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ΑΣΤΥΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ.

Μεταςύ όλων τών πρακτικών ένασχολήσεων τής έπι
στήμης ή γνώσις τών όρων, ύφ’ ούς διατελει ή ζωή τοΰ 
εργατικού έκάστης χώρας πληθυσμού, άποτελεϊ μίαν τών 
ζυριωτέρων καί λαΐζωτέρων. 'Ο πολύς κόσμος έχει έκ 
φύσεως πλειότερον τό ενδιαφέρον τού ολίγου. Καϊ δταν 
ό ήλιος άνατέλλη διά μυριάδας θνητών, χωρίς ούτοι έκ 
προοιμίων νά έχωσιν έςησφαλισμένοντόν ημερήσιον αύτών 

ς τήν οικονομικήν επιστήμην 
επαγωγόν διά τήν ανθρωπότητα

άρτον, τή άληθεία αρμόζει εί 
νά σπουδάση τόσον 
θέμα.

Άλλ’ αί διαστάσεις 
εύρεϊαι, 
τηοήσεω,, 
κεκριμμένη. 
ταστατικής έρευναι

τοΰ θέματος τούτου είναι τόσον 
ώστε πρέπει νά περιορισθή ό ζύζλος τής παρα- 

ίνα ζαταστή ή ακρίβεια αύτής μάλλον συγ- 
‘Υπό τήν έποψιν ταύτην τελευταία', τής κα- 

...... ,, --------- , στηριζόμεναι εις τήν μέθοδον τών 
μάλλον έξακριβωμένων προσεγγίσεων ζαί άφορώσαι ιδίως 
εις τά άστυκά τής βιομηχανίας ημερομίσθια, ’ιδού πώς 
άπό ειδικών τοϋ Κ. Engel συνδυασμών κατατάττουσι τάς 
διαφόρους χώρας έπι του μέσου όρου τών συλλήβδην μεθ’ 
έκαστον ζλάδον τής άστυζής βιομηχανίας ημερομισθίων : 
Αί 'Ηνωμέναι ΙΙολιτεΐαι τής ‘Αμερικής έχουσι τό μάλλον 
ύψωμένον ημερομίσθιον. Κατόπιν έρχεται ή Σκωτία, έπον- 
ται δέ ταύτης, εις κλίμακα κατιοϋσαν, ή Αγγλία, ή Γαλ-
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λία, τό Βέλγιον, ή Ισπανία, ή Δανιμαρκία, ή 'Ιταλία καί 
τελευταία ή Γερμανία. Έάν παραθέσωμεν τά δύο τής 
'κλίμαχος ταύτης άκρα καί λάβωμεν ύπ’ όψιν τήν έν ταΐς 
Ηνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής ΰψωσιν τοΰ ημερομι

σθίου καί τήν έν Γερμανία έλάττωσιν αύτοϋ, έννοοϋμεν 
τήν δραστηριωτέραν αιτίαν τοϋ Γερμανικού πρός τήν Αμε
ρικήν μεταναστευτικοϋ ρεύματος.

Μετά τήν γενικήν ταύτην παρατήρησιν τής κατά τόπον 
άναπτύξεως τών εργατικών μισθών, δυνάμεθα ειδικότε
ρο? έπί τινων τής βιομηχανίας κλάδων νά παρακολου- 
θήσωμεν τό φ αινόμενον τής ύπαρχούσης άπανταχοϋ ποι
κιλίας. Τοιουτοτρόπως έπί τής οικοδομικής τό έβοομαοι- 
αΐον ήμερο μίσθιον χειρώνακτος κτίστου ύπολογίζεται κατά 
μέσον δρον έν ταΐς 'Ηνωμέναις Πολιτείαις (Νέα ’Τόρκη) 
είς 60—75 νέας δραχμάς, έν Σκωτία είς 47—-60, έν Αγ
γλία εις 40—69, έν Βελγίω είς 30, έν 'Ισπανία είς 25—50, 
έν Γαλλία είς 20, έν Γερμανία είς 18, έν Ιταλία είς 17. 
Ανωτέοας δέ έργατικής σφαίρας κτίστης λαμβάνει καθ’εβ
δομάδα έν ταΐς'Ηνωμέναις πολιτείαις (Chicago) μέχρις 100 
νέων δραχμών, έν Αγγλία 41, έν Βελγίω 30, έν Γαλλία 
25, έν 'Ισπανία 21, έν Δανιμαρκία 22,50, έν Γερμανία 22, 
έν ’Ιταλία 20. 'Οποία οικονομική δύναμις έν τή Μεγάλη 
Δημοκρατία τής Αμερικής ! Τά έκ τής οίκοδομίας εισο
δήματα τοϋ έργατικοΰ λαοΰ κατά ήμιόλιον άνώτερα τών 
έν ’Αγγλία, τετραπλάσια τών έν Γαλλία, πενταπλάσια τών 
έν Ιταλία.

Οί εβδομαδιαίοι μισθοί άλλων τινών βιομηχανικών κλά
δων παριστώσι τά έξής, κατά μέσον έπίσης δρον, φαινόμε
να. Τέκτονες καί ξυλουργοί έν ταΐς 'Ηνωμέναις Πολι- 
τείαις 45 μέχρις 60 νέων δραχμών, έν ’Αγγλία καί Σκω
τία 40, 50 μέχρι 41, έν Γαλλία 27, έν Βελγίω 26,75, έν 
Ισπανία 20,75, έν Γερμανία 20.—Μολυβδουργοί έν ταΐς 
Ηνωμέναις ΙΊολιτείαις 60 μέχρις 100 νέων δραχμών, έν 
’Αγγλία 39, έν Σκωτία 35,50,έν Γαλλία 33, 75 έν Βελ- 

γίω 30, έν Ιταλία 20, έν Γερμανία 18.—Αρτοποιοί έν 
ταΐς 'Ηνωμέναις ΙΊολιτείαις 40 μέχρις 60 νέων δραχμών, 
έν Γαλλία 34 έν Σκωτία 33, έν ’Αγγλία 32,50 έν 'Ισπα
νία 25, έν Βελγίω 23, έν Δανιμαρκία 21,25 έν Ιταλία 
19,50, έν Γερμανία 17,50.—Σιδηρουργοί έν ταΐς 'Ηνωμέ
ναις ΙΙολιτείαις 75 μέχρις 125 νέων δραχμών, έν 'Αγγλία 
36, έν Σκωτία 35, έν Γαλλία 27, έν Δανιμαρκία 20, έν 
’Ιταλία 17,50, έν Γερμανία 16,25.—Ράπται έν ταΐς 'Ηνω
μέναις ΙΙολιτείαις 50 μέχρις 90 νέων δραχμών, έν 'Αγ
γλία 36, έν Σκωτία 35, έν Γαλλία 25,50, έν ’Ιταλία 21, 
50, έν Δανιμαρκία 20,50, έν 'Ισπανία 18, έν Γερμανία 
17,75.—'Υποδηματοποιοί έν ταΐς'Ηνωμέναις Πολιτείαις 
60 μέχρις 90 νέων δραχμών, έν Αγγλία καί Σκωτία 37, 
έν Γαλλία 23,75, έν’Ιταλία 21,50, έν 'Ισπανία 18, έν 
Δανιμαρκία 16,50, έν Γερμανία 15,60.

Οί άνωτέρω άριθμοί είναι ούσιωδώς ένδεικτικοί περί τοϋ 
συνόλου τών τάσεων τοϋ έργατικοΰ ημερομισθίου. Τάένιαύ- 
σια ημερομίσθια τών δημοκρατικών τής Αμερικής σιδηρουρ
γών άναβιβάζονται μέχρις 6,000 νέων δραχμών είς περίπτω- 
σιν καθ’ήντά τών συνταγματικών συναδέλφων των, έν ’Αγ
γλία μόλις άναβαίνουσιν είς 1,372. Περίεργος άντίθεσις 
μεταξύ τών έντεΰθεν καί έκεΐθεν τοϋ Ατλαντικού όμαι- 
μόνων λαών. Ό σίδηρος, ό πατήρ ούτος τής βιομηχα
νίας, περισσότερον νϋν εύνοεϊ τούς βραχίονας τής ’Αμε
ρικής, εις περίπτωσιν καθ’ ήν δέν είναι πολύς χρόνος καθ’ 
δν κατεσκεύαζε τό βιομηχανικόν μεγαλείο? τής Άλ- 
βιόνος.

Τά λοιπά τών βιομηχανικών έργων έρχονται κατόπιν 
έν τή άνωτέρω τών ημερομισθίων άπογραφή. Ό Γερμα
νικός κολοσσός κατέχει τήν τελευταίαν τής κλίμαχος βαθ
μίδα. Είναι άράγε ό πληθυσμός μόνος, οστις έκ πληθώ
ρας ύπέχει τήν μείζονα ευθύνην, ή μήπως αί βιομηχανι
κά! τής χώρας διέξοδοι πιέζονται ύπό τών ανωμαλιών, τάς 
οποίας προεκάλεσαν αί κατά τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα 



532 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 533

πολιτικοοικονομικά! τής χώρας περιστάσεις μέχρι τής 
νομισματικής ζρίσεως, ήτις συνετάραξεν έζ βάθους τήν Γερ
μανικήν οικονομίαν; "Οπως ζαί άν έχη, τά εύρωπαϊκά 
ημερομίσθια άποτελοϋσι βαρύτατου σύμπτωμα τοΰ έν τώ 
παλαιώ ζόσμω πολιτισμού, τό όποιον, έν χρόνω κατά τό 
μδλλον ή ήττον έγγύς, θέλει ένασχολήσει σπουδαίως τήν 
πρακτικήν έζτύλιξιν τής νεωτέρας κοινωνίας.

ΕΛΑΙΙΝΙΚ1Ι ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

Έπραγματεύθημεν πρό τινων μηνών έν ταΐς Ν έ α ι ς 
Ί ο έ α ι ς τό θέμα τής Έλληνικής οδοποιίας διά τρόπου 
έλζύσαντος τήν γενικήν προσοχήν. Δέν νομίζομεν ότι 
νεωτέρα τις συναρμολόγησές τής ύλης ταύτης θά είναι 
άχρηστος είς περαιτέρω τών ενδιαφερομένων μελέτην. 
Πριν ή προβώμεν είς τήν έζθεσιν τών σκέψεων ήμών έπί 
τοϋ σπουδαιότατου τούτου αντικειμένου, θέλομεν εξετάσει 
κατά πόσον ύπάρχουσι τά διά τήν πραγματοποίησιν μέσα 
ήτοι τό χρήμα, άφ' ού διέλθωμεν έν μικρά επιθεωρήσει 
τά μέχρι τοϋδε συντελεσθέντα έργακαί τάς έπ’ αύτών 
δαπάνας.

Προς κατασκευήν όδών έν Έλλάδι έψηφίσθη ή ύπό τό 
στοιχ. ΣΚΣΊ”. νόμος, οστις κανονίζει τάς αναγκαίας προ
σόδους καί υποχρεώσεις. Ουτω πρόσοδοι ορίζονται αί 
έξης ά) 5 τοϊς 0)θ έπί τών τελωνιακών δασμών έξαιρέσει 
τών έτησίως διατεθειμένων εϊς τήν ύπηρεσίαν τοΰ δανείου 
τών 25 έκατ. φρ. β’) 10 τοϊς 0)θ έκ τής προσόδου τών εγ
γείων φόρων καί τοϋ δικαιώματος τής επικαρπίας, γ')5τοϊς 
0)0 έκτων φόρων τών ζώων, 5') τό ποσόν τό κατ’ έτος είσ- 
πραττόμενον έκ τών έπιβαλλομένων διοδίων έπί τών εθνικών 
καί επαρχιακών όδών. Τά 2)3 τοϋ είσπραχθησομένου πο- 
σοϋ κατά τό β καί γ έδάφ. διατίθενται έξ ίσου δι’ έπαρ- 

χιακήν καί δημοτικήν οδοποιίαν, τό δέ λοιπόν 1)3 αύτών 
καί τό τοΰ ά έδαφ. δ:’ εθνικήν, καθόσον ώς γνωστόν αί 
όοοί κατά νόμον διαιρούνται είς έθνικάς, έπαρχιαζάς ζαί 
δημοτικάς. Καί τό μεν ταμεϊον τής έθνικής οδοποιίας 
ανατίθεται, κατά τό 3ον άρθ. τοΰ νόμου, ύπό τήν άμεσον 
διεύΟυνσιν τοΰ ύπουργοΰ τών εσωτερικών είς τριμελή επι
τροπήν, συνισταμένην ύπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Γενικού 
Λογιστηρίου ζαί τών τμηματαρχών τοϋ ύπουργείου τών 
έσωτερικών έπί τοΰ Λογιστικού καί τών δημοσίων έργων.

*0 νόμος ούτος διά τοϋ 8ου αΰτοΰ άρθρ. ρητώς ορίζει 
ότι «καθ’ έκαστον έτος θέλει συντάττεσθα: ύπό τής κατά 
τό προηγούμενο'? άρθρον έπιτροπής καί έγζρινόμενος ύπό 
τοΰ έπί τών έσωτερικών ύπουργοΰ θέλει ύποβάλλεσθαι 
είς τήν Βουλήν καί δημοσιεύεσθαι διά τής έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως ίδιος απολογισμός τών κατά τά άρθρα 1,2, 
4 ζαί 6 ενιαυσίων εισπράξεων καί δαπανών. Τό δε πρός 
έκτέλεσιν τοΰ άνωτέρω νόμου βασιλικόν διάταγμα τής 19 
Ιουνίου 1867 έν κεφ. δ' ζ ή ορίζει, ότι κή έπιτροπή έντός 
τών δύο πρώτων μηνών έκαστου έτους συντάσσει τόν 
απολογισμόν τοϋ προηγουμένου έτους, περί τοϋ οποίου 
ορίζει τό άρθρ. 8 τοΰ ΣΚΚΤ' νομού, καί ύποβάλλει αύτον 
εγκαίρως πρός τόν έπί τών έσωτερικών υπουργόν, όπως . . . 
Δυστυχώς τής ουσιώδους τοιαύτης θεμελιώδους διατάςεως 
καθυστερεί ή κανονική λειτουργεία, καθόσον οί αρμόδιοι δεν 
έννοοϋν φαίνεται νά ύπαγάγωσιν έαυτούς είς τήν αυστη
ρότητα αύτής, τούτου δε ένεκα μόλις ύπ’ όψιν έχομεν τούς 
απολογισμούς τών έτών 1875 καί 1876, τών επομένων 
απολογισμών μηκέτι καταρτισθέντων καί δημόσιευθεντων. 
Όπωςδήποτε Οεωροϋμεν καθήκον, ίνα άναπτυχθώμεν μι
κρόν έπί τών άνά χεϊρας απολογισμών.

Α'.—"Οσον άφορα τό έτος 1875, τό κατά τόν νόμον 
ΣΚΣΙ” είσπραχθεν ποσόν ανέρχεται είς 1,916,195 δραχ. 
αϊτινες διανέμονται είς 1,777,654,68 δραχ. δι’ εθνικήν 
οδοποιίαν (έξών 370 χιλ. δραχ. πληρόνονται εις τήν
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Ελλην. Ατμοπλο'.αν), 316,082 είς επαρχιακήν οδοποιίαν, 
319,018 εις δημοτικήν, καί 132,439 είς κοινωφελήέργα 
έν Έπτανήσω- συνάμα δε διά τάς τρεις τελευταίας κατη
γορίας έμεινε πίστωσις τήν 31 Δεκεμβρίου 1874 έκ δραχ
μών 4,110,500.

Έδαπανήθησαν δέ κατά τό έτος 1875 έκ τών κεφα
λαίων τούτων ά) διά συντήρησιν τών εθνικών οδών έν όλω 
485,168 δραχμαί, ήτοι δι' ύλικόν μέν καί έργασίαν δραχ. 
446,659, δι' έπιστασίαν δε καί οδοιπορικά έξοδα 34,062, 
ήτοι 7,63 τοϊς 0)θ έπί τών δαπανών, έκτός 4,446 δοαχ. 
οι εςοοα γραφείου τής επιτροπής· τών οε επαρχιακών 
οδών έν όλω δραχ. 187,637, ήτοι 174,302 δραχ. δΓ ύλι
κόν και έργασίαν καϊ 13,334 δραχ. δι' έπιστασίαν καί 
όοοιπορικά έξοδα, ήτοι 7,65 τοϊς 0)θ έπί τών δαπανών. 
Επομένως έκ τούτου συνάγομεν, ότι κατά μέσον όρον τό 

ταμειον δι έπιστασίαν καί οδοιπορικά μόνον τών μηχα
νικών έπληρωσε κατά μέσον όρον 7,64 0)θ έπί τών δαπα
νών διά τήν συντήρησιν τών έθνικών καί επαρχιακών οδών, 
β ) Διά κατασκευήν οδών έθνικών έν όλω δραχμαί 247, 
609, ήτοι 233,51 I, δραχ. δι' έργα τεχνικά καί απλά καί 
10,889 οι έπιστασίαν καί οδοιπορικά μόνον τών μηχα
νικών, ήτοι 4,66 0)θ έπί τών δαπανών έξαιρέσει τών μι
σθοδοσιών. γ ) Διά κατασκευήν επαρχιακών οδών έν όλω 
δραχ. 196,68/, ήτοι οι'έργα απλά και τεχνικά δραχ. 
171,994, δι’ έπιστασίαν και οδοιπορικά 1 1,374, ήτοι 7, 
88 τοΐς 0)θ έπι τών δαπανών, δ') Διά κατασκευήν δημοτι
κών οδών έν όλω δραχ. 41,882, ήτοι δΓ έργα μέν τεχνικά 
οραχ. 37,362, δι’ έπιστασίαν δέ και οδοιπορικά δραχ. 
4,520, ήτοι 11,1/ τοϊς 0)θ έπί τών δαπανών. 'Επομένως 
ό μέσος όρος τής επιστασίας διά κατασκευήν οδών είναι 
6,95 τοϊς 0)θ. II παράΟεσις μόνον τών άοιθμών αύτών 
έ’ναι ικανή νά κατάδειξη μετά πόσης φειδοΰς έδαπανάτο 
τό έθνικόν χρήμα, ώστε δΓ επιστασίας μόνον καί οδοι
πορικά έν διαστήματι ένος έτους νά πληρωθώσι δραχ- 

μαί 77,179 ήτοι κατά μέσον όρον 7,29 τοϊς 0)θ έπί τών 
δαπανών.

Μετά πόσης όμως μεγαλειτέρας ακρίβειας ήδυνάμεθα 
νά έξετάσωμεν τά πάντα καί έδραίαν νά σχηματίσωμεν 
πεποίθησιν, άν παρετίθεντο έν τώ άνά χεΐρας άπολογισμώ 
τά μήκη ζαί πλάτη τών πρός συντήρησιν οδών καθώς καί 
τά τών κατασκευασθεισών. Έν τούτοις άν τό βλέμμα ήμών 
ρίψωμεν είς τόν ύπό στοιχ. Δ' πίνακα τής σελιδος 14, Θε- 
λομεν μάθει ότι κατά τό έτος 1875 ύπήρχεν οδός άγουσα 
άπ' ’Αθηνών είς Χαλκίδα (διά Τατοίου) καί ότι δΓ αυτήν, 
ής τίνος νΰν κατασκευάζεται τό δεύτερον τμήμα ήτοι τό 
άπό Τατοίου μέχρι Μαλακάσας, έχουσαν μόνον 20 στα
δίων μήκος έδαπανήθησαν πρός συντήρησιν της δραχ. 41, 
047 δΓ ύλικόν καί έργασίαν καί 5,017 δΓ έπιστασίαν καί 
οδοιπορικά, ταΰτα δέ δΓ όοόν την όποιαν τό πολύ 10 έως 
20 άμαξα*.  διατρέχουσιν καθ’ έκάστην- πρός τούτοις έτε- 
ραι 20,226 δραχ. δΓ ύλικόν καί 1,786 δΓ έπιστασίαν, 
τίνος νομίζετε ; τής άπ’ ’Αθηνών είς Φάληρον μήκους Ί 
μόνον σταδίων, ένώ δΓ οδόν 105 όλων σταδίων την άγου
σαν άπ’ ’Αθηνών είς Χαλκίδα καί τά μάλα όχλουμένην 
έδαπανήθησαν δραχ. 35,912 δΓ ύλικόν καί έργασίαν καί 
4,067 δΓ έπιστασίαν καί οδοιπορικά.

Ήδη νομίζομεν ότι έλευθέρως δυνάμεθα νά έρωτήσωμεν 
διατί ή μεγάλη αυτή διαφορά ; διατί εις τάς πέριξ τών 
’Αθηνών όοούς καί μικρόν όχλουμένας τόσον δαπαναται 
χρήμα ; τέλος διατί ένώ ό λαός στερείται οδών και γεφυ
ρών καί καθ’ έκαστον έτος ούκ ολίγα προσφέρει είς τούς 
χειμάρρους θύματα, διατί λέγομεν νά μένη πίστωσις τής 
έπσρχιακής καί δημοτικής οδοποιίας τήν Ιην ΙΟβρίου 
1875 δραχ. 4,654,578; ΙΙιστεύομεν ότι πάντες μετά 
μεγάλης έκπλήξεως θέλουσιν ΐδει τόν άνω άριθμόν, οστις 
πρός εύτυχίαν καί χαράν τοΰ λαού είναι πραγματικός, 
είναι άληθής. Τό ποσόν τοΰτο και αί ετήσιοι ετι εισ
πράξεις, αιτινες βεβαίως, αύξηθεισών τών λοιπών τοΰ 
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κράτους προσόδων, συνηυξήθησαν, θέλουσι χρησιμεύσει 
ήμΐν ώς βάσις εις περαιτέρω περί οδοποιίας μελέτην.

Επειδή μεγίστη οδών έλλειψις ένεζεν τών περιστάσεων 
άπεδείχθη ζατά τήν Στερεάν Ελλάδα, τούτου ένεζεν έν 
πρώτοις θέλομεν εξετάσει τό σπουδαίου τοϋτο ζήτημα 
ζατά τό μέρος τοϋτο τής έπικρατείας, έπιφυλασσόμενοι 
ακολούθως νά γράψωμεν ζαί περί τής Πελοπόννησου, 
ένθα κατ' εύτυχίαν έλήφθη μικρά τις φροντίς. Πριν όμως 
είσέλθωμεν εις τό κύριον τοϋτο ζαί πραγματικόν ζήτημα, 
νομίζομεν καθήκον ήμών νά δώσωμεν γεωγραφικά; τινας 
πληροφορίας περί τής Στερεάς 'Ελλάδος.

ΊΙ Στερεά Ελλάς, ής τά όρια ευτυχώς άπαντες γνωρί- 
ζομεν καί ήν άποτελοϋσιν οί Νομοί Αττικής καί Βοιω
τίας, Φθιώτιδος καί Φωκίδος, Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας, 
διασχίζεται ύπό τεσσάρων κυρίως ποταμών τοϋ’ Αχελώου, 
τοϋ Εύήνοϋ, τοϋ Μόρνου, τοΰ Σπερχειού καί πλήθους 
άλλων μικρότερων ή παραποτάμιων αύτών καί τού είς 
τήν Κωπαίδα είσρέοντος Κηφισσοΰ.

Ό 'Αχελώος, οστις τό μέν πρώτον έκαλεΐτο Θόας κα
τόπιν Θέστιος καί νϋν Άσπροπόταμος, πηγάζει έκ τοΰ 
όρους Πίνδου καί έκ τής πηγής τής καλουμένης Γκούρας 
τοΰ Μετσόβου, διαρρέει τό μέν πρώτον τήν Θεσσαλίαν 
κατόπιν δέ σχηματίζων τά όρια Θεσσαλίας καί Ηπείρου 
καί δεχόμενος παραποτάμια τινα εισέρχεται έντός τών 
ορίων τής έλευθέρας Ελλάδος καί διερχόμενος μεταξύ 
τών έπαρχιών Βάλτου καί ’ Ακαρνανίας έκ δυσμών ζαί 
Ευρυτανίας, Τριχων'ας καί Μεσολογγίου έξ ανατολών, ών 
καί ώς όριον χρησιμεύει, χύνεται είς τό Ίόνιον πέλαγος 
απέναντι τών Έχινάδων νήσων, αϊτινες καί θυγατέρες τοΰ 
’Αχελώου καλούνται. Ό μεγαλείτερος ούτος τής 'Ελλά
δος ποταμός δέχεται έξ ανατολών ζατά τήν Ευρυτανίαν 
τόν Άγαληνόν, οστις σχηματίζεται έκ τής συμβολής 
τών ποταμών ά) τοϋ τών Άγραφων, οστις πηγάζει με
ταξύ τών ορίων Τζουρνάτας και Βουζικάκης ρέων, άπό βορρά 

πρός νότον μέχρι τής μετά τών άλλων ένώσεως αύτοϋ, 
έπι τοΰ ποταμού τούτου ύπάρχει ή διά τό ύψος αύτής 
όνομαστή ζαταστάσα γέφυρα τοϋ Μανώλη, ύπέρ ής πολλά 
λέγονται· β') τοϋ ποταμού Μέγδοβας, πηγάζοντας άπό 
τών ανατολικών κλιτύων τού όρους Βουζιζάκη, ρέρντος 
άπό άνατολών πρός δυσμάς μέχρι τής μετά τοΰ έζ τής 
Θεσσαλίας μετ' αύτού ένουμένου κλάδου έφ’ού ζαί ή 
γέφυρα Μάν-ζαρη ύπάρχει, καί κατόπιν παραλλήλως τοΰ 
προηγουμένου μέχρι τής μετά τοϋ επομένου συμβολής 
αύτοϋ· έπ’ αύτού δ’ ύπάρχει ή γέφυρα Βίνιανης· γ') τού 
ποταμού τού Κριζέλου ή κοινώς Κροιζελιώτικο ποτάμι, 
οστις πηγάζει άπό τά Κοκζάλια όρη (μεταξύ Εύρυτανίας 
ζαί Φθιώτιδος) ζαί ρέων άπ' άνατολών πρός δυσμάς έν 
αρχή, στρέφεται κατόπιν πρός βορράν ζαί δεχόμενος πρώ
τον τήν Μέγδοβαν στρέφεται προς δυσμάς ζαί ολίγον πρό 
τής εισβολής αύτού είς τόν ’Αχελώον δέχεται τόν τών 
Άγράφων, καλούμενος Άγαληνός. 'Επί τού ποταμού 
τούτου πρό διετίας ηύδόζησε, πλησίον τού ΙΙρουσσού, νά 
ζατασζευασθή γέφυρα ήτις όμως, όπως ό ποταμός διδάξη 
τοις κατασκευασταΐς νά τόν σέβωνται πλειότερον, παρε- 
σύρθη ζατά τινας βροχάς τής άνοίξεως πρό τής έντελούς 
άποπερατώσεώς της, έξηνάγζασε δε τήν έπανά/.ηψιν τής 
έργασίας όπως είς πέρας άχθη. 'Εννοείται οτι οί ποταμοί 
ούτοι απειρίαν ποτάμιων εκατέρωθεν δέχονται καί συντη- 
ρούσι κυρίως ζατά τό θέρος τά υδατα τοΰ ’Αχελώου. Ό 
Αχελώος δυστυχώς μίαν μόνην παλαιάν γέφυραν έχει 
μεταξύ τών έπαρχιών τού Βάλτου ζαί τής Εύρυτανίας, τήν 
ζαλουμένην τής Τατάρνας (παρά τή όποια ύπάρχει πηγή 
τις Μαρδάχα καλούμενη) μίαν ώς έγγιστα ώραν τής ομω
νύμου Μονής άπέχουσαν άλλ' ό ποταμός ούτος τού όποιου 
τό μεγαλείου δείκνυται τον χειμώνα, τό έαρ ζαί φθινό
πωρου κατά τούς πόρους αύτοϋ είναι βατός, τόν δέ χει
μώνα διά λέμβου (περαταριάς) μόνον ζατά τάς θέσεις Κα
τοχή, Γουριά, Πόρτες πλησίον τής αρχαίας Στρατού, ένθα 
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δέχεται ζαί παραπόταμου έξ άνατολώυ, άλλ’ εντεύθεν 
οπότε ώς λέγουσιν είναι ζαταβασ^ά μετατίθεται ή περα- 
ταριά είς Κριεζούζιον, ζαί τέλος ώς άληθής σχοινοβάτης 
διέρχεται τις τόν Αχελώον είς τήν Οέσιν Κρεμαστή διά 
συρομένου ζοφίνου έπί τής άπό τών έζατέρωθεν οχθών 
προσδεδεμένης καμίλου. Άλλ’ έζτός τών άνωτέρω παρα
ποτάμων ό Αχελώος δέχεται ζαί έζ δυσμών πλείστους 
μιζρούς, ών κυριώτερος εινα' ό άπό τής νϋν όροθετιζής 
πηγάζωυ γραμμής ζαί ρέων άπό βορρά, διασχίζων δέ τήν 
έπαρχίαν Βάλτου ζαί καλούμενος ποτάμι τοϋ Πατιόπουλο.

Ό Εύηνος, Φίδαρης κοινώς, πρότερον Αυζόρμας ζα
λούμενος πηγάζει άπό τοϋ έπί τών ορίων τών 'Επαρχιών 
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας ζαί Δωρίδος κειμένου όρους 'Οξιά, 
ρέων τό πρώτον άπό βορρά πρός νότον, ζατόπιν στρέφε
ται πρός δυσμάς έφ’ ικανόν διάστημα ζαί αύθις άναλαμ- 
βάνων τήν προτέραν αύτοϋ πρός νότον διεύθυνσιν, δεχό
μενος έζτός πολλών μικρών παραποτάμιων ζαί τόν λίαν 
ορμητικόν Κάζαβον, μικρόν πρός νότον τοϋ Πλατάνου 
ρέονταζαίέφ’ούύπάρχει ζατάτήνπρός τόχωρίονΠλάτανον 
οδόν παλαιά τις γέφυρα, έζβάλλει είς τόν Κορινθιακόν 
ζόλπον δύο ώρας άνατολιχώς τοϋ Μεσολλογίου. 'Επί τοϋ 
ποτομοϋ τούτου ύπήρχε ζατά τήν οδόν άπό Πλατάνου είς 
Νεαν Άράχωβαν (πρωτευούσας τών δήμων Προσχίου ζαί 
Κλεπαΐδος), ήτοι έπί τής όοοϋ άπό Ναύπακτου είς Καρ- 
πενήσίον, γέφυρά τις ήτις παρεσύρθη πρό έτών, μολονότι 
δε μυρίαι πρός άνανέωσιν αύτής παρά τών κατοίκων ζαί 
τών δήμων άναφοραι έγένοντο, ούδεμία δυστυχώς έλήφθη 
φροντις, ίνα ούτως ό άριΟμός τών ετησίων θυμάτων τοϋ 
Μινωταύρου τούτου αύξά'η έπαισθητώς. Άλλά τί πρός 
τους κυβερνώντας άν ό χωρικός, ό πολίτης, ό στρατιώτης 
τέλος πνίγωνται;

Έχ τής ζατά τήυ έπαρχίαν Δωρίδος ολίγον ΒΔ. τοϋ 
Λοιδωρικίου συμβο/,ής τοϋ άπό τοϋ όρους Καταβόθρα 
(τής Οίτης) πηγάζοντας ποταμού Νταού-Καφίρι ζαί ρέον- 

τος άπό βορρά πρός νότον, τρεις δέ ώς έζ θαύματος, 
παλαιάς έχοντος γεφύρας, μετά τοϋ Κοζζίνου ποταμού 
οστις δέχεται τό λεγόμενον Γραυιτσιότιζο ζαί πηγάζει έν 
τή έπαρχία Δωρίδος, σχηματίζεται ό Μόρνος ποταμός, 
οστις ρέων τό πρώτον άπ’ άνατολώυ πρός δυσμάς, στρέ
φεται ζατόπιν πρός νότον σχηματίζων ουτω τό δριον τών 
επαρχιών Δωρίδος ζαί Ναυπαζτίας, έζβάλλων μικρόν άνα- 
τολιζώς τής Ναυπάζτου. Ό ορμητικός ούτος ποταμός, ό 
πλείστας ζαταζλύζων κατ' έτος εκτάσεις, συν τοϊς άλλοις 
μεταβάλλει ενίοτε κοίτην, ώς τοϋτο έγένετο ζατά τόν πα
ρελθόντα χειμώνα, καί κατέςφεψεν ούκ όλίγας ιδιοκτησίας 
ένεκα τής έλλείψεως έζτελέσεως καταλλήλων τινών προ
χωμάτων, δυναμένωυ νά παρεμποδίσωσι τήν ορμήν αύτοϋ 
καί σώσωσι τάς ιδιοκτησίας τών φορολογούμενων πολιτών.

Έζ τής οπωσδήποτε οχληράς ταύτης γεωγραφικής έ- 
ρεύνης όρμώμενοι θέλομεν προβή είς τήν διαγραφήν δι
κτύου συγκοινωνίας, δπερ μέχρι τοϋδε δεν γνωρίζομεν άν 
έσζέφθησαν οί αρμόδιοι.

Β'.—Όσου άφορα τό έτος 1876, αί μέν δαπάναι τοϋ 
ταμείου τής οδοποιίας άνήλθον είς δραχ. 2,262,009, έν 
αίς συμπερίλαμβάνεται ζαί ή πρός τήν ελληνικήν άτμο- 
πλοίαν συνδρομή έκ δραχ. 370,000, τά δέ έσοδα είς δραχ. 
1,324,014, είς τά όποϊα δμως δεν συμπεριλαμβάυονται 
οί τόκοι τών 2,400 ομολογιών τοϋ δανείου τών 26 έκατ. 
Έκ τοϋ άνωτέρω ποσού τών δαπανών, μεϊον τών 370,000, 
διετέθησαν, κατά τήυ σειράν τώυ έυ τώ άπολογισμώ πινά
κων, είς συντήρησιν εθνικών όδών δραχ. 560,098, έκ τών 
οποίων αί μεν 497,510 διά συντήρησιν τών εθνικών όδών 
τοϋ πρώην Βασιλείου, αί δε λοιπαί 62,493 διά συντήρησιν 
τών εθνικών όδών έν Έπτανήσω. Έζ τοΰ πρώτου ήδη 
βήματος τής άναλύσεως τοϋ ύπό στοιχ. Δ' πίνακος (σελ. 
17), καταφανής γίνεται ή έλλειψις τών διδομένων ύπό 
τούτου π/,ηροφοριών, καθόσον δεν προκύπτει ούδεμία έξα- 
χρίβωσις περί μήκους ζαί πλάτους τών όδών, έξ ού προ 
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αγόμεθα νά πιστεύσωμεν, ότι ούτε έν τώύπουργείω ύπάρχει 
τοιοΰτος πίναξ, ώς δεν ύπάρχει καθά εϊμεθα θετιχώς 
π/,ηροφορημένοι, ούδέ τής πόλεως τών Αθηνών γενικόν 
σχέδιον έκτός φύλλων τινών οεικνυόντων τάς καθ' έκάστην 
κατά τήν αρκτικήν τής πόλεως πλευράν καί άνατολικώς 
της όδοΰ Πατησίων γενομένας μεταρρυθμίσεις.

Έκ τοϋ ποσού τών δραχ. 497,517 αί μέν δραχμαί 468, 
530 έδαπανήθησαν δι’ύλικόν καί έργασίαν, αί δε δραχ. 
28,986 διά προσωπικόν έπιστασίας καί οδοιπορικά έξοδα 
η^ανικών, άναλογοΰσαι πρός δραχ. 6, 19 0)θ· άλλ’ 
έκτός τούτου άν ρίψωμεν τό βλέμμα ημών έπί τών εθνι
κών οδών τού πρώην Βασιλείου, θέλομεν παρατηρήσει ά) 
ότι είς τήν οδόν άπό Καλαμών είς Νησίον (πόσων ωρών 
ή σταδίων ;) έδαπανήθησαν δι’ ύλικόν μέν καί έργασίαν 
δραχ. 16,609, δι’έπιστασίαν δέ καί οδοιπορικά δραχ. 1, 
550, ήτοι δραχ. 9, 34 τοίς 0)θ· β') ότι είς τήν οδόν άπό 
Τριπόλεως είς .Μεγαλούπολιν (πόσων ώρών ή σταδίων ;) 
έδαπανήθησαν δι'ύλικόν μέν καί έργασίαν δρ. 16,619, δι’ 
έπιστασίαν δέ καί οδοιπορικά δραχ. 1,549, ήτοι 9,32 τοϊς 
θ)θ’ ϊ ) °τ· ειί δδόν άπ' ’Αθηνών είς Θήβας (μήκους 
πόσων ώρών ·,) έδαπανήθησαν οι’ ύλικόν μέν καί έργασίαν 
δραχ. 32,378, δι' έπιστασίαν δέ καί οδοιπορικά δραχ. 2, 
436, ήτοι δραχ. 7,51 τοϊς θ)0· δ’) ότι είς τήν οδόν άπ' 
’Αθηνών είς Χαλκίδα διά Τατοίου (παμμεγέθης τή άλη- 
Οεία ! ένώ τό 1)5 τής οδού δέν ύπάρχει μέχρι σήμερον) 
έδαπανήθησαν δι’ύλικόν μέν καί έργασίαν δραχ. 32,639 
(τό 1875 δραχ. 16,066), δί' έπιστασίαν δε καί οδοιπορικά 
έξοδα δραχ. 6,331 (τό 1875 δραχ. 5,017), ήτοι 19,47 
τοις 0)θ. Ό τελευταίος ούτος άριθμός, δστις βεβαίως θέ
λει ταράξει τους κύκλους τών ενδιαφερομένων, άναγκάζει 
αύτούς νά δώσωσι λεπτομερή καί όνομαςπκόν κατάλογον τών 
λαβόντων τό ούκ εύκαταφρόνητον τούτο ποσόν δι'έπιστα- 
σίαν και οδοιπορικά έξοδα όδοΰ μόλις δύο ώρών μήκους.

Συγκρίνοντες τά έν τοϊς άνω έδα®. 3 καί 4 ποσά, θέλο- 

μεν παρατηρήσει ότι άμφότερα είσίν ώς έγγιστα ίσα, άλλ’ 
ότι τό μέν έδαπανήθη δι’ οδόν μήκους 71 σταδίων, τό δέ 
δι’ οδόν μήκους μόλις 20 σταδίων, διά τό όποιον, 
τό παρελθόν ώς προείπομεν έτος, έδαπανήθησαν δραχ. 
46,065 είς ύλικόν καί έργασίαν. ΙΙόθεν ή μεγάλη διαφορά 
τής κατά χιλιόμετρον συντηρήσεως ; μήπως ή οδός Θηβών 
ύφίσταται μικροτέραν όχλησιν τής μέχρι Τατοίου (καί 
ούχί τής μέχρι Χαλκίοος διά Τατοίου), δι'ής εύάριθμοι 
άμαξαι διέρχονται, ώς τοΰτο κάλλιστα δύναται νά γείνη 
καταφανές έκ τε τών είσπραττομένων διοδίων, καί έκ τής 
μαρτυρίας τών ένοικιαστών αύτών ; Πώς δέ θέλει δικαιο- 
λογηθή ή άληθώς τριπλάσια δαπάνη τής έπιστασίας τών 
οδοιπορικών τής οδού Τατοίου, άνερχομένη είς 6,334δραχ. 
άπέναντι τής έπί τής όδοΰ Θηβών άνεοχομένης είς μόνον 
2,436 δραχ. άναλογούσης όμως καί ταύτης είς 7,51 τοϊς 
0)θ έπί τών δραχμών τοΰ ύλικοΰ καί τής έργασίας ; Τί 
δέ νά είπωμεν περί τής συντηρήσεως τών έθνικών οδών 
έν Έπτανήσω ; Πρός παραβολήν άρκεϊ νά σημειώσωμεν 
ότι ένώ άο’ ένός είς τήν όδον άπό Σζριπεροϋς είς Σιδάρη 
(κοινώς Γύρου) έν Κερκύρα έπί ποσού δραχ. 25,154 δι’ 
ύλικόν καί έργασίαν, έπιστασίαν καί οδοιπορικά έδαπα
νήθησαν μόνον δραχ. 350, άφ' έτέρου είς τήν έν Κεφαλ- 
ληνίαν οδόν άπό Αηξουρίου είς Σάμην έπί ποσού δραχ. 
13,231, ήτοι ήμίσεως τοϋ άνωτέρω δι' ύλικόν καί έργα
σίαν, έδαπανήθη ποσόν δραχ. 1,879 δι'έπιστασίαν καί 
οδοιπορικά, ήτοι πενταπλάσια τού τής έν Κερκύρα όδοΰ, 
άναλογοϋν πρός 14,34 τοϊς 0)θ.

Μετά τήν έξέτασιν τοΰ ύπό στοιχ. Δ' πίνακος τοΰ 
άπολογισμού τοΰ 1876 μεταβαίνομεν είς τήν τοϋ ύπό 
στοιχ. Ε' (σελ. 18), έν ω σημειοϋνται ονόματα, ούχί δέ 
τό μήκος καί πλάτος τών κατά τό έτος 1876 κατασκευα- 
σθεισών έθνικών οδών.

Αυτός ό πρώτος στίχος τοΰ πίνακος τούτου, δι ού δεί- 
κνυται ότι κατά τό έτος 1870 κατεσκευάσθη τμήμα έθνι- 
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κής όδοΰ άπ’Αθηνών είς Χαλκίδα (άπό τοΰ Κηφισσοΰ 
μέχρι Τατοίου) μαρτυρεί τρανότατα, ότι ή οδός (ώς έπω- 
νομάσθη έν τώ πρώτω πίνακι διά νά ζαλυφθή ή αδικαιο
λόγητος δαπάνη (απ’ Αθηνών είς Χαλκίδα διά Τατοίου) 
ούδ’ εις αυτό τό Τατόϊον είχε φθάσει.

Ή ολική δαπάνη διά τήν κατασκευήν έθνικών οδών 
άνήλθεν είς δραχ. 435,403 έκ τών οποίων έν όλω δραχ. 
5,515 έπληρώθησαν δι’ αποζημιώσεις κτημάτων δραχ. 
397,794 δι’ έργα άπλά καί τεχνικά καί δραχ. 32,093 

» f \ r ·\ · ο>· Λ « Λ «. \οι επιστασίαν ζαι οοοιποριζα εςοοα, αναλογούσα» προς 
δΡαΖ· τοϊ? θ)ο·

Άλλ' έν τώ Ε' τούτω πίνακι παρατηροϋμεν : ά) ότι 
διά κατασκευήν όδοΰ άπό Χαλκίδος εις Κόμην (ύπάρχει ;) 
είς έπιστασίαν ζαί οδοιπορικά έπληρώθησαν δραχ. 1412, 
β') ότι διά κατασκευήν όδοΰ άπό Πατρών είς Καλάβρυτα 
(ημείς γνωρίζομεν ότι έν μόνον τμήμα υπάρχει άπό Πα
τρών μέχρι τοΰ ποταμού Γλαύκου, κοινώς Λεύκας) δι’άπλά 
μέν έργα δραχ. 30 έδαπανήθησαν, δι’ έπιστασίαν δέ καί 
οδοιπορικά 4,952 ! γ') ότι διά κατασκευήν τής έθνικής 
όδοΰ άπό Κορίνθου είς Άργος (υπήρχε τό 1876 ;) έδα- 
πανήθησαν δι’ έπιστασίαν καί οδοιπορικά έξοδα δρ. 2,680. 
δ') ότι είς τήν άπό Μεγαλουπόλεως είς Καλάμας οδόν δι’ 
άπλά μέν καί τεχνικά έργα έδαπανήθησαν δραχ. 39,960, 
δι’έπιστασίαν δέ καί οδοιπορικά έξοδα δραχ. 8,305, άνα- 
λογοϋσαι πρός 20,78 τοϊς 0)0 1

Άλλά τίνες είναι αί κατασκευασθεΐσαι έθνιζαί οδοί, άς 
έν τώ τελευταίω στίχω του ό άνά χεϊρας πίνας έβάπτισε 
διά τής λέξεως «διάφοροι», καί δι’ άς έσημείωσε δαπάνην 
δι’ άπλά μέν καί τεχνικά έργα δραχ. 1,082, δΓ έπιστασίαν 
δέ ζαί οδοιπορικά έξοδαδραχ. 3,1 15 άναλογούσας πρός πόσα 
τοϊς εκατόν, Άφίνομ-ν τό τμήματών δημοσίων έργων νατό 
προσδιορίση ιναμήσυνταράξωμεν διάτοΰ αιφνίδιουτήνησυ
χίαν του.Πλήνμήπωςύπό τό αύτό έπώνυμον καιέντώπροη
γούμενο) ύπό στοιχ. Δ' πίνακι δεν σημειουνται τάάκόλουθα 

ποσά \ Έν μέν τώ πρώην βασιλείω είς διαφόρους οδούς 
(ποιας ·,)δι’ύλικόν μέν ζαί έργασίαν δραχ. 7,3 J 6, δι’ έπιστα
σίαν δεζαί οδοιπορικά 787,50. Έν δέ τή Κερκύρα ζαί τή 
Κεφαλληνία δι’ έπιστασίαν ζαί οδοιπορικά έξοδα (ποιων οδών 
καίείς ποιους ;) δραχ. 744. Κατά τάς βασιμοτέρας πληρο
φορίας άνδρών ειδημόνων, μόνη ή νήσος Κεφαλληνία ζέ- 
κτηται άνάπτυξίν όδών μεγαλειτέραν τής τών οδών ολο
κλήρου τοΰπρώην Βασιλείου. Καί όμως έν τώ άπολογισμώ 
τής οδοποιίας τοΰ έτους 1876 παρατηροϋμεν (πιν. Δ' σελ. 
17), ότι διά μεν τήν συντήρησιν τών έθνικών όδών τής 
νήσου Κεφα/Ληνίας έδαπανήθησαν έν δλω δραχ. 29,377, 
διά δέ τήν συντήρησιν τών έπαρχιαζών (πίν. ΣΤ' σελ. 19) 
δραχ. 58,343, ήτοι έν όλω δραχ. 87,720, ένω έν τώ πρώην 
Βασιλείω διά συντήρησιν τών μεν έθνικών όδών έδαπανή
θησαν δραχ. 497,514, τών δε έπαρχιαζών δραχ. 135,293, 
ήτοι έν όλω δραχ. 632,777. Εζ τούτου καταφανές γίνεται, 
ότι διά τήν συντήρησιν τών όδών του πρώην Βασιλείου έδαπα
νήθησαν έπί πλέον δραχ. 545,057 άπέναντι τών πρός συντή- 
ρησιν δαπανηθεισών διά τάς οδούς τής νήσου Κεφαλληνίας, 
έχούσας ώς προείπομεν άνάπτυξίν πολύ μεγαλειτέραν.

Άλλ’ ό πίναξ ΣΤ' (σελ. 19) δέν παρουσιάζει τό άνωτέρω 
μόνον αίνιγμα. Διότι ένώ άφ’ ένός διά τήν συντήρη- 
σιν τών όδών της έπαρχίας Αττικής, εις υλικόν μέν καί 
έργασίαν έδαπανήθησαν έν ολω δραχ. 88,612, είς έπιστα
σίαν δέ καί οδοιπορικά έξοδα δραχ. 7,703, άφ’ έτέρου διά 
τήν συντήρησιν τών έπαρχιαζών όδών τής νήσου Κερ
κύρας είς ύλικόν μέν ζαί έργασίαν έδαπανήθησαν δραχ. 
156,070, είς έπιστασίαν δέ καί οδοιπορικά έξοδα δραχ. 
4,592· τίνος ένεκα έν Κερκύρα διπλάσιον μέν ποσόν είς 
ύλικόν ζαί έργασίαν έδαπανήθη διά τήν συντήρησιν τών 
όδών σχετικώς πρός τήν έπαρχίαν Αττικής, τά έξοδα δέ 
τής επιστασίας καί τά οδοιπορικά είναι τά ημισυ απέ
ναντι τών έν τή Αττική δαπανηθέντων ; Πόθεν ή μεγίστη 
καί ακατανόητος αύτη διαφορά ;
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Δέν προβαίνομεν εις περαιτέρω έξέτασιν τοΰ σχετικού 
μέρους τοΰ άνά χεϊρας πίνακος. διότι άλλο θέμα ζαλεϊ 
αλλαχού τήν προσοχήν ήμών. Δι' άπάσας τάς επαρχιακός 
οδούς τοΰ πρώην Βασιλείου έδαπανήθη πρός συντήρησιν 
τό ποσόν τών δραχ. 124,391 δι" ύλιζόν καί έργασίαν, καί 
δραχ. 10,871 δι'επιστασίαν καί οδοιπορικά έξοδα, άνα- 
λογοΰσαι πρός δραχ. 8, 73 τοϊς 0)θ, ήτοι έν όλω δραχ. 
135,262,1 1. Διά δέ τήν συντήρησιν τών επαρχιακών όδών 
τής "Επτάνησου έδαπανήΟησαν είς υλικόν μεν καί έργασίαν 
δραχ. 279,525, είς έπιστασίαν δέκαί οδοιπορικά έξοδα δραχ. 
13,783, άναλογοϋσα- πρός δραχ. 4,93 τοϊς 0)θ. ΙΊοία 
ή διαφορά μεταξύ τών αριθμών 8,73 καί 4,93 ; ΙΙόθεν 
προέρχεται αύτη ; Τίνι τρόπω δυνάμεθα νά 7ώσωμεν τά 
αινίγματα ταϋτα-, Ά7.λά μήπως αί διαφοραί αύται, αί προ- 
ζαλοΰσαι τήν προσοχήν καί τού μάλλον αδαούς έλεγζτοΰ, 
παρατηρούνται μόνον έντώ άπολογισμώ τοΰ 1876; Δυστυ 
χώς όχι- διότι φαίνεται, ότι όπως κατ' έτος τά αύτά μεθο
δεύονται άπαρατηρήτως όλωςπαρερχόμενα, ούτω καί έν τώ 
άπολογισμώ τού έτους 1875 βλέπομεν, ότι διά συντήρησιν 
τών μεν επαρχιακών όδών του πρώην Βασιλείου άνεγράφη 
δαπάνη είς ύλιζόν καί έργασίαν δραχ. 75,700, είς έπιστασίαν 
ζαί οδοιπορικά έξοδα δραχ. 7,448, τών δέ έν Έπτανήσω 
όδών είς ύλιζόν ζαί έργασίαν δραχ. 98,601, καί είς οδοιπο
ρικά έξοδα καί έπιστασίαν δραχ. 6,886, ένώ κατ’αναλογίαν 
πρός τό πρώην Βασίλειον έπρεπε νά άνέλθη ή έν Έπτα
νήσω δαπάνη είς δραχ. 9,701 ώς έγγιστα.

Μόνη ή σύγκρισις τών αριθμών τούτων είναι ίκανώς 
χαρακτηριστική. Έν τούτοις μή άρκούμενοι είς τήν άνω
τέρω γενικήν έξέτασιν, προβαίνομεν καί είς λεπτομερή 
έξέτασιν τών διαφόρων δαπανών. Καί ά) αί τέσσαρες πρώ- 
ται οδοί άνεγράφησαν καλώς έν τώ πίναζι καί σαφηνί- 
ζουσι τά τε μέρη τής αρχής καί τού τέρματος έζάστης τών 
δηλουμένων όδών; τί δε περί τής πέμπτης νά είπη τις 
όδοΰ άφοΰ όδός άπό Πειραιώς είς Δαφνί δεν ύπάρχει, 

ίλλ’ όδός άπό Πειραιώς συναντώσα τήν ίεράν λεγομένην 
όδόν (άπ” Αθηνών εις Θήβας) κατά τό δον ύποθέτομεν 
στάδιον αυτής- επομένως έν μέν τώ πίναζι ύπό στοιχ. Δ' 
λογίζεται άπασα ή όδός άπ'Άθηνών είς Θήβας, έν δε τώ 
ύπό στοιχ. ΣΤ'πίναζι έχομεν τό άπό τού 3 σταδίου μέχρι 
τοΰ 10ου, όπερ είναι πλησίον τοΰ Δαφνιού, έπαναλαμβά- 
νεται αύθις, ήτοι δίς λογίζεται- άν ξένος. γνωρίσας τήν 
Ελλάδα ζαί διατρέξας αύτήν, ϊδη τόν πίνακα τούτον, πώς 
θέλει μας χαρακτηρίσει; άλλ’άν τοιοΰτοι προσδιορισμοί 
γίνωνται διά τάς πέριξ τών Αθηνών οδούς, τί δύναται τις 
νά περιμένη διά τά μέρη τά όποϊα είς μόνος άπό τής 
συστάσεως τού Βασιλείου έπεσχέφθη μηχανικός ; έν τώ 
πίναζι τούτω άναφέρεται ζαί δαπάνη δραχμών 1740 διά 
τήν άπό Καρπενησιού είς Προσσόν όδόν ύπάρχει δμως 
όδός τοιαύτη ; τό διά τών άνω χρημάτων κατασζευασθέν 
τμήμα υφίσταται; β') Έκτός όλων τούτων παρατηροΰ
μεν, ότι έν τώ ΣΤ' πίναζι διά τήν όδόν άπ'Άθηνών είς 
Μαραθώνα διά Κηφισσίας, (ύπάρχει τοιαύτη όδός ; διέρ
χεται άληθώς διά Κηφισσίας ή πρός Μαραθώνα άγουσα ;) 
έδαπανήθησαν δραχ. 50,209 δι’ύλιζόν καί έργασίαν ζαί 
δραχ. 5,660 δι'έπιστασίαν καί οδοιπορικά έξοδα, άνα
λογοΰσαι πρός 11,27 τοϊς 0(θ- είναι τούτο ακριβές; 
γ') Ότι διά τήν όδόν άπό Τριπόλεως είς Τεγέαν δι’ύ- 
λιζόν μέν ζαί έργασίαν έδαπανήΟησαν δρ. 8,584, δι’έπι- 
στασίαν δέ καί οδοιπορικά έξοδα δρ. 607, άναλογοΰσαι 
πρός 16,95 τοϊς 0)q. δ') Ότι είς τήν όδόν άπό Τριπό
λεως είς Αεβίδιον έδαπανήθησαν δι’ύλιζόν μέν ζαί έρ
γασίαν δρ. 2,260, δι'έπιστασίαν δέ ζαί οδοιπορικά έξοδα 
δρ. 591 ήτοι 26,15 τοϊς 0)θ. ε') "Οτι διά τήν όδόν άπό 
Υπάτης είς τά ομώνυμα λουτρά (πόσον μήζος όδοΰ;) 
έδαπανήθησαν δι'ύλιζόν μέν ζαί έργασίαν δρ. 550, δι’έπι
στασίαν δε ζαί οδοιπορικά έξοδα δραχ. 227, άναλογοΰσαι 
πρός 41,32 τοϊς 0)θ ! Οί άριθμοί ούτοι λαλοΰσιν ισχυρό
τερου τών καλλίτερων -υπολογιστών.

ΕΤΟΧ 7—ΦΪΛ. 84—ΦΕΒΡΟΓΑΡΙΟΧ 1808 85.
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Πριν είσέλθωμεν εις τήν έξέτασιν τοΰ ύπό στοιχ. Ζ' 
(σελ. 20) πίνακος. περιέχοντας τά; πρός κατασκευήν έπαρ- 
χιαζών όδών δαπάνα;, '.ομεν νά σημειώσωμεν ιδιαι
τέρως δτι τήν 31ην Δεκεμβρίου 1875 τό άπο θεματι
κόν κεφάλαιον τής -παρχιαζή; καί δημοτική; οδοποιίας 
άνήρχετο εί; 1,65:,5/8 δρ. Τί όμως έκ τούτων έδαπα- 
νήθη έν έτει 1876. έπί πλέον τών έσόδων αύτοΰ, διά τήν 
έπαρχιακήν οδοποιίαν: .'Έναν δραχμαί 103,413. Επι μειον 
δε τών έσόδων διά τήν δημοτικήν έδαπανήθησαν δραχμαί 
229,001. "Ωστε διά τή; μεθόδου ταύτης κατωρΟώθη νά 
άναβιβασθή τό άποΟεματιζέν τή; επαρχιακή; και δημο
τικής οδοποιίας κό'άλα’εν κατά τήν 3 Ιην Δεκεμβρίου 
1876 εί; δραχ. 4,730,136. Ένώ δε άπαντες οί ποταμοί 
τών έπαρχιών, μικρό', τε και μεγάλοι, ω; τοϊς πασι γνω
στόν, ούδέ μίαν καν απέκτησαν γέφυραν, έστω καί τής 
μικρότερα; άξίας, κατά τό δωδεκαετές άπό τής ψηφισεως 
τοΰ περί οδοποιία; νόμου παρελθόν χρονικόν διάστημα, 
έν τούτοις κρατείται νεκρόν τό ούκ εύκαταφρόνητον τοΰτο 
ποσόν, δι’ούδένα άλλον λόγον είμή όπως τιθη~αι βέβηλος 
έπ'αύτοΰ χειρ εναντίον τοΰ νόμου, δστις προέβλεψε την 
χρήσιν τοΰ ποσοΰ τούτου ύπ-ρ τοΰ ιεροΰ τής έπαρχια- 
κής καί δημοτική; οδοποιία.; σζοποΰ, διατίθεται δέ τό 
κεφάλαιον τοΰτο εί; κατασκευήν πολυτελών και αχρή
στων όλω; γεφυρών περί τά; ' Λθήνα;. ένώ αί έπαρχιαζαί 
κοινότητες πνίγονται ύπό τών, έγζαταλελειμμένων εί; τό 
έλεος ττ.ς τύγτ ε,ποταυ.ίων εευιάτων.Οΰτω διά κατασκευήν 
έπαογιακών οδών, έδαπανήθη έν έτει 1876 έν όλω τό 
εύτελε; ποσόν δραχ. 31Ι.6ί’λ άπέναντι τόσου άπο- 
Οεματικ.οΰ κεφαλαίου. ίδωμεν ποΰ καί πώς : α’) Διά 
τήν άχρηστον όλως . άπο Απάτης είς Λιανοκλάδιον 
έπί δραχμών .">,251 δ: ύλικόν και έργασίαν, έδαπανήθη- 
σαν δί έπιστασίαν και ό'οιπορ'κά έξοδα δραχμαί 5-16, 
άναλογοΰσαι προ; δραχμάς 10.10 τοι; 0)θ. β') Έπί τής 
οδού άπό ΚορίνΟου είς λιά .ο δι'ύλ·.ζόν μεν ζαί έργασίαν 

δραχ. 10,227, είς έπιστασίαν δέ ζαί οδοιπορικά έξοδα 
δραχ. 4,224, άναλογοΰσαι πρός 10,50 τοϊς 0)θ. γ') Έπί 
τής όδοΰ άπό Δομβραίνη; εί; 'Αγιον Ίωάννην έπί δραχ. 
11,991 δι’ύλιζόν καί έργασίαν, έπληρώθησαν δρ. 1,606 
δι'έπιστασίαν και οδοιπορικά έςοδα, άναλογοΰσαι πρός 
δραχ. 14,20 τοϊς 0)θ. δ') Επί τής όδοΰ άπό Μεγάρων είς 
Παχην έπί δραχ. 3,871 δι'ύλικόν καί έργασίαν, έδαπανή- 
Οησαν δρ. 707 δι’έπιστασίαν καί οδοιπορικά έςοδα, άνα
λογοΰσαι πρό; δρ. 18,20 τοϊς 0)θ. ε') Έπί τή; όδοΰ άπό 
Κυπαρισσία; εί; Φιλιατρά άπέναντι τοΰ δι’ύλικόν καί 
έργασίαν ποσοΰ τών δρ. 25,501 έδαπανήθησαν δι’έπιστα- 
σίαν ζαί οδοιπορικά έςοδα δραχμαί 4,931, άναλογοΰσαι 
πρός δραχ. 19,33 τοϊς 0)θ. ς·') Έπί τής όδοΰ Ποσειδο- 
νίας εί; Σύρον έπί ποσοΰ δραχμαί 2,193 (δαπανηθεισών 
τό έτος 1875) δι’ύλιζόν καί έργασίαν, έδαπανήθησαν 
Οι’έπιστασίαν καί οδοιπορικά δρ. 530 άναλογοΰσαι πρός 
δραχ. ‘-3,15 τοϊς 0)θ. ζ') Εί; τήν οδόν άπό Νάξου είς 
Τραγαίαν διά μέν ύλικόν καί έργασίαν έδαπανήθη τό πο
σόν δραχ. 3,838, δι’έπιστασίαν δε ζαί οδοιπορικά έξοδα 
δραχ. 1,171, άναλογοΰσαι πρός 30,51 τοϊς 0)θ.

Διατί δι’έπιστασίαν καί οδοιπορικά έξοδα έδαπανήθη
σαν απέναντι τοΰ ύλικοΰ καί τής έργασία; έπί τοϊς 0)θ 
10,40—10,50—14,20—18,20— 19,33-23,15—30,51 ; 
Πρό; τί ή τοσαύτη δυσαναλογία; Πόσον άπό τής έδρας 
τοΰ μηχανικοΰ άπέχουσιν αί τά μεγαλείτερα ποσά δαπα- 
νήσασαι οδοί ; Άλλ’άν τά ούκ ευκαταφρόνητα ταΰτα 
ποσά έδαπανήθησαν δι’έξοδα έπιστασίας καί οδοιπορικά, 
πόσα άλλα ποσά παμμέγιστα συνενωθέντα παρανομώ; 
μετά τής διά προμήθειαν ύλικοΰ δαπάνης έδαπανήθησαν 
δι’έργασίαν ; Πόσαι άσχημίαι δέν θέλουσι γείνει κατα
φανείς οπότε ό σύνδεσμος, ό ένών τάς δαπάνας τοΰ ύλι- 
κοΰ ζαί τής έργασίας εί; έν ζονδύλιον, διασπασθή ;

Τί δέ νομίζετε, οτι είς κατασκευήν δημοτικών όοών 
έδαπανήθη είς άπαντα; τούς δήμους τοΰ πρώην βασι-
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λείου ; Ό ύπό στοιχ. ΙΓ πίνα? (σελ. 21) αναγράφει τό 
μέγιστον ποσόν τών δρ. 73,630! Έκ τούτου δε διά τήν 
όοόν άπό Κριεκουκίου μέχρι του ναοΰ τών ‘Ολυμπίων, έπί 
ποσοΰ δραχ. 29..590 δι'ύλικόν καί έργασίαν έδαπανήθη
σαν δι'έπιστασίαν καί οδοιπορικά δραχ. 2,785, άναλο- 
γουσαι πρός δραχ. 12,79 τοϊς 0)θ- εις δε τήν οδόν άπό 
Άργους εις Λέλεκα, έπί ποσοΰ δραχ. 4,442 δι’ύλικόν 
καί έργασίαν, έδαπανήθησαν δι’έπιστασίαν ζαί οδοιπορικά 
δραχ. 615, άναλογοΰσαι πρός δραχ. 16,07 τοϊς 0)θ. 
Άλλ'ένω ταΰτα πάντα μαρτυρεί ό πίνα? Η’, τί είς τοΰ- 
τον άντιλέγει ό ύπό στοιχ. Θ'; Ό μέσος όρος τών έξόδων 
έπιστασίας καί οδοιπορικών τοΰ πίνακος Η', άναβαινόντων 
είς δραχ. 5,158, πρός τά τοΰ ύλικοϋ καί έργασίας, άνερ- 
χόμενα ε’ζί δραχ. 63,472, είναι 7,53 τοϊς 0)θ, ένώ έν τή 
Έπτανήσω (κατά πίνακα ύπό στοιχ. Θ') έπί δραχ. 68,874 
δι'ύλικόν καί έργασίαν έδαπανήθησαν δραχ. 2,317 δι'έπι
στασίαν καί οδοιπορικά, ήτοι είναι 3,60 τοϊς Ο)ο μόνον. 
Ή σύγκρισις τών δύο τούτων άριθμών 7,53 ζαί 3,69, καθώς 
καί εκείνων τών έζ τοΰ πίνακος ύπό στοιχ. ΣΙ" έςαχθέντων 
8,73 ζαί 4,93 είναι έξόχως χαρακτηριστική.

Σ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1Σ

Τά κεφάλαια σχηματίζονται διά τής οικονομίας. Άλλά 
οικονομία τί έστί ; 'Ο όπισθοδρομικός χωρικός οίκονομεϊ 
τήν οικονομίαν τής μελίσσης καί τοΰ μύρμηζος, έντόμων 
άτινα πολλάκις προβά'/.λουσιν ήμϊν ώς οικονομικόν παρά- 
οειγμα. Ούτε ό χωρικός όμως ούτε ή μέλισσα καί ό 
μύρμης οίκονομοΰσιν απλώς θησαυρίζουσιν. Οικονομία 
οέν είναι τό άποσύρειν τά κεφάλαια έζ τής κυκλοφορίας, 
δέν είναι ή άνόρυξις λάκκου καί ύπό τήν γην άπόκρυψις 
τοϋ κέρδους, δέν είναι τό πήλινον άγγεϊον, έν οις έναπο-
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ταμιεύουσι νομίσματα οί παϊδες, ουδέ τό σιδηροΰν κιβώ
τιο·? δέν ήξεύρω τίνος έργοστασιάρχου.

Τήν άζριβή τής οικονομίας έννοιαν, τήν οικονομολο
γικήν καί ούχί τήν τεχνολογικήν, θέλομεν προσπαθήσει 
νά οιευκρινήσωμεν άφίνοντες ζατά μέρος τό νόμισμα. Είς 
δύο τινά άποβλέπει ή τής οικονομίας έννοια 1) είς κατα- 
νάλωσιν μιζροτέραν τής παραγωγής καί 2) είς επωφελή 
τοΰ πλεονάσματος χρήσιν. 'Γποθέσωμεν χωρικόν γεωργόν 
Έλληνα, χρώμενον τοΰ Ήροδοτείου άροτρου πρός χαλ- 
λιέργειαν τοΰ άγροΰ του καί κερδαίνοντα τά πρός τό 
ζην αύτοϋ τε καί τής οικογένειας του. Τά τέκνα του φθά- 
νουσιν είς ηλικίαν καί διά τής έργασίας ζαί αύτών ή οι
κογένεια κερδίζει πλείονα τών άναγζαιούντων. Φθάνομεν 
είς τήν έφαρμογήν τής οικονομίας. Τό περίσσευμα αύτό 
τών προϊόντων του (διότι, ένθυμεϊται ό άναγνώστης, 
κατελείψαμεν πάσαν ιδέαν νομίσματος) τό περίσσευμα, 
λέγομεν, τοϋτο δέν δύναται νά θησαυρίση, καθόσον φθεί
ρεται, καταστρέφεται άποταμιευόμενον έπομένως δεν 
δύναται νά τό χρησιμοποιήση ή διττώς. Δηλαδή ή 1) δπως 
καταστήση δι’αύτοΰ τήν ζωήν του μαλθαζωτέραν, ένώ 
πιθανόν βραδύτερο·? δυστυχίαι θέλουσιν άναγζάσει αύτόν 
είς στερήσεις, καί ούτω νά ζήση έν αλληλουχία ευζωίας 
καί στερήσεων ώς ζώον έργαζόμενον μόνον διότι πεινά, 
ή 2) όπως χρησιμοποιήση αύτό, καθιστώ·? τόν άγρόν του 
εύφορώτερον διά τής κατασκευής ύδραγωγείων καί διά 
μεγαλειτέρας προμήθειας λιπαστικών ούσιών, τελειο
ποιώ·? τά έργαλεϊά του, εύρύνων τάς άποΟήκας του, ή 
εφαρμόζω·? συστήματα διατηρήσεως τών προϊόντων του, 
δπως μή άναγκάζηται νά πωλή αύτά, φόβω καταστροφής 
είς ταπεινήν τιμήν, ένί λόγω αύζάνων τά κεφάλαιά του 
ηθικώς καί ύλικώς καί καθιστών τόν ζωήν του άνετωτεραν. 
Δύναται ό γεωργός, άντί νά ζαταναλώση δλην τήν παρα
γωγήν τοΰ άγροΰ του, νά φέρη τό περίσσευμα ή είς τόν 
σιδηρουργόν τοΰ χωρίου, μεθ'ού θέλει συνάψει συναλλα-
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γήν, καθ'οσον ό μέν σιδηρουργός έχει ανάγκην προϊόντων 
αύτός δε έχει ανάγκην τελειότερων εργαλείων- ή εις τόν 
τέκτονα οστις έχει ανάγκην προϊόντων, ένώ αύτός έχει 
ανάγκην τής έργασίας του διά τήν κατασκευήν εύρυχωρο- 
τερων αποθηκών καί νέων ύδραγωγείων ή εις τόν έπιστή- 
μονα, οστις έχει ανάγκην τών προϊόντων του, ένώ αύτός 
έχει ανάγκην διδασκαλίας είτε έν γένει ωφελίμου αύτώ 
τε καί τοϊς τέκνοις του είτε πρός προφύλαξιν τών γεννη
μάτων και τών δένδρων του ζατά τών πολυειδών αύτών 
ασθενειών ή θέλει .ανταλλάξει τά προϊόντα του άντί 
σχεδίου ύδραγωγείου ή γεούρας, δι- ής θέλει βραχύ- 
νει την μεταξύ τοϋ οίκου καί τοϋ άγροϋ του άπόστασιν 
ή τέλος θέλει ανταλλάξει τά προϊόντα του πρός ό,τι άλ
λο κοινή ώφέλιμον εις τήν εύζωίαν του ή είς τόν σχημα
τισμόν νέου κεφαλαίου ύλικοΰ ή ηθικού.

Έν συντόμω ώμιλήσαμεν ουτω, ύποθέτοντες σύστημα 
άλως αρχαϊκόν, τό σύστημα τής συναλλαγής τών ειδών. 
Άν ήδη είσέλθωμεν είς τό νομισματικόν σύστημα, βλέ
πομε·? άπλοποίησιν μεγάλην, ανεκτίμητο·? πλέον διά τήν 
απαλλαγήν τοΰ γεωργοϋ άπό τόσων φροντίδων δέν έχει 
πλέον ανάγκην ό γεωργός νά άναζητή τόν έγοντα χρείαν 
τών προϊόντων του σιδηρουργόν, τέκτονα, επιστήμονα, 
μηχανικόν, γεφυροποιόν καί εί τινα άλλον, διότι απαιτεί
ται δαπάνη χρόνου παραγωγού πλούτου, όπως άνευρη 
τοιοϋτον. Άλλ' ουδέ βιάζεται νά άνευρη αυτόν άμέσως, 
έζ τοϋ φόβου μήπως ή εσοδεία του ζαταστραφή, μή ό 
κεραυνός ζαταζαυση αύτήν, ή ή πλημμύρα τήν παρασύ- 
ρη. Ό γεωργός πωλεΐ δλην ή μέρος τής παραγωγής του 
είς τόν έμπορον, οστις είναι μεσίτης μεταξύ τού παραγω
γού καί τού ζαταναλωτοϋ, άντί χρηματικού ποσού, δπερ 
θέλει δαπανήσει όπως καί δποτε θέλει, έπωφελούμενος 
μάλιστα τών περιστάσεων, οιαι τά μικρά ημερομίσθια, ή 
έλλειψις έργασίας, ή άφθονία τού σιδήρου ή άλλων ύλών, 
άς ό συναγωνισμός τώ παρέχει. Ούτως ή άντα/.λαγή τών 

προϊόντων είς νόμισμα δεν είναι καθ’ έαυτήν ή μόνη οι
κονομία- ή έπωφελής αύτών χρήσις είναι το κύριον τής 
οικονομίας χ α ρ α ζ τ η ρ ι στ ι κ. ό ν.

Ή οικονομία περιλαμβάν ε ι τρία στοιχεία, ή έλλειψις ζαί 
ένός τών οποίων καταστρέφει τήν ούσίαν αύτήν τής αλη
θούς οικονομίας. Τά στοιχεία ταϋτα είναι τά έξής ·!) έρ
γασία, παραγωγή, 2) κατανάί.ωσις έλάσσων τής παρα
γωγής ζαί 3) χρησιμοποίησις τού περισσεύματος αύτοϋ 
ή τοΰ άντιτίμου, είς έργασίας, ών τό άποτέλεσμα ύφ'οιαν- 
δήποτε μορφήν, ύλιζήν ή πνευματικήν, συντελεί είς 
αύξησιν τής παραγωγικής τού ανθρώπου δυνάμεως. Ούτως 
είναι μέν δυνατόν νά έξοοεύση τις χωρίς νά οίζονομή, 
άλλ'άδύνατον νά οίζονομή χ< ρίς νά έιοδευση. Ή άνευ 
έξόδων οικονομία είναι χτήμα κρυπτόμενου έν τή γή- 
φθείρεται άνευ κέρδους τοΰ ιδιοκτήτου- οδηγεί είς τήν 
φιλαργυρίαν. Καί ένταΰθα δέν είναι άσκοπο·?, άν παρεμ- 
βάλωμεν δύο λέξεις περί τών Ταμιευτηρίων (Caisse d'E- 
pargne), τόσω κοινών έν Εύρώπη καί σχεδόν άγνωστων 
παρ’ήμϊν. Ό γεωργός, ό μικρός βιομήχανος, ό ύπηρέτης, 
δύνανται νά καταθέτωσιν έκεΐ τό περίσσευμα τής έργα
σίας των, όπερ σχηματίζει κεφάλαιον, άποφέρον τόκους, 
δυνάμενον νά τοϊς χρησιμεύση έν ούρα άνάγκης, ένω άλ
λως ήθελεν έξοδευθή είς οινοποσίας ή ά/.Λ.ας διασκεδά
σεις συνήθεις παρά τοϊς ήμεροβίοις έργάταις. Ί! τοιαύτη 
δμως έν τοϊς ταμιευτήριο ις άποθησ-.ινρισις δεν ήθελε·? 
άποτελεϊ οικονομίαν, άν μή είχαν τό δικαίωμα οί ζατα- 
τίθεντες ·?ά άποσύρωσι τά ζερά αια ταϋτα κατά τό δοκού·? 
ζαί μεταβά/.λωσι τήν όψιν των κατά τάς περιστάσεις 
άφίνοντες άναλλο-.ωτον τήν ά:ίαν αύτών. Καπά ταϋτα δέ 
τό κεφάλαιον ομοιάζει τόν σπόρου, οστις δεν παράγει έάν 
μή άποθάνη.

Άρχόμενοι άυεφέρομεν τό παράδειγμα τής μελίσσης 
ζαί τοΰ μύρμηζος. ΙΊολλοί λαμβάνουσι σόι έντεμα ταϋτα 
ώς σύμβολα τής οίζονομίας καί τής έργασίας. Είναι
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πλάνη. Ό μύρμηξ καί ή μέλισσα δέν εργάζονται, διότι 
δέν συναισθάνονται τήν άνάγκην τής έργασίας· απλώς 
θησαυρίζουσιν, ύπακούοντα εις ένστικτον ορμήν. Μόνον 
ό άνθρωπος έργάζεται, διότι γνωρίζει ότι άνευ τής έργα
σίας θέλει δυστυχήσει, διότι έχει τήν συνείδησιν τής οι
κονομικής ένεργείας του, χωρίς έντεΰθεν νά άποκλείωνται 
καί αί έξαιρέσεις, είτε τών όπισθοδρομικών τοϋ ύπογείου 
θησαυρισμοΰ περιόδων, είτε τοΰ πάθους τής φιλαργυρίας, 
ύπό τήν έπιρροήν τοΰ οποίου ό άνθρωπος κρύπτων τό 
τάλαντον, δούλος μάλλον ένστικτου αποβαίνει, άφαιρών 
έκ τής κυκλοφορίας κεφάλαια, άτινα είναι ή δύναμις τής 
προόδου, καί ζημιοΐ οΰτω τόν κοινωνικόν οργανισμόν. Έν 
τούτοις ούδ'οίκονομούσιν ό μύρμηξ καί ή μέλισσα, άφοϋ 
κύριον μέν χαρακτηριστικόν τής οικονομίας είναι ή πρόο
δος, ή κατοικία δε τοΰ μύρμηκος καί ή κυψέλη τής με
λίσσης ούοέ σχήμα ήλλαξαν ούδ'άνετώτεραι έγιναν διά 
τήν κατοικίαν τών εντόμων τούτων άπό καταβολής κό
σμου. Μόλις ήδύνατο τις νά φέρη τά έντομα ταΰτα ώς 
παράδειγμα είς τούς αγρίους, κορεννυμένους έκ τής σημε
ρινής τροφής καϊ Ονήσκοντας έκ τής πείνης τήν έπαύριον. 
Είς τόν ελεύθερον όμως πολίτην, τόν εύφυά, τόν οπαδόν 
τής έπιστήμης, τόν προβλεπτικόν, τόν φρόνιμον, οστις 
δέν σκέπτεται πώς θέλει ζήσει, άλλά πώς θέλει βελτιώσει 
τήν τύχην του, τά τοιαϋτα παραδείγματα είναι άσκοπα 
καί άτοπα.

Όλα τά αγαθά, δλαι αί διανοητικαί δυνάμεις άντλοΰσι 
τήν άξίαν των έκ τής χρήσεως, ήν ποιείται αύτών ό άν
θρωπος. Πάντα τά άγαθά φθείρονται, ή σωματική ισχύς, 
ή διανοητική όξύτης, τό πνεύμα, ή μεγαλοφυία- άλλά 
καί διαμένουσιν αιώνια, χάρις είς τήν εύφυά διαχείρισιν 
τοΰ άνθρώπου, οστις σωματοποιεί αύτά διά τών έπιστη- 
μονικών έφευρέσεων καί ανακαλύψεων και διά τών άρι- 
στουργημάτων τής τέχνης έν οίαδήποτε μορφή αύτής. 
Ή διαχείρισις αϋτη έν τή σφαίρα τής οικονομικής Οεω- 

ρίας καί πράξεως συνοψίζεται έν ταΐς τρισί ταύταις λέ- 
ξεσιν : Έ ρ γ α σ ί α, ο ί κ ο ν ο μ ί α, κ ε ® άλ α ι ο ν.

Σ. Ε. ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ.

Πολλοΰ διαφέροντος είναι άξια ή έν ’Αλσατία ήμιτε- 
λώς δοκιμασθεϊσα τελευταίον ιδέα τής γεωργικής τών 
κοινοτήτων παιδεύσεως, άπό καθηγητών καί διδασκάλων 
περιφερομένων άπό τόπου είς τόπον. Ή ιδέα αϋτη περί 
ής άλλοτε ή Οικονομική Έπιθεώρησις ένησχολήθη, πε
ριέχει τά σπέρματα μεγάλης βαθμηδόν γεωργικής μετα
βολής, άμα ώς περιβληθή τό άναπόφευκτον τής πρακτι
κής ένδυμα. '’Οχι απλώς λόγους άλλά καί έφαρμογήν πρέ
πει νά διαδίδωσιν οί τής γεωργίας διδάκτορες είς τά γεωρ
γικά πλήθη. Επομένως άπαιτείται τελειοποίησις τοϋ συ
στήματος.

ΊΙ ένεστώσα τής Άλσατο-Λωραίνης γεωργική έκπαίδευ- 
σις άποτελεϊται υπό πρακτικών σχολείων, τά όποϊα δύναν
ται νά μελετηθώσιν ύπό τρεϊς έπόψεις· ά) άγροτική 
καλλιέργεια, β') κηπουρική καλλιέργεια καί γ') μηχανική 
καί δοκιμαστική γεωργία.

Α'.—Ύπό τήν πρώτην έποψινπαρίς-ανται τά evRouffacb, 
evSchlestadt καί έν Saint-Avoid πρακτικά μεγάλης έπιτυχίας 
σχολεία, προωρισμένα είς τήν μόρφωσιν πρακτικών γεωρ
γών καί συναθροίζοντα έντός εαυτών τούς υιούς τών γεωρ
γών, άμα ώς ουτοι έξέλθωσιν έκ τοΰ δημοτικοΰ σχο
λείου. ’Ιδού είς τί συνίσταται ή έν τοϊς σχολείοις τούτοις 
έκπαίδευσις. Πρώτον συμπλήρωσις τής στοιχειώδους παι- 
δεύσεως και διδασκαλία τεχνικών γνώσεων άναγκαίων είς 
μόρφωσιν πεφωτισμένων καλλιεργητών, ικανών νά έννοή- 
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σωσι τάς βελτιώσεις τών όποιων ή γεωργία είναι δεκτική. 
Τά έν τοϊς σχολείοις τούτοις μαθήματα συνδυάζονται προς 
τας άνάγκας τοΰ γεωργικού τής χώρας προσωπικού, έφ*  ό
σον δίδονται κατά τάς περιόδους έκείνας τού χειμώνος καί 
τού θέρους, καθ’ας αί έργασίαι τών ύπαίθρων άργούσιν. Ή 
συντήρησις τών γεωργικών τούτων ιδρυμάτων διαμοιρά
ζεται μεταξύ τριών ταμείων τής πόλεως, τής διοικητικής 
περιφέρειας και τού κράτους. Τό πρώτον δίδει έπιχορήγη- 
σιν άναλογον τών πόρων τής πόλεως, τό δεύτερον συντη
ρεί ύποτρόφους έκ τών άξιων άλλά πενήτων γεωργοπαί- 
δων και τό τρίτον πληρόνει τό διδάσκον προσωπικόν, άνα- 
βαινον κατά τό 1879 είς 23,750 νέας δραχμάς έκτος τών 
έξόδων τού ύλικοΰ, τά όποϊα έπιβαρύνουσι τούς δήμους.

Β'· — Ή διδασκαλία τής κηπουρικής ένεργεΐται έν τή 
παρά τώ Brumath έπαύλει Gnifcnbourg άγορασθείση ύτό 
τού δημοσίου τώ 1873 άντι 180 χιλ. νέων δραχμών. 
Σκοπός είναι ή μόρφωσις ικανών καλλιεργητών κήπων 
και όπωροφόρων δένδρων, ένουμένης προς τήν πρακτικήν 
έπί τούτων διά πάσης λεπτομέρειας διδασκαλίας καί θεω
ρητικής τίνος παιδεύσεως, όσον άφορα τήν φυσιολογίαν 
τών φυτών καί τήν χρήσιν τών λιπασμάτων. Προστίθεται 
δέ και ή στοιχειώδης διδασκαλία τής γεωγραφίας, τής 
φυσικής, τής ιστορίας, τή; άριθμητικής, τής φυσικής ι
στορίας καί τής χημείας. ΊΙ ωδική και ή γυμναστική δέν 
παραλείπονται. Οί μαθηται τού σχολείου τούτου συντη
ρούνται ύπό τού κράτους καί τών έπαρχιών. Κατά τό 1 8/6 
ύπελογίζοντο είς 10, κατά τό 1877 είς 19 καί κατά τό 
1878 εις 32. Ιδού πώς έχουσι τά περί τήν ένιαύσιον 
δαπάνην τού σχολείου τούτου : Διά τήν συντήρησιν τών 
μαθητών 16,500 νέας δραχμάς πρός 550 καθ'έκαστον, είς 
μισθόν τού διευθυντοΰ 5,625, είς μισθόν τών επικουρικών 
καθηγητών 2,800, είς μισθούς τών λογιστών τών άρχι- 
κηπουρών καί τών δύο βοηθών του 4.500, είς συντήρησιν 
τών έργαλείων καί σκευών 8,800,τό δλον 38,340 ν. δρ. 

άπέναντι τών όποιων εισπράττει τό σχολεϊον έκ τών παρα- 
γομένων και πωλουμένων παρ’αύτοΰ ειδών 6,000 περίπου.

Γ'. — ΊΙ τρίτη τής γεωργικής έκπαιδεύσεως έποψις 
στρέφεται 1) περί τό ειδικόν έν RoulTacIi σχολεϊον, έν τώ 
όποίω διδάσκεται ή άνάλυσις τών ύδάτων, τών γαιών καί 
τών λιπασμάτων, και έν γένει τά περί τάς σποράς καί τά 
παντοειδή γεωργικά προϊόντα, διά τό όποιον δαπανά 
ένιαυσίως τό κράτος 1 1,750 νέας δραχμάς ήτοι 3,750 διά 
τόν διευθυντήν, |,850 διά τόν προπαρασκευαστήν, 1,000 
διά φύλακα καί 5,125 διά χημεϊ-ν, κήπον κλπ. καί 2) 
περί τό έπίσης ειδικόν έν Στρασβούργο) τεχνογεωογικόν 
σχολεϊον, τό όποιον έχει τήν κατά τό μάλλον ή ήττον 
νεωτεριστικήν άποστολήν νά μορφών/] γεωργομηχανικούς, 
έν όλη τή ποικιλία τών διαφόρων μηχανικών τής γεωρ
γίας έργων, είς οδούς, εί; γέφυρας καί είς διευθετησιν 
έν γένει τών ύδάτων. Μεγάλη ή χρησιμότης τού κλάδου 
τούτου τών πρακτικών γνώσεων. Κατά μεν τό θέρος οί 
μαθηται τών σχολείων τούτων άσχολοΰνται έκτός αυτού 
είς γενικά υδραυλικά έργα, περί τήν κατασκευήν διωρύ
γων, περί τήν άρδευσιν καί τήν άποξήρανσιν γαιών, κατά 
δε τόν χειμώνα, άπό τού νοεμβρίου μέχρι τού μαρτίου, ή 
έκπαίδευσις ένεργεΐται έπί τοΰ περιορισμένου τής τού σχο
λείου περιφεοείας κύκλου είς ιχνογραφίαν, άριθμητικήν, 
γεωμετρίαν, άλγεβραν, τριγωνομετρίαν, μηχανικήν, φυσι
κήν, χημείαν,ορυκτολογίαν, σχηματογραφίαν,οικοδομικήν 
καί ύδραυλικήν. Τά μαθήματα δίδονται δωρεάν ύπό μη
χανικού και καθηγητού διαφόρων σχολείων τοΰ Στρασβούρ
γου· ύπάρχουσιν όμω; καί 15 υπότροφοι μαθηται συντη
ρούμενοι ύπό τού κράτους προς 400 ν. δρ. έκαστος ένιαυ
σίως. Τό δλον τής ετήσιας δαπάνης τού σχολείου τούτου 
άναβιβάζεται είς 12,800 ν. δρ. ήτοι 5,400 είς διδασκάλους, 
6,350 είς μαθητάς καί 1,000 εί; βιβλία καί άλλα έφό- 
δια, έκτος τού φωτισμού, τής θερμάνσεως και τού οικήμα
τος όπερ χορηγεί ή πόλις.
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Ή εκπαιδευτική αύτη έπί τής γεωργίας έπισκόπησις 
έχει πολλήν τήν προς τά έν Έλλάδι σημασίαν. Σχετικώς 
όγι μόνον δέν είναι ύπεράνω τών οικονομικών δυνάμεων 
τοϋ τόπου ό καταρτισμός τοιούτου τινός έκπαιδευτικοϋ 
κατά τήν γεωργίαν συστήματος, άλλά καί πρέπει νά θεω- 
ρηθή ώς άπορον πώς τό γεωργικόν ζήτημα τής 'Ελλάδος, 
διότι υπάρχει τοιοΰτο ζήτημα, συγχωρεϊται νά αναβάλ
λεται έπί πλέον, όταν πρώτη τις λύσις, ώς ή έν τή άνω 
έφαρμογή ύποδεικνυομένη, και πρόχειρος είναι καί έπί 
τοσοϋτον συνδέεται πρός τήν περαιτέρω τιμήν τής ένε- 
στώσης διοικητικής πρακτικής.

ΑΘΗΝΑΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ.

’Έχομεν ύπ’όψιν τούς κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1879 
γενικούς ισολογισμούς τής Εθνικής Τραπέζης, τής Γενικής 
Πιστωτικής Τραπέζης καί τής Τραπέζης Βιομηχανικής Πί- 
στεως. Ό τής πρώτης Ισολογισμός κλείει διά 121,564, 
789 δραχμών, ό τής δευτέρας διά 18,595,877 δρ. καί ό 
τής τρίτης δι’6,501,118 δρ. Ιδού πώς έχουσι τά καθέ
καστα τών ισολογισμών τούτων.

Α'.—’Εθνική Τράπεζα. Τό μέν ένεργητικόν αύτής 
Αναλύεται ώς έπεται: Ταμεΐον είς μεταλλικόν 19,123,174 
δρ. ήτοι έν τώ Κεντρικώ καταστήματι 17,423,442 καί έν 
τοίς ύποκαταστήμασι 1,699,731. Τραπεζικά γραμμάτια 
Ίονικής Τραπέζης παρά τώ ύποκαταστήματι Κερκύρας 
494,676. ’Εξωτερικοί λογαριασμοί είς μεταλικόν διαθέ
σιμον έν όψει 1,699,688. Δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν 
έπί αναγκαστική κυκλοφορία είς τραπεζικά γραμμάτια 
11,585,446. Δάνεια έπί προσωπική έγγυήσει καί ένεχει- 
ριάσει τίτλων 35,891,478, ήτοι είς προεξοφλήσεις συναλ
λαγματικών καί γραμματίων 27,064,631 (έν τώ Κεντρικώ 

καταστήματι 15,197,794 καί έν τοίς ύποκαταστήμασι 
11,866,836), είς χορήγησιν τών ύποκαταστημάτων πρός 
τούςγεωργοκτηματίαςέπί προσωπική έγγυήσει 7,053,612, 
είς άνοικτούς λογαριασμούς έπί ένεχειριάσει μετοχών καί 
ομολογιών τραπέζης 1,773,235 (εν τώ Κεντρικώ κατα- 
στήματι 1,568,235 καί έν τοϊς ύποκαταστήμασι 205,000). 
Δάνεια έπί ύποθήκη καί ένεχύρω 43,061,582, ήτοι εις 
δάνεια πενταετή άπλά έπί ύποθήκη 26,652,870 (έκ τοϋ 
Κεντρικού καταστήματος 9,989,083 καί έκ τών ύποκατα
στημάτων 16,663,786)· είς ανοικτούς λογαριασμούς έπί 
ύποθήκη 12,687,405 ( έκ μέν τοϋ Κεντρικού καταστήματος 
5,865,953 έκ δετών ύποκαταστημάτων 6,821,452)· είς 
δάνεια χρεωλυτικά έπί ύποθήκη 657,864· είς δάνεια έπί 
ένεχύρω χρυσοΰ, άργύρου καί τίτλων 526,984 (τοϋ Κεν
τρικού καταστήματος δρ. 516,580, τών ύποκαταστημάτων 
10,403)· είς Έ7ΛηνικήνΆτμοπλοϊκήν Εταιρίαν 5,303· είς 
δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν 2,004,747 έπί έκχωρήσεις 
ομολογιών φθαρτών κτημάτων καί 526,407 είς λογαρια
σμούς έντοκων γραμματίων. Δάνεια έπί διαφόροις δροις, 
ήτοι είς ομολογίας τοΰ δημοσίου 13.357,007 (α)· είς 
μετοχάς έπί διαφόρων έγχωρίων έταιριών 306,200- είς 
έξοδα καταστημάτων Τραπέζης έν ΆΟήναις, Πειραιεϊ, Πά
τραις, Σύρω, Κορίνθω, Καλάμαις, λαλκίδι, Μεσολογγίω

(κ) Τδ δλον τή; οφειλής τή; Κυβερνήσεως άπδ τοΰ τίτλου τού
του καί τών λοιπών, ίν οις περιλαμβάνονται τά διάφορα κονδύ
λια, άναβιβαζεται εις 33,090,033 δε. Αναλυόμενου ώς έξής: 
Έξ εντόκων γραμματίων άσφχλιζομένων ίκ τή; ποοσόδου σμύρι- 
δος δρ. 5,016,424, εκ τών καθυστερουμένων τόκων αύτών 
526,407, ίκ δανείων ί.τΐ παραχωρήσει δμολογιών φθαρτών κτη
μάτων 2,004,747, ίξ ομολογιών τών εθνικών δανείων 13.357, 
007 (ήτοι ίκ τοΰ -ών 4 έκατομ. φο. 37,400 δρ. ίκ τοΰ τών 26 
έκατομ. 12,450,070, ίκ τοΰ τών | 0 έκχτου.. 869,537), ίκ τοΰ 
δανείου έπι αναγκαστική κυκλοφορία είς τεχπεζικά γραμμάτια 
11,585,546. 
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καί Τριπόλει 1,166,115· είς καθυς-ερήσεις συναλλαγμάτων 
1,493,473 (Κεντρικού καταστήματος 72,969, καί ύποζα- 
ταστημάτων 1,420,501)· είς καθυστερήσεις χρεωλυτικών 
δανείων 25,681· είς διάφορα συναλλάγματα καί γραμ
μάτια 188,958· είς κτήματα εξ αναγκαστικών εκποιήσεων 
ζαταζυρωΟέντα είς τήν τράπεζαν 461,091- είς έξοδα έγ- 
καταστάσεως, άξίαν ύλικοΰ, τραπεζικών γραμματίων, σι
δηρών κιβωτίων, επίπλων κλπ. 1 12,380 (Κεντρικού κα
ταστήματος ορ. 44,654 καί ύποκαταστημάτων 47,725)· 
είς δικαστικάς προκαταβολάς 18,229, (Κεντρικού κατα
στήματος 14,456 καί τών ύποκαταστημάτων 3,772)· 
είς άπαιτήσει ς έπισφαλεϊς 37,118 (Κεντρικού καταστή
ματος 11,042 καί ύποκαταστημάτων 26,075)· είς διαφό
ρους λογαριασμούς ανταποκριτών τού εσωτερικού 410,723· 
είς εκκρεμείς δοσοληψίας ύποκαταστημάτων Τραπέζης 
101,762. Έν όλω δρ. 129,561,789.

Τό δέ παθητικόν τής 'Εθνικής Τραπέζης αναλύεται ώς 
έπεται: Κεφάλαιον μετοχικόν δρ. 18,000,000. Άποθεμα- 
τικόν τακτικόν 3,600,000. ΆποΟεματικόν έκτακτον 
9,030,000. Τραπεζικά γραμμάτια είς κυκλοφορίαν δραχ. 
51,510,878. Καταθέσεις άνευ τόκου 3,821,975 (έν τώ 
Κεντρικώ καταστήματι 2,366,344 και έν τοϊς ύποκατα- 
στήμασι 1,455,631). Καταθέσεις έπί τόκω 32,689,687 
(παρά μέν τώ Κεντρικώ καταστήματι δι' ομολογιών 28, 
601,417, οι' ανοικτού λογαριασμού άποδοτέαι μετά 1—6 
μήνας 1,131,929, παρά δε τοϊς ύποκαταστήμασι δι’ άνοι- 
κτού λογαριασμού 2,956,310). Καταθέσεις ταμιευτηρίου 
δρ. 588,131 (παρά τώ Κεντρικώ καταστήματι 469,387 
καί τοΐς ύποκαταστήμασι 118.743). Έπιταγαί πληρω
τέοι δο. 281,128 (παρά τού Κεντρικού καταστήματος 
26,282 καί παρά τών ύποκαταστημέτων 255,145). Μερί
σματα παρελθουσών εξαμηνιών 212,559. Μέρισμα τήςΒ'. 
έξαμηνίας τού 1879 προς δρ. 121 έφ' έκάστης μετοχής 
δρ. 2,232,000. Ιίροεξοφλήματα άνήκοντα είς έπομένας 

εξαμηνίας 244,703 (Κεντρικού καταστήματος 96,150, 
καί ύποκαταστημάτων 118.553). ΓΙαρακαταθήκαι 4,856, 
362 (παρά τώ Κεντρικώ καταστήματι άποδοτέαι αύτουσίως 
1,855,685 (α) Χα'ι παρά τοϊς ύποκαταστήμασι 677). 'Ο
φειλή είς ύπουργεϊον Οικονομικών δρ. 2,343,219, προερ- 
χομένη έκ λογαριασμού τών είσπραχθέντων διά τό δά
νειον ά) τών 28 έκατομ. δρ. 1,591,762, β’) τών 9 έκατομ. 
δρ. 6,318, γ') τών 4 έζατομ. δρ. 165,697, δ') τών 26 
έκατομ. δρ. 399.887, έ) τών ΙΟ έκατομ. δρ. 182,554. 
Κέρδη καί ζημίαι, ύπόλοιπον άφιέμενον δι- ένδεχομένας 
ζημίας, δρ. 153,811. Έν όλω δρ. 129,564,789.’

Ιά ακαΟαριστα κέρδη τής Εθνικής Τραπέζης κατά τήν 
Βαν έξαμηνίαν τοΰ 1879 άναβιβάζονται είς δ ρ. 3,871,690, 
Αναλυόμενα ώς έξής: Προεξοφλήματα δραχ. 1,365,961. 
Τόκοι χορηγήσεων δι' άνοικτοΰ λογαριασμού δρ. 690,638. 
1 όκοι απλών δάνειων ορ. 1,021,222. Τόκοι χρεωλυτικών 
δανείων καί ομολογιών τού δημοσίου δρ. 526,953. ’Α
παιτήσεις έπισφαλεϊς είσπραχΟεϊσαι δρ 30,356. Ωφέλεια 
έξ έκποιήσεως κτημάτων Τραπέζης 29,204. Έκτακτα 
διάφορά κέροη δρ. 131,962. Περίσσευμα έκ τών κερδών 
τής παρελθούσης έςαμηνιας δρ. 75,391. Είναι περίεργος 
ό καθαρισμός τών έξαμηναίων τούτων τραπεζικών κερδών, 
διότι άπό δρ. 3,87 1,690 διενεμήθησαν είς τούς μετό
χους μόνον δρ. 2,144,700 (είς τακτικόν μέρισμα τού έκ 
18 έζατομ. μετοχικού κεφαλαίου δρ. 630,000 πρός 3 1)2 
τοϊς ojo ζαί είς πρόσθετον μέρισμα όσον άφορα τό λοι
πόν ποσόν, έν γένει πρός δραχ. 121 έφ' έκάστης μετο- 
Ζήί·) ίδωμεν τοιουτοτρόπως τί έγένετο τό σημαντικόν 
ποσόν τών δρ. 1,726,990. Κατά τούτο ό δημοσιευόμενος 
πίνας είναι ίκανώς σαφής : Εις έξοδα διαχειρίσεως δραχ. 
243,333· είς έξοδα έγκαταστάσεως δραχ. 2,363· είς

(«) Έκ τοΰ ποσού τούτου τών παρά τί Τραπέζη παρακατα
θηκών άνήκουσιν εις τό δημόσιον δο. 4,783,495, ήτοι εις μεταλ
λικόν 3,440,294 καί εϊς τραπεζικά γραμμάτια 1,343,201. 
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απαιτήσεις έπισφαλεΐς δραχ. 126,155· είς καταστήματα 
Τραπέζης δραχ. 10,318- είς άμοιβάς προσωπικού τοϋ 
Κεντρικού καταστήματος δρ. 87,300- είς άμοιβάς τοϋ 
προσωπικού τών ύποκαταστημάτων δρ. 65,575- είς άμοι- 
βάς ανταποκριτών δραχ. 1,800- είς τόκους καταθέσεων 
δρ. 882,130- είς τόκους ταμιευτηρίου δρ. 11,168· είς 
φόρον 2 τοΐς 0)0 έπί τών μερισμάτων καί χαρτόσημου 
έπ’ αύτών κατά μετοχήν 55 λεπ. δρ. 55,670- είς χρήσιν 
τής έπομένης έξαμηνίας δρ. 153,814.

Β'. — Γενική Πιστωτική Τράπεζα. Τό μέν ε
νεργητικόν αύτής αναλύεται ώς έπεται: Κεφάλαιον μήπω 
μέν ζητηΟέν δρ. 4,200,000,όφειλόμενον δε 1,070.Ταμειον 
είς μετρητά Κεντρικού καταστήματος και ύποζαταστημά
των δρ. 193,856. Ταμειον είς παρακαταθήκας διαφόρων 
τίτλων δρ. 953,301. Προεξοφλήσεις δρ. 5,428,376 (του 
Κεντρικού καταστήματος 2,130,884 καί τών ύποκαταστη- 
μάτων 3,297,491). Ανοικτοί λ)μοί έπί ένεχυριάσει τί
τλων δρ. 2,658,161 (Κεντρικού καταστήματος 1,105,683 
ζαί ύποζαταστημάτων 1,552,477). Δάνεια έπί ένεχύρω 
δρ. 1,118,900 (Κεντρικού καταστήματος 1,071,882 καί 
ύποζαταστημάτων 47,018). Δάνεια χρεωλυτιζά 1,868,315 
(έπί έκχωρήσει τών δημοτικών προσόδων Πατρών δρ. 1, 
843,625 καί έπί έκχωρήσει ναυτικών χορηγημάτων 24, 
689). Δάνεια εξωτερικά δρ. 603,909. Δάνεια τού δημο
σίου είς ομολογίας τών 10,000,000 δρ. 26,979. Συναλ
λάγματα έπί τού έξωτερικού δρ. 902.790. Μετοχαί δια
φόρων έταιριών δρ. 91,966. ‘Ανοικτός λ)μός παρά τή 
’Εθνική Τραπέζη δρ. 1,824.’Εξαγορά ιδρυτικών τίτλων δρ. 
194,183. Εκκρεμείς λ)μοί δρ. 20.293. Διάφοροι 7,)μοί 
δρ. 59,862. Συναλλαγματιζαί έπί τού έςωτεριζού εισπρα
κτέα’. ορ. 12,397.Καθυστερήσεις προεξοφλήσεων Κεντρικού 
καταστήματος ζαί ύποζαταστημάτων δρ. 63,217. "Εξοδα 
έγκαταστάσεως δρ. 177,377 (τού Κεντρικού καταστήμα
τος 167,555 έν αίς 123,501 είς άξίαν οικοπέδου ζαί οί

κοδομής, καί τών ύποζαταστημάτων 9,822). ‘Εν όλω δρ. 
18,595,877.

Τό οέ παθητικόν τής Γενικής Πιστωτικής Τραπέζης 
αναλύεται ώς έπεται : Μετοχικόν κεφάλαιον δραχμαί 
14,000,000. Άποθεματικόν κεφάλαιον είς ομολογίας κα
τατεθειμένες έν τώ ταμείω δρ. 416,967. Πιστωταί διά
φοροι έζ παρακαταθήκης διαφόρων τίτλων δρ. 536,437. 
Καταθέσεις άτοκοι δραχ. 125,397. Καταθέσεις έντοκοι 
δραχ. 1,865,288. ’Εξωτερικοί λογαριασμοί τού Κεντρικού 
καταστήματος ζαί τών ύποζαταστημάτων δρ. 1,081,571. 
Μεμίσματα παρελθόντων έτών δρ. 18,355. Προσωρινοί 
λ)σμοί δρ. 28,853. Προεξοφλήματα άνήζοντα είς τό έπιόν 
έτος δρ. 22,324. Κέρδη καθαρά δρ. 490,682. Έν όλω 
δρ. 18,595,877.

Τά ακαθάριστα κέρδη τής Γενικής Πιστωτικής Τραπέ
ζης αναβιβάζονται κατά τόν ισολογισμόν τής 31 Δεκεμ
βρίου 1879 είς δρ. 1,093,502, αναλυόμενα ώς έξής: Προε- 
ξοφ7<ήματα δρ. 280,143. Τόκοι ανοικτών λογαριασμών δρ. 
82,064. Τόκοι δανείων έπί ένεχύρω δρ. 64,902. Τόκοι 
χρεωλυτικών δανείων δρ. 140,196. Τόκοι έξωτερικώνδα
νείων 17,100. Τόκοι ομολογιών δημοσίου δρ. 1,915. 
Μερίσματα διαφόρων μετοχών δρ. 7,988. Διάφορα κέρδη 
δρ. 179,692. Κέρδη ύποχαταστήματος Σύρου 213,408· 
Κέρδη ύποκατας-ήματοςΠατρών 1 1 1,091.—Ιδού πώς έχει 
ό καθαρισμός τών άνωτέρω κερδών : Έξοδα διαγειρίσεως 
δρ. 69,388. Φόρος επιτηδεύματος δρ. 5,000. Ένοίχιον 
καταστήματος 10,333. Τόκοι εντόκων καταθέσεων δρ. 
137,524. Αποσβέσεις διάφοροι 71,784. Μέρισμα παρελ- 
θούσης έξαμηνίας 6 τοΐς 0)0 294.000. Φόρος δημοσίου 2 
τοΐς 0)0 παρελθούσης έξαμηνίας 5,880. "Ομοιος φόρος 
ένεστώσης έξαμηνίας 8.960. Τά καθαρά κέρδη δραχ. 
190,682. Ή διανομή τών καθαρών τούτων κερδών έγέ
νετο ώς έξής : 6 τοΐς 0)0 τακτικόν μέρισμα β' έξαμηνίας, 
δρ. 5,25 έφ’έκάστης μετοχής, δρ. 294,000. Είς άποθεμα- 
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τιζόν κεφάλαιον, έπί τοΰ μένοντος ύπολοιπου τών κερδών, 
δρ. 19,644.Είς τους συμβούλους έτήσια ποσος-ά δρ. 9,822. 
Είς τήν κεντρικήν διεύθυνσιν καί τάς διευθύνσεις τών 
ύποζαστημάτων δρ. 13,216. Πρόσθετον μέρισμα έζ δραχ. 
275 έφ'έκάστης μετοχής, δρ. 151,000. 'Ολικόν μέρισμα 
τοΰ έτους 13, 25, ήτοι δρ. 5, 25 τό διανεμηθέν προσω
ρινόν καί δρ. 8 τό οριστικόν (έφ’ έκάστης μετοχής δρ. 8).

Γ'.—Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως. Τό μέν 
ένεργητικόν αύτής αναλύεται ώς έπεται : Ταμεΐον δραχ. 
48,187. Συμμετοχή είς τον σιδηρόδρομον δρ. 3,343,084. 
Προεξοφλήσεις δραχ. 758,034. Αιγυπτιακά χρεώγραφα 
δραχ. 323,000. 'Ελληνικής κυβερνήσεως χρέος δραχ. 
350,000. Συναλλαγματικαί έπί τοΰ έξωτερικοϋ δραχ. 
203,139. Δάνεια έπί ένεχείρω τίτλων ζαί έπί ύποθήκη 
δρ. 593,160. Ανοικτοί λ)σμοί έπί ασφαλεία τοΰ σιδη
ροδρόμου δραχ. 829,877. 'Εκκρεμείς λογαριασμοί δραχ. 
18,237. Έξοδα έγζαταστάσεως δραχ. 8,013. Απαιτή
σεις επισφαλείς δρ. 20,384. Έν όλω δρ. 6,501,118.— 
Τό δέ παθητικόν αύτής έχει ώς έπεται : Μετοχικόν ζεφά- 
λαιον δραχ. 5,000,000. Άποθεματικόν κεφάλαιον δραχ. 
113,238. Κρατήσεις δι'ένδεχομένας ζημίας δρ. 25,000. 

’Έντοκοι καταθέσεις δραχ. 409,635. Τόκοι έντοκων κατα
θέσεων δρ. 9,714. Προεξοφλήματα είς νέον δρ. 12,389. 
Λογαριασμοί διάφοροι δραχ. 48,495. Μερίσματα παρελ- 
Οουσών εξαμηνιών δραχ. 12,389. Μερίσματα παρούσης 
έξαμηνίας δρ. 266,000. Κέρδη καί ζημία', είς νέον δραχ. 
3,768. Έν δλω δραχ. 6,501,118.

Τά ακαθάριστα κέρδη τής Τραπέζης τής Βιομηχανικής 
Πίστεως αναβιβάζονται κατά τήν β’ εξαμηνίαν τοΰ 1879 
είς δραχ. 347,964 αναλυόμενα ώς έξής : Άπό 30 'Ιου
νίου 1879 δραχ. 2,181. Τόκοι δανείων δρ. 37.038. Τόκοι 
ανοικτών λογαριασμών δραχ. 24,100. ΙΙροεξοφλήματα 
δρ. 54,792. Προμήθεια1, δρ. 22,392. Διαφορά συναλαγ- 
ματικών δρ. 23,809. Δικαιώματα τροπής έταιρικών με

τοχών δραχ. 126. Διάφορα κέρδη δραχ. 7,602. Μέρισμα 
συμμετοχής σιδηροδρόμου δρ. 175,618.— Ιδού πώς έχει 
ό καθαρισμός τών άνωτέρω κερδών : ’Έξοδα διαχειρίσεως 
δραχ. 18,785. ’Έξοδα έγζαταστάσεως δραχ. 890. Τόκοι 
έντοκων καταθέσεων δραχ. 14,472. Μεσιτεία συναλλαγ
ματικών δραχ. 761. Αποσβέσεις δραχ. 7,000- Κρατήσεις 
δι’ένδεχομένας ζημίας δραχ. 5,000. Κέρδη μένοντα 
είς νέον δραχ. 3,768. Κέρδη διανεμόμενα δραχ. 297,285. 
Ή διανομή τών καθαρών τούτων κερδών έγένετο ώς έξής : 
Μέρισμα τακτικόν πρός 6 τοϊς ο)ο έτησίως έπί μετοχών 
50,000 πρός 112 δραχ. 5,600,000 δι’6)μ. δρ. 168,000. 
Μέρισμα πρόσθετον, έπί του ύπολοιπου έκ δρ. 129,285, 
δραχ. 103,428. Έπί τοΰ αύτοϋ δέ υπολοίπου τών δραχ. 
129,285, διά τό άποθεματικόν κεφάλαιον πρός 10 τοις 
ο)ο δρ. 12,928, δι’αμοιβήν διοικητικού συμβουλίου πρός 
8 τοΐς ο)ο δρ. 10,342, δι’ αμοιβήν ’ προσωπικού πρός 2 
τοις ο)ο δρ. 2,585. Μέρισμα καθαρόν (άφαιρουμένων τών 
άνωτέρω άποθεματιζοΰ καί άμοιβών καί δρ. 5,438 φόρου 
τοΰ δημοσίου πρός 2 τοϊς ο)ο) δρ. 266,000 άναλογοΰσαι 
έφ’έκάστης μετοχής πρός φρ. 4,75.

’Ιδιαιτέρως, όσον άφορα τόν σιδηρόδρομον, είσέπραξεν 
ούτος κατά τήν β' έξαμηνίαν τοΰ 1879 δραχ. 281,395 
έξ έπιβατών, 1,380 δρ. έξ άποσζευών, 91,893 δρ· έκ τοΰ 
κλάδου Φαλήρου, 2,792 δρ. έξ ένοιζίων, 3,802 δρ. έκ 
τελωνείων, 2,716 δρ. έκ παλαιού ύλιζού καί 6,326 δρ. 
κέρδη προηγούμενης έξαμηνίας. Έξ αύτών πρέπει νά 
άφαιρεθώσιν έξοδα διαχειρίσεως δρ. 99,265, άποσβέσεις 
διάφοροι δρ. 92,244, λεωφορεία καί άμαξαι δρ. 3,711, 
άποθεματικόν τής έξαμηνίας δρ. 3,000, έκζρεμεϊς λογα
ριασμοί δο. 552, ζράτησις είς νέον δρ. 645- άπομένει δέ 
ουτω καθαρόν κέρδος του σιδηροδρόμου πρός διανομήν 
δραχ. 190,889, έκ τών όποιων, ώς εϊδομεν άνωτέρω, 
175,618 άνήκουσιν είς τήν Τράπεζαν τής Βιομηχανικής 
Πίστεως πρός 92 τοϊς ο)ο. Κ.
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Δύναται τις νά διαιρέση τήν βιομηχανίαν είς ύπόγειον 
ζαί επίγειον ή μέν ένεργεΐται έν τοΐς μετα)Λείοις ύπό 
τό τεχνητόν τοϋ άνθρώπου φως, ή δέ έπί τής έπιφανείας 
ΰπό τήν ώραίαν τοΰ ήλιου ακτίνα. ΓΙοΐοι είναι οί βιωτιζοί 
όροι, ύφ'ους οί δύο ούτοι κλάδοι τής ανθρώπινης έργα
σίας διατελοΰσιν ; ΊΙ πρόοδος τοΰ τόσον περιαδομένου 
νεωτέρου πολιτισμού μέχρι ποιου σημείου έφθασεν ·, Αρά 
γε ό ανθρωπισμός εύρίσκει έν τή όλη βιομηχανική ανα
πτύξει τό κύριον τέλος, όπερ ή καταγωγή ζαί ή ελπίς 
του ύπόσχονται ; Άς άφήσωμεν τήν έπί τής έπιφανείας 
τής γής βιομηχανίαν είς τούς ίδαιτέρους έρευνητάς αύτής. 
’Ημείς θά έπισκοπήσωμεν είς τήν μεγάλην έκείνην τάξιν 
τών ανθρώπων, ήτις έργάζεται έν τοΐς σπλάγχνοις τής 
γής. Πόσαι μυριάδες έργατών διανύουσι τόν βίον αύτών 
ύπό τά αιώνια τών μεταλλείων σκότη, άπαξ μόνον τής 
έοδομάοος βλέποντα τόν ώραϊον τοΰ ούρανΟΰ ήλιον ! 
"Εχει τι τό όποιον εξεγείρει τήν άνθρωπίνην καρδίαν ή 
ιδέα, ότι ϊνα ύπερηφανεύηται ή σημερινή κοινωνία έπί τώ 
μεταλλιζω πλούτω της. πρέπει μέγιστον αύτής μέρος νά 
είναι ζαταδεδιζασμένον είς τήν βαρυτάτην τών ύποχθονίων 
έργασίαν. 'Ιδού πώς τά κατ'αύτήν εκτίθενται ύπό τών 
νεωτερων έπιστημον.κών τοΰ θέματος τούτου ερευνών.

Άπο τής 3ης ή 4ης πρωινής ώρας, καθ’ήν ό εύτυχής 
τοΰ μεταλλείου ιδιοκτήτης έπιστρέφει άπό χορόν τινα ή 
εσπερίδα οιασκεδαστικήν. όπως κοιμηθή μέχρι μεσημ
βρίας, ό εργάτης τοΰ μεταλλείου κατέρχεται είς τόν 
πυθμένα φρεάτων ήνεωγμένων είς βάθος 40, 100, 500 ή 
1,000 μέτρων άπό τής έπιφανείας, ώς έν ΓΙρισδράμη τής 
βοημίας. Είς τάς κατωτάτας ζαί σζολιάς στοάς ή θερ
μοκρασία συνήθως άναβαίνει είς 30 ή 35 βαθμούς τοΰ 
έκατο'μμοίρου- καί ή ανυπόφορος αύτη Οερμότης αποβαίνει 

έτι άφορητοτέρα, τοΰ άέρος μεταβαλλόμενου είς ύδατίους 
άτμούς. Ύπό τοιούτους όρους Θερμοκρασίας, ό εργάτης 
δεν δύναται νά έργάζηται ή σχεδόν γυμνός, μέ μόνον τό 
πανδαλόνιόν του. Φλέγων όλως ζαί ίδρώτι περιρρεόμενος 
μεταβαίνει είς στοάν έτέραν, ένθα αίφνης εύρίσζεται είς 
όλως άντίθετον ζατάστασιν ύπό τό ρεϋμα άέρος ψυχρού 
ζαί διαπεραστικού, ύπό σταγόνων ΰδατος ψυχροΰ άπό 
τοΰ ύψους τής στοάς ζαταρρέοντος διαβρεχόμενος. Αί όπαί 
τών στοών εκείνων είσί πολλάκις τόσον χαμηλαί, ώστε οί 
έργάται άδυνατοΰντες νά έργασθώσιν όρθιοι είσίν ήναγ- 
κασμένοι νά έρπωσιν έπι τοΰ έδάφους, ζύπτοντες είς τό 
πλευράν ζαί προφυλασσόμενοι ύπό σανίδων προσδεδεμέ- 
νων έπί τών ώμων ζαί τοΰ άριστεροΰ γόνατος. Οί δυστυ
χείς ούτοι είσίν ύπόχρεοι νά μένωσιν έν τή στοά ταύτη 
πάσαν σχεδόν τήν ήμέραν, πελεζώντες τον γαιάνθραζα ή 
τόν μεταλλίτην λίθον.

Ό άναπνεόμενος ύπό τών μεταλλευτών άήρ έστιν άλη- 
θώς θανάσιμος, ζαί ιδίως έν τοΐς μεταλλείοις τών γαιαν
θράκων. Θεωρητέον τούς γαιανθραζορυκτάς ώς άφευκτα 
θύματα βραδείας άσφυξίας. 'Ενίοτε ασφυξία ορμητική α
πειλεί τούς έργάτας τών γαιανθραζωρυχείων, όταν έζ 
κακής διαιρέσεως τών στοών αέρια πνιγηρά συγκεντροΰν- 
ται έν έκείναις, ζαί μάλιστα δταν είσέρχωνται είς τάς 
πρό πολλοΰ έγκαταλελειμμένας. Καί όταν δε ό μεταλ- 
λευτής έστιν ήναγζασμένος έςαζολουθεϊν τήν έργασίαν, 
μετά τήν ζατάπτωσιν τοΰ μεταλλείου, έντός άέρος πλή
ρους είσέτι καπνών άνυψουμένων έζ τής έκρήξεως τής 
πυρίτιδας ή τής δυναμίτιδος, εκτίθεται είς βραδεΐαν δηλη
τηρίασήν διά τοΰ ανθρακικού όξέως ζαί τοΰ οξειδίου τοΰ 
άνθραζος.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας ύγιεινής είσίν ύποχρεωμένοι 
άνθρωποι νά έργάξωνται 8, 12, I I, 1G ώρας καί πλέον 
καθ’ήμέραν. ΓΙαιδία μόλις πενταετή οιαμένουσιν έν τώ ά- 
δει τούτω μέχρι οωδεζαώρου καθ' ήμέραν, έντός παντε- 
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λοϋς σκοτιας καί ειδικήν έζπληροϋντα ύπηρεσίαν νά άνοί- 
γωσι καί κλείωσι τάς θυρίδας τών στοών. Ώστε μηδαμώς 
παράδοξόν έστιν ότι τά πλειστα μεταξύ αύτών άποβαί- 
νουσι βαθμηδόν ηλίθια. Έν ’Αγγλία, κατά τόν νόμον τοΰ 
1842, οί παΐδες δεν δύνανται νά διαμένωσιν έντός τών 
μεταλλευτικών φρεάτων πλέον τών ΙΟ ωρών δταν δε τρις 
τής έβδομάδος έν αύτοΐς έργάζωνται, ούχί πλέον τών 6 
ωρών καθ’ έκάστην ημέραν. Πλήν φεϋ ! πάντες οί τοιοΰ- 
τοι νομοί άποβαίνουσιν ανίσχυροι πρό τής παντοδυναμίας 
τών κεφαλαιούχων καί βλέπομεν έν αύτή έτι τή Αγγλία, 
ένθα μάλλον ή αλλαχού ό τοϋ κράτους έλεγχος ύπάρχει 
ένεργος, παιδία δεκαετή μέχρι δωδεκαετών νά έργάζωνται 
14 ώρας τήν ημέραν! Έν αύτώ τούτω τώ τόπω μεταξύ 
χιλίων έργατών 39 τοϊς 100 άρχονται τής έργασίας μεταξύ 
τοϋ δεκάτου καί δεκάτου τρίτου έτους τής ήλικίας, 49 δέ 
τοΐς 100 πρό τοϋ δεκάτου τετάρτου. Έπιπονωτάτη ή 
έργασία τών παίδων τούτων, άρρένων τε καί Οηλέων. Εί
ναι ταϋτα έν γένει ένησχολημένα νά σύρωσι χειραμαξίδας 
πλήρεις γαιάνΟρακος ή μεταλλοχώματος, συνεχώς τετρα- 
ποοητι βαίνοντα· ήναγζασμένα δε τά άθλια νά ώθώσι διά 
τής κεφαλής τάς χειραμαξίδας, φέρουσι τά δείγματα τής 
άποτροπαίου ταύτης έργασίας, έχοντα γενικώς φαλακρά 
καί πλήρη πληγών τά κρανία. Άλλοτε, καί έτι σήμερον, έν 
τισιν όρυχείοις τής Σκωτίας καί τής Γαλλίας, μηδέ χειρα- 
μαξίδας μετεχειρίζοντο. Vi γυναίκες έφερον έπ' ώμων τό 
καταπληκτικόν φορτίον 160 χιλιογράμμων!

’Ιδού ή άτελεστέρα έξειζόνισις τών εις τούς έργάτας 
τών μεταλλείων προξενουμένων συνεπειών. Εύκολον έκ 
τούτων νά έννοήσωμεν όπόσον πάσχουσιν ούτοι. Οί πάντες 
είσι μελάγχροοι, κάτισχνοι, ή μορφή των πελιδνή και ωχρά, 
στρεβλόποδες, ραχητικοί και λιγνόστηθοι. Έντεΰθεν δε αί 
διά βίου ίδια·, καί προς τά εαυτών τέκνα κληρονομικαί 
δυσμορφίαι, — αναπόδραστοι σχεδόν συνέπεια·. τής Οέσε- 
ώς των, καν φθάσωσιν άλλως νά άποφύγωσι μυρίους έτέ_ 

στ

ρους κινδύνους άναποσπάστους τοϋ τοιούτου έπιτηδεύμα
τος. Εις ηλικίαν τεσσαροκονταετή ό έργατομεταλλευτής 
έχει τό σώμα κυρτόν, τάς κνήμας καμπύλος- πεντηκον
ταετής οέ έστιν ήδη γέρων φιλάσθενος καί ανίκανος πρός 
έξαχολούθησιν τής έργασίας του. 'Έτι δεινότερα·, είσίν αί 
συνέπεια·, πρός τάς γυναίκας, μητρός καί τέκνου συναπει- 
λουμένων όμοϋ. Α: αλλοιώσεις αί ζατά τήν λεκάνην, αί έκ 
τής έργασίας έκείνης προξενούμεναι, όλεθρίαν έχουσιν έ
πιρροήν έπί τής εγκυμοσύνης καί τοϋ τοκετού τών έργα- 
τίδων, ώς καί έπί τής άναπτύξεως τής ύγιείας ζαί τής 
βιωσιμότητος τών νεογνών. Καί ύστερον τούτων απάντων 
φαίνεται παράδοξον, ότι αποκαλύπτεται ταχεΐά τις έζπτω- 
σις φύσεως είς πληθυσμόν, ούτινος αί μητέρες καί αί μάμ- 
μαι διεβίωσαν ζαί μετέοωζαν πρός άλλους τόν βίον ύπό 
συνθήκας τοιαύτας! Τής τοιαύτης δέ έκπτώσεως ψηλαφη
τόν φαινόμενον παρετηρήθη ύπό του δόζτορος Πορτου- 
γαλώφ περί τά ορυχεία τής Αύρηλίας, ένθα τό μέσον α
νάστημα τών έργατών τών σιδηρωρυχείων έστιν 140 έκα- 
τοστομέτρων, ήτοι 30 εκατοστόμετρα έλαττον τοϋ τών 
λοιπών κατοίκων τοϋ τόπου.

’Έχει τι φοβερόν ή άπαρίθμησις τών νόσων, είς άς ύπό- 
κειται ή έν τοϊς μεταλλείοις βιομηχανική ζωή. Κατ’ έξο- 
χήν τοιαΰται είναι τά σπάσματα, αί οφθαλμία·. και ή 
τύφλωσις, έν γένει τά έκ τής εισπνοής τής κόνεως τών 
μεταλλείων προξενούμενα νοσήματα, οί βρογχητικοί 
κατάρροι, τό έμφυσημα ή άσθμα, αί πνευμονία’., ζαί τελευ
ταίου ή φθίσις ήτις βαρυτέρα αναφαίνεται έν τοΐς μεταλ
λωρυχείο^, αί διάρροια·., δυσεντερίας ρευματισμοί, καρ
διακά νοσήματα, παραλειπομένων τών ένεκα κακής καί 
ανεπαρκούς τροφής, νοσηράς οίκήσεως καί έν γένει δυσ
τυχίας προξενουμένων, καί τής ύπέρ πάντα τά λοιπά 
βεβαιοτέρας και φοβερωτέρας αναιμίας, ήτις έστι κα- 
τάστασίς τις έξαντλήσεως ή λειποθυμίας, όδηγούσης εις 
τόν θάνατον.
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Άλλά παν τό μέχρι τοΰδε διαγραφέν δέν εξαντλεί έτι 
τόν αριθμόν τών έζ τού επαγγέλματος κινδύνων τών 
συνοδευόντων τόν έν τοι; μεταλλείοις έργάτην. Καθ’ημέ
ραν απειλείται νά γείνη θΰμα περιστατικού οίουδήποτε, 
καταβυΟισμοΰ, έχρήξεως ευφλόγιστων αερίων, άναφλέ- 
ξεως τών άτμίδων τοΰ γαιανθραζωρυχείου, πυρκαϊας, 
καταποντισμού,—τού θανάτου αύτοϋ τού πανταχόθεν περι- 
στοιχοΰντος τούς έργάτας- καί τό αίτιον τών πλείστων 
τοιούτων συμβάντων κατά μέγα μέρος οφείλεται εις α
πλήν ολιγωρίαν ή απληστίαν τών ιδιοκτητών! Απρόσεκτου 
καί ανεπαρκές αέρισμα επιτρέπει τήν έν ταΐς στοαϊς συγ- 
κέντρωσιν δη'λητηριωδών ατμών καί κατας-ρεπτιζών αερίων. 
Έχμετάλλευσις ακανόνιστος, ής μόνος σκοπό; έστιν ό διά 
τοΰ ελάχιστου όρου δαπανών μέγιστος όρος κέρδους, 
αποβαίνει ζυριώτατον αίτιον τού καταβυΟισμοΰ. Κατά 
τά τρία έτη 1861, 1862 ζαί 1863 άριθμοΰνται έν Αγγλία 
2,508 έν τοϊς άνθραζωρυχείοις συμβάματα, έπενεγκόντα 
τήν απώλειαν τής ζωής 3,480 ανθρώπων. Κατά δε τό 
1866 ύπελόγισαν απώλειαν 1848 υπάρξεων έπι αριθμού 
320,663 ατόμων, συμβάσαν έν τοϊς άνθραζωρυχείοις Αγ
γλίας καί Σκωτίας, όπερ έστιν είς κατά συμβεβηζός θά
νατος έπί 374 έργατών. Τώ 1874 ό αριθμός τών έν τοϊς 
αύτοϊς άνθραζωρυχείοις δυστυχημάτων ύπήρξεν 895- τώ δε 
1875 όέζ τυχαίων συμβαμάτων θάνατος έργατών άνήλθε 
μέχρι τών 1,056. Είς τά μεταλλεία αί έκ τυχαίων συμβάν
των καταστροφαι είσιν έτι φοβερώτεραι, περιλαμβάνονται 
1 έπί 8 4 έργατών, χωρίς νά συναρ ιθμήσωμεν τούς πληγω- 
θέντας! Έν τοϊς μεταλλείοις τού υδραργύρου ό έργάτης 
απειλείται έζ τών ύδραργυρικών αναθυμιάσεων, ό δε κίνδυνος 
αποβαίνειτρομερώτατος έν περιπτώσει πυρκαϊας, διότι τότε 
τό στρώμα, τό περιέχσν τον υδράργυρον (ζινάβαρι, θειοΰ- 
χον υδράργυρον) άνάπτει, τό μέταλλον έξατμίζεται ζαί 
έν βραχεί ό αήρ πληροΰται ύπό τών ατμών του. Τούτο 
συνέβη τώ 1863 έν Καρμιόλη, έν τοϊς όρυχείοις τής Ί„ 

δρέας- 1,300 άνθρωποι έδηλητηριάσθησαν, έξ ών οί 900 
απέκτησαν διά βίου τρόμον τών μελών, έξ ού αδύνατος 
άπέβη αύτοϊς πάσα έργασία, οί 400 έτεροι δ' έθεραπεύθη- 
σαν σχεδόν, άλλ'ούδέποτε ήδυνήθησαν νά άναζτήσωσι πλή
ρεις τάς σωματικάς δυνάμεις. Έν Νέα Άλμανδίνη τής 
Καλλιφορνίας καί αύται αί τήν ζιννάβαριν μετακομίζουσαι 
ήμίονοι κατελήφθησαν ύπό υδραργυρούχου σιελισμοΰ- έν 
έκάστω δέ ορέατι άπώλλυντο άνά 20-—30 άνθρωποι ένεκα 
τής εισπνοής τών ύδραργυρούχων αναθυμιάσεων. Έν τοϊς 
μεταλλείοις τοΰ μολύβδου οί έργάται είσιν εκτεθειμένοι 
είς χρονίους κωληκοπόνους. Κατά τόν Ήρτ, έν τοϊς μο- 
λυβδομεταλλείοις τής Φρεϊβέργης έν Σαξωνία έπί 1,000 
έργατών, οί 870 έπαρουσίαζον άπό τού 1862 μέχρι τοΰ 
1872 συμπτώματα δηλητηριάσεως ύπό τοϋ μολύβδου. 
Καί τών χαλκωρυχείων δε οί έργάται διακρίνονται μεταξύ 
πάντων έζ τής πελιδνότητος τής μορφής των, τών τριχών 
τής κεφαλής, τών οφθαλμών ζαί τών όδόντων.

Τοιαύτη έν σκιαγραφία ή μεταλλουργική τής βιομη
χανίας ζωή. Τά προς έπάρζειαν αύτής εξαγοράζονται διά 
τής Ουσίας τής ύπάρξεώς της. Καί τίθεται τοιουτοτρόπως 
δύσλυτον διά τόν πολιτισμόν αίνιγμα.

Α.ΝΔΡΕΑ.Σ Μ

Ε X Λ11ΝIΚ Η ΣΤΡ Α.ΤΟΛΟΓIΛ.

Κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν (1875—79) ή κατά- 
στασις τής εν ΈλΑαοι στρατολογίας πάριστα τά έπόμενα 
φαινόμενα σχετικώς προς τούς άναλογισθέντας, κατατα- 
χθέντας καί ζαθυστερόΰντας άνδρας. Έπί 2,800 άνδρών, 
τούς οποίους ό Ελληνικός πληθυσμός έζλήθη, καθ' έκα
στον τών πέντε τούτων έτών, νά χορηγήση είς τήν στρα
τιωτικήν τοΰ τόπου ύπηρεσίαν, καθυστερουσι μέχρι σήμε
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ρον έκ μεν τοΰ έτους 1875 άνδρες 537, έζ οέ τοϋ έτους 
1876 άνδρες 613, έκ δε τοΰ έτους 1877 άνδρες 2,022, 
έκ δέ τοϋ έτους 1878 άνδρες 1,237, έκ δε τοΰ έτους 1879 
άνδρες 2,081. Ώστε έπί 14,000 χορηγητέων άνδρών τής 
δλης πενταετίας κατετάνΟήσαν 8,754 ζαί ζαΟυστεροΰσι 
5,246.

Έάν έξαιρέσωμεν τήν μόλις λήξασαν άπογραφήν του 
1879, βεβαίως ή καθυστέρησις τών έν τοϊς προηγουμένοις 
έτεσιν είναι άλγεινότατον σύμπτωμα, μαρτυρούν τήν χα- 
λαρότητα, μεθ' ής εφαρμόζονται οί νόμοι καί έπί τοΰ 
σπουδαιότατου έτι συμβεβηζότος τής στρατιωτικής τοΰ 
κράτους συντάξεως. Έκ τοΰ πίνακος, δν τό ύπουργεϊον 
τών Εσωτερικών ύπέβαλεν έσ/άτως εις τήν Βουλήν, άν- 
τλοϋμεν τάς έπομένας πληροφορίας σχετικώς πρός τήν 
κατ'έπαρχίας τοϋ άνωτέρω συμπτώματος έμφάνισιν. Έζ 
μέν τής άπογραφής τοΰ 1875 μόναι 16 έπαρχίαι έξεπλή- 
ρωσαν τό χρέος των έντελώς χορηγήσασαι μέχρι σήμερον 
τούς άνήκοντας αύτοΐς άνδρας, εκ δε τής άπογραφής τοΰ 
1876 μόναι 12 έπαρχίαι, έζ δε τής άπογραφής τοΰ 1877 
μόναι 10 έπαρχίαι, έζ δε τής άπογραφής τοΰ 1878 μόναι 
5 έπαρχία·., έζ δε τής άπογραφής τοΰ 1879 μόναι 2 
έπαρχίαι. Δεν είναι άπο σκοπού νά σημειώσωμεν τήν 
κατ’έπαρχίας ένεστώσαν στρατιωτικήν καθυστέρησιν, έν 
συγκρίσει πρός τό αναλογούν είς έκάστην ποσόν τών χο
ρηγητέων άνδρών, έπί τής όλης ύπό σζέψιν πενταετίας 
(1875-79) :

Έπαρχίαι Αττικής καί Λίγίνης όμοΰ ζαΟυστεροΰσι 
322 έπί άναλογούντων 611 άνδρών.—Θηβών ζαθυστε- 
ροϋσιν 7 έπί 205.—Λεβαδείας 13 έπί 175.—Μεγαρίδος 
1 έπί 157.—Χαλκίδος 67 έπί 285.—Καρυστίας 60 έπί 
351.—Σκοπέλου 16 έπί 93-—Ξηροχωρίου 5 έπί 169.— 
Φθιώτιδος 62 έπί 382.— Λοκρίδος 9 έπί 197.—Παρνασ- 
σίδος 25 έπί 272.—Δωρίδος 63 έπι 213.—Μεσολογγίου 
43 έπι 170.—Ναυπακτίας 92 έπί 234.—Βονίτσης 40 έπί 
189.— Τριχωνίας 12 έπι 136.— Βάλτου 76 έπί 143.— 
Ευρυτανίας 189 έπί 351.—Πατρών 246 έπί 439.—Αί- 
γιαλείας 64 έπί 130.—Καλαβρύτων 213 έπί 416.— Η
λείας 253 έπί 502. — Μαντινείας 248 έπί 488.— Γορ- 
τυνίας 319 έπί 460. — Κυνουρίας 99 έπί 286.—- Μεγα- 
λουπόλεως 69 έπί 175.— Λαζεδαίμονος 353 έπί 468.— 
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Οιτύλου 172 έπί 283. —ΓυΟείου 60 έπί 145. — Επί
δαυρου Αιμηράς 42 έπί 192. — Καλαμών I 19 έπί 255. 
— Μεσήνης 140 έπί 293.— ΙΊυλίας 68 έπί 208.— Τρι- 
φυλίας 38 έπί 288. — ’Ολυμπίας 57 έπί 263. — Ναυ- 
πλίας 62 έπι 1 45. — Κορινθίας 95 έπί 437. — “Αργους 
71 έπί 233. — Σπετσών Έρμιονίδος 0 έπί 10. — Ύ
δρας Τροιζηνίας 2 έπί 30. — Κυθήρων 63 έπί 117. — 
Σύρου ζαί Κέας όμοΰ 91 έπί 328. — “Ανδρου 101 έπί 
227. — Τήνου 63 έπί 128. — Νάξου 89 έπί 224. — 
Μήλου 30 έπί 120. — Θήρας 128 έπι 244. — Κερζύ- 
ρας, Μέσης, “Ορους ζαί Παξών όμοΰ 128 έπί 742. — 
Λευζάδος 5 έπί 213. — Κραναίας, Πάλλης καί Σάμης 
όμοΰ 432 έπί 691. — Ιθάκης 46 έπί 107. — Ζακύνθου 
178 έπί 440.

Αί πλείονας στρατιώτας καθυστερούσα’. έπαρχίαι είναι 
ζλιμαζιδόν αί έξής : Λαζεδαίμων 353, πλέον τών 2)3· 
Γορτυνία 319, πλέον τών 2)3· 'Αττική 310, πλέον τοΰ 
1)2· Ηλεία 253, πλέον τοΰ 1)2- Μαντινεία 248, πλέον 
τοΰ 1)2· Πατρών 246, πλέον τοΰ 1)2. Ύπό τήν έλαχίστην 
δέ καθυστέρησιν διατελοΰσιν αί έξής έπαρχίαι : Σπέτσαι 
Έρμιονίς 0, Μεγαρίς 1 (έπί 157! Εύγε τοϊς Μεγαρεΰ- 
σιν), Ύδρα, Τροιζηνία 2 (έπί 30), Λεύκάς 5 (2 1)2 σχε
δόν τοϊς ο)ο), Ξηροχώριον 5 (έπί 109), Θήβαι 7 (3 1)2 
σχεδόν τοϊς ο)ο).

ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.

Ή άναγζαστιζή κυκλοφορία τών τραπεζογραμματίων 
τής ’Εθνικής καί τής Ίονιζής Τραπέζης. ώς γνωστόν, δεν 
έγένετο είς χρήσιν τών τραπεζών τούτων, άλλ’είς χρήσιν 
τής κυβερνήσεως, ήτις έδανείσθη παρ’αΰτών. "Οταν τό 
μέτρον τών δημοσίων τούτων δανείων άπετείνετο είς τήν 
πέραν τοϋ κανονικού τών τραπεζών ορίου έκδοσιν τραπε
ζογραμματίων καί έλάττωσιν τοΰ μεταλλικού άποταμιεύ- 
ματος αύτών, ή άναγζαστιζή κυκλοφορία παρέστη ώς
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μοναδική άγκυρα, έπι τής όποιας έπρεπε νά στηριχθρ τό 
σαλευθέν πιστωτικόν τής έπικρατείας σύστημα. Βεβαίως 
ήδύνατο νά άναβληθή δι'άλλων μέτρων ή χρηματιστική 
αύτη περίπτωσις, καί ή λειτουργία αύτής εις άλλους κρι- 
σιμωτέρους καιρούς ήδύνατο νά είναι μάλλον κατά σκο
πόν. Άλλ’ή διοικητική μέθοδος έκυρίευσε καί ή οικονο
μική πρακτική ήναγζάσθη νά κλίνη.

Άς ίδωμεν νΰν όποια είναι ή κατάστασις του δημο
σίου χρέους πρός τήν Εθνικήν καί τήν Ίονικήν Τράπεζαν 
κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1879, έπί τή βάσει τοΰ εσχά
τως ύποβληθέντος είς τήν Βουλήν πίνακος τής σχετικής 
ύπηρεσίας τοΰ κράτους. ΊΙ κυβέρνησις είχε δανεισθή παρά 
μέν τής 'Εθνικής Τραπέζης δρ. 37,883,302, παρά δε τής 
Ίονικής 5,978,624. Εις τά ποσά ταΰτα πρέπει νά προς- 
τεθώσι καί οί τόκοι κατά μεν τό πρώτον δραχ. 588,522, 
κατά δέ τό δεύτερον δραχ. 195,726. Ώστε τό ολον χρέος 
τής έπικρατείας προς τάς εϊρημένας τραπέζας άνέβη είς 
δραχ. 44,546,175, ήτοι πρός μεν τήν Εθνικήν εις δρ. 
38,471,824, πρός δε τήν Ίονικήν είς δρ. 6,174,351.

’Απέναντι τής οφειλής ταύτης έπλήρωσεν ή κυβέρνη- 
σις πρός μέν τήν Εθνικήν Τράπεζαν μέχρι τής 3! ’Οκτω
βρίου 1879 δραχ. 26,243,314 καί έκτο-- ··■ 
Δεκεμβρίου 1879 ορ. 714,053, 
επικράτεια πρός τήν Τράπεζαν 
11,514,456, είς άς προσθετέον καί τούς τόκου 
έξαμηνίας 
Πρός δέ 
Η·έ7.Ρι ’5 ’

?;"/.?'· 3) 
ώστε απομένει ούτως ή 
ταύτην δφειλέτις δραχ.

-ί...... τγ^

1879 δρ. 70,990, ήτοι τό ολον δρ. 11,585,446. 
ήν Ίονικήν Τράπεζαν έπλήρωσεν ή κυβέρνησις 

■η ?
”----- γ έπεζαν έπλήρωσεν ή κυβέρνησις

31 ’Οκτωβρίου 1879 δραχ. 1,465,604, ώστε 
άπομένει ή επικράτεια όφειλέτιςπ 
είς άς προσθετέον καί τούς τόκου 
δρ. 32,940, ήτοι τό ολον δρ. 4,741,686.

’Εν γένει τό πρός άμφστέρας τάς τραπέζας όφειλόμενον 
ποσόν κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1879 άναβαίνει εις δρ. 
16,327,133, μέχρι τής αποπληρωμής τών όποιων, κατά 
τά συμπεφωνημένα καί νενομοθετημ.ένα, θά ύφίσταται ή 
αναγκαστική κυκλοφορία τών τραπεζογραμματίων τών 
τραπεζών τούτων, ούχί βεβαίως κατ'αναλογίαν τών έπι- 
Ουμιών τής χρηματιστικής τοϋ τόπου αγοράς.

r ρ ός αύτή') δρ. 4,708,746, 
ς τής β' έξαμηνίας 1879
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