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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΦΙΣΜΑΤΑ-

Α'. — Έάν διακρίνωμεν τούς κατοίκους έπικρατείας τί
νος είς φορολογούμενους καί μή, διά μέν τούς πρώτους ό 
φόρος διεγείρει τήν δραστηριότητα αύτών, διά δέ τούς δευ
τέρους ή ελλειψίς του προξενεί τό έναν/ιον άποτέλεσμα. 
Τοιουτοτρόπως οί μή διά τοΰ φόρου βαρυνόμενοι έθεωρή- 
θησαν ώς προνομιούχοι καί παρεβλήθησαν πρός τους κλη- 
ρονομοΟντας όλην τήν πατρικήν ουσίαν πρωτοτόκους, 
οϊτινες, επειδή έχουσιν ενώπιον των βίον άνετον καί άμέ- 
ριμνον, μετατρέπουσιν αυτόν είς κτηνώδη. Άπ’ έναντίας οί 
φορολογούμενοι παριστώσι τήν εικόνα τών άποκ),ήρων τέ
κνων, τά όποϊα, βιαζόμενα νά κερδίσωσι τόν έπιούσιον άρ
τον διά τής έργασίας αυτών, άποκαθίστανται έπί τέλους 
ισχυροί δόξης καί πλούτου παραγωγοί.

Ό φόρος λοιπόν είναι ευλογία οι’ εκείνους, οί όποιοι τόν 
πληρώνουσι καί κατάρα διά τούς έξ αύτών άπηλλαγμένους. 
"Οταν όδηγή τούς πρώτους πρός τήν βιομηχανικήν ακ
μήν, δέν άπαιτεϊται μείζων δικαιολογία. Καί έν τούτοις 
πρόκειται περί σοφίσματος ! Διότι κατά τήν αύτήν μέθοδον 
καί ό ληστής είναι ευεργετικός, όταν καθιστά έλαφρότερον 
τό βαλάντιο·/ τοΰ ληστευομένου, όστις οΰτω σπεύδει όρμη- 
τικώτερον πρός τήν άναπλήρωσιν αύτοΰ. Ύπό τήν σκεπήν 
τοιούτου συλλογισμού καί ή τρικυμία αύτή έχει τήν οικο
νομικήν λογικήν της έν τή χύσει, τήν οποίαν προκαλει 
πρός σωτηρίαν τοΰ πλοίου. 'Όσοι όμως έπιθυμοΰσι τήν έν- 
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τεϋθεν προκύπτουσαν νέαν τοϋ πλοίου δραστηριότητα, πρέ
πει νά μετρηθώσι πρός τούς έπιθυμοϋντας τήν έν τώ λι- 
μένι είσοδον μεθ’ όλου τοϋ φορτίου.

Τό ύπό έξέτασιν σόφισμα ύποθέτει τόν άνθρωπον ώς μη
χανήν, τήν οποίαν κινεί ό φορολόγος διά τόν φόβον μή κα- 
ταλάβη αύτήν σκωρία. Δέν είναι άρκετή ή πρός τήν πρόο
δον δύναμις, τήν οποίαν ή θεία ΙΙρόνοια ένεφύτευσεν έν τή 
ψυχή έκαστου· άπαιτειται καί τέχνη τις πρός τοϋτο διοι
κητική. Δέν ύπάρχει εύνοϊκώτερον σύστημα ύπέρ τών βα
ρέων καί καταπιεστικών φόρων. ’Αρκεί ό κουρεύς νά μή 
χαράσση βαθέως τό δέρμα τοϋ ζώου, ζαί όλαι αί τρίχες 
άνήκουσιν είς τόν εύστροφον ψαλίδα του. Μήπως οσω κό
πτονται αί παλαιαΐ, οέν άναφύονται αί νέαι;

Κατά τοϋτο οί οπαδοί τοιαύτης φορολογικής πολιτικής 
συγχύζουσιν είς ύπερβολήν τήν άγέλην τών κτηνών πρός 
τήν κοινωνίαν τών άνθρώπων. Έάν δέ τις έλεγεν είς λαόν 
έλεύθερον «υπόμεινον νά σέ γυμνώσω, όπως κατασκεύα
σες νέα ζαί πολυτιμώτερα φορέματα,» όλοι θά έσπευδον νά 
έξαγάγωσι πέραν τών ορίων τής έπικρατείας τοιοΰτον ρή
τορα, ώς έπιζίνδυνον τής πολιτείας άνατροπέα. Καί άλη- 
θεύει μέν, οτι ή φύσις άντί πόνων ζαί μόχθων δίδει τά ά- 
γαθά αύτής· πρέπει όμως νά είναι τις δούλος είς ύπερβο
λήν τυφλός, ίνα άναβιβάση τούς φορολόγους τών άνθρώπων 
μέχρι τής κατοικίας τών θεών. «ΊΙ φύσις (λέγει ό Mon
tesquieu έν τώ Πνεύματι τών Νόμων 13,2), είναι δικαία 
πρός τούς άνθρώπους, ανταμείβει τούς πόνους των ζαί κα
θιστά αύτούς έργατικούς, άφοΰ είς τά μεγαλείτερα τών 
έργων χορηγεί ζαί τάς μεγαλειτέρας άμοιβάς. ‘Όταν όμως 
δεσποτική έξουσία άφαιρή τάς άμοιβάς ταύτας τής φύσεως, 
αηδία τότε πρός τήν έργασίαν καταλαμβάνει τούς άνθρώ
πους, ζαί ή άργία θεωρείται ώς τό μόνον αγαθόν.»

Β'. — Έάν άφίνετο τό άνθρώπινον γένος άκατάσχετον 
είς τήν οδόν τής παραγωγής, ήθελε συσωρεύσει τόσα πλού- 
τη, ώστε ίνα εύρεθή τρόπος είς περαιτέρω ζίνησιν αύτοϋ, 
αναπόφευκτος ήτο είς Ξενοφών, όστις, όπως έξάξη τούς 

στρατιώτας αύτοϋ έζ τοϋ όμφαλού τής ’Ασίας, ήναγκάσθη 
νά πυρπολήση τούς θησαυρούς των. Ό φόρος λοιπόν έπί 
του προζειμένου δέν θεωρείται, όπως έν τοϊς προηγουμέ- 
νοις, ερεθιστικόν πρός παραγωγήν έλατήριον, άλλ’ άντι- 
στρόφως ώς καταπραϋντικόν μάλλον φάρμακον κατά τής 
άμετρου παραγωγικής έξάψεως. Έάν ύποθέσωμεν π. χ. 
ότι εισοδήματα 10 χιλ. δραχμών φορολογούνται 10 τοΐς 
20 χιλ. δραχμών 20 τοΐς °|0, 30 χιλ. δραχμών 30 τοΐς °|0 
ζ»ί ούτω καθ’ εξής, 90 χιλ. δραχμών 90 τοΐς °|(,, 100 χιλ. 
δραχμών 100 τοΐς °/>9 ιδού πλήρης ή έννοια τής έν λόγω 
φορολογικής ιδέας. Κατ’ αύτήν ή μέν μικρότερα παραγω
γική ιζανότης βραβεύεται, ή δέ μείζων τιμωρείται. Έάν έν 
τή φορολογική τής άνθρωπότητος ιστορία δέν άπαντάται 
πλήρης τοιαύτη είζών, έν τούτοις αί πολλαπλαί τής δη- 
μεύσεως έπόψεις, είτε φανεραί είτε λανθάνουσαι, μαρτυροΰ- 
σιν ούχί παντάπασιν άσχετον τήν θεωρίαν ταύτην πρός τήν 
πραγματικήν κατά τόπους ζαί χρόνους διαμόρφωσιν τών 
κοινωνιών.

Ή καταπραϋντική ίδιότης του φόρου συναντάται πρός 
τήν ερεθιστικήν, έπί τοΰ ποσοΰ είς τό όποιον άμφότερα'. αί 
μέθοδοι άποβλέπουσι. Διότι οσω πλειότερον φορολογείτε, 
τόσω πλειότερον έρεθίζετε ή ζαταπραύνετε. Τότε ύποτίθε- 
ται, ότι τά ταμεία τοΰ -ηγεμονικού σώματος είναι πληρέ
στερα. ’Απάτη ολέθρια! διότι δέν βραδύνει νά έπέλθη ή 
έξάντλησις τής πηγής. Διοομένου όμως ότι τά ταμεία ταΰτα 
πλημμυροΰσιν, ιδού ό χρυσούς αιών τών άποτελούντων τό 
ηγεμονικόν σώμα μελών, άπό τοΰ άνωτάτου άρχοντος μέ
χρι τοϋ τελευταίου κλητήρας. Δέν υπάρχει άνθηροτέρα διά 
τό δημόσιον μισθολόγιο·/ (φανερόν ή κρύφιον) έποχή. Οί 
ζώντες έζ τών ιδρώτων τοΰ λαοΰ άποτελούσι τότε τήν 
προνομιούχο·/ τής έπικρατείας τάξιν, ήτις άνά πάσαν πρωίαν 
λέγει έν έαυτή «ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά· φάγε, 
πιε εύφραίνου.» Δέν χρειάζεται τότε είμή ή τελευταία ώρα, 
τήν οποίαν άλλως μέν περιγράφει τό εύαγγέλιον, άλλως 
δέ έξηγεΐ ή επαναστατική τών έθνών πρακτική.
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Άλλ’ ίνα περιορισθώ μάλλον είς τό σόφισμα τής κατα
πραϋντικής τοΰ φόρου ίδιότητος, τή άληθεία αγνοώ πότε 
τό ανθρώπινον γένος ύπερέβη τά μέσα τών αναγκών αύ
τοΰ. Πλησίον ένός ολβίου μυριάδες συγκρούονται χατα 
πάσαν εποχήν χάριν του έπιουσίου αύτών πορισμοΰ. 'Π κα
ταπραϋντική τοΰ φόρου ίδιότης είναι λοιπόν ή χιμαιρική ή 
δημευτική., 'Ό,τι ενδιαφέρει έπί του προκειμένου, είναι ή 
απλή λογική τής φύσεως. “Οσοι δέ ύπέρ τών καταπραϋν
τικών αύτών φόρων προβάλλουσι τήν διά τούτων άνάπτυξιν 
τής αγοραίας κυκλοφορίας μεταξύ τών παντοίων δαπανών 
τοΰ ήγεμονικοΰ σώματος καί τών άλλων τής κοινωνίας 
παραγωγικών έργων, όμολογοΰσι τώ ό'ντι πολλήν αφέ
λειαν, μή βλέποντες τόν θαυμάσιον τής κοινωνίας φυσικόν 
οργανισμόν πρός τήν έν γένει παραγωγήν καί κυκλοφορίαν 
τών έφοδίων τής ζωής, ύπό τήν σκέπην τής ιδιοκτησίας 
καί τών οικονομικών τής χρήσεως αύτής νόμων. Έν τού- 
τοις τό έπιχείρημα τοΰτο δεϊται ιδιαιτέρας έρεύνης.

Γ'. — ’Εκτός άν ύποθέσωμεν, ότι διά τής φορολογικής 
μηχανής ξένοι άπογυμνοΰσι τήν επικράτειαν (φαινόμενον 
ούχί παντάπασιν άγνωστον έν τή πολεμική καί αποικιακή 
ιστορία), ή ότι ύπό ασφαλή κλείδα τίθενται αι φορολογικαι 
εισπράξεις έντός τών άποκρύφων τοΰ δεσποτισμου θησαυ- 
ροφυλακείων,κατά κανόνα οί φόροι, τούς όποιους συναθροί
ζει ή πολιτεία διά τής δεξιάς χειρός, έπαναστρέφουσι διά 
τής άριστεράς είς τό μέγα σώμα τοΰ φορολογούμενου λαοΰ. 
Τοιουτοτρόπως χώρα τις δύναται νά είσκομίζη έν τώ δη- 
μοσίω ταμείω τά έκατομμύρια τών φόρων της καί κατόπιν 
νά περιμένη αύτά διά μέσου τών διαχειριστών της. Ένώ 
άφ’ ένός τά έκατομμύρια ταϋτα διανέμονται μεταξύ δεδο
μένου άριθμοΰ δημοσίων προσώπων καί κυβερνητικών έπι
χειρήσεων, ή άνάγκη τής συντηρήσεως τούτων Οά ρίψη, 
γρήγορα ή αργά, έκ νέου τάς χρηματικές μερίδας αύτών 
είς τό κοινόν τής έθνικής άγοράς, ήτις ούτως αναλαμβάνει 
ό,τι εδωκε.

Βεβαίως άν ήδυνάμ'ην νά παρακολουθήσω τήν ιστορίαν 

τής δραχμής, τήν όποιαν έπλήρωσα είς τόν είσπράκτορα, 
μετά τής αυτής ακρίβειας, τήν όποιαν έπλασεν ή γόνιμος 
τοΰ "Ανδερσεν φαντασία, δέν ήτο άδύνατον κατόρθωμα ή 
επάνοδος τής δραχμής ταύτης έκ νέου εις τάς χειράς μου. 
Υποθέτω, ότι έπί τέλους τό κατώρθωσα. Μήπως ή δραχμή 
αύτή μοί έπέστράφη δωρεάν. Μήπως πρός άπόκτησίν της 
δέν έδωκα αντάξιον είς καρπούς τοϋ άγροΰ μου, είς πραγ
ματείας τοΰ καταστήματος μου, εις έργασίαν τοΰ βραχίο- 
νος ή τής κεφαλής μου ; Ύπό τήν έποψιν ταύτην ό φόρος 
τής δραχμής μου καί γενικώτερον οί όλοι φόροι τοΰ λαοΰ 
δύνανται νά έξομοιωθώσι ποός συνάλλαγμα, τό όποιον πλη
ρώνεται έπί τή εμφανίσει έκ τής λοιπής τοΰ φορολογούμε
νου ούσίας.

Τό άκριβές έν τούτοις είναι, ότι οί φόροι περιέχουσιν έν 
έαυτοΐς πραγματικήν άνταλλακτικήν άξίαν, καί είτε πρός 
τούς ήμεδαπούς είτε πρός τούς άλλοοαπούς τών πραγμα
τειών πωλητάς άνταλάσσονται, ή ιδέα τής φορολογικής 
επιστροφής είναι παντάπασιν ισχνή. "Οπως όλα τά σοφί
σματα, ούτω καί τό κατ’ αύτήν δέν άντέχει είς τό έταστι- 
κόν τής άναλύσεως φώς. Διαφέρει, έάν έπρόκειτο περί τής 
εν τή εικονική διαλεκτική έπιστροφής τών φόρων διά μέ
σου τών ύπηρεσιών τοΰ ήγεμονικοΰ σώματος, εις άσφά- 
λειαν, τάξιν, εύνομίαν καί λοιπήν διοικητικήν αρμονίαν. 
Οτι ό φόρος είναι πάντως άντίτιμον τών ύπηρεσιών τού

των, ούδείς ό αντιλόγων. Προϋποτίθεται λοιπόν ή κανονι
στική δύναμις τών αιωνίων τής έθνικής άγοράς νόμων, καί 
τό δλον ζήτημα έξαρτάται έκ τής γενικής τοΰ πολιτεύμα
τος άναπτύξεως. Έάν άποκλίνη αύτη είς ώφέλειαν μάλ
λον τών άρχόντων ή τών άρχομένων, πρέπει έκ τής έν 
λόγω είς ύπηρεσίας έπιστροφής νά άφαιρεθή άνάλογον μέ
ρος, τό άποτελοΰν τήν καθαράν τών φορολογούμενων ζη
μίαν. Τί δέ θά έλεγέ τις, έάν π. χ. άνθρωπον, τόν όποιον 
μόλις ή αγορά ήδύνατο νά πληρώση ώς άχθοφόρον, τό πο
λίτευμα έπλήρωνεν ώς μέγαν τοΰ κράτους Αξιωματικόν ;

Δ'. — Ή έν τω δημοσίω θησαυρώ άνά πάν έτος συγ-
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χέντρωσις μεγάλων διά τοϋ φόρου χρηματικών δυνάμεων 
περιέχει έν έαυτή έποψιν ίζανώς έλζυστικήν. Τά Προ
πύλαια καϊ ό ΙΙαρθενών άνευ τής τοιαύτης συγκεντρώσεως 
θά ήσαν αριστουργήματα ανέφικτα. Έν δέ τή νεωτέρα 
εποχή οί μεγαλοπρεπείς ναοί τής Ισπανίας διηγούνται τό 
πολύτιμον ρεϋμα τών ύποφόρων αύτή χωρών. Έν γένει 
όταν τά χρήματα εΐναι νεύρα του δαπανηροτέρου καί με- 
γαλειοτέρου τών κοινωνιών φαινομένου (τοϋ πολέμου), έκα
στος εννοεί τήν έξοχον τής φορολογικής συγκεντρώσεως 
αποστολήν. "Οσοι λοιπόν έθεώρησαν τά έθνη ώς ύλην εύ- 
πλαστον ύπό τόν όρον τοΰ νά ριφθώσιν ταΰτα κλειστοΐς 
όφθαλμοϊς είς τάς μαγιζάς αύτών χεΐρας, εύρον έν τώ φόρω 
τήν άσφαλεστάτην μέθοδον, έκ δέ τής συγκεντρωτικής αύ 
τοΰ δυνάμεως έπορίσθησαν τό μεγαλειτερον διά τά σχέδιά 

των θάρρος.
Έν τούτοις ήδύνατο νά παρατηρήση τις, ότι χρείττων 

διαχειριστής τών έαυτοΰ πραγμάτων εΐναι αυτός ό ιδιοκτή
της· ότι τά χρήματα τών συμμάχων τών ’Αθηναίων καί 
τών ύποτελών τών ’Ισπανών ήσαν ζατηραμένα διά τήν 
σωτηρίαν τών σφετεριστών ότι έάν ή κυβέρνησις διά τών 
ιδρώτων τοΰ λαοϋ σζορπίζη ενίοτε λάμψιν είς οφθαλμούς 
κεκμηκότας, οί φορολογούμενοι, διαχειρισμένοι αυτοί τάς 
φορολογικός μερίδας των, χορηγοΰσι πλείονα τροφήν είς 
τούς στομάχους, πλείονα ενδύματα είς τά σώματα καί βα- 
σιμωτέραν άποκατάστασιν είς τάς οικογένειας· ότι έάν ή 
φορολογική συγζέντρωσις δύναται, έν ταΐς χερσί έπιδεξίου 
κυβερνήτου, νά δημιουργήση νέα είδη βιομηχανίας καί νά 
δώση έτέραν διεύθυνσιν τής πρότερον ύπαρχούσης είς τήν 
έθνικήν έργασίαν, τό κατόρθωμα τοΰτο άποτελεΐ, έν τοΐς 
πλείστοις, έφήμερον οικονομικήν μεταβολήν, τήν οποίαν 
ούχί ή φύσις τών πραγμάτων, άλλ' ή διαβατική θέλησις 
τών διοικούντων προζαλεΐ.

Απέναντι τών βεβιασμένων έργων, είς τά οποία ή μέθη 
τών μεγάλων φορολογικών συγκεντρώσεων οδηγεί, προ
τιμώ τήν αρμονικήν τής χώρας ζαϊ βαθμιαίαν ανάπτυξή.

Δέν χειροκροτώ» είς τήν έκ τοΰ βαλαντίου π. χ. τών γεωρ
γών μεγαλοπρεπή άποκατάστασιν τών αστών. Εννοώ τόν 
φόρον ώς ανάγκην κ α ί μ ό ν ο ν ά ν ά γ ζ η ν, διά τοΰτο 
δέ στενώς έν τοΐς όρίοις αύτής περιοριζόμενον. ’Αναγνω
ρίζω τήν ορθότητα τοΰ φόρου, όταν άφίνη τό στοιχειώδες 
στάδιον τής ζωής (μέχρι τόσου π. χ. εισοδήματος) πάντη 
άθικτον. Εύχομαι τήν λ ε λ ο γ ι σ μ έ ν η ν ισότητα αύ
τοΰ πρός όλας τάς βιωτικάς ένασχολήσεις. Καί σνντάσσο- 
μαι τώ .1. Β Say, όστις έλεγεν, ότι τό καλλίτερον σύστημα 
έν τή έπιστήμη τοΰ δημοσίου θησαυρού ( δημόσιό νομία) εΐ
ναι τό δαπανάν ολίγα, καί ό καλλίτερος όλων τών φόρων 
εΐναι ό μικρότερος.

ΣΥΜΗΉΦΙΣΤίΚΟΣ ΟΡΓΑΜΣΜΟΣ·

Έν έκάστη όπωσοϋν ανεπτυγμένη χώρα ή κυκλοφορία 
"ής ζρηματικής πίστεως κατασκευάζει έκ τής φύσεως τών 
πραγμάτων δανειστάς καϊ όφειλέτας, εΐτε πρός άλλους, εΐτε 
πρός άλλήλους. Καϊ συμβαίνει, ώστε πολλάκις ή έμπορική 
καί βιομηχανική κίνησις άποτελεΐται έκ πιστώσεων και 
χρεώσεων περίπου ίσομεγέθων, τάς οποίας άρκεϊ νά συμψη- 
φίση ό έπιχειρηματικός βίος, ινα άποδειχθή, ότι καί άνευ 
ιδιαιτέρας μεσολαβήσεως νομισματικού κεφαλαίου δύνανται 
αί περιουσίαι νά λειτουργήσωσιν έν τώ σταδίω τής συναλ
λαγής.

Πρός πρακτικωτέραν καί μάλλον αισθητήν έφαρμογήν 
τής ιδέας ταύτης είς όρος εΐναι άναπόφευκτος. ’Εννοώ τήν 
σ υ γκ έ ν τ ρ ω σ ι ν καί ύπό τήν έποψιν τών πιστώσεων και 
ύπό τήν έποψιν τώ;ν χρεώσεων. Διότι εΐναι τοσαύτη ή ποι
κιλία τών βιωτικών σχέσεων, ώστε μόνον έκ τοιαύτης τί
νος συναντήσεως τών αμοιβαίων πιστοχρεώσεων είς μικρόν 
άριθμόν ατόμων δύναται νά έπέλθη ή οικονομική λειτουρ
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γία τοΰ συμψηφισμού έν τή καθόλου συναλλαγή, άν ούχί 
έξ ολοκλήρου, τούλάχιστον ζατά ούσιωδέστατον μέρος. Τοι
ουτοτρόπως ύποτιθεμένου ότι έντός τών καθ’ημάς τεσσάρων 
δραστηριωτέρων είς πιστωτικήν κυκλοφορίαν Έλληνίδων 
πόλεων, τών ’Αθηνών, τοϋ Πειραιώς, τής Έρμουπόλεως 
ζαί τών Ιίατρών, χίλια γραμμάτια είς διαταγήν καί συν
αλλαγματικοί καθίστανται καθ’ έκάστην ληξιπρόθεσμα, 
τρεις ή τέσσαρες ή καί πλείονες τράπεζαι δύνανται νά γί- 
νωνται ζομισταί τών πιστωτικών τούτων τίτλων άνευ ιδιαι
τέρων δυσκολιών, ώς έξάγεται έκ τής όσημέραι εύρυτέρας 
έργασίας τών μεγάλων τραπεζικών χαρτοφυλακίων. Έν 
τούτοις ή κλεΐς τοϋ όλου μηχανισμού συνίσταται είς τήν 
συγκέντρωσιν έν ταΐς αύταϊς τραπέζαις καί τής ύποχρεώ- 
σεως πρός πληρωμήν τών περί ών ό λόγος πιστωτικών τί
τλων. Τότε άρκεΐ ή άπλουστέρα συνεννόησις μεταξύ τών 
τραπεζών, ίνα, συμψηφιζομένων τών αμοιβαίων πιστοχρεώ- 
σεων, άναφανή τίς μεταξύ αύτών εΐναι μάλλον δανειστής ή 
μάλλον οφειλέτης, ότε μεσολαβεί ή αναγκαία πληρωμή καί 
έκκαθαρίζεται ή πιστωτική κυκλοφορία.

Άλλ’ ώς έρρέθη ή κλείς τών πιστωτικών τούτων συμ
ψηφισμών ένυπάρχει έν τή συγκεντρώσει τών χρεώσεων, 
ώς πρός τήν οποίαν προϋποτίθενται πάντοτε διάφοροι οικο
νομικοί όροι, έν οις άξιολογώτατος καί πρωτεύων εΐναι ό έν 
Αγγλία άπό πολλου λειτουργών περί τήν κατάθεσιν τών 
χρηματικών έκάστου κεφαλαίων είς χεϊρας έμπεπιστευμέ- 
νων τραπεζιτών, οΐτινες, άναδεχόμενοι τήν έπιμελή φύλαξιν 
καί διαχείρησιν τών άλλοτρίων κεφαλαίων, πληρόνουσι μέν 
τόκον έπ’ αύτών, καθίστανται δέ ταμίαι πρόθυμοι είς πάσαν 
διαταγήν τών καταθεσάντων κεφαλαιούχων, τούς οποίους 
συγχρόνως άναπληρούσι καί ώς πρός τήν είσπραξιν τών 
καθυστερουμένων αύτοΐς οφειλών.

Τοιουτοτρόπως αί άγοραί καί αί πωλήσεις είς πάν βιομη
χανίας είδος, πραγμάτων, έπιχειρήσεων ή χρημάτων, ένερ- 
γοΰνται έν ’Αγγλία δι’ έ π ι τ α γ ώ ν (cheque) τών αγορα
στών είς βάρος τοΰ οικείου αύτοΐς τραπεζίτου, τάς οποίας 

άμέσως οί πωληταί μεταβιβάζουσιν είς χεϊρας τοΰ εαυτών 
πρός είσπραξιν. Έάν συμπέση ότε πωλητής καίό άγοραστής 
νά έχωσι τόν αύτόν τραπεζίτην, ή πληρωμή τής έπιταγής 
ένεργεΐται διά προσηκούσης έγγραφής έπί τών έν τοϊς τρα- 
πεζικοΐς βιβλίοις ιδιαιτέρων αύτών μερίδων. Έάν όμως δέν 
πρόκειται περί τοιαύτης εύκολίας, ή ενέργεια τών τραπε
ζιτών άναγζαίως στρέφεται περί τήν έξαργύρωσιν τών έπι- 
ταγών. Έν τή μεθόοω λοιπόν ταύτη ή είς ολίγων χεϊρας 
σογζέντρωσις καί τών πιστώσεων καί τών χρεώσεων παρι- 
στά πολλάς εύνοιζάς όψεις. Οικονομία τοϋ χρόνου ζαί τής 
έργασίας τών έπιχειρηματιών, είδικότης είς τήν ζίνησιν 
τών κεφαλαίων, τήν είσπραξιν καί τήν φύλαξιν αύτών, τα- 
χύτης έν γένει είς τήν συναλλαγήν. Άρκεΐ ή συνομολό- 
γησις συμβάσεώς τίνος, ζαί εύθύς τό ζήτημα τής καταβο
λής ζαί άπαριθμήσεως τοϋ τιμήματος λύεται διά τραπεζι
κού, ούτως είπεΐν, γραμματίου, άζριβώς ίσου πρός τήν 
χρηματικήν άξίαν τής συμβάσεως, τό όποιον έν τή αύτή 
στιγμή εκδίδει ό άγοραστής έπί τοϋ έαυτοΰ τραπεζίτου.

"Ινα έννοήση έκαστος τήν δύναμιν τής διά μέσου τής τρα
πεζικής ταύτης έπιταγής (cheque) ένεργουμένην έν 
’Αγγλία συγκέντρωσιν τών άλλαχοϋ δίασκορπιζομένων μι
κρών κεφαλαίων καί έπομένως τήν άποτελεσματικότητα 
τής συγκεντρώσεως τούτων έπί τής μεγάλης βιομηχανίας, 
άρκεΐ ή καταπληκτική ποσότης τών εννέα περίπου διλιου- 
νίων δραχμών, είς τά όποϊα ύπελογισθη τελευταϊον ή 
ζατάστασις τών ταμείων τών έκτελούντων τήν περί ής ό 
λόγος πιστωτικήν ύπηρεσίαν τραπεζικών έν ’Αγγλία οίκων. 
'Απέναντι τής ζολοσσαίας ταύτης ποσότητος ή τών τραπε
ζικών γραμματίων αύτής τής 'Αγγλικής Τραπέζης ώχριά. 
’Απαιτείται λοιπόν ή εισαγωγή τής τραπεζικής ιδέας καί ή 
εύρεία καλλιέργεια αύτής έντός τών ηθών τοϋ λαοϋ καί ή 
οικονομική βελτίωσις τών έξεων αύτοϋ, είς τρόπον ώστε νά 
μή θεωρήται ό τραπεζίτης ώς υπερόπτης δανειστής ή ώς 
προνομιούχος έκδοτης τραπεζικών γραμματίων, άλλ’ όπως 
κατά βάθος εΐναι, ώς ταμίας δηλαδή καί είσπράκτωρ τής 
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χσενωνίας μέν καθόλου, τών ατόμων δέ '.δία ουνάμενος νά 
καταστή.

Βεβαίως εννοώ τήν αρχαϊκήν εκείνην εθνικήν οικονομίαν, 
ήτις, φοβούμενη τήν αυθαιρεσίαν, μεταβάλλει τάς περιου
σίας είς απόκρυφους θησαυρούς, ήτις, μή εμπιστευόμενη τά 
ύπαιθρα και τάς κλείδας τών οικιών, μεταβάλλει τά σώ
ματα τών ιδιοκτητών είς φορεία τών πολυτίμων πραγμά
των, ήτις κατά πάσαν στιγμήν αισθάνεται τήν άνάγκην 
τής αφής έπί τοΰ κινητού αύτής πλούτου. Άλλά πρέπει 
νά όμολογήσωμεν ότι, δταν ή πίστις εύρώστως είσέλθη είς 
τόν οικονομικόν τοϋ έθνους βίον, τότε ή τελική άνάπτυξις 
αύτής είναι παντάπασιν ασυμβίβαστος πρός τήν στασιμό
τητα και αύτών έτι τών ελάχιστων τοϋ εθνικού κεφαλαίου 
μερίδων, καί ότι, δπως τήν εύεργετικήν βροχήν άποτελού- 
σιν όμοϋ αί πολλαί καί μικραί σταγόνες, οϋτω καί τήν 
προοδευτικήν πιστωτικήν οικονομίαν καλούνται δλα τά βα
λάντια, μικρά καί μεγάλα, ινα έν άδελφότητι καί όμονοία 

συναποτελέσωσιν.
Αί τραπεζικαί λοιπόν καταθέσεις έχουσι πάντοτε μεγά

λην έν τή οικονομία τών έθνών αποστολήν. "Οταν άναγι- 
νώσκω έν τοΐς ίσολογισμοΐς τών τραπεζών ϋψωσιν ή κα- 
τάπτωσιν τών παρ’ αύταΐς καταθέσεων, νομίζω δτι έχω 
ένώπιον μου ασφαλέστατου δείγμα κοινωνικής ευεξίας ή κα
χεξίας. Μόνον οί κατά τό κοινώς λεγόμενον «ήμεροφάγοι 
καί ήμερόδουλοι» λαοί δέν έχουσί τι νά δείξωσι είς τό βι
βλίου τών τραπεζικών καταθέσεων. ’Απαιτείται δμως ά
φ’ ετέρου καί ή έπιδεξιότης τών πιστωτικών μηχανισμών. 
'Όταν ή άκρα έν αύτοΐς σοφία περιστρέφεται, ώς έν ταΐς 
μεγάλαις- ήμών τραπέζαις, είς τήν άτοκον ή έλαχιστότο- 
κον κατάθεσιν διά τόσων κλιμακωτών τής έπιστροφής δυ
σκολιών, δέν ήξεύρει τίς τί νά θαυμάση πλειότερον: τήν είς 
τό πείσμα τών εμποδίων άνάπτυξιν τών καταθέσεων, ή τήν 
απλότητα, μεθ’ ής διώκεται έκ τής ήμετέρας πιστωτικής 
κυκλοφορίας ή γενναιότερα τών μικρών κεφαλαίων συν

δρομή.

Έν γένει άμα ή συγκέντρωσις τών πιστώσεων καί χρεώ- 
σεων άπεοείχθη δυνατή διά τής έν τώ προσώπω τών τρα
πεζιτών ένώσεως τοϋ διττού χαρακτήρος τοΰ ταμίου καί 

τοϋ εισπρακτορος τών κατά μέρος κεφαλαιούχων, έν βήμα 
πλέον ύπελείπετο είς τήν οριστικήν τής οικονομικής ταύ
της προόδου έμπέδωσιν. "Ο,τι άλλοτε συνέβαινε δι’ αμέ
σων είς έκαστον τραπεζικόν κατάστημα άντεπισκέψεων 
πρός έξαργύρωσιν καί συμψηφισμόν τών αμοιβαίων απαι
τήσεων, ύπεβλήθη είς δραστικωτέραν έτι συγκέντρωσιν διά 
τοϋ περίφημου έν τή συγχρόνω οικονομική ιστορία συνε
ταιρισμού, τόν όποιον ύπό τό όνομα Clearing-House, (συ μ- 
ψ η φ ι σ τ ι κ ό ν καθίδρυμα) άπετέλεσαν οί τραπεζΐται 
τοΰ Λονδίνου εις δείγμα πολυσήμαντου διά πάσαν προβαί- 
νουσαν πιστωτικήν οικονομίαν. Έν τώ συνεταιρισμώ τούτω 
δέν είναι πάς τραπεζίτης δεκτός, άλλά μόνον, όστις ύπό 
τής ολομέλειας κριθή άξιος τής ιδιαιτέρας ταύτης συνεργα
σίας. ’Ιδού τά ονόματα τών τραπεζικών οίκων, τών άποτε- 
λούντων νΰν τό έν Λονδίνω συμψηφιστικόν καθίδρυμα.

1. Barclay 10. Fuller 19. National
2. Barnett 11. Glyn 20. Prescott
3. Bosanquet 12. imperial 21. Robart
4. Brown 13. hvint 22. Southwark
5. Alliance 14. Bank of England 23. Smith
6. City 15. London-Wamadt 24. Union
7. Consolidated 16. Martin 25. William
8. County 17. Metropolitan 26. Wilde
9. Dimsdale 18. National

Ή λειτουργία τοΰ συμψηφιστικοϋ τούτου καθιδρύματος 
τοϋ Λονδίνου στηρίζεται έπί τοϋ έξης μηχανισμού, εις τόν 
όποιου ούδεμίαν μετοχήν έσχε ποτέ ή Κυβέρνησις, διότι εί
ναι ούτος καθαρόν προϊόν τής τών τραπεζιτών αύτοβουλίας. 
Πλησίον τοϋ σοβαρού τής Αγγλικής Τραπέζης καταστή
ματος ή συμψηφιστική έταιρία έχει τό έαυτής, διηρημένον 
είς τόσα ιδιαίτερα γραφεία, όσα καί τά μέλη τής έταιρίας. 
Αί έργασίαι άρχονται τήν 11 ώραν π. μ. καθ’ ήν έξ έκά
στου συνεταίρου τραπεζικού οίκου μεταβαίνει ειδικός ΰπάλ*  
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ληλος, κομίζων τάς έπιταγάς τών όποιων τήν είσπραξιν 
έπεφορτίσθη ό προϊστάμενός του, καί έπί τών οποίων ήδη 
έθεσεν ούτος τό όνομά του και τήν έξόφλησιν. Έν έκά- 
στω τών ιδιαιτέρων τοΰ συμψηφιστικοΰ καθιδρύματος γρα
φείων ύπάρχει διακεκριμένη Οέσις, έφ’ ής τίθενται αί έπι- 
βαρύνουσαι τόν τραπεζικόν αύτοΰ οίκον έπιταγαΐ, τών ό
ποιων άμέσως λαμβάνει άκριβή σημείωσιν 6 επιτετραμμέ
νος ύπάλληλος.

Ή έργασία αύτη διαρκεΐ μίαν ώραν, οί ύπάλληλοι φεύ- 
γουσι κατά τήν μεσημβρίαν καί επανέρχονται κατά τήν 3ν, 
κομίζοντες τούς τυχόν νέους πρός έξόφλησιν πιστωτικούς 
τίτλους τών τραπεζών αυτών καί καταθέτουσι αύτούς όπως 
και τούς πρωινούς. Έν γένει δέ μέχρι τής 4 μ. μ. δύναν
ται οί συνέταιροι τραπεζικοί οίκοι νά άποστείλωσίν είς τό 
συμψηφιστικόν ζαθίδρυμα τούς όποιους μέχρι τής ώρας έκεί- 
νης συνεκέντρωσαν πρός πληρωμήν τίτλους. "Οσον άφορα 
τούς έζ τών επαρχιών άποστελλομένους, δέν προσάγονται 
ούτοι είς τό Συμψηφιστήριον, άλλ’ αί άναγνωρί- 
σεις αύτών ύπό τών έφ’ ών έζδίδονται τραπεζικών κατα
στημάτων. είς τά όποια πρός τοΰτο κατά πάσαν πρωίαν ύ- 
ποβάλλονται. Τοιουτοτρόπως άποτελεΐται ή ήμερησία τοΰ 
Συμψηφιστηρίου συγκομιδή, άμαδέ σημάνη ή τετάρτη μ. μ. 
ώρα, κλείονται τά δοχεία, έφ’ών έν έζάστω γραφείω τίθεν
ται αί ύποχρεοΰσαι αύτό έπιταγαΐ, καί άλλαι πλέον δέν εΐ
ναι κατά τήν ημέραν ταύτην δεζταί.

Τότε άρχεται ή έργασία τής έζζαθαρίσεως μεταξύ τών 
έν τω Συμψηφιστηρίω άντιπροσώπων τών διαφόρων τραπε
ζικών οίκων. Καί όσοι μέν τίτλοι δέν αναγνωρίζονται, επι
στρέφονται πρός τούς κομιστάς αύτών ύπαλλήλους φέρον- 
τες τήν σημείωσιν τοΰ λόγου τής μή άποδοχής. Οί δέ 
λοιποί τίτλοι καταχωροΰνται ύπό έζάστου ενδιαφερομένου 
υπαλλήλου έπίφύλλου λ|σμοΰ, τό όποιον κοινοποιείται άπό 
χειρός είς χειρα καί εξελέγχεται. Οί άλληλόχρεοι ούτοι 
λ|σμοί συγκεντρώνουσιν έπί τέλους τήν οριστικήν συνενόη- 
σιν, διότι έπί τή βάσει αύτών οί πιστωτικοί τίτλοι συμψηφί

ζονται καί εξοφλούνται δι’ άμοιβαίας άνταλλαγής, καταβαλ- 
λομένων τών πρός έξίσωσιν αναγκαίων ποσοτήτων είς έπι 
ταγήν τού άναφαινομένου ώς οφειλέτου τραπεζικού οίκου 
ύπέρ τοΰ πιστωτοΰ αύτοΰ έπί τής 'Αγγλικής Τραπέζης, έν 
ή όλοι έχουσι πάντοτε ανοικτόν λ|σμόν. "Ωστε ή παρέμβα
σις τών νομισμάτων άποβαίνει έντελώς περιττή.

ΤΙ έποψις αύτη τής άντικαταστάσεως τοΰ νομίσματος διά 
μέσου τού συμψηφισμού περιέχει σημαντιζωτάτην έννοιαν, 
καθ’ ά μαρτυρεί τό ζολοσσαΐον μέγεθος τών εργασιών τοΰ 
έν Λονδίνω Συμψηφιστηρίου (Clearing-House). Δέν πρόκει
ται περί έκατομμυρίων, άλλά περί εκατοντάδων διλιουνίων! 
Τοιουτοτρόπως άπό τού 1868—1873 αί εργασία: αύται 
περιέλαβον, έν μόλις έξαετίας χρόνω, πλέον τών 726 δι- 
λιουνίων δραχμών, ήτοι τω 1867—68 λιο. στερλ. 3 257 
411 000, τώ 1868—69 λ. στ. 3 534 039 000, τώ 1869 
—70 λ. στ. 3 720 623 000, τώ 1870—71 λ. στ· 3 720 
623 000, τώ 1871—72 λ. στ. 5 589 522 000 καί τώ 
1872—73 λ. στ. 6 003 335 000· μέσος όρος 121 διλι- 
ούνια δραχμών κατά παν έτος.

Έάν ύπετίθετο, ότι είς έξόφλησιν τοιούτων ποσοτήτων 
ήτο άναπόφευκτος ή διακονία τοΰ νομίσματος, άνεξαρτή- 
τως τής έζ τής τριβής αυτού έπιγιγνομένης μεγάλης εθνι
κής ζημίας, έκαστος ήδύνατο νά κοινή περί τής σημασίας 
τών μεγάλων τούτων όγκων έν τή νομισματική τής χώρας 
κυκλοφορία, άμα ώς λάβει ύπ’ δψιν, προκειμένου περί τής 
'Αγγλίας (έν ή, ώς γνωστόν, ό χρυσός άποτελεΐ τό νόμι
σμα), τάς τελευταίας τού χρυσού έζ τής ’Αγγλικής άγοράς 
Εύρωπαΐζάς προμήθειας. Διότι πάντως θά έπήρχοντο φοβε
ρότατα: άνωμαλίαι έν τή έθνική τής χώρας ταύτης οικο
νομία, άν δέν ύπήρχεν είς τοιοΰτον βαθμόν άνεπτυγμένη ή 
διά τής πίστεως συναλλακτική κυκλοφορία, όσον μαρτυρεί 
ή προσημειωθεϊσα τών διλιουνίων γλώσσα, καί πάλιν είς 
έν μόνον θέμα, τό περί ού νΰν πρόκειται τοΰ σ υ μ ψ η φ ι· 
στικοΰ συνεταιρισμού.
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ΕΡΓΑΤ1ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ·

Άν ζαί στερούμεθα βάσιμων πληροφοριών περί τοϋ κι
νούμενου έπί τών ορίων τών ήμετέρων πόλεων πληθυσμού, 
έζ τής κοινής όμως πρακτικής δυνάμεθα νά παραοεχθώμεν, 
ότι σπουδαία ποσότης ατόμων τοϋ εργατικού πρό πάντων 
λαοΰ μεταβιβάζεται άπό τόπου είς τόπον έπί σκοπώ βιο
μηχανικής ένεργείας. Συνηθέστατον δέ είναι συναντημα 
νέων άνθρώπων, οΐτινες, έγκαταλείποντες τήν πατρικήν ε
στίαν καί έλάχιστα έχοντες μεθ’ έαυτών έφόδια, ρίπτονται 
είς τάς οδούς τής άστικής τύχης, τών όποιων όσω άφ’ ένός 
επιμελούνται οί άρχοντες τών πόλεων, τόσω άφ’ έτέρου 
δέν φείδονται οί έπιζίνδυνοι τής πονηριάς σπόροι.

’Απέναντι τών δοκιμασιών, εις τάς οποίας ή άπειρια ω
θεί τόν νεαρόν έργάτην, τά φώτα τών συναδέλφων αύτού 
άποτελούσι πάντοτε ίσχυροτάτην βοήθειαν. Μόνος άγωνι- 
ζόμενος πρός τήν άνάγκην τής συντηρήσεως καί τήν άνάγ- 
ζην τής άποκαταστάσεως, έχει βεβαίως έλατήρια άξιαπαν- 
τός λόγου. "Αραγε δέν δύνανται τά έλατήρια ταΰτα νά 
ζαταστώσι δραστικότερα ύπό τήν έμπνευσιν τής όμοτεχνιας 

ζαί τής κοινής άνάγκης ;
Κατά τοϋτο ή Τωσ^ιζή πρακτική 

ζτικότατα μαθήματα, ύπό τήν έποψιν 
ένστικτου, ούτως είπεΐν, λειτουργίας 
άρχών, αιτινες άναλόγως τών τόπων 
νανται μέν νά λάβωσι διαφόρους άναπτύξεις, 
όμως είναι πάντοτε αί αυται. Καθώς παρατηρεί ό Le Play, 
ή έντός τής 'Ρωσσίας άπό τόπου εις τόπον μεταβίβασις 
τών άνθρώπων πρός εύρεσιν έργασίας είναι συνηθέστατον 
μεταξύ τού λαού έπιχείρημα. Κυρίως ή μεγάλη κινησις 
προέρχεται, ώς απανταχού, ούτω ζαί έν 'Ρωσσία έζ τής εξο
χής, αί δέ πόλεις χρησιμεύουσιν ώς άντλίαι, αιτινες σύρουσι 

παρέχει ήμΐν διδα- 
τής έντός τοϋ λαοΰ 

τών έταιριστικτών 
ζαί τών χρόνων δύ- 

ζατά βάσιν

πρός εαυτάς τόν διαθέσιμον τών χωρίων πληθυσμόν. Έ- 
πειόή πρόζειται περί μεγάλων αποστάσεων, ζαί τά μέσα 
τής συγκοινωνίας είναι πολλαχού έλλειπή, ή άναχώρησις 
τών έργατών έζ τών έξοχιζών αυτών κοινοτήτων είναι 

αποτέλεσμα κοινής συνεννοήσεως, άποτελούσης μετανα- 
στευτικάς ομάδας, άνά 15 συνήθως άτομα, τά όποια ύπο
βάλλονται εις κοινόν οργανισμόν, έχοντα τόν αρχηγόν καί 
τήν πεθαρχίαν του, ζοινάς προσευχάς, κοινά γεύματα καί 
κοινόν ταμειον, έξ ού άγοράζεται πρός μεταφοράν τών έφο
δίων φορτηγόν μεθ’ ίππου άμαξα, τήν όποιαν ή έργατική 
όμάς πεζή παρακολουθεί.

Άλλ’ ή εΰρυτέρα τής 'Ρωσσιζής έργασίας διοργάνωσίς 

άναφαινεται έντός τών πόλεων. "Αμα ό έργάτης είσέλθη έν 
αύτοΐς, εύρίσκεται άπέναντι διαφόρων συνεταιρισμών, τούς 
όποιους άποτελούσι τής αύτής ένασχολήσεως άτομα. Οί 
συνεταιρισμοί ούτοι ονομάζονται Ά ρ τ έ λ, χρησιμεύουσιν 
εις τήν πρώτην άμα καί τήν περαιτέρω άποζατάστασιν τών 
εργατών και προσοιζειοϋνται τοιουτοτρόπως όλους τούς 
έξωθεν ερχομένους. Ό σκοπός τών συνεταιρισμών τούτων 
δύναται νά διαιρεθή είς δύο, είς παραγωγικόν ζαί κατανα
λωτικόν. Ύπό μέν τήν πρώτην έποψιν, ή έταιρία φροντίζει 

περί τής εύρέσεως έργασίας δι’ έκαστον τών μελών αύτής, 
ύπό δέ τήν δευτέραν, έπιμελεΐται τά τής τροφής αυτών καί 
αποβλέπει ιδιαιτέρως, καθ’ όσον αί περιστάσεις έπιτρέπου- 
σιν, είς τήν ύπαρξιν κοινής τραπέζης.

Ό διοικητικός οργανισμός τών Άρτέλ είναι άξιος ιδι
αιτέρας προσοχής. ΊΙ όλη ύπηρεσία αύτών κινείται δι’ άρ- 
χηγών, έζλεγομένων ύπό τοϋ έταιριζου σώματος καί έ- 
ξασζούντων μεγάλην έν αύτώ εξουσίαν. Ή μίσθωσις τής 
έργασίας τών συνεταίρων ένεργεΐται διά μέσου τών αρχηγών 
τούτων, οΐτινες είσπράττουσι ζαί τά ήμερομίσθια, τών ο
ποίων είναι περίεργος ή μέθοδος τής διανομής, διότι, μετά 
τήν άφαίρεσιν τών κοινών δαπανών, τό ύπόλοιπον διανέμεται 
εξίσου πρός όλα τά μέλη τοϋ συνεταιρισμού. Άλλ’ ένώ 
ούτω δέν λαμβάνεται ύπ’ όψιν ή μείζων ή ή έλασσων τοΰ 
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εργάτου έπιδεξιότης, ουδέ ή ισχύς ή ή ασθένεια αυτού, άφ1 
έτέρου ή αδικία τής ίσης διανομής έπανορθοΰται έν τή δια
μοιράσει τοϋ βάρους τής έργασίας, καθόσον ό αμαθέστερος 
καί ασθενέστερος ύποβάλλεται είς πλείονας άναλόγως ημέ

ρας έργασίας ή ό κρείττων αύτοΰ.
Έάν ή μέθοδος αύτη τής διανομής τοϋ κοινού εισοδή

ματος έχη πολύ τό χωλαΐνον, έφ’ δσον καταδικάζει τούς 
ίκανωτέρους έργάτας είς τοσαύτην άργίαν, όση άρκεΐ πρός 
ίσοστάθμισιν τών διαφόρων άνισοτήτων, δίδει δμως ιδιαι
τέραν άφορμήν είς περαιτέρω μελέτην τής οικονομικής ά- 
ποστολής τού συστήματος τών έν κοινοπραξία ζών- 
των. Βάσις μέν πρέπει πάντοτε νά είναι ή δικαιοσύνη, ώς 
μέσον δέ — ήδύνατο νά έπινοηθή κράμα τι άνάλογον έκ 
τής άρχής τοϋ ημερομισθίου καί έκ τής άρχής τοΰ έργα- 
τικοΰ χρόνου, δπως δίδηται έκάστω ή προσήκουσα άτομική 
καί κοινωνική άποστολή. Τή άληθεία δταν τις καθ’ δλας 
τάς δοκιμάς δύναται νά εϊναι άπλοΰς λιθοτόμος, αί υπέ
ροχοι έργατικαί ικανότητες πρέπει νά έχωσι μείζονα εύκαι- 
ρίαν πρός τα ά ν ώ τέρα τοϋ κοινωνικού συμφέροντος έργα.

Έν τούτοις δέν έχω ήδη σκοπόν τήν φάσιν ταύτην τού 
εταιρικού προβλήματος, ήτις υπενθυμίζει, άν καί μακρό- 
θεν, πολυσήμαντου σελίδα τής ’Αριστοτελικής φιλοσοφίας 
έπί τής φυσικής ύ π ο τ α γ ή ς. Mot άρκεΐ ό έκτεθεις 
μηχανισμός ώς δείγμα διά τάς διασκορπιζομένας μονάδας 
τοΰ έργατικοΰ τής Ελλάδος λαοΰ. πρός τάς οποίας Οά 
έπρότεινον, ίνα κατά τόν ένόντα σχηματίζωνται είς ομάδας, 
ούχί ύπό τήν σημαίαν τών οικονομικών τοΰ μεσαιώνος πα
ραγνωρίσεων, άλλ’ ύπό τήν αιγίδα τής φυσικωτέρας πρός 
έκάστην κοινότητα καί βιομηχανίαν αρμονίας, έπί άμοιβαίω 
καί σταθεροί σεβασμώ μεταξύ τών αιωνίων άρχών τής 
άτομικής καί τής κ ο ι ν ή ς άμα ένεργείας.

ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1871 KAI 1S72.

Καθόλου μέν πας νόμος έχει ίδιάζουσαν αύτώ έννοιαν, 
δτι προνοεΐ περί τών συμφερόντων τής έπικρατείας καί ύπό 
τήν έποψιν ταύτην, είτε άμέσως είτε έμμέσως, εϊναι γενι
κός. Έν τούτοις έν πάση νομοθετική αναπτύξει δύναται νά 
γίνη κεφαλαιωδεστάτη διάκρισις μεταξύ τών μέτρων, τά 
όποια απλώς χρησιμεύουσιν είς τήν συνήθη κίνησιν τής 
πολιτικής μηχανής, καί τών μέτρων, τά όποια άνοίγουσι 
νέους είς αύτήν δρόμους. Ή έννοια τοΰ γενικού συμφέρον
τος έν τή δευτέρα περιπτώσει έχει ώς άναγκαΐον συμπλή
ρωμα τήν έκτασιν τοΰ θεσμού είς δσον ενεστι μείζονα καί 
^ωτικότερον κύκλον ύποθέσεων. Ύπό τήν έποψιν ούτω ταύ
την θέλω πραγματευθή τούς έν έτεσι 1871 καί 1872 ψη- 
φισθέντας ύπό τής 'Ελληνικής Βουλής νόμους. Άπόκειται 
οε είς τόν άναγνώστην, ίνα σύνδεση τήν μελέτην ταύτην 
πρός τήν έπί τών νομοθετημάτων τοϋ 1873 δημοσιευθεϊ- 
σαν ήδη έν τή Οικονομική Επιθεωρήσει (Τόμ. Α. φυλ. Γ, 
ΙΑ' καί IB).

1871

Α'. — Μεταξύ τών κυριωτέρων προϊόντων τής ήμετέρας 
7_ώρας διακρίνονται ή σταφίς καί ό οίνος. Ή μέν έχει ήδη 
άνεγνωρισμένα τά διπλώματα αύτής είς τό διεθνές έμπό
ριον, ό δέ προώρισται διά τής βαθμιαίας τελειοποιήσεώς του 
να ενεργήση σπουδαίαν μεταβολήν είς τήν παραγωγικό
τητα τοΰ μεσημβρινού ήμίϋν τόπου. Έπί τοΰ θέματος τού
του τά έξοδα τής καλλιέργειας, ένεκεν τών άτελών έτι έν 
χρήσει μεθόδων, ΐπιβαρύνουσιν είς υπερβολήν τόν κλάδον 

τούτον τής γεωργίας. Έπειδή δέ ύπεβλήθη είς τήν Κυ- 
βέρνησιν έφεύρεσις, σκοπούσα τήν είς τό ήμισυ έλάττωσιν
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τών δαπανών τούτων, άνευ βλάβης τών κτημάτων καί άνευ 
έλαττώσεως τοΰ εισοδήματος αύτών, ό νομοθέτης έσπευσε 
διά τοϋ 'ΓΟΕ' νόμου νά έπικυρώση τήν γενομένην σύμβα- 
σιν καί νά ύποσχεθή ώς αμοιβήν 50 χιλ. δραχμών, ταχθεί 
σης μετ’ άλλων εγγυήσεων καί προθεσμίας εξαετούς διά 

τήν ενέργειαν τών αναγκαίων δοκιμασιών.
Β'.—’Ιδιαιτέρα άπαιτεϊται μνεία έπί τινων δαπανημάτων, 

τά όποια έψήφισεν ό νομοθέτης. " γενικότερος χαρακτήρ 
αύτών αναφαίνεται έν τω ζονδυλίω τών 20 χιλ. δραχμών 
διά τήν μετακομιδήν τών λειψάνων τού κατά τό 1821 ά- 
παγχονισθέντος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγο- 
ρίου,ακαθ’ο πρωτομάρτυρος τής 'Ελληνικής έπαναστάσεως» 
αναφέρει ό νόμος. ’Ακολούθως έρχεται τό ύπέρ τών έν Κύ
πριο λιμωττόντων κονδύλιον τών 20 χιλ. δραχμών, τό 
όποιον θεωρώ ώς πρακτικωτάτην ένδειξιν τής αδελφότητος 
του 'Ελληνικού λαού, είς τό πείσμα όλων τών ιστορι
κών ατυχιών του. Οί δύο ούτοι νόμοι (Τ1ΙΔ' καί 'ΠΙΕ') 
είναι ύπό εθνικήν έποψιν γενικωτάτης διά τούς "Ελληνας 

έννοιας.
Γ'. — Ό 290 χιλ. δραχμών ύπέρ τής χήρας Αόύδ ψη- 

φίσας Τ1ΙΘ' νόμος είναι άξιος ιδιαιτέρας προσοχής. Ξένοι 
"Αγγλοι ήλθον είς έπίσκεψιν τής 'Ελλάδος, καί τό πεδίον τοϋ 
Μαραθώνος, έν τώ όποίω σώζεται μία τών ώραιοτέρων έπί 
τής ιστορίας δαφνών ήμών, φυσικώ τώ λόγω τούς ελκύει. 
Κατά τήν επιστροφήν όμως σπείρα αγρίων τοϋ δάσους κα
κούργων έπιτίθεται κατά τής συνοδείας, τήν αιχμαλωτίζει 
καί μεθ’ ήμέρας τινας σφάζει τούς είς χεΐράς της άπομεί- 
ναντας αιχμαλώτους ένώπιον τών οφθαλμών τής άτέχνως 
διωκούσης αύτούς στρατιωτικής δυνάμεως. Ό νόμος ούτος 

δέν είναι καθαρόν ύπέρ τής χήρας ένός θύματος προϊόν τής 
θελήσεως τών αντιπροσώπων τοϋ Ελληνικού έθνους. Υπο
λαμβάνω αύτόν μάλλον ώς άποτέλεσμα πιέσεως τής ’Αγ
γλικής Κυβερνήσεως καί κατατάσσω τήν ούσίαν του είς τήν 
τάξιν τών εθνικών προστίμων. ’Εάν κρίνωμεν τυπικώς, ού
δεμία αμφιβολία ότι ή πίεσις αύτη ύπήρξε κατάχρησις τής

ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΪΜΊΈΙ’ΟΝΙΌϊ ΝΟΜΟΙ ΙΟΥ 1871 ΚΑΙ 1872. 259 

ισχύος. "Οταν όμως τόπος τις άνέχηται τήν κατάστασιν 
κεκηρυγμένου έν τοΐς ύπαίθροις ληστρικού πολέμου, είς τά 
ομματα τής α ί ω ν ί α ς δικαιοσύνης καθίσταται έπίσης 
ύπεύθυνος, όπως καί ό βάρβαρος ένώπιον τοϋ πεπολιτισμένου 
λαού πρός αποφυγήν τής τοϋ ανθρωπίνου γένους φθοράς.

Δ'. —Ύπό τήν έποψιν ταύτην παρά τά όρια τής ήμετέ
ρας έπικρατείας συζητεϊται ήδη έπί τέσσαρας όλας δεκαε
τηρίδας τό δικαίωμα τών αγαθών πολιτών, άν πρέπει νά ζώ- 
σιν έν ασφαλεία ή ύπό τήν σπάθην πάντοτε τοϋ ληστοΰ, 
ήτις είναι πολλώ φοβερωτέρα τής τού Δαμοκλέους. "Οταν 
ή διπλωματία κατα τό 1830 έπεχείρησεν τήν τοποθέτησιν 
τών 'Ελληνικών ορίων, σύν τή παραγνωρίσει τών ιστορι
κών λόγων τοΰ ύπέρ έλευΟερίας συναγωνισθέντος περίοι
κου λαού, άπέδειξε συγχρόνως ότι έντελώς ήγνόει καί τάς 

γεωγραφικός τής χώρας περιστάσεις. Τοιουτοτρόπως ήρ- 
κέσθη απλώς νά δόση είς τά 'Ελληνικά όρια, ώς πρόχει
ρος χάρτης μαρτυρεί, τό σχήμα σ φ η ν ό ς καί νά έμπήξη 
ταύτην είς τήν καρδίαν τοϋ Ήπειροθεσσαλίκοϋ τμήματος, 
οπερ άσπλάγχνως άφινε είς τήν προτέραν αύτοΰ τύχήν. 
’Αμφιβάλλω άν 100 χιλ. άνδρών δύνανται νά φυλάξωσι 
τήν άσφάλειαν τών ορίων τούτων κατά τών ληστρικών επι
δρομών, έν περιπτώσει καθ’ ήν καθυστέρει ή άστυνομική 

τών ομόρων έπικρατειών έπικουρία.
Η κυρία πηγή τής ληστείας οφείλεται λοιπόν είς έν δι

πλωματικόν λάθος. Τόσαι τού έδάφους άνωμαλίαι συνδυα- 
ζόμεναι πρός τόν βίαιον χαρακτήρα καί τήν αμφιβολίαν τής 
έντεΰθεν καί έκεΐθεν τών ορίων οικονομικής καί διοικητικής 
άποκαταστάσεως, έχρησίμευσαν ώς διηνεκής άφορμή, ήτις 
κατά τάς περιστάσεις έντός τοϋ ’Οθωμανικού ή τοϋ ‘Ελλη
νικού κράτους εύχερώς άπετέλει τόν πυρήνα τών ληστρι
κών συμμοριών. Μεταξύ τών νομοθετημάτων, τά όποια 
κατά τής λύμης ταύτης έξεδόθησαν έν Έλλάδι, τό σημαν
τικότατο'? οφείλεται είς τήν περί ής πρόκειται κοινοβουλευ
τικήν περίοδον. Τά άποτελέσματα δέ αύτοΰ, συνδραμού- 
σης κ/.ί τή; ευτυχούς συμπτώσεως τής αύστηράς καταδιώ- 
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ξεως τής ληστείας ζαί έκ [Λερούς τών 'Ελληνικών ζαί έκ 
μέρους τών Τουρκικών αρχών, άπέληξαν είς τήν τελείαν 
σχεδόν έξόντωσιν τοϋ μεγίστου τούτου οεινοΰ. Ιό οικονο
μικόν άποτέλεσμα είναι άνώτερον παντός λόγου, εις ένδει- 
ξιν τοϋ οποίου άρκεΐ ή έξης ατομική μου πείρα. Κατά τό 
1870 έμίσθωσα έν τή Αθηναϊκή έξοχή τής Κηφισιάς άντί 
■100 δραχμών οικίαν, ήτις μετά τρία έτη έμισθώθη άντί 
1 500. Όποια όμως διαφορά μεταξύ τών δύο τούτων έπο- 
χών υπό τήν έποψιν τής άσφαλείας ! Ένώ κατά τήν πρώτην 

πιθανώς οί λησταί κατεσζόπευον ύμάς έκ τών ορεινών κο
ρυφών έξωθεν αύτής τής πρωτευούσης, ζατά τήν οευτέραν 
ή οικονομική έντασις άποτελεϊ ιδιαίτερον χαρακτήρα. 
Τό έθνικόν λοιπόν πρόστιμον, ού έμνήσθην άνωτέρω, δέν 
άπέ&η είς μάτην καί τό αίμα τών ξένων έχύθη είς τόπον 
άγνισμοΰ, τοϋ οποίου τήν ιδέαν ζαί τό άποτέλεσμα, άνευ- 
ρίσζω έν τή ψηφίσει άμα ζαί τή έφορμογή τοϋ άνά χεϊρας 

ΤΟΔ' περί ληστείας νόμου.
Ή όλη οικονομία τοϋ νόμου τούτου στηρίζεται έπί τεσ

σάρων κυρίως βάσεων· 1) έπικήρυξις τών ληστών, 2ΐάμοι- 
βαί τών έπί τής ζαταδιώξεως αύτών, 8) έζτόπισις τών ύπο
πτων έπί λησταποδοχή ζαί 4) ποιναί.

1). Ή έπικήρυξις τοϋ ληστοϋ ίσοδυναμεΐ πρός τήν θέ
σιν έκτός τοϋ νόμου. Ό πρώτος τυχών ούναται 
άκριτον νά φονεύση τόν έπιζηρυχθέντα. Έπί τούτω όμως 
απαιτείται ό διά Β. διατάγματος προσδιορισμός τοΰ προ
σώπου έπί τή βάσει δικαστικού εντάλματος, στηριζομένου 
έπί έζθέσεως, συντεταγμένης ύπό τοΰ αρμοδίου νομάρχου, 
είσαγγελέως πρωτοδικών καί μοιράρχου. Είναι άξιοπαρα- 
τήρητον, ότι ή προγραφή αύτη δέν περιορίζεται έντός μό
νης τής Ελλάδος, άλλά περιλαμβάνει ζαί τάς παρορίους 
αύτή έπαρχίας τής ’Οθωμανικής έπικρατείας, τας οποίας 
ούδέν όλιγώτερον, προζαλεΐ ό νόμος, ινα έπί χρηματική 
αμοιβή φονεύωσι τούς ύπό τής Έλλ. Κυβερνήσεως έπιζη- 
ρυσσομένους ώς ληστάς. Έν γένει ό έπιζηρυχθείς οιατε- 
λει είς ζατάστασιν νομίμου άπαγορευσεως, ή δέ περιουσία 

του διοιζεϊται ύπό τοϋ οικείου δημάρχου ώς νομίμου ζηδε- 
μόνος αύτοϋ. Αί απαιτήσεις τών ζημιωθέντων έν γένει, κα
θώς ζαί τοΰ δημοσίου λόγιύ εξόδων ζαταδιώξεως, έζζαθα- 
ρίζονται προσωρινώς ύπό τοΰ Προέδρου τών αρμοδίων Πρω
τοδικών, ή δέ άπόφασις αύτοϋ άποτελεϊ τίτλον πρός εγ
γραφήν ύποθήζης. Ή έζτέλεσις τών απαιτήσεων τούτων 
ένεργεΐται μετά τήν οριστικήν έζδίζ.ασιν τής ύποθέσεως διά 
ζατασχέσεως τής περιουσίας τοΰ έπιζεζηρυγμένου ληστοϋ, 
ένεργουμένης όπως ζαί έπί τών πρός τό δημόσιον καθυ- 
στερούντων, τούτέστι λίαν συνοπτιζώς.

2) Αί πρός καταστολήν τής ληστείας άμοιβαί δύνανται 
νά μελετηθώσιν ύπό διαφόρους έπόψεις. Ή κυβέρνησις δύ
ναται νά προβιβάση ζατ’ έκλογήν είς χηρευούσας θέσεις 
τούς στρατιωτικούς έζείνους, οΐτινες άποδεδειγμένως ήρί- 
στευσαν ζαί έφόνευσαν ή συνέλαβον ληστήν έπιζεκηρυγμέ- 
νον. Διά τήν άποτελεσματιζήν ζατάοειξιν, τήν σύλληψιν 
ή τόν φόνον έκάστου ληστοϋ ορίζεται έν τώ περί έπιζηρύ- 
ξεως διατάγματι χρηματική άμοιβή. Καθόσον δέ δυνατόν 
έζ περιστάσεων άπροσδοζήτων νά άποβή ή ζατάδειξις άνευ 
αποτελέσματος, ό νόμος άφήζεν είς τόν υπουργόν τών 
Εσωτερικών τήν κρίσιν περί άναλόγου τίνος τότε αμοιβής. 
Άφ’ ένός διά τήν ζατάδείξιν ζαί άφ’ έτέρου διά τήν σύλ- 
ληψιν ζαί τόν φόνον τών ληστών συντάσσονται χωριστά 
πρωτόκολλα ύπό τοΰ νομάρχου ή έπάρχου, είσαγγελέως 
Πρωτοδικών ή είρηνοδίκου τής πρωτευούσης τής έπαρχίας, 
τοΰ μοιράρχου, τοϋ έπί τής ζαταδιώξεως άποσπασματάρ- 
χου καί τοΰ οικείου δημάρχου. Τό περί ζαταδείξεως πρω
τοκολλάν δέν αναφέρει τό όνομα τοϋ ζαταδείζτου, τό δέ 
ένταλμα τής πληρωμής τής προζηρυχθείσης άμοιβής έκδί- 
δεται έπ’ όνόματι τοΰ νομάρχου ή έπάρχου, έκτός άν ό ζα- 
ταδείκτης συγζατατεθή είς τήν δήλωσιν τοϋ ονόματος του 
ή δίορίση άντιπρόσωπον. 'Όσον άφορα τό πρωτόζολλον τής 
συλλήψεως ή τοϋ φόνου ύποβάλλεται άμέσως είς τό ύπουρ- 
γεϊον τών έσωτερικών, όπερ άποφαίνεται έντός 20 ημερών, 
μετά παρέλευσιν τών όποιων κατατίθεται τό πρωτόζολλον
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ύπό τοΰ νομάρχου ή έπαρχου είς τό επιτόπιου συμβολαιο- 
γραφείου καί χρησιμεύει ώς μ ό υ ο υ αποδεικτικού μέσου,

’Αποκτά δικαίωμα διορισμού είς θέσιν έθνοφύλαζος πρός 
30 δρ. του μήνα έπί πενταετίαν, ή οδηγού πρός 50 δρ. 
τόν μηυα ό ζαταδείκτης έζεΐνος, έξ ού προήλθε σύλληψις 
ή φόνος έυός ληστού διά τήν πρώτηυ περίπτωσιν, πλειό- 
υωυ ή έυός άρχιληστοϋ διά τήυ έτέραυ. Έάν τις ζαταδεί- 
κτης πάθη κατόπιυ ύπό ληστώυ έυεζευ τής δι' αύτού γε- 
υομέυης ζαταδιώξεως, δι’ άπλούν μέυ τραύμα λαμβάνει 
παρά τού δημοσίου λόγω μέυ ίάσεως δρ. 100, λόγω δέ 
άποζημιώσεως δρ. 100—300· έυ περιπτώσει δέ καθ’ ήυ ζα- 
ταστή διαρκώς άυίζαυος πρός έργασίαν λαμβάυει, έγγαμος 
μέυ ών, σύυταξιυ 50 δρ. τόυ μήνα, άγαμος δέ, 30. Έυ 
περιπτώσει δέ άπωλείας τής ζωής, ή χήρα λαμβάνει σύν
ταξιν δρ. 20 ζατά μήνα ζαΐ έκαστον τών Οηλέων τέκνων 
του προικίζεται ύπό τοΰ δημοσίου διά δρ. 500.

Έάν πολίτης ή έθνοφύλαξ πληγωΟή έν συμπλοκή μετά 
ληστών, λαμβάνει πρός ΐασιν ζαΐ διά τάς ημεραργίας του 
δρ. 200—500. Έάν δέ τις έξ αύτών, ή ύπαξιωματικός, ή 
στρατιώτης ζαταστή έζ τών πληγών διαρκώς άνίζανος 
πρός έργασίαν, λαμβάνει μηνιαίαν σύνταξιν έγγαμος μέν 
ών, δρ. 50, άγαμος δέ, 30. Ή σύνταξις μεταβαίνει διά 
μέυ τήν πρώτην περίπτωσιν είς τήν χήραν ζαΐ τά ορφανά, 
διά δέ τήν δευτέραν είς τούς γονείς, κατόπιν δ’ αύτών είς 
τάς άγάμους άδελφάς ζαΐ τούς άνηλίζους άδελφούς κατά 
τάς κοινάς περί συντάξεων τών ύπαλλήλων διατάξεις. Έάν 
δμως κατά τήν συμπλοκήν έφονεπθη, ή ζατά συνέπειαν 
τών κατ’ αύτήν πληγών άπέθανευ ό πολίτης, έθνοφύλαξ, 
ύπαξιωματικός ή στρατιώτης, ή μέν χήρα αύτοΰ λαμβάνει 
δρ. 30, έκαστον δέ τών τέκνων άνά δρ. 15, τά μέν άρρενα 
μέχρι ένηλιζιώσεως, τά δέ Οήλεα μέχρι γάμου, έκαστον 
τών οποίων προικίζεται περιπλέον ύπό τοΰ δημοσίου διά 
δρ. 500 (■).

Όενν αφορά τού: αγάμους. μεταγενέστερος νόμος τζ.ς 20

3).  Ή έζτόπισις τών ύποπτων άφ1 ένός μέν περιλαμβάνει 
τούς επομένους συγγενείς τών έπικεκηρυγμένων ληστών, 
ανιόντας, σύζυγον, τέκνα, άδελφούς καί άδελφάς, πενθερόν 
καί πενθεράν, άφ’ ετέρου δέ ένεργεΐται άπό τής Στερεάς Ελ
λάδος πρός τήν Πελοπόννησον ή τάς νήσους (έκτος τής 
Εύβοιας) καί τάνάπαλιν. Βεβαίως ή κεφαλική προγραφή 
τού άνά χεΐρας νόμου άποτελεΐ τήν μάλλον Δρακόντειου 
έποψιν. Έν τούτοις δέν δύναμαι νά λησμονήσω, ύπό τήυ 
έποψιν τής έκτοπίσεως, μίαν συνάυτησιν τού θέρους 1871 
έντός πυκνού δάσους παρά τόν ’Ισθμόν τής Κορίνθου. Φω- 
ναί γυναικών ζαΐ παιδιών νεογνών ταχέως προσήλωσαν τήν 
προσοχήν μου. 'Ήσαν 50 περίπου πρόσωπα, συντετριμμένα 
έκ τής μαζράς οδοιπορίας, πειναλέα, τά όποια άπόσπασμα 
χωροφυλάκων ώδήγει έκ τών ορίων τής έπικρατείας είς τήν 
πεδιάδα τοΰ ’Άργους.

Ή έζτόπισις διατάσσεται ύπό τής διοικητικής καί στρα
τιωτικής άρχής, ένεργεΐται δέ μετά 30 ημέρας άπό τής 
ζοινοποιήσεως τής περί τούτου άποφάσεως, τήν οποίαν δύ
ναται (άνευ άποτελέσματος άναστολής) νά άνακόψη ό έζ- 
τοπιζόμενος ένώπιον παντός είρηνοδίκου, προτείνων συγχρό
νως καί τούς λόγους του ζαΐ τά πρός άπόδειξιν αύτών 
μέσα. Ή άνακοπή διευθύνεται άμέσως πρός τήυ έζδούσαν 
τήν άπόφασιν διοικητικήν άρχήν καί ύπό ταύτης μετά τών 
αναγκαίων πληροφοριών προς τόν αρμόδιον Εισαγγελέα, 
όστις έντός 3 ημερών καλεΐ τόν άναζόπτοντα και τούς μάρ
τυρας ένώπιον τών Πλημμελειοοικών, κατά τής άποφάσεως 
τών οποίων ούδέν ειδικόν μέσον έπιτρέπεται έζτός τής έπι 
ερημοδικία άνακοπής.

Έάν άποθάνη, φονευθή, συλληφθή, προσέλθη ή προσ- 
φύγη εις άλλο κράτος ό ληστής, οί έκτοπισθέντες συγγε
νείς του έπανέρχονται είς τά ϊδια, δυνάμει άδειας τού έπί

Μαΐου’1871 μετέδωκε τό δικαίωμα της συντάξεως εις τούς γονείς 
καί έν ελλείψει αύτών είς τάς αγάμους άδελφάς καί τούς ανηλίκους 
αδελφούς.
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τών ’Εσωτερικών ύπουργοΰ, όστις κρίνει περί της αλήθειας 

τών ανωτέρω περιπτώσεων.
4).  Ή έποψις τών ποινών περιέχει ιδιαίτερον διαφέρον. 

’Ενώ άφ’ ένός πρόκειται περί προσθήκης έν γένει εις τάς 
μέχρι τοΰδε κατά τής ληστείας ποινάς, άφ’ έτέρου έρχον
ται αί ποινικαί διατάξεις αί τόν ιδιαίτερον τοΰ νόμου μηχα

νισμόν άφορώσαι.
Ώς πρός τό πρώτον, έν πάση πρός έκτέλεσιν ληστρι

κών πράξεων ενώσει δύο ή πλειόνων έπικεκηρυγμένων λη
στών, ό μέν άρχηγός τιμωρείται διά θανάτου, οί δέ συμμο- 
ρΐται δι’ ισοβίων δεσμών, καί άν άπό άνεξαρτήτων τής θε- 
/.ήσεως αύτών λόγων παρελείφθησαν αί πράξεις, θάνα
τος κατά παντός ‘Ληστοϋ ένόπλως άνθισταμένου. θάνατος 
κατά τοΰ ληστοϋ, όστις αρπάζει τινα χάριν έκβιάσεως, έκ
τός άν άπολύση αύτόν έκουσίως άνευ λύτρων, ότε καταδικά

ζεται είς πρόσκαιρα δεσμά. ΊΙ τελευταία αύτη ποινή έφαρ- 
μόζεται καί κατά τοΰ νοσηλεύοντος ήθεραπεύοντος νοσοΰντα 
ληστήν. Ειρκτή κατά τοΰ άναγγέλλοντος είς ληστάς τά κα
ταδιωκτικά μέτρα τής άρχής. Φυλάκισις τριών μέν έτών 
τούλάχιστον κατά τοΰ έν γνώσει καί άνευ κινδύνου έαυτοΰ 
ή τών συγγενών του τροφοδοτοΰντος ληστήν, ένός δέ έτους 
τούλάχιστον κατά τοΰ άνευ δεδικαιολογημένης άνάγκης 
ερχομένου είς συνέντευξιν μετά ληστών, δύο δέ μέχρις έξ 
μηνών κατά τοΰ μή άναγγέλλοντος είς τήν αρχήν τόν 
όποιον έμαθε τόπον τής διατριβής τών ληστών. — Έν γέ- 
νει τό προκείμενον νομοθέτημα εύρείαν άνοίγει οδόν μετα
μέλειας είς τούς οπαδούς τών άρχιληστών, καί γόνιμον πη
γήν δυσπιστίας δημιουργεί μεταξύ τών ληστρικών τάξεων. 
Έάν ό ληστής άποστή τής ένώσεως πρό πάσης ληστρικής 
πράξεως, τιμωρείται διά τής οικείας πρός ταύτην ποινής 
τής άποπείρας. Έάν δέ συνάμα καταγγείλη τήν ένωσιν, μέ
νει άτιμώρητος. Έάν έντός 6 μηνών άπό τής δημοσιεύ- 
σεως τοΰ νόμου λησταί ούχί έπέκεινα τών τριών συλλά- 
βωσι, προσαγάγωσιν ή φονεύσωσι αρχιληστήν, ή εις "Λη
στής πράξη ταΰτα κατά έτέρου ληστοϋ, προσερχόμενοι ού- 

τοι έντός 10 ήμερών άπό τοΰ φόνου είς μίαν τών δημο
σίων ή δημοτικών άρχών τιμωροΰνται μόνον δι’ ειρκτής (') 
άντί όλων τών μέχρις έκείνης τής έποχής έγκληματικών 
πράξεων των, έκτός άν πρόκηται περί φονέων κατόπιν γε- 
νομένων "ληστών, ή περί άρχιληστών καί ληστών έπικεκη
ρυγμένων, τούς οποίους Β. διάταγμα έξήρεσε τής άνωτέρω 
συγκαταβάσεως, προφανώς διά λόγους έκτάκτου αύτών 
κακουργίας.

Ώς πρός τό ποινικόν μέρος τοΰ μηχανισμού τοΰ νόμου, 
έπειδή καλούνται όλοι οί δημόται (έκτός εύαρίθμων εξαιρέ
σεων) είς συμμετοχήν έπί τής καταδιώξεως τών ληστών, 
άπό τοΰ 20—50 έτους τής ηλικίας, έπί τρεις κατ’ άνώτατον 
όρον ήμέρας άνά πάντα μήνα έντός τοΰ δήμου των (έκτός 
έκτάκτων περιστάσεων, τάς οποίας ό δήμαρχος εκτίμα), οί 
άπειθοΰντες τιμωρούνται διά προστίμου 5—50 δρ. Πάσα 
άδικία τοΰ δημάρχου περί τήν έξακρίβωσιν τών ύποχρέων 
καί τήν σειράν τής ύπηρεσίας αύτών τιμωρείται πειθαρχικώς 
διά προστίμου 25 μέχχις 100 δρ.—Οί έπιτετραμμένοι τήν 
καταδίωξιν τής ληστείας, δημόσιοι παντός κλάδου ύπάλ- 
ληλοι ή ύπηρέται, τιμωροΰνται, έάν όλιγωρώσι, διά φυλα- 
κίσεως 3 τούλάχιστον μηνών, παύονται τής ύπηρεσίας καί 
δέν δύνανται νά άνακτήσωσι νέαν έπί 3—6 έτη, τιθεμένων 
ιδιαιτέρως τών στρατιωτικών είς άργίαν δι’ άπολυσεως έκ 
τής θέσεως. — Δήμαρχοι, πάρεδροι καί άστυνόμοι, έν γνώ- 
σει τής έν τή περιφέρεια των ύποκρύψεως ληστών, μή λαμ- 
βάνοντες, είτε μετά τής στρατιωτικής άρχής, είτε έν άπου- 
σία αύτής μόνοι, τά άνάλογα πρός τήν εξουσίαν των μέ
τρα είς κατάδειξιν καί καταδίωξιν αύτών, ή καταγγελίαν 
τών ύποθαλπόντων αύτούς, τιμωροΰνται διά φυλακίσεως 2 (*)

(*) Διά τοΰ νόμου τής 29 Μαίου 1871 έμετριάσθη ή ποινή εις 
απλήν φυλάκισιν μετά στερήσεως διά βίου τών πολιτικών δικαιω
μάτων, έπεξετάθζ ή έν τώ κειμένω προθεσμία εις δύο έτν, καί ώρί- 
σθνι ή απαλλαγή καί διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ή σύλλτ,ψις, ή 
προσαγωγή ή ό φόνος άρχιληστοΰ ή ληστοϋ έγένετο τή συμπράξει 
μετά πολιτών, στρατιωτικής δυνάμεως, ή καταδείκτου.
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τούλάχιστον μηνών ζαΐ διά παύσεως 3 μέχρις 6 μηνών.—Οί 
έν σζηναις διαιτώμενοι εξοχικοί κτηνοτρόφοι, οί εκτός τών 
ήδη προμνησθέντων συγγενών τών ληστών μέχρι ζαΐ τοΰ 
τετάρτου βαθμού τοιοΰτοι, ζαΐ οί άλλοι ποιμένες καί αγρο
φύλακες τής έν ή έγένετο ληστεία κοινότητος, τίθενται έπί 
βαρείαις κατ' αύτών έπί λησταποδοχή ύπονοίαις είς αστυ
νομικήν έπιτήρησιν 6—12 μηνών (δυναμένην καί νά παρα- 
ταθή καί νά έπαναληφΟή) υπό τοΰ αρμοδίου Πλημμελειο
δικείου συνεπεία κοινής καταγγελίας τοΰ νομάρχου ή έπάρ- 
χου, τοΰ διοικητοΰ τοΰ μεταβατικού καί τής μοίρας ζαΐ τοϋ 
σχετικού δημάρχου. Έάν ό ληστής, έπί ύποθάλψει τοΰ 
οποίου ύπήρχον αί ύπόνοιαι, άπέθανεν, έφονεύθη, συνελήφθη, 
προσήλθεν ή προσέφυγεν είς άλλο κράτος, ό ύπουργός τών 
’Εσωτερικών αίρει τήν αστυνομικήν έπιτήρησιν. — Πάσαι αί 
έντός τοΰ δήμου παραθερίζουσαι ή παραχειμάζουσαι ποι- 
μενικαί ύπό κοινόν αρχηγόν ομάδες εύθύνονται άναλόγως 

τοΰ άριθμοΰ τών ποιμνίων αύτών ζαΐ μέχρι τοΰ ποσοΰ 
3 000 δρ. είς άποζημίωσιν παντός ύπό ληστών ζημιωθέν- 
τος οπωσδήποτε, έκτος έάν άποδειχθή, ότι μέλη μιας ή 
πλειόνων τοιούτων ομάδων συνήργησαν οπωσδήποτε είς 
τήν /,ηστρικήν πράξιν, έστω καί διά μόνης τροφοδοτήσεως 
τών ληστών, ότε εύθύνεται είς πλήρη άποζημίωσιν μόνη 
ή όμάς, είς τήν οποίαν τά μέλη ταΰτα άνήκουσιν. Έν γέ- 
νει πριν αί ποιμενικαί ομάδες μεταβώσιν άπό τών θερινών 
είς τάς χειμερινός βοσκάς καί τάνάπαλιν, προσφέρει έκά
στη αξιόχρεων εγγυητήν ύπό τήν έγκρισιν τής διοικητικής 
αρχής ένώπιον τοΰ συμβολαιογράφου, ύπόχρεων πρός ά- 
πότισιν τής ζημίας. — Έάν άπό τών φυλακών άποδράση 
ληστής καί δέν ύπάρχη δεινότερα τις τοΰ δικαίου παράβα- 
σις, τιμωρείται ό δεσμοφύλαξ ή φύλαξ καί ό στρατιωτικός 
άρχιφύλαξ διά φυλακίσεως τούλάχιστον 3 μηνών, άποβάλ- 
λονται δέ συγχρόνως καί τής ύπηρεσία;. — Ό δέ αξιωματι
κός, είς δν άνήκει ή άμεσος διοίζησις ή έπιτήρησις, τίθεται 
είς αργίαν δι’ άπολύσεως έζ τής θέσεως.

"Οσον άφορα τήν έπί δικαστηρίου ζαταδίωξιν τών συν-
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εργών καί συναιτίων, ό νόμος άφήκεν είς τά δικαστικά 
συμβούλια τόν χωρισμόν τής δίκης αύτών. Ή ταχύτης τής 
εφαρμογής τοΰ δικαίου άπέδειξεν ούτως αγαθούς καρπούς, 
πρό πάντων δέ ή γενική μετάθεσις τής στρατιωτικής κα- 
ταδιώξεως έκ τών χωρίων είς τήν ζωήν τών ύπαίθρων, διά 
τό τέλος τής έντός τούτων έζγυμνάσεως τών άνδρών, τής 
μυστικότητος τών κινήσεων καί τής άποτελεσματικότη- 
τος τών έργων. Όταν πρόκηται νά καταβάλητε ληστάς, 
πρέπει νά γνωρίσητε καλώς τήν τέχνην τοΰ ληστρικού 
πολέμου τών δασών καί τών όρέων.

Τοιοΰτος ό άνά χεϊρας νόμος. Προϊόν δέ έθνικής συγχι- 
νήσεως καί έν πληρεστάτη συνειδήσει τής άκρας αύστηρό- 
τητός του, μετριοφρόνως έθεώρησεν έαυτόν ώς μέτρον δο
κιμαστικόν, περιορίσας ούτω τήν ένέργειάν του μέχρι τοΰ 
έαρος 1875. 'Οπωσδήποτε πρόκειται περί θεσμού, όστις 
έσεται πάντοτε σπουδαίου μνημείου τής έντάσεως, μεθ’ ής ό 
τόπος άπέβλεψεν είς τήν σωστικήν έννοιαν τοΰ ζ υ β ε ρ ν η- 
τ ι ζ ο ύ περί τήν άσφάλειαν καί τήν νόμιμον τάξιν κεφα
λαίο υ.

(Iha. '<·>ί ζί,ζ τ::ι·.'Μί ταύτη; ■,'ηι.',Οϊτη;ιάτω·/ ίϊ; τό

ΜΙΟΓΡΑ.ΦΙΚΙΙ ΜΕΘΟΔΟΣ-

ΙΙρεπει βεβαίως νά θεωρηθή ώς σπουδαίοτάτη σελίς τής 
ιστορίας τής Καταστατικής ή τελευταία Αγγλική άπο- 

γραφή, διά τό μέγεθος τής χώρας, τήν όποιαν περιέλαβε, 
χαί τοΰ πληθυσμοΰ, δν εΐχεν ύπ’ δψιν. Αμφιβάλλω πολύ 
άν αί μεγαλείτεραι τής άρχαιότητος κοσμοκρατορίαι άπε- 
τελέσθησαν έζ τοιαύτης έζτάσεως (7 769 449 □ μιλιά ! ) 
Χαί έκ τοσούτου όγζου άνθρώπων (234 76'2 593 ! ) Όσον 
άφορα τήν έζτασιν, προηγούνται αί έν Αμερική κτήσεις 
3 486 034 □ μίλ., έπονται αί έν ’Ωκεανία 2 980 722, 
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αί έν ’Ασία 964 103, αί έν ’Αφρική 236 860, καί τε- 
λευταΐαι αί έν Ευρώπη 121 730 □ μιλ. Όσον άφορα τόν 
πληθυσμόν, προηγείται ή ’Ασία 194 138 466, έπεται ή 
Εύρώπη 31 993 321 καί μετ’ αύτήν ή ’Αμερική 5 053 
536, ή ’Ωκεανία 2 000 000, ή 'Αφρική κλπ. Τοιουτο
τρόπως κέκτηται πολύ διαφέρον ή μέθοδος, δι' ής έξεπε- 
ραιώθη ή κολοσσαία αυτή άπογραφική έργασία, έν έθνει 
μάλιστα τοϋ οποίου ή κεντρική ύπηρεσία δέν διαθέτει τάς 
ποικίλας δυνάμεις τοϋ γραφειοκρατικού τής λοιπής Εύρώ
πης συστήματος, έκ φυσικής άποστροφής πρός τόν νεκρόν 

τούτου θεόν.
Κατά πρώτον ό παρά τώ ύπουργείω τών ’Εσωτερικών 

κλάδος τής Καταστατικής άπετάθη πρός άπαντα τόν διοι
κητικόν τής χώρας μηχανισμόν, όπου τούλάχιστον ήδύ
νατο νά εύρη οπωσδήποτε έπικουρίαν, καθώς π. χ. είς τά 
ύπουργεΐα τών ’Αποικιών καί τών Έξωτεριών, είς τόν αρχη
γόν τών στρατιωτικών δυνάμεων, είς τό ναυαρχεΐον, εις 
τόν γενικόν διοικητήν τής ’Ινδίας, είς τήν τελωνιακην ύπη
ρεσίαν. Ό σκοπός ήτο νά πεοιλάβη ή άπογραφή πάσαν 
πληροφορίαν, διαφέρουσαν τήν έθνικήν οικονομίαν περί τό 
ζωτικώτερον αύτής άντικείμενον, τά πρόσωπα ήτοι καί τάς 
θεμελιώδεις σχέσεις τής βιοτικής. ΤΙ άξια τής λειτουργησά- 
σης μεθόδου περιβάλλεται μέγιστον κύρος έν τή τελειωτική 
αύτής έπιτυχία. "Ινα δώσω δείγμα τής ακρίβειας καί κα- 
νονικότητος, μεθ’ ής τά διάφορα μέτρα έξετελέσθησαν, άρ
κεΐ μόνη ή κυρίως Αγγλία, τής οποίας ή άπογραφή έπρε
πε νά συμπληρωθή έντός μιας ήμέρας, τήν έπιοϋσαν τής 
νυκτός τής κυριακής τής =|Η ’Απριλίου 1871, ίνα ούτω κα- 
ταληφθή έκαστος άνθρωπος οπουδήποτε τής νυκτός ταύ
της κατεκλίθη, χωρίς νά λησμονηθώσιν έν τώ μεταξύ οί έπι 
πλοίων ή λεμβών, οί έν μεταλλείοις, οι έπι σιοηροορόμων, 

οί ύπό σκηνάς κλπ.
Διηρέθη έντεΰθεν ή χώρα είς ιδιαίτερα άπογραφικά τμή

ματα, έν οίς 626 πρωτεύοντα καί 2 195 ύποοεέστερα, έπι 
έκάστου τών οποίων διωρίσθη κατά μεν τά πρώτα εις άρ- 

χιαπογραφεύς, κατά δέ τά δεύτερα είς άπλοΰς άπογραφεύς, 
μετά βοηθητικού προσωπικού 32 443 άπαριθμητών. Αί ά- 
μοιβαι τών ύπαλλήλων τούτων έκανονίσθησαν ώς έξής. 
Δι’ έκαστον μέν άρχιαπογραφέα 6 λιρ. στερ. έφάπαξ καί 2 
σελ. διά πάσαν χιλιαοα ύπεράνω τής πρώτης μυριάδος άπο- 

γραφομενων ατόμων, οι έκαστον δέ άπλούν άπογραφέα 4 
λιρ. στερλ. εφαπαξ και 1 σελ. διά πάσαν, ύπεράνω τών 
1 200, έκατοστύν άτόμων, δι’ έκαστον δέ άπαριθμητήν 1 
λιρ. στερλ. καί 1 σελ. έφάπαξ, 2 δέ σελ. διά πάσαν 

ύπεράνω τών 400 έκατοστύν άτόμων καί 6 πέν. δι’ έκα
στον μίλιον δρόμου, τόν όποιον πέραν τών 5 μιλιών διέ- 
τρεξαν.

1 ά έργα τών άπαριθμητών συνίσταντο ιδίως είς τήν έν
τός τής τελευταίας έβδομάδος τοΰ Μαρτίου 1871 πρός 
πάντα ιδιοκτήτην ή ενοικιαστήν, είτε ολοκλήρου οικίας, είτε 
πατώματος, είτε δωματίου, διανομήν εντύπων δελτίων πε- 
ριεχόντων διακεκριμένα χωρίσματα είς έγγραφήν τού ονό

ματος, τοϋ γένους, τοΰ έπαγγέλματος, τών τέκνων, τού τό

που της γεννησεως, τοΰ γάμου κλπ. τών ένοικων, ύπαρ- 
χούσης ίοιαιτέρας στηλης οιά τούς τυχόν τυφλούς, βωβούς, 
κωφούς καί φρενοβλαβείς. Ούτω τά μέν κενά τών διανεμό
μενων δελτίων έκαστος ένοικος, αρχηγός οικογένειας, έπρό- 
κειτο νά συμπ7.ηρώση, οί δέ άπαριθμηταί ώφειλον πάσαν 
αμφιβολίαν τών δελτίων νά διαλύωσι δι’ έπιτοπίων εξακρι
βώσεων κατά τήν προεκτεθεΐσαν ήμέραν τής συναθροίσεως 
αύτών έκ τών πρός ούς ταϋτα διενεμήθησαν άτόμων. Έν 
τούτοις έπεφυλασσετο και ιδιαιτέρα κατόπιν έρευνα έκ μέ
ρους τών άπογραφέων, καί μέχρι δέ τού κεντρικού γρα
φείου τής Καταστατικής έξετείνετο ή ύποχρέωσις τής περαι
τέρω διασαφήσεως.

Έν γένει ή ταχύτης τής έκτελέσεως περιείχε τό κύριόν 
του προκειμένου έπιχειρήματος τής Καταστατικής. "Ολα 
τά μέσα τής συγκοινωνίας έτέθησαν είς κίνησιν καί οί άπά- 
ριθμηταί καί οί άπογραφεΐς έτρεχον άπό τόπου είς τόπον 
ώς άστραπή. Τό άποτέλεσμα ύπήρξεν, ότι έάν Κυβέρνησις



27(1 υίΚΟΝΟΜΙΚΙΙ
ΒΑΚΧΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. 27!

τις άποβλέπη είς δσον ένεστι ασφαλέστατα τών μεγάλων 
αριθμών πορίσματα, πρέπει νά μελετήση προηγουμένως τό 
μέγα πείραμα, ούπερ τήν άνάλυσιν, ώς έν σχεδιαγράμματι, 
έν τοΐς ανωτέρω έπραγματεύθην.

ΒΑΚΧΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ·

Μεταξύ όλων τών κλάδων τής γεωργίας ό πλειονας ενα- 
σχολών ανθρώπους, σχετικώς πρός τήν έκτασιν τών γαιών, 
ανήκει εις τήν αμπελουργίαν. Ένώ άφ’ ένός εις καλλιέρ
γειαν π. χ. τοϋ σίτου μεγάλαι αγρών έκτάσεις ύποβάλ
λονται είς τήν συλλήβδην ενέργειαν τοΰ ατελούς ή τελειο
ποιημένου αρότρου, άφ’ έτέρου περί έκαστον τής αμπέλου 
κλήμα συστρέφεται ή έργασία τοϋ ανθρώπου κατά πολλάς 
έποχάς καί διαφόρους τρόπους. Άρκεΐ δέ ή σύγκρισις τών 
οίνοφόρων πρός τάς σιτοφόρους έπαρχίας δεδομένου κρά
τους, ϊνα πείση έκαστον περί τής μείζονος πυκνότητος τοϋ 
πληθυσμού έν ταϊς πρώταις. Διά τήν 'Ελλάδα ή καλλιέρ
γεια τής σταφιδαμπέλου άποτελεϊ ιδιαιτέραν τής παρατη- 
ρήσεως ταύτης έπιβεβαίωσιν. Ού μόνον έπιτείνεται ό πολ
λαπλασιασμός τών άνθρώπων έν αίς έπαρχίαις τό προϊόν 
τοϋτο παράγεται, άλλά συγχρόνως, κατά τάς μεγάλας 
έποχάς τής καλλιέργειας αύτοϋ, κοινότητες, ολοκλήρους ή- 
μέρας άπέχουσαι τών σταφιδοφόρων παραλίων, μεταναστεύ- 
ουσιν περιοδικώς πρός αύτά, έργατικής επικουρίας ένεκεν.

Τά εισοδήματα ούτω τής έκ τοϋ Βάκχου σταφυ/.ής εί
ναι σχετικώς πολύ ανώτερα τοϋ έκ τής Δήμητρος στά- 
χυος,άφοϋ προφανώς συντηροΰσι πλειονας έργατικάς ύπάρ- 
ξεις. Μολονότι κατ’ ακρίβειαν ή πρώτη δέν μετέχει τοϋ 
χαρακτήρος τής άναποφεύκτου άνάγκης, ήτις διακρίνει 
τόν δεύτερον, δέν είναι όμως καί μοναδικόν έπί τοΰ προ- 
κειμένου οικονομικόν φαινόμενον ή τοιαύτη παραγωγική 

σημασία είς βιομηχανίαν δευτερευούσης χρησιμότητες. Ή 
κυρία αιτία τοϋ φαινομένου τούτου οφείλεται είς τήν έν- 
τασιν τής καλλιέργειας. "Οσον αϋτη είναι έκ φύσεως δε
κτική μείζονος συγκεντρώσεως, τόσον ή δύναμις της εί
ναι άποτελεσματικωτέρα. Έν τούτοις ό Rau (Εγχειρίδιου 
’Εθνικής Οικονομίας § 379) δίδει καί περαιτέρω έτι εξηγή
σεις, διά τήν μείζονα ήτοι γονιμότητα τών είς άμπελοφυ- 
τείαν προσοιωρισμένων γαιών, διά τήν επίκαιρον θέσιν αύ
τών πλησίον τών πόλεων, καθώς καί διά τήν άφθονωτέραν 
έπί τών οίνοφόρων γαιών κυκλοφορίαν τών κεφαλαίων.

Έν τούτοις ή παρατήρησις έχει ιδιαιτέραν έτι έννοιαν. 
Ή συμπύκνωσις τής οινοπαραγωγής, καί ώς βιομηχανίας 
καί ώς οργάνου άναπτύξεως τοϋ άνθρωπίνου πληθυσμού, 
συνδέεται άναγκαίως πρός τήν φύσιν τοϋ εισοδήματος, ήτις, 
καί έπί τής προκειμένης ώς καί έπί πάσης άλλης παρα
γωγής, περιέχει δύο σημαντικωτάτας επόψεις, τήν του άκα- 
θαρίστου, ήτις περιλαμβάνει παν είδος δαπάνης (συντήρησις 
έργατών, τόκοι κεφαλαίων, μίσθωμα γαιών κλπ.) καί τήν 
τοϋ καθαρού, τήν ύπέρ τοΰ οίνοπαραγωγοϋ ήτοι. Ένώ 
είναι προφανές, ότι έν γένει ή μεταξύ τών εισοδημάτων 
τούτων άναλογία διαφέρει κατά τόπους καί χρόνους, έπί 
τής αμπελουργίας ή διαφορά αύτη είναι μείζων τής έπί τών 
λοιπών τής γής προϊόντων. Ούτω παρετηρήθη, οτι πρός 
εϋρεσιν τοΰ καθαρού εισοδήματος τών αμπέλων δέν άρκεΐ 
έν έτος, πρέπει δέ νά ύπολογισθώσι πολλών έτών εισοδή
ματα, ένεκεν τής κατά κανόνα διαδοχικής έμφανίσεως τών 
ευφοριών καί τών άφοριών. Έν ’Αλσατία π. χ. κατά μέν 
τόν 18«·' αιώνα ύπελογίσθησαν -13 εύφορα έτη, 43 μέσα, 
38 μέτρια καί 6 άφορα, άπό δέ τοΰ 1800—1827 εύφορα 
μέν 5 έτη, μέσα δέ 11 καί μετριώτατα 11. Έν Βυρτεμ
βέργη άπό τοΰ 1800—1821 ύπελογίσθησαν 7 έτη εύφορα, 
7 μέτρια καί 7 άφορα.

Έάν άφήσωμεν κατά μέρος τήν σταφιδοπαραγωγήν, ήτις, 
διά τήν μεγάλην αύτής έπί τής 'Ελληνικής οικονομίας 

• βπουδαιότητα, δεϊται ιδιαιτέρας καί κεφαλαιώδους μελέτης,
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δυναμένη νά έξαζριβωθή έπί τών ορίων τής έπικρατείας, 
έφ’ όσον έκτος έλαχίστων έξαιρέσεων προώρισται είς εξωτε
ρικήν ιδίως ζατανάλωσιν, όσον άφορα τήν κυρίως βακχικήν 
τής Ελλάδος παραγωγήν, ή έξαζρίβωσις αύτής δύναται νά 
διαιοεθή είς δύο στάδια· 1) είς τό έπί τών καταβαλλόμενων 
φόρων στηριζόμενον, περί ού νΰν δέν πρόκειται καί 2) είς 
τό άπό τής τελωνιακής κινήσεως είς τό διεθνές έμπόριον 
άποβλέπον. Ύπό τήν τελευταίαν έποψιν οί έμπορικοί πίνα
κες τών έτών 1862—1871 παριστώσι τήν εξής έπί οίνων 
καί οινοπνευμάτων είς όζάδας άνάπτυξιν.

Εισαγωγή || 'Εξαγωγή

Έτη Οίνος Οινοπνεύματα
I

Οίνο; Οι’νοπνεύματ.

1862 389838 339402 3454478 47005
1S63 342657 447451 2366764 18953
1864 149564 354359 5085127 23338
1865 15971S 446918 2240608 54266
1866 219939 423810 1759768 44354
1867 79932 332723 3876770 42614
1868 28844 563283 4372829 85894
1869 29516 494398 4619531 44130
187(1 56049 440067 2814980 55295
1871 22600 | 553351 2817515 45841

Έζ τοΰ άνωτέρου πίναζος πληροφορούμεθα, ότι ή μέν 
εισαγωγή τών άλλοτρίων οίνων κατέπεσεν άπο τοϋ 1867 
πέραν πάσης άναλογίας πρός τήν τών προηγουμένων ετών 
καί μετά πολλής σταθερότητος, ή δέ έξαγωγή ύπήρξεν 
ανώμαλος· ή μείζων έντασις αυτής κατά τό 1861 μεθ' ο 
έπονται τά έτη 1869 καί 1868, ή μικροτέρα κατά τό 
1866 μεθ’ δ επεται τό 1865, καί ή μέση κατά τά ύπο- 
λοιπα τών έτών.

"Οσον άφορά τά οινοπνεύματα, ή μέν έξαγωγή *;ερ,Ορί. 
ζεται κατά μέσον όρον είς τό δεκατον *''" που ‘ εξαγω
γής, αυτή δέ δεικνύω σταΟερότητα, ώστε συγκρι- 
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νομένη πρός τήν μεγίστην έλάττωσιν τής τών οίνων εισα
γωγής, μαρτυρεί σπουδαΐον κοινωνικόν τής ήμετέρας κατα- 
ναλώσεως φαινόμενον. ’Εννοώ τήν έν τώ μέσω τοϋ ήμετέ
ρου πληθυσμοΰ επίμονον διάδοσιν τής χρήσεως τών δρα
στήριων τής Εύρώπης μεθυστικών ποτών.

Ή τάσις αϋτη τής ήμετέρας ζαταναλώσεως πρέπει νά 
μελετηθή ιδιαιτέρως, διότι άνάγεται είς τά ζωτικότερα τής 
εθνικής οικονομίας ζητήματα. Βεβαίως ή ύπό έξέτασιν εί- 
σαγομένη έξωθεν μεθυστική ποσότης δέν άντέχει είς σύγ- 
κρισιν πρός όμοειδεΐς είς άλλας χώρας είσαγωγάς, πρέπει 
όμως νά ληφθή ύπ’ ό'ψιν καί ό άριθμός τών κατοίκων και 
ό πολλαπλασιασμός τής μεθυστικής δυνάμεως ύπό τόν ή- 
μέτερον μεσημβρινόν ήλιον. Έχω πολλάς ύπονοίας,ότι με- 
ταβολαι τινες τής ύγιεινής τοΰ έθνους ήμών άποκαταστά- 
σεως, πρό πάντων μεταξύ τών νεωτέρων αύτοΰ κατά τάς 
πόλεις μελών, έχουσι στενήν σχέσιν πρός τήν όσημέραι 
έπιτεινομένην κατάχρησιν τών μεθυστικών ποτών.

Αί έταιρίαι λοιπόν τής ύγείας, τών όποιων τόσον εύρειαι 
καί εύτυχεις δοζιμαί έγένοντο έν ’Αγγλία καί έν ’Αμερική, 
προσάγουσιν ήμΐν τά εύεργητικά διπλώματά των. Ή συν
δρομή τής φορολογικής ιδέας, καί αύτή δέν είναι άπό σκο
πού. Τή άληθεία δέν έννοώ τήν αδιαφορίαν, μεθ’ ής διαβαί- 
νομεν ένώπιον παντός νέου οινοπωλείου καί οίνοπνευματο- 
πωλειου. ’Ενθυμούμαι δέ μετά φρίκης τήν ιατρικήν άπο- 
ζάλυψιν του Κ. Cliatnpou ίΙΙοιι μετά τήν τελευταίαν αίματη- 
ράν του δήμου τών Παρισίων μάχην. Έπί 44-1 πτωμά
των τών έπαναστατών, 296 έβεβαιώθησαν ώς άνήκοντα είς 
ανθρώπους πρό χρόνων παραδεδομένους είς τήν μέθην !

ΠΕΡΙ ΟΔΩ\·

Ενόσω οί άνθρωποι ήσαν ολίγοι καί ή ζωή αύτών πε- 
ρ’.ωρίζετο έντός τών εύτυχών κλιμάτων, τά όποια κατά

ElOi 2—ΦΪΛ. IB—ΑΓΓΟ1_1Ο- 1S74. 18 
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τούς τελευταίους αιώνας έθαύμασαν οί περιηγηταί, ή έπί 
της γής ύπαρξις τοϋ ήμετέρου γένους είχε καθαρώς απο
λαυστικόν σκοπόν. Ούδέ φροντίδες, ούδέ αγώνες· οί δέ άρ
τοι έκρέμαντο έζ. τών δένδρων. Άλλά βαθμηδόν έπολλα- 
πλασιάσθησαν τά μέλη τών πρώτων ανθρωπίνων συναθροί
σεων ζ.αί ή γη τών πατέρων έφάνη πολύ στενή διά τούς 
άπογόνους αύτών. Τότε έτράπησαν πρός τάς έξω χώρας, 
ώς κατακτηταί ή έργάται. Έχοντες δ’ άνα χείρας όπλα ή 
έμπορεύματα, έπροσπάΟησαν νά ζήσωσι διά της βίας καί 
της αρπαγής ή διά τής έργασίας καί τής συναλλαγής. Έζ. 
τής τελευταίας ταύτης τάξεως έξήλθον οί αληθείς τοΰ έμ- 
πορίου ίδρυταί.

Οί πρώτοι ουτοι έμποροι έκόμιζον τά έαυτών έμπορεύ
ματα έπί τών ώμων άνθρώπων καί ζώων προϊόντος δμως 
τοϋ χρόνου έγένοντο ταϋτα πολυπληθέστερα, ό όγκος καί 
τό βάρος αύτών άναλόγως ηύξανε, διά δέ τοΰ παραδεδεγ
μένου ήδη τρόπου τής μετακομίσεως άπέβαινεν άνέφικτος 
ή μεταφορά αύτών. Τότε ό έφευρετικός άνθρωπος ήρχισε 
νά μεταχειρίζεται τροχαλίας, αιτινες άκολούΟως έγένοντο 
άφορμή εις κατασκευήν αμαξών.

Ή έπί τοϋ φυσικοϋ έδάφους ένεργουμένη κίνησις πλεϊστα 
όσα παρενέβαλλε προσκόμματα είς τήν συγκοινωνίαν, τό 
μέν ώς έκ τής άνωμαλίας ή μαλακότητος τών τόπων, τό 
δέ ώς έκ τών συναπαντωμένων πυκνών δασών, έλών, κρη
μνών, όρέων κ.τ.λ. Οί δέ άνθρωποι ήναγκάζοντο μετά πολ
λής δυσχερείας νά υπερνικώσι τά έμπόδια ταϋτα, ενταύθα 
μέν καταβάλλοντες μεγίστας σωματικάς δυνάμεις, ένταύθα 
δέ πολλούς καί μεγάλους ποιοΰντες ελιγμούς πρός άποφυ- 
γήν τών συναπαντωμένων προσκομμάτων, τά όποια, άεν- 
νάως πολλαπλασιαζόμενα, ήνάγκασαν βεβαίως τόν άνθρω
πον νά έξομαλύνη όπωσοΰν καί στερεώση τό έφ’ ού ένηρ- 
γεϊτο ή κίνησις έδαφος, πρός δέ νά ελάττωση διά τινων 
έργασιών τούς πολλούς καί μεγάλους ελιγμούς πρός συν
τομίαν τής πορείας.

Ούτως έν τή ιστορία άπαντώμεν τά άρχαιότερα έθνη κα
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ταγινόμενα είς τοιαϋτα έργα. ’Ιδιαιτέρως δέ οί κατακτη
ταί κατέβαλλον μεγάλα; προσπάθειας είς έκτέλεσιν αύτών, 
δπως ταχέως μεταφέρωσι τούς στρατούς των άπό άκρου είς 
άκρον τής έπικρατείας των. Έπομένως έπιδιώκοντες ουτοι 
σκοπούς υποταγής, έγίνοντο άκουσίως εύεργέται τής άν- 
Ορωπότητο;· έπειδή ό'λα σχεδόν τά άγαθά, τά όποια οί άν
θρωποι άπηλαυσαν, τά όφειλουσι πρό πάντων είς τήν άμοι- 
βαίαν συγκοινωνίαν ζ.αί άνάμιξιν τών λαών. Μικρά κοινό- 
της άποχωριζομένη τοΰ λοιποϋ κόσμου ούδόλω; δύναται 
νά φθάση είς πολιτισμόν όπωσοΰν σπουδαϊον. Καί μεγά
λοι δέ λαοί μετά πολλών έστω προτερημάτων πεπροικισμέ- 
νοι, άποχωριζόμενοι τής πρός τούς λοιπούς συγκοινωνίας, 
μένουσι είς στασιμότητα. Άπόδειξις οί Σϊναι, οιτινες, πρό 
τρισχιλιετίας έχοντες τόσον σπουδαίους σοφούς καί βαθμόν 
ού μικρόν πολιτισμού, ώστε έτι καί νύν οί άστρονόμοι ήμών 
επωφελούνται τών παρατηρήσεων άστρονόμων αύτών άπό 
εκείνης τής έποχή; (λ. χ. Tcheou Koung 1 100 π. X.), κα- 
τήντησαν σήμερον, ένεκα τού άπροσίτου αύτών, άξιογέ- 
λαστοι εί; τάς βιωτικάς χρείας ζ.αί τάς κοινωνικά; περι
στάσεις.

Τά μέσα τής συγκοινωνίας συνέτειναν τά μέγιστα εις 
τήν άπό λαού είς λαόν μετάδοσιν τών γνώσεων ζ.αί τών 
ανακαλύψεων, συνετέλεσαν είς τήν ταχεϊαν άνάπτυξιν καί 
πρόοδον τών τεχνών καί τών έπιστημών, καί έχρησίμευσαν 
ώς φυσικός αγωγός τού πνευματικού τής άνθρωπότητος 
ηλεκτρισμού. Συνέβη τοιουτοτρόπως, ώστε άναλόγως τής 
ταχύτητος. μεθ’ ής μετεδίδοντο αί ίδέαι καί τά μέσα τών 
ανθρωπίνων άναγκών, προέβαινε ζ.αί ό άνθρωπος είς τόν πο
λιτισμόν. Έν γένει ύπό ύλικήν έποψιν χώραι, είς άς τά 
μέσα τής συγκοινωνίας είναι ίκανώς άνεπτυγμένα, μετ’ εύ
κολίας καί ταχύτητος συσχετίζονται πρός τούς πέριξ λαούς, 
έπιδαψιλώς προμηθεύονται παν τό αύταϊς έλλεΐπον καί με
τ’ εύκολίας έπιτυγχάνουσιν άγοραστάς τών περιττών είς 
αύτάς προϊόντων, καθώς ζ.αί πωλητάς τών έλλειπόντων. Ή 
μεγίστη τού ανθρωπίνου γένους μάστιξ, ό λιμός, δέν έχει
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άλλον δραστηριώτερον έκτός τής συγκοινωνίας εχθρόν. "Ο
που ή κυκλοφορία τών άνθρώπων καί τών πραγμάτων εμ
ποδίζεται, πολλάκις οί κάτοικοι τής μιας κοιλάδος κατέ- 
χονται ύπό σκληράς απορίας, ένώ τής γείτονος τά άφθονα 

προϊόντα ρίπτονται ώς άχρηστα. Έντεΰθεν, χάρις εις τήν 
άνάπτυξίν τών μέσων τής συγκοινωνίας, δύνανται σήμερον 
νά ζώσιν έκατομμύρια άνθρώπων έν χώραις, καθ’ άς άλλοτε 
ούδέ όλίγαι χιλιάδες ήδύναντο νά συντηρηθώσιν. ■

Εις λόγος, πιθανώς ό σπουδαιότερος, τής νυν καταστά- 
σεως τών Ελληνικών μεσογείων είναι καί ή έλλειψις σπου
δαίας μεταξύ αΰτώνκ αί τών παραλίων συγκοινωνίας. Έκτός 
μικρών έξαιρέσεων όλος ό κινητός τής χώρας πλούτος μόνον 
έπί τής ράχεως ίππων καί ήμιόνων δύναται νά μεταβιβα- 
σθή διά μεγάλης βραδύτητος καί είς έλαχίστας έκάστοτε πο
σότητας. ’Εντεΰθεν εξηγείται τίνος ένεκεν είς δήμους π. χ. 
ορεινών τινων έπαρχιών ό σίτος πωλείται ένίοτε είς τό ή- 
μισυ τής τιμής, τήν όποιαν επιτυγχάνει είς τά παράλια, και 
τάνάπαλιν τά προϊόντα τοΰ θαλασσίου έμπορίου ύπερτιμών- 
ται είς ύπερβολήν έντός τών έπαρχιών αύτών. Καί τά δάση, 
άτινα ολίγα μόνον μίλια άπέχουσιν τής θαλάσσης, άποβαί- 
νουσιν ολως άχρηστα καί ταχέως καταστρέφονται, ώς ουδό
λως προσέχοντος τίνος είς αύτά, ένώ αν ύπήρχον κατάλλη
λοι οδοί καί ή κυβέρνησις θά ωφελείτο, καί οί ίδιώται άκόμη 
ήθελον μετ’ έπιμελείας τά καλλιεργεί, ώς συμβαίνει έν Γερ
μανία, όπου κατά τόν ύπολογισμόν τοΰ Ούγγερ έν στρέμμα 
δάσους δίδει κατ’έτος δέκα περίπου στατήρων ξυλείαν, τήν 
όποιαν έν τούτοις ή 'Ελλάς αναγκάζεται άντί μεγάλων τι
μών νά προμηθεύηται έξ άλλων μεμακρυσμένων έπικρατειών.

Δέν ύπάρχει αμφιβολία, ότι, άναπτυσσομένης έν τώ τόπω 
ήμών τής χερσαίας συγκοινωνίας, πλεϊστοί ίδρυταί βιομη
χανικών καταστημάτων άντί νά έκλέγωσι τόν Πειραιά, τήν 
Σύρον, τάς Πάτρας όπως προμηθεύωνται εύκόλως τήν 
ένεργόν αύτών δύναμιν, δηλ. τούς άνθρακας, πρός άγοράν 
τών οποίων πολλάς χιλιάδας δραχμών έτησίως είς Αγ
γλίαν διευθύνουσιν, ήθελον προτιμήσει τάς θέσεις έκείνας, 

έν αίς ή ύπερβάλλουσα δύναμις τοΰ ύδατος άποκαθιστά ά
χρηστον τόν άνθρακα· ούτω δέ οί πλειστοι ρύακες τών 
έπαρχιών, οίάντισταθμίζοντες χιλιάδων ίππων δύναμιν, άντί 
σήμερον νά καταρρέωσιν άεννάως, όπως συντρίβωσι βρά
χους καί καλύπτωσι διά χαλικων τούς άγρούς καί τάς 
αμπέλους, ήθελον χρησιμεύει πρός κίνησιν μηχανών, πολ- 
λαπλασιάζοντες τήν άξίαν τοΰ άνεκτιμήτου τής χώρας φυ
σικού πλούτου.

Ή ιστορική άνάπτυξις τών μέσων τής συγκοινωνίας (έκ 
τών οποίων ή προκειμένη μελέτη έχει ύπ’ όψιν μόνας τάς 
οδούς) κέκτηται μέγα διαφέρον, έφ’ όσον συνδέεται πρός 
τήν τελικήν διάπλασιν τοΰ καθολικού τών έθνών βίου. Πρό 
πολλών χιλιετηρίδων οί ’Ινδοί εϊχον σπουδαίας οδούς, 
τών όποιων περί πο’λλοΰ έποιοΰντο τήν διατήρησιν, θρη- 
σκευτικώς έπιβαλλομένην ύπό τών μεγάλων νομοθετών αύ
τών (Manu καί Buddha), οΐτινες ώριζον ϊνα κατά τάς μεγά
λας έορτάς θυμιάζωνται αύται καί στρώννυνται διά μύρ
των καί άνθέων, κοσμουμένων συγχρόνως καί τών οενόρο- 
στοιχιών διά περιζωμάτων άνθοφόρων. — Οί Φοίνικες, άν 
καί εϊχον εύρυτάτην οδόν τήν θάλασσαν, έφρόντιζον όμως 
τά μέγιστα καί περί τής οδοποιίας τής ξηρας. Γνωσταί εί
ναι αί τρεις μεγάλαι οδοί, αιτινες έκ Φοινίκης έφερον είς 
Μεσοποταμίαν, καί διερχόμεναι διά τής Βαβυλωνίας καί 
τής Νινευής έφθανον μέχρι τής μεσημβρινής ’Αραβίας, πρός 
τήν πατρίδα τής βασιλίσσης τής Σάβας, έξ ής ό αρχαίος 
κόσμος έπρομηθεύετο μύρα, άρώματα, έλεφαντόδοντας, έβε- 
νον κ.τ.λ. — ’Επίσης οί Άσσύριοι 1200 έτη π. X. εϊχον 
καλάς οδούς, τών όποιων ή κατασκευή άποδίδεται είς τήν 
Σεμιράμιδα. Ό Παυσανίας εύρε καλώς διατηρουμένην τήν 
οδόν, δι’ ής ό ωραίος Μέμνων ήλθεν έκ Σούσων πρός επι
κουρίαν τών Τρώων, καί τής όποιας έτι καί νΰν φαίνονται 
ίχνη. — Οί Πέρσαι διακρίνονται ιδιαιτέρως έν τή αρχαία 
οδοποιία, έφ’ όσον εϊχον μεγίστην άνάγκην τής συντομεύ- 
σεως τών άποστάσεων τού εύρυτάτου αύτών κράτους. Τοι
ουτοτρόπως ό Κύρος έπεσκεύασε τάς παλαιάς οδούς τών
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’Ασσυριών καί έστρωσε νέας, αί όποϊαι ήσαν διηρημέναι 
κατά παρασάγγας. Πρός άνάπαυσιν δέ τών οδοιπόρων άνά 
παν τρίτον μίλιον εύρίσχετο κατάλληλον οίκημα. Κατά 
τήν εποχήν του Δαρείου (500 έτη π. X.) άπασα ή επικρά
τεια διεσχίζετο κατά μήκος καί πλάτος δι’ άξιολογωτάτων 
οδών, αιτινες συνέδεον τάς Ίωνικάς πόλεις πρός άλλήλας, 
ώς και μετά τών Σάρδεων, τής Βαβυλωνίας καί τών Σούσων. 
"Ετεραι δέ οδοί ήγον άπό Συρίας είς Μεσοποταμίαν, άπό 
Έκβατάνων είς Περσέπολιν, καί άπό ’Αρμενίας πρός τήν 
μεσημβρινήν Περσίαν.

Μεταξύ τοΰ άρχαίου κόσμου οί άποτελοΰντες τήν κλασ
σικήν αύτοΰ μερίδα λαοί, τής 'Ελλάδος καί τής Ρώμης, ά- 
πέβλεψαν είς τήν άνάγκην τής συγκοινωνίας μετά μεγά
λου διαφέροντος. Τοιουτοτρόπως γνωσταί είναι αί μεγάλαι 
τής 'Ελλάδος οδοί, τών όποιων αί σπουδαιότερα'. διευΘύνοντο 
πρός τά μέρη, έν οις έτελοΰντο αί Θρησκευτικοί τοΰ έθνους 
τελεταί, καί πρό πάντων οί μεγάλοι αύτοΰ άγώνες, τά ’Ο
λύμπια, τά Ίσθμια, κλπ. καθώς καί αί μεγάλαι τής πί
στεως ενώσεις, αί έν Δελφοΐς, Δωδώνη κλπ. Άλλ’ έφ’ όλης 
”ήζ άρχαιότητος πρό πάντων οί Ρωμαίοι διέπρεψαν είς το 
κεφάλαιον τής οδοποιίας. Άπό τήν λαμπράν καί εύρειαν 
πλατείαν τής Ρώμης (Forum llomanum) άρχόμεναι αί οδοί 
τής μεγάλης αύτοκρατορίας διηυθύνοντο μέχρι τών άπωτά- 
των χωρών τοΰ τότε γνωστού κόσμου. "Οπου δέ Ρωμαίων 
ποΰς έπάτησεν, άνακαλύπτομεν έρείπια έργων συγκοινω
νίας άξια θαυμασμού. Αί οδοί ειχον μήκος πλέον τών τε- 
τρακισχιλίων ρωμαϊκών μιλιών καί καθ’ δλην ταύτην τήν 
έκτασιν ήσαν μετά τοσαύτης τέχνης κατεστρωμέναι, ώστε 
ούτε αί καλλίτερα-, λεωφόροι τών ημερών ήμών δύνανται 
νά παραβληθώσι πρός έκείνας. Ή έπισημοτέρα τών οδών 
ήτο ή Via Appia, όνομαζομένη βασίλισσα τ ώ ν β
οώ ν, καί χρησιμεύουσα ώς ύπόδειγμα είς τούς τεχνί- 
τας τής έποχής έχείνης. Είχε πλάτος 25 ποδών, έκειτο 
έπί στερεού καταστρώματος καί έξειχεν απανταχού έπί τοΰ 
πέριξ εδάφους.

Ή έπιφάνεια αύτής ήτο έλαφρώς κυρτή, πλησίον δέ τών 
πόλεων έστρωμένη διά πλακών έκ γρανίτου. Τά εκατέρω
θεν άκρα της ήσαν περιεζωσμένα διά τοίχων,έπί τών οποίων 
κατ’ ίσα άποστήματα ύπήρχον στήλαι, έφ’ ών έσημειοΰντο 
αί άποστάσεις· έπίσης δέ λίθοι ογκώδεις κυβικοΰ σχήμα
τος είς χρήσιν τών ίππευόντων διά τήν έν έκεινη τή έποχή 
έκ τών έφιππίων ίλλειψιν άναβολέων. Δένορα οέ σκιερά 
καί ρέον δροσερόν ύδωρ άπό διαστήματος είς διάστημά 
έχρησίμευον, ώς καί οί ένιαχοΰ ύπάρχοντες λουτροί, είς άνά- 
παυσιν καί τέρψιν τών διαβατών. Πολλά τέλος σημεία τής 
όδοΰ έστολίζοντο διά τόξων Θριαμβευτικών καί ετέρων με

γαλοπρεπών μνημείων.
Κατά τόν μεσαιώνα, ώς αί τέχναι καί αί έπιστήμαι, οϋτω 

καί τό έμπόριον καί ή οδοποιία παρημελήΟησαν. Κάρολος 
ό μέγας (768—814 μ. X.) έδειξε καί διά τής προσπάθειας, 
ήν κατέβαλεν είς τήν βελτίωσιν τής οδοποιίας έν τώ άχα- 
νεΐ αύτοΰ κράτει, τήν μεγαλεπίβολον διάνοιαν, ήτις τόν διέ- 
κρινεν είς όλα αυτού τά έργα. Έπεδιόρθωσε πολλαχοϋ τάς 
παραμεληθείσας Ρωμαίκάς οδούς, καί κατεσκεύασε νέας. 
Έν Γαλλία ιδίως ή φροντίς καί διατήρησις τών οδών άφέθη 
είς τούς μοναχούς καί τούς μεγάλους γαιοκτήμονας, οί 
όποιοι δμως μόνον είς τήν είσπραξιν τών διοδίων άπέ- 
βλεπον, χωρίς νά έπιμελώνται και τής άναγκαίας τών 
όδών σωτηρίας. Έπί Λουδοβίκου IB' έλήφθησαν μέν έντο- 
νώτερά τινα μέτρα, έν τούτοις μόλις περί τά τέλη τοΰ δε 
κάτου εβδόμου αίώνος κατωρθώθη κατά τι ή τακτοποίησις 
τών μέσων τής συγκοινωνίας. Έπί Λουδοβίκου ΙΕ' ή άναγ- 
καστική έργασία κατεσκεύασεν έν Καμπανία καί Αλσατία 
έν διαστήματι 50 έτών οδούς έχούσας μήκος 5—6000 λευ
γών, καλώς λιθοστρωμένας μετά δενδροστοιχιών, στολιζου- 
σών έτι καί νΰν τάς βορείους έπαρχίας τής Γαλλίας. Τέλος 
Ναπολέων ό Α', έφάμιλλος τών άρχαίων καταχτητών, έν 
διαστήματι 12 έτών (1800—1812) έδαπάνησεν 380 πε
ρίπου έκατομμύρια φράγκων είς τήν χερσαίαν συγκοινωνίαν.
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Έν γένει δ’ οΰτω κατά τό 4845 ή Γαλλία έμέτρα οδούς, 
έχούσας μήκος 200 000 λευγών.

Ή άνάπτυξις της συγκοινωνίας έν ’Αγγλία ύπήρξε εν 
τών μεγαλειτέρων έργων λαοϋ, δστις μετρά τήν ζωήν 
διά τής ταχύτητος τοΰ χρόνου. 'Ωσαύτως καί έν Γερμανία 
μεγίστη κατεβλήθη επιμέλεια εις τήν άποκατάστασιν τοϋ 
κλάδου τούτου τής άνθρωπίνης δραστηριότητος, ήδη δέ πρό 
τριακονταετίας διασχίζεται ή χώρα δΓ άξιολόγων οδών, 
έπί τών οποίων ή κίνησις είναι όλως έλευθέρα, ούδενός πλη- 
ρονομένου διοδίου. Αί πλεϊσται τούτων κατεσκευάσΟησαν 
δαπάνη τής κυβερνήσεως, ή συντήρησις όμως αυτών άνε- 
τέθη κατόπιν είς τάς έπαρχίας. Κατά τό 1842 ή μέν 
Πρωσσία εΐχε 1750 γερμ. μιλ. οδών, ή δέ Βαυαρία 960. 
"Οσον άφορα τήν Αύστρίαν ιδιαιτέρως, ή κυβέρνησις αύτής 
προσπαθεί νά είσπράττη μάλλον ή νά δαπανά έπί τών οδών, 
έπομένως εύρίσκονται αύται σχετικώς είς κακήν κατάστα- 
σιν. Ούτως ένώ άλλα πεπολιτισμένα κράτη δαπανώσιν έτη- 
σίως διά τάς οδούς αύτών μεγάλα κεφάλαια, ή Αύστρία τώ 
1864 ώφελήθη άπό τών διοδίων 3 1 περίπου έζατομμύρια 
φιορινίων,ούχί βεβαίως πρός όφελος τοϋ εγχωρίου έμπορίου.

Ό ήμιπολιτισμός καί ή ατελής πρόοδος τής Ρωσσικής 
αύτοζρατορίας έμφαίνεται καί έκ τής άθλιας καταστάσεως 
τών οδών αύτής. Μόλις πρό ολίγου χρόνου ήρχισε νά δα
πανά αύτη είς κατασκευήν οδών, καί πάλιν έπί κατακτητι- 
κοις μάλλον σχεδίοις ή έπί αναπτύξει καί προαγωγή τών 
λαών αύτής. 'Η σπουδαιοτέρα νέα οδός είναι ή άπό "Ορσκ 
είς Κάπαλκ άγουσα, 100 γ. μιλ. μήκους, τήν οποίαν δύναται 
τις νά διατρέξη νΰν έν διαστήματι έβδομάδος, ένώ άλλοτε 
άπητοΰντο ολόκληροι μήνες διά τήν συγκοινωνίαν τών με
ρών τούτων. Ή μεταφορά τών προϊόντων καί έμπορευμά- 
των είς πλεΐστα μέρη τής Ρωσσίας γίνεται τόν χειμώνα μέν 
δΓ έλζύθρων έπί τής παγωμένης χιόνος, τό δέ θέρος, έκλει- 
πουσών τών χιόνων, συχνότατα ή συγκοινωνία παύει ένεκα 
τής κακής καταστάσεως τών οδών.

Ή Βόρειος ’Αμερικανική 'Ομοσπονδία, έθνος λίαν άνε- 

πτυγμένον καί άνδριζώς πρός τόν πολιτισμόν χωρούν, δια- 
κρίνεται καί διά τά σπουδαία καί κολοσσιαία τής οδοποιίας 
αύτοΰ έργα. ’Απ’ έναντίας τά κράτη τής Μεσημβρινής ’Α
μερικής, τά πλεΐστα τής ’Ασίας καί τής ’Αφρικής καί 
τινα τής Εύρώπης, ιδιαιτέρως δέ τά ύπό τό Τουρκικόν σζή- 
πτρον, καθυστεροΰσιν έξ ολοκλήρου σχεδόν τών μεγάλων 
τής ανεπτυγμένης συγκοινωνίας πλεονεκτημάτων. Τοιου- 
τοτρόπως έπί τών γεωγραφικών χαρτών, τών παριστανόν- 
των τά διάφορα κράτη μετά τών οδικών αύτών συμπλεγ
μάτων, δύναται τις κατά τό μάλλον καί ήττον νά είζάση 
περί τής εύημερίας καί τοΰ πολιτισμού, είς δν έκαστον κρά
τος έφθασεν, έζ τής πληθύος καί τής καταστάσεως τών 
οδών αύτοΰ.

Έν γένει ή Ελλάς έπί τοϋ θέματος τούτου μικρά έχει νά 
δείξη κοινής ώφελείας έργα. Ή χερσαία συγκοινωνία της 
διατελεΐ κατά τό πλεΐστον έν καταστάσει σχεδιαγράμματος. 
’Εκτός όλιγίστων οδών (Τριπόλεως—Ναυπλίου, Αθηνών— 
θηβών—Αεβαδείας), αϊτινες συνδέουσιν έπαρχίας, αί λοι- 
παί εΐναι έλαχίστων διαστάσεων. 'Υποθέτω όμως, ότι τα
χέως Οά άναπτυχθή έν τώ τόπω ή αναγκαία πρός τοιαΰτα 
έργα πρακτική πολιτική καί ότι δύναται τις νά δώση γενι
κήν τινα έπί τής κατασκευής τών οδών έννοιαν, ώς άφορ- 
μήν περαιτέρω μελέτης κατά τήν εφαρμογήν, ήτις δέν πε
ριέχει τάς μικροτέρας δυσκολίας έπί τοιούτων έπιχειρήσεων.

Αί λεωφόροι πρέπει νά έχωσι τοσοΰτον τούλάχιστον 
πλάτος, ώστε δύο συναντώμεναι άμαξαι νά δύνανται νά 
διέρχωνται άκωλύτως έν τή ταχυτέρα αύτών πορεία καί νά 
μένη συγχρόνως ικανός τόπος πρός διάβασιν πεζών άν
θρώπων καί φορτηγών ζώων. Πλάτος λοιπόν 6—7 μέτρων 
φαίνεται απαραίτητον. Είς θέσεις δέ καθ’ άς διά κοιλάδος 
διέρχεται ή οδός, ή επιφάνεια αύτής πρέπει νά έξέχη άπό 
τοΰ λοιπού έδάφους τόσον, ώστε έν περιπτώσει καθ’ ήν οί 
διαρρέοντες ποταμοί ήθελον πλημμυρήσει, ή οδός νά έξέχη 
αρκούντως, ϊνα μή διακόπτηται ή συγκοινωνία ύπό τών ύ
δάτων. Ή επιφάνεια τών οδών πρέπει νά είναι οΰτω κυρτή,
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ώστε τά μέν ϋδατα εύχόλως νά φεύγωσιν έπ’ αύτής, ή δέ 
κυρτότης νά μή φέρη πρόσκομμα είς τε τάς άμάξας καί 
τούς οδοιπόρους. Πρός άμφοτέρας τάς πλευράς, είς όσα 
μέρη δέν έξέχουσιν αυται τοϋ εδάφους, αναπόφευκτος εΐναι 
ή κατασκευή τάφρων διά τήν διεύθυνσιν τών έπί τής όδοΰ 
ζαταπιπτόντων ύδάτων τής βροχής.

Τό έδαφος πρέπει νά εΐναι στερεόν καί ομαλόν, ινα γίνη- 
ται ή κίνησις μεθ’όσον ένεστιν ελάχιστης προστριβής, πρός 
τοϋτο δέ καταλληλοτέρα ή έπίστρωσις διά τριμμάτων λί
θου σχληροϋ, γρανίτου, κ.τ.τ. ’Ενίοτε δέ αί οδοί, κυρίως 
έντός μεγάλων πόλεων, στρώννυνται διά πλακών σκληρού 
καί στερεού λίθου, όπου δέ τό ύλικόν τοϋτο ελλείπει, ώς 
συμβαίνει έν 'Ολλανδία, γίνεται χρήσις καί οπτών πλίνθων, 
τοποθετουμένων καθέτως. Νεωστί μάλιστα έν ’Αμερική έγέ
νετο χρήσις καί τοϋ σιδήρου πρός κατάστρωσιν τών οδών. 
'Όσον δέ άφορα τά πεζοδρόμια, πολλαχού μετεχειρίσθησαν 
καί άσφαλτον, ή οποία όμως άρμόζει μάλλον είς ψυχρά 

κλίματα.
Ή κλίσις τών οδών δέν πρέπει νά ύπερβαίνη πλέον τών 

5 τοΐς 100 είς οδούς πρώτης τάξεως, είς δευτερευούσας 
όμως έπιτρέπεται έξαιρετιζώς καί μέχρι 10 τοΐς ‘ |_. Πάσα 
άνωτέρα κλίσις γεννά δυσυπέρβλητα είς τήν κίνησιν τών 
άμαξών προσκόμματα. 'Οπωσδήποτε ή μεγαλειτέρα κλί
σις πρέπει νά δίδηται είς μέρη, καθ’ ά ή οδός άρχεται υψου- 
μένη, ίνα κατόπιν βαθμηδόν έλαττοΰται· ώστε τό ζώον, τό 
ακμαίου άκόμη κατά τήν αρχήν τής άναβάσεως, καθ’ όσον 
αποβάλλει τάς δυνάμεις του, κατά τοσοΰτον νά άπαντά όλι- 
γωτέραν άντίστασιν, προχωρούν είς τό πέρας αύτής. Έν γέ- 
νει έπί καλών οδών εις ίππος πρέπει νά δύναται άνευ δυ

σκολίας νά σύρη βάρος 20 στατήρων.
Τό δυσκολώτερον έργον είς τήν κατασκευήν τών οδών, 

τό όποιον άπαιτεΐ μηχανικούς ίκανωτάτους, εΐναι ή άνίχνευ- 
σις καί εϋρεσις τής καταλλήλου γραμμής. Ό επιφορτισμέ
νος νά σχεδιάση οδόν συνδέουσαν δύο πόλεις, οφείλει νά 
εϋρη τήν συντομωτέραν, οίκονομιζωτέραν καί στερεωτέραν
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ζατά τό έδαφος γραμμήν, ήτις νά διέρχηται, εί δυνατόν, διά 
τών μάλλον κατωκημένων καί καλλιεργημένων θέσεων, άν 
αύται στερώνται ιδιαιτέρων οδών. Έν τούτοις άπαντες οί 
όροι ούτοι άντίζεινται σχεδόν πάντοτε πρός άλλήλους, ζαί 
απαιτείται μεγίστη επιμέλεια καί νοημοσύνη πρός έξομά- 
λυνσιν ζαί έπιτυχίαν τοΰ έργου.

Έάν σήμερον ό σιδηρόδρομος ήρχισε νά άναπληρώνη τάς 
μεγάλας οδούς, μετά ταχύτητος όζταπλασίας ή άλλοτε καί 
δαπάνης σχετικώς ελάχιστης, έάν κινώμεθα νϋν έπί τοΰ σι
δηροδρόμου, ώς άν εΐχωμεν πτέρυγας, μή νομίσωμεν ότι ή 
κοινή έπί τής γής οδοποιία εΐναι επιχείρημα άξιον ολιγω
ρίας. "Ινα λειτουργήση έν τινι χώρα σπουδαίως ή σιδηρο
δρομική συγκοινωνία, απαιτείται τέλειον κατά τό μάλλον 
ζαί ήττον σύστημα τών λοιπών οδών. Όμοιάζουσιν αύται 
μέν τάς φλέβας καί τά άγγεΐα τής τοΰ αίματος κυκλοφο
ρίας, οί σιδηρόδρομοι δέ τάς αρτηρίας. "Ολη ή νεωτέρα Εύ- 
ρωπαΐκή άνάπτυξις στηρίζεται είς τήν αρμονίαν ταύτην.

Άλλά πρό πάντων αί όρειναί τής 'Ελλάδος έπαρχίαι, 
πτωχαί ούσαι καί ολιγάνθρωποι έπί έδάφους δέ δυσχερούς, 
πολύ βραδέως Οά ΐδωσι σιδηροδρόμους. Ή μάλλον ούτω 

κατεπείγουσα ανάγκη συνίσταται είς τόν σύνδεσμον αύτών 
μετά τών παραλίων διά καταλλήλων κοινών οδών, έάν 
θέλωμεν νά έμψυχωθή ή γεωργία ζαί ή βιομηχανία, νά ζα- 
ταβληθώσι δέ σπουδαία καί μόνιμα θεμέλια είς τήν ορι
στικήν τοΰ τόπου άποζατάστασιν.

ΧΡΙΣΤΕΙΛΙΙΣ ες\ι:\.

Μ I ΤΑ WIKA AIK)ΤΑΜIΕΪΜ ΑΤΑ·

Μεταξύ τών διαφόρων τής Εύρώπης καταστημάτων, τών 
έχόντων τό προνόμιον τής έκδόσεως τραπεζικών γραμμα
τίων, έχω ύπ’ όψιν τούς τελευταίους ισολογισμούς τής 
Ελληνικής, Γαλλικής καί Αγγλικής, είς οΰς προσθετέου
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ζαΐ τούς χατά ένα περίπου [χήνα αρχαιότερους τής Πρωσ- 
σιχής, Αυστριακής χαί Βελγικής. Έν γένει ή οικονομική 
άνάπτυξις αύτών μαρτυρεί, εις μεταλλικά άποταμιεύματα 
χαί εις τραπεζικά γραμμάτια, τάς έξής αναλογίας.

Τράπεζαι ’Εποχαί. Άποτααιεύαατα ι ι Ι'ραμ. εις κυζλόψ.

Έλλτ,νικτ·, 30 Ιουνίου 1874 17070335 δρ. 35149040 δρ
Γαϋ.λιζζ 2 ’Ιουλίου » 1195458839 ορ. 2475239590 φρ
Άγγλικτ; 
Πρωσσικτ, 
Αυστριακά

a » ι> 2392960Γλ.7· 27039912 λ.ς-
30 Μαίου » 35400000 » 41400000 a
27 » » 14300000 » 32000000 Β

Βελγικά 28 » » 4300000 » 11600000 a

Ή μείζων μεταξύ μεταλλικών άποταμιευμάτων καί κυ- 

χλοφορούντων γραμματίων άπόστασις παρατηρεΐται έν τή 
Βελγική Τραπέζη, διότι κατ’ αύτήν τά τελευταία είναι 
σχεδόν τριπλάσια τών πρώτων (μεΐον 1 έκατομ. λ. στ.). 
’Ακολούθως έρχονται ή Αυστριακή, ή Γαλλική και ή Ελ
ληνική, καθ’ άς τά γραμμάτια είναι διπλάσια τών άποτα- 
μιευμάτων (πλέον έν μέν τή πρώτη κατά έκατομ. λ. 
στ. έν δέ τή δεύτερα κατά 84 έζατομ. φρ. έν δέ τή 
τρίτη κατά 1 περίπου έκατομ. δρ.). ’Απέναντι τής τοιαύ
της έντάσεως τής τραπεζικής πλάστιγγος, ή Αγγλική και 
ή ΙΙρωσσική πρακτική κατέχει τό έτερον άκρον, διότι έν αύ- 

ταΐς τά γραμμάτια μόλις εϊναι άνώτερα τών άποταμιευμα- 
των, έπί μέν τής πρώτης κατά τό 9ν'· έπι δέ τής οευτέρας 
κατά τό Ί1"· (ήτοι άκριβέστερον εις έκατομ. κατά 3 ·ρ0 καί 
κατά 6). Έκ τών άνωτέρω παρατηρεΐται, ότι ή τολμηρο- 
τάτη τών έν λόγω Τραπεζών είναι ή Βελγική. Εάν οε, 
καθ’ όσον άφορα τήν Ελληνικήν, συνυπολογισθή μετά τοϋ 
έν Έλλάδι άποταμιεύματός της καί τό έν τή άλλοδαπή 
(κατά τόν ισολογισμόν της) μεταλλικόν διαθέσιμον τή όψει 
έκ δρ. 1 460 838, ή μεταξύ τοΰ μεταλλικού αύτής άπο- 
ταμιεύματος καϊ τής κυκλοφορίας τών γραμματίων της 

άναλογία προσεγγίζει αύτήν μάλλον πρός τήν περίσζεψιν 
καί τάς περιστάσεις τής Αγγλικής καί τής Πρωσσικής.

"Ο,τι προξενεί έπί τοΰ προκειμένου ιδιαιτέραν έντύπωσιν 
είναι τό ζολοσσαϊον μέγεθος τοΰ Γαλλικού αποταμιεύμα
τος. Πράγμα παράδοξον ! Κατόπιν ,τοσούτων έν Γαλλία 
συμφορών έν τώ μεγίστω τών ήμετέρων χρόνων πολεμώ, 
τοΰ όποιου αί συνέπειαι όσημέραι καθίστανται διά τήν χώ
ραν τούτην βαρύτεραι, έν τούτοις τό μεταλλικόν άποτα- 
μίευματής Γαλλικής Τραπέζης, έν συγζρίσειπρός τά λοιπά, 

είναι ανώτερου τοΰ μεν Πρωσσικοϋ κατά 310 έκατομ. φρ. 
τοΰ δε ’Αγγλικού κατά 597 τοΰ δέ Αύστριακοΰ καί 
Βελγικού όμοΰ κατά 730 καί έπέκεινα. Ύπό τήν έποψιν 
ταύτην είναι αξία ιδιαιτέρας μελέτης ή ιστορική άνάπτυξις 
τοΰ Γαλλικού αποταμιεύματος άπό τών ευτυχέστερων πα
ραμονών τοΰ Γαλλο-Γερμανικοΰ πολέμου, διά τών έπελθόν- 
των οικονομικών κλονισμών, μέχρι τής τελευταίας τραπε
ζικής άποκαταστάσεως.

Καθώς παρατηρεί ό Κ. Wolowski. τό μεταλλικόν άπο- 
ταμίευμα τής Γαλλικής Τραπέζης ήκολούθησεν τήν έξής 
έν τή περιόδω ταύτη πορείαν. Ένώ κατά τήν 23 Δεκεμ
βρίου 1863 ήτο 1 266 έκατομ. φρ. (704 είς χρυσόν καί 
501 εις άργυρον), ζατά τήν 25 Αύγούστου 1871 κατέ
πεσε μέχρι σχεδόν τού ήμίσεως, ήτοι είς 691 έκατομ. 
(591 χρυσ. καί 98 άργ.), κατά τήν 18 Δεζεμβρίου 1872 
ήρχισεν όπωσοΰν βελτιούμενον, διότι άνέβη μέχρις 792 
έζατομ. (657 χρυσ. καί 133 άργ.), κατά δέ τήν 5 ’Ιου

νίου 1873 έδειξε σταθερώτερα σημεία προόδου, ύπολογι- 
σθέν είς 820 έζατομ. (690 χρυσ. καί 125 αργ.). Τωόντι 
ζατά τήν 31 Μαρτίου 1874 τό Γαλλικόν άποταμιευμα 
έ'φθασε τά 1 040 έζατομ. (729 χρυσ. καί 311 άργ.), ίνα 
έκτοτεμείνη σταθερόν άνω τοΰ δισεκατομμυρίου, 1111 000 
000 τή 21 Μαΐου, 1 127 000 000 τή 28 Μαίου, 1 163 
230 000 τή 17 ’Ιουνίου, 1 174 203 000 τή 25 ’Ιουνίου 
καί ώς είδομεν άνωτέρω 1 195 458 839 τή 2 Ιουλίου.

Έάν έζ τής άνωτέρω ιστορίας τού αποταμιεύματος τής
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Γαλλικής Τραπέζης θελήσωρεν νά έξάξωμεν γένιζά τινα 
συμπεράσματα, έν πρώτοις είναι άξιοσημείωτον, δτι ή Τρά
πεζα τοΰ τροπαιούχου έθνους μεθ’ όλα τά οισεζατομμύ- 
ρια, τά όποια τοΰτο είσέπραξεν έζ τοΰ ήττηθέντος (vac 
victis), δέν ήδυνήθη νά τεθή έπί κεφαλής τοΰ νομισματικού 
ρεύματος. Άπόδειξις δτι ζαϊ ζατ’ αύτό πρόκειται περί έμ- 
πορικής άζριβώς ύλης, ήτις, έκτος άν ταφή είς τήν γήν, 
σπεύδει έζ φύσεως είς άνταλλαγήν πρός άλλας πραγμα
τείας. Οί περιλειπόμενοι ούτως οπαδοί τοΰ συστήματος, 
δπερ άλλοτε έθεώρει ώς πλουσιωτέρους τούς μάλλον νο- 
μισματούχους λαούς, πρέπει νά άπελπισθώσιν έκ τοϋ ύπό 
έξέτασιν οικονομικού φαινομένου. Έάν θεωρήσωμεν τό τα- 
μεΐον τής Γαλλικής Τραπέζης απλώς ώς δείγμα, ιδού δτι 
τά διλιούνια τών πολεμικών τής Πρωσσίας λαφύρων έστρά- 
φησαν έκ νέου πρός τήν πρωτεύουσαν τού αιωνίου έχθροΰ.

Ύπό τήν έποψιν ταύτην περίεργος είναι ή μεσολάβησές 
τής ’Αγγλικής Τραπέζης. Ένώ κατά τόν Δεκέμβριον 1871 
κατεΐχεν αύτη είς Γαλλικόν χρυσόν 7 222 895 λιρ. στερλ. 
είς τάς όποιας νεώτεραι άγοραί προσέθηκαν έντός μέν τοΰ 
1872 λ. στ. 710 031, έντός δέ τοΰ 1873 λ. στ. 22 44-4, 
τό όλον τοΰτο του είς χειρας αύτής Γαλλικού χρυσού συγ- 
κεφαλαιωθέν είς 4 6'70 054 λ. σν, είσήλθε κατόπιν είς τό 
στάδιον τής μεταπω)»ήσεως μετά τοσαύτης ζωηρότητος, 
ώστε κατά τήν 25 ’Ιουνίου 1874 ύπήρχον έν τοΐς ταμείοις 
τής ’Αγγλικής Τραπέζης μόλις 3 315 116 λ. στ. τούτέ- 
στι πολύ έλαττον τοΰ ήμίσεως τής πρό έξ μηνών ύπαρ- 
χούσης ποσότητο;.

Ή έξήγησις τοΰ φαινομένου τούτου συνδέεται πρός τήν 
άνεύρεσιν τής άληθούς εστίας τοΰ έθνικοΰ πλούτου, δστις 
δέν εΐναι τά πολύτιμα μέταλλα άλλά τά προϊόντα τής βιο
μηχανίας, τά όποια έν οικονομική αρμονία έλκύουσι πρός 
έαυτά σταθερώς καί έξ άναποδράστου ανάγκης τούς άλλο- 
τρίους θησαυρούς. Παριστάμεθα ούτως είς τό περίεργον 
τών καιρών σύμπτωμα, δτι ένώ ή Γαλλική πολιτική έδιω
ξε τσν Γαλλικόν χρυσόν, ή Γαλλική έργασία τόν προσζα- 

λεΐ έκ νέου. Τόσον άληθεύει, ότι όταν ή βιομηχανία εΐναι 
γόνιμος, όταν τό έθνος εΐναι έργατιζόν καί αί παραγωγικοί 
αύτοΰ μέθοδοι είς άνάπτυξιν, όταν τό πνεΰμα τής οικονο
μίας καί τής έπιχειρήσεως είναι άζμαΐον, αί μεγαλείτεραι 
κοινωνικοί περίπλοκοι διαβαίνουσιν ώς αί τρικυμία'.. Καί 
τότε θαυμάζει τις τήν βείαν Πρόνοιαν, ήτις ζατόπιν τών 
μεγάλων τής φύσεως συμφορών δεικνύει πάντοτε τόν ώραι- 
ότερον άμα καί τόν παρηγορητιζώτερον ουρανόν.

X PON I Κ Α·

Ί1 πολιτική τών κομμάτων περιήλθε τελευταίου εις είδος τι καί 
σεως. τήν όποιαν πρόκειται νά κανονίσωσιν αί έργασίαι τής Βουλής. 
ΊΙ πρώτη ώθησις δίδεται πάντοτε έκ τής ευαισθησίας τών πολιτι
κών συμοεοόντων, εισαγοαένη δέ έν τή σοαίεα τών ιδεών, συνεταιοί- 
ζεται τήν δύναμιν τοΰ ανταγωνισμού, ϊνα βαθμ.ηδόν σ/ηματίσγ, είς 
άρχάς τά τέως έν σπέρματι μόνον διατελοΰντα φρονήματα.

— Τοιαύτη αείποτε ή πορεία τών ανθρωπίνων πραγμάτων. Άπό 
τοΰδε Μοναρχικοί, Δημοκρατικοί και Συνταγματικοί πρέπει νά θεω- 
ρηθώσιν ως τρία μεγάλα ρεύματα, πρός τά όποια έλκύονται αί σκέ
ψεις καί αί ενέργεια·. κατά πρώτον μέν τών ατόμων, μετ’ ολίγον δέ 
τών ομίλων.

— Δέν κρίνω, άλλ' ιστορώ. Όταν ό Περικλής ήρχεν έν Άθή- 
ναις. επροκειτο περί δημοκρατίας μοναρχικής. 'Όταν δ' έν Άν- 
γλία ή ' I .Ύουηγιχι/ Κ υΰι'μ-ησις τής Βουλής τών Κοινοτήτων εισέρ
χεται μέχρι τών θαλάμων τής Βασίλισσες, ίνα άποπέμψη έξ αυτών 
τούς άπαρέσκοντας. πρόκειται περί βασιλείας δημοκρατικής. Ούτε 
εν τω πρώτφ παραδείγματι άπωλέσθή ή δημοκρατία. ούτε έν τω 
δευτέρω ή βασιλεία. Τό όλον λοιπόν υποχωρεί εις τήν δύναμιν τών 
πραγμάτων, ήτις είναι πάντοτε ή τελευταία λογική.

— Ή οριστική εν τούτοις έκβασις τοΰ πολιτειακού άγώνος συν
δέεται στενώς πρός τήν οικονομικήν τής χώρας άποκατάστασιν. "Ο
ταν το εθνικόν βαλάντιον είναι πλήρες, είτε περί μονοκυβερνήσεως, 
είτε περί λαοκυίερνήσεως πρόκειται, ή δοκιμασία ένεργεϊται κανο- 
νικώς. "Οταν όμως αί οικονομικά; στενοχώρια·, καταλάβωσιν έν τώ


