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Ή σχέσις τοΰ έθηκοϋ εισοδήματος, τό όποιον άποτελοΰσι 
τά κατά μέρος εισοδήματα τής κοινωνίας, πρός τό δημύσιοτ 
εισόδημα, δπερ απαιτεί ή συντήρησις τής έπικρατείας, ανή
κει εις μίαν τών σημαντικωτέρων επόψεων τής δημοσιονομι
κής έπιστήμης. "Οσ<ρ μείζονα μερίδα τοϋ έθνικοΰ εισοδήμα

τος άφαιρεΐ ή έπικράτεια, τόσφ έλαττοϋται ή παραγωγική 
δύναμις τών δημιουργών τοΰ κοινωνικού πλούτου. Διότι ή 
μέν έργασία δίδει, τό δέ εισόδημα πολλαπλασιάζει. Έξαρ- 

τάται λοιπόν έκ τής έντάσεως, μεθ’ ής λειτουργεί ή φορο
λογική μηχανή, ΐνα άπολήξνι ή κατάχρησις εις τήν γενικήν 
έξάντλησιν τοΰ έθνους.

Ύπάρχουσι διάφοροι σταθμοί τής αρμονίας, ήτις δέον νά 
ύφίσταται μεταξύ τού έθνικοΰ εισοδήματος καί τής φορολο
γίας. Ούτως 6 τοΐς ο/ο ώς έν Βελγίω είναι δ πρώτος, 8 τοϊς 
ο.'ο ώς έν ’Αγγλία είναι ό δεύτερος, 12 τοΐς ο/ο ώς ένΤαλ- 
λία είναι δ τρίτος, παραλείπομεν τούς έν ’Ασία καί Αφρική 
δεσποτικούς. Εις ποϊον σταθμόν διατελεΐ ή Ελλάς ; Έν 
γένει εις έξεύρεσιν τής κοινωνικής περιουσίας έλήφθησαν διά
φοροι βάσεις, άναγόμεναι είτε εις τήν ύπερτίμησιν τοΰ εισο
δήματος τών ακινήτων, είτε είς τήν άνάπτυξιν τοΰ κινητού 

πλούτου, είτε είς τήν κίνησιν τών σιδηροδρόμων, είτε είς 
τήν άνάπτυξιν τοΰ έμπορίου τοΰ έξωτερικοϋ. Μεταξύ δλων 
ή έπί τώ έξωτερικφ έμπορίφ έκτίμησις εΐναι ή μόνη διά τήν 
'Ελλάδα έφικτή καϊ τοΰτο διά τόν χρόνον, καθ’ δν έδημο- 
σιεύοντο επίσημοι τής κινήσεως τοΰ έμπορίου πίνακες. ’Όσον 
άφορι? τάς λοιπάς βάσεις, έάν έξαιρέσωμεν τόν νέον σχετι-
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κώς φόρον έπί τών κληρονομιών, κατά τό πλείστον έντελώς 

παρ’ ήμΐν καθυστεροϋσι.
"Ινα λαός τις έχη δεδομένης άξίας έμπόριόν έξωτερικόν, 

προϋποτίθεται ή ΰπαρξις άναλόγου έθνικοϋ εισοδήματος. 
Μετά τήν έσωτερικήν οικονομίαν τών αναγκών αύτοΰ έρχε
ται ή έξωτερική, ΐνα συμπληρωθώ τό δλον. Ο! άγριοι, μή 
έ'χοντες καθόλου εισόδημα, ούτε εισαγωγήν ίχουσιν, ούτε 
έξαγωγήν. 'Όσον έξημερούμενοι καΐ πολιτιζόμενοι αύξάνουσι 
τό εισόδημα τής χώρας αύτών, τόσον αναπτύσσεται καΐ τό 
έξωτερικόν έμπόριόν των. Άπό τής άρχής ταύτης δυνάμεθα, 
γνωρΐζοντες τό έξωτερικόν έμπόριόν τών έπικρατειών, νά 
ταξινομήσωμεν τό έθνικόν εισόδημα αύτών άπό αναλογίας, 
τήν οποίαν ό κύκλος τών πιθανοτήτων έπιγινώσκει. Τοιου
τοτρόπως τό έξωτερικόν έμπόριόν τοΰ μέν Βελγίου ύπελογί- 
ζετο έν έτει 1 870 εις 3,282 έκατομμύρια δραχμών, άνα- 
λογουσών πρός δρ. 656 καθ’ έκαστον άτομον τοΰ τότε πλη
θυσμού του, τής δέ 'Ελλάδος ύπελογίζετο έν έτει 1875 είς 
211 έκατομμύρια δραχμών, άναλογουσών πρός δρ. 126 καθ’ 
έκαστον άτομον τοΰ τότε πληθυσμού της,. Άρα δυνάμεθα, 
έν τφ σταδίφ πάντοτε τών ενδείξεων, νά χαρακτηρίσωμεν 
τάς δύο ένώπιον ήμών οίκονομικάς δυνάμεις, τήν μέν τοΰ 

Βελγίου ύπό τόν αριθμόν 656, τήν δέ τής ‘Ελλάδος ύπό 
τόν αριθμόν 126. Ή ελληνική είναι τό πέμπτον τής βελγι
κής. Πρέπει δέ νά άγνοϊ| τις τά άπό τοΰ 1870 καΐ 1875 
έν Βελγίφ καΐ έν Έλλάδι συμβαίνοντα, ‘ίνα ύποθέση οτι 
έπι τής έκτοτε οικονομικής προόδου τών δύο χωρών ή ‘Ελλάς 
έγκατέλειψεν όπισθεν αύτής τό Βέλγιον έν τ?1 τών έκτεθέν- 
των δρων άναλογία.

Ήδη έάν γνωρίζωμεν τό ένςαύσιον έθνικόν εισόδημα μιάς 
έκ τών δύο επικρατειών, εύκολον είναι διά τής αναλογίας 
τών αριθμών 656 καΐ 126 νά εύρωμεν τό εισόδημα τής 
έτέρας έπικρατείας. Δοθέντος έν παραδείγματι, ότι ή επι
κράτεια τού αριθμού 656 έχει έθνικόν εισόδημα 5, ή έπικρά- 
τεια τοϋ αριθμού 126 θά έχη έθνικόν εισόδημα 1. “Ωστε τό 
πάν έξαρτάται έκ τού έθνικοϋ εισοδήματος τής βελγικής 

έπικρατείας, δπερ άπό ειδικών έρευνών αναβιβάζεται είς 800 

έκατομμύρια δραχμών καθ’ έκαστον έκατομμύριον τοΰ πλη
θυσμού της. Τούτου δοθέντος, είς έν μέν έκατομμύριον Ελ
λήνων άναλογεϊ έθνικόν εισόδημα 160 έκατομμυρίων δραχ
μών, είς τά δύο δέ έκατομμύρια τών Ελλήνων άναλογοΰσι 
320 εκατομμύρια δραχμών. Τό πόρισμα τοΰτο όδηγεΐ άμέ
σως εις τήν ύπάρχουσαν έν Έλλάδι άναλογίαν μεταξύ έθνι- 
κού εισοδήματος καί φορολογίας. Άναβιβαζομένων τών 
δημοσίων φόρων τής Ελλάδος μετά τών δημοτικών είς 100 

έκατομ. δραχμών, ιδού δτι 320 έκατομμύρια έθνικοϋ εισο
δήματος πληρόνουσιν 100 έκατομ. φόρων, δηλαδή 32 τοΐς 
ο/ο. (*)  Αναλογία, τής οποίας τάς συνέπειας, έν τ^| άπό 
έτους είς έτος προϊούση φορολογική έντάσει, βλέπομεν άπό 
διαφόρων συμπτωμάτων, ότι ήρχισε νά αίσθάνηται αύτή ή 
παρούσα γενεά, πριν κατορθώση νά μεταρρίψρ τό τεράστιον 
βάρος των είς τήν έρχομένην. Ή έξάντλησις κτυπά τάς 

θύρας τής έπικρατείας, καΐ τάς μεγάλας καί τάς μικράς.

(*) ΒΟΓΑΗΣ στενογραφικά πρακτικά, συνεδρίασις τής 24 Μαΐου 1886.
Οικονόμος. Δίν θέλω νά κρίνητε μονομερώς τήν οικονομικήν θέσιν τής 

Ελλάδος. Πρέπει νά συγκρίνητε αύτήν και πρός άλλας έπικρατείας, ΐνα «S- 
ρητε τήν διεθνή άλήθειι,ν. Έπί τούτω κατεσκεύασα εις χρήσιν τοΰ Κοινοβου
λίου ετερον πίνακα, τοΰ όποιου οί όλίγιστοι, άλλ’ ένδεικτικώτατοι άριθμοΐ 
δύνανται νά βοηθήσουν τήν συγκριτικήν εύκαμψίαν έκείνων, οί όποιοι έπιθυ- 
μοΰν νά κρίνουν. Κατά τόν πίνακα τοΟτον έν Γαλλία ο'ι ένιαύσιοι δημόσιοι 
καί δημοτικοί φόροι άναβαίνουσιν εις φρ. 3,121,000,000, ένφ τό έθνικόν εισό
δημα υπολογίζεται είς 25,000,000,000" άναλόγως ό φόρος πρός τό έθνικόν 
εισόδημα άναλογεϊ εις 12 τοΐς ο/ο. ’Εν Αγγλία οί δημόσιοι καί δημοτικοί 
φόροι άναβαίνουσιν εις φρ .2,404,000,000 τό δΐ ενιαύσιον εισόδημα τοΰ ίθνους 
υπολογίζεται είς 30,000,000,000. Ή άναλογία μεταξύ τών φόρων καί τοΰ 
εθνικοί εισοδήματος τής Αγγλίας είναι 8 τοΐς ο/ο. ’Εν Βελγίφ οί ίνιαύσιο, 
δημόσιοι καί δημοτικοί φόροι αναβιβάζονται είς 238,000,000, καί τό έθνικόν 
εισόδημα υπολογίζεται είς 4,000,000,000" ή άναλογία 6 τοΐς ο/ο. "Ας ίλθω- 
μεν ήδη καί είς τούς φόρους καΐ τό εισόδημα τοΰ ίλληνικοΰ Λαού. ’Αξίζει, 
νομίζω, ή ίρευνα είς τήν περιέργειαν τοΰ Κοινοβουλίου. Έν τφ τελευταίφ 
προϋπολογισμφ οί δημόσιοι φόροι υπολογίζονται είς 62 εκατομμύρια. Έάν 
ΰπολογίσωμεν εις 38 έκατομ. τού; διά λαθροχειρίας άφαιρουμένους φόρους, 
οί όποιοι δέν λαμβάνονται όλιγώτερον άπό τό βαλάντιον τοΰ ίργατικοΰ Ααοδ, 
ώς καί τούς δημοτικούς, ιδού ότι ή ελληνική χώρα πληρόνει κατ’ ίτος 100 
έκατομ. είς παντοειδείς φόρους. Όποιον άπίναντι αύτών είναι τό έθνικόν εϊσό- 
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Δυναται νά sirc-p τις, δτι ή περίοδος, τήν όποιαν διατρέ
χουν, εύρίσκεται ένώπιον γενικού φαινομένου έξογκώσεως 
έπί μάλλον καί μάλλον τών δημοσίων προϋπολογισμών. ’Εάν 
λάβωμεν ύπ’ όψιν την τελευταίαν τριακονταετίαν, 1856-57 

μέχρι 1886-87, παρατηροϋμεν δτι, έκτος μιάς έξαιρέσεως 
άπαντωμένης έν Δανία, τής όποιας ό προϋπολογισμός άπό 
70.8 εκατομμυρίων δραχμών ήλαττώθη είς 66.3, αί λοι- 
παί έπικράτειαι τής Ευρώπης σταθερώς βαδίζουσιν έν τΐ| όδώ 
τών όσημέραι προβιβαζομένων δημοσίων δαπανημάτων. Σύγ- 
κρισίς τις μεταξύ τών διαφόρων έπιζρατειών τής Ευρώπης 

έν τϊί τοΰ φαινομένου τούτου έξελίξει θά ήτο ούσιωδώς δι
δακτική. Ενδιαφέρει π. χ. διά την 'Ελλάδα ή πληροφορία 

κατά πόσον τά δημόσια οικονομικά αύτής διατελοϋσιν έν 
αρμονία πρός τούς δρους τής κοινής έν τ·71 εύρωπαϊκ·7) οικο
γένεια ζωής. Όσον αΰτη αναπτύσσεται, τόσον ή έπιβολή 
της καθίσταται είς κοινωνικήν ανάγκην. Δέν δύναταί τις 
νά ζή έν οίκογενείφ ώς έν έρήμφ. Έν τούτοις πάντοτε, ένφ 

κοινά σημεία άλληλεπιδράσεως ένεργοΰσι μεταξύ τών έθνών, 
ύπάρχουσιν ανώτατοι καί κατώτατοι όροι, έπί τών οποίων 
ή έθνικη φρόνησις άποτελεϊ^τό ιστορικόν κρετήριον τής αν
θρωπότητας.

’Από 19.2 εκατομμυρίων δραχμών τφ 1858 άνεβιβάσθη- 

σαν τά έξοδα τής ελληνικής έπικρατείας είς 92.5 έκατομ. 
τφ 1888, σχεδόν είπεϊν έπενταπλασιάσθησαν. Άρά γε έπεν- 
ταπλασιάσθη καί ή παραγωγική δύναμις αυτής ; Παρήγα- 

γεν αυτή πέντε φοράς πλειοτέρους καρπούς τής γής καί 
πέντε φοράς πλειοτέρους καρπούς τής βιομηχανίας ; Τό 
άσφαλέστερον γνώρισμα περιέχει ό πολλαπλασιασμός τών 
ανθρώπων, οϊτινες είναι ό κύριος τής παραγωγής μοχλός. 
Άπό 1,062,627 έν έτει 1856 οί κάτοικοι τής πρό τοΰ 
1862 Ελλάδος άνέβησαν είς 1,409,334τφ 1879. Έν δια- 
στήματι 23 έτών μόλις ό πληθυσμός τής χώρας ηΰξησε 
κατά 336,716 ήτοι 31.68 τοϊς ο/ο. Δυνάμεθα νά ύποθέ- 

σωμεν άνάλογον αΰξησιν τοΰ πληθυσμού καί τών μετά τό 
1862 προστεθέντων νέων τής χώρας τμημάτων. Δέν πρόκει
ται λοιπόν ούδέ περί διπλασιασμού τοΰ πληθυσμού τής 
‘Ελλάδος, άναβιβαζομένου είς πλείονα τών 68 ετών.

"Ας έξετάσωμεν ήδη τάς διεθνείς τών δημοσίων δαπανη

μάτων αναλογίας, άπό τών έτών 1856-57 μέχρι τών έτών 

1886-87, κατά τήν τεθεϊσαν ανωτέρω τριακονταετή περίο
δον, διά μέν τήν αρχήν αύτής έπί τή βάσει τών πληροφο
ριών τοΰ Horn, διά δέ τό τέλος αύτής έπί τν) βάσει τών 
καθ’έκάστην έπικράτειαν δημοσίων προϋπολογισμών: Γαλ
λία άπό 1,824.9 εκατομμυρίων δραχμών άνεβίβασε τά ένιαύ- 

σια δημόσια δαπανήματά της εις 2.957.3, ’Αγγλία άπό
1.632.5 εί; 3,348 2, Ρωσσία άπό 1,101.8 είς 3,087.7, 
Ιταλία άπό 510.0 είς 1,715.6, ΙΙρωσσία άπό 485.2 είς 
1,624.3, Ισπανία άπό 490.7 εις 923.4, Σουηδία καί Νορ
βηγία άπό 170.5 είς 175.2, ‘Ολλανδία άπό 165.2 είς 

274.9, Βέλγιον άπό 138.7 είς 316.3, Βαυαρία άπο 93.0 
είς 501.8, ΙΙορτογαλλία άπό 61.0 είς 215.9, Σαξωνία άπό
41.5 είς 125.5, Βυρτεμβέργη άπό]30.2 είς 68.8, Ελβετία 
άπό 16.0 είς 46.2. Ούδεμία τών έπικρατειών τούτων έπεν- 
ταπλασίασεν, ώς ή Ελλάς, τά δημόσια κατ’ έτος δαπανή- 

ματα αύτής. Ή Αγγλία, ή Ρωσσία, τό Βέλγιον, ή Βυρ
τεμβέργη καί ή Ελβετία τά έδιπλασίασαν, κατά τό μάλλον 

ή ήττον ΰπερβάσαι τό δριον τούτο, ή Πρωσσία, ’Ιταλία,

δςμα; 'Eiv ή 'Ελλάς εϊχε τήν οικονομικήν δύνσμιν τοΰ Βελγίου, άφού Εκα
στον τών 5 έκατομ. αύτοΰ έχε: R00 έκατομ. εθνικόν εϊσόδημσ, είς τά 2 έκα
τομ. τοΰ ελληνικού πληθυσμού θί άνελόγουν 1,600 έκατομ. κατ’ Ετος. 'Αλλά 
τίς δύναται νά ποίηση τοιαύττ,ν σύγκρισίν μεταξύ Βελγίου κα! 'Ελλάδος · 
θέλω καταφύγει λοιπόν εις άλλο σημειον συγκρίσεως, διά νά εΰρω τό ενιαύσιον 
Εθνικόν εισόδημα ημών. Τό γνώρισμα τούτο είναι τό εξής : Κατά τό Ετος 1870 
τό εξωτερικόν έμπόριον τοΰ Βελγίου ίνε'δη είς '3,282,000,000’ αναλογεί ίπΐ 
τού πληθυσμού τής βελγικής χώρας είς 656 δρα/μάς κατ’ άτομον. Κατά τό 
1875 τό Εξωτερικόν έμπόριον τής 'Ελλάδος άνέδη εις 211 έκατομ.· άταλογεΐ 
έπί του τότε πληθυσμού ημών εις 126 δραγ. κατ' άτομον. 'II οικονομική λοι
πόν δύναμις τής 'Ελλάδος, τηρούμενων όλων τών αναλογιών, είναι τό δον τής 
οικονομικής δυνάμεως τοΰ Βελγίου. Τό Εθνικόν εισόδημα ήμών δύναται νά 
σημειωΟή έν τώ πίνακι είς 320 έκατομ. "Αρα ή άναλογία μεταξύ τών φόρων, 
τούς οποίους πληρώνει ή Ελλάς, κα! τού εθνικού εΐσοδήματός της είναι 32 
τοϊς ο/ο. ("Εκπληξις έν τή αιθούση).
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Βαυαρία, Πορτογαλλία και Σαξωνία τά έτριπλασίασαν έπί- 
βης. Τί παθοΰσα ή 'Ελλάς έκρινε δέον νά ύπερακοντίση 
δλας ;

Ή όδός εΐναι ολισθηρά. Ποΰ άγει, δέν εΐναι δύσκολον νά 
διακριθ?!. Το ακριβές εΐναι, οτι πρόκειται περί ολοκλήρου 

συστήματος, τό όποιον δέον νά μεταβληθ?}, έάν δέν είναι 
προωρισμένον νά συντριβή κατά κρημνού ή 'Ελλάς. ’Ανάγκη 

δημιουργίας rfou, πρώτος όρος τοΰ οποίου εΐναι νά κυβερ
νηθώ ιύθηνά ό τόπος.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

[Η ήμετέρα χώρα, κατ’ εξοχήν γεωργική τυγχάνουσα, εΐ
ναι έκείνη, έν ή παραδόξως ήκιστα φροντίζουσι περί τής 
γεωργίας, καί ίδίιγ περί τής πίστεως ταύτης. Ό καί μακρό- 
θεν έπισκοπών τήν σύγχρονον κίνησιν τών ιδεών, τών συνα
φών πρός τό ζήτημα τής γεωργικής πίστεως, καί τάς σχε- 
τικάς ένεργείας τάς άλλαχοΰ καταβαλλομένας κατ’ άντί- 
θεσιν πρός τήν ήμετέραν αδράνειαν, άγεται νά πίστεύση, 
οτι ή Ελλάς εΐναι ή γή τής επαγγελίας, καί οί γεωργοί 
αυτής ό περιούσιος λαός τοΰ Ύψίστου, ϊνα τόση ύπάρχη 
περί τοΰ ζητήματος τούτου αδιαφορία. Καί τωόντι, διά νά 

μήν άναφέοωμεν τάς γερμανικάς καί ίταλικάς λαϊκάς τρα- 
πέζας, έκείνας τής άλληλοβοηθείας,’καί τά ταμιευτήρια, κα 
τασταθέντα, έν τ^ άνω ιδίως ’Ιταλία, ισχυρότατα κέντρα 
τών έπι τήν γεωργίαν ευεργετικών άκτίνων τής πίστεως, 
βλέπομεν κατά τά τελευταία έτη τό μέν Βέλγιον, νομοθε
τούν τήν ΐσχΰν τοΰ ένεχύρου, άνευ παραδόσεώς του πρός τόν 
δανειστήν, καί τοΰτο ϊνα κατασταθώσιν μέσον πίστεως ύπέρ 
τών γεωργών τά μ.ή δυνάμενα νά άποσπασθώσι τοΰ κτήμα
τος γεωργικά έργαλεϊα, οί ήρτημένοι καρποί, τά κτήνη, 
λιπάσματα, καί λοιπά παρακολουθήματα τοΰ ακινήτου, τήν 
δέ ’Ιταλίαν εις παρόμοιον νόμον της προσθέτουσαν ειδικόν 
τμήμα περί καινοτρόπου τίνος ύποθήκης, ύπέρ τών δανείων,
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δΓ ών ένεργοϋνται βελτιώσεις τών ακινήτων, έπί τών βελ
τιώσεων τούτων, καί παραπλεύρως τή ύποθήκη, βαρυ- 
νούση τό ακίνητον, ώστε ό δανειστής τών βελτιώσεων ου
δέποτε νά φοβήται τήν άπορρόφησιν όλοκλήρου τοΰ τιμή
ματος. Περιττόν νά προσθέσωμέν τι περί τών άτελειών, άλ
λοτε δέ μετριασμών τών φόρων τοΰ χαρτοσήμου καί κατα- 
χωρήσεων, ύπέρ τών γεωργικών δανείων, ώς καί περί άλλων 
ύπηοεσιών, άς χορηγοΰσι δωρεάν δημόσιοι καί δημοτικοί 

ύπάλληλοι, καθόσον ταϋτα άπαντα έπονται ώς συνέπεια τής 
εύνοίας, ήν δεικνύει ή πολιτεία πρός τά χρησιμώτατα ταΰ- 
τα δάνεια.

"Οθεν, έπειδή μέχρι τοΰδε δέν άπεδείχθη, οτι νέος τις 

Πακτωλός αρδεύει τούς αγρούς ήμών, μένει ή έτέοα ύπόθε- 
σις ώς αναγκαία, ήτοι δτι ή έλληνική γεωργία, μή προκα- 
λοΰσα. ώ; πρός τήν έδραίωσιν τής πίστεως, τό ένδιαφέρον, 

δπερ άλλαχοΰ, μειονεκτεϊ προφανώς κατά τοΰτο τής γεωρ
γίας τών είρημένων χωρών, άφ’ ού ύστερε! καί ώς πρός άλλα 
πολλά, οίον τά μέσα τής συγκοινωνίας, τήν ταχείαν άπο- 
νομήν τής δικαιοσύνης, τήν έμπέδωσιν ασφαλείας, κλπ. 
Άλλ’ ή γενικωτέοα έξέτασις τοΰ ζητήματος τούτου τής 
γεωργικής πίστεως θάάπετέλει πραγματείαν μεγάλων άξιώ- 

σεων, οϊας δέν έχει ή προκειμένη, δι’ ής προτιθέμεθα άπλήν 
νύξιν νά δώσωμεν, καί ήν έπιχειροΰμεν, ινα πρό πάντων κα- 
ταπολεμήσωμεν τήν παρά τισι κρατούσαν ιδέαν, δτι ή άρί- 
στη λύσις, ήν δυνάμεθα νά δώσωμεν είς τό ζήτημα, είναι 
ή άμετάθετος άπόφασις ήμών τοΰ νά μήν έπιχειρήσωμέν τι 
πρός τον σκοπόν τούτον.

Άλλά, πριν ή είσέλθωμεν εις τό κύριον ήμών θέμα, θά 

ζητήσωμεν συγγνώμην παρά τών κ.κ. γεωργοκτηματιών τής 
πατρίδος μας, διά τήν αυτόβουλον ταύτην έπέμβασιν είς 
τά πράγματα του οίκου των. Αληθώς δηλ. αυτοί δέν πα- 

ραπονοΰνται κατά τής καταστάσεως ταύτης, τουλάχιστον 
ή φωνή των δέν άντήχησεν είσέτι άπό κανέν βήμα, ώστε νά 
συγκινήση τήν κοινήν γνώμην, καί άν δέν άνεφερόμεθα εις 
τήν ευσυνειδησίαν των, κα1. είς έκεινα, άτινα έκτραγφδοΰσιν
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Ιδιαιτέρως καΐ έν κρυπτφ, ήθέλομεν δικαίως θεωρηθώ ώς 

σκιαμαχούντες. Ιδού οί έμποροι, άπό άκρου εις άκρον τής 
'Ελλάδας, ίσως μάλιστα κα> πέραν τών συνόρων αύτής, έζη- 

γέρθησαν σύσσωμοι κατά τής καταργήσεως τής προσωπικής 
κρατήσεως, ήν έθεώρησαν—άδιάφορον άν όρθώς, ή όχι—ώς 
απειλούσαν τά συμφέροντά των. Άλλά δέν έχουσι, Οά εΐ- 
πωσιν οΐ γεωργοί, τά μέσα τής έπισήμου έκδηλώσεω; τής 
γνώμης των, διότι δέν είναι συντεταγμένοι, ώς οί έμπυροι. 
Τοΐς άπαντώμεν, άς συνταχθώσιν, ώς έν Γαλλία καΐ άλλα- 

χού, ε’ις γεωργικά συνδικάτα, άς άπαιτήσωσι τήν τοιαύτην 
διά νόμου σύνταξίν των, καΐ όλα έν γένει τά δικαιώματα 
αύτών, διότι είναι δύναμις καΐ ή μεγίστη μάλιστα δύνα- 
μις τής χώρας, άλλά δύναμις αγνοούσα έαυτήν. Τό «ζη
τείτε καΐ εΰρήσετε, κρούετε καΐ άνοιγήσεται ύμΐν», έάν ήλή- 
θευεν πρό δισχιλίων έτών, σήμερον αληθεύει έτι μάλλον.

Ή γεωργική πίστις είναι, ώς γνωστόν, ό τελευταίος ς-αθ- 
μός τής πίστεως, τό εύγενέστερον, οΰτω; είπεϊν, σχήμά της, 
διότι είναι προσωπική έμπιστοσύνη πρός τόν δανειζόμενον, 
ούχί πρός ώρισμένον μέρος τής περιουσίας του· δθεν, οσφ 

μάλλον προωδευμένη καΐ ηθικώς εύρωστος τυγχάνει χώρα 

τις, τοσούτω ή γεωργική πίστις ανθεί έν αύτή. Άλλά τοΰτο 
δέν καθιστά καΐ ό’λως περιττήν πάσαν ένθάρρυνσιν τών δα
νειστών, πά.σαν έπίρρωσιν τής τού δανειζόμενου προσωπικό
τητος, πρός διευκόλυνσιν καΐ πολλαπλασιασμόν τών γεωρ
γικών δανείων. Ταύτα τουναντίον επιβάλλονται ύπό τού ορ
θού λόγου, καΐ πολύ πλέον έν χώοαις, έν αίς ύπάρχουσι 
λόγοι, 'ίνα ή προσωπική πίστις ή χαλαρά. Έκ τών μέσων 
τούτων συντελεστικώτερον κρίνεται γενικώς τό άλληλέγγυον 
ήτοι ή προσωπική εύθύνη τών συνεταίρων, εις τάς δημοτι
κά; καΐ άλληλοβοηθείας τραπέζας, διά τάς έταιρικάς υπο
χρεώσεις- άλλ’ ε’ις πολλά μέρη, καΐ ’ιδίως έν Γαλλία, δέν 
εύρεν οπαδούς ό νεωτερισμό; ουτος, ώ; λίαν επαχθή; θεω
ρούμενο;. Καΐ αύτοί όμως οί πολέμιοί του δέν άρνούνται, 
οτι εΐναι ό αναγκαίος όρος τή; ζωή; τών μικρών έκείνων 
Ιδρυμάτων, άτινα μόνα δύνανται άποτελεσματικώ; νά ύπη-
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ρετήσωσι τήν κυρίως γεωργικήν πίστιν, ποτίζοντα, οίονεΐ 
ρίζαν πρός ρίζαν, τά διψώντα δενδρύλια τής παραγωγής. 
Τί ώφελοΰσι τωόντι αί μεγάλαι τράπεζαι, καΐ αύται άκόμη 
αί καθαρώς κτηματικαί, όταν τά πολλά των κεφάλαια δέν 

φθάνωσι τάς λεπτάς διακλαδώσεις τών γεωργικών αναγκών, 
ή διερχόμενα διά χειρών τοκογλύφων ; Ή τοκογλυφία δέν 

έπολεμ.ήθη έν ’Ιταλία, ένθα πολλαί καί ίσχυραΐ ύπάρχουσι 
τράπεζαι, ή διά τοιούτων μικρών τοπικών συνεταιρισμών. 
Δέον ό γεωργός νά εύρίσκη χρήματα έπί μετρίφ τόκφ έν 

τφ ύή/ιω του, ’ιδού τό ζήτημα.
Παρ’ ήμΐν, έκτός τών άλλοθι άπαντώντων προσκομμά

των, πρός ΐδρυσιν καΐ εύδοκίμησιν τοιούτων συνεταιρισμών, 
συντρέχει καΐ τό έκ τής μεγάλη; δυσαναλογίας τών κυκλο- 
φορούντων, ήτοι έλευθέρων κεφαλαίων, σχετικώς πρός τά α
κίνητα, άτε καθηλωμένα έν τή γή. Αί άνάγκαι είναι πολ
λαί, τά κεφάλαια ολίγα, δθεν είναι σχεδόν βέβαιον, ότι εγ
χώριοι συνεταιρισμοί δέν θά έπήρκουν. Ή γεωργία ήμών 
απορροφά κατ’ έτος πολλά έκατομμύρια, ούχί διά τής κυ

ρίως λεγομένης καλλιέργειας, άλλά λόγφ βελτιώσεων, καί 
άπόδειξίς ότι τά πρό δεκαπενταετίας 150 έκατομμύρια τού 
σταφιδοκαρπού μας μικρόν ύπολείπονται ήδη τού διπλασίου. 
ΕΓμεθα κοινωνία ούχί κατηρτισμένη, άλλ’ έν τφ γίγνεσθαι, 
διότι'πρό ολίγου ήρξάμεθα οίκοδομούντε; οικίας, άντί τών 
καλυβών, έν αί; τέως κατωκοϋμεν Πρός τήν διπλήν ταύτην 
κατανάλωσιν τών κεφαλαίων διττά; ϊδει νά έπινοήσωμεν 
πηγάς, εύνοοϋντες τήν εισαγωγήν ξένων κεφαλαίων και τήν 

ΐδρυσιν πιστωτικών καταστημάτων πρός άμφοτέρους τούς 

σκοπούς, τή; τε βελτιώσεω; τών. κτημάτων καΐ τής κυ
ρίως καλλιέργειας αύτών, καί υπέρ τοιούτων Ιδρυμάτων ή- 
Οέλομεν κάλλιστα εννοήσει τό αφορολόγητον τών κεφαλαίων 
των, όπερ ήδη παραδόξως χορηγεί ή πολιτεία είς τού; τοκο
γλύφους. Τόν τύπον τού πρώτου είδους μάς χορηγεί ό ιταλι
κός νόμος τοΰ 1886' τού δευτέρου είδους υπάρχει μεγάλη 
ποικιλία,τό ζήτημα δ'έγκειται ε’ις τήν προτίμησιν μεταξύ αύ

τών καί τήν εκλογήν τοΰ προσφορωτέρου τή ήμετέργ. χώρ^ε.
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Πλήν, όπου καί άν κλίνη ή.ήμετέρα προτίμησις, θέλομεν 
τοΰτο προ πάντων νά έννοηθή καλώς, δτι άπό μόνην τήν 
ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, άπό τόν λαόν, άσύντακτον καί έγ- 

καταλελειμένον, ώς ήδη διατελεϊ, δέν πρέπει νά έλπίσωμεν 
τίποτε, απολύτως τίποτε. Δέν άμφιβάλλομεν, δ'τι τό ζήτημα 
ήρςατο ήδη απασχολούν τάς άξιωματικάς σφαίρας, άλλ’ ύ- 
ποστηρίζομεν, δτι τό πρώτον βήμα τή; ένεργείας δέον νά 

γίνη έκεϊθεν, καί τό ταχύτερον, άλλως άς άπελπισθώμεν. 
ΕΓμεθα, άς μή τό κρύπτωμεν, λαός ανατολικός, δύσπιστος, 
Ισως έν ύπερβολίί ευφυΐας ή έλλείψεως ηθών, κατά τήν έπι- 

Θυμίαν τοΰ κρίνοντος· άλλ’ οπωσδήποτε τό πράγμα καί προ
τέρημα άν ύποτεθ-Ji, μεταπίπτει εις ελάττωμα, αυτή ή γε
νική δυσπιστία, ή ύφ’ δλων άντιποίησις τών πρωτείων, ή 
μή άναγνώρισις του κρείσσονος. ’Εν τοιαύτη κοινωνική κα- 
ταστάσει, καθ’ ήν είς τήν ’Αρχήν, είς μόνον τον καταναγ
κασμόν ύποκύπτομεν πάντες, καί μάλιστα προθύμως, όταν 
πρόκειται περί τοΰ κοινοΰ καλοΰ, ίν τοιαύτγ, λέγω, κατα- 
στάσει διατί νά μήν έλθη άνωθεν ή πρωτοβουλία ;

Ενταύθα θά ρήζωσι βεβαίως κραυγήν οδύνης οί πρόμα - 
χοι τοΰ καθεστώτος- πώς, θά έρωτήσωσιν έν απορία, τό κρά
τος λοιπόν αντιποιείται τήν διεύθυνσιν τής πίστεως; Ποια 
βλασφημία ! Καί θά δημιουργήσωσιν οΰτω πάνυ ευκόλως 
πύργον ούρανομήκη άνομημάτων καί συμφορών, προελευσο- 
μένων έντβΰθεν. Μάλιστα, τοϊς άπαντώμεν, τό κράτος, ή οΐ 
δήμοι, άν προτιμάτε τοΰτο, νά άναγράψωσι μεταζύ τών κα
θηκόντων των καί τήν έπίρρωσιν τής πίστεως, πρός διευ- 
κόλυνσιν τής τάξεως εκείνης, ήτις αδυνατεί νά τήν άποκτή- 

σγ άφ' έαυτής, τής πολυπληθεστέρας ένταυτφ καί παραγω- 
γικωτέρας. Τό μέγκ ζήτημα τής δικαιοδοσίας τοΰ κράτους 
δέν είπεν άκόμη τον τελευταΐον λόγον του καί συζητεϊται, 
ώς γνωστόν, μετά θέρμης. Δι’ ήμάς άρκεϊ, ότι και αυτοί οί 
κατ’ άρχήν πολέμιοι τής άναμίξεως τοΰ κράτους εις τά τών 
ιδιωτών συμφέροντα, παραδέχονται ούχ ήττον εξαιρέσεις, 

τέλεον άναιρούσας τήν βάσιν -,οΰ συστήματος. Άναθέτουσιν 
ούτως εί,ς τό κράτος τήν φροντίδα περί τή; ψυχικής σωτη-
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ρ(ας τοΰ ατόμου, διά τής έκ τοΰ δημοσίου θησαυρού συντη- 
ρήσεως κρατούντας θρησκεύματος, καθιστώσι δωρεάν επι

στήμονας τά τέκνα τινών διά τών φόρων, οΰς άλλοι πληρώ- 
νουσι κλπ. Αλλά ταΰτα είναι ολίγον σημαντικά, παραβαλ
λόμενα πρός άλλα, καθόσον, πλήν τών ανατρεπτικών τής 
κοινωνίας ανακαινιστών, οΰς δικαιούται έκαστος καί οφείλε1 
νά άφήσγι κατά μέρος, παρουσιάζονται ήδη έπί τήν οδόν τών 

μεταρρυθμίσεων οί Γλάδστωνες και Βίσμαρκ, άνδρες βεβαίως 

συντηρητικότατοι, άληθεϊς οίχοχυραϊοι, ώς ήθελε τις εϊπει 
ακολουθών τήν κοινήν φρασεολογίαν, οί όποιοι ούχ ήττον 

τερατουργοΰσι διά τών νομοθετημάτων αυτών. Ό μέν π.χ. 
λέγει άνεπιφυλάκτως πρός τού; ’Ιρλανδούς ίδιοκτήτας, δτι 
λαμβάνουσι μεγάλα μισθώματα, καί πρέπει νά τά έλαττώ- 
σωσιν, ό δέ μεταβάλλει είς νόμους τοΰ συντηρητικότατου 
Γερμανικού κράτους τήν ουσίαν τοΰ κοινοτισμού (collectivi- 

sme) κατ’άντίθεσιν πρός τόν ατομισμόν (particularisms), εν
νοείται πάντοτε ύπό τόν τύπον τής αρωγής τοΰ κράτους, 
ένθα δέν έπαρκεΐ τοΰ ατόμου ή ένέργίια. Έάν πρός ταΰτα 
παραβάλωμεν τήν έν λόγω άξίωσιν τοΰ παρ’ ήμΐν γεωργού, 
θά ίδωμεν 8τι αυτή είναι έλαχίστη, δυναμένη νά διατυπωθώ 
πρός τόν υπουργόν ή τόν δήμαρχον ώς εξής : «’Εργάζομαι, 
ώς δέν δύνασαι νά άρνηθής, καί έν τούτοις λιμώττω. Ιίλη- 
ρώνω τούς φόρους μου, καί δι’αΰτών διατηρούνται υπέρ τών 
εύπορων τόσα αγαθά, ών έγώ σπανίως ή ούδαμώς ποιούμαι 
χρήσιν, δρόμοι, σχολεία, πανεπιστήμιον, θέατρα, περίπα
τοι. Έγώ ενός μόνον έχω ανάγκην, ήτοι τής πίστεως, δέν 

ζητώ δωρεάν, άλλα δάνειον, καί μάλιστα έντοκον».

Πλήν ή λογική αΰτη, ό’σον καί άν είναι ισχυρά, τείνει, 
λέγουσι, νά μεταβάλν) τό κεντρικόν ή δημοτικόν ταμεϊον 
είς γεωργικήν τράπεζαν, δπερ άτοπον. Καί Οτι μέν προς 
τοιούτο έργον άμφότερα τά ηθικά ταΰτα πρόσωπα είσιν 
δλως ακατάλληλα ούδείς φιλονεικεϊ' άλλ’ οί δήμοι, δίδοντες 
έπιχορήγησίν τινα εις τά θέατρα, δέν γίνονται διά τούτο 
θεατρώναι, ούδέ έκμεταλλευταί σιδηροδρόμων διά παρόμοιας 

παροχάς είς σιδηροδρομικά; έταερίας. "Εχομεν μάλιστα κα. 
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οίκεΐον παράδειγμα, τόν δήμον Λετρινών, έγγυηθέντα πρός 
τήν εταιρίαν τοϋ σιδηροδρόμου Πύργου - Κατακώλου ώρι- 
σμένον τόκον. Ό σιδηρόδρομος κατεσκευάσθη καϊ ό τόπος 
ώφελήθη. Τί τό κωλϋον, ϊνα ό αύτός δήμος έγγυηθή τά 
συνήθη τραπεζικά κέρδη είς τινα τραπεζίτην, είτε εγχώ
ριον, είτε ξένον, ό'στις κατ’ έτος ήθελε προσφέρει τό άναγ- 
καΐον διά τάς χρείας τής γεωργίας ποσόν, έπί ώρισμένω 
τόκω ; Δέν πιστεύομεν νά άντιταχθή ήμϊν ό δημοτικός νό
μος, ούτε ή έλλειψις τών αναγκαίων πρός τοΰτο πόρων, 
διότι ο! μέν πόροι δημιουργοϋνται διά νέων φόρων, οί δέ 

νόμοι δέν γίνονται, ϊνα μείνωσιν αμετάθετοι. Ή νομοθετική 
έξουσία ήδύνατό μάλιστα νά έπιτρέψη απλώς τό μέτρον 

τοΰτο, έξαρτώσα τήν εισαγωγήν τής νέας φορολογίας έκ τής 
θελήσεως τών δήμων. Μήπως πάντες οί δήμοι πληρώνουσι 
λιμενικούς φόρους; Ούχί, άλλά μόνον οί έπιθυμοϋντες τήν 
κατασκευήν λιμένος.

Τοιουτοτρόπως, φρονοϋμεν, τό ζήτημα τής άλ.ληλεγγύου 
ύποχρεώσεως, τοΰ κυρίου τούτου δρου τής άναπτύξεως τής 

γεωργικής πίστεως, άλλά τόσον δυσκόλου έν τή έφαρμογη 
του, απλοποιείται, μεταβαλλόμενου εις ζήτημα φορολογικής 
αλληλεγγύης, ήτις ούδένα πτοεί, διότι είναι ήδη καθιερω
μένη πρός τόσους άλλους κοινωνικούς σκοπούς, ών τινες καϊ 
αμφιβόλου χρησιμότητος. Άλλά δέν πρόκειται κάν περί τής 

όρθότητος, ή τής απολύτου πρακτικής άζίχς τοΰ μέτρου 
τούτου, ώς τό διατυποϋμεν. Δυνατόν νά ύπάργωσιν άλλα 
καταλληλότερα, διά τοΰτο ούδέν άλλο πολεμοΰμεν ή τό 
σύστημα τής άδρανείας ήτοι τής άρνήσεως πάσης συνδρο
μής πρός την πάσχουσαν γεωργίαν, τόν έχθρόν τοΰτον πά
σης προόδου. Ημείς μάλιστα ήθέλομεν μεγάλην χάριν οφεί
λει πρός έκεϊνον, ό'στις ήθελεν έξαγάγει ημάς τής πλάνης, 
άποδεικνύων, δτι οί νόμοι τής προόδου, οί τόσον άποτελε- 

σματικώς δρώντες έν τώ λοιπφ κόσμφ, άργοΰσιν κατ’ ανάγ
κην έν τή ήμετέρα χώρα. Θά ήτο τό πράγμα όντως πικρόν, 
άλ.λά τούλάχιστον θά έσχηματιζετο κοινή τις περί τούτου 

γνώμη, και έκαστος Οά ύπέκυπτεν είς τήν ειμαρμένην αύτοϋ.
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Άλλ’ όχι, τό τοϋ Πασχάλ διάσημον ρήμα «αλήθεια έντεϋ- 
θεν τών Άλπεων, ψεύδος έκεϊθεν αύτών» εΐναι βέλος ριφθέν 
χατά τών εύμεταβλήτων θετικών νομοθεσιών, ανίκανον δέ 

νά φθάση μέχρι τών αμετάθετων νόμων τής Πολιτικής Οι
κονομίας. Ή έπιστήμη αυτή δέν θά ήτο έπιστήμη τών 
άξιών, ώς όρίζει αύτήν ό Bastiat, άν ήτο δυνατόν νά ύπάρχη 

λαμβάνη καϊ αύτός μέρος τών καρπών τής γής του καϊ 
τών μόχθων του, άφ’ ού κατήντησεν δλόκληρον σχεδόν τό 

προϊόν του νά περιέρχηται, λόγφ τόκου, εις τό βαλάντιον 

τοϋ δανειστοΰ.
Άλλ’ εΐναι καιρός, καϊ καιρός έπείγων, νά παύση ή έκ

ρυθμος αϋτη κατάστασις, ή έπιβλαβής οίκονομικώς, καΓ 
ούχί άμοιρος κινδύνων ύπό κοινωνικήν έποψιν. Ένόσφ ή 
Ελλάς διετέλει άποκεκλεισμένη τοϋ λοιποϋ πεπολιτισμένου 

κόσμου, ώς διά Σινικού τείχους, έλ.λείψει τών τής συγκοι
νωνίας μέσων, ήδύναντο ίσως τά πάντα νά ώσιν άνεκτά, άν 
ούχί καϊ δεδικαιολογημένα. Άλλ’ήδη, δτε ή πολιτεία ήρχι- 
σεν άνοίγουσα, ούτως ε’.πεϊν, τάς πύλας τοϋ οίκου της, καί 
οι κολασμένοι ήτένισαν πρός τοϋ πολιτισμού τόν παράδεισον, 

ήδη, δτε άπαιτεϊ αύτη παρά τοϋ άτόμου πολλά, ώς συνει
σφοράν του πρός συντήρησίν της, αί ύποχρεώσεις της έγέ- 

νοντο έπιτακτικώτεραι, τώ οφείλει δηλ. καϊ αύτή τήν χο- 
ρήγησιν τών μέσων, δΓ ών Εργαζόμενος νά δύνηται νά άν- 
ταποκριθή είς τάς άπαιτήσεις ταύτας. Ε’ιδικώτερον δέ, ώς 
προς τήν γεωργίαν, ή άδιαφορία καταντά καί άγνωμοσύνη, 
διότι εΐναι πανθομολογούμενον, δτι δΓ αύτής παρήχθη 0,Tt 

άξιον λόγου ύπάρχει παρ’ ήμϊν.
A. QEOAQPIAHS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΓ

’Ανεξαρτήτως τής ιδέας τοϋ θαύματος περί τήν κατα
στροφήν τών Σοδόμων καϊ τών Γομόρων, γεωλογικώς εΐναι 
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άποδεδειγμένος ό παοάγων, έζ ού αΰτη έγένετο. Μεγάλοι 
όγκοι πετρελαίου, διαρρήξαντες έκ τής πιέσεως τών αερίων 
των τόν φλοιόν τής γής, κατέκαυσαν τάς πέριξ έκτάσεις 
καί ήνέωζαν τό χάος έκεϊνο,τό όποιον τά ΰδατα τοϋ Ίορδά- 
νου. έκ τής έκρήξεως τής πρός τόν ’Αραβικόν κόλπον κοίτης 
αύτοϋ, μετέβαλλον εις λίμνην λεγομένην Άσφαλτίτην ή Θά
λασσαν Νέκραν. ’Ακόμη έπι τών ύδάτων αύτής πλανώνται 
πυκνοί ατμοί, τό δέ πετρέλαιον, άναβαϊνον έκ τοϋ πυθμένος 

εις τήν έπιφάνειαν της, στερεοποιείται καί συναθροίζεται ύπό 
τό δνομα <άσφαλτος τής Ίουδαίας». Οί Άσσύριοι τύ με- 
τεχειρίζοντο εις οικοδομήν τών τειχών τών πόλεών των καί 
οί Αιγύπτιοι ε·'ς ταρίχευσιν τών νεκρών αύτών.

’Από αρχαιότατων χρόνων τό πετρέλαιον ήτο γνωστόν. 
Πέριξ τοϋ Βακοϋ αί μαθηταί τοϋ Ζοροάστρου προσέφερον,πρό 

τοϋ έκ τών σπλάγχνων τής γής έξερχομένου είς φλογέράν κα- 
τάστασιν πετρελαίου,τήν λατρείαν των πρός τόπϋρ,τό δποϊον 
έκατομμύρια πιστών ήρχοντο. νά προσκυνήσωσιν έκ τής α
πώτατης Ασίας. "Οσον άφορ^! Ιδιαιτέρως τήν χρήσιν τοϋ 
πετρελαίου πρός φωτισμόν, δ Πλίνιος κκί ό Διόδωρος άναφέ- 
ρουσι τάς έν Άκράγαντι πηγάς αύτοϋ, αίτινες παρεϊχον είς 
τούς λύχνους τής εποχής των τό λεγόμενον έλαιον τής Σι
κελίας. Καί είς διάφορα άλλα μέρη τής 'Ιταλίας μετεχει- 
ρίζοντο τό πετρέλαιον εις φωτισμόν έν τή άρχαιότητι. Ά- 
ξιοσημείωτον είναι, δτι καί cl 'ιθαγενείς τής ’Αμερικής έγνώ- 
ριζον τήν χρήσιν τοϋ πετρελαίου, έάν κρίνωμεν έκ τής έν 
Βενανγω τής Πενσυλβανίας πηγής, έκ τής δποίας πρό αιώ
νων έπρομηθεύοντο οί ερυθρόδερμοι τήν φωτις-ικήν των ύλην. 
"Οπως καί άν έ'χ·ρ, τά ίχνη τής τοιαύτης χρήσεως τοϋ πε
τρελαίου έξέλειπον έν Εύρώπή καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών 
μέσων αιώνων, μόλις δέ κατά τόν παρελθόντα αιώνα άπαν- 

τώμεν έκ νέου αύτήν έν Γενεύγ καϊ ταϊς πλησιοχώροις τής 

’Ιταλίας πόλεσιν.
Ή γενική χρήσις τοϋ πετρελαίου ανήκει είς τό δεύτερον 

ήμισυ τοϋ ήμετέρου αίώνος καί συνδέεται μετά τής καλλιέρ
γειας αύτοϋ έξόχως έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Ά-
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μερικής. Δέν έπεται έκ τούτου ό'τι δ φυσικός πλούτος τοΰ 
πετρελαίου καθυστερεί έν ταϊς λοιπαϊς χώραις, διότι άπαιν- 
τώνται έπίσης πηγαί αύτοϋ κατά πρώτον μέν λόγον έν ταΐς 
άσιατικαΐς τής Ρωσσίας κτήσεσιν, ακολούθως δέ έν Βιρ
μανία, έν Κίνα, έν Ιαπωνία, έν Καναδά, έν τή μεσημβρινή 

’Αμερική, έν Αυστροουγγαρία, έν Ρουμανία, έν Ισπανία, 
έν Πορτογαλλίρι, έν ’Ιταλία, έν Γαλλία, θέλομεν δέ ίδεϊ έν 

τέλει, δτι καί έν Έλλάδι ή ιστορία παρέχει ήμϊν στοιχεία 
εις σπουδαίαν καί έπί τοϋ προκειμένου θέματος, ώς έπί τό
σων άλλων, γεωλογικήν έρευναν καί μελέτην.

Ή μεγάλη βιομηχανία τοϋ πετρελαίου έγεννήθη έν ταϊς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής. Ήδη άπό τοϋ 1850 
τό μέγα έν αύταΐς βιομηχανικόν κέντρον τοΰ Πιτσβούργου 
έφωτίζετο διά πετρελαίου καί έκτοτε δέν ύπήρξε είμή α
διάκοπος πρόοδος είς τήν παραγωγήν αύτοϋ. Αί κύριαι πη
γαί του εύρίσκονται έν τή Δυτική Βιργινία, έν Όχιφ, έν 
Νέα Ύόρκγ, έν Κεντουκή, έν Κανσά, έν Κολοράδφ, έν Μί- 
σιγγα, έν Ίνδιάνη, έν Ίλλινόή, έν Ίόβρ:, έν Ούτάχή, έν 
Καλλιφορνία καί έν ΙΊενσυλβανία, ήτις αποτελεί τήν κατ’έ- 
ξοχήν πετρελαιοφόρου λεκάνην τής ’Ομοσπονδίας. Ή λεκάνη 
αΰτη έχει μήκος 230 χιλιομέτρων καί πλάτος 2—32 χι
λιομέτρων. Τό έδαφος αύτής είναι ανώμαλον, ορεινόν, καί κα
λύπτεται ύπό πυκνών δασών. Τό ΰπό τήν έπιφάνειαν έδαφος, 
συγκείμενον άπό πορώδη αμμόλιθον καί άπό χονδρήν άμμον 
άκολουθεί μεσημβρινήν διεύθυνσιν. Ή πολύτιμος αϋτη λε
κάνη κεϊται μεταξύ τών Άλλεγγανίων όρέων καί τής λί
μνης Έριέ, διασχιζομένη ύπό τοΰ μεγάλου ποταμού Άλ- 
λεγανή καί τών παραποτάμιων αύτοϋ, μεταξύ τών όποίων 
αί δχθαι ταϋ Oil-Creek θεωρούνται ώς ή κοιτίς τής πετρε- 
λαιοβιομηχανίας.

Καί κατ’ άρχάς μέν περιωρίζοντο είς τήν συλλογήν τοΰ 
αύτομάτως ρέοντος πετρελαίου. Έν έτει όμως 1858 έπεχεί- 
ρησαν νά άποτανθώσι είς τάς ύπογείους τοϋ πετρελαίου δε
ξαμενές. Ό συνταγματάρχης Drake ήνέωξε τό πρώτον φρέαρ 
είς βάθος 71 ποδών έπί τής όχθης τοΰ ποταμοϋ Oil-Creek,
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τό όποιον St’ αντλίας έχοοήγει 25 βαρέλας πετρελαίου είς 

τήν άναλαβοΰσαν τό έργον έπιχείρησιν. Άπό τής στιγμής 
ταύτης δύναται τις νά είπ·/], οτι ή βιομηχανία τοΰ πετρε
λαίου έδημιουργήθη. Πλήθος τοιούτων φρεάτων ήνεώχθησαν 
ε’ις τά περίχωρα, χωρίς μεταξύ τών διαφόρων αποπειρών νά 
λήψωσι καί αί απογοητεύσεις. Τέλος έπήλθεν ή οριστική 
τής νεαράς βιομηχανίας άποκατάστασις διά της έφευρέσεως 
τών άναπηδητικών (κατά τό σύστημα τών άρτεσιανών) 

πετρελαιοφρεάτων. Τότε έγκατελείφθησαν τά φρέατα 
τών αντλιών. Αύτά δέν έδιδον είμή 5—20 βαρέλας πε
τρελαίου καθ' έκάστην, ένώ τά άναπηδητικά έδιδον άνά έ- 

κατοστύας. Τό παν έξαρτάτζι έκ τής εύρέσεως τής εν τοΐς 
σπλάγχνοις της γής πετρελαιοφόρου κοίτης. Κατ’άρχάς διε- 

τρύπων την γην είς τάς κοιλάδας καί μάλιστα κατά τά 

βαθύτερα καί κολπώδη αύτών μέρη. Καθόσον όμως τά εργα
λεία έτελειοποιοΰντο καί ή μηχανική δύναμις έπετείνετο, 
κατά τοσοΰτον άπέβλεψαν καί είς ύψηλότερα στρώματα τής 
γης. Σήμερον υπολογίζονται είς 25,000 τά άναπηδητικά 

πετρελαιοφρέατα τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, τά 
βάθη δ' αύτών άπό 100—2000 ποδών.

Ή μετακόμισες τοΰ πετρελαίου, έκ τών πηγών είς τά κέν
τρα τής πρός εσωτερικήν ή εξωτερικήν κατανάλωσιν εμπορίας, 
άπετέλεσεν ιδιαιτέραν ένασχόλησιν τοΰ έπιχειρηματικοΰ πνεύ
ματος. Ή δι’ άμαξίων μέχρι τοΰ πλησιεστέρου πλευστοΰ πο
ταμοΰ καί ή δι’ αύτοΰ έπί φορτηγίδων μεταφορά τοΰ πετρε
λαίου ήτο καί πολυδάπανος καί έπικίνδυνος. 'Ολόκληρος σειρά 
τοιούτων πλοιαρίων φορτωμένων πετρέλαιον, έλκομένη ύπό 
ατμοκίνητου, έγένετο τήν 12 Μαίου 1862 παρανάλωμα τοΰ 
πυρός, καταστρέψασα τά πάντα έπί τής διαβάσεώς της. Κατά 
τήν έποχήν ταύτην είς νέος δικηγόρος τής Βοστώνης συνέ
λαβε τήν ιδέαν τής διά μεταλ,λικοΰ σωλήνος μεταβιβάσεως 
τοΰ πετρελαίου έκ τών φρεάτων αύτοΰ. Έγκαταλειφθεϊσα ή ιδέα 
αύτη καί τεθεΐσα είς νέαν δοκιμασίαν, ίνα καί πάλιν άποτύχη, 
έπί τέλους έθριάμβευσε τώ 1876 διά τής σχηματισθείσης τότε 

άπό σημαντικωτάτου κεφαλαίου έταιρίας United Pipe Lines, 

ήτις έλυσεν όριστικώς τό ζήτημα. Είς 8,000 χιλιόμετρα 
ύπολογίζεται νΰν ή έκτασις τών μεταλλικών σωλήνων, διά 
τών οποίων μεταβιβάζει ή εταιρία αΰτη τό πετρέλαιον τών 
20,000 έν ένεργεία πηγών της είς 500 καί πλέον δεξαμε
νής, έκαστη τών όποιων περιλαμβάνει 20,000—35,000 
βαρέλας, ήτοι ολαι όμοΰ, κατά μέσον όρον, 48 έκατομμύ
ρια βαρελών. Διά τών σωλήνων τούτων δύναται ή εταιρία 
νά μεταφέρη καθ’ έκάστην ημέραν 200,000 βαρέλας πετρε
λαίου ήτοι 32,000,000 λίτρας (1 βαρέλα = 160 λίτραι). 
Έφ’ δλων τών σιδηροδρόμων έχει σταθμούς, διά τών οποίων 

κινεί τά πετρελαιοφόρα άμαξοδοχεΐα της, ύπολογιζόμενα 
είς 2,500 καί μεταφέροντα καθ’ έκάστην 225,000 βαρέλας 
πετρελαίου. Τά διυλιστήρια τοΰ ΙΙισβούργου, Κλέβελανδ καί 
Βουφάλου συνδέονται διά σωλήνων πρός τά πετρελαιοφρέατα 
τής ΓΙενσυλβανίας, καί τό όλον αύτό σύμπλεγμα διευθύνε
ται πρός τήν Βαϋόνην καί τήν πεδιάδα τής Νέας Τόρκης, 
μεταφερον είς άπόστασιν 300 μιλιών όλοκλήρους ποταμούς 
πετρελαίου.

Πρός τήν μεγάλην αύτήν βιομηχανικήν έπιχείρησιν έ- 
σπευσε νά συνδεθή καί άλλη έπιχείρησις άπό ειδικής έται
ρίας Standard Oil, ήτις, έχουσα κεφάλαιον 175 έκατομμ. 
δραχμών, άσχολεϊται είς τήν διύλυσιν τοΰ πετρελαίου έν 

τοίς σημαντικωτάτοις έν Κλέβελανδ, Βαλτιμόρη καί Νέα 
Γόρκη έργοστασίοις της, έκ τών όποιων ήμερησίως έξέρχον- 

ται 30 —40 χιλ. βαρέλαι καθαροΰ πετρελαίου. Τά έννέα 
δέκατα τοΰ πετρελαίου τής ΓΙενσυλβανίας διέρχονται έκ 

τών χειρών τής έταιρίας ταύτης. Άνά δεκάδας έκατομμυ
ρίων έκέρδισαν οί ίδρυταί αύτής.

Ή παγκόσμιος ένιαυσία παραγωγή τοΰ πετρελαίου ύπο
λογίζεται είς 65 περίπου έκατομμ. βαρελών, έξ ών τά 40 

έκατομ. άνήκουσιν είς μόνας τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας τής 
Αμερικής. Κατόπιν αύτών έρχεται ή Ρωσσία, παράγουσα 
περί τά 16 έκατομ. βαρελών. Τό κύριον πετρελαιοφόρον κέν
τρον αύτής απαντάται παρά τόν Καύκασον, πέριξ τής άρ- 
χαίας περσικής πόλεως Βακοΰ, ήτις χάρις είς τόν φυσικόν 
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αυτής πλούτον μετασχηματίζεται άπό έτους είς έτος είς 
πόλιν εύρωπαϊκήν καίάπό 12,000 κατοίκων τώ 1870 άριθ- 
μεϊ ήδη 50,000. Έχ τοΰ μέρους τούτου τοΰ αρχαίου κό

σμου δεινός απειλείται συναγωνισμός πρός τό πετρελαιοφό- 
ρον τμήμα τοΰ νέου κόσμου, τόν όποιον ό πρό ολίγου κατα- 
σκευασθείς καυκάσιος σιδηρόδρομος τής Ρωσσίας καϊ ή πα
ρακολουθούσα την τοιαύτην συγκοινωνίαν πρόοδος πρόκειται 
σπουδαίως έν λίαν ποοσεχεϊ μέλλοντι νά ύποβοηθήση. Κα

τόπιν έν τή παραγωγή τοΰ πετρελαίου έρχονται ή Γαλικία 
5,000,000 βαρέλαι, ή Βιρμανία 1,000,000, τό Καναδά. 
900,000, τό Περού 300,000, ή Γερμανία 300,000, ή Ρου
μανία 125,000,. ή Αυστραλία 80,000 κλπ.

Εν Ελλάδι δέν ύπάρχει πετρελαίου παραγωγή. Άραγε 
ές έλλείψεως τής φύσεως ή έκ καθυστερήσεως τοΰ πνεύμα
τος τοΰ Επιχειρηματικού ; Ί'ποθέτομεν, ότι, ύπό τήν μονο- 
πωλικην έν αυτή υπέρ τοΰ κράτους νεωτέραν διαορύθμ.ισιν τοΰ 
πετρελαίου, ήδύνατο νά μελετηθή τό έδαφος τής χώρας διά 

τοΰ συστηματικού έκείνου τρόπου, τόν όποιον γνωρίζουσιν 
αί πραγματικαί πρόοδοι τών έθνών. Ευτυχώ; δέν λείπουσι 

στοιχεία ούτε έκ τής αρχαίας Ιστορίας ούτε έκ τής νέας, τά 
όποια, δέν άμφιβάλλομεν, ένέπνευσαν τήν τελευταϊον σχη- 
ματισθεϊσαν ιδέαν Επιχειρηματικής έκμεταλλεύσεως τών πισ- 
σοφόρων πηγών τής Ζακύνθου, τάς όποιας αναφέρει ό Πλί- 
νεος (Natur. 11 istor. λε’, 50, 15), πολύ δέ πρό αύτοΰ περι
γράφει ό ΙΙρόδοτος (δ', 195) : «Έν Ζακύνθω έκ λίμνης καί 

υύατος πίσσαν αναφερομένην αυτός έγώ ώρεον είσί μέν καί 
πλεΰνες αί λίμναι αυτόθι, ή δ’ ών μεγίστη αύτέων έβδομη- 
κοντά ποδών πάντη, βάθει δέ δυόργυιός έστιν. Είς ταύτην 

κοντόν κατιεϊσιν επ' άκρω, μυρσίνην προσδήσαντες, καί 
έπειτα άναφέρωσι τή μ.υρσίνη πίσσαν, όδμήν μέν έχουσαν 
άσφάλτου, τά ό άλλα τή; πιερικής πίσσης άμείνω*  έσχέουσι 
δέ είς λάκκον όρωρυγμένον άγχοΰ τής λίμνης- έπεάν δέ ά- 
Οροίσωσι συχνήν ούτως είς τούς άμφορέας έκ τοΰ λάκκου κα- 
ταχέουσι- ο,τι δ’ άν έσπέση είς τήν λίμνην, ύπό γήν ιόν, 

αναφαίνεται έν τή θαλάσση, ή δέ απέχει ώς τέσσαρα στά

δια άπό τής λίμνης».
«Ή ύπό τοΰ 'Ηροδότου καί τών άλλων άναφερομένη πισ

σάσφαλτος, λέγει ό Ίακ. Ρ. Ραγκαβής έν τοϊς Έλληνικοϊς 
αύτοΰ (τομ. 3 σελ. 771), ύπάρχει καί ήδη- αί λίμναι αύτής 
είσί κατά τό νοτιοδυτικόν τής νήσου παρά τό χωρίον Χέρι, 
έν μικρώ πεδίω πρός μέν τήν θάλασσαν αναπεπταμένο», κατά 
δέ τά λοιπά μέρη πεοικυκλουμένω ύπό ήμικυκλίων λόφων, 
καί άπέχουσιν ώς πέντε ώρας άπό τής πόλεως Ζακύνθου, 
άπό δέ τής θαλάσσης σχεδόν ήμίσειαν ώραν, άν καί ό Ηρό
δοτος λέγη τήν άπόστασιν ταύτην μόνον 4 σταδίων — I 2 
λεπτών. Ή μεγίστη τών λιμνών, ή παρέχουσα τήν μεγίστην 

ποσότητα τής ύλης ταύτης, είναι καί ή μάλλον προσεγγί- 
ζουσα τή θαλάσση- ή διάμετρος αύτής δέν ύπερβαίνει τούς 

πέντε πόδας, ούδέ τό βάθος αύτής τούς τρεϊς, όπερ άντι- 
βαίνει τοϊς ύπό τοΰ ‘Προδότου λεγομένοις. Έν άποστάσει 
δέ όσον 80 σταδίων όργυιών άπό τοΰ αίγιαλοΰ τής θαλάσ
σης ύπάρχει τόπος, δς φαίνεται συνάδων κατά πάντα τή 

έκθέσει τοΰ ρηθέντος συγγραφέως- ό τόπος ούτος περιέχεται 
έντός λ.ειψάνων τείχους αρχαίου, έχοντος ποτέ, ώς φαίνε
ται, σχήμα κυκλοτερές καί περίπου 70 ποδών διάμετρον 

είναι δέ ήδη ό τόπος κατά τό πλεϊστον έμπεφραγμένος ύπό 
χώματος- άλλ' έν αύτώ είσί τρεϊς ή τέσσαρες όπαί Ικανού 
βάθους, καί έντός αύτών ή γή κινείται καί τρέμει μάλλον ή 
πλησίον τής μεγάλης λίμνης. Έκ τούτων πάντων έξάγεται, 
ότι ό τόπος ούτος είναι κυρίως ή ύπό τού 'Ηροδότου μνη- 
μονευομένη λίμνη, καί ότι ή γή κατά τοΰτο τό μέρος είναι 
κοίλη καί επομένως καθίσταται πιθανή ή μετά τής θαλάσ
σης ύπόγειος κοινωνία, περί ής όμιλεϊ ό 'Ηρόδοτος. Καί τω
όντι έν γαλήνη φαίνονται μέχρις ικανής άποστάσεως άπό 
τοΰ αίγιαλοΰ οί διάφοροι χρωματισμοί τής πισσασφάλτου. 
Αί λίμναι άπέχουσι 200 βήματα άπ’ άλλήλων φαίνεται δέ 
ότι έχουσι τάς πηγάς έκ τοΰ πλησιόχωρου ψαμμίνου λόφου. 
Παρά τάς μεγάλας λίμνας είσίν έτι δύο ή τρεις έλάσσονες- 
πκσαι δ’ αύται πληροΰνται κατ' ’Απρίλιον, καί έπί τοΰ κα-
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Οαροϋ ύδατος φαίνεται έπιπλέουσα ύλη κυανόχρους, τής πυ

κνότητας τοϋ ρευστού ρέλιτος καί άποφέρουσα βαοεϊαν ά- 
σφαλτώδη όσρήν. Άνερχορένη δέ ή πισσάσφαλτος έπι τής 

έπιφανείας κατά ρεγάλας φυσαλίδας καί έξκτριζορένη κα
θιστά τον πέριξ άέρα νοσώδη· ή δ’ επιφάνεια τοϋ ύδατος 
βάπτεται βαθέως έκ τού χρώρκτος τής άσφαλτώδους αύτής 
ύλης, Συλλέγουσι δέ δι' αντλιών τήν πισσάσφαλτον, ής ή 

κατ’έτος ποσότης εΐναι 80 — 100 ασκών, 150 λίτρων έκά
στου. Θεωρούντες δέ οτι ή συλλογή τής πισσασφάλτου ένερ
γεϊται ήδη ουχί ώς έπ'ι τοϋ 'Ηροδότου διά τοϋ έπιπόνου 
ρέσου τών κλάδων τής ρυρσίνης, άλλ' απλώς δι' αντλίας, 
καί δτι αί ένεστώσαι λίρναι άπέχουσι πολύ πλέον τών ακ
τών τής θαλάσσης τοϋ δσου λέγει ό 'Ηρόδοτος, καί δτι 
προσέτι ρεγάλη είναι ή διαφορά ρεταξύ τών τότε καί τών 
νΰν διαρέτρων, δυνάρεθα εικότως νά ΰπονοήσωρεν, οτι συ
νέβη ρεταβολη περί τήν φύσιν τοϋ τόπου, προελθοϋσα πιθα

νώς έκ συνεχών σεισρών, οίς ή νήσος ρεγάλως ύπόκειται, 
καί έκ τής υπογείου έξάψεως, καί ίτι αί τότε ρέν λίρναι 
ένεφράχθησαν, ήνεώχθησαν δέ ήδη' έ'τεραι άντ*  έκείνων.»

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΣ

Η ιστορία τών πολυτίρων ρετάλλων δύναται νά Οεωρηθή 
ώς ρία τών σηραντικωτέρων σελίδων τοϋ βίου τής άνθρω- 
πότητος. Δέν υπάρχει ρεταβολή είς τάς τύχας αύτής, έν τή 
όποία ό χρυσός καί ό άργυρος δέν άπετέλεσαν έν τών κυριω- 
τέρων έλατηρίων. Διάφοροι ύπολογισροί, κατά τό ράλλον 
καί ήττον πιθανοί, άναβιβάζουσι τό έκ τών καταστροφών 

τής άρχαιότητος είς τά τέλη τοϋ 1 5 αίώνος ρ. X. περισω- 
θέν άθροισρα πολυτίρων ρετάλλων είς 8ν διλιούνιον δραχ- 

ρών. Μετά τήν άνακάλυψιν τής Άρερικής, τά ρεταλλεϊα 
τοϋ νέου κόσρου έρριψαν τοσαϋτα ποσά είς τήν παγκόσριον 
αγοράν, ώστε ούδερία πλέον σύγκοισις εΐναι δυνατή. Είς 88 

διλιούνια δραχρών αναβιβάζεται τό άθροισρα τών ποσών 

τούτων, έν οίς 39 εις χρυσόν καί 49 είς άργυρον.
Έν τοϊς ϋπολογισροϊς τούτοις λαρβάνεται ώς βάσις ή 

άξίαε, τήν όποιαν κατά τάς διαφόρους έποχάς έχουσι τά πο- 
λύτιρα ρέταλλα ώς έρπόρευρα. Ίδ ού πώς, κατά ρέσον δρον, 
έχει είς έκατορρύρια δραχρών ή ένιαυσία παραγωγή ορού 

τοϋ χρυσού καί τοϋ άργύρου, τιθερένης έν παρενθέσει τής 
αναλογίας είς ήν διατελεΐ δ άργυρος πρός τόν χρυσόν: είς 
35 */,  (<2ργ. 43 ο/ο) άπό τοϋ 1492—1520, είς 149 (άργ. 
76 ο/ο) άπό τοϋ 1581—1600, είς 117 (άργ. 71 ο/ο) άπό 
τοϋ 1681—1700, είς 265 (άργ. 60 ο/ο) άπό τοϋ 1781 — 
1800, είς 262 (άργ. 76 ο/ο) άπό τοϋ 1801 —10, είς 162 

άπό τοϋ 1811—20, είς 151 άπό τοϋ 1821—30, είς 203 
(άργ. 65 ο/ο) άπό τοϋ 1831—40, είς 363 (άργ. 47 ο/ο) 
άπό τοϋ 1841—50, είς 903 (άργ. 22 ο, ο) άπό τοϋ 1851 
— 60, είς 937 άπό τοϋ 1861 — 70, εις 1,058 (άργ. 43 ο/ο) 
άπό τοϋ 1871—80, είς 1,056 (άργ. 51 ο/ο) άπό τοϋ 1881 
—85. Ή άναλογία τής παραγωγής τοϋ άργύρου πρός τήν 

τοϋ χρυσού, κατά τήν τε>(ευταίαν πενταετίαν, είναι άνωτέρα 

ύπό τήν ίποψιν τής άξίας τών παραχθέντων έν τοϊς ρεταλ- 
λείοις ποσών. Κατά τάς δηροσιεύσεις τής διευθύνσεως τοϋ 

νορισρατοκοπείου τών ΊΙνωρένων Πολιτειών τής Άρερικής, 
ύπό τήν έποψιν τοϋ βάρους, εν τή τριετία 1881 —8 3, η πα
ραγωγή τοϋ ρέν χρυσού ύπολογίζεται είς 444,000 χιλιό- 

γραρρα, ήτοι ένιαυσίως κατά ρέσον δρον είς 148,000, τοϋ 
δέ άργύρου είς 7,852,000 χιλιόγραρρα, ήτοι ένιαυσίως κατά 

ρέσον δρον είς 2,617,000.
Έάν έπί τής γενικής ταύτης καταστάσεως τών πολυτί

ρων ρετάλλων έπιθεωρήσωρεν τήν κίνησιν αύτών έν τή κατ' 
εξοχήν παγκοσρίφ αγορά των, πληροφορούρεθα έκ τής έπε- 
τείου έγκυκλίου τοϋ καταστήρατος Mocatla Goldsmith, δτι 
έν ’Αγγλία κατά τήν έπταετίαν 1880—86 είσήχθη είς τε- 
ράχια καί νορίσρατα χρυσός ρέν άξίας 78,430,000 λιρών 
στερλινών, άργυρος δέ 57,450,000. "Οσον άφορ? τήν . έκ 

τής ’Αγγλίας έξαγωγήν τών αύτών ρετάλλων έν τή αυτή 
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περιόδφ, ό μέν χρυσός αναγράφεται ε’ις 82,360,000, ύ δέ 

άργυρο; είς 58,4 15,000. Τοιουτοτρόπως ή σχετιζομένη πρός 

την 'Αγγλίαν κίνησις τών πολυτίμων μετάλλων, άπό τοϋ 
1880—86, είς εισαγωγήν καί έξαγωγήν όμοϋ, άναβκίνει είς 

276,655,000 λ. στ. ήτοι είς 7,716,375,000 δραχμάς. 'Η 
καθ' έκαστον έτος τής περιόδου ταύτης είς έκατομ. λ. στ. 
κίνησις αυτή τών πολυτίμων μετάλλων έν τή αγγλική 
αγορά έχει ώς έξής :

Χρυσός: Εισαγωγή' τώ 1880 λ. στ. 9,000,000, τώ 
1881 λ. στ. 10,000,000, τώ 1882 λ. στ. 14,350,000, 

τφ 1883 λ. στ. 7,700,000, τφ 1884 λ. στ. 10,870,000, 
τφ 1885 λ. στ. 13,450,000, τώ 1886 λ. στ. 13,060,(100. 
Έζαγωγή' τώ 1880 λ. στ. 11,500,000, τώ 1881 λ. στ. 
15,500,000, τώ 1882 λ. στ. 12,100,000, τώ 1883 λ. 
στ. 6,525,000, τώ 1884 λ. στ. 11,725,000, τώ 1885 λ. 

στ. 11,500,000.—’Άργυρος: Εισαγωγή' τώ 1880 λ. 
στ. 6,500,000, τφ!881 λ. στ. 6,700,000, τώ 1882 λ. 
στ. 9,100,000, τώ 1883 λ. στ. 9,300,000, τώ 1884 λ. 
στ. 9,535,000, τφ 1885 λ. στ.’9,300,0(10, τώ 1886 λ. 

στ. 7,015,000· Εξαγωγή' τώ 1880 λ. στ. 7,250,000, τώ 
1881 λ. στ. 7,000,000, τώ 1882, λ. στ. 8,950,000, τώ 
1883 λ. στ. 8,700,000, τώ 1884 λ. στ. 9-720,000, τώ 

1885 λ. στ. 9,600,000, τώ 1886 λ. στ. 7,195,000.— 
Έν γένει έν τή έν λόγφ έπταετία ή εξαγωγή υπερτέρησε 

τής εισαγωγής έπί μέν τοϋ χρυσοϋ κατά 3,930,000 λ. στ. 
έπί δέ τοϋ αργύρου κατά 955,000 λ. στ. ήτοι όμοϋ έπ' άμ- 

φοτέρων κατά 4,885,000 λ. στ. ήτοι 122,125,000 δρ.

ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝ ΑΓΓΑΙΑ

Έν ’Αγγλία όλα τά έργοστάσια τής μεγάλης περί τήν 
νηματουργίαν καί υφαντικήν βιομηχανίας διατελοϋσιν ύπό 
κανονικήν δυνάμει ειδικών νόμων έπιτήρησιν, ήτις περιοδι- 

κώς συγκεντρόνει ένώπιον τοϋ κοινοβουλίου έκθέσεις πλήρεις 
πολυτίμων πληροφοριών περί τής καταστάσεως τής έθνικής 

βιομηχανίας. Διά τήν Ελλάδα τοιαύτη έργασία τής πολι
τείας περιμένεται έκ μόνης τής προσδοκωμ.ένης έξελίξεως 

αυτής. Ούδέν έν τούτοις εμποδίζει, ϊνα σχετικώς πρός τόν 

άνισον συναγωνισμόν, τοϋ οποίου τάς συνέπειας ΰφίσταται 
ή νεαρά ήμών νηματουργίας καί υφαντική βιομηχανία, έπι- 
σκοπήσωμεν τάς οποίας αΰτη αντιμετωπίζει βιομηχανικά; 
δυνάμεις τοϋ ηνωμένου βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας.

Ύπό τήν έποψιν τών αριθμών τών είς τήν νηματουργικήν 

έν γένει καί υφαντικήν βιομηχανίαν άσχολουμένων έργατών, 
αναβιβάζονται ουτοι είς 936,447, έξ ών 759,973 έν τή 
κυρίως Άγγλίοι, 110,139 έν Σκωτία καί 66,335 έν ’Ιρλαν
δία. ’Ιδού τώς έν τή κυρίως 'Αγγλία διαμοιράζονται οί 
έργάται ουτοι κατά γένη καί κατά τούς διαφόρους κλάδους 

τής έν λόγφ βιομηχανίας καθώς καί πρός τούτοις τά έργο- 

στάσια καί τά όργανα αύτών :
Ιίά[χ6αξ. Νηματουργία' 1 048 εργοστάσια, 30,000,000 

άτρακτοι καί 143,822 έργάται, έζ ών 69,229 άρρενες καί 

74,523 Οήλει;. Υφαντουργία' 797 εργοστάσια, 264,873 
έργαλεΐα καί 124,337 έργάται, έζ ών 44,999 άρρενες καί 
79,338 θηλές. Νηματοϋφαντουργία' 495 έργοστάσια νή- 
θοντα καί ύφαίνοντα όμοϋ, 13,000,000 άτρακτοι, 263,892 

έργαλεΐα καί .92,789 έργάται, έζ ών 73,682 άρρενες καί 
119,107 Οήλεις. Έπί τής όλης βαμβακουργίας ή Σκωτία 
αριθμεί 37,16' έργάτας καί ή ’Ιρλανδία 1248.

’Έρεα. Νηματουργία" 388 έργοστάσια, 400,000 άτρα
κτοι καί 8,082 έργάται, έξ ών 4,881 άρρενες καί 3,201 

Οήλεις. Υφαντουργία' εργοστάσια, 3,930 έργαλεΐα καί 
4,307 έργάται. Νηματοϋφαντουργία' 743 εργοστάσια νή- 
θοντα καί ΰφαιλοντα όμοϋ, 2,000,000 άτρακτοι καΐ 85,773 
έργάται, έξ ών 39,940 άρρενες καί 45,833 Οήλεις. Είς τούς 

καθόλου άριθμο'ς τούτους τής εριουργίας δέον νά προστε- 
Οώσι καΐ οί σχετικοί πρός τόν ιδιαίτερον κλάδον αύτής, 
τόν όποιον άποτελοΰσι τά εργοστάσια τών Worsted, τά 
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όποια υπολογίζονται έν νηματουργία, υφαντουργία καί νη · 

ματοϋφαντουργίχ είς 697, περιέχοντα 2,700,000 άτρά- 
χτους, 78,477 έργαλεϊα καί 132,549 έργάτας, έζ ών 

53,697 (Ερρινες καί 78,852 θήλεις. Έπί τής όλης Εριουρ
γίας ή Σκωτία αριθμεί 33,025 έργάτας καί ή Ίολανδία 
3,338.

Λίνον. Νηματουργία, υφαντουργία χαΐ νηματοΰφαντουρ- 
γία' 70 εργοστάσια, 140,000 άτρακτοι, 4061 έργαλεϊα καί 
1 1,002 έργάται, έζ ών 3,563 άρρενες καί 7,439 θήλεις. 
Ή Σκωτία έχει 152 έργοστάσια, 243,000 ατράκτους, 
21,626 έργαλεϊα καί 39,086 έργάτας, έζ ών 1 1,044 άρρε
νες καί 28,042 θ-ΛΤ-εις. Ή ’Ιρλανδία διατελεϊ*είς  μείζονα 
έτι άνάπτυξιν, διότι έχει 166 έργοστάσια, 836,000 ατρά
κτους, 21,954 έργαλεϊα καί 61,749 έργάτας, έξ ών 18,3*69  

άρρενες καί 43,380 θήλεις.
Μέταζα. Τά έργοστάσια, έν οίς νήθεται και ΰφαίνεται 

71 μέταξα, υπολογίζονται εις 681 μετά 88,104 ατράκτων, 
11,966 έργαλείων καί 42,134 έργατών. ΤΙ Σκωτία έχει 
μόνον 861 έργάτας καί ή Ιρλανδία ούδένα.

Μ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΪ ΚΑΦΦΕ

Η ένιαυσία έν Ευρώπη κατανάλωσις τώ καφφέ, κατά 
την πενταετίαν 1880—84, υπολογίζεται κλιμακηδόν είς 
τόνους (=1 ,ΟΟΟ χιλιόγραμμα) ώς έζής καθ έκάστην επι
κράτειαν: Γερμανία 106,157, Γαλλία 64, '89, 'Ολλανδία 
38,857, Αυστροουγγαρία 34,863, Βέλγιον 24,999, ’Αγ
γλία 14,400, Ιταλία 14,106, Σουτ)δία 15,844, Ελβετία 
9,307, Ρωσσία 7,622, Νορβηγία 7,140, Δανία 5,502, ‘Ι
σπανία 3,300, ΙΙορτογαλλία 2,157, Ρουμενία 1,000. Ή 
κλίμαζ αυτή τροποποιείται ώς εξής ύπό την έποψιν τής 

κατά μέσον ορον ΰφ' έκαστου κατοίκου τών άνω επικρατειών 
καταναλώσεως τοΰ καφφέ : 'Ολλανδία 9, 8 χιλιόγραμμα,

Βέλγιον 4,48, Νορβηγία 3,72, Ελβετία 3,25, Σουηδία 2,79, 

Δανία 2,72, Γερμανία 2,31, Γαλλία 1,73, Αυστροουγγα
ρία 0,91, ΙΙορτογαλλία 0,54, Ιταλία 0,49, ’Αγγλία 0,41, 
Ρουμανία 0,19, ‘Ισπανία 0,19, Ρωσσία 0,09. Την ΰψηλο- 
τέραν βαθμίδα κατέχει ή 'Ολλανδία καί την κατωτέραν ή 
Ρωσσία. ΤΙ κατά μέσον όρον παρ’ έκάστου κατοίκου τής 
Ευρώπης κατανάλωσις τοΰ καφφέ ύπολογίζεται είς έν χιλιό- 
γραμμον περίπου.

Έάν έπί τής βάσεως τοΰ μέσου τούτου ό'ρου υπολογίσω - 
μεν τήν κατανάλωσιν τοΰ καφφέ έν Έλλάδι (2,067,000 
κάτοικοι), παρατηροΰμεν οτι τό ποσΰν αύτής άναβαίνει είς 

δύο περίπου εκατομμύρια χιλιόγραμμων κατ’ έτος. Τινα 
φόρον πληρώνει ή κατανάλωσις αύτη εις τό κράτος ; Κατά 
τόν ορίζοντα τό νέον τελωνιακον δασμολόγιον νόμον τής 

18 άπριλίου 1887 (συμφώνως πρός τόν προηγούμενου τής 
26 νοεμβρίου 1885) τό εισαγωγικόν τέλος του καφφέ ώρί- 
σθη παρ’ ήμϊν εις 80 λεπτά κατ' όκάν, επομένως ίσοδυνα- 
μούντων τών είρημένων δύο εκατομμυρίων χιλιόγραμμων 
πρός 1,560,000 όκάδας, τό ποσΰν ό'περ ό καφφές δέον νά 
ε'ισαγάγη έν τω δημοσίφ ταμείφ άναβαίνει εις 1,248,000 

δρχ. Έν τούτοις εκτός τοΰ γενικού καθ' άπασαν τήν Ευρώ
πην μέσου όρου τής καταναλώσεως τοΰ καφφέ, υπάρχει καί 
έτερος μέσος ορος ό κατά τήν ’Αγγλίαν καί ’Ιταλίαν άναβι- 
βαζόμενος εις ήμισυ χιλιόγ:αμμον καθ’ έκαστον κάτοικον 
αυτών. Έάν έπί τ?| βάσει τού μερικού τούτου μέσου ό'ρου 
ύπολογίσωμεν τήν έν Έλλάδι κατανάλωσιν τοΰ καφφέ, άνα- 
βαίνειαΰτη εις 780,000 όκ. ένιαυσίως, έζ ών δέον, κατά τήν 
έκτεθεϊσαν τελωνιακήν δασμολογίαν, νά πορισθώ τό κράτος 

624,0( 0 δρ. Μεταξύ τών δύο τούτων όρίων τής κατανα
λωτικής καί φορολογικής έπόψεως τοΰ καφφέ, άπόκειται 
ε'ις τήν τελωνιακήν έφαρμογήν, ϊνα βεβαίωση πρός ποιον 

μάλλον αποκλίνει ή Ελλάς,
Ή φορολογία τοΰ καφφέ έν Έλλάδι έδιπλασιάσθη σχεδόν 

κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν. Συνέπεια τής γενικής τά- 
σεως, ύπό τήν οποίαν διατελεΐ ή Ελλάς νά φορολογηθώ έπί
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μάλλον καί μάλλον. Υπάρχει δέ κκί περαιτέρω ετι στάδιον 
είς την άνάπτυξιν τής τάσεως ταύτης, διότι έάν φορολο
γείται ό καφφες έν Βελγίφ κατά 1 3 λεπτά τό χιλιόγραμμον, 
φορολογείται όμως έν’Ιταλία διά δρχ. 1,40 καί έν Γαλλία 
διά δρ. 1,50. ’Ανεξαρτήτως τοΰ ζητήματος τής καταρτί- 
οεως έν Ιταλία μεγάλης εις πληθυσμόν δεκάδων έκατομμυ
ρίων έπικρατείας, καθώς καί τής διεξαγωγής έν Γαλλία τοϋ 
γιγαντώδους πολέμου του 1870, δέματα έπί τών όποίων 

απαιτούνται αί μέγισται τών έκτακτων δαπανών, οσον αφο
ρά τήν Ελλάδα έκκρεμές εΐναι το ζήτημα τί έπραξεν ή 

διοικούσα έν αύτή σχολή, ίνα έν γένει πρός τοιούτους φορο
λογικούς πολλαπλασιασμούς σταθερώς άποβλέπν). Μήπως ό 

πίθος της είναι τρυπημένος, ώστε καί φορολόγοι καί φορο
λογούμενοι έξίσου ματαιοπονοΰσιν;

"Ινα πεοιορισθώμεν εις τήν φορολογίαν τοϋ καφφέ, ή ΰψω-
σις αύτής μικροτέραν έχει σημασίαν διά τάς χώρας έκείνας, 
αίτινες άπ’ ευθείας προμηθεύονται τό προϊόν τούτο έκ. τών 
τόπων τής παραγωγής. Κατά τό έτος 1886 ύπήρξε το- 
σαύτη άφθονία παραγωγής τού καφφέ έν Βρκσιλίκ, ώστε κα- 
τέπεσεν ή τιμή τών πρώτων πωλήσεων αύτού καί δή εις 
τοιοΰτον βαθμόν, ώστε ήδύναντο οί φορολόγοι τής Εύρώπης 
νά έξασκήσωσι τήν τέχνην των, χωρίς οί κκταναλωταί, ύπό 
τό κράτος τών προτέρων συνηθειών των, νά τό αίσθανθώσιν. 
'Όσον δέ άφορα τύ έμπόριον, αδύνατον είναι ή αιφνίδια καί 
όσημέραι προϊοϋσα άνάπτυξις τής φορολογίας τών διαφό
ρων ειδών αύτοϋ, νά μή έξασκή κρίσιμον επιρροήν έπί τοϋ 
κύκλου τών επιχειρήσεων του.

Τοιουτοτρόπως έρχεται είς τό μέσον ή ιδέα τής αρμονίας, 
ήτις πρέπει νά διέπν) τύ όλον μεταξύ τών συμφερόντων τοϋ 

καταναλώσου, τών συμφερόντων τοΰ έμπορου καί τών συμ
φερόντων τού δημοσίου θησαυρού, όστις δέν πρέπει νά ώθή 

τούς ερχομένους εις σχέσεις μετ’ αύτού εις τήν ολισθηράν 
καί ποικιλόχρωμον όδόν τής δολερκς κερδοσκοπίας.
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'Γποθέτομεν οτι αί λκϊκαί έταιρίαι τής 'Ελλάδος θέλουσι 
μετά ιδιαιτέρου διαφέοοντος άναγνώσει τάς έπομένας έκ τού 
συστήματος Schulze-Delitsch πληροφορίας περί τών λαϊ
κών έταιριών τή; Γερμανίας. Ό άριθμός αύτών άπύ 3,688 
έν έτει 1 883 άνέβη είς 3,822 τώ 1884’ αύξησις κατά 134 

έντύς ένός έτους. Έκ τών 3,822 έταιριών 1,965 ήσαν πι
στωτικοί, 678 καταναλωτικζί, 47 άσφαλιστικαί, 33 ο’ικο- 
δομικαί, 139 βιαμηχανικαί, 354 γεωργικά! έπί κοινή αγο
ρά τών πρώτων ύλών, ώς σπόρων, λιπασμάτων ζλπ. 172 
κοινής χρήσεως γεωργικών μηχανών, εργαλείων κλπ. 64 
κοινής άποθηκεύσεως, έξ ών 59 διά τήν βιομηχανίαν καί 5 

διά τήν γεωργίαν, 37θ παραγωγικαί έξ ών 226 έν τή γεωο- 
γία (φυτοκομία, τυροκομία κλπ.) καί 14 4 έν τή βιομηχα- 
νίκ. Είς 1,500,000 υπολογίζονται τά μέλη τών έταιριών 
τούτων, ό κύκλος τών έργασιών αύτών συνεποσώθη εις 3, 
7,50,000,000 δραχμάς, τά κεφάλαια τής ένεργείας των άνέ
βησαν εις 1,000,000,000 δρ., έξ ών 375 ήσαν ί'δια τών 
έταιριών καί 625 έπρομ.ηθεύθησαν αύται διά δανείων.

Έπί 802 έταιριών τοϋ λαοΰ έν Γερμανία έξηκριβώθη, οτι 
έκ τών 300,452 μελών των 30.2 τοΐς ο/ο ήσκν τεχνΐται, 
εργαζόμενοι μόνοι ή μετά τινων έργατών, 25.2 τοΐς ο/ο 
γεωργοί, 11.1 τοΐς ο/ο άπλοι έργάται, 9-7 τοϊςο|ο έμποροι, 
7.8 τοΐς ο/ο είσοδημκτίαι, συνταξιούχοι κλπ. καί 6.7 

τοϊς ο/ο Ιατρό', υπάλληλοι κλπ.
Έπί 879 πιστωτικών έταιριών,ήτοι τραπεζών τού λαοΰ, 

έν γένει ή ζατάστασις αύτών έξηκριβώθη ώς έξής : Τά 

μέλη αύτών ύπελογίσθησαν είς 451,779, τά ποσά άτινα αί 
έταιρίαι έδάνεισαν είς τά μέλη των άνέβησαν έντύς τοϋ έ
τους είς 1,896,1 90,772 δρ. ήτοι κατά μέσον όρον είς 4,197 
πρύς έκαστον συνέταιρον, τά έν ένεργεία κεφάλαια τών τρα
πεζών τούτων συνεποσώθησαν εις δρ. 649,606,905. έξ ών 
158,148,732 ήσαν ίδια τών έταιριών κκί 491,458,173 έ-
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προμηθεύθησαν αύτχι έκ τών εις τά ταμεία των καταθέ
σεων καί έκ δανείων, τά έξοδα τής διοικήσεώς των ανέβα
σαν είς δρ. 7,004,567, τά καθαρά κέρδη των είς 10,248, 
580, έξ ών 7,949,007 διενεμήθησαν είς τούς μετόχους- 'Ο 
τόκος καθ’ δν έδάνεισαν αΐ τράπεζα: τά μέλη των ήτο 5.82 
τοϊς ο ο καί καθ' δν αύται έδανείσθησαν παρ’ άλλων ήτο 
4.5 τοϊς ο/ο.

Έπί 163 καταναλωτικών εταιριών ύπελογίσθη, δτι 
ΰπήρχον έν αύταϊς 114,423 μέλη καί τό άθροισμα τών μέν 
ένιαυσίων πωλήσεών των άνέβη είς δρχ. 42,023,952, τών 
δέ μετοχών των είς δρ. 3,521,241, τον δέ άποθεματικοΰ 
των κεφαλαίου είς δρ. 2,010,490, τών δέ δανείων των είς δρ. 
4,204,324, τών δέ χρεών των είς δρ. 577,710. Τό διανε- 
μηδέν είς τούς μετόχους μέρισμα, είτε λόγφ τόκου είτε ά- 
ναλόγως τών Ιδιαιτέρων έκάστου συνεταίρου αγορών, άνέ
βη είς δρ. 3,015,457, ήτοι είς 85 τοϊς ο/ο τοΰ κεφαλαίου, 
έκ τών οποίων 176,062 είναι τόκοι καί 2,839,395 άντι- 
στοιχοΰσιν είς την έκ τών αγορών ωφέλειαν, κατά την οποίαν 
οί έργάται ύπολογίζονται είς 53 τοϊς ο/ο, οί τεχνϊται είς 

15.4 τοϊς ο/ο, οί ιατροί καί υπάλληλοι είς 10.9 τοϊς ο/ο.

'Όσον άφορα τήν έπικουρίαν τών λαϊκών τραπεζών πρός 
τήν γεωργίαν, γνωρίζομεν έκ τών έργασιών 559 τοιούτων 
τραπεζών έν £τει 1884, δτι έπί 267,009 μελών των 67, 
287 ήσαν γεωργοί κατ’επάγγελμα, ήτοι 25.2 τοϊς ο/ο, καί 
40,550 ήτοι 15.1 τοϊς ο/ο ήσχολοΰντο έκ διαλειμμάτων 
είς τήν γεωργίαν. Τό δανεισθέν εις τούς πρώτους ποσόν 
άνέβη είς δρχ. 123,352,617, ήτοι κατά μέσον δρον είς δρ. 

1832 καθ’ έκαστον συνέταιρον καί αντιστοιχεί πρός 10 τοϊς 
ο/ο σχετικώς πρός τό σύνολον τών ύπό τών τραπεζών τού
των δανεισθέντων κεφαλαίων.

ΠΕΡΙ ΛΑΧΕΙΩΝ
Υπήρξε μία εορτή έν Ρώμη είς άνάμνησιν τής ευτυχούς 

έποχής του Κρόνου. Είναι τά λεγάμενα saturnalia, κατά 

πιθανήν άπομίμησιν τών έν Άθήναις τελουμένων Κρονίων. 
Δέν ήτο άπλώς θρησκευτική εορτή, ήτο κοινωνική άπόλαυ- 
σις τών παραδόσεων τής χρυσής τοΰ κόσμου ήλικίας, κατά 
τήν όποιαν οί άνθρωποι άπελάμβανον έν ειρήνη τά αγαθά 
τοΰ ούρανοΰ καί ή μεγαλειτέρα ίσότης έπί τής γής έβασί- 
λευε. Κατά τήν εορτήν ταύτην, τελουμένην τόν δεκέμβριον 
μήνα εκάστου έτους, οί δούλοι εφεοον τό σύμβολου τής ελευ
θερίας, άναβαίνοντες εις τήν κοινωνικήν κλίμακα τών κυρίων 
των, μετεβάλλετο δέ ή πόλις είς γενικόν συμπόσιον, τό 
όποϊον ήνοιγον άπό τήν εσπέραν τής προτεραίας οί παϊδες, 
τρέχοντες είς τάς όδούς καί φωνάζοντες «Ιο saturnalia». 
Κατ’ άοχάς ή πανήγυρις αΰτη διήρκει μίαν ημέραν, άκολού- 

θως έπί τής αυτοκρατορίας παρετάθη μέχρις επτά. Παρα- 
λείπομεν τό καταχρηστικόν μέρος αυτής. Ή πρώτη έ'μπνευ- 
σις ήτο άξία τής ιδέας τών πρώτων χρόνων τοΰ ανθρω
πισμού.

Μεταξύ τών πολλών λεπτομερειών, τάς όποίας καί είς τό 
καλόν καί είς το κακόν τά ρωμαϊκά Κρόνια περιείχαν, 
ύπήρξε και τό λαχεϊον, τό όποϊον έντός αυτών ώργανίσθη, 
συνιστάμενον είς γραμμάτια διαμοιραζόμενα πρός τούς λαμ- 

βάνοντας μέρος έν ταϊς έορταϊς καί παρέχοντα αύτοϊς τό 
δικαίωμα νά λάβωσι άντικείμενόν τι είς ένθύμησιν. Έπί 
Αύγούστου ή διασκέδασις^ αΰτη τών έν τοϊς Ιίρονίοις λα
χείων έλαβε μεγάλην άνάπτυζιν, μετεβλήθη δέ εις άληθές 

πάθος έπί Νέρωνος, δστις μετεχειρίσθη τά λαχεία εις βάρος 
τού δημοσίου θησαυρού πρός άπόδειξιν μεγαλοπρεπούς γεν
ναιοδωρίας, διανέμων σημαντικά χρηματικά ποσά πρός τούς 
λαμβάνοντας μέρος είς τάς έορτάς τής αυτοκρατορίας. Αύτή 
είναι ή πρώτη τών λαχείων έμφάνισις, τροποποιηθεϊσα κα
τόπιν, άπό γενναιότητος πρός τούς πένητας είς μέθοδον έκ- 



78 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΛΑΧΕΙΩΝ 79

μεταλλεύσεως αύτών. Ή Ιδέα τοΰ λαχείου, περισωθεΐσα κατά 

τού; κατόπιν αιώνα; ώ; παράδοσις έν τή ιταλική χερσονή- 
σφ, διεδόθη άπ'αύτής κατά τόν 16ον αιώνα εί; το πλεΐστον 
τ?Ι; Ευρώπης, λαβοΰσα ενιαχού τόν χαρακτήρα μεγάλης 
φορολογική; μηχανής, την όποιαν αί κυβερνήσεις έθετον εί; 
κίνησιν, περισυνάζουσαι τήν έμφυτον κερδοσκοπίαν τού αν
θρώπου άπό πληρωμής μικρών παρ’ έκάστου ποσών, έπί τή 
προσδοκία νά κερδίση ό τυχηρό; μ,εταξύ όλων τόν χονδρόν 

λαχνόν τόν όποιον, άφοΰ τό ταμιευτικόν τοΰ δημοσίου πνεύμα 
έλάμβανε τό μέρος του, κατεσκεύαζε διά τοΰ υπολοίπου εί; 
συγκίνησιν τών έπί τοΰ κέρδους έλπ δων τών συνεισφερόν- 
των. Αυτό είναι τό κυβερνητικόν λαχεΐον, τό όποιον άκόμη 

καί σήμερον απαντάται ενιαχού ύπό τήν μορφήν τών κλή
ρων καί τών βραβείων εί; δημόσια δάνεια καί σχετικά; δη

μοσία; Επιχειρήσει ς.
Παρά τφ έπισήμφ τούτω λαχείω δέν έπαυσε λειτουργούν 

καί τό ιδιωτικόν λαχεΐον. "Ινα πεοιορισθώμεν εί; τά παρ’ήμΐν 
ίσχύοντα, τό άπό 20 Οκτωβρίου 1836 διάταγμα έπέτρεψεν 
εί; τάς δημοτικά; άρχάς, έπί τή έγκρίσει μέν τή; διοικήσεως 
νά δίδωσιν άδεια; λαχείου μέχρι δραχμών 200, έπί τή έγ- 
κρίσει δέ τοΰ υπουργείου μέχρι δραχμών 1000, δι’ άνώτερα 
δέ ποσά έπί τή έγκρίσει τοΰ βασιλέως, όταν πρόκειται περί 
κοινωφελούς σκοπού ή περί τής προόδου βιομηχανικού τίνος 
κλάδου. Κατά τό είρημένον διάταγμα τά εις λαχεΐον Εκτι
θέμενα πράγματα έδει προηγουμένως νά έκτιμηθώσι καί δέν 
έπετρέπετο νά έκτεθώσιν είς λαχεΐον έπί τιμή άνωτέρς τής 
έκτιμήσεως αυτών. Διά πάσαν άδειαν λαχείου ό λαμβάνων 
αύτήν ήτο ύπόχρεω; νά πληοώση · άμέσως είς τό δημόσιον 
ταμεΐαν ώ; δημοτικόν εισόδημα 5 τοΐς ο/ο φόρον έπί τής 
άξίας τοΰ λαχείου κατά τήν εκτίμησιν αύτοΰ, έκτός δέ 

τούτου έκαστος λαχνός τών άνω τών 2(10 δραχμών έκκυ- 
βεύσεων ύπέκειτο είς χαρτόσημον 25 λεπτών. ΙΙάς συσταί
νω·; λαχεΐον άνευ άδειας τής άρχή; έτιμωρεϊτο υπό τοΰ άρ
θρου 684 τοϋ ποινικού νόμου διά προστίμου ή κρατήσεως.

Τήν κατάστασιν ταύτην μετέβαλεν ό έσχάτως ψηφισθεί;

ΑΧΛ' νόμος τής 30 Δεκεμβρίου 1887. Δι’αύτοΰ άπαγορεύε- 
ται ή σύστασις οίουδήποτε λαχείου καί πάσα έκθεσις πρό; 
πώλησιν ή κυκλοφορία τίτλων άναγνωρίσεως δικαιώματος ή 
άποδοχή Εράνων έπί λαχείου συστηθέντος έν τή άλλοδαπή. 
Ύπό τήν άπαγόοευσιν ταύτην υπάγεται ή έκδοσις, μεταβί- 
βασις ή κυκλοφορία οίουδήποτε τίτλου άναγνωρίζοντος άμοι- 

βά; (primes) Επιπροσθέτους είς άλλην ύποχρέωσιν ή πλεο
νεκτήματα έξαρτώμενα έκ κληρώσεω; ή οίουδήποτε άλλου 
τρόπου έκκυβεύσεως. Έν τούτοι; ειδικός νόμο; δύναται νά 

έπιτρέψφ καί έν τφ μέλλοντι τήν σύστασιν λαχείου έν Έλ
λάδι καθώς καί τήν έκδοσιν ή κυκλοφορίαν τών άνωτέρω 
έκτεθέντων τίτλων. Εξαιρούνται τά λαχεία ύπέρ τής ’Αρ
χαιολογικής Έταιρίας, τών οποίων ό κανονισμός άφέθη είς 
τήν Εκτελεστικήν έξουσίαν διά Β. διατάγματος. Άπηγο- 
ρεύθη προσέτι ή έκδοσις, έκθεσις πρός πώλησιν, καί πάσα 
κυκλοφορία οίουδήποτε ιδιωτικού έγγράφου μεταβιβάζοντος 
ή καθιστώντος ύποχρέωσιν πρός μεταβίβασιν δικαιωμάτων 
έπί κερδών ή άμοιβών, έξαρτωμένων έκ κληρώσεω; ή οίου
δήποτε άλλου τρόπου έκκυβεύσεως, ή τών τίτλων έφ’ ών 
στηρίζονται δικαιώματα τοιαΰτα. Πάσα σύμβασις, κατά 

παραβασιν τών άνωτέρω συναφθεΐσα. κηρύσσεται άκυρος.

Έν περιπτώσει παραβάσεως τών άπαγορεύσεων τούτων 
επιβάλλεται χρηματική ποινή δραχμών 5()—3()0, έν ύπο- 

τροπή δέ 300—600, φυλακισι; 2—6 μηνών καί στέρησις 
τοΰ άδεια; ·Λΰ Επαγγέλματος, όπερ έζήσκει ό παραβάτης 

έπί 3—8 μήνας. Οί ύπό άπκγόρευσιν διατελούντες τίτλοι, 
οπουδήποτε ήΟελον άνακαλυφθή, κατάσχονται παρά τή; 
άρμοδιας αρχής, συντασσομένη; παρ' αύτής Ενώπιον δύω 

μαρτύρων, άν παρευρεθώσιν τοιοΰτοι, έκθέσεω; περί τής κα- 
τασχέσεως. Κατάσχονται Επίσης τά άντικείμενα τοΰ λα
χείου άν ώσι κινητά, καί άποστέλλονται πρός τόν εισαγγε
λέα τοΰ πλημμελειοδικείου, έν τή περιφερείς τού όποιου 
έπεβλήθη ή κατάσχεσις. Τό πλημμελειοδικείο ν τούτο είναι 
αρμόδιον πρός έκδίκασιν τών άνωτέρω όρισθεισών περί τά 
λαχεία ανομημάτων. "Οσον άφορά τά άντικείμενα τοΰ λα- 
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χει'ου, έκποιοϋνται ταϋτα καί προ τής έκδικάσεως τής πα· 
ραβάσεως, έάν ύπόκεινται εις φθοράν ή έπίκειται κίνδυνος 
έκ τής άναβολής. Τά δύω τρίτα τοϋ εισπραχθησομένου άν- 
τιτιμου άνήκουσιν είς τό κράτος ώς δημόσιον έσοδον, τοϋ έ
τέρου τρίτου άποδιδομένου εις τόν μυνητήν, όστις περιπλέον 
λαμβάνει καί τό έν τρίτον τής χρηματικής ποινής. Έάν 

τελεσιδίκως άποφασισθό), ότι δέν ύφίσταται παράβασις, τά 
δέ κατασχεθέντα έξεποιήθησαν ήδη, άποδίδεται είς τόν δι

καιούχον τό ληφθέν έκ τής έκποιήσεως άντίτιμον, άφαιρου- 
μένων τών διά τήν έκποίησιν δαπανών.

‘Ολαι α! έναντίκι πρός τά άνωτέρω άρχαιότεραι διατά
ξεις κατηογήΟησαν. Όσον όμως άφορά τά, συμφώνως πρός 

τά πρότερον ίσχύοντα, συστηθέντκ λαχεία καί τούς έκδο- 
Θέντας ή έκδοθησομένους έπί τή βάσει προηγουμένων νόμων 

τίτλους, άναγνωοίζοντας άμοιβάς επιπροσθέτους εις άλλην 

ύποχρέωσιν, ή πλεονεκτήματα έξαρτώμενα έκ κληρώσεω; ή 
οίουδήποτε άλλου τρόπου έκκυβεύσεως, δέν υπάγονται ταϋτα 

είς τάς άπαγορευτικάς διατάξεις τοϋ προκειμένου νόμου. 
’Εγείρεται όμως τό ζήτημα κατά πόσον ό νόμος ούτος έπέ- 
τυχεν είς τόν σκοπόν αύτοϋ,είτε έκ τής γενικής έπόψεως τοϋ 
θέματός του, εΓτε έκ τών λεπτομερειών τής οικονομίας αύ
τοϋ. Έν πολλοϊς φαίνεται ήμϊν χωλαΐνον τό νομικόν αύτό 
κατασκεύασμα. "Ινα μή έκτανθώμεν δέ περισσότερον, τί έχει 
νά είπή τις περί τής χρηματικής ποινής, τήν όποιαν τό 
κράτος μοιράζει μετά τοϋ ιδιώτου, τί περί το> συμφέροντος 

τής καταγγελίας καί κατασκοπείας, τό όποιον ρίπτεται ώς 
ύπόκαυμα διαφθοράς έν τή κοινωνική ζωή, τί περί τοϋ ά- 

Οωουμένου ύπό τής δικαιοσύνης, δταν ή έκποίησις τής πε
ριουσίας αύτοϋ συντελεσθή ;

Εκείνο τό όποιον προξενεί πλείονα έντύπωσιν είνκι ή ά - 
φέλεια, μεθ’ ής δ νομοθέτης, άπομακρυνόμενος τοϋ ήθικοϋ, 
κοινωνικού καί οικονομικού ζητήματος, διακηρύττει τήν δια- 
τήρησιν τοϋ λαχείου έν ταϊς χερσΐν αύτοϋ. Τί ύποκρύπτε · 
ται έν τή διακηρύξει ταύτη, δέν θά βραδύνη νά άποδειχθή.

Ρ.

ΠΕΡΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΓΡΑΜΜΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΡΙΣΣΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δέν ύπάρχει αμφιβολία, δτι ή τών οικονομικών τοϋ ήμε- 
τέρου κράτους καλλιτέρευσις είναι ζήτημα τής άναπτύξεως 
τών μέσων τής παραγωγής τής χώρας, πρός τήν όποιαν 

άπαραίτητος ή ϋπαρξις καί κανονική λειτουργία τών μέσων 
τής συγκοινωνίας. Θέλομεν έξετάσει τά τών σιδηροδρόμων 

καθόλου, καί πρό πάντων τά τοϋ προσφορωτέρου καί μάλ
λον συμφέροντος τρόπου, δσον άφορά τήν παρά τοϋ κρά
τους ή τών ιδιωτικών έταιριών έκτέλεσιν και έκμετάλλευσιν 
τών έπί τοσοϋτον προοδευτικών και έκπολιτιστικών σιδη
ροδρομικών έπιχειρήσεων έν γένει, καί τής μεγάλης ύπό 
σκέψιν γραμμής Αθηνών—Λαρίσσης—Θεσσαλονίκης ιδιαι

τέρως.
Τά ευρωπαϊκά κράτη άνέλαβον κατά καιρούς τήν έκτέ- 

λεσιν τών διαφόρων καί ποικίλων δημοσίου συμφέροντος 
έργων κατά διττόν Ttva τρόπον ; ή άφησαν πάσαν πρωτο
βουλίαν είς τούς ίδιώτας, τάς άρχάς τοϋ καλουμένου 
άγγλο-σαξωνικοϋ συστήματος άκολουθήσαντα, ή, τάς θεω
ρίας τοϋ ήπειρωτικοϋ συστήματος προτιμήσαντα, έπεβα- 

ρύνθησαν αύτά ταϋτα μέ τάς δαπάνας τής έκτελέσεως καί 
τά βάρη τής συντηρήσεως. Τάς ύπερβολικάς καί πολύπλο
κους φροντίδας τών κυβερνήσεων λαμβάνοντες ύπ’ δψει, έτι 
δέ φρονοϋντες, δτι οί ίδιώται δέον νά περιφρουρώνται διά 

πασών τών έλευθεριών έκείνων, άς αί κυβερνήσεις όφείλουσι 
καί δύνανται νά άναθέτωσιν εϊς τά άτομα, νομίζομεν δτι 

δυνάμεθα, κατά γενικούς τινας κανόνας, νά έκφέρωμεν γνώ
μην περί τής δσον έ'νεστι δυνατής άπλοποιήσεως τών υπη
ρεσιών καί βαρών τούτων τών κρατών, καί πιστεύομεν ίτι 
προτιμώτερον ήθελεν είσθαι νά άφίνεται εις τήν Ιδιωτικήν 

πρωτοβουλίαν ή έκτέλεσις, συντήρησις ή έκμετάλλευσις πολ
λών μεγάλων κοινής άνάγκης έπιχειρήσεων. Έν πλείσταις
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μάλιστα τών Επιχειρήσεων τούτων ή ιδιωτική πρωτοβουλία 

φρουρείται ύπό γνώσεων και Εχεγγύων τοιούτων, ώστε πάσα 
παρέμβασις άναρμοδία τών κρατών θά καθίστατο ί'σως Επι
βλαβής, έν χαλεποΐς πρό πάντων καιροϊς τών Εθνών, δτε ή 

καθόλου αταξία καί άναστάτωσις έπκπειλεΐ άπαντα τόν 
κοινωνικόν οργανισμόν.

Μία έκ τών Επιχειρήσεων τούτων, πιθανώς δέ καί ή 
σπουδαιοτέρα, είναι Εκείνη περί ής πραγματευόμενα ώδε. 
Όπόσα μεγάλα συμφέροντα ανέπτυξαν καί πόσον ίσχυράν 
Επιρροήν Εξήσκησαν έν γένει καί θέλουσιν ακόμη έξασκήσει 
αί σιδηραΐ οδοί έπί τοΰ πολιτισμού καί τοΰ πλούτου τών 
Εθνών, πάντες σχεδόν γνωρίζουσι σήμερον, Ή ευκολία τών 
μέσων τής μεταβιβάσεως διά τής έκμηδενίσεως τών απο
στάσεων (*),  ή έπελθοΰσα συνεπώς έπέκτασις τών κοινωνικών 
σχέσεων, ή διάχυσις κυρίως τών φώτων καί ή σπουδή τών 

ηθών καί Εθίμων καί αυτών τών μάλλον άπομεμακρυσμένων 
μερών, πρός τούτοις ή άνάπτυξις τοΰ πλούτου διά τής ευ
κολίας τής έπεκτάσεως τοΰ Εμπορίου, καί τέλος αί πρός τήν 
πολιτικήν έν γένει σπουδαϊαι ώφέλειαι διά τής δραστικωτέ- 
ρας έπαγρυπνήσεως καί Ενέργειας τών κυβερνήσεων Επί πάν
των τών διαφόρων άποκέντρων τής Επικράτειας διαμερισμά
των, πρό πάντων δέ καί κυρίως διά τής ταχείας τών στρα
τευμάτων καί πολεμοφοδίων μετακομίσεως, πάντα ταΰτα 

μαρτυροΰσι περί τοΰ βαθμού τού γενικού συμφέροντος καί 
περί τών ποικίλως άνεκτιμήτων ωφελειών, άς τά κράτη, έν 
τή ταχείς κατασκευή τών σιδηροδρόμων, έζήτησαν νά προσ- 
πορίσωσιν έαυτοϊς. «Οί σιδηρόδρομοι ικανοποίησαν ήδη 

(*) ’Εν ‘Αγγλία κατά τό 1858 μόλις 1 15,000,000 επιβατών έταξείδευσαν 
διά των σιδηροδρόμων, ών ή έζταοις τότε δέν ύζερέδαινε τά 14,000 χιλιόμε
τρα, ένψ μετά 20 έτη ό αριθμός τών επιβατών άνήλθεν εις 000,000,000, ϊν 
κα! αί γραμμα! οδτε καν έδιπλασιάσθηοαν. Έν Γαλλία ωσαύτως κατά τό 1858 
δ αριθμός τών επιβατών ίνήρχετο εις 47,000,000 έπί σιδηροδρομικού συμ
πλέγματος 7,350 χιλιομέτρων, ένώ μετά 20 έτη ό αριθμός τών επιβατών ϋπε- 
ρέβη τά 150,000,000 κα! ή σιδηροδρομική έκτασι; προστ,γγισε τάς 20,000 
χιλιομέτρων. Ή προοδευτική αΰτη κίνησις παρατηρεΐται κολλώ μάλλον έπί 
τών εμπορευμάτων.

άναοιθμήτους άνάγκας, λέγει ό καθηγητής Ζακμϊνος έν τώ 
περί σιδηροδρόμων συγγράμματι αύτοΰ, καί άποτελουσι 
σήμερον το ΐσχυρότερον καί πλέον θαυμ,αστόν όργανον έκ 
τών ύποκινησάντων τήν ύφισταμένην έν τφ κόσμφ πρόοδον. 
Άς κατασκευάσωμεν λοιπόν σιδηροδρόμους, Επιλέγει, είς 
πάσας τάς γωνίας τής γής καί είς αίαν δήποτε τιμήν. 
Πρέπει νά πολλαπλασιασθώσιν αί γραμμαί τών σιδηρών 
όδών καί νά Επεκταθώσιν εις πάσας τάς διευθύνσεις, χωρίς 
νά Εξετασθή ποσώς τό ζήτημα τών δαπανών καί τών βαρών, 
είς & τά έθνη θά ύποβληθώσιν, έστω καί έάν ταΰτα είσίν 
ολως δυσανάλογα πρός τάς παραχθησομένας όιφελείας.» 
Καί πράγματι οί σιδηρόδρομοι δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς 
τό οΰσιαστικώτερον έλατήριον, δι’ού μετεσχηματίσθησαν αί 
κοινωνίαι, διά τοΰ όποίου έπεξετάθη ή ήθική καί υλική 
πρόοδος τών έθνών καί δι’ ούτινος ακόμη έπροστατεύθησαν 

καί προστατεύονται τόσαι πτωχαί οίκογένειαι έκ τής ει
δεχθούς τής πείνης μορφής.

Τά έκ τών μέσων τής συγκοινωνίας βάρη, πρό τής έφευ- 
ρέσεως τών σιδηροδρόμων, είχον άπλούστατα καί κανονικώς 
διανεμηθή μεταξύ τοΰ κράτους καί τών ιδιωτών. Ή έμφά- 

νισις τών σιδηροδρόμων, έν τφ ήρεμοΰντι σταδίφ τών τής 
συγκοινωνίας μέσων, έπήνεγκε τήν κρατούσαν έκτοτεκαί σή
μερον ακόμη άναστάτωσιν. Οί συγγραφείς δι·ρρέθησαν είς δύο 

κυρίως στρατόπεδα, οσον αφορά τήν κατασκευήν, συντήρη
σή καί έκμετάλλευσιν τών σιδηρών γραμμών. Καί οί μέν 
έδέχοντο τήν έπέκτασιν τών νόμων τοΰ συναγωνισμού καί 
έπί τοΰ κλάδου τούτου τής βιομηχανίας, έγκαταλείποντες 
τά πάντα εις τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, οί δέ ύπερήσπι- 
ζον τήν ύπό τοΰ κράτους αναδοχήν τών τοιούτων Επιχει
ρήσεων, φρονοΰντες μάλιστα οτι αΰτη άναγκαίως έπρεπε νά 
λαμβάνη μορφήν μονοπωλίου αποκλειστικού, έξασκουμένου 
δικαίως παρά τοΰ κράτους. Άλλ’ ή κυρία αΰτη διχογνωμία 
τών συγγραφέων έγέννησε καί άλλας ιδέας σχετικάς τώ ζη- 
τήματι τούτφ, άς άκολουθοΰσι σήμερον πολλοί σπουδαίοι 

συγγραφείς καί αϊτινες άπετέλεσαν τό καλούμενου juxtbr 
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σύστημα, δι’ ού έμπιστεύεται μέν εις την Ιδιωτικήν πρωτο
βουλίαν ή έκμετάλλευσις τών γραμμών έκείνων, αίτινες Θά ή 

δυνατόν νά παρέχωσιν εύλογον τόκον τών ΰποχρεωθέντων 
χρημάτων, καί οΰτω νά έπέρχηται βαθμηδόν καί κατ' ολί
γον ή τών χρεών άπόσβεσις, κατασκευάζονται δέ παρά τοΰ 
κράτους αί ήττον παραγωγικαΐ γραμμαί, αί μή δυνάμεναι 
νά χρησιμεύσωσιν ώς άντικείμενον ιδιωτικές κερδοσκοπίας, 
άλλ' αίτινες, διά λόγους πολιτικούς, διοικητικούς ή στρα

τιωτικούς, όφείλουσι νά τίθενται είς ενέργειαν πρός ύπηρέ- 
τησιν τών γενικών τής χώρας συμφερόντων.

Τά έπιχειρήματα, ύφ' ών έκαστη τών θεωριών τούτων 
ύποστηρίζεται, είσί ποικίλα καί τό ζήτημα καθίσταται πο
λύπλοκων. Άλλ’είς τόν βουλόμενον νά συμβουλευτή τά ιστο
ρικά, ούτως είπεϊν, τών σιδηροδρόμων πρόχειρος είναι ή 
πληροφορία, οτι ουδέποτε έν ένί καί τφ αύτφ κράτει έπε- 
κράτησεν άποκλειστικώς τό έν ή τό έτερον σύστημα, άλλ’ 
ότι διαδοχικώς δτέ μέν έκεϊνο, ότέ δέ τοΰτο έπάλαισε, κατά 
τάς περιστάσεις καί τάς έποχάς, έπενεγκόν διαφοροτρόπως 
λύσεις αντιθέτους. Οΰχ*  ήττον, οσον άφορή τήν έκμετάλ- 
λευσιν τών σιδηροδρόμων, δέον νά παρατηρήσωμεν, ότι έν 
Άγγλίφ καί έν ’Αμερική ΰπερίσχυσε τό πνεύμα τοΰ ίδιωτι- 
κοΰ συνεταιρισμού, δστις άφέθη καί κατά πάντα ελεύθερος. 
Έν ταϊς χώραις ταύταις αί κυβερνήσεις ήσχολήθησαν μάλ
λον περί τήν έπαγρύπνησιν έπί τών προσπαθειών τών πολι
τών πρός αίσίαν καθοδήγησιν τοΰ έκ τών διαφόρων έπιχει- 

ρήσεων προσδοκωμένου κοινού συμφέροντος, παρά περί την 
άναδοχήν τούτων δεά τής ίδιας των ευθύνης. Ο σοφός οι
κονομολόγος κ. Λεροά Βωλιέ μάς πληροφορεί έν τφ περιω- 
νύμφ αυτού «Έγχειριδίω τών οικονομολογικών έπιστημών· 
περί τού σιδηροδρομικού συμπλέγματος διαφόρων κρατών. 
Οΰτω δέ έν Γερμανίά, κατά τό 1880, έπί συμπλέγματος 
29,000 χιλιομέτρων, 18,200 χιλιόμετρα ήσαν ιδιοκτησία 
τοΰ κράτους, παρ’ αύτοΰ έκμεταλλευόμενα. Έν Βελγίφ,κατά 
τό 1878, έπί 3,600 χιλιομέτρων, 2,100 έξεμεταλλεύοντο 
ώσαύτως παρά τοΰ κράτους. Επίσης καί έν Όλλανδίφ έπί

2,700 χιλιομέτρων, 1000 ήσαν ιδιοκτησία τοΰ κράτους. Ή 
Σουηδία, ή Νορβηγία καΐ ή Δανιμαρκία είσί σχεδόν κατά τό 

βλον κύριαι τών έν αύταϊς ύπαοχουσών γραμμών, έπιφοοτι- 
σμέναι καί διά τής έκμεταλλεύσεώς των, ένφ έν Αύστρί^ καί 
Ρωσσί^ι τό tv τρίτον τούτων τυγχάνει κυριότης τοΰ κράτους, 
τών λοιπών άνηκουσών είς ίδιωτικάς έταιρίας.Ή Γαλλία ίχει 
τήν γυμνήν κυριότητα τών σιδηροδρόμων της, τών όποιων 
μετά παρέλευσιν 65 περίπου έτών θέλει άποκτήσει καί αΰτη 
τήν άπόλυτον κυριότητα. Εσχάτως μάλιστα ήγόρασεν αΰτη 
πλέον τών 2,000 χιλιομέτρων σιδηροδρόμων, τό δέ παρά
δειγμά της ήκολούθησε καί ή 'Ιταλία, έπεφυλασσομένη νά 
έξακολουθήσή τό έργον τής έζαγοράς μέχρι τής δλοσχεροΰς 
αύτή περιελεύσεως άπασών τών έν τή χώριε σιδηροδρομικών 
γραμμών.

Καθ' ά όμως ή πείρα άπέδειξεν, ούδεμία ώφέλεια θετική 
παρήχθη είς τά κράτη ταΰτα έκ τής άναμίζεώς των είς τά 
τής έκμεταλλεύσεώς τών σιδηροδρόμων, διότι είναι κοινώς 

γνωστόν, οτι οΰτε αί πρόσοδοι αύτών ηύξήθησαν, οΰτε ή βιο
μηχανία καί τό έμπόριόν ηύνοήθησαν έκ τής οικονομικής 
ταύτης έπαναστάσεως, έπειδή αί τιμαί τών μεταφορών δέν 
ήλαττώθησαν, οΰτε αί μεταβιβάσεις έγένοντο ταχύτεραι. 
Έξαίρεσις παρατηρεϊται μόνον έν Βελγίω, δπου τό κράτος, 
φαίνεται, δτι έκράτησε δι' εαυτό πάσας τάς μάλλον προσο
δοφόρους γραμμάς, άφεθεισών τών λοιπών εις τάς ίδιωτικάς 

έταιρίας. Άλλά καί έκεΐ ό άλλοτε χρηματίσας υπουργός 
τών Δημοσίων Έργων κ. Sainctelette πολλάκις έξέθεσεν άπό 
τοΰ βήματος τάς άναριθμήτους δυσκολίας καί τάς άπειρους 
στενοχώριας, εϊς ->.ς ένεβυθίσθη τό κράτος ένεκεν τής άναρ- 

μοδιότητος τής παρ' αύτοΰ ένεργουμένης έκμεταλλεύσεώς. 
Άφ’ έτέρου ό διάσημος οικονομολόγος κ. Le Hardy de Beau
lieu έσχάτως άκόμη έζωγράφιζεν έν ένί τών συγγραμμά
των του, διά τών μάλλον ζωηρών χρωμάτων, τά ολέθρια 

άποτελέσματα τής καταπατήσεως τών εις τήν ιδιωτικήν 
σφαίραν άνηκόντων σεβαστών τούτων δικαιωμάτων. Έν τή 
Πρωσσία αύτή πλεϊστοι ρήτορες άνήλθον ώσαύτως τό βήμα 
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έν τώ Reichstag, καί μετά πολλής δυνάμεως λόγου άντεπε- 
ξήλθον κατά τ·?ίς κυβερνητικής έπεμβάσεως εις τάς τοιού
του είδους έπιχειρήσεις, καί δέν έσχον ϊσως ανάγκην μεγά
λου άριθμοΰ επιχειρημάτων όπως άποδείξωσιν, ότι ή πα
ρούσα ζατάστασις έμειονέκτει τής προλαβούσης. Έν δέ τή 
γείτονι Ίταλίφ, καθ’ δν χρόνον άπεφασίζοντο τά τής έξα- 
γοράς τών σιδηροδρόμων παρά τοΰ κράτους καί τά τής ύπ’ 
αΰτοΰ άναδοχής τής έκμεταλλεύσεως αύτών, δεκαπενταμε- 

λης έκ γερουσιαστών καί βουλευτών Επιτροπή έπεφορτί - 
ζετο ινα, ακολουθούσα πιστώς τά άποτελέσματα τής νέας 
ταύτης δοκιμής, έκφέργ κατόπιν, μετά ενδελεχή τών πραγ

μάτων γνώσιν καί μελέτην, τάς ιδίας αύτής κρίσεις. Αί 
πανταχόθεν συλλεχθεϊσαι παρά τής ’Επιτροπής ταύτης πλη
ροφορίαν κατέληξαν είς έν καί το αύτό άποτέλεσμα, αί δέ 
καταθέσεις τών εμπόρων, τών βιομηχάνων, πολλών άλλων 
ειδημόνων καί τών οικονομολόγων έπεβεβαίωσαν την άναρ · 
μοδιότητα τής υπό τοΰ κράτους συντηρήσεως καί έκμεταλ- 

λεύσεως τοΰ εΓδους τούτου τής βιομηχανίας.

Καί εΐναι μέν άληθές, ό'τι πολλοί συγγραφείς έπιθυμοΰσι 
νά κατατάξωσι μεταξύ τών δημοσίων υπηρεσιών καί έκεί
νην τών σιδηροδρόμων, διότι θεωροΰσι ταύτην ώς χρησιμεύ- 

ουσαν πρωτίστως πρός άνάπτυξιν τών άλλων κλάδων τής 
γενικής τοΰ κράτους βιομηχανίας, νομίζοντες ότι πάς άπο- 
κλεισμός τής παρεμβάσεως τών κυβερνήσεων ού μόνον τυγ
χάνει άδύνατος, άλλ’ είναι συγχρόνως καί άρνησις πάσης 

καλώς έννοουμένης έθνικής προόδου, ούχ’ ήττον πρός ταϋτα 
άντιμάχονται άλλοι σπουδαιότεροι λόγοι, καϊ τούς λόγους 
τούτους άμέσως έξετάζομεν έν τοϊς έξής :

Ή τής προοδευτικής ταύτης βιομηχανίας συντήρησις καί 
έκμετάλλευσις, παρά τοΰ κράτους άναλαμβανομένη, δύναται 
νά θεωρηθή και είναι έξάσκησις είδους τίνος /ιοΓοπω.έίον, 
διά τήν μή πλημμελή λειτουργίαν τοΰ όποιου άναγκαϊος 
είναι ό αύστηρός έλεγχος καί άναπόφευκτος ή άκριβής έπί- 
βλεψις. Άλλά πρός τοΰτο προϋποτίθεται άνωτέρα τις έξου
σία, δυναμένη νά έξελέγξή τό κράτος, άφοΰ είς τοιαύτην έ- 

ξέλεγξιν είναι αδύνατον νά ύποβληθή τοΰτο άφ’ εαυτοΰ. 
Έκτος όμως τούτου, τά μονοπώλια, ώς γνωστόν, δημιουο- 
γοΰνται συνήθως παρά τών κυβερνήσεων έπί τφ σκοπφ αύ- 
ξήσεως τών προσόδων, δι’ ής θά έκαλύπτοντο αί ύφιστά- 

μεναι πολλαΐ άνάγκαι τών έθνών. Τό μονοπώλιον όμως τών 
σιδηροδρόμων είναι άποδεδειγμένον.δτι δέν δύναται νά πραγ
ματοποιήσω τοιαύτας ελπίδας σπουδαίας, ήτοι αύξήσεως 
τών προσόδων, καθόσον τοιαΰται έπιχειρήσεις, ένεκεν άφ’έ- 
νός τής ύφισταμένης τάσεως τών κυβερνήσεων πρός έκπτω- 
σιν τών τιμολογίων καί άφ’έτέρου τής ίδιοτρόπου έ'ξεως τών 
ιδιωτών πρός χαριστικήν άπόλκυσιν παντός προερχομένου 
έκ μέρους τοΰ δημοσίου, άποβαίνουσιν ώς έπί τό πολύ πη- 
γαί σπουδαίων χρηματικών ελλειμμάτων έν τή ύιαχειρίσει 
τών κρατών τών έκμεταλλευομένων τάς σιδηράς τής χώρας 

οδούς, πρό πάντων μάλιστα κατά τά πρώτα έτη τών έπι
χειρήσεων. Έάνδέ υποθέσωμεν πρός στιγμήν, οτι κυβέρνη- 

σίς τις, έξασκοΰσα τό είδος τοΰτο τοΰ μονοπωλίου τών σι
δηροδρόμων, ύφίσταται έπί τινα χρόνον πάσαν θυσίαν, εκπι- 
πτουσα τάς τιμάς, εις προστασίαν τοΰ έμπορίου καί τής 
βιομηχανίας, έν παραπλήσιοι περιπτώσει τά παρουσιαζό- 

μενα έν τοϊς προΰπολογισμοϊς ελλείμματα ήθελον προφανώς 
έκλείψει διά τής έπιβολής νέων φόρων, · _ 

τών ισοζυγίων.
Άλλ’ όποια

χής τοιούτων 
δέν έξασκοΰσιν ούδέν είδος βιομηχανίας 
κάν ύποχρεοΰνται νά ταξειδεύωσι διά σιδηροδρόμων, ύπο- 
βάλλονται είς τήν ύποχρέωσιν πληρωμής φόρων, χάριν τής 
αποκλειστικής ώφελείας ώρισμένης μερίδος πολιτών ; Άλλά 
καί έάν παραδεχθώμεν, οτι αί άσύμφοροι διά τό κρά

τος έκπτώσεις τών τιμολογίων είναι άναγκαϊον νά γί
νωνται χάριν τών ιδιωτικών συμφερόντων, τί μάς κωλύει 
νά παραδεχθώμεν, ότι καί παρά τών ιδιωτικών έταιριών, 
τών έκμεταλλευομένων τάς σιδηράς έν τινι χώρα οδούς, θά 
ήτο δυνατόν νά έφαρμοσθώσιν αί έκπτώσεις αυται, καί μά- 

πρός έξασφάλισιν

διά τής παραδο- 

πολϊται, οϊτινες 
ή έμπορίου, ούτε

δικαιοσύνη θά έπεκράτει 
άοχών, διά τών όποίων
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λίστα κατ’ άνώτερον βαθμόν, άφοΰ ή έλευθερία, ύφ’ ής αί 
ίδιωτικαΐ έταιρίαι προστατεύονται, παρέχει ταύταις, κατά 
κανόνα, πλεϊστα πλεονεκτήματα, οσον άφορ£ ιδίως τήν α
γοράν τοΰ άναγκαιοΰντος ύλικοϋ, τάς δαπάνας τής συντη- 
ρήσεως καί τήν οΐκονομικωτέραν τών σιδηροδρόμων λειτουρ
γίαν ; Και βεβαίως οί έπιφορτισμένοι παρά τοΰ κράτους τήν 
τών σιδηροδρόμων έκμετάλλευσιν δέν δύνανται νά άκολουθή- 
σωσι τοσοΰτον έκ τοΰ πλησίον τήν έμπορικήν καί βιομηχα
νικήν κίνησιν, έφ'όσον θά ίπραττον τοΰτο πολύπειροι άνδρες 

ρίράσα,ΐτες ir τι'/ djvpd, κατά τήν σπουδαίως σημαίνουσαν 
έμπορικήν ταύτην φράσιν.

“Οσον δ' άφορ^ί τό ζήτημα τοΰ προσωπικού, τοΰ διόριζα— 
μίνου ύπό τών κυβερνήσεων έν τ·?| ύπηρεσί^ τών σιδηροδρό
μων, είναι γνωστόν δτι αί καταχρήσεις τούτου ε’ισίν άφθο- 
νώτεραι έκείνων, άς οί ύπό τών Ιδιωτικών εταιριών έκλε- 

γόμενοι, κατά είδικοτέρους καί συνεπέστερους ατομικής ίκα- 
νότητος καί τιμιότητας όρους, ύπάλληλοι σπανίως δια- 
πράττουσιν. Ή βραδύτης καί ολιγωρία τών δημοσίων ύπαλ- 
λήλων είναι παροιμιώδης, έν$ άπ’ έναντίας ή δραστηριότης 
τοΰ προσωπικού τών Ιδιωτικών εταιριών, έπιβλεπομένου αΰ- 

στηρώς παρά τών άνωτέρων των, έχόντων ώς έπί τό πολύ 
καί ίδια συμφέροντα έν ταΐς έπιχειρήσεσι ταύταις, συνεπι
φέρει τήν έκτακτον έκείνην τάξιν καί ακρίβειαν, ής θεαταί 
γίνονται οί ταξειδεύοντες διά τών αγγλικών ή γαλλικών 
σιδηροδρόμων. Ή πρακτική άλλως τε τής ’Ιταλίας άπέδει- 
ζεν, ότι οί δημόσιοι ύπάλληλοι τών σιδηροδρόμων εργάζον
ται πολύ όλιγώτερον, καί διά τοΰτο ήναγκάσθησαν έν τ$| 
χώρα ταύτν) νά αΰξήσωσι τόν αριθμόν τούτων καί νά έξογ- 
κώσωσι συνεπώς τάς δαπάνας. Ταΰτό παρατηρεϊται καί έν 

Βελγίφ. Ενταύθα μάλιστα θεωροΰμεν κατάλληλον τήν πε- 
ρίστασιν, βπως ποιήσωμεν λόγον καί περί τοΰ καθαρώς πο.ίι- 
τιχοΰ ζητήματος, έν σχέσει πρός τήν παρά τοΰ κράτους γε- 
νομένην έκμετάλλευσιν, ϊνα άποδείξωμεν ότι ή άπειρος έ- 
κείνη πληθύς τών ύπαλ.λήλων, ών ή ύπηρεσία τών σιδηρο
δρόμων έχει άνάγκην, δέν δύναται παρά νά έπιφέρη τά όλέ-

Ορια άποτελέσματα τής άντιΟέσεως τών Ιδιωτικών συμφε
ρόντων πρός τά κυβερνητικά. Έκ τής άντιΟέσεως ταύτης 

γεννάται τό σπουδαϊον κακόν τών ηθικών πιέσεων τών κυ
βερνήσεων έπί τών άντιπροσωπευόντων τό έθνος μελών, 
άτινα ύπόκεινται καί ταΰτα, κατά τό μάλλον ή ήττον, είς 
τήν άναπόφευκτον έπιρροήν τών εκλογέων των, Οεσιθηρών ή 
φίλων, έστιν δτε καί συγγενών τών ύπαλλήλων. Τό κακόν 
όμως τοΰτο εκλείπει διά τής ιδιωτικής έκμεταλλεύσεως 
τών σιδηροδρόμων, καί ε’ν γένει αί συμβαίνουσαι καταχρή

σεις είς τά κράτη έκεϊνα, έν οίς αί άρχα! τοΰ ήηειρωτίχοΰ 
συστήματος ΐσχύουσι, δέν χωροΰσιν εκεί όπου ύπερίσχυσαν αί 

αγγίο-σαζωι-ιχαΐ ίδέαι.
Έκ διαφόρων στατιστικών σιδηροδρομικών μανθάνομεν 

ώσαύτως, ότι τά σιδηροδρομικά δυστυχήματα συμβαίνουσι 
κατά πολύ μικρότερου βαθμόν είς τάς ιδιωτικά; εταιρίας, 
οτι αί βραδύτητες τών αφίξεων είναι συχν.τεραι είς τάς 
παρά τοΰ κράτους έκμεταλλευομένας γραμμάς καί ότι ή ύ
πηρεσία έν ταύταις καθυστερεί έν γένει απέναντι τής τών 

ιδιωτικών εταιριών.
Ώστε έκ τούτων πάντων συμπεραίνωμεν, ότι ή παρά τών 

ιδιωτικών εταιριών έκμετάλλευσις τυγχάνει πολύ συμφεοω- 
τέρα είς τά έθνη διά τήν ασφάλειαν τών ταξειδευόντων, τήν 

πρόοδον καί τήν αύζησιν τοΰ ήθικοΰ καί τοΰ ύλικοΰ πλού
του τών πολιτών, καί ότι πάσα συγκέντρο'σι; είς τάς χεϊ- 
ρας τοΰ κράτους τών βιομηχανικών έκείνων επιχειρήσεων, 
άς ή ιδιωτική πρωτοβουλία ήδύνατο έπωφελέστερον καί έπι- 
τυχέστερον νά άναπτύζν), δέν προτίθεται άλλο τι παρά τήν 
έξασθένησιν τών ζωτικών δυνάμεων τοΰ τόπου, δι’ ών ή 
αληθής πρόοδος κατορθοΰται. Αί κυβερνήσεις δέον νά ώθών- 
ται ύπό τοΰ έθνους πρός τήν έπίτευξιν τών όρων τής ευδαι
μονίας καί τοΰ καλώς έννοουμένου πολιτισμού, οΰχί δέ νά 

σύρωσι τό έθνος οπισθέν των έπί τοΰ απεχθούς άρματος τής 
γραφειοκρατίας, ή ύπαλληλομανίας, ήτις μεταβάλλεται εΰ- 

. κόλως είς άμαθοκρατίαν, άμα άφρόνως θελήσωσιν οί έχοντες 
τήν έξουσίαν νά συγκεντρώσωσιν ύπό τούς πόδας των πάσας 
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τάς υπηρεσίας, καί έπί τών ώμων των όλα τά βάρη. Τό εν
διαφέρον τοΰ κράτους έκ τών μεγάλης έκτάσεως σιδηροδρό
μων είναι μέγα άναμφιβόλως ύπό έποψιν οικονομολογικήν, 
πολιτικήν καί στρατιωτικήν, άλλά δέν έπεται έκ τούτου, 
ότι πρέπει νά κατατάξωμεν μεταξύ τών δημοσίων ιδίως 

υπηρεσιών τήν τής έκμεταλλεύσεώς τών σιδηροδρόμων, έπι- 
φορτίζοντες τό κράτος διά τοιούτων βαρύτατων υποχρεώ
σεων, αΐτινες πολύ διαφέρουσιν έκείνων τής δικαιοσύνης, τής 

ασφαλείας τών πολιτών έν γένει ή καί τή- έξασκήσεως τής 
κυριαρχίας, μεΟ’ ών, μεγάλως πλανόμενοι, συγγραφείς τινές 
ήθέλησαν νά κατατάξωσι καί τήν ΰλως βιομηχανικήν ταύ
την τών σιδηροδρόμων έπιχείρησιν. Ή φρόνησις μάλιστα 

υπαγορεύει, νομιζομεν, όπως αί κοινωνίζουσαι ΐδέαι αύται 
άπομακρύνωνται τών χωρών έκείνων, έν αίς, ύπό απατηλόν 
πρόσχημα, ζητοϋσι νά έγκαταστήσωσι τήν έξουσίαν τών έν 
τή κυβερνήσει ορέξεων τοϋ δεσποτισμοϋ. Ό παρών μάλιστα 
αιών, αιών τών στρατιωτικών εξοπλισμών — ίσως δέ δυστυ
χώς καί αιών τών μεγάλων χοεωκοπιών—πρέπει νά πείση 
τά κράτη έκεΐνα, άτινα ποθούσι νά διατηρώσι τούς μονί
μους στρατούς των καί νά ώσιν έτοιμοπόλεμα, ότι όφείλουσι 
νά εχωσιν άνέπαφον μέρος τών πηγών των πρός τοΰτο, κυ
ρίως δέ όπως δυνηθώσι νά κρατήσωσιν είς εύάρεστον ση
μείου τήν δημοσίαν καλουμένην πίστιν αύτών.

Πρό ενός τετάρτου α’ιώνος καί πλέον, πάντα τά εύρω- 
παϊκά κράτη, μικρά μετά μεγάλων, έπε,δόθησαν εις τήν έκ- 
πολιτιστικήν ταύτην βιομηχανίαν μετ’ άκοατήτου ζήλου, 
ούτω δέ τά μέσα τής συγκοινωνίας έπολλαπλασιάσδησαν 

καταπληκτικό»;. Κατήντησε μάλιστα, κατά τόν παρόντα 
αιώνα, νά κρίνωσιν έν Ευρώπη περί τοΰ πολιτισμού χώρας 
τινός, βασιζόμενοι κυρίως έπί τών μέσων τής συγκοινωνίας 
αύτής καί τής ασφαλείας καί τής ταχύτητος τούτων. Τά 
έθνη, άτινα δέν έβάδιζον έπί τής προοδευτικής ταύτης όδοΰ, 
έθεωρούντο όπισθοχωροϋντα έν πολιτισμώ καί ευημερία. Ή 

ήμετέρα Ελλάς έστω παράδειγμα τής 'ιδέας τών τά τοιαΰτα 
φρονούντων. Βραδέως δυνηθεϊσα νά άποκτήση σιδηροδρομι

κόν σύμπλεγμα, όπερ δέν ήδυνήθη άκόμη νά άνέλθη τά 800 

χιλιόμετρα έν συνόλω, κατέχει τοΰτο έλλειπές, άκανονίστως 
λειτουργούν, βραδύτατου καί έπομένως ε’ις μικράς ώφελείας 
συμβάλλον. Θα χρειασθώσι διά τήν Ελλάδα και χρόνος 
πολύς καί έργασία μεγάλη, όπως καταστή αύτή δυνατόν 
νά συμβαδίση, εϊς τό εύρύ τής προόδου στάδιον, μετά τών 
προχωρούντων συνεχώς άλλων εθνών. Εύτύχημα έν τούτοις 
είναι, 0τι τά τών σιδηροδρόμων γίνονται παρ’ ήμΐν αντικεί
μενου καθημεριυής μελέτης. Ήυόησαυ φαίυεται καί παρ’ήμΐν 
οί άρμόδιοι, οτι ή 'Ελλάς, μ'όλου τό προπατορικού κλέος, 
δέν ήδύνατο νά καταταχθή σήμερον μεταξύ τών πεπολιτι- 
σμένων έθνών, ένόσω δέν είχε παρά μόνον τόν σιδηρόδρομον 
’Αθηνών—Πειραιώς, καθ’ ήν έποχήν ό ολικός άριθμός τοΰ 
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συμπλέγματος άνήρχετο είς 
170,000 χιλιόμετρα καί πλέον. Δέν θά παρέλθη δέ άκόμη 

μέγα χρονικόν διάστημα, ό’πως βεβαιωθώσιν, ότι ή βιομηχα
νία δέν θά δυνηθή νά άναπτυχθή παρ' ήμΐν, ότι αί πρώτα·, 
ΰλαι δέν θά προμηθεύονται συμφέροντος έκ τού έξωτερικοϋ 
παρά τών βιομηχάνων, οτι τά προϊόντα ήμών δέν θά έξέρ- 

χωνται τής Ελλάδος, οτι ό βίος Οά καταστή άκόμη άκρι- 
βότερος, ενόσω ό συναγωνισμός έν γένει δέν άποβαίνει εύκο- 

λώτερος διά τής έντελοϋς άναπτύξεως τών μέσων τής συγ

κοινωνίας.
Καθ’ ήν ώραν λοιπόν σπουδαίος μελετάται τό ζήτημα 

τής κατασκευής τοϋ σιδηροδρόμου Άθηνών-Λαρίσσης-Θεσ- 
σαλονίκης, έθεωρήσαμεν καλόν νά ποιήσωμεν γνωστούς τούς 
λόγους, ο’ΐτινες ύποστηρίζουσι τήν παρά τών ιδιωτικών 

εταιριών έκμετάλλευσιν τής βιομηχανία; ταύτης. Δέν γνω- 
ρίζομεν, έάν ή Κυβέρνησις άπεδέχΟη τάς προτάσεις τοϋ οι
κονομικού συνδέσμου, τού άποτελουμένου έκ διαφόρων κεφα
λαιούχων έλλήνων καί γάλλων. Άλλ’ έμάθουεν, ότι ό οι
κονομικός ούτος σύνδεσμος, άποβλέπων είς τήν παραχώρησιν 
τού σιδηροδρόμου Πειραιώς— Λαρίσσης μέχρι Θεσσαλονίκης 

• καί άλλων τινων πλαγίων γραμμών τοπικού συμφέροντος, 
έπρότεινε νά σχηματίση άμέσως εταιρίαν, διά τήν έκτέ- 
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λεσιν τοϋ έργου τούτου, μέ κεφάλαιον άπό κοινού μετά τής 
Κυβερνήσεως κατατεθησόμενον. Ούτω δέ τό άναγκαϊον πρός 

•άγοράν τοϋ ύλικοΰ ποσόν ζητείται νά προμηθευθή διά δα
νείου τοϋ κράτους, έπι ύποθήκη αύτοϋ τούτου τοϋ σίδηρο · 
δρόμου, οπερ Θέλει πραγματοποιηθή κατά μέρη 2 5 fl 30 

έκατομμυρίων, ών τό πρώτον μέρος ύποχρεωτικώς θά άνε- 
λάμβανεν ή έταιρία, ό'πω; άμέσως γίνηται ή έναρξις τοϋ 

έργου. "Η έταιρία ώσαύτως θά άνελάμβανε την έκμετάλλευ- 
σιν τοϋ σιδηροδρόμου τούτου.

Ή οικονομική κατάστασις τής 'Ελλάδος, ένεκεν τής έ- 
ξωτερικής τής χώρας ήμών πολιτικής, δέν είσήλθεν άκόμη 
είς την κανονικήν αύτής τροχιάν. Τό κράτος ήμών άγωνί- 
ζεται, κατά τήν παρούσαν ώραν, μ’ολας αύτοϋ τάς δυνά

μεις, όπως κατορθώση νά κρατηθή ένώπιον τών δανειστών 
του μέ καθαρόν τό πρόσωπον, ή δ’ άνάμιξίς του είς τοιού ■ 
τους οικονομικούς συνδυασμούς καϊ εις επιχειρήσεις, θεω- 
ρουμένας κατά τό μάλλον καί ήττον τυχηράς, έσεται ίσως 
παρακεκινδυνευμένη σήμερον, άφοΰ πρός τούτο θά άπαιτηθή 
άναγκαίως νά έπιβαρυνθή ό προϋπολογισμός ήμών κατά 14 

fl 15 έκατομμύρια, τούς τόκους δηλαδή τών ύποχρεωθησο- 
μένων διά τήν κατασκευήν τής μεγάλης ταύτης σιδηροδρο
μικής γραμμής κεφαλαίων.

’Εάν όμως ήθελε παρουσιασθή έταιρία μεγάλων κεφα
λαιούχων, ήτις θά έζήτει νά άναλάβη τήν κατασκευήν τοϋ 
σιδηροδρόμου τούτου καϊ τήν έκμετάλλευσιν αύτοϋ, άνευ 
ούδεμιάς άμέσου παρεμβάσεως τοϋ κράτους, τότε, φρονοϋ- 
μεν, ή πρότκσις αΰτη ώφειλε νά τύχη «ύμενοϋς παρά τών 
κυβερνώντων τήν χώραν υποδοχής, χωρίς ποσώς νά άσχο- 
λήση αύτούς τό ζήτημα τοϋ ποσοϋ τών τόκων, οΰς τό κρά
τος θά έξησφάλιζεν διά τά ύποχρεωθησόμενα κεφάλαια έπί 
ώρισμένον χρόνον.

Όποια εύεργετική νέα περίοδος θά έγκαινισθή έν τή χώρα 
ήμών άπό τής ένάρζεως τών έργασιών τοϋ σιδηροδρόμου 
τούτου, εΐναι περιττόν, νομίζομεν, νά έκθέσωμεν ενταύθα. 
Φρονοϋμεν μάλιστα, ότι ή έπιχείρησις έσεται άρκούντως 

προσοδοφόρος, έάν μή κατά τά πρώτα έτη, βεβαίως όμως 

μετά τήν πάροδον χρόνου τίνος, καί ότι τό ήμέτερον κρά
τος ούδένα Οά διατρέζη κίνδυνον, έξασφαλίζον τόκον, έστω 
και είς 6 ο/ο άνερχόμενον, διά τά ύποχρεωθησόμενα έν τή 
έπιχειρήσει κεφάλαια. ’Όσοι τών κεφαλαιούχων ζητοϋσιν 

έπωφελή δι’ εαυτούς καϊ διά τό έθνος τοποθέτησιν τών 
κεφαλαίων των, δέν έχουσι παρά νά στρέψωσι τό βλέμμα 
πρός τήν κατ’ έζοχήν κερδοσκοπικήν τοϋ σιδηροδρόμου Ά- 
θηνών-Λαρίσσης-Θεσσαλονίκης έπιχείρησιν. Δι' αύτής τό 

έθνος ήμών θά κάμη μέγα πρός τόν πολιτισμόν βήμα, θά 
προσπορισθή νέα κεφάλαια άνυπολογίστων ωφελειών ηθικών 
καϊ ύλικών, καί ταϋτα πάντα άνευ ούδεμιάς βλάβης τοϋ 

βαλαντίου έκείνων, οϊτινες θά άγωνισθώσιν εις τήν πρωτο

πορίαν τοϋ μελετωμένου έργου.
Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ ΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

Ή ζωή καί ή ύγιεία δέν είναι μόνον αγαθά άπολαυστικά.· 
ώς δυνάμεις παραγωγικαί έχουσιν ιδιαιτέραν έννοιαν. Όσον 
πλειότεροι άπεθνήσκουσιν έργατικοί η καταδικάζονται ύπό τής 
νόσου είς Αργίαν, τόσον ή έθνική παραγωγή όπισθοδρομεΐ. Ύ- 
πελογίσθη, ότι έκαστος θάνατος Αντιστοιχεί πρός δύο έτών νό
σον, fl όπερ ταύτόν, πρός νόσους 24 μηνιαίων διαρκειών. Άν
θρωποι έπί τόσον χρόνον νοσοϋντες, δύναται νά εϋπη τις 
οτι, έκτος ειδικών έζαιρέσεων, προσθέτουσιν εις τήν έθνικήν 

παραγωγήν οσον και έκεϊνοι, οϊτινες έπαυσαν πλέον νά ύπάρ- 
χωσι. Ζώσι λοιπόν άπό προηγουμένων ιδίων η οικογενειακών 
άποταμιεύσεων η δαπάναις περιουσιών άλλοτρίων.

Αύτή είναι ή βαρυτέρα τής νόσου έκτίμησις. Όσον άφορά 
τήν συνήθη, κατά μέσον όρον, κατάστασιν, ύπελογίσθησαν 

έν ’Αγγλία δέκα περίπου ήμέραι νοσηραί καθ’ έκαστον έργά
την έν τή διαρκείς τοϋ έτους. Βεβαίως ό μέσος ούτος ορος 
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της νόσου διαφέρει κατ’ έθνη καί έποχάς, δεικνύει έν του 
τοις τάς διαστάσεις τής ζημίας είς ήν κανονικώς, άπό τής 
έπόψεως ταύτης, ή έθνική παραγωγή είναι ύποβεβλημένη. 
Υποτιθεμένου δτι ό εργατικός πληθυσμός τής Ελλάδος, 
κατά μέσον δρον, σύγκειται έξ ενός εκατομμυρίου ανθρώπων 
καί δτι ό έν Άγγλίιγ μέσος δρος τής νόσου ισχύει καί έν 
'Ελλάδι, ιδού δτι ή νόσος άφαιρεϊ κατ’ έτος έκ τ·Τ>ς ελλη
νικής παραγωγές 10,000,000 έργατικών ήμερων,τών όποιων 
ή στοιχειωδεστέρα άξια, άπό τής έπόψεως του ήμερομισθίου, 
άναβαίνει είς 30 καί επέκεινα εκατομμύρια δραχμών. Είναι 

λοιπόν φανερόν, δτι δσον βελτιοΰνται οί όροι τής ύγιεινής 
έν τινι χόίρφ, τόσον έλαττοΰται ή άπό τής νόσου φυσική 
τής παραγωγής της φθορά.

Ή έποψις του θανάτου άπετέλεσε θέμα εΰρυτέρων έτι ύ- 
πολογισμών. Πόσον απαιτείται έν δεδομένη έπικρατείο: είς 
συντήρησιν καί άνατροφήν παιδιού μέχρι τής ηλικίας, καθ’ήν 
τοΰτο αποκτά τήν δύναμιν τής έργατικότητος ; Έάν ύπο- 
θέσωμεν δτι, κατά μέσον δρον, καθ’ έκάστην 50 λεπτά εί
ναι άναπόφευκτα προς συντήρησιν τών δέκα καί πέντε πρώ
των έτών τής ηλικίας, ιδού δτι απαιτούνται 2,737 δραχ- 

μαί, ϊνα μορφώση ή οικογένεια ένα βλαστόν αύτής δεκαπεν- 
ταετή. Ε’ις τήν γλώσσαν τών μέσων δρων τοιαύτη δαπάνη 
είναι βεβαίως υπερβολική. Αλλά καί άν είς 4 0 λεπτά κα- 
ταβιβασθή ή ήμερησία τής πρώτης ήλικίας δαπάνη, πάλιν 
απαιτούνται 2 χιλ. περίπου δραχμαί. Έν ’Αγγλία υπολο
γίζεται ή στοιχειώδης άνατοοφή τού άνθρώπου μέχρι τής 

έργατικής ένηλικιώσεως αύτοΰ είς δρ. 2,500. Υποθέσατε, 
δτι οί έφηβοι άποθνήσκουσιν έν μεγάλω αριθμώ είς τήν άρ- 
χήν τού σταδίου των, οϊα ζημία διά τό έθνος ! Παραλεί- 
ποντες τάς λοιπάς επόψεις καί, μεταξύ τών οικονομικών, πε- 
ριοριζόμενοι είς τήν τού κεφαλαίου, παρατηρούμε·; τήν κα
ταστροφήν αύτοΰ αναβιβαζόμενη·; εις 2 */.,  εκατομμύρια κατά 
πάσαν χιλιάδα θνησκόντων έφηβων. Πόσαι χιλιάδες έφήβων 

άποθνήσκουσιν έν έκάστγ χώρα, είναι ζήτημα τό όποιον ή 

χρηματική γλώσσα άναλύει είς άπώλειαν εκατοντάδων εκα

τομμυρίων δραχμών.
Αί άνωτέρω παρατηρήσεις δεικνύουσι τήν σημαντικό- 

τητα τής περί τήν ύγιείαν καί τήν ζωήν κοινωνικής άπο- 
στολής. Εκείνη είναι πληρέστερα, ή δποία έξασφαλίζει 

πλειότεοον κατά τών νόσων καί τών θανάτων τούς είς αυ
τήν πιστεύοντας. "Οχι δτι δύναται ποτέ νά μετατραπή ή 
φύσις. Είς τόν άνθρωποφάγον βωμόν αύτής 400,000 έργα- 
τικών υπάρξεων χορηγεί κατ’ έτος δ πληθυσμός τών Ηνω
μένων Πολιτειών. Δύνανται οί τών λοιπών χωρών νά ποιή- 
σωσι τούς υπολογισμούς αύτών. Ύπό γενικήν έποψιν τό ή- 

μισυ τού πληθυσμού θάπτει τό έτερον ήμισυ έν τή έργα- 
τική του ηλικία Όσον λοιπόν έλαττοΰται δ αριθμός τών 
άπό τοΰ προσώπου τής γης άποχωρούντων, τόσον ή εργα
τική τών έθνών δύναμ'.ς κερδαίνει είς τήν έντασιν τών άπο- 
τελεσμάτων. Ύπό τήν έποψιν ταύτην ό μέσος δρος τής 
ζωής άποτελεϊ τό κύριον κριτήριον τής νεωτέρας περιόδου. 
’ \πό 18 έτών, είς & κατά τόν 16ον αιώνα ύπελογίζετο ό 

γενικός μέσος δρος τής ανθρώπινης ζωής, κατά τους ήμε- 
τέρους χρόνους άνέβη ούτος είς 41 έτη. Κατά τάς άρχας 
τού παρελθόντος α’ιώνος, έν τή γλώσση τών μέσων δρων, οι
κογένεια έχουσα τέσσαρα τέκνα έθαπτε τά τρία, πριν ή 
συμπληρώσωσι τό 5ον έτος τής ήλικίας των, κατά τάς άρ- 
χάς τού παρόντος α’ιώνος έθαπτε μόνον δύο, καί σήμερον 
σχεδόν έν. Ή κατάπτωσις τής ένιαυσίας θνησιμότητος έχει 
τι σταθερώς κανονικόν. Ούτως ύπελογίσθη έν ’Αγγλία άπό 
22.5 τοϊς ο]ο τώ 1861 είς 19.3 τοϊς ο]ο τώ 1881. Επί 
1000 ανθρώπων 684 τώ 1861 καί 714 τώ 1881 ύπερέ- 
βησαν τό 15ον έτος τής ήλικίας. Κέρδος ζωής έν διαστή- 

ματι εικοσαετίας 29.4 τοϊς ο]ο, τό όποιον ή άγγλική κα
ταστατική άναλογεϊ πρός 2,000 έτη, προστιθέμενα είς τήν 

ζωήν 1000 ανθρώπων. Τά 7|10 τών έτών τούτων άνήκου- 
σιν είς τάς έργατικάς ήλικίας τών 20—60 έτών. 'Εκαστος 
δέ δύναται νά ύπολογίση, τί ή έκ τής έλαττώσεως τής θνη-
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σιμότητος προσθήκη αϋτη τής έργατικής ζωής προσφέρει 
ώς πλούτον είς τό έθνος.

Έν τοΐς ύπολογισμοϊς τούτοις δέν πρόκειται περί τών 

μεγάλων πόλεων, ή θνησιμότης τών όποιων πάντοτε έχει τι 
ουσιωδώς βαρύ. Καί έν τούτοις ή υγιεινή πρόοδος τών νεω
τέρων χρόνων δέν έλειψε καί έπί τών μάλλον πεπυκνωμένων 

πληθυσμών νά έξασκήσ·/) τήν σωτηριώδη έπιρροήν της. Ού
τως έν Λονδίνφ άπό 80 τοΐς ο/ο τώ 1680 ή θνησιμότης 

κατέπεσεν είς 31 τοΐς ο/ο τφ 1750 καί είς 23 τοΐς ο|ο τφ 
1880· Έν I (αρισίοις άπό 50 τοΐς ο ο κατά τόν 1 4ον αιώ
να κατέπεσε νΰν είς 2,6 τοΐς ο/ο. Έν γένει ή υγιεινή άπο- 
κατάστασις της τελευταίας περιόδου βαίνει σταθερώς πρός 
τά πρόσω. Ύπάρχουσι δέ οί φρονοϋντες, οτι δυνατή ί) έλάτ- 
τωσις καί τής Ονησιμότητος μέχρι 10 καΐ μάλιστα 5 τοΐς 
ο|ο, καΐ του χρόνου τών νόσων κατά το τρίτον. Τό βέβαιον 
είναι, οτι μεταξύ τών δύο τούτων ελαττώσεων ύπάρχει στε
νότατος σύνδεσμος. "Ο,τι έλαττόνει τόν Θάνατον αυξάνει 
την ύγιείαν, καί τάνάπαλιν ο,τι βελτιόνει την ύγιείαν έξα- 
σφαλίζει την ζωήν.

Έν γένει οσον αυξάνεται ή ζωή τοϋ λαοϋ, τόσον ύπερτι- 
μώνται τά διπλώματα τής διοικητικής τέχνης,ήτις διαχειρί
ζεται τάς τύχας του.Ύπό τήν έποψιν ταύτην μεγάλας προό
δους έχει νά δείξ·/) ή ν-ωτέρα περίοδος τών εθνών.Τά προπο- 
ρευόμενα μεταξύ αύτών κέκτηνται πλήρεις, κατά τό μάλλον 
ή ήττον, οργανισμούς περί τήν ύπεράσπισιν τής δημοσίας ύ
γιείας. Γνωστόν εΐναι τό έν Γαλλία Κεντρικόν Συμβούλιου 

τής ύγιεινής, τό έν Γερμανία Αύτοκρατορικόν Γραφεϊον τής 
ύγιεινής, καί τά έν Άγγλίικ καϊ έν ’Αμερική σχετικά τής 
γενικής καΐ τοπικής διοικήσεως Γραφεία. Τό τής ’Αγγλίας 

έχει ύφ’ εαυτό 15,000 έν δλν) τή έπικρατεία κατά μέρος 
οργανισμούς. Τό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών λειτουργεί, άπό 
ειδικών συμβουλίων ύγιεινής, ούχί μόνον καθ’ έκάστην πο
λιτείαν ιδιαιτέρως, άλλά καΐ κατά πάσαν πόλιν, κώμην 
καΐ χωρίον. Τί δυνάμεθα νά είπωμεν περί τής Ελλάδος ;


