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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ—ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΠΡΟίΚΟΒΙΟΜΙΙΧΑΝΙΑ·

Συγζρινομένης της εποχής, καθ’ ήν ό άνήρ ήρπαζε τό 
προσφιλές ήμισυ του, πρός τήν εποχήν καθ’ήν αγοράζει 
τήν γυναίκα του, ύπάρχει μέν ή διαφορά τής μεταβάσεως 
τών ανθρώπων από τής περιόδου τής βίας εις τήν τής 
συναλλαγής, επικρατεί όμως ό αυτός όρος, ότι ή γυνή 
είναι κτήμα τοΰ κυρίου αυτής. Τι σημαίνει, άν άρπάζηται 
ή άγοράζηται, άφοΰ άντιχείμενον είναι ή ελευθερία της ;

Ή πρωτογενής αΰτη έποψις, κοινή εις πάντα τά βάρβα
ρα έθνη μέχρι τών αρχαιότερων έτι 'Ελλήνων, οΐτινες κατά 
τήν μαρτυρίαν τοΰ Άριστοτέλους «τάς γυναίκας έωνοϋν- 
το παρ’άλλήλων» (Πολιτ. 2,5, 11), έτροποποιήθη διά 
τής οικονομικής άποκαταστάσεως τών κοινωνιών. Άφ*  ενός 
άπετελέσθη ικανή έν τή πολιτεία δύναμις πρός έξασφά- 
λισιν τών ασθενέστερων απέναντι τών ισχυρότερων. Άφ’ ε
τέρου τά θήλεα άτομα τών οικογενειών ύπερέβησαν μέν τά 
όρια τής άνάγκης τής πωλήσεως των, κατά διαφόρους δέ 
χρόνους καί τόπους άνέβησαν έπΐ τοσοΰτον τήν κλίμακα 
τής συναλλαγής, ώστε βλέπομεν ότι άπό άντικειμένου πω
λήσεως μεταβάλλονται εις δύναμιν άγοραστικήν, ενώπιον 
τής οποίας έρχεται καί ή σειρά τών άνδρών ίνα διαβώσιν 
ύπό τον ζυγόν τής πωλήσεως.

Ή τρίτη αΰτη περίοδος άρχεται άπό τών 'Ομηρικών 
έτι χρόνων, καθ’ οΰς ό Αγαμέμνων ύπέσχετο εις τον Άχιλ- 
λέα μίαν έκ τών τριών θυγατέρων του μετά προικός ούχί 
τυχούσης (Ίλ. I', 1 47),
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«... ’Εγώ ί’ έπιμείλια δώσω
Πολλά μαλ’όσσ’ούπω τις έν, έπέδωκε Ουγατρί,
Επτά δέ οί δώσω εύ ναιόμενα πτολίεθ;»,» 

χαρακτηρίζεται δέ ιδιαιτέρως έκ της κατά τό μάλλον ή 

ηττον θερμοτέρας βαθμηδόν λατρείας πρός τήν προίκα. 
Πρό τών προσόντων τής κόρης έρευνάται τό βαλάντιτν 
τοΰ πατρός. Όμοιάζουσι δέ οί μνηστήρες τούς κερδοσκό- 
πους εκείνους, οΐτινες άποστρεφόμενοι τόν ίδρωτα τοΰ προ
σώπου των, προτιμώσι νά ζώσι σπογγίζοντες τόν άλλό- 
τριον. Κύριος σκοπός είναι ή άπονος ΰλική εύδαιμονία, 
πρόχειρος δέ δικαιολόγησις αί όσημέραι προβιβαζόμεναι 
άνάγκαι τής κοινωνικής τών οικογενειών συντηρήσεως. 
Έπί τέλους ή βίωτική δέν βραδύνει νά άποκαλύψη, ότι έγ- 
καταλείπεται καί τις κυριώτατος υπολογισμός. Αί μεγά- 
λαι προίκες δέν άναπληροΰσι τόν προσωπικόν τής γυναι- 
κός χαρακτήρα· καθώς δέ έλεγεν ό ποιητής:

Ούτος μακάριος έν αγορά νομίζεται 
Έπάν δ’ άνόίςνι τάς Ούρας, τρισάθλιος, 
Γυνή κρατεί πάντων, έπιτάττει, μάχεται.

Δέν μεταβάλλονται λοιπόν άκινδύνως οί όροι τής φυ
σικής έννοιας τής προικός. Έάν κατά τήν λογικήν ύπό- 
στασιν τις, ή προϊξ είναι επικουρία τής γυναικός πρός τά 
τοΰ γάμου βάρη, άμα παοαδοθή εις τάς χεΐρας τής κερδο
σκοπίας μεταβάλλεται είς είδος τι βιομηχανίας, τό όποιον 
δύναται νά όνομασθή π ρ οικ ο β ι ο μη χ α ν ί α καί χρη
σιμεύει ή είς τόν άνδρα πρός έκμετάλλευσιν γυναικός ή 
είς ταύτην πρός συναρπαγήν τοΰ άνδρός. Οί τερατωδέστε- 
ροι γάμοι είς τοιαύτην τινα άρχήν οφείλονται. Δέν ύπάρ- 
χει άτυχεστάτη περί τόν φυσικόν οργανισμόν γυνή, πα- 
ρήλιξ ή δυοειδής, τήν όποιαν ή περιουσία της νά μή ρίπτη 
είς τάς άγκάλας τοΰ ώραιοτέρου καί άκμαιοτέρου νέου.

"Ωστε ή προικοβιομηχανία ενεργεί κατά δύο άντιθέτους 
διευθύνσεις. Διότι τί σημαίνει διά τήν κοινωνικήν έποψιν 
έάν ή άπό τών μεγάλων προικών όομή κινείται ύπό τοΰ 
συμφέροντος τοΰ άνδρός ή τοΰ συμφέροντος τής γυναικός.

τέραν

τής έν αύτώ ύπαρχουσης
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Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ύποκειμενον είναι ό γά

μος, ζημία δέ ή στρέβλωσις τής έν αύτώ κατ’ έξοχήν 
άνθοωπικής έννοιας· επειδή ό γάμος δέν είναι ένωσις 
περιουσιών μετά προσώπων, άλλά συνταύτησις ύπάρ- 

ξεων.Τοιουτοτρόπως παρίσταται τό έξής ζήτημα πρός έρευ
ναν. Είς ποιας κοινωνικός έποχάς ή προικοβιομηχανία έχει 

τήν μεγαλειτέοαν δραστηριότητα καί είς ποιας τήν μικρο- 
τέραν. "Οτι αί ευρωστώτεραι καί νεανικώτεραι τών έθνών 
ήλικίαι θύουσιν όλιγώτερον είς τό έργαστήριον αύτής, ά- 

ποδεικνύεται έκ τής ποσότητος τής έν αύτώ ύπαρχουσης 
διαφθοράς. ’Απαιτείται έκλυσίς τις ηθών ίνα ό γάμος έκ- 

ληφθή ώς έμπορική ύπόθεσις.
’Αλλά τό άνά χεΐρας ζήτημα περιβάλλεται μείζονα ση

μασίαν έκ τών μέσων, τά όποια πρέπει νά μεταχειρισθή ή 
κοινωνία όπως παρεμποδίση τόν χείμαρρον τής προικοβιο- 
μηχανίας. Αί καταστροφαί του δέν πρέπει νά άποβώσιν ά- 
παρατήρητοι. Έν πρώτοις ή εποψις τοΰ πληθυσμού ιδιαι
τέρως ένδιαφέρεται. Είναι δέ εύκολώτατον νά άποδείξη τις 
τήν σημασίαν τών ένώπιον τοΰ φάσματος τής προικοβιο- 

μηχανίας άπεχόντων τοϋ γάμου. Ή μείζων έκπτόησις 
παρατηρείται έν τή μέση τάξει. ’Επειδή αί ορέξεις αύτής 
δέν άκολουθοΰσι τήν μετριότητα τής άποστολής της, δύνα
ται τις προχείρως έκ τών προσωπικών γνωριμιών αύτοΰ 
νά άριθμήση σπουδαίαν κατά τό μάλλον ή ήττον ποσότη
τα άνδρών ή γυναικών έν άγαμία ή διότι εύρίσκουσιν οί 
πρώτοι μικρός προίκας ή διότι δέν έχουσι αί δεύτεραι με- 

. Έάν ύποθέσωμεν ότι έκ τής άφορμής ταύ
της παρεμποδίζονται χίλιαι οίκογένειαι κατ’ έτος, ιδού έν 
διαστήματι δέκα έτών άπώλεια κατά μέσον όρον 5 χιλ. ψυ

χών, αιτινες βεβαίως Οά ήρχοντο είς τόν κόσμον.
Άλλά καί ή εποψις τής περιουσίας δέν έχει μικροτέραν 

σημασίαν. Ή τοιαύτη διά τής προικοοιομηχανίας μετάθε- 
σις τών περιουσιών, άπολήγει κατά τό πλεΐστον είς τήν 
καταναλωτικήν σφαίραν τής εθνικής οικονομίας, "Ο,τι άνευ 

ται τις προχείρως 

νά άριθμ·ή«η '

γάλας προίκας
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προσωπικού ίδρώτος αποκτάται καί εύκόλως όλιγωρεΐ- 
ται. Έάν αί κλ-ρονομίαι τών πατέρων συντρίβωνται ύπό 
τόν αιώνιον τούτον νόμον τής άνθρωπότητος, τί νά είπη 
τις περί τών πενθερικών περιουσιών; Έπειτα ή διατάραξις 
τής ήθικής αρμονίας δέν είναι έκ τών μικρότερων αποτελε
σμάτων. "Ινα έννοήση τις τό κοινωνικόν παράπτωμα άς 
φαντασθή ότι έν μια καί τή αύτη αιθούση ή τύχη συναντά 
τούς προικοβιομηχάνους δεδομένης τάξεως. Άφ’ένός ΐσταν- 
ται οί έπιτυχόντες είς τόν αγώνα καί άφ’ ετέρου οί άποτυ- 
χόντες. "Οστις δέν έχει όρεξιν νά γελάση ή νά πονέση, 
πρέπει νά φύγη τό ταχύτερον διά τοΰ μέσου.

Έάν ύποθέσωμεν ότι τό κοινωνικόν ρεύμα λαμβάνει 
τοιαύτην τινα διεύΟυνσιν, δέν Οά βραδύνη νά αίσθανΟή τήν 
έξ αύτής δόνησιν ολόκληρον βαθμηδόν τό έθνικόν σώμα. 
Τό πρώτον σημεϊον τών καιρών είναι τότε ή έγκατάλει- 
ψις τής άληΟοΰς λατρείας πρός τήν θεότητα του Έρω
τος, διότι παραπέμπεται ούτος ή εις τά καταγώγια τής 
αγοραίας ’Αφροδίτης, η είς τας λογιστικός χεΐρας τοΰ 
Κερδώου Έρμου. Ή απολαυστική άναβιβάζεται τότε είς τόν 
υψηλότερον τοΰ έγωϊσμοΰ ορίζοντα καί ή κοινωνική δια
φθορά τρέχει πρός τήν έπικινδυνωδεστέραν κατωφέρειαν, 
ήτις πάντοτε είναι πρός τό μέρος τών ηθών, δθεν δήποτε 
καί άν κρημνίζονται ταϋτα.

Κυριώτατον άντιζύγιον κατά τής προικοβιομηχανικής 
τάσεως τής κοινωνία; πρέπει νά θεωρηθή ή άνάπτυξις τοΰ 
ωραίου φύλου. "Αμα ώς τοΰτο έννοήστ, πρακτικώς, ότι ή 
εύτυχία του δέν είναι έμπόρευμα, εύθύς έτέθη ό πρώτος 
φραγμός. ’Απαιτείται όμως καί δεύτερον. ’Απαιτείται νά 
μεταβληθή ή προικοφόοος γυνή είς έργατικήν γυναίκα. 
Πόσον είναι εξευτελιστικόν νά είσέρχηται είς τόν συζυγι
κόν οίκον ή γυνή κομίζουσα βαράν μέν τόν βώλον τοΰ 
χρυσίου της, κενόν δέ τόν σάκκον τών έργατικών της έ- 
φοοίων !

Συγχρόνως πρέπει ν’ άναθεωρηθή ή έν τή οικογένεια 
νομική θέσις τής γυναικός. Ή ιδέα τής άτελείας της ύπε- 

ρηκοντίσθη έν τή διαχειρίσει τών έαυτής συμφερόντων. 
"Οσον άφορα τό ζήτημα τής προικός, άρκεΐ νά παραοοθή 

αύτη είς χεΐρας τοΰ άνδρός καί εύθύς παρίσταται τό πα- 
ραδοξώτατον νομοθετικόν πλάσμα, καθ’ δ ούτος γίνεται κύ
ριος τής προικός, έπιφυλαττομένου κατόπιν νά παύση άπό 
τοΰ νά είναι τοιοΰτος. Πικρά ειρωνεία ! τήν οποίαν ό νομο- 
θέτης όδηγεΐ μέχρι τών πυλών τοΰ "Αδου. Διότι ζώσα μέν 
ή γυνή δέν είναι κυρία, άποθνήσκουσα δέ-καθίσταται ιδιο
κτήτης είς τό πρόσωπον τών τέκνων της. Βεβαίως έκ τοΰ 
νομικού μέρους τής προικός περιμένεται σπουδαιοτάτη καί 
πρακτικωτάτη μεταβολή, ήτις, περιορίζουσα τήν διαχειρι
στικήν δύναμιν τοΰ άνδρός, θά φέρη ούχί μικρόν τραύμα 
κατά τής προικοβιομηχανικής καταχρήσεως.

Μεταξύ τών λοιπών κατ’ αύτήν μέσων πρέπει ιδιαιτέρως 
νά σημειωθή ή φορολογική τής επικράτειας ένέργεια. Διότι 
βεβαίως αί μεγάλαι προίκες άνήκουσι μάλλον είς τήν πο
λυτέλειαν καί έπομένως είναι άπέναντι τών μικρών κατά 
προτίμησιν φορολογήσιμοι. Καθ’ όσον λοιπόν, έν κλίμακί 
τινι άνα?.όγω, άναβιβάζεται ή άξία τής προικός κατά το- 
σοΰτον καί μείζων ή έξ αύτής πρός τόν δημόσιον θησαυ
ρόν συνεισφορά. Ή αναλογική έπί τών κοινωνικών βαρών 
ίσότης εξηγεί άποχρώντως τήν έννοιαν τής φορολογίας 
ταύτης μέχρι τών λογικών ορίων, πέραν τών οποίων δέν 
πρέπει νά καταπνίγηται ή, πρός σχηματισμόν μεγάλων διά 
τά τέκνα περιουσιών, φυσική τών άνθρώπων τάσις.

Τοιουτοτρόπως ή μοιραία κοινωνική περί τήν διανομήν 
τοΰ πλούτου άνισότης δέν είναι ύπεράνω παντός μέτρου 
απόλυτος, καί διά τής φορολογίας τών μεγάλων προικών 
άνορθοΰνται αί μικραί ούχί άπό ταμιευτικοΰ πνεύματος, 
όδηγοΰντος πρός τήν δήμευσιν, άλλ’ άπό λελογισμένης 
τινός αρμονίας μεταξύ τής έκτεθείσης φορολογικής αρχής 
καί τής περαιτέρω άναπτύξεως τών γαμικών ένώσεων, τάς 
όποιας παγόνουσιν αί όρμαί τής άχαλινώτου προικοβιο- 
μηχανίας καί οί έπί τών πλαστών άναγκών αύτής ύπο- 

λογισμοί.
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ΕΑΑΗΝ0-ΑΓΓΑ1Κ0Ν ΕΜΠΟΡΙΟΥ-

Έχω ύπ’όψιν τό Statistical Abstract for tlx- United Kin
gdom (’Ιούνιος 1875), έχ τοΰ όποιου δύναται τις νά με- 
λετήση ύπο ’Αγγλικήν έποψιν τήν κίνησιν τοΰ εμπορίου 
μεταξύ τοΰ ’Αγγλικού χαΐ τοΰ ’Ελληνικού λαοΰ άπό τοΰ 
1860 — 1874, καί τήν Οέσιν τήν οποίαν κατέχει ό τε- 
λευταϊος έν τή μεγάλη τής διεθνούς συναλλαγής παλαί- 

στρα. Τήν βάσιν τών παρατηρήσεων άποτελεϊ ή ’Αγγλία. 
"Ας ίδωμεν τάς πρός αυτήν σχέσεις τών λοιπών τής Εύρώ- 
πης καί περί τήν Μεσόγειον επικρατειών κατά τό 1871 :

Εισαγωγή είς ’Αγγλίαν.

1. Έζ Γαλλίας 46 518 571 λίρ. στ.
2. » -Ρωσσίάς 20 933 391 »' »
3. » Γερμανίας 19 917 195 ” »
4. » Βελγίου 15 048 865 » α
5. » 'Ολλανδίας I 4 464 158 » »
Ο. » Σουηδ. καί

Νορβηγίας 11 393 547 ο » 
7· » Αίγυπτου 10 514 798 » » 
Β. » 'Ισπανίας 8 641 639 ■> >

9. έκ Τουρκίας 5 842 846λίρ. στ.
10. » Πορτογαλ. 4 265 032 » »
11. » Δανιμαρκ. 3 890 492 · » 
I 2. ■> Ιταλίας 3 634 360 » » 
13. » 'Ελλάδος I 536 805 » « 
I 4. ν Αύστρίας 799 544 » »
15. » Μαρόκου 699 163 » »
16. > 'Ρωμουνίας fill 745 » >
17. » ’Αλγεριού 517 144 » >

’Εξαγωγή άπό ’Αγγλίας

I. 
β 
3*
4.
5.
6.
ι.
8.

Γερμανία·? 35 127 617 λίρ. στ. 9.
Γαλλίαν 29 389 241 9 > 10.
'Ολλανδία·. 21 289 635 » η II.
Βέλγων
'Ρωσσίαν

1 2 653 342 » * 12.
11 895 287 » • 13.

’Ιταλίαν 7 763 644 14.
Τουρκίαν 7 496 506 15.

Σουηοιαν και 16.
ορβηγίαν 7 057 322 » » 17.

είς 'Ισπανίαν 5 030 174 λίρ. 
» Αίγυπτον 3 674 259 « 
» Πορτογαλ. 3 128 332 » 
» Δαν.μαρκίαν 2 873 898 » 
>< Αυστρίαν 1 435 872 » 
» 'Ρωμουνίαν 1 365 228 · 
■> 'Ελλάδα 1 173 177 » 
> Μαρόκον 513 368 » 
» ’Αλγέριον 48 182 »

τ.

Έάν συγκρίνωμεν τά πορίσματα τών άνωτέρω άριθμών 
πρός άλληλα, παρατηρούμε·/ δτι έπί τής μεγάλης πρός 
τήν ’Αγγλίαν οδού τοΰ Εύρωπαϊκοΰ έμπορίου κατά μέν 
τήν εισαγωγήν κατέχει ή 'Ελλάς τήν 13η*  Οέσιν, κατά δέ 
τήν έξαγωγήν ύποχωρεΐ είς τήν 15η·>· 'Γό σύμπτωμα τοΰ
το δέν πρέπει νά μείνη άπαρατήρητον. Τίνος ένεχεν κατά 

τό 1874 είσήγαγεν ή Ελλάς πλείονα προϊόντα είς ’Αγ
γλίαν τών όσων έζεΐθεν έπρομηΟεύθη ; Ή αναλογία είναι 
1536 805; 1 173 177. Έάν ή Ελλάς δέν έχρεώστει ή 
δέν έπίστωσε τήν διαφοράν 363 628 λιρ. στ.), ιδού ότι, 
ίκανοποιήσασα τάς έξ ’Αγγλίας άνάγκας της, έπορίσΟη 
διαθέσιμον δύναμιν πλέον τών 10 έκατομυρίων δραχμών 
έκ τοΰ πρός τήν ’Αγγλίαν έμπορίου της. "Ινα εΰρωμεν 
κατά πόσον ή οικονομική αυτή δύναμις είναι καθαρόν κέρ
δος, πρέπει νά. ύπολογισθώσι τά ΐξ ών παρήχΟη αΰτη προϊ. 
όντα καί αί παντοειδείς έπ’ αύτών δαπάναι μέχρι τής έν 
’Αγγλία πωλήσεως. Είς πάσαν όμως περίπτωσιν είναι άντί- 
τιμον έθνικής έργασίας, τής όποιας κυριώτατον μέρος άπο
τελεϊ πάντως ή πεφυτευμένη γεωργία, ώς άποδεικνύει ή 
σπουδαιότης τής είς ’Αγγλίαν εισαγωγής σταφίδων (I 290 
574 λιρ. στ. τώ 1874), έν τή προμήθεια τών όποιων, ώς 
γνωστόν, ή 'Ελλάς κατέχει θέσιν διαπρέπουσαν.

Ή άνά χεϊρας μελέτη είναι πολύ γόνιμος ώς έκ τής ’Αγγλι
κής έπόψεως, ήτις έχει τι, έπί τοιούτων θεμάτων, άκριβώς διά 
τούς άλλους λαούς πατριαρχικόν. Έν τούτοις άνεξαρτήτως 
τών προηγουμένων διεθνών άναλογιών, έπί τών όποιων ό προ
σεχτικός άναγνώστης πολλά δύναται νά διδαχθή ύπό τής 
πρός έκαστον έθνος γλώσσης τών άριθμών, πρέπει ιδιαιτέρως 
διά τήν Ελλάδα νά συνδυάσωμεν τά πορίσματα τής τελευ
ταίας δεκαετίας (1865—1874), καθ’ όσον ταΰτα συνδέον
ται πρός τήν έν ’Αγγλία έμπορικήν άνάπτυξιν.

Έτη Είσαγ. έξ Έλλάδ. είς Άγγλ. Έξαγ. άπό Άγγλ. εις Έλλάδ.

1865 1 071 645 Λίρ. στ. 1 126 959 λιρ. στ.
1866 879 598 941 339 » »
1867 1 246 683 » » 1 021 841 »
1868 1 147 581 1 071 062 » »
1869 1 526 069 1 078 909 »
1870 1 279 325 * » 1 033 693 » D
1871 2 030 970 » 8S0 504 »
1872 1 99S 153 » 1 044 657 »
1873 1 736 643 1 107 700
1874 1 536 805 » » 1 173 177

δλον 14 453 482 10 479 S41



344 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι.ΙΙΙΘΕΙ'ΙΉΪΙΪ. ΕΛΛΙΙΔΟ ΑΓ1 ΛΙΚΟΔ ΕΜΙΙΟΙ’ΙΟΑ. 345

Ή αντιπαραβολή αύτη τής εισαγωγής πρός τήν εξα
γωγήν απολήγει εις τό συμπέρασμα, ότι άπό τοΰ 1860 
—74 ήγόρασεν ή 'Ελλάς έκ τής ’Αγγλίας 10 479 841 
λιρ. στ. πραγματείας, ένώ έπώλησε πρός αύτήν 14 453 
472 λιρ. στ. άντιστοίχους. Ή έμποροζρατική σχολή θά 
έλεγεν, ιδού σπουδαιότατο·/ 4 έζατομ. λιρ. στ. κέρδος- 
ζαΐ τή άληθεία άναλογιζομένου τούτου ε’ς οραχμάς, δέν 
είναι μιζροΰ διαφέροντος ποσότης ζατά μέσον όρον 12 ’/s 
έζατομ. δραχμών κατ’ έτος. Έν τούτοις έπί τών συλλή
βδην έί^ιζών ύπολογισμών ή έμποροζρατική αύτη άγαλ- 
λίασίς ταχέως διαφεύγει έν τή ποικιλία τής καθολικής τών 
εθνών συναλλαγής,μεταξύ τών διαφόρων κλάδων τής όποιας 
ύπάρχει κατ’ άνάγκην είδος τι άλληλεγγύης. Έν τούτοις 
δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς άδιάφορος ή άπέναντι τής πρός 
τήν ’Αγγλίαν εισαγωγής καθυστέρησις τής πρός τήν 'Ελ
λάδα έξαγωγής. Ή εισαγωγή καί έξαγωγή είναι δυο πό- 
δες ενός καί τοΰ αύτοϋ σώματος, τής διεθνούς συναλλαγής. 
Τό ιδανικόν τής καθολικής εις τάς κινήσεις αύτοϋ αρμο
νίας είναι προφανές. Δέν πρέπει ό είς ποΰς νά ϊσταται ένώ 
ό έτερος προχωρεί. Καί θεωρώ ύπό τήν έποψιν ταύτην ά
ξίας προσοχής τήν άποκάλυψιν τής έν λόγω δεκαετίας, 
άμα αύτη διαιρεθή είς δύο κεφαλαιώδη έκ 5 έτών τμήματα: 

186·"»—69 ’Εξαγωγή 5240 ΙΙΟλφ. στ. Εισαγωγή 5 871 576 ).ts. στ. 
1860—74 » 5239731 · » » 8581 896 » »
Ένώ ή ήμετέρα πρός τήν ’Αγγλίαν εισαγωγή είναι ούσιω- 
δώς προοδευτική (5: 8), ή πρός 'Ελλάδα ’Αγγλική έξαγω
γή είναι ζαταπληζτιζώς στάσιμος (5: 5). ΙΙώς ! ή Ελλάς 
πρέπει νά θεωρηθή απλώς ώς άποθήκη τοΰ Φαραώ, έκ τής 
όποιας έπ' άργυρίω ή χρυσώ τά τέκνα τής Άλβιόνος προ
μηθεύονται, ή έπρεπε μάλλον νά είναι εύρωστος άγορά είς 
έλξιν τών έξόχως βιομηχανικών προϊόντων τής Βρετανι
κής Άτλαντίδος;

Έάν άντί σιδήρου καί άνθραζος, άντί τελειοποιημένων 
μηχανών καί έργαλείων, τά όποια ήδύνατο ό τόπος νά 
προμηθεύηται έξ ’Αγγλίας, ή σειρήν τής καταναλώσεως 

ζαΐ τής πολυτελείας μεταστρέφη τό κέρδος αύτοϋ πρός 
τάς έτέρας τής ματαιότητος άγοράς, ούδείς δύναται νά έ- 
πιζροτήση διά τοΰτο. Ή φρόνησις τών εθνών δέν είναι 
διάφορος τής φρονήσεως τών ατόμων. Τί σημαίνει άν κλη- 
ρονομή τις πολλά έκ τής φιλοστοργίας τών γονέων, (ά 
τομον) ή έκ τής γενναιότητος τής φύσεως (έθνος), έάν 
τό ρίπτη είς πίθον, τοΰ όποιου τό μέν στόμιον είναι πλατύ, 
ό δέ πυθμήν έλλείπει! Καί δέν δύναται μέν τις νά ύποθεση 
τοΰτο άπολύτως διά τήν ήμετέραν φυλήν, ήτις βεβαίως 
δέν έπλασε δι’ έαυτήν τόν μύθον τών Δαναΐδων. Δέν πρέπει 
όμως καί νά παρίδωμεν ότι σοβαρότατον καταναλωτικόν 
ρεΰμα ήρχισε ζατά τήν τελευταίαν περίοδον νά άπειλή τά 
βιομηχανικά τής χώρας άποταμιεύματα.

Ένώ δέ ή προπορευομένη τής κοινωνίας τάξις κρίνει τά 
πράγματα μάλλον έκ τοΰ μέρους τής ηδονής ή έκ τοΰ τής 
παραγωγής, τό είς χεΐρας τής τάξεως ταύτης έθνικόν πα
ράδειγμα προσκρούει, > ατά τό μάλλον ή ήττον, πρός τό· 
σταθερόν παρ’ ήμϊν φαινόμενον, καθ’ ο έζ τών κάτω στρω
μάτων τής κοινωνίας άναβαίνουσιν άείποτε νέσι κοινω- 
νικαί καί οικονομικοί ύπεροχαί. Άλλ’ έκαστος δύναται 
νά φαντασθή πόσον Θά προεβιβάζετο τό όλον, έάν μεταξύ 
τών δύο τούτων δυνάμεων, τοΰ παρελθόντος καί τοΰ μέλ
λοντος, υπήρχε βιομηχανιζωτέρα αρμονία. Καί χωρίς 
νά καταβιβάσω έτερόν τινα τής διεθνοΰς συναλλαγής χλά- 
δον, νομίζω έπί τοΰ προχειμένου, ότι έζεΐνος θά ήτο μάλ
λον ζατά σκοπόν, όστις, όπως ό 'Αγγλικός, άποτείνεται 
πλειότερον πρός τήν αύξησιν τών έλατηρίων τής έθνιζής 

βιομηχανίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ·

Μεταξύ τής πνευματικής και τής οικονομικής τών λαών 
άναπτύξεως ύφίσταται τοιοΰτος σύνδεσμος, ώστε τής μιας 
δοθείσης καί ή έτέρα επεται. ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά λογί- 
σθή ή δύναμις τής διαδόσεως έν τε τή πνευματική και τή 
οικονομική σφαίρα. ΙΙρός τΐ άν χώρα τις περιλαμβάνη με
γαλόσχημους συγγραφείς ογκωδών συγγραμμάτων, όταν 
οί πολ/.οί ούδόλως τά άνοίγουσι; Κατά τοϋτο ενθυμούμαι 
πάντοτε τό ρηθέν: «Μέγα βιβλίον μέγα κακόν.

Διαφέρει ή περιοδική δημοσιογραφία. Αί εφημερίδες είναι 
τόσα κοπτερά όργανα, διά τών όποιων άλλεπαλλήλως 
διαχωρίζεται εις τεμάχια τό χονδρόν τής κοινωνικής άμα- 
θείας σώμα. Ύπό τήν έποψιν όθεν ταύτην άς έπιθεωρήσω- 
μεν τήν κατά καιρούς έμφάνισιν τών οργάνων τούτων έν 
τή οικονομία τοϋ καθ’ήυάς νεωτέρου 'Ελληνισμού, όμο- 
λογοϋντες χάριτας τώ σοφώ καθηγητή κ. Σ. Κουμανούδη, 
έξ έργωδεστάτης (άπό τριακονταετίας) μελέτης τοϋ οποίου 
έφ- όλης τής πνευματικής τοϋ έθνους ζωής δανείζομαι τήν 
έπομένην άνέκδοτονεΐς εφημερίδας και περιοδικά άπογραφήν: 

1811 ’Ελληνικά Χρονικά Μεσολ.όγγιον
Φίλος τοΰ Νόμου "Υδρα

ΐιρμης ο Αογιος
1819

Βιέννη
1826.

Καλλιόπη Βιέννη Ανεξάρτητος • · ·
1821 Φιλάνθρωπος Μελίτη

1828
Έφημερίς τών ήνωι/.ένων —
’Επαρχιών τών Ίονίων Γενική έφημερίς τής Έλ-
νήσων (Έλλ. Ίταλ.) Κέρκυεα λάδος Αίγινα
Μέλισσα Παρίσιοι 1829
Σάλπιγξ Καλάμαι —

1822 Άθηνά Ναύπλιον
_ Γενική έφημερίς τής Ελ

Έφημερίς Άθήναι λάδος »
Σάλπιγξ τής Ελλάδος Κόρινθος Courier de la Gi6ce Ό

1824 Ελληνικός Τηλέγραφος Βιέννη
— 1831

’Αθηναϊκοί εφημερίδες .... —
Γενική έφημερίς τοϋ Ίο- Απόλλων "Υδρα

νίου Κράτους Κέρκυρα Αιγιναϊον Αίγινα

1882

Ό 'Ελληνικός καθρέ
φτης (Έλλ. Γαλ.) Ναύπλιον
Le moniteur Grec »
Χρόνος

1833

Έφημερίς τής Κυβερνή
σεις (Έλλ. Γερμ.) Ναύπλιον 

’Εθνική Έφημερίς »
"Ηλιος »
Σωτήρ »
Τριπτόλεμος »
Έφημερίς Σρατιωτική »

1834

Εποχή (Έλλ. Γαλ.) Ναύπλιον
Φίλος τοΰ Λαοΰ »
Ίόνιος Ανθολογία Κέρκυρα
’Πώς Άθήναι
Παιδική αποθήκη »

1835

Βασιλική έφημερίς Άθήναι
Εθνική »
’Οθωμανικός Μηνύτωρ Κ πόλις

1836

’Αθηνά Άθήναι
Άναγεννηθεΐσα Ελλάς »
Ανθολογία τών κοινω

φελών γνώσεων »
’Ασκληπιός »
'Ελληνική πλάστιγζ 
Έφημερίς τών εφημερίδων » 
Journal des Journaux 
Ευαγγελική πλάστιγξ 
Επιστημονική πρόοδος »
’Ταχυδρόμος »
Πρωινός Κήρυξ »
Φήμη °

1837
’ Αρχαιολογική έφημερίς »

1840

Ελλάς Άθήναι
Ίρις Β

Πρόοδος Β

Κλέπτης Β

Θεατής Β

Έμπορική
Αποθήκη τών ’Ωφελίμων

Β

γνώσεων Σμύρνη
1838

Άυ,άλθεια Σμύρνη
1839

Αιών Άθήναι
Ελληνικός ταχυδρόμος β

Πατριώτης Σύρος
Έρμουπολίτης β

Παιδαγωγός β

Ελληνική σάλπιγξ ή φω
νή τής έλευθερίας Άθήναι

Ευρωπαϊκός έρανιστής Β

Ελληνικά Χρονικά Β

Πρόοδος καί Σωκράτης Β

Πολίτης Β

Συλλογή αρχαίων Έφη
μερίδων Β

Τοξότης Β
1841

Ελληνικός παρατηρητής
(Έλλ. Γαλ.) Άθήναι

Μίνως Β

Ζέφυρος Β

’Ελεύθερος Κρής >
Πολικός άστήρ Β

'Ραδάμ,ανθυς Β

Σφήγξ Β

Ερμής Σύρος
Ζέφυρος τής "Υδρας Βουκουρέστιον
Μέλισσα Κωνσταντινούπολή
Περιστερά »

Μέλισσα Σμύρνη
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Σάλπιγξ Έλευθερίας Σύρος
Φιλολογία Σμύρνη
Πάνθεον Προόδου καί Ποι
κίλη Στοά τών ’Αρχαίων Άθήναι
Τίός τής Πατρίδος »

1S42

Νέος ’Ασκληπιός Άθήναι
Σωκράτης Σύρος
Ήχώ επαρχιών Ι1άτραζ

1843

Άνα μόρφωσις Άθήναι
"Αγγελος 9
Αιθρία »
'Εφημερϊς ή μνημοσύνη
Έλληνομνήμων »
Ή Γ’. Σεπτεμβρίου 9
Καρτερία 9
Κομήτης 9
Νομική έφημερϊς »
Πρόοδος ή ό θρίαμβος τού

συντάγματος a
Τηλέγραφος »
Ώρίων »
’Εφημερϊς Κυβερνήσεως Κέρκυρα
Έλπϊς »
’Εθνεγερσία »
Ευημερία ΙΙάτραι
Συνταγματική Σύρος
Χάριτες Σμύρνη

1844

Άτίθασσος Άθήναι
Άστρον τής ανατολής 9
Ευαγγέλιον τής προόδου 9
Μέλισσα τών Κυκλάδων 9
Νίκη »
'Ρήγας »
Συνένωσις 9
Στρατιωτικός άγγελος 9
"Αργος Ναύπλιο ν
Τηλέγραφος Βο-
σπάρου Κωνσταντινούπολις

Έφημερϊς τών συζητά
σεων (Έλλ. Ι'αλ.) Άθήναι

1845

Αθηναϊκή Μέλισσα Άθήναι
Αμερόληπτος 9
Έθνοκρατία »
Καταφώρασις »
Μεσσίας 9
Σωτήρ τού 1845 9
Παναρμονία »
Πρόοδος
Πανόπτης 9
Χρόνος 9
Θρίαμβος 9
Courier d‘ Orient 9
Moniteur grec 9
Θέμις 9
Courier d’ Athines 9
Αίολος Σύρος
Αδιάφθορος Μίνως Πάτραι
Άχα'ία »
Πατρϊς Ναύπλιο ν
Κυψέλη Κωνσταντινούπολις

1846
Φανάριον τού Διογένους Άθήναι
Έλληνόκοσμος 9

1847

Άγγελιαφόρος Άθήναι
Συντηρητική a
Ευτέρπη a
Αποθήκη τών ωφελί

μων γνώσεων Έρμούπολις
Σπινθήρ Ζάκυνθος

1848

Φιλολογικός Συνέκδημος ’Αθήνα·. 
II novclirta Italiano »
Ό Τρωγλοδύτης Διογένης »

1849

’Αναγέννησις
Βόμβα
Έφημερϊς τής Ίονίου 
Έφημερϊς τής Ελλάδος 
Τύπος
Συνέκδημος
Τό εθνικόν πνεύμα 
Τάξις
Τό Τιμόνι
Φιλαλήθης
Σελήνη
Il couriere Italiano

Κεφαλληνία
' ’Αθήναν

D 

» 

»

»

»

D

»

D

0

Νέο; Κόσμος »
Έφημερϊς τής Ίονίου Κυ- 

βεονήσεως Κέρκυρα
Έπτανησία έπιθεώρησις 
Άνεξάρτητος(Έλλ.Ίταλ.) » 
Πατρϊς (Έλλ. Γαλ.) »
Ένωσις Κεφαλληνία
Παρατηρητής Κυκλά

δων Έρμούπολις
Τό μέλλον (Έλ. Ίταλ.) Ζάκυνθος 
Τηλέγραφος Κωνσταντινούπολις 

1850

Νέμεσις η
Νέα Ελλάς »
’Ορθόδοξος συμβουλή υ
’Ανεξάρτητος a
Παρατηρητής »
Τρακατρούκα a
Έφημερϊς νομική Ναύπλιον
Μίνως Πάτρα:

’Απροσωπόληπτος ’ Αθήναν
Άστήρ »
Αυλικός Καθρέπτης »
’Αθηναϊκός παρατηρητής a 
“Εμπορος »
Ευθύνη a
Έφημερϊς τού λαού a
Έβδομάς a
Ευχαϊ τών λαών »
Κοραής »
"Ηλιος a
Φιλόπατρις Έλλην »
Πατρϊς a
Παρατηρητής Κυκλάδων » 
Νέα Ελλάς a

Πανδώρα
Ερμής Γ
Ελλάς
Επτάνησος
Ίονική Μέλισσα
Έοημερϊς Σμύρνης

1851

Άθήναι
Ιειραιεύς
Κέρκυρα 

a
Σμύρνη 

a

Απόλλων Άθήναι
Άρης (έφ. στρατιωτική) a
Δημόκριτος a
'Ερμής a
Κώνωψ 9
Ό φίλος τού Λαού 9
Σφαίρα 9
Τύμπανον 9
Φιλελεύθερος 9
Observateur d' Atln'mes 9
Μέλης 9
Αϊσώπιος Σάκκος 9
Βελτίωσις Τρίπολις
"Ενωσις Έρμούπολις
Εύβοια Χαλκϊς

1852

Ανατολή Κέρκυρα
Βιβλιοθήκη τού Λαού Αθήνα’
Ευνομία a
Έφημερϊς τών μαθητών
Ευαγγελική Σάλπιγξ 9
Κρής 9
Μνημοσύνη 9
Ό Χωρικός 9
L’ Echo d’ Italia in Gre-

cia (Έλλ. Ίταλ.) 9
Σάλπιγξ. >
Παρατηρητής Ζακύνθου Ζάκυνθος

1853

Αυγερινός Κέρκυρα
Ανθοδέσμη Ζάκυνθος
Ιατρική Μέλισσα Άθήναι
Λαός a
Νέα Πανδώρα »
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Ό Παλαιός Καλαβρυτινός Άθήναι 
’Ανατολικός παρατηρητής » 
Πανελλήνιον »
Τό βέλος
Φοϊνιξ

» 
a

LeSpectateur del'Orient »
Le Miroir Grec
To Λάβαρον 
Τερψιχόρη 
Κωνσταντινούπολις

a
Ερμούπολις 

Κέρκυρα 
a

1854

Τρία πουλάκια κάθουνται Άθήναι 
Κόριννα Κέρκυρα

1855

’Εφημερΐς τής Ελληνικής 
γεωργίας

Έφημερΐς τοΰ υπουργείου 
τών ’Εσωτερικών

Μέριμνα
'Ομόνοια
Έφημερΐς τών κοινωφε

λών γνώσεων
Έφημερΐς τών ειδή

σεων
Έφημερΐς τού λαού 
Τό Καθημερινό 
Συνταγματικός Μίνως

1856

a
D

Ναύπλιον

Κεφαλληνία
a
a

Πάτραι

φιλομαθών Άθήναι
a
υ

Έφημερΐς τών
Έφημερΐς τοΰ στρατού
Ελληνική σημαία
Έφημερΐς τών βουλευτι

κών συζητήσεων
"Ενωσις
Μεσσηνία
Ό φάρος τής “Ορθρυος 
Τηλέγραφος τών Κυ- 

κλάδών

a
Σύρος 

Καλάμαι 
Λαμία

1857

Αυγή
Άθήναιον
Διογένης 
Ευαγγελικός κηρυξ
Ό Αβδηρίτης καί τοΰ δια

βόλου τά πηδήματα 
Φιλολογική έφημερΐς τής

Νεολαίας 
’Αρκαδία 
Άστήρ τών Κυκλάδων 
Βυζαντΐς 
Μνημών
’Εμπορικός Ταχυδρόμος 

1858

ο

Ζάκυνθος 
Τρίπολις 

Σύρος 
Κωνσταντινούπολις 

Τεργέστη 
Σμύρνη

Άθήναι

Σύρος

Αριστοφάνης καί ή Μα-
γνητιζομένη 

Έλλην
Άθήναι 

a
Ιατρική Έφημερΐς »
Ίόνιος άστήρ
Κεραυνός Β
Μέλισσα περιοδική a
Νέα εποχή a
’Απόμαχος a
Ημέρα Τεργέστη
Ό φιλόκαλος Σμυρναϊος Σμύρνη
Πάτραι Πάτραι

1859

’Ανεξαρτησία Άθήναι
Εσπέρα a
■Έθνος 3
Έφημερΐς τής Κυριακής a
Ευαγγελικός κήρυξ a
Νομική Μέλισσα Β
Εωσφόρος Κέρκυρα
'Ρήγας Ζάκυνθος
Τό μέλλον τής πατρίδας Σύρος
Γαληνός ΓΙαρίσιοι

1860

Βρετανικός άστήρ Λονδΐνον
Δίκαιον Άθήναι

Πελασγός και Φθιώτης
Φώς
Φιλόλαος

1861

Άθήναι 
υ
»

Φιλίστωρ
' Κόσμος

Αλήθεια
Λέσχη
Ό Φίλος τής Νεολαίας

’Αθήναι 
» 

Κεφαληνία 
a 
a

1862

Έθνοσυνέλευσις
Παλιγγενεσία
Τό μέλλον τής ’Ανατολής 
Χιακόν Μουσεϊον 
Ιππότης
Νέα Γενεά
Τά τρίκορφα

Άθήναι
Β

Β

»
Ερμούπολις

Κωνσταντινούπολις
Τρίπολις

1863

ΠάτραιΆνάστασις 
Αίγυπτος 
Ευαγγελισμός 
’Εθνικόν φρόνημα 
Ελληνική ανεξαρτησία 
Λυκούργος
Νύξ τής 10ης ’Οκτωβρίου 
Παναθήναιον
Φωνή τής ανατολής
Χρυσαλλΐς 
Εθνεγερσία 
r»j
Αληθής ριζοσπάστης 
Κλείω
Σάμος 
Ιπποκράτης

Άθήναι
» 
υ 
» 

ι D
»
Β 
Β

Κέρκυρα
'Ενωσις Έπτανησίων Κεφαλληνία 

Β
Τεργέστη

Σάμος
Ζάκυνθος

1864

Ανατολή, έφημερΐς ίπτανησία

Ανατολικός άστήρ Μεσολόγγιον 
Άστήρ τής ά-

νατολής Κωνσταντινούπολις 
* Α ομονία a
Αίγυπτος καί Έρ-

μής Αλεξάνδρεια
"Ενωσις Κέρκυρα
'Ελλάς a

Επίσημος έφημερΐς τής
Έθνοσυνελεύσεως Άθήναι

Ημερήσια νέα a
Ιερός Άγων 3
Μέλισσα τών Αθηνών a
Νομιμόφρων a
Πρωινός Ταχυδρόμος 3
Έθνοφύλαξ a
Όννήσανδρος a
Αστέρες a
’ Ερμούπολις 'Ερμούπολις
Έπτάλοφος Κωνσταντινούπολις
Ευσέβεια Σμύρνη
Λακωνία Σπάρτη
Κοινότης Κερκύρας Κέρκυρα
ΓΙέλεκυς Σύρος
Σφήγξ Β

Χοηματιστήριον a
Σατανάς Ζάκυνθος
Φωνή τών έπαρχιών Τρίπολις
Φωνή τών χωρικών Κέρκυρα
Τίίραι άναπαύσεως Μεσολόγγιον

1865

Εωθινός ταχυδρόμος 
Φραγκλΐνος 
Φιλόστοργος Μήτηρ 
Εΰριπος
Λακωνικός άστήρ
Νέα Σπάρτη
Ό θρίαμβος
Τό πνεύμα
Ελευθερία τοΰ έμπορίου

Άθήναι 
a 
Β

Χαλκίς

Σπάρτη
Κεφαλληνία 

Σύρος 
ο
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’Εθνική βιβλιοθήκη 'Αθήνα·. L’ Ordre ’Αθήναι
Τό κάτοπτρου τής Οα- 1867

λασσοπλοίας β _
La Gr6ce » "Λρτεμις »

1866 Εθνικόν Μεγαλεΐον β
— Θέμις »

’Αναγέννησις Κέρκυρα Μνημών 9
'Αργολίς Ναύπλιον 'Ομόνοια »
Γερμανός » Συνταγματική »
Άγανώππη • . . Τραμπούκος »
Άναμόρφωσις Κεφαλληνία Ψεύδος »
ΔικαιΟΓυνη » Σύνταγμα Β
Δικαστικός κλητήρ a ’Ανατολική Ελλάς Λαμία
Δίκη Ζάκυνθος ’Ανατολικός άστήρ Μεσολόγγιον
Έ&νικόν πνεύμα Άθήναι Δίκαιον Κεφαλληνία
Έφημερίς νομική καί τών Σάλπιγξ Β

αγγελιών Σφήκα Β
Κρήτη Έθνοφύλαξ Κέρκυρα
Ό χάρτης Ίρις Βουκουρέστιον
Βροντή > Νεολόγος Κωνσταντινούπολις
Ό Κεραυνός ’Ολύμπια Πύργος
Ελλάς Hollas (Γαλ. 'EM.) » Πανελλήνιον Σύρος
L’ Independance Hellenique a Φωνή τοϋ Πειραιώς Πειραιεΰς
Ελευθερία Τρίπολις Ή 10 8βρίου Ζάκυνθος
Έφημερίς τών συζητή- 1868

σεων » __
Έπαγρύπνησις Κεφαλληνία ’Αργολίς Ναύπλιον
Ήπειρος Λεύκάς Άθήναι Άθήναι
Θέμις Ζάκυνθος Βρυκόλαξ »
'Ομόνοια » Γλαυξ »
Φωνή τοϋ Έλληνος » Θεατής »
Λεύκάς Λεύκάς Κόλασις Β
Μακρής Πνΰξ 9
Νέα έποχή Κεφαλληνία Πρόμηθεΰς Β
Νεολόγος τής άνατοι· Παρισινή ηχώ

λής Κ|πολις Τραμπούκος ό σκαπανεΰς »
Ό 'Ρουμελιώτης Μεσολόγγιον Φιλόνομος
Πελοπόννησος Καλάμαι Ελληνισμός >
Τό καθήκον » Εθνικόν μέλλον
Τά νέα Σύρος Έφημερίς τών παίδων »
Τύπος Λεύκάς Ίλισσός Β
Τηλέγραφος τοϋ Βο- Ίθώμη Καλάμαι

σπόρου Κ| πόλις Κόσκινον Β
Φωνή τοϋ Λαοϋ Λαμία Καθήκον »
Φιλόδημος Αϊγιον Κάλχας Ζάκυνθος

ΕΓΟΣ 3—ΦΤΑ. 32—ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 4875. 23

Λαός τής Ζακύνθου Ζάκυνθος' Έλεγχος Άθήναι
Φήμη ’Αλεξάνδρεια Κάδμος Β
Φωνή τής Ηλείας Πύργος Λόγος Β
Διάκος Λαμία Πλάστιγξ Β
’Εθνική γνώμη Κεφαλληνία Σκάνδαλον Β
Κα^λίό-η Έρμούπολις Σημαία Β

1869 Λυκούργος, Δράκων, Σόλων,
— οί νομοθέται Β

Δρεπάνη Άθήναι Λαοί Νεάπολις
Έκλεκτική Β 1871
’Εθνική σημαία Β —
Κρησάρα Β Γάιδαρος Άθήναι
Κιθαρωδός Β Έφημερίς τού συνεταιρισμού a
Κυρά Ψαλλίδω Β Έφημερίς τών Δικαστηρίων β

Πινακωτή Β "Ελλην Φιλόλογος Β
Τετράστηλος Β Λαός Β
Φοιτητής Β Μοΰσαι Β
Συζήτησις Β Μώμος Β
Εθνική έπιθεώρησις Β Πολίτης »
Μυρία "Οσα 3 Περιστερά a
Ανθοδέσμη Β Βήμα Β
Αύρα Καλάμαι Ταχυδρόμος Αθηνών β

Άσπίς Σπάρτη Τό ανεύθυνου
Άργολικός άστήρ Ναύπλιον Χαρακτήο
Δυτική 'Ελλάς Μεσολόγγιον Σατανάς »
Επόπτης Έρμούπολις Φωνή τών παίδων »
’Ερατώ Β I Ιαρθενών »
Θεατής Κ| πόλις Φαρμακευτικόν Δελτιον
Κωνσταντινούπολις Β Μεταπολίτευσις Κέρκυρα
Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη 'Ρήγας Φερραϊος 3
’Ιωάννινα Ιωάννινα Μέμφις Αλεξάνδρεια
Πυριπαύτης Κέρκυρα Νηρικός Λεύκάς
Παοάδεισος Β Σμύρνη Σμύρνη
Άδριανούπολις Άδριανούπολις ΊΙχώτοΰ Ταϋγέτου Σπάρτη

1870 Παλλάς Έρμούπολις
— 1872

Επίσημος στρατιωτική
έφημερίς Άθήναι 'Ελληνικός Λαός Άθήναι

Ει\η··ική » Εθνική άσπίς a
Εφημερίς τών συζητήσεων » Ελληνική έκπαίδευσις »
Βίβλος Β Θησευς »
Έπανόρθωσις Β Εΰβοϊκός κήρυξ Χαλκις
Διάβολος Πειραιεΰς Έφτ.ιχερ’.ς τού νέου αστυ-
Δάς Έρμούπολις κοϋ Έλλ. νομού Έρμούπολις
Έςέτασις Καλάμαι Δημοτική Ζάκυνθος
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1873

’Αγγελιοφόρος 
Άθήναιον

Άθζνα

"Αμυνα 
L’ Acropoli

»

Γεωπονικά
Γνώμων
Καιροί »
Κέρβερος Λ
Κυνίσκος 5)
Μηνύτωρ »
Προσωπείου 5)
'Ράβδος »
Τόπος
Σκοπιά
Φωστήο »
Φρουρός τής ’Ανατολής »
ΓΙαρνασός "Αμφισσα
Πυθεία a
Νέμεσις Αίγιου
Καποδίστριας Κέρκυρα
Κώδων a
ΙΙαλλάς a
Πελοποννησιακός άστήρ Σπάρτη
Πανοπη
Ερμής ό λόγιος καί

Έρμούπολις

κερδώος Βραΐλα
’Αριστόδημος Καλάμαι
Πάμισσος a
Πλήκτρου a
Ποσειδών Πειραιεύς
Πύργος Πύργος

ΚυπαρισίαΤριφυλία
Μηνιαία έκλεκτική έ:πι-

θεώρησις Κ[πολις
Μέντωρ Σμύρνη
Πρόοδος »
Πηνελόπη a
Αίγλη Πάτραι
’Ανεξαρτησία Ναύπλιον

Ενα

’Ανατολικός εμπορικός 
δδηγός Άθήναι

’Αττική »
Βύρων a
Έμπαίκτης a
"Εσπερος a

Έφημερϊς ’Αθήναι
Έφημερϊς τών βιβλιόφιλων »
"Ηβη a
Θηρεύς • a
Καρκίνος a
Κουδουνάτος a
Λύχνος a
Μάστιξ a
Μουσεϊον a
Οικονομική έπιθεώρησις; »
Οικονομικά χρονικά a
Πολιτεία a
Σωκράτης a
Φωνή τοΰ Λαυρίου a
Φιλόπατρις a
Βοιωτία Θήβαι
Όφις Ζάκυνθος
Φλεσιάς Καλάμαι
Πάτραι Πάτραι
Φλόξ a
Φορολογούμενος a
Πέλοψ Σπάρτη
Ευρώτας a
Λυγκεύς Τρίπολις
Λυκάων Τρίπολις
Φωνή Τρίπολις

1874

Βελτίωσις Άθήναι
Βουλή a
Ειρήνη a
Λεύκωμα γελοιογοαφικόν »
Κόρας D
Στοά
Papillon »
Έφημ. τών οίκοκυραίων
Αγορά Λ
Ανεξάρτητος Σκαπανεϋς a
Αγχόνη a
"Ερμασις Ζάκυνθος
Ζακύνθιος ανθών a
Άγων a
Ίσραηλιτική οικογένεια Κέρκυρα
Κορινθιακός άστήρ Κόρινθος
Κορινθία a
Καλάμαι Καλάμαι
Κάιρου Κάϊοον

Ή άνωτέρω άπ ,γραφή τής περιοδικής έν Έλλάδι δημοσιογρα
φίας περιέχει ού μόνον τάς κυρίως έφημερίδας άλλά καί τά ιδίως 
λεγάμενα περιοδικά συγγράμματα. "Εκαστος εννοεί τάς δυσχερείας 
τής μεγάλης έπί τοΰ προκειμένου ακρίβειας. Καί παραλείψεις είναι 
πιθαναί καί περί τόν χρόνον αβεβαιότητες. Δύναται όθεν τό έργον 
νά θεωρηθή, ύπό τινα έποψιν όις μνημεϊον ιστορικόν διά τήν προσδο- 
κωμένην καθόλου μελέτην τής νεωτέρας πνευματικής τοΰ έθνους 
ήμΰν ζωής.

Τό σύνολον τών έν τω πίνακι τούτω δημοσιογραφικών προϊόν
των αναβιβάζεται είς 607 εφημερίδας καί περιοδικά, έκ τών οποίων 
334, πλέον ήτοι τοΰ ήμίσεως, άνήκουσιν εις τήν πόλιν τών Αθη
νών. Έάν άναλογισθώμεν δτι δ τύπος είναι άντίστοιχος πρός τό 
δημοκρατικόν βήμα τής αρχαιότητας, ή αριθμητική αύτη υπεροχή 
τών ’Αθηνών φέρει κατά νοΰν τήν μεγάλην άνάπτυςιν τής άρχαίας 
Πνυκός αύτών. Οί μέν καιροί άλλάσσουσιν, ή δέ φυσιολογία μένε. 
Πόσον διήρκεσαν τά όργανα ταΰτα έν τή ζωή,, άλλης έρεύνης έργονε 
καί σκοπός. ’Ενδιαφέρει νΰν ή γέννησις καί ή βάπτισίς των, διότι 
και ή τελευταία έχει τι διά τόν φιλοσοφοΰντα άναγνώστην ένδει- 
κτικόν, συλλήβδην έπισκοπουμένου τοΰ άνά χείοας κοινωνικού φαι
νομένου.— Τοιουτοτρόπως έάν διαιρέσωμεν. κατά δεκαετηρίδας τήν 
άνάπτυξιν τής Έλλ. δημοσιογραφίας, κατά τήν ά μέχρι 1834 ά- 
νεφάνησαν 27 όργανα αύτής, κατά τήν β' 1835—4ί έτερα 83, 
κατά τήν γ' 1845—54 έτερα 124, κατά τήν δ' 1855— 64 έ
τερα 110 καί κατά τήν έ 1865—74 έτερα 254. Προξενεί έντύ- 
πωσιν δ βαθμός τής δημοσιογραφικής τοΰ έθνους έντάσεως κατά 
τήν άπό τοΰ 1862 νέαν π·λιτειακήν αύτοΰ περίοδον.

’Αλλά τό φαινόμενον τοΰτο πρέπει νά μελετηθή καί έκ τής έπό- 
ψεως τών ονομάτων μετά περιέργειας ίκανώς ευεξήγητου. Τά ονό
ματα είναι αί σκιά1, τών πραγμάτων. "Ας άφήσωμεν λοιπόν αύτάς 
νά ρίψωσι τό αδιόρατου εκείνο χρώμα τό δποϊον δ άνωτέοω πίνας 
τής Έλλ. δημοσιογραφίας, ως πάσα είκών, άπαιτεΐ. Τή άληθεία 
άντιτίθεται είς άκρου ή κοσμιότης τών δημοσιογραφικών ονομά
των, ό'σω οπισθοχωρούμε? πρός τούς μεγάλους άγώνας τής έλευ
θερίας ημών μέχρι τής πρώτης ημών εσωτερικής έφημερίδος, ήτις 
έκδιδομένη έν Καλάμαις τω 1821 εκαλείτο Σά.Ιπιγζ. Μετά 
βαίνοντες όμως τήν τελευταία? δεκαετίαν άπαντώμεν ονόματα, 
τών όποιων τά ένδεικτικώτερα δέν έχουσιν άνάγκην σχολίων — 
Σατανάς, Βρυκόλαξ, Κόλασις, Τραμπούκος (1868), Δρεπάνη, Κοι- 
σάρα, Ψαλλίδω, Πινακωτή (1869), Διάβολος, Σκανδάλου (1870), 
Γάιδαρος, Σατανάς (1871), 'Ράβδος, Προσωπείο? (1872), Έμπαί- 
κτης, Κουδουνάτος, Μάστιγξ, Όφις, Φλόξ (1'73,. ’Αγχόνη, Κό- 
ραξ (1874)· — Βεβαίως πρέπει νά ίμολογήση έκαστος, ότι ή αρ
χαία σεμνότης τής 'Ελληνικής ρητορικής καί διανοίας δέν έχει τι 
κοινόν πρός τήν τοιαύτη? διεύθυνσιν.
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.

Ή νεωτέρα χρήσις τοΰ πετρελαίου δέν πρέπει νά Οεω- 
ρηθή ώς άνακάλυύις τών ήμετέρων χρόνων. ’Ανεξαρτή

τως τοΰ ύγροΰ πυρός, όπερ ζατά πάσαν πιθανότητα 
κατεσκεύαζον οί Βυζαντινοί έκ της ρευστής ταύτης καυ
στικής ύλης, δυναμένης νά φλογίζηται έπί τοΰ ύδατος, ά- 
παντώμεν τό πετρέλαιον είς άρχαιοτάτην έτι έποχήν. Ού
τως έν Βαβυλώνι τό μετεχειρίζοντο πρός φωτισμόν, καί 
έν Περσία αί άναφλέξεις αύτοϋ έπί τόπων μυστηριωδών 
άπετέλουν ούσιωδέστατον μέρος τής πυρολατρικής τοΰ τό
που θρησκείας. 'Όσον άφορα τήν οικιακήν χρήσιν, γνωρί- 
ρομεν έκ τοΰ Ηοσειδωνίου (ίδ. Στράβωνα 16, 15) ότι 
«τοΰ έν Βαβυλωνία νάφθα τάς πηγάς, τάς μέν είναι λευ- 
κοΰ, τάς δέ μέλανος· τούτων δέ τάς μέν είναι θείου ύ
γροΰ, λέγω δέ τάς τοΰ λευκοΰ· ταύτας δ’ είναι τάς έπι- 
σπώσας τάς φλόγας· τάς δέ τοΰ μέλανος, άσφάλτου ύ- 
γρίς, ω άντ’έλαίου τούς λύχνους καίουσι».

'Απανταχού σχεδόν ή φύσις παρά τά; θερμάς τών ύδά- 
των πηγάς παρέχει σημεία ύπάοξεως τοΰ νάφθα τούτου, 
τό όποιον ή νεωτέρα γλώσσα ώνόμασε διά τήν ορυκτήν 
φύσιν του πετρέλαιον (Γαλλ. petrole). Ή κλασική χώρα 
τής άρχαιότητος ώς πρός τάς ναφθοφόρου; πηγάς είναι ή 
έπί τής Κασπίας θαλάσσης χερσόννησος Άχερού, τό 
όνομα τής όποιας έχει πε-.ιεργωτάτην συγγένειαν πρός 
τόν ποταμόν τής 'Ελληνικής μυθολογίας Ά χ έ ρ ω ν α, 
έν τώ όποίω ώς γνωστόν έχύνετο ό Π υ ρ ι φ λ ε γ έ θ ω ν. 
Ή μεταγενεστέρα έν τούτοις περίοδος ύπερεκόντισε τό 
φαινόμενον τούτο. Άπό τοΰ δευτέρου ήμίσεως τοΰ παρόν
τος αίώνος ή ’Αμερική έρριψε καταπληκτικά; ποσότητας 
πετρελαίου είς τήν φωτιστικήν τού κόσμου βιομηχανίαν.

Ή πετρελαιοπαραγωγή τών Ηνωμένων πολιτειών ήρ- 
χισεν ιδίως πλησίον τών καταρρακτών τοΰ Νιαγάρα, έν- 

τός τής κοιλάδο; Ο'Ι Cr k Είς όλίγον διάστημα χρόνου 
τά πρός όρυξιν τού πετρελαίου φρέατα έπολλαπλασιάσθη- 
σαν, έσχηματίσθη πυκνότατο; πληθυσμό; καλλιεργητών 
τοΰ κλάδου τούτου τής βιομηχανίας καί έζεϊ ένθα ήτο 
πριν έρημος ίδρύθη πόλις μεγαλοπρεπής ύπό τό όνομα Τι- 
τούπολις· έξαντληθέντων δέ ζατά μέγα μέρος τών περι
χώρων, μετετέθη κατόπιν ή βιομηχανία πρός άποτομώ- 
τερα μέρη, τά όποια άπό Mi|]ertown καί έζεΐθεν παοιστώσι 
τι άληθώς άνεξάντλητον. ’Από τή; έποχής ταύτης ή τιμή 
τοΰ πετρελαίου κατέπεσε μέχρι τοιούτου βαθμού, ώστε 

είσήχθη ή χρήσις του είς τά; άπωτέρα; καί πτωχότερα; 
τή; οίκο μένης κοινότητα;.

Συνήθως τά φρέατα τοΰ πετρελαίου όδηγοΰσιν είς ικα
νόν βάθος, 1000—1600 ποδών, καί ή ήμερησία παρα
γωγική δύναμι; των ζατά τάς πρώτα; εβδομάδα; άνα- 
βαίνει πολλάκις μέχρι 1000 ζαΐ έπέζεινα βαρελών. Είναι 
παραδείγματα καί μέχρι 3 χιλ. ’Αλλά ή έντασις αύτη 
δέν είναι διαρκή; καί καταβαίνει ή ποσότης αύτη έν δια- 
στήματι τριών έτών μέχρι τελείας, κατά τό μάλλον η 
ήττον, έξαντλήσεως τού φρέατος, ότε άρκεΐ νά μεταοιβα- 
σθή ό μηχανισμός τής καλλιέργεια; αύτοϋ εί; πλησιόχω
ρα μέρη, όπως δώση έζ νέου τού; καρπούς της ή ύποχθό- 
νιο; φύσις. Ή πρός τοΰτο άναγκαΐα έργασία εί; άνόρυ- 
ξιν τοΰ φρέατος δέν ύπερβαίνει τάς 50 χιλ. δραχμών. Έν 
τούτοι; έάν λάβωμεν ζατά μέσον τινα όρον τήν οίζονομι- 
ζήν δύναμιν τού ύπό ζρείττονα; όρου; διατελοΰντο; φρέα
τος, τό άζαθάριστον εισόδημα αύτού άναβαίνει κατά πά
σαν ημέραν είς πλείονας τών 30 χιλ. δραχμών, τούτέστιν 
ε:ς 11 περίπου εκατομμύρια δρ. κατ’ έτος. Νομίζει τι; ότι 
πρόκειται περί μυθικού άληθώς πλούτου ! Μόλις ή χρυσο- 

φόρος γή άντέχει είς τήν σύγκρισιν.
Κατά πόσον ή 'Ελληνική χώρα είναι πεπροικισμένη έκ 

τής φυσική; δυνάμεως, ήτις παράγει τό πετρέλαιον, έξαρ- 
τάται έζ τής άφθονία; τών ύπογείων άνθράζων της, ή κα- 
ταστάλαξις τών όποιων διά μέσου βράχων σπογγωδών δί-



358 OII<0M<MII<II ΙΪΙΙΙΘΕίΙΙΊΙΧΙΪ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ. 359

ϊ> X

γη

δει τήν ζυριωτέραν έπί τοϋ προκειμένου αρχήν. Έάν συμ- 
βουλευθώμεν τήν ιστορίαν καθ’ όσον ή γεωλογική έρευνα 
είσέτι καθυστερεί), ό Ηρόδοτος αναφέρει περί τής Ζακύν
θου λίαν ενδεικτικός πληροφορίας (Δ'. 195). «Έν Ζακύν- 
θω έζ λίμνης ζαί ΰδατος πίσσαν άναφερομένην αύτός έγώ 
ώρεον είσί μέν καί πλεΰνες αί λίμναι αύτόθι ή δ’ ών με- 
γιστη αυτεων, εδδ,ομήζοντα ποοων παντη, ρανος οε, σιορ- 
γυιος έστί· είς ταύτην κοντόν ζατιεΐσι έπ’ άζρω μυρσίνην 
προσδέσαντες, καί έπειτα άναφέοουσι τή μυρσίνη πίσσαν, 
όδμήν μέν έχουσαν ασφάλτου, τά δ’ άλλα, τής ΙΙιερικής 
πίσσας άμείνω· έςχέουσι δέ ές λάκκον όρωρυγμένον άγ- 
χοΰ τής λίμνης· έπεάν δέ άθροίσωσι συχνήν, οϋτω εις 
τούς αμφορέας έκ τοΰ λάκκου καταχέουσι. "Ο,τι ο’ άν ές- 
πέση είς τήν λίμνην, ύπό γήν ιόν, αναφαίνεται έν τή 
θαλάσση· ή δέ απέχει ώς τέσσερα στάδια άπό τής λίμνης».

"Οτι ή ήμετέρα γή περιλαμβάνει στοιχεία ζατά τό μάλ
λον ζαί ήττον σπουδαία εις τοιαύτην καλλιέργειαν τών 
ύποχθονίων της, ό σπογγώδης σχηματισμός τών έσωτε- 
ριζών βράχων της είναι πρώτη άπόδει ις, τής όποιας ό 
συνδυασμός πρό: άλλα απώτερα, κατ’έξοχή'/ άνθ;ακοφό
ρα, στρώματα δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς παραζεζινδυνευ- 
μένος. Συμπτώματα έμφανίσεως τών αρχικών εις άσφαλ
τον στοιχείων τοΰ πετρελαίου, άπό τής Κυλλήνης (ίέγρι τής 
Μακεδονικής Πιερίας, δέν λείπουσι. Καί τόπος, ιδιαιτέρως 
ήφαιστει-,γονής, έξ άπαντος έχει έν αύτώ θεμελειώδεις ά- 
φορμάς καί κυριωτάτους αγωγούς ρευστών ούσιών μεγά

λου διαφέροντος.
Έκ τής έπόψεως τής Ελληνικής εί 

ναλώσεως, μέχρι τοΰ 18'1 οί πίνακες 
ήμών έμπορίου περιελάμβανον είς 
όλα τά έξωθεν είσαγόμενα έλαια, 
ρηΟή ώς προέχον τό πετρέλαιον, 
λινοσπόρου. Συλλήβδην ή άπό τών 
βη είς 1 133 972 όζάδας ζατά 
2 155 308 ζατά τό 1868—71 

ίς πετρέλαιον χατα- 
τοΰ εξωτερικού 

τήν αύτήν κατηγορίαν 
έν οΓς πρέπει νά θεω- 

ζατόπιν δ’ αύτοΰ τό έζ 
> ελαίων εισαγωγή άνέ- 

τό 1864—1867 καί είς 
τουτέστιν έδίπλασιάσθη

σχεδόν άπό τής μιας είς τήν έτέραν πενταετίαν. Έν τού- 
τοις έπί τής ζατά μέσον όρον έν τή δεύτερα πενταετία ει
σαγωγής 431 χιλ. οκάδων, τό έτος 1872 παριστα εισα
γωγήν 667 χιλ. καί τό έτος 1873 άνέβη εις έτι πλειό
τερον ποσόν 94-3 χιλ. όζ. Έζ τής ολικής ταύτης είς έ
λαια εισαγωγής των δύο τούτων έτών γνωρίζομεν τήν α
ναλογίαν τοΰ πετρελαίου χάρις είς τήν ιδιαιτέραν σημεί- 
ωσιν τών δημοσιευθέντων εσχάτως έπισήμων πινάκων. 
Κατά μεν τό 1872 είσήχθησαν 565 4-55 όκ. πετρελαίου, 
άξίας 793 χιλ. δραχμών, ζατά δέ τό 1873 είσήχθησαν 
855 403 όκ. άξίας 948 989 δρ. Ή πρόοδος τής εισα
γωγής είναι λοιπόν ανάλογος πρός τήν όσημέραι έπιτει- 
νομένην χρήσιν τοΰ πετρελαίου ώς καί τήν ζατάπτωσιν 
τής τιμής αύτοΰ, κατά συνέπειαν τής έν ’Αμερική ιδίως 
δραστηριότητος τής πετρελαιοπαραγωγής.

Ή άμεσος έκεΐθεν προμήθεια τής Ελληνικής αγοράς 
είναι ούσιωδώς μικρά, διότι άπό 51 χιλ. όζ. ζατά τό 
1872 άνέβη είς 64 χιλ. τω 1873. Τό κυριώτερον ποσόν 
οφείλεται είς τήν μεσολάβησίν του Ίταλιζοϋ έμπορίου δι’ 
οϋ έπρομηθεύθημεν 560 χιλ. τώ 1872 ζαί 469 τώ 1873. 
’Ακολούθως έρχεται τό ’Αγγλικόν έμπόριον, 187 χιλ. τώ 
1872 ζαί 109 χιλ. τώ 1873, τό Αύστριαζόν όπερ άπό 
54 χιλ. άνέβη είς 63 χιλ. ’Αξιοπαρατήρητου είναι ότι ή 
πρός τήν Ελλάδα διεύθυνσις τού πετρελαίου τή: Ρωμου- 
νίας ύφίσταται σπυυδαίοτάτην έλάττωσιν, διότ άπό 7368 
όζ. τώ 1872 κατέπεσεν είς 740 όζ. τώ 1873. "Ολη λοι
πόν ή προσέγγισις τών χωρών είναι ασήμαντος πρός τήν 
παραγωγικήν ζαί εμπορικήν τής βιομηχανίας δραστηριό
τητα. Ή παρά τόν Δούναοιν χώρα όέν δύναται νά συ- 
ναγωνισθή πρός τήν 1200 χιλιόμετρα έκ τής θαλάσ
σης του New Yo.k άπέχουσαν πετρελαιοφόρου μεσόγειον 
τής ’Αμερικής χώραν. Πόση όμως δύναμις έπινοίας έζ 
τής ύπερωκεανείου ταύτης οικουμένης! "Ολη αύτη ή μα· 
κρά έκτασις συνεδέθη διά σιδηρών σωλήνων, οΐτινες άπό τοΰ 
φρέατος μέχρι τής έν New ΥοΈ αποθήκης όοηγούσι τό πε
τρέλαιο·/ είς χρήσιν τοΰ παγκοσμίου έμπορίου.
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Κατά τόν νόμον τής 22 Δεκεμβρίου Ί 8-4-7 επιτρέπεται 
εις τούς δήμους τούς περιέχοντας ή τήν πρωτεύουσαν 
τής επαρχίας ή τελωνιακήν οπωσδήποτε αρχήν, ινα έπι- 
βάλλωσι δασμόν, έπί τών πρός έπιτόπιον κατανάλωσιν εί- 
σαγομένων παντός είδους ρευστών, εμπορευμάτων καί 
τροφίμων, 2 τοΐς OjO έπί τής τιμής αύτών. Ή διαφορά 
είναι μόνον ώς πρός τήν μέθοδον τής έξασκήσεως τοϋ φο
ρολογικού τούτου δικαιώματος, διότι ένώ έπί τών ρευ
στών καί τών τροφίμων (εκτός τών δημητριακών καρπών, 
άλεύρων, άρτου, λαχάνων, νωπών οσπρίων, οπωρών, 
τυρών, γάλακτος, άλατος, όρνιθίων, ώών καί άλλων μι
κρών ειδών) άρκεΐ ή εγκρισις τής προϊστάμενης διοικητι
κής άρχής, διά τά λοιπά έν γένει έμπορεύματα, έν οις καί 
οί δημητριαζοί καρποί καί τά άλευρα, απαιτείται άνωτέρα 
εγκρισις διά βασιλικού διατάγματος, προηγουμένης γνω- 
μοδοτήσεως τοϋ ύπουργικοΰ συμβουλίου.

Μεταξύ τών διαφόρων μεθόδων τής καλλιέργειας τής 
φορολογικής ταύτης μηχανής ό ήμέτερος νομοθέτης υιο
θέτησε κατά πρώτον λόγον τήν τής μισθώσεως καί έν α
ποτυχία ταύτης τήν τής διοικήσεως. Ή πρώτη διαφέρει 
τής δευτέρας έζ τοΰ βαθμού τής βεβαιότητος τού μισθώ
ματος καί τής άβεβαιότητος τών εισπράξεων τοΰ είσπρά- 
κτορος ή τής τελωνιακής άρχής. Εκτός τών μεθόδων τού
των ή έν Εύρώπη πρακτική γνωρίζει καί τήν μετά συμφέ
ροντος τών είσπραττόντων τόν δημοτικόν δασμόν διοίκη- 
σιν, καθώς καί τήν κατ’ αποκοπήν, τρόπον τινα, πληρω
μήν έζ μέρούς τινων φορολογουμένων. Τέλος ό προσδιο
ρισμός τών ορίων τής δασμολογικής γραμμής άνήκει είς 
τόν φορολογοΰντα δήμον καί προϋποθέτει τήν έγκρισιν 
τής διοικητικής άρχής. Πρέπει ιδιαιτέρως νά σημειωθή, ότι 

όπως έπί τών τελωνειακών δασμών, ούτω καί έπί τών δη
μοτικών ύπάρχει είδος τι διαμεταζομίσεως, μικράς έν τού- 
τοις σημασίας.

Τό σύστημα τοΰτο τής δημοτικής φορολογίας ανάγε
ται είς τήν οικονομίαν τών ιδιαιτέρων έκάστου δήμου ά- 
ναγκών καί μέσων. Δεν είναι δέ γενικόν, καθόσον έπί 352 
δήμων μόνον 120 δήμοι τής Ελληνικής έπικρατείας εΐχον 
ζατά τό 1868 τό σύστημα τούτο έν ένεργεία (1). ’Εάν 
συνυπολογίσωμεν τούς έξ αύτοϋ δημοτικούς δασμούς έν 
τώ προεκτεθέντι ένιαυτώ άναβιβάζεται είς 1 623 085 
δραχ. τό όλον, έκ τών οποίων πλέον τοΰ ήμίσεως 
(878 χιλ.) άνήκουσιν είς τέσσαρας δήμους, ήτοι 400 χιλ. 
είς τόν δήμον Έρμουπόλεως, 168 χιλ. είς τόν δήμον Κερ- 
κυραίων, 156 χιλ. είς τόν δήμον ΆΟ.-ναίων καί 154 χιλ. 
είς τόν δήμον Πατρέων. Εκ τών λοιπών δήμων ή προ
κειμένη φορολογική μηχανή είσέπραξεν—άνω μέν τών 50 
χιλ. δραχμών (τό όλον 272 χιλ ) έζ 4 δήμων, ήτοι 88 
χιλ. έζ τοϋ δήμου Ζαζυνθίων, 80 χιλ. Κρανίων (Κεφαλλη
νία), 54 χιλ. Πειραιώς καί 50 χιλ. Λαυρίου-—άνω δέ τών 
10 χιλ. δραχμών (τό όλον 260 χιλ.) έζ 13 δήμων, ήτοι 
34 χιλ. έζ τοϋ δήμω Σπετζών, 30 χιλ. Ναυπλίου, 30 χιλ. 
Καλαμών, 24 χιλ. Τριπόλεως, 24 χιλ. Λευζαδίων, 19 χιλ. 
Υδραίων, 18 χιλ. Χαλζιδέων, 16 χιλ. Λαμίας, 15 χιλ. 
Μεσολογγίου, 14 χιλ. Λετρινών (Ηλεία), 13 χιλ. Σπάρ
της, 12 χιλ. Γαλαξειοίου καί 11 χιλ. Τήνου----- κάτω δέ
τών 10 χιλ. δρ. οί λοιποί δήμοι, μέχρις 150 δρ. τινές, μά
λιστα ό δήμος Πελλήνης μέχρι δρ. 50.

Καθ' όσον προβιβάζεται ή οικονομική κατάστασις τών 
δήμων, κατά τοσοϋτον καί τά πορίσματα τών έν λόγω δη
μοτικών δασμών είναι σημαντικώτερα. Ούτως έπί τοΰ δή-

(1) Έν Βελγίφ ζατά τά 1859 έπί 2508 δήμων μόνον 78 εϊσέ- 
πραττον τοιοότους δασμούς, εις τούς όποιους άφ’ ετέρου έν Γαλλία 
έπί πλν.Θυσμοϋ 32 περίπου εκατομμυρίων τά 8 ύπεβάλλοντο έντός 
1400 δήμων.



362 (>1 Κ( »ΛΟΜI KU El 11 ωΕί 21'1] ΣΙ Σ ΔΙΒΙΟΙΪΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ. 363
μου Ιίειραιώς έν διαστήματι εξαετίας πλέον η έοιπλασιά- 
σθησαν, διότι άπό 54 χιλ. ζατά τό 1868 άνέβησαν εις 
129 χιλ. ζατά τό 1874. Δέν πρόκειται λοιπόν περί μι
κροί) οικονομικού διαφέροντος, διότι έάν ή κατ’ αυτό φο
ρολογία συνδυάζηται σταθερώς πρός τόν Οεμελειώ δη έν 
τή δημοσιονομική επιστήμη ζανόνα τής όσον ένεστι μικρο- 
τέρας φορολογικής μονάδος, διά τό άποτέλεσμα τής μή 
παρεμποδίσεως τής βιομηχανικής ζαΐ έμποριζης κινήσεως 
ώς έκ τών βαρέων φόρων, δύναται προαγομένη σταθερώς 
κοινωνία νά εύρη έν τοΐς ταμείοις τών δημοτικών αυτής 
δασμών σεβασμιώτατα χρηματικά ποσά. Άπό 30 σχεδόν 
έζατομμυρίων τω 1840 άνεβιβάσθησαν κατά τόν Κ. Jir 
glar τώ 1867 εις 100 000 000 φρ. τά έζ τοΰ είδους τού
του τών δασμών εισοδήματα τής πόλεως τών Παρισίων. 
1 ηρουμένης οέ πάσης εύλαβείας πρός τήν διαφοράν τών 
μονάοων χιλιάοων άπέναναι τών μονάδων έζατομμυρίων, 
ίνα έπανελΟωμεν εις τήν προμνησθεΐσαν ήδη ΓΙειραΐχήν 
καθ’ ήμάς οικονομίαν, άξιοσημείωτον ιΐναι ότι ή εύρωστία 
αύτής εις ελαττον τοΰ τετάρ ου τής Ιίαρισινής περιόδου 
παρηκολούθησε κατά πόδα σχεδόν τήν έν ταύτη αναλο
γίαν τής γονιμότητος τών δημοτικών δασμών (30: 100 
Παρίσιοι έντός 27 έτών, καί 54: 129 ΙΙειραιεύς έντός 6 
έτών).

Η γονιμότης τών προκειμένων δασμών δέν πρέπει νά 
έπισκιάση τήν δημοσιονομικήν αύτών άξίαν, διότι αύτη, αν
τίκρυ γενικής ζατά τό μάλλον ή ήττον πρακτικής, συζη- 
τειται καί δή έχει ίσχυρωτάτους πολεμίους. ΓΙρϊν είσέλ- 
θωμεν είς τήν θεωρίαν, δυνάμεθα νά ζατατάξωμεν είς δύο 
κατηγορίας τήν πρακτικήν τής Ευρώπης. Άφ’ ένός τήν 
Αγγλικήν, Δανικήν καί Βελγικήν, ζαΐ άφ’ έτέρου τήν τής 
λοιπής Ηπειρωτικής Ευρώπης. Έν Αγγλία οί δήμο ικοί 
δασμοί, υπό τήν κυρίαν αύτών έννοιαν, είναι έντελώς άγνω
στοι, έκπληροΰνται δέ οί δημοτικοί σκοποί δι" ειδικών φό
ρων άναλόγων πρός τάς ιδιαιτέρας τών πόλεων άνάγκας, 
επιβαλλόμενων έπί τής εγκατεστημένης παραγωγής

--------,ρ 
τό έκ 
τήν έζ 

έπί τών

καί ούχί τής έπί τών ορίων τής πόλεως η τών δήμων ζι- 
νουμένης. ’Επίσης έν Δανία οίζονομούνται αί άνάγκαι τών 
πό .εων μάλλον διά τής άμέσου φορολογίας ή διά τής έμ- 
μέσου, συντρέχει δέ κυρίως ή άστιζή βιομηχανία καί πο
λυτέλεια, ώς προκύπτει π. χ. διά τήν τελευταίαν έζ τής 
έπί τών ίππων καί ζυνών ειδικής φορολογίας.

Πρός τήν εναντίαν τών δημοτικών δασμών πρακτικήν 
προσεχώρησεν έπίσης τό Βέλγιον κατά τό 1861, ότε, κα- 
ταργηθέντων τών δημοτικών δασμών, παρεχωρήθη εις 
τούς δήμους μέρος τών δημοσίων εισοδημάτων έζ τών οί
νων ζαΐ λοιπών πνευματωδών ποτών (34 0]θ), τής s«- 
κχάρεως ζαΐ τοΰ καφέ (75 0]0) καί τών ταχυδρομείων 
(40 0]0), έπί τή βάσει τοΰ έξής μηχανισμού. Έπρόκειτο 
νά είσαχΟή ούχί πρός όλους τούς δήμους ή βοήθεια αύτη. 
άλλά πρός εκείνους, οΐτιν»ς ειχον προηγουμένως 
τών δημοτικών δασμών εισόδημα καί περιπλεον 
τούτων άνάγκην. Επομένως ηύξήθη άναλόγως ή έ 
οίνων, πνευματωδών ποτών κλπ. δημοσία φορολογία καθ’ 
άπαν τό κράτος καί προσδιωρίσθη τό πόρισμα τής αύξή- 
σεως ταύτης άφ’ ένός μέν είς παροχήν τοΰ έκ τών προη
γουμένων δημοτικών δασμών εισοοήματος πρός τούς στε
ρούμενους αύτοΰ δήμους, άφ’ έτέρου οε εις επιστροφήν τών 
άναλογουσών έκάστω τών λοιπών δήμων (τών μή έχόν- 
των δηλ. τοιούτους δασμούς) έζ τής φορολογίας ταύτης 

εισπράξεων.
Η δέ λοιπή τής Εύρώπης πρακτική, άπό τής Γαλλίας 

καί τής Αύστρίας, αιτινες δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς αί 
κλασιζαί τών δημοτικών δασμών χώραι, μέχρι τών μάλ
λον δευτερευόντων τής ή πείρου τμημάτων, άκολουθεΐ ζατά 
τό μάλλον καί ήττον διάφορον διεύθυνσιν. Κατ’ αύτήν τά 
άντικείμενα τής καταναλώσεως τών άστικών πληθυσμών 
πρέπει νά φέρωσι τό κύριον τής δημοτικής οικονομίας βά
ρος. Ή ποικιλία τής έπί τοΰ προκειμένου φορολογίας εί
ναι ευνόητος, άναλόγως τών περιστάσεων έζάστης χω
ράς. Τοιουτοτρόπως έν 'Ολλανδία, όπως καί παρ’ ήμΐν,
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τό άλας διαφεύγει τήν φορολογικήν τών δήμων έξουσίαν. 
Έκεϊ προστίθεται καί ό σάπων (ένδειξις τής 'Ολλανδικής 
καθαριότητος), καθώς καί είδη τινα κτηνών. Έπίσης ή 
έμμεσος φορολογία κατά τά όρια τών Γερμανικών δήμων 
συνδέεται πρός διάφορα ιστορικά τής χώρας μνημεία. Αί 
έλεύθεραι πόλεις τής Γερμανίας έπί τοΰ συστήματος τού
του στηρίζουσι μέγα μέρος τής δημοσίας αύτών οικονο
μίας, ήτις φυσικώ τώ λόγω πολλαχοΰ διεσώθη καί μετά 
τήν τελωνειακήν τοΰ Γερμανικού λαοΰ ένωσιν (Zollverein). 
Έν γένει τό πλεΐστον τής Εύρώπης άποκλίνει μάλλον 
πρός τό σύστημα τής προκειμένης άστικής, ούτως είπεΐν, 
δασμολογίας.

Τά σπουδαιότερα προσόντα τών δημοτικών δασμών είναι 
κοινά πρός τά τών έμμεσων φόρων. Επειδή οί δασμοί ούτοι 
προκαταβάλλονται ύπό τοΰ έμπορίου, οί καταναλωταί αι
σθάνονται αύτούς όλιγώτερον, είσαγομένης τής άξίας αύ
τών έντός τής τιμής τών πραγμάτων. Ή παρατήρησις 
αύτη είναι άκριβής. Πόσον όμως διαφέρει έπί τοΰ προκει- 
μένου ή έννοια τής πενίας καί ή έννοια τής ευπορίας ! 
Ένώ διά τούς εύπορους πληθυσμούς δέν περιορίζεται έν- 
τεΰθεν τό άναγκαΐον, έπιβαρύνατε διά τών έμμεσων δημο
σίων ή δημοτικών δασμών τήν κατανάλωσιν τών άπορων 
πληθυσμών είς τά κύρια τής ύπάρξεως των άντικείμενα, 
καί έπειτα έπιθεωρήσατε τό προσόν τοΰ άνεπαισθήτου τών 
δημοτικών δασμών. Εξαφανίζεται έν τή σκληρά πραγματι- 
κότητι. Τό παν λοιπόν συνίσταται, ώς ήδη προερρέθη, είς 
τήν ελαφρότητα τών έμμέσων φόρων καθ’ όλα έκεΐνα τά 
είδη, τα όποια ένδιαφέρουσι τήν άνθρωπίνην ύπαρξιν καί τήν 
βιομηχανικήν δραστηριότητα. Ό σκοπός είναι μάλλον έκ 
τών πολλών τήςχρήσεως άριθμών νά θεραπεύωνται αί άνάγ- 

και τοΰ γενικού τής έπικρατείας καί τοΰ κοινοτικού τής πό
λεως ταμείου, ή ή έφήμερος πλήρωσις αύτών διά τής έπακο- 
λουθούσης κατόπιν έξαντλήσεως τής όλης έθνικής ζωής.

Βεβαίως ένόσω είναι άνάγκη τής λειτουργίας τοΰ δημο
τικού οργανισμού ό δημοτικός δασμός τής καταναλώσεως, 

έχει ούτος όλα τά συστατικά τής πρακτικής πειθοΰς. Άλλ’ 
έκεινο τό όποιον μένει πάντοτε ύπό έξέτασιν είναι ό λόγος 
δι’όν άνεξαρτήτως τών λοιπών φυσικών κατά τό μάλλον καί 
ήττον αιτιών, ή ζωή, χάρις είς τήν δημοτικήν δασμολο- 
γίαν, πρέπει νά καθίσταται δυσχεοεστέρα έντός τής ζώνης 
τών πόλεων. Οί τελωνιακοί λοιπόν φραγμοί, τών οποίων 
τήν κατάπτωσιν επιδιώκει ή έπιστήμη μεταξύ τών έπικρα- 
τεϊών έπ' άγαθώ τής όλης τών έθνών οικονομίας, ευρί- 
σκουσι διά τής δημοτικής δασμολογίας τήν ευκαιρίαν νά 
διαιρέσωσιν έν καί τό αύτό κοινωνικόν σώμα είς πολλά τε
μάχια. Ένώ δέ ή άντίφασις προφανής, άρκεΐ νά φαντασθή 
τις ότι συμπολϊται, μέλη τουτέστι τής αύτής πατρίδος, άντι- 
τάσσονται πρός άλλήλους διά τών δημοτικών δασμολο
γίων αύτών, ινα σχηματίση τήν άθλιεστέραν ενώπιον του 
οικονομικήν εικόνα. Καί δέν άμφιβάλλω, ότι όπως ή καθό
λου οικονομική ιστορία έπεκρότησεν είς τήν πτώσιντών με
ταξύ τών διαφόρων τοΰ κράτους έπαρχιών ύπαρχόντων κατά 
τόν μεσαιώνα τελωνιακών φραγμών, ούτω θέλει ικανοποιή
σει τάς έν γένει προσδοκίας της διά τής καταπτώσεως καί 
τών δημοτικών τής έμμεσου ταύτης φορολογίας έμποδίων.

Ή εποχή αύτη τής πλήρους άπελευθερώσεως έν τή έ- 
σωτερική τών έθνών συναλλαγή, διά τήν όποιαν αί δημο
τικοί διαιρέσεις ούδεμίαν πρέπει νά έχωσι οικονομικήν άπό 
φορολογικής έννοιας σημασίαν, έξαρτάται έκ πολλών ό
ρων, μεταξύ τών όποιων πρώτιστος είναι ή άνεύρεσις ιδι
αιτέρων πόρων είς συντήρησιν τοΰ δημοτικοΰ σώματος. 
Ύπό τήν έποψιν ταύτην τό Αγγλικόν σύστημα τών ειδι
κών τής πόλεως φορολογιών είναι άξιον ιδιαιτέρας μελέ
της. Δι’ δ,τι είδικώς χορηγεί ό δήμος, δι’ αύτό καί είδικώς 
πρέπει νά συνεισφέρωσιν οί δημόται. Φώς, ύδωρ, δρόμοι, 
ύπόνομοι κτλ. είναι ίκανώς ένδεικτικαί διευθύνσεις, είς εΰ- 
ρεσιν τών όμαλωτέρων δημοτικών εισφορών, χωρίς νά λη- 
σμονηθώσι καί οί λοιποί άστικοί, τρόπον τινά, φόροι (οι
κοδομών, αμαξών, έπαγγελμάτων κλπ.), έπί τών όποιων ό 
δήμος ήδύνατο νά λάβη γενναιότερον μέρος τοΰ όσον ήδη
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ύπό τοϋ δημοσίου θησαυρού παρέχεται εις αύτόν. Άλλ’ 
άζούω τήυ άντίρρησιν, ότι τοιουτοτρόπως οί παροικοϋντες 
έν τή πόλε». άπομένουσιυ αφορολόγητο:. Καί πώς; Δέ? 
άρκεϊ ή πρός όλους έμμεσος ύπερτίμησις τής ζωής άλλ’ 
άπαιτεΐται ιδιαιτέρως ζαί τό επιχείρημα τής φορολογίας 
τοΰ ξένου! Ένόμιζον όμως ότι τής οικονομικής ταύτης 
πανοπλίας παρήλθεν όριστιζώς ή εποχή.

ΠΕΡΙ ΨΕΥΔΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΥ.

Αί Τράπεζα- είσίν αί μεγάλαι οικονομολογικά! αρτηρία», 
έν αϊς αποταμιεύονται ζαί δι’ ών διοχετεύονται τά κινητά 
κεφάλαια, έξαπλουμένης ζαί ζραταιουμένης τής πίστεως, 
αύτοΰ τοϋ άφανοϋς μέν άλλ’ ισχυρού προστάτου τών εμπο
ρικών καί βιομηχανικών έπιχειρήσεων ζαί τοΰ μεγάλου 
τών κεφαλαίων πολλαπλασιαστοΰ.

Αύτή αύτη ή προσωνυμία τών Τραπεζών άρκεϊ όπως 
έκαστος κατανόηση τό μέγα έργου όπερ αύται έχτελοϋσι 
παρ’ άπασι τοΐςπεπολιτισμένοις έΟνεσι ζαί αναμέτρηση τήν 
οι’αύτών προσγινομένην ώφέλειαν έν άπάσαις ταΐς εαυτών 
σχέσεσι είτε μετά τοϋ δημοσίου, είτε μετά τών ιδιωτών.

Τά ζαθιδρύματα ταΰτα ήσαν άγνωστα παρά τοΐς άρ- 
χαίοις, ώς άγνωστος ή τον ό συνεταιρισμός δι’ ού τήν σή
μερον έζτελοΰνται τά μεγάλα καί, ώς εΐπεΐν, γιγάυτεια 
έργα, εις τήν έπιχείρησιν καί άποπεράτωσιν τών οποίων 
αδυνατεί νά έπαοκέση ή ατομική ενέργεια, άποδε’.λιώσα 
ενώπιον τών παρουσιαζομένων προσκομμάτων ού μην 
άλλά καί ενώπιον τοϋ όγκου τών άπαιτουμένων δαπανών.

Έζτός τοΰ προκειμένου θά ήτο άν άνεφέρομεν έν τή 
συντόμω ταύτη διατριβή, ότι ή αρχαιότερα Τράπεζα ήν ά- 
ναφέρει ή ιστορία είναι ή ίδρυθεΐσα έν Βενετία ζατά τόν 
δωδέκατον αιώνα, ότι μετ’ αύτήν άνάφαίνεται ή τής Βαο-

τοκχόλμης συστη- 
τόν ν’ άναφέρωμεν 
τό άνήκον κυρίως 
καί τό όποιον ώς 

ου έσχε ζα; 
ή Τράπεζα 

I69 ί, καθόσον ή Τρά- 
ό δικαίωμα τοΰ έκδίδειυ

Ί

ζελόνης περί τά τέλη τής δεζάτης τετάρτης έζατονταε- 
τηρίδος, μετ’ αύτήν δέ ή τής Γενούης συστηθεΐσα τό 14 07, 
ζαί κατόπιν αύτής ή τής ’\μστελ:δάμης συστηθεΐσα τήν 
31 Ιανουάριου 1609, μετ’ αύτήν ή τοΰ ’Αμβούργου, συ
στηθεΐσα τό 1619, ειτα ή τοΰ Ί’οτερδάμου συστηθεΐσα 

τήν 18 Αύγουστου 1635 ζαί ή τής Σ 
θεΐσα τό 1668. Δέν είναι όμως περιτ 
ότι τό πρώτον τραπεζικόν ζαθίδρυμα 
είς τήν σειράν τών νεωτέρων Τραπεζών 
έζ τής φύσεως καί τοΰ κύκλου τών έργασιών 
οιατελεΐ έχον μεγάληυ σημαντιζότητα είναι 
τοϋ Λονδίνου συστηθεΐσα τό έτος 
πεζά αύτη έξήσζησεν άδιακόπως τ 
γραμμάτια ζυζλοφοροϋντα, πλη ωτέα τώ κομιστή ζαί 

έν όψει.
Αί μετά τήν Τράπεζαν τοΰ Λονδίνου συστηθεϊσαι Τρά

πεζα»., εΐτε έχουσαι είτε μή δικαίωμα τοΰ έκδίδειυ γραμμά
τια ζυζλοφοροϋντα, πληρωτέα τώ κομιστή ζαί έν όψει, έπί 
τοσούτω έπολ/.απλασιάσθησαν ζαί έν τώ παλαιώ ζαί έν τώ 
νέω κόσμω ώστε άποβαίνει ού μόνον δυσχερής άλλά καί άνευ 
ενδιαφέροντος ή κατ’ όνομα άπαρίθμησις αύτών. Άρκεϊ νά 
γνωρίζωμεν ό:ι διά τής συστάσεως τών Τραπεζών αύτών έ- 
λαβον καταπληκτιζάς διαστάσεις αί έμποριζαί ζαί βιομη- 
χαυικαί επιχειρήσεις ένεκα τής πολλαπλασιάσεως τών κε
φαλαίων ζαί τών προεξοφλητικών εργασιών, πρός δέ ζαί 
τής ευκολίας τών πρός τό συυεταιρίζεσθα». μέσων.

Άλλ’ έάν ή τών Τραπεζών σύστασις καί ό γεννήσας 
αύτάς συνεταιρισμός μετέβαλον τήν όψιν τών εμπορικών 
καί βιομηχανικών έργασιών διά τής άπεράντου έκτάσεως 
καί τής άπειρου ποικιλίας τών συναλλαγών ζαί παρή- 
γαγον έργα δι’ ών έξηφανίσθησαν αί αποστάσεις, διευζο- 
λύνθησαν ζαί συυεσφίγχθησαν αί διεθνείς σχέσεις, συνε- 
δέθησαν δέ ζαί συνωζειώθησαν παντοΐα ζαί ποιζί’/ α συμ
φέροντα έθνών έχόντων άναμοίας έστιν ότε καί άντιθέ- 
τους πολιτειακός άοχάς ή ζαί συγζρουόμενα έθνικά συμ-
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φέροντα, άνάγκη ν’άναγνωρίσωμεν δτι παρά τοΐς άναμφι- 
σβητήτοις ταύτοις άγαθοΐς άναβλάστησαν προϊόντος τοΰ 
χρόνου, παράσιτα'. τινες παραφυάδες αιτινες άποτρέπονται 
έκ τοΰ δν ό συνεταιρισμός και αί τράπεζαι προτίθενται 
καί οι’ ον συνεστήθησαν τελικόν σκοπόν, τήν επιδίωξιν τοΰ 
κέρδους άναπτυσσομένων καί έπεκτεινομένων τών βιομη
χανικών καί εμπορικών επιχειρήσεων διά τής πολλαπλα- 
σιάσεως καί τής παραγωγικής χρήσεως τών κεφαλαίων,πρός 
οέ καί διά τής έδρα ώσεως τής πίστεως.

Αί παράσιτοι αΰται παραφυάδες είσίν άφ’ ένός μέν ή 
κυβεία, άφ’έτέρου δέ ό ψευδής πλούτος.

Καί τήν μέν κυβείαν ό νόμος έπειράθη νά περιστείλη 
κατατάξας αύτήν έν τοΐς τυχαίοις παιγνίοις άτινα άφαι- 
ροΰσιν άπό τοΰ θυλακίου τοΰ ένός καί μεταφέρουσιν έν 
τω θυλακιω τοΰ έτέρου μέρος ή τό δλον τών κεφαλαίων 
τοΰ πρώτου, άνευ παραγωγικού τίνος αποτελέσματος, κα- 
ταστρέφοντα τούτον καί ώθοΰντα αύτόν είς τήν ένδειαν, 
ϊνα μή εί'πω, φεΰ! είς τήν αυτοκτονίαν, άνυψώντα δ’ έκεΐ- 
νον μέχρις άναισχύντου καί προκλητικής έπιδείξεως. Άλλ’ 
ή περιστολή αύτη τοΰ νόμου κατέστη άνίσχυρος όπως έ- 
πιτύχη καθ’ολοκληρίαν τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού καί έ- 
παναφέρη τήν κανονικήν καί έννομον "Λειτουργίαν τών οι
κονομολογικών θεσμών, ώστε ή κυβεία μετημφιεσμένη 
είς αγοράν καί πώλησιν πραγματικήν επιτυγχάνει πολ- 
λάκις νά καταστήση άνίσχυρον τήν έφαρμογήν τοΰ νό
μου ού μόνον έπί προδήλω βλάβη σπουδαίων ιδιωτικών 
συμφερόντων αλλά καί έπί σοβαρά διαταράξει νομιμω- 
τάτων συναλλαγών.

Περί τοΰ ψευδοΰς όμως πλούτου ούδέποτε έλήφθη ή 
τουλάχιστον άγνοοΰμεν άν έλήφθη πρόνοιά τις ύπό τοΰ 
Νομοθέτου όπως άποτρέψη τάς 0t’ αύτοΰ καί ένεκα αύτοΰ 
δυναμένας ϊνα προκύψωσι διαταράξεις έν τή κοινωνική οι
κονομία. ’Ονομάζω δέ ψευδή πλούτον τόν μή ύπάρχονχα 
έν τή πραγματικότητι, άλλ’ ώς είπειν δημιουργούμενον έκ 
συνθήκης μεταξύ τών συναλκαττομένων έπί τή έλπίδι 

προσδοκωμένου μερίσματος άνωτέρου τοΰ συνήθους τόκου. 
Έπί παραδείγματος, συσταινομένων Τραπεζών ή άλλων 
ανωνύμων εταιριών, τών όποιων μέρος ή τό δλον τών με
τοχών δίδεται είς δημοσίαν έγγραφήν, συμβαίνει πολλά- 
κις ώα αί μετοχαί αύται, αί μή άντιπροσωπεύουσαι είμή 
ώρισμένον κατατεθέν κεφάλαιον, λαμβάνωσιν ύπερτίμησιν 
άνωτέραν τοΰ χατατεθέντος κεφαλαίου κατά δέκα, είκοσι 
ή χαί πλείονα έπί τοΐς έκατόν.

Ή ύπερτίμησις αύτη, ή μή άντιπροσωπεύουσα πραγμα
τικόν κεφάλαιον, άλλά στηριζομένη έπί προσδοκωμένου 
κέρδους, αποτελεί έν σύνολον πλούτου μή ύπάρχοντος έν 
τή πραγματικότητι, ώς τοιούτου δέ εξαφανιζόμενου άμα 
ώς βεβαιωθή ότι ή δημιουργήσασα αύτόν αιτία δέν ύφί- 
σταται. Καίπερ όμως ό ούτω δημιουργούμενος έπί άπλή 
προσδοκία κέρδους ψευδής πλούτος δύναται, ψευσθεισών 
τών έφ’ ών στηρίζεται προσδοκιών, νά ή πρόξενος άνυπο- 
λογίστων ζημιών, επομένως δέ σπουδαίων διαταράξεων, ό 
Νομοθέτης οφείλει ν’άφίνη πλήρη ελευθερίαν ένεργείας είς 
τάς ιδιωτικός συναλλαγάς, τάς μή άντικειμένας τω νόμω 
καί μή προσβαλλούσας τά χρηστά ήθη, καθότι αί ύπό τοΰ 
νόμου επιβαλλόμενοι είς τήν ελευθερίαν τών συναλλαγών 
περιορισμοί, λόγω κηδεμονίας τών ιδιωτικών συμφερόντων, 
παραλύουσι πάσαν πρός εύόδωσιν σπουδαίων έργων διά- 
Θεσιν καί καταβάλλουσι παν ποός έπιχείρησιν τοιούτων 
έργων θάρρος.

Τό αύτό όμως δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν καί περί τών 
καθιδρυμάτων εκείνων, εϊτε Τραπεζικών, είτε βιομηχανι
κών, τά όποια τυχόντα προνομίων δυνάμει τού νόμου δί- 
δουσι μέρος ή τό όλων τών μετοχών των είς δημοσίαν 
έγγραφήν, διότι, έν τή περιπτώσει ταύτη, ή ύπερτίμησις 
τών μετοχών κύριον λόγον έχει τήν παροχήν τοΰ προνο
μίου. Αί μετοχαί, έπί παραδείγματος, Τραπέζης λαβούσης 
τό άποκλειστικόν προνόμιον τού έκδίδειν τραπεζικά γραμ
μάτια θέλουσι, κατά πάσαν πιθανότητα, υπερτιμηθή διά 
τόν άπλούστατον λόγον ότι τό μέρισμα τών μετοχών αύ
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τών προσδοζάται ζατά πολύ ύπέρτερον τοΰ συνήθους τό
κου. Καί ενόσω μέν δέν δοθή μέρισμα κίνδυνο', σπουδαίοι 
οέν έπαπειλούνται, διότι, πρό τούτου, έκαστος μετά πολλοΰ 
δισταγμού Οά ήγόοαζε μετοχάς ύπεοτιμημένας ζατά 
δέκα ή δέκα πέντε τοΐς εκατόν έπί τοΰ κατατεθέντος κεφα
λαίου, άλλ’άμα δοθή μέρισμα άνερχόμενον είς ΊΟ. 12 ή 
20 έπί τοΐς εκατόν τότε ή ύπερτίμησις τών μετοχών δύ

ναται νά λάβη μεγάλας διαστάσεις καί ν’ άνέλθη είς πεν- 
τήκοντα ή καί εκατόν έπί τοΐς εκατόν, χωρίς, έν τή περι- 
πτώσει ταύτη, ή ύπερτίμησις ν’ άντιπροσωπεύη πραγμα
τικόν κεφάλαιον, τοιουτοτρόπως δέ αί μετοχαί αί άντιπρο- 
σωπεύουσαι πραγματικόν κεφάλαιον δύο έκατομμυρίων θέ- 
λουσι κυκλοφορεί ώς άντιποοσωπεύουσαι κεφάλαιον τριών 
ή τεσσάρων εκατομμυρίων, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει θέ- 
λομεν έχει κυκλοφορούντο πλούτον ενός ή δύο έζατομμυ- 
ρίων ύποκείμενον νά έξατμισθή διά τής λήξεως ή τής ά- 
φαιρέσεως τοΰ προνομίου ή ένεκα άλλων αιτιών ύφ’ ών 
κατά περιόδους συνταράσσονται τά χρηματιστικά κέντρα, 
τότε δέ ή διατάραξις έσεται σπουδαία έπί βλάβη ού μόνον 
ιδιωτικών άλλά καί δημοσίων συμφερόντων.

"Οπως καταδείξωμεν άπασαν τήν σπουδαιότητα τοΰ ύπό 
σκέψιν αντικειμένου άρκεΐ νά φέρωμεν ώς παράδειγμα τήν 
’Εθνικήν ήμών Τράπεζαν τής οποία: αί μετοχαί άνερχό- 
μεναι είς δέκα οκτώ χιλιάδας, ών έζάστη άντιπροσωπεύει 
κεοάλαιον μέν κατατεθέν δραχ. 1000, άποθεματιζόν δέ 
δρ. 600, άντιπροσωπεύουσι πραγματικόν κεφάλαιον δραχ. 
28,800,000. Έν τούτοις αί μετοχαί αύταί κυζλοφοροΰσιν 
άντί δραχ. 3300 έζάστη, άντιποοσωπεύουσαι ούτω κεφά- 
λαιον δρ. 59,-ίθΟ,ΟΟΟ, είς τρόπον ώστε κυκλοφορεί ψευ
δής πλοϋτσς, μή άντιπροσωπευόμενος δηλαδή ύπό πραγ
ματικού κεφαλαίου, έκ δρ. 30,600,000. ’Απέναντι τοσού- 
τω κολοσσιαίου ποσού κ ,ταλαμβάνεταί τις ύπό τρόμου ά- 
ναλογιζό ενός τάς διαστάσεις τής διαταράξεως ήν δύναται 
νά έπενέγκη ή αίφνηδία έξάτμισις τοΰ πλούτου αυτού.

Εύχόμεθα ινα ούδέποτε παρουσιασθή τοιαύτη άποτρό-

ενδεχομένων κινδύνων

τό διανεμηθησόμενον

παιος ήμερα, άλλ’ επειδή καί αί ζαταστροφαι αύται είσίν 
έντός του δυνατού, άποτελούσαι μέρος τών συνήθων συμ- 
βαμάτων, καθήκον έχει ή πολιτεία Γνα προνοήση περί τών 
ληπτέων μέτρων πρός αποτροπήν 
τουλάχιστον διά τό μέλλον. Πρός τούτο άρκεΐ νομίζομεν 
νομοθετική διάταξις περιορίζουσα 
τοΐς μετόχοις μέρισμα εις ούχί πλέον τών 10 έπί τοΐς εκα
τόν έπί το ι κατατεθέντος κεφαλαίου, προστιθεμένων πέ
ραν τοΰ ποσού τούτου τών ζερδέων είς τό κεφάλαιον ο
πότε άκόμη, διά τής προσθήκης ταύτης, θά έτριπλασιάζετο 
τό κατατεθέν κεφάλαιον. Διά τοΰ τρόπου· αύτού τού όσον 
απλού καί φυσικού, τόσον συντηρητικού καί εύεργετικοΰ, 
ό μέτοχος θέλει κρατεί είς χεΐρας του μετοχήν άντιπροσω- 
πεύουσαν πραγματικόν κεφάλαιον, επομένως δέ πραγμα
τικόν πλούτον μή ύποκείμενον είς τάς ένδε/ομένας έκεί- 
νας ζημίας αϊτινες είσίν ή φυσική συνέπεια συναλλαγών 
έχουσών άντικείμενον ψευδή πλούτου.

"Ινα δέ μή έπισωρεύωνται έν τώ αύτώ Τραπεζικώ ή τω 
αύτώ βιομηχανικώ καθιδρύματι κεφάλαια πλείονα τών όσα 
τά καθιδρύματα ταύτα δύνανται νά τοποθετώσι τό πλεόνα
σμα, μετά τήν συμπλήρωσιν τού έκ τών κερδέων κρατου
μένου ποσοΰ, διανεμηθήτω τοΐς μετόχοις, άποφασιζομένης 
τής διανομής είτε ύπό τών διοικητικών Συμβολαίων, είτε 
ύπό τών γενικών συνελεύσεων.

Τό μέτρον τούτο θέλει έχει τό πλεονέκτημα άφ’ένός 
μέν νά μή μένωσι νεκρά τά κεφάλαια, άφ’ έτέρου δέ αί 
κυκλοφορούσα', τών ανωνύμων εταιριών μετοχαί ν’ άντι- 
προσωπεύωσι πάντοτε πραγματικόν όσον ένεστι καί ούχί 
κατά συνθήκην κεφάλαιον, καί, όπεο ούσιωδέστατον, τό 
άγοραΐον τών κυκλοφορουσών μετοχών τίμημα νά μήν 
έκπίπτη είς τήν έλαχίστην πνοήν παγετώδους ανέμου. 
Ούδόλως όμως έννοούμεν ότι διά τού μέτρου τούτου θέ
λουν παύσει αί διακυμάνσεις τών τιμών αϊτινες είσίν ή φυ
σική συνέπεια τής ζητήσεως καί τής προσφοράς, άλλ’
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ούτε αί ύποτιμήσεις αί προζαλούμεναι ύπό κοινωνικών 

διαταράξεων. ’Αναμφισβήτητου όμως έστί ότι, κατά πάσαν 
περίπτωσιν, αί μετοχαΐ αί άντιπροσωπεύουσαι πραγματικόν 
κεφάλαιον ύπόκεινται είς άσυγκρίτω τώ λόγω μιζροτέρας 
ύποτιμήσεως ή αί μετοχαΐ αί άντιπροσωπεύουσαι ψευδή 
πλούτον.

Έάν τό ύποδεικνυόμενον μέτρου, τό μή προσβάλλον μέν 
ουδέ κατ’ ελάχιστου τά ιδιωτικά συμφέροντα προνοοΰν δέ 
ύπέρ τών γενικών, έφηρμόζετο δυνάμει νομοθετικής δια- 
τάξεως, έσμέν βέβαιοι ότι αί ζοιυωυίαι θά άπηλλάσσουτο 
κατά μέγα μέρος άπό τών καταστρεπτικών συνεπειών τών 
χρηματιστικών διαταράξεων, και ότι καί αύτά τά ιδιωτικά 
συμφέροντα θα περιεβάλλοντο οΰτω ύπό πλειόνωυ εγ
γυήσεων.

λ. I. BA \ΣΑΜΑΚΙ1Σ.

ΜΑΘΙΙΤΑ.Ι ΔΙ1ΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-

Ή έν τοΐς δημοτικοϊς σχολείοις φοίτησις πρέπει νά Οεω- 
ρηθή ώς τό σημαντικώτερου γνώρισμα τής εθνικής τά- 
σεως είς περαιτέρω προαγωγήν τοϋ ανθρωπισμού. Δυνά- 
μεθα ύπό τήν έποψιν ταύτην νά ζαταρτίσωμευ δύο κεφα
λαιώδεις κατηγορίας, άφ’ ένός τώ» χωρών έζείνων, έν αίς 
ίσχυρωτέρα ή πρός τήν λαϊκήν τοΰ πνεύματος άνάπτυξιν 
τάσις, καί άφ’ έτέρου τών χωρών έν αις άσθενέστερον αΰτη 
λειτουργεί. Πρός τοϋτο δέ παρέχουσιν ιδιαίτερον διαφέρον 
τελευταιαι τινές έπί τοΰ θέματος έν γένει τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως μελέται τοϋ Κ. Levasseur, έζ τών όποιων δια
φωτίζεται ούσιωδώς ή καταστατική τοΰ ζητήματος Οέσις. 
Έάν δεχθώμεν ώς μονάδα συγκρίσεως τήν έζατοστύυ τών 
έν ταΐς έπομέναις χώραις κατοίκων, οί φοιτώυτες τά καθ’ 
έζάστην χωράν δημοτικά σχολεία διατελοΰσιν έν ταΐς έξής 

άναλογίαις :
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Α'. Κατηγορία

'Ηνωμένα·. Πολιτεία·.
Σαξωνία..................
Βάδη......................
Βυρτεμβέργη ■ · ■ 
'Ελβετία.................
Δανιμαρκία .... 
Γερμανία . · · . 
Σουηδία · ■ · ■ · 
Βαυαρία.................
'Ολλανδία . · · · 
Γαλλία.................
Νορβηγία .... 
’Αγγλία.................
Βέλγων .....

ηγορία.Β'. Κα
• 18
• 17,5 Ισπανία . . . • · 9

• 15,5 Ουγγαρία · ’. . • · 7,5• 15,5 
. 15

Ιταλία . · . . 
Ελλάς - . . .

■ · 6,5

■ 15 ΧιλΙ.................
• 13,7 Μορτογαλλία . · • · 2,5

• 13 Μεξικόν ··.. • · 2• 13 Ι’ωσσία · . . . • . 2• 12,5
• 12

Βρασιλία · . . • - 1,2

■ 11,9 Αίγυπτος · . . • -0,2
Ή άνωτέρω κατάταξις περιέχει πολλά σ

τούτου φαινομένου.
_ .οιχεϊα εις βαθυ- τέραν. έξέτασιυ τοΰ κοινωνικού τούτου φαινομένου. Έάν 

μελετήσωμεν τήν άνισότητα τής πνευματικής έντάσεως έκ 
τής έπόψεως τής θρησκείας, προξενεί έντύπωσιν ότι έν τή 
δεύτερα κατηγορία δέν απαντάται ούδεμία χώρα διαμαρτυ- 

ρουμένη, έν ω έν τή πρώτη κατηγορία,τή περιεχούση πλείο- 
νας καλλιεργητάς τής λαϊκής έκπαιδεύσεως, έπί 11 έπικρα- 
τειών αί 11 είναι κατά τό μάλλον ή ήττον κατ’εξοχήν 
διαμαρτυρούμεναι. Έξασκει μεγάλην έπί τοΰ προκειμένου 
έπιρροήν ή θρησκευτική διδασκαλία, ήτις, καθ' όσον ένερ- 
γεΐται τελειότερου διά βιβλίων, προϋποθέτει ικανόν βαθμόν 
γραμματικής άναπτύξεως. Οί μεσημβρινοί λαοί εύχαρι- 
στοΰνται πλειότερον έν τή φανταστική ομιλία τών έζκλη- 
σιαστικών ρητόρων ζαί εύρίσκουσι τόν τρόπον, ϊνα περι- 
πλέον καί έπί τή ελλείψει τοιούτων παρηγορώνται. Ή 
παρατήρησις αύτη όδηγεΐ εις κλιματολογιζάς καί φυλε- 
τικάς παρατηρήσεις, τάς όποιας άφίνω εις τόν άναγνώστην 
ζαί τάς ιστορικός μελέτας αύτοΰ.

Καί ή έποψ'.ς δέ τοΰ έθνικοϋ πλούτου έξασκει μεγάλην 
επιρροήν έπί τής ένεργείας τών δημοτικών σχολείων. Δέν 
άρκεϊ νά άνοίξητε τάς πύλας αύτών. "[να έλκύσωσι ταΰτα 
πλειονα άριΟμόν μαθητών, πρέπει νά ύπάρχωσιν ικανοί πό- 
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pot καί διά τό σχολεΐον καί διά τόν μαθητήν. Έν τούτοις 
ό άνωτέρω πίναξ διά τών δύο κατηγοριών αύτοΰ άποοει- 
κνύει, ότι έν τή περιεχούση τήν δραστηριωτέραν λαϊκήν 
διδασκαλίαν άνήκουσι καί τά πλουσιότερα σχετικώς έθνη. 
Κίνησις τής ύλης καί κίνησις τοΰ πνεύματος είναι δύο ε
λατήρια τής ανθρώπινης φύσεως, τά όποια συναντώνται 
είς τήν τελικήν της άνάπτυξιν.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Έκ τοΰ εσχάτως δημοσιευθέντος επισήμου πίνάκος τής 
κινήσεως του εξωτερικού έμπορίου τής Ελλάδος κατά τόν 
μήνα Αύγουστον 1875 δυνάμεθα νά πορισθώμεν ένδιαφε- 
ρούσας πληροφορίας περί τής διευθύνσεως τής συναλλα
κτικής τοΰ τόπου δραστηριότητος. Ακριβώς είπειν, πρό
κειται ούδέ περί όλης τής εισαγωγής ουδέ περί όλης 
τής έξαγωγής, άλλά περί τών ένεργουμένων διά τών τε

λωνείων τής Α' καί Β’ τάξεως καί τινων τής Γ'. 'Όπως 
καί άν έχη, ζεΐνται ύπ’ ό'ψιν τά μηνιαία πορίσματα τών 
σημαντικωτέρων εμπορικών διεξόδων ήμών, ήτοι τών τε
λωνείων ’Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Σύρου, Κερκύρας, 
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Σπετσών, Ναυπλίου, Θήρας, Λευ- 
κάδος, Καλαμών, Χαλκίδος, "Υδρας καί Γαλαξειδίου.

Ή μέν εισαγωγή άνέβη εις 9 041 022 δρ. ή δέ εξα

γωγή είς 6 769 987 δρ. 'Επομένως κατά τόν Αύγουστον 
1855, λαμβανομένων ύπ’ όώιν τών έν Έλλάδι τιμών, ήγο- 
ράσαμεν πλειότερα έζ τής άλλοδαπής τών όσων έπωλή- 
σαμεν πρός αυτήν. Ή αναλογία εις έκατομμύρια 9:6 εί
ναι λίαν ενδεικτική. "Ας μελετήσωμεν είδικώτερον είς τί 
συνίσταται τό κυριώτερον τής συναλλαγής ταύτης.

ΕΞΑΓΩΓΗ. — Ή Κορινθιακή σταφΐς είναι έπί κεφαλής. 
Ώς γνωστόν κατ’ Αύγουστον άρχονται κυρίως αί φορτώ

σεις τής ήμετέρας σταφίδος, τής όποιας ή άξια άνέβη κατά 
τόν μήνα τούτον είς 4 308 524 δρ. ’Ακολούθως έρχονται 
τό έλαιον 945 758 δρ. τά σύκα 450 400 δρ. τα δέρματα 
414 388 δρ. (έν αις, αναγκαία σημείωσις διά τόν κλάδον 
τούτον τής ήμετέρας βιομηχανίας, 17 900 δρ. είς ακατέρ
γαστα καί 396 488 δρ. είς κατειργασμένα), τά προϊόντα 
τής νεαράς νηματουργίας ήμών 100 694 δρ. ό καπνός 94 
340 δρ. ή μέταξα 79 600 δρ. ό σάπων 76 573 δρ. αί βά- 
λαννι 62 350 δρ. καί διάφορα άλλα μικροτέρων άξιών, 
συλλήβδην 237 360 δρ.

Έάν κατατάξωμεν τήν έξαχθεϊσαν έμποριζήν ύλην (έκ
τος τής συλλήβδην είς διάφορα), καθ’ όσον τά έκτεθέντα 
στοιχεία αύτής άποζλίνουσι μάλλον πρός τάς κυριωτέρας 
διαιρέσεις τής οικονομικής δραστηριότητος, άφ’ένός παρί- 
στανται τά προϊόντα τής φύσεως καί' άφ’ έτέρου τά προϊ
όντα τής τέχνης. Ή Κορινθιακή σταφΐς, τό έλαιον, τά 
σύκα, τά άζατέργαστα δέρματα, ό καπνός καί αί βάλανοι 
άνήκουσι μάλλον είς τήν πρώτην κατηγορίαν ζαέ έκπρο- 
σωποΰσιν αξίαν δρ. 5 879 272· τά κατειργασμένα δέρ
ματα τά νήματα, ή μέταξα καί ό σάπων άνήκουσι μάλλον 
είς τήν δευτέραν κατηγορίαν ζαΐ έζπροσωποΰσιν αξίαν δρ. 
653 355. Ή αναλογία είναι είς 9:1, επομένως άποδει- 
κνύει ότι ή Ελλάς είναι κυρίως έξαγωγικός πρώτων ύλών 
τόπος καί ότι ή βιομηχανική αύτής άνάπτυξις είναι στα
θερώς προσδοκία τοΰ μέλλοντος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. — Ή ένδυμασία κατέχει τήν πρώτην θέσιν. 
Οί άρχαιοπρεπεϊς πρέπει νά έζπληχθώσι βεβαίως, ότι είς 
ένα μήνα ήγοράσαμεν υφάσματα άξίας 2 849 374 δρ. Τήν 
πτωχήν ηλακάτην! Που καί ποΰ έμφανίζεται είς τάς 
όπισθοδρομικάς κοινότητας ήμών αυτή,ήτις άλλοτε είχε τό 
λύειν ζαΐ τό οεσμειν έ.τί τών σωμάτων τής παοελθούσης 
γενεάς. Μεταξύ τών ύφασμάτων προιστανται τά μάλλινα 
1 064 687 δρ. τά βαμβαζηρά 850 254 δρ. τά βαμβαζομάλ- 
λινα 409 855 δρ. τά μεταξωτά 192 269 δρ. τά λινά 59 289 
δρ. κλπ. Ακολούθως έρχονται οί δημητριαζοί καρποί ΐ 530 
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811 (έξ ών 9 523 δρ. είς ά'.ευρα), τά δέρματα 1 008 987 
δρ. (έξ ών 103 822 δρ. είς κατειργασμένα), ή ξυλεία 316 
636 δρ. ή ζάκχαρις 332 001 δρ. οί γαιάνθρακες 297 706 
δρ. ό σίδηρος 273 194- δρ. (έξ ών 147 230 δρ. είς ζα- 
τειργασμένον), ό καφές 123 631, τά τεταριχευμένα έν γέ- 
νει 119 676 δρ. ό χάρτης 99 339 δρ. τά κτήνη 93 886 
δρ. τά σχοινιά 88 608 δρ. τό όρύζιον 87 084, δρ. οί πίλοι 
86 733 δρ. τά έλαια έν γένει 83 479 δρ. καί διάφορα 
άλλα μικροτέρων άξιων συλλήβδην 1 423 837 δρ.

Έάν μελετήσωμεν τήν εισαγωγήν ταύτην έκ τής άμε
σου, τρόπον τινά, άπολαυστικής ή παραγωγικής έπόψεως, 
έντύπωσιν προξενεί ή έπικράτησις τής πρώτης. Κυρίως 
είπεΐν, ό άκατέργαστος σίδηρος, οί γαιάνθρακες, ή ξυλεία 
καί τά άκατέογαστα δέρματα έχουσι μάλλον τόν τύπον 
τοϋ περαιτέρω παραγωγικού οργάνου. "Οθεν ή είσαχθεΐσα 
άξια αύτών άναβαίνει είς 1 847 431 δρ. τούτέστι άπέναντι 
τών λοιπών άνωτέρω κατανομαζομένων άποτελεΐ τό τέταρ
τον τής εισαγωγής. Έν τούτοις δέν πρεπει νσ λησμονηθή 
έπί τής άνωτέρω κατατάξεως, ότι κατά τάς διαφόρους εμ
φανίσεις τής καθόλου έργατικής δυνάμεως πολλάκις τό 
απολαυστικόν διά τούς μέν κτήμα, είναι παραγωγικόν διά 

τούς δέ όργανον.

iEiiiTIKii TOY ΚΑΐΙΙΐΝΟΣ·

Μεταξύ τών δραστηριωτέρων αίτιων του Ρωμαϊκού με
γαλείου πρέπει πάντως νά θεωρηθή ή πρός τήν γεωργίαν 
ιδιαιτέρα κατά προτίμησιν διεύθυνσις τού λαού εύθύς ώς 
έξεδιωχθησαν οί βασιλείς έκ τής Ρώμης. Ή γεωργική αύτη 
τροπή διήρκεσε, ζατά τάς παρατηρήσεις τού Dureau de la 
Malle (Πολιτική Οικονομία τών Ρωμαίων 3, 1), μέχρι του 
τέλους τών πολέμων τοϋ Άννίδου καί συμπίπτει μετά τής 

μείζονος διαιρέσεως τών ιδιοκτησιών. "Οταν όμως αί μι- 
ζραί τής Ρωμαϊκής εξοχής ίδιοχτησίαι συνεχωνεύθη- 
σαν είς μεγάλας, δι’ όλων τών αμέσων ή εμμέσων συνε
πειών τού διαδεξαμένου τήν έλευθερίαν άπολυτισμοΰ, ή 
γεωργική τότε παρακμή κατέλαβε τόν τόπον, δέν έβράδυνε 
δέ καί ή κοινωνική κατόπιν αύτής πτώσις.

Ή περίοδος έκείνη δέν διακρίνεται έζ τής συσωρεύσεως 
ζολοσαίων περιουσιών. Ό σκοπός ήτο μάλλον ή κοινή εύη- 
μερία. Ένώ δέν ύπήρχον ζάπλουτοι έλειπον καί τά πυ
κνά τών άνεστίων τάγματα. Άφ’ έτέρου ύπήρχεν άφθονία 
έργατών διά τήν οικογένειαν καί τήν πατρίδα· ύπαζοή, 
έγκράτεια (λέγει ό προμνησθείς συγγραφεύς 3, 20), με
τριοπάθεια, σταθερότης έν ταΐς άτυχίαις, υπομονή έν ταΐς 
έπιχειρήσεσι, φιλοδοξία, πατριωτισμός ήσαν κοινά τοΰ 
λαού προσόντα Χρυσούς διά τήν Ρώμην αιών τών ιδιω
τικών καί δημοσίων αρετών.

Ή έποψις αύτη τής γεωργική: βιομηχανίας κινεί ιδιαι
τέρως τήν προσοχήν ένώ δέ δύναται αύτη νά μελετηθή ζατά 
διαφόρους μεθόδους, προτιμώ τάς μάλλον πρός τήν έκτεθεΐ- 
σαν μεγάλην έποχήν προσφάτους ιδέας τοΰ περίφημου Κά- 
τωνος, περί τοΰ όποιου έλεγεν ό Πλούταρχος (Βίοι ΙΙαράλ- 
ληλοι, Μάρκος Κάτων, 21) ότι «τήν γεωργίαν μάλλον ή. 
γεΐτο διαγωγήν ή πρόσοδον». Ό Πλούταρχος έζη είς έποχήν 
καθ’ ήν ό πλούτος έξεμηδένιζε τά μικρά εισοδήματα. Θέλο- 
μεν όμως ίδεΐ ότι ό Κάτων έν τώ περί γεωργικής οικονο
μίας (de ie rustic,.i μόνω περισωθέντι συγγράμματι αύτοϋ 
συνδυάζει καί διαγωγήν καί πρόσοδον. Αντι
γράφω έκ τών γενικών αρχών αύτοϋ τάς έπομ-ένας πρός 
τόν υιόν του συμβουλάς.

—"Οταν οί πρόγονοι ήμ.ών ήθελον νά έπαινέσωσι πολίτην 
αγαθόν, τω άπένεμον τούς τίτλους τού αγαθού γεωργού, 
τού άγαθοϋ καλλιεργητού τής γής. Αί έκφράσεις αύται 
ήσαν παρ’ αύτοις τό τελευταΐον τών έπαίνων όριον. Με
ταξύ τών εργαζομένων τήν γήν γεννώνται οί καλλίτεροι 
πολίται, οί άνδρειότεροι στρατιώται, καί τά εισοδήματα εί- 
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vat έντιμα, έξησφαλισμένα ζαΐ ούδαμώς απεχθή. Οί ασχο
λούμενοι είς τήν καλλιέργειαν τής γής δέν σζευωρώσι σχέ
δια επικίνδυνα.

"Οταν άποφασίσης τήν άπόζτησιν αγροτικού κτήματος, 
προφυλάχθητι άπό τήν ορμήν τής έπί πάση τιμή άγορα- 
σίας. Μή έσο φειδωλός είς τάς επισκέψεις καί μελέτησον 
πολλάκις αύτό. "Οσιο πλειότερον τό ίδης, τόσα πλειότερα 
θέλγητρα θά εύρης έν αυτώ, έάν είναι γόνιμον. Παρατί- 
ρησον μετά προσοχής τά έξωτεριζά συμπτώματα τών γει
τόνων είναι λαμπρά έντός τών ευφόρων χωρών. Έκλεξον 

ουρανόν ειρηνικόν ζ. ·ί ολίγον ταρασσόμενον ύπό τρικυ
μιών ή δέ γή πρέπει νά είναι άγαθή καί νά περιέχη έν 
έαυτή δλας τάς άναγκαίας ιδιότητας. "Οσον τό δυνατόν 
άς είναι ή έπαυλις είς τούς πρόποδας όρους προσβλέπουσα 
ήδέως πρός τήν μεσημβρίαν μή παρίοης τό ύγιεινόν τής 
θέσεως, τήν άφθονίαν τοΰ ύδατος καί τήν σημασίαν τοΰ 
πέοιξ έργατικοϋ πληθυσμού. Έστω πλησίον πολυάνθρω
που πόλεως έπί τών οχθών θα.άσση; ή πλευστού καί περί- 
φήμου ποταμού.

Τό ύποψήφιον διά τήν άγοράν σου κτήμα πρέπει νά είναι 
έξ έκείνων τά όποια άλλάσσουσι σπανιώτερον κυρίους, 
τό όποια πωλοΰνται μετά λύπης και περιέχουσι οικήματα 
προσήκοντα. Πρέπει νά ζητή τις προκάτοχον μεγάλης 
γεωργικής ίκανότητος. Κατά τάς έπί τοΰ κτήματος έπι- 
σζέψεις σου πρόσεχε είς τόν άριθμόν τών ληνών καί τών 
οίνοδογείων έάν είναι είς μικρόν άριθμόν, δύνασαι νά συμ- 
περάνης καί περί τοΰ εισοδήματος τοΰ κτήματος. Και 
όμως σημαντικωτέρα είναι ή κανονική διαρρύθμισις τών 
γεωργικών έφοδίων. Άπόρριψον επίσης καί τήν πτωχείαν 
καί τήν πολυτέλειαν έν τώ αριθμώ τών γεωργικών σκευών. 
Ένθυμοΰ ότι άγρός έπί ύπερβολικαίς δαπάναις καθιστάμε- 
σος λίαν παραγωγικός, είναι, όπως ό άσωτος άνθρωπος, 
καταστρεπτικός. — Έάν μέ έρωτήσης ποιον είναι τό καλ
λίτεροι άγροτικόν κτήμα, θά σοί άπαντήσω ότι έπί καλώς 

τοποθετημένης έξ 100 πλέθρων (1) γής, ή άμπελουργία 
είναι μάλλον προσοδοφόρος, έάν ύπάρχωσιν οί λοιποί όροι 
τής τοιαύτης καλλιέργειας· άκολουθεΐ ή κ/πουρική, κατά 
τρίτον λόγον ό ιτεών (salictunn (2), κατά ο' ό έλαιών, κατά 
ε' οί λειμώνες, κατά ς' τά. σιτηρά, κατά ζ' τά μικρά δάση, 
κατά ή τά δενδροκομεία καί κατά θ' οί βαλανιδώνες.

Τό πρώτον καθήκον τοΰ ιδιοκτήτου, όταν φθάση είς τή < 
έπαυλιν αύτοΰ, είναι νά προσκύνηση τούς έφεστείους θεούς 
τής οικογένειας του, αύθτμερόν δέ, έάν έ'χη διαθέσιμον 
Χρόνον, άλλως τήν αύριον, περιέρχεται τά διάφορα μέρη 
τοΰ κτήματός του. Μετά τήν άκριβή δέ έξέτασιν τής κατα- 
στάσεως τής καλλιέργειας, τών συντελεσθέντων έργων καί 
τών έτι εκκρεμών, προσκαλεϊ τήν επαύριον τόν επιστάτην 
καί τόν έρωτά περί τε τών όσιον έπραξε καί τών όσα τώ 
ύπολείπονται, έάν έκαστον έργον έγένετο εγκαίρως καί 
άν είναι δυνατόν νά άποπερατωθώσι τά ήμιτελή, πληρο
φορείται δέ περί τής ποσότητας τών διαφόρων τοΰ κτή
ματος εισοδημάτων, οίνου, σίτου κλπ. Μετά τάς είδιζάς 
ταύτας πληροφορίας ύπολογίζει τα έργα καί τάς ήμέρας. 
Έάν ή έργασία τώ φαίνεται άνεπαρκής, ό επιστάτης προ
σπαθεί ίο. διζαιολογηθή προτείνων τάς άσθενείας τών δού
λων, τάς άποδράσεις αύτών, τήν δριμύτητα τής άτμο- 
σφαίρας, τάς δημοσίας άγγαρίας. Μετά τήν άπαρίθμησιν 
όλων τούτων τών έναντιοτήτων καί τών όμοιων αύταϊς έπι- 
θεώρησον τόν λ σμόν ένώπιον τοΰ επιστάτου.

Ί άν ό καιρός ύπήρξε βροχερός, έρεύνησον πόσαι ήμέ- 
ραι ήσαν τοιαΰται· άπαρίθμησον τά έργα, τά όποια κατ’ αύ- 
τάς ήδύναντο να έζτελεσθώσι, καθαρισμός καί πίσωσις τών

(I "Εκαστον 'Ρωμαϊκό·- πλέθρον ισοδύναμε'. ,τρος 2ί0 ποδας 
κατά μήκος καί Γ2Ο πόδας κατά πλάτος. Το 'ΕλλΤιΊκόν πλέθρον 
ήτο 100 ποδών καθ’ ίκατέραν τών πλευρών.

(2) Salix είδος θαμνωδών ιτεοιν, οισυών, χρν,σιμών εις καλα
θοποιίαν (πιθανώς λνγου=λυγαριάς'. Ώς φαίνεται μ.εγάλα έντεϋ- 
θεν εισοδήματα i> : άρ/αία άπε·.ελ·>ΰνιο.

OIKOftOMlK.il


3 SO ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΣ. 381ΟΙΚΟΧΟΜΙΚΙΙ MJIWl.l’I'llLIi.

οίνοδοχείωυ, αερισμό 
λιπασμάτων, 
σκευή νέων 
Θώσωσι τά 
τάς έορτάς

>ς τών σιταποθηκών, συνάθροισις τών 
διόρθωσις τών παλαιών σχοινιών καί κατα-

• οί άνθρωποι τής έπαύλεως έπρεπε νά έπιδιορ- 
καλύματά καί τάς ενδυμασίας αύτών. Κατά 
έπρεπε νά άνοιχθώσιν αί παλαΐαί τάφροι, να 

λιθοστρωθώ ή δημοσία οδός, νά κοπώσιν αί ^άτοι, νά σκα- 
φθή ό κήπος, νά καΟαριτθώσιν οί λειμώνες, νά πλεχθώσι 
οί φραγμοί, νά έζβληθώσιν αί άκανθαι, νά έκκοκισθώσιν οί 
δημητριακοί καρποί, τέλος γενική καθαριότης. Έάν οί δού
λοι ήσαν ασθενείς, δέν έπρεπε νά δαπανηθή τοσαύτη τρο
φή. Έν γένει άπαιτεΐται πολλή ησυχία πνεύματος κατά 
τήν διερεύνησιν ταύτην, κατόπιν τής οποίας δίδονται αί 

διαταγαΐ πρός περαίωσιν τών ύπολειπομένων έργων και 
καταστρώνεται ό λ’σμός τοΰ ταμείου τής έπαύλεως και 
τών έν αύτή καρπών, σίτων, οίνων, έλαίων και χορτονο
μής· τί έπωλήθη, τί έπληρώθη, τί οφείλεται, τί πρέπει νά 
πωληθή. . . Κατόπιν προσδιορίζει ό κύριος τά πρός μίσθω
σιν έργα, τά κατ’ άποκοπήν καί τά ύπό τών άνθρώπων τής 
έπαύλεως έκτελεσθησόμενα ....

Έκ τής πρώτης νεότητος του ό ιδιοκτήτης πρέπει νά 
ένασχοληθή είς τήν φυτείαν τοΰ κτήματος αύτοϋ· άς σκεφθή 
όμως έπί πολύν χρόνον πριν ή οΐκοδομίση. Διά τήν φυ
τείαν άπαιτεΐται ούχί ή σκέψις άλλ’ ή ένέργεια. Μετά τήν 
φύτευσιν δέ τοΰ κτήματος σου δύνασαι κατά τό 36 έτος 
τής ηλικίας σου νά άποβλέψης καί είς οικοδομάς έν αύτώ. 
Οΐκοδόμησον είς τοιοϋτον τρόπον ώστε ή έπαυλις νά είναι 
άνάλογος πρός τάς οικοδομάς καί αί οίκοδομαί πρός τήν 
έπαυλιν (1) . . . .

του

(1) Ιίαρά Ρωμαίοις ή αγροτικά έπαυλις διηρεΐτο είς τρία μέρη
1) villa urbana, έν ν, κατώκει ό ιδιοκτήτης, 2) villa rustica, έν ή 
κατώκει ό επιστάτης ή ενοικιαστής μετά τών υπηρετών του, υπήρ
χαν οί σταΰλοι, οί ορνιθώνες, τά γεωργικά έργαλεϊα καί 3) villa 
fructuaria, έν ή ΰπηρχον αί άποθήκαι τών καρπών, τά έλαιοτρι- 
βεΐα κτλ.

Έν γένει ό Κάτων έν τή γεωργική οικονομία του άπο- 
βλέπει μάλλον είς τήν πρακτικήν ή είς τήν θεωρίαν, t 
πραγματευόμενος έν 162 κεφαλαίοις ποικιλώτατα τώ όντι 
θέματα: δεξιότης τών γαιών, αριθμός και διακρίσεις έργα- 
τών καί εργαλείων, σιτοσπορά, οινοποιία, δενδροκωμεία, 
έλαιοποιία, φυτοκομία, κτηνοτροφία, θεραπευτική (1) κλπ. 
"Εκαστος εννοεί ποιαν έπιρροήν έπί τόσον εύρείας τών 
γεωργικών έργων άναλύσεως έχει ή έν τω έπιστάτη λει
τουργούσα ψυχή τού ιδιοκτήτου. Κατά τούτο ό Κάτων 
έχει πλήρες συνταγολογίου.

Όλη (λέγει) ή διαγωγή τοϋ έπιστάτου πρέπει νά είναι 
μεμελετημένη· σεβόμενος ούτος τό άγαθόν τού άλλου καθι
στά σεβαστόν καί τό ίδιον. Πρέπει νά καταπραύνη τάς με
ταξύ τών ύπηρετών του έριδας καί νά τιμωρή αύτούς άνα- 
λόγως πρός τό αδίκημα των. Άφ’έτέρου πρέπει νά προσεχή 
εις τήν καλήν συντήρησιν των, καί είς τήν άποτροπήν των 
άπό κακοποιίας καί κλοπά:. Τό κακόν θά πραχθή μάλλον 
διά τής άνοχής -.ου, τήν όποιαν ό κύριος δέν θέλει άφήση 
ατιμώρητου. Έστω πάντοτε ό έτιστάτης παρών καί έγ-

(1) Μεταξύ τών διαφόρων παραγγελμάτων αύτής άναγινώσκομεν 
την έξής διά τήν έζάφθρωσίν συνταγήν (κεφ. 160): α Λάβε κάλαμον 
χλωράν, μήκους 4— 5 ποδών, διάσχισον αυτήν είς τό μέσον, δύο 
δέ άνθρωποι δέ άς κρατώσι αύτήν περί τόν μηρόν σου. Άοχισον νά 
άδγ,ς, ύι alio. $. /'. molas raela, dories durdaries astalaries 
dtssunapiler, καί εξακολουθεί τήν θεραπείαν ταύτην μέχρις ού τά 
δύο τής καλάμου τεμάχια ένωθώσι' κίνει συγχρόνως έν σίδηρον έπ’ 
αύτών. "Οταν τά δύο τεμάχια ένωθώσι,θραΰσον αύτά παντοιοτρόπως 
καί κατασκεύασον διά τών συντριμμάτων τούτων επίδεσμον, τόν 
όποιον θέτεις έπί τοϋ συντετριμμένου μέλους τοΰ σώματος,όπερ οϋτω 
θεραπεύεται. Έν τούτοις μή λησμονείς τήν καθ’ έκάσττ,ν έπανάλη- 
ψιν τής ανωτέρω έπωδής ή, τής επομένης, huat hanat buat ista 
pista sista, domiabo damnauslra, άκόμη δέ και τής έξής huat 
haut haul ista sis tar sis ardannabon dunnaustra.» Υποθέτω ότι 
ή καθ’ ημάς έξοχική χειρουργική δέν έχει ανάγκην τών αλλόγλωσ
σων τούτων 2πωδών.
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ζρατής ούχί δέ ζητητής δείπνων άλλοτρίων. Πρέπει νά 
ζρατή τούς ύπηρέτας είς άοιάχοπον προσοχήν χαί νά έχ- 
τελή τάς διαταγάς τοϋ κυρίου, μή νομίζων δτι είναι έπι- 
τηδειότερος τούτου. ’ \ς έχη σχέσεις μετά δύο ή τριών 
ξένων έπαύλεων διά νά λαμδάνη παρ’ αύτών έπί άαοιβαιό- 
τητι τά χρειώδη· άλλαι σχέσεις δέν τώ είναι αναγκαίοι. 
Ας ποιή συνεχώς τούς λ σμούς του μετά τοΰ ιδιοκτήτου. 

Δέν πρέπει νά κράτη παρά τά συμπεφωνημένα τούς παρ’ 
αύτώ εργαζομένους. Ας άπομακρύνη τούς παράσιτους, 
ούδέ νά συμβουλεύηται χρησμολόγον, οίωνοσζόπον, μάν- 
τιν, ή χαλδαΐον. Μή έστω φειδωλός είς τήν σποράν· κακή 
τοιαύτη οικονομία. "Ας επισκοπή άφ’ έαυτοΰ τά διάφορα 
έργα .... Πρέπει νά έγείρηται έζ τοΰ ύπνου πρώτος ζαΐ 
νά ζαταχλίνηται έσχατος .... "Ολα τά έργα πρέπει νά 
έζτελώνται εις τόν καιρόν των, οιότι έν τή γεωργία όλα 
συνδέονται τοιουτοτρόπως, ώστε τοϋ ενός άναβληθέντος καί 
τά λοιπά καθυστεροϋσι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-

Ό όρος ούτος είναι αληθής μέν ώς πρός τήν έν γένει αύ- 
τοτέλειαν τής οικονομικής τών έθνών ζωής, ψευδής δέ κα
θόσον άναλύεται είς τήν έλλειψιντής έξωτεοιζής συναλλα
γής. Έάν π. χ. πρόκειται περί έθνους, τό όποιον κινεί τήν 
πολιτικήν αύτοϋ μηχανήν δι’ εξωτερικών δανείων, όσω τά 
δάνεια ταϋτα έξογχοΰνται τόσω ή οικονομική του άνεξαρ- 
τησία σμικρύνεται. Είς πρώτην χρηματικήν στενοχώριαν 
τής Τουρκίας οί έξωτερικοί δανεισταί αύτής τρέπονται 
πρός ιδέας ήκιστα συμβιβαζομένας πρός τήν άξιοπρέπειαν 
άμα δέ καί ασφάλειαν τοϋ οφειλέτου. Νά ύποθέση όμως τις 
ότι είναι δυνατόν είς έθνος νά ύψώση περί τά όρια του Σΐ- 

νιζόν τείχος καί νά είπη πρός τούς γείτονας εάπαγορεύεται 
ή διάοασις αύτοϋ», είναι εύτοπία τήν όποιαν μόνη ή άγριό- 
της έπιτρέπει. Καί όμως τοιοΰτο μέτρον θά ήτο ή ένσάρ- 
κωσις τής ιδέας περί οικονομικής τών έθνών ανεξαρτησίας 
είς τό στάδιον τής συναλλαγής.

Μεταξύ τών έθνών όπως καί μεταξύ τών ανθρώπων ή 
συναλλαγή είναι ζυριώτατος χαραζτήρ τής ανθρώπινης 
φύσεως. Άφοϋ ή φύσις αύτη είναι κατά μέρος ατελής, 
προσπαθεί συλλήβδην νά τελειωύή διά τής ανταλλαγής 
δυνάμεων καί μέσων. Καί δέν έργάζεται ούτω λαός τις ή 
άνθρωπος δι’ εαυτόν, είμή πρός τήν υπηρεσίαν τής θείας 
ταύτης έν τή όλη άνθρωπογενεία αρμονίας. Έ αλήθεια 
αύτη έχρησίμευσεν ιδιαιτέρως είς τήν κατάπτωσιν τών 
προστατευτικών θεωριών καί θέλει χρησιμεύσει άκόμη κατά 
τής άναφαινομένης έντός τινων έθνών τάσεως είς άναγέν- 
νησιν των. Οί γαιοζτήται τής ’Αγγλίας όταν έπρόχειτο 
νά άφεθή τό σιτεμπόρων ελεύθερον, προέβαλλον καί αύτοί 
τήν ανεξαρτησίαν τοϋ τόπου διά τής έν αύτώ άναπτύξεως 
τής σιτοπαραγωγής. ’Έπρεπε νά τρώγη ό λαός τόν άρτον 
του άκριοώτερον, ινα καλλιεργώσιν οί ίδιοκτήται τής γής 
έπικερδέστερον. ’Ιδού όμως τί έλεγε πρός αύτούς ό William 
Foi. Είναι λόγοι ενώπιον τών όποιων καταπίπτει ή περί 
οικονομικής ανεξαρτησίας σημαία τών προστατευτικών χαί 
άποζαλύπτονται τά ύπό τήν φενάκην.

— Νά είναι τις άνεξάρτητος ιδού τό άγαπ.-τόν θέμα τής 
γαωκρατικής αριστοκρατίας, ’Αλλά τις είναι ό μέγας ε
κείνος κύριος, ό δικηγόρος ούτος τής έθνικής ανεξαρτη
σίας, ό έχθρός ούτος πάσης εξωτερικής έξαρτήτεως; "Ας 
έξετάσωμεν τήν ζωήν του.

’Ιδού μάγειρος Γάλλος, όστις ετοιμάζει τό γεΰμα 
διά τόν κύριον καί θαλαμηπόλος 'Ελβετός, όστις καλεϊ 
τόν κύριον είς τό δειπνον. Ή Κυρία, ήτις δέχεται τήν χειρα 
τοϋ κυρ ου τούτου, αστράπτει άπό μαργαριτών, οί όποιοι 
δέν εύρίσχονται έντός τών ’Αγγλικών οστράκων χαί τό 
πτερόν, όπερ κυματίζει έπί τής κεφαλής της, δέν άπετέλεσε
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ποτέ μέρος της ούρας ινδικής έν ’Αγγλία δρνιθος. Τά 
κρέατα τής τραπέζης αύτοΰ έρχονται έκ Βελγίου, οί οίνοι 
του έκ τοΰ Ρήνου ή τοΰ Ροδανού. Αναπαύει τήν ορασίν 
του έπί ανθών ερχομένων έκ τής μεσημβρινής ’ Κ μερικής 
καί τέρπει τήν όσφρησιν του διά τοΰ καπνού φύλλων τά 
όποια τώ πέμπει ή βόρειος ’Αμερική. Ό αγαπητός ίππος 
του είναι καταγωγής ’Αραβικής καί ό κύων του έκ του 
γένους τών έν Άγίω Βερνάρδω. Ή πινακοθήκη του εΐναι 
πλούσια έκ Φλαμανδικών εικόνων καί 'Ελληνικών αγαλ
μάτων. Θέλει νά διασκέδαση ; Σπεύδει εις τό θέατρον έν 
τώ όποίω άοιδοί Ιταλοί, μουσική Γερμανική καί χορευταί 
Γάλλοι.

Άλλ’ ό κύριος ούτος προοιβάζεται εις τό δικαστικά ά- 
ξιώματα, ή τήβενος ήτις στολίζει τούς ώμους του ούδέ- 
ποτε μέχρι τοΰδε έπεφάνη έπί τής ράχεως κτήνους Αγ
γλικού. Αύτό τό πνεύμα του εΐναι διαποίκιλμα έξωτερι- 
κών συνεισφορών. Ή φιλοσοφία καί ή ποίησίς του έρχον
ται έξ 'Ελλάδος καί Ρώμης, ή γεωμετρία του έξ ’Αλε
ξάνδρειάς, ή αριθμητική του έξ ’Αραβίας, καί ή θρησκεία 
του έκ Ιίαλαιστίνης. Άπό τής κοιτίδος του έπίεζε τους 
άναφυομένους όδόντας αύτοΰ έπί κοραλίου τού ’Ινδικού 
ωκεανού, καί όταν άποθάνη, τό μάρμαρο·/ τής Καράρας Οά 
σκεπάση τόν τάφον του. Καί όμως ιδού ό άνθρωπος, όστις 
λέγει: Πρέπει νάήμεθα ανεξάρτητοι άπό 
τόν ξένον!

X ΡΟΝΙΚ Α.·

Ί1 πολιτική διεύθυνσις τών ιδεών τοΰ έθνους περικαλύπτεται 
πάντοτε υπό μυστηρίου, έφ’ ου συντρίβονται οί αγώνες τών ατόμων.

— Έν τώ μεταξύ ευρίσκει καιρόν τό οικονομικόν ζ·ήτ·ημα νά προ- 
οάλη την σοβαράν φυσιογνωμίαν του, όι’ όσους έχουσιν οφθαλμούς 
νά βλέπωσι και μνήμην νά ένθυμώνται, ότι έκ τοΰ μέρους τούτου 
ανοίγονται οί βαθύτεροι κοινωνικοί κρ-ημνοί.

— ’Έστω τούτο τής επιστήμες φωνή έν μέσω τών κραυγών τών 
έν τή πολιτική παλαίστρα νικώντων καί νικωμένων.

Έν Άβήναιτ. 2 Όζ-ωαρίου Ι8”·>.


