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ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ ΕΙΡΙΙΝΟΔΙΚΙΑΚ.ΟΙ·

Έάν ήτο δυνατόν ή φωνή τοΰ δικαίου νά ζατισχύη τής 
φωνής τοΰ άδικου, οσάκις τό πάθος εμπνέει τήν τελευταίαν, 
αί δικαστίζαί μεταξύ τών ανθρώπων διαφοραΐ Οά έξηρτώντο 
απλώς έκ τή; άγνοιας τής άληθείας. Έν τούτοις άνευ υ
περβολής δύναται τις νά ΐσχυρισθή, οτι ή είς διχαστικάς έρι
δας γονιμότης τοΰ πάθους απέναντι τής γονιμότητος τής 
άγνοιας ολίγον άπέχει τής άναλογίας ώς 9 :1. Μήπως οί 
όφειλέται άγνοοΰσι τάς πρός τούς δανειστάς αύτών ύπο- 
χρεώσεις ; Μήπως ή απληστία τών τελευταίων ενεργεί έν 
άγνοια αύτών; Καί όταν έπιζητή τις τό άλλο'τριον κτήμα, 
δέν ύπάρχει άραγε έσωτερικός έν έαυτώ έλεγχος; «Ώς κα
κόν, είπε τις, ή άγνοια τοΐς άνθρώποις»· καί όμως ώςχείρι- 
στον είναι τό μεταξύ αύτών πάθος! Αύτό συνταράσσει πλειό 
τερον τήν κοινωνικήν αρμονίαν, ή πάντα όμοΰ τά λοιπά αίτια.

Τοιουτοτρο'πως μεγάλην σημασίαν κέκτηται ό Θεσμός ε
κείνος, όστις ένώπιον τής θύρας τοΰ δικαστηρίου έξα 1“>ίζει 
τά πάθη καί, άποδιώκων τήν απ' αύτών άχλύν τής ψυ·^-^ 
καθαρίζει τήν πρός ταύτην οδόν τοΰ δικαίου. Εννοώ ότι έάν 
ό θεσμός ουτος είναι τύπος νεκρός, καρπούς δέν δύναται νά 
παράξη. Τό παν λοιπόν έξαρτάται έκ τής ίδιο'τητος έζείνων, 
είς χεΐρας τών όποιων είναι έμπεπίστευμένη ή λειτουργία 
αύιοΰ. Έαν ούτοι είναι έβδομηκοντάδραχμοι π. χ. ειρηνοοί 
και, τούς όποιους ώς ξηρόν φύλλον δένδρου κινεί κατ’ άνε-
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μων τό συμφέρον τοΰ πρώτου ραδιούργου, μή όμιλώμεν περί 
νομοθετικής σπουδαιότητος. Έάν όμως οί πρώτοι έπί περι
ουσία, επιστήμη καί αρετή άνορες τής κοινότητος έμπνέων- 
ται ύπό τής φιλοδοξίας τοΰ είρηνοποιοΰ, μή ερευνάτε περί 
τοϋ βιώσιμου τοϋ θεσμού, διότι ήδη ούτος ζεΐ έν τή καρδία 
τοΰ έθνους.

‘II Ιδέα τής πρό τών δικαστικών αγώνων μεσολαβήσεως 
τής πολιτείας κρύπτεται έν τώ σκότει τών πρώτων χρόνων 
τής Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Οί τεσσαράκοντα 
κατά δήμους δ ι κ α σ τ α ϊ τής Αττικής, οίτινες τήν 
χώραν πάσαν περιήρχοντο χάριν τής πρώτης δικαιοσύνης 
τοΰ Λαοΰ, και οί δημόσιοι τών Αθηνών διαιτηταΐ (440 κατά 
Ούλπιανόν, ή 104 κατά τό έπί Άντικλέβυς ψήφισμα), οίτι
νες άντιπροσωπεύουσιν έν τοΐς ύστερον γρόνοις τήν πατριαρ
χικήν τής λύσε ως τών διαφορών περίοδον, άποτελοΰσι σπου
δαία ίχνη τής συμβιβαστική·, ταύτης έν τή νομίμω τάξει α
ποστολής. Τά ίχνη ταΰτα διαβαίνουσιν ένωρίς εις τήν Ρώ
μην, έν τή οποία ό μέν ναός τής Όμονοίας παράκειται τή δι
καστική Άγορά,ό δέ Δωδεκάδελτος νόμος περί πολλοΰ ποι
είται τών δικαζόμενων τόν συμβιβασμόν, έπιδράσας μέχρι 
τής τελευταίας νομοθετικής τοΰ τόπου άναπτύξεως, καθ’ ήν 
έκ τών κυριωτάτων δικαστικών έργων έθεωρεΐτο 
124) καί ή πρός συμβιβασμόν παρόρμησίς.

"Οταν ό Έλληνο-Ρωμαϊκός κόσμος κατέπεσεν 
τραύματα, τά όποια, ώς άπό κοινής τρόπον τινά 
ξεως τής μεσημβρινής καί άρκτικής Ανατολής, κατήνεγκον 
αύτώ οί μαθηταί τοϋ Ίησοϋ καί οί βάρβαροι τοϋ Μεσαιώνος, 
ό -χριστιανισμός παρέλαβε τήν συμβιβαστικήν πρό τής δι

καιοσύνης ιδέαν ύπό τάς θείας τοΰ Εύαγγελίου εμπνεύσεις. 
Άπαντώμεν αύτήν έν τή διοικητική τής έκκλησίας ένεργεία, 
τήν όποιαν μέχρις ημών διέσωσαν οί έπίσκοποι τή; δούλης 
Ελλάδος, οίτινες έζτός τών άλλων αύτών καθηκόντων δΐ- 
ετήρησαν φ-λοτίμω- ;ό τής δικαστικής μεταξύ τών πι
στών συμφ Λΐώσεα ς. εξαρτήτως τής έπόψεως ταύτης, ή 
πρώτη έν τω Εύρωπαϊ ιώ βίω συστηματική έμφάνισις τοϋ πρό

(Νεαρά

ύπό τά 
συμπρά-
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δίκης συμβιβασμού απαντάται έν 'Ολλανδία, «Ό καλλίτερος 
νόμος, τό άξιολογώτερον άμα δέ καί ώφελιμώτερον έθιμον 
έξ όσων ποτέ είδον, έγραφεν ό Voltaire τω 1745, ύπήρξεν έν 
’Ολλανδία. "Οταν δύο άνθρωποι θέλωσι νά άντιδικήσωσιν, 
ύποχρεοϋνται νά έπισκεφθώσι κατά πρώτον τούς συμβιβα- 
στάς δικαστάς, όνομαζομένους ε ί ρ η ν ο π ο ι ο ύ ς. Έάν οί 
διάδικοι έχωσι μεθ' έαυτών δικηγόρον ή πληρεξούσιον, δια
τάσσεται ή άποχώρησι; τών τελευταίων, όπως άφαιοοϋνται 
τά ξύλα έκ πυράς, ή όποια πρόκειται νά σβυσθή. Τότε οί 
είρηνοποιοί λέγουσι πρός τούς διαδίκους.—Εΐσθε πολύ μω
ροί Οέλοντες νά καταφάγητε τό άργύριόν σας καί νά γίνητε 
άμοιβαίως δυστυχεί;· έλθετε νά σάς συμβιβάσωμεν άνευ τί
νος εξόδου.—Έάν ή λύσσα τής στρεψοδικίας είναι πολέ 
ισχυρά παρά τοΐς διαδίκοις, παραπέμπονται ούτοι είς έτέ- 
ραν ημέραν, ίνα μαλακύνη ό χρόνος τά συμπτώματα τής 
νόσου αύτών· ή δέ άναβολή αύτη έπαναλαμβάνεται δίς καί 
τρίς. Άλλ’ έάν ή μανία αύτών είναι άθεράπευτος, τοΐς έπι- 
τρέπεται ό δικαστικός αγών, όπως άφίνονται είς τήν μά- 
χαιραν τών χειρουργών τά γαγγραινώδη τοϋ σώματος μέλη. 

Τότε ή δικαιοσύνη τίθησι τήν χεΐρα αύτής».
‘II Εύρωπαϊκή επί τοΰ προκειμένου θέματος πρακτική δι

αιρείται είς δύο μεγάλας κατηγορίας, διότι έπιχειροΰσι τόν 
συμβιβασμόν τών διαδίκων ή οί τακτικοί τής ύποθέσεως αύ
τών. δικασταί ώς έν ‘Ολλανδία καί ΙΙρωσσία, ή ύπάρχει διω- 
ρισμένη ιδιαιτέρα άρχή, ήτις πρό τής εισαγωγής τής δίκης 
επιμελείται τοΰ συμβιβασμού ώς έν Έλλάδι και 1 αλλία. 
Περιττόν νά σημειωθή έν τώ μεταξύ ή έπικρατοϋσα κατά 
τόπους ποικιλία όσον άφορα τάς ύποκειμένας είς τήν τοιαύ- 

την άπόπειραν συμβιβασμού ύποθέσεις.
Ή πρώτη μέθοδος λειτουργεί μετά τήν έγερσιν τής ά- 

γωγής. "Οταν έλθη ή ήμέρα τής ένώπιον τοΰ δικαστηρίου 
παραστάσεως τών διαδίκων διατάσσεται ή προσωπική εμφα- 
νισις αύτών ένώπιον τοΰ προέδρου. Εάν οεν ύπακουση ό όια- 
δικος, τό δίκαστήριον θεωρεί αύτόν ώς άσυμβιβαστου χαρα- 
κτήρος καί επιφυλάσσεται τήν έν ταΐς δικαστικές δαπάναις
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χαί άποζημιώσεσι, προσθετέον δέ καί προστίμοίς, βαρείαν 
καταδίκην αύτοΰ άναλόγως τοΰ μή βάσιμου τών άξιώσεών 

του. Έμφανιζομένων οέ τών διαδίκων, ό πρόεδρος διορίζει δύο 
δικαστάς, οιτινες ύποβάλλουσιν αύτόν είς έξέτασιν. Τοιουτο
τρόπως έξακριβοΰνται τά θέματα, έφ' ών συμφωνοΰσι καί 
έφ’ ών διαφωνουσιν οί διάδικοι, προσάγονται δέ καί τά 
άναγχαΐα αποδεικτικά μέσα. Κατόπιν τών άνωτέρω οί συμ- 
βιβασταί διχασταί έπιχείροΰσι τήν επιεική συνενόησιν τών 
«αδίκων, συντάσσεται δέ πρακτικόν περιέχον όλας τάς πε
ριστάσεις. Ή προσωπική αύτη ενέργεια τής συμβιβαστικής 
διαδικασίας πάσχει τήν έξαίρεσιν, ότι οσάκις λόγω άσθενείας, 

γήρατος ή άλλης τινός άνωτέρας άνάγκης καθίσταται δυσ- 
χερεστάτη ή προσωπική έμφάνισις τών διαδίκων, έπιτρέπε- 
ται ή διά πληρεξουσίου παράστασις αύτών ένώπιον τών 
συμβιβαστών, έάν ουτοι δέν προτιμώσι νά διορίσωσιν έπιτό- 
πιον δικαστήν είς άναπλήρωσίν των.

Ή έτέρα μέθοδο; στηρίζεται έπί τής προεισαγωγικής 
ένεργείας τοΰ είρηνοδίκου. Όσαι υποθέσεις έθεωρήθησαν ύπό 
τοΰ νομοθέτου ώς ύπαγόμεναι είς τήν συμβιβαστικήν έν
νοιαν αύτοΰ, άπαιτεΐται, όπως είσέλθωσιν εις τόν ναόν τής 
δικαιοσύνης, ινα διαβώσΐ διά τής εξωτερικής Ούρας τής εί- 
ρηνοποιϊας. Άλλοι δίκασταί διά τήν δίκην καί άλλοι διά 
τήν ειρήνην. Άρά γε εξασφαλίζονται εντεύθεν πλειότερον 
οί κατ’ άμφοτέρας σκοποί; Έάν κρίνωμεν έκ τής Ελληνικής 
πείρας, εΐναι πολύ αμφίβολον τούτο, διότι παρ’ ήμΐν έκτος 
σπανίων περιστάσεων ή πρός άπόπειραν συμβιβασμού ένώ
πιον τοΰ είρηνοδίκου διαδικασία μετετράπη ενωρίς είς σταθ
μόν τινα χρονοτριβής καί πρός τόν ένάγοντα δυσάρεστον 
καί πρός τόν έναγόμενον άκαρπον. ’Εννοώ ότι έξασκεΐ έπί 
τοΰ προκειμένου μεγάλην επιρροήν ό χαρακτήρ τών δικαζο- 
μένων. Άλλ’ υποθέτω ότι ή κυριωτέρα έποψις τούτου θά 
συνεδέετο σχοπιμώτερον πρός τήν συμβιβαστικήν μεσολά- 
βησιν τών δικαστών ακριβώς έκείνων, οίτινες έχουσιν είς 
χεΐραςχαίτήν κυρίαν έπί τοΰ όλου άπόφασιν. Τοιουτοτρόπως 
ή διαδικασία του πρό δίκης συμβιβασμού Οά περιεβάλλετο

ύπό φωτός καί πρακτικής Ισχύος άνωτέρων πάσης έκτι- 

μήως. z , , ,
Έάν τήν άρχήν ταύτην μεταφέρωμεν είς τά πορίσματα 

τοΰ παρ’ήμΐν είρηνοδικιακοΰ έν γίνει συμβιβασμού,παρατηροϋ- 
μενέχτών μέχρι τοΰδε δημοσιευθέντων έπισήμων άπογραφι- 
χών πινάκων, ότι οί είρηνοδίκαι τής Ελλάδος κατώρθωσαν 
τώ 1856 μέν 4721 συμβιβασμούς, τώ 1857 δέ 5139, τφ 
1858 δέ 5334, τώ 1.8“1 δέ 12384, τώ 1872 δέ 11390. 
Ανεξαρτήτως τής έπόψεως τής μετά τό 1864 αύξήσεως τοΰ 
πληθυσμού διά τής ένώσεως τής Επτάνησου, έγείρεται τό 
ζήτημα1, έκ τών συμβιβασμών τούτων πόσοι άνήκουσιν εις δί- 
κας έφ’ ών δικάζουσιν οί είρηνοδίκαι, καί πόσοι είς δίκας έφ’ 
ών άπλώς μεσολαβούσιν ουτοι ώς συμβιβασταί; Είς τήν έ- 
ρώτησιν ταύτην δέν άπαντώσιν οί έπίσημοι πίνακες· άντ’ αύ
τών όμως όμιλεΐ ή έν τή νομική πρακτική κοινή συνείοησις, 
ήτις πάντη ασήμαντου θεωρεί τήν επιτυχίαν τής ένώπιον 
τών είρηνοδικών απόπειρας πρός συμβιβασμόν. Καθ’ όλους 
τούς λόγους τό σπουδαϊον τών κατορθωθέντων συμβιβασμών 
άνήκει είς τάς ύπ’ αύτών τών Είρηνοδικών διεξαγομένας δί- 
χας. ‘. Τίνος ένεκα νά μή είσαχθή ή μέθοδος αύτη καί είς 
τάς υπό τών Πρωτοδικείων λυομένας διαφοράς; Έάν φέρη 
καρπούς, ώς άποδεικνύουσιν οί έκτεθέντες αριθμοί, ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ είρηνοδίκου, δέν υπάρχει αμφιβολία οτι ή 
άνωτέρα ενέργεια τοΰ προέδρου τών Πρωτοδικείων και τών 
δικαστών αύτοΰ Οά στεφανωθώσι διά πλείονος έπιτυχίας. 
Μήπως τά είρηνοδιχιακά προηγούμενα δέν άποτελούσι δοκι

μασίαν λίαν ενθαρρυντικήν ;
Ή Όλλανδο-ΙΙρωσσική μέθοδος τής ύπ’ αύτών τών τής 

ύποθέσεως δικαστών έπιμελείας τοΰ συμβιβασμού τών διαδί
κων άρμόζει έν Έλλάδι πολύ περισσότερον τού όσον ύπέ- 
Οεσαν οί είσαγαγόντες παρ’ ήμΐν τήν είρηνοοικιακήν άπλώς 
άπόπειραν. Τό ρεύμα τών νομικών ΐοεών, αιτινες άπεβλεψαν 
είς τήν μεταποίησιν τού δικαστοΰ είς τυφλήν μηχανήν, πρέ
πει νά όμολογήση τις ότι πού μέν έπέτυχεν ύπέρ πολύ, ποΰ 
δέ εντελώς ήστόχησεν. Ή Ελβετική (Γενεύη) νομοθεσία,μεθ’ 
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όλην τήν έν αύτή ζατάργησιν τής εξαναγκαστικής απόπειρας 
πρός συμβιβασμόν, διετήρησεν έν τούτοις τήν ούσίαν τής εύ- 
ρείας ταύτης ιδέας· διότι ζαί ενώπιον τών Πρωτοδικείων ζα’- 
ένώπιον τών Έφετείων, είτε πρό τής συζητ-ήσεως, είτε ζα’ 
μετ’ αύτήν, όσαι ύποΟέσεις ζριΟώσιν ύπό τοΰ δικαστηρίου ώς 
συμβιβάσιμοι, ανατίθενται είς εν μέλος αύτοΰ ίνα τό ζατορ- 
Οώση. ΈπαΟεν έζ τής νομοθετικής ταύτης προνοίας ή δήμο, 

κρατική δικαιοσύνη;

ΒΙΛΑ ΓΕΤΙΟΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-

Τό Βιλαγέτιον τής Άδριανουπόλεως, λαβόν τήν επωνυ
μίαν έζ τής ομωνύμου πρωτευούσης αύτοΰ, είναι τό μεγαλεί- 
τερον τών Βιλαγετίων τής Εύρωπαίζής Τουρκίας. Περιλαμ
βάνει άπασαν σχεδόν τήν άρχαίαν Θράκην, πλήν τής χερσο

νήσου τής Κωνσταντινουπόλεως χωρίζομένης διά γραμμής 
άρχομένης έν τώ Εύξείνω βορειότερου τι τή; λίμνης Δέρ- 
ζων ζαί διηζούσης μέχρι τοΰ έν τή Προποντίδι Τσιεζμετζιέ.

Τό Βιλαγέτιον ορίζεται άρζτικώς ύπό τής σειράς τοΰΑίμου, 
άπό τών ύψηλοτέρων πρός δυσμάς αύτοϋ κορυφών ζαί τών 
Πυλών τοϋ Τραϊανού μέχρι τοϋ έν Εύξείνω Χ’.μονίου ακρωτη
ρίου (Αίμου Άκρας=Έμινέτουρα), άνατολιζώς ύπό τοΰ Εύ- 
ξείνου ζαί τής χερσονήσου τής Κωνσταντινουπόλεως, νοτια- 
νατολιζώς ύπό τής Προποντίδος ζαί τοϋ 'Ελλησπόντου, με- 
σημβρίνώς ύπό τοΰ Αιγαίου πελάγους καί δυτιζώς ύπό γραμ

μής, άρχομένης δυτικότερου τών Πυλών τοΰ Τραϊανού, ένθα 
ό κλάδος τής 'Ροδόπης άποχωρίζεται τοΰ Αίμου, διευΟυνο- 
μένης πρώτον μέν βορειοδυτικός πρός τήν βορειοτέραν κο
ρυφήν τής άυατολιζοτέρας σειράς τής 'Ροδόπης (Βάνια), εν
τεύθεν δέ άκολουθούσης διά τών άκρωρειών και τών ύψηλο
τέρων κορυφών τήν κυρίαν σειράν τής 'Ροδόπης, διευΟυνομέ- 
νην άπό τό ΒΔ πρός τό ΝΆ, ζαί άπό τών μέσων περίπου 

αύτής ζαθηζούσης έπειτα ζαΟέτως άχρι τής έν τώ Αΐγαίω 

ΑιμνοΟαλάσσης, Πόρτο-λαγώ κοινώς καλούμενης.
Ή όλη έκτασις τής 'χώρας ταύτης ύπολογίζεται εις έπτα- 

κ.ισχίλια περίπου τετραγωνικά μυριόμετρα. Εχει δέ σχήμα 
παραλληλογράμμου λεκανοπεδίου, περιζλειομένου παντα- 
χόΟεν ύπό όρέων ήτοι πρός βορράν μέν ύπό τοΰ Αίμου, πρός 

δυσμάς ύπό τής 'Ροδόπης, πρός άνατολάς ύπό τής σειράς 
τών όρέων τής Στράντςας (Σαλμυδησσού;) παραλλήλως τώ 
Εύξείνω έκπεμπομένης, ζα! πρός μεσημβρίαν ύπό τών όρέων 
τοΰ Τεκίρ Δάγ (Προποντιζών;) σχηματιζόντων καί τήν Θρα- 
ζικήν χερσόνησον. Διαρρέεται δέ ή χώρα ζαΟ’δλον σχεδόν τό 
διαγώνιον αύτής μήκος ύπό τού "Εβρου,έκπηγάζοντος μέν έκ 
τών δεσμών τοΰ Αίμου ζαί τή; 'Ροδόπης, προσδεχομένου δέ 

άπό μέν τοΰ Αίμου τόν Ζόναιρη (Ζούντζια), άπό δέ τής 'Ρο
δόπης τόν Άρδαν ή Άρτίαζον, ζαί άπό τής Στράντζας τόν 
Έργίνον ή Άγριάνα (Έργζενέ) ζαί έκβάλλοντος είς τό 

Αΐγαΐον παρά τόν Αίνητιζόν κόλπον.
’Εν γένει τό Βιλαγέτιον τοϋτο τής ’Αδριανουπόλεως, ά- 

ποχλίνον ήρέμα πρός τό Αΐγαΐον καί διαζυματιζόμενον, 
ούτως είπεϊν, ύπό χθαμαλών βουνών καί λόφων ζαταφύ- 
των, άρδευόμενον δέ ύπό τών προειρημένων ποταμών ζαί 
τών πολυπληθών παραποτάμιων του, είναι προσφυέστα- 
τβν εις παν είδος γεωργίας ζαί κτηνοτροφίας ζαί εύφο- 

ρώτατον.
Διοικητική δ ι α ί ρ ε σ ι ς. —· Τό Βιλαγέτιον τής 

Άδριανουπόλεως διαιρείται είς πέντε διοικήσεις (Σατζιάζ ή 
Μουτασαφερλίζ.) ήτοι τήν τής Άδριανουπόλεως, ένθα εδρεύει 
ό Βαλής (γενικός διοικητής) ζαί τάς τής Φιλιππουπόλεως, 
Συ/.λίμνου, 'Ραιδεστοβ ζαί Καλλιπόλεως, είς τάς ομωνύ
μους πόλεις τών οποίων εδρεύει άνά είς Νουτασερίφης, ήτοι 

διοικητής.
Έκαστη τών διοικήσεων τούτων 'υποδιαιρείται εις 'υποδιοι

κήσεις, ή επαρχίας (Καζά ή Καϊμαζαμλίκ), έζάστης τών 
οποίων προίσταται εις ύποδιοιζητής (Καϊμακάμ). Τιυές πά
λιν τών επαρχιών ύποδιαιροΰνται είς Περιοχάς (αθροίσματα 
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χωρίων), αί’τινες είτε διοικούνται ύπό ύποδεεστέρου διοικητι
κού ύπαλλήλου, Μουδίρη καλουμένου καί έδρεύοντος έν τή 
κυρίωτέρα ή κεντρίκωτέρα χώμη, ότε αί περιοχαί όνοράζον- 
ται Μουδιρλίκια, είτε έξαρτώνται καί διοικουνται αμέσως έκ 
της έπαρχίας καί ονομάζονται Ναχαγ,έδις ή Ναχιέδες, τού- 
τέστι Προσαυξήματα.

, Το Βιλαγέτιον τής’Αδριανουπόλεως συνορεύει πρός βορραν 
μέν μετά του Βιλαγετίου τοΰ Δουνάβεως, καί πρός δυσμάς 
μετά τών Βιλαγετίων Θεσσαλονίκης καί Πρισρένης.

Π λ η 0 υ σ μ ο ς.—Κατά τήν πρό όκτώ περίπου έτών γε 
νομένην άπογραφήν καί τάς γενομένας ακολούθως μεριχάς 
επαναλήψεις αύτής, όπληθυσμός τών άρρενων τοϋΒιλαγετίου, 
μή συμπεριλαμβανομένων τών μέχρις ένός έτους ηλικίας βρε
φών, ανέρχεται είς 652 675 ψυχ’άς. Έάν εις ταύτας προσ- 

τεΟώσι ισάριθμοι ψυχαί Οηλέων καί περί τάς 30—35 χιλιά^ 
δας ξένων ύπηζόων καί κινητού πληθυσμού ό ολικός άριθμός 

τών κατοίκων τού Βιλαγετίου συμποσοΰνται είς 1340000 
περίπου ψυχών. Ό πληθυσμός ούτος έπί χώρας τοσοϋτον 
ευρειας καί εύφορου είναι προφανώς δυσανάλογος, άλλ’ ού- 
δόλως και απίθανος, όταν λάβη τις ύπ’ όψιν, ότι πολλών 
ώρών εκτάσεις άπαντώνται έν αύτη τελείως άζατοίζοιτοι, 
και ότι ό καθ’ οίανδήποτε διεύΟυνσιν διερχδμενος τήν χώ

ραν απανια συνεχώς κοιμητήρια έγζαταλελειμένα, καί ερεί
πια χωρίων μηζέτι υπαρχόντων, ώς πένθιμα μαρτύρια έκλι- 
ποντος πληθυσμού. Έν τούτοις φρονοΰσί τινες, ότι ό κατά 
την προβρηθεϊσαν άπογραφήν πληθυσμός ύπολείπεται κατά 
πολύ τού πραγματικού, τόν όποιον άναβιβάζουσιν είς δυο 
περίπου έκατομμύρια ψυχών, προβάλλοντες πρός ύποστή- 
ρυξιν τής γνώμης των ά) τήν ανακρίβειαν μεθ’ ής ένηργήθη 

η απογραφη, β) τό πιθανότατου περιστατικού ότι αί διάφο
ροι κοινότητες άπέκρυψαν τόν πραγματικόν αριθμόν τών 
μελών αυτών, αι μέν 'Οθωμανικά: διά τήν στρατολογίαν, αι 
δέ μή Όθωμανικαί διά τόν στρατιωτικόν φόρον, γ) ότι ό 
πληθυσμός τών Οηλέων είναι καί έν τή χώρα ταύτη ανώ

τερος τοΰ τών ά,ρένων, καί τέλος δ) ότι αί μέχρις ένός έ

τους, πιθανώτατον δέ καί οί μέχρι δύο καί τριών ετών jat- 
δες δέν συμπερίελήφθησαν έν τή άπογραφή. Επειδή οε ο 

άριθμός τών οικιών τοϋ Βιλαγετίου, έπομένως και των οικο
γενειών, κατά τήν γενομένην άπογραφήν, ανέρχεται είς το 
ποσόν τών 222,347, έάν ύπολογίσωμεν άνά έν τούλάχιστον 
βρέφος, μή άπογραφέν έν έζάστη οικογένεια, ό αριθμό, -ών 
κατοίκων αυξάνει καί διά μόνης τής προσθήκης ταύτης κατά 

διακοσίας περίπου χιλιάδας ψυχών.
Έάν λάβωμεν ώς βάσιν μόνον τών έκ τής έπισημου ά- 

πογραφής αριθμόν τών άρρένων κατοίκων τοϋ Βιλαγετίου 
τής ’Αδριανουπόλεως, άπέναντι 235 586 Μωαμεθανών ύ- 
πολογίζονται είς 401 148 οί μή τοιοϋτοι. Ή αναλογία τών 
πρώτων πρός τούς δευτέρους είναι σχεδόν εις 1:2. Ο Μωα
μεθανικός πληθυσμός κατοικεί πρό πάντων τάς πόλεις, τας 
άζρωρείας καί ύπωρείας τών όρέων. Είς μεν τάς πόλεις 
καί τάς κώμας συνήθως άναμίξ μετά τών μή Μωαμεθανών, 
ιδίως τών Χριστιανών, είς δέ τάς ακρώρειας και ύπωρείας 
συνήθως είς χωριστά χωρία ή μαχαλάδες (συνοικισμούς). 

Έκ τών Μωαμεθανών τούτων οί οίκοϋντες τάς ύπωρείας 
τόϋ Αίμου καί τήν 'Ροδόπην, ιδίως δέ τήν έπάρχιαν Αλή 
Τζελεπή ζαΐ Σουλτάν Γερή, είνε ιθαγενείς πάσης φυλή;» 
μετά τήν κατάκτησιν άσπασθέντες τόν Μωαμεθανισμόν. 
Είς τόν Μωαμεθανικόν πληθυσμόν καταλεκτέον προσέτι 
είζοσαζιςχιλίους περίπου Τατάρους και Κιρκασίους με- 
τανάστας, διεσκορπισμένους είς πλεΐστα χωρία τοϋ Βιλαγε- 
τίου, ιδίως δέ είς τάς διοικήσεις Συλλίμνου και Ραΐδεστοϋ. 
Έζ τούτων δέ οί Τάταροι, είτε είς τούς άγρους είτε έν ταις 
πόλεσι βιοϋντες, είσί γεωργικοί, βιομηχανικοί και φιλόπονοι, 
οί δέ Κιρζάσιοι, ζώντες άχρι τοϋδε συνοικισμένοι είς χωρία 
ίδια κα: ένεκα τών νομαδικών καί ληστρικών αύτών έξεων, 
ήσαν ή αληθής μάστιγξ τών πέριξ χριστιανικών χωρίων 
άλλ’ εσχάτως ή ’Οθωμανική κυβέρνησις,καταναγχάσασα τούς 
κυρίους νά χειραφετήσωσι τούς έαυτούς δούλους έπί απο
ζημιώσει, διεμοίρασε τά; οικογένειας είς διάφορα χωρία, έλ- 
πίζουσα ότι διά τοϋ μέτρου τούτου θέλει συνειθίσει αύτούς 
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είς τήν εργασίαν καί τάξιν, καί θέλει τούς συγχωνεύσεί έν
τός τοΰ εγχωρίου πληθυσμόν.

Ή κατά φυλάς διαίρεσις τοΰ μή Μουσουλμανικού πληθυ- 

σμοΰ απαιτεί πλείονα μελέτην. Σημειωτέον οτι τόν μή 
Μουσουλμανικόν πληθυσμόν άχοτελοϋσι κυρίως, καί σχεδόν 
έξ ήμισείας, αί δύο δυστυχώς άνταγωνιζόμεναι έν τή χώρα 
ταύτη φυλαί, ή Ελληνική καί ή Βουλ^γαροσλαβίκή. Κα! οί 
μέν Έλληνες, κατά τι πολυπληθέστεροι τών Βουλγάρων, 
κατέχουσι τό μεσημβρινοανατολικόν τμήμα τοΰ Βιλαγετίου, 
ιδίως δέ τήν Άδριανούπολιν, τάς έπαρχίας Διδυμοτοίχου, 
Φερρών, έν μέρει τάς τών 40 Εκκλησιών καί τοΰ Βαβα-έσκί 
έκ τής διοικήσεως Άνδριανουπόλεως, καί τάς διοικήσεις 
Καλλιπόλεως καί 'Ραιδεστοΰ, πυκνότεροι μέν πρός τάς 
παραλίας, άραιότεροι δέ πρός τά μεσόγεια. Οί δέ Βουλγα- 
ροσλάβοι τό βορειοδυτικόν τμήμα τοΰ Βιλαγετίου, ιδίως δέ 
τήν Φιλιππούπολιν, πυκνότεροι μέν είς τάς ύπωρείας τοΰ 
Αίμου καί τής 'Ροδόπης, άραιότεροι δέ είς τάς πεδιάδας 
καί ολίγοι είς τάς παραλίας. Αί διοικήσεις Φιλιππουπόλεως 
κ»ί Συλλίμνου, πλήν τών έν Εύξείνω παραλίων πόλεων, 
κατοικοΰνται άποκλειστικώς ύπό Βουλγάρων. Έκτος τών 
Ελλήνων καί Βουλγάρων ό μή Μουσουλμανικός πληθυσμός 
άποτελεϊται προσέτι, I) έκ τεσσαράκοντα περίπου χιλιά
δων Εβραίων, 2) εξ 25 περίπου χιλιάδων ’Αρμενίων, συνοι- 
κούντων μετά τών Τούρκων καί Χριστιανών έν ταΐς πόλεσι 
καί ταΐς κυριωτέραις κωμοπόλεσιν, 3) έκ τοΰ παρασίτου, 
ούτως είπεΐν, πληθυσμού τών Γύφτων ή 'Αθιγγάνων, ύπολο- 
γιζομένων είς 16 περίπου χιλιάδας καί βιούντων νομαοι- 
κώς σχεδόν πανταχοΰ τοΰ Βιλαγετίου.

Άξια δέ ιδιαιτέρας μνείας ήγοΰμαι τά εξής· πρώτον μέν 
ότι καί έν μέση τή Θράκη άπαντώνται δέκα περίπου άξιόλογα 
χωρία λαλοΰντα τήν ’Αλβανικήν· δεύτερον, ότι έν τισι χω- 
ρίοις, ώς τά έπί τής άριστεράς όχθης τοΰ ποταμού Άρδας 
κείμενα Γιαλχά, Μπεκτέζιδες, Μπάρη, Ούρούμκιοϊ (=ρωμηο- 
χώρι) κλπ, καί τά έν τή έπαρχία Χάφσας χωρία Πέτρα καί 
καί Σκόπελος, λαλεΐται ή Ελληνική γλώσσα κατ’ ιδιάζον- 

τά τινα τύπον, διαφνλάττουσα πολλάς αρχαίας λέξεις καί 
φράσεις καί τινα προσωδίαν, πολύ δέ καΟαρωτέρα τής γλώσ- 
σης ήν λαλοΰσιν οί κάτοικοι τών εντεύθεν τής Άρδας Ελ
ληνικών χωρίων, διεφθαρμένης έκ τής άναμίξεως πλείστων 

Τουρκικών λέξεων. ΊΙ γλωσσική αύτη διαφορά, έάν συνιστα 
ιδίωμα γλωσσικόν, χρήζει έπιτοπίου μελέτης πριν ή τελείως 
διαφΟαρή καί έξαφανισθή έκ τής έπιδράσεως τών άλλων έ- 
πικρατουσών γλωσσών, ήτοι τής Τουρκικής καί τής Βουλγα
ρικής. Τρίτον ότι καί έν Θράκη ώς καί έν Μακεδονία άπαν
τώνται χωρία Ελληνικά καί Χριστιανικά, άπομαθόντα τε
λείως τόν Ελληνικήν, καί λαλοΰντα ώς οικιακήν γλώσσαν

τήν Τουρκικήν.
Γεωργία καί κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α.— Ό πληθυσμός 

τής χώρας είναι κατά τό πλεΐστον γεωργικός. Μεθ’ δλην δέ 

τήν αραιότητα αύτοΰ καί τήν ατέλειαν τών έν χρήσει γεωρ- 
κών έργαλείων, ή γεωργική παραγωγή τής χώρας εΐναι άξια 
λόγου, καί τά προϊόντα αύτής ποικίλα. Έξέχουσι δέ μεταξύ 
αύτών οί δημητριακοί καρποί καί τούτων πάλιν, ώς άρίστης 
ποιότητος, οί σκληροί σίτοι. Ή όλη παραγωγή τών κυριωτέ- 
ρων ειδών τών δημητριακών καρπών ύπελογίζετο κατά τό

Σίτων
ΚριΟής
Σικαλεως (κακή) 
Καλαμβοκίων (κακή) 
Βρώμης καί Καπλουτζιάς 
'Ρόβης καί Ααθήρων 
Σησαμίων (καλά)

Αινοσπορου

1873 ώς έξής : 
σκληρών καί άπαλών κοιλά Κ]πόλεω.

»
ί>
»
»
»
Λ

Κέχρου, καναρόσπορου κλπ. »
’Οσπρίων παντός είδους
Όρυζίου Φιλιππουπόλεως,
Γλυκάνισου (κακή) 
Κιμίνου, μαυροκουκίου κλπ.

Βάμβακος
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7,000,000 
1,500,000 
2,000,000 
1,000,000 
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40,000 
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400,000 
400,000 
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»
10 όκάδων 
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Κανάβιος
Αιναρίου
'Οπίου Ακαθαρίστου
Καπνών

όζάδες 30,000
» 140.000
» 190,000
s 1,400,000

Τήν γεωργικήν παραγωγήν τοϋ τόπου παραχωλύουσιν έ- 
παισθώς, 1) αί πχντός είδους προσωπικά’ έργασίαι, εις άς 
ύποβάλλεται ιδίως ό γεωργικόςπληθυσμός,ύποχρεούμενος νά 
έργάζηται μετά των αμαξών καί τών ύποζυγίων του πολ
λάς ήμέρας τοϋ έτους, καί μάλιστα τάς έπικαιρωτέρας διά 
τήν σποράν ή τήν συγκομιδήν, είς στρώσιν άμαξητών οδών, 
καί 2) αί στρατιωτικά·, άσζήσεις, εις άς υποβάλλονται οί ’Ο
θωμανοί ένα μήνα τοΰ έτους, έπί έξ μέν έτη υπηρετοΰντες έν 
τή εφεδρεία, έπί όκτώ δέ έτη οί μετά την έκ τής Εφεδρείας ά- 
φεσίν των μεταβαίνοντες είς τήν πολιτοφυλακήν (Μουσταχ- 
φύζ), διότι αί ασκήσεις αύται ύποχρεοϋσιν αύτούς νά ζαταλεί- 
πωσιν έν οΰ δέοντι τας γεωργικός των ένασχολήσεις, καί νά 
μεταβαίνωσιν είς τάς πρωτευούσας τών διοικήσεων έπί τούτο/· 
Είς τά κωλύματα ταΰτα ζαταλεζτέον ζαί τάς αδικαιολογή
τους ημεραργίας τών χωρικών Ενώπιον τών διοικητικών 
ή δικαστικών άρχών τών πρωτευουσών τών επαρχιών, ένο
χα τοΰ πλημμελοΰς όργανισμοΰ ζαί τής βραδείας ζινήσεως 
τής τε διοικητικής ζαί δικαστικής μηχανής.

•Ένεκα τής φυσικής διαρΟρώσεώς της ή χώρα είναι επί
σης πλούσια είς νομάς καί βοσκήματα. Κατά τινα στατι
στικήν έκ τοΰ διοικητηρίου είλημμένην έν όλο/ τώ Βιλαγετίω 
/ _  Ζ__ >ύπάρχουσι περίπου :

Βόες 170,000 .
’Αγελάδες 265,000 ' 515,000
Μόσχοι 80,000 I
Βούβαλοι μικροί καί μεγάλοι 55,000
Ίπποι Επιβήτορες 5,000 (
Φορβάδες 38,000 |
Πώλοι 17,000 , 78,500
Ίπποι 18,500 )
’Όνοι καί ήμίονοι 50,000
Χοίροι 75,000

Κάμηλοι 6,000
Πρόβατα 4,300,000 η 3,500,000
Αίγες 1,500,000
Έζ τής αφθονίας ταύτης τών ζώων, πλήν τοΰ κρέατος 

όπερ έχορήγησεν αύτη εις διατροφήν τών κατοίκων, έξήχθη- 

σαν εις Κωνσταντινούπολιν ιδίως καί είς άλλους τόπους τής 
Τουρκίας ζώα άξίας οκτώ περίπου εκατομμυρίων γροσίων, 

παρήχθησαν δέ κατά τό 1873 :
ά. Έρια, 1600000 περίπου οκάδων

200000 » > αίγότριχες.
Έκ τών ερίων, άτινα διαζρίνονται διά τήν καλήν αύτών 
ποιότητα, πλέον τοΰ ήμίσεως έξάγονται είς τήν Εύρώ- 
πην, τό δέ υπόλοιπον καταναλίσζεται έπιτοπίως είς κατα
σκευήν διαφόρων ύφασμάτων εγχωρίου χρήσεως ζαί κατα
ναλώσεως, οίον άμπάδων, τσοχών, σαγιακίων, χαλιών, σκε
πασμάτων, περιποδίων, σαζίων, τσολίων καί γαϊτανίων.

β) Τυρός, διά τήν έπιτόπιον κατανάλωσιν όκ. 500,000 
είς κασκαβάλια δι’ εξαγωγήν » 500,000

γ) Βούτυρον, ικανόν ού μόνον διά τήν έπιτόπιον κατα- 

νάλωσιν, άλλά ζαί δι’ έξαγωγήν.
δ) ’Αλείμματα διά τήν έπιτόπιον σαπωνοποιίαν καί κα- 

τανάλωσιν.
ε) Δέρματα παντοΐα περί τό έν ζαί ήμισυ έζατομμύριον, 

διά τ» τήν εγχώριον κατεργασίαν καί ζατατάλωσιν, καί δι’ 

έξαγωγήν ακατέργαστων ζαί κατειργασμένων δερμάτων:

1,590,000

Βουβάλων καί βοών
Άρνίων
’Εριφίων
Προβάτων
Αιγών
Μωρεοφυτεί α.—Ή μωρεο φυτεία, επομένως δέ ή με

ταξοσκωληκοτροφία, είσίν αρκούντως διαδεδομένα', καί Ανε
πτυγμένα: έν τώ νομώ Άδριανουπόλεως· άλλά πλειότερον 
τοΰ ’Οθωμανικού ζαί τοϋ Βουλγαρικού καταγίνεται καί Επι

δίδεται είς αύτάς ό 'Ελληνικός πληθυσμός.
Ή όλη παραγωγή τών κονχουλίων τευ νο|4θ0 χατά τό
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έτος 1873 υπολογίζεται εις -420 000 οκάδων νωπών, έξ ών 
τό ήμισυ περίπου έξήχθη είς τήν Ευρώπην είς κουκούλια, 
τό 1/4 εξάγεται κατειργασμένον είς μέταξαν έκ τών ένταΰ- 
Λ ’ * ·» · “θα τριών άξιολόγων μεταξουργείων, τό 
δέ έτερον 1 /4 μεταποιηθέν είς μέταξαν διά

7,000 όκάδ.
4,500 »

τών ατελών εγχωρίων μηχανών έχρησί- 11,500 »

μευσεν είς κατασκευήν ύφασμάτων, γαϊτανίων κα! μπιρσιμίων 
πρός έπιτόπιον κατανάλωσιν.

Ή κουζουλοτροφία ού μόνον πλειότερον είς τήν έπαρ 
χίαν τής Άδριανουπόλεως είναι διαδεδομένη, άλλά κα! 
πλειότερον εύδοζιμεΐ, ζατά τε τήν ποσότητα ζαΐ τήν ποιό
τητα. Άλλοτε μόνη ή έπαρχία Άδριανουπόλεως παρήγεν 
ύπέρ τό έκατομμύριον οκάδων νωπών κουκουλίων άλλ’ άπό 
τής έμφανίσεως τής νόσου ού μόνον ή παραγωγή περιωρί- 
σθη έπαισθητώς, άλλά κα: ή ποιότης διεφθάρη. Έκτοτε δέ 
παρημελήθη ή μωρεοφυτεία, ήτις όμως ένεκα τής προϊούσης 
βελτιώσεως, ήτις παρατηρειται κατά τά τελευταία έτη είς τήν 

παραγωγήν τών κουκουλίων, τοΰ τε εγχωρίου κα! τοΰ ’Ιαπω
νικού μεταξόσπορου,ήρξατοκαί αύθις νά γίνεται έπιμελεστέρα.

Ά μ π ε λ ο φ υ τ ε ί α καί Ο ί ν ο π ο ι ί α.— Ή όλη 
έζτασις τών έν τώ νομώ Άδριανουπόλεως αμπέλων εις 
στρέμματα εΐναι δυσεξακρίβωτος. 'IT όλη παραγωγή τών 
αμπέλων είς σταφυλάς ύπολογίζεται είς 55 έκατομμύρια 
οκάδων, μεταποιούμενων κατά τό πλεΐστον είς οίνον κα! οι
νοπνεύματα έπαρκοΰντα ού μόνον είς τήν έπιτόπιον έν τώ 
νομώ κατανάλωσιν άλλά καί δι’ εξαγωγήν, κα! προσέτι είς 
πετιμέζια και άλλα είδη έκ γλεύκους κατασκευαζόμενα διά 
τήν έπιτόπιον κατανάλωσιν. Ίί κωμόπολις τών .40 ’Εκκλη
σιών διαζρίνεται διά τήν άφθονίαν τών αμπέλων και τών οί

νων, τούς οποίους παράγει, έξ ών ικανήν ποσότητα άπο· 
στέλλει είς Κ)πολΐν. Άλλοτε ή κωμόπολις αύτη άπέστελ- 
λεν τούς οίνους της κα! μέχρ’.ς "Οδησσού, διά τών λιμένων 
τοΰ Εύξείνου, άλλ’ οί οίνοι τού 'Ελληνικού αρχιπελάγους 
παρηγζώνισαν αύτούς.

Τά χωρία Ζαλούφι καί Άσλάχα τής επαρχίας Ούζουν

Κίουπρού, διαζρίνονται διά τήν παραγωγήν άφθονων κα! άρ- 
στης ποιότητος οίνων, ών τινες μάλιστα, διατηρούμενοι έπί- 
τοπίως κα! έν Αδριανουπόλει, άριθμοΰσιν ήλιζίαν 20—40 

έτών.
Ίδιάζον κα! πλούσιον προϊόν του νομού τούτου εΐναι τό 

ρ ο δ ε λ α ι ο ν τών έπαρχιών Καζανλιζίου καί Έσκί Ζααρά, 
ούτινος ή έτησία παραγωγή άνερχομένη εις 450—600 μι- 
σκάλια (τό μισκάλιον 1 1 /2 δραμ. τιμώμενον πρός 4 πε
ρίπου δραχμάς) άποφέρει έτησίως περί τά δύο έκατομμύ
ρια· εξάγεται δέ άπαν έν μέρει καθαρόν κα! έν μέρει νενο- 
Οευμένον είς τήν Εύρώπην, ιδίως δέ τήν ’Αγγλίαν καί τήν 

Γαλλίαν.
Δάση. ‘Η 'Ροδόπη, αί μεσημβρινά- κλιτύες τοΰ Αίμου, 

ή σειρά τής Στράντζας, ή άπό τής Συλλίμνου κατερχομένη 
καί περιζωνύουσα τάς επαρχίας 40 ’Εκκλησιών, Βουνάρ, Χι- 
σάρ, Μηδείης, Σεοαιου κα: Βιζύης, καθηκυία μέχρι τών πα
ραλίων τού Εύξείνου, καί τό Τεκέριον (Τεζέρ-Δάγ) διασχί- 
ζον τήν χερσόνησον τής Αίνου καί μετά τής 'Ροδόπης μο- 
νονουχΐ ένούμενον, ουσιζω τώ λόγω περιέχουσι ωραία καί 
έζτεταμένα δάση, παρέχοντα άφθονον καύσιμον ύλην καί ξη- 
λείαν παντοίαν. Τά ζυριώτερα τών δασών τοΰ Βιλαγετίυυ 

εΐναι τά έξής :
1) Τό έν τοΐς Ναχαγιάδες Τσόκιας καί Μοναστηριού 

τής Άδριανουπόλεως έπεκτείνόμενον μέγα δάσος έκ δρυών 
τό πλεΐστον, έχει περίμετρον 16 ωρών περίπου· τό δάσος 
τοΰτο μετ’ άλλων άγρών, λειμώνων κλπ. άνήκει είς τά έν 
Αδριανουπόλει άρχαΐα Σουλτανικά άνάκτορα.

2) Τό πλησίον τών 40 Έκκλησιών κείμενον δάσος, έκ 
δρυών τό πλεΐστον, έχον μήκος 2 ώρών καί πλάτος 1 1]2.

3) Τό πλησίον τής Τσουρλούς δάσος έκ δρυών καί μη- 
λεών, έντός τού οποίου ύπάρχουσι τριάκοντα χειμερινά: 
βοσζαί, έπαρζοΰσαι είς διατροφήν 70 χιλ. προβάτων, έν- 
διαιτωμένων έντός αύτοΰ, καί προωρισμένων διά τάς ά

νάγζας τοΰ Τουρκικού στρατού.
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4) Τό εις Άψαλα όμοιον δάσος, έν ώ ένδιαιτώνται πρό
βατα τής αύτής κατηγορίας.

δ) Τά περί τήν Αίνον δάση τοϋ Τεκίρ-Δάγ, έξαρτώμενα 
έζ τοϋ ύπουργείου τοΰ πυροβολικού, έν οίς διαιταται μέ- 
γας ήριθμός ίππων ζαΐ φορβάδων διά τό Τουρκικόν πυρο
βολικόν.

6) Ή Στράντζα ζαλύπτεται τό πλεΐστον ύπό δασών, 
έκ παντοίων δένδρων, δΟεν έξαγεται ή διά τό έν Κων]πόλει 
έργοστάσιον τοΰ πυροβολικοϋ χρήσιμος ξυλεία, ώς χαί ή 
πρός κατασκευήν άμαξών καί γεωργικών έργαλείων παν
τός είδους.

7) 'Π ορεινή περιοχή του Άλή Τσελεπή τής επαρχίας 
Φιλιππουπόλεως ζαλύπτεται έπίσης ύπό δασών έκ πεύ- 
ζης, φογοΰ, φυλίρας καί προσέτι ζαρυών ζαΐ λεπτοζα- 
ρυών έπί έκτάσεως 18—20 ώρών μήκους ζαΐ πλάτους.

8) Αί ’Αντηρίδες τής 'Ροδόπης, περιζωνύουσαι τήν έπαρ- 
χίαν τοΰ Τατάρ-ΙΙαζαρτζικίου, καλύπτονται έπί έκτάσεως 
20 ώρών μήκους καί 10 πλάτους, ύπό δάσους παντοΐα 
δένδρα περιέχοντος.

Έκ τών δασών τούτων, πλήν τής ρητίνης καί τής άφθο
νου καυσίμου ύλης, ήν παρέχουσι πρός ύπεραρκή έπιτόπιον 
κατανάλωσιν ετι δέ καί πρός έξαγωγήν, έξάγεται έτησίως 
παντοία ξυλεία οικοδομήσιμος, άξίας 56 περίπου έζατομ. 
γροσίων, καί πολλαί χιλιάδες δοκών διά τούς σιδηροδρό
μους. Αί βάλανοι, άφθονοι είς πάντα τά δάση ταΰτα, 
συλλέγονται μόνον έζ τών δασών τής έπαρχίας Αίνου καί 
Φερρών, περί τάς 25 χιλιάδας στατήρων, διά τήν ευκολίαν 
τής διά θαλάσσης εξαγωγής, παραμελούνται δ’ αλλαχού.

Τήν δασικήν χρήσιν έρρύθμισεν ό περί δασών κανονι
σμός τοϋ 1869, διαιρέσας τά δάση είς δημόσια, βαζου- 
φικά, μπαλταλίζια (ήτοι άνήζοντα είς κώμας) καί είς 
ιδιωτικά. Δυνάμει τοΰ νόμου τούτου πολλά ιδιωτικά καί 
κοινοτικά δάση έδημεύθησαν καί ενοικιάζονται διά λ]σμόν 
τοΰ δημοσίου. Έν γένει τά δάση τοϋ Βιλαγετίου, πλήν 
τών αϋτοζρατορικών καί τών χρησιμευόντων είς τάς 

ίδιαιτέραςδημοσίας άνάγζας, τών κοινοτικών καί τών ιδιω
τικών, ενοικιάζονται ύπό τοΰ δημοσίου. ’Ιδίως τά δάση 
τής 'Ροδόπης παρεχωρήθησαν πρός τόν βαρώνα Χίρς διά 
33 έτη άντί 200 χιλ. φράγ. έτησίως.

Πλήν τών δασών τούτων αυτοφυή δάση ζαρυών, λεπτο- 
ζαρυών καί δαμασκηνών καλύπτουσι πανταχοϋ τό έδα
φος, μάλιστα ζατά τάς έπαρχίας Γιουμουλτζίνας, καί 
Άλή Τσελεπή, παράγοντα έτησίως κάρυα μέν περί τά 
χοιλά 2409000 μεταποιούμενα τό πλεΐστον είς έλαιον, 
δαμάσκηνα δέ ξηρά 300000 περίπου όζ.

Λίμναι καί ποταμοί.—"Ενεκα τοΰ φυσικού σχηματι
σμού τής χώρας, περιφρα σσομένης πανταχόθεν ύπό ύψη- 
λών όρέων, διαζοπτομένης ύπό συνεχών χθαμαλών βου
νών, λόφων καί άνωμαλιών, ζεζλημμένης δέ πρός τό ΑΙ- 

γαΐον, ή Θραζιζή πεδιάς δέν περιέχει λίμνας, διότι τά 
υδατα ζατερχόμενα διά τών τεσσάρων Θραζιχών ποταμών 
καί τών πολυαρίθμων παραποτάμιων αύτών, έκρρέουσι 
διά τού Έβρου είς τό Αίγαΐον. Έκ τών ποταμών μόνος 
ό Έβρος είναι πλευστός, καί είς μεγαλείτερα μέν πλοία 
μέχρις ’Αδριανουπόλεως, είς μικρότερα δέ καί μέχρι Φι- 
λιππουπόλεως· οί δέ άλλοι ποταμοί είναι πλευστοί μόνον 
διά σχεδιών ή σαλίων, δι’ ών μεταβιβάζονται ξυλεία καί 
δημητριακοι καρποί, άλλά τήν κυκλοφορίαν τών φορτη
γών πλοιαρίων καί σχεδιών, καί έν αύτώ τώ Έβρω, παρα- 
ζωλύουσι ζατά τό θέρος τά διαφράγματα, άτινα οίίδιοζτή- 
ται παρόχθιων τών μύλων κατασχευάζουσιν πρός συρροήν 
τών ύδάτων είς τούς μύλους αύτών. Αλλοτε είχε συστηθή 
έταιρία ποταμοπλοϊζή τών θρακιζών ποταμών, σκοπούσα 
νά ενεργή διά μικρών ατμόπλοιων τήν ποταμοπλοΐαν τού 
Έβρου· άλλ’ ένεκα τών άνωτέρω διαφραγμάτων, άτινα ή 
’Οθωμανική Κυβέρνησις δέν κατόρθωσε νά άφαιρέση, ή έται
ρία έκείνη δένήδυνήθηνάέργασθή. Έξέκάςηςτώνπολυπ/,η- 
Οών σχεδιών (υ—10 χιλ. έτησίως), αΐτινες διαπλέουσι τόν 
Έβρον, ή ’Οθωμανική Κυβέρνησις εισπράττει τέλη διαπόρια 
45 γρόσια άχρις ’Αδριανουπόλεως, καί 45 άχρις Αίνου.

ΕΤΟΣ 3—ΦΥΔ. 3ο—ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1876. 33
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Ά λιχαί.—Αίσπουδαιότεραι άλικαί τοΰ Νομού Άδρια. 
νουπόλεως είσίν αί της Άγχιάλου, Αίνου, Καβάκ, καί 
Μαυσελέμ, αιτινες, διά τό υφιστάμενον μονοπώλιο'/ τοϋ 
άλατος, άποφέρουσιν έτησίως εις τό δημόσιον πρόσοδον 
εξ περίπου έκατομ. γρ. ή ένός καί ήμίσεως έκατ. δραχμών.

Μεταλλεία.—Αί έρευναι εις άς μάλιστα εσχάτως, 
κατ’ άπομιμησιν τών έν Έλλάδι, έπεδόθησαν καί οί κά
τοικοι τοϋ νομού τούτου, καθ’ άπάσας τάς διευθύνσεις, 
έπεβεβαίωσαν ότι ή Θράκη είναι πλούσια είς μεταλλεία 
παντός είδους, οίον, άργύρου, μολύβδου, vio-.'.pou, χρυσού 
κλπ. ών όμως ή μετάλλευσις θεωρείται άσύμφορος. Διά 
τούτο άρκούμαι, σημειών ότι είς τούς ανατολικούς προ- 
βούνους τής 'Ροδόπης, έν μέσω τών όποιων κατέρχεται 
ορμητικός καί χειμαρρώ δης ό ποταμός Άροα (Άρτίσκος), 
άνευρίσκονται παντοία μεταλλεία, άπέχοντα 8—14 ώρας 
έκ τής Άδριανουπόλεως. Τά μεταλλεία ταΰτα είσίν ώς έπ 
τό πλεΐστον σιδηρούχα, πάντως άνεκμετάλλευτα ή πρό 
άμνημονεύτων χρόνων έγκαταλελειμένα. Εκατέρωθεν δέ 
τών οχθών του ποταμού, μάλιστα δέ έπί τής άριστεράς, 
σώζονται είσέτι φρέατα μεταλλείων σιδήρου έγκαταλελει
μένα πρό πολλοΰ. Ό ποταμός Άρδα καταφέρει προσέτ^ 
χρυσΐτιν ψάμμον, τήν οποίαν χρυσοθήραι Βούλγαροι έκ τής 
επαρχίας Νεβροκόπου,ερχόμενοι άνά παν έτος συλλέγουσι 
πρός μεταπώλησιν. Είς άπόστασιν δέ 10 περίπου ώρών 
έντεϋθεν έν χωρίω Κοτζιάσα πρός αριστερά τής Άρδας 
ύπάρχει άπό τού παρελθόντος έτους έν ένεργεία μεταλ- 
λεΐον μαγγανισίου, εκμεταλλευόμενο'/ ύπό έταιρίας 'Ελ
ληνικής, όπερ όμως δέν φαίνεται καλύπτον τάς δαπάνας. 
Πρό δύο δέ έ τών εΐχεν άρχίσει ή έκμετάλλευσις ετέρου 
μεταλλείου άργυρούχου μολύβδου έν τώ χωρίω Γιατατζίκ, 
όπερ όμως έγκατελείφθη ώς άσύμφορον.

"Ετερον έν ένεργεία μεταλλεΐον σιδήρου ύπάρχει έν τή 
έπαρχι.' Βιζύης τό *'·.κρόν  λεγόμενον Σαμακόβιον (Σα-
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λεόεται ύπό τής Κυβερνήσεως δι’εγχωρίων έργατών, xaj 
διά τών παρ’ αυτοΐς έν χρήσει ατελών εκ καμινεύσεων· ό 
δέ παραγόμενος σίδηρος χρησιμεύει είς τάς άνάγκας τού 
έν ΚΙπόλει εργοστασίου τού πυροβο ‘.ικού.

Καί Γαιάνθρακες δέ άπροσδιορίστου έτι σήμα ίας άπαν 
τώνται πο/Λαχοΰ τού νομού άνεκμετάλλευτοι.

Αουτρά καί μεταλλικά ύδατα. — Παντοία 
θέαμά λουτρά, ιδίως θειούχα καί σιδηρούχα, ών ή θερμο
κρασία παραλάσσει άπό 30"—48", εύρίσκονται πανταχού 
σχεδόν. Τά πλεϊστα τούτων καλώς είτ άρχαιοτέραν έποχήν 
διατηρούμενα, ώς φαίνεται έκ τών περί αύτά κατερειπωμέ. 
νων κτιρίων, είσί τά νΰν τελείως έγκαταλελειμένα, ή κα
κώς διατηρούνται, καί ύπαιθρα. Τά σημαντικότερα ή τά 
μλάλον συχναζόμενα έκ τών οιατηρουμένων είσί τά τής 
επαρχίας Φιλιππουπόλεως καί τά τής Αίτζας (=Αουτρά 
τής άρχαίας Τριαϊνουπόλεως) έν τή επαρχία Φερρών.

Βιομηχανία. —Βιομηχανία κυρίως δέν ύπάρχε{ 
έν τώ νομω τούτω. Περιορίζεται δέ ή ύπάρχουσα είς χειρο. 
τχνικήν τινα εργασίαν, ήτις ούδεμίαν ποιείται πρόοδον, 
άλλ’ ή παραμένει έν τελεία στασιμότητι ή καί βαθμηδόν 
φθίνει καί παρακμάζει. Ούτω πανταχού μέν τού νομού 
ύφίσταται Έριο υ ρ γ ί α τις, κατά τό μάλλον ή ήττον 
άνεπτυγμένη, καί συνισταμένη είς κατασκευήν χονδρών 
μάλλινων ύφασμάτων, οιον σ αγ ι α κ ί ω ν, ά μ π ά δ ω ν, 
ταπήτων, κετσέδων ήίΟΟ,ΟΟΟ τόπια) μαλλί- 
ν ω ν π ε ρ ι π ο δ ί ω ν, καί τινων λεπτοτέρω ν μάλ
λινων ύφασμάτων, χρησίμων είς ένδυμασίας, ώς καί τρί
χινων ύφασμάτων. Τά προϊόντα τής χειροτεχνίας ταύτης 
έξοδεύονται ώς έπί τό πλεΐστον έντός τοϋ νομού, όλίγα 
δέ έξάγονται είς άθ.λας επαρχίας τού ’Οθωμανικού κρά
τους· έκ τών μαλλίνων ύφασμάτων διαζρίνονται τά τής 
Γιαμπόλεως, γνωστά ενταύθα ύπό τό όνομα κ ά π π α ι 
καί Γιααπόλαι. «τινα. κατασκευαζόμε-’α έξ έοίου 
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κών νημάτων, κλωσμένων καί άκλωστων παντός αριθμού, 
περιορίζεται όσημέραι είς μόνην τήν όφαντουργίαν, έξ ής 
κατασκευάζονται πανταχοΰ μέν παντοϊα βαμβακηρά ύφά- 
σματα, καλώς έξυφασμένα και χρωματισμένα, πρό πάντων 
διά τάς οίκιακάς χρείας· έν δέ ταΐς πόλεσι πλήν τών οι
κιακών καί τών, πρός έπίστρωσιν άνακλίντρων, βαμβακη- 
ρών σειραδωτών ύφασμάτων καί έτερα ύφάσματα καλλι· 
τέρας εξεργασίας, ώς τά τών συντεχνιών τών ύφαντών 
(χαβλιουτζίδων) προσόψια παντός είδους. Άλλά αί συν 
τεχνίαι αύται, κατεργαζόμεναι νήματα λευκασμένα καί 
χρωματισμένα εισαγόμενα έξωθεν, μή δυνάμεναι νά δια- 
γωνισθώσι πρός τά έξωθεν εισαγόμενα όμοειδή προϊόντα, 
φθίνουσιν όσημέραι καί παρακμάζουσι.

Ή σπουδαιοτέρα έν τώ τόπω βιομηχανία είναι ή τής 
παραγωγής κουκουλίων καϊ μ ε τ α ξ ί ω ν, έξασκου- 
μένη ούχί παρέργως άλλ’ ώς κυρία βιομηχανία, έν τή Ά- 
δριανουπόλει κυρίως καϊ εις άλλας κωμοπόλεις καϊ κώμας, 
έξ ών διαζρίνεται ή Ελληνική κωμόπολις Στενείμαχος, 
ένασχολοΰσα χιλιάδας έργατών καί πρό πάντων έργατί- 
δων. Τό ημερομίσθιον τών έργατίδων τών εις τήν σζωλη- 
κοφοτροφίαν, τήν άποξήρανσιν καϊ έν γένει τό καθάρισμα 
τών κουκουλίων καϊ είς τά μεταξουργεία άσχολουμένων 
παραλλάσσει άπό λεπτών 70—100 διά τάς άπλας έργά- 
τιδας καϊ άπό 150—165 διά τάς οδηγούς καί ποωτεργά- 
τιδας. Έκ τοϋ ποσοΰ τής έτησίας καθ’ όλον τόν νομόν 
παραγωγής κουκουλίων, τό ήμισυ, καθ’ ά έρρέθη ήδη, εξά
γεται, τό δέ έτερον άναπηνίζεται είς μέταξαν, δι’ άτελών 
άναπηνηστηρίων (μαγγανίων) καϊ διά τών τριών έν Άδρι- 
ανουπόλει άτμοκινήτων μεταξουργείων. Έκ τού
των τό τελειότερου είναι έγκαθιδρυμένον έντός εύρυχωρο- 
τάτου καταστήματος, κινείται διά μηχανής ί Γ·2 ίππων 
δυνάμεως καϊ περιέχει 136 λέβητας άπαντας έν ένεργεία· 
τά δέ δύο έτερα περιέχουσιν 75 περίπου λέβητας καί κι
νούνται διά μικροτέρων μηχανών. ΙΙαράγουσι δέ έτησίως 

τά τρία όμοϋ 7—7 12 χιλ. όκ. καλής μετάξης, άποστελ- 
λομένης άπάσης είς Μασσαλίαν.

Ή έγχώ ριος Με ταξο υργ ία, συνισταμένη, τό μέν, 
είς έξύφανσιν λεπτοφυών τινων όλοσηρικών ύφασμάτων καί 

μεταξωτών γυναικείων φορεμάτων, όμοιων περίπου πρός 
τά τών Καλαμών, καί ών ή χρήσις όσημέραι έλαττοϋται, 
τό δέ, είς τά παντοϊα χειροτεχνήματα τής συντεχνίας τών 
μεταξουργών (καζάζιδων), καταναλίσκει τόπλεΐστον μέρος 
τής χονδροτέρας μετάξης, τής παρακγομένης έκ τε τών 
άτμοκινήτων μεταξοκλωστείων καί έκ τών εγχωρίων άνα- 
πηνιστηρίων. "Ετερον βιομηχανικόν έργοστάσιον έπαγγελ- 
λόμενον πρόοδον είναι τό έν Φιλιππουπόλει άρτισύστατον 
υδροκίνητον χαρτοποιεΐον, παράγον έπί τοϋ παρόντος χον- 
δρόχαρτα διά τήν έπιτόπιον κατανάλωσιν.

Έ μ π ό ρ ι ο ν. — Ή εμπορική βιομηχανία τής χώρας 
συνίσταται είς τήν άνταλλαγήν τών φυσικών προϊόντων 
τής χώρας πρός τά φυσικά καί βιομηχανικά προϊόντα τών 
ά’λλων χωρών. Ένεργεϊται δέ τό μεν έξαγωγικόν έμπόριον 
κυρίως υπό Ελλήνων, τό δέ εισαγωγικόν ύπό Ελλήνων 

καί Εβραίων, ώς έπί τό πλεΐστον.
Οί κυριώτεροι λιμένες, δι’ών ένεργεϊται ή εισαγωγή καί 

έξαγωγή έν τώ Βιλαγετίω, είναι ό Πύργος, ή Άγχίλαος έν 
τώ Εύξείνω, ή Καλλίπολις καί ή 'Ραιδεστός έν τή Προ- 
ποντίδι, ή Αίνος, τό Δεδεαγάτς καί ή Γιουμουλτζίνα (Πόρ- 
το-Ααγώ) έν τώ Αίγαίω. Κενρικώτερα δέ κέντρα τοΰ τε 
έξαγωγικοΰ καί τοϋ εισαγωγικού έμπορίου είναι ή Άδρια- 

νούπολις καί ή Φιλιππούπολις.
Τό κυριώτερον μέσον, δι’ ού τά εισαγόμενα έμπορεύματα 

διοχετεύονται, είςτάςπόλεις, κωμας καί χωρία τοϋέσωτερι- 
κοΰ, άνταλλασσόμενα πρός τά έγχώρια προϊόντα, είναι αί 

έμπο ρικαί π α νη γ ύ ρεις. Τοιαϋται είσί συστημέναιπαν- 
ταχοϋ σχεδόν έν ταΐς κυριωτέραις κωμοπόλεσι τοϋ έσωτερι- 
κοϋ 'εβδομαδιαΐαι ή ετήσιοι, έν αΐς οί κάτοικοι τών πέριξ 
χωρίων,προσάγοντες τά προϊόντα τής γεωργίας,τής χειρο
τεχνίας ή τής κτηνοτραφίαςτων,άνταλλάσσουσιν αύτάπρόί
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άλλα εύρωπαϊζάπροϊόντα,ιδίως ύφάσματατής πρώτης ανάγ
κης. Άλλ’ η σπουδαιότερα ού μόνον τοΰ Βιλαγετίου τούτου 
άλλά ζαΐ όλης τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας εΐναι ή εμπο
ρική π αν ήγυ ρι ς τ ή ς Ο ύ ς ο υν τ ζ ό β α ς, χωρίου ύπα- 
♦γομένου εις τήν δικαιοδοσίαν τής διοικήσεως Φιλιππουπό· 
λεως, σχεδόν είς ίσην άπόστασιν μεταξύ Άδριανουπόλεως 
καί Φιλιππουπόλεως. Ή πανηγύρι; αΰτη, άρχομένη τήν 1 
7**  * · » «» * « * · · «'ορού έκαστο ετου- ο·.α »«· -, . - η;.··ρας. Συγκεν

Περσίας καί τής Αίγύπτου. Ή άξια των εμπορευμάτων, 
άτινα συρρέουσιν είς τήν πανήγυριν ταύτην πανταχόθεν, 
ανέρχεται μέχρις ενός έκατομ. λιρών τουρκικών, ήτο'· 
26 περίπου έκατομ. δραχμών, πολλάκις έξ ολοκλήρου εκ
ποιούμενη ή άνταλλασσομένη. Τδ μεγαλείτερον ποσόν τής 
άξίας ταύτης αντιπροσωπεύεται έν τή περί ης ό λόγος πα- 
νηγύρει ύπό τών νημάτων καί ύφασμάτων τής Αγγλίας, 
μανδηλιζών, έριούχων, κιγζάλεων καί γουναρικών τής 
Γαλλίας, Αύστρία;, 'Ελβετίας καί Γερμανίας, καί τών α

ποικιακών έν γένει. Οί δέ ένεργοΰντες τό μεγαλείτερον μέ
ρος τής εισαγωγής ύφασμάτων ε ίσίν "Ελληνες τό πλεϊ- 
στον.—Άλλ’ ότι εΐναι ιδιαιτέρας παρατηρήσεως άξιον έν 
τή πανηύρει ταύτ εΐναι ή Π ίστι ς, διότι όλα ταΰτα τά 
έμπορεύματα παραχωροΰνται είς του; παντός είδους ζατα- 
ναλωτάς έπί προθεσμία 6 ή 9 ή 12 μηνών, έίσπράττοντα*  
δέ συνήθως αί πιστώσεις αύται κατά τήν έναρξιν τής πα- 
νηγύρεως τοΰ έπιόντος έτους.

Μολονότι δέ άφ’ ής οί σιδηρόδρομοι, τά ατμόπλοια καί 
τά άλλα μέσα τής συγκοινωνίας κατέστησαν προσιτά; 
καί είς τούς μικροτέρους έμπορους καί μεταπράτας τοϋ 
εσωτερικού τάς κεντρικωτέρας άγοράς τής τε ’'ουρκίας καί 
Εύρώπης, αί έμπορικαί πανηγύρεις έν γένει άπέβαλον τήν 
άρχικήν αύτών σπουδαιότητα, νομίζω όμως ότι ή πανη
γύρι; τής Ούζουντζόβας Θέλει διατηρήσει έπί πολύν έτι

χρόνον μέγα μέρος τής έμπορικής αύτής σπουδαιότητος, 
διότι έν αύτή συγκεντροϋ νται παντός είδους καί πάσης χώ
ρας έμπορεύματα. κατά τά ήθη, τά έθιμα καί τάς άνάγ
κας τών παντ-ιχοΰ τή; εύρωπαϊκής Τουρκίας καταναλω
τών επομένως οί μικρότεροι έμποροι καί μεταπράται, όσοι 
δέν δύνανται νά έχωσιν ανταποκρίσεις μεθ’ όλων τών εύ- 
ρωπαϊκών άγορών, εύρίσκουσιν ένταΰθα τήν εύκολίαν νά 
έκλέγωσιν έξ έκάστου είδους τήν άναγκαιοϋσαν αύτοϊς πο
σότητα έμπορευμάτων, έχοντες περιπλέον τήν εύκο
λίαν τών μακροχρονίων καί ώς έπί τό πολύ άτοκων πι

στώσεων.
Μέσα συγκοινωνίας.—Τήν ηθικήν καί ύλικήνπρόοδον 

τής χώρας ύποβοηθοΰσι καί ούσιωοώς ν’ άναπτύξωσι έπαγ- 
γέλονται τά τελευταία μέσα τής συγκοινωνίας. Διασχίζουσιν 
ήδητήν θράκηνοί έξήςΣ ι δ η ρ ό δ ρ ο μ οι.Όάπό Κ^πόλεωςμέχρις 
Άδριανουπόλεως καί έντεΰθεν μέχρι Φιλιπουπόλεως καί Σε- 
ρέμπεη μετ’ολίγον δέ μέχρι Μπέλοβ ας είς τά μεθόρια τής Θρά
κης καί Βουλγαρίας, έκτάσεως έν όλω χιλιομέτρων 560, 
διηρημένο; είς τριάκοντα περίπου σταθμούς, διερχόμενος ή 
προσεγγίζων, ώς έπί τό πλεΐστον, κωμοπόλεις ή κεντρικά 
χωρία. Ή γραμμή αύτη μέλλει νά προεκταθή διά Σόφιας 
καί Νύσσης μέχρι τών Σερβικών ορίων, όπως διά τών Σερ
βικών σιδηροδρόμων ένωθή μετά τών Εύρωπαϊζών. Έκ τής 
γραμμής ταύτης άπό μέν τοΰ σταθμοΰ Κουλελί Βουργάς, 
άπέχοντος άπό μέν τής Άδριανουπόλεως 22 χιλιόμετρα 
άπό δέ τής Κ(πόλεως 282, άποσπδται, πρός μεσημβρίαν 
διευθυνομένη, έτερα γραμμή έκτάσεως 14-9 χιλιομέτρων, 
ήτις διά τεσσάρω · άλλων σ.αθμών κα 'ζουμένη ε:ς Δε- 
δεαγάτς ανοίγει νέαν, άμεσο-, καί πλησιεστέραν -μετά 
τής Εύρώπης συγκοινωνίαν, σπουδαίως οιευζολύνουσα τήν 
εισαγωγήν καί προ πάντων τήν 'ξαγωγήν τοΰ τόπου. Άλ
λοτε, πριν ή συστηθή ή γραμμή αύτη, οί δημητριαζοί καρ
ποί, φορτονώμενοι έπί σχεδιών, άπεστέλοντο διά τοΰ "Εβρου 
ύπό μυρίους κινδύνους καί άβαρίας είς Αίνον, δθεν έφορτό- 
νοντο οιά τήν Εύρώπην. "Ηδη προτιμάται ή άποστολή αύ- 
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τών διά τοΰ Σιδηροδρόμου, ώς ταχυτέρας χαί άσφαλεστέρας 
οδού, χατά δέ τό θέρος, ότε τά υδατα τοΰ ποταμού έλατ- 

τούνται, και ώς μόνης δυνατής. Τών δέ ζουζουλίων καί με- 
ταξίων ή άποστολή, ήτις άλλοτε έγένετο διά τής 'Ραιδεστοΰ 
άπεχούσης 24 ολοκλήρους ώρας, ένεργεΐται τόρα άποκλει- 
στικώς διά τοΰ Δεδεαγάτς. Τό αύτό δέ συμβαίνει καί διά τήν 
εισαγωγήν, ήτις, γινόμενη άλλοτε διά τής 'Ραιδεστοΰ, έχ- 
τελεϊται νΰνδιάτοΰ Δεδεαγάτς. Αύτό δετό Δεδεαγάτς, άπό 
άγνώστου, έρημου καί άπροσπελάστου παραλίας, απέκτησε 
σπουοαίαν εμπορικήν σημασίαν, ήτις, έλαττούσα τήν σημαν- 
χότητα τςς 'Ραιδεστοΰ καί καταστρέφουσα σχεδόν τελείως 
τήν Αίνον, προώρισται νά ζαταστήση αύτό, έν ού μακρω 
χρόνω, σημαντιχώτατον εμπορείου τής Εύρωπαϊζής Τουρ
κίας, έάν μείνη έν αύτώ ή κεφαλή τοΰ Σιδηροδρόμου, κα- 
τασκευασΟή ό άναγζαΐος λιμήν, καί συνοιζισθή κατά συ
νέπειαν ό τόπος.

"Ετερος κλάδος τής μεταξύ Άδριανουπόλεως καί Φιλιπ- 
πουπόλεως σίδηροδρομίας άποσπάται άπό τοϋ σταθμού Τύρ- 
νοβο-Σεϊμενλή, άπέχοντος άπό μέν τής Άδριανουπόλεως 

79 χιλιόμ. άπό δέ τής Φιλιππουπόλεως 116, διευθυνόμενος 
πρός βορ^άν, όπως διά τοΰ Έσκί-Ζααρά, Γιαμπόλεως, 
Καζά καί Σούμλας ένωθή μετά τής άπό Βάονης είς 'Ρουχ- 
τσούκιον έτέρας σιδηροδρομικής γραμμής. Τοΰ κλάδου τού
του άποπερατώθη μόνον τό άπό Τύρναβο-Σεϊμενλή μέχρι 

τής Γιαμπόλεως τμήμα.
Ά μαξηταί οδοί.—Καθ’όλοντόΒιλαγέτιον ύπάρχουσιν 

στρωμμένα περί τά επτακόσια χιλιόμετρα άμαξητών οδών, 
συνδεουσών τάς ζυριωτέρας πόλεις καί χωμοπόλεις τούέσω- 
τεοικοΰ, ών αί κυριώτεραι είσίν ή άπό Άδριανουπόλεως είς 
Κ(πολιν, σχεδόν έν άχρηστία ούσα άπό τής κατασκευής τών 
Σιδηροδρόμων, ή άπό Βαβά Έσκί είς 'Ραιδεστόν, λίαν μέν 
αναγκαία άλλά μήπω περαιωθεΐσα, ή άπό Άδριανουπόλεως 
είς Φίλιππούπολιν, μηζέτι καί αύτη περαιωθεΐσα, ή άπό 
Φιλιππουπόλεως είς Τατάρ Παζαρτζίκ καί έκεΐθεν μέχ-.ι 
τών όρίων τοΰ Βιλαγετίου τοΰ Δουνάβεως, ή άπό τής Συλ- 
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λίμνου, διά Καρναβάς καί Αετού, είς Πύργον καί Άγχία- 
λον, ή άπό Συλλίμνου, διά Γενί Ζααρά Έσκί Ζααρά, είς 
I ουρζάν. Έχαράχθησαν δέ καί κατασκευάζονται έτεραι 
οδοί, άπό τών κυριωτέρων ζωμοπόλεων τοΰ έσωτερικοΰ άρ- 
χόμεναι χαί καταλήγβυσαι είς τούς πλησιεστέρους σταθ
μούς τοΰ άπό Κ(πόλεως είς Φίλιππούπολιν σιδηροδρόμου, 
έχτάσεως 350 περίπου χιλιομέτρων. Αί οδοί αύται, στρω 

θεΐσαι ή στρωνόμεναι διά τής προσωρικής έργασίας τών κα
τοίκων, ώς έπί τό πολύ έπί τών άρχαιοτέρων οδών, στερούν
ται τών άναγκαίων προσόντων στερεότητος ζαί μάλιστα 
λίθινων ζαί στερεών γεφυρών, χρησιμεύουσι δέ ώς άφετηρία 

διηνεκούς σχεδόν καταπιέσεως τών χωρικών.
Έκπαίδευσις. — Ή Οικονομική Έπιθεώρησις έπραγ- 

ματεύθη άλλοτε (Φυλ. 30 "Αύγουστος 1875,σελ. 248) περί 
τής Ελληνικής παιδείας έν Άδριανο υπόλει. Ανάλογοι πρός 
τάς έν τή πόλει ταύτη τάσεις άπαντώνται κ θ’ δλον τό Βι 
λαγέτιον. Έν τούτοις πρέπει νά υελετηθή τό δλον έκπαι- 
δευτικόν τής χώρας φαινόμενου καί κατά τάς λοιπάς συν 

οικούσας φυλάς.
Δύναται τις έν γένει νά παρατηρήση, ότι άπότινων έτών 

οργασμός τις γενικός πρός τά γράμματα άνεπτύχθη παρ’ 
άπάσαις ταΐς φυλαΐς τής Θράκης. Καί αύτοί οί Τούρκοι, 
οΐτινες έθεωροΰντο άχρι τοΰδε ώς οί όλιγώτερον πάντων 

καλλιεργοΰυτες τά γράμματα, εύχαρίστως παρατηρεί τις 
δτι είτε έξ ιδίας πρωτοβουλίας είτε έκ κυβερνητικής πρό
νοιας επιμελούνται τής παιδείας πλειότερον ή κατά τά 
προηγούμενα έτη. Διότι πλήν τών γραμματοδιδασκαλείων 
τών συνοικιών τών κοινοτήτων, άτινα αείποτε διετηροΰντο 
έν πάση ’Οθωμανική κοινότητι ή συνοιζ α ύπό τοΰέν α,ταΐς 
Χότζα, έν οις έδιδάσζοντο οί ’Οθωμανοί απλήν άνάγνωσιν 
ζαί γραφήν καί στοιχειώδη τινα κατήχησιν (40 τοιαΰτα σχο
λεία ύπάρχουσιν έν Άδριανουπόλει μετά 1000 μικράς ήλι- 
κίας μαθητών καθώς καί 17 ιεροδιδασκαλεία διατηρούμενα 
έκ βακουφικών εισοδημάτων), σήμερον διατηρούνται δαπάνη 
Τής κυβερνήσεως είκοσιν ανώτερα'. σχολαί, 'Ρουσδιέδες κα- 
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λούμεναι, ήτοι δύω έν Άδριανουπόλει καί άνά μία είς έκά- 

στην τών επαρχιακών πρωτευουσών Διδυμοτείχου, ί6 ’Εκ
κλησιών, Πύργου, Κετοϋ, Συλλίμνου, Γιαμπόλ ως, Φιλιπ- 
πουπόλεως, Τατάρ, Παζαρζικίου, Χιάσκιοί, Εσκϊ Ζααρά5 
Κιζανλιζίου, Τουρπανίου, Ραιδεστοΰ, Τουρλού, Μαλγάρων, 
Καλλιπόλεως, Κισσήνης και Γιουμουλιζίνας, έν οίς οοιτώ- 
σιν χίλιοι τεσσαράκοντα μαθηταί, διδασκόμενοι άνώτερα 
μαθήματα, Τουρκικήν καί ’Αραβικήν φιλολογίαν, ιστορίαν 
γενικήν καί ειδικήν, γεωγραφίαν καί μαθηματικά.

Ε·ς τήν συντήρησιν τών σχολείων τούτων, ών έκαστον 
περιέχει άνά δύω τουλάχιστον δίδασκά.'.ους καί ένα θυρω
ρόν, ή’Οθωμανική κυβέρνησις δαπανά, έτησίως περί τάς 250 
χιλιάδ. γροσίων, ήτοι 62 1]2 χιλ. δραχμών. Τά πλεϊστα δέ 
τών σχολείων τούτων είσίν έγκατεστημένα έντός εϋρυχώ- 
ρων οικοδομών, έπί τούτω άνιδρυθεισών ή δαπάναις τής 
κυβερνήσεως ή ώς έπί τό πλεΐστον δαπάνη τής έν ή έδρεύ- 
ουσι κοινότητος—’Ιδιαιτέρα πρέπει νά γίνη μνεία περί τής 
έ Άδρια· νιπό'ε> --α-'ω-ικήτ σχολή-, περί’αμβανοΰσης 
1)7 μαθη j ιιρυωριτμ Όυς -ιά. ό σ ό, στάδο.,
ύποτρόφους τής κυβερνήσει ς κα .ιδασκομένους ύπό 16 
διδασκάλων τήν Τουρκικήν καί ’Αραβικήν φιλολογίαν, τήν 
’Οθωμανική > καί γενικήν ιστορίαν, μαθηματικά,ιχνογραφίαν, 
γυμναστικήν, όπλασκίαν καί γαλλικά. Τοιαυται στρατιω
τικοί σχολαί άριθμοΰνται τό όλον έξ έν τή ’Οθωμανική αύ- 
τοκρατορία. Ωσαύτως άξιοσημείωτος είναι καί ό σχηματι
σμός Ιδιαιτέρου σχολείου τών Τεχνών έν Άδριανουπόλει, έν 
τώ όποίω διδάσκονται τήν ξυλουργικήν, σιδηρουργικήν καί 
ύφαντικήν 80 περίπου ορφανά οθωμανικής τό πλεΐστον 
καταγωγής.

Ό δέ βουλγαρικός πληθυσμός 5στ.ς άλ>οτε έδιδάσκετο 
κατά κανόνα τά έλ/.ηνικά -οάσνατα ίν τοΐς Έλλτνιχοΐς 
σχολείοις, ήδη άπό τής βουλγαρικής έξεγέρσεω- καί τής 
συστάσεως τής βουλγαρικής έξαρχίας έσύστησεν ίδια βουλ
γαρικά σχολεία, διατηρούμενα είτε δαπάνη τής κοινότητος 
είτε δαπάνη τών διαφόρων βουλγαρικών κομητάτων, έν οίς

διδάσκονται τήν σλαβικήν, τήν σερβικήν καί άλλαχοΰ τήν 

ύπεοαίμονα βουλγαρικήν γλώσσαν. Ώς κέντρου δέ έκπαι- 
δεύσεως τών έν Θράκη βουλγάρων θεωρείται ή Φιλίππού- 
πολις, ένθα διατηρούνται τά καλλίτερον όργανισμένα βουλ
γαρικά σχολεία. "Οσον άφορα τήν Άδριανούπολιν, μόνον έν 

σχολείου ύπάρχει έν αυτή βουλγαρικόν. Είναι δέ άξιοση- 

μείωτον, οτι τό πρώτιστον μέλημα τών βουλγαρικών κο- 
μητάτων ύπήρξεν ή κατ’ εκλογήν μετάφρασις εις τήν βουλ

γαρικήν καταλλήλων διδακτικώ βιβλίων τής κατωτέρας 
ζάΐ μ.’··. ' ■>'.*  ·".λ · ί : ·/ έ' υτού·/.- α έν Βιέννη ζαΐ
ε. Ρουχδ'ουκίω διανέμονται εί. ύλην την . ου.'.γαρ'αν, τήν 
Θράκην καί τήν Μακεδονίαν δωρεάν, ή πωλοΰνται είς τι
μάς συγκαταβατικός έν τοΐςκεντρικοΐς βιβλιοπωλείοις, άτινα 
συνέστησαν καί διατηροΰσιν είς τάς κεντρικωτέρας πόλεις 

καί άγοράς.Παοαλλήλως τή άναπτύξει τής παιδείας παρά ταϊςάλ- 
λαις φυλαΐς βαίνει ό τε Ίσραηλητιζός καί ό ’Αρμένιος 
πληθυσμός, έχοντες τά έζπαιδευτιζά των κέντρα, ό μέν έ 
Άδριανουπόλει, ό δέ έν 'Ραιδεστώ καί έν Αδριανουπό ει.

Ή Ίσραηλιτική κοινότης τής Αδριανουπόλεως, καί τοι 
άριθμοΟσα ΊΟ —12 χιλ. ψυχών, ήτοι τό τρίτον περίπου τοΰ 
ελληνικού τής πόλεως πληθυσμού, συντηρεί τά εξής σχο
λεία. 1) Μίαν εβραϊκήν σχολήν (1<0 μαθηταί 7 δ.δάσκα
λοι) διηρημένην είς 7 τάξεις, έν αίς διδάσκονται ή χαλδαϊκή 

ή αρχαία εβραϊκή καί ή καθομιλουμένη 'ισπανική) ή τουρ
κική καϊ τά βοηθητικά μαθήματα, διδασκόμενα είς γαλλι
κήν γλώσσαν. Ό διευθυντής τής σχολής ταύτης μισθοδο
τείται, τό μέν, ύπό τής Alliance 3000 φρ. κατ’ έτος, τό δέ, 
άπό ετησίων συνεισφορών τών εύπορων τής εβραϊκής κοινό- 

τητος, είς ούς οφείλεται καί ή άνέγερσις τοΰ οικοδομήματος 
τής έν λόγω σχολής. ') βΕν κεντρικόν σχολείου, ύπό τήν 
άμεσον διεύθυνσιν τοΰ άρχιραοίνου (7 6 μαθηταί καϊ 6 
οιδάσζαλοι), έν τω όποίω διδάσκονται άνάγνωσίς τής Χαλ 
δαϊκής, ερμηνεία τής Παλαιας γραφής καϊ τοΰ Ταλμούθ έν 
-ή καθομιλουμένη εβραϊκή γλώσση. Οί διδάσκαλοι τοΰ 
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σχολείου τούτου καθώς καί τής προηγούμενης σχολής μι
σθοδοτούνται οιά διδάκτρων. 3) Ένσχολεΐον κορασίων (70 
—80 μαθήτριαι), έν ω διδάσκονται χαλδαϊκά, γαλλικά ύπό 
έβραίου διδασκάλου, χειροτεχνήματα καί ομιλία έλληνική 
ύπό έλΑηνίδος διδασκαλίσσης. Πλήν τών κοινοτικών τού
των σχολείων πρέπει νά σημειωθώσι καί δύο άλλα Ιδιω
τικά, τρόπον τινα, σχολεία, έν οίς φοιτώσι περί τούς 270 
έβραιόπαιδας έπί τή αύτή περίπου διδασκαλία καί μεθόδω 
τής διά διδάκτρων πληρωμής αύτής.

Ή ’Αρμένική τής Άδριανουπόλεως κοινότης, συγκειμένη 
έξ 700 — 800 οικογενειών, διατηρεί ούχ ήττον άξιόλογα 
σχολεία· ήτοι 1) Γραμματοδιΐασκαλεΐον, έν τω όποίω 7 δι
δάσκαλοι παραδίδουσι τήν άνάγνωσιν καί τήν γραφήν τής 
άρμενικής γλώσσης, αριθμητικήν κλπ. 2) Άνώτερον σχο
λεΐον (113 μαθηταί, 3 διδάσκα).οι), έν τώ όποίω διδάσκονται 
ήάρμενική, γαλλική και τουρκική γλώσσα, φυσικομαθητικά, 
γενική καί άρμενική ιστορία. 3) ΙΙαρθεναγωγειονδιηρημένον 
εις νηπιαγωγεΐον (120 μαθήτριαι, 2 διδασκάλισσαι) καί είς 
άνώτερον (80—90 μαθήτριαι, 2 διδασκάλισαι). Έν γένει 
ή συντήρησις τών σχολείων τούτων στηρίζεται έπί τών θρη

σκευτικών εισπράξεων ύο έν Αδριανουπόλει ’Αρμενικών έκ- 
κλησιών, καί έπί διδάκτρων, (5—30 γρ. κατά μήνα οί εύ
ποροι τών μαθητών).

Πλήν τών άνωτέρω κοινοτικών σχολείων διατηροΰσι 
τοιαύτα έν ’Αδριανουπόλει καί αί άλλα: ολιγάριθμοι θρη- 
σζευτικαί κοινότητες· ήτοι ή Καθολική έν σχολεΐον άρ- 
ρένων διευθυνόμενον υπό Ιερέων, ζαΐ δύο νηπιαγωγεία άρ- 
ρένων ζαΐ Οηλέων διευθυνόμενα ύπό καλογραιών, έχοντα 
μάλλον προσηλυτισμού σκοπόν. Οί Βουλγαρουνίται διατη- 

ρούσιν έν σχολεΐον, διευθυνόμενον ύπό τών ιερέων των, έν 
ω φοιτώσιν οίπαϊδες αύτών ώς ζαΐ τών έν τώ σώματι τών 
Κοζάκων ύπηρετούντων Πολωνών στρατιωτικών. Μεταξύ 
τών σχολείων τούτων άξιολογώτερον εΐναι τό τών Καθο
λικών, επαρκούν εις αύτοτελή τινα τών έν αύτώ φοιτών- 

των έκ,παίδευσιν.

Ή έπιθεώρησις αυτή τής άλοφύλου άναπτύξεως τής έν 
τή μεσογείω Θράκη έκπαιδεύσεως εΐναι εύρυτάτης έννοιας 
δι’ όσους έμελέτησαν κατά βάθος τήν κυριωτέραν δύναμιν 

τού Ελληνισμού είς περαιτέρω έπίδοσιν τών τυχών του. 
Ή δύναμις αΰτη πρέπει νά συγζεντρωθή πλειότερον εις κοι
νήν τινα έπί τής ‘Ελληνικής παιδείας ένέργειαν, ήτις ούσιω- 
δώς έν πολλοΐς καθυστερεί έν τή θρακική πρός τόν Αίμον 

χώρα.
• ν ηΚ. Β.

ΙΙΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ.

Είς ούδέν ίσως σημεΐον συμφωνοΰσιν οί πραγματευόμε
νοι έπιστημονικώς περί δημοσίων προσόδων καί δαπανών 
πλήν τού μόνου ότι ό καπνός εΐναι τών μάλιστα έπιδεχτι- 

χών φόρου.
Ό φόρος τοΰ καπνού εΐναι φόρος μέσου άπολαύσεως 

χαί τρυφής, ούχί τροφής. Τό δριον λοιπόν οπερ άναγκαίως 
πρέπει νά έξετασθή έπί φόρου τροφίμων δέν λαμβάνεται 
ύπ’ όψιν ένταύθα. Ό φόρος τού καπνού δέν έχει κατ’ έπί- 
τασίν δριον είμή έκεΐνο καθ’ δ ή περαιτέρω έπίτασις άντι 
νά αύξάνη τάς προσόδους του κράτους τάς σμικρύνει 
ένεκα τής διά τό πολυδάπανον έλαττώσεως τής χρήσεως 

τβΰ καπνοΰ.
Άφ’ οτου είσήχθη καί έπεκράτησεν ή χρήσις τού κα

πνού, άφ’ δτου παρήλθεν ή πρώτη παροδική τής άπαγο- 
ρεύσεως περίοδςς, καθ’ ήν διά νόμων ό καπνός άπηγορεύ- 
ετο ώς τι φευκτόν καί έπιζήμιον, έκτοτε άνεγνώρισαν αί 
πολιτεΐαι τήν μεγάλην φόρου έπιδεκτικότητα τούτου, έκ- 
τοτε ήρξατο ή βαρεία αύτού φορολογία, άλλ’ έκτοτε ήρ- 
ξαντο νά γίνωνται καταφανείς καί αί μεγάλαι δυσχέρειαι, 
πρός άς πρέπει νά παλαίση άναγκαίως σπουδαία όπωσοΰν 

φορολογία τοΰ καπνοΰ.
Αί δυσχέρειαι αύται εΐναι ακριβώς γνωσταί τή έπιστήμη, 

πολυείδώς δέ καί πολυτρόπως έξητάσθησαν παρά τών
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έπιστημόνων. Πλήνάλίγων έξ αύτών, παρελθόντων είςάπό- 
γνωσιν καί θεωρησάντων αύτάς ώς ανυπερβλήτους καί διά 
τούτο προτείνάντων νά καταργηθή ή βαρεία ©ορολογία 
τού καπνού, οί πλεΐστοι τούναντίον καί οί δοκιμώτατοι 
τών πραγματευόμενων τήν δημοσίαν οικονομίαν Οεωρού- 
σΐν οτι αί πλεϊσται τών δυσχερειών ύπερνικώνται διά λο
γικού καί περιεσκεμμένου συστήματος· ή όλη δέ συζήτη- 
σις εΐναι περί τοΰ τί τό συντελεστ-λώτερον πρός τούτο 
σύστημα. . .

Προκειμένου περί εισαγωγής τής βαρείας φορολογίας 
τού καπνού καί παρ’ ήμϊν ίσως δέν είναι άκαιρος ή με
λέτη τών κατ’αυτήν ζητημάτων, αφού πολλοί, πρακτικοί 
μάλιστα, ύποδεικνύοντες τάς δυσχέρειας καί συνέπειας 
τού πράγματος έκριναν καλόν νά καταδικάσωσι τήν νέαν 
φορολογίαν τού καπνού καί νά συστήσωσι τή Βουλή τήν 
μή Αποδοχήν αύτής.

Τήν μελέτην ήμών Οά διαιρέσωμεν είς τέσσαρα μέρη, 
καί έν πρώτω Οά έξετάσωμεν τάς δυσχερείας,αιτινες Ανα
φύονται κατά τήν βαρεΐαν φορολογίαν τού καπνού καί πώς 
δύνανται κάλλιον,κατ’ αρχήν, νάλυθώσιν αύται·έν δευτέρω 
τά προταθέντα καί έφαρμοσθέντα συστήματα φορολογίας· 
έν τρίτω τό καί καθ’ ήμάς προτιμότερον καί πώς δέον νά 
έφαρμοσΟί; έπί τέλους δέ Οά προσθέσωμεν συγκριτικήν 
τινα καταστατικήν τών έπισημοτάτων έθνών. Θά άκο- 
λουΟήσωμεν δέ κατ’ ούσίαν τόν κριτικώτατον L. Stein.

1. ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ! ΤΗΣ ΒΑ.Ρ8ΙΔΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΛΥΣΙΣ ΑΥΤΩΝ;

Είναι άλήΟεια Αναμφισβήτητος οτι πάσα βαρεία φορο

λογία, Αντικειμένων καταναλώσεως, έπάγεται ώς άναγ- 
καίαν συνέπειαν, έφ’ όσον ή παραγωγή καί ή ανταλλαγή 
αύτών είναι έλευθέρα, ότι τά βαρέως φορολογούμενα έκ 
παντός τρόπου ζητοΰσι νά έκρύγωσι τήν φορολογίαν. Με-
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φορολογίαν άντικείμενον. Πρός τοιαύτην δύναμιν όλίγα 

διαπράττει παλαίουσα ή έπιτήρησις καί ό έλεγχος τού 
κράτους. Αύτη παράγει έπί τού έξωθεν εισερχομένου κα
πνού τό λαθρεμπόριον. Πρόδηλος δέ ό λόγος τής έπιτά- 
σεως αύτής έφ’ όσον ύψούται έπί μάλλον ό φόρος, διότι ή 
αύξησις τοΰ φόρου καθιστά μεϊζον τό κέρδος, τό δέ μεϊ

ζον κέρδος μείζονα τήν ένέργειαν.
Ή πρώτη συνέπεια τής καταστάσεως ταύτης εΐναι κοι

νωνική καί ηθική. Διά τής άθετήσεως του νόμου, τής πο- 
λυειδούς καί τοΐς πάσι καταληπτής, διεγείρεται είς τούς 
πολλούς αμέσως ή έμμέσως διαφερομένους ή όρεξις τής 
άντιστάσεως κατά τής έννόμου τάξεως τής πολιτείας. 
ΙΙλήν τής κοινωνικής ζημίας επέρχεται όμως άναγκαίως 

καί οικονομική.
’Εάν ύποτεθή ότι πλήν τοΰ έξωθεν εισερχομένου κα

πνού καλλιεργείται καί έντός τού κράτους ή παραγωγή 
τού καπνού, ινα σωθή ή τελευταία έκ τού φανερού κινδύ
νου, πρέπει ό τελωνιακής δασμός νά ήναι πολλώ άνώτε- 
ρος, όπως τήν προφυλάξη καί όπως δυνηθή αύτη νά συ- 
ναγωνισΟή πρός τό άναποφεύκτως διά τού λαθρεμπορίου 
ύπεισερχόμενον. Άλλ’ ούτω σώζεται μέν ή έγχώριος πα
ραγωγή, έλαττούνται όμως καί ζημιούνται σπουδαίως αί 
πρόσοδοι τής πολιτείας, αιτινες εΐναι δύναται καί εύκτέαι 
έκ τοΰ καπνού. Έλαττούνται δέ αί πρόσοδοι τής πολι
τείας, διότι ένεκα τού σχετικώς έλάσσονος φόρου τού εγ
χωρίου καπνού έξ αύτού θά ζημιούται τό έλασσον, Οά 
ζημιούται δέ καί έκ τήςέτι σπουδαιοτέρας έλαττώσεως τού 
τελωνιακού δασμού έπί τού έξωθεν εισερχομένου. Έάν δέ 
ύποτεθή ότι καί ό έξωθεν έρχόμενος καί ό έσω παραγόμε- 
νος έξ ίσου φορολογούνται, τότε καταστρέφεται μέν ή 
έσω παραγωγή μή ου ,μένη νά συναγωνισθή πρός τόν 
έξωθεν είσερχόμενον, στερείται δέ ή πολιτεία καί τού έκ 

τοΰ έσω καπνού ©όρου.
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καπνοΰ να όρισΟώσιν εύτελεΐς, ή νά άρθή ό άν ,αγωνισμός 
μεταξύ τής ιδιωτικής παραγωγής καί έπιχειρήσεως προς 
τήν φορολογίαν. Τήν πρώτην λύσιν ήζολουθουμεν μέχρι 
τοΰδε έν Έλλάδι· είναι όμολογουμένως ή εύχερεστέρα 
λυσις, άλλ’ είναι ζαΐ ή άτελεστέρα ζαΐ αξιοκατάκριτος 
έκ παντός τρόπου. Τήν δευτέραν άκολουθοϋσι κατ’ ούσίαν 
τά πλεΐστα τών πεπολιτισμένων κρατών τής Εύρώπης, 
είναι δέ καί ή μόνη ήν έγκρίνουσι καί συνιστώσιν οί δοζι- 
μώτατοι τών οικονομολόγων.

Ή πρώτη λύσις ήτοι ή άρχή τής εύτελούς φορολο
γίας τοΰ καπνοΰ άντίκειται προφανέστατα πρός πάσαν 
αληθή περί φορολογίας άρχήν, δέν παρέχει δέ ούδέ φαι- 
νομένην ώφέλειαν. Είναι κατ’ άρχήν άτοπον, άντικέίμενα 
τρυφής νά μή φορολογώνται έφ’ όσον είναι επιδεκτικά 
φόρου, είναι δέ καί έπιζήμιον. Διότι είναι πρόδηλον δτι 
όσα είναι άναγκαΐα πρός συντήρησιν τής πολιτείας πρέ
πει έκ παντός τρόπου νά είσπραχθώσιν. Έάν λοιπόν δέν 
εϊσπράττωνται παρά τοΰ καπνοΰ, όσα δύνανται άζημίως 
πάντη νά είσπραχθώσιν άπ’ αύτοΰ, Οά είσπραχθώσι παρ’ 
άλλων άντίκειμένων, άτινα φορολογούνται ήδη έπαρζώς 
ή καί ύπέρ τό δέον. Άντί λοιπόν ή άρχή τής ευτελούς 
φορολογίας ν,ά ήναι έλάφρυνσίς τις καί άνακούφισις τών 
φορολογουμένων, είναι φορολογικόν βάρος ζαταθλίβον 
ένεκα τής άνίσου καί παραλόγου διανομής τών φόρων. 
Ούδεμία λοιπόν άμφιβολία ότι, άφοΰ όμολογεΐται ή έκτα
κτος έπιδεικτικότης φορολογίας τοΰ καπνοΰ, άφοΰ όμολο- 
γεϊται ή όσημέραι έπέκτασις τής χρήσεως αύτοΰ έπί 
πλείστων, οτι είναι άναγζαία καί έπιβάλλεται ύπό τής 
λογικής ή βαρεία αύτοΰ φορολογία, ζητείται δέ μόνον 
πώς όυναμεθα νά ζατορθώσωμεν τοΰτο καί άποφύγωμεν 
τάς άνωτέρω δυσχερείας τελειότερον.

2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ.

'Γριά είναι έπί φορολογίας τοΰ καπνοΰ τά μέχρι 
γνωστά καί έν ένεργεία συστήματα. Ία δύω πρώτα

τοΰδε
ζα-

ών χωρών ευ 5α είναι έν εφαρμογή, τό μεν 
άν ··./.;.0Λ το τιι .ον είναι τό τής μονο-II'· 1
τούτο τό έπί π. εΐστον τής Εύρώπης έν
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;ρμανία έραρμόζετα, 
εΐσερ ό τενου κιπνοΰ τό αύτό τε' ωνίακόν- 

έν τ? τελω'.ική γερμανική ένωσες 
στον κατά τήν τή: ένώσεως ταύτης δα- 

άντικ ·:·μ:·.·α άδιακ ιτως τοΰ είδους 
'όρος, ώς κανών δε τής '•ορολογίας 
:. Ύπό τοιούτον σύστημα δασμο

ί;:· μ·-; ό έσω παραγόμενος 
ται εύΟηνότερος και είναι ώς

ίο υ

άλλως η
στατ α. Ί ο συστην.τ

υ 
!·'■

ντε
τον

ν

ν πρεπει να φορο-
7. τούτο τής 

πρός τό τής ευτελούς φο- 
έλλε.'ήεις πλήν τής άνω- 

λους φορολογίας, τού ό'τ, 
δεξιωτάτην πηγήν φόρου, 

■ής έν νοήσει άπλής δα-
ου καί άλλανου ; κα-

λούμεν, έζ 
γερμανικόν, τό δε 
πωλίας· είναι δε 
χρήσει.

Α'. Γε ρ μ αν ιζ ο ν σύστημα. Έν 
έπί τοΰ έξωθεν
σύστημα όπερ καί1·:λ.
(Zolive’rin) Ώς 
ομολογίαν άπαντα τά 
φορολογούνται κάτι: 
χρησιμεύει ή διατίμησ
λόγιας είναι αδύνατον να ευ 
καπνός, επειδή ό έξωύεν έρχ 
έπί τό πλεΐστον :ιρε:σσ 
λογήται παντελώς ή εί' 
Γερμανίας είναι τό αύτό 
ρολβγίας τοΰ καπνοΰ. 
τέρω μνημονευθείσης ■ 
δηλονότι καταλείπει ζ' 
καί έτέραν προερχομεν 
ομολογίας. Διότι είπερ
πνοΰ άναγκαιοτάτη κανΐστε.ται ειοος ϋιζφορος φο
ρολογία αύτοΰ, διότι ούτω μόνον δύναται δεόντως νά 
έξαντληθή ή έπιδεκτική φορολογίας φύσις αυτού. Ενώ διά 
τής άπλής δασμολογίας πλήν οτι οιίδέ τοΰτο ζατορθοϋ- 

ταΐ, επιβάλλεται διά της μη ά.'α.'.ο ρυ · οροτογιαε του 
διαφόρου καπνοΰ βαρύτερος φόρος επι των απορωτέρων 
τάξεων, αιτινες δαπανώσΐ τόν εύτελή καπνόν, οιοτ: =ύτε- 
λής καί βαρύτιμος καπνό..; φο,ρο'λογόΰν,ται εξ ίσου.

Τό σύστημα τούτο εδεχΟη έξ άνάγζης η ι ερμιινια στε. 

ρουμένη μέγρι τοΰδε πολιτικής ενοτητο;
είναι αδύνατος ή T7Vj; «
χατορθωθείσης ταύτης έπικ.ι-.αι 4 μ®τ<?6βλη καί έλήφθη- 

σαν πρός τοΰτο προπαρασζευαι.
Β'. Ά γ γ λ ιζ ό ν σύστημα. Έν ’Αγγλία απαγορεύεται 

ίΐΟΧ 3—Ί’ΧΑ. 3υ—ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1870. • *
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εντελώς ή έν τή χώρα παραγωγή τοΰ καπνού, έπιβάλλε- 
ται δέ έπί τοΰ έξωθεν έρχομένου βαρύ τέλος, μέχρι τής 
έξαντλήσεως τής φορολογικής αύτοΰ δυνάμεως. Διά τοΰ 
συστήματος τούτου άποκόπτονται ευχερέστατα αί έζ τής 
συγχρόνου εσωτερικής παραγωγής δυσχέρεια’., άλλως 
όμως άφίεται τό λαθρεμπορίου σχεδόν ανενόχλητου, διότι 
εύΟύς ώς είσήχθη ό ζαπυός έυ τή χώρα άπα/λάσσεται 
πάσης περαιτέρω έπιτηρήσεως ή έξελέγξεως. Πλήν τούτου 
έπέρχονται άλλαι ζημίαι έκ τής μή καλλιέργειας τοϋ ζα 
πνοΰ, ένεκα τής απώλειας τοΰ κέρδους έκ τής έσωτερικής. 
παραγωγής, ένθα μάλιστα ή χώρα εΐναι ιδιαζόντως δόζι. 
μος πρός καλλιέργειαν τοΰ καπνοΰ. Καθίσταται δέ ζα 
ζατά τοϋτο τό σύστημα δυσχερεστάτη ή μάλλον άδύνατοςί 
ή κατά τά είδη τοΰ καπνοΰ διάφορος αύτοϋ φορολογία» 
ήτις κατά τά έμπροσθεν ρηθέντα εΐναι άπαραίτητον στοι
χείου άγαθής καί τελείας φορολογίας τοΰ καπνοΰ.

Τό μόνον σύστημα δπερ αποφεύγει έπιτυχώς τάς μέχρι 
τοΰδε έκτεθείσας έλλείψείς τών άλλων συστημάτων εΐναΕ 
τό τής μονοπωλίας.

3. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤ11ΜΛΤΟΣ THS ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΣ ΙΔΙΩΣ.

Τό σύστημα τής μονοπωλίας έπί τοΰ καπνοΰ συνιστώσ' 
δοκιμώτατοι οικονομολόγοι ώς ό Malchus, ό Jakob, ό Lotz, ό 
L. Stein, έφαρμόζεται δέ έυ Γαλλία, Αύστρία, 'Ισπανία, 11ο- 
λωνία καί έν πολλαΐς τής ’Ιταλίας χώραις. Πρός τό σύ

στημα τοϋτο αντιμάχονται κατά πρόληψιν πολλοί τών 
οπαδών τής έλευθέρας εμπορίας. Άλλά πρό παντός πρέ
πει νά διακρίνη τις τρία είδη μονοπωλιών 1) τήν ο ί κ ο
ν ο μ ο λ ο γ ι κ ή ν μονοπωλίαν ήτις εΐναι διοικητικόν μέ 
τρον προνομίου έυ γένει ή ειδικού προνομίου άνακαλύ- 
ψεως (patent), 2) τήν αστυνομικήν μονοπωλίαν, ένθα 
λόγος τής άποκλείστικής πωλήσεως εΐναι ή δημοσία ά- 
σφάλεια ώς έπί τής πυρίτιδος ζαί 3) τήν δημοσιολο- 
γιζήνένθα εΐναι τρόπος τής φορολογίας. Έπί τής τελευ

ταίας γίνεται ό πολύς λόγος καί ή πολλή σύζήτησις 
παρά τοΐς οίζονομιζολόγοις. Έζ τής συζητήσεως δμως 
ταύτης προέκυψεν ότι ή μονοπώλια εΐναι άσπαστή ζα· δέν 
έπάγεται ούδεμίαν οικονομικήν ζημίαν, ένθα μόνη αυτή 
καθιστά έφικτήν τήν φορολογίαν, ιδίως ένθα αύτη ώς έπί 
τών Απολαυστικών μέσων μόνου δριον έχει τήν πλειοτέ- 
ραν έξάντλησιν τής φορολογικής αύτών δυνάμεως, δπερ 
έξαιρέτως άληθεύει έπί τής φορολογίας τοΰ καπνοΰ.

Έπί τής διά μονοπωλίας φορολογίας τοΰ καπνοΰ είναι 
διακριτέαι τρεις ζύριαι καί άρχιζαί σχέσεις περί άς διάφο
ρος είναι ή πρακτική διαχείρησις τών διαφόρων έθνών, 
εΐναι δε αύται ή κατά μονοπωλίαν άμεσος παραγωγή τοΰ 
καπνοΰ, ή κατά μονοπωλίαν έπεξεργασία αύτοΰ καί τρίτη 
ή ζατά μονοπωλίαν πώλησις, έν ή έγκειται κυρίως ή φο

ρολογία.
α) Άμίσος παραγωγή έπί μονοπωλίας.

Ή άμεσος παραγωγή τοΰ καπνοΰ διά τής πολιτείας δύ
ναται νά χωρήση μέχρις έντελοΰς άποζλείσεως τών ιδιω
τών ώς έπί τοΰ άλατος. ’Επειδή δμως ή καλλιέργεια τοΰ 
καπνοΰ άπαιτει ίδιάζουσαν ικανότητα, ή άμεσος καλλιέρ
γεια τοΰ καπνοΰ εΐναι άτοπος ζαί έπιζήμιος, πολλω δέ προ- 
τιμότερον νά άτεθή ή άμεσος παραγωγή έντελώς έλευ- 
Οέρα τοΐς Ιδιώταις, άλλά νά άπαγορεύηται ή μετάβασις 
τοΰ παοαγομένου είς συναλλαγήν. Τοϋτο ζατορθούται έάν 
ή πολιτεία εΐναι ό μόνος άγοραστής τοΰ παραγομένου κα
πνοΰ, ζαί μηδέ μόριον τοϋ παραχθέντος μεταβαίνει άπό 
τών χειρών τών καλλιεργητών είς ιδιωτικήν άνάλωσιν.

Ή άρχή αύτη διεξάγεται ζατά μέρος διά τών έξής μέ-

1) ’Λχριϋης έπιτήρησις της ΐόιωτιχής παραγωγής όπως τό 
.•τω.ίοιγιεχοχ άκτιστοιγη άχριβύς πρός τό παραγό/ιεκοκ.

Ή έπιτήρησις ένασζεΐται έν πρώτοις διά δηλώσεως τοϋ 
άγροΰ δν προορίζει ό καλλιεργητής τοΰ καπνοΰ πρός πα
ραγωγήν αύτοΰ, έπειτα δέ δι’ άζριβών διατάξεων περί τής 
φυτείας αύτοΰ. Τό μέτρον τοΰ περιορισμοί τής ζαλλιερ-
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γειας τοϋ καπνοΰ έχει λόγον μόνον όταν ύπάρχη φόβος 
δτι διά τής μεμερισμένης καλλιέργειας τά έξοδα τής έπι- 
τηρήσεως Οά αύξήσωσι καθ’ ύπερβο)<ήν.

2) Κατά μονοπω.ΙΙαν άγορά τοϋ πα,ραχθίντος.
Αΰτη άπαιτεϊ σειράν ειδικών μέτρων, άτινα θεωρητικώς 

δύνανται εύκόλως νά όρ.σθώσιν, έξ ών δμως τής άζριβοϋς 
εφαρμογής ήρτηται ή επιτυχία τής μονοπωλίας· τά μέτρα 
ταΰτα είναι τάδε :

α) νά όρισθή προθεσμία παραδόσεως κοινή εις άπαντα τόν 
ίδιωτικώς παραγόμενον καπνόν κατά κλίμα καί θέσιν τοϋ 
τρόπου τής παραγωγής.

β) νά διορισθώσιν οί ύπάλληλοι καί τά καταστήματα 
ένθα θά γίνηται ή άγορά.

γ) ακριβής ταξινόμησις τών ειδών τοΰ καπνοΰ καί άνά- 
λογος προσδιορισμός τής τιμής, ώστε ή μείζων δεξιότης 
κατά τήν παραγωγήν νά άμείβηται δι’ άναλόγου καθαρού 
κέρδους.

δ) διάταξις τών τύπων τ7ς πωλήσεως, οίτινες πρέπει 
νά ηναι ομοιόμορφοι πρός εύχερεστέραν έξέλεγξιν. Τήν 
βάσιν άποτελοΰσι κατ’ αύτούς τά βιβλία τών πωλήσεων διά 
τούς καλλιεργητάς, έν οίς πρέπει νά σημειώται καί ό α
γρός, δθεν παρήχθη, καί ή άδεια πρός καλλιέργειαν, καί τά 
στελέχη τής αγοράς διά τούς διορισθέντας έπί τής άγοράς, 
άτινα φυσικώ τώ λόγοι πρέπει νά συμφωνώσι πρός τά βι
βλία τής πωλήσεως.

β) Εισαγωγή τοΰ καττνοΰ εξωΟιν.
Ούδεμία αμφιβολία δτι έπί μονοπωλίας, ή εισαγωγή κα

πνοΰ πρός ιδιωτικήν συναλλαγήν απαγορεύεται. Καί ή εισ
αγωγή έξωθεν ώς και ή παραγωγή έν τή χώρα άνήκεί 
άποκλειστικώς τή πολιτεία. Τήν εισαγωγήν δύναται νά 
διενεργήση τό κράτος δι' αμέσου άγοράς τοϋ εισερχομένου 
κατειργασμένου ή άκατεργάστου καπνοΰ, ή άναθέτει τήν 
άγοράν εις έμπορους καί ούτοι προμηθεύουσιν αύτω τόν 
άγορασθέντα· ό τελευταίος τρόπος διενεργούμενος ιδίως 
δια πλειστηριασμοϋ είναι ό προτιμότερος.

Ή κατά μονοπωλίαν εισαγωγή δέν πρέπει ν’ άποκλείη 
τήν εισαγωγήν πρός άτομικήν χρήσιν, διότι μόνον ούτως 
αποφεύγει τις τό λαθρ3μπόριον δπεο ενταύθα ένεκα τοϋ 
μεγάλου κέρδους είναι έπικινουνωδέστα-ον Άλλά πρέπει 
ή τοιαύτη εισαγωγή νά ύποβάληται είς διατυπώσεις, ήτοι 

νά άπαιτήται ειδική έκάστοτε άδεια καί νά περιορίζηται έπί 
ώρισμένου ποσοΰ, έπειτα δέ νά ύποβάληται είς τέλος εισα
γωγής άνάλογον πρός τόν εσωτερικόν φόρον τοΰ καπνοΰ. 

γ) Κατεργασία τοϋ καπνοΰ ίπι μονοπωλίας.
Κατά τήν κατεργασίαν τοΰ καπνοΰ πρέπει νά τηρήται 

αύστηρώς ή μονοπώλια καί πάσα ιδιωτική έπιχείρησις 
νά άπαγορεύηται. Κατά τό σύστημα τής πω)<ήσεως 
κανονίζεται καί ή κατεργασία. Αύτη πρέπει νά παρασκευά- 
ζη κατά ποσόν καί ποιόν άκριβώς δ,τι ή διοίκησις θεωρεί 
κατάλληλον πρός πώλησιν. Δι’ αύτό δέ τοΰτο δέν πρέπει 
νά άνατίθεται είς ίδιώτας, άλλά νά διενεργήται έν κατα- 
στήμασι τοΰ κράτους, ταΰτα δέ νά άνιορύωνται ένθα ή θέ- 
σις φαίνεται κατάλληλος πρός πώλησιν.

Ή κυριωτέρα τής κατεργασίας άρετή είναι νά παρα- 
σκευάζη τόν καπνόν ούτως, ώστε ένώ άνταποκρίνεται πρός 
πάσας τάς απαιτήσεις τής καταναλώσεως, νά συγχωρή 
συγχρόνως καί τάς άναγκαίας παραλλαγάς τοΰ φορολο
γικού μέτρου. Καί διά τούς δύω τούτους σκοπούς εύτυχώς 
ό καπνός άποδείκνυται δεξιώτατος. Ώς κανών πρέπει νά 
τηρήται πάντοτε δτι κατά τό ποσόν καί τό ποιόν πρέπει 
τρία είδη καπνοΰ νά παράγωνται, ταΰτα δέ νά άνταπο- 
κρίνωνται πρός τήν άνωτέραν, τήν μέσην καί τήν άπορω- 
τέραν τάξιν τών πολιτών.

δ) Μέτρον φορολογίας.
Ή τιμή τής πωλήσεως περιέχει τόν φόρον, ούτος δέ άνευ- 

ρίσκεται άφαιροομένων τών έξόδων έκ τοΰ τιμήματος."Οσω 
εύτελέστερος ό καπνός καί δσω έπομένως γενικωτέρα είναι 
αύτοϋ ή χρήσις τοσούτω όλιγώτερον πρέπει ό φόρος νά 
ύπερβαίνη τά έξοδα, ένώ τούναντίον πρέπει νά έπιτείνεται 
καί αύξάνη έφ’ δσον είναι καλητέρα ή ποιότης τοΰ καπνοΰ 
καί έπομόνως ή χρήσις περιορίζεται είς τάξεις ανθρώπων 
μειζόνων προσόδων. Έφ’ δσον ή κατανάλωσίς οεν έλατ- 
τοΰται ό φόρος δέ/ πρέπει νά Θεωρήται βαρύς πρός πάντα 
τά είδη. Τό περιεργότατον τής φορολογίας τοΰ καπνοΰ 
είναι δτι δσω αύξάνει δ φόρος τοσούτω αύξάνει καί ή κα- 
τανάλωσις καί δτι μέχρι τοΰδε δέν εύρέθη τό τελευταϊον 
δριον. ‘Η πώλησις δύναται διττώς νά διενεργηθή· ή ή λια
νική πώλησις άφίεται έλευθέρα είς τούς ίδιώτας, τό δέ δη
μόσιον έπιφυλάσσεται είς εαυτό τήν είς μεγάλα ποσά πώλη- 
σιν, ή αύτό τό δημόσιον διενεργεί καί τήν λιανικήν πώλη- 
σιν. Τό πρώτον σύστημα είναι άπ?νθύστερον, άλλά καθιστά 
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αδύνατον τήν έξέλεγξιν καί τήν έπιτήρησιν τής παρανόμου 
κατεργασίας καί εισαγωγής έξωθεν καπνοΰ. Τό δεύτερον 
είναι όμολογουμένως τό όρθότερον. Τό δημόσιον διατηρεί 
και τά έπί μέρους πωλητήρια, άφίνων έν ποσοστόν έπί 
τοΰ πωλουμένου καπνοΰ είς τόν δι’ ειδικής άδειας πρός 
τοιαύτην πώλησιν γενόμενον δεκτόν. Αί λεπτομέρειαι είναι 
τής διοικήσεως.

4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ.

‘Η Εύρώπη διαιρείται ζατά τάς χώρας ένθα είναι βαρύ 
τέρα ή έλαφροτέρα ή φορολογία τοϋ καπνοΰ, παρατηρειτα 
δέ δτι αί βαρύτερον φορολογούμεναι έχουσι και μείζονα 
κατανάλωσιν τοΰ καπνοΰ. ‘Ημείς ποιούμεθα ενταύθα λό
γον περί μόνων τών άξιολογωτάτων αύτής έθνών.

Έν ’Αγγλία, ώς έρρέθη και πρότερον, δέν ύπάρχει 
τό σύστημα τής άληθοΰς μονοπωλίας. ‘Η έσωτερική παρα
γωγή άπηγορεύθη άπό Καρόλου τοΰ Β'. Ή ’Αγγλία είναι 
ή χώρα τής βαρυτάτης φορολογίας τοϋ καπνοΰ. Κατά τό 
1840 ηύξήθη αυτή ώς εξής· έπί έζάστη; λίτρας καπνού 
έπληρώνετο δασμός έπί φύλλων μέν 3 σχ. καί 5 π., έπί σίγά- 
ρων δέ 9 σχ. καί 5 π., έπί ταμπάκου δέ 6 σχ. καί 5 π., παρε- 
τηρήθη δέ καί μετά τό καταπληκτικόν τοΰτο μέγεθος τοϋ 
φόρου ότιή κατανάλωσίς ηύξησε μέχρι 261,000 κανταρίων. 
Τω 1863 έμειώθη ό φόρος είς 4 σχ. διά τόν καπνόν, είς 3 
σχ, 9 π. μ έχρι 4 σχ. 7 π. διά τόν ταμπάκον, είς 5 σχ. διά 
τά σιγάρρα, άλλ’ ή μείωσις δέν εύδοζίμησεν είσέτι.

Έν 'Ρωσσία παραγωγή, κατεργασία καί έμπόριον τοΰ 
καπνοΰ διενεργοΰνται έλευθέρως. Ή φορολογία είναι διά
φορος κατά τό ποιόν τοΰ καπνοΰ, βαρυτέρα δέ ή τοΰ έξω
θεν εισερχομένου πρός προστασίαν τής έσωτερικής καλλι
έργειας, είσπράττεται δέ κατά τήν κατεργασίαν καί πώλη- 
σιν καί άποδείκνυται έκ τίνος ταινίας, δι’ ής περιβάλλονται 
άπαντα τά προς κατανάλωσιν παρασκευαζόμενα τοΰ κα
πνοΰ είδη. Πλήν τοΰ «όρου εμπορικά και καπνοπωλεία 
καπνών π?.ηρώνουσι χαί τέλος άδειας.

Έν Γαλλία είσήχθη ή μονοπώλια έπί Λουδοβίκου 
τοΰ ΙΔ'. Παρέχει δέ τό τρανώτατον παράδειγμα τής συγ
χρόνου αύξήσεως τής φυρολογίας καί τής αύξήσεως τής 
καταναλώσεως. Περιεργοτάτη ειν»ι ή έποχή τής έπανα- 
στάσεως. Τώ 1791 κατηργήθη τό μονοπώλειον, καί έπε- 

βλήθη φόρος καταναλώσεως 25 φρ. έπί 100 λίτρων. Τά 
εισοδήματα άτινα πρό τής έπαναστάσεως άνήρχοντο είς 
32 έκατομμ. λίρ. περίπου έξέλιπον σχεδόν έντελώς. Έτει 
θ', τής έπαναστάσεως τά έκ τοΰ καπνοΰ εισοδήματα άνήρ- 
χοντα είς 1,130,000 φρ. Αύξηθέντος τοΰ φόρου τώ I'. έ- 
τει ηύξησαν καί αί πρόσοδοι είς 4,300,000 φρ. Τω 1806 
ό διπλασιασμός τοΰ φόρου άπέφερε 15 έζατομ. Τό Διά
ταγμα τής 29 Δεκεμβρίου 1810 είσήγαγεν έκ νέου τήν 
μονοπωλίαν, αί δέ πρόσοδοι τοΰ κράτους ηύξησαν είς 28 
έζατομ.

Μετά τήν φυγήν τοΰ Ναπολέοντος τοΰ Α' έγένοντο πο- 
λυειδεΐς προσβολαί τής μονοπωλίας. Μ ή τολμώντες όμως 
νά ζαταργήσωσιν αύτήν έντελώς παρέτεΐνον αύτήν έπί δε
καετίαν. Πάντοτε δέ παρετηρήθη αύξησις σπουδαία τών 
προσόδων. Ένώ τώ 1815 ή καθαρά πρόσοδος ήτο 23,300, 
000 φρ. τώ 1855 άνήλθεν είς 113,800,000 φρ.

Έν Λ ύ σ τ ρ ί α είσήχθη ή μονοπώλια ήδη τω 1670. 
Μέχρι τοΰ 1784 έξεδίδοτο είς μίσθωσιν καί άπέφερε μόνον 
1,925,000 φιορινίων. Τώ 1784 άνέλαβεν αύτή ή κυβέρ- 
νησις τήν παραγωγήν, άλλ’ αί Ούγγρικαί χώραι καϊ ή Γα
λικία έμειναν έλεύθεραι. Τω 1834 συνέστη ιδία Διεύθυνσις 
τής κατεργασίας τοΰ καπνοΰ. Τω 1828 είσήχθη ή μονο
πώλια καί έν τή Νοτία Τυρολία, τώ δέ 1851 είσήχθη τέ
λος καί έν Ουγγαρία, καταργηθέντων τών ιδιωτικών κατα
στημάτων σκευασίας τοΰ καπνοΰ έπί άποζημιώσει. Έντός 
πενταετίας έδιπλασιάσθησαν σχεδόν αί πρόσοδοι· ουτω τώ 
1851 ή καθαρά πρόσοδος ήτο 13,926,703 φιορίνια, τω 
1851 δέ 26,557,517 φιορίνια, ένώ ζατά τόν αύτόν χρόνον 
ή καθαρά πρόσοδος έπί άντιζειμένων καταναλώσεως άνέβη 
μόλις κατά 30 έως 31 0]0, τοΰ τελωνείου εως 3,1 τοΐς 0]0 
καί τοΰ άλατος κατά 3,6 τοΐς 0]0.

Κατά τήν εισαγωγήν τής μονοπωλίας έν Ούγγαρία έλέ- 
γετο παρά πολλών ότι ή καλλιέργεια αύτοϋ θά καταστρα- 
φή, έν αύτή τή παραγωγοτάτη τοΰ καπνοΰ χώρα έκ τής 
μονοπωλίας. Αί καταστατικαί παρατηρήσεις έβεβαίωσαν τό 
έναντίον, δτι ένώ δηλαδή τώ 1851, ήτοι κατά τήν εισα
γωγήν τής μονοπωλίας, ό αριθμός τών φυτευτών άνήρ- 
χετο είς 40,113 μετά 35,136 ζευγαρίων τώ 1855 οί φυ
τευτά! ήσαν 83,575 μετά 60,241 ζευγαρίων, ώστε έν τοΐς 
νεωτάτοις χρόνοις ή παραγωγή ούχί μόνον καλύπτει τήν 
κατανάλωσιν, άλλά καί έν μέρει ύπερβάλλει αύτήν. Ή ίσ-
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τορία αυτή τής μονοπωλίας έν Λύστρία, ιδίως άπό τής εί- 
σαγωγής τής μονοπωλίας έν Οϋγγαρίφ εΐναι διδακτιζωτά- 
τη διά χώρας έν αις ώς ή ήμετέρα ό καπνός κα’λλιεργει- 
ται έλευθέρως, καθόσον παρέχει τρανήν άπόδειξιν ότι ή 
μονοπω ία έπενεργεϊ εύεργητιζως έπί τ . ς παραγωγής, ά 
σφαλίζουσα αύτή έκ τών προτέρων τήν έζποίησιν τοΟ προ
ϊόντος.

Γίδομ.εν ανωτέρω τό έν Γερμανία ΐσχύον σόσττμα Φορο
λογίας · 
σωτερικήν 
λόγια, 
καπνών 
σωτερικού 
εδάφους 
ίδιον μέ

ν τ.

τό έν Γερμανία ΐσχύον σόστημα φορο- 
τοΰ έξωθεν εισερχομένου καπνοΰ. 'ίΐς πρός τήν έ- 
'·' παραγωγήν εΐναι διάφορος ζατά κράτη ή φορο 
Χώρα· τι··ες δέν ποιοΰσιν ούδιυ.ίαν διάκρισιν τών 
άλλ’ έ, ίσου φοοολογοΰσι καί τούς ετεροειδείς έ- 

απνο ς. ΊΙ Πρωσσία δ αζρίνει τέσσαρα είδη 
κα.··.λ·.εργουμέν:υ δ’.ά καπνόν, έχει δέ δι’ έκαστον 
ιρον φορολογίας, 
ίλει προσΟέτομεν συ κριτικόν

• έλήφθη έζ του Juurn ■·! 
18υ9 ζαί είναι έσ

ς τών άλ·.-;
καθαρά πρόσοδος είς φράγκων

...... «. πίνακα κατά χώρας 
τής καΟαράς προσόδου καί τής χατ’ άνθρωπον διανομής αύ
τής. Ό πί·.ζ: έ ήφΟη έζ. τοϋ Jourii rfes Ε onomistes, εΐ αι 
περί τοΰ έτους 48y9 ζαί είναι εσφαλμένος καθόσον παρέ
χει μικροτέοους τών αληθών άριΟμσύς. Υπολογίζεται δέ ή 

εκατομμύρια.

I. Π. Ε

καθαρά π-.ί-οκ; κατ’ ανθρωπαν
’Αγγλία 118,1 4,40 β?.
Γαλλία 88.0 2,θ0 »1 τρρ,α/ά «.1 0,37 »

■ Ηολονίζ.· ς.' 0,44 »Λύστρίζ ’·) J 1| 0,60 »

Ε \ \1Ι ΜΚί. ΤΥ*  ' < \ ■» *.  Π'.ΓΠ·

Ιί ύπό τινων ύπ;: 
ζ· ■ είς τήν *Ελληνι  ·, 
όσω μ· ρτυρεΐή τ υτ 
ά··' .'./ ύπό τό α·;τ> π 
' · ·.· νά παρα- ’ ώ,

εν ό λό· : οΟ
Τό ακριβές ζίι ■

~ ω~·η συκή άνή- 
τόσω αμφίβολος, 
ατος πρίς πολλά 

■τ -. Ουδέ ού-
■■ ’-ν ; τυίαν απ'-

·■/?- καταγ .γής. 
η·:ο εις ν- μ*.
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σημβρι-ά: χώρας καί 5τ· οί »ά'θΐκ$· α»-ώ< τρώ ουσι τόν άρ 
χαΐον καρπόν του νωπόν, καταδίκάζοντες τούς ξένου; εις 
τήν ξηροφαγίαν. “Οτι καθ’ όλους τούς λόγους πρόκειται 
περί ύγιεινής τροφής, κατά τούτο ή πεΐοα όλων τών αιώ
νων εΐναι σύμφωνος. "Ας προστεθή καί ή ιδέα τών συκοφά
γων Πυθαγορείων, οΐτινες έπίστευον ότι ή χρήσις τών σύκων 
έμπεδόνεί τήνήθικήν και υποκινεί τάς φιλοσοφικά; μελετάς.

Χωρίς περαιτέρω πολυπραγμοσύνης εις τήν θεωρητικήν 
ταύτην έν οιαν, δέν γ.ωρίζω άλλον καρπόν ά.αμιχΟέντα είς 
τά; κοινω ικάς τύχα; τοΰ ‘Ελληνισμού μετά τοσαύτη; έν- 
τάσεως όσον ό τής συκής ‘Ο συκοφάντης είναι δημιούρ
γησα τής ‘Ελληνικής γλώσσης, ανήκει αάλιστα είς τό έκ 
λεκτότερον τμήμα τής ‘Ελλάδος, την ’Αττικήν. Ήρχισεν 
άπό τής καταδειξεω; τών παρανόμως έξαγόντων τά Άθη 
ναϊκά σύκα (σΰκον-φαί-ω) καί ετελείωσεν είς τόν τρόμον παν
τός τίμιου ανθρώπου, τό -όποιον τό νέο» συκοφαντικόν επάγ
γελμα ένωοίς περιελαοε Καθώς λέγει ό ’Αθηναίος (Γ', 74) 
«ούδ*  έξάγεσθαι έκ τή: ’Αττικής τάς άπ’ αύτών γίνομένας 
ίσχάδας. ινα μόνοι άπολαυ.ιεν οί κατοικοΰντες· και έπεί 
π»Αλοι ένεφα ίζοντο δίακλέπτοντες, οί τουτους μηνύοντες 
τοϊ; δικασταϊ; έκλήθησαν τότε πρώτον συ-οφάνται.» Προσ 
θέτουσι δέ οί έτυμολόγοί, ότι «καλλίστων όντων τών ’Αθη
ναίων σύκων και διά τοϋτο κωλυόντων έξάγειν αύτά (έκ 
τής ’Αττικής), έκλεπτον αύτά τινές καί έξήγον έξω, τούς δέ 
μυνύοντας καί «ραίνοντας τούς εξάγοντας, άπεδέχοντο 
μέν,έξ ών δέ έπραττον, συζοφάντας ώνόμασαν συνέβη δέ και 
τούς όπωσοϋν κατηγοροΰντας τίνος φιλαπεχθημόνως, ούτω

• η
ίς τό πείσμα όλων τών άπαγορεύσεων τής 

συκοεξαγωγής, τό βέβαιον εΐναι ότι ή τράπεζα τοΰ ΙΙέρσου 
βασιλέως έγίνωσκε τάς ώοαιοτέρας τών ’Αττικών ισχάδων 
καί ότι, έάν πιστεύσωμεν τόν Άθήναίον (IΔ', 67), ό εκλεκτός 
ούτος καρπός δέν είναι άλλότριος πρός την κατα τής ‘Ελλά
δος εκστρατείαν τοΰ Εέρξου" «εΐσενέγκαντος γάρ ποτέ τών 
εύνούχων τινός έν τοΐς λοιποΐς τραγήμασιν ίσχάδας ’Αττι
κά;, έρωτήσαι (τόν Ξέρξην) ποδαπαί εΐσιν. Έπεί δέ έπύθετο 
έξ ’Αθηνών, τοΐς άγορασταΐς εκέλευεν ώνεΐσθαι, έως άν έξου- 
σία γένηται αύ’ώ λαμβάνει·/ όταν έθέλη, καί μή άγοράζειν. 
Λέγεται δέ τον εύνοϋχο·/ έπίτηδες τοϋτο ποιήσαι, ινα αυτόν 
ύπομνήση τής έπί τας ’Αθήνας στρατεΐας.» Τοιούτοί πάν 
τότε οί αύλικοί. Αί ερεθιστικοί ιδιότητες αύτών ώς καί αί

προσαγορεύεσθαι
Έν τούτοις ε



I522 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

άρπακτιχαί τών μεγάλων Βασιλέων είναι τόσον άρχαΐαι, όσον 
καί αί ίσχάδες τών ’Αθηνών.

Έάν άπό τής απαγορευτικής ταύτης περιόδου μεταβώμεν 
εις τήν τελευταίαν χαθ’ ήμας τεσσααρχονταετίαν, ή εξα
γωγή τών 'Ελληνικών σύκων, είναι τόσω ελεύθερα, δσω 
ήδύνατο νά έπιδυμήση ό έσχατος τών συκοφάγων κατοίκων 
τών πλησιεστέρων πρός ήμάς τριών αύτοκρατοριών, τής 
Αύστριακής, ‘Ρωσσιχής καί Τουρκικής, αί’τινες ύπό γενικήν 
έποψιν είναι αί σπουδαιότεραι χαταναλώτριαΐ τών Ελληνι
κών σύκων. Έπί 205308 στατήρων εξαγωγής τοΰ 1872, ή 
μέν Αυστρία κατηνάλωσε 132237, ή δέ 'Ρωσσία 33290, ή 
οέ Τουρκία 14954. Μόλις απολείπονται, έκ τής όλης εξα
γωγής, 3917 στατήρες διά τήν’Αγγλίαν χαί 910 διά τήν 
Ιταλίαν, 'Ρωμουνίαν, Αίγυπτον καί Γαλλίαν.

Αί έπί τής συκοπαραγωγής εισπράξεις τοΰ δημοσίου θη
σαυρού τής Ελλάδος άναφέρονται μάλλον είς τήν έγγειον 
ή εις τήν τελωνιαχήν τοΰ προϊόντος φορολογίαν. Κατά τόν 
φορολογικόν π. χ. νόμον τής 23 Μαρτίου 1874 μεταξύ τών 
προϊόντων, τών οποίων ό έγγειος φόρος καί τό δικαίωμα 
τής επικαρπίας είσπράττονται είς τά τελωνεία, λογίζονται 
καί τά σύχα φορολογούμενα κατά τήν εξαγωγήν ή τήν διά 
θαλάσσης μεταφοράν έπί μια καί ήμισεία δραχμή κατα στα
τήρα. Κατά τόν πρΰπολογισμόν τοΰ 1873 τό εντεύθεν πη- 
γάζον εισόδημα τής έπικρατείας προσδιωρίσθηείς 440000 δρ. 
έξ ών αί 200000 άνήκουσίν είς τήν κατηγορίαν τών έθνι- 
κοϊδιοκτήτων σύκων τών επαρχιών Καλαμών, Μεσσήνης, 
Έπιδαύρου Αιμηρας καί Πυλίας. Εν γένει τό σπουδαιότε- 
ρον τής Ελληνικής συκοπαραγωγής μετετέθη άπό τής αρ
χαίας ’Αττικής είς τήν νεωτέραν άνατολικομεσημορινήν Πε
λοπόννησον. Καί μεταξύ τών Κυκλάδων ή άλλοτε περίφη
μος διά τά ώραΐα σύκα της Νάξος έπί μικροΐς νΰν σχετι
κώς συναγωνίζεται πρός τήν Τήνον, "Ανδρον κλπ.

“Ίνα δοθή γενική τις έννοια περί του κλάδου τούτου τής 
δενδροκομικής τοϋ έθνους έργασίας, χρησιμότατος είναι ό 
ύπολογισμός τής κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν συζοεξα- 
γωγής είς βάρος καί αξίαν. Έπάν είς τά ολικά κατ’ αύτόν 
ποσά προστεθή καί ή εσωτερική ζατά τόπους, είς νωπά καί 
ξηρά σϋκα, κατανάλωσίς, ή είκών θέλει μέν εΐσθαι πλήρης, 
έχει όμως πολλήν τής φαντασίας άνάγχην. Διά τό προκεί- 
μενον θέμα άρχει ή έπί τού όλου έξαγωγιχοΰ ήμών έμπορίου 
ποώαιοτης τών σύκων διότι χατέχουσι ταΰτα τήν τε-
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τάρτην μέν θέσιν κατά τά έτη 1869, 1870, 1871 καί 1872 
τήν πέμπτην δέ κατά τό έτος 1873. 'Η παρατήρησις αύτη 
δικαιολογεί τήν έπί τών επομένων αριθμών τής άπό 1869 

73, συχοεξαγωγής προσοχήν :

Έτη
1864
1865
1866
1867
1868

Στατηρις
109163 
110646 
103515
138266
135549

Δραχμαί
1336360 
1574303 
1616422 
185268ο 
227161ο

Έτη
1869
1870
1871
1872
1873

Στατήρες
152387
112749
207067
205308
141013

Δραχμαί 
2286060 
1702730 
31147 53 
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Έκ τής διαιρέσεως τής προκειμένης δεκαετίας είς δύο ίσα 
τμήματα παρατηροΰμεν, δτι άπό τοϋ πρώτου είς τό δεύτε
ρον ύπάρχει μεγίστη τώ όντι πρόοδος. ’Από 597 χιλ σ α- 
τήρων κατά τήν πρώτην πενταετίαν, έξήγαγεν ή δεύτερα 
818 χιλ. καί άπό 8^ έκατομμυρίων δραχμών άξίαν τής 
πρώτης πενταετίας, έδημιούογησεν ή δεύτερα ύπέρ τά 13^. 
Έπί τοΰ όλου γεωργική βιομηχανία, είσάγουσα έν τω τόπω, 
διά τής μικροτέρας σχετικώς παραγωγικής δαπάνης έντος 
δέκα έτών, 22 εκατομμύρια δραχμών, μέσος όρος πλέον 
τών 2| έκατομ. κατ’ έτος, κατέχει άναμφισβητήτως σπου- 
δαιοτην βαθμίδα είς τήν κλίμακα τής έύνικής παραγωγής.

'Π περαιτέρω τελειοποίησις τοΰ γεωργικοΰ τούτου κλά
δου συνδέεται άφ’ ένος μέν πρός τήν βελτίωσιν τοϋ είδους 
τών σύκων χαί τής τεχνικής διά τό έμπόριον προπαρασκευής 
αυτών, άφ’ ετέρου δέ πρός τήν γνώσιν τών πρός ούς ή ήιζε- 
τέρα συκοπαραγωγή συναγωνίζεται έν ταΐς ξεναις άγοραΐς. 
Τά ωραιότερα τών σύκων οφείλονται είς τά παράλια τής 
Ίονίας. Είναι μεγάλα, στρογγυλά χαί υποκίτρινα. Ή γλυ- 
κύτης καϊ ή λεπτοτης αύτών έχουσι τι άληθώς έξοχο*.  Τό 
δέ έμπόριον τά γνωρίζει ύπό τρεις ιδιαιτέρας ποιότητας καί 
τά μεταβιβάζει άπό τής Σμύρνης είς ’Αγγλίαν κυρίως, 
’Ολλανδίαν καί Αύστρίαν. ’Απέναντι τών ούζων τούτων τά 
Ελληνικά έχουσι τι σκληρόν κατά τήν εξωτερικήν επιφά
νειαν, χαθυστεροΰσΐ ζατά τήν γλυχύτητα καί έν γένει άπο- 
τελοΰσιν ύποδεέστερον είδος. Τίνος ένεκα δέν καλλιεργούν
ται κατά τάς τερπνάς τής Μεσσηνίας άκτάς τά έπί τών 
Ίονικών τοσούτον εύοοζιμοΰντα ; Άλλά κα· ό τρόπος τής 
διά τήν εξαγωγήν προπαρασκευής τών Ελληνικών σύκων 
δεΐται ιδιαιτέρας επεξεργασίας. Απανταχού αί μέθοδοι με
ταβάλλονται καί τελειοποιούνται. Άρά γε αί τής Έλληνι-
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κης γεωργικής πρέπει νά μένωσι στάσιμο·.; Ό τρόπος π. χ. 
τής έν χλιβάνοις άποξηράνσεως τών σύκων, δ τόσον έν 
χρήσετ ζατά τάς Κυκλάοας, ύποβιβάζει σημαντικώς τήν 
ποιότητα αύτών. Ή έκ.λογή τών ύγιών σύκων, ή ταχύτης 
περί τήν ηλιακήν άποξήρανσίν αύτών, ή καΟαριότης καί ή 
τοποθέτησίς των έξασκοΰσι μεγάλην επιρροή ι έπί τοΰ έν 
γένει συκοεμπορίου.

Κατ’ αύτό έκτός τής Μικρας ’Ασίας ανταγωνίζονται πρός 
τά Ελληνικά σύκα καί τά τής Δαλματίας, τής μεσημβρι
νής Ιταλίας, τής Ισπανίας, τής ΙΙορτογαλλίας καί τής 
μεσημβρινής Γαλλίας. Μεαξϋ τών Ιταλικών σύκων τά 
τής Γενούης διακρίνονται δια τήν πρός τά Ίονίκά προσεγ- 
γίζουσαν γλυκύτητα αύτών. Κατόπιν έρχονται τά Δαλμα- 
τικά καί Γαλλικά, μικρά τό μέγιθος, Κανώς γλυκά και 
δυσκόλως άντέχοντα είς τήν επιρροήν τού χρόνου.Άπέναντι 
τών σύκων τούτων τής Δυτικής Εύρώπης τά 'Ελληνικά δύ
νανται νά εχωσιν αξιώσεις εις κρειττονας όρους συναγωνι
σμού ύπό μίαν έν τούτοις προϋπόΟεσιν τήν τής κατανοή- 
σεως τών περιστάσεων τής εύοείας τών καταναλωτών 
άγοράς. Δέν άρχει να οίοητε, π.,έπει χαί καλώς νά δίδητε. 
Βίλτίωσίς λοιπόν τοΰ είδους τών σύκων, άναλόγως τών με
γίστων εύχολιών τοΰ ήμετέρου κλίματος, καί έκπολίτισίς 
τής διά τό έμπόριον προπαρασκευής αύτών, ιδού δύο συνθή 
χαι διά τήν περαιτέρω εύρωστοτέραν τής ήμετέρας σιτοπα

ραγωγής άνάπτυξιν.

ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ

Πρέπει αρά γε ή πρακτική νά συμμορφώται πρός τά 
δόγματα τής θεωρίας, ή εΐναι άναπόφευκτον καί ή θεωρία 
νά έμπνέηται έκ τών κανόνων τής πρακτικής; Μεταξύ 
τών μεγάλων θεμάτων τής οικονομικής έπιστήμης, έπί 
τών όποιων διίστανται άπ’ άλλήλων οί πρακτικώς τά 
πράγματα διαχειριζόμενοι καί οί Οεωρητικώς αύτά έπι- 
σκοποΰντες, ή διεθνής εμπορική πολιτική κατέχει κυριω- 
τάτην Οέσιν. ’Ενώ δέ ή θεωρητική ελευθερία ποιεί καθ’ έ- 
κάστην νέας προόδους είς τό εύρύ στάδιον τής πολιτικής 
ταύτης, ή καθολική τής έπιστήμης άνάπτυξις επιβάλλει 
τήν έπίσχεψιν εις άμφότερα τά αντίπαλα στρατόπεδα.

τήν πολιτικήν των υπαρξιν,

Τοιουτοτρόπως ελπίζω, ότι ή Οικονομική Έπιθεώρησις εύ- 
χαριστως θέλει φιλοξενήσει τάς έπομένας μέσας, τρόπον 
τινα, ιδέας, τάς οποίας δανείζομαι έκ τής ίσχυράς καί 
πρωτοτύπου διανοίας τοϋ List.

— Ααοί πτωχοί, ασθενείς καί βάρβαροι δφείλουσι κατά 
πρώτιστον λόγον εις τήν φρόνησιν τοΰ έμπορικοϋ αύτών 
συστήματος τόν οποίον κατόπιν απέκτησαν πλούτον καί 
ίσχύν. Άφ’ έτέρου άλλοι υπέρλαμπροι λαοίέπεσκιάσθησαν 
διά τήν ελλειψιν ορθού εμπορίας συστήματος. Υπήρξαν 
μάλιστα έθνη, τά όποια άπώλεσαν τήν ανεξαρτησίαν καί 
τήν πολιτικήν των υπαρξιν, διότι προ πάντων τό έμπο
ρικόν αύτών σύστημα δέν έβοήθησε τήν άνάπτυξιν καί 
τήν έμπέδωσιν τής έθνιζότητος αύτών.

Τό διεθνές έμπόριον περιβάλλεται καθ’ έκάστην διαφέ- 
ρον έπικρατέστερον. Διότι όσω άφ’ ένός μέν ή μεγαλο- 
φυία τών ανακαλύψεων καί τών βιομηχανικών τελειοποιή
σεων, άφ’ έτέρου δέ ή κοινωνική καί πολιτική πρόοδος 
βαοίζουσι ταχέως, τόσω μεγεθύνεται μέν ή άπόστασις με
ταξύ τών στάσιμων καί τών προοδευτικών επικρατειών, 
έπιτείνεται δέ ό κίνδυνος τής όπισθοθρομήσεως. ’Εάν πρό- 
τερον ήσαν αναγκαίοι ολόκληροι αιώνες διά τό μονοπώ- 
λιον τής κυριωτάτης άλλοτε περί τά έρια βιομηχανίας, 
ήρζεσαν κατόπιν δεκάδες τινές έτών διά τήν πολλω σπου- 
δαιοτέραν περί τόν βάμβακα βιομηχανίαν, ολίγα δέ μά
λιστα έτη διά τήν ’Αγγλίαν ινα έλκύση είς έαυτήν άπασαν 
τήν λινοβιομηχανίαν τής ηπειρωτικής Εύρώπης.

Έν ούδεμια άλλη εποχή εΐδεν ό κόσμος ά)Λην έπικρά- 
τειαν βιομηχανικήν καί έμποριζήν,διαθέτουσαν τόσον άπειρα 
μέσα όσα ή σήμερον βασιλεύουσα ’Αγγλική, άκολουθοΰ- 
σαν σύστημα τόσον συνεπές καί μετερχομένην ------- '"■*■·
δραστηριότητα είς συγκέντρωσιν παρ’ έαυτή 
τεχνικής βιομηχανίας, τοΰ μεγάλου έμπορίου, ■ 
χίας τών θαλασσών, καί είς ύποταγήν όλων 
ώς άλλων Ινδών, ί 
αύτής ζυγόν.

’Απέναντι τής βιομηχανικής ταύτης καί εμπορικής έπι- 
δρομής οί πρακτικοί τών άλλων έθνών άνδρες έμόρφω- 
ναν ιδιαίτερον σύστημα ύπερασπίσεως, δανεισθέντες πολλά 
έζ τών περί προστασίας τής εγχωρίου έργασίας ίσχυσάν- 
των ζατά τούς προτέρους αιώνας δογμάτων. Άνταγωνι

ι τοσαΰτην 
. ή: χειρο-

ής βιομηχανίας, τοϋ μεγάλου έμπορίου, τής ζυριαρ-
, ζαΐ είς ύποταγήν όλων τών λαών, 
ύπό τόν βιομηχανικόν καί εμπορικόν

’Απέναντι τής βιομηχανικής ταύτης καί εμπορικής έπι-
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σμός λοιπόν μεταξύ θεωρίας καί πρακτικής, κατά τόν ό
ποιον παρίσταται ή εξής άπορία:

Είναι λογικόν νά ύποθέση τις, ότι ή μέν θεωρία, διά τής 
απεριορίστου δυνάμεωςτής διάνοιας της, απανταχού άκρι- 
βώς άνεγνώρισε τήν φύσιν τών πραγμάτων, ή δέ πρα
κτική, έν τή έπίσης άπεριορίστω διανοητική αύτής άσθε- 
νεία, μή δυνηθεΐσα νά έννοήση τάς ύπό τής πρώτης άνα- 
καλυφθείσας καί διακηρυχΟείσας αλήθειας, έξακολουθεϊ 
έπί γενεάς ολοκλήρους νά έκλαμβάνη προφανείς πλά
νας άντί άληθεϊών; Μήπως οί πρακτικοί, μεθ’όλην τήν έν 
γένει προσήλωσιν αύτών πρός τό ύπάρχον, άνθίστανται 
τόσον σταθερώς κατά τής θεωρίας, διότι αύτη προσκρούει 
είς τήν φύσιν τών πραγμάτων.

Τό ακριβές είναι ότι ή άντίδρασις μεταξύ θεωρίας καί 
πρακτικής, έπί τοϋ θέματος τής έμπορικής πολιτικής εί
ναι έπί τοσοΰτον σφάλμα τών θεωρητικών άνδρών, έφ’ ό
σον καί τών πρακτικών. Ή Πολιτική Οικονομία πρέπει 
έπί τής διεθνούς εμπορίας νά άντλή τά μαθήματά της 
έν τή πείρα, νά συνδυάζη τά όποια συνιστά μέσα πρός τάς 
άνάγκας τοϋ παρόντος, πρός τήν ειδικήν κατάστασιν έκά
στου λαοϋ, χωρίς έν τούτοις νά παραγνωρίζη τάς άπαι- 
τήσεις τοϋ μέλλοντος καί τής άνθρωπότητος ολοκλήρου.

'Υπό τήν έποψιν τοϋ μέλλοντος καί τής έν γένει άν- 
θρωπόοητος, ή φιλοσοφία επιζητεί τήν έπί μάλλον καί 
μάλλον προσέγγισιν τών έθνών πρός άλληλα, τήν κατά 
τό δυνατόν άποσκοράκισιν τοϋ πολέμου, τήν έμπέδωσιν 
κάί άνάπτυξιν τοΰ διεθνούς δικαίου, τήν μετάβασιν άπό 
τοΰ νΰν δικαίου τών έθνών εις τό όμοσπονδικόν μεταξύ 
αύτών δίκαιον, τήν ελευθερίαν τών μεταξύ τών λαών 
σχέσεων, τόσον έν τή ήθική όσον καί έν τή ύλική τάξει, 
τέλος τήν ένωσιν όλων τών λαών ύπό τήν σημαίαν τοΰ 
δικαίου, ήτοι τόν παγκόσμιον συνεταιρισμόν.

'Τπό τήν έποψιν τοϋ συμφέροντος ιδιαιτέρως τούτου ή 
εκείνου τοΰ λαοϋ, ή πολιτική έπιζητεϊ, άπ’ έναντίας, έγ- 
γυήσεις τής άνεξαρτησίας καί διάρκειας του, μέτρα έπίτή- 
οεια, είς έπίσπευσιν τής προόδου αύτών έν τώ πολιτισμω, 
τή εύπορία καί τή ίσχύϊ, τελειοποίησιν τής κοινωνικής 
του καταστάσεως διά τό τέλος τής καταρτίσεως αύτοϋ 
είς σώμα τελέως καί άρμονικώς ανεπτυγμένου καθ’ όλα 
του τά’ μέρη, πλήρες καθ’ εαυτό καί πολιτικώς άνεξάρ- 
τητον.

Ή ιστορία, άφ’ ετέρου, ύποστηρίζει άνενδοιάστως τάς 
απαιτήσεις του μέλλοντος, διδάσκουσα πώς, καθ’ όλας τάς 
έποχάς, ή ύλική καί διανοητική πρόοδος διετέλεσε συνδε- 
δεμένη μετά τής έκτάσεως τής πολιτικής κοινωνίας καί 
τών έμπορικών σχέσεων. Πλήν συγχρόνως ή ιστορία δι
καιολογεί καί τάς άπαιτήσεις τής πολιτικής καί τής έθνι
κότητος, διδάσκουσα πώς άπωλέσθησαν όσα έθνη δέν ή- 
γρύπνησαν ίκανώς έπί τών συμφερόντων τής άναπτύξεως 
καί τής ισχύος αύτών, πώς τό έντελώς ελεύθερον έμπό
ριον μετά χωρών, μάλλον προκεχωρημένων, πήρξεν ώφέ- 
λιμον μέν εις λαούς τρόπον τινά άρχαρίους, άμα όμως ου- 
τοι έποιήσαντο βήματά τινα πρός τά εμπρός, τότε δέν ή- 
δυνήθησαν είμή διά περιορισμών τινων έν τώ έξωτερικώ 
έμπορίω αύτών νά προχωρήσωσι περαιτέρω καί νά συναν- 
τήσωσιν εκείνους οί όποιοι προεπορεύθησαν. Έπίσης διδά
σκει ή ιστορία τό μέσον τοϋ συμβιβασμού τών αμοιβαίων 
απαιτήσεων τής φιλοσοφίας καί τής πολιτικής.

Άλλ’ή πρακτική καί ή θεωρία συνηγορουσιν άποκλειστι- 
κώς ή μέν ύπέρτών ιδιαιτέρων άπαιτήσεων τής έθνικότητος 
ή δέ υπέρ τών άπολύτων αξιώσεων τοϋ κοσμοπολιτισμού.

Ή πρακτική ύποπίπτει είς βαρύ αμάρτημα, ύποστηρί- 
ζουσα άπολύτως καί γενικώς τήν χρησιμότητα καί τήν 
άνάγκην τών έμπορικών περιορισμών, διότι υπήρξαν ουτοι 
ώφέλιμοι καί αναγκαίοι παρά τισι τών έθνών καί κατ’ ι
διαιτέρας περιόδους τής άναπτύξεως αύτών. Δέν βλέπει 
ή πρακτική ότι οί περιορισμοί ουτοι ήσαν απλώς μέσα 
καί ότι μόνη ή έλευθερία είναι ό σκοπός. Έχουσα ή πρα
κτική ένώπιον της τό έθνος καί ούχί τήν άνθρωπότητα, 
τό παρόν καί ούδεποτε τό μέλλον, είναι άποκλείστικώς 
πολιτική καί εθνική, στερείται τής άνωτέρας φιλοσοφικής 
έπόψεως καί άγνοεϊ τήν κοσμοπολιτικήν τάσιν.

Άφ’ έτέρου ή θεωρία, όποιαν τήν ώνειρεύθη ό Quesnay 
καί τήν διεμόρφωσεν ό Adam Smith, έμπνέεται άποκλειστι- 
κώς ύπό τών κοσμοπολιτικών απαιτήσεων τοϋ μέλλοντος 
καί μάλιστα τοϋ μάλλον άπομεμακρυσμένου. Ό παγκό
σμιος συνεταιρισμός καί ή άπόλυτος έλευθερία τών διε
θνών συναλλαγών, ίδέαι ίσως μετά αιώνας πραγματο
ποιήσιμοι, θεωρούνται ύπ’ αύτής ώς άπό τοϋδε κατορθω- 
ταί. Παραγνωρίζουσα τάς άνάγκας τοΰ παρόντος καί τήν 
Ιδέαν τής έθνικότητος, άγνοεϊ τήν ϋπαρξιν τοΰ έθνους καί 
έπομένως τήν άρχήν τής ανατροφής ιού ίχνους
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ύπό τήν έποψιν τ ή ς ά ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς. Έν τώ 
άποζλειστιζώ χοσμοπολιτισμφ αύτής, έχει πρό οφθαλμών 
πάντοτε τήν ανθρωπότητα, τό ευ είναι τοΰ γένους ολο
κλήρου, ούδέποτε τό έθνος καί τήν ευδαιμονίαν τούτου, 
άποστρέφεται τήν πολιτικήν καί καταδικάζει τήν πείραν 
καί τήν πρακτικήν ώς θέματα τετριμένα. Μή ύπολογί- 
ζουσα τά ιστορικά γεγονότα πέραν τών ιδιαιτέρων τάσεών 
της, αγνοεί ή θεωρία ή παραμορφόνει τά πολεμοΰντα τό 
σύστημά της μαθήματα τής ιστορίας, εύρίσκεται είς τήν 
άνάγκην νά άρνηθή τά άποτελέσματα τής εμπορικής έν 
γένει πολιτικής καί νά ύποστηρίξη, παρά πάσαν άλήθειαν, 
οτι ή Αγγλία απέκτησε τόν πλούτον καί τήν δύναμ,ιν 
αυτής, εναντίον τής πολιτικής ταύτης ζαί ούχί δι’ αύτής.

’Αλλ’ έν τή ζωή τών λαών καθώς καί έν τή ζωή τών 

τέρω έπέκτασιν τών ορίων τής καθολικής προόδου. Αίδυ 
νάμεις αύται εΐναι ή πείρα καί ή άνάγκη. Ύπό τάς εμπνεύ
σεις αύτών, αργά ή γρήγορα, ή συνενόησις τής πρακτι
κής καί τής θεωρίας δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς εύτοπία. 
Καί δ,τι σήμερον θεωρείται ύπό τής μέν ώς άζατόρθωτον 
ή ύπό τής δέ ώς γελόΐον, άρζεΐ νά άφαιρεθή τι έντεϋθεν ή 
έκεΐθεν, ή εκατέρωθεν νά προστεθή τέως άγνωστον, δπως 
ζαταρτισθή σύνολον εφαρμογής ικανοποιούν τάς απαιτή
σεις καί τοΰ πνεύματος τής ύλης, αιτινες, καθ’ δσον 
άναπτύσσεται τό φώς, κατά τοσοΰτον έξηγοΰνται σαφέ
στερου καί επιβάλλονται άπό κοινού άποτελεσματιζώτε- 
ρον έν τω γένει τών άνθρώπων.

Α?·

ΧΡΟΝΙΚΑ

νά σταματηση τδ αρμα τοΰ χρόνο υ. Μακάριο·, όσοι έν τώ μέσφ τοΰ στα
δίου δεν καταπατηβώσιν ύπ’ αύτοΰ.

— ’Ιδού εύχή διά. πάσαν υπαρξιν, άτομον λέγεται αύτη, οικογένεια, πό
λις ή έθνος. Καί ή 'Ελλάς πόσα προσδοκά έζ τών τυχών τοΰ 1876 ! Έάν 
προηγήται ή έμπέδωσις τής συνταγματικής καί οικονομικής μηχανής της, 
ούτε βήμα καθυστερεί τό έθνικδν μαγαλεΐόν της.

Έν Άθήναις, 1 ’Ιανουάριου 1876.


