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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ—ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ)

ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.

Ή έξαχρίβωσις τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος καθ’ όλους τούς 
κλάδους τής οικονομικής τών λαών δραστηριότητος αποτε
λεί θέμα εύρύτατον, τοΰ οποίου ή μελέτη περιβάλλεται 
μέν ύπό μεγάλων καί δυσυπερβλήτων δυσχερείων, ενδια
φέρει δέ τά μέγιστα τούς περί τά κοινωνικά φαινόμενα 
άσχολουμένους είτε έπί φιλοσοφία είτε έπί διοικήσει. Ή 
περί τής έθνικής ευδαιμονίας καί τής κυβερνητικής φορο
λογίας κατά τάς διαφόρους χώρας κρίσις έπρεπεν άείποτε 
νά συνδυώζηται πρός τά πορίσματα τής μελέτης ταύτης, 
ήτις έξηγεϊ συγχρόνως καί τάς πρός τελείωσιν γενικάς 
τάσεις ή παντοειδείς προμήθειας τής άνθρωπότητος καί τάς 
οίκονομικάς δυνάμεις, τάς οποίας δύναται αυτή νά διαθέση 
ύπέρ τοΰ τελεσιουργοΰ τής πολιτείας σκοποΰ.

Ή μεγάλη αϋτη έρευνα περί τό καθολικόν εισόδημα 
τών έθνών, καί έπί τοΰ προκειμένου τής Ελλάδος, ήδύνατο 
ούσιωοώς νά διευκολυνθώ, έάν πρός έκαστον κλάδον τής 
έν γένει βιομηχανίας έτρέπετο ιδιαιτέρως ή προσοχή. Πε- 
ριοριστέον ούτως έπί τοΰ παρόντος είς τήν μελέτην μόνον 
τοϋ εισοδήματος τής γεωργικής τάξεως καί, μεταξύ τών 
διαφόρων έπόψεων ταύτης, κατά μόνην έκείνην, ήτις πε
ριλαμβάνει τούς περί τήν ψιλήν γεωργίαν άσχολουμένους, 
ό άριθμός τών οποίων ύπελογισθη τω 1870 είς 218 027 
άτομα, έκτός τοΰ βοηθητικού είς γυναίκας καί παΐδας προ
σωπικού.
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Ή ψ ι λ ή γεωργία αφορά ιδίως τήν κατ’ έτος σπειρο- 

μένην γήν. Ό τρόπος καί ό χρόνος τής καλλιέργειας, ώς 
καί τό κυριεΰον κατ’ άμφοτέρους είδος τών σπειρομένων 
καρπών τής Δήμητρος, διακρίνουσιν αύτήν άπό τής π ε- 
φυτευμένης γεωργίας, είς ήν άνάγονται τά κατά τό 
μάλλον ή ήττον διαρκώς φυτευόμενα. Ή κατάταξις αύτη 
όφείλεται είς τήν Ελληνικήν άρχαιότητα, διότι άνευρίσκε- 
ται έν τοΐς Πολιτικοϊς τοϋ Άριστοτέλους (Α', 8, 10) καί 
άπετέλεσεν ήδη πρό αύτοΰ θέμα ειδικών μελετών έν τοΐς 
άπολεσθεΐσι συγγράμμασι Χάοητος τοϋ ΙΙαρίου καί Άπολ- 
λοδώρου τοΰ Λημνίου. Είς ιδιαιτέραν κατηγορίαν άνήκει ή 
κτηνοτροφία, τήν οποίαν άπό γραφικής τίνος έπόψεως ώ- 
νόμασεν ό μέγας τοϋ άρχαίου κόσμου έπιστήμων (Άριστο- 
τέλης) ζ ώ σ α ν γεωργίαν.

Πόση άκριβώς ή έκτασις, τήν οποίαν έργάζεται ή ψιλή 
τής 'Ελλάδος γεωργία, είναι ζήτημα τοΰ οποίου ή λύσις 
κατά προσέγγισιν μόνον δύναται νά μελετηθή. ’Εν γένει ή 
ήμετέρα γεωργία άποβλέπει μάλλον είς τήν έκτασιν ή είς 
τήν έντασιν. Άφοΰ καταπονήσει κατηγορίαν τινα γαιών, 
μεταβαίνει είς έτέραν, ινα κατόπιν έπανέλθη είς τούς πρώ

τους άγρούς αύτής, τούς οποίους έν τω μεταξύ ή ένεργη- 
τική τής φύσεως έπιρροή έλίπανε καί ένίσχυσε έκ νέου. 
"Οπως καί άν έχη, αί κατά τό έτος 1860 έν τώ ύπουρ- 
γείω τών ’Εσωτερικών συγκεντρωθεΐσαι άπό παντός τοΰ 
τότε Κράτους (πρό τής ένώσεως δηλ. τής Επτάνησου) δι- 
οικητικαί πληροφορίαι άνεβίβασαν τήν κατά τό έτος έκεΐνο 
καλλιεργηθεϊσαν υπό τής ψιλής γεωργίας έκτασιν είς 2 369 
695 στρέμματα, έκ τών οποίων 2 292 097 κατέλαβον οί 
κυρίως δημητοιακοί καρποί (σίτος, άραβόσιτος, κριθή, σμι
γός, βρώμη, καλαμβόκιον, σίκαλη, δίμηνος, ρόβη, βίκος, 
κέγχρος), καί 77 599 οί κατόπιν αύτών έπί τοϋ αύτοΰ πε
ρίπου συστήματος καλλιέργειας έρχόμενοι καρποί (όσπρια 
καπνός, βάμβαξ, σισάμιον καί κάμινον, έκτος όρυζίου, πα
τάτας, οιζαρίου καί λοιπών τής ύπαίΟρου έξοχής προϊόν
των, τά όποια παρέλειψεν ή άνά χείρας καταστατική συγ-

κέντρωσις). Ό ακόλουθος πίναξ δύναται νά δωση γενικήν 
έννοιαν ώς πρός τήν είς στρέμματα έκτασιν τής καθ’ έκα

στον είδος γεωργικής δραστηριότητος.

Σίτος
’Αραβόσιτο;
ΚοιΟη
Σμιγός
Βρώμη

944 093
512586
362 871
361 825 ί
41 486

Καλααβόκιον 36 988 I
Σίκαλη 24 122
Δίμηνος 3 675
Ρόβη 3 178

Όσπρια 
Καπνός 
Βάμβαξ 
Σισάμιον

Βίκος, Κέγχρος 1 274 Κίμυνον

29 172
25 996
21 104

1 222
104

Βεβαίως αί άναλογίαι αύται έτροποποιήθησαν έν τή άπό 
τοΰ 1860 δεκαπενταετία. Άφ’ ένός ή προϊοΰσα άνάπτυξις 
τοΰ πληθυσμού, καί άφ’ έτέρου ή διά τοΰ εισαγωγικού έμ- 
πορίου ισχυρά έπικουρία είς θρεπτικάς ιδίως προμήθειας 
τοΰ τόπου, άποτελοΰσι τά δύο άκρα τοΰ οικονομικού άξο- 
νος, περί δν έστράφη ή γεωργική ήμών βιομηχανία. 'Όσον 
δέν ήδυνήθη νά παράξη ή ξηρά, τό έχορήγησεν ή θάλασ
σα. Τό άκριβές είναι, δτι ή άνωτέρω σημειωθεΐσα έκτασις 
(2 369 696 στρεμ.) μόλις είναι τό ©λης έκτος τής
Επτάνησου χωρικής έκτάσεως τής Ελλάδος (45 699 248 
στρεμ.), καί δτι απολείπονται είς κατάστασιν νεκράν πλέον 
τών 12 έκατομμυρίων στρεμμάτων γαΐαι δεκτικαί γονιμο- 
ποιήσεως, έστω καί ύπό τό σύστημα τής έπικρατούσης έλα- 
φράς τού τόπου κα/νλιεργείας.

Ή παραγωγική δύναμις τής ήμετέρας ψιλής γεωργίας 
ύπελογίσθη τώ 1860 ώς έπεται:

Κοιλά

Σίτος 3382303
’Αραβόσιτο;2817940
ΚριΟη
Σμιγός
Βρώμη
Καλαμβόκ.
Σίκαλη
Δίμηνος

1684070 
1202731

192236
151508
70290
11918

Αξία είς δρ. Κοιλά

19518672 Ρόβη 9535
11270964 Βίκος 2521

5062064 Κέγχρος 1302 I
4209887 Όσπρια 111428

488806 Καπνός 1069825όκ.
531544 Βάν.βαξ 738680 »
246013 Σισάμιον 48899 » 1

65549 Κίμυνον 7304 β 1

Αξία 
εις Up.

23836
8893
4536 

669568 
894444 
445759

39119
2921
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Τοιουτοτρόπως ή όλικώς παραχθεϊσα άξία αναβιβάζεται 
εις 43 482 515 δρ. Έάν διαιρέσωμεν αύτήν κατά τά πρό 
τοΰ 1862 τρία μεγάλα τμήματα τής Ελληνικής έπικρα
τείας, αί μέν Νήσοι άντιπροσωπεύονται ύπό 5 102 865 δρ. 
(Εύβοια 3 031 589, Κυκλάδες 2 071 276), ή δέ Στερεά 
Ελλάς ύπό 15 739 497 δρ. (Φθιώτις καί Φωκΐς 6 307 
384, ’Αττική καί Βοιωτία 4 951 387, ’Ακαρνανία καί Αι
τωλία 4 480 726), ή δέ Πελοπόννησος ύπό 22 640 153 
δρ. (Άχαία και Ήλ-.ς 6 011 059, ’Αρκαδία 5 640 669, 
Άργολις καί Κορινθία 4 295 601, Μεσσηνία 4 209 666 
καί Λακωνία 2 483 158).

Δέν εΐναι άπό σκοπού νά συγκρίνωμεν τήν παραγωγήν 
ταύτην πρός τά πορίσματα άρχαιοτέρας περιόδου. Καί 
επειδή ό Pouqueville έν τή κατά τήν Ελλάδα περιηγήσει 
αύτοϋ διετήρησε πολυτιμωτάτας πληροφορίας διά τό έτος 
1814 όσον άφορα τήν Πελοπόννησον, ούδέν τό κωλυον ινα 
άντιπαραβάλωμεν τήν παραγωγικήν δύναμιν τής ψιλής έν 
ταύτη γεωργίας μεταξύ 4 δεκαετηρίδων (1814—1860), 
άφοΰ προηγουμένως ρίψωμεν βλέμμα σεβασμοϋ εις τάς 
έπομένας ιδέας τοϋ φιλέλληνος : «"Οσοι ζητοΰσι έν Έλ
λάδι μόνον έπιγραφάς καί άρχαΐα νομίσματα Οέλουσι βε
βαίως σκανδαλισθή, ότι ό περιηγητής καταβαίνει εις τάς 
λεπτομέρειας τής καΟαράς καταστατικής. ’Απέδειξα ότι 
δέν είμαι άλλότριος είς τάς άναμνήσεις τής ιστορίας . . . 
Άλλά τό είδος τοϋτο τών έρευνών έχει τά όριά του· καί 
άντί νά περιπλανηθώ είς τήν περιγραφήν τοϋ σχήματος 
τών κλείθρων τής φυλακής τοΰ Σωκράτους . . .’ ή νά άκο- 
λουθήσω τά ίχνη τοϋ διδάκτορος Cil'ies. όστις ήξίου ότι 
έγνώριζεν εις πόσας λίρας στερλίνας ά έβαινεν ή άξία τοΰ 
χρυσοΰ δέρατος, έπροτίμησα, άνευρίσκων έν τώ μέσω τών 
έρειπίων τής άρχαιότητος χριστιανούς μείζονος διαφέρον- 
τος άπέναντι τών εύγενών τούτων λειψάνων, νά καταστήσω 
γνωστάς τάς άτυχίας αύτών. Τοιουτοτρόπως εύρε τόπον 
έν τή διηγήσει μου ή καλύβη τοΰ πτωχοΰ, ώς ή έκ φύλ
λων σκηνή τοϋ Αβραάμ, έ / ή έδέχθη ούτος τούς ούρανίους

ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, 
ξένους, ένδοξον προνόμιον, τό όποιον ούδέποτε άπήλαυσαν 
τά μέγαρα τών μεγάλων καί ήσθάνθην μετά παλμών καρ

διάς, οτι οί "Ελληνες ήσαν άδελφοί ήμών.»
Ώς είναι πρόδηλον, αί πληροφορίαι τοϋ Pouqueville στη

ρίζονται εις άτομικάς έρεύνας αύτοϋ, αιτινες άναλόγως τών 
καιρών καί τής φύσεως τοιούτων έργων πρέπει νά έκτιμη- 
θώσι. Περιλαμβάνουσιν είκοσι καί έν διαμερίσματα, όσα τού- 
τέστι άπετέλουν τήν Πελοπόννησον, έκ τών οποίων δύο, 

τό τής Κορώνης καί τών Έλευθερο-Λακώνων, δέν σημειοΰν- 
ται είς προϊόντα τής ύπό έξέτασιν ψιλής γεωργίας. Ώς μέ
τρα βάρους καί άξίας χρησιμεύουσιν έπί τοΰ ποοκειμένου 

τά Τουρκικά κοιλά καί γρόσια.

I
ΟσπριαΣίτος Κριθί, κλπ.

Κορινθία 80 ΟΟΟ 70 ΟΟΟ
Ναυπλία 30 000 I 70 000
Άργος
Κυνουρία

40 ΟΟΟ 60 000
40 000 I 40000

Σπάρτα, 15 ΟΟΟ 40 ΟΟΟ
Μονεμβασία 
Καλάμαι

10 ΟΟΟ —
20 <Ό0 60 ΟΟΟ

Ν γ.σίον 20 ΟΟΟ 95 ΟΟΟ
Αεοντάριον 30 ΟΟΟ 40 ΟΟΟ
Μοθιόνη 20 ΟΟΟ 18 000
ΝαυαιΕος 10 ΟΟΟ 10 ΟΟΟ
Αρκαδία 40 ΟΟΟ 31 6<>0
Γαστούντ, 160 ΟΟΟ ΐ 260000
ΙΙάτραι 25 ΟΟΟ 25 000
Καλάβρυτα '{50 ΟΟΟ 40 ΟΟΟ
Αιγιον
Τρίπολις

1
80 ΟΟΟ ! 120 000

Καρύταινα 12 ΟΟΟ 60 000
Φανάριον 30 ΟΟΟ 30 ΟΟΟ

όλον 640 ΟΟΟ I 969 600

18 ΟΟΟ
6 000

12 ΟΟΟ

10 ΟΟΟ

10 ΟΟΟ
15 ΟΟΟ

20 ΟΟΟ
12 000

103 ΟΟΟ

1 240 000
720 000
800 ΟΟΟ
500 ΟΟΟ
360 ΟΟΟ

80 000
510 000
830 ΟΟΟ
480 0U0
268 ΟΟΟ
140 ΟΟΟ
600 ΟΟΟ

2 990 000
350 ΟΟΟ
640 ΟΟΟ

1 360 ΟΟΟ
1 520 ΟΟΟ

516 ΟΟΟ

13 90 4 ΟΟΟ

Έάν είς τά άνωτέρω ποσά προσθέσωμεν καθ’ άπασαν 
τήν Πελοπόννησον 5 100 στατήρας βάμβακος, άξίας 617 
ΟΟΟ γρ. καί 100 ΟΟΟ όκ. καπνού, άξίας 149 500 γρ. ή 
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όλη σχεδόν της κατ’ αύτήν ψιλής γεωργίας παραγωγή 

αναβιβάζεται έν έτει 1814 εις 14 670 500 γρόσια, απέ
ναντι τοΰ οποίου τό καθ' ήμας έτος I860 μαρτυρεί, ώς 
ειδομεν, παραγωγήν ολικής άξίας 22 640 1'53 δραχμών. 
Ποία ή ιστορική σχέσις μεταξύ τών Τουρκικών γροσίων τοϋ 
1814 καί τών 'Ελληνικών δραχμών τοΰ 1860, άποτελεΐ 
ιδιαίτερον θέμα, τοΰ οποίου ή άνάλυσις δέν άπομακρύνει ού
σιωδώς άπ’άλλήλων τάς έν συγκρίσει δύο περιόδους, πλειό
τερον τούλάχιστον τοΰ όσον δεικνύουσιν άπολύτως οί έκτε- 
θέντες άριθμοί. Διαφέρει έν τούτοις κατά πολύ ή σχέσις τών 
έφ’ ών ή άξία αυτή προϊόντων, διότι έάν λάβωμεν ώς βάσιν 
τόν παραχθέντα σίτον, άπό 640 000 κοιλών τώ 1814 ύπε- 
ρεδιπλασιάσΟη ούτος είς 1 5'52 023 κατά τό 1860. ’Ενώ δέ 
άπαντες οί λοιποί δημητριακοί τής Πελοπόννησου καρποί 
συνυπελογίζοντο έν έτει 1814 είς 969 600 κοιλά, μόνος 
ό άραβόσιτος τής χερσονήσου άνέβη είς 1 608 774 κατά 
τό 1860. Ό καπνός,άπό 100 000 όκ. κατά τό 1814, άνέβη 
είς 645 700 τώ 1860, δηλαδή ύπέρ τό έξαπλάσιον. Άπ’έ
ναντίας ό βάμβαξ κατέπεσεν άπό 5 100 στατ. τώ 1814 είς 
4 162 τώ I860· αύστηρά συνέπεια τής περί τά ύφάσματα 
μεταβολής τών σχέσεων τοΰ εξωτερικού έμπορίου, έν ή έπαι- 
σθητώς ή οικογενειακή βιομηχανία ύπεχώρησε πρός τά έκ 
τής άλλοδαπής είσαγόμενα προϊόντα τής μηχανικής περί 
τήν έν γένει ένδυμασίαν τεχνουργίας. Ή άρχαϊκή ουτω 
τής Έλληνίδος άτρακτος ομολογεί τήν άδυναμίαν της νά 
συναγωνισθή πρός τήν πληθύν τών διά τοΰ άψύχου άτμοΰ 
κινουμένων. Ίσχυρωτέρα πτώσις παρατηρεϊται έν τή καλ
λιέργεια τών οσπρίων, διότι άπό 103 000 κοιλών τώ 
1814 κατέπεσεν ή Πελοποννησιακή παραγωγή είς 35 735 
τώ 1860. Σημείον οτι ή διαιτητική τής χώρας μετέβαλε 
τάσεις, καταστάσα άπό κατ’ έξοχήν όσπριώδους είς μάλλον 
κρεατώδη, έξ ουπερ συνάγεται ιδιαιτέρα τής αύξήσεως τοΰ 
κοινωνικού πλούτου έννοια.

Θά ήτο ίκανώς περίεργον νά άκολουθήση τις τήν παρα
γωγήν τής ψιλής έν Έλλάδι γεωργίας μέχρι τών τελευ

ταίων έτών. Έάν λάβωμεν ώς βάσιν τόν προϋπολογισμόν 
τοΰ 1873, προσεκλήθη κατά τό έτος τοΰτο ή ήμετέρα 
γεωργία ινα συνδράμη τόν δημόσιον τής έπικρατείας θη
σαυρόν δι’ 1 150 000 κοιλών δημητριακών καρπών, άξίας 
5 400 000 δραχμών. Κατά τό προηγούμενον έτος είχε 
προσκληθή μέχρι τοΰ ποσοΰ 5 100 000, κατά δέ τό 1871 
μέχρι τοΰ ποσοΰ 5 000 000. Έκτος άν οί άριθμοί ούτοι 
είναι έντελώς αύθαίρετοι, δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς 
ενδειξις περί τών τάσεων τής καθόλου παραγωγής. Τοι
ουτοτρόπως είναι γνωστόν, ότι ή παρ’ ήμΐν φορολογία τής 
ψιλής γεωργίας ένεργεϊται έπί δύο μέτρων, ήτοι 8 τοΐς 
διά τάς ΐδιωτικάς γαίας καί 15 ~οΐς διά τάς υπό τών 
ιδιωτών καλλιεργούμενος έθνικάς. Δυνάμεθα όθεν νά κα- 
τασκευάσωμεν μέσον τινα όρον κατά προσέγγισιν έπί τής 
πιθανής σχέσεως μεταξύ τών ύπό καλλιέργειαν ιδιωτικών 
καί έΟνικών γαιών, είς τρόπον ώστε ή όλη έκτασις τής ή
μετέρας ψιλής γεωργίας βαρύνεται διά φόρου 10 περίπου 

τοϊς J . Τό δεκαπλάσιον λοιπόν τοΰ ώς άνωτέρω προϋπο- 
λογισθέντος φόρου αύτής άποτελεΐ τό είς παντός είδους δη- 
μητριακούς καρπούς άκαθάριστον τοΰ τόπου εισόδημα, ήτοι 
11 500 000 κοιλά, άξίας 54 00 000 δρ. Έάν ουτω συγκρί- 

νωμεν τήν παραγωγήν τοΰ 1860 πρός τήν τοΰ 1873, πα- 
ρατηροΰμεν ύπέρβασιν έν τή τελευταία περιόδω κατά 12 πε
ρίπου εκατομμύρια δραχμών, καί άναλόγως είς ποσόν τών 
πρός τήν άξίαν ταύτην άντιστοιχοόντων δημητριακών καρ
πών. Τί όμως είναι τοιοΰτον εισόδημα άπέναντι τοΰ έν 
Βελγική είς έν διλιούνιον κατά τό 1846 ύπολογισθέντος ! 
Σημειωτέον δέ ότι ή Βελγική μόλις εΐναι εύρυτέρα τής Πε
λοπόννησου (295 : 280 μυριόμετρα).

Ή έκτεθεΐσα συμμετοχή τής ψιλής γεωργίας ήμών είς 
τάς δαπάνας τής έ.τικρατείας κέκτηται ιδιαιτέραν σημασίαν 
έκ τής έννοιας τοΰ άκαθαρίστου εισοδήματος. ’Επειδή κατά 
τήν έν γένει μέσην πρακτικήν τό ήμισυ τούλάχιστον αύ
τοΰ άντιπροσωπεύει τήν παραγωγικήν δαπάνην, ό δημό
σιος Θησαυρός λαμβάνει τά ώς άνωτέρω 5 σχεδόν έκα- 
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τομμυρια αύτου ούχί άπό 54 έκατομμυρίων νέου εισοδή
ματος άλλ’ άπό 27, τούτέστι τό πέμπτον περίπου τοΰ 
όλου προϊόντος τής ψιλής τοΰ τόπου γεωργίας. Δέν ύ

παρχε- άμφιβολία οτι έπί Τουρκοκρατείας έμενεν είς τήν 
οιάθεσιν τών γεωργών ποσόν σχετιχώς πολύ όλιγώτερον 
υπο τάς διαφόρους καταπιέσεις τών παντός είδους άλλο- 
φυλων καί ομοφύλων δεσποτών τής έξοχής. Άλλά καί έν 
τή νεωτέρα περιόδω ή ύπαιθρος χώρα τής 'Ελλάδος διατελεΐ 
ύπό διαφόρους τής καθόλου διοικητικής καταχρήσεις, 
αϊτινες ούσιωδώς σμιχρύνουσι τό πρός περαιτέρω πρόοδον 
καθαρόν τής γής εισόδημα, άν καί άπέναντι τής δουλικής 
περιόδου ήουνήθη τοΰτο έν πολλοϊς νά έπιφέρη σπουδαιο- 
τα.ας οικονομικός μεταβολάς, είτε καλύπτον τήν προτέ- 
ραν γυμνότητα τών μελών τής γεωργικής τάξεως, είτε 
έπεκτεΐνον τήν καλλιέργειαν τών χέρσων γαιών, είτε με- 
τατρέπον τάς προτέρας καλύβας είς οίκίσκους, κλπ.

Εκαστος ούναται νά έννοήση τήν οικονομικήν σημασίαν 
φορολογίας, ήτις, ώς έπί τής γεωργικής τάξεως, άφαιρεΐ τό 

πεμπτον καί επέκεινα τοΰ τελικού πορίσματος τών εργα
τικών τής εξοχής ιδρώτων. "Οτι έκ τοΰ μέρους τούτου ύπο- 
λείπεται σπουδαιοτάτη καί πλήρης γονίμων άποτελεσμάτων 
πολιτική του τόπου άνάπτυξις, μαρτυρεί ή έν τω δλω κοι- 

νωνίκώ σώματι μεγίστη σημασία τοΰ γεωργικού ήμών πλη
θυσμοΰ. Ή βραδύτης τής διορθώσεως, έτι δέ καί ή δυσκο
λία, όφείλονται είς διαφόρους αίτιας, μεταξύ τών οποίων αί 
σπουδαιότεραι άνήκουσιν άφ’ ένός είς τήν έν τή πολιτεία 
έλλειπή άντιπροσώπευσιν τών γεωργικών τάξεων, καί ά
φ’ έτέρου είς τήν έν τή έθνική οικονομία άτελή γνώσιν τών 
διαφόρων περιστάσεων τοΰ γεωργικού εισοδήματος. Ύπάρ- 
χουσι βεβαίως καί πολλαί άλλαι αίτίαι, άλλ’ είναι τό πλεΐ
στον δευτερεύουσαι. "Οταν αί γεωργικοί τάξεις άποτείνων- 
ται ή είς ικανότητας άλλου παρά τό έαυτών είδος, ή είς 
εύτελεΐς ζητητάς τών άπό τής κεντρικής έξουσίας χαρίτων, 
ούδαμώς παράδοξον άν τά πραγματικά συμφέροντά των κα
λύπτονται υπό τοσοΰτον παχυλής άναισθησίας. Έπίσης έπο- 

χαί, αϊτινες περιορίζονται μάλλον είς κενάς θεωρίας ή εις 
έρεύνας πρακτικός, δύνανται σήμερον νά άνεγείρωσιν ο,τι 
αύριον σπεύδουσι διά τών αύτών πολ'.οκις προσώποιν νά 

καταδαφίσωσι.
Ώς πρός τό τελευταΐον ή πρός συγκέντρωσιν τών δια

φόρων διοικητικών πληροφοριών απόπειρα τοΰ 1860 πρέ
πει νά χρησιμεύση ώς αφετηρία τής περαιτέρω κυβερνητι
κής προνοίας. Άναπόφευκτον είναι νά προβώμεν εις κανο
νικήν έξακρίβωσιν τών πορισμάτων τής γεωργικής ήμών 
βιομηχανίας καί κατά τοΰτο έχομεν πολλά παραδείγματα 
μεταξύ τών διαφόρων έθνών. Ή Βελγική πρακτική περι
λαμβάνει τρεις δοκιμάς, κατά τό 1846, 1856 καί 1866, ά- 
κολουθήσασα τήν Γαλλικήν τοΰ 1839, 1852 καί 1862. 
Κατά πάσαν κανονικήν άνάπτυξιν, όπως έπί τοΰ πληθυ
σμοΰ τών άνθρώπων, ούτω καί έπί τών έφοοιων τής ζωής 
αύτών, ή άνά δέκα έτη οικονομική του κοινωνικού σώμα
τος έξέλεγξις καθίσταται φωτεινή διά τήν διοικητικήν έπι
στήμην λαμπάς. "Οσον άφορα ιδίως τήν γεωργίαν, ή τε- 
λειοτέρα άπογραφική μέθοδος στηρίζεται εις ούο τινα: Α
φ’ ένός έξαχρίβωσις τής έχτάσεως, τήν όποιαν περιλαμβά

νει ή καλλιέργεια έκάστου είδους προϊόντων καί τοϋ έπ’ αύ
τοΐς εισοδήματος τών τελευταίων έτών (πέντε είναι άρκε- 
τά) πρός άποτέλεσιν μέσου τίνος όρου ένεκεν τής κατά τά 
διάφορα έτη μείζονος ή έλάσσονος γονιμότητος τών γαιών. 
Άφ’ έτέρου έξαχρίβωσις τών κτηματικών τής εξοχής διαι
ρέσεων τής κατά τόπους καταστάσεως τής καλλιέργειας, 
τής άγοραίας άξίας τών κτημάτων, τοΰ άριθμοΰ τών γεωρ
γικών οικογενειών, τών έν αύταϊς μελών καί τών έργα^,ο- 
μένων Ιδίως, τής κινουμένης δυνάμεως εις μηχανάς (άρο
τρα, ζώα κλπ.), τών γεωργικών ήμερομισθιων, τόκων καί 
μισθωμάτων, τών πρός συντήρησιν τής γεωργικής τάξεως 
καταναλισκομένων έφοδίων, τοΰ βάρους τών παραγομένων 
προϊόντων, τοΰ άναγκαίου είς παραγωγήν αύτών σπορου 
καί έν γένει τών παρά τή ψιλή γεωργία έπικουρικών έργων 

καί τών έν αύτοΐς άποδοχών.
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Τό σύνολον καί ή ακρίβεια τών άνωτέρω πληροφοριών 
προΰποθέτουσι τόν προσήκοντα έν τή καταστατική τοΰ τό

που μηχανισμόν, άπό του διευθύνοντος προσωπικού μέχρι 
τοϋ έκτελοϋντος άπό άκρου είς άκρον τής έπικρατείας. Ό 
συνδυασμός δύο στοιχείων άρκεΐ νά δείξη τήν άποτελεσμα- 
τικότητα τοΰ όλου, διότι έάν έχωμεν δεδομένην τήν καλ- 
λιεργουμένην έκτασιν καί τό κατά μέσον όρον προϊόν έκά

στου στρέμματος, ιδού οί παράγοντες τοΰ γενικού τής 
γεωργίας εισοδήματος, τό όποιον δύναται τοιουτοτρόπως 
νά περιλάβη κατά τάξεις καϊ τήν ψιλήν καϊ τήν πεφυτευ- 
μένην, έν άναλόγω δέ τινι προόδω τής έθνικής οικονομίας 

καϊ τήν ζώσαν γεωργίαν, δταν αύτη, άποβάλλουσα τόν ώς 
παρ’ ήμΐν μεταβατικόν αυτής χαρακτήρα, προσηλωθή ιδιαι
τέρως έν τω τόπω διά δεξιωτέρου συστήματος καλλιέρ

γειας περί τά τεχνητά λειβάδια καί έν γένει τήν κτηνοτρο- 
φικήν. "Οσον άφορα τόν πρώτον παράγοντα, τόν προσ
διορισμόν τούτέστι τής καλλιεργούμενης έκτάσεως, ή Βελ
γική πρακτική εμπιστεύεται είς τάς δηλώσεις τών καλλιερ
γητών, ένώ ό προσδιορισμός τοΰ δευτέρου παράγοντος, τό 
κατά μέσον δηλαδή όρον προϊόν, άφέθη είς τό δημοτικόν 
συμβούλιον, ένεργοΰν ώς έπιτροπή τις πραγματογνωμό- 

νων. Αί λοιπαί πληροφορία', ή συγχωνεύονται έν τή άπο- 
στολή τής δημοτικής έξουσίας, ή συνδυάζονται ιδιαιτέρως 
πρός τόν κεντρικόν τής δημοσίας καταστατικής μηχανι
σμόν. Έπί τέλους καταρτίζεται όσον ένδέχεται άκριβής ό 
πίναξ τής οικονομικής τοΰ γεωργικού πληθυσμού κατα
στάσεως πρός διαφώτισιν τών άνανεουμένων άείποτε κοι
νωνικών ζητημάτων.

Μεταξύ όλων τό ζήτημα τοΰ φόρου προκύπτει πρώτον 
δι' όλης αύτοΰ τής σοβαρότητος. Ή έργασία έκείνη, ήτις 
ήθελε διακρίνει τό καθαρόν εισόδημα τής Ελληνικής γεωρ
γίας, ήδύνατο νά άπολήξη είς τό έξής πόρισμα: ’Αφορολό

γητα τά μικρά εισοδήματα. — Φορολογία τών μεγαλειτέ- 
ρων κατά τάξεις.

Άλλ’ ιδού σειρά ιδεών, δεομένων ιδιαιτέρας έν άλλω χρό- 

νω άναπτύξεως. Έπί τοΰ παρόντος άρκεΐ ή γενική παρα- 
τήρησις, ότι έάν διά τής τοιαύτης φορολογικής μεταρρυθ- 
μίσεως έλαττωθώσι τά δεσμά τής Ελληνικής γεωργίας, 
θά προβιβιβασθή άφεύκτως τΰ έλεύθερον, τό προοδευ
τικόν μέρος τοΰ εισοδήματος αύτής. Καθώς δέ λέγει ό 
Blanqui, δεκαπλασιαζομένου τοΰ καθαροΰ τής γεωργίας ει
σοδήματος, έκατονταπλασιάζεται τό άπό τών λοιπών κλά

δων τής εθνικής βιομηχανίας.

ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-

Άπό τίνος χρόνου ήλκυσεν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν 
τής ’Οθωμανικής κοινωνίας φαινόμενον, τό όποιον άπό τοΰ 
παρελθόντος έτι αίώνος παρετήρησεν έν τή Ανατολή ό Vol- 
ney. Ό άριθμός τών Μωαμεθανών τείνει είς έλάττωσιν.

Πρέπει νά έξετασθώσιν οί λόγοι τοΰ κοινωνικού τούτου 
συμπτώματος καί νά μελετηθή ή κατ’ αύτό προσφορωτέρα 
πολιτική τοΰ πληθυσμού. Πώς ! Έχει καί ό π)νηθυσμός 
τήν πολιτική ν του ; Βεβαίως. Τό πόρισμα όλων τών 
κοινωνικών όρων είναι ό άριθμός τών άνθρώπων.

Ή έκτασις τής παρατηρήσεως ταύτης έχει μέγιστον άπό 
τής ιστορίας κύρος. Ούδέν όλ:γώτερον, δπως αί άρχαί τής 
Ρώμης έξ ολίγων έπήγασαν έκατοστύων άτόμων, ούτω 
καί αί άρχαί τών Όσμανλίδων οφείλονται είς 400 περί
που οικογένειας, αιτινες ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Έρτο- 
γρούλ, κατά τόν 13<" μ. X. αιώνα, έθεσαν τά θεμέλια μι- 
κράς κατά τήν Φρυγίαν τοπαρχίας, ή όποια έντός πεντή- 
κοντα έτών διωργάνωσεν, ύπό τόν Όοχάν, όλον τό κατόπιν 
μέγεθος τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας. Μικραί, θά ειπη 
τις, άρχαί μεγάλων άποτελεσμάτων. Τό άκριβέστερον εϊ
ναι, ότι αί μικραί αύται άρχαί διείποντο καί παρά τοΐς πρώ- 
τοις Ρωμαίοις ώς καί παρά τοΐς πρώτοις Όθωμανοΐς ύπό 
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πολιτικής άναλόγου πρός τούς καιρούς ζαί τούς τόπους, τής 
όποιας μία τών κυριωτέρων εννοιών ύπήρξεν ό πληθυσμός. 
'Όταν οί Ρωμαίοι ήρπαζον τάς γυναίκας τών Σαβίνων, ίνα 
συστήσωσιν οικογένειας εύρώστους, καί οί ’Οθωμανοί τής 
Προύσης ήρπαζον τούς παΐοας τών Χριστιανών, ίνα καταρ- 
τήσωσιν ατρόμητους Γιανιτζάρους, αμφοτέρωθεν ό αύτός 
έπεοιώκετο σκοπός.

"Οπως καί άν έχη, οί παλαιοί Ρωμαίοι έξέλειπον όλοτε- 
λώς, διά δέ τούς ’Οθωμανούς ό αιώνιος νόμος τού Ύψί- 

στου εαύξάνεσθε καί πληθύνεσθε» ήρχισε πρό καιρού χα- 
λαρούμενος. Είναι άρά γε οριστική ή άπόφασις τοΰ ούρα- 

νοΰ, ή μήπως έπιφυλάσσεται καί εις τήν πολιτικήν τών 
άνθρώπων περαιτέρω τις ενέργεια; Δέν ήμεθα τυφλοί τής 
ειμαρμένης οπαδοί. Άπ’ έναντίας φρονοΰμεν, ότι έκάστη 
έποχή έχει τούς όρους τής ύπάρξεώς της, καί ότι άν σήμε

ρον π. χ. τό σύστημα τών αρπαγών παρήλθεν, ή σοφία 
τών χρόνων εΐναι πάντοτε ικανή έγγύησις δι’ όσους γνω- 
ρίζουσι νά τήν συμβουλευθώσι.

Ή έλάττωσις τοΰ Μωαμεθανικού πληθυσμού ένεργεϊ δρα- 
στηριώτερον έν τή Εύρωπαική ή έν τή ’Ασιατική Τουρκία(*).  
Τοιουτοτρόπως κατά τινας ύπολογισμούς έν τή πρώτη άπό 
2 700 000 Μωαμεθανών τώ 1823, μετά τεσσαράκοντα πε
ρίπου έτη κατέπεσεν ό άριθμός αύτών εις 1150 000 (Χριςτα- 
νοί 8 660 000). Ή κατά πλέον τοΰ 1 | εκατομμυρίου έλάτ- 
τωσις αύτη έχει βεβαίως ύποπτόν τι ώς πρός τήν άκρίβειαν 
τών ύπολογισμών μάλιστα έν χώρα, ήτις δέν διατελεϊ ύπό 
σταθερόν καταστατικής σύστημα (2). 'Οπωσδήποτε όμως

(*'  Ή προκειμένη υ.εΰέτη δέν έχει όπ’ όψιν τάς υποτελείς τή 
Τουρκία χώρας.

ί2) Έν γένει ή ’Οθωμανική άπογραφή στηρίζεται είς τήν άπα- 
ρίθμησιν τών οικιών, τών όποιων τό σύνολον πολλαπλασιάζεται έπί 
τοΰ κατά μέσον όρον εικαζόμενου άριθμοϋ πέντε άνά πάσαν οικίαν 
κατοίκων. Υπολείπονται αί δυσκολία·, τών έν ταϊς Άσιατικαϊς κτή- 
σεσι πολυαρίθμων σκηνιτών, ώς καί τών πατριαρχικώς υπό μίαν στέ
γην βιούντων. 
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άποοεικνύει τήν γενικήν τοΰ Μωαμεθανικού πληθυσμού τά

σι·/. Διότι έάν ό στάσιμος πληθυσμός εΐναι καθ’ εαυτόν έπι- 
ζίνδυνος, άρκεΐ ζαί ζατά χιλιάδας τινάς έλάττωσις, ίνα 
ζαταστήση τόν κίνδυνον τούτον άσυγκρίτω τώ λόγω κρι
σιμότερου. — Όσον άφορα τήν ’Ασιατικήν Τουρκίαν, έπί 
13 630 κατοίκων, οί 9 050 000 εΐναι Μωαμεθανοί (Χρι
στιανοί 4 300 000). Καί βεβαίως μέν τό Μωαμεθανικόν 
στοιχείο·/ έπιζρατεϊ· αρχαιότεροι όμως ύπολογισμοί άπο- 

δειζνύουσιν αύτό έτι πολυπληθέστερον.
Έκ τών άνωτέρω προκύπτει, ότι ό κατά τούς ήμετέρους 

χρόνους Μωαμεθανικός πληθυσμός τής ’Οθωμανικής αύτο- 
ζρατορίας δέν εΐναι κατά πολύ ανώτερος τών δέκα έκατομ^ 
μορίων (10 200 000 ζατά Bloek). "Οσοι λοιπόν άναβιβά- 
ζουσΐ τόν πληθυσμόν τούτον ζατά τά τέλη τοΰ παρελθόν
τος αίώνος είς 16 εκατομμύρια (παραλείπομεν τούς είς 
πλείονα), πρέπει βεβαίως νά έζπλαγώσι διά τήν φοβεράν 

έλάττωσιν τής έν Τουρκία άνθρωποπαραγωγής. Ό Volney 
διετείνετο κατά τό 1787, ότι διετέλει αύτη ύπό τοιούτους 
όρους, ώστε, έάν ούτοι έξηζολούθουν, ήρζει εις αιών, ίνα 
έξαλείψη έζ τού πρσσώπου τής γής ολόκληρον τόν Μωα
μεθανικόν πληθυσμόν. Ή προφητεία έπηλήθευσε κατά τό 
τρίτον. Σημεϊον ή ότι οί όοοι δέν ήσαν άζριβεΐς ή ότι κα

τόπιν άναλόγως μετεβλήθησαν.
Έν γένει αί αίτίαι τού φαινομένου τούτου άποτελούσι 

δύο μεγάλας κατηγορίας, έξ ών ή μέν περιλαμβάνει τάς 
βαθύτερον έν τώ ζοινωνιχώ όργανισμώ κινουμένας, ή οέ 
τάς είς τήν έπιφάνειαν τρόπον τινα λειτουργούσας. θέλω 

πραγματευθή τάς αμφοτέρωθεν ούσιωδεστέρας έν τή επο
μένη σειρά, παραπέμπω·/ τήν κυριωτάτην πασών είς τό 

τέλος.
Έ π ι δ η μ. ί α ι. — Λαός νέος καί εύρωστος δύναται νά 

ύποφέρη τάς μεγαλειτέρας έπιδημίας πολύ γενναιότερον ή 
λαός παρηζμαζώς. "Οταν ζατά τό 1709—10 ή πανώλης 
άφήρεσε τό τοΰ Πρωσσιζοΰ π/.ηθυσμοΰ, μόλις παρήλθεν 
ή φοβερά μάστιξ ζαί εύθύς αί γεννήσεις ύπερεδιπλασιάσθη-
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σαν. Έν τούτοις ή πανώλης τοΰ 1831 άφαιρεΐ τά | τοϋ 
πληθυσμού τής έν ’Ασία Τουρκικής χώρας ’Ιράκ (Βαγδάτ), 
αί καταστρεπτικέ πλημμύραι τοΰ Τίγριδος πνίγουσι τήν 
αγροτικήν τοΰ τόπου οΐκονο μίαν, τό δέ άνθρώπινον γένος 
δέν δύναται έκτοτε νά άνακύψη. "Ινα έννοήσωμεν τήν ση
μασίαν τών επιδημιών διά τήν ’Ανατολικήν έν γένει άν- 
θρωπότητα, πρέπει νά ύπολογίσω μεν τόν χρόνον, καθ’ δν 
αύτη διετέλεσεν έν τελεία τών λοιμοκαθαρτηρίων άγνοια. 
Μέχρι σήμερον πολλαχοϋ ό Μωαμεθανικός πληθυσμός άν- 
τιστρατεύεται πρός τό κεφαλαιωδέστατον τοΰτο κατά τών 
έπιδημιών παράγγελμα. Έν τούτοις ή άπό τών άρχών 
τοΰ 1 6oj αίώνος έγερθεΐσα, κανονικώς κατά τό μάλλον ή 
ήττον, μεταξύ Χριστιανικής καί Μωαμεθανικής Εύρώπης λοι- 
μοκαθαρτήριος, δίκην Σινικοΰ τείχους, γραμμή μαρτυρεί 
έπί πόσον χρόνον ό Μωαμεθανικός πληθυσμός διετέλεσεν 
ύπό τήν έπιρροήν τής βροτολοιγοΰ νόσου. Ούδέν λοιπόν 
παράδοξον άν έπί τέλους ή γονιμότης αύτοΰ κατεπονήθη. 
— ’Ιδιαιτέρα έποψις τής μεγάλης ταύτης περί τήν νόσον 
έννοιας είναι ή έτι καί νΰν διά πάσης έντάσεως ένεργοΰσα 
έν τή ’Οθωμανική κοινωνία έλλειψις τής στοιχειωδεστέρας 
άστικής καί έξοχικής υγιεινής. Έν γένει, τροφή, ένδυμασία 
καί κατοικία, συντήρησις καί θεραπεία, ή άνήκουσιν έτι είς 
τήν άρχαιοτέραν όπισθοδρόμησιν, ή έπηρεάζονται έξ ιδιαιτέ
ρου διά τόν πληθυσμόν κινδύνου, τόν όποιον άποτελεΐ ή 
άπότομος μετάβασις άπό τής προηγουμένης διαιτητικής είς 
τήν νεωτέραν, έν τή όλη ταύτης δυσαρμονία πρός τούς 
λοιπούς τοΰ πολιτισμού ό'ρους.

Μακροί πόλεμοι. "Οσοι νομίζουσιν ότι τά με
γάλα έργα έκτελοΰνται άνευ μεγάλων θυσιών μικράν έ
χουσι ιδέαν περί τοΰ έαυτών μέλλοντος. Ή ’Οθωμανική 
δόξα έχυσε πολλά αίματα άλλότρια, χωρίς ποσώς νά φει- 
σθή τοΰ έαυτής. Είς ένα μόνον πόλεμον έπί Σελίμ 1ου έ
πεσαν 100 000 τών ύπ' αύτόν μαχητών. Πρέπει δένά άνα- 
λογισθή τις δλην τήν σειράν τών ’Οθωμανικών πολέμων 
άπό τής πρώτης κατακτήσεως τοϋ Καραχισάρ έν διαστη-
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μάτι πέντε αιώνων (13ο;— 18°<), ϊνα συλλάβη γενικήν έν
νοιαν περί τοΰ βαθμού τής έξαντλήσεως τής ’Οθωμανικής 
φυλής. Ώς γνωστόν δέ οί πόλεμοι καταστρέφουσι τήν εύ- 

ρωστοτέραν τών έθνών μερίδα.
Π ε ρ ι ο δ ι κ α ί σιτοδεία ι. — Καθώς ή ζωή τών 

άνθρώπων ύπόκειται είς περιοδικός συλλήβδην συμφοράς, 
τοιουτοτρόπως καί ή ζωή τών φυτών καί τών κτηνών είς 
τόν αύτόν ύπόκειται νόμον τής φύσεως. Άλλ’ ή ένέργεια 
τοΰ νόμου τούτου διαφέρει κατά τόπους. "Οσον ουτοι εί
ναι πεπολιτισμένοι, τόσον τά έκ τής σιτοδείας δεινά είναι 
μικρότερα. Συγκοινωνία καλλιτέρα, πρόνοια άποτελεσμα- 
τικωτέρα, έργασία δραστηριότερα, δλα τείνουσιν είς τήν 
έλάττωσιν τής κοινωνικής συμφοράς. Άπ’ έναντίας χώραι 
όπισθοδρομικαί διατελοΰσι καθ' δλας τάς έπόψεις είς ού
σιωδώς χειρίστους δρους. Τοιουτοτρόπως ή έλλειπής πα
ραγωγή τών δημητριακών καρπών είναι ένδημική τής Α
σιατικής κοινωνίας νόσος. Χώραι άπέραντοι είναι έγκατα- 
λελειμέναι είς τόν πλάνητα τοΰ κτηνοτρόφου βίον. Έρ
χονται τέλος φοβέρα*  έπιζωοτίαι καί κατακρημνίζουσι διά 

πολλά έτη τήν δλην οικονομίαν τής άνθρωπίνης τών με
ρών έκείνων ύπάρξεως. Τί συμβαίνει άπ’ αίώνος έν τή Α
σιατική Τουρκία, δύναται έκαστος νά κρίνη έκ τών τελευ

ταίων περιπετειών. Διακόσια*,  χιλιάδες άνθρώπων προσ- 
ηνέχθησαν θυσία είς τόν βωμόν τής πείνης ! Κατά μόνην 
τήν Άγκυραν έν διαστήματι δύο έτών (1873 —75) έπί 
42 χωρίων ό πληθυσμός κατέπεσεν άπό 16 000 είς 9 000, 
άριθμοΰνται δέ είς 5 περίπου χιλιάδας ή έξ άπλής πείνης 
άπολεσθέντες. Άπό 2000 βοών άπέμειναν μόνον 400 καί 

άπό 80 000 προβάτων μόλις 3 000 !
Π ο λ υ γ α μ ία. — Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι ή πο

λυγαμία είναι άρχαιοτέρα τοΰ Μωαμεθανισμού. Ό Σολο
μών είχε 1 000 γυναίκας- δέν γνωρίζομεν τόν άριθμόν τών 
άπογόνων αύτοΰ. Κατ’ άκρίβειαν οί έν πολυγαμία ζώντες 
λαοί είναι ήττον γόνιμοι τών μονογαμούντων. Έκ πρώ
της οψεως νομίζει τις, δτι δσω πλείονες οί καλλιεργούμε- 
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'/οι αγροί, τόσω πλείονα χαί τά προϊόντα. Έν τούτοις τα
χέως επέρχεται ή καταπόνησις τής χαταχρήσεως. Τότε τά 
δεύτερα τέκνα εΐναι ασθενέστερα τών πρώτων, είσάγονται 
δέ είς τήν ζωήν μόνον καί μόνον, ινα ταχύτερον πληρώ- 
σωσι τήν νεκροφόρον άμαξαν. Ύπό άλλην έποψιν ή έπί 
τών τέκνων πρόνοια δέν έχει βεβαίως τήν αύτήν άποτελε- 
σματικότητα ύπό τό σύστημα τής διαιρέσεως τής πατρικής 
οικογένειας είς πολλάς μητρικάς περιφέρειας καί ύπό τό 
σύστημα τής μιας μητρικής στοργής. Ύπό τοιούτους ορούς 
πρέπει νά έξετασθή ό άριθμός τών έν Τουρκία πολύγαμων, 
καί νά έκτιμηθή δεόντως ή ώραία τοΰ Μωάμεθ έπαγγελία, 
όταν έλεγεν ούτος πρός τούς πιστούς «έάν θέλετε νά εΐσθε 
δίκαιοι, μή νυμφευεσθε ή μίαν μόνην γυναίκα.» Καί τώ οντι 
δέν ύπάρχει μείζων άδικία τής αλογίστου δημιουργίας τέ
κνων, μόνον καί μόνον ινα ίδωσι τόν πρώτον ήλιον.

Ά κ α ι ρ ο γ α μ ί α.— Ή ήλικία τών συναπτόντων τάς 
γαμικάς ενώσεις εΐναι ιδιαιτέρως έπί τοΰ προκειμένου άξιο- 
παρατήρητος. Ένώ ό ’Αριστοτέλης διά τόν άνδρα ορίζει 
ώς άρμονικωτέραν πρός τήν ζωικήν οικονομίαν τήν κατά τό 
37ο*  έτος τής ήλικίας ένωσιν, ύπό τό αύτό κλίμα ό Μωα
μεθανικός καί έν γένει ’Ανατολικός πληθυσμός τελεί τούς 
γάμους αύτοΰ άπό έποχής, καθ’ ήν είσέτι ό ζωικός οργα
νισμός διατελεΐ είς τό στάδιον τής άναπτύξεως. Έντεΰθεν 
όμως, λέγει ό Volnev. συνηθέστατον συνάντημα Μωαμεθανός 
ανίκανος πέραν τοΰ 30" έτους τής ήλικίας αύτοΰ. Τό δέ 
άωρον τών έν τοιαύταις ένώσεσι καρπών προφανές, καί είς 
τό ζήτημα τοΰ πληθυσμοΰ λίαν ένδιαφέρον.

Ά γ α μ ί α. — Ή είς μεγάλας διαστάσεις έφαρμογή τής 
πολυγαμίας έν ούδεμία κοινωνία εΐναι δυνατή. Προϋπο
τίθενται τά μέσα τής συντηρήσεώς. Τοιουτοτρόπως καί έν 
τοϊς μάλλον πολυγάμοις τόποις, Ο' μικροί άνθρωποι τοΰ 
λαοΰ εύχαριστοΰνται είς ό,τι δύνανται. Άλλά συμβαίνει 
ώστε, ινα έχη πλούσιός τις εκατόν γυναίκας, πεντήκοντα 
πτωχοί δυσκολεύονται νά άποκτήσωσι μίαν. Ή κοινωνική 
αυτή κατάστασις εΐναι άξία ιδιαιτέρας προσοχής. "Οσον 

δπισθοδρομοΰμεν πρός τό παρελθόν, τόσον βλέπομεν τήν 
’Ασιατικήν κοινωνίαν διατελοΰσαν ύπό τό βάρος τής τερα
τώδους ταύτης δυσαρμονίας. Ό μέγας άριθμός τών δού
λων, τών εύνούχων τοιαύτην έχει έννοιαν. Συμβαίνει δέ 
ώστε έν τοϊς πολυγάμοις τόποις ή άγαμία νά συμβαδίζη 

μετά ίσχυρωτέρας έντάσεως ή έν τοϊς μονογάμοις. Οΰτω 
προξενεί έντύπωσιν ό όσημέραι εύρυνόμενος άριθμός τών 
αγάμων Μωαμεθανών, έν τε τή Κωνσναννινουπόλει καί 
άλλαχοΰ. Άλλά τό φαινόμενον τοΰτο δεϊται ιδιαιτέρας 

έν τοϊς έπομένοις άναπτύξεως.
Πολυτέλειαπερί τούς γάμους. — Ή μα- 

ταιότης τών Ανατολικών έθνών έξασκεϊ μεγίστην έπιρροήν 
έπί τών τελετών αύτών. Είς εύτυχής μικρέμπορος τών 
Αθηνών εύρίσκει χρησιμώτατον πράγμα νά κίνηση όπισθεν 
τής νυμφικής άμάξης του δεκάδας τοιούτων φορείων, ρί- 
πτων άφθονον κονιορτόν είς τούς οφθαλμούς τών διαβατών. 
Παρά τοϊς Όθωμανοϊς δμως ή έπίδειξις εΐναι άνάγκη κατά 
πολύ ίσχυρωτέρα. Τό άκριβές εΐναι, ότι ή έντεΰθεν παρεμ- 
πόδισις τών γάμων άφορα μάλλον τήν μέσην τάξιν. Δέν 
επεται έντεΰθεν δτι ό κίνδυνος είναι μικρότερος, διότι άπ’έ- 
ναντίας πρόκειται περί τοΰ μέρους έκείνου τής κοινωνίας, 
τό όποιον δύναται νά άναθρέψη πλειότερα τέκνα. Κατά πό
σον ή τάσις αΰτη άντίκειται είς τά δόγματα τοΰ Μωάμεθ, 
εΐναι φανερόν έκ τών εξής λόγων αύτοΰ : «Νυμφεύετε τούς 
άγάμους· έάν εΐναι πτωχοί, ό Θεός θά τούς καταστήση 
πλουσίους έκ τοΰ Οησαυροΰ τής χάριτος αύτοΰ.» Ή αμαρ
τία λοιπόν τής μέσης τάξεως εΐναι μεγαλειτέρα τής άδυ- 

ναμίας τοΰ πτωχού λαοΰ. Δέν άποβλέπει ούτος είς τοΰ 
Κροίσου τά πλούτη. "Οταν δύναται νά μοιράση τόν άρτον 
καί τήν κλίνην αύτοΰ έν τή φιλότητι τοΰ γάμου, δέν τό ά- 
ποφεύγει έκ φόβου μή πέση έκ τής κοινωνικής κλίμακος, 

διότι άρκεϊται είς τάς κατωτέρας βαθμίδας αύτής.
..............................— «Καί οί άνδρες τής πόλεως οί Σοδο-· 

μϊται περιεκύκλωσαν τήν οικίαν τοΰ Αώτ, άπό νεανίσκου 
έως πρεσβυτέρου, άπας ό λαός άμα. Καί έξεκαλοΰντο τόν 
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Λώτ, καί έλεγον πρός αύτόν· «ποΰ είσίν οί άνδρες οί εί- 
σελθόντες πρός σέ τήν νύκτα; έξάγαγε αύτούς πρός ήμάς 

ινα συγγενώμεθα αύτοΐς.» Έξήλθε δέ Λώτ πρός αύτούς 
πρός τό πρόθυρον, καί τήν θύραν ποοσέωξεν όπίσω αύτοΰ. 
Είπε δέ πρός αύτούς· «μηδαμώς, άδελφοί, μή πονηρεύσησθε. 
Είσί δέ μοι δύο θυγατέρες, at ούκ έγνωσαν άνδρα· έξάξω 
αύτάς πρός ύμάς, καί χρήσασθε αύταΐς, καθά άρέσκη ύμΐν 
μόνον είς τούς άνδρας τούτους μή ποιήσητε μηδέν άδι
κον, ού εινεκεν είσήλθον ύπό τήν σκέπην τών δοκών 

μου» . . . Καί ό Κύριος έβρεξεν έπί Σόδομα καί Γόμορα 
θειον καί πύρ καί κατέστρεψε τάς πόλεις ταύτας καί πάσαν 
περίοικον καί πάντας τούς κατοικοΰντας έν ταΐς πόλεσι...» 
(Γεν. ιθ'). Τό τρομερόν τοΰτο κατά τοΰ άνθρωπισμοΰ έγ
κλημα διεδόθη είς τόν κόσμον κατά πάσαν πιθανότητα έκ 
τής Συρίας, άπαντάται είς τήν Φοινικικήν άρχαιότητα, στιγ
ματίζει τάς ώραιοτέρας σελίδας τής Ελληνικής καί μετε- 
χειρίσθη τήν Ρωμαϊκήν ώς γέφυραν πρός τάς νεωτέρας τής 
άνθρωπότητος έποχάς. "Οπου έρρίζωσε τό έγκλημα τούτο, 
άπετέλεσε τερατώδη κισσόν, ύπό τάς περιπτύξεις τοΰ οποίου 
τό μέγα δένδρον τοΰ πληθυσμού έμαράνθη. Πρέπει οί κλά
δοι αύτοΰ νά καθαρισθώσιν έκ τοΰ φθοροποιού παρασίτου, 
έάν πρόκειται νά άναθάλη έκ νέου ή ζωή αύτοΰ καί νά 
δώση καί πάλιν γενναίους καρπούς.

Στρατιωτική υπηρεσία. — Ή κοινωνική ση
μασία τής ’Οθωμανικής στρατολογίας περιβάλλεται διαφέ- 
ρον ιδιαίτερον ένεκεν τοΰ άπό ιστορικών λόγων περιορι
σμού αύτής έν τή σφαίρα τής κατακτησάσης φυλής. Ή με
ταξύ τοΰ πληθυσμού αύτής καί τής άναγκαίας διά τόν τό
πον στρατιωτικής δυνάμεως άναλογία εξέρχεται τών κανο
νικών έπί τοΰ προκειμένου ορίων. Πληθυσμός, ώς προερ- 
ρέθη, 10 200 000 άνθρώπων καλείται νά άπαρτίση στρατόν 
έξ 110000 άνδρών έπομένως τό έννενηκοστόν δεύτερον αύ
τοΰ άφαιρεΐται κατά τό διάστημα τής στρατιωτικής θητείας 
άπό τήν οικογένειαν καί άπό τήν εθνικήν οικονομίαν. Ή 
πλησιεστέρα πρός τοιαύτην κατάχρησιν επικράτεια είναι ή
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Ελλάς,ήτις έπί 1 457 894 κατοίκων (άπογραφή τοΰ 1870) 

άπησχόλησε τω 1871 εν τω στρατω αύτής 13 210 ανορας, 
τούτέστι τό 111ον τοΰ όλου πληθυσμού της. Ή Αύστρία 
σχετικώς προσεκάλεσε πολύ όλιγωτέρους είς τά όπλα, διότι 
έπί 35 904 436 κατοίκων (άπογραφή τοΰ 1869), ό στρα
τός αύτής άπετελέσθη ύπό 254 041 άνδρών, ήτοι ύπό τοΰ 
141 ον τοΰ όλου τής χώρας πληθυσμού. Ή ’Ιταλία προέβη 
περισσότερον, διότι, έπί 26 716 809 κατοίκων, τήν δύναμιν 
τοΰ στρατού αύτής κατά τό 1873 άπετέλεσαν 177 662 

άνδρες, δηλαδή τό 150^' περίπου τοΰ πληθυσμού.
Ύπό τήν έποψιν τής τεκνογονίας δέν ύπάρχει άμφιβο- 

λία ότι, έάν ύπετίθετο είς αίωνίαν άγαμίαν καταδεδικασμέ- 
νος ό έξ 110 000 άνδρών άποτελούμενος ’Οθωμανικός 
στρατός, ιδού έλλειψις 110 χιλ. οικογενειών, τών όποιων 
τά άτομα ήδύναντο νά διπλασιασθώσι κατά τήν ’Αγγλικήν 
γονιμότητα είς 29 έτη, τήν Πρωσσικήν είς 41, τήν Ελλη
νικήν είς 44, τήν Γαλλικήν είς 122, τήν Βελγικήν είς 158 
καί τήν Αυστριακήν είς 198 (Lejoyt). Άλλ’ ή νεαρά ήλικία, 
έν ή καταβάλλεται τό κύριον τής στρατιωτικής ύπηρεσίας, 
δέν διαπρέπει έπί μείζονι τών γάμων άποτελεσματικότητι. 
"Ωστε τό έντεΰθεν έλάττωμα τοΰ πληθυσμού πρέπει μάλλον 
νά συνδυασθή πρός τάς καταστροφάς τών πολέμων καί τάς 
διαφθοράς τών στρατώνων, κατά έμμονώτερον δέ λόγον είς 
τάς οικονομικός συμφοράς, τάς οποίας γεννά ή κατά τό 
διάστημα τής θητείας (20—25 έτών ήλικία) Ουσία τοΰ 
μέρους έκείνου τής ζωής, οπερ είναι προσφορώτερον διά τά 
θεμέλια τής έν τώ μέλλοντι άποκαταστάσεως τών άτόμων.

Έθνική ο ί κ ο ν ο μ ί α. — Έν τοΐς προηγουμένοις 
κεφαλαιωδώς ήρεύνησα διαφόρους λόγους, έξηγούντας έν 
πολλοΐς τήν παρατηρουμένην έλάττωσιν τοΰ έν Τουρκία 
Μωαμεθανικού πληθυσμού. Ή περαιτέρω άνάπτυξις αύτών 
ήδύνατο νά άποτελέση ολοκλήρους καθ’ έκαστον πραγμα
τείας. Πέραν δέ τού σκοπού τής προκειμένης μελέτης εί
ναι ή είσοδος είς διοικητικά καί πολιτειακά ζητήματα, τά 
όποια δμως τόσον στενώς απανταχού συνδέονται πρός τά
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γενικά φαινόμενα τής κοινωνικής ζωής. "Ο,τι έπεφυλάχθην 
νά πραγματευθώ ιδιαιτέρως είναι ή βάσις όλων τών αι
τίων, τά όποια άντιστρατεύονται εις τήν άναζωογόνησιν τοϋ 
νοσοϋντος δένδρου τοΰ πληθυσμού. ’Οφείλεται αύτη είς 
τήν πεπλανημένην τής εθνικής οικονομίας οδόν.

Έάν άναλύσωμεν τά έν τή ’Οθωμανική αύτοκρατορία 
φαινόμενα τής παραγωγής, τής διανομής και τής κατανα
λώσεως τοΰ πλούτου, παρατηροΰμεν ότι ό Μωαμεθανικός 
π/.ηθυσμός κατέχει άπέναντι τοϋ Χριστιανικού τήν τελευ- 
ταίαν μέν θέσιν όσον άφορα τήν παραγωγήν καί τήν δια
νομήν, τήν πρώτην δέ οσον άφορα τήν κατανάλωσιν. Ή οι
κονομική δραστηριότης κατ’ άρχάς έξέκλινε έκ τής μεταξύ 

κατακτητοΰ καί κατακτηθέντος ηθικής διαφοράς. Ό ύποτε- 
ταγμένος έθεωρήθη ώς ποίμνιον (ραγιάς) καί ό κατακτη- 
τής ώς ποιμήν. Τοιαύτη μέθοδος εύδοκιμεΐ διά τινα χρό
νον, έπί τέλους όμως ούχί μόνον δέν άρκεΐ νά θρέψη τούς 
άνθρωποποιμένας, άλλ’ εμποδίζει αύτούς καί άπό τής 
εις περαιτέρω παραγωγικά έργα έπιδόσεως. Δυνατόν νά 
ύπάρχωσιν έξαιρέσεις κατ’ άτομα, τό άληθές εΐναι ότι ό 
πολύς πληθυσμός εύχαριστεΐται μάλλον είς μικράς τινας 
βιομηχανίας, είς είδος ύ π ο μ ο ν η τ ι κ ή ς τίνος παραγω
γής, μή δυναμένης νά συγκριθή πρός τήν έντασιν τής δρα- 
στηριότητος τών ’Ελλήνων, τών Αρμενίων καί τών 'Ε
βραίων, διά τούς οποίους ή έπιστήμη τοϋ πλούτου διαδίδε

ται πρακτικώς άπό γενεάς είς γενεάν, δι’ όλων τών οικο
νομικών κατ’ αύτήν προσόντων.

Ή κατάστασις αϋτη διά τόν ’Οθωμανικόν πληθυσμόν εΐ
ναι προϊόν ιστορικόν, τοϋ οποίου τά τελικά αίτια πρέπει νά 
καταπολεμηθώσι δι’ όλων τών μέσων, τά όποια διαθέτουσιν 
ή πολιτική καί οικονομική έπιστήμη. Έάν ιδιαιτέρως με- 
λετήσωμεν τά έν τή ’Ασιατική Τουρκία συμβαίνοντα, ή 
Μωαμεθανική παραγωγή αύτής διαιρείται μεταξύ πληθυ
σμού άστικοϋ καί πληθυσμού πλάνητος. Κατ’ αριθμητικήν 
σημασίαν οί σκηνϊται πλεονάζουσι τών έν οίκίαις βιούντων. 
Τό πρώτον άποτέλεσμα εΐναι, οτι τόποι περίφημοι άλλοτε

ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
διά τήν εύφορίαν καί τήν πολυανθρωπίαν αύτών (Μεσοπο
ταμία, Συρία, Μικρά ’Ασία), σήμερον δέν παράγουσι κα
νονικώς τήν άναγκαίαν πρός συντήρησιν τών κατοίκων αύ
τών ποσότητα δημητριακών καρπών. Ή μέν γεωργία δια- 

τελει είς πτώσιν προαιωνίαν, ή δέ ποιμενική πλειονας κυ
ριεύει γαίας. Έν τούτοις γνωστόν είναι, ότι ή τελευταία 
όλιγώτερον συμβιβάζεται πρός τήν άνάπτυξίν τοϋ πληθυ
σμού. Έν γένει δέ, καθ’ άπασαν τήν περιφέρειαν τής ’Οθω
μανικής αύτοκοατορίας, άρκεΐ νά άποβλέψη τις είς τάς μέ
χρι τοΰδε τάσεις τών κεφαλαίων πρός δημοσίους καί ιδιωτι

κούς σκοπούς, ινα πεισθή πρός ποιον μέρος ένεογοΰσιν αυ
ται δραστηριότερον καί έν ποίαις φυλαΐς κατά προτίμησιν 

ζωηρότερον συγκεντροΰνται.
Ή διανομή τοϋ πλούτου διατελεϊ παρά τοΐς Όθωμανοΐς 

έν τή αύτή, είς ήν καί ή παραγωγή, δυσαρμονία. Οί ω
ραίοι λόγοι τοϋ Μωάμεθ «έν τώ ίσλαμισμω ούτε μεγιστά
νες ούτε έπαϊται ύπάρχουσιν, άλλά μόνον πιστοί» καθίσταν

ται κενοί νοήματος, όσω προβαίνει τό έθνος είς τήν ιστορι
κήν άνάπτυξίν του. Καί νομίζει τις ότι όσον γίνονται τινές 
ισχυρότεροι, τόσον πρέπει οί άλλοι, οί άσθενέστεροι, νά κα- 
ταβώσιν είς τήν κλίμακα τής άθλιότητος. Ίνα ζήσωσιν οί 
ολίγοι ώς Λούκουλοι, οί πολλοί μόλις άποζώσιν. Ή άκίνη- 
τος Ιδιοκτησία, τήν όποιαν οί κοινοί άγώνες εϊχον κατακτή
σει καί οί πρώτοι ηγεμόνες εϊχον διανείμει είς τούς πιστούς, 
βαθμηδόν συνεκεντρώθη κατά τό παχύτερον μέρος είς χεΐ- 
ρας όλίγων ό δέ θεσμός τών βακουφίων έλαβε τοιαύτην 
άνάπτυξίν, ώστε άπεορόφησε τό πλεϊστον τών έν Τουρκία 
άκινήτων κτήσεων πρός φανεράν όπισθοδρόμησιν τής καλ

λιέργειας αύτών.
Ή κατανάλωσις τοϋ πλούτου διακρίνει τάς έν Τουρκία 

φυλάς τόσον άποτόμως, ώστε πρέπει νά έλκύση Ιδιαιτέρως 
τήν προσοχήν. Εκείνο τό όποιον διδάσκει τό εύαγγέλιον 
πρός τούς Χριστιανούς,τό έφαρμόζουσιν άσυγκρίτω τώ λόγω 
πλειότερον, τό ώκειοποιήθησαν μάλιστα έντελώς οί Μωαμε
θανοί. «Πάτερήμών ό έν τοΐς ούρανοΐς .... τόν άρτον ήμών
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τόν έπιούσιον δός ήμΐν σ ή μ ε ρ ο ν,»εΐναι οικονομικόν δόγμα 
μεγάλης έπι τοϋ προκειμένου σημασίας. Άπό του μεγα- 
λειτέρου μέχρι τοΰ μικρότερου ’Οθωμανού τό κύριον είναι 
ή σήμερον. Έάν τινες μεριμνώσι περί τής αυριον, όλίγι- 
στοι έχουσι πρό οφθαλμών τήν μεθαύριον. Πλεϊσται περιου- 
σίαι συνετρίβησαν ύπό τοιοΰτο πνεΰμα διαχειρίσεως. Ένώ 
δέ παρ’ άλλοις λαοΐς οί διαχειριζόμενοι τά οικονομικά 
συμφέροντα τών μεγάλων εΰποροϋσι, παρά τοϊς Όθωμα
νοϊς δύναται νά εύρη τις πολλάς ιστορίας 'Αρμενίων διαχει
ριστών καταβροχΟισάντων κολοσαίας ’Οθωμανικός περιου
σίας διά τών μηχανών τής Κίρκης Καταναλώσεως. Ό μι
κρός λαός άκολουθεϊ τό αύτό ρεΰμα· εξεπλάγην δέ δταν 
πρό τινων έτών παρετήρησα τόν άπειρον έκεΐνον άριθμόν 
τών Όθωμανίδων, αϊτινες καθ’ έκάστην σπεύδουσιν πρός 
τήν τέρψιν τών όκνηροτάτων πανηγύρεων, τάς οποίας ή 
έξοχή τής Κωνσταντινουπόλεως διένειμε άπό τοσοΰτον 
δεσποτικής συνήθειας καθ’ βλας τάς ήμέρας τής έβδομά · 
δος ! Ή οικογενειακή έστία δέν θερμαίνει λοιπόν καί τό 
φώς της δέν φωτίζει τούς διαδεχομένους άλλήλους πληθυ
σμούς έν πνεύματι έργασίας καί οικονομίας, άλλ’ έν τή ορ
μή τής άργίας καί τής άπολαύσεως.

Τό άποτέλεσμα τών οικονομικών τούτων όρων είναι, δτι 
ύπό γενικήν έποψιν ή καθολική τής Αύτοκρατορίας οικονο
μία διατελεΐ κατά τό μάλλον ή ήττον ύπό στασιμότητα. 
Δέν εΐναι αδιάφορος είς τήν προαγωγήν τοΰ όλου τοιαύτη 
διεύθυνσις δέκα έν αύτώ έκατομμυρίων άνθρώπων ! Ό έπό- 
μενος πίναξ εΐναι λίαν ενδεικτικός άπό μόνων τών πρός 
τήν ’Αγγλίαν έμπορικών τής χώρας συναλλαγών :

Ή μέν έξαγωγή περί τόν αύτόν πάντοτε στρέφεται κύκλον, 

ή δέ εισαγωγή, καταπίπτουσα διαδοχικώς κατά τά πρώτα 
τέσσαρα έτη, έρεθίζεται μέν κατά τά έπόμενα έν νευρική 
τινι αύξομειώσει, άναβαίνουσα είς βαθμ&ν άνάξιον νά 
συγκριθή πρός τά έν τοΐς προοδευτικοΐς έθνεσι συμβαίνον- 

τα, παριστα δ’ έπί τέλους τό 1872 χειρότερον τών τριών 

πρώτων έτών.
Ποια είναι ή μετοχή τής ’Οθωμανικής φυλής είς τό κα

θολικόν τής έπικρατείας εισόδημα, εΐναι ζήτημα, είς τό ό
ποιον ίκανώς άπαντώσιν οί έκτεθέντες οικονομικοί δροι. Τό 
πρός περαιτέρω άνάπτυξιν έαυτοΰ διαθέσιμον εισόδημα τοΰ 
Μωαμενανικοΰ πληθυσμοΰ εΐναι σχετικώς κατά πολύ μι- 
κρότερον τοΰ εισοδήματος τών ύπό έναντίους δρους διατε- 
λούντων άλλοφύλων. Ό άμείλικτος λοιπόν νόμος τής άν
θρωπότητος, καθ’δν αύξάνουσι τάμέλη της άνα- 
λόγ ως τών μέσων τής συντηρήσεώς, τά 
όποια αύτη διαθέτει (Malthus),λειτουργεί δι’ δλης 
τής ισχύος του έν τή ’Οθωμανική αύτοκρατορία. *11  κυ
ρίαρχος φυλή καταπίπτει καί Οά καταπίπτη μέχρι τοΰ ορίου 
τών εισοδημάτων αύτής. Έάν τό δριον τοΰτο σμικρύνηται 
άπό αίώνος είς αιώνα, άφεύκτως καί ό άριθμός τών ύπ’ 
αύτοΰ συντηρουμένων, καί έκεΐνος άναλόγως θά έλαττωθή. 
Ούτως έρχεται κατά νοΰν ή μεγάλη άποστολή τής Κυβερ
νητικής μηχανής. Άλλ’ ό σκοπός μου δέν εΐναι νά είσέλθω 
νΟν ένταΰθα είς τήν περαιτέρω μελέτην τών άναγκαίων 
πρός τοιαύτην συμφοράν πολιτικο-οίκονομικών άντιδότων. 

1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872

Είοαγωγί,
5 925 000 Λφ. στ.
5 497 000 »
5 442 000 »
4 237 000 »
6 237 000 »
7 747 000
6 637 000 »
7 938 000 ν
5 440 000

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ.

Ό έπί τών οικοδομών φόρος άνήκει είς τήν τάξιν τών 
έγγειων φόρων, δπως καί ό έπί τών αγρών καί τών παντός 
είδους φυτειών. Τί σημαίνει άν έπί τής γής ή βιομηχανία 
έγείρη στάχεις δημητριακούς, δένδρα όπωροφόρα, οικίας ή



120 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙβΕΟΡΗΣΙΪ. Ο1ΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 121

καταστήματα ; Ή διαφορά κεΐται είς τήν ύλην τής κατα
σκευής καί τόν χρόνον τής διάρκειας, δηλαδή έν τή ποικι
λία, τής οποίας έν τούτοις είς είναι ό γενικός τύπος : έρ

γασία τοΰ ανθρώπου συσωματωμένη μετά τής γής.
Έάν ύποθέσωμεν, ότι έκαστος έχη τήν έαυτοΰ οικίαν, καί 

ότι άγνωστος είναι ή πολυάριθμος έν ταϊς πόλεσι τάξις 
τών μισθούντων άλλότρια κτίρια, ούδένα λόγον ύπάρξεως 
έχει τό ζήτημα «τις πληρόνει τόν οικοδομικόν ©όρον,» 
διότι προφανώς τόν πληρόνει ό καταναλωτής. Ή παρέμβα

σις όμως τών ένοικιαστών έχρησίμευσεν έπί τοϋ προκειμέ- 
νου καί ινα έγείρη τό ζήτημα καί ίνα τό συγχύση. Τοιου
τοτρόπως διαιρούνται οί έπί τής ύλης γράψαντες είς δύο 
στρατόπεδα, τών μέν διατεινομένων οτι πληρόνει τόν φό- 
ρον ό ιδιοκτήτης, τών δέ ότι ό μισθωτής, χωρίς νά λείψω- 
σιν έν τω μεταξύ καί τινες έπαμφοτερίζοντες.

Έν πρώτοις είναι άναγκαιον νά άποδειχθή, ποιαν θέσιν 
κατέχει ό φόρος έν τή όλη παραγωγή. 'Ότι είναι άντίτι- 
μον τής είς αύτήν χορηγούμενης κυβερνητικής άσφαλείας, 
άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως. Ό φόρος είναι όπως τό κατά 
τοΰ πυρός άσφάλιστρον καί ή κατά τής βαθμιαίας άπό του 
χρόνου φθοράς έπισκευή. Έκ τών στοιχείων τούτων άπο- 
τελεϊται ή πρός συντήρησιν τοΰ πράγματος αναγκαία δα
πάνη.

Έάν τό ένοίκιον τής οικοδομής καταπέση μέχρι τοιού
του βαθμοΰ, ώστε νά μή περιλαμβάνη τήν δαπάνην τής 
συντηρήσεως αύτής, ή οικοδομή Οά έγκαταλειφθή. Ό ιδιο
κτήτης δύναται νά συγχωρήση τήν έλάττωσιν τοΰ μέρους 
έκείνου τοΰ ένοικίου, τό όποιον άντιπροσωπεύει τήν πρόσο
δον τοΰ οικοπέδου, δύναται νά ύποφέρη τήν έλάττωσιν καί 
έκείνου, τό όποιον άντιπροσωπεύει τόν τόκον τοΰ δαπανη- 
θέντος κεφαλαίου. Άλλ’ όταν φθάση ή έλάττωσις μέχρι 

τής συντηρητικής δαπάνης, τότε ή έλλειψαν όλοσχερώς οί 
ένοικιασταί, ή ή πόλις είσήλθε τελείως είς τό στάδιον τής 
έρημώσεως. Έάν δέ ύποθέσωμεν τό έναντίον φαινόμενον, 
πλεονασμόν τούτέστι τών ένοικιαστών, τότε ό,τι Οά αύ- 

ξήση, δέν είναι ή συντηρητική τής οικοδομής δαπάνη, άλ
λ’ ή έγγειος πρόσοδος τών γηπέδων καί ό τόκος τών είς 
τό κτίριον δαπανηθέντων κεφαλαίων. Ή συντηρητική δα
πάνη είναι, τρόπον τινα, τό κέντρον τοΰ ένοικίου· ή δέ αυ- 
ξησις καί ή έλάττωσις ένεργοΰσιν είς τήν περιφέρειαν αύ- 
τοΰ, άναλόγως τοΰ άριθμοϋ τών προσερχομένων κατανα

λωτών.
Όστις άκόμη έρωτα «ποιος πληρόνει τόν οικοδομικόν 

φόρον», προφανώς έχει ύπ’όψιν εναντίαν παρά τήν άνωτέρω 
φυσικήν τών πραγμάτων όδόν. Διότι άγει αύτη κατ’ εύ- 
Οείαν είς τό βαλάντιον τοΰ καταναλωτοΰ, όστις άν είναι 
ένοικιαστής, έπιγινώσκει όλην τήν έσωτερικήν έννοιαν τής 
ύπό τοΰ ιδιοκτήτου προκαταβολής τοΰ φόρου. Είναι δέ έπί 
τοσοΰτον άκριβής ή θεωρία αύτη, ώστε άν ύποθέσωμεν ότι 
πρόκειται περί βιομηχανικής οικοδομής, οί άγοράζοντες τά 
έξ αύτής προϊόντα πληρόνουσι άνάλογον έν τώ τιμήματι 

αύτών μερίδα τοΰ περί ού πρόκειται φόρου, όστις τοιουτο
τρόπως άπολήγει είς τόν τελευταίου πάντως καταναλωτήν.

Ώς έπί παντός φόρου ούτω καί έπί τοΰ οίκοδομικοΰ, ή 
έπιβολή αύτοϋ είς τό άκαθάριστον ή τό καθαρόν εισόδημα 
άποτελεϊ κυριώτατον έν τή έπιστήμη τής δημοσιονομίας 
θέμα, κατά τό μάλλον ή ήττον άναγόμενον είς τήν πρα
κτικήν έννοιαν τής φορολογίας τών κεφαλαίων. Τοιουτο
τρόπως ή άπόλυτος έποψις τοΰ καθαροΰ τών οικοδομών 
εισοδήματος άφορα είς τήν προαφαίρεσιν ού μόνον τών δα
πανών τής συντηρήσεως. άλλά καί τών τόκων τοΰ δαπα- 
νηθέντος κεφαλαίου καί τής προσόδου τής έφ’ ής τό κτίριον 
γής. Έν τούτοις σκοπός είναι μάλλον ή φορολογία τών 
ύπό τό ένδυμα τοΰ μισθώματος (ή τής άντιστοίχου χρή
σεως τοΰ ιδιοκτήτου) κρυπτομένων τούτων στοιχείων, τοΰ 
τόκου δηλαδή καί τής έγγειου προσόδου. 'Ώστε έπί τοΰ 
προκειμένου τό εισόδημα καθαρίζεται διά μόνης τής άφαι- 
ρέσεως τών συντηρητικών δαπανών, τών όποιων ή γενικω- 
τέρα έννοια περιλαμβάνει, έκτός τών, ώς προερρέθη, φόρων, 
άσφαλίστρων καί έπισκευών, προσέτι ποσοστόν τι άνάλογον, 
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ί'να είς δεδομένον χρόνον (τής τελικής τοΰ οικοδομήματος 
φθοράς) διασώση χρεωλυτικώς τό δαπανηθέν κεφάλαιον.

Η επιστημονική αύτη διάκρισις είναι πάντη άλλοτρία 
πρός τόν εν ίσχύϊ ήμέτερον νόμον τής 31 Δεκεμβρίου 1863. 
Κατ’ αύτόν (άρθ. 3) φορολογείται ή «έτησία πρόσοδος τών 
οικοδομών», ώς τοιαύτη δέ «λογίζεται τό ένοικων δπερ 
απολαμβάνει ό ιδιοκτήτης ή ήθελεν απολαμβάνει, έάν ένοι- 
κίαζε τήν παρ’ αύτοΰ κατοικουμένην οικοδομήν.» Περί τής 

συντηρητικής τών οικοδομών δαπάνης ούδείς λόγος. Κατά 
τοΰτο ό νεότερος νομοθέτης ακολουθεί τά ίχνη τοΰ έν έτει 
1836, όστις έπίσης έφορολόγει τό ακαθάριστον εισόδημα. 
Περιττόν δέ νά σημειωθή ή ύπό τήν έποψιν ταύτην ένότης 
τής έν Έλλάδι φορολογικής άρχής, ήτις ούδέ ένώπιον τής 
πολλώ μάλλον άκαθαρίστου προσόδου τής γής όπισθοδρο- 

μεϊ. Η κυριωτέρα μεταρρύθμισις τής τελευταίας νομοθε
σίας άνάγεται είς τήν φορολογίαν καί τών υπό τών Ιδιο

κτητών κατοικουμένων οικιών, τάς οποίας πρότερον άπή- 
λασσεν ό νομοθέτης τοΰ 1836. Έξαιρεσις προφανώς άντι- 
κειμένη είς τήν πολιτειακήν τής φορολογίας ισότητα- διότι 
έπί τέλους, δσον άφορά τό κύριον κατ’ αύτήν έπιχείρημα, 

τι σημαίνει άν τήν πρόσοδον τής οικοδομής πληρόνεί τρί
τος εις τόν ιδιοκτήτην ή καρποΰται αύτός ούτος; Ή πρό
σοδος πάντοτε ύπάρχει- καί δταν πρέπει νά συνεισφέρω είς 
τόν δημόσιόν θησαυρόν, ή φορολογική δικαιοσύνη κεΐται 
άντικρυ πρός τά προνόμια.

Εν τούτοις λόγοι άνωτέρου κοινωνικού συμφέροντος έξαι 
ροΰσι τής προκειμένης φορολογίας τάς μικράς οικίας τοΰ 
λαοΰ. Κατά τόν ήμέτερον νόμον οικία ένιαυσίου εισοδή
ματος ούχί άνω τών 240 δρ. άρκεΐ νά κατοικήται υπό τοΰ 
ιδιοκτήτου αύτής, όπως μή ύπόκειται είς οικοδομικόν φό- 

ρον. Διαφέρουσι τά έργαστήρια καί τά βιομηχανικά κατα
στήματα, τά όποια, καί άν λειτουργώσιν έν ταΐς χερσί 
τών ιοιοκτητών αύτών, άποτελοΰσι πρόσοδον φορολογήσι
μοι Απ εναντίας αι έν τοΐς γεωργικοΐς κτήμασιν οίκίαι, 
όργανα άλλως και αύται ούσαι βιομηχανικά, χάριν τής 

γεωργίας απαλλάσσονται. Περιττόν ήτο νά σημειωθή τό 

άφορολόγητον τών δημοσίων κτημάτων, ώς π. χ. τών άνα- 
κτόρων, υπουργείων, νοσοκομείων, φυλακών κλπ. Καί τά 
δημοτικά δέ έπίσης είς τήν αύτήν υπάγονται έννοιαν, πρός 
τήν οποίαν έμμέσως προσκρούει ό νομοθέτης τοΰ 1863, 
δταν έξ αύτών ύποβάλλη είς φορολογίαν τά ένοικιαζόμενα, 
έν οίς ή ακρίβεια τοΰ προκειμένου θέματος περιλαμβάνει 
τά ισόγεια π. χ. τών νεοδμήτων έν Άθήναις μέν δημαρ
χείου, έν Πειραιεΐ δέ χρηματιστηρίου, διότι ένοικιαζονται. 
Είναι δμως τό αύτό, ώσάν έπρόκειτο νά φορολογηθώσι τά 

εισοδήματα τών δήμων αντίκρυ τοΰ μεγάλου κοινωνικού 
αύτών σκοποΰ. Έπομένως σοφώτερον είναι, άν και όπω
σοΰν άντιφατικόν, τό άρθρον 11 τοΰ αύτοΰ νόμου, δπερ έκ 
τής προσόδου τοΰ φόρου τών οικοδομών δίδει 10 τοΐς |0 
είς τά ταμεία τών οικείων δήμων. "Οσον άφορά τάς οικίας, 
τά δύο πρώτα έτη αύτών είναι έντελώς άπό τοΰ φόρου τού
του άπηλλαγμένα, είς ένθάρρυνσιν προφανώς τής οικοδομι
κής βιομηχανίας. Έν γένει δέ έπί τών παντός είδους ιδιω
τικών οικοδομών προϋποτίθεται ή πραγματική χρήσις αύ
τών, ώστε φορολογούνται μόνον καθ’ δσον χρόνον έγένετο 

τοιαύτη.
Ό έπί τής ένιαυσίας προσόδου τών οικοδομών προσδιο

ρισμός τοΰ βαρύνοντος αύτάς φόρου ένεργεΐται κατά μεθό

δους, τών όποιων κυριώτεραι είναι αί έξής.
Α'. — Ή δυσκολωτέρα πασών, συγχρόνως δμως καί ή 

άκριβεστέρα, άφ’ ένός μέν καταμετρά τήν έκτασιν τοΰ γη
πέδου, δπερ κατέχει ή οικοδομή, καί Ιδιαιτέρως τά παραρ
τήματα αύτής, αύλάς, κήπους, σταύλους κλπ., άφ’ ετέρου 
δέ κατατάσσει τά δωμάτια καί λοιπά χωρίσματα αύτής είς 
διαφόρους τάξεις, ώς π.χ. δωμάτια πρώτης μέν πολυτελείας 
κατά μέτωπον τής οικίας έν συνοικίαις έπιζητητοις, δευ
τέρας δέ πολυτελείας έν τοΐς δυσκολωτέροις πατώμασι πρός 
τήν αύλήν έν συνοικίαις δευτερευούσαις, μέσης δέ τάξεως έπί 
ζητουμένων όοών, διά μικρότερα δέ βαλάντια είς όπισθοδρο- 
τίικάς συνοικίας, καί τέλος οιαιτήματα εις τά πρόθυρα τής
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πενίας. Τοιουτοτρόπως αί οικοδομά·. της πόλεως κατατάσ

σονται είς άνάλογον άριθμόν τάξεων, έν έκάστη τών όποιων 
λαμβάνεται ποσόν τι δωματίων, κατά τό μάλλον ή ήτ- 

τον σπουδαϊον, πρός κατάρτισιν μέσου δοου ενοικίου διά 
τά δωμάτια όλης τής τάξεως. ’Επειδή δέ ύπάρχουσι έν ταΐς 
οίκοδομαΐς καί έτερα παρά τό δωμάτων χωρίσματα, δύναν
ται τό μέν δωμάτων νά θεωρηθή ώς μονάς, τό δέ χώρισμα 
ώς κλάσμα τι αύτής, ώς π. χ. τά μαγειρεία άντί οί διά
δρομοι άντί κλπ. Δέν ύπολείπεται εί μή νά μετρηθώ- 
σιν αί φορολογήσιμοι μονάδες, όπως άποτελεσθή τό ολι
κόν τής οικοδομής εισόδημα, έκ τής καθαράς ή άκαθαρί- 

στου ποσότητος τοΰ όποιου λαμβάνεται ό άναλογισθείς 
πρός έκάστην τάξιν φόρος, τόσον τοΐς "| ,.

Β'. — Αί δυσχέρεια·, τής προηγουμένης μεθόδου έκλεί- 
πουσι μετά τής άκριβείας όμως αύτής έν τώ έξής μηχανι- 
σμώ. Κατάσσονται αί οικία·., άνευ ειδικής κατά τό έσωτερι
κόν αύτών πολυπραγμοσύνης είς διαφόρους τάξεις, άναλό

γως τών είκαζομένων εισοδημάτων αύτών έπί τή βάσει κλί- 
μακος, εις ήν τό άνώτατον και κατώτατον προσδιορίζεται 
όρων, στενοχωροΰνται δέ έντός αύτών αί φορολογητέαι οί- 
κοδομαί. Τοιουτοτρόπως έάν ή πρώτη τάξις περιλαμβάνη 
τά άπό 300—1000 δραχμών οικοδομικά εισοδήματα, εις 
ίσην μοίραν διατελεΐ καί τό έκ 301 καί τό έξ 999. Καί 
δυνατόν μέν αί βαθμίδες τής κλίμακος νά κατασκευασθώσι 
πλείονες, είς μικροτέρας τούτέστι διαστάσεις, έν τούτοις 
πάντως, υπό τήν έπιρροήν ταμιευτικού μάλιστα πνεύματος, 
εύρεία είς φορολογικήν καταπίεσιν ή οδός. Τό σύστημα 
τοΰτο έτυχεν ιδιαιτέρας έν Αύστρία έφαρμογής.

Γ'. — Ή άγοραία τών οικοδομών άξία περιέχει ίκανώς 
σπουδαία στοιχεία είς τήν φορολογικήν έπί τοΰ προκειμέ
νου έννοιαν, άμα ύποτεθή χώρα, έν ή αί οίκοδομαί εύκόλως 
μεταβιβάζονται άπό κυρίου είς κύριον διά τοΰ συναλλάγ

ματος τής άγοράς καί πωλήσεως. ’Αρκεί τότε νά προσδιο- 
ρισθή πρός έκάστην οικοδομήν ή άγοραία αύτής άξία έκ 
τοΰ συνδυασμού τών προσόντων αύτής καί τών παρ’ αύτή 

προσφάτως πωληθεισών. ’Επειδή δέ τά κεφάλαια τών οικο
δομών, διά τήν εύκολίαν τής έκτεθείσης κυκλοφορίας αύ
τών δέν διαφέρουσι πολύ τής χρηστικής άξίας τών δανει- 
ζομένων κεφαλαίων, ό πρός τά τελευταία νόμιμος π.χ. τό
κος δύναται νά άναλογισθή ώς εισόδημα τοΰ οικοδομικού 

κεφαλαίου καί άποτελέση ούτω τήν φορολογήσιμον μο
νάδα. Ή μέθοδος αύτη πρέπει νά όνομασθή Ρωσσική, κα
θ’ όσον έν ΙΙετρουπόλει καί Μόσχα έλαβε τήν τελεωτέραν 

αύτής έφαρμογήν.
Δ'. — Έν γένει τό οικοδομικόν εισόδημα άποτελεΐ τόν 

κύριον σκοπόν τών προεξετασΟεισών μεθόδων. "Οσον άφορα 
τήν Ελληνικήν πρακτικήν, ιδού έπί ποιων όρων στηρίζε
ται ή έν αύτή μέθοδος. Τριμελής έπιτροπή (οικονομικός 
Έφορος τής έπαρχίας, Δήμαρχος τοΰ τόπου καί είς τέκτων 
ύπό τής διοικήσεως διοριζόμενος) συντάσσει κατά πενταε
τίαν (έν Γαλλία κατά δεκαετίαν) τόν φορολογικόν κατάλο

γον τών έν τώ δήμιο ύπαρχουσών οικοδομών διά τοΰ προσ
διορισμού τής καθ’ έκάστην ιδιαιτέρως ένιαυσίας προσόδου 
έπί τή βάσει τών ένοικιαστηρίων συμβολαίων, οσάκις δέ 
τοιαΰτα έλλείπουσιν, ή θεωρηθώσι τά ύπάρχοντα ώς ύπο
πτα, έπί τή βάσει τοΰ εισοδήματος τών γειτονικών ύπό 
τούς αύτούς όρους διατελουσών οικοδομών. Ό κατάλογος 

ούτος, είς δν προστίθενται τά κατά τήν ταύτότητα τής φο
ρολογίας άπαραίτητα στοιχεία περί τό όνομα τοΰ ιδιοκτή
του, τήν θέσιν κλπ., έκτίθεται έπί 13 συνεχείς ήμέρας έν 

τώ άρμοδίω δημαρχικώ καταστήματι καί τοΐς χωρικοΐς πα- 
ρεδρείοις, καί κοινοποιείται δι’ άναγνώσεως έπ’ εκκλησίας, 
διά διακηρύξεως καί τοιχοκολλήσεως, ίνα έν τώ χρονικώ 
τούτω διαστήματι οί ίδιοκτήται ή καί τρίτοι ύποβάλλωσι 
τάς ένστάσεις αύτών (έπί έλαττον ή έπί πλέον), τάς οποίας 

δικάζει έτέρα έπιτροπή (Έπαρχος, Πρόεδρος τοΰ δημοτικού 
συμβουλίου καί Είρηνοδίκης τής οικείας περιφερείας).

Τοιουτοτρόπως έπί τών δεδομένων τοΰ παρόντος έξακρι- 
βοΰται ή καθ’ δλην τήν προσεχή πενταετίαν ένιαυσία έκά- 
στης οικοδομής πρόσοδος καί, κηρυττομένου τοΰ καταλό-
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γου εκτελεστού ύπό τής δευτέρας επιτροπής, ό Οικονομι
κός Έφορος συντάσσει καθ’ όλην τήν επαρχιακήν δικαιοδο
σίαν του φορολογικόν πίνακα, δι’ ου, έπί τή βάσει τοΰ διά 

τοϋ προϋπολογισμού τής έπικρατείας όριζομένου φόρου (δ 
τοΐς °|0 έπί τής προσόδου), έπιβάλλει έκάστη οικοδομή τό 
είς αύτήν άνήκον. Ή πληρωμή ένεργεΐται διά τής ταμια
κής ύπηρεσίας καί πάντοτε μετά τό τέλος τοϋ ένιαυτοΰ, 
περί τής φορολογίας τοϋ όποιου πρόκειται. Άλλά συμβαί
νει έν τή πενταετία ή νά άπαλλοτριωθή ή οικοδομή, ή νά 
περιέλθη είς άχρηστίαν διαρκή ή προσωρινήν, ή μή ούσα 
πρότερον φορολογήσιμος, έκ λόγου π. χ. σμικρότητος, νά 
γίνη κατόπιν τοιαύτη. Έν τή πρώτη περιπτώσει ή πρός 
πληρωμήν τοΰ φόρου ύποχρέωσις μεταβιβάζεται είς τόν 
νέον ιδιοκτήτην διά δηλώσεως πρός τόν Οίκ. Έφορον, έν 
τή έτέρα αίτεΐται μέχρι Δεκεμβρίου μηνός ή φορολογική 
άπαλλαγή τή; οικοδομής έκ μέρους τής δευτέρας έπιτρο- 
πής, καί έν τή τρίτη ένεργεΐται άπασα ή προεκτεθεϊσα πρός 
φορολόγησιν διαδικασία.

Έάν έπρόκειτο νά συνδυασΟώσι τά πορίσματα τής Κα

ταστατικής πρός τό άνά χεϊρας θέμα τής Δημοσιονομίας, 
έκ τής άπογραφής τοϋ 1870 γνωρίζομεν 312 519 οικοδο
μάς καθ’ όλην τήν Ελληνικήν επικράτειαν, κατοικουμένας 
ύπό 1 457 894 κατοίκων. Έπομένως άναλογοΰσι 4 σχε
δόν άτομα άνά πάσαν οικοδομήν. Πόσον διαφέρει ή βιω- 
τική αύτη άνάπτυξις έν τοΐς πυκνοΐς πληθυσμοΐς ! Τοιου
τοτρόπως κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν τών Παρισίων 
1 851 792 άτομα κατοικοΰσι έντός 61 622 οικιών, ήτοι 
30 άνθρωποι άνά πάσαν οικίαν. Συμβαίνει λοιπόν έντεϋ- 
Οεν, οτι αί μίκραί οίκίαι τοΰ λαοΰ είναι άσυγκρίτω τώ λόγω 
πολυπληθέστερα! έν Έλλάδι. Σημαντικόν τοϋτο έφόδιον 
τής περαιτέρω κοινωνικής τοΰ τόπου άποκαταστάσεως ύπό 
τήν αιγίδα τής μείζονος διαδόσεως τής ιδιοκτησίας. "Οσον 
άφορα τά φορολογικά προϊόντα αυτής, άπό 500 000 δρ. 
τφ·1867 άνεβιβάσΟησαν τώ 1873 είς 625 000 έν τώ 
προϋπολογισμώ τής έπικρατείας· έντεΰθεν δ’ έξάγεται
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οτι, έάν έφορολογοΰντο δλαι αί οίκοδομαί, άναλογεΐ πρός 

έκάστην τό άσήμαντον δύο δραχμών ποσόν.
Έκ τοΰ ύπολογισμοΰ τούτου συνάγεται κατά πόσον ή 

φορολογική τών οικοδομών έννοια είναι δεκτική εύρυτέρας 
καλλιέργειας, μέχρι τής έπ’ αύτή άποτελέσεως κυριωτάτου 
τίνος ενιαίου, κατά τό μάλλον ή ήττον, φόρου διά τό 
τέλος τής δσον ένεστιν άπελευθερώσεως τής έθνικής βιο
μηχανίας άπό τών βαρύτερων ταμιευτικών κωλυμάτων αύ
τής. 'Ότι ό προκείμενος φόρος είναι μάλλον εύείσπρακτος, 
άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως καί συγχρόνως ιδιαιτέρως ά
ξιο σημείωτον προσόν, δπως καί τό έτερον, δτι άποτείνεται 
πρός τήν έμφανεστέραν ϋπαρξιν τής κοινωνικής εύπορίας. 
Έν τώ μεταξύ ήδύνατο νά καταρτισθή ιδιαιτέρα φορολο
γική κλίμαξ διά τάς οικοδομάς τής πολυτελείας, άπό δια
φόρων συμπτωμάτων τοΰ καταναλισκομένου κατ’ αύτάς 
πλούτου, τοΰ όποιου τοιουτοτρόπως γενναιότερα μερίς ή
δύνατο άνευ διαταράξεως τής οικονομικής αρμονίας νά 

τραπή πρός τόν δημόσιον θησαυρόν.

ΕWINO-ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ

ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-

'Η κοινότης αύτη άπετελέσθη ύπό Ελλήνων τό γένος 
οίκούντων έν Αίγύπτω, κατά τήν άπ’ αίώνος φυσικήν τής 
ήμετέρας φυλής αποικιακήν πολιτικήν. Προπορεύονται τά 
έμπορικά συμφέροντα, καθ’ δσον δέ ταΰτα προάγονται, άνα- 
φαίνεται καί ό οργανισμός κοινής τίνος ζωής ύπό τόν φα
νερόν ή λεληθότα τύπον τής Πατρίδος. Άς συνάντηση ή 
τύχη δέκα "Ελληνας έν τή έοήμω· μετ’ όλίγας ήμέρας θά 
σκεφθώσι περί κοίνότητος ιδεών καί μέσων.

Ή Ελληνική τής Αλεξάνδρειάς κοινότης είναι διάδοχος
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τής μεγάλης εκείνης τών Ελλήνων συγκεντρώσεως, τήν 
όποιαν μετά τοσαύτης επιτυχίας ό μέγας Αλέξανδρος έπε- 
χείρησε κατά τόν 4'1'’ π. X. αιώνα έπι τής πρός τήν ’Ινδίαν 
άγούσης Αιγυπτιακής όοοΰ. Πλείονας τών 600 χιλ. κατοί
κων περιέλαβεν έν τή έπί Πτολεμαίων μείζονι ακμή αύτής 
ή ’Αλεξάνδρεια άπό διαφόρων φυλών, τών οποίων, ώς είκός, 
τό άλας άπετέλει ή Ελληνική. Πόσαι περιπέτειαι μέχρι 
τής προτελευταίας δεκαετηρίδος τού παρελθόντος αίώνος, 
ότε μόλις ύπελόγιζεν ή πόλις 5-6 χιλ. κατοίκων ! Καί 
όμως μεταξύ τών λειψάνων τούτων τοΰ άρχαίου μεγαλείου 
δέν έλλειψαν έντελώς καί κατά τάς χείρονας έτι τών συμ
φορών περιόδους άντιπρόσωποι τοϋ 'Ελληνισμού. ’Ανεξαρ
τήτως τών παραδόσεων, τάς οποίας διατηρεί έτι ή Αιγυ
πτιακή έξοχή περί Ελλήνων έν αύτή έγκατεστημένων 
κατά τόν παρελθόντα αιώνα, πρόχειρος άπόδειξις είναι ό 
"Ελλην ορθόδοξος «Πάπας καί Πατριάρχης τής μεγάλης 
πόλεως ’Αλεξάνδρειάς,» όστις ούδέποτε έλλειψεν έκ τής 
Αίγύπτου, άπόδειξις ή έν τή έξωτερική περιφερεία τής ’Αλε
ξάνδρειάς Μονή τοΰ Άγιου Σάββα, ή όποια, όπως αί απαν
ταχού τής ορθοδοξίας,' ήτο Ελληνικόν Ιδίως κέντρον, δια- 
δεχθέν πιθανώς τόν ναόν τοΰ Άγιου Άρκαδίου, είς δν ή βία 
τών πρώτων χριστιανών μετέβαλε τό μεγαλοπρεπές τής 
άρχαίας 'Ελληνικής φίΛοσοφίας ενδιαίτημα, τό Σεράπειον.

"Οπως καί άν έχη, άπό τών άρχών τού παρόντος αίώ
νος ή ’Αλεξάνδρεια προσείλκυσεν, έκτος τού πρότερον οί- 
κειοτέρου πρός αύτήν πληθυσμού τών νήσων τοΰ Ελληνι
κού Αρχιπελάγους (Κύπρου, κλπ.), "Ελληνας άποίκους 
έκ διαφόρων άρκτικωτέρων τής 'Ελλάδος μερών, ’Ηπείρου, 
Μακεδονίας κλπ. Κατά τήν έποχήν ταύτην ή Αλεξάν
δρεια είσήρχετο είς περίοδον άκμής, τήν όποιαν δέν ήδύνατο 
νά μή παρακολούθηση μετά ζωηρότητος ό ύπό νέαν φά- 
σιν συγκροτούμενος τότε Ελληνισμός.

Ή κυριωτέρα αιτία τού άρχαίου μεγαλείου τής Αλε
ξάνδρειάς ώφείλετο είς τήν έξ αύτής διάβασιν τού Ίνδο- 
Εύρωπαικοΰ έμπορίου, καθώς καί ή κυριωτέρα αιτία τής
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ολοσχερούς πτώσεως της ανάγεται είς τήν άνακάλυψιν 
τής διά τοΰ άκρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος όδοϋ. Δυνά

μεΟα έντεΰθεν νά φαντασθώμεν τάς προσεχείς τύχας τής 
πόλεως διά τής έν τή διορύξει τοΰ ’Ισθμού τοΰ Σουέζ ορι
στικής έπαναφορας τού Ίνδο-Ι’.ύρωπαϊκοΰ έμπορίου είς τήν 

μεγάλην τοΰ άρχαίου κόσμου όδόν, τής όποιας ή συντο
μία καί ή ασφάλεια είναι άνώτεραι πάσης συγκρίσεως πρός 
τήν ύπερωκεάνειον τής Καλής Έλπίδος. Ένώπιον έν τού- 
τοις τοιούτων έλπίδων, τάς όποιας τό παρόν ήρχισεν ήδη 
νά δίκαιοι, δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν τά μεγάλα δι

καιώματα, τά όποια κέκτηται έπί τής νέας ταύτης οικονο
μικής μεταβολής ή πολιτική άποτατάστασις τής Αίγύπτου 
ύπό τήν νέαν Μακεδονικήν τοΰ Μεχμέτ Άλή δυναστείαν, 
διότι αύτη έδωκε τήν πρώτην ώθησιν Έν διαστήματι 90 

περίπου έτών ό πληθυσμός τής Αλεξάνδρειάς έτεσσαρα- 
κονταπλασιάσθη, διότι άπό 5-6 χιλ. άνέβη κατά τό 1872 
είς 212 034 κατοίκους, μεταξύ τών οποίων τό δέκατον ά- 
πετέλουν πολΐται "Ελληνες (21 000), μή ύπολογιζομένης 
τής έπί τοΰ όλου π?<ηθυσμοΰ εύρείας συμμετοχής τών Ελ
λήνων μέν τό γένος, υπό τήν εγχώριον δέ ή άλλοτρίαν δια- 

τελούντων ιθαγένειαν.Έκ τοΰ Έλληνικοΰ τούτου συλλήβδην πληθυσμού προέ- 
κυψεν ό ύπάρχων οργανισμός τής έν Αλεξάνδρειά Έλλη- 
νο-Αίγυπτιακής κοινότητος, ή επίσημος τοΰ όποιου διατύ- 

πωσις συμπίπτει πρός τήν έν έτει 1843 πολιτειακήν τής 
Ελλάδος τροπήν. Κατά τό έτος τοΰτο ή φιλανθρωπία ένέ- 

πνευσε τήν μεγαλοδωρίαν, ίδρύθη δέ διά τούς άπορους 
νοσοκομεϊον, τό όποιον δύναται νά θεωρηθή ώς ή πρώ

τη άρχή τοΰ οικονομικού τής Ελληνικής άποικίας οργα
νισμού, έξ ής βαθμηδόν έσχηματίσθη διά τά μέλη τής 
άποικίας κοινωνία ιδεών πρός σύμπραξίν εύρυτέραν. Είς τήν 
άρχήν ταύτην (πρέπει νά άποδοθή καί ή είς τήν μητρόπολιν 
όφειλομένη δικαιοσύνη) συνετέλεσε καί ή 'Ελλάς διά τού 
ειδικού φόρου, τόν όποιον χάριν τοΰ έν Αλεξάνδρειά 'Ελ
ληνικού νοσοκομείου έπέβαλεν είς τά έν τώ λιμάνι τής πό- 

ΕΤΟϊ 3—ΦΥΛ. 27—ΜΑΙΟΧ 1875. 9
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λεως ταύτης καταπλέοντα 'Ελλ. πλοία (2 λεπ. ζατά τόνον).

Ή θρησκευτική ανάγκη άνεφάνη δραστηριωτέρα, άμα ώς 
συνεπληρώθη ή φιλανθρωπική. Δι’ άλλεπαλλήλων καί 
γενναίων συνεισφορών, εις γήπεδα καί χρήματα, άνηγέρθη 
μεγαλοπρεπής ναός ύπό τό όνομα « Εύαγγελίσμός», εις 
συμπλήρωσιν τοΰ οποίου έχρησίμευσε και ή ενυπόθηκος τών 
γηπέδων αύτοΰ πίστις, καθώς ζαΐ ή τών έν αύτώ θέσεων 
πώλησις είς τούς έπιθυμοΰντας τοιαύτην ιδιοκτησίαν πι
στούς. ΓΙερϊ τάς 100 χιλ. ταλλήρων έχορήγησαν οί δύο 
τελευταίοι πόροι, τό δέ λοιπόν οφείλεται είς τήν ζαθαράν 
τής συνδρομής έννοιαν. Άπό τής 1 Σεπτεμβρίου 18-1-7, δτε 
έτέθη ό θεμέλιος λίθος, μέχρι τής 25 Μαρτίου 1856, δτε 
ένεκαινίσθη ό ναός, παρήλθον εννέα σχεδόν έτη κατ’ έξο
χήν γόνιμα ύπό τήν έποψιν τής συμπράξεως καί τής ά- 
μίλλης, τών οποίων ή ιστορική άνάπτυξις, μικρά έν τή 
μεγάλη τοΰ όλου ζωή, Οά ήτο δμως διδακτική περί τοΰ 
τρόπου καθ’ δν τίθενται αί βάσεις τών ευρώστων αποικιών. 
Άγάπη καί θρησκεία ! Δέν ύπελείπετο είμή ή έκπαίδευσις. 
Καί τώ όντι ευθύς έξ αρχής ή διατήρησις σχολείου έθεω- 
ρήθη πρώτιστης άνάγκης έργον, μέχρις ού τώ 1854 άπε- 
περατώθη ή Τοσίτσιος Σχολή, άποτελέσασα τέσσαρα τμή

ματα : Δημοτικόν, Ελληνικόν, Παρθεναγωγεΐον καί Βι
βλιοθήκην.

Έάν πρός τά καθιδρύματα ταΰτα προσθέσωμεν άφ’ ένός 
μέν τάς διαδοχικός έπεκτάσεις καί τελειοποιήσεις τοΰ νο
σοκομείου καί τοΰ νεκροταφείου (άρχική Χεδίβου δωρεά), 
άφ’ έτέρου δέ τάς περί τόν ναόν τοΰ Εύαγγελισμοΰ άνε- 
γεοΟείσας μεγάλας οικοδομάς (18 μέχρι τοΰ 1861) διά 
τόν σκοπόν προσόδου πρός έκπλήρωσιν τών έκτεθέντων 
φιλανθρωπικών, θρησκευτικών καί έζπαιδευτικών σκοπών, 
έχομεν ούτω τήν δλην έπακίνητον οικονομικήν τής Έλ- 
ληνο-Αιγυπτιακής κοινότητος συγκρότησίν. Πρέπει νά 
προστεθή καί ή έποψις τής χρηματικής συνεισφοράς τών 
θερμότερον έμπνεομένων, ίνα άποτελεσθή πλήρης ή έν
νοια τής ύπό έξέτασιν οικονομικής δυνάμεως, τής όποιας
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ή έν έτει 1874 διαχείρησις παρέχει τά έξής πορίσματα: είς 
έσοδα μέν 605 332, 85 γρόσια, είς έξοδα δέ 660 035,55.

’Ανεξαρτήτως τοΰ ύπεράνω τών πόρων τής κοινότητος 
κατά πλέον τών 30 χιλ. γροσίων προβιβασμού τών δαπα

νών αύτής, δστις άποτελεΐ θέμα άξιον ιδιαιτέρας προσοχής 
διά τήν περαιτέρω κανονικήν άνάπτυξιν τών έν γένει κοι
νοτικών σκοπών, είς μέν τό άθροισμα τών έσόδων έχορή
γησαν 106 006 γρόσια αί ένιαύσιαι συνεισφοραί, 131 668 
ή έσωτερική ύπηρεσία τής εκκλησίας (π. χ. αί ίεροτελε- 
στίαι 47 354, ό δίσκος 66 221, ή κολυμβήθρα 752), 195 
201, 55 ή μίσθωσις τών οικιών (έν ή 10 724 ή τοΰ κή
που), 131 842, 05 ή νοσοκομία (έν τή οποία αξιοσημείω
τος είναι ή έπί άποζημιώσει νοσηλεία τών μή έντελώς πε
νέτων 85 927 γρ., ή ένιαυσία έπιχορήγησις τοΰ Χεδίβου 
20 000 γρ., καί ό έπί τών Έλλ. πλοίων προμνησθείς δίλε- 
πτος ζατά τόνον φόρος 2 312 γρ.), 24 078, 10 ή έκ- 
παίδευσις (έν ή 22 806, 60 γρ. τά δίδακτρα), τέλος 16 
376, 60 τό νεκροταφείο·? (έν ω 10 365, 10 τά δικαιώ
ματα τής ταφής καί 4 740 ή πώλησις γής μνημείων). — 
Εις δέ τό άθροισμα τών έξόδων περιλαμβάνονται 11 700 
γρ. φόρος, τρόπον τινα, τής κοινότητος πρός τόν Πατριάρ
χην, 12 703,75 τόκοι τών όφειλομένων ύπό τής κοινότη- 
τος (337 536, 50 γρ.), 28 130 μισθοί τοΰ γραφείου τής 
κοινότητος, 208 611, 80 ύπηρεσία τοΰ ναοΰ (ίερεις κλπ. 
63 824, μουσικοί κλπ. 82 548, 95, έλέη έτήσια 21 123, 
75, κλπ.), 216 785, 15 γρ. συντήρησις τοΰ νοσοκομείου, 
153 143,80 συντήρησις τών σχολείων (έν οίς ιδιαιτέρως 
146 678, 75 είς μισθούς, 2437, 50 είς συνδρομήν τοΰ Έλ- 
λην. σχολείου Ραμλίου, κλπ· έν τούτοις ούδεμία διά τήν βι
βλιοθήκην ιδιαιτέρα πρόνοια, είς περίπτωσιν καθ’ ήν ήδύ
νατο νά σχηματισθή αύτη σπουδαιότατο·? περαιτέρω άνα
πτύξεως όργανον πνευματικόν), 13 153, 15 γρ. τό κοιμη
τήριο·/, 10 986 25 άσφάλιστρα τών οικιών καί έπισζευαί.

Ή φιλανθρωπική έργασία τής Έλληνο-Αίγυπτιακής κοι- 
νότητος άναλύεται είς τούς επομένους άριθμούς. Οί καθ’ ό-
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λον τό 1874 νοσηλευθέντες αναβιβάζονται είς 1014 άτομα, 
έξ ών 863 Έλληνας, οί δέ λοιποί αλλοεθνείς. Ύπό τήν 
έποψιν τοϋ γένους, 897 άνδρες καί 117 γυναίκες. Ή συλ
λήβδην νοσηλεία ύπελογισθη είς 32 623 ημέρας ζαΐ τό 
έξής πρακτικόν αποτέλεσμα· έπί 1014 ασθενών, 865 
έθεραπεύθησαν, 93 άπεβίωσαν, ζαί 58 έμειναν παραζατα 
θήκη διά τό έπόμενον έτος. Έζ τών άποβιωσάντων δέ 79 
ήσαν "Ελληνες ζαΐ 14 αλλοεθνείς, όπερ έστί (έν συγζρίσει 

πρός τούς εκατέρωθεν αριθμούς τών νοσηλευθέντων) τό δέ- 
κατον σχεδόν διά τούς πρώτους ζαί τό ύπερενδέζατον διά 
τούς δευτέρους. Ή Ονησιμότης λοιπόν σχετικώς μείζων 
παρά τοΐς Έλλησι.

Ή δέ εκπαιδευτική τής Έλληνο-Αίγυπτιακής ζοινότη- 
τος έργασία έχει νά δείξη κατά τό 1874, άνεξαρτήτως τής 
προεκτεθείσης συνδρομής τοΰ έν Ραμλίω σχολείου, 629 
μαθητάς, 437 άρρενας ζαΐ 192 Οήλεις, έζ τών όποιων 397 
έδιδάχθησαν δωρεάν ζαΐ 232 έπί διδάκτροις. Ή μεταξύ τών 
άριθμών τούτων άναλογία μαρτυρεί, ύπό τήν έποψιν μέν 
τοΰ γένους, ότι τό ώραϊον φύλον ζαθυστερεϊ ύπό τό ήμισυ 
είς τόν αγώνα τών γραμμάτων, όπερ, διά ζοινότητα προο
δευτικήν, άσυγχώρητον, έάν πρόκειται νά σχηματίση ζατά 
σκοπόν τό οικογενειακόν φυτώριον αύτής· ύπό τήν έποψιν 
δέ τής δωρεάς, ότι ή οικονομική τών περιουσιών κλιμαξ ού- 
δαμοΰ είναι όσον μαζρόθεν ύποτίθεται ύπέρ πολύ ύψηλή.

Έν γένει ή έν ’Αλεξάνδρειά Ελληνική κοινότης άποτε
λεϊ έν τών ώραιοτέρων τοΰ νεωτέρου αποικιακού ήμών πνεύ

ματος κατασκευασμάτων, τό όποιον προώρισται νά χρησί- 
μεύση ώς σταθμός άμα ζαί οδηγός πρός τό διά τοΰ Σουέζ 
μεταξύ τής άπωτέρας ’Ασίας ζαί τής Εύρώπης έμπορικόν 
μέλλον τής Ελλάδος. Ό σύνδεσμος τής άποικίας ταύτης 
μετά τής Μητροπόλεως έχει τι μάλιστα άπέναντι τών λοι
πών έξαιρετικόν. Άνεξαρ ιήτως τοΰ κοινοΰ αίματος καί τών 
κοινών ιδεών, ύφίσταται καί πολιτική τις ιδιαιτέρα ένότης, 
καθόσον .ολόκληρος ό αποικιακός όργανισμός σταθερώς 
άπέβλεψε πρός τό έν Άθήναις Ελληνικόν κέντρον, τοΰ

Α'. ΣΤΝΕΔΡ1ΟΝΤΩΝ ΕΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ. 133 
όποιου ό έν Αλεξάνδρειά άντιπρόσωπος αποτελεί τόν πυ
ρήνα τής διαχειριζομένης τά κοινά επιτροπής. Έν γένει δέ 
ή έκλέγουσα ταύτην αποικία πανδήμως έτέθη ύπό τήν αιγί
δα καί τήν σημαίαν τής Ελληνικής δικαιοδοσίας.

II ΡΗΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ.

'Γή *’|s ’Απριλίου συνήλθεν έν τώ μεγαλοπρεπεΐ ζατα- 
στήματι τής «Έταιρίας τών Βιομηχάνων τής Κάτω Αύ- 
στρίας» τό πρώτον Οικονομολογικόν Συνέδριον έν Αύστρία. 
Άπό τινων μηνών, τή πρωτοβουλία τινών έζ τών περί τήν 
δημοσίαν οικονομίαν ασχολούμενων ζαί μεγάλων βιομηχά- 
νων, ή ιδέα τής συστάσεως τοιούτου Συνεδρίου, ώς ζαί έν 
άλλοις Κράτεσι, ζαί δή ζαί έν τή όμόρω τής Αύστρίας 
Γερμανία, όπου άπό έτών λίαν έπιτυχώς ένεργεϊ, έγένετο 
άσπαστή καί έλαβε πρακτικήν ύπόστασιν, πανταχόσε έπι- 

δοζιμασθεϊσα.
Ό άριθμός τών μελών, συμποσουμένων ήδη είς 400, 

μαρτυρεί πόσον τό Συνέδριον αύτό ένδιαφέρει είς τάς δια
φόρους τάξεις τής κοινωνίας. Μεταξύ τών μελών άπαντα 
τις συνηνωμένους πάντας σχεδόν εκείνους, οΰς ή Αύστρία 
δύναται νά μετρήση έν έαυτή ώς έξέχοντας είς οίονδήποτε 
κλάδον τής Πλουτολογίας. Καί τώ όντι, έμποροι, ^ιομή- 
χανοι, τραπεζϊται, 3ουλευταί ζαί ζαθηγηταί, έν γένει άπα- 
σαι αι τάξεις αί είς τήν οικονομικήν άνάπτυξίν τής κοινω
νίας συντείνουσαι έπαξίως άντεπροσωπεύντο. Καθώς δέ 

ήτον ευκολον νά προίδη τις, ένεκα μάλιστα τών άντικει- 
μένων, τών άποτελούντων τήν ήμερησίαν διάταξιν τής 
τρίτης συνεδριάσεως, οί μεγάλοι βιομήχανοι άπήρτιζον τό 

σημαντικώτερον μέρος τοΰ Συνεδρίου.
Μετά τόν κατά τά είθισμένα σχηματισμόν τοΰ προε

δρείου του, προέβη τό Συνέδριον έπί τή ήμερησία αύτοϋ
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διατάξει, κατά τήν πρώτην συνεδρίασιν, είς τό περί τής 
μεταρρυθμίσεως τσΰ φορολογικού συστήματος ζήτημα. Ό 
εισηγητής κ. llosken εκφράζει ότι συμφωνεί κατ’ αρχήν 
πρός τά ύπό τής Κυβερνήσεως ύποβληθέντα νομοσχέδια 
διά τούς άμεσους φόρους, λυπεΐται όμως ότι δέν προηγήθη 
συνενόησίς τις πριν έπιληφθώσι τής έργασίας τών καθ’ έ 
καστα νομοσχεδίων. Κατ’ αύτόν ή μεταρρύΟμισις είναι το- 
σούτω μάλλον επείγουσα, καθ’ όσον τήν σήμερον ούχί μό
νον ή μέθοδος τοϋ φορολογεΐν δέν είναι ορθή, άλλά καί τό 
μέτρον τών φόρων είναι ύπερβολικόν, καί ή οικονομική αύ
τών άπόδοσις λίαν ανεπαρκής τυγχάνει. Πρός επιτυχή φο
ρολογικήν μεταρρύθμισιν προτείνει τούς επομένους προκα

ταρκτικούς όρους :
1 ' Τό μέτρον τών φόρων τότε μόνον όρθώς άναλογεΐ 

πρός τήν οικονομικήν δύναμιν, όπόταν έκ τοϋ περισσεύ
ματος τής άξίας τής παραγωγής απομένει άποθεματικόν 
τι δι’ ένδεχομένας δυστυχίας κα μέσα διά τήν βελτίωσιν 
τής οικονομικής τών φορολογουμένων καταστάσεως. 2ν 
Τεκμήριου τής προμνημονευθείσης ορθής άναλογίας εϊναι 
ώς έπί τό πλεΐστον, ότι ή τών φόρων άπόδοσις αύξάνει 
άνευ ύψώσεως αύτών. 3 ’ Άπ’ έναντίας τό ύπερβολικόν 
τών φόρων γνωρίζεται, όταν έν τοΐς προϋπολογισμούς κατά 
συνέχειαν άναφαίνωνται ελλείμματα, όταν κατά συνέπειαν 
τούτου γίνωνται δάνεια, οί φόροι αύξάνωνται καί έθνιχά 
κτήματα πρέπει νά πωλώνται. 4·’" Έν τοιαύταις περιπτώ- 

σεσιν ή μεταρρύΟμισις τών φόρων αύτή καθ’ έαυτήν δέν 
τελεσφορεί, άλλά προσαπαιτεΐται καί οίκονομικωτέρα διά- 
Οεσις τών τοϋ Κράτους δαπανών. 5'' 'Π φορολογική πο
λιτική πρέπει νά έπιστήση σύντονον τήν προσοχήν της 
είς τήν έμψύχωσιν τής δημοσίας οικονομίας. 6 ν Ύπ’ αύ
τήν τήν έποψιν ή άποκατάστασις σταθεράς μεταλλικής 
άξίας εϊναι ή πρώτη άνάγκη εδραίας βάσεως κανονικού 
προϋπολογισμού.

'Η συζήτησις ύπήρξεν άρκετά ζωηρά· αί ίδέαι τών οπα
δών τών διαφόρων συστημάτων άνεπτύχθησαν διά μακρών 

όλοι δέ σχεδόν ήσπάσθησαν τήν γνώμην τοϋ Κ. Max Wirth, 
ινα τό Συνέδρων δι’ όλων τών έφικτών μέσων ζητήση τήν 
κατάργησιν τοϋ Λαχείου 'lotto', τοΰ όποιου τά ολέθρια ά
ποτελέσματα εϊναι πλέον αναμφισβήτητα. Τό λαχεΐον 
βλάπτει ούχί τόσον διά τήν ύλικήν άπώλειαν, ήν ύφίστα- 
ται ό λαός, δσον καί πολλώ μάλλον διότι άναθέτει ούτος 
τήν έλ-ίδα του πολύ όλιγώτερον είς τήν αύτοβοήθειαν, δη
λαδή τήν έκ τής έργασίας του δύναμιν, ή είς τό έντεΰθεν 

προσδοκώμενον τυχαιον κέρδος.
Έπί τέλυυς τό Συνέδρ ον έκφέρει τήν έξής άπόφασιν : 

ά— «ΤΙ μεταρρύΟμισις τών αμέσων φόρων δύναται άκρι- 

βώς νά έπιτευχθή μόνον διά τής εισαγωγής γενικού τίνος 
φόρου έπί τοϋ εισοδήματος income tax'., άντικαθιστώντος 
τά προσθέματα έπί τών νΰν έπί τής άποδόσεως φόρων (Er- 
trngsstener). S' — Οί έπί τής άποδόσεως φόροι, έντός τών 
οποίων πρέπει αύστηρώς νά άποφεύγη τις πάσαν διπλήν 
φορολογίαν, πρέπει νά έκλαμβάνωνται ώς φόροι διανεμη
τικοί, είς τρόπον ώστε τό έξ έκάστου στοιχείου άποφερό- 
μενον πιθανόν ποσόν νά διανέμηται έξ ίσου είς τάς κατά 
μέσον όρον αποδόσεις τών όμοειδών αντικειμένων, γ' — Ό 
έπί τών οικοδομών φόρος, καθώς καί οί λοιποί έπί τής προσ
όδου φόροι, νά βασίζωνται έπί τής άρχής ομοιομόρφου έξα- 
χριβώσεως τών βάσεων τής προσόδου καί νά μετριασθή 
πρός τό συμφέρον πληρεστέρας ίκανοποιήσεως τής ανάγ
κης κατοικιών, δ' — Έν τοΐς έπί τής παραγωγής φόροις 
δεν πρέπει νά γίνηται διάκρισις μεταξύ ατομικών καί με
τοχικών έπιχειρήσεων, ούτε ύπό τήν έποψιν τής έκτιμήσεως 
τής προσόδου, ούτε ύπό τήν έποψιν τής έπιμετρήσεως τών 
συντρεχόντων αιτίων ή διαχώρισις ένός ιδιαιτέρου έπί τής 
άμοιβής φόρου δέν δικαιολογείται, ούτε έκ θεωρητικών, ούτε 
έκ πρακτικών λόγων, ε'—Έν ω οί έπί τής άποδόσεως φόροι, 
κυρίως δέ είς τάς βάσεις αύτών, πρέπει νά μένωσιν αναλ
λοίωτοι έφ’ όσον δυνατόν, καί μόνον κατά μακρά διαλείμ
ματα νά άναθεωρώνται, έξ έναντίας ό έπί τοϋ εισοδήματος 
φόρος πρέπει νά κανονίζηται κατά τάς διακυμάνσεις τών
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αναγκών τοΰ Κράτους, κατά δέ τήν εισαγωγήν του, έως 
ού έπιτευχθώσιν ασφαλείς φορολογικοί βάσεις, πρέπει νά 
σεθή έν ένεργεία τό έλάχιστον μέτρον φόρου.

Κατά τήν δευτέραν συνεδρίασιν, γενομένην τή επαύριον 
6 ’Απριλίου, ό Πρόεδρος μεταξύ άλλων κοινοποιήσεων ύπο- 
βάλλει τρεις προτάσεις τοΰ Συλλόγου τών έν Στειρία βιο- 
μηχάνων. Ή μία τούτων, άποβλέπουσα εις τήν του σιδή
ρου τήξιν, νομίζω ότι δύναται ίσως νά ένδιαφέρη καί ήμάς, 
καθ’ ότι ώς γνωστόν πάμπολλα καϊ πλουσιότατα μεταλ
λεία σιδήρου έχομεν έν Έλλάδι, τά όποια όμως καταντώ- 
σιν άχρηστα, έλλειπούσης τής καυσίμου ύλης, δηλαδή τοΰ 
γαιάνθρακος.

Ό σύλλογος ούτος άντιπροσωπεύων τούς βιομη/άνους 
τοΰ μέρους εκείνου τής Αυτοκρατορίας, όπου ή τήξις του 
σιδήρου είναι τά μάλα πρεκεχωρημένη, ζητεί ϊνα τό Συνέ
δρων κατορθώση παρά τή Κυβερνήσει, όπως δημοσίαις δα- 
πάναις γίνωσι δοκιμαί πρός χρησιμοποίησιν του ληγνίτου, 
διά τήν έργασίαν τών καμίνων (hauls fourneaux). "Ωστε φαί
νεται ότι έν Στειρία είναι μακράν άκόμη άπό του νά έχωσι 
τήν βεβαιότητα, ήτις έως πρό τίνος άκόμη έπεκράτει πα
ρ’ ήμΐν, ότι τό μετάλλευμα τής Σερίφου ήδύνατο νά τακή 
διά τοΰ ληγνίτου, τόν όποιον έχομεν. Άφ’ ού ήμείς δέν 
δυνάμεθα νά ένεργήσωμεν τοιαύτας δοκιμάς, άς εύχηθώμεν 
όπως αί τών άλλων έπιτύχωσιν, καθ’ ότι καί ήμεϊς τότε θά 
δυνηθώμεν νά χρησιμοποιήσωμεν τά πλούσια μεταλλεία 
σιδήρου, τά όποια νομίζο» θά είναι διά τήν 'Ελλάδα σπου- 
οαιοτάτη πηγή πλούτου, άφ’ ού μάλιστα τοσοΰτον έπεκτεί- 
νεται καθ’ έκάστην ή χρήσις τοΰ σιδήρου.

Ή συνέλευσις παραπέμπει τάς έν λόγω προτάσεις, ώς έν 
τή προηγουμένη συνεδριάσει καί τάς περί τών σιδηροδρο
μικών διατιμήσεων προτάσεις τοΰ καθηγητοΰ Β linski, είς 
τήν έπιτροπήν τοΰ Συνεδρίου όπως μετά τήν δέουσαν προε
τοιμασίαν εΐσαχθώσιν κατά τήν προσεχή σύνοδον αύτοΰ· 
μετέβη δέ τοιουτοτρόπως είς τήν ήμεοησίαν διάταξιν, δη
λαδή τό ζήτημα τοϋ μεταλλικού νομίσματος.
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Ό εισηγητής Dr Herzka έκθέτει ότι ή κοινή άπαίτησίς, 
όπως άποκατασταθή πάλιν τό μεταλλικόν νόμισμα, κατ’άρ- 
χήν δέν άπαντα προσκόμματα, άλλ’ ότι έκ μέρους τοΰ βιο- 
μηχανικοΰ καί εμπορικού κόσμου καθώς καί τών πολιτι
κών έγείρονται οί έξής δισταγμοί· ότι ή ύποτίμησις τοΰ 
χαρτονομίσματος έχει τό άποτέλεσμα προστατευτικού διά 
τήν έγχώριον βιομηχανίαν δασμοΰ· ότι ή άποκατάστασις 
τοΰ μεταλλικού θέλει ύψώσει τόν τόκον ότι τό Κράτος ά- 
δυνατεϊ νά ύποστή τάς οικονομικός θυσίας, άς ή μεταβολή 
αύτη συνεπάγεται· καί ότι κίνδυνος έπί τέλους έπίκειται 
μήπως, έν περιπτώσει νέων πολιτικών περιπλοκών, ή Κυ· 
βέρνησις υποχρεωθή νά έκδώση έκ νέου χαρτονόμισμα, 
τοΰθ’ οπερ, μεθ’ όλας τάς γενομένας θυσίας, ήθελεν έπανα- 

φέρει τήν αύτήν ανωμαλίαν.
Άποκρούων τήν ορθότητα τών ισχυρισμών τούτων, ό Κ. 

Herzki αναλύει ένα έκαστον, ινα άποδείξη οΰ μόνον τό άβά- 
σιμον, άλλά καί τό άντικρυς έναντίον έκάστου τών έπιχει- 
ρημάτων αύτών. Καί πρώτον μέν διατείνεται, ότι αί διακυ
μάνσεις τής ΰπερτιμήσεως τοΰ μετάλλου πρός τό χαρτο
νόμισμα, άντί ώφελείας, θετικήν καί σπουδαίαν βλάβην τή 
παραγωγή τής Αύστρίας προξενοΰσι, καθ’ ότι κατά τάς 
μεταβολάς αύτάς αί τιμαί τών ήμερομισθίων καί τών πρός 
τό ζήν άναγκαίων άκολουθοΰσι ταχύτερον καί μετά πε- 
ρισσοτέρας έπιτάσεως τάς ώθήσεις, τάς προκαλούσας τήν 
ύψωσιν τών τιμών ή καί τήν έκπτωσιν αύτών. Πρός άπό- 
δειξιν τών λόγων του φέρει συγκριτικούς πίνακας, δεικνύ
οντας τήν κίνησιν τών τιμών διαφόρων ειδών έν ταΐς άγο- 
ραϊς τής Βιέννης, Πέστης καί άλλαις μικροτέραις άγοραΐς 
τής Αύτοκρατορίας. Έκ τών πινάκων τούτων έμφαίνεται, 
ότι οσάκις ή ύποτίμησις ήλαττοΰτο, έπήρχετο έκτακτος 
ύψωσις τιμών είς δλα τά είδη, καί τό δλως έναντίον συνέ- 
οαινεν οσάκις ή ύποτίμησις ηύξανε. Εκτός τούτου άπο- 
δεικνυεται, ότι κατά τάς μεταβολάς αύτάς τά σημειούμενα 
είδη άπό τοΰ 18-48 έως τοΰ 1872 έν τώ χονδρικώ έμπο- 
ρίω ύψώθησαν κατά 37 ■ , αί τιμαί τών πρός τό ζήν άναγ-
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ά δέ ημερομίσθια 
I . Δι’ επιχειρημάτων έπίσης ισχυρών άντι-

καίων κατά μέσον όρον κατά 50 
κατά 76 1

κρούει ό ρήτωρ τάς ύπέρ τής νΰν καταστάσεως λοιπάς 
προλήψεις. Άφ’ ού δέ ώμίλησαν καί τινες άλλοι, άμφισβη- 
τοΰντες τήν δικαιολόγησιν μάλλον ή τήν πρότασιν τοΰ εί- 
σηγητοΰ, τό Συνέδριον παμψηφεί έκφέρει τήν έπομένην 
άπόφασιν, εις τήν όποιαν επισυνάπτει σύντομον περίληψιν 
τών δικαιολογητικών σκέψεων τοΰ Κ. Herzka :

«Τό πρώτον συνέδριον τών Αύστριακών οικονομολόγων 
«κηρύσσει τήν άμεσον έπίληψιν τοΰ έργου πρός τακτο- 
«ποίησιν τοΰ μεταλλιζοΰ νομίσματος, ώς έπιβαλλομένην 
»ύπό άναποδράστου άνάγκης». Παραπέμπει δέ είς τήν επι
τροπήν, ίνα προετοιμάση διά τό προσεχές Συνέδριον τό ζή
τημα, «ποιον μέταλλον πρέπει νά ληφΟή 
εισηγητής Κ. Ilerzka έσύστησε μάλλον τόν 
«λέγει, παραδεχθείσης τής Γερμανίας τόν 
«ξωμεν και ημείς τό αύτό μέταλλον ώς 
«σματος, κινουνεύομεν νά τό ίδωμεν άπορροφούμενον τα- 
»χέως ύπό τοΰ γείτονος Κράτους· έκτος δέ τούτου ό άρ- 
»γυρος είναι μάλλον εύπόριστος, πρός δέ ζαί τό άπσθεμα- 
»τιζόν τής Τραπέζης συνίσταται κυρίως είς τοιοΰτο μέ- 
«ταλλον.»

ώς βάσις.» Ό 
άργυρον, «διότι, 
χρυσόν, άν έκλέ- 
βάσιν τοΰ νομί-

Κατόπιν έρχεται είς έξέτασιν τό περί Τραπέζης ζήτημα. 
Έπί τούτου δύο αντιμετωπίζονται άρχαί· ή μέν ύπέρ τοΰ 
παρόντος, δηλ. τής έν τή έκδόσει τοΰ χαρτονομίσματος 
συγκεντρώσεως, ή δέ έπιθυμεΐ διά τήν Αύστρο-Ούγγαρίαν 
τήν έπέζτασιν τοΰ δικαιώματος τούτου είς πλειονας 'Γρα- 
πέζας. Ή συζήτησις είναι ζωηρά καί πολλοί άγορεύουσιν 
ύπέρ καί κατά τών δύο συστημάτων, ώστε κατά τήν 6 i 
ώραν μ. μ. ό Πρόεδρος άναγκάζεται νά διαλύση τήν συνε- 
δρίασιν, ή δέ άπόφασις μέλλει νά ληφΟή τήν έπαύριον, άφ’ 
ού άκουσθή τό συμπέρασμα τοΰ είσηγητοΰ.

Τήν 7ν ’Απριλίου συνέρχεται τό Συνέδριον κατά τό πρό
γραμμά του είς τρίτην συνεδρίασιν, έν ή κατά τήν ήμερη- 
σίαν διάταξιν θέλει έξετασθή τό ζήτημα τών τελωνειακών
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δασμών καί τών έμπορικών συνθηκών. Ή αίθουσα είναι τό
σον ύπερπληρωμένη, ώστε μέγα μέρος τών παρευρισκομέ- 
νων άναγκάζωνται νά σταθώσιν όρθιοι. Ή πληΟύς τών λα- 
βόντων μέρος είς τήν σημερινήν συνεδρίασιν, καί ιδίως έκ 
τών τάξεων τών έμπορων καί βιομηχάνων, άποδεικνύει πό
σον ή ιδέα τοΰ Συνεδρίου έπεξετάθη, καί ποια σημασία 

άποδίδεται είς τάς άποφάσεις τοΰ άλλως τε όλως ιδιωτι

κού τούτου θεσμοΰ.Πριν ή ή συνέλευσις προβή είς τήν ήμερησίαν διάταξιν, 
ώφειλε κατά τά χθές άποφασισΟέντα νά ψηφοφορηθή τό 
ζήτημα τής Τραπέζης· άλλ’ ίνα τηρηΟή πιστώς τό πρό
γραμμα τοΰ Συνεδρίου, έπειδή έκ τής χθεσινής συζητήσεως 
άρκετά έσαφηνίσθη τό ζήτημα καί δύναται τις νά παραδε- 

χθή ότι έσχηματίσθη πλειοψηφία ύπέρ τής μιας γνώμης 
(τής ύπέρ τοΰ έν ίσχύϊ συστήματος τής μιας μόνης Τρα
πέζης έζοιδούσης χαρτονόμισμα), ό εισηγητής Κ. Wirth δη- 

λοϊ έν όνόματι αύτοϋ ζαί τοΰ συνεισηγητοΰ του, ότι πα- 
παραιτοΰνται τής έπί τών προτάσεών των ψηφοφορίας.

Τοιουτοτρόπως άρχεται ή συζήτησις έπί τοΰ ζητήματος 
τών τελωνειακών δασμών. Πρώτος αγορεύει ό εισηγητής 
Dr Γοσζ (οπαδός τοΰ προστατευτικού συστήματος). Λέγει 
ότι πρέπει νά Οεωρήση τις τό ζήτημα τοΰ προστατευτικού 
ή τό τοϋ ελευθέρου έμπορίου ώς πολιτικά ζητήματα, κα
θώς καί τήν βιομηχανίαν ώς ζήτημα τοΰ Κράτους. ’Ανα
φέρει τήν ’Αγγλίαν, ήτις, άν πρό 30 περίπου έτών παρε- 
δέχθη βεβαίως τό έλεύΟερον έμπόριον, έπί 300 όμως έτη 
ήκολούθει τω προστατευτικώ συστήματι. Άκόμη τώ 
■1842 είδη τινα βιομηχανικά έπροστατεύοντο έκεΐ διά δα- 

σμοΰ 12, 15, καί 20 Γ| . Άν καί ζατά τό 1815 ή ’Αγ
γλία ήρίθμει 6 000 000 άδράκτια, όσα δηλ. ή Αύστρία καί 
Γερμανία άριθμοΰσι σήμερον ήνωμέναι. μολαταΰτα έπρο- 
στάτευε τά ύφάσματά της διά δασμού 15 | . Ένεκα τής 
διαφόρου καταστάσεως είς ήν εύρίσκεται ή Αύστριαζή βιο
μηχανία, οί οπαδοί τοΰ προστατευτικού συστήματος ζητοΰσι 
μίαν οιόρθωσιν τού δασμολογίου, ώστε νά γίνη παραδεκτός
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δασμός άπό 10—20 |„ έπί τής άξίας, όστις νά όρισθή καί 
είσπράττηται ζατά βάρος. Τοΰτο δέ νά γίνη κατ’ αύτόνο- 
μον καί όλως εσωτερικόν τρόπον. Συμβάσεις πρός ξένα 
κράτη νά μή συναφθώσι πλέον.

Τούτον διαδέχεται ό τοΰ εναντίου συστήματος οπαδός 
Baron Μ. Kiibeck. Τό ελεύθερον, λέγει,έμπόριον θέτει τά συμ
φέροντα τοϋ Κράτους ύπεράνω τών ιδιωτικών, έν ω τό προ
στατευτικόν σύστημα έπιφέρει τό έναντίον άποτέλεσμα. Ή 
Αύστρία δύναται μόνον διά τής άμοιβαιότητος καϊ διά συν
θηκών, έπί τή βάσει τών μάλλον εύνοουμένων έθνών, νά 

έπιτύχη τά πλεονεκτήματα, άτινα άνταποκρίνονται τή βιο
μηχανία της. ’Εκείνο τό όποιον λείπει τή Αύστρία είναι 
συχνή έπιμιξία πρός τό έξωτεριζόν, ήτις διευκολύνει τήν 
έξαζρίβωσιν τών ξένων άγορών, συνηθειών καί αναγκών.

Κατόπιν τούτου ό Pr Me ger (τοΰ προστατευτικοΰ συστή
ματος οπαδός) συγκρίνει τούς δρους υφ’ ους έργάζονται ή 
εγχώριος καί ή ξένη βιομηχανία. Πληρόνεί αΰτη έν Αύ- 

στρια φόρους, ένεκα τών οποίων ή τιμή τής παραγωγής 
τών εμπορευμάτων της υπερβαίνει κατά 5 καί 6 ο|ο τήν τι
μήν τών αύτών αντικειμένων έν άλλαις Έπικρατείαις. Συμ
περαίνει δέ συνιστών τό προστατευτικόν σύστημα.

Εις άντίκρουσιν τούτου άγορεύει ό δεύτερος εισηγητής, 
οπαδόςτοΰ συςήματος τοΰ έλευθέρου έμπορίου, Κ. Cuchaczek. 
’Εάν, λέγει, οί όροι τής παραγωγής είναι ήττον εύνοϊζοί έν 
Αύστρία ή άλλοθι που, δι’ατί ζητείται ή υψωσις τοΰ δασμοΰ 
καί ούχί ή βελτίωσις τών όρων αύτών; Γενομένου παρεδε- 
κτοΰ ότι ή έγχώριος βιομηχανία φορολογείται ύπερβολικώς, 
διατί νά ζητήση τις τήν διόρθωσιν τοΰ άτοπου, διά τής ύψώ

σεως τοΰ δασμοΰ, καί ούχί διά τής έλαττώσεως τοΰ φόρου ; 
ΓΙαραπονουνται δι’ έλλειψιν κεφαλαίων είς τοΰτο πταίει ό 
άποκλεισμός, δν τό νομισματικόν σύστημα έπιβάλλει είς 
τάς άγοράς τοΰ Κράτους κατά τών ξένων κεφαλαίων, ά
τινα θά προσήρχοντο άμα ώς εύρόντα συμφερωτέρους δρους 
ή άλλοθι που. Υψηλοί δασμοί εϊναι επικίνδυνοι διά τούς 
βιομηχάνους, διότι έάν ή βιομηχανία προστατεύηται περισ-
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σότερον, τότε ή Κυβέρνησις θά άπαιτήση παρ’ αύτής άνω- 
τέρους φόρους, ό δέ έργάτης αυξησιν ημερομισθίων. Τότε 
δέ τί άπολείπεται τώ βιομηχάνω νά ζητήση ; Έκ νέου αύ- 

ξησιν τοΰ δασμοΰ ; (ίλαρότης) . . .
Άφ’ ού ήγόρευσαν έξ έκάστου μέρους άνά τρεις άκόμη, 

άντί τών 30 περίπου, οιτινες ήσαν έγγεγραμένοι, ή συνέ- 
λευσις (μειοψηφούντων 24 οπαδών τοΰ έλευθέρου έμπο
ρίου), παραδεχομένη τάς προτάσεις τών εισηγητών Κ. Κ. 

Poez καί Monger, άπεφάνθη ώς έξής :
1"ν Χωρίς νά έπηρεασθή ό μετά τής Ούγγαρίας τελω

νειακός καί έμπορίκός σύνδεσμος, όστις πρέπει νά άνανεωθή 

έπί τή βάσει πληρεστάτης τελωνειακής καί έμπορικής ένώ
σεως, αί ύπάρχουσαι τελωνειακοί καί έμπορικαί συμβάσεις, 
αιτινες λήγουσιν άπασαι κατά τό 1875 καί 1876, δέν 
πρέπει νά άνανεωθώσι· νά άναγγελθή δ’ άμέσως ή μή πε 
ραιτέρω παράτασίς των, δι’ δσας τούτων είναι άνάγκη. Τό 
δέ νέον δασμολόγιο·/ νά καταρτισθή αύτονόμως, άφ’ού έπι- 

μελώς έξαζριβωθώσιν αί άνάγκαι τοΰ Κράτους. 2' Ώς 
βάσις πρέπει νά χρησιμεύση δασμός συμβιβαστικός (συνή
θως άπό 10—20 °|u μόνον τής άξίας έκάστου είδους), ίζα- 
νοποιών τήν έπί πλέον διαφοράν τών έξόδων τής έγχωρίου 

παραγωγής, έφ’ δσον αΰτη προέρχεται έζ δυσκολιών γε
νικών, τάς οποίας τό άτομον δυσζόλως ή καί ούδόλως νά 
υπερνικήση δύναται. 3'’ Έν γένει νά τηρηθή τό σύστημα 
τοΰ κατά βάρος δασμοΰ. Είς τόν ύπολογισμόν τών έπί τής 
άξίας εκατοστών είς δασμούς κατά βάρος, πρέπει νά άπο- 
φύγη τις άπο)Αύτως τά άτοπήματα (ένταΰθα γίνεται λό
γος περί τής Αύστρο-’Αγγλικής έμπορικής συνθήκης), όσα 
έπιφέρει ή εις μίαν κατηγορίαν κατάταξις διαφόρων κλα- 

σεων έμπορευμάτων ιδίως δέ έν τοϊς σπουδαϊοις άντικει- 
μένοις πρέπει νά γίνη πολυβάθμιος διάκρισις, ώστε ή μέ
χρι τοΰδε προστασία τών κοινών ειδών πρός τά άνώτερα 
νά παύση, ίνα τέλος άνοιχθή καί έν τή βιομηχανία τών 
ύφασμάτων στάδιον άνταμεΐβον καί τήν εύφυα καί τεχνικω- 
τέραν έργασίαν, πρός μεγάλην ώφέλείαν τής έργατικής
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τάξεως. 4·1' Τό τοιουτοτρόπως έσωτερικώς και αύτονόμως 
συνταχθέν δασμολόγιο1? νά εΐναι έν χρήσει έν τή συναλ
λαγή μετ’ εκείνων τών Κρατών, τά όποια προσφέρονται 
τή Αυστρία κατά τό μέτρον τών μάλα εύνοουμένων έθνών 
έν ω πρός τά Κράτη, άτινα ήθελον άρνηθή τοΰτο, νά τίθη- 
ται έν ένεργεία ώς κανών τό γενικόν δασμολόγιον, οπερ 
άφ’ έαυτοΰ έφαομόζεται μετά τήν λήξιν τών εμπορικών 
συνθηκών.

Μετά τό πέρας τής τρίτης ταύτης συνεδριάσεως, ό πρό
εδρος έκήρυξε τήν λήξιν τοΰ πρώτου έν Αύστρία Οικονομο
λογικού Συνεδρίου, τοΰ όποιου ή πρώτη σύνοδος οιετρά- 
νωσε τήν ζωτικότητα Θεσμοΰ, όστις έν βραχυτάτορ χρόνω 
κατέβαλε βαθείας ρίζας είς τό έδαφος τής κοινής γνώμης. 
Οί τέως ένεκα διαφόρων λόγων αναφανδόν άντιφρονοΰντες 
άναγκάζονται νά όμολογήσωσι τήν πρακτικήν σημασίαν, 
ένεκα τής όποιας τό Συνέδριο·? τούτο δέν θέλει λείψει νά 
έχη είς τό έξής σπουδαιότητα έν τοΐς δημοσίοις πράγμασι 
διά τής συμβουλευτικής άξίας τών άποφάνσεων αύτοΰ.

Κατά πρώτον νΰν συνήλθον έξ όλων τών μερών τής 
Αύτοκρατορίας, οί περί τήν δημοσίαν οικονομίαν μελετών- 
τες, ένα έν τοϊς οικονομικοί; ζητήμασι τής ήμέρας, τά όποια 
τόσον άπασχολοΰσι τήν κοινήν γνώμην, συσκεφθώσιν ό,τι 
κοινή συμφερώτερον. Έν τώ πρός άλληλα τριημέρω άγώνι 
τών διάφορων συστημάτων διϋλίσθησαν ζητήματα οικονο
μικά πρώτης τάξεως, άπεδείχθη δέ ότι ό τόπος δέν άμοι- 
ρεϊ τοσοΰτον οικονομικών ικανοτήτων, όσον, ένεκα τών κρί
σεων άς τό Κράτος είς διαφόρους έποχάς καί δή έσχάτως 
ύπέστη, πολλοί ύπελάμβανον. Ούδ' ήτον εύκολος καί «μι
κτός περιπλοκών ή έντολή, ήτις τώ συνεδρίω αύτώ έπεβάλ- 
λετο, διότι άν καί τά πλεΐστα τών ζητημάτων έφ’ ών έπρό- 
κειτο νά άποφανθή, ύπό τήν έποψιν τής θεωρίας καί τής 
έπιστήμης είναι λελυμένα, καί δύνανται νά Οεωρηθώ- 
σιν ώς άδιαφιλονείκητα πλέον, άλλ’ όμως έν τή πρακτική 
έφαρμογή τών αρχών αύτών τά πολυειδή συμφέροντα άν- 
ταγωνίζονται πολλάκις άπό συνηθειών καί προλήψεων 
τοΰ βιομηχανικού καί έμπορικού κόσμου, αϊτινες έπί τοιού
των ύποθέσεων εΐναι λίαν δυσυπέρβλητοι έντός πολυμελών 
μάλιστα συνελεύσεω1·.

"Οσον άφορα ιδίως είς τό ζήτημα τοΰ δασμού καί τοΰ 
έμπορίου, οί θιασώται τοΰ προστατευτικού συστήματος ήραν 
νίκην περιφανή, τήν όποιαν όμως χεωστοΰσιν ούχί τόσον είς 

τήν δύναμιν τών έπιχειρημάτων των, ή τήν έν γένει αριθ
μητικήν ύπεροχήν τών οπαδών αύτοΰ τοΰ συστήματος, όσον 
είς τήν επιτυχίαν τής δραστικής ένεργείας των, και τό ένδια- 
φέρον, δπερ κατόρθωσαν νά διαγείρωσι παρά τή βιομηχανική 
τάξει, έξ ής πλείονες τών εκατόν έκ τών έν Βιέννη βιομηχά- 
νων, παρευρεθέντες είς τήν συζήτησιν, έδωκαν διά τής ψή
φου των τήν επιτυχίαν. "Οτι ή μερίς τοΰ έλευθέρου έμπο
ρίου δέν περιήλθε τοιαΰτα, έκλογικής ούτως είπεϊν πάλης, 
μέσα, τή περιποιεΐ τιμήν ήττον όμως άξιέπαινος εΐναι ότι 
δέν έσχε τήν ύπομονήν, καί τοι βλέπουσα τήν αριθμητικήν 
ύπεροχήν τών άλλων, νά παραμείνη μέχρι τής ψηφοφορίας. 
Καθώς έκ τοΰ καταλόγου τών μελών φαίνεται, θά άπήρ 
τιζε μειοψηφίαν τόσον σπουδαίαν, ώστε δέν θά ήτο πλέον 
αμφιβολία ποιον σύστημα απολαύει τής πλειοψηφίας παρά 
τοΐς οίκονομολόγοις τής Αύστρίας. "Ας χρησιμεύση τοΰτο 
ώς μάθημα, ίνα έν άλλαις περιστάσεσι μή άποθαρρύνωνται, 
καθιστώντες ούτω τοΐς έναντίοις των τήν νίκην εύκολω- 
τέραν. Δύναται τις, νομίζω, νά βεβαιώση ότι ή άπόφασις 
αύτη τοΰ Συνεδρίου δέν Οά δυνηθή νά έκτελεσθή, καί κυ
ρίως ένεκα τής Ούγγαρίας, ήτις ούδέποτε πιστεύω θέλει 
στέρξει είς παλινδρομήσεις έπί τής οικονομικής καταστά
σεως, τά έπιβλαβή άποτελέσματα τών όποιων θά ήσαν τά 
αύτά δι’ άμφότερα τά μέρη τής Αύτοκρατορίας, δέν Οά ήδύ- 
ναντο δέ νά προσφέρωσι διά τήν Ούγγαρίαν ούδέ τήν έλα- 
χίστην κατά τό φαινόμενον ώφέλειαν.

Άφ’ έτέρου όμως αί άποφάσεις τοΰ Συνεδρίου έπί τών 
άρχών τής τοΰ φορολογικού συστήματος μεταρρυθμίσεως 
καί τής άποκαταστάσεως τοΰ μεταλλικού νομίσματος, εΐναι 
τά μάλιστα άξιοσημείωτος καί εύχάριστος. Αί έπί τής τών 
φόρων μεταρρυθμίσεως άγορεύσεις έπί πολύ ύπερτεροΰσι 
τών έσχάτως έν τή Βουλή έπί τοΰ ζητήματος τούτου ά- 
παγγελθεισών. Έν ω έκεΐ παντοΐοι λόγοι πολιτικών μερί
δων, καί τά ιδιαίτερα συμφέροντα μιας έκάστης έπαρχίας, 
έξαιρετικώς δέ μόνον πρακτικοί λόγοι έπεκράτουν, οί ρή
τορες τοΰ Συνεδρίου ήρεύνησαν τό ζήτημα απλώς ύπό οι
κονομικήν έποψιν, θεωριτικώς τε καί πρακτικώς· οΰτω δέ 
συνέβη, ώστε έν ώ ή Βουλή δέν ήδυνήθη μέχρι τοΰδε νά 
άποφασίση τι έπί τών άρχών τής τών φόρων μεταρρυθμί
σεως, τό Συνέδριο1? συνέταξεν έπί τούτων πρόγραμμα, τό ό
ποιον ού μόνον πρός τούς κανόνας τής έπιστήμης συμφω-
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νει, άλλά ζαί πρός όλας τάς τής πρακτικής άξιώσεις πλη
ρέστατα άνταποζρίνεται.

Έτι μεγαλειτέραν ζαί άμέσως πρακτικωτέραν βαρύτητα 
κέζτήνται αί έπί τοΰ ζητήματος τοΰ μεταλλικού νομίσμα
τος άποφάσεις τοΰ Συνεδρίου. Ή κυβέρνησις πρό πολλου 
φαίνεται βουλεύεται νά έπαναφέρη τό μεταλλικόν νόμισμα 
είς κυκλοφορίαν άλλ’ άφ’ ένός φοβείται τήν άντίστασιν 
τών βιομηχάνων, οΐτινες πρεσβεύουσι μετ’ επιμονής τήν 
άλλως τε έσφαλμένην αρχήν, ότι ή ύποτίμησις τοϋ χαρτο
νομίσματος τοϊς χρησιμεύει ώς προστατευτικός τις δασμός, 
άφ’ έτέρου δέ άποφεύγει νά έχη εναντίον της τήν τής Βου
λής πλειοψηφίαν, ήτις ένεκα κακώς εννοούμενης οικονο
μίας, πιθανόν νά τή άρνηθή τά άναγκαΐα ποσά πρός έξό- 
φλησιν καί άρσιν τών ζυζλοφορούντων χαρτονομισμάτων 
τοΰ δημοσίου ταμείου. 'Η άπόφασις αύτη Θέλει δείξει τή 
κυβερνήσει, οτι οί φόβοι ούτοι είναι άνυπόστατοι, διότι τό 
μέν βιομηχανικόν καί εμπορικόν στοιχεϊον τής Αύτοκρατο- 
ρίας, μετά τάς είκοσιεπταετεϊς κρίσεις καί δοκιμασίας άς ή 
άθλιότης τής οικονομικής καταστάσεως έπήνεγζε, δέν πι
στεύει πλέον ότι ή ύποτίμησις τοΰ χαρτονομίσματος τω 
παρέχει ύποστήοιξιν, ή δέ Βουλή κατά πασαν πιθανότητα 
δέν θά άμβλυωπήση τόσον, ώστε νά μή άναγνωρίση τά με
γάλα πλεονεκτήματα, άτινα θέλει παρέξει ή επαναφορά 
τοΰ σταθερού μεταλλικού νομίσματος.

Ταΰτα έν συντόμω τά κατά τό πρώτον έν Αύστρία Οικο
νομολογικόν Συνέδριον, οπερ εύθύς έξ άρχής προσελκύσαν 
τήν καθολικήν τής Εύρώπης προσοχήν, προώρισται νά έ- 
ξασκήση μεγάλην έπιρροήν έπί τής συγχρόνου οικονομολο
γικής έν γένει πρακτικής, δι’ όλης τής βαρύτητος τής έν 
τώ ζέντρω τής Εύρώπης Αύστριαζής έφαρμογής.

Έκ Βιέννης. Λ. Γ. ΣΚΟΓΖΕΣ.

ΧΡΟΝΙΚΑ·

Ή δύναμις τής έθνικής συνειδήσεως και τής επιστήμες άπετέλε- 
σεν εσχάτως άξιομν/μόνευτον σταθμόν έν τή πολιτειακή ήμών ζωή.

— Τά όνειρα έρχονται καί παρέρχονται, ή δέ αλήθεια τοΰ Λαοΰ 
μένει εις τόν αιώνα.

Έν Άβτ,ναις, I Μαίου 1873.


