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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ—ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΧΑΡΤΟΠΟ1ΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ·

"Οταν κατά τόν 5 ν μ. X. αιώνα ό Κασσιόδωρος, ύπουρ
γός τοΰ Γότθου βασιλέως Θεοδωρίχου, άπήλλασσε τήν 
χαρτοποιίαν τοϋ βαρύνοντος αύτήν φόρου, τό κυριώτερον 
επιχείρημά του έν τοΐς σκοτεινοΐς έκείνοις χρόνοις ήτο ό 
φωτισμός τής άνθρωπότητος διά τής εύθυνείας προϊόντος, 
τόσον στένώς συνδεομένου μετά τής οριστικής τών κοινω
νιών προόδου. Καί έν τούτοις όποιος ήτο τής έποχής έκεί
νης ό πάπυρος, τόν όποιον τά Αιγυπτιακά έργοστάσια κα- 
τεσκεύαζον διά συγκολλήσεως τών λεπτών φύλλων τοΰ 
παρά τόν Νείλον ομωνύμου φυτοΰ, παραβαλλόμενος πρός 
τάς διαστάσεις τής παραγωγής καί τής καταναλώσεως τοΰ 
ήμ- έρου χάρτου ! Έάν ό πολιτισμός έχη πολλάς βάσεις, 
άναμφισβήτητον είναι ότι μία τών θεμελιωδεστέρων άνήκει 
εις τό χάρτινον οικοδόμημα τής πνευματικής βιομηχανίας 
καί ότι πάσα περαιτέρω έπέκτασις τούτου ανοίγει νέους ά- 
διαζόπως ορίζοντας εις τήν καθολικήν άνάπτυξίν.

Δυνάμεθα οϋτω νά διακρίνωμεν τούς διαφόρους τής άν- 
Ορωπότητος σταθμούς κατά τά μέσα, τά όποϊα μετεχειρίσθη 
αύτη είς κίνησιν ζαί άπομνημόνευσιν τών στοχασμών της. 
"Οταν έσημείου αύτούς είς σχήμα ήλων έπί τών Περσικών 
βράχων, ήλθε κατόπιν ή καλλιτεχνική έποχή τών Ελλη
νικών μαρμάρων ζάί συνεβάδισεν ή έπί παντός είδους πλα
κών έκθεσις τών στοχασμών, ινα συμπληρωθή βαθμηδόν ή 
πρώτη πνευματική ακμή διά τής μεμβράνης, είς ήν όφείλο- 
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μεν τήν κλασσικήν τής ανθρώπινης διάνοιας ακμήν. Ό δέ 
πάπυρος άποτελεϊ τήν μεσαιωνικήν, ούτως είπεΐν, περίοδον 
τής πνευματική; βιομηχανίας, σκοπόν έχων μάλλον τήν 
συντήρησιν τής ύπό τήν είσοαλοΰσαν βαρβαρότητα όσημέ
ραι καταρρεούσης άρχαιότητος. ’Αγών μάταιος, τόν όποιον 
έπέπρωτο νά άναλάβωσιν έν τή τελευταία έποχή τά περιφρο- 
νημένα ράκη τών οδών, τά όποϊα άπετέλεσαν τήν πρώτην 
ύλην τοΰ έκπολιτιςικοΰ τής καθ ημάς άνθρωπότητος χάρτου.

Ή πρώτη άρχή τής νεωτέρας χαρτοποιητικής βιομηχα
νίας συμπίπτει κατά τόν αιώνα τής τοΰ Χρίστου γεννήσεως 
καί άνήκει είς τήν άνατολικωτέραν τής ’Ασίας άκραν, έν- 
νοώ τήν Σινικήν, μεταβιβασθεϊσα έκ τής πατρίδος 
τοΰ Κομφουκίου, διά τής ύπομονής τοΰ χρόνου, 
'Ελληνικήν Ευρώπην, πολύ πριν ή άντλήσωσιν έκ 
τής πηγής οί Άραβες τήν διαδοθεϊσαν ύπ’ αύτών 

ταύτης 
είς τήν 
τής αύ- 
διά τής 

Ισπανίας έν τή Δυτική Εύρώπη χαρτοποιίας μέθοδον. 
Βυζαντινός 'Ελληνισμός, συνέχεια τοΰ Μακεδονικού ’Ελλη
νισμού, διετήρησε πάντοτε σπουδαίας εμπορικά; σχέσεις έν 
τή ’Ασιατική κοινωνία διά τής αιώνιας όδοΰ, τήν όποιαν ό

Ό

ύπήρχε

μέγας Αλέξανδρος έχάραξε έπί τής Περσικής χώρας, τής 
όποιας τήν διεύθυνσιν ήκολούθησε καί ή χαρτοποιία μετ’άλ- 
λων τής απώτατης ’Ανατολής βιομηχανικών έργων (ίδ. 
Οίκ. Έπιθ. 1873, σελ. 433). Γνωρίζομεν δέ έκ τής 44”? 
Νεαράς τοΰ ’Ιουστινιανού, ότι κατά τόν 6 ' μ. X. αιώνα 

«πολλή ή τών χαρτών άφθονία» έν Κωνσταντινου- 
πόλει καί ότι κατεσκευάζετο έν αύτή χαρτόσημον, «φέρον 
τήν τοΰ κατά καιρόν ένδοξοτάτου κόμητος τών θείων lar- 
(’ϊΐίΰΐιών προσηγορίαν καί τόν χρόνον καθ’ δν ό χάρτης γέ- 
γονε,» έξ ούπερ δεικνύεται ό βαθμός τής έν τή βιομηχανία 
ταύτη προαγωγής.

'Όπως καί άν έχη, ή κυρία τής νεωτέρας χαρτοποιίας 
άνάπτυξις εΐναι ούσιωοώς έργον τής Δυτικής Εύρώπης, τό 
όποιον, διελθόν διάφορα στάδια, συνεδέθη πλειότερον μετά 
τής ’Ιταλίας, τής Γαλλίας καί τής Γερμανίας, έν ταϊς ό
ποια'.; ήδη άπό τοΰ 13ου καί 14w αίώνος άναοέρονται σπου- 

δαια χαρτοποιίας εργοστάσια, ώς π. χ. τά έν Παδούη, Φα- 
βριάνω, Έσσόνη καί Νυρεμβέργη. "Οσον δ’ αφορά τήν ’Αγ
γλίαν, μόλις μετά τρεις περίπου αιώνας ή μεγάλη έν ταϊς 
ήμέραις ήμών χαρτοκαναλώτρια ’Αγγλική φυλή έπελήφθη 
σπουδαίως τής βιομηχανίας ταύτης ύπό τάς οδηγίας τών 
έκ τής Γαλλίας άποδιωχθέντων διαμαρτυρομένων. *Η  μη
χανική τών νεωτέρων χρόνων άνάπτυξις συνετέλεσε τά μέ
γιστα είς τήν έπίδοσιν καί τής χαρτοποιητικής βιομηχα
νίας όπως καί τών λοιπών. Άπό τής ύπό τών 'Ολλανδών 
κατά τόν παρελθόντα αιώνα έφευρέσεως τής διά τών κυ
λίνδρων κατεργασίας τών πρώτων τοΰ χάρτου όλων, ή έν 
’Αγγλία κατά τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος ύπό τοΰ 
Robert άναδιοργάνωσις τής χαρτοποιίας έφθασε κατά τόν 
κ. Ροΐτέ «μέχρι τοιαύτης τελειότητος, ώστε είς μέν τό έν ά- 
κρον τής μηχανής εισέρχεται ή μάζα έν ύγρα καταστάσει, 
έκ δέ τοΰ έτέρου εξέρχεται είς φύλλα άπεστεγνωμένα πά- 
σης διαστάσεως.» Έζτοτε δέ ή πρόοδος έλαβε εύρείας δια
στάσεις, ώς μαρτυρεί ό επόμενος πίναξ τής μετά τό δεύ
τερον ήμισυ τοΰ παρόντος αίώνος χαοτοπαραγωγής προϊ
σταμένων τινων έϋνων.

Χώραι Χαρτοποιεία Μζχαναί ’Ενιαύσιον προϊόν
Ήν. Πολιτεΐαι 800 3 000 200 000 τόν.
’Αγγλία 850 1 500 100 000 »
Γαλλία 250 350 75 000 »
Βέλγιον — 32 15 000 »
Ύπό γενικωτέραν έτι έποψιν ύπελογισθη τελευταϊονή απαν
ταχού χαρτοποιία άπό 4 σχεδόν χιλιάδων έργοστασίων μετά 
ένιαυσίου προϊόντος 1 800 000 000 λιτρών.

'Οπωσδήποτε έάν έπρόκειτο έκ τοΰ ανωτέρω πίνακος, νά 
συναγάγωμεν καθολικόν τι έπί τής χαρτοβιομηχανίας συμ
πέρασμα, προξενεί έντύπωσιν οτι 28 περίπου έκατομ. δημο
κρατικών τής Αμερικής παρήγαγον πλείονα είς φωτισμόν ύ
λην ή 68 έζατομμύρια μοναρχικο-συνταγματικών τής Εύρώ^ 
πης! Ύπό τήν έποψιν ταύτην όποιαν θέσιν κατέχει ή Ελλάς; 
Συλλέγει τά ράκη της, άποστέλλουσα δ’ αύτά είς τήν Δυ
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τικήν Ευρώπην, τά λαμβάνει κατόπιν κατειργασμένα εις 
χάρτην. Μεταξύ τών ραζοφόρων χωρών κατέχει άναλο- 
γως αξιοσημείωτου Οέσιν ένεκεν τής σχετικώς πλείονος εις 
βαμβαζηρά υφάσματα καταναλώσεως αύτής, κατά τοΰτο 
οέ συναγωνίζεται μετά τής γείτονος ’Ανατολής, ήτις έπί
σης εϊναι σπουδαία διά τήν χαρτοπαραγωγήν ρακοφόρος 
πηγή. Η μεγαλειτέρα είς ράκη ζήτησις παρατηρεΐται ιδίως 
έν ταΐς Ήνωμέναις πολιτείαις τής 'Αμερικής, εις τάς ο
ποίας είσήχθησαν 10 έκατομ. λιτρ. τώ 1846, μετά S έτη 
20 έζατομ. τώ 18l55 δέ 40 εκατομμύρια, τό πλεΐστον έζ 
τής Εύρώπης άντί 45 περίπου έζατομ. δραχμών έν όλη 
τή δεκαετία ταύτη. "Οσον άφορα τήν ’Αγγλίαν, ή είς ράκη 
ενιαύσιος εισαγωγή αύτής ύπολογίζεται περί τούς 10 000 
τόνους άξίας 7 περίπου έζατομ. δρ.

Άλλ’ ένώ έπι τής Ελληνικής ρακοεξαγωγής οί πίνακες 
τοΰ έξωτεριζοΰ ήμών έμπορίου είναι ούσιωδώς βωβοί μέν 
ζατά τό 1869—71, άτελεΐς δέ ζατά τά προηγούμενα έτη 
(1866—67 διά τήν ’Αγγλίαν 6 275 στατ. ζαΐ 186’8 διά 
τήν Αύστρίαν 82 στ.), όσον άφορα τήν χαρτοεισαγωγήν ή 
έν Έλλάδι κατανάλωσις ήζολούθησε τήν έξής πορείαν:

1866
1867
1868

528748όζ.
589870 »
591375»

όλον 1709993-?/.. ■ 2244247δ?.

713450\ο.
791517 '»
739280 »

18691 7(>2265ΐζ. 11Ο57785δο.
1870 598821 » ί 1153115 »
1871 679387 » 1053681 »
δλον 1980473-?/.. 3264581δ/

Έάν συγζρίνωμεν τήν μεταξύ τών άνωτέρω δύο τριετιών 
ζίνησιν τοΰ χαρτεμπορίου τής Ελλάδος, αί τάσεις αύτοΰ 
μαρτυροΰσι μείζονα σχετικώς αύξησιν είς τάς τιμάς ή είς 
τά βάρη. Έπί τή ύποθέσει δέ ότι έβελτιώθη ή ποιότης 
τής χάρτινης καταναλώσεως, τό αποτέλεσμα ύπήρξεν ότι 
σχετικώς έγράύαμεν όλιγώτερα έν τή δεύτερα τριετία τών 
όσων ήδυνάμεΟ.α νά γράψωμεν, άν αί περί χάρτου ίδέαι έ- 
ξηκολούθουν τήν προηγουμένην διεύθυνσίν. Έν τούτοις δέν 
πρέπει νά λησμονηθή καί ή έποψις τής ύπερτιμήσεως τοΰ 
χάρτου, έξ ής πάντως προεκλήθη ούσιώδες μέρος τών έπί 

τής ήμετέρας καταναλώσεως προκαταβολών, αιτινες ουτω 
ύπερέβησαν τά όρια τής έπί τοΰ είσαγομένου βάρους άνα- 

λογίας.
Ό άνωτέρω πίναξ δεικνύει έπί τοΰ όλου άξιοσημείωτον 

τής ήμετέρας χάρτινης καταναλώσεως εύρώστίαν, ήτις μό
λις εϊναι άναγζαΐον νά άποδειχθή πρός τούς μή πρόχείρως 
έχοντας κατά νοΰν τόν πληθυσμόν τής Ελλάδος. 679 387 
όζ. χάρτου 0871): 1 457 894 κατοίκους (1870). Καί 
βεβαίως μέν ή αναλογία αυτή άπέναντι π. χ. τις έν ’Αγ
γλία τοΰ 1859 μόλις άντέχει είς τήν σύγζρισιν, διότι έπί 
28 έζατο[λ. "Αγγλων ύπελογίσθη ή κατανάλωσις είς 70 
έκατομ. όζ. χάρτου (2 ’ έζατομ. όζ. χάρτου : 1 έζατομ. 
κατοίκων). Έν τούτοις ύπό τό βάρος τής διεθνούς συγκοι
νωνίας, τών τελωνιακών δασμών καί τών μεσολαβούντων 
κερδών ή Ελληνική χαρτοζατανάλωσις πρέπει νά έζτιμηθή 
δεόντως δι’ όλου τοΰ ίστοριζόΟ συμπλέγματος τής μόλις 
πρό ολίγων δεκαετηρίδων οικονομικής τοΰ τόπου άποζατα- 
στάσεως. Τόσαι δέ έν τούτω φυσιζαί δυνάμεις ύδάτων, ύπό 
τήν πίέσιν τών όποιων πολλαί χαρτομηχαναί ήδύναντο 
μετά τής όσον ενεστι μιζροτέρας δαπάνης νά λειτουργή- 
σωσι, τά σπουδαία πάντως είς τήν πρώτην τής χαρτοποιίας 
ύλην εφόδιά (ράκη) καί έντός τής χώρας καί έν τή αντίκρυ 
αυτής ’Ανατολή, έπί πλέον ό έζ νέου είς τό στάδιον τοΰ 
πολιτισμού άπαλειφόμενος πληθυσμός τών καθ’ ήμάς ακ
τών τής Μεσογείου θαλάσσης, είναι μεγάλαι ενθαρρύνσεις 
είς καλλιέργειαν βιομηχανίας, τής οποίας οί μέχρι τοΰδε έν- 
δυασμοί πρέπει μάλλον νά άποοοθώσιν είς άσθένειαν του 
έπιχειρηματικοΰ πνεύματος, τό όποιον πάντοτε έχει τήν 
αποστολήν τής συγζεντρώσεως τών έν έκάστω τόπφ βιο
μηχανικών δυνάμεων.

Ή κυρία διεύθυνσις τών ήμετέρων είς χάρτην προμη
θειών είναι ούσιωδώς Αύστριαζή. Άπό τοΰ 1868—71 ήγο- 
ράσαμεν έζ τών Αύστριαζών εργοστασίων 1 911 484 όζ. 
άντί 2 871 503 δρ. ’Ακολούθως παρίστανται ή Γαλλική, 
Ιταλική καί Αγγλική χαρτοποιία, αιτινες ζατά τήν αύτήν 
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πενταετίαν έχορήγησαν ήμΐν τάς έξης ποσότητας· ή μέν 
α') 550 787 όκ. χάρτου άντί 938 757 δρ., ή δέ β') 624 394 
όκ. άντί 824 466 δρ., ή δέ γ') 57 599 όκ. άντί 124 024 
δρ. At έκ τών λοιπών επικρατειών προμήθειαι εΐναι μιζράς 
σημασίας. ’Άξιον δέ παρατηρήσεως δτι η 'Ολλανδία έπαυσε 
τάς είς χάρτην έμποριζάς μετά της 'Ελλάδος σχέσεις της 
μετά τό 1867 καί ότι δοκιμάσαν καί τό Βέλγιον ζατά τά 
1867 καί 1868, έγζατέλειψε καί αυτό τόν αγώνα κατόπιν. 
’Εν τούτοις ό Βελγικός χάρτης είναι ό εύθηνότερος της 
Εύρώπης· καί πρέπει μέν διά τήν Ελλάδα νά ύπολογισθη 
ή χωρίζουσα αυτήν μαζρά άπό τοΰ Βελγίου άπόστασις, 
πάντοτε όμως ή έζ τών ναύλων έπιβάρυνσις αντισταθμίζε
ται ύπό τών άλλαχοΰ ήκιστα έλαφρών τελωνιακών βαρών. 
"Οταν δέ ό σχετιζώς άκριβώτερος τής ’Αγγλίας χάρτης εύ- 
ρίσκη άγοραστάς έν Έλλάδι έξ ίσης περίπου πρός τό Βέλ- 
γιον άποστάσεως, πρέπει νά άποδώσωμεν είς έλλειψιν της 
μεταξύ Βελγίου ζαΐ 'Ελλάδος συγκοινωνίας τήν έν τη Έλ- 
ληνική άγορα καθυστέρησιν τοΰ Βελγικού χάρτου, όστις 
πάντως διατελεϊ είς μείζονα αρμονίαν πρός τούς οικονομι
κούς όρους της ήμετέρας ζαταναλώσεως.

ΊΙ πρός ήμάς χαρτοπρομηθευτιζή δραστηριότης τών 
προμνησθεισών τεσσάρων έπικρατειών μαρτυρεί έπαισθητήν 
τής Γαλλίας καθυστέρησιν, διότι άπό 113 καί 132 καί 
147 είς χιλιάδας όζ. ζατά τά έτη 1867—69, ζατέπεσεν εις 
72 καί 84 χιλιάδας όζ. κατά τά 1870—71. Αί Αύστριακαί 
προμήθειαι δεικνύουσι, κατά τήν προκειμένην πενταετίαν, 
ζωηρότητα όπωσοϋν ανώμαλον, ώς έξάγεται έζ τών έξής 
(είς χιλιάδας όζ.) αριθμών 367—334—409—379—421. 
Έπίσης καί αί Άγγλιζαί 9 669—7 702—10 502—9 318 
—20 448. ’Απ' έναντίας ή ’Ιταλική δραστηριότης εΐναι 
μάλλον κανονική, διότι άπό 92 χιλ. τώ 1867, ζατά τά 
επόμενα τέσσαρα έτη ήκολούθησε τήν έξης πρόοδον 114 
—129—136—152. Ή διεθνής αϋτη έρευνα συμπληροΰται 
έκ της έπόψεως της άξίας τών είσαχθεισών ζατά τά έτη 
1867—71 χάρτινων ποσοτήτων, ήτις παρέχει τά πρωτεία 

εις τήν ’Αγγλικήν βιομηχανίαν (χιλ. όκ. 57; χιλ. δρ. 124). 
’Ακολούθως έρχονται ή Γαλλική (550 : 938), ή Αύστριακή 
(1 911 : 2 871) καί τελευταία ή ’Ιταλική (624: 824).

Κατά πόσον μέν αί προεζτεθεϊσαι είς χάρτην προμήθειαι 
ήμών άφορώσιν ιδίως τήν πνευματικήν βιομηχανίαν διά τών 
ποικίλων αύτής οδών έν τή τυπογραφία, τή έπιστολογρα- 
φία καί ταΐς λοιπαϊς αύτών έπιζούροις, κατά πόσον δέ ήσαν 
προωρισμέναι είς τήν λειτουργίαν τών παντός είδους υλι
κών περικαλυμμάτων, εΐναι θέμα τοΰ οποίου ή έρευνα πα
ρέχει ανυπερβλήτους δυσκολίας. Έν τούτοις ή δημοσιο
γραφική καί έπιστολογραφιζή άνάπτυξις τών τελευταίων 
χρόνων έχει τί ούσιωδώς ένδεικτικόν καί διά τήν ήμετέραν 
χώραν, ώς καί έν ταΐς μάλλον προζεχωρημέναις. Άπόδει- 
ξις ό έπιτεινόμενος πολλαπλασιασμός τών τυπογραφείων 
καί τά αύξανόμενα όσημέραι τοΰ ταχυδρομείου εισοδήματα. 
Καί ή πολυγραφία δέ τών δημοσίων καταστημάτων έχει 
τό άνήκον αύτή μέρος έν τή ολική τοΰ έθνους καταναλώσει.

Άλλ’ ή χαρτοβιομηχανία κέκτηται δύο έτέρας κεφαλαιώ
δεις έπόψεις, έξ ών ή μέν εΐναι οικοδομική, ή δέ παιζτική. Ή 
πρώτη, ή καί σπουοαιοτέρα, ούδέ καν μνημονεύεται έν τοΐς 
γενιζοΐς πίναξι τοΰ έξωτεριζοΰ ήμών έμπορίου. Καί πιθα
νόν μέν μικραί τ ο ι χ ο χ ά ρ τ ο υ ποσότητες νά διήλθον 
τά 'Ελληνικά όρια υπό τήν γενικήν τών χαρτών κατηγο
ρίαν, όπως δήποτε όμως ή χρήσις εΐναι ούσιωδώς άγνωστος 
καί εις αύτήν ετι τήν ευπορον τών καταναλωτών τάξιν, είς 
περίπτωσιν καθ’ ήν αί προπορευόμεναι έν τώ πολιτισμώ 
χώραι είσήγαγον αύτήν άπό τών πολυτελεστέρων μεγάρων 
μέχρι τής μετριοφρονεστέρας τοΰ άστοΰ στέγης. Ύπελογί- 
σθη ύπό τοΰ κ. Zuber ή κατά τό 1851 παγκόσμιος παρα
γωγή τοΰ τοιχοχάρτου είς 210 περίπου έκατομ. μέτρων 
(πλάτους 0, 50) άξίας 37 520 000 δραχμών, έξ ών 12 320 
άνήκουσιν είς τήν Γαλλικήν βιομηχανίαν, 9 968 000 είς 
τήν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής, 8 400 000 
είς τήν Αγγλικήν, άνά 1 680 000 είς τήν Γερμανικήν καί 
τήν Ρωσσικήν, 1 120 000 είς τήν Βελγικήν, τό δέ λοιπόν 
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διαμοιράζεται μεταξύ Σουηδίας, 'Ολλανδίας, Ιταλίας, Ελ
βετίας, Αυστρίας καί Ισπανίας. "Ινα δώσω γενικήν τινα 
έννοιαν περί τής βιομηχανικής πηγής τών άνωτέρω άξιών, 
άρχει ή πληροφορία δτι πάσαι οφείλονται εις 120 μηχανάς, 
246 ίππων δυνάμεως ύπό τήν έπιστασίαν 12 000 έργατών.

Καί ό πρός οικοδομήν καί ό πρός παίγνιον χάρτης είναι 
ούσιωδώς ’Ασιατικής πηγής. Άνευρίσζομεν τόν πρώτον έν 
τή Σινική αύτοκρατορία πολύ πριν ύποπτευΟώσι τήν χρη
σιμότητα αύτοΰ οί Εύρωπαΐζοί πληθυσμοί. "Οσον δέ άφορα 
τόν δεύτερον, φιλονεικοΰσιν περί τής καταγωγής του οί 
αύτοι εκείνοι τόποι, οϊτινες καί περί τοΰ ζατρικίου έρίζουσιν. 
"Οπως καί άν έχή, ό πάικτικός χάρτης είσήχθη έν Εύρώπη 
πολύ πρό τοΰ οικοδομικού. Κατά τόν 16°’αιώνα ήτο γνω
στότατος, έκτοτε δέ έξηκολούθησε τήν καλλιέργειαν τής 
φιλοπαίγμονος τών άνθρώπων άδυναμίας μετά τοιούτων 
πέριξ αύτοΰ καταστροφών, ώστε ή οικονομική ζωή ευρεν έν 
αύτώ ακριβώς άνάλογον βάραθρον πρός εκείνο, τό οποίον 
αί μεγάλαι τής άπωτάτης ’Ανατολής επιδημικά· μάστιγες 
ήνέωξαν διά τήν φυσικήν ζωήν τής ήμετέρας Εύρώπης.

Ή έν Έλλάδι κίνησις τοΰ παικτικοΰ χάρτου συνδέεται 
έπί τοσοΰτον πρός τάς καταχρηστικάς τάσεις τοΰ καθ’ήμάς 
άργοΰ πληθυσμοΰ, ώστε δέν δύναμαι νά παραλείψω τούς 
έπομένους τής είς παιγνιόχαρτα εισαγωγής άριθμούς :

1©66 7681 ί< 1-2208© οι. 1869 1-2659 όζ. 1 ■ 5410
1667 9818 » 143894 »| 1870 1 1037 » 111164 »
1868 4698 » 52523 » 1871 16500 »■ 176703
όλον 22197 όζ. 320505 ύ'ρ.ι ύλΟ'/ 40196 όζ· 403277

Κατά τήν δευτέραν λοιπόν τριετίαν είσηγάγομεν διπλά- 
σίον σχεδόν βάρος εις έφόδια άργίας κατ’ αντίστροφον λό
γον πρός τόν έργατιζόν χάρτην, τοΰ όποιου, ώς είδομεν, ή 
εισαγωγή διετέλεσεν είς έλάσσονα πρόοδον. Ύπό τήν έπο- 
ψιν τής τιμής ή μεταξύ τοΰ χάρτου τής άργίας καί τοΰ 
χάρτου τής έργασίας διάζρισις είναι ένδειζτικωτάτη, διότι, 
ζατά τούς άνωτέρω πίνακας, ένώ ό δεύτερος είσήλθεν εις 

εύρύ στάδιον ύπερτιμήσεως, ό πρώτος έβάδισε σταθερώς 
τήν οδόν τής ύποτιμήσεως, έξ ούπερ συνάγεται, ότι τό 
έλάττωμα ύπήρξε μάλλον ολισθηρόν, δανεισθέν τήν δύνα- 
μιν τής έν τή εύθηνεία οικονομικής πρακτικής πρός μείζονα 
διάδοσιν αύτοΰ.

Έν γένει ό βιομηχανικός τών έθνών βίος έχει καί τάς 
νεφελώδεις αύτοΰ ήμέρας. Ούδέ είναι δεδομένον τή ανθρώ
πινη κοινωνία ή κάρπωσις τών ιδρώτων αύτής, χωρίς νά 
λάβη καί ό Σατανάς τό άνήκον είς τήν ποντρίαν του μέ
ρος. "Οταν δμως έν τή καθ’ ήμάς βιομηχανική άναπτύξει 
πρό πάσης καλλιέργειας τής ορθής χαρτοποιίας άπαντάται 
ή τής παιγνιοχαρτικής, δταν πρός τά έξωθεν είσαγόμενα 
παιγνιόχαρτα προσφέρη εις τήν κατανάλωσιν καί ό τόπος 
τοιαΰτα, τότε συγχωρείται νά θαυμάση τις περί τής ευθύς 
έξ άρχής ελαττωματικής παρ’ ήμίν έμφανίσεως τής χαρτο
βιομηχανίας. Έάν μοί άντιταχθή δτι ό χάρτης τών παι- 
γνίων άπαιτεί ούσιωδώς μικρότερα κεφάλαια τοΰ χάρτου 
τών σχολείων καί τών βιβλίων, τή άληθεία νομίζω ότι ά- 
κούω τήν γλώσσαν τών παρ’ ήμΐν λατρευτών τοΰ χρημα- 
τιστικοΰ παιγνίου, οϊτινες έπαιξαν έσχάτως έκατομμύρια 
δραχμών χωρίς νά ύποπτευθώσιν, οτι ό χάρτης τούλάχι
στον τών παίζόμενων μετοχών των ήδύνατο νά είναι Ελ
ληνικός δι’ έλαχίστης σχετικώς μερίδος κεφαλαίων, τά ό
ποια ώς άπό τίνος μέθης προσήνεγκον ολοκαύτωμα είς τόν 
βωμόν τοΰ οικονομικού έγκλήματος.

Ποιον βαρύνει ή εύθύνη τής έν Έλλάδι χαρτοβιομηχα- 
νικής καθυστερήσεως, ύπέδειξα ήδη έν τοϊς προηγουμένοις. 
Τό έπιχειρηματικόν πνεΰμα έχει έν έαυτώ, ούδέν όλιγώτε- 
ρον, τό μέτρον τοϋ έθνιζοΰ πολιτισμού, δστις κατά τοσοΰ
τον προβιβάζεται έφ’ όσον κέκτηται πρόχειρον τήν πρώτην 
τής πνευματικής βιομηχανίας ύλην, τόν χάρτην. Πόσον 
μεγάλη ή δι’ αύτοΰ κινούμενη δύναμις! Τοιουτοτρόπως 
δταν έκαστον άτομον τής μέν έν ’Αγγλία καί ’Αμερική 
άκμαζούσης άνθρωπότητος δαπανά ένίαυσίως κατά μέσον 
όρον δέκα περίπου λίτρας χάρτου, τής δέ έν Ρωσσια κατα- 
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ναλίσχη μιαν, ή 'Ελληνική φυλή έχει ικανόν πνεύμα προς 
ευρεσιν όδηγοϋ διά τό περαιτέρω αύτής μέλλον.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ·

Ή ’Ανταλλακτική οικονομία διαφέρει κατά τοσοΰτον τής 

νομισματικής, έφ’ όσον τά εφόδια τής ζωής κυκλοφοροΰσιν 
άνταλλασσόμενα έν εκείνη μέν πρός άλληλα, έν ταύτη δέ 
πρός νομίσματα. "Οτι ή πρώτη εΐναι άρχαιοτέρα, πρόδηλον 
Ουδέ εΐναι ποΰ γεγραμμένον, ότι μεταξύ τών άλλων δώρων 

του θεοΰ υπήρξε καί βαλάντιον πλήρες διά τό πλάσμα του.
Και έν όσω μέν ό άνθρωπος ήτο μόνος έπί τής γής, ού- 

δεμία περί ανταλλαγής ιδέα. "Αμα όμως συνέστη ό πρώ

τος οιχος, εύθύς ήρχισαν αί μεταξύ τών ατόμων αύτοϋ είς 
ύπηρεσίας άνταλλαγαί. Δέν ομιλώ περί τής έν τή οικογε
νειακή χρησει κοινότητος τών πραγμάτων, τών οποίων, 
ύπό έτέραν έποψιν, όπως έπί τών προσώπων, απόλυτος ήτο 
κύριος ό οικογενειάρχης. Πόσον διήρκεσεν ή πατριαρχική 
αυτή περίοδος, εΐναι ζήτημα είς τοΰ οποίου τήν λύσιν ή 
ιστορία τής άνθρωπότητος δέν εΐναι άπανταχοΰ σύμφωνος. 
Άναλόγως τής έν τώ πολιτισμώ προαγωγής ή οικονομία 
τών έθνών μεταβαίνει έκ τής οικογενειακής σφαίρας είς τήν 
κοινωνικήν, συνδέεται βαθμηδόν πρός τήν έννοιαν τής έπι
κρατείας καί άπολήγει τέλος είς τήν κατά πολύ γενικωτέ- 
ραν τής άνθρωπότητος ολοκλήρου.

Ή πρώτη ώθησις τών διαδοχικών τούτων μεταβάσεων άπό 
στενωτέρου κύκλου είς εύρύτερον εΐναι κατόρθωμα τοΰ με
γάλου κοσμικού νόμου τής ποικιλίας, όστις οιά τών πολυ
μόρφων άναγκών, δεξιοτήτων καί περιστάσεων άφ’ ένός τών 
άνθρώπων και άφ’ έτέρου τών τόπων, τούς όποιους ούτοι 
κατοικοΰσι, κινεί τήν έθνικήν οικονομίαν πρός τάς διαφόρους 
τής άναπτύξεως αύτής οδούς. Ή λειτουργία τοϋ νόμου 

τούτου στηρίζεται ιδίως έπί τής άνταλλαγής, άνευ τής ό
ποιας τά φαινόμενα τής έν τώ άνθρωπίνω κόσμω ποικιλίας 
Οά ήσαν διά τήν οικονομίαν αύτοϋ άπλαί παιγνιοτροπίαι. 
Μόλις έν τούτοις τεθή ή βάσις αϋτη καί εύθύς άποκακαλύ- 

πτεται ή θεμελιωδεστάτη έννοια αύτής έν τή προϊούση τών 
έργων διαιρέσει, ήτις έναλλάξ τρέφει διά τών άφθονων αύ
τής προϊόντων τήν άνταλλαγήν καί συντηρείται ύπ’ αύτής. 
Τοιουτοτρόπως ώς άν έπρόκειτο περί καθολικού τίνος έν τή 
άνθρωπότητι δράματος, ή όλη κίνησις τοΰ ύπό έξέτασιν κοι
νωνικού μηχανισμού συμπληροΰται έν οικονομική τινι τρι
λογία; — Ποικιλία, Διαίρεσις, ’Ανταλλαγή.

Ή έννοια τής άνταλλαγής εΐναι έπί τοσοΰτον γενική, 
ώστε περιλαμβάνει, έκτός τής δωρεάς, πάντα τά λοιπά με
ταξύ τών άνθρώπων συναλλάγματα. Καί όταν πωλώ καί 
όταν άγοράζω, καί όταν έκμισθώ καί όταν έκμισθοΰμαι, ά- 
κριβώς είπεΐν άνταλλάσσω περιουσίαν άντί περιουσίας. Μή
πως δέν εΐναι τοιαύτη ό ίππος, τά νόμισμα, ή έργασία, 
τά όποϊα δίδω ή λαμβάνω ; Τί σημαίνει άν άποκτώ οικίαν, 
δίδων άμπελον ή βάρος τι μετάλλου ; Ή άνταλλαγή είς άμ- 
φοτέρας τάς περιστάσεις προφανής. Κατά τοϋτο οί Σαβινια- 
νοί τής 'Ρώμης νομοδιδάσκαλοι ήσαν μάλλον προκεχωρημέ- 
νοι τών άντιπάλων αύτών Προκουλειανών. ’Εάν δέ έν τή 
διαμορφώσει τής νομοθεσίας ήττήθησαν, ώστε ή έννοια τής 
άνταλλαγής νά διαζευχθή πρός τήν τοΰ νομίσματος μεσο- 
λάβησιν (Πανδ. ά, 28,1), δέν έπεται έντεΰθεν ότι μετεβλήθη 
καί ή φύσις τών πραγμάτων. 'Οπωσδήποτε ή νομική αϋτη 
ονοματολογία έπεκράτησεν έν τή κοινή πρακτική μέχρι τοι
ούτου βαθμού, ώστε μεταξύ τής άνταλλακτικής καί τής νο
μισματικής οικονομίας ύπάρχει σταθερά ή εύθύς έξ άρχής 
έν τή προκειμένη μελέτη γενομένη διάζρισις.

Ή έπ’ άνταλλαγή κυκλοφορία τών προϊόντων τής άνθρω- 
πίνης δραστηριότητος προϋποθέτει στενώτερον έν χ ρ ό ν ω 
καί έν τόπ ω τόν μεταξύ παραγωγοΰ καί καταναλωτοΰ σύν
δεσμον. Εύκολώτερον δύναται τις νά άνταλλάξη σίτον πρός 
κριθήν μετά τοΰ γείτονος αύτοϋ ή μετά τοΰ εκατόν ώρας 
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μακράν οίκοϋντος· ούοέ δύναται έκαστος παραγωγός νά ίχη 
είς τήν διάθεσιν του τάς άποθήκας τοϋ Φαραώ, ή νά ύπο- 
λογίζη εις πολλά έτη τήν ανταλλακτικήν δύναμιν τών α

ποταμιευμάτων του. Έν γένει ή μείζων έντασις τής δυνά
μεως ταύτης άπαντάται έν τοϊς πράγμασιν έκείνοις, καθ’ 
ά μικρός όγκος καί μικρόν βάρος άποτελοΰσι σχετικώς πρός 
τά λοιπά μείζονα άξίαν. Ύπό τήν έποψιν δέ ταύτην δυνά
μεΟα να καταρτίσώμεν κλίμακα, έφ’ ής εύρίσκουσι τήν οί- 
Χείαν Οέσιν τά μάλλον δυσκίνητα καί δυσφύλακτα έφόδια 
τής ζωής, καθώς καϊ τά εύκινητότερα καί εύφυλακτότερα. 
Τήν μέν κατωτάτην βαθμίδα κατέχουσι τά πρώτα, τήν δέ 
άνωτάτην τά δεύτερα.

Αί πρακτικαί ουσχέρειαι τής άνταλλακτικής οικονομίας 
αναφαίνονται ιδιαιτέρως, άμα διέλθη τις τά όρια τής άπλοϊ- 
κής κοινότητος. Τοιουτοτρόπως ύποθέτω τήν άντίστασιν 
τοΰ συστήματος τούτου έπί τών μεγάλων τής άρχαιότητος 
έπιχειρήσεων. Έάν οί Άργοναΰται δέν έπρόκεϊτο νά άρπά- 
ξώσι, ίποϊα προϊόντα ήδύναντο νά μεταφέρωσιν εύκολώτερον 
έκ τής Θεσσαλίας είς τήν Κολχίδα πρός ανταλλαγήν διά 
τό χρυσοϋν τοΰ Φρίξου δέρας ; Ή μεγάλη τών Τρωϊκών 
πολέμων διάρκεια χρεωστεϊται μεταξύ άλλων καϊ είς λό
γους ιδίως οικονομικούς, τούς οποίους άνάγκαίως τό ύπό 
έξέτασιν σύστημα έδείνου έτι μάλλον. "Οταν ό βασιλεύς 
τής Λήμνου έπώλει τούς οίνους αύτοΰ πρός τούς πολιορ- 
κητάς τοΰ Ιλίου, ό ποιητής δίδει σαφεστάτην εικόνα τοΰ 
οικονομικού τούτου έπί τής ανταλλαγής φαινομένου :

"ΕνΟε·/ ά/ οϊνίζοντο καρηκο^όωντϊς * Αχαιοί- 
άλλο·. μεν χαλκώ. ά).λο·. δε αϊΟωνι σιδηρώ, 
άλλοι δέ οινοΐς. άλλοι δ’ αύτήσι βόχασι. 
ά’λλοι δ’ ά,δρατιόδχσϊΐν.

Έν γένει ή ανταλλακτική οικονομία άπετέλεσε διά τούς 
ένθουσιώδεις τοϋ παρελθόντος λάτρας θελκτικήν εικόνα τών 
ποιητικωτέρων χρόνων τής άνθρωπότητος. «Εύτυχής (άνα 
φωνεϊ ό Πλίνιος 33,3) ό αιών έκεΐνος, καθ’ δν τό έμπόριον 
συνίστατο είς απλήν τών πραγμάτων ανταλλαγήν.)) Άνά- 

λογοι ίδέαι εϊχον έμπνεύσει και τόν Λυκούργον, όταν κατά 
τήν μαρτυρίαν τοΰ ’Ιουστίνου (3,2) «άντικατέστησε τήν αν
ταλλαγήν είς τήν χρήσιν τοΰ νομίσματος και προέγραψε 
τόν χρυσόν και τόν άργυρον ώς τήν πηγήν όλων τών δει
νών. » "Οτι μέν τοιαΰται τών έθνών έποχαί χαρακτηρίζον
ται κυρίως ύπό τής στασιμότητος καί όπισθοδρομήσεως, ού 
δεϊται μακ,ρας άποδείξεως. "Οτι όμως δέν φέρει καί σ.ύμ- 
πασαν τήν ευθύνην ή ανταλλακτική οικονομία περί τούτου 

ό νΰν λόγος.
Ή άνταλλακτική οικονομία δύναται νά διαιρεθή είς’δύο * 

στάδια, το αρχαϊκόν καί τό πεπολιτισμένον. Έν μέν τώ 
πρώτω είναι ούσιωδώς άσυμβίβαστος πρός τήν άνάγκην τής 
έπί μάλλον καί μάλλον διαιρέσεως τών έργων καί τών ύ 
πηρρσιών, έν δέ τώ δευτέρω προσαρμόζεται πρός τήν φύ
σιν τών μεγάλων έπιχειρήσεων. Έν συναλλαγαΐς τούτέστι 
καθ’ ας τά οικονομικά έφόδια πρέπει νά ύποδιαιρώνται κατά 
τάς χρείας τών καταναλωτών, τό έπ’ ανταλλαγή σύστημα 
είναι άκαμπτον. Υποθέσατε κτηνέμπορον άπέναντι. ύποδη- 
ματοποιοϋ καί εΰρετε τόν τρόπον τής μεταξύ αύτών άνταλ- 
λαγής του ίππου, τόν όποιον ζητεί ό μέν, άντί τοΰ ζεύγους 
τών υποδημάτων, τά όποια άναγκαιοΰσιν είς τόν έτερον. Έ 
παρατήρησίς αύτη είναι ούσιωδώς ένδεικτική, διότι, έν τω 
συνόλω τών άνμγκών καί έν ταΐς πρός έκαστον περιπετείαις 
αύτών, κατά παν βήμα πρέπει άείποτε νά εύρίσκωνται άπέ- 
ναντι άλλήλων οί ύπό τής ανάγκης κινούμενοι, καί κατά τό 
προσήκον μάλιστα μέτρον. Ύπό τοιαύτας περιστάσεις ή με- 
τάβασις εις τήν νομισματικήν οικονομίαν άποτελεΐ άναμφ.ι- 

σβη τήτως σημαντικώτατον μοχλόν είς περαιτέρω τοϋ κοινω
νικού βίου τελείωσιν (ίδ. Οίχ. Έπιθ. 1873 σελ. 299). Λει
τουργεί τώ όντι έν τή κατ’ έξοχήν εύκινήτω τοΰ νομίσμα
τος καθολική πραγματείφ τοιαύτη συναλλακτική δύναμις, 
ώστε ή διαίρεσις καί ύποδιαίρεσις αύτής εισάγει τήν κυκλο
φορίαν άπό άκρου είς άκρον τού κοινωνικού σώματος, ζωο
ποιούσα τόν όλον μηχανισμόν αύτοΰ.

’|)ν τούτοις καθ’ όσον ή άνθρωπότης προχωρεί, κατά το- 
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σοϋτον άποδεικνύεται ότι ή νομισματική λειτουργία προώ- 
ρισται διά τάς ημερήσιας μάλλον τής έθνιζής οικονομίας συ- 
ναλλαγάς. Μόλις ή παραγωγική τής έπικρατείας δύναμις εί- 
σέλΟη εις τό στάδιον τών μεγάλων έπιχειρήσεων, εύθύς ή 
νομισματική κυκλοφορία προδίδει τήν αδυναμίαν της,ώς π.χ. 
έν τή ’Αγγλική πρακτική τής ζυγίσεως τών νομισμάτων ώς 
κοινού, δυνατόν είπεΐν, εμπορεύματος. ’Αλλά καί τό μέσον 
τοϋτο βαθμηδόν έξελέγχεται δύσχρηστον, διότι ή τά πολύ
τιμα μέταλλα κατατίθενται έντός τραπεζών, ινα τα παντός 

‘ είδους γραμμάτια τούτων κινήσωσι τήν καθολικήν συνναλ- 
λαγήν, ή αί πιστωτικαί τών έμπορευομένων άξίαι, πιστοί 
αντιπρόσωποι τών έν ταΐς άποθήκαις αύτών πραγματειών, 
δίδουσι τόν γενικόν τών ύποθέσεων τόνον διά τής πρός άλλή- 
λας, ούτω ς είπεΐν, άντιδόσεως. Αί επόψεις δέ αύται, καί ιδίως 
ή τελευταία, μάλλον συνδέονται πρός τήν ανταλλακτικήν ή 
τήν νομισματικήν οικονομίαν. Έν τούτοις ή μεγάλη τών 
έθνών πρός άλληλα συναλλαγή κέκτηται τήν μείζονα έπί 
τοΰ προκειμένου σημασίαν. Κατά μέρος δέ πάσα υπερβολή, 
έπί τών ορίων τών νεωτέρων έπικρατειών άνταλλάσσονται 
κατ’ έτος τοσαΰτα πλούτη, ώστε ούτε τό δέκατον αύτών ή
δύνατο νά καταμέτρηση άπασα ή άπ’ αίώνος άποθησαυρι- 
σθεΐσα τών πολυτίμων μετάλλων ποσότης Ύπό είδικωτέ- 
ραν δέ έννοιαν ούδαμώς πρέπει νά λησμονηθή τό φαινόμε- 
νον τών πιστωτικών συμψηφιστηρίων, έν τοΐς όποίοις αί α
παιτήσεις άνταλλάσσονται πρός άλλήλας μέχρι ποσοτήτων 
έντελώς μυθωδών, ώς π. χ. έν τοΐς Clearing House τοϋ Λονδί
νου ζαί τής νέας Ύόρζης είς έζατοντάδας διλιουνίων δραχ
μών (περίπου 185 τώ 1871 έν τή τελευταία, ζαί 169 τώ 
1872 έν τώ πρώτω.)

Ή έποψις αυτή τής ανταλλακτικής οικονομίας προώρι- 
σται νά λάβη μείζονα έτι άνάπτυξίν έν τή κοινωνική πρα
κτική, άμα ώς ό μοχλός τής πίστεως προβιβασθή ετι μάλ
λον είς τήν περαιτέρω κίνησιν τών περιουσιών. Τό έμπό
ριον π. χ. τών παραγγελιοδόχων, άμα ώς συναντηθώσι 
δύο πρός άλλήλους τοιοϋτοι, άποτςλεΐ ίσχυρωτάτην τοιαύ- 

την τινά άνταλλαζτιζήν έννοιαν. Εκατέρωθεν άνοίγονται 
διέξοδοι έμπορευμάτων καί διά τής άνταλλαγής τών υπη
ρεσιών κινούνται ταΰτα τόσον ζωηρώς, όσον ζαί ύπό τάς 
έμπνεύσεις τοΰ λαμπρότερου χρυσοΰ, έπιφυλαττομένης τής 
έζζαθαρίσεως είς τό τέλος χρονικής τίνος περιόδου. Ή άν- 
ταλλακτιζή δύναμις τών εταιρικών ύπηρεσιών (είς πρόσω
πα ζαί κεφάλαια) κέκτηται ιδιαιτέραν έπίσης σημασίαν, 
έλαβε δέ έν τή νεωτέρα έποχή τοιαύτην άνάπτυξίν, ώστε 
τά μεγαλείτερα τών βιομηχανικών τοΰ αίώνος κατορθω
μάτων στηρίζονται έπί τής άρχής ταύτης. Καί ή γλώσσα 
δέ τών έθνικών δανείων δέν εΐναι βωβή πρός τήν νεωτέραν 
τής ανταλλακτικής οικονομίας έμφάνισιν. Παρατηρήσατε 
τοΰ πτωχού τόν οβολόν ! "Οταν ένωθώσι πολλοί τοιοϋτοι, 
ή άνταλλακτική μεταξύ αύτών ύπηρεσία εΐναι τοιαύτη, 
ώστε ζαί οί δυνάσται τής γής σπεύδουσι πρός αύτούς, έζ- 
τείνοντες χεΐρα όφειλέτου.

Άλλά θά έλεγέ τις ή άνταλλαζτική αύτη έννοια άνή- 
κει είς τήν πίστιν. Τίνος όμως ένεκεν ή πιστωτική δέν ά- 
νήκει μάλλον είς τήν ανταλλαγήν ; Τό παν συνίσταται είς 
τήν σύμπραξιν άνθρώπων καί κεφαλαίων, όπερ ακριβώς 
έστί ύπηρεσιών άνταλλαγή. "Οσω δέ προβαίνει ό έθνικός 
βίος, τόσω αύτη έκτείνεται ζαί δέν έχει άλλα όρια έκτός 
έκείνων τής άνθρωπότητος ολοκλήρου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ.

Ή μεταξύ τών κεφαλαιούχων ζαί τών έργατών πάλη, ή 
έν τώ ήμετέρω αίώνι λαμβάνουσα ούκ ολίγον έπιφόβους 
διαστάσεις, εΐναι τοσοΰτον άδιζαιολόγητος όσον καί άσυμ- 
βίβαστος πρός τά άληθή άμφοτέρωθεν συμφέροντα, καθότι 
ή αρμονική συμβίωσις τών δύο τούτων παραγωγικών δυ
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νάμεων, τοΰ κεφαλαίου ήτοι καί τής έργασίας, εΐναι αναγ
καίος όρος τής έπιτεύξεως τοϋ σκοπού, δν έκατέρα επιδιώ
κει, τής όσον ένεστι, δηλαδή, πλειοτέρας παραγωγής· διότι 
καί τό κεφάλαιον μένει νεκρόν, έν διαζυγίω διατελοΰν πρός 
τήν έργασίαν, καί ή έργασία παραλύεται άνευ τής βοήθειας 
τοΰ συντηροΰντος αύτήν κεφαλαίου. ’Ίσον λοιπόν ύπάρχει 
έκατέρωθεν ενδιαφέρον, όπως ούτε ή έργασία διάκειται 
έχθρικώς πρός τό κεφάλαιον, ούτε τό κεφάλαιον δεσποτι- 

κώς πρός τήν έργασίαν. ’Εναργές δέ είναι ότι ένθα τά κε
φάλαια εισίν έν αφθονία, έκεϊ καί ή έργασία είναι μάλλον 
περιζήτητος, ένθα δέ ή έργασία κινείται δραστηριότερον, 
έκεΐ καί ή τών κεφαλαίων δημιουργία αποβαίνει μάλλον 
ζωηρά.

Άλλ’ ένώ ό οικονομολογικός ούτος νόμος εΐναι γενικω- 
τάτης έννοιας, τά πάθη τής ήμέρας καί τό χειρότερον τής 
βαρείας άνάγκης έπισκοτίζουσιν αύτόν έντός τών έργατι- 

κών τής κοινωνίας τάξεων, τών οποίων αί ατυχέστερου ά- 
ποκατεστημέυαι έπιρρίπτουσι τό βάρος τών κοινωνικών 
συμφορών είς τάς εύπορωτέρας. Ή τάσις δέ αύτη, ιδίως έν 
δυσκόλοις έποχαΐς, περιλαμβάνει ώς έπί τό πλεΐστον φο
βερά κινδύνων σπέρματα, καί πρέπει ή πολιτική καί ή οι

κονομική έπιστήμη νά άχοληθώσιυ άνενδότως είς τήν έκ 
μακράς έποχής έκρίζωσίυ των, πριν ή τούτέστι βλαστήσωσι 
καί οί καρποί αύτών κατακλύσωσι τήν επικράτειαν.

Βεβαίως όταν έν ταύτη πλημμυρήση ή ένδεια, έπιβάλ- 
λεται ώς ανάγκη τις ή συντήρησις τής πειναλέας τοΰ έθνους 
μερίδος. Ή φιλανθρωπία τής έπικρατείας καί τών εύπορων 
αύτής τάξεων εΐναι τότε ούχί απλώς θρησκευτική άρετή, 
άλλά συγχρόνως καί πολιτική φρόνησις. Καί ή μετανά- 
στευσις δέ πρός χώρας ήττον κατωκημένας δέν φαίνεται έν 
τοιαύταις κοιυωνικαΐς άτυχίαις μικράς σημασίας μέθοδος, 
όπως άποδεικνύει ή μακρά κατ’ αύτήν πρακτική τών άρ- 
χαιων καί νέων έθνών. Έν τούτοις τό κυριώτερον πάντοτε 
εΐναι πρό τής θεραπείας τής νόσου ή πρόληψις μάλλον αύ
τής. Πρέπει λοιπόν νά μελετηΟώσιν ιδιαιτέρως τά αίτια καξ 

νά καταπολεμηθώσιν είς τήν πηγήν των, έάν πρόκειται νά 
απαλλαγή κατά τά ένόντα ή κοινωνία έκ τών θλιβερών 

καί έπικινδύνων αποτελεσμάτων αύτών.
Μεταξύ τών διαφόρων αίτιων κατά πρώτιστον λόγον δέον 

νά σημειωθή αύτή καθ’ έαυτήν ή έλλειπής οικονομική 
ανατροφή τών μελών τής ένδεοΰς τάξεως. Έπρεπεν αί άρ- 
χαί τής Πολιτικής Οικονομίας καί αί πρακτικαί τού πλου
τισμού πληροφορίαι νά διαδίδωνται έν ταΐς κοινωνίαις άπό 
τών απαλών έτι ήλικιών αύτής. Τά δημόσια καί ιδιωτικά 
σχολεία άπό άπλώς γραμματικών έπρεπε συγχρόνως νά 
είναι καί οικονομικά. Ή μέθοδος τής άποκαταστάσεώς τί
νος ώς κεφαλαιούχου δέν έπρεπε νά άφίνηται είς τήν τύ
χην τών αύτοδιδάκτων. Καί όπως ό παΐς διδάσκεται τήν 
γραμματικήν καί τήν αριθμητικήν, έπρεπε νά μανθάνη καί 
τήν έργατικήν καί άποταμιευτικήν. Αί δύο αύται όδηγοΰσιν 
είς τήν οικονομικήν τών ατόμων καί τών κοινωνιών εύε- 
ξίαν. Ύπό δέ τήν αιγίδα αύτών ή μεταξύ κεφαλαιούχων 
καί έργατών έχθρότης έξασθενεΐ είς τοιοΟτον βαθμόν, όσος 
δέδοται είς τήν δύναμιν τοΰ οικονομικού φωτισμού τών άν
θρώπων. Έργασία καί οικονομία, ιδού δύο βάσεις αίώνιαι· 
«έάν τις είπη ύμΐν, λέγει ό Φραγκλΐνος, ότι δύνασθε νά 
πλουτίσητε άλλως πώς ή διά τής έργασίας καί τής οικονο
μίας, δυσπιστεΐτε πρός τούς λόγους του: εΐναι δηλητήριον.»

Έάν έπρόκειτο θεωρητικώς νά πραγματευθή τις περί τών 
αγαθών αποτελεσμάτων τής φιλοπονίας καί τής οικονο
μίας, τό έργον θά ήτο πρόχειρον είς τούς γνωρίζοντας τήν 
τέχνην τοΰ γράφειν καί τού όμιλεΐν. Ή τέχνη έν τούτοις 
τής διδασκαλίας, καί ιδίως προς τάς μικράς ήλικίας, έχει τι 
ιδιαίτερον. Πρέπει νά ένούση τις τάς ιδέας του δι’ εικόνων, 
ίνα έντυπώση αύτάς έπί τών νεαρών ψυχών τών ακροατών 
του. Ή άπό παραδειγμάτων καί πρακτικών μαθημάτων με
ταξύ διδασκάλου καί μαθητου πνευματική κοινωνία εΐναι 
'λοιπόν πρώτης άνάγκης μέθοδος, όπως τεθή είς ενέργειαν 
ή φαντασία τών παίδων καί συντελεσθώσιν αί έπιθυμηταί είς 
τό πνεΰμα αύτών εντυπώσεις. Πρέπει ή οικονομία νά άνα- 

ΕΤΟΣ 2—ΦΤΑ. ίί—ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1875. 35 
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πτύσσηται είς τά άπλούστερα τοϋ κοινού βίου έργα πρό 
τών οφθαλμών τών μαθητών, καί νά άποδεικνύωνται αί εύ- 
άρεστοι ή όδυνηραί συνέπειαι διά τρόπου, όστις νά μή έξα- 
λείφηται μετ’ ολίγον έκ τής μνήμης. 'Ανάγκη λοιπόν 
προηγούμενης μορφώσεως καταλλήλων διδασκάλων ζαί ύπό 
τήν έποψιν ταύτην, καθώς καί ύπό πολλάς άλλας.

Ή οικονομική διδασκαλία τοΰ λαοΰ είναι έργον, είς τό 
.όποιον προηγήθησαν τά μάλλον πεπολιτισμένα τών έθνών. 
Γνωστή είναι ή μεγίστη διάδοσις τών οικονομικών σχο
λείων έν ’Αγγλία. Έπίσης έν Βελγίω ή πρότυπος σχολή 
τοΰ (iand ιδιαιτέρως άποβλέπει είς τήν οικονομικήν κατάρ- 
τισιν τών έξ αύτής δημοτικών διδασκάλων πρός τόν σκο
πόν τής διά τών δημοτικών σχολείων διαδόσεως τών αρ
γών τής Πολιτικής Οικονομίας είς τόν λαόν. Βεβαίως θά 
ήτο μαζρόν νά έκθέση τις τάς διαφόρους διευθύνσεις τής 
διδασκαλίας ταύτης. Διά τούτο άρζοΰμαι άπλώς είς σχε
διάγραμμά τι έπ’ αύτών.—Τί είναι τό κεφάλαιον ; Έργα
σία άποτεταμιευμένη. Ποια είναι ή μοναδική πηγή του ; Ή 
οικονομία : Περιορισμός λοιπόν τών επιθυμιών, ύποταγή 
τών παθών, έζπλήρωσις τών καθηκόντων πρός εαυτόν ζαί 
πρός τούς άλλους, ζατάπνιξις τών τεχνητών αναγκών, τάς 
όποιας δυστυχώς ή διαφθορά εισάγει ύπό τοσοΰτον έπα- 
γωγά χρώματα, άνάπτυξις τής ιδέας τής ευθύνης, καλλι
έργεια τοΰ αισθήματος τής δικαιοσύνης καί τής πεποιθή- 
σεως είς εαυτόν, έξήγησις τών σχέσεων τής πολιτείας πρός 
τό άτομον, άνάπτυξις τής μεταξύ τών άνθρώπων καί τών 
διαφόρων κοινωνικών τάξεων ύφισταμένης οικονομικής άλ- 
ληλεγγύης, διαφώτισις τοΰ έν τή προαγωγή όλων περιε
χομένου κοινωνικού συμφέροντος, κλπ.

Ή καταπολέμησις τών παθών, τά όποια άποτελοΰσι τήν 
κυρίαν τών οικονομικών συμφορών βάσιν, πρέπει νά άρχί- 
ζη λίαν ενωρίς, καθώς καί ή βιομηχανική τών νέων έργα
τών διεύθυνσις. Ό κ. L urent έσυμβούλευε τούς μαθητάς 
του, ίνα έπισζέπτωνται τά ίχνογοαφικά σχολεία έπί τώ σκο
πώ τής έν τώ πνεύματι αύτών άναπτύξεως καλλιτεχνικών
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τάσεων, αιτινες τοσοΰτον συμβάλλουσιν είς τήν άξιοπρέ- 
πειαν τοΰ χαραζτήρος καί είναι συγχρόνως τόσον εύαπό- 
ζτητοι διά τής όράσεως. Περιττόν δέ νά άποδειχθή ή έν 
τώ μέλλοντι τοΰ έργατικοΰ σταδίου έπιρροή τής τοιαύτης 
προπαρασκευής, όσον άφορα τήν τελειότητα τών βιομηχα- 
νημάτων καί τήν ηθικήν συγχρόνως καί πνευματικήν. ύπε- 
ροχήν τών έργαζομένων αύτά.

Ή οικονομική διδασκαλία δύναται νά άντληση έκ τών 
νεωτέρων προόδων τής βιωτικής μεγάλα μέσα είς αρμονι
κήν τών κοινωνιών άποκατάσταισν. Ή έπί τής ζωής π. χ. 
άσφάλεια είναι οικονομικόν έλατήριον, τοΰ οποίου αί έν ’Αγ
γλία μεγάλαι ύπηρεσίαι είναι παντός λόγου άνώτεραι. Κα
θώς λέγει ό κ. I e Pl.iv, έν τή χώρα ταύτη έκαστος βιομήχα- 
νος προνοεΐ περί τής περιπτώσεως, καθ’ ήν άωρος θάνατος 
δέν ήθελε τώ έπιτρέψη νά άποχαταστήση τά τέκνα του. Ή 
δέ πρόνοια αϋτη ένεργεΐται κατά διαφόρους τρόπους, έν οις 
διαπρέπει ό τής άσφαλείας τής ζωής. Ή διάδοσις τού συ
στήματος τούτου έν τώ μέσω τών έργατικών πληθυσμών 
άποτείνεται ιδίως κατά τής έξαίφνης διασποράς τών οικογε
νειών είς τάς όδούς, άμα τώ Οανάτω τοΰ άρχηγοΰ αύτών. 
Μέγα μέρος τών κοινωνικών δυσχερείων οφείλεται είς τήν 
φυσικήν ταύτην καταστροφήν τοΰ βιωτικοΰ δράματος, κατά 
τής οποίας ή άσφαλιστική πρόνοια έπρεπεν απανταχού νά 
λαμβάνη τά δυνατά αύτής μέτρα.

Έν γένει φρόνησις, τάξις καί οικονομία, ήνωμέναι μετά 
τής πεφωτισμένης έργασίας καί τής περί τοΰ μέλλοντος 
προνοίας εΐναι προωρισμέναι είς τήν τελικήν τών κοινω
νιών διαμόρφωσιν. Καί όταν βλέπωμεν άνθρώπους, οί όποιοι 
διά τών μέσων τούτων σχηματίζουσι περιουσίας καί κοινω
νικός ύπολήψεις, άοχίζοντες πολλάκις έκ τοΰ μηδενός, 
πρέπει νά πεισθώμεν ότι όσον περισσότερον διαδίδονται αί 
περί τών μέσων τούτων ίδέαι, τόσω θέλει άναπτυχθή καί ό 

‘ άριθμός τών δι’ αύτών άναβαίνόντων τήν κοινωνικήν κλί

μακα.
Ν. ΒΛΑΣΛΜΑΚΗΣ.
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Ή παντελής έλλειψις έπισήμων καταστατικών πληρο
φοριών έν Τουρκία, αναγκάζει τόν άσχολούμενον είς τήν 
μελέτην τών άριθμητικώς παριστανοριένων κοινωνικών γε
γονότων, ίνα, προκειμένου περί τής χώρας ταύτης, κατα- 
φεύγη είς πηγάς, ών τό διαυγές δέν είναι πάντοτε αναμ
φίβολον.

Ένεκα τής διοικητικής ταύτης 
όλιγωρίας πληρεστάτη έπικρατεϊ 
μόνον περί τής κινήσεως 
τής βιομηχανίας, 
τών στοιχείων τών άποτελούντων τό οικονομικόν κεφά- 
λαιον τοΰ τόπου, άλλά καί περί αΰτοϋ άκόμη τοΰ άριθμοΰ 
τών κατοίκων τής πρωτευούσης, δν άλλοι μέν, ώς λ. χ. 
τό ημερολόγιου τής Γόθας, ύπολογίζουσιυ είς 400—500 
000, άλλοι δέ είς 900 000, καί άλλοι είς 1 200 000.

Καθ’ οσον άφορα τήν κίνησιν τής ναυτιλίας, περί αύ
τής τούλάχιστον εύρίσκομεν πληροφορίας τινάς έν τοϊς 
κατά τό 1871 δημοσιευθεΐσι πρακτικοϊς τοΰ έν Κωνσταν- 
τινουπόλει Διεθνούς Υγειονομικού Συμβουλίου καί έν έκθέ- 
σει τινι τοϋ αύτοΰ Συμβουλίου, ήτις έδημοσιεύθη τώ 1873. 
Άλλά καί αί πληροφορία', αύται, έκτος ότι περιορίζονται 
είς μόνην τήν κίνησιν τών έτών 1859—1866 καί τοϋ 1872, 
παραλειπομένης ολοκλήρου τής έν τώ μεταξύ εξαετίας, 
μόνον τόν άριθμόν τών κατάπλων καί τό ποσόν τών τό
νων γνωστοποιοϋσιν, ούδεμίαν δέ έτέραν παρέχουσι διασά- 
φησιν πρός πληρεστέραν καταυόησιυ τοΰ οικονομικού τού
του φαινομένου.

Άπό τής 1 Μαρτίου 1872 μέχρι τής 28 Φεβρουάριου 
1873 κατέπλευσαν είς άπαντας τούς λιμένας τής ’Οθω
μανικής Αύτοκρατρρίας, έξαιρουμένης τής Κωνσταντινουτ 

περί τήν
έν Τουρκία άγνοια ού 

τοϋ πληθυσμοΰ, τής γεωργίας, 
τοϋ έμπορίου και περί πάντων έν γένει 

τών άποτελούντων

Καταστατικήν

πόλεως, 207 375 σκάφη, χωρητικότητος όμοΰ τόνων 13 
280 796, ήτοι:

’Οθωμανικά 174 354 τόνων 4 400 632

2ένα 33 021 » 8 880 164.

Ύπό τήν έποψιν τοϋ άριθμοΰ τών σκαφών, 84 0[θ άνή- 
κουσιν είς τήν οθωμανικήν σημαίαν, καί 16 0]θ είς τάς 
ξένας· ύπό τήν έφοψιν δμως τών τόνων 67 0]θ άνήκουσιν 
είς τά ξένα πλοΐα καί 33 0]θ είς τά οθωμανικά· Τά όθω· 
μάνικά πλοΐα, μολονότι άριθμητικώς ύπέρτερα τών ξένων 
κατά 525 0]θ, ύπολείπουται δμως αύτών ώς πρός τούς τό
νους πλέον τών 100 0]θ. "Ωστε ένδεκα σχεδόν οθωμανικά 
σκάφη έχρειάσθησαν, όπως έκτελέσωσιν έργασίαν ισην πρός 
έν ξένον. Καί εΐναι μέν αληθές ότι έκ τών οθωμανικών 
148 375 σκάφη, 1 492 148 τόνων, ήσαν άκτοπλοϊκά, τά 
δέ κυρίως πλοία συμποσοϋνται είς 25 979, τόνων 2 908 
484, άλλά καί πάλιν ή σύγκρισις αύτών πρός τά ξένα πα
ρουσιάζει μεγίστην δυσαναλογίαν, τής μέν χωρητικότητος 
τών ξένων ούσης κατά μέσον όρον 269 τόνων δι’ έκαστον 
πλοΐον, τής δέ τών οθωμανικών μόνον 112 τόνων. Ση
μειωτέου δέ, ότι μεταξύ τών οθωμανικών συγκαταριθμοϋν- 
ται ού μόνον τά καθαρώς Τουρκικά καί τά ύπό τουρκικήν 
σημαίαν πολυάριθμα τής 'Ελληνικής φυλής σκάφη, άλλά 
καί τά Αιγυπτιακά, τά Ρουμουνικά, τά Σέρβικά καί τά Σα- 
μικά.

Έάν συγκρίνωμεν τήν κίνησιν ταύτην τής ναυτιλίας 
πρός τήν κατά δέκα έτη άρχαιοτέραν τοΰ 1862—63, πα
ρατηρούμε·? ότι αΰτη συνεποσοϋτο είς 125 993 σκάφη, χω
ρητικότητος όμοΰ τόνων 5 105 714. Έν διαστήματι άρα 
δέκα έτών έπήλθεν αύξησις κατά 65 "|, έπί τοΰ άριθμοΰ 
τών πλοίων, καί κατά 160 έπί τοΰ ποσοϋ τών τόνων. 
Ή αύξησις αύτη, τεκμήριου ούσα τής άναπτύξεως τοϋ 
έμπορίου, τούτέστι τής ύλικής προόδου τοΰ τόπου, ήκολού

θησε τήν έπομένην κατ’ έτος πορείαν:
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Έτη 1859—60, Σκάφη 113 105, Τόνοι 5 214 600
» 1860—61 » 117 447 > 5 666 742
» 1861—62 » 112 291 s 5 275 907
» 1862—63 » 125 993 λ 5 105 714
» 1863—64 » 144 376 » 7 035 947
» 1864—65 » 143 190 » 8 634 093
» 1865—66 » 142 052 » 7 773 898

Ή έν τή έπταετεΐ
9

ταύτη περιόδω ζατ
Λ t · Λ Λ Λ η Λ

ά μέσον δρον ένιαυ-

Ή κίνησις τοΰ λιμένος τούτου άπό τοΰ 1862 μέχρι τοΰ 
1866 παρουσιάζει τό έξής Αποτέλεσμα:

'Έτη Γΐστ. πλοία
1862— 63 33645
1863— 64 33503
1864— 65' 41059
1865— 66 34579

Τόνοι
2866006
2787416
3305503
3057909

Άτμόπλ.
1070
1 102
1227
1357

Τόνοι
537819
588770
751435
80805

Σύνολ. τόν.
3403825
3376186
4<ι52938
3865966

σια κίνησις περιλαμβάνει 128 360 σκάφη καί 6 368 700 
"όνους, ώστε τό 1872—73 ύπερτερεϊ αύτής ζατά 79 000 
σκάφη, ήτο- ζατά 62 j , ζαΐ ζατά 6 894 000 τόνους, ήτοι 
ζατά 108 | .

Ή παρατηρουμένη δυσαναλογία μεταξύ τής αύξήσεως 
τοΰ άριθμοΰ τών σκαφών ζαΐ τοΰ ποσοΰ τών τόνων (62 / 
άπέναντι 108 ) πηγάζει έζ τής σπουδαίας έζτάσεως, ήν
ζατά τά τελευταία ταϋτα ετη έλαβεν ή άτμοπλοΐα μετά 
τών μεγαλειτέρας χωρητιζότητος σκαφών αύτής. Δυστυχώς 
οΰδεμίαν ευρίσζομεν καί περί τούτου άζριβή πληροφορίαν, 
συγζαταλεγομένων άδιακρίτων έν τοΐς πίναξι τοΰ ύγειονο- 
μειου τών άτμοζινήτων μετά τών ιστιοφόρων. Έκτος δέ 
τούτου ούτε τήν εθνικότητα τών ξένων πλοίων διασαφί- 
ζουσιν ουτοι, δπως γνωσθή ή συμμετοχή έκάστης σημαίας 
έν τή κινήσει ταύτη.

Ένδειζτιζώτεροι ώς πρός αύτά είσίν οί πίνακες ζαθ’ δ
σον άφορα τήν ζίνησιν τοΰ λιμένος τής Κωνσταντινουπό
λεως, καίτοι άφ’ ετέρου ζαθυστεροΰσιν ώς πρός τήν άζρί- 
βειαν τοΰ αποτελέσματος, διότι συγζαταλέγουσι μετά τών 
άφορώντων τήν Κωνσταντινούπολή κατάπλων, ζαΐ τά α
πλώς προσεγγίσαντα αύτήν πλοία, τά προωρισμέναδιά τόν 
Δούναβιν καί τούς Ρωσσικούς λιμένας τοΰ Εύξείνου. Τοι
ουτοτρόπως άπό τής 1 Μαρτίου 1872 μέχρι τής 28 Φε
βρουάριου 1873 κατέπλευσαν είς τόν λιμένα τής Κωνσταν
τινουπόλεως 4-3 582 πλοία χωρητιζότητος 4 878 518 τό
νων, ήτοι ιστιοφόρα 39 907 τόνων 2 813 44-2, ζαΐ άτμοζί- 
νητα 3 657 τόνων 2 065 076.

Τούτέστι κατά μέσον δρον έτησίως

Πλοία Τόνοι ’Ατμόπλοια. Τόνοι 
35690 3003200 1189 671520

Σύνολ. τόνων
3674728.

Υπερτερεί δθεν ή κίνησις τοΰ 1872—73 τήν τής άνωτέ
ρω τετραετούς περιόδου ώς πρός τόν άριθμόν τών σζα
φών ζατά 18 0)θ καί ώς πρός τό ποσόν τών τόνων κατά 
33 0)θ. Άλλ’ ή ύπεροχή τής χωρητιζότητος ανήκει άπο- 
ζλειστικώς είς τά άτμοζίνητα σζάφη, διότι τά ιστιοφόρα 
καίτοι άριθμητιζώς ύπέρτερα τώ 1872—73 ζατά 12 0)θ, 
ώς πρός τήν χωρητικότητα δμως αύτών καθεστεροΰσι τής 
τοΰ 1862—66 ζατά 6 0)θ. Τά άτμόπλοια άπ’ έναντίας 
παρουσιάζουσιν αύξησιν ζατά 2 486 σκάφη καί κατά 
1 393 558 τόνους, τοΰθ’ δπερ άποδειζνύει εναργέστατα 
δτι ό άτμός τείνει ζαΐ ένταΰθα νά ζαταβάλη τό ίστίον.

Τό άνήκον μέρος είς τήν ναυτιλίαν έκάστης έθνιζότητος 
έν τή κινήσει ταύτη δεικνύει ό επόμενος πίναξ:

Πλοία Ιστιο
φόρα Τόνων ’Ατμοκί

νητα | Τόνων Σύνολον 
τόνων

’Αγγλικά 629 208595 1750 1051528 1260177
’Οθωμανικά 32697 831882 706 188543 1020425
'Ελληνικά 3450 638962 18 2663 641625
Αυστριακά 755 284579 400 307100 591679
’Ιταλικά 1448 550262 148 35760 586022
Ρωσσικά 516 152891 265 237946 390837
Γαλλικά 7 2118 306 167713 169831
Σουηδ". και Νόρβ. 218 765^0 12 8407 84957
Γερμανικά 177 62160 4 3144 65304
Βελγικά 2 1127 36 36090 37217
'Ολλανδικά 3 2106 23 20529 22635
Δανικά 1 530 7 5599 6149
‘Αμερικανικά 4 1660 — — 1660

39907 28134421 3675 2065076!4S78518
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Ύπό τήν έποψιν όθεν τών τόνων, 26 0)θ άνήκουσιν εις 
τήν ’Αγγλικήν σημαίαν, 21 0)θ εις τήν Τουρκικήν, 13 0)θ 
είς τήν 'Ελληνικήν, 12 0)θ εϊς τήν Αυστριακήν, 12 0)θ 
είς τήν ’Ιταλικήν, 8 0)θ είς τήν 'Ρωσσικήν, 3 | 0)θ είς 
τήν Γαλλικήν, καί ί ] 0)θ είς τάς λοιπάς σημαίας.

Άπό τοϋ 1862 μέχρι τοϋ 1866 αί άναλογίαι εϊχον ώς
έξής:

Πλοία 1862--63 1863 64 1864-65 1865-66
Οθωμανικά 20 ΟΙ

Ιυ 19 θ|
11) 17 Ί1' ϊ Ιο 17 Ίο

Ελληνικά9 17 Σ) 17] Β 16 ψ 8 19] 8
Ιταλικά 15- 15] 18] » 18 » 8
’Αγγλικά 15 15 | 15 8 13 1 8
Αυστριακά 14 » 15 14 ψ » 13 8
Ρωσσικά 7 » 7 » 7 8 7 8
Γαλλικά 4 » 5 5 8 5ψ »
Διάφορα 5 6| 8 5| 8

Μόνη λοιπόν έξ δλων τών σημαιών ή ’Αγγλική χάρις
είς τήν υπεροχήν αύτής έν τή άτμοκινήτω ναυτιλία κα- 
τώρθωσεν έν βραχυτάτω διαστήματι, νά διπλασιάση σχε
δόν τήν ενέργειαν της, καί νά καταλάβη τήν πρώτην θέ
σιν έν τή κινήσει τοϋ λιμένος τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Και ή ’Οθωμανική όμως ναυτιλία, άπολύτως εξεταζό
μενη, παρουσιάζει έπίσης σπουδαιοτάτην αύξησιν, διότι ένώ 
έν τή κινήσει τοϋ 1862—63 ήρίθμει τόνους 673 535, 
έν τή τοϋ 1863—6 4 τόνους 637 573, έν τή τοΰ 1864— 
6·) τόνους 711 245, και έν τή τοΰ 1865—66 τόνους 654 

190, άνεβιβάσθη έν τή κινήσει τοΰ 1872—73 είς τό πο
σόν 1 020 425 τόνων.

Ή φαινομένη έλάτωσις έν ταϊς άναλογίαις τών πλείσ- 
των έκ τών λοιπών σημαιών δέν πρέπει νά έκληφθή άπο
λύτως. ’Εν έποχή καθ’ ήν ή έν Τουρκία καθόλου τής ναυ
τιλίας κίνησις παρέστησεν αύξησιν κατά 33 τοϊς 0)q, δέν 
ήδυνήθησαν πάσαι αί μετ’ αύτής έμπορευόμεναι χώραι νά 
λάοωσιν άνάλογον τής αύξήσεως ταύτης μέρος. Έν τούτοις 
ή τάσις όλων είς άνάπτυξίν τής οικείας δραστηριότητος

είναι προφανής ύπό τήν έποψιν τών τόνων καθ’ όλην τήν 
περίοδον 1862—66, ώς προκύπτει έκ τοΰ επομένου πί- 

νακος:
1852—36 1863—64 1864—65 1865—66

Στ,μαΐαι Τόνοι Τόνοι Τόνοι Τόνοι
’Οθωμανική 673535 637573 711245 654190
Έλλζνική 574529 596358 656664 741389
’Ιταλική 527770 532304 749159 719456
’Αγγλική 512392 531424 604002 518097
Αυστριακή 490187 500481 582275 515385
Ρωσσική 2355 8 241505 282000 277426
Γαλλική 141708 172103 197473 205803

Άρα γε ή παρηγορητική αύτη μεταξύ τών διαφόρων 
σημαιών τάσις πρός άνάπτυξίν έξηκολούθησε πρός δλας 
καί έν έτει 1872 — 73 ; Πρέπει ιδιαιτέρως νά σημειώσω- 
μεν τήν Ελληνικήν καί τήν ’Ιταλικήν, διότι άμφότεραι 
παριστώσι σπουδαίας ύπό τήν έποψιν ταύτην καθυστερή
σεις. Ούτως ή μέν 'Ελληνική έν τή κινήσει τοΰ 1872—73 
παρουσιάζει έλλειμα 99 764 τόνων άπέναντι τής τοΰ 
1865—66- ή δέ ’Ιταλική μείζονα έτι έλάττωσιν υπέστη, 
διότι έν ω κατά τό 1864—65 ήρίθμει τόνους 749 159 
καί 719 456 κατά τό 1865—66, έν τή κινήσει τοΰ 1872 
—73 παρίσταται μόνον διά 586 022 τόνων.

Ή αιτία τοϋ φαινομένου τούτου είναι προφανής. Έν έ
ποχή καθ’ ήν ή ταχύτης άποτελεϊ τήν βάσιν πάσης έργα
σίας, ή ιστιοφόρος ναυτιλία καθυστερούσα ύπό τήν έποψιν 
τής ταχύτητος, έπεται ότι θέλει ύποχωρεϊ, καθ’ όσον αύ- 
ξάνει ή άτμοκίνητος. Οί πρακτικότατοι Άγγλοι έννοή- 
σαντες έγκαίρως τά μεγάλα πλεονεκτήματα τοϋ άτμοΰ, 
έπεδόθησαν ιδίως άπό τοΰ 1870 είς ναυπήγησιν άτμοκινή- 
των. Ή ιστιοφόρος αύτών ναυτιλία, ήτις συνέκειτο τω 
1869 έκ πλοίων 35 538, χωρητικότητος όμοΰ τόνων 6 
152 000, κατά τό 1873 ήρίθμει μόνον 32 230 σκάφη τό
νων 5 468 492, τούτέστιν έν διαστήματι τεσσάρων έτών 
ύπέστη έλάττωσιν κατά 11 0)q. Άπ’ έναντίας τά άτμοκί- 
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νητα τών Άγγλων έζ 3 549 τώ 1869 τόνων 1 033 247, 
άνέρχονταϊ κατά τό 1873 είς 4 595 τόνων 1 825 738, 
παρουσιάζοντα οΰτω αυξησιν κατά 76 0)θ έν διαστήματι 
τεσσάρων έτών. Ένώ δέ κατά τό 1869 έναυπηγήθησαν 
έν Αγγλία ιστιοφόρα χωρητικότητος 230 762 τόνων απέ
ναντι άτμοζινήτων χωρητικότητος 123 525 τόνων, έκτοτε 
ή ναυπήγησις τών μέν ιστιοφόρων έλαττοΰται μεγάλως πε
ριορισμένη εις τόνους 99 598 τώ 1870, είς 56 545 τώ 
1871, είς 54 967 τώ 1872 καί εις 88 532 τώ 1873· τών 
δε ατμοκίνητων άπ’ έναντίας αύξάνει σπουδαίως, ναυπηγη- 
θέντων τοιούτων τώ 1870 μέν 219 435 τόνων, τώ 1871 
δέ 297 810, τω 1872 δέ 438 004, τώ 1873 δέ 282 134, 
καί τοι έπιζρατούσης της κρίσεως τών γαιανθράκων καί 
τοΰ σιδήρου οντος λίαν ύπερτετιμημένού.

Ή ίστιοφόρος ναυτιλία βεβαίως δέν θέλει έκλείψει, άλ
λά τής βασιλείας της θαλάσσης άνηζούσης τοΰ λοιπού 
είς τόν άτμόν, ή κατ’ έξοχήν ναυτική Ελλάς δέον νά μι- 
μηθή έγκαίρως τό παράδειγμα τής ’Αγγλίας, όπως Εξασ
φάλιση τό μέλλον τής ναυτιλίας τής.

Γ. ΑΘΗΝΌΓΕΝΠΣ.

ΙΙΕΡΙ

ΓΙΡΟΣΩΠΓΚΗΣ ΚΡΑΤΙίΣΕΩΣ·

Ό θεσμός τής προσωπικής κρατήσεως ήγειρεν άπό ικα
νού χρόνου ούκ όλίγας άμφισβητήσεις περί τοΰ δικαίου καί 
χρησίμου αύτοΰ. Ών λείψανου τών περί δουλείας αρχών τών 
άρχαίων κοινωνιών έπέζησεν τή δουλεία, άπολέσας μεν τόν 
κατ’ αύτήν άγριον καί σκληρόν χαρακτήρα, διαπλασθείς δέ 
συμφωνότερον πρός τάς άπαιτήσεις τοϋ νεωτέρου πολιτι
σμοί καί τάς γενικάς τών νομοθεσιών τάσεις. Χάρις είς τήν 

μεταβολήν ταύτην ή προσωπική κράτησις διεσώθη έπί αιώ
νας έν τοΐς πλείστοις τώυ νεωτέρων έθνών, έξ -ών παρέ- 
λαβεν αύτήν καί ό ήμέτερος νομοθέτης.

Ή Γαλλική έπανάστασις, ήτις ήθέλησε νά εξετάση τά 
πάντα καί ιδίως τά άναγόμενα είς τό δημόσιον καί ιδιωτι
κόν δίκαιον, άπεδοζίμασε καί τήν προσωπικήν κράτησιν ώ$’ 
θεσμόν άπηρχαίωμένον, άδικον καί άνωφελή. Έν τούτοις 
ζαταργηθέντος τούτου τή 9 Μαρτίου 1793, μετά τρία έτη 
ένδίδουσα ή Γαλλική Κυβέρνησις είς τάς άπαιτήσεις τοΰ 
έμπορίου έπανήγαγεν αύτόν έκ νέου είς ίσχύν. Άπό τής έ
ποχής ταύτης ή προσωπική κράτησις έστηρίχθη μέν πλειό
τερον έν τή νομοθετική τών έθνών αποκαταστάσεις έδοκίμα- 
σεν όμως άφ’ έτέρου δεινάς έκ μέρους τής έπιστήμης προσ- 
βολάς. Διάσημοι δέ συγγραφείς καί ισχυρά έπιχειρήματα 
έπί τοσοΰτον ήλάττωσαν τό κράτος τοΰ θεσμοΰ τούτου, 
ώστε ή ζατάργησίς του πρέπει νά θεωρηθή πλέον ώς έργον 
τοΰ μετ’ ολίγον μέλλοντος χρόνου ζατά τό παράδειγμα 
τής νεωτέρας έν Γαλλία πρακτικής, έν ή άπό έπτά ήδη έτών 
ζαταργηθείσης έζ νέου τής προσωπικής κρατήσεως, δέν 
προσέζοψαν έντεΰθεν τά μεγάλα τοΰ τόπου εμπορικά συμ
φέροντα.

Ή πηγή τής προσωπικής κρατήσεως δέν εΐναι μικράς έπί 
τοΰ προκειμένου σημασίας. Παρά τοϊς άρχαίοις δτε ό άν
θρωπος δέν ήν πάντοτε έλεύθερος καί δέν είχε πάντοτε δι
καιώματα, άλλ’ ήδύνατο νά εΐναι απλώς άντιζείμενόν δι
καιωμάτων, ήν φυσικότατου αύτό τό πρόσωπον νά γίνηταί 
μέσον έκτελέσεως τών ιδίων ύποχρεώσεων. Καθόσον δμως 
προβαίνει ό πολιτισμός, ζατά τοσοΰτον ή θέσις τοΰ άναξιο- 
χρέου οφειλέτου βελτιοΰται, ώς δεικνύει ή σύγζρισις τών 
περί προσωπικής κρατήσεως διατάξεων τών άρχαίων Έλλή 
νων, 'Ρωμαίων καί Γερμανών πρός τά παρά τοϊς νεωτέ- 

ροις κρατούντα.
Έν Ρώμη ό οφειλέτης, ό μή άποτίων τό χρέος αύτοΰ, 

έφυλαζίζετο ύπό τοΰ δανειστοΰ, είς τόν όποιον έπεόικαζετο 

ώς κτήμα, έάν έντός προθεσμίας τίνος δέν τόν ικανοποιεί.
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Είχε δέ ό δανειστής τό δικαίωμα ή νά φονεύση τόν έπιδικα- 
ζόμενον αύτώ οφειλέτην (έάν δέ ήσαν πλείονες δανεισταί 
ήδύναντο νά διανείμωσι τό σώμα του), ή νά εκποίηση αύ
τόν ώς δοϋλον, ή νά τόν άναγκάση είς έργασίαν. Βραδύτε- 
ρον έξέλιπε τό φοβερόν δικαίωμα τής θανατώσεως και τό 
τής έκποιήσεως, άλλ’ είχε πάντοτε ό δανειστής τό δικαίωμα 
νά ύποχρεή τόν οφειλέτην είς έργασίαν· έννοεϊται δέ κατά 
πόσον έν τή καταστάσει ταύτη ό οφειλέτης ήν έκτεθειμέ- 
νος εις τήν αυθαιρεσίαν. "Υστερον δέ οί πραίτωρες είσήγα- 
γον τήν συνήθειαν τοΰ νά παραδίδηται ή περουσία τοΰ ο
φειλέτου τώ δανειστή πρός ίκανοποίησιν. Μόλις δέ έπί Καί- 

σαρος ή l.cx Julia είσήγαγε τό μέχρι τών νεωτέρων χρόνων 
διασωθέν εύεργέτημα τής παραχωρήσεως τής περιουσίας, 
καθ’ δ ό οφειλέτης, ό κριθείς άξιος συγγνώμης, άπεφυλα- 
κίζετο έπί παραχωρήσει τοΐς δανεισταΐς τής περιουσίας 
αύτοϋ.

’Εν Άθήναις παρομοία σχεδόν ύπήρχεν αύστηρότης περί 
τήν πληρωμήν τών χρεών, καταργηθεΐσα ύπό Σόλωνος (Ιδ. 
Πλουταρ. Σολ. ιέ). Διεσώθη έν τούτοις ή διά τά έμπορικά 
καί τά πρός τό δημόσιον χρέη φυλάκισις μέχρι τών χρόνων 
τοΰ Δημοσθένους (ίδ. λογ. τούτου πρός Φορμίωνα). Μόνον 
δέ ό ναυτικώς δανειζόμενος, ό ύφαιρέσας τό ένέχυρον, έτι- 
μωρεΐτο Οανάτω (Δημοσθ. πρός Τιμοκράτην).

Ή άρχαία Γερμανική νομοθεσία ήκολούθησε τάς αύστη- 
ρότητας τής Ρωμαϊκής. Ό οφειλέτης ό μή άποτίων τά χρέη 
αύτοϋ, έγίνετο δούλος τοΰ δανειστοΰ, όστις πιθανώς είχε καί 
τό δικαίωμα νά φονεύση αύτόν· άρχαΐος δέ τις Νορβηγικός 
νόμος ώριζεν, ότι έάν ό οφειλέτης, δέν ήθελε νά έργασθή, 
οί δέ φίλοι αύτοϋ δέν τόν έξηγόραζον πληρόνοντες τό χρέ

ος, ό δανειστής ήδύνατο νά ποοσαγάγη αύτόν ένώπιον τοΰ 
δικαστοΰ καί νά κόψη αύτός κατά τό δοκοΰν μέρος τι τοΰ 
σώματος.

Ή δυτική έκκλησία είσήγαγε διά τοΰ Κανονικού Δικαίου 
ήπιωτέρας διατάξεις, διότι ό πάππας Γρηγόριος ό Μέγας 
άπηγόρευσε τήν φυλάκισιν διά πολιτικά χρέη >. 2 X. de ρί- 

gnore)· έν τούτοις ήδύνατο διά ρητής συμφωνίας ό όφειλέ- 
της νά 6ποβ?<ηθή είς προσωπικήν κράτησιν. "Οτε δέ κατί- 
σχυσεν έν Γερμανία τό 'Ρωμ. δίκαιον, ή χρήσις τής έκστά- 
σεως τών ύπαρχόντων παρά τοΰ άναξιοχρέου οφειλέτου ά- 
πήλλαττεν αύτόν τής προσωπικής κρατήσεως.

Ή διάδοσις τών άρχών τοΰ φυσικοΰ δικαίου έπήνεγκε τό 
κύριον τραύμα κατά τοΰ περί προσωπικής κρατήσεως θε
σμού. Τώ όντι έάν ή ψυχή τοΰ άνθρώπου εΐναι έλευθέρα 
καί άπαραβίαστος, έγκειται είς τήν ούσίαν τής ύψηλής 
ταύτης έννοιας ή ύπό τήν αιγίδα τής έλευθερίας κοινωνική 
καί τοΰ σώματος έξασφάλισις. Είτε περί δουλείας ό λόγος, 
είτε περί προσωπικής κρατήσεως, τό αύτό άγαθόν καταπα- 
τεΐται· ή έλευθερία τούτέστι τοΰ προσώπου καί ή καθό
λου πνευματική καί ήθική αύτοϋ άποστολή. "Οσον άφορα 
τήν διά τής ρητής ή ύπονοουμένης συμφωνίας προσωπικήν 
κράτησιν, δέν μεταβάλλεται έντεΰθεν ή δικαιολογική φύσις 
τοΰ αιωνίου νόμου. Εΐναι αυτή έπίσης αύστηρά καί πρός 
τόν δίδοντα καί πρός τόν λαμβάνοντα τήν έλευθερίαν. 
Άλλά λέγουσιν οί ύπέρμαχοί τής προσωπικής κρατήσεως 
ότι αϋτη δέν εΐναι άπόρροια τοιαύτης συμφωνίας, τήν ο
ποίαν κατά κανόνα πάσαι αί πεφωτισμένα». νομοθεσίαι άπο- 
κρούουσι. Τήν προσωπικήν κράτησιν έπιβάλλει ό νόμος ώς 
μέσον πρός καταστολήν πράξεών τινων, αιτινες δέν έχουσι 
μέν πάντοτε τόν χαρακτήρα τοΰ άδικήματος εΐναι όμως 
πολλάκις έξίσου κατακριτέοι. Έντεΰθεν δέ ό κ. Rntbie ύπο- 
στηρίζει, ότι ή προσωπική κράτησις δέον νά έπιβάλληται 
ώς ποινή τις ύπό τού δανειστοΰ είς τόν δόλιον καί δύ
στροπο·? οφειλέτην. Ύπό τήν έποψιν όμως ταύτην χρήζε». 
βελτιώσεως ή νομοθεσία, διότι πρέπει νά δοθή τώ δικαστή 
έξουσία διακριτική περί τήν έκτίμησιν τοΰ στοιχείου τοΰ δό
λου. Ή ποινική ούτως έννοια τής προσωπικής κρατήσεως 
άνευ τοιαύτης προεξετάσεως εΐναι προφανής άτοπία. Δέν 
άρκεΐ νά είναι τις άναξιόχρεως, πρέπει νά άποδειχθή καί 
δόλιος, έάν πρόκειται νά τιμωρηθή τό έγκλημα καί ούχί ή 
άτυχία ή ή άπορία.
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ται είς τά τελευταία τών οίκογ

'Ανεξαρτήτως τής τοιαύτης ιδέας τής έν τή προσωπική 
κρατήσει ποινής ή οίονεί ποινής, έχει ιδιαιτέραν σημασίαν 
ή ηθική εποψις τοϋ κατ’ αυτήν μέτρου, άμα ύποθέσει τις 
δανειστάς μόνον έπί τοιαύτη ασφαλεία δανείζοντας. Ή τοκο
γλυφία διά τοΰ φόβου τής προσωπικής κρατήσεως είσέρχε- 

ενειακών περιουσιών ίχνη.
Τά δέ πρός τους νέους τοκογλυφικά δάνεια άνθρώπων διεγει- 
ρόντων τά πάθη τής άπειρίας έπί κερδοσκοπία, άποτελοΰσι 
μέγα έν τή ηθική έπιχείρημα κατά τής προσωπικής κρατή
σεως, ένόσω ό νόμος επιτρέπει ταύτην απλώς καί μόνον 
ένεκα τοΰ τύπου τής συναλλαγματικής.

Έξητάσαμεν τήν προσωπικήν κοάτησιν ύπό τήν έποψιν 
τοϋ δικαίου και τής ηθικής· έξετάσωμεν ήδη αύτήν καί ύπό 
τήν έποψιν τοΰ ώφελίμου, εί καί όρθώς ό lloss: παρετήρησεν, 
ότι ό λόγος τοΰ ώφελίμου δέν δύναται νά διζαιολογήση τό 
άδικον αυτής. Κατά πρώτον λόγον φαίνεται ώς ώφέλιμος 
πρός τούς δανειστάς ή προσωπική κράτησις. Έάν δμως έ
ξαιρέσωμεν τούς προμνησθέντας πονηρούς δανειστάς, οί λοι
ποί ού μόνον ύποβάλλονται είς νέας δαπάνας διά τήν έν τή 
φυλακή συντήρησιν τοΰ οφειλέτου αυτών, άλλά συγχρό
νως κατασζευάζουσιν αυτόν καί μάλλον ανίκανον νά τούς 
ίκανοποιήση, διότι τόν καταδικάζουσιν είς άργίαν. Ή έποψις 
δέ αύτη ώς πρός τό σύνολον τών οφειλετών άποτελεΐ ούσιω
δώς κοινωνικόν δυστύχημα, άμα ύποθέσει τις ότι σπουδαία 
κατά το μάλλον καί ήττον παραγωγική δύναμις σταματά 
έντός τών τοίχων τής διά χρέη πολιτικής φυλακής. Τινές 
όμως υπεστήριξαν οτι ή προσωπική κράτησις παρέχει πί
στιν είς τούς άπορους, οιτινες δέν δύνανται κατά τήν σύμ- 
βασιν νά προσενέγκωσιν είν τόν δανειστήν πραγματι
κήν τινα άσφάλειαν. Καί άληθεύει μέν ότι ή προσωπική 
κράτησις εύκολύνει τήν πίστιν εις τόν, ούτως είπεΐν, ένεχυ- 
ράζοντα τό σώμα έαυτοΰ, άλλ’ ή πηγή αύτη έστιν έπί τέ
λους όλεθρία καί άναξία σπουδαίου νομοθέτου. «Ό έργά- 
Της,νόστις θέλει νά άπαλλαγή τής μισθωσεως τής έργασίας 
του (λέγει ό Jules Simon), κατά πρώτον ζητεί συνδρομάς, 

ύστερον δέ δανείζεται, δταν δύναται νά προσενέγκη ώς 
πραγματικήν μέν άσφάλειαν τήν ήδη συναθροισθεΐσαν ά
ξίαν, ώς ηθικήν δέ τινα έγγύησιν τήν δύναμιν τοΰ άπο· 
ταυ,ιεύειν, ήν άπέκτησεν έν τώ μέσω τών στερήσεων καί 
τών πειρασμών. Είς τί χρησιμεύει ένταΰθα τό φάσμα τής 
προσωπικής κρατήσεως μεταξύ τοΰ τίμιου έργάτου, τοΰ έπι 
καλή πίστει δανειζομένου, καί τοΰ τίμιου κεφαλαιούχου, 
όστις δίοωσιν αύτός δείγμα έμπιστοσύνης ; Μένει ό άπο 
ρος· άλλ’ ό άπορος δανείζεται κατά τάς νομίμους διατυπώ
σεις, ίνα άγοράση τόν έπιούσιον άρτον. Τί έλπίζει νά έπι- 
χειρήση, δπως άπαλλαγή τοΰ χρέους αύτοΰ ; Μήπως ό δα
νειστής του έχει πλείονας έλπίδας ; Όθενδήποτε καί έάν 
στραφή τις, αί έπί τής άνθρωπίνης έλευθερίας κερδοσκοπία! 
αύται ύποκρύπτουσι είρωνίαν τινα ή τήν ελπίδα είρωνίας.» 
Ή ζωηρά αύτη είκών δεικνύει δτι ό πένης οφειλέτης ούδέν 
κερδαίνει διά τής προσωπικής κρατήσεως.

Έν γένει ύπό κοινωνικήν ώς καί έμπορικήν ιδίως έποψιν 
είναι θεωρία πεπλανημένη, δτι ή πίςις άνευ τής προσωπικής 
κρατήσεως τρέχει τόν κίνδυνον τής καταστροφής. Ή έν 
Γαλλία άπό έπταετίας πρακτική άποδεικνύει τρανώς τό 
έναντίον. Καί άληθώς τήν πίστιν δέν διατηρεί ή προσωπική 
κράτησις, άλλ’ ή άμοιβαία υπόληψις,ή ήθικότης καί ή ένε
κεν αύτής άκριβής έκπλήρωσις τών υποχρεώσεων. Ταϋτα 
οέ έπιτυγχάνονται διά τής ηθικής καί δικαιολογικής άνα
πτύξεως τών πο?ατών καί ούχί διά τής προσωπικής κρατή
σεως. Ό έμπορος δανείζων ούδέποτε σχεδόν άφορα είς τό 
δαπανηρόν μέσον τής προσωπικής κρατήσεως, έάν δέ πε- 
ριπέση είς πλάνην τινά κατά τάς έπιχειρήσεις, θεωρεί ώς 
χαθαράν απώλειαν, καθά όρθώς παρατηρεί ό Batsbie, τόν 
άτυχή άποδειχθέντα δανεισμόν τών χρημάτων αύτοΰ. "Ω
στε ή άπουσία τής προσωπικής κρατήσεως θέλει καταστή
σει μάλλον περιεσκεμμένην τήν ποικίλην τών δανειστών 
τάξιν.

Έάν ήδη έξετάσωμεν τά έζ τής καταστατικής διδόμενα, 
£>λέπομεν, ότι ούδαμώς άποδεικνύεται έξ αύτών ή ύποτιθε-
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χειρωνάχτες

ύπολογισθή

μένη ύπό τών υπερασπιστών της προσωπικής κρατήσεως 
άπό ταύτης έξάρτησις τής εμπορικής πίστεως. Έν γένει 
απανταχού ή πλειοψηφία τών διά χρέη φυλακιζομένων δέν 
άνήκει είς τήν κυρίως έμπορικήν τάξιν. Κατά τόν Ch. Co- 
quelin, έπι τής διοικήσεως τοΰ z. de Chabrol. έν Παρισίοις 
έπί δεκαετίαν (1817—1827) σχεδόν όλοι οί έν τή Sainte 
P. lagie πεφυλακισμένοι δέν ήσαν έμποροι· κατά δέ τήν μαρ
τυρίαν τοΰ Rossi, τω 1828 ύπήρχον έν τή αύτή φυλακή 
103 μή έμποροι, 17 έ μ π ο ρ ο ι καί 129 βιομήχανοί (ού
τως άποκαλοΰνται οί έξασκοΰντες μικρά τινα βιοποριστικά 
έπιτηδεύματα, οίον ύπηρέται, έργάται, 
κλπ.).

Καί άληθεύει μέν ότι πρέπει ιδιαιτέρως νά 
έπί τοΰ προκειμένου τό άποτέλεσμα τοΰ φόβου τής προσω
πικής κρατήσεως, προσφυέστατα δμως παρετηρήθη, δτι άν 
έμπορος τις άόυνατή νά έκπληρώση τάς ύποχρεώσεις αύ- 
τοϋ, κηρύττεται έν καταστάσει πτωχεύσεως· καί εΐ μέν ένήρ- 
γησε δολίως, τιμωρείται ποινικώς ώς χρεωκόπος, εί δέ ή 
πτώχευσις ύπήρξε πάντη άναίτιος, πάλιν άπαλλάσσεται 
τής προσωπικής κρατήσεως ώς έπιτοπολύ μετά τών δανει
στών συμβιβαζόμενος. Έκ τής Καταστατικής δέ γνωστόν, 
δτι αί πλεϊσται πτωχεύσεις άπολήγουσιν είς τοιούτους 
συμβιβασμούς. "Ωστε καί είς τό έμπόριον αύτό δέν φαίνε
ται παρέχουσα ή προσωπική κράτησις τάς ύπηρεσίας, άς 
άξιοϋσιν όί ύπερασπισταί αύτής.

Μένει τοιουτοτρόπως τελευταϊον καταφύγιον διά τήν 
προσωπικήν κράτησιν ή άποστολή αύτής ώς συντηρητικού 
ή εξαναγκαστικού κατά τών άλλοδαπών μέτρου. Άλλά 
καί κατ’ αύτό δέν δύναται τις έλλόγως νά άμφισβητήση 
τό άτοπον θεσμού άντικειμένου προφανώς είς τήν νεωτέραν 
άνάπτυξιν τοϋ διεθνούς δικαίου καί είς τήν τών πεπολι- 
τισμένων έν γένει εθνών όσημέραι τελειοποιουμένην πρός 
άλληλα έπιμιξίαν.

I. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ.

ΑΝ ΑΤΟΑΙΚ11 ΑΑΕΥΡΟΠΟΙΪΑ.

Ή μέθοδος τής έν μέσω λίθων τριβής τών δημητριακών 
καρπών πρός παραγωγήν άλεύρων είναι άρχαιοτάτη, έάν 
κρίνωμεν έκ τών μ ύ λ ω ν τοΰ 'Ομήρου. Φαίνεται δτι ή 
βιομηχανία αύτη ήτο κλήρος τής γυναικός, τόν όποιον ά- 
παντώμεν μέχρι τών άνακτόρων τοΰ Κερκυραίου σμεγα- 
λήτορος Άλκινόοιο,» έν οις «πεντήκοντα δμωαΐ γυναίκες 
άλετρεύουσι, μύλης έπί, μήλοπα καρπόν», καί τοΰ ’Ιθακή
σιου «ποιμένος λαών», έν τώ οίκω τοΰ όποιου καί μύλαι 
εΐατο, τήσιν δώδεκα πάσαι έπερρώοντο γυναίκες άλφιτα 
τεύχουσαι καί άλείατα, μυελόν άνδρών.» (Όδ. Η. 103 
καί Υ. 106). Έάν πρός τήν γυναικείαν ταύτην εικόνα 
προσθέσωμεν καί τήν δουλικήν τής άπωτάτης άρχαιότητος 
άνάπτυξιν, έχομεν πλήρη τήν έννοιαν τής πρώτης άλεστι- 
κής βιομηχανίας, είς τήν οποίαν ώς ιστορική μόνον λεπτο
μέρεια άνήκει καί ή έποψις τής ποινής, καθώς π. χ. δταν 
έν Ρώμη ό ποιητής ΠλαΟτος έπλήρωνε τούς εύφυεΐς σαρ
κασμούς του διά τοΰ ίδρώτος, είς δν τόν ύπέβαλλεν ό βαρύς 
τής φυλακής χειρόμυλος.

Ή ύποταγή τών κτηνών είναι κατά πάσαν πιθανότητα 
μεταγενεστέρα τής ύποταγής τών άνθρώπων, διά τοΰτο 
μετά τούς χειρομύλους έπονται οί δι’ ύποζυγίων κινούμε
νοι. Τό σχήμα αύτών, έάν κρίνωμεν έκ τοΰ έν Πομπηία 
άνασκαφέντος όνομύλου, ήτο κωνικόν, ώστε τό στρεφόμε- 
νον έντός τοΰ κοίλου έμβολον ένήργει τήν τριβήν έπί μεί- 
ζονος κατά πολύ έπιφανείας τής τών παρ’ ήμΐν έν χρήσει. 
Ή χρήσις τοΰ ύδατος είς κίνησιν τής άλεστικής βιομηχα
νίας συνδέεται πρός τήν βαθμιαίαν άνύψωσιν τοΰ άνθρώ- 
που άπό τών εμψύχων δυνάμεων είς τάς άψύχους. Σπου
δαία ίχνη ύδρομύλων άνευρίσκομεν έν τή μεταβατική έκείνη 
περιόδω τοΰ άνατολικοΰ πολιτισμού, τήν όποιαν άμέσως 

ΕΤΟΣ 2—ΦΥΛ. ·ί—ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1875. 30 



562 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΪΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑ. 563

έπηκολούθησαν αί Ρωμαϊκαι τύχαι, άπό τοϋ Αύγούστου 
μέχρι τοΰ ΊβυστινιανοΟ, κατά τούς χρόνους τοϋ όποιου αί 
στρατιωτικοί έν ’Ιταλία κινήσεις συνδέονται πρός τήν εύ- 
ρυτέραν τών ύδρομύλων διάδοσιν. Ή έφεύρεσις τών άνεμο- 
μύλων άνήκει έπίσης είς τήν καθ’ ήμάς οικουμένην, έξ ής 
διά τών μεγάλων τοΰ 11ou αίώνος θρησκευτικών μεταξύ 
Εύρώπης ζαί ’Ασίας μετακινήσεων μετεβιβάσθη είς τήν Δύ- 
σΐν, ινα κατά τόν έπόμενον αιώνα ύποστή τήν τελειοτέραν 
άνάπτυξίν ή άνεμαλεστική ύπό τάς έμπνεύσεις τής Γερμανι
κής καί ιδίως τής 'Ολλανδικής βιομηχανίας, κατόπιν τής 
οποίας έν τώ προζειμένω τής έργασίας κλάδω ή ’Αγγλική 
βιομηχανία Ουνετέλεσε τήν μεγίστην τών οίκδνομικών έπα- 
ναστάσεων, εννοώ τήν διά τοΰ άτμοΰ, όστις έτέθη είς τήν 
ύπηρεσιαν τών άλευρομύλων μετά τής αύτής εύπειθείας, 
τήν όποιαν άπανταχοΰ έπεδείξατο ό μαθητής ούτος τοΰ 
Ηφαίστου.

Ή μεταξύ Άνάτολής καί Δύσεως διαμοίρασις αυτή τών 
πηγών τής άλεστικής βιομηχανίας έχει ιστορικήν μόνον 
άξίαν. "Οσον άφορα τήν έξάσκησιν τών διαφόρων μεθόδων 
δέν πρέπει νά ύποτεθή, ότι ή διά τής άνθρωπίνης δυνάμεως 
είναι έντελώς νΰν έγζαταλελειμένη παρ’ ήμΐν, διότι άνευρί- 
σκομεν αύτήν έν χρήσει ζατά τινας όπισθοδρομικάς κοινό
τητας, ώς π. χ. έπί τής προπαρασζευής είδους γαλακτω
δών τροφών, έν αίς ό χειρόμυλος θεωρείται ώς αναπόφευ
κτος. Ή διά κτηνών κίνησις τών μύλων άνήκει μάλλον είς 
τούς πυκνούς άστικούς πληθυσμούς καί συνδυάζεται πρός 
τήν έλλέϊψιν τής δυνάμεως τοΰ ύδατος ζαί τοϋ άνεμου, 
τών οποίων ή άφθονία δίδει έτέραν διεύθυνσιν είς τήν χρή
σιν τών κτηνών. Καί ή περίπτωσις δέ τών νεωτέρων ζατά 
τούς ίππομύλούς μηχανισμών δέν παρεμβάλλει μιζράς δυσ
κολίας είς τήν μεγάλην αύτών έπίδοσιν έν τοΐς μεσογείοις 
τών ’Ανατολικών χωρών.

Οί ύόρομυλοι φυσικώ τώ λόγω άναπτύσσονται έν οίς τό- 
ποις ύπάρχει άφθονία ρέοντος ύδατος, τοΰ όποιου έτέρω- 
θεν τήν δύναμιν δέν πρέπει νά έζλάβωμεν ώς άπεριόριστον 

καί απλώς έξηρτημένην έζ τής παρατάσεως τής κλίσεως 

τοϋ έοάφους. 'Οπωσδήποτε ύπελογίσθησαν έν Berg είς ρεϋ- 
μα ύδατος έκτάσεως 24 ώρών καταστήματα 4 χιλ. ίππων 
δυνάμεως· καθόλου δέ τώ 1827 ύπήρχον ύδρόμυλοι έν Γαλ
λία μέν δυνάμεως 3 000 000 άνθρώπων, έν ’Αγγλία δέ 12 
000 000. Ύπό τήν έποψιν ταύτην τά παράλια τής Ελλά
δος είναι όλιγώτερον έζ φύσεως πεπροικισμένα είς ύδωρ 
καί πλειότερον είς άνεμον. Έντεΰθεν έξηγεΐται ή έπικρά- 
τησις τής παρ’ ήμΐν άνεμαλεστιζής μάλλον έν ταΐς νήσοις 
καί παρά ταΐς άκταΐς ή έν τοΐς μεσογείοις, τά όποια καί 
ύπό διεθνή έτι έποψιν δέν ύπήρχον έπί τής όδοΰ τών έζ τής 
Εύρώπης, δίζην παλίρροιας, βιομηχανικών μεταναστεύσεων, 
έπομένως καί τής τελειοποιημένης άνεμαλεστιζής Ή το
πική αύτής άνάπτυξις εΐναι άζριβώς άνάλογος πρός τά έν 
ταΐς λοιπαϊς χώραις, τών οποίων τά παρά τάς μεγάλας πε
διάδας ή τούς εύρεΐς πόντους ύψώματα διακοσμούνται γρα- 
οιζώς ύπό άνεμομύλων. Τοιουτοτρόπως τώ 1827 ύπελο- 
γίζοντο ούτοι έν ’Αγγλία μέν είς 240 000 άνθρώπων δύ- 
ναμιν,έν Γαλλία δέ είς 233000, έν Πρωσσία δέ είς 445 000.

Ή καλλιέργεια τών άτμομύλων κατά πρώτην έποψιν 
προϋποθέτει τάς φυσικάς έκείνας είς άνθρακα προμήθειας, 
καθ’ άς τοσοΰτον ή ’Αγγλία προίσταται τών λοιπών έθνών. 
Έν τούτοις δέν εΐναι μικρά ή έννοια καί τοΰ άλεσθησομέ- 
νου προϊόντος. Τοιουτοτρόπως ή άφθονία τοΰ Άγγλικοΰ 
άνθρακος δέν έμποδίζει τήν μεγάλην δημοκρατίαν τής 
’Αμερικής ίνα άποστέλη είς άλευρον τούς δημητριαζούς 
καρπούς της είς ’Αγγλίαν. Βεβαίως τόποι, οΐτινες έχου- 
σιν άνάγκην τοΰ Άγγλικοΰ άνθρακος, εΐναι βεβιασμένοι 
νά σταθμίσωσι τό βάρος αύτοϋ οίς καί τρις έπί τής πλά- 
στιγγος τοΰ ναύλου, χωρίς νά Χησμονήσωσι τήν έπανά- 
ληψιν τής σταθμίσεως καί έπί τών είς άντάλαγμα δοθη- 
σομένων άλεύρων. Ή έποψις αϋτη άποτελεϊ τό άδύνα
τον μέρος τής ’Ανατολικής άτμαλεστικής, καθόσον ή άν- 
Οραζοφόρος τής χώρας καλλιέργεια διατελεϊ έτι έν σπαρ- 
γάνοις. Εΐναι όμως τοσαύτη ή παραγωγική τοΰ άτμομύ- 
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λου δύναμις, ώστε καί ύποτιθεμένου δτι ό πολλαχοϋ εγ
χώριος φαιάνθραξ άσθενώς μόνον δύναται νά συντρέξη τήν 
έκ τής Δύσεως είσκομιζομένην τελειοτέραν καύσιμον ύλην, 
πάλιν σπουδαιότατο·/ διασώζεται συμφέρον είς περαιτέρω 
διάδοσιν τής νεωτάτης μεθόδου, τής οποίας έκτος προη
γουμένων τι/ώ,ν άτυχων τό πλεΐστον δοκιμών ή κυρία έν 
τή ’Ανατολή (Κωνσταντινούπολις, Θεσσαλονίκη, Γαλάζιον, 
—Άθήναι, Σύρος, Πειραιεύς) έμφάνισις χρονολογείται άπό 
τοϋ Κριμαϊκού πολέμου, όστις διά τής κινήσεως τών με- 
γάλων αύτοΰ πολιτικών, έμπορικών καί στρατιωτικών συμ
φερόντων άπετέλεσεν έν τοΐς ήμετέροις τόποις τήν αρχήν 
ιδιαιτέρας οικονομικής περιόδου, τής οποίας τήν έν έτει 
1873 άνάπτυξιν έν τή προκειμένη τής άτμοκινήτου άλευ- 
ροποιιας έννοια μαρτυρεί ή έν Αίγύπτω Καταστατική άπό 
58 βιομηχανικών (κυρίων καί βοηθητικών) τοΰ τόπου κα
ταστημάτων.

Έν γένει ύπό οικονομικήν έποψιν μεταξύ τών έκτεθει- 
σών πέντε άλεστικών δυνάμεων, ήτοι του άνθρώπου, τοΰ 
κτήνους, τοΰ ΰδατος, τοΰ άνέμου καί τοΰ άτμοΰ, ύπάρχουσι 
σταθεραί τινες άναλογίαι, όσον άφορα τήν παραγωγικήν δα
πάνην καί τό έπ’ αύτή συντελούμενον προϊόν. Ένώ έκείνη 
καταπίπτη άπό τής πρώτης είς τήν δευτέραν μετάβασιν 
τής αλεστικής βιομηχανίας καί άπό τής τρίτης είς τήν τε- 
τάρτην, έρχεται ή ατμοκίνητος ή δαπανηρότερα πασών, 
μέχρις ου τό μέγα ζήτημα τοΰ άνθρακοφόρου τής γής ά- 
ποταμιεύματος συμπληρώσει καί ταύτης τήν ύποχώρησιν 
διά τής άνακαλύψεως έτέρας κινητικής δυνάμεως εύθηνοτέ 
ρας, ώς π. χ. τοΰ ύπό έξέτασιν διατελοΰντος ηλεκτρισμού. 
Ή δέ έννοια τοΰ προϊόντος ακολουθεί ιδιαιτέραν άνάπτυξιν, 
διότι οποία εϊναι ή άποτελεσματικότης τών βραχιόνων τοΰ 
άλέθοντος δούλου, συγκρινομένη πρός τήν τοΰ ίππου καί 
ταύτης σχετικώς πρός τήν τοΰ ΰδατος ! Είς τήν κλίμακα 
ταύτην θά εύρίσκετο άνωτέρα ή βαθμίς τοϋ άνέμου, έάν 
αί ΐδιοτροπίαι τών ρευμάτων του οέν κατεδίκαζον τήν έπ’ 
αυτής άλεστικήν έναλλάξ είς αργίαν ή αίφνιδίαν φθοράν.

κα-

Τέλος έπί κορυφής παρίσταται δ ατμός, ινα διά τής μεγά
λης τελεσιουργοϋ αύτοΰ ισχύος άποτελέση τήν κυρίαν βά- 
σιν τής συντηρήσεως τών όσημέραι συ μπυκν θυμένων άν
θρωπίνων πληθυσμών. 'Οποία τω οντι διαφορά μεταξύ τοΰ 
'Ομηρικού χειρομύλου καί τής τεράστιας δυνάμεως τοΰ 
θ’ ήμάς άτμομύλου !

Ή έπί τής άλευρο.τοιίας νομοθετική τών έθνών άνάπτυ- 
ξις δέν εϊναι απανταχού σύμφωνος. Ενδιαφέρει έν τούτοις 
ήμάς μάλλον ή έξέτασις τών έν τή ’Ανατολή ίσχυόντων, 
μεταξύ τών όποιων ή Ελλάς καί ή Τουρκία κατέχουσι τά 
δύο άκρα. Έν τή πρώτη τά είσαγόμενα σιτάλευρα άπό 5 
λεπτών κατ’ όκάν τώ 1867 έπεβαρύνθησαν τω 1873 δι’ 7 
λεπ. έπομένως λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών κατά μέσον 
όρον συνηθεστέρων άξιών, τά άλευρα τής άλλοδαπής επι
βαρύνονται άπέναντι τών ήμετέρων διά τελωνιακοΰ δασμού 
11—14- τοΐς 5|,. Άλλ’ή προστατευτική αΰτη κατά τήν 
Ελληνικήν αλευροποιίαν έννοια, τής όποιας ό κυρίως χα- 
ρακτήρ συμπληροΰται διά τής σμικρότητος τοΰ έπί τών 
είσαγομένων άκατεργάστων σίτων τελωνιακοΰ δασμοΰ 2 
λεπτών κατ’ όκάν, έλαβε εύρυτέραν έτι άνάπτυξιν διά τοΰ 
συστήματος τής έπιστροφής τοΰ δασμοΰ τούτου κατά τήν 
έξαγωγήν τών είς άλευρα καί παντός είδους ζυμαρικά ή 
δίπυρα μεταποιουμένων έν Έλλάδι άλλοδαπών σίτων. Πε- 
ριπλέον καί οί ιθαγενείς έτι σίτοι άπαλάσσονται παντός 
φόρου δημοτικού, μωλικοΰ καί πορθμικοΰ, όταν πρόκειται 
νά άλεσθώσιν απλώς έν έτέρα δημοτική περιφερεία (νομ. 

27 Μαίου 1871 καί 26 Αύγ. 1873).
Έν γένει τά πλεονεκτήματα ταϋτα έξασφαλίζονται έν 

Έλλάδι όσον μέν αφορά τά άλευρα, είς μόνους τούς τόπους 
έν οϊς ύπάρχουσιν άτμοκίνητοι άλευρόμυλοι, οσον δέ άφορα 
τά λοιπά είς ζύμην προϊόντα, δέν ύπάρχει ούδείς περί τήν 
κινούσαν δύναμιν περιορισμός. Ήδύνατο έν τούτοις νά πα- 
ρατηρηθή ώς πρός τά πρώτα, ότι ή τελειότης τής νομοθε
τικής έννοιας χωλαίνει ούσιωδώς έκ τής έπόψεως τής ποι
κιλίας τών έμπορικών διεξόδων, καθ’ ήν δύνανται οί άλλο- 
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δαποί σίτοι νά είσάγωνται έκ τοΰ ένός άκρου τής έπικρα
τείας καί νά έξάγωνται έκ τοΰ έτέρου, χωρίς τούτέστι νά 
εΐναι άναπόφευκτος ή έν τώ τόπω, έν ώ ύπάρχει ό άτμόμυ- 
λος, συνάντησις τής εισαγωγής και τής έξαγωγής. Ό όρ- 
γανισμός τής επιστροφής τοΰ εισαγωγικού τέλους στηρί
ζεται έπί τών άκολούθων βάσεων: 98 όκ. έξαγομένου αλεύ
ρου άκαθαρίστου (ή 85 όκ. καθαρού μετά 13 όκ. πιτύρων) 
άντιστοιχοΰσι πρός 100 όκ. είσαχθέντος σίτου, τοϋ οποίου 
ή μετά τήν μεταποίησιν έξαγωγή ή παράδοσις είς τάς ά- 
ποθήκας τής διαμετακομίσεως έξασφαλίζεται διά του μέσου 
τής έγγυήσεως (διαταγ. τής 7 ’Ιουλίου 1871).

Ή έν Τουρκία άλευροποιία ήκολούθησεν οδόν πάντη διά
φορον, καθόσον ή άτμοκίνητος προοδευτική αύτής τάσις 
εύρεν άμείλικτον πολέμιον έν τή τελωνιακή τοϋ τόπου δι
ευθετήσει. Καθ’ όσον μέν άφορα τά άλευρα τών ίππομύλων, 
υδρομύλων καί ανεμομύλων, έχουσι ταΰτα πάσαν ελευθε
ρίαν κινήσεως άπό έπαρχίας είς έπαρχίαν, μόλις όμως άπο- 
φασίσει καί ή άτμοκίνητος άλευροποιία νά μιμηθή τό πα
ράδειγμά των, εύΟύς παρίσταται ό τελώνης, ίνα είσπράξη 
τόν δασμόν αύτοΰ 8 τοϊς I , όστις είναι κοινός καί πρός 
τά άλευρα τών άτμομύλων καί πρός τά περαιτέρω έκ τής 
όλης άλευροποιίας είς παντός είδους ζύμης κατασκευάσμα
τα, καθώς έν γένει καί πρός πάντα τής λοιπής έσωτερικής 
βιομηχανίας τά προϊόντα. Φαίνεται λοιπόν, ότι ή ’Οθωμα
νική αυτοκρατορία άποτελεΐται έξ ιδιαιτέρων, ούτως είπεϊν, 
φορολογικών επικρατειών καί ότι είσέτι ή ιδέα τής καταρ- 
γήσεως τών έσωτερικών τοΰ μεσαιώνος τελωνιακών φραγ
μών δέν είσήλθεν ίκανώς είς τό οικονομικόν πνεΰμα τής 
διοικούσης τόν τόπον σχολής.

Κατά πόσον ή όριστική τής ’Ανατολής πρόοδος παρακω
λύεται εκ τοιούτου συστήματος, δύναται νά κρίνη έκαστος, 
άμα τεθώσι πρό οφθαλμών του δύο νεογνά, έξ ών τό μέν εΐ
ναι στενώς περιτετυλιγμένον έντός σπαργάνων στερεών, τό 
δέ έχει τήν έλευθερίαν τής κινήσεως τών μελών του. Ένώ 
τό πρώτον άγωνίζεται εις μάτην νά λυτρωθή έκ τοΰ δεσμω

τηρίου αύτοΰ, τοΰ δευτέρου ή ζωική οικονομία λειτουργεί 
φυσικώτερον. Άπαραλλάκτως καί τά έθνη έχουσι τήν φυσι
κήν αύτών οικονομίαν, τήν οποίαν οί νομοθέται πρέπει ίδι 
αιτέρως νά σέβωνται, άν πρόκειται νά δρέψη αύτη τώ όντι 
ωραίους καί έκλεκτούς καρπούς.

Έάν συνδυασθώσι τά άποτελέσματα τών οικονομικών 
τούτων τής Τουρκίας δεσμών πρός τήν έπί τής αλλοδαπής 
βιομηχανίας ιστορικήν τών τελωνίων αύτής άνάπτυξιν, τό 
δεινόν λαμβάνει τοιαύτας διαστάσεις, οΐας μαρτυρεί άφ’ έ
νός μέν ή μείζων τής έσωτερικής έργασίας έπιοάρυνσις έπΐ 
τών ορίων τών επαρχιών (8 τοϊς |J ή έπί τών ορίων τής 
έπικρατείας (Ί τοϊς "| ), άφ’ έτέρου δέ ή εύΟύς ώς τά ξένα 
προϊόντα διαβώσι τά τελευταία όρια πλήρης τοΰ λοιποΰ 
απαλλαγή αύτών, κατά τάς περαιτέρω έν τή έπικρατεία 
κινήσεις των, άπό πάσης τελωνιακής έπηρρείας, είς περί- 

πτωσιν καθ’ ήν τά ιθαγενή προϊόντα, έάν έπρόκειτο νά 
έπισκεφθώσιν έξ π. χ. διαδοχικώς έπαρχίας, έπρεπε νά πλη- 
ρώσωσι τό ήμισυ σχεδόν τής άξίας των είς αλλεπάλληλα 
τελώνια.

Ή τοιαύτη τής δημοσιονομίας έν Τουρκία διαμόρφωσις 
μέχρι τοΰ σημείου, καθ’ δ προτίμώτερον εΐναι διά τήν βιο
μηχανίαν νά ίδρύη τά έργοστάσια αύτής έκτος τής έπικρα
τείας, έξασκεϊ σημαντικωτάτην έπιρροήν έπί τής περαιτέρω 
άναπτύξεως τής έγχωρίου οικονομίας. Αί άποδείξεις εΐναι 
πρόχειροι, καί ίνα περιορισθώ είς τόν περί ού ό λόγος κλά- 
δον τής βιομηχανίας, τήν άλευροποιίαν, προξενεί μεγάλην 
έντύπωσιν ότι τόπος, ώς ή Τουρκία, κατ’ έξοχήν σιτοφό
ρος, προμηθεύεται τό ήμισυ σχεδόν τών αναγκαίων διά τήν 
συντήρησιν τοΰ πληθυσμοΰ τής πρωτευούσης αύτοΰ αλεύ
ρων έκ τής άλλοδαπής.

Ή μεταξύ τών δύο χωρών, Ελλάδος καί Τουρκίας, είς 
άλευρα ανταλλαγή άποτελεΐ ιδιαιτέραν έποψιν τής οικο
νομικής ταύτης έννοιας. Ή Ελλάς ούδέποτε διεκρίθη διά 
τήν σιτοφορίαν αύτής. ’Ακόμη καί νΰν, όπως πρό δύο χι
λιάδων έτών, προμηθεύεται σπουδαϊον μέρος τών είς δημη- 
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τριακούς καρπούς αναγκαίων τροφών αύτής διά τοΰ Εύ 
ξείνου Πόντου. Καί όμως ή δραστηριότης τών κατοίκων 
της καί ή σχετικώς κρείττων απέναντι τών γειτόνων αύ
της δημοσιονομική της παριστά έπί τοΰ ένασχολοΟντος η
μάς θέματος τής αλευροποιίας τό έξης περίεργον φαινόμε- 
νον. Σίτοι έκ τοσαύτης άποστάσεως κομιζόμενοι είς τήν 
Ελλάδα διά τής έν Κωνσταντινουπόλει καρδίας τοϋ νοτειο- 
ανατολικοϋ πολιτισμού, άλέθονται παρ’ ήμΐν καί έπιστρέ- 
φουσιν είς τήν Τουρκίαν κατά τάς έπομένας μικράς μέν 
σχετικώς, ένδεικτικάς όμως άπολύτως ποσότητας:

Ή έκ μέρους τής Τουρκίας πρός τήν Ελλάδα αντίστρο
φος κίνησις τών αλεύρων ήκολούθησε έν τή αύτή πενταε
τία τήν έπομένην άνάπτυξίν:

■Έτη 1867 1868 1869 1870 1871

Άλευρα είς όζ. 4934 46769 156278 65400 91135

Άξία είς δρ. 3102 27452 70335 33426 51445

1870

28527

14900

’Έτη . 1867 ! 1868ι 1869

Άλευρα είς όκ.
| _

99647 73814; 70815
— -— — ·'

Άξία είς δρ. 51.340 4246 ί 35850

1871

92734

47729

Έάν ούτω συγκρίνωμεν τάς τάσεις τών ανωτέρω άντεισα- 
γωγικών αριθμών, ή Τουρκική έποψις κατά τά τέσσαρα 
πρώτα έτη μαρτυρεί οΰσιωδεστάτην έξασθένησιν, ένώ ή εύ- 
ρωστία τής 'Ελληνικής έπόψεως προβαίνει σταθερώς, συμ- 
ψηφιζομένων τών έν τοΐς έτεσι 1868 καί 1869 ανωμαλιών 
πρός άλλήλας. Βεβαίως ή σύγκρισις αύτη δέν οδηγεί είς 
άθέτησιν τών νόμων τής φύσεως. Οί σιτοφόροι τόποι δύ
νανται νά ώσι πλειότερον τών μή τοιούτων άλευροφόροι. 
"Οταν όμως οί γείτονες ήμών, εναντίον τής φύσεως τών 
πραγμάτων, διακρίνωσι μεταξύ τών κινουσών τούς αλευρο
μύλους αύτών δυνάμεων τόν ατμόν, ινα φορολογήσωσιν 
ιδιαιτέρως τά προϊόντα του, όταν θέτωσιν είς ήττονα μοίραν 
συναγωνισμοί! τά ιθαγενή άλευρα απέναντι τών ξένων, δέν 

απορεί τις πλέον διά τήν τοιαύτην τής άλευροποιίας αύτών 
τροπήν, άλλά μάλλον διά τήν βραδύτητα τής περαιτέρω 
καταπτώσεώς της.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ-

Μεταξύ τών διαφόρων έργων τής άνθρωπότητος είναι 
τινα έπί τοσοΰτον βαρέα, έφ’ οσον άλλα είναι έλαφρά. Ό 
έμπορος, όστις κινεί τά νομίσματα καί τάς πιστωτικός ά
ξίας αύτοϋ έκ τοΰ μέσου τοΰ τραπεζικοΰ γραφείου του, οέν 
έχει βεβαίως σαφείς ιδέας περί τών δυσκολιών, μεθ’ ών πο
ρίζεται τόν έπιούσιον άρτον ό έν καιρώ χειμώνος διατρέ- 

χων τούς παγετώδεις τών όρέων κρημνούς γραμματοκομι
στής αύτοϋ. Ύπό έτέραν έποψιν ό πνευματικός κόπος τοΰ 
πρώτου ύπερβαίνει τόν ύλικόν τοΰ δευτέρου. Πόσαι τή αλή
θεια περιπέτεια', περί τόν καταρτισμόν καί τήν έκβασιν μιάς 
έπιχειρηματικής ιδέας !

Έάν μέν έρωτήσητε τό σώμα, αί μεγαλείτεραι άμοιβαί 
είς αύτό άνήκουσιν. Έάν δέ άκούσητε τήν λογικήν τοΰ 
πνεύματος, οί καρποί αύτοϋ εΐναι πολλώ τιμιώτεροι. Άλ
λ’ έγώ έννοώ πλειότερον τήν γλώσσαν τής ισχύος. Τώ 
όντι καθ’ οσον τό σώμα ή τό πνεΰμα εΐναι ίσχυρότερον, 
κατά τοσοΰτον άνήκει έκάστω καί ή μερίς τοΰ λέοντος. θά 
είπη τις «άνόμοιος ή σύγκρισις.» ’Απαντώ : ίέξομοιοΐ τάς 
δύο δυνάμεις ή ισχύς.» 'Όταν είς τό άκρον τοΰ δάσους ή 
έν τώ μέσω τής άγοράς άναγκάζομαι νά δώσω τό βαλάν- 
τιόν μου είς τήν λάμψιν πυροβόλου ληστρικού ή είς τήν 
έκβασιν συνδυασμού έμπορικοΰ, καθ’ άμφοτέρας τάς περι
στάσεις λαμβάνω μαθήματα έν τώ πρακτικώ τής ισχύος 
σχολείω.

Άλλ’ ή έννοια αύτη τής ισχύος, ήτις εισέρχεται έν τή 
οικονομία τών έθνών βαθύτερον τοΰ όσον κοινώς νομίζεται,
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δέν πρέπει νά έκληφθή ώς ύπέρ πολύ γενική. ’Ακριβώς εί- 
πεϊν, ή οικονομική ισχύς δέν κατοικεί εις όλα τού εγκεφά
λου τά δωμάτια. Βλέπετε γονιμοτάτας διανοίας περιπλα- 
νωμένας έξωθεν τής θύρας τοΰ χρυσοΰ παραδείσου, δπως 
καί τάς μάλλον άγονους, είς περίπτωσιν καθ’ ήν διακεκριμ- 
μεναι μετριότητες περιδιαβάζουσιν έπί τών όλισθηρών αυ- 
τοΰ λειμώνων. Πώς ! Αι μετριότητες τήν παχυτέραν με
ρίδα τής κοινωνικής ζωής ; Νέα άπόδειξις τής δραστικότη- 

τος τής έν αύταϊς οίκούσης ιδιαιτέρας οικονομικής ισχύος.
Έάν έκ τής έννοιας ταύτης μεταβώμεν είς τήν κατά 

τά βιομηχανικά έργα είδικωτέραν λειτουργίαν αύτής, πα- 
ρατηροΰμεν διαφόρους σταθμούς είς τήν άνάπτυξιν τής οι
κονομικής ισχύος. "Εκαστος σταθμός άποτελεΐται άπό τά 
συγγενή τής βιομηχανικής κοινωνίας έργα. Οί περί τά 
γράμματα π. χ. άσχολούμενοι, διδάσκαλοι, συγγραφείς, 
δημοσιογράφοι, τυπογράφοι, άπό τοΰ διευθυντοΰ τών ιδιω
τικών καί δημοσίων σχολείων μέχρις τοΰ έργολάβου τών 
τυπωτικών έπιχειρήσεων καί τοΰ διανομέως τών έφημερί- 
δων, άποτελοΰσιν έν τή μεγάλη τών ορίων τούτων ποικι
λία μίαν, ούτως είπεΐν, βιομηχανικήν οικογένειαν. Ή ιστο
ρία αύτής είναι λίαν έπί τοΰ προκειμένου διδακτική. "Ο
ταν οί πωληταί τής σοφίας εύρίσκουσι μαθητάς άντί τα 
λάντων, ό Σωκράτης έδίδασκεν δωρεάν ύπό τάς έμπνεύσεις 
τοΰ έν αύτώ οίκοΰντος Δ α ι μ ο ν ί ο υ, τοΰ οποίου καλλι
τεχνικήν άπό Γερμανικής ιδέας εικόνα δύναται ό βουλόμε- 
νος νά ίδη έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίω, δπως δοκιμάση 
τάς περί φυσιογνωμίας τής οικονομικής ισχύος γνώσεις 
έαυτοΰ. Διότι έχει καί ή οικονομική ισχύς τήν φυσιογνω
μίαν της, δπως καί ή στρατιωτική, καί ή φιλοσοφική, καί ή 
θεολογική. Πάντοτε ή πρακτική καί ή έντεταμένη διεύθυν- 
σις τής έν έκάστω ιδιαιτέρως κινούσης δυνάμεως άφίνει ά- 
νεξά?^ειπτα έπί τοΰ είδους ήμών ίχνη, διά τών οποίων δύ
ναται τις νά προσέγγιση έν έκάστη βιομηχανική οικογέ
νεια τήν αλήθειαν τών διαφόρων τάσεων τών μελών αύτής.

Ή οικονομική ισχύς έξαρτάται πρό πάντων έκ τών περί
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άναγκαιότητος Ιδεών τών παντός είδους καταναλωτών. Κα
θ’ δσον αι ίδέαι αύται έπιτείνονται, κατά τοσοΰτον καί ή 
ισχύς τών θεραπευόντων αύτάς έπιβάλλεται, καί τάνάπαλιν. 
Ό πνιγόμενος π. χ. καί δλην αύτοΰ τήν περιουσίαν εύχα- 
ρίστως δύναται νά δώση πρός τόν δεινόν κολυμβητήν, δστις 
ήθελε τόν έξάξει ζώντα έκ τών βαθέων ύδάτων. 'Ερχεται 
δέ έπιδημία, άφαιρεϊ σημαντικόν άριθμόν έργατών καί έ
πειτα έρωτάται ί μήπως ίνα καταστήση τούς ύπολειπομέ- 
νους έν μείζονι οικονομική ίσχύϊ ; Καί του κεφαλαιούχου 
δέ ή δύναμις θά ήτο μικρότερα, άν ήδύναντο ή έργασία καί 
ή γή νά /νειτουργήσωσιν άνευ έφοδίων. Είς τό τέλος δμως 
παντός ένιαυτοϋ ή άνθρωπότης συντάσσει τούς γενικούς 
αύτής λογαριασμούς· δστις δέ έχει περίσσευμα, άποβαίνει 

οίκονομικώς ισχυρότερος τοΰ μή έχοντος τοιοΰτο.
Έν γένει ή οικονομική ισχύς δύναται νά μελετηθή ύπό 

δύο κυριωτάτας έπόψεις. Ή είναι απλώς τοΰ παρελθόντος 
προϊόν, ή είναι κανονική τοΰ παρόντος λειτουργία. Μεταξύ 
τών δύο τούτων έννοιών ή δευτέρα άπο.τελεϊ τά ”|t0 τοΰ 
όλου. Ή άπόδειξις τής μεγάλης σημαντικότητός της α
ναφαίνεται έκ τοΰ έξής προβλήματος: Έπί πόσον χρό
νον ήδύνατο νά συντηρηθή τό Ανθρώπινον γένος έν αργία 
άφ’ ένός καί έπί ίσης τών δλων ούσιών διανομής άφ’ ετέ
ρου ; Καί δμως ή ένεργητική τής οικονομικής ισχύος έπο- 
ψις διαιωνίζει καί μάλιστα πολλαπλασιάζει τό γένος τών 
βροτών. Ούτω δέ έκαστος αισθάνεται τό διαφέρον τής πε
ραιτέρω έξακριβώσεως του οικονομικού τούτου φαινομένου, 
τό όποιον άποτελεΐ έν τών περιεργοτέρων θεμάτων τής κοι
νωνικής ζωής.

Έάν διαιρέσωμεν τήν κοινωνίαν είς τόσας τάξεις, οσα 
άπαντώνται έν αύτή έπαγγέλματα, δυνάμεθα νά καταμε- 
τρήσωμεν τήν έν ένεργεία οικονομικήν τοΰ έθνους δύναμιν, 
πολλαπλασιάζοντες τάς καθ’ έκαστον άτομον άμοιβάς έπϊ 
τοΰ άριθμοΰ τών όμοταγών του καί προσθέτοντες τό γινό
μενον είς τά λοιπά γινόμενα τών πρός τά λοιπά έπαγγέλ
ματα όμοιων πολλαπλασιασμών. Έργασία κολοσιαία, έν
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vq όποια πρέπει άφ’ ένός μέν νά θέσωμεν χατά μέρος τάς 
άμοιβάς της τιμής, τής ιδιοτροπίας, πρόσθες δέ χαί τής χα- 
κοηθείας, άφ’ έτέρου δέ νά θεωρηθώσι τά κεφάλαια τοΰ 
παρελθόντος καί ή φυσική τής χώρας προίκισις ώς τό ά- 
ναγχαΐον στάδιον, έφ’ ού Αγωνίζεται ή οικονομική τοΰ 
έθνους ισχύς. Αί δυσκολίαι τόσον εύρείας κοινωνικής έξε- 
λέγξεως εΐναι προφανείς. Πλήν ύπό στενότερα όρια δέν εί
ναι άπό σκοποΰ τό άκόλουθον δείγμα. Ό πίναξ αύτοΰ έχει 
χαρακτήρα διεθνή καί συγχρόνως φωτίζεται ύπό τής ιστο
ρίας. Έάν εΐναι άπλοΰν σχεδιαγράφημα, ούσιώδες μέρος 
τής άτελείας του οφείλεται είς τόν έκ τοΰ μορμολυκείου 
τής σχολαστικότητος φόβον.

Ά ρ χ α ΐ α ι Ά Θ ή ν α ι. — 'Ημερήσιον κέρδος κηπουρού, 
4 οβολοί· μυλωθρού, 2 δραχμαί· άχθοφόρου, 4 οβολοί· ς·ρα- 
τιώτου, 2 οβολοί· δικαστοΰ, 3 οβολοί.
’Αρχαία Ρώμη. — Ημερήσιον κέρδος ποιμένος 20 
δηνάρια, υδροφόρου 25, τέκτονος 50, λιθοξόου 60, ζωγρά
φου 130.
Ά γ γ λ ί α (1832).—Έβδομαδιαΐον κέρδος ύφαντοΰ 7—10 
σελίνια, άχθοφόρου 10—15, ράπτου 18, βαφέως 15—20, 
τέκτονος 12—22, ξυλουργού 24, μηχανικού 26—30.
Ά 0 ή ν α ι (1875). — 'Ημερήσιον κέρδος λιθοξόου 3 J — 
7 δραχμαί, στοιχειοθέτου 2 ζ — 3 |, υποδηματοποιού 3 
—5, οικοδόμου 4—5 ί,, επιπλοποιού 4—6, ξυλουργού 5 
—7, δικαστοΰ 2 Δ—20. όδοκατασκευστοΰ 2 ράπτου 1 ζ 
—7, μεταξουργοΰ 1 —3, ζαχαροπλάστου 1 -■ — ί. άχθο
φόρου 1—3.

Τό μέτρον λοιπόν τής οικονομικής ισχύος έχει καί διά 
τήν νΰν 'Ελλάδα ίκανώς ένδεικτΓκούς άριθμούς, είς τούς οποί
ους έπρεπε νά προστεθώσι τά εισοδήματα όλων τών βιομη
χανικών τάξεων, ινα άποτελεσθή πληρεστέρα ή έν λόγω 
πρακτική έννοια. Διά τούς πολιτικούς τοιαΰται μελέτα: 
άποτελοΰσι τό Α καί τό Ω τής εύρείας τών Πολιτειών έπι
στήμης. Διότι τά επαγγέλματα τής χώρας καί αί πρός 
έκαστον μερίδες τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος συγκροτοΰσι τό 
ύφασμα τής ζωής τών λαών καί άποτελοΰσι έν τή κανονική 
τοΰ όλου λειτουργία τήν μεγάλην τής πατρίδος ύπαρξιν.

Έάν ή λάμψις τών ολίγων άπατά, ή δύναμις τών πολλών 
πάντοτε σώζει. Έν γένει δέ ή γλώσσα τών μέσων όρων ε
ξηγεί ολόκληρον μυστήριον, έκ τοΰ όποιου ό προσεκτικός 
παρατηρητής βλέπει μακρόθεν τήν όδόν τής κοινωνικής ά- 
ληθείας, πρός τήν όποιαν έπρεπε νά εΐναι συνήθεις οί διευ- 
θυνοντες τάς τύχας τών έθνών. Διότι είς τήν αύτήν βαθμίδα 
πρέπει βεβαίως νά κατατάξωμεν καί τόν πλοίαρχον έκεΐνον, 
όστις άγνοεΐ τήν κινητικήν δύναμιν τοΰ ύπό τήν διεύθυνσιν 
του πλοίου, καί τόν πολιτικόν έκεΐνον, δστις δέν έμελέτησε 
τήν οικονομικήν δύναμιν τής ύπό τήν κυβέρνησίν του χώρας.

ΧΡΟΝΙΚΑ·

"Οσω παρέρχεται ό χρόνος, τόσω ή πολιτειακή ήμών περιπλοκή 
περιβάλλεται μείζονα σημασίαν. Έάν έπρόκειτο περί βιομηχανίας, 
έν τή όποια τό έν έλατήριον όδηγει πρός μίαν διεύθυνσιν και τό 
άλλο πρός έτέοαν, ό επιχειρηματίας έπί ποινή καταστροφής δέν θά 
άνείχετο ουδέ έπί 24 ώρας τοιαύτην κατάστασιν, θά έσπευδε δέ ά- 
μ,έσως νά έπαναφέρτι τήν διαταραχθεΐσαν τοΰ καταστήματος του 
αρμονίαν.

— Εις τήν πολιτικήν διαφέρει! Καί είναί τις ίκανώς ευτυχής, 
διότι, άπολέσας έν τρικυμία τά ιστία τοϋ πλοίου του, έσωσε τό 
πηδάλιον. Έν τούτοις τό ζήτημα τών τροφών δέν βραδύνει νά άνα- 
φανή έν μέσω τοϋ Ωκεανού, τό δέ πλήρωμα κινδυνεύει νά άποθάνη 
έκ πείνης.

— ΊΙ ιδέα αύτη, μεθερμηνευομένη είς τό κατά σύνταγμα πολί
τευμα, αναλύεται είς τό άκόλουθον έρώτημα : Έάν ό λαός αντί· 
σταθή είς τήν άνευ προϋπολογισμού περαιτέρω αντισυνταγματικήν 
εί'σπρα'ιν τών φόρων, τί μέλλει γενέσθαι ·, . .

— Έν γένει διατελοϋμεν έντός πλημμελούς κύκλου ένεργείας. 
’Αμφιβολία τις έπικάθηται απανταχού. Ό δέ ανταγωνισμός τών 
μεγάλων τής χυβερΓητιχής ιδεών δέν είναι αδιάφορος πρός τήν εύρυ- 
τέραν καλλιέργειαν τών νεωτέρων τής ^Ιιορηγαπχής σχεδίων.

— Καί έν τούτοις υπήρχε μία όδός ασφαλής’ ή τοΰ νόμον. Πρέ
πει άρά γε νά είναί τις μέγας, ϊνα εύρη αυτήν; ’Όχι. Άρκεϊ νά εί
ναι τίμιος. Πάντοτε δέ προϋποτίθεται ό κοινός νους.

Έν Άθήναις, 2 Φεβρουάριου 1875,
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