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ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΉΡΙΑ.

Έκ της φύσεως τών πραγμάτων ούο μεγάλα έν τή έθνική 
οικονομία ανοίγονται ρεύματα, έξ ών τό μέν συναθροίζει, 
τό δέ διασκορπίζει τά οικονομικά αγαθά. Πόσον χρήσιμος 
αποβαίνει ή υψωσις τών οχθών του πρώτου ρεύματος, μαρ
τυρεί ή ιδιαιτέρα περίστασις, ότι έξ αύτοΰ πληροΰται καί 
ύπερχειλίζει τό δεύτερον ρεΰμα. 'Όσον περισσότερον ανα
πτύσσεται τό πνεΰμα τής οικονομίας, τόσον τά προχώ
ματα καθίστανται ισχυρότερα. Έκτος αύτοΰ δέν ύπάρχει 
δραστηριωτέρα άντίδρασις κατά τής έν ταΐς νεωτέραις κοί- 
νωνίαις ύπεράνω παντός μέτρου ύπερακοντίσεως τής κατα
ναλώσεως είς όλα τά στάδια τοΰ απολαυστικού βίου.

Διά τοΰτο πρέπει ή διδασκαλία τής πρακτικής οικονο
μίας νά είσάγηται άπό τής παιδικής ήλικίας έντός τοΰ με
γάλου τής κοινωνίας σώματος. Σχολεία, βιομηχανικά κα
ταστήματα, παντός είδους συγκεντρώσεις, καθ’ άς ή παι
δική ήλικία παρίσταται είς αριθμόν κατά τό μάλλον ή ήτ
τον σπουδαϊον, εϊναι φυσικοί τινες οργανισμοί έπιτηδειότα- 
τοι πρός καλλιέργειαν καί διάδοσιν τοΰ πνεύματος τής 
οικονομίας. Θά λάβω ώς θέμα τό σχολεΐον, ώς τόν εύρύ- 
τερον έπί τοΰ προκειμένου συγκεντρωτικόν οργανισμόν.

Αί ανώτερα·. τάξεις τών σχολείων είναι προορισμένα·, νά 
έξασκώσι τό μαθητικόν παράδειγμα έπί τών κατωτέρων. 
"Οσοι μικράν έχουσι ιδέαν περί τοΰ παραδείγματος τούτου 
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λησμονοΰσι τήν έν τώ μιμητικω τής παιδικής ηλικίας 
σπουδαιοτάτην τοϋ ανθρωπισμού δύναμιν. Καθόσον προά- 
γεται ή οικονομική διδασκαλία παρά τοϊς μεγαλειτέροις, 
κατά τοσοΰτον ή όρεξις αύτής εισάγεται καί παρά τοΐς 
νεωτέροις τών μαθητών.

Έν πρώτοις τά μαθηματικά δύνανται νά συνδυασθώσι 
πρός τά οικονομικά έπί τής βάσεως τών πρακτικών ύπο- 
λογισμών, τούς οποίους τό άτομικόν συμφέρον τών τα- 
μιευόντων μαθητών εννοεί πληρέστερον τοΰ δσον επιτρέπει 
ή άφηρημένη νΰν διδασκαλία. ’Ακολούθως έρχονται αι θε
τικότεροι συνέπειαι τής πολλαπλασιάσεως τών ταμιευομέ- 
νων κεφαλαίων· ήτοι ποια ήθικά έλατήρια κινοΰσι τήν ψυ
χήν τοΰ ταμιεύοντος μαθητοΰ καί ποϊαι έλπίδες έντεΰθεν 
γεννώνται. Φαντα^ομαι τό αιώνιον, τό αισθητόν μάθημα 
τών έν τώ ευαγγελία) προνοητικών καί μή προνοητικών 
παρθένων!

Πρός λειτουργίαν τοΰ μηχανισμού άπαραίτητος εΐναι ό 
διδάσκαλος, δστις, προσωρινός τών μαθητών αύτοϋ ταμίας, 
οφείλει νά καταθέτη τά συναθροιζόμενα ποσά είς τό γένι- 
κόν τής έπικρατείας ταμιευτήριου (τής Εθνικής Τραπέζης 
παρ’ ήμΐν). ’Ιδού ποια μέθοδος άκολουθεΐται έν Βελγίφ, 
τό όποιον ούναται νά Οεωρηθή ώς περιλαμβάνον τόν ακρι
βέστερο'? τύπον τής Άγγλο-γαλλικής έπί τοΰ προζειμένου 
έφαρμογής. Διά πάσαν τοΰ σχολείου κλάσιν ύπάρχει κοι
νόν διπλότυπον βιβλίον, έν τώ όποίω έκαστος μαθητής κα
τέχει έν φύλλον. Τό μέν στέλεχος άνήκει είς τόν ταμίευ
σήν διδάσκαλον, τό δέ κοπτόμενον μέρος είς τόν μαθητήν. 
’Επ' άμφοτέρων εΐναι κεχαραγμέναι 12 (όσοι οί μήνες) κά
θετοι στήλαι καί 31 (όσαι αί ημέρα? οριζόντιοι γραμμαί, 
έπί τών οποίων έγγράφονται, έν τε τώ στελέχει τοΰ διδα
σκάλου και έν τώ τεμαχίω τοϋ μαθητοΰ, αί έκάστοτε κα
ταθέσεις τοΰ τελευταίου, ούσαι δεκταί είς δσον δήποτε έλά- 
χιστον ποσόν. Κατά τό τέλος τής έβδομάδος ένεργεϊ ό δι
δάσκαλος τάς άθροίσεις τών καταθέσεων έκάστου μαθητοΰ, 
καθ' δσον δέ υπερβαίνουσιν αύται τό έν φράγκου, διευθυνον- 

ται είς τό δημόσιον ταμιευτήριον, έν ώ κατατίθενται έπ’ ό. 
νόματι τοΰ μαθητοΰ, είς τόν όποιον δίδεται τοιοτοτρόπως 
διά τής μεσολαβήσεως τοΰ διδασκάλου τό προσήκον βι- 

βλιάριον.
"Οπως ό έλεγχος περί τής πνευματικής καί ήθικής άνα

πτύξεως, ούτω καί ό περί τής οικονομικής τοΰ μαθητοΰ 
προόδου εΐναι είς τήν διάθεσιν τών γονέων αύτοϋ, καθόσον 
στηρίζονται άμφότεροι είς είδικάς περί αύτών έγγράφους 
αποδείξεις, τών όποιων ή συνέχεια εΐναι πολυτιμώτατος 
οδηγός διά τόν άρχηγόν τής οικογένειας. Ένώ δε κατά κα
νόνα ή παιδική τοΰ μαθητοΰ ηλικία δέν εΐναι παραγωγός 
καί έπομένως αί κατ’ αύτήν καταθέσεις άπορρέουσιν ιδιαι
τέρως έκ τής θελήσεως τής διδούσης τά χρήματα οικογέ
νειας, ή τακτική μεσολάβησις ταύτης, καί διά τήν δόσιν 
καί διά τήν έξέλεγξιν, εΐναι σπουδαιότατου έφόδιον πρός 
τήν οικονομικήν τοΰ παιδικού πνεύματος τροπήν. Οί έρ- 
γατικοί παϊδες, δσοι φοιτώσιν είς τά σχολεία, έχουσι μεί- 

ζονας έξ εαυτών εύκολίας είς καλλιέργειαν τοΰ έν τώ σχο- 
λικώ ταμιευτήρια) οικονομικού πνεύματος. Παραλείπω τήν 
έν τοϊς έργοστασίοις νεαράν ηλικίαν, διά τήν όποιαν ή κεν
τρική τοΰ βιομηχανικού καταστήματος διεύθυνσις πολύ εύ- 
χερώς δύναται νά μεταβληθή, ύπό ταμιευτικήν έποψιν, εις 
προσωρινόν, ώς ό διδάσκαλος τοΰ σχολείου, θεματοφύλακα, 
διά τό τέλος τής άσφαλεστέρας (κατά τών κινδύνων τής 
άπειρίας) κατόπιν τοποθετήσεως τών άποταμιευμάτων έν 

τω γενικώ τοΰ τόπου ταμιευτήρια).
Έκτός τής διδακτικής σημασίας τών παιδικών ταμιευτη

ρίων, ήτις προώρισται νά καρποφορήση γενναιότερου έν τώ 
μέλλοντι τοΰ έργατικοϋ λαοΰ, έν γένει μέν τά άπό τής πρώ
της ήλικίας άποταμιευόμενα ποσά δύνανται νά χρησιμεύ- 
σωσιν είς τήν περίοδον π.χ. τής νεότητος τοΰ έργάτου πρός 
άγοράν έργαλείων, καί λοιπήν άρχικήν άποκατάστασιν είς 
περαιτέρω τεχνικήν έκπαίδευσιν αύτοϋ. 'Όσον δέ άφορα τήν 
κανονικώς έκπαιδευομένην νέαν γενεάν τοΰ σχολείου, ή 
έπιρροή τοΰ Οεσμοΰ δύναται νά περιλάβη όλόκληρον τό 
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διάστημα άπό τοΰ ζατωτάτου μέχρι τοΰ άνωτάτου τής 
έκπαιδεύσεως βαθμού. Τοιουτοτρόπως ή περί τά βιβλία, 
τά ένδύματα καί τά παντός είδους δίδακτρα δαπάνη δύνα
ται νά ζαταβάλληται, διά πάσης μάλιστα έξασφαλίσεως 
πρός τάς περιπέτειας τοΰ μέλλοντος, έκ τοΰ παρελθόντος 
χρόνου. "Ωστε οί συντρέχοντες τό παιδικόν ταμιευτήριον 
γονείς ένώ διδάσζουσι τά τέκνα των, συγχρόνως έπωφε- 
λοΰνται καί αύτοί τών οικονομικών ωφελειών των, τακτο- 

ποιοΰντες τάς έπερχομένας άείποτε οίχογενειακάς περί τήν 
παιδοτροφίαν άνάγκας.

Ύπό καθολικήν έποψιν ή άποτελεσματιζότης τής άπό 
έλαχίστων ποσών χρηματικής συγκεντρώσεως πρέπει νά 
μελετηθή ιδιαιτέρως έζ τής άφετηρίας τών παιδικών τα
μιευτηρίων, διότι δι’ αύτών βαθμηδόν δύναται νά άναπτυ- 
χθή έπί τοσοΰτον ή ταμιευτική τοΰ λ επ τ ο ΰ τάσις με
ταξύ τών άτόμων τοΰ πολλοΰ πληθυσμού, όσον μαρτυρεί 
ή -ζωτική πόλις Gl scow, ήτις περιέχει 125 τοιαΰτα τα
μιευτήρια (Penny Banks', τών οποίων ή ενιαύσιος τελευταϊον 
έργασία περιέλαβε 459 χιλ. πράξεις, ήτοι δραχμάς 
χιλ. είς καταθέσεις καί 397 χιλ. είς έπιστροφάς.

Τοιαΰτα πορίσματα τής ταμιευτικής τών 
δευουσών κοινωνιών εΐναι βεβαίως πολύ ενθαρρυντικά, 
δ’ άφ’ ένός αί άρχαί αύτών εΐναι ούσιωδώς
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x v.vu .u. »,υψιο[ΛΐΛ ια της τ α μ ι ε υ τ ι ζ ή ς τών προο· 
δευουσών κοινωνιών είναι βεβαίως πολύ ενθαρρυντικά. Ένώ 

' · ’ ' ' διοακταΐ καί
άφ’ έτέρου οί καρποί χρόνω ζαϊ ζόπω κτώνται, μή λησμο- 
νήσωμεν οτι ό θεσμός τοΰ παιδικού ταμιευτηρίου είναι σπου
δαιότατος εις χεϊρας τής Πολιτείας μοχλός διά τήν ζατά 

σκοπόν πρός τάς άνάγκας τής νεωτέρας κοινωνίας μεταρ- 
ρύθμισιν τής εθνικής έργασίας. Τοιουτο ρόπως άπό τοΰ ερ
γοστασίου μέχρι τοΰ σχολείου ή οικονομική τών παραγω
γικών κεφαλαίων αρμονία Οά εϊχε τι πειθαρχικόν πρός άδιά- 
κοπον πρόοδον, ύπό τάς σταθεράς τής καθόλου εθνικής 
έζπαιδεύσεως έμπνεύσεις.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ

ΑΔΡΙΑΝΟΪΠΟΑΕΩΣ.

Ή Άδριανούπολις εΐναι τό κυριώτερον έμπορεϊον τού ο
μωνύμου νομοΰ (βιλαετιού) τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ή 
έν αύτή έμποριζή έργασία κατά μέν τήν έξαγωγήν άνήκει 
όλη σχεδόν είς τούς Έλληνας, ζατά δέ τήν εισαγωγήν τό 
πλεΐστον είς αύτούς καί τούς Εβραίους. Ή Άδριανούπο- 
λις ζεΐται έν τώ κέντρω σχεδόν τής Θράκης έπί τής συμ
βολής τριών μεγάλων ποταμών, τοΰ Έβρου, τοΰ Τονσίου 
καί τής Άρδας, οϊτινες πρέπει νά Οεωρηθώσιν ώς άρτηρίαι, 
μεταβιβάζουσαι είς τήν πόλιν καί έξ αύτής διά τοΰ Έβρου 
μεταζομίζουσαι είς τήν θάλασσαν τά μεσογειότερα προϊ
όντα, ζαΐ τάνάπαλιν τά θαλάσσια μέχρι τής ένδοτέρας ξη
ράς. Τρεις Οάλασσαι έξ άποστάσεως εκατέρωθεν 24- περί
που ωρών συναγωνίζονται είς τήν έν γένει εμπορικήν ζί- 
νησιν τής Άδριανου πόλεως: ό Εΰξεινος Πόντος διά τής 
Άγχιάλου ζαΐ τοΰ Πύργου, ή Προποντίς διά τής Ραιδε- 
στοΰ καί Καλλιπόλεως, καί ή Μεσόγειος διά τής Αίνου καί 

Γιουμουλτζίνας. Περιπλέον ή όσημέραι αναπτυσσόμενη σι
δηροδρομική έν Τουρζία συγκοινωνία περιέχει, διά τήν Ά- 
δριανούπολιν καί τήν πέριξ αύτής χώραν, ελπίδας μέλλον
τος άνωτέρου παντός ύπολογισμοΰ.

Ύπό τοιαύτας προϋποθέσεις δέν εΐναι άπο σκοπού ή έ
ρευνα περί τών τάσεων τού εξωτερικού έμπορίου τής Ά- 
δριανουπόλεως, τό όποιον πρέπει νά διακριθή άπό τό όμο- 
ειδές έμπόριον τής λοιπής Θράκης, χωρίς έν τούτοις νά 
λησμονηθή ότι ή Άδριανούπολις εΐναι ή πρωτεύουσα τής 
χώρας έμποριζή άποθήζη, πρός τήν όποιαν όλος ό νομός 
συνδέεται. Κατά τό 1873 ή διεθνής ζίνησις τοΰ έμπορίου 
τής Άδριανουπόλεως περιέλαβεν 153 088 225 γρόσια (’),

(’) 'Έκαστον γρόσιον αντιστοιχεί πρός ·· τής δραχμής. Επομένως 
38 272 056 δραχμαί δέν είναι ασήμαντος εμπορική άξία εις χεϊ
ρας μιας πόλεως.
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έξ ών 65 390 980 έπί τής εισαγωγής καί 87 697 245 έπί 
τ^ς έξαγωγής, διαμοιραζόμενα έπί τοΐς | . ώς ακολούθως-

Χώραι Εΐσαγ. Έξαγ. Χώραι Είσαγ. Έςαγ.

Βέλγιον 37 Ρωσσία 1.25
’Αγγλία 17 23,17 'Ολλανδία 0.76
Αυστρία 13 10 ’Αμερική 0,75 _
Γ αλλία 12,30 39,22 Ήγεμονειαι 0,46
Τουρκία 9.25 9,53 Ελλά; 0,30 3,95Γερμανία 
’Ελβετία

6,15
1,53 Ξ ί Ιταλία 0,25 14,13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1873).—Μελετώντες τάς διαφόρους τάσεις 
τοΰ εισαγωγικού έμπορίου, παρατηρούμε·; δτι αί σπουδαιό
τεροι άφορώσι τα επόμενα. Τήν πρώτην θέσιν κατέχουσι 
τά άναγκαΐα διά τήν σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ί α ν έφόδια, ήτοι 
άτμομηχαναί, άμαξαι, τροχοί, έργαλεΐα, γαιάνθρακες, κλπ. 
τά όποια, τό πλεϊστον έκ Βελγίου, Αύστρίας καί ’Αγγλίας 
προερχόμενα, άντιστοιχοΰσι πρός 26 130 000 γρόσια.

Νήματα. — Εάν άφαιρέσωμεν τά άνωτέρω είδη ει
σαγωγής, άνήκοντα ούσιωδώς είς τήν πρώτην τών σιδη
ροδρόμων άποκατάστασιν, τά νήματα τής ’Αγγλίας άπο- 
τελουσι τό σημαντικώτερον είδος τής έν Άδριανουπόλει 

εισαγωγής, 4 530 000 γρόσια. Τά νηματουργεία τής Ελ
λάδος ούδέν έλαβον μέρος είς τήν εισαγωγήν ταύτην, άν 
καί άλλαχοΰ άπό τοΰ 1870 ήρξαντο νά είσάγωσι τά προϊ
όντα αύτών. ’Ολίγα δέματα άπεστάλησαν έκ τών κλωστη
ρίων τής Στυλίδος και τής Σύρου ώς δείγματα, τών οποίων 
δμως ή έξόδευσις άπήντησεν δυσκολίας, ού/ί ένεκα τής 
ποιότητος άλλ’ ένεκα τής άνεπιτηδειότητος ή άδρανείας 
τών έπιφορτισθέντων τήν δοκιμήν τής εισαγωγής. Έν τή 
άγορα τής Άδριανουπόλεως, ώς καί δλης τής Θράκης, τά 
νήματα τής Ελλάδος έχουσι σπουδαϊον μέλλον καί δύναν
ται νά σνναγων-.σθώσι πρός τά ’Αγγλικά κατά τε τήν ποι
ότητα καί τήν τιμήν. Ή διά τών Αύστριακών καί Γαλλι
κών άτμοκινήτων συγκοινωνία άπό Ελλάδος μέχρι Δεδεα-
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γατσίου καί έκεΐθεν διά τοϋ σιδηροδρόμου μέχρις Άοριανου- 
πόλεως καί Φιλιππουπόλεως εϊναι προχειροτέρα είς τά ερ
γοστάσια τής ’Ανατολής ή είς έκεϊνα τής μάλλον μεμα- 

κρυσμένης Δύσεως.
"Οσον άφορα τά ’Αγγλικά νήματα άνήκουσι ταϋτα εις 

κατωτέραν ποιότητα άποκλίνουσι πρός τό μέλαν χρώμα 
καί είσάγονται κλωσμένα ή άκλωστα. Πρέπει νά ση- 
μειωθή καί μικρά ποσότης καλλιτέρας ποιότητος, ως καί 
τά ερυθρά καί κυανά νήματα, τά όποια ή έγχώριος ύφαν- 
τική προμηθεύεται έξ ’Αγγλίας καί ’Ελβετίας. Οί εισαγό- 
μενοι άριθμοί νημάτων εϊναι συνήθως ·|Μ και ’’ |ai> άποτε- 
λοΰντες τά 3| τής δλης εισαγωγής, έξ ών τά κλωσμένα 
καί τό j άκλωστα. Ή μεγαλειτέρα κατανάλωσις προτιμά 
τούς άριθμούς ν| , έπομένως πρός τήν παραγωγήν τοιου- 
των πρέπει ιδιαιτέρως νά άποβλέψη ή Ελληνική νηματουρ
γία, ήτις δσον άφορα τήν λευκότητα καί τήν άλλην ποιό
τητα ύπερτερεϊ τής ’Αγγλικής ώς έν παραδείγματι έπί τοϋ 

άριθμοΰ 4|1(.
Ύ φ άσματα. — Τά μέν βαμβακηρά λευκά άποκλίνον- 

τα πρός τό μελάγχρουν καί τά κυανά άξίας 3 020 000 
γροσίων, προέρχονται έξ ’Αγγλίας, τά δέ έριοΰχα ώς και 
τά καλλιτέρας ποιότητος μεταξωτά καί ήμιμεταξωτά έκ 
Γαλλίας, τά δέ ύπόλοιπα έξ Ελβετίας (ήμιβαμβακηρά καί 
παντός είδους μανδηλικά), έξ Αύστρίας (φέσια, ζώναι, κε- 
φαλοδέματα, καλεμκεριά. άπομιμήσεις κουτουνιών, ά/.α- 
τζάδων κλπ.) καί έκ Γερμανίας (ιδίως έκ Σαξωνίας ήμι- 
μεταξωτά, άπομιμήσεις σελιμιέδων κλπ.). ΤΙαρατηρήσεως 
άξιον εϊναι δτι προηγουμένως ύπήρχεν έν τώ τόπω ίκανώς 
εύρωστος ύφαντική, τής όποιας δμως τά προϊόντα άπεμι- 
μήθη είς τοιοϋτον βαθμόν ή ξένη βιομηχανία, καί ιδίως ή 
Γερμανική καί Αύστριακή, ώστε, θεραπεύουσα τάς περί 
τά δυσαρμονικά σχήματα καί χρώματα έρριζωμένας πα- 
λαιάς ορέξεις τών χωρικών πληθυσμών, κατώρθωσε οιά 
τής μεγάλης εύθηνείας νά περιορίση τήν εγχώριον βιομη
χανίαν είς μικρόν κύκλον ένεργείας. Εϊναι σέ αδύνατον νά
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εύρη αυτή την οδόν της σωτηρίας άνευ αλλαγής των απηρ
χαιωμένων μεθόδων καί τελειοποιήσεως των οργάνων της.

Μέταλλα. — Αί εις τοιαϋτα είδη κύρια', προμήθεια! 
τής Αδριανουπόλεως προέρχονται έξ ’Αγγλίας, Γαλλίας 
καί Βουλγαρίας, περιλαμβάνοησι δ- ολικήν αξίαν 3 277 
660 γροσίων, έν οίς 875 000 ό Βουλγαρικός σίδηρος, 
τιμώμενος όσον καί ό ’Αγγλικός, προτιμώμενος μάλιστα 
ύπό των εγχωρίων σιδηρουργών διά τό ευπλαστον αύτοϋ. 
Ό έκ τής Δύσεως σίδηρος κατειργασμένος και ακατέργα
στος αξίας 882 000 γροσίων, ό χάλυψ 275 000, κατειρ
γασμένος χαλκός 400 000 καί ό ακατέργαστος 340 000, 
ό ψευδάργυρος 192 000, ό λευκοσίδηρος 132 000, κλπ.

Δέρματα. — Μεταξύ των λοιπών προϊόντων τής ει
σαγωγής, ιδιαιτέρως άξιοσημείωεα είναι τά δέρματα ένεκα 
τής κατ’ αύτά σπουδαίας μετοχής καί τής 'Ελληνικής 3ιο 
μηχανίας εις τον διεθνή συναγωνισμόν. ’Επί 1 316 000 
γροσίων, 772 000 άνήκουσιν εις την Γαλλίαν, 220 000 
εις τήν Ελλάδα, 222 000 εις τήν Χίον καί τήν Σάμον καί 
102 000 εις τήν Κωνσταντινούπολή, Καλλίπολιν καί 
Σμύρνην. 'Όσον άφορα τήν ποιότητα, ή πρώτη ανήκει εις 
τά Γαλλικά δέρματα διά τήν στιλπνότητα καί έν γένει κα
λήν κατεργασίαν αυτών. Τά Ελληνικά έρχονται κατόπιν, 
όντα μάλλον υγρά καί υποκείμενα εντεύθεν εις έλάττωσιν 
βάρους καί απώλειαν στιλπνότητος έν ταΐς άποθήκαις. Τά 
λοιπά τής εισαγωγής δέρματα κατέχουσι τήν τελευταίαν 
Οέσιν.

Παρατηρειται άπό τίνος, ότι ή εισαγωγή τών 'Ελληνι
κών δερμάτων τείνει εις έλάττωσιν, ένώ ή τών Γαλλικών 
διά τήν ώραιότητα καί ή τών λοιπών διά τήν εύθηνίαν 
προβαίνει εις αύξησιν. Έλπίζομεν ότι διά τής απ’ εύθείας 
νΰν συγκοινωνίας τής Σύρου μετά τής ’Αδριανουπόλεως 
(διά Δεδεαγάτσ) τά Ελληνικά δέρματα θά εύρωσι τοϋ λοι
πού μείζονα διέξοδον τής διά Κωνσταντινουπόλεως πρότερον 
ένεργουμένης. Δέν άμφίβάλλομεν δέ ότι τά βυρσοδεψεία τής 
Ελλάδος, άποβλέποντα πρός τήν τελειοποίησιν τής νεωτέ- 

ρας έν Θράκη καταναλώσεως εις δέρματα, θά φιλοτιμη- 
θώσι νά άπομιμηθώσι τά Γαλλικά, πρός τά όποια κατά 
πάντα λόγον δύνανται έκ τών εύκολιών τής γεωγραφικής 
θέσεώς των νά συναγωνισθώσι. ’Ιδού εις ποιας τιμάς κατά 

έπωλοΰντο τά δέρματα έν Άδριανουπόλει:

γρόσια δραχμαι
τό 1874

φόρος 
παράδ.ή οκά

»
»

κόκκινα »

»

s

28 — 32, ΤιΤΊΙ 7- 8 68
19 | —20 ’|a 4,80—5,10 64
18 — 19 4.50—4,75 —
17 — 17-1 4,25 - 4,35

16 — 17 4 -4,25 —
11 —12 2,75- 3 —
13 1 3,40 — —
16 — 17 ’ 4 —4,35 —

λευκά

Γαλλικά,
Έλλζνικά
Κ|πόλεως
Χίου βοών
Σμύρνης καί Καλλι-
πόλεως κόκκινα
Σάμου, καμηλών

» βουβάλων
ο βοών

Ή μεταξύ τών Γαλλικών καί Ελληνικών δερμάτων φορο
λογία ελκύει ιδιαιτέρως τήν προσοχήν, διότι ένώ αί άνώ- 
τεραι τιμαί αυτών είναι ώς 8 : 5, άφ’ ετέρου ή φορολογία 
των εΐναι ώς 68 : 64, δηλαδή πέραν πάσης αναλογίας. Υ
πολείπεται λοιπόν ή δέουσα έκ τοϋ μέρους τούτου ένέργεια 

τής ήμετέρας πολιτικοοικονομικής.
Σ ά π ω ν ε ς. — Εις όλας σχεδόν τάς κωμοπόλεις τοϋ 

έσωτερικοϋ, όπως καί έν Άδριανουπόλει, κατασκευάζεται 
έγχώριος σάπων έκ τοϋ έν τώ τόπω ύπάρχοντος άφθονου 
ζωικού λίπους έπιτηδείου πρός τήν τιτανώδη συγκρότησιν 
τών θρακικών ύδάτων. "Οταν τό λίπος ύπερτιμαται, αυξά
νει ή εισαγωγή τοϋ έξ έλαίου σάπωνος. Ή κυριωτέρα πο- 
σότης τούτου προέρχεται έκ τών μεσημβρινωτέρων έπαρ- 
χιών τής αύτοκρατορίας. Άλλοτε είσήγοντο καί έκ Κρή
της καί Λέσβου. Προ ολίγων έτών έγένετο εισαγωγή καί 
τών πρασίνων σαπώνων τής Ζακύνθου, οιτινες διά τήν κα
λήν αύτών ποιότητα καί τό σχετικώς εύωνότερον τάχιστα 
παρηγκώνισαν τούς Κρητικούς καί Λεσβιακούς σάπωνας. 
Άλλ’ εύθύς κατόπιν τά σαπωνουργεΐα τής Μιτυλήνης καί 
τοϋ Πλουμαδίου, άπομιμηθέντα τό πράσινον χρώμα τοϋ 
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Ζακυνθίου σάπωνος, ένόθευσαν τό είδος καί διά τής μεγά
λης εντεύθεν εύθηνείας των (2 —3 γρόσια ή οκά) κατόρ
θωσαν ού μόνον νά άποκλείσωσι τούς Ζακυνθίους σάπωνας 
αλλά καί νά δυσφημήσωσιν αυτούς ώς νενοθευμένους, ώστε 
ήδη προτιμώνται οί λευκοί σάπωνες των Μοσχονησίων καί 
των Κυδωνιών οίτινες μετά των έκ Μιτυλήνης άνεβιβάσθη- 
σαν τω 1873 εις 2 250 000 γρ. Οί Έλληνες δθεν σαπω- 
νουργοί τής Ζακύνθου καί τοϋ Πειραιώς πρέπει νά άναπτύ- 
ξωσιν έτι μάλλον τάς δυνάμεις των, διά δραστηριωτέρων 
έν Θράκη εμπορικών γνωριμιών, διά μείζονος κατά τεμά
χια βάρους (100—120 δραμίων) άναλόγως τής έπιτοπίου 
συνήθειας, καί διά διακριτικών σημείων τοϋ σάπωνος, έν 
τοϊς όποίοις άκατανόητον πώς ένια προτιμώσι, τής Ελληνι
κής σφραγίδας τοϋ εργοστασίου των, σημείωμα Τουρκικόν.

Ύ ε λ ι κ ά.— Ή κατανάλωσις τών ειδών τούτων τής 
βιομηχανίας προβαίνει ζωηρώς έν τή άγορα τής Άδριανου- 
πόλεως. Άπό ασήμαντου ποσότητος πρό ολίγων έτών, 
άνεβιβάσθη ή εισαγωγή αύτών εις 600 000 γρόσια τω
1873. Ή Ελληνική υελουργία τής Σύρου καί τοϋ Πει
ραιώς, καθώς καί πάσα ή ήμετέρα βιομηχανία, πρέπει νά 
γνωρίζη τήν έκ τοϋ μέρους τούτου τής ’Ανατολής διέξο
δον τών προϊόντων αύτής. ’Απαιτείται όμως σύντονος σπου
δή τών έπιτοπίων άναγκών, έπιμονή καί συνδυασμός τοϋ 
βιομηχανικού πνεύματος μετά τοϋ έμποοικοϋ. Οί έν Ευ
ρώπη βιομήχανοι εύρίσκονται εις άδιάκοπον ένέργειαν, ζη- 
τοϋντες παραγγελίας, προσφέροντες ευκολίας καί συλλέ- 
γοντες πληροφορίας δι’ ύπαλλήλων, τούς οποίους άπό και
ρού εις καιρόν άποστέλλουσιν εις τήν ’Ανατολήν.

’Αποικιακά. — Ή εισαγωγή αύτών κατέχει σπου- 
δαιοτάτην θέσιν έν τω έξωτερικώ τής Άδριανουπόλεως έμ- 
πορίω. Μόνον δυο είδη άναβιβάζονται εις ί 203 000 γρ. 
ήτοι ό καφές 1 875 000 καί ή ζάκχαρις 2 328 000.

Κ ι γ κ ά λ ι α ι. — ’Αποτελεί ό κλάδος ούτος τής βιομη
χανίας σπουδαίαν έμπορικήν έποψιν, συγκεφαλαιουμένης 
τής εισαγωγής τών προϊόντων αΰτοϋ εις 2 500 00'. γρό- 

σια, πρό πάντων έκ Γαλλίας καί έκ Γερμανίας. Έντύπω 
σιν προξενεί ή κατά τό είδος τοΰτο, ώς καί τά λοιπά, Γερ
μανική τακτική, ήτις δι’ έπιμελοΰς σπουδής τών έξεων τών 
χωρικών κατεπλημμύρησε τόν τόπον έκ μικρών καί άση 
μάντων αντικειμένων, τά όποια άπό τής κοινής βιωτικής 
άνάγκης μέχρι του στολισμού τών σωμάτων πολίορκοΰσι 
τήν θρακικήν κατανά/.ωσιν δι’ εύθηνίας καί ποικιλίας συν- 
αρμοζομένης πρός τήν κοινωνικήν τοϋ τόπου άνάπτυξιν.

Λοιπά είδη. — Μεταξύ τών λοιπών ειδών πρέπει νά 
σημειωθώσι, κατά τήν εισαγωγήν, τό Τουρκικόν άλας 
800 000 γρ., αίβαφαί 1 171 000, τά έλαια καί αί 
έ λ αϊα ι 615 5!'Ο, τά ο ί ν ο π ν ε ύ μ α τ α 999 COO (έν 
οίς 600 000 έκ Ρωσσίας) τά τ ετ α ρ ι χ ε υ μ έ ν α έν γένει 

821 000, τό π ε τ ρ έ λ α ι ο ν 800 000, τά φώσφορα 
1 070 000, ό χάρτης 384 00Ρ, τά βιβλία 75 000. 
ΙΙαραλείπομεν τά λυιπά είδη, διότι έπιθυμοΰμεν νά σταμα- 
τήσωμεν εις τήν ένδεικτικήν σμίκρότητα τής πνευματικής 
τών βιβλίων εισαγωγής ήτις έν τούτοι; τόσον στενώς συν
δέεται πρός τό άποτέλεσμα καί τούς όρους τής μεταξύ φυ
λών καί τόπων συγκοινωνίας τών ιδεών καί τοϋ πολιτισμού.

ΕΞΑΓΩΓΗ. (1873\ —Τό κυριώτερον τής εξαγωγής 
άποτελοΰσιν ιδίως αί πρώται υλαι, τάς οποίας θέλομεν 

πραγματευθή έν τή επομένη τάξει
Δ η μ η τ ρ ι α κ ο ί καρποί. Ή έν δλω τω νομώ 

τής Άδριανουπόλεως συγκομιδή αυτών ύπερέβη κατά τό 
1873 τά 40 000 Ο1’” κοίλων, έκ τών οποίων περί τά 25 
000 000 έξήχθησαν διά τών λιμένων Αίνου καί Δεδεαγα- 
τσίου. Μόνη ή αγορά τής ’ Αδριανουπόλεως ύπολογίζει έν 
τω ποσω τούτω 2 00Π Οί’;' αξίας πλέον τών 51 00C 000 
γροσίων, έκ τών οποίων Ι'Ό 000 κοιλά διά Σύρον, Πει
ραιά καί τάς νήσους τοϋ Ίονίου. Τό μεταξύ 'Ελλάδος καί 
τοϋ έσωτερικοΰ τής Θράκης σιτεμπόρων ήτο πολύ μικρό- 
τερον άλλοτε, ένεργούμενον διά μικρών πλοιαρίων, τά ό
ποια προσήγγιζον εις Αίνον ή καί άνέβαινον τόν ποταμόν 
"Εβρον μέχρις Άδριανουπόλεως. Άλλ’ αί εύκολίαι, &ς πα-
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ρέχει νΰν ό σιδηρόδρομος τοΰ Δεδεαγατσίου ηύξησε καί θέ
λει αύξήσει έτι μάλλον την πρός τήν 'Ελλάδα εξαγωγήν 
των θρακικών σκληρών (ιδίως πέριξ τής Άδριανουπόλεως) 
σίτων, αί μέσαι τιμαί των όποιων κατά τό 1873 ήτο 30 
γρόσια τό κοιλόν (των απαλών σίτων 29, του καλαμβο- 
κίου 18, τής σικάλεως 19, τήςκριθής 15, τής βρώμης 13).

Δέρματα ακατέργαστα. — Εύρύτατον στάδιον 
δύναται να εύρη τό έπ’ αύτοΐς έμπόριον έν όλω τω νομώ τής 
Άδριανουπόλεως, διά τήν μεγάλην κατ’ αύτόν άνάπτυ- 
ξιν τής κτηνοτροφίας, ήτις μολονότι άγνοεΐ τήν νεωτέραν 
τελείοποίησιν, ένεζεν όμως τών μεγάλων εις φυσιζάς βο- 
σζάς έζτάσεων άποτελει σπουδαιότατον κλάδον τής καθολι
κής τοΰ τόπου παραγωγής. Ή Άδριανούπολις έξήγαγε τω 
1873 δέρματα αιγών (αξίας 1 375 009 γρ·), άρνίων (1 
080 000 γρ.), βοών(990 000 γρ.), εριφίων (639 000 γρ.), 
βουβάλων (560 000 γρ.), γουναρικά άλωπέζων, λύκων 
κλπ. (220 000), λαγωών (59 000), αιγών (σαχτιάνια) 
ήμιζατεργασμένα (450 000 γρ.). Τό κύριον τής έξαγω- 
γής ταύτης διευθύνεται προς τήν Αύστρίαν, Γαλλίαν καί 
Αγγλίαν. Άλλ’ ή παραγωγή είναι πολλώ γενναιοτέρα, 
διότι υπολογίζει έν όλω τω νόμω 509 900 προβατοδέρ- 
ματα (μέση τιμή 3—4 γρόσια έκαστον), 200 000 αιγο
δέρματα μεγάλα (2' γρ. τό ζεϋγος), 700 000 άρνοδέρ- 
ματα (12 γρ. τό ζεύγος), 2"0 900 έριφοδέρματα (14 γρ. 
τό ζεϋγος), 8 : ' λαγωοδέρματα (9—10 γρ. τό ζεϋγος).
ΤΙ μεταξύ τής εξαγωγής καί τής παραγωγής άπομένουσα 
εις τον τόπον διαφορά συντηρεί τήν έγχώριον βυρσοδεψίαν 
δΓ ύποδήματα, έφίππια, καλύματα τής κεφαλής έν τοΐς 
χωρίοις κλπ.

Έ ρ ι α. —■ Ή ολική καθ’ άπαντα τον νομόν παραγωγή 
άνέβη εις 1 60*.)  000 όκάδας, έζ τών όποιων 650 000, ά- 
ξίας 7 637 500 γροσίων (μέση τιμή 11 ] γρ. ή όκά), 
έξήχθη προς τήν Εύρώπην έξ Άνδριανουπόλεως διά Ραι- 
δεστοϋ, Καλλιπόλεως καί Γ'ουμουλτζίνας. ’Εν γένει τά μέν 
έξαγόμενα έρια είναι ζαλλίστης ποιότητος καί μάλλον
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λευκά, τά δέ διά τήν έγχώριον κατανάλωσιν άπομένοντα 
μάλλον μαϋρα. "Οσον άφορα τήν διαφοράν ταύτην τοΰ χρώ
ματος, ή άναλογία τών μαύρων είναι ώς 5 τοΐς f,| έν τή 
πρώτη περιστάσει απέναντι 75 τοΐς 1 έν τή δεύτερα. At 
τιμαί κυμαίνονται άπό 8—12 γρόσια τήν όκά.

Κουκούλια καί μέταξα. — ΊΙ μεταξωσκωληκο- 
τροφία έναχολεΐ σπουδαΐον έν Θράκη πληθυσμόν, τοΰ οποίου 
τό κύριον ανήκει εις τήν Ελληνικήν φυλήν. Ή ολική παρα
γωγή τοΰ 1873 ύπερέβη τάς 4!' 909 όκάδας κουζουλίων, 
έξ ών 82 090, αξίας 7 563 740 γροσίων, έξήχθησαν διά 
τής Άδριανουπόλεως, 1 ί) 900 έπεξειργάσθησαν τά έν αύτή 
υπάρχοντα τρία άτμοζίνητα μεταξουργεία, άποστείλαντα 
εις Μασσαλίαν τό έξ αύτών προϊόν εις μέταξαν περί τάς 
7 090 όζ. άξίας 2 800 009 γρ. Τήν αύτήν διεύθυνσιν άζο- 

λουθεΐ ζαΐ ή έν τοΐς λοιποί; άρχαϊκοΐς τοΰ τόπου μετα
ξουργείο'.; παρασκευαζόμενη χονδρή μέταξα, έζτό; τής ά- 
ναγζαίας διά τήν έγχώριον ζατανάλωσιν ποσότητος εις κα
τασκευήν γυναικείων ύφασμάτων καί λοιπών περί τήν έν- 
δυμασίαν απλοϊκών στολισμών.

Ευ λεία.—Ή δασική οικονομία τής χώρας έπιδέχε- 
ται σπουδαίας έν τω μέλλοντι καλλιέργειας, άφ’ ένός έζ 
τών ιστορικών τής χώρας δασών, καί άφ’ έτέρου έζ τής εις 
859 000 τεμάχια (ταβανοσάνιδαζαΐ δεκάρια) άναβιβαζομέ- 
νης έξαγωγής τής Άδριανουπόλεως (άξίας 1 700 090 γρ.

Τυρό ς.—Ήποιμενική άντιπροσωπεύεται ύπό 350 000 
έως 45 ) 000 όκ. τυρού (κασκαβάλι), τού οποίου τό ήμισυ 
περίπου (1 490 090 γρ.) έξήχθη διά τής Άδριανουπόλεως. 
Ή παραγωγή αύτη έχει τήν κυρίαν έστίαν αυτής έν ταΐς 
έπαρχίαις Άδριανουπόλεως, Φιλιππουπόλεως, Διδυμοτεί
χου, Αίνου, Καλλιπόλεως, Μαλγάρων, Ραιδεστοϋ καί Τεσ
σαράκοντα Εκκλησιών. Έν γένει ή έξαγωγή τοΰ νομοΰ 
περιλαμβάνει τά ’ τής ολικής παραγωγής, διευθύνεται δέ 
ιδίως πρός τήν λοιπήν Τουρκίαν, τήν Αίγυπτον καί τήν 
'Ελλάδα διά τών έξής επιτόπιων τιμών 6—8 4—10—12 
γρ. άναλόγως τής ποιότητος.
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Καπνός. — Αποτελεί ούτος έν τών σημαντιζωτέρων 

προϊόντων τοΰ νομού Άδριανουπόλεως, τοΰ οποίου ή 
παραγωγή άνέβη κατά τό περί ου ό λόγος έτος 1873 εις 
1 400 000 όκάδας, έξ ών 4'30 090 άξίας 1 6)0 030 γρ. 
έξήγαγεν ή Άδριανούπολις, τό πλεΐστον πρός τήν Ευρώ
πην καί τήν Ρωσσίαν. ΙΙρέπει ένταΰθα νά σημειωθή, ότι 
ή επ’ εσχάτων εισαγωγή τοΰ επί τών καπνών μονοπωλείου 
θέλει πιθανώς έξασκήσει κρίσιμον επιρροήν εις τήν άνάπτυ- 
ξιν τής γεωργικής ταύτης βιομηχανίας.

Σ η σ ά μ ι α. — Ή παραγωγή αυτών είναι πολλώ σπου- 
δαιοτέρα. Ολόκληρος ό νομός παράγει περί τά 4 έκατομ. 
όζ. κατ’ έτος επί τιμή, έν μέτρια μέν εσοδεία, 3—3 3 γρ. 
τήν όκά, έν ευφορία δέ, 2 (—2 ?. Τό ήμισυ περίπου τής 
παραγωγής ταύτης διευθύνεται εις Γαλλίαν, τό δέ υπόλοι
πον χρησιμεύει εις τήν κατανάλωσιν τοΰ τόπου πρός κα
τασκευήν ταχυνίων, χαλβάδων καί τοΰ άναπληροΰντος τό 
υγρόν τής ελαίας σησαμοέλαιον. Ί» κατά τό 1873 παρα
γωγή ύπήρξεν έλλειπής ένεζεν τής προσβαλλούσης τά θε
ρινά προϊόντα μεγάλης ξηρασίας. 'Επομένως ή έξαγωγή 
περιωρίσθη εις 76 27'.) όκ. σησάμια, άξίας 4 576 000 γρ.

Λοιπά είδη. — Μεταξύ αύτών ιδιαιτέρως άξιοση- 
μείωτα είναι τά σ ά ρ ω 0 ρ α, εις τήν παραγωγήν τών 
οποίων άσχολοΰνται άποκλειστιζώς σχεδόν οί "Ελληνες 
κάτοικοι τών επαρχιών Άδριανουπόλεως καί Διδυμοτείχου. 
Ή έτησία παραγωγή υπερβαίνει τάς 6)0 300 όκ. έξ ών 
1 θΟ(Ι 000 τεμάχια έξήγαγεν ή Άδριανούπολις τω 1873 
(1 12δ0θ0γρ.) Έζ τών λοιπών έξαχθέντων προϊόντων 
κυριώτερα είναι τό ροδέλαιου (19.) <10(1 γρ.), τά ρ ά- 
κ. η (168 ()0θ γρ.), τά κ ό ζ κ α λ α καί τά βουβαλοκέρατα 
(166 00:) γρ.), τά άλευρα (6 >0 :;00 γρ. ό βούτυρος 
(10ϋ ϋθυ γρ.), τά ό σ π ρ ι α (1 θ'.) (Μ)0 γρ.), αί τ α ρι
γέ υ τ α ί βόειαι γ λ ώ σ σ α ι (9ϋ 000 γρ. κλπ.

Τοιαύτη τις είναι ή έπί τοΰ παρόντος άνάπτυξις τοΰ 
εξωτερικού κατά τήν Θράκην έμπορίου. ’Εάν έπιθεωρήσω- 
μεν τά γενικά πορίσματα αυτής δΓ όλης τής έλαστιζότη- 

τος τών ανωτέρω πληροφοριών τής Καταστατικής, αίτινες 
όμολογητέον συνε).έγησαν μετά δυσκολιών, τάς όποιας δύ- 
νανται νά έκτιμήσωσιν οί γνωρίζοντες όπωσοϋν τήν Ανα
τολήν· έάν συνδυάσωμεν τά πορίσματα ταϋτα άφ’ ένός 
πρός τήν γεωγραφικήν καί γεωλογικήν τής χώρας άποκα- 
τάστασιν, άφ’ έτέρου πρός τό εύρύ τής όσημέραι άνδρου- 
μένης μεγάλης συγκοινωνίας έργον, δυνάμεθα νά κρίνω- 
μεν περί τών μετ’ ολίγον χρόνον οικονομικών τής θραζι- 

κής χώρας τυχών.
Κ. ΒΛΤΙΚΙΩΤΗΣ.

ΠΟίΝΙΚΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ.

Μεταξύ τών μέσων, τά όποια δύναται νά μεταχειρισθή 
ό νομοθέτης πρός άγνισμόν τοΰ άδιζήματος, διόρθωσιν τοΰ 
έγζληματίου καί έκφόβισιν τών μιμητών αΰτοΰ, ούτε ή 
στέρησις τής ζωής, ούτε ή στέρησις τής περιουσίας, ούτε 
ή στέρησις τής τιμής άποτείνονται άποτελεσματικώτερον 
πρός τον τριπλοΰν τοΰτον σκοπόν, όσον ή στέρησις τής 

ελευθερίας.
Ή θανατική ποινή δέν διορθόνει. Τό αίμα, τό όποιον χύ

νει, έρεθίζει μάλλον ή έκφοβίζει τά πρός αύτό ρέποντα κα- 
κοποιά τής κοινωνίας στοιχεία. Ανάξιον δέ είναι δόγμα οιά 
πεπολιτισμένην κοινωνίαν τό «οφθαλμόν αντί όφθαλμοΰ 

καί όδόντα άντί όδόντος».
Ή καθ’ ολοκληρίαν ή έν μέρει δήμευσις προσβάλλει 

τήν ΰπαρξιν τής οικογένειας τοΰ τιμωρούμενου, τουτέστι 
τά θεμέλια αύτά τής κοινωνικής υπάρξεως. Ή δέ πανηγυ
ρική τών βαρβαρικών χρόνων έξατίμασις μαρτυρεί τελείαν 
άγνοιαν τών στοιχειωδέστερων όρων τής μεταξύ τών άνθρώ- 

πων συμβιώσεως.
Μόνη ή ειρκτή έχει τήν άναγκαίαν πρός τήν ποικιλίαν 

τοΰ έγκλήματος έλαστιζότητα. ’Ελαφρά ή βαρεία, σύντο
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μος ή μακρά, προφυλάττει τήν κοινωνίαν καί διορθώνει 
τους εχθρούς αύτής. ’Εάν τό ώραιότερον τής ανθρώπινης 
φύσεως εγκολπίου είναι ή ελπίς, ή ειρκτή έχει γεγραμμέ- 
νην επί τής θύρας αύτής τήν ούρανίαν ταύτην λέξιν. Ή 
ιοεα οτι ή ειρκτή δέν παραδειγματίζει είναι σχετική. Τω 
ο’ντι δεν έχει έν έαυτή τόν,ώς προερρέθη, ερεθιστικόν 
παραδειγματισμόν τής θανατικής ποινής. Άλλοίμονον δε 
εις τά έθνη εκείνα, έν οίς ή στέρησις τής ελευθερίας δέν 
προξενεί φόβον !

'Ίνα φέρη τά κοινωνικά άποτελέσματα αύτής ή ποινική 
φυλακή άναπόφευκτος είναι ό οργανισμός της. Τό σύστη

μα τής συσωρεύσεως τών έγκληματιών, φύρδην μίγδην εν
τός ενός καί τοϋ αϋτοΰ μέρους, φέρει κατά νουν τάς έν 
Nantes έπαναστατικάς φυλακάς τής Γαλλίας τοϋ 1793, έν 
αις έπι 32 χιλ. άτόμων πλέον τοϋ τρίτου άπεβίωσεν εντός 
οκτώ μηνών έκ τής νόσου καί τής κακουχίας. Ή έν Λον- 
δινω κεντρική φυλακή Newgate περιέκλειε κατά τόν παρελ
θόντα αιώνα 5 άτομα έντός χωρισμάτων 1 | μέτρου μή
κους καί 1 πλάτους, έντός τών όποιων τά πλάσματα τοϋ 
θεού διήρχοντο τήν νύκτα, λέγει ό Dixon, «άπότης 4 ώρας 
μ. μ. έν βαθυτάτω σκότει καί έν τή μάλλον οίκτρα έπα- 
φή.» Ή φυλακή Newgate ύπήρξεν έντεϋθεν εστία φοβερών 
μολυσματικών νόσων, αΐτινες άπεδεκάτιζον ού μόνον τούς 
έν αύτή άλλά καί τούς περί αύτήν κατοικοΰντας, μεταξύ 
τών οποίων ύπελογίσθησαν τω 1750 εις λόρδος δήμαρχος, 
δύο δικασταί, πολλοί ένορκοι καί 60 μάρτυρες. Βεβαίως 
άπέναντι τοιούτων προηγουμένων αί φυλακαί τής 'Ελλά
δος, μεθ’ όλην τήν Ένετικήν καί Τουρκικήν αύτών καταγω
γήν, άποβάλλουσι μέρος τοϋ βαρβαρικοΰ στίγματός των.

Άλλ’ άνεξαρτήτως τών λόγων τής υγιεινής, έν τοιούτω 
συστήματι συντρίβεται ή θεμελιώδης έννοια τής ποινής, ό 
άγνισμός ήτοι καί ή έπανόρθωσις του πεπτοκότος έγκλη- 
ματίου. Όπως έν τω φυσικω κοσμώ ουτω καί έν τω ήθι- 
κώ, όσον συσωρεύονται αί νόσοι, τόσον τό έντεϋθεν εξαγό
μενον καθίσταται μάλλον μολυσματικόν Η φυλακή τότε 

δέν είναι καθαρτήριον τής ψυχής, άλλά πανδαιμόνιον, έν 

τώ όποίω οδηγούνται οί κακοί, ίνα έξέλθωσι χειρότεροι.
Ώς άντίδρασις κατά τής καί πρός τήν κοινωνίαν καί 

■πρός” τό άτομον εγκληματικής ταύτης συγκεν

τρώσεις άνεφάνη, άπό τών άρχών ιδίως τοϋ παρόντος 
αιώνος, έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής τό 

σύστημα τής έν τή φυλακή άπομονώσεως. H απο της 
κοινωνίας έντελής τοϋ έγκλη-ζατίου άποχώρησις είναι με
γάλης σηζασίας διά τό άποτέλεσμα τής βαθμιαίας, έξ,α
σθενήσεις τών αιτίων, τά όποια είσήγαγον αυτόν εις τήν 
οδόν τής κακίας. Έάν έσυγχωρεϊτο ή παραβολή, επρεπεν 
ή ειρκτή νά άποτελή είδος Βαρουχείου ύπνου, έκ του ο
ποίου έγειρόμενος ό αμαρτωλός νά εΐσέρχηται εις νεαν 
δι’ αύτόν κοινωνίαν. Έάν ύπήρχε ποτόν λήθης, ή μο
νωτική φυλακή θά ήτο τοιουτοτρόπως τό ποτήριον αύτής 
καί θά συνέβαινε διά τούς κακούς έκεϊνο, τό όποιον είκο- 
νίζει ό Πλάτων διά τούς μετεμψυχουμένους άνθρώπους, 
εύθύς ώς διαβώσιν ένώπιον τοϋ θρόνου τής ’Ανάγκης, «πο- 
ρε εσθαι άπαντας εις τό τής Αήθης πεδίου διά καύματός 
τε καί πνίγους δει οϋ· σκηνάσθαι ούν σφάς ήδη εσπέρας 
γιγνομένης παρά τόν Άμέλητα ποταμόν, ου τό ύδωρ άγ- 
γεΐον ούδεν στέγειυ. Μέτρου μέν ούν τι τοϋ ύδατος πά- 
σιν αναγκαίου είναι πιειν . . . Επειδή δέ κοιμηθήναι και 
μέσας νύκτας γευέσθαι, βροντήν τε καί σεισμόν γενέσθαι, 
καί έντεϋθεν εξαπίνης άλλον άλλη φέρεσθαι άνω εις τήν 

γένεσιν, άττοντας ώσπερ άστερας.»
Τοιαύτη όμως δεκιζασία είναι άνωτέρα τών έπί τής 

γής δυνάμεων τοϋ άνθρώπου. Διότι άπεδείχθη, οτι τό αυ
στηρόν τής άπομονωτικής φυλακής σύστημα έχει τοιαύ- 
την επιρροήν έπί τής ζωικής έν γένει οικονομίας, ώστε, κα
θώς παρατηρεί ό Dr Pietr.-S.nta, επιφέρει δεινήν διατάραξιν 
τής πνευματικής τοϋ ανθρώπου φύσεως. Έν μια τετραετία 
επί 25 263 άτόμων, ύποβληθέντων εις τό σύστημα τοϋτο, 
26 έγένοντο αύτόχειρες, 43 άπεπειράθησαν δεινά κατά τής 
ζωής αύτών, καί δέν ύπολογίζονται οί κατά τό μάλλον 
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η ήττον παθόντες τάς αρένας. Τόσον ά)κηθεύει ότι ό άν
θρωπος είναι φύσει κοινωνικός καί ότι ή διαρκής άθέτησις 
τοϋ νόμου τούτου συντρίβει ολόκληρον τήν άνθρωπίνην 
υπαρξιν, ώστε παρετηρήθη εύΟύς έξ αρχής έν τή πρωτο- 
τύπω τοϋ συστήματος τούτου φυλακή έν Auburn τής Α

μερικής, ότι όσοι διεσώθησαν έκ τής πνευματικής καί ύλι- 
κής καταστροφής δεν ήδυνήθησαν νά διασωθώσιν έκ τής 
ήθικής, ά7-λ’ έξήλθον εις τήν κοινωνίαν μετά τό τέλος τής 
ποινής κακουργότεροι ή πριν (Tocqueville)· Σημεΐον ότι τό 
ορθόν δέν κεϊται εις τά άκρα, καί ότι μεταξύ συμβιώσεως 
καί άπομονώσεως έπρεπε νά εύρεθ' ό αναγκαίος σύνδε
σμος, έάν πρόκειται νά άποσοβηθή τό κοινωνικόν κακόν, 
άναλόγως τής άνωτέρας τοϋ ανθρωπίνου γένους άποστο- 
λής. Έπενοήθη όθεν ή κατά σκοπόν σύμπραξις τής διδα- 

« σκαλίας καί τής εργασίας. Ένώ άμφότεραι χειραγωγοΰσι
τό πνεύμα, έν τή έρημία τοϋ μονήρους τής φυλακής 
βίου, συγχρόνως δέν τό άφίνουσι νά σβεσθή. Τοιουτοτρό
πως έπουλοΰνται βαθμηδόν αί ήθικαί πληγαί, καί ό αμαρ
τωλός τής κοινωνίας εισέρχεται έκ νέου έντός αυτής μετά 
καρδίας συντετριμμένης, διάνοιας καθαρωτέρας καί εργα
τικής δυνάμεως άποτελεσματικωτέρας.

Τά έπί τής βάσεως ταύτης άναπτυχθέντα συστήματα 
δύνανται νά χαταταχθώσιν ύπό τήν εποψιν ταύτην εις δύο 
κεφαλαιώδεις κατηγορίας, καθόσον τούτέστιν έπλησίασαν 
πλειότερον ·η όλιγώτερον πρός τήν ανάγκην τής κοινω- 
νικότητος τού ανθρώπου. Καί τής μέν πρώτης κατηγο
ρίας προίσταται ή μεταρρυθμισθεΐσα ειρκτή τής προμνη- 
σθείσης πόλεως Auburn, έν τή όποια είναι προωρισμέναι 
ή μέν νύξ εις τελείαν άπομόνωσιν έν χωριστοΐς κατ’ ά- 
τομον κελλίοις, ή δέ ημέρα εις συνεργασίαν έν κοινοϊς 
έργοστασίοις, άνευ συνομιλίας καί άνευ έτέρας άνταλλα- 
γής ιδεών, έκτος έκείνων τάς οποίας γέννα έν τή ψυχή 
ή σιωπηρά προσέγγισις τών όμοιων. Ή δέ έτέρα κατηγο
ρία, ή καί αύστηροτέρα, άνεπτύχθη τό πρώτον ιδιαιτέρως 
έν τή Φιλαδέλφεια, πόλις έπίσης τής Αμερικής. Οι φυ-

λαχισμένοι βιοϋσι νύκτα καί ημέραν έν χωριστοΐς έκαστος 
κελλίοις, έν τοΐς όποίοις κατά μόνας έργάζονται, μή έχον- 
τες άλλην κοινωνίαν έκτος τής τοϋ ίερέως καί διδασκά
λου τής φυλακής. Ό συνδυασμός δέ οϋτος άπεδείχθη έν 
Σουηδία (1868—72) ότι ικανοποιεί τούς έπιθυμητούς 
όρους τής ύγιεινής, διότι άπό 4 τοΐς °|0 έν ταΐς άπομο- 
νωτικαΐς φυλακαΐς προσέβαλεν ή νόσος £ - τοΐς °|0 έν 
ταΐς λοιπαΐς, καί ή άναλογία τής θνησιμότητος άπό 2 
τοΐς "|0 έν ταΐς πρώταις άνέβη εις 3 τοΐς °|0 έν ταΐς δευ-

τέραις.
Ή έφαρμογή τών συστημάτων τούτων δέν πρέπει νά 

θεωρηθή έν τούτοις λίαν άπολύτως. Καί τό κλίμα καί 
ό φυλετικός χαρακτήρ έξασκεϊ έπί τοϋ προκειμένου μεγά- 
λην έπιρροήν. Λαοί ήττον ζωηροί δύνανται πλειότερον νά 
προσαομοσθώσι πρός τό τής ημερονυκτίου άπομονώσεως 
σύστημα, ένώ άλλοι λαοί, έν τοΐς όποίοις ή ποικιλία τοϋ 
κοινού βίου είναι άπαιτητικωτέρα, ούτως είπεϊν, φυσική 
άνάγκη, έν/οοϋσι πληρέστερον τήν συνεργασίαν τής ημέ

ρας καί τήν ερημιάν τής νυκτός.
Ή οικονομική σημασία τών δύο τούτων συστημάτων 

πρέπει νά ληφθή ιδιαιτέρως ύπ’ οψιν. Είναι πλάνη νά νο- 
μίστ, τις ότι ή πρόοδος τών έθνών άποτελεΐται έν τή ά- 
μέσω μεταβολ*  τής ιστορικής άναπτύξεώς των. Απ’ ε
ναντίας ή άληθής καί μόνιμος πρόοδος είναι ή βαθμηδόν 
προαγομένη. Έν Σουηδία π. χ. ή κυρία μεταρρύθμισις τών 
φυλακών ήρξατο κατά μικρόν άπό τοϋ 184-0 καί συνε- 
πληρώθη κατά τό 1865, έντός δηλαδή όλης είχοσιπεν- 
ταετίας. Προξενεί δέ έντύπωσιν ή δαπανηθεΐσα σχετιχώς 
μικρά ποσότης 6 ) εκατομμυρίων δραχμών εις κατασκευήν 
78 μονωτικών φυλακών, περιεχουσών 2 255 κελλία φω
τεινά καί 98 σκοτεινά ή ήμισκοτεινά διά τάς πειθαρχικός 
τής ειρκτής ποινάς. Ή μεγαλειτέρα φυλακή περιέχει 147 
κελλία καί ή μιχροτέρα 8, κατά μέσον δέ όρον έκάστη 
(;θ—-100. Οί άριθμοί ούτοι μαρτυοούσι τήν καί έν Έλ- 
λάδι εύκολίαν των. Πώς! έντός είκοσιπενταετίας δέν ήδύ-
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ναντο νά οίκονομηθώσιν παρ’ ήμΐν 6 εκατομμύρια διά τον 
ανθρωπισμόν ;

Βεβαίως ή Σουηδική δαπάνη δεν δύναται νά συγκριθή 
πρός τάς άλλαχοΰ γενομένας. Διά μίαν μόνην έν Λον- 
οίνω πρότυπον τής Pentonville φυλακήν έδαπανήθησαν 2^-θ 
έκατομ. δραχ. τω 1843. Ή Άγγλο-Σουηδική όμως αϋτη 
σύγκρισις άποδεικ.υύει τό ύπολειπόμευον εύλογον οιά τήν 
Ελλάδα στάδιον. Κατά τοΰτο τά πορίσματα τών έν Σουη
δία νέων φυλακών είναι λίαν ενδεικτικά;

Έτη Πληθυσμός τής χώρας Φυλακισμένοι

1840 3 13.8 887 17 6361850 3 482 541 13 4101860 3 787 735 12 577

Κατά δεκαετίαν, μετά σταΟερότητος άξιοθαυμάστου, ενώ ό 

αριθμός τών όλων κατοίκων αύξάνει, ό άριθμός τών φυ
λακισμένων έλαττοΰται.

Ή κατά σκοπόν ποινική διαχείρησις τής άπομονωτικής 
φυλακής έξαρτάται ούσιωδώς έζ τής έσωτεριζής τοΰ κα
ταστήματος διευθετήσεως. Τοιουτοτρόπως ή έν ΙΙαρισίοις 
κατά τήν οδόν Mazas φυλακή έχει σχήμα ημικύκλιον, έν 
τω κέντρω τοΰ όποιου κειται ό ναός ζαΐ τό κύριον τής 
διευθύνσεως τοΰ καταστήματος μέρος. Άπό τοΰ κέντρου 
τούτου ώς άκτίνες διαχωρίζονται πρός τά άκρα έξ σει- 
ραί, έκάστη τών όποιων είναι δΐ'ρημένη εις ιδιαίτερα ζελ
λία, τών όποιων αι θύραι ήμιανοίγονται ούτως, ώστε εάν 
ύποθέσωμεν ότι όλα τά ζελλία περιέχουσι φυλακισμένους, 
δύνανται ούτοι, διά τής Ούρας των μέχρι τοΰ τελευταίου 
άκρου τής σειράς, νά βλέπωσιν εκατέρωθεν τήν έν τω κέν

τρω τής φυλακής τελουμένηυ ιερουργίαν, άκούοντες συ
νάμα τούς παρηγορητικούς λόγους τής θρησκευτικής δι- 
δοσκαλίας. Ό μηχανισμός ούτος λειτουργεί καί άπό τών 
έξ σειρών καί μάλιστα άπό τριών πατωμάτων, έν τοΐς 
όποίοις περιλαμβάνονται 1 260 κελλία.
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Ή χωρητικότης τών κελλίων είναι διάφορος άναλό- 
γως του συστήματος τής μονήρους ή έν κοινώ έργασίας. 
Έν τή εις Middlesex φυλακή τοΰ Λονδίνου έπικρατεΐ τό 
δεύτερον σύστημα, επομένως τά 330 ζελλία αύτής έχουσι 
καθ’ έκαστον χωρητικότητα 2 ψ μέτρων εις μήκος καί 2 
εις πλάτος. Τά εργοστάσια κατά μέρος, όπως καί οί 30 
μηχανικοί τροχοί (ιread-mill , τούς οποίους όφείλουσι νά κι- 
νώσι κατά διαλείμματα οί εις έξαναγζαστικήν εργασίαν 
ζαταδεδικασμένοι. Άφ’ ετέρου τά μεν Σουηδικά κελλία 
έχουσι 3,2ο μέτρ. μήκος, 2 πλάτος, καί 2,80 ύψος, τά 
δέ τής έν Pentonville ’Αγγλικής φυλακής 4 μ.έτρ. μήκος, 

2,12 πλάτος καί 2,75 ύψος.
Έν τή τελευταία φυλακή έκαστον ζελλίον περιέχει 

μίαν ζρεμαστήν κλίνην, νιπτήρα, μίαν τράπεζαν, έν κά
θισμα, λαμπτήρα φωταερίου, καί κώδωνα διά τάς περι
στάσεις τής ανάγκης. Σωλήνες έκ του τοίχου, ό μέν δια
δίδει ανάλογου θερμότητα, ό δέ άνανεοϊ τήν άτμόσφαιραν. 
Πρ ός τήν οροφήν τοΰ κελλίου ύπάρχει μικρά διά τό φώς 
Ουοίς, έπι δέ τής θύοας όπή, έξ ής ό επιστάτης, φέρωυ 
έμβάδας έξ έρίου, έπιτηρεΐ τους φυλακισμένους. Έν τω 
όργανισμώ τών Σουηδικών φυλακών περιλαμβάνεται ιδιαι
τέρως ό παρήγορος άμα καί καθησυχαστικός τής χλόης 
περίπατος, έν τω όποίω δύνανται νά περιδιαβάζωσιυ δέκα 
περίπου πρόσωπα μετά τής δεούσης έπιτηρήσεως, χωρίς 
νά συυαυτηθώσι πρός άλληλα. Τό ποινικόν δικαστήριον 
κατέχει μίαν πτέρυγα. ’Επίσης δε τό διευθυντήριον, τό νο
σοκομείου, τό λουτρόυ, τό μαγειρείου, αί άποθήκαι, τό 
φυλακειου, τό όμιλητήριον καί λοιπά τής φυλακής έφόδια, 
είναι καταλλήλως πρός τον σκοπόν τοποθετημένα.

Ή έν τή άπομονωτική φυλακή ύπηρεσία δέν διακρίνε- 
ται επί μεγάλη δαπάνη. Διά τήν Σουηδίαν, ώς αναφέρει 
ό κ. ίέοιιζοη Due, αρκεί ε’ς διευθυντής έχωυ μισθόν ένι- 
αύσιον 2 000— 3 100 δραχμών, εις υποδιευθυντής 1 100 
—1 300. τρεις—έξ φύλακες άνά 800—1 100 έκαστος, 
μία οπιστάτρια 600—900, μία μάγειρος 200—300, εις 
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ιερεύς διδάσκαλος 700—1 4 00 καί εις ιατρός 400—900. 
Εις μόνους τούς δύο τελευταίους επιτρέπεται ή έζτός 
τής φυλακής κατοικία, διά δέ τούς λοιπούς, όρος απα
ραίτητος, ή φυλακή είναι τό μόνιμον τών ενεργειών αύ
τών κέντρον. Όσον αφόρα τήν συντήρησιν τών καταδί
κων, περίεργος είναι ό έπόμενος τής Σουηδικής φυλακής 
πίναξ τών εις έκαστον άτομον κατά πάσαν εβδομάδα άνα- 
λογούντων ειδών, διαμοίραζομένων, έζτός τού άρτου, έν 
διαδοχική τινι πρός τάς ημέρας ποικιλία.

Έν χειμώνι Έν Οέρει

"Αρτος 4025 γραμ. (’) 4025 γραμ.Αλευρον σίκαλης 596 D 596
» κριθής 401 » 21

Gruau » 360
Μπιζέλια 639 Β 213 »Κρέας νωπόν 340 » 170 »

» τεταριχευμένον 170 340 »Χοίρειον » 126 126 J)
Άρέγγαι 256 » 256"Αλας 135 127Πέπερι 0.4 » 0,4 »
Οσπρια νωπά 042 » 100 »

Πατάται 
Γάλα

2.76
1,82

λίτρ.
» 1,82 λίτρ.

’Επί τής ολικής δαπάνης τής συντηρήσεως ή έργασία 
τών καταδίκων πρέπει νά ληφΟή ιδιαιτέρως ύπ’ όψιν. Τό 
δικαίωμα καί τό καθήκον τής κοινωνίας, ίνα τιμωρή τούς 
κατά τής ύπάρξεως αύτής άμαρτάνοντας, δέν άπαλάσσει 
τούτους έκ τής άναλόγου ύποχρεώσεως, ίνα τό καθ’ εαυ
τούς συντρέξωσι πρός τόν αύτόν σκοπόν. Απ’ έναντίας 
ή διά τό τέλος τού άγνισμοΰ τού εγκλήματος σύμπραξις 
τής κοινωνίας μετά τοϋ άδικήσαντος αποτελεί μίαν τών 
φιλοσοφικωτέρων τής ποινής βάσεων. Τοιουτοτρόπως ή 
έργασία του καταδίκου είναι προωρισμένη ού μόνον εις

() 1000 γραμ.—312 δράμια τής όζας.

τών

τόν συγκερασμόν τών έν τή αύστηρότητι τής άπομονωτι- 
χής φυλακής δεινών έπί τής ανθρώπινης ύπάρξεως συ
νεπειών, άλλά καί εις τήν άνακούφισιν τών έκ τής συν
τηρήσεως τής φυλακής οικονομικών τής πολιτείας βα
ρών, τά όποια προζαλεΐ άφ’ ενός ή ύπαιτιότης τοϋ έγ- 
κληματίου καί άφ’ ετέρου τό συμφέρον τών λοιπών τής 

κοινωνίας μελών.
Έκ τών ανωτέρω εξάγεται, ότι ή ιδέα τοϋ Benjamin 

Constant περί τής δουλικής φύσεως τής έν τή φυλακή ά- 
ναγκαστικής έργασίας είναι όπωσοΰν μεταφυσική. Έάν ή 
έργασία είναι μία όψις τής ποινής, ή σωτηρία μάλιστα αύ
τής, καί συγχρόνως οικονομική ύποχρέωσις τόσον πρός 
τό παρόν όσον καί πρός τό μέλλον, (διότι βεβαίως δέν 
δύναται νά συζητηθ? τό δικαίωμα τής κοινωνίας ίνα έξα- 
γάγη έκ τής φυλακής της έργατικούς τούς έν αργία δια- 
φθαρέντας), δέν έχει ανάγκην μείζονος άποδείξεως τής 
διζαιολογιζής φύσεώς της. Έν γένει ή άνάπτυξις 
κατά σκοπόν έλατηρίων τής έργασίας έν τή ψυχή τοϋ 
έργαζομένου συνδέεται μετά τής άρχαιοτέρας εύλογίας 
τοϋ Θεού πρός τόν άνθρωπον. Ό είπών «έν τω ίδρώτι τοϋ 
προσώπου σου φάγεσαι τόν άρτον σου» δέν ήννόει νά ά- 

πελπίση τούς έγζληματίας.
Υποθέτω λοιπόν, ότι μεταξύ τού έργοστασίου τής φυ

λακής καί τών καταδίκων δύναται νά ύπαρξη είδος συνε
ταιρισμού, καθ’ον, μετά τήν άφαίρεσιν τής αξίας τοϋ ύλι- 
λικοϋ καί τών τόκων, τό ύπόλοιπον καθαρόν προϊόν δια
μοιράζεται μεταξύ τών εργαζομένων καί τοϋ καθιδρύμα- 
τος, ϊνα οΰτω πρός μέν τούς πρώτους άποτελεσθή βαθ
μηδόν τό άναγκαϊον χ ρ η μ ά τ ι ο ν διά τήν μέλλουσαν 
έν τή κοινωνία άποζατάστασιν αύτών, πρός δέ τό καθί- 
δρυμα τής φυλακής καταρτισθή σπουδαίος κατά τό μάλ
λον ή ήττον καί διαρκής πόρος. Άναλόγως τής έν ταΐς 
φυλακαΐς κοινής ή κατά μάνας έργασίας, ό συνδυασμός 
ούτος δύναται νά λάβ καί εύρυτέραν έτι άνάπτυξιν. 'II 
κατασκευή π. χ. ενδυμάτων, ύποδημάτων, δοχείων διά
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■τά φωσφορικά κηρία, καί άλλων τοιούτων της μικράς 
βιομηχανίας ειδών, άποτελεΐ διά τάς άπομονωτικάς τής 
Σουηδίας φυλακάς ίκανώς γόνιμον στάδιο ν. Αξιοσημείω
τος δέ είναι ή εξής μέθοδος διά τήν ύποκίνησιν τής εργα
τικής όρέξεως τών καταδίκων: 'Υπάρχει κατώτατόν τι δριον 
δεδομένης ποσότητος εργασίας καί ημερομίσθιον —10 λε

πτών· άμα όμως ό κατάδικος έκτελέση διπλάσιαν ποσόν 
εργασίας, λαμβάνει 60—70 λεπτά· τριπλάσιον, 1,20— 
1,40 καί ουτω καθεξής.

Ή έννοια τής εργασίας Οά ήτο ούσιωδώς ατελής έν τώ 
μεγάλω τής κοινωνικής διορθώσεως ποινικώ οργανισμό» 
άνευ τής επικουρίας τών ύγιεστέρων τού έθνικοΰ βίου 
στοιχείων. "Οσοι νομίζουσιν ότι άρκοΰσιν οί τέσσαρες τοί
χοι τής φυλακής, ινα διασιόσωσι τήν κοινωνίαν άπό τής 
έγκληματικής διαφθοράς, άγνοοϋσι τήν πρακτικήν έννοιαν 
τοΰ ύψηλοΰ λόγου τοϋ Ίησοϋ «πορεύεσθε άπ’έμοϋ οί κα- 
τηραμένοι . . . έν φυλακή (γάρ ή μην) καί ούκ έπεσκέψε- 
σθέ με.» Άλλ’ή έποψις αΰτη είναι τόσον εύρεία, ώστε δεν 
τή άρκοϋσι τά όρια τής προκειμένης μελέτης. Άπό δέ 
τοϋ περί πάσαν φυλακήν συνεταιρισμού τών έγκριτοτέρων 
μέχρι τής ζωοποιού πνοής τής θρησκευτικής διδασκαλίας 
ύπάρχει τοσοϋτον στάδιον, ώστε τή άληθεία άπορεΐ τις, 
όσον άφορά τήν Ελλάδα, διά τήν παντελή κατ’ αύτό έρή- 

μωσιν. Ποϋ οί έγκριτοι; 11οϋ οί διδάσκαλοι ; Τεσσαρά
κοντα όλα έτη περιμένουσιν αύτούς οί έν ταΐς φυλακαις η
μών ελάχιστοι τοϋ Εύαγγελίου.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ.

Τί είναι τό τραπεζογραμμάτιου ; Είναι χάρτινος μη
χανή, δΓ ής μεταβιβάζονται αί άξίαι τών πραγμάτων άπό 
χβιρός εις χβΐρα. Τίνος ένβκβν αί μέν άμαξαι, έπισης-προς 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ.
την μεταβίβασιν τών περιουσιών χρησιμεύουσαι, φορολο
γούνται, τά δέ τραπεζογραμμάτια ούχί; Μήπως άμφότερα 
δεν άνήκουσιν εις τήν κινούσαν βιομηχανίαν ; "Οτι αί άμα. 
ξαι τίθενται έπί τροχών καί τά τραπεζογραμμάτια έντός 
χαρτοφυλακίων δέν είναι σπουδαία πρός τόν σκοπόν δια
φορά. ’Αμφοτέρωθεν προκύπτουσι κέρδη καί μάλιστα άσυγ- 
κρίτω τώ λόγω πλείονα έκ τής τών τραπεζογραμματίων 

βιομηχανίας.
Δι’ εκείνους οίτινες διατείνονται, ότι ή κατασκευή τής μη

χανής τοϋ τραπεζογραμματίου είναι έργον κυβερνητικόν, 
Οά φανή παράδοξος ή ιδέα τής φορολογίας αύτοϋ. Τό ακρι
βές όμως είναι ότι διά μέν τάς κυβερνήσεις ύπάρχει τό 
χαρτονόμισμα, περί ού νυν δέν πρόκειται, διά δέ τήν βιο
μηχανίαν, ήτις είναι καί ό συνήθης ύπόφορος, ύπάρχει τό 
τραπεζογραμμάτιο·/. Δύο έπ’ αύτοϋ συναγωνίζονται συστή
ματα, διότι ή είναι έλευθέρα ή έκδοσίς του κατά τάς κοι- 

νάς πρός άπαντας εγγυήσεις τοΰ νόμου, ή είναι περιωρι- 
σμένη έν ταΐς χερσίν εταιρίας προνομιούχου. Εις άμφοτέ- 
ρας τάς περιπτώσεις πρόκειται περί βιομηχανικού σκοπού.

Ή ιδέα τής φορολογίας τών τραπεζογραμματίων παρέ
χει δύο όψεις. Άφ’ ένός τής πρός τάς άνάγκας τής έπι- 
κρατείας συνδρομής μεγάλων κεφαλαίων, τών οποίων ή 
έξοχος κυκλοφορική ίδιότης καί τό προσοδοφόρο·/ δέν δύ- 
ναται νά συγκριθώσι πρός τάς έν ασθένεια μικράς φορολο
γικός μονάδας τής ακινήτου π. χ. κτήσεως καί τής χειρω
νακτικής βιομηχανίας. Άφ’έτέρου ή φορολογία τών τρα
πεζογραμματίων δύναται νά χρησιμεύση κατά τής άμέτρου 
έκδόσεώς των ώς σωτήριος καί άρμονικώτερος πρός τήν 

τροπεζικήν διακονίαν χαλινός.
’Εν γένει, ώς πρός τήν πρώτην μέν εποψιν, πρέπει νά 

έξαιρεθή φυσικώ τώ λόγω ή άντίστοιχος πρός τό μεταλ
λικόν άποταμίευμα ποσότης τών τραπεζογραμματίων, διότι 
κατ’ αύτήν δέν ύπάρχει πρόσοδος άλλ’ απλή άναπλήρωσις 
τών ύπό έγγύησιν αργών κεφαλαίων. Ώς πρός άμφοτερας 
δέ τας επόψεις έρχεται εις έζέτασιν, άν ή φορολογία πρέ-
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πει νά καταλάβη ολόκληρον τό πέραν τοΰ μεταλλικοί) απο

ταμιεύματος ποσόν τών τραπεζογραμματίων ή διά γενικω- 
τέρους σκοπούς νά άπονεμηθή εις τήν τραπεζικήν έπιχεί- 
ρησίν ή αφορολόγητος κάρπωσις ώρισμένου τίνος μέρους 
τών γραμματίων αυτής.

Ή φορολογία τών τραπεζογραμματίων είναι ζήτημα, τοΰ 
όποιου ή πρακτική άνάλυσις δέν έλαβεν είσέτι εύρείαν άνά- 

πτυςιν. 1 ό σπουοαιότερον δίπλωμά της οφείλεται εις τό 
τελευταΐον Γερμανικόν Κοινοβούλιον (Reichstag), δπερ διά 

τοΰ νομού τής 14 Μαρτίου 1875 καθιέρωσεν αύτήν έν τή 
όμοσπονδική αύτοκρατορία του. Ιδού ποιας βάσεις ήκο- 
λούθησεν ό οικονομικός ούτος νεωτερισμός. ’Αντιγράφω τό 
άρθρον 9 τοΰ νόμου, κ Αί τράπεζαι, τών οποίων ή εις 
τραπεζογραμμάτια κυκλοφορία υπερβαίνει τό μεταλλικόν 
άποταμίευμα αυτών καί τό κατ’ ανοχήν χορηγούμενον 
αύταις ποσόν, ύπόκεινται άπό τής 1 ’Ιανουάριου 1876, 
ύπέρ του ταμείου τής αύτοκρατορίας, εις ενιαύσιον φόρον 
5 τοΐς , επί τοΰ πλεονάσματος.» ’Εάν ύποθέσωμεν ότι τό 
μεταλλικόν τής τραπέζης είναι εικοσιν έκατομμύρια καί ή 
έπιτρεπομένη αυτή ποσότης είναι δύο, καθ' όσον τά κυ
κλοφορούντο τραπεζογραμμάτιά της ύπερβαίνουσι τά 22 
ταΰτα έκατομμύρια, ύπόκεινται εις φόρον 5 τοΐς "| .

Ή βεβαίωσις καί ή είσπραξις τοΰ φόρου τούτου ώργανί- 
σθησαν κατά τόν ακόλουθον τρόπον (άρθ. 10). Κατά τήν 
7,15. 23 καί τελευταίαν έκάστου μηνός ημέραν, ή δίεύ- 
Ουνσις τής τραπέζης συντάσσει πίνακα τοΰ ύπάρχοντος με
ταλλικού και τών κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων, 
τόν όποιον ύποβάλλει εις τήν έπιτηρητικήν τοΰ καταστή
ματος δημοσίαν άρχήν, ήτις κατά τό τέλος τοΰ έτους 
προσδιορίζει τήν ποσότητα τοΰ όφειλομένου φόρου, μετα- 
φέρουσα έξ έκάστου πίνακος εις πίστωσιν τής μερίδος τοΰ 
φορου τά τοΰ φορολογητέου πλεονάσματος τών τραπε
ζογραμματίων. 'Γό άθροισμα τών μερικών τούτων ποσοτή
των αποτελεί τόν πληρωτέον φόρον, όστις εντός τοΰ όπο- 

μένου ’Ιανουάριου καταβάλλεται εις τό ταμεϊον τής ομο

σπονδίας.
Ή κατ’ ανοχήν έπίτρεψις τής άφορο/.ογητου χρησεως 

ποοότητός τίνος τραπεζογραμματίων, — ήτις έν ταϊς 33 
Γερμανικαΐς τραπέζαις αναβιβάζεται άπό ή έκατομμυριου 
(Τράπεζα έν Hess· Hon-bourg) μέχρι 340 εκατομ. οραχ- 
μών (Τράπεζα τής Αύτοκρατορίας),—είναι παρέκβασις τής 
ύπό ερευνάν φορολογικής άρχής καί έξηγεΐται έκ τών περί 
βιομηχανικής προστασίας ιδεών. Δύναται νά λειψή χωρίς 
νά προβληθή ή οικονομική τοΰ νέου Οεσμοΰ σημασία. "Ο
σον δέ αφορά τήν έποψιν τών πρώτων καί δευτέρων τής 
τραπεζικής άποκαταστάσεως δαπανών, τό πολύ ήδύνατο 
νά είναι μετριότερος ό φόρος διά τά πρώτα μετά τό δριον 
τοΰ μεταλλικοΰ άποταμιεύματος τραπεζογραμμάτια μέ- 

χρις άναλόγου ποσού.
Ή έννοια τοΰ άποταμιεύματος δεΐται ιδιαιτέρας έπί του 

προκειμένου έρεύνης. Κατά το ’Αγγλικόν σύστημα τά χρε
όγραφα τής έπικρατείας θεωρούνται έπίσης άσφαλή ώς 
καί ό καθαρότερος χρυσός. Επομένως γνωστόν είναι οτι 
καί ό ήμέτερος νομοθέτης παρεδέχθη κατά τό 1874 ότι 

τό ήμισυ τών τραπεζογραμματίων, τών πέραν τοΰ μεταλ
λικού τής ’Εθνικής ημών Τραπέζης, δύναται νά άντιπροσω- 
πεύηται ύπό χρεωγραφων τής έπικρατείας. Εν I ερμανία 
ό νόμος τής 14 Μαρτίου 1875 έθεώρησεν απολύτως ώς 
μεταλλικόν καί τό χαρτονόμισμα τής Κυβερνήσεως (ιό. 

Οίκ. Έπιθ. έτος 3 σελ. 92).
Ή άναπλήρωσις αύτη τοΰ μεταλλικού ύπό τών χρεω- 

γράφων έχει βεβαίως μεγάλην σημασίαν ώς πρός τήν το- 
ποθέτησιν τών δανείων τής έπικρατείας. Δέν μοί φαίνεται 
όμως, ότι δικαιολογείται έντεΰθεν άποχρώντως καί ή άνά- 
λογος άπό τή; φορολογίας τών άντιστοίχων τραπεζογραμ
ματίων άπαλλαγή. Τά χρεόγραφα ταΰτα είναι κατ’ ού- 
σίαν έντοκοι άπαιτήσεις, έπομένως δέν μένουσιν τά κεφά
λαιά των άργά, καθώς τ<·> οντι συμβαίνει τούτο έπί τών 
μεταλλικών άποταμιευμάτων. Ή Ιδέα τοΰ φορολογητοΰ ή 
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αφορολογήτου τών χρεωγράφων, καί αυτή δέν έχει έπί του 
προκειμένου άμεσον σχέσιν. Ό σκοπός τής φορολογίας εί
ναι τό τραπεζογραμμάτιον καί ούδεν πλέον.

Πρέπει ή έν Γερμανία οικονομική έπί τής φορολογίας 
τών τραπεζογραμματίων μεταρρύθμισις νά εισαχθή καί έν 
Ελλάδι; Τή αλήθεια δέν βλέπω τί τό ζωλύον. "Αν εΐ- 

vat τόπος, δστις πρέπει νά άσχοληθή άνενδότως εις τήν 
βελτίωσίν του φορολογικού αύτοΰ συστήματος, ή 'Ελλάς 
έχει έν πολλοις τά πρωτεία ζατά τούτο. ’Εάν διά τοϋ φό
ρου τών τραπεζογραμματίων ήδυνάμεθα νά έλαφρύνωμεν 
δι ενός εκατομμυρίου τήν γεωργικήν και χειρωνακτικήν 
τάξιν, ήμεθα ύπεύθυνοι διά πάσαν περαιτέρω άναβολήν. 
Παρατηρήσατε όποΐαι περιουσίαι διευθύνονται κατά προ- 

τιμησιν πρός τόν μηχανισμόν τής Εθνικής ήμών Τραπέ- 
ςης. Εκειναι δσαι Ουσιάζουσιν εις τήν μεγάλην άσφάλειαν 
τόν πολύν τόκον. "Οσον άναβαίνει ή άγοραία άξία τών με
τοχών τής ’Εθνικής Τραπέζης, τόσον καταβαίνει ό τόκος 
τών χαταβαλλομένων δι’ αύτάς κεφαλαίων χαί έν τούτοις 
οί άγορασται δέν λείπουσιν. Θεμελιώδης λοιπόν έπί τής 
φορολογίας αρχή, ότι πρέπει νά έπιβαρύνωνται μάλλον τά 
ισχυρότερα βαλάντια. Κεφάλαια δέ τά όποια ευχαριστούν

ται πρός 7 π. χ. τοΐς δύνανται, είσαγομένου τοϋ φόρου 
τών τραπεζογραμματίων, νά συνειθίσωσι καί εις 6 | τοΐς 

I . Εν τω μεταξύ δέν λείπει ή περίστασις εις άνάλογον 
αυξησιν τοΰ προεξοφλητικού τόκου, τήν οποίαν βεβαίως δέν 
θέλει παραμελήσει ή τραπεζική έπιχείρησις διά τό άποτέ- 
λεσμα τής μεταβιβάσεως τού φορολογικού βάρους, ώς συ
νήθως συμβαίνει, εις λ σμόν τών καταναλωτών (τής τρα- 
πεζικής, τρόπον τινά, πίστεως έπί τού προκειμένου).

ΊΙ φορολογική τών τραπεζογραμματίων σημασία έξαρ- 
ταται έκ τής διαφοράς μεταξύ τού νομίμου μεταλλικού 
άποταμιεύματος άφ’ ενός καϊ τής ποσότητος τών κυκλο- 
φορούντων τραπεζογραμματίων άφ’ έτέρου. Έχω ύπ’ όψιν 
τό νόμιμον μεταλλικόν άποταμίευμα, διότι ή πέραν τών 
ορίων αύτοϋ συνάθροισή νομισμάτων έν ταΐς τραπεζικαΐς 

άποθήχαις είναι ζήτημα διευθύνσεως, τό όποιον εις περιστά
σεις κινδύνου δύναται μάλλον νά άπολήξη εις άφαίρεσιν έκ 

τής κυκλοφορίας άναλόγου ποσότητος τών υποφορών τρα
πεζογραμματίων. Τοιουτοτρόπως καί παρ’ ήμιν όπως χαί 
έν τω τελευταίω Γερμανικώ νόμω, τό τρίτον τών χυκλοφο- 
ρούντων τραπεζογραμματίων πρέπει νά άντιπροσωπεύηται 
υπό μεταλλικού. Άλλά πρός τήν προϋπόθεσιν ταύτην πρέ
πει νά συνδυάσωμεν τήν πρόοδον τής έκδόσεως τών Ελ
ληνικών τραπεζογραμματίων, ήτις έπί τής ’Εθνικής Ιρα- 
πέζης παρέχει τούς εξής κατ’ άνώτερον όρον άριθμούς. Ό
σον άφορα τήν Ίονικήν, στερούμεθα άκριβών κατ’ αύτήν 
ειδήσεων καί έπί τοϋ προκειμένου θέματος ώς ζαί έν πολ- 

λοϊς άλλοις :

Κατά τό τέλος 1872 τά εις κυκλοφορίαν γραμμάτια τής 
’Εθνικής Τραπέζης ύπελογίζοντο πλέον τών 31 εκα
τομμυρίων δραχμών, κατά τό τέλος 18 73 εις 37 και 
κατά τό τέλος 1874 εις 39 '|, . Οί άνώτεροι όροι τής έν 
τή τελευταία τριετία κυκλοφορίας είναι πολλώ μείζονες. 
'Οποία τω όντι μετά τό 1862 οικονομική ώθησις έν τω τό- 
πω ! ’’Ας γραφή δέ διά τούς μεμψίμοιρους, ότι ούδέποτε πρό 
τού 1862 άνέβη ή κυκλοφορία τών Ελληνικών τραπεζογραμ
ματίων άνω τών 10 εκατομμυρίων. Ή δικαιοσύνη αυτή 
όφείλεται εις τόν νέον τής έλευθερίας ήμών οργανισμόν, 
όστις άν παρακρούη ένιαχοΰ, πολλάς όμως οδούς ήνέωςεν 
εις τήν οικονομικήν τού τόπου δραστηριότητα.

Έάν λοιπόν λάβωμεν ώς βάσιν τοϋ φορολογικού ήμών 
συνδυασμού τήν κατά τό 1874 κυκλοφορίαν τών γραμμα
τίων τής Εθνικής Τραπέζης, έξαιροϋντες τό κανονικόν έν 
τρίτον αύτών εις πολύτιμα μέταλλα, ιοού ότι πρόκειται 
φορολογήσιμος άξία 26—30 περίπου εκατομμυρίων δραχ
μών είς τραπεζογραμμάτια, έκ τών οποίων ή φορολογική
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τής Γερμανίας μονάς, 5 κατ’ έτος τοΐς °|υ5 Οά παρεΐχεν εις 
τόν δημόσιον θησαυρόν 1 ) περίπου έκατομ. δραχμών. Ό 
αριθμός ούτος είναι ίκανώς σεβάσμιος, ϊνα άφ’ ενός μέν 
έξεγείρη τήν καθολικήν προσοχήν, άφ’ ετέρου δέ έπιτρέψη 
τήν περαιτέρω μετά τού τραπεζικού πνεύματος συνεννόη- 

. σιν, άναλόγως τών καιρών, εις βαθμιαίαν τινα άποκατάστα- 

σιν τοϋ ποοτεινομένου φόρου.
Κατά τούτο ή έν τώ ήμετέρφ νόμω τής 16 Δεκεμβρίου 

1861 άπαγόρευσις τής άναβιβάσεως τού παθητικού τής 
Εθνικής Τραπέζης πέραν τού διπλάσιου τού μετοχικού καί 
άποθεματικοϋ αύτής κεφαλαίου (εξαιρέσει τού μεταλλικού 

αποταμιεύματος) δεϊται ιδιαιτέρας περί τά τραπεζογραμμά
τια τροποποιήσεως. Ύπάρχοντος τοΰ έπ’αύτών φόρου, πε
ριττός ό περιορισμός ούτος. ’Άλλως καί μάταιος, διότι 
όταν ή αύξησις τού μετοχικού κεφαλαίου έξαρτάται (άρθ. 
4 τού άπό 22 Ιουνίου 1843 Καταστατικού τής Εθνικής 
Τραπέζης) έκ τών γενικών συνελεύσεων τών μετόχων, τό 
ύπό τήν τυπικήν απλώς έγκρισιν τής Κυβερνήσεως συμφέ
ρον αύτών δύναται νά έκτείνη κατά τό δοκοϋν τά όρια 
τοΰ παθητικού, επομένως καί τών τραπεζογραμματίων.

Μόνη ούτως ή πρακτική τοΰ μεταλλικού άποταμιεύμα- 
τος έγγύησις άρκεΐ έπί τού προκειμένου. Ή δέ κυκλοφορία 
τών τραπεζογραμματίων δέν πρέπει νά έχη άλλους σταθ
μούς έκτος εκείνων τής έλευθέρας πιστωτικής άγοράς. Έν 
τώ μεταξύ ή έξασφαλίζουσα αύτήν Πολιτεία ευρίσκει τόν 
τρόπον, ινα λάβη, διά τοΰ ύπό έξέτασιν φόρου, τό λογικόν 
μέρος αύτής, κατά τήν συνταγματικήν βάσιν τής ΐσότητος 
τών δημοσίων βαρών. Πέντε δέ τοΐς ' έπί τών ; τής όλης 
τών τραπεζογραμματίων κυκλοφορίας (μετά τήν άφαίρεσιν 
ήτοι τού μεταλλικού αποταμιεύματος) δέν έχουσί τι άπο- 

κρουστικόν έν τή καθαρά καί έφηρμοσ ιένη έπιστήμη τής 
Δημόσιό νομίας.

ΧΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑΙ Γ1ΑΡΑΓΗΡΙίΣΕΙΣ·

Είναι περίεργον φαινόμενου, ότι ή έν Έλλάδι σιδηροδρο- 

μία, μετά τό πρώτον αύτής κατασκεύασμα άπό Αθηνών εις 
Πειραιά, δέν δεικνύει, έπί δεκαετίαν σχεδόν, έτερα σημεία 
πρακτικής έν τώ τόπω άναπτύξεως, έκτός σχεδίων τινων 
κατά τό μάλλον ή ήττον χρηματιστικών. "Οσοι περιμέ- 
νουσι τά πάντα έκ τών Κυβερνήσεων, έχουσι έτοιμον τόν 
ύπόδικον. Είναι ή έλλειψις ιδίως τής διοικητικής συνεχείας, 
εις τόν βωμόν τής όποιας πολλά άναμφιβόλως θυσιάζον
ται εθνικά συμφέροντα. 'Όσοι έννοούσι πλειότερον τήν με- 
γάλην δύναμιν τού επιχειρηματικού πνεύματος οίκτείρουσι 
τήν ασθένειαν αύτοϋ καί τάς έπ’ εσχάτων σκληράς έν τή 

μεταλλουργική βιομηχανία δοκιμασίας του.
Καί όμως απανταχού αί οικονομικά' τής χρηματιστικής 

καταστροφαί είναι συνηθέσταται. Καί αί συνεχείς δέ κυβερ
νητικά' μεταβολαί καί ή έλλειψις τής διοικητικής συνδρο
μής είς βιομηχανικά έργα δέν είναι αποκλειστικά τής 'Ελ
ληνικής χώρας προϊόντα. Άπ’ εναντίας μάλιστα τό τελευ
ταίο·? άποτελεΐ καί λαμπράν περιπλέον σελίδα τών μάλλον 
προοδευτικών αρχών τής Πολιτικής Οικονομίας. Πόθεν δέ 

προέρχεται, ότι ύπό τόν εύκινητότερον πολιτειακόν τής Δη
μοκρατίας τύπον ή σιδηροδρομία τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών τής ’Αμερικής λαμβάνει όσημέραι τεραστίαν τώ όντι 

άνάπτυξιν ;
"Ο'Αης τής Εύρώπης όμού αί σιδηροδρομικοί γραμμαί εί

ναι μικροτέρας έκτάσεως, συγκρινόμεναι πρός τάς έν ταΐς 
'Ηνωμένα-.; ΓΙολιτείαις, αιτινες άπό 64 χιλιομέτρων τώ 
1830 άνέβησαν εις 14 430 τώ 1850, εις 117 200 τώ 
1873, καί εις πλέον τών 125 000 τώ 1874. Μία μόνη 

σιδηροδρομική γραμμή άπό Ν<·«· York έως San Fra cisc > κα
τέχει έκτασιν 5 300 χιλιομέτρων, άνωτέραν τούτέστι παν-
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τός άλλου έν Εύρώπη σιδηροδρόμου. ’Ιδού ποιαν κατ’ έ

τος πρόοδον ήκολούθησεν ή σιδηροδρομική άνάπτυξις άπό 
τοΰ 1866—73 έν ταΐς Ηνωμέναις Πολιτείαις.
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Βεβαίως τοιαύτα έργα μαρτυροΰσι τήν έν ’Αμερική οικο
νομικήν τοΰ λαοΰ εύρωστίαν, ήτις κατά τό 1872 παρή- 
γαγεν 60 διλιουνίων άξίας εμπορεύματα, ϊνα τά μεταφέρω· 
σιν οί σιδηρόδρομοι της χώρας. ’Εξηγούνται όμως καί έζ 
τής έμπνεούσης αύτά άνάγζης τών τόπων. Ένω άπό τής 
έν Πελοποννήσω ’Αρκαδικής Κυλλήνης έν αιθρία πρωία 
βλέπει τις τά στενά τού 'Ελλησπόντου, αί Πολιτεία’, άφ’ ε
τέρου τής ’Αμερικής διαχωρίζονται άπ’ άλλήλων διά μεγί

στων άποστάσεων, πρός τάς όποιας, καί αν δέν ύπήρχεν, 
έπρεπεν έν μέσω τής καθολικής προόδου νά έπινοηθή ό σι
δηρόδρομος. Έν γένει όταν ή θάλασσα είναι τοιουτοτρό

πως μετά τής ξηράς συμμεμιγμένη, όσον μαρτυρεί ή Ελ
ληνική χώρα, έκ τής οποίας, άκριβώς είπεϊν, λείπει ό κορ
μός καί μένουσιν απλώς οί κλάδοι, ή σιδηροδρομία δέν προη
γείται άλλ’ έπεται τής θαλασσοδρομίας.

Πρός τήν έποψιν ταύτην έχει μεγάλην σχέσιν ή πυκνό- 
της τών πληθυσμών. Παρατηρήσατε τάς δύο κεφαλαιώδεις 
γραμμάς τοΰ παρ’ ήμΐν ρεύματος αυτών. Είναι ούσιωδώς 
παραθαλάσσια’.. Σύρος-Άθήναι-Πάτραι, καί Λαμία-Χαλκίς 
-Άργολική. Ό ΓΙειραιεύς χρησιμεύει ώς σύνδεσμος μεταξύ 
τών γραμμών τούτων, κατά τάς όποιας τό άτμοκίνητον 
τής θαλάσσης είναι άσπονδος έχθρός τού άτμοκινήτου τής 
ξηράς, λαμβανομένων μάλιστα ύπ’ όψιν τών περί τά ορη 
καί τούς κόλπους δυσκολιών εις τήν κατ’ ευθείαν διά ξη
ράς σιδηροδρομικήν συγκοινωνίαν. ’Εάν πρός ταΰτα συν- 
δυάσωμεν καί τήν άραιότητα τού όλου πληθυσμού, έχομεν 

τό σταθερώτερον σημειον συγκρίσεως τών καθ’ ήμάς οίκο-
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νομικών δυσκολιών τής σιδηροδρομίας άπέναντι τής 'Αμε
ρικής, τής όποιας, ώς έν παραδείγματι, ή πολιτεία Illinois 
άπό 851 000 κατοίκων τω 1850 ύπελόγισεν μετά εικοσαε
τίαν 2 510 000.

Ύπό τοιαύτα; περιστάσεις ή σιδηροδρομία έν Έλλαδι 
έξ άνάγζης πρέπει νά μελετηθή άπό δύο έπόψεων, έξ ών 
ή μέν είναι τοπική, ή δέ διπλωματική. Ή πρώτη στηρίζεται 
εις προηγούμενον, τό όποιον έστεφάνωσεν ή έπιτυχία. Ή 
δευτέρα εις τήν φύσιν τής νεωτέρας διεθνούς οικονομίας, 
ήτις δέν έμελετήθη είσέτι ίζανώς έν τή ήμετέρα διοικητική. 
— Ώς πρός τήν πρώτην δ,τι εϊδομεν μεταξύ ’Αθηνών καί 
Πειραιώς, δύναται νά έπαναληφθή μεταξύ Λαμίας καί 
Στυλίδος, Άργους καί Ναυπλίου, Πύργου καί Καταζώλου, 
ζλπ. Τοιοΰτοι σιδηρόδρομοι έχουσι όλους τούς όρους τής 
εύθηνείας, καί ένεζεν τών περιστάσεων τού έδάφους καί ε- 
νεκεν τού ύπάρχοντος ρεύματος τής συγκοινωνίας· άναγκαί- 
ως δέ θά χρησιμεύσωσιν ώς προπαίδεια, τις διά τό μέλλον.

Ή οέ διπλωματική έποψις τής Ελληνικής σιδηροδρο- 
μίας συνδέεται πρός τήν έκ λόγων ιστοριτών τής παγκο
σμίου οικονομίας διαβατικήν απλώς άποστολήν τής ήμετέ- 
ρας χώρας. Τό σιδηροδρομικόν έμπόριον τής Εύρώπης 
(έλαφρά καί πολύτιμα Αντικείμενα, άνθρωποι κλπ.' έξ 
άνάγζης θά διαβή έζ τής Ελλάδος, ϊνα συγκοινωνήση μετά 
τοΰ ’Ινδικού διά τού Σουέζ. Τοιουτοτρόπως εις σιδηρόδρο
μος Αύστρο-Τουρκο-’Ελληνικός δυνατόν νά άναβληθή ακό
μη, άλλ’ ούδέποτε θά λειψή. Δέν φαίνεται δέ ότι έκ τοΰ 
μέρους τούτου απειλεί σπουδαίαν καταιγίδα ή σιδηροδρο
μική διά μέσου τής κεντρικής ’Ασίας Ρωσσική έπ’ έσχάτων 
νεφέλη.

Ό σιδηρόδρομος ούτος είναι τό μέγα ζήτημα τής Ελ
λάδος. Μόνον δι’ αυτού θά είσέλθωμεν πράγματι εις τήν 
ενεργόν μερίδα τής Ευρωπαϊκής οικογένειας. Τόν ώνόμασα 
δέ διπλωματικόν, ού μόνον διότι έχουσι καί τά διεθνή κε
φάλαια, τά όποια θά τόν κατασκευάσωσι, τήν διπλωματίαν 
αύτών, αλλά διότι έζ πολλών λόγων ή κίνησις τών κεφα- 
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λαίων τούτων έξαρτάται έκ της διπλωματικής διευθύνσεως, 
τήν οποίαν δύνανται νά οώσωσιν οί έν Βιέννη καί έν Άθή- 
ναις πολιτικοί. Εις όσους δέν δύνανται νά μεταβάλωσι τά 
πολιτικά αξιώματα, μεθ’ ών άνετράφησαν έκ παίδων, θά 
θεωρηθή ή ιδέα αύτη ώς εύτοπία. Καί όμως περιέχει τοι- 
αύτην σημασίαν, ώστε έάν ήτο δυνατόν ό περί ού ό λόγος 
σιδηρόδρομος νά προσέγγιση κατά τίνας έζατοστύας χι
λιομέτρων τήν ’Ελλάδα μάλλον πρός τήν Δύσιν, θά τό 
ήσθάνετο αμέσως καί ή Ανατολή καί ή κεντρική Εύρώπη.

Πρός τοιοϋτον έργον ή 'Ελλάς δύναται νά συνεισφέρη 
πλειότερον τοϋ όσον κοινώς νομίζεται. Ή σκληρά ευκολία 
μεθ’ ής ευρίσκει δάνεια ινα συντηρήση τόν διοικητικόν μη
χανισμόν της, άποδεικνύει πόσω εύκολώτερον ήδύνατο νά 
εύρη τοιαϋτα πρός άνάπτυξιν τοϋ οικονομικού αύτής οργα
νισμού. Άρκεΐ νά λυθή προηγουμένως τό ζήτημα τής διε
θνούς μεταξύ Βιέννης καί ’Αθηνών σιδηροδρομίας, καί αμέ
σως τό επιχειρηματικόν πνεύμα θά συγκινηθή. Εις τό απο
τέλεσμα δέ τούτο μεγάλη·/ κέκτηται άποστολήν ή πολι
τική διεύθυνσις τών συγχρόνων οικονομικών ιδεών, αιτινες 
άποτελούσι τό αίμα καί τάς σάρκας τού νεωτέρου τών 
έθνών βίου.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΑΦΙΔ( )|| ΑΡΑΓίΙΓΙΙ·

"Εκαστον φυσικόν ή τεχνητόν προϊόν έχει τή * ιστορίαν 
του, καί έπάναγκες αποβαίνει οί παράγοντες καί εμπορευό
μενοι αύτό νά τό γνωρίζωσιν ίστορικώς. Έκάστου έ-ίσης 
προϊόντος, φυσικού ή τεχνητού, ή ιστορία περιέχει τήν έμ- 
φάνισιν, τήν άνάπτυξιν, τήν τελειοποίησιν καί τήν εις τήν 
κατανάλωσιν πρόοδόν του. Έν γένει δέ ή κατανάλωσις εί
ναι εκείνη, ήτις υποστηρίζει τήν παραγωγήν, τήν άνάπτυ- 
ξιν καί τόν πολλαπλασιασμόν αύτοϋ.

Καί τών πλείστων μέν φυσικών προϊόντων τήν αρχήν 
αγνοούμε·/, γνωρίζομε·/ δέ τήν άνάπτυξιν καί τόν πολλα
πλασιασμόν αύτών. Λόγου χάριν, ό σίτος κατέστη απαραί

τητος εις τήν άνθρωπίνην ύπαρξιν, καί όμως αγνοούμε·/ 
ίστορικώς τάς περιστάσεις, καθ' άς ό άνθρωπος εύρε τόν 
σπόρον τού σίτου, καί καθ’ άς έπροτίμησεν αύτόν παντός 
άλλου φυσικού σπόρου, διά τήν τροφήν αύτοΰ. Άφ’ έτέρου 
γνωρίζομε·/ τήν προοδευτικήν άνάπτυξιν αύτοϋ καί τόν 
ένεκα τής προοδευούσης καταναλώσεως πολλαπλασιασμόν 
του. Ούτως, ώς 'έγγιστα, αγνοούμε·/ καί τήν άρχαιοτάτην 
ιστορίαν τής σταφίδος, ήτοι πόθε·/ ό άνθρωπος παρεκινήΟη 

νά καλλιεργήση τό άγριόκλημα αύτής, πώς κατώρθωσε νά 
καταστήση τόν καρπόν του γνωστόν εις πολλάς χώρας, 
καί πώς τά έθνη παρεδέχΟησαν κατά μικρόν μέν, τό πρώ
τον, βαθμηδόν δέ καί κατ’ ολίγον, μετά ταΰτα, εις μεγα- 
λείτεοα ποσά τήν κατανάλωσιν του. Γνωρίζομε·/ όμως τήν 
κατά τούς νεωτέρους χρόνους πρόοδον τής παραγωγής καί 

τής έπεκτάσεως τής καταναλώσεως.
Εις τόν παμφάγο·/ καί μυριόστομο·/ γίγαντα τού άγγλι- 

κοΰ λσ.οΰ, τόν κατζβροχΟίζοντα όλα σχεδόν τά εύγενή προϊ
όντα τώ > δύω ημισφαιρίων, οφείλομε·/ καί τόν πολλαπλα
σιασμόν τής παραγωγής τών σταφίδων, μεταξύ τών όποιων 
ή Ελληνική σταφίς αποτελεί' μίαν τών πολλών έν τή ύφη- 
λίω καλλιεργουμένων, τήν συνηθεστέραν βεβαίως, ήτις 
γλυκαίνει καί εξευγενίζει τήν γεΰσιν τών άρκτώων λαών, 
καί θερμαί ει αύτούς, χωρίς νά τούς μεθύσκη. ’Αντικείμε
νο'/ τής προκειμένης μελέτης είναι ή δύναμις ό/.ης έν γέ- 

νει τής παγκοσμίου σταφιδοπαραγωγής.
Αί επικράτεια·, αιτινες παράγουσι σταφίδας, άποξηραινο- 

μένας, είναι έν μέν τή ’Ανατολή ή Ελλάς, ή Τουρκία καί 
ή ΙΙερσια- έν δέ τή Δύσει ή Ισπανία, ή Ιταλία καί ή Γαλ
λία. "Ας έξε'άσωμεν ήδη τήν ιδιαιτέραν παραγωγήν μιας 

έκάστης τών επικρατειών τούτων.
Ή Ελλάς παράγει τήν Κορινθιακήν, εις ποσόν, κατά μέ

σον όρον, 65 χιλιάδων τόνων, ήτοι στατήρων ένός έκα-
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λευταίο·? μέτρο·? τοϋ βάρους είναι απανταχού τό συνηθέ- 

στερον καί έν ταΐς χώραις της παραγωγής καί έ·? ταΐς χώ- 
ραις τής καταναλώσεως, εκτός τής Γαλλίας καί τής Ρωσ- 
σίας, διότι έ·? Γαλλία μέν είναι έν χρήσει τό χιλιόγραμ
μο·?, ίσον μέ 312 δρόμια τής ήμετέρας όκας, έν Ρωσσία 
δέ τό ποϋτι, ίσον μέ 12 *|  ώς έγγιστα όκάδας. ’Εκτός τής 

Κορινθιακής σταφίδος παράγει προσέτι ή Ελλάς καί περί 
τάς 45 χιλιάδας στατήρων σουλτανίνας καί ροζακιάς.

Λί λοιπαί άνατολικαί χώραι, αί παράγουσα·, σταφίδας 
διαφόρων ειδών, είναι κατ’ όνομα ώς έφεξής. Έκ τής μι
κρός ’Ασίας καί τών εις αυτήν ύπαγομένων νήσων.—Τσε-
σμές καί Καράμπουρνα παράγουσι: 

Ροζακιάν...............................................
Σουλτάναν...........................................
Μαύρην Φωκών................................
— Σμύρνη καί Ήλιούπολις, ήτοι 

τό Άϊδινι καί τά περίχωρα :
Ροζακιάν...............................................
Σουλτάναν...........................................
Σταφίδα θυρών.................................

— Βουρλά : Ροζακιάν...................
Σουλτάναν..........................................
Μαύρην Φωκών................................

— Κώ : Ροζακιάν μόνον..................
— Σάμος : Μπιγχιτζέ καί μοσχάτα....
— Κύπρος Μαύρην Φωκών....................
—Συρία : Μαύρην καί ροζακιάν..............

στ.
»
»

210 000

180 000
»
»
»
»
»
’»

112 500

45 000
28 000
35 000
60 000

479 000
"Οθεν άπασα ή Μικρά ’Ασία, μετά τών παρακειμένων 

νήσων καί τής Συρίας, παράγει, κατά μέσον όρον, κατ’ έ

τος, περί τάς 170 χιλιάδας στατήρων. 'Υπερέχει δέ, κατά 
τήν παραγωγήν, ή ροζακιά· κατά δεύτερον λόγον έρχεται 
ή σουλτάνα, καί κατά τρίτον, ή μαύρη Φωκών καί ή τής 
Συρίας και τής Σάμου..

ΙΙληροφορίαι τινες είναι άναγκαΐαι περί τών διαφόρων 
ειδών τών σταφίδων. Τήν ροζακιάν καί τήν σουλτάναν 
γνωρίζομεν άπαντες. Τό πλεϊστον δέ μέρος αύτών κατανα
λίσκεται έν τή ’Αγγλία. Αί έντελέστεραι ποιότητες άπο> 
στέλλονται εις τήν κάτω Ρωσσίαν, έκλεκταί δέ τινες με
ρίδες εις τήν Πετρούπολη καί είς τήν Μόσχαν.

Ή μαύρη σταφίς τών Φωκών, σχεδόν δλη, καταναλι- 
σκεται έν Ρωσσία καί μικρόν μέρος έν Αγγλία, εις τιμάς 
εύτελεΐς. Αυτή είναι ή ύπό τό όνομα Black Smyrna άπαντω- 
μένη έν τοΐς τιμοκαταλόγοις. Ή σταφίς αϋτη είναι χονδρή 
καί σχεδόν απαράλλακτος μέ τάς χονδροσταφίδας, τάς ό
ποιας πρός χρήσιν οικιακήν παρήγον οί πατέρες ήμών. 
’Επειδή δέ όλη πωλείται έν Ρωσσία, ή αξία της είναι μι
κρά, καταντά πολλάκις νά άγοράζηται εις τόν τόπον περί 
τά 20 λεπτά ή όκά.

Ή λεγομένη σταφίς τών θυρών, τήν οποίαν, ώς είρηται, 
παράγει ή Σμύρνη, ή Ήλιούπολις, τό Άϊδινι, έχει πλεί- 
στην ομοιότητα πρός τήν 'Ελληνικήν σταφίδα, όταν είναι 
εις χλωράν κατάστασιν, άλλ’ αί ραγές αύτής είναι χον- 
δρότεραι, τό δέ χρώμα της κοκκινωπόν, ή, ώς κοινώς λέ
γεται, κρασάτο·?. "Ολη σχεδόν ή σταφίς αύτη καταναλί- 
σκεται εις οινοπνεύματα έν τή ’Ανατολή καί μάλιστα έν 
Χίω, όπου πολλά έργοστάσια οινοπνευμάτων έκλεκτών 
ύπάρχουσι.

Ή σουλτάνα, ή καθ’ ημάς άπύρηνος ή άγίγαρτος, διότι 
δέν έχει πυρήνα, ή μάλλον δέν είναι ούτος έπαισθητός είς 
τούς όδόντας, είναι τό μόνον είδος έκ τών εκλεκτών στα
φίδων, τοΰ όποιου ή καλλιέργεια είναι λίαν περιωρι- 
σμένη, καί διά τούτο τό παραγόμενον ποσό·? είναι όλίγι- 
στον, απέναντι τής ροζακιάς καί απέναντι μάλιστα τής 
κορινθιακής. Ή κυρία δέ αιτία τής μή έπεκτάσεως τής 
καλλιέργειας της, είναι αί άπειροι φροντίδες, οί μέγιστοι 
κόποι καί τά ουχί ευκαταφρόνητα έξοδα είς τόν τρυγητόν 
της καί ιδίως είς τήν άποξήρανσίν της. 'Αλλά καί αυτής 
ή παραγωγή προοδεύει άπό έτους είς έτος. Ά'/οιμφισ^η- 
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τήτως δέ είναι τό ώφελιμώτερον είδος 5/μ·ι τών σταφίδων, 
μετά τήν μάλαγαν ή μοσχατέλλαν, καί έρχονται μάλιστα 
έτη, καθ’ ά ή τιμή τών καλών ποιοτήτων έν ’Αγγλία έξι- 

σοϋται μέ τήν τιμήν τής Ισπανικής μοσχατέλλας.
Έζ τών ανατολικών χωρών, τών παραγουσών σταφί

δας, απολείπεται ή Περσία, τής οποίας ή σταφΐς είναι εί
δος τοΰ γένους τών άγιγάρτων ή άπυρήνων σταφίδων 
έχει τό σώμα μικρόν, σχεδόν κατά τά δύω τρίτα· τής σουλ
τάνας· είναι ξανθοτέρα καί όμοιόζλωνος. Τό κλήμα τής 
σταφίδος ταύτης είναι άγνωστον κοινώς έν Έλλάδι, έκ
τος εξαιρετικών τινων κατ’ αυτήν δοκιμών. Ώς αί Ι'ερσί 
δες γυναίκες, καθώς ό Πλούταρχος τάς περιγράφει έν τώ 
βίω τοΰ ’Αλεξάνδρου, είναι λεπτοφυείς καί ώραΐαι, οϋτω 
καί ή σταφΐς τής Περσίας είναι λεπτοφυής καί ωραία. Ή 
γεΰσίς της έχει πλείστην ομοιότητα πρός τήν τής σουλτά
νας, άλλ’ είναι λεπτοτέρα, διότι καί ό όγκος της, ώς ει- 
ρηται, είναι λεπτότερος, ή δέ γλυκύτης τής μάλλον έξερ- 
γασμένη ύπό τής φύσεως. Άρχαιόθεν ή Περσία ήτο χώ
ρα σταφιδοφόρος. Τό λεπτοφυές δέ τοΰ προϊόντος της τού

του χρεωστεϊται κατά πάσαν πιθανότητα εις τό κλίμα της 
μάλλον, ιδίως δέ εις τήν άτμοσφαϊραν καί έν μέρει εις τό 
έδαφος. Φόβος είναι μή ή έν τώ ήμετέρω κλίματι καλλιέρ

γεια τής σταφίδος ταύτης μεταβάλ/) τήν ποιότητα αύτής, 
καθώς παρατηρείται τό φαινόμενο·/ τούτο καί έπί άλλων 
ειδών σταφυλών τής ’Ανατολής καί τής Ισπανίας, έπί τής 
σταφυλής π. χ. τής Κωνσταντινουπόλεως, τής λεγομένης 
τζαούσι, ήτις δέν έχει παρ’ ήμϊν τήν λεπτότητα, ήν έχει έν 
Κωνσταντινουπόλει. Καί αύτή ή σουλτανίνα έν τώ ήμε
τέρω κλίματι ύπέστη άλλοίωσίν τινα, έπί τά κρείττω όμως, 
διότι παρ’ ήμΐν γίνεται σαρκωδεστέρα, καί διά τούτο δέν 
όξειδοΰται τόσον ταχέως, ώς όξειδοΰται ή τής μιζράς ’Α
σίας. Διότι δέ είναι σαρ ωδεστέρα τής Σμυρναίας ευρε κα- 
λητέραν ύποοοχήν ε'.ς τά μέρη τής καταναλώσεως, καί 
ένίοτε τιμήν άνωτέραν. Σήμερον οί "Αγγλοι δέν προσέ- 

χουσι τόσον πολύ εις τό χρώμα, όσον εις τόν όγκον καί 

τήν γλυκύτητα.
ΓΙρό έτών πολλών, ή παραγωγή τής Περσικής σταφί

δος ήτο λίαν περιωρισμένη. καί διά τοΰτο είχε καί τιμήν 
μεγίστην. ’Αλλά προ δεκαετίας ή καλλιέργειά της ήρχισε 
βαθμηδόν νά έξαπλοΰται έν αύτή τή Περσία, καί ούχί άλλα- 
λοΰ, σήμερον δέ ή παραγωγή αυτής ανέρχεται εις 160 καί 
έπέζεινα χιλιάδας στατήρων. Μέχρι τινός τό έμπόριόν της 
δέν ήτο τακτικόν, διότι ή μεταφορά της ήτο δυσχολωτάτη. 
Μετεοέρετο καί μεταφέρεται άκόμη καί σήμερον εις τά πα
ράλια τοΰ Εύξείνου, καί κυρίως εις τήν ΤραπεζοΟντα. Έ- 
ζεΐθεν δέ φορτόνεται μέρος μέν διά τήν ’Αγγλίαν, μέρος 
δέ διά τήν άνω 'Ρωσσίαν, άν καί μικρότατο·/. Ή άποστολή 
αυτής εις τούς τόπους τής καταναλώσεως γίνεται βραδέως, 
περί τόν Δεκέμβριον, ένεκα τών μακρών αποστάσεων. Πε
ρίεργος είναι ό τρόπος τής άλλοτε καί νΰν μετακομίσεως 
του προϊόντος τούτου. Ή οδοιπορία άπό τούς τόπους τής 
παραγωγής μέχρι τής θαλάσσης τοΰ Εύξείνου Πόντου άλ
λοτε διήρκει πλέον τών δύω μηνών, καί σήμερον έπίσης 
διαρκεϊ περί τάς ?>0 ήμέρας. ’Επειδή δέ τό κλίμα, καί έν 
καιρώ άκόμη χειμώνος, είναι θερμότατο·/, άφ’ έτέρου δέ 
καί ύγρόν πολλάζις, έθετον άλλοτε, μέχρι πρό ολίγων έτών, 
τάς σταφίδας έντός μεγάλων δερμάτων καί τάς κατεβίβα- 
ζον εις τήν παραλίαν διά τών καμηλών. Μετεχειρίζοντο 
δέ τά δέρματα ώς δροσερά καί μή υγρασίας έπιδεζτικά, 
διότι ό μέν ύπερβολικός καύσων άποξηραίνει ύπέρ τό δέον 
τήν σταφίδα έκείνην, μιζροτάτην, ώς είοηται, ούσαν, ή δέ 
ύγρασία τής καταστρέφει τό χρώμα, και τήν έσωτεριζήν 
ποιότητα νοθεύει. Άφότου όμως ή καλλιέργεια άνεπτύχθη 
εις τάς πεδιάδας τής Περσίας, καί τό ποσόν ηύξησεν, 'Έλ

ληνες έμποροι άποκατεστάθησαν έν Τραπεζουντι, οιτινες 
άποστέλλουσιν εις τούς παραγωγούς τόπους ύφάσματα Εύ- 
ρωπαϊκά και άλλα βιομηχανικά προϊόντα, διά δέ τής πω- 
λήσεως αύτών άγοράζουσι τήν σταφίδα, συστήσαντες πρός 
τήν έμπορικήν ταύτην εργασίαν πολλού μέλλοντος ϋπο- 
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ζατ“στήίΛατα» τ® όποια προμηθευόμενα τάς σταφίδας, κα- 
θαρίςουσιν ζαΐ θέτουσιν αύτάς όχι πλέον έντός δερμάτων, 
αλλ’ είς μικρότατα κιβώτια, τών δ—6 ή ΊΟ τό πολύ λί

τρων, πληθύν τών οποίων περικλείουσιν έντός ετέρων με
γίστων, τά όποια άφοΰ τυλιχθώσιν έντός δερμάτων, άπο- 
τελοΰσιν άνά δύο τό φορτίον μιας καμηλού. Ή Τραπεζοΰς 
έχει μέγα έμποριζόν μέλλον, ένεκα ιδίως τών Περσικών 
προϊόντων, τό όποιον διορώντες οί ευφυέστατοι "Ελληνες 

έμποροι της Κωνσταντινουπόλεως καί άλλων άνατολι- 
κών χωρών, κατέλαβον ήδη τούς κυρίωτέρους τοΰ τόπου 
σταθμούς.

Μεταοαίνοντες άπό τής ’Ανατολής είς τήν Δύσιν, παρα- 
τηροΰμεν ότι ή Ιταλία, ζατά πρώτον, παράγει διαφόρους 
σταφίδας πρός χρήσιν αυτής ιδίως. Έκεϊναι όμως αιτινες 
αποτελοΰσιν είδος έμπορίου είναι αί λεγόμεναι τής Καλα
βρίας, αί γνωσταί έν ’Αγγλία ύπό τό όνομα Β Ividere, έκ 

τής επι τής Καλαβρίας κειμένης πόλεως Belvedere τοϋ 
πρώην βασιλείου τής Νεαπόλεως. Έκ τής σταφίδος ταύτης 
παράγει πολλήν ή Σικελία καί αί παρακείμενα', νήσοι. Εί

ναι μαύρη τό χρώ μα, καί ή ράξ αυτής μεγάλη, έχουσα 
χονδρόν πυρήνα. Τό έκλεζτότερον μέρος αύτής ζαταναλί- 
σκεται έν ’Αγγλία, τό δέ ευτελέστερον έν Γερμανία. Τίθε
ται είς βαρέλια έπιμήκη καί είς κιβώτια, πλησιάζει δέ 
πάντοτε τάς τιμάς τής 'Ελληνικής σταφίδος. "Οτε κατά τό 
έτος 1869 αί σταφίδες τής Ελλάδος έτιμώντο άπό 27 
μέχρι 30 σελινίων, αί τοϋ Belvidere ήγοράζοντο αντί 26 
και 27. Η παραγωγή της σταφίδος ταύτης δέν ύπερβαίνει 
τας 200 χιλ. στατήρων. Ό,τι δέ είναι άξιοσημείωτον είς 
τήν στίβασιν τής σταφίδος ταύτης είναι τοΰτο ότι, χάριν 
οικονομίας τών δοχείων καί τοϋ δικαιώματος αποθήκης είς 

τους τοπους τής καταναλώσεως, τήν πιέζουσι τόσον ίσχυ- 
ρως, ώστε, έπειδή είναι χονδρή, σπα ώς έπί τό πλεΐστον έν 
τοΐς οοχειοις καί προξενεί άηοιαν είς τους άγοραστάς. Ή 
σταφίς αύτη έχει γεΰσιν λίαν ευχαριστον, καί διά τούτο έν 
Άγγλί? ευρίσκει κατανάλωσην. Καί είς Μασσαλίαν δέ ά- 

ποστέλλεται μέρος έξ αύτής, καί έζεΐθεν μεταβιβάζεται είς 

Λυών καί είς τάς πέριξ έπαρχίας.
’Εκτός τής ’Ιταλίας καί ή Γαλλία αύτή παράγει στα

φίδα. Ή πλησίον τής Μασσαλίας επαρχία Ροκεβαίρ εί
ναι ή πατρίς τής Γαλλικής σταφίδος, διακρινομένης ώς έκ 
τοϋ ονόματος τοϋ τόπου τής παραγωγής, (σταφίς Ροζε
βαίρ) καί γνωριζομένης κοινώς έν 1 αλλία ύπό τό όνομα 
pause- Ή σταφίς αύτη κατασκευάζεται, όπως καί ή σουλ
τανίνα καί ή ροζακιά, διά τής ά λ ο υ σ ι ά ς, και έκτίθε.αι 
είς τόν ήλιον έπί καλαμωτών. Προφυλάττουσι δέ οΰτω αύ- 
τήν άπό τήν βροχήν καί άπό τήν δρόσον, φροντίζοντες νά 
τήν γυρίζωσι καθ’ έκάστην. Είναι λευκή, μικρά καί εύοσμος. 
Δέν αποτελεί όμως, ένεκα τής όλιγότητος αύτής, είδος έξω- 
τερικοϋ έμπορίου, καί διά τοΰτο έξ αύτής ή Αγγλία δέν 
ζαταναλίσκει διόλου. 'Όλη λοιπόν ζαταναλίσζεται έν I αλ
λία, τό πλεΐστον μέρος είς πλακούντια, καί είς άλλα γλυ
κίσματα· ιδίως δέ έν Παρίσιοις θεωρείται ή ξηρά αύτη 
οπώρα απαραίτητος είς τά έπιδόρπια τών πλουσίων οικο
γενειών. Τό ποσόν αύτής δέν ύπερβαίνει τάς 100 χιλιά
δας στατήρων, τίθεται δέ είς σταφυλάς, ή μέν καλή ποιό- 
της έντός μικροτάτων καί ώραιοτάτων κιβωτίων, ή δέ δευ- 
τερεύουσα έντός μεγαλειτέρων. Αλλ ό συναγωνισμός τών 
Ισπανικών σταφίδων, έκ τών οποίων άρκεταί εισάγονται έν 
Γαλλία, έφερεν είς άπελπισίαν τούς παραγωγούς, οϊτινες 
άπό τίνος χρόνου ήρχισαν νά φυτεύωσι καί μοσχατέλλαν 
τής Μάλαγας, όπως άντιπολίτευθώσι τούς Ισπανούς καί 
άποζημιωθώσι δια τας άπειρους ζημίας, τάς οποίας ύπεστη- 
σαν ένεκα τοΰ συναγωνισμού, μ’ όλον τόν βαρύν δασμόν 
είς τόν όποιον έν Γαλλία ύπόκεινται αί ' Ισπανικοί σταφί
δες, συνιστάμενον είς φράγκα 17 { διά τά 100 χιλιό

γραμμα.
"Αν προσπάθειαι γίνωνται έν Γαλλία πρός έγκληματισμον 

τοΰ φυτού τής 'Ισπανικής μοαχατέλλας, διατί άρά γε νά μη 
γίνωσι καί έν Έλλάδι, έν τή όποια αί ατμοσφαιρικοί περι
στάσεις βϊναι εύνοϊκώτεραι ·, Άφ’ ενός μέν ή ποικιλία τών 
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προϊόντων είναι σωτήριος, άφ’ ετέρου δέ ή μοσχατέλλα, ώς 
θέλομεν αμέσως ίδει, είναι ή πολυτιμωτέρα σταφίς τοϋ 
κόσμου. Μήπως έχρειάζετο πολύ πρός τοϋτο ! Νά σταλή 
εις τήν Μάλαγαν άνήρ έμπειρος, νά μείνη έκεΐ 8 μήνας 
διά νά μάθη τήν καλλιέργειαν ζαί ήν άποξήρανσιν, ζαί 
νά φέρη φυτόν. Ιδού τό παν. Μέ δαπάνην 3—4 χιλιάδων 
δραχμών,το Ελληνικόν έδαφος ήδύνατο νάάποζτήση -ροϊόν 
άληθώς πολυτιμότατον.

Ας μεταοώμεν επί τέλους εις τήν Ίσπϊνίαν. Ή επαρ
χία ιδίως τής Μάλαγας παράγε τάς ώραιοτέρας σταφίδας 
-οΰ ζόσμου. Διάφορα είναι τά είδς τών 'Ισπανικών σταφί
δων, άλλ έζειναι αιτινες άποτελοϋσι σπουδαϊον είδος εμπο
ρίου μεταξύ τών ξηρών οπωρών, είναι ή β α λ έ ν σ ι α, 
προϊόν τής ομωνύμου επαρχίας, καί ή μοσχατέλλα, προϊόν 
. ής Μάλαγας. Δύω είναι τά είδη τής βαλένσιας· τό μέν 
λέγεται έν τω τόπω τής παραγωγής δένια, τό δέ πλάν- 

τα. Τό ο έ ν ι α είναι μέγιστον καί μοσχοβόλον, τό δέ 
πλάντα άπλουν. Τό πρώτον είδος είναι ογκώδης ζαί 
σαρκώδης σταφυλή, ήτις, άποξηραινομένη, άποβαίνει χρυ- 
σόχροος· ή γεϋσις αύτής είναι εύαρεστοτάτη. Πολλοί προ- 
τιμώσι τήν σταφιοα ταύτην ζαί άπό τήν βασίλισσαν τών 
σταφίδων, τήν μοσχατέλλαν. Τό δέ δεύτερον είδος, ήτοι 
ή πλάντα, έχει μιζράς ράγας, ζαί είναι ώραία εις τήν οψιν 
οιά τό χοώμά της, τό όποιον είναι διαφανές σχεδόν. Άλ
λ οι παραγωγοί όέν επιμελούνται όσον πρέπει τά είδη 
ταΰτα, και διά τοϋτο, ως έπί τό πλειστον, είναι άκάθαρτα, 
παραπονοΰνται οέ οι Αγ··λοι ζαταναλωταί διά τήν άμμον, 
ήτις συνήθως υπάρχει έντός τών σταφίδων τούτων. Έκ τής 
βαλενσίας μικρόν μέρος ζαταναλίσζεται έν Γαλλία, ή δέ 
λοιπή παραγωγή έξοδεύεται όλη έν ’Αγγλία, ύπερβαίνουσα 
τάς 350,000 στατήρων, τών οποίων έκαστος τιμαται συ
νήθως περί τά 35 έως 40 σελίνια.

Η μοσχατέλλα δε τής Μάλαγας, ή βασίλισσα, ώς προεί- 
πομεν, τών σταφίδων, διαιρείται εις τρία είδη, ήτοι τήν κυ
ρίως μοσχατέλλαν, τήν ήλιοσταφίδα ή άνθοσταφίδα λε- 

γομένην, χαί τήν σταφίδα τής αλουσιάς. Ή επαρχία τής 
Μάλαγας ώφελεϊται έκ τοϋ προϊόντος τούτου κατ’ έτος 
ύπέρ τά 10 εκατομμύρια φράγκων, ενώ ή παραγωγή της 
δέν υπερβαίνει τάς 400 000 στατήρων, διότι ή τιμή της 
καταντά ένίοτε μυθώδης, ήγουν 100—150 σέλινα ό στα- 
τήρ, εις μεγάλην δέ έλλειψιν εφθασε ζαί 200 σελίνια. Εν
νοείται όμως ή έπί τοϋ προκειμένου επιρροή τών διαφόρων 
τής σταφίδος ποιοτήτων. Κόπτονται δέ αί σταφυλαί τής μο- 
σχατέλλας εις μεγάλα τεμάχια, έκτίθενται εις τόν ήλιον 
είτε έπί άλωνίων, ίτε έπί καλαμωτών, καί γυρίζονται κα
θ’ έζάστην. Καί τό είδος δέ δπερ έμβάπτεται εις αλουσιάν, 
ζαί αύτό έπίσης ξηραίνεται εις τόν ήλιον. Μετά τήν συμ
πλήρωσή τής άποξηρανσεως ή μοσχατέλα τίθεται έν- 
τός ’ μικρών ζαί λίαν κομψών κιβωτίων κατά στρώμματα 
διηρημένα διά στερεού χάρτου καί ταινιών, άνά 4 ή 5 
σταφυλάς, ώστε έκαστον έζλεκτής μοσχατέλας κιβώτιον 
περιέχει 20—25 τεμάχια εις χρήσιν τών πλουσίων τής 
’Αγγλίας ζαί τής Γαλλίας οικογενειών, έν αις μετ’ εύλα- 
βείας καί οικονομίας τρώγεται κατά τά έπιοόρπια. Η κα- 
τανάλωσις τής σταφίδος ταύτης είναι λίαν περιωρισμένη. 
Οί πτωχοί ούτε καν τήν γνωρίζουσι, οί δέ μέτριας κατα- 
στάσεως άνθρωποι μόλις δοκιμάζουσιν αυτήν.

Σημειώσεως άξιον είναι, ότι άν καί οί Αγγλοι άποστρέ- 
φωνται παν πρόσκομμα τό όποιον άπαντώσιν εις τό μά- 
σημα τών βρωμάτων, καί διά τοϋτο ιδίως άγαπώσι τήν 
σουλτανίναν, ώς μή έχουσαν πυρήνα, άγαπώσι δέ έτι μάλ
λον έκείνην ήτις δέν έχει ούτε τήν μικροσκοπικήν ούράν ταύ
της, μ’ όλα ταΰτα, εύφραινόμενοι εις τήν έξαίρετον γεΰσιν 
ζαί εις τήν έξαισίαν εύωδίαν τής μοσχατέλλας, λησμο- 
νοϋσιν τόν ογκώδη καί σκληρόν πυρήνα της, καί ύποφέ- 
ρουσιν άγογγύστως τήν ένόχλησιν, τήν όποιαν τά ώς έκ 
του κλίματος πάντοτε σχεδόν πονοϋντα ούλα αυτών ύπο- 

χρεοϋνται νά αίσθάνωνται.
Έν τή γενική ταύτη άναλύσει τής παγκοσμίου σταφιδο- 

παραγωγής, πρέπει νά προστεθώοι και αί γενομεναι κατά
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τό άχρωτήριον τής Καλής Έλπίδος καί έν Αύστραλία δοχι- 
μαί πρός έγχλιματισμόν τής Κορινθιακής σταφίδος χαΐ τής 
ροζαχιδς. Κατά πόσον τό επιχείρημα τοΰτο έλαβε εύρείας 
διαστάσεις είναι ίκανώς αμφίβολον, άν χαΐ τώ 1868 οιε'δόθη 
οτι έστάλησαν έχ τοΰ ’Ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος κι
βώτια τινα σταφίδος, προσομοιαζούσης, κατά τό δείγμα, 
μεγάλως πρός τήν Κορινθιακήν.

Εν γένει ό προσδιορισμός τής παγκοσμίου σταφιδοπα- 
ραγωγής άποτελεΐ θέμα καταστατικών ερευνών ούχί έκ τών 
ευκολωτέρων. Έάν όμως κρίνωμεν έκ τής συγκεφαλαιώ- 
σεως τών έκτεθέντων άριθμών, δι’ όλου του έπί τοιούτων 
ζητημάτων βάρους τών πιθανοτήτων, έάν άποβλέψωμεν εις 

τήν έν τή τελευταία δεκαετία μείζονα έτι έπίδοσιν τής καλ
λιέργειας και τής καταναλώσεως τών ξηρών σταφίδων, δυ- 
νάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι ή παγκόσμιος παραγωγή αυ
τών ύπερβαίνει τάς 160 χιλ. τόνων (3 000 000 στ.) 
προσεγγίζουσα μάλλον τάς 200 χιλ. τόνων. Ποσότης ού- 
σιωδώς μικρά, παραβαλλομένη πρός άλλας θρεπτικάς ούσίας 
και πρός τήν μεγάλην άποστολήν τών σταφίδων, αίτινες εί
ναι προωοισμέναι, όπως έν τή άρχαιότητι ουτω καί νυν, νά 
λάβωσιν εύρυτέραν έτι άνάπτυξιν εις τήν χρήσιν τής ζωι
κής οικονομίας. U \

(ΑΜΑΛΗ1ΟΝ)
ΕΘΝΙΚΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΚΟΡΑΣΙΠΝ.

Τό καθίδρυμα τούτο οφείλεται εις τήν άπο τοΰ 1855 
συμπραξιν άφ’ ενός Ιδιωτών, έν οίς διαπρέπει τό ώραιον ου- 
λον ύπό τόν τίτλον «Φιλανθρωπική εταιρία Κυριών» καί 
άφ’ ετέρου τής πρώην βασιλίσσης τής Ελλάδος, τής όποιας 
φέρει καί τό όνομα, έπισήμως μέν μέχρι τοΰ 1862, έν τή
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κοινή δέ χρήσει καί κατόπιν ώς άπό άναμνήσεως, τήν ο
ποίαν είσέτι δέν έξήλειψεν ή όπωσοΰν μακρά καί άγνώμων 
δεύτερα έπωνυμία. Σκοπός τοΰ καθιδρόματος τούτου είναι 
ή προστασία τών πατρόθεν καί μητρόθεν όρφανών θηλέων 
τής πενομένης τάξεως του λαού, καί ή μόρφωσίς αυτών 
εις φρονίμους καί κοσμίας παρθένους, χρηστάς οικοκυράς, 
χρησίμους καί άγαθάς εις τήν κοινωνίαν γυναίκας (άναφέ- 
ρουσι τά άρθρα 14 καί 10 του α' καί β' τής προμνησθείσης 

εταιρίας καταστατικού).
Ή οικονομική βάσις, έφ’ ής ίδρύθη έν Άθήναις τό ορφα- 

νοτροφεϊον τοΰτο είναι διπλή· άφ’ ενός δωρεαι καί άφ έτέ- 
τέρου ένιαύσιαι έταιρικαί συνδρομαι. Μικράς σημασίας εί
ναι τά είσπραττόμενα τροφεία άπό κορασίων ύποτρόφων, 
έκ τοΰ ετέρου γονέως ορφανών, όντω ι καί τοιούτων έπίσης 
δεκτών. Ή πρώτη οδός τής γενναιοδωρίας είσεκόμισε ταχέως 
εις τό καθίδρυμα 927 121 δραχμάς, έκ τών οποίων αί μέν 
515 582 άνήκουσιν είς 13 δωρητάς ποσών ύπεράνω τών 

μυρίων δραχμών, αί δε 411 539 εις 758 οωρητάς μικρό .ε- 
ρων ποσοτήτων. Άρκεϊ νά σημειωθή ότι ή χρηματική αυτή 
έργασία συνεπληρώθη εντός τεσσάρων έτων (1855 59),
ίνα κρίνη έκαστος περί τής δραστηριότητος τών ιδρυτών 
κυριών καί τής προστάτιδος βασιλίσσης. Άπό τοΰ 1868 
μέχοι τού 1874 αί δλικαί εισπράξεις τού Όρφανοτρφείου 

ήκολούθησαν τήν εξής άνάπτυξιν :

Έτος 1868—69 64 359 Έτος 1871—72 δρ. 69 731
1869—70 84 254 » 1S72—73 » 82 766

» 1870—71 77 998 » 1873-74 » 100 346
■ —

Έν γένει ή περιουσία τοΰ καθιορύματος υπελογιζετο 
κατά τήν 31 ’Οκτωβρίου 1874 είς πλέον τοΰ ενός καί ήμί- 
σεως έκατομ. δραχμών, έξ ών 1 077 000 είς μετοχάς, ομο
λογίας καί καταθέσεις, καί 472 000 είς άκίνητα. Γό κυ- 
ριώτερον τού πρώτου κεφαλαίου είναι έμπεπιστευμένον τή 
Εθνική Τραπέζη (884 400 δρ. εις μετοχάς καί 40 140 είς 
ομολογίας), έπεται τό εθνικόν δάνειον (61 334), κλπ. Η
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κατηγορία τών ακίνητων περιλαμβάνει τό κατάστημα του 

ορφανοτροφείου (400 000 δρ.), τόν ναόν (40 000 , τό νο· 
σοκομεϊον (30 000), αγρόν έν ΙΙατησίοις (2 000).

Εάν μεταβώμεν είς τούς καρπούς της οικονομικής ταύ

της ουναμεως, κατά το 18'73 — 74 ύπήρχον έν τώ όρφα- 
νοτροφειω 128 κοράσια, έξ ό>ν 91 άνήζον είς τήν έν
τός Ελλάδα και 37 είς τήν έκτος. Κατά τό 1855 ήρ- 
χισεν ή φιλανθρωπική αύτη εργασία δε’ 20 κορασίων. "Εζ- 
τοτε οέ, έπι 19 τούτεστι έτη, τό ’Αθηναϊκόν όοφανοτρο- 
φειον άνεθρεψε 319 τό δλον κοράσια. Άφαιρουμένων δέ έξ 
αύτών τών κατά τό 1873—74 υπαρχόντων, πρέπει νά ύπο- 
θέσωμεν ότι 191 κοράσια έξήλθον είς τήν κοινωνίαν κατά 
τόν προεζτεθέντα τοΰ καθιδρύματος σκοπόν, ανεξαρτήτως 
τών βιωτικών έπί τοΰ προκειμένου περιστάσεων. Έν γένει 
ή μέν είσοδος τών ορφανών έν τω καταστήματι αφόρα τήν 
ηλικίαν τών 5—11 έτών, ή δέ έξοδος δύναται νά παρα- 
ταθή καί μέχρι του 18°,J έτους "Ινα δώσω καθολικήν τινα 
έννοιαν περί τής μετά τήν έξοδον τών κορασίων περαιτέρω 
τύχης αύτών δανείζομαι έκ τής λογοδοσίας τοΰ 1872—73 
τάζ εξής πληροφορίας. «Έκ τών έξελθόντων κατά τήν 
έξαετιαν ^180 7—73) 72 κορασίων, 6 μέν ύπανδρεύθησαν, 
1 έμνηστεύθη, 1 υίοθετήθη, 1 έσύστησεν ιδιωτικόν σχο
λείου, 16 έτοποθετήθησαν έν οΐκοις καλοϊς καί 41 άπεδό- 
θησαν είς τούς προστάτας αύτών.»

Ή έν τώ Όρφανοτροφείω παίδευσις διαιρείται είς ηθι
κήν, γραμματικήν καί τεχνικήν. Διά μέν τήν πρώτην, έν- 
νοειται άφ’ έαυτοϋ, ότι βάσις είναι ή χριστιανική μόρφωσις, 
διά δέ τήν δευτέραν αί στοιχειώδεις γνώσεις περί τήν κα- 
θαρώς λαλουμένην Έλλ. γλώσσαν, τήν πρακτικήν αριθ
μητικήν, τήν πρόχειρον ζαταστιχογραφίαν, συνοπτικήν 
γεωγραφίαν καί ιστορίαν έξαιρέτως τής Ελλάδος. "Οσον 
άφορα τήν τεχνικήν διδασκαλίαν, περιορίζεται αΰτη είς τήν 
μαγειρικήν, πλυστικήν, ραπτικήν καί κεντηστικήν. Έκ τοΰ 
μέρους τούτου αί περιστάσεις Οά όδηγήσωσι βαθμηδόν είς 
βιομηχανικωτέραν τάς έργασίας τοΰ καθιδρύματος τροπήν. 

Τό γε νϋν έχον, τά διάφορα έργόχειρα τών ορφανών έκ- 
ποιοΰνται καί τό άντίτιμον αύτών, κατατιθέμενου παρά τή 
Εθνική Τραπέζη ή είς ομολογίας τών έθνικών δανείων, 
χρησιμεύει είς κατάρτισιν χρηματίου τίνος διά τήν έκ τοϋ 
ορφανοτροφείου έξοδον τών κορασίων, άναλόγου πρός τό 
μέτρον τής φιλοπονίας έκάστου. Τό ειδικόν τοΰτο ταμείου 
άπετελεΐτο κατά τό 1873—74 έκ 34 544 δρ.

Έν γένει ή μέν διεύθυνσις τοΰ ’Ορφανοτροφείου ανήκει 
είς πενταμελή επιτροπήν (τά τέσσαρα μέλη κυρίαι), έκλε- 

γομένην κατά τριετίαν ύπό τής Φιλανθρωπικής τών Κυ
ριών έταιοίας, ή δέ διεύθυνσις τοΰ καταστήματος καί ή 
λοιπή κατ’ αύτό διακονία ένεργεϊται ύπό τοΰ εξής προσω
πικού : Διευθύντρια (έπί μισθώ ορ 20() κατά μήνα), γραμ- 
ματεύς (δρ. 200), ιερεύς-διδάσκαλος (δρ. 150), μουσικοί 
(δρ. 60), ιατρός (δρ. 80), έξ διδασκάλισσαι (δρ. 100, 40, 
20 καί 15), νοσοκόμος (δρ. 35), ύπηρέτρια, μάγειρος καί 
πλύστρα (άνά δρ. 30), βοηθός (δρ. 16), θυρωρός καί κη
πουρός (άνά δρ. 30). Έκ τής τελευταίας λογοδοσίας έξά- 
γομεν ότι είς μισθούς προσωπικού έδαπανήθησαν κατά τό 
1873__ 74 δρ. 15 656 έκ τών όποιων άπό συγχύσεως
τών κονδυλίων δέν δύναται νά διακριθή, τό διά τήν συν- 
τήρησιν του ναού καί τήν νοσηλείαν περιληφθεν έν αύτοις 

ποσόν.
"Οσον άφορα τάς λοιπάς τού ορφανοτροφείου δαπάνας, ή 

σπουοαιοτέρα ανήκει είς τήν συντήρησιν του καταστήμα
τος, είς τήν όποιαν ζατηναλώθη τό σπουοαΐον καί κάπως 
δυσανάλογον ποσόν δραχμών 39 990. Κατόπιν έρχεται ή 
είς τροφήν τών έν τώ όρφανοτροφείω δαπάνη έκ δραχ. 29 
114. Ό ιματισμός ύπελογίσθη είς 8 244 1, τά αναγκαία 
σκεύη καί ή έπιδιόρθωσις αύτών δρ. 3 899, τό ύλικόν (ξύλα, 
άνθρακες, πετρελαίου κλπ.) δρ. 1 7 09 ’, τά διδακτικά βι
βλία δρ. 234, τά έκτακτα δαπανήματα δρ. 3 273.

Ή έν έτει 1873—74 ολική τοΰ ’Ορφανοτροφείου δα
πάνη περιέλαβεν 82 66 ! . δρ. ώστε, έάν άυαλογήσωμευ αύ- 
τήν πρός τόν άριθμόν τών συυτηρηθέυτωυ κατά τό έτος
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τοϋτο 128 κορασίων, έκαστον ορφανόν αντιστοιχεί πρός 
δρ. 645,70. Τό ποσόν τοϋτο, συγζρινόμενον πρός τά έν 
άλλοις όμοειδέσι τής Ευρώπης καταστήμασι, περιέχει ικανά 
στοιχεία εις μείζονα έτι έπίδοσίν τοϋ πρακτικού έν τω κα- 
θιορόματι σκοπού, δστις είναι τόσον ευρύς, ώστε πρέπει νά 
σογχαρώμεν ιδιαιτέρως τό ώραιον τής 'Ελλάδος φύλον καί 
ένεκεν τής πρωτοβουλίας καί ένεζεν τοϋ πνεύματος τής 
συνεχείας περί τήν ολην οικονομίαν τοϋ προκειμένου έξό- 
χως κοινωνικού έργου του.

ΧΡΟΝΙΚΑ·

Τόν προσεχή μίνα καλείται έκ νέου ό λαός εις εκλογήν τών αν
τιπροσώπων αύτοΰ. Ή δύναμις τών ιδεών, ήτις επέβαλε τήν ανάγ
κην ταύτην, έξ άπαντος θά λειτουργήση έν τή κάλπη της έκλογικής 
συνειδήσεως. Δέν πρόκειται περί σωτηρίας προσώπων, άλλά περί 
σωτηρίας τοϋ πολιτεύματος, τό όποιον δεινώς προσέκρουσε.

— Μεταξύ τών ζητημάτων, τά όποια θέλουσιν ένασχολήσει τόν 
έν τή ψυχή τοϋ έθνους προετοιμαζόμενον ήδη νομοθέτην, τό οικονο
μικόν κατέχει κρισιμωτάτην Οέσιν. ’Ενώ δέ τοϋτο είναι καί αίτιον 
καί αποτέλεσμα τών όλων τής κοινωνίας όρων, συγχρόνως άποτελεϊ 
καί τόν κρημνόν, έφ’ ού θά συντριβή ή πολιτεία ήμών, έάν έπί τέ
λους δέν δυνηθή νά είσάξη τήν κανονικήν ζωήν της έντός τών όρίων 
τών πόρων της.

— Α·. άρχαί τής Πολιτικής Οικονομίας έπρεπε νά είναι τό καθο
λικόν δίπλωμα τών κινούντων τήν πολιτικήν τών έθνών μηχανήν. 
Δέν είναι τέχνη τοϋ πλουτεΐν, άλλ’ οδηγός πρός τούς αιωνίους νό
μους, έξ ών απορρέει ή ευδαιμονία τών επικρατειών.

Έν Άβήναις, I ’Ιουνίου 1875.


