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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΑΓ1ΘΥΣΜΟΣ·

Όφείλομεν είς τήν Ακαδημίαν Gotha σπουδαιοτάτας, 
άπό ένός ήδη' έτους, έν τή Καταστατική έρευνας, έκ τών 
όποιων αποσπώ τάς πρός τήν ήμετέραν Εύρώπην σχετι- 
κάς. Έαν έξαιρέσωμεν τήν Τουρκικήν επικράτειαν, έν τή 
όποια καί τής χώρας ή καταμέτρησις καί τών κατοίκων 
ή άπαρίΟμησις ούσιωοώς καΟυστεροϋσιν ύπό τήν έποψιν 
τής ακρίβειας, έν ταΐς λοιπαΐς τής Εύρώπης χώραις λει
τουργεί ασφαλές, κατά τό μάλλον ή ήττον, άπογραφικόν 
σύστημα. Τοιουτοτρόπως σύμπασα ή Ευρώπη, άπό τής 
κατακορύφου γραμμής τών Ούραλίων καί Καυκάσιων 
όρέων άποτελεΐται μέν έξ 9,904,940 □ χιλιομέτρων, κα- 
τοικεΐται δέ ύπό 302,973,00'0 ανθρώπων, έκ τών όποιων 
30, 6 άναλογοΰσιν πρός έκαστον χιλίο'μετρον.

Ή διαίρεσις τής Εύρώπης εις τέσσαρα μεγάλα τμήμα
τα, είς κεντρικήν, βορειανατολικήν, δυτικήν καί μεσημ
βρινήν, κέκτηται ιδιαιτέραν σημασίανδι’οσους έννοούσι τήν 
πολίτικο-οικονομικήν γλώσσαν τών κλιμάτων καί τών 
έν αύτοΐς λειτουργούν των εθνικών οργανισμών. 'Η κεν
τρική Εύρώπη άποτελεΐται κυρίως έκ τής Γαλλίας, τής 
Αύστρο-Ούγγαρίας, ’Ελβετίας καί 'Ολλανδίας· ή βορειοα
νατολική Εύρώπη άποτελεΐται έκ τής 'Ρωσσίας, Σουηδίας 
καί Δανιμαρκίας· ή δυτική Εύρώπη έκ τής Γαλλίας, Αγ
γλίας καί Βελγικής- ή μεσημβρινή Εύρώπη κυρίως έκ τής 
ΕΤΟΣ 3— Φ1Λ. 36—ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1876. 34
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’Ισπανίας, Πορτογαλλίας, ’Ιταλίας, Ελλάδος καί Εύρω 

παϊχής Τουρκίας.
"Οσον μέν άφορα τήν έκτασιν, ή βορειοανατολική Εύ

ρώπη έπέχει τήν πρώτην θέσιν (6,209,791 □ χιλιόμετρα), 
έπεται ή μεσημβρινή (1,471,955 □ χιλιομ.) καί κατόπιν 
ή κεντρική (1,246,460 □ χιλιόμ.) καί ή δυτική (976, 
732 □ χιλιόμ.). "Οσον δέ άφορα τήν πυκνότητα του πλη
θυσμού, προπορεύεται ή κεντρική Εύρώπη (85,557,931 κά
τοικοι), έπεται ή βορειοανατολική (81,485,090 κάτοικοι.) 
καί κατόπιν ή δυτική (74,211,142 κάτ.) καί ή μεσημ
βρινή (63,718,560 κάτ.). ’Εάν άπό τών άριθμών τούτων 
μεταβώμεν νοερώς εις τό σχήμα τής Εύρώπης, τό κύριον 
τοΰ κορμού αύτής έχει τι συμπαγές, τρεις δ’ έξ αύτοϋ, 
τρόπον τινά, κλάδοι, προεκτεινόμενοι, ώς δάκτυλοι τής 
Θείας Προνοίας, έν τή μεσογείω θαλάσση, άποτελοΰσι τήν 
μεσημβρινήν Εύρώπην. Υποτιθεμένου ότι συγκινοΰνται τά 
οίκούντα τήν ήμετέραν ήπειρον πλήθη έκ τών βορειότερων 
πρός τά μεσημβρινώτερα, ιδού ότι 63 εκατομμύρια άν- 
Ορώπων πρέπει νά άντιταχθώσι κατ ά 239, ήτοι τετραπλά
σιας σχεδόν δυνάμεως. Καί ή έτέρα δέ διεύθυνσις τοΰ βο- 
ρειο-κεντρικού πληθυσμού τής Εύρώπης πρός τήν Δύσιν 
παριστα ιδιαιτέραν πολιτικήν έννοιαν, διότι αντιμετωπί
ζει 74 εκατομμύρια άνΟρώπων κατά 165, ήτοι ύπεροι- 
πλασίας δυνάμεως. ΊΙ διαμοίρασις λοιπόν τοΰ Εύρωπαϊκοΰ 
πληθυσμού, κατά τάς έν λόγω μεγάλας κλιματολογικάς 
διαιρέσεις, κέκτηται μεγάλην σπουδαιότητα είς τήν γενι
κήν τής καθ’ ημάς οικουμένης άποκατάστασιν.

Ή τάξις αύτη τών ιδεών εξηγεί ιδιαιτέρως τήν σημα
σίαν του κεντρικού τής Εύρώπης πληθυσμού. Είς τό πεί
σμα όλων τών φυλετικών καί ιστορικών αντιπαθειών, ό 
πληθυσμός ούτος είναι ή κυριωτέρα άσπίς κατά πάσης 
μεσαιωνικής ανατροπής. Έάν υποθέσωμεν ότι ή άσπίς 
αύτη τίθεται είς χεΐρας τού δυτικού ή τού βορειοανατο
λικού πληθυσμού, όπισθεν αύτής μεγάλα·. Οά διενεργηθώ- 
σι μεταβολαί έπί τής ήμέτρας ηπείρου. Πρέπει λοιπόν νά 

άναλύσωμεν τόν κεντρικόν ταύτης πληθυσμόν είς τά κυ- 
ριώτερα αύτοϋ στοιχεία. Τό μέν άνήκει είς τήν Γερμανι
κήν αύτοκρατορίαν (41,060,846 άνθρωπ.), τό δέ εις τήν 
Λύστρο-Ούγγρικήν (35,904,435)· κατόπιν έρχεται ή 'Ολ
λανδία (3,746,002), ή Έλβετία;(2,669,147) κλπ. Ύπό 
πάσαν έποψιν ό Γερμανισμός άποτελεΐ τήν κυρίαν βάσιν 
τής έν τή κεντρική Εύρώπη κοινωνικής έργασίας. Έφ’ ό
σον δέ ούτος έμπεοοΰται, κατά τοσοΰτον ή δλοχληρία τής 
άποστολής του είναι πρακτικωτάτη έγγύησις τής ίλης έν 

Εύρώπη έθνολογικής οικονομίας.
ΊΙ δέ ισχύς τής βορειανατολικής Εύρώπης είναι ούσιω- 

δώς 'Ρωσσική. Άρκεΐ νά σημειωθή ότι έπί 81 | σχεδόν έ- 
κατομμυρίων τά 71 ~ είναι 'Ρωσσικά, όπως έννοήση τις 
τήν κυρίαν έκ τοΰ τμήματος τούτου διεύΟυνσιν. Ή δυτι
κή Εύρώπη είναι κανονικώτερον δίαμεμοιρισμένη.'Όπως έν 
τή κεντρική ούτω καί έν ταύτή δύω είναι τά πρωτεύοντα 
στοιχεία, τό Γαλλικόν (36,102,921 άνθρωποι) καί τό 
Αγγλικόν (32,773,000), άκολουθοΰντος τού Βελγικού 
(5,253,821) κλπ. Μείζων ποικιλία περί τήν έθνολογικήν 
διαμοίρασιν'παρατηρεΐται κατά τήν μεσημβρινήν Εύρώπην, 
έν τώ πληθυσμω της όποιας προπορεύεται μέν ή ’Ιταλία 
(26,801,154 άνθρωποι), ακολουθεί δέ ή ’Ισπανία (16, 
551,647), ή Τουρκία (14,458,505), ή ΙΙορτογαλλία (3, 
990,570), ή Ελλάς (1,457,894) κλπ.

Ένώπιον τοιούτων έθνολογικών συνδυασμών, οϊόυς μαρ- 
τυρούσιν οί τόποι καί οί κατοικοΰντες αύτούς άνθρωποι, 
δύναται τις νά άτενίση τό μέλλον μετ’ έλπίδος, νά Οαυ- 

μάση τήν ίσχύν τών μεγάλων τής Εύρώπης έπικρατειώνι 
καί νά παρηγορηθή διά τήν ασθένειαν τών μικρών μέχρι 
τών ελάχιστων. Ύπεράνω όλων ύπάρχουσι γενικοί τινες 
νόμοι αρμονίας, τήν οποίαν άλλοτε μέν ώνόμασεν ό κό
σμος ισορροπίαν, δέχονται δέ πάντοτε αί διαδεχόμενα·. ά). 
λήλας γενεαί ώς ύπερτάτην δύναμιν τών πραγμάτων.



532 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. II ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΝΪ2Ν1-ΝΟΒΓΟΡΟΔ. 533

II ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΝΙΣΝΙ ΝΟΒΓΟΡΟΔ-

’Ολίγοι Οά είναι οί μή γνωρίζοντες έξ ονόματος τήν 
σημαντικήν ταύτην πανήγυριν, ήτις είναι ού μόνον ή με- 
γαλειτέρα έν 'Ρωσσία άλλ’ ίσως καί τοϋ κόσμου όλου. Ή 
πόλις, έξ ής έλαβε τό όνομα, κεϊταιεις τήν συμβιΛήν τών 

ποταμών Βόλγα καί Όκα, 4ί0 χιλιόμετρα βορειανατο- 
λικώς τής Μόσχας καί αριθμεί περίπου πεντήκοντα χιλιά
δας κατοίκων είναι δέ πρωτεύουσα τής ομωνύμου διοική- 

σεως. 'Π γεωγραφική Οέσις τής πόλεως, ήτις βεβαίως εί
ναι ή κυρία αιτία, ή συντείνασα είς τήν σημαντικήν άνά- 
πτυξιν τήςπανηγύρεως, ένέπνευσε, καθ’ ά λέγεται, Πέτρω 
τώ μεγάλω τήν ιδέαν νά τήν άναδείξη πρωτεύουσαν τής 
Αύτο^ρατορίας.

Ή πανήγυρις, ήτις είναι άρχαίοτάτη, έτελεΐτο πρό αιώ
νων έτι άνατολικώτερον εις τό Καζάν, μεταφερΟέίσα δέ 
κατά τόν παρελθόντα αιώνα, εϊς τήν άριστεράν όχθην τοϋ 
'Όκα εις Μακάριε φ, άποκατεστάθη τέλος κατά τό 1816 
εις τό σημεΐον όπου καί σήμερον τελείται, καί δπερ κατά 
πάσαν πιθανότητα δέν Θά εγκατάλειψη ενόσω εξακολουθεί 
νά τελείται. Εϊς τά Κράτη, οπού τά μέσα τής συγκοινωνίας 
άνεπτύχθησ»ν είς τρόπον ώστε ό βιομήχανος καί ό έμπο
ρος νά προστρέχωσιπρός τούς καταναλωτάς, έκεϊ βεβαίως 
αί έμπορικαί πανηγύρεις άπώλεσαν ήν άλλοτε είχονσημα
σίαν. Είς Κράτη όμως, έχοντα έκτεταμένην επιφάνειαν καί 
πληθυσμόν αραιόν είς τήν γεωργίαν μσΛλον αφιερωμένου, 
καί δπου τά μέσα τής συγκοινωνίας είναι άκόμη εις τά 
σπαργανάτω ν καί οένάνταποκρίνονται είς τάςάνάγκας τής 
έμπορικής έπιμιξίας, έκεϊ άναφαίνεται ή άνάγκη κεντρι
κών σημείων, είς ά, έν διδομέναις έποχαΐς, συνερχόμενοι οί 
έμποροι έξ όλων τών μερών νά πωλώσι τά ίδια έμπορεύ- 
ματα καί άγοράζωσΐ ξένα. Τοϋτο συμβαίνει καί έν 'Ρωσσία 
οπού ή έν λόγω πανήγυρις ένεκα τής έξαιρετικής Οέσεώς 
της είναι τό κέντρου σημαντικού έμπορίου παντοειδών έμ- 

πορευμάτωυ εντοπίων τε καί ξένων, καί είς ήν συρρεύουσι 
κατά ’Ιούλιον καί Αύγουστον τούλάχιστον περί τάςδιακο- 
σίας χιλιάδας παραγωγών καί καταναλωτώνού μόνον ιθα

γενών άλλά καί έκ τών γειτνιαζουσών ’Ασιατικών χωρών. 
Διά τών ποταμών έφ’ ών κειται ή Νισνί-Νοβγορόδ, συνδέε
ται ού μόνον πρός τάμεγαλείτερα έν τώ έσωτερικώ κέντρω 
τής ρωσσικής βιομηχανίας άλλά καί πρός τά άνατολικώ- 
τερα άκρα τής Σιβηρίας καί τοΰ Ούράλ, καί παρουσιάζει 

ένεκα τής εύθηνίας τής διά υδατος μεταφοράς τών έμπο
ρευμάτων μεγάλα πλεονεκτήματα.

Αί έπόμεναι καταςατικαί "π/.ηροφορίαι, άς έρανιζόμεΟα 

έκ τής Neue Freie Presse, ήτις τάς ήρύσθη έκ τής 'Ρωσσι
κής Έπιθεωρήσεως, έλπίζομεν δτιθέλουσιν ένδιαφέρει τούς 
άναγνώστας τής «Οικονομικής Έπιθεωρήσεως».

Ή κίνησις του έμπορίου αύξάνει κατ’ έτος· έάν ρίψω- 
μεν έν βλέμμα εϊς τά άποτελέσματα τής τελευταίας δε

καετίας, βλέπομεν ότι :
είσήχθησαν έπωλήθησαν

ρούβλια (1)
»
s
»

ή μέν

92,224,450 
128,249,000 
164,805,000 

εισαγωγή ηύξησε

108,892,500
144,134,000
180,201,000

τώ 1864
τώ 1869
τώ 1874

ώστε έν οιαστήματι δέκα έτών ή μέν 
κατά 65 ο ο, ή δέ πώλησις κατά 79 ο]ο.

Έξετάζοντες ώς πρός τόν τόπον τής προελεύσεως, εύ- 

ρίσκομεν ότι τώ 1874 
είσήχθησαν έπωλήθησαν

ρούβλια
»
»
»

135,929,000
20,615,000

S,261,000

'Ρωσσικά Εμπορεύματα 149,672,000
Ασιατικά » 21,069,000
Ευρωπ. καί άποικ. » 9,460,000
ώστε τά ρωσσικά έμπορεύματα άποτελοϋσι τό κυριώτερον 
μέρος τών συναλλαγών- πιθανόν δμως νά συγκαταριθ-

(1) Τό ρούβλιον ίσοδυναμεϊ κατά τό σήμερον συνάλλαγμα πρός 
δθαχ. 4, έν ώ ή ονοματική του αξία είναι 4 
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μώνται έν αύτοϊς ζαΐ εύρωπαϊκά προϊόντα, άτινα, διευδυ- 

νόμενα είς Μόσχαν, μεταφέρονται έζεΐΟεν κατόπιν είς την 
πανήγυριν καί δηλοΰνται ώς 'Ρωσσικής προελεύσεως.

Έάν δέ έξετάσωμεν τά είδη τών έμπορευμάτων, βλέ- 

πομεν δτι ζατά τό αύτό έτος 1874
ιίστίχθτ,σαν

‘Ρωσσικά έμπορεύματα 

βαμβακερά ύφάσματα 
μάλλινα καί μαλλίον άκα- 
τέργαστον. 
λινά έζ κανάβεωςζαί χάρτ. 
μεταξωτά, σύμμιζτα καί μέ
ταξα ακατέργαστος, 
δέερματα ακατέργαστα καί 
κατεργασμένα είς διάφορα 

αντικείμενα, 
γουναρικά 
σίδηρος, χάλυψ καί χαλ-) 
κός κατειργασμένος καί ά-? 
κατέργαστος 
αντικείμενα πολυτελείας, 
ζάκχαριςκαί διάφορα άλλα.

ρούβλια 37,790,000

» 23,089,000
ι 5,586,000

3 6,853,000

a 7,355,000
» 7,794,000

» 15,955,000

25,430,000 

τό δέ υπόλοιπον ποσόν της εισαγωγής, ήτοι πεντήκοντα 
έκατομμύρια ρούβλια σχεδόν, άπαρτίζουσι διάφορα άλλα 
αντικείμενα, οΤον άλας, ποτά, δημητριακοί καρποί καί ά
λευρα, προϊόντα της αλιείας, υαλικά καί πορσελάνη, πή
λινα άγγεΐα, έπιπλα, χρυσός καί άργυρος είς κοσμήματα, 
καί διάφορα άλλα.

Έκ τών Ασιατικών κρατών τήν πρώτην Οέσιν κατέχει 
ή Κίνα είσάξασα τέϊον διά ρούβλια 9,317,000
κατόπιν τό Βοχάρ καί ή Κίβα διάφορα 5,384,000
κατά τρίτον δέ λόγον ή Περ-'άντικεί-
σία ^μενα 3,680,000

Τά είσαχΟέντα ευρωπαϊκά έμπορεύματα ήσαν ώς έξής 

Οίνος χαί ζύθος ρούβλια 3,100,000

βαφιζαί οΰσίαι, φάρμακα, 
καί χημικά προϊόντα. ρούβλια

Βαμβακερά, μάλλινα, λινά, 
μεταξωτά καί σύμμιζτα ύ
φάσματα. »
ζαφφές, έλαιον (ελαίας), 

καί διάφορα ά/.λα 3

3,722,000

1,640,000

998,000

Ή άπό τίνων έτών γενομένη μεγάλη πρόοδος, ώς πρός 
τήν συγκοινωνίαν ιδίως ή εσπευσμένη κατασκευή σιδηρο
δρόμων δέν έμειναν άνευ επιρροής ώς πρός τήν πανήγυ- 
ρίν. Παρετηρήθη ότι άπό τίνων έτών ζατά τό τέλος μόνον 
τής πανηγύρεως άναπτύσσεται δραστηριότης καί γίνονται 
αί μεγαλείτεραι συναλλαγαί. Τούτο εξηγείται έκ τής εύκο
λίας, ήν οί σιδηρόδρομοι παρέχουσιν είς τούς εμπόρους, 
έντός συντόμου χρονικού διαστήματος νά μεταοώσι καί 

μετά τάς άγοραπωλ,ησίας μεταφέρωσι τά έμπορεύματα των.
Έάν συγκρίνη τις τήν κίνησιν τών τής πολυτελείας καί 

τής κοινής χρήσεως πραγμάτων, βλέπει ότι τό ποσόν τών 
τελευταίων αυξάνει κατ’ έτος σημαντικώς· τοΰτο όπερ φέρει 
είς τό εύάρεστον συμπέρασμα, ότι ή άνάγκη τής εύζωιας 
διαδίδεται καθ’ έκάστην είς τον λαόν, ούτινος ή άλικη 

κατάστασις βεβαίως βελτιοΰται.
Ή σημαντικότης τών συναλλαγών τής πανηγύρεως 

κατά τό έτος 1 874 χαρακτηρίζεται άλλως καί έκ τών ά- 
κολούΟων άριθμών. Είς τόν λιμένα τοΰ Νισνί-Νοβγορόδ 
είσήχΟησαν διά τοΰ ποταμού 26,560,426 Πούτια(τό Πού- 
τιον=12 οκάδες) καί έξήχΟησαν 12,243,399. Διά τοΰ Συ- 
δηροδρόμου τής Μόσχας είσήχΟησαν 2,432,380 Πούτια 
καί έξήχΟησαν 4,083,5-20. Διά τοΰ έζει τηλεγραφείου ά- 
πεστάλησαν 38,448 τηλεγραφήματα καί έλήφΟησαν ισά
ριθμα. Διά τοΰ ταχυδρομείου έφΟασαν 81,924 έπιστολαί 

καί 9077 χρηματοδέματα, άπεστάλησαν δέ 54,308 έπι
στολαί καί 95 07 χρηματοδέματα. Κατά τό διάστημα τής 
πανηγύρεως έξε τοκίσΟησαν παρά Τραπέζαις καί ίδιώταις 
συναλλάγματα άξίας ρουβλίων 17,034, 837 έπί τόχω 
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5—6 0]θ ή 6 12 διά τά μακράς προθεσμίας, ό δέ άριθ- 
Β·°ς τών είς τήν πανήγυριν συνελθόντων άνέβη είς 255, 
900 άνθρώπους.

Έν Βιέννη 4 Ίαννουβφίον <876.
Α. ΣΚΟΥΖΕΣ.

ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΊΊΚΙΙΣ ΚΥΒΕΙΑΣ-

Είναι άληθώς παράδοξος ή έπιρροή ήν έξασζοΰσιν έπί 
τής ανθρώπινης διανοίας τά τυχηρά παιγνίδια. Ό κατεχό- 
μενος ύπό τοΰ δαιμονος τομ παιγνιδιού μεθύσζεται άπα- 
ραλλάζτως ζαθ δν πρόπον ζαΐ ό μεθισκόμενος ύπό πνευ
ματωδών ποτών, έν τοιαύτη δέ διατελών χαταστάσεί μέ
θης άφροντιςπερί τών ολέθριων συνεπειών τών πράξεων 
του, δύναται νά ρίψη έντός τοΰ ένώπιον του χαίνοντος 
βαράθρου άπασαν τήν περιουσίαν του ζαΐ εαυτόν έτι μόλις 

εΖων τήν συναίσθησιν τών ζαταστρεφουσών αύτόν πρα- 
ξεών του ζαΐ εις διηνεκή ευρισκόμενος πάλην έκ τής ό

ποιας αδυνατεί νά έξέλθη νικητής. JfO ψυχολογικός τοΰ 
τοιουτου φαινομένου λόγος άποδοτέος είς τήν ροπήν 
τής άνΟρωπίνης φύσεως πρός τάς σφοδράς συγκινήσεις, 
άλλως δε ή πείρα διδάσκει ημάς ότι παρά τισιν άνθρώ- 
ποις έδρεύουσι πάθη τοσούτω βίαια, ώστε μόναι αί ίσχυραί 
οιανοιαι αι έχουσαι τήν συναίσθησιν τοΰ ύψιλοΰ προο
ρισμού των δύνανται νά περιστέλλωσι καί κατασιγά- 
ς,ωσίν αύτά. Γό πάθος τοΰ παιγνιδιού, άπαξ, εύρίσζων έ· 
νώπιόν του έλεύθερον χώρον, περιζώση διά τών ναρκωτι
κών πλοκάμων του τήν διάνοιαν, καθίσταται τοσούτω ι
σχυρόν ώστ,ε πρός καταστολήν αύτοϋ, άπαιτεΐται ύπεράν- 
θοωπος σχεδόν ενέργεια ζαΐ Οέλησις ένώπιον τής οποίας 
τά παντα ύποχωροΰσι. Δέον όθεν τό πάθος αύτό, τό άμ- 
βλύνον καί αύτά τά εύγενέστερα αισθήματα, παραλύον δέ 
τάς μάλλον άγαθάς όρμάς, νά καταπολεμηθώ πριν έτι 

ριζώση βαθέως, ίνα μή αί πρός έκρίζωσιν αύτοϋ άπόπει- 

ραι άποβώσι φροϋδαι.
Ή προοδευτική όμως άνάπτυξις τών κοινωνιών, άντί 

νάέλαττώση τά μέσα τά παρορμώντα είς τό παιγνίδιον, 
παρέσχεν είς αύτό άφθονωτέραν ύλην διά τών καθ’ έζά
στην, ένεκα δήθεν λόγων γενικού συμφέροντος, οιον δη

μοσίων έργων καί πληρώσεως άλλων εθνικών αναγκών, 
συνομολογουμένων δανείων υπό τών κυβερνήσεων καί τών 
δήμων, διότι ή συνομολόγησις τοιούτων δανείων ζαΐ ή ε

πιτυχία τής έκδόσεώς των άπαιτοΰσι πολ/.ακις την συν
δρομήν πολλών περιστάσεων, μή αποκλεισμένων ούδ αύ
τών τών τοΰ χρηματιστηρίου παιγνιδίων, όπως καλυφθη 

τό ποσόν τοΰ συνολογηθέντος δανείου.
Έκτος τών ύπό τών Κυβερνήσεων ζαΐ τών Δήμων συ

νομολογουμένων δανείων, αί όμολογίαι τών όποιων οιδου- 
σιν είς τά χρηματιστήρια πλείστην ή μάλλον ειπειν τήν 
ούσιωδεστέραν τροφήν, ό συνεταιρισμός, τοΰ όποιου πρώτι
στη άνάγκη καί κύριος σκοπός είναι ή συσσώρευσις όσον 
οιον τε πλειωτέρων κεφαλαίων, έρριψεν έντός τοΰ χρημα
τιστηρίου πληθύν μετοχών ή διαπραγμάτευσή τών όποιων 
τούς μέν πλουτίζει, τούς δέ καταστρέφει, μετατιθεμένων 

τών κεφαλαίων.
Έάν τά χρεόγραφα τών Κυβερνήσεων καιαί μετοχαί τών 

εταιριών, έγένοντο άντικείμενον πωλήσεων καί αγορών 
πραγματικών, όπως συμβαίνει προκειμένης πωλήσεως ζαΐ 

άγοράς τών κοινών τοΰ έμπορίου ειδών, αί τοιαΰται συναλ- 
λαγαίδέν ήθελον έχει ούδέν τό έπιλήψιμον ούδέ τό άνήθικον 
καθό αί όμολογίαι τών Κυβερνήσεων καί αι μετοχαί τών 

άνεγνωρισμένων εταιριών δύναμεναι ινα ωσι τό άντικειμε- 
νον συνναλλαγών- Δυστυχώς όμως ή πρός τό παιγνίδιον 

έμφυτος ώς είπεΐν κλίσις άπέστρεψεν έζ της φυσικής και 
έννόμου αύτών πορείας τάς έπί τοιούτων αντικείμενων συ
ναλλαγάς καί κατέστησε τά τε χρεόγραφα τών Κυβερνή

σεων καί τάς μετοχάς τών Εταιριών άντιζειμενβν παι
γνιδιού. Εντεύθεν δέ ή κυβεία ή άνυψοϋσα και καταβι- 
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βάζουσα, ή πλουτίζουσα καί άπογυμνοΰσα πρύς βλάβην 
ηθικήν τών κοινωνιών έν αις αύτη έμφιλοχωρεΐ, ώς άπο- 
φαίνονται αύτά τά μαθήματα τής πείρας, αύτάπάέκ τών 
ύστερων άποτελέσματα.

Τό άντικείμενον λοιπόν αύτό εΐναι άξιον ίδιαζούσης με
λέτης και έπισταμένης προσοχής, καθό έχον άμεσον επιρ
ροήν έπί τής καθόλου κοινωνικής οικονομίας.

Τό νά ίσχυρισθη τις οτι, όπως μή παρέχηται ύλη εις 
τήν κυβείαν, δέον αί μέν Κυβερνήσεις νά παύσωσιν άπό 
τοΰ νά συνομολογώσι δάνεια, αί δέ χρηματιστικαι-καί βιο
μηχανικοί έταιρίαι άπό τοϋ νά Οέτωσιν είς κυκλοφορίαν 
μετοχάς, Οά ήτο τό αύτό ώς ν’άπηγορεύετο τοΐς μέν φαρ- 
μακοποιοϊς άπό τοϋ νάπαρασζευάζωσι δηλητήρια φάρμακα, 
τοΐς δέ όπλοποιοΐς άπό τοϋ νά ζατασζευάζωσιν όπλα όπως 
έξαλειφθώσιν έζ τοΰ κόλπου τών κοινωνιών τά φονικά 
ταΰτα μέσα. Άλλ’έάν τοιοϋτος Ισχυρισμός θά ήτο άντικρυς 
παράλογος, ούχ’ ήττον όμως ή πολιτεία δύναται νά λάβη 
τοιαύτα μέτρα ώστε, προστατεύουσα παν δυνάμενον νά 

ή άντικείμενον τοΰ έμπορίου, νά παραλύη παν μέσον τεϊνον 
νά μεταβάλλή τό έμπόρευμα εις άντικείμενον κυβείας. 'Γο- 
σούτω δέ μάλλον ή πολιτεία οφείλει νά πράξη ουτω δσω 
διότι εΐναι όμολογούμενον ότι τά χραματιστήρια, έντός, 
τών οποίων έκτελοϋνται καί αί τής χρηματιστΐκής κυβείας 
πράξεις, είναι στοιχεΐον αναγκαιότατου προόδου τοϋ έμπο
ρίου καί τής βιομηχανίας, διότι έν αύτοΐς συνέρχονται 
οί έμποροι, οί βιομήχανοι, οί τραπεζΐται, καί έν αύτοΐς 
συνομολογοϋνται αί σπουδαιότεραι συναλλαγαί παντός 
είδους καί πάσης προαγωγής έμπορευμάτων, ώστε τά πρός 
έμψύχωσιν ζαΐ προστασίαν τοϋ έμπορίου και τής βιομη
χανίας έγειρόμενα καθιδρύματα ούδόλως έμπρέπει ινα με- 
μετατρέπωνται εις κέντρα παιγνιδιού.

Δέν άνήκει ήμΐν νά ύποδείξωμεν τά μέσα-τών όποιων 
ποιούμενη ή πολιτεία χρήσιν δύναται νά παραλύη τήν 
πρός τήν κυβείαν τάσίν, άλλ’ ούχ ήττον Οεωροϋμεν άναγ- 

καΐον νά έζθέσωμεν τά έζ τών ύστερων γνωστά τής χρη- 
ματιστιζής κυβείας άποτελέσματα.

Καί πρώτον είπωμεν τί έστί κυρίως χρηματιστική κυ

βεία.
Χρηματιστικήν κυβείαν όνομάζομεν τήν πράξιν δι’ ής 

αντικείμενα έμπορίου, οΐον όμολογίαι Κυβερνήσεων καί 
Δήμων, μετοχαί ζαΐ όμολογίαι εταιριών μετατρέπονται είς 
άντικείμενα παιγνιδιού, ούτως ώστε, ύπό τό πρόσχημα ά

γοράς καί πωλήσεως, νά ύποζρύπτηται, κοινή τών συ- 
ναλλαττομένων συνεναίσει, ή καθαρά τοϋ παιγνιδιού φύ- 
σις· έν τοιαύτη δέ περιπτώσει, άντί νά γίνηται άφ’ ένός 
μέν παράδοσις τοΰ πωλουμένου άντιζειμένου, άφ’ έτέρου 

οέ πληρωμή τής συμπεφωνηθείσης τιμής, αί τοιαΰται έκ 
τοΰ νόμου πηγάζουσαι ένοχαί νά άπολήγωσιν έκατέρωθεν 
είς άποζημίωσιν έχουσαν τήν έαυτής βάσιν έπί τής δια

φοράς τής τιμής τοϋ εμπορεύματος τής ύπαρχούσης ή τής 
όριζομένης ζατά τόν χρόνον τής συναλλαγής καί τής 
διαφοράς τής τιμής τής ύπαρχούσης ζατά τόν όρισθέντα 

τής παραδόσεως καί τής παραλαβής χρόνον.
.Έκ τοΰ άναλυτικοΰ τούτου όρισμοΰ τής χρηματιστιζής 

κυβείας έπεται ότι ζαΐ ό μικρά κεντημένος κεφάλαια δύ
ναται νά συνομολογώ μεγάλας πωλήσεις καί άγοράς χρε- 
ωγράφων ζαΐ μετοχών, μή ύπαρχούσης ύποχρεώσεως ούτε 
πρός παράδοσιν τοϋ πωλουμένου άντιζειμένου, ούτε πρός 
παραλαβήν αύτοΰ, άλλ’ άπλώς μόνον είς πληρωμήν τής 
διαφοράς τής τιμής τής άπό τοϋ χρόνου τής συναλλαγής 
εις τόν χρόνον τής παραδόσεως λαβούσης χώραν. ’Επειδή 
όμως αί άποζημιώσεις αύται έν καιρώ χρηματιστικών ζαΐ 
κοινωνικών διαταράξεων, καθώς καί έν καιρώ αίφνηδίας 
ζαταπαύσεως τών διαταράξεων αύτών, άνέρχονται είς πο
λύ πέραν τών συνήθων έπί όμοίαις συναλλαγαΐς, συμβαί
νει ώστε αί προζύπτουσαι ζημίαι ν’άπορροφώσιν άρδην καί 
αύτάς τάς μάλλον ακμαίας περιουσίας,

Εκτός τών εικονικών αύτών αγορών ζαΐ πωλήσεων ή 
χρηματιστική κυβεία έφεϋρε καί άλλα συμπληρωτικά



540 ΟΙΚΟΝΟΜΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. 541

μέσα. Ούτως, έπί παραδείγματος, όπροσδοκών προςΐμησιν 
τών χρεωγράφων ή τών μετοχών, πληρώνει εις τδν μή 
προσδοζώντα τοιαύτην προστίμησίν ποσόν τι χρημάτων 
ύπό τόν όρον ό μέν πληρώνων νά δύναται, έν ώρισμένη προ
θεσμία, ν’ άπαιτή άν Οέλη, παρά τοΰ λαμβάνοντος τήν 
παράδωσιν συμπεφωνηθέντος άριΟμοΰ χρεωγράφων ή με
τοχών, ό δέ λαμβάνων νά ύποχ ρεοΰται εις τήν παράδοσιν 
αύτήν. Άλλοτε πάλιν ό πληρώνων δικαιούται νά άπαι- 
τή παρά τοΰ λαμβάνοντος είτε τήν παράδοσιν, είτε τήν 
παραλαβήν, ένώρισμένη προθεσμία, ώρισμένου άριΟμοΰ χρε
ωγράφων ή μετοχών. Ύπάρχουσι καί άλλα τής προςιμή- 
σεως καί ύποτιμήσεως τών χρεωγράφων ή τών μετοχών 
στοιχήματα, άν έπιτρέπηται ή λέξις αύτη, τών οποίων 
μόνο: οί μΰσται τοΰ είδους αύτοΰ τής κερδοσκοπίας δύναν
ται νά κατέχωσι τό ονοματολογίου. Καθ’ όλας αύτάς τάς 
συμφωνίας ό πληρώνων δικαιούται ή ν’ άπαιτήση κατά 
τήν λήξιν τής όρισΟεισης προθεσμίας τήν παράδοσιν ή τήν 
παραλαβήν τοΰ συμφωνηΟέντος άριΟμοΰ χρεωγράφων καί 
μετοχών ή ν’ άπολέση τό πληρωθέν χαί, δια τής άπολείας 
ταύτης, ν’ απαλλαγή πάσης άλλης ύποχρεώσεως.

Έν τούτοις τά θύματα τών τοΰ είδους αύτοΰ κερδο
σκοπικών πράξεων είσίν οί άπλούστεροι, ή μάλλον είπεϊν 
οί πτωχότεροι, οΐτινες τάς έκ τοΰ έμπορίου, τής βιομη
χανίας καί τής πολυετούς έργασίας των προζυψάσας οικο
νομίας ρίπτουσιν, έπί τή άπατηλώς μηδιώση προσδοκία τοΰ 
νά διπλασιάσωσιν αύτάς έντός τής αύτής ώς έγγιστα φύ
σεως βαράθρου έν ω διωχετεύοντο άλλοτε οί ίδρωτες τοΰ 
εργάτου καί αί οικονομία: τής χήρας, τοΰ διατηρούμενου 
ύπό τών κυβερνήσεων πρός πλουτισμόν τοΰ δημοσίου τα
μείου, προστατευομένου ύπό τοΰ νόμου καί καλούμενου 
λαχείου, καταργηθέντος μέν πρό μόλις τεσσαρακονταε
τίας, άντικατασταΟέντος δέ ύπό άπαισιωτέρου βαράθρου 
τοΰ τής χρηματιστικής κυβείας τής άφαιρούσης τάς πε- 
περιουσίας πλείστων εντίμων οικογενειών καί μιαινούσης 
τήν δημοσίαν ηθικήν.

ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ.

F
 Καθήκον λοιπόν μέγα έχει ή πολιτεία ίνα έπιστήση

τήν προσοχήν της έπί άντικειμένου καθαπτομένου τοΰ δη
μοσίου πλούτου καί τής δημοσίας ηθικής, διότι, οπότε 
κεφάλαια άφαιροΰνται έκ τής παραγωγικής αύτών κυκλο

φορίας καί τοποθετήσεως όπως χρησιμεύσωσιν είς άπαρα- 
γώγους συναλλαγές, μετατοπιζόμενα ■ μέν, άλλ’ έν τή 
μετατοπίσει των, δυνάμενα νά παραγάσωσι σπουδαίας δια- 
αταράξεις, ότότε χεϊρες καί νόες δυνάμενοι νά προσφέρω- 
σι πλείστας καί μεγάλας ύπηρεσίας είς τήν γεωργίαν, τό 
έμπόριον, τήν βιομηχανίαν, στοιχεία ούσιώδη παραγωγής 
τοΰ δημοσίου πλούτου, άφαιροΰνται άπό τά'στοιχεΐα αύτά 
ίνα έπασχο/.ηΟώσιν είς έργαμή παραγωγό, έξ’ών, καί οπό

τε στεφθώσιν ύπό πλήρους επιτυχίας, ούδέν έτερον προ
κύπτει αγαθόν είμή ότι έγείρονται τά τρόπαιά των έπί βα- 
ρυστενάκτων έρειπίων, άπαντα τά γεγονότα ταΰτα δέν 
είναι άρα τόσαι προσβολαί κατά τοΰ δημοσίου πλούτου 

καί τής δημοσίας ηθικής;
Κ»ί άς μή είπη τίς ότι παριστάνομεν τά πράγματα διά 

λίαν μελανών χρωμάτων, διότι δέν εΐναι πλέον μυστήριον 
οιάτούς μετάπροσοχήςπαρατηροΰντα ςκαίέξετάζονταςτήν 
πορεί ν τών τοιούτων πράξεων [ότι πλεϊστοι όσοιέκ τοΰ 
μηδενός άνυψώθησαν εις τά ύπατα τοΰ πλούτου είτε δια- 
δίδοντες]ψευδεΐς ειδήσεις είτε διαφθείροντες δημοσίους λει
τουργούς όπως διακοινώσιν αύτοϊςπρώτοις σπουδαιοτάτας 
ειδήσεις, ή δημοσίευσις τών όποιων είναι βέβαιον ότι θέλει 
έπενέγκει μεγάλας ύποτιμήσεις καί προτιμήσεις τών χρε
ωγράφων ή τών μετοχών, είτε διακείμενοι είς φιλικωτά- 
τας σχέσεις μετά τών δημοσίων αύτών λειτουργών καί 
ίδιαζόντος ύπ’ αύτών ευνοούμενοι, νά μανθάνωσιν αύτο} 
πρώτοι ειδήσεις, ών γενόμενοι κύριοι αύτοί μέν νά κερ- 
δαίνωσι μυθώδη ποσά, οί δέ έν άγνοια τών ειδήσεων αύ
τών διατελοΰντες νά άπογυμνώνται καί αύτοΰ τοΰ τε
λευταίου οβολού των. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων 
δεν εΐναι άρα επιτετραμμένου ήμϊν ν' άναφέρομεν ένταΰθα 
ότι, έάν έν άλλαις περιστάσεσι Ναπολέων ό πρώτος εΐπεν
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αδίκως δτι τό έμπόριον είναι ληστεία ώργανωμένη, πάνυ 
δικαίως ήθελεν είπε? τις δτι τά χρηματιστήρια εκείνα ένθα 
ύφέρπει ή κυβεία ύπό τό κάλυμμα έννόμου συναλλαγής 
είσί ληστήρια άπολαύοντα τής προστασίας τών νόμων και 
διά τής προστασίας τών νόμων λειτουργοϋντα ;

Παραλείπω ν’ αναφέρω ενταύθα περί τών καλούμε
νων Sindicals ή σύστασις τών οποίων κύριον σκοπόν έχει 
τήν δσον οϊον τε επικερδή έκποίησιν τών ομολογιών τών 
δανείων εκείνων τά όποια όμάς τις Τραπεζιτών συνομολο

γεί έν μέρει ή έν συνόλω έπί ώρισμένη τιμή μετά Κυβερ
νήσεων ή δήμων. Άρκεΐ νά είπωμεν ότι δσω μεγαλειτέρα 
είναι ή τιμή είς ήν διά τών ενεργειών τών Sindicats εκποι
ούνται αι όμολογίαι τών συνομολογηθέντων τούτων δανείων, 
τόσω σπουδαιότερα είσί τά πραγματοποιούμενα κέρδη.

Έθνος, οΐον τό ήμέτερον, διψών τήν έαυτοΰ υλικήν καί 
ηθικήν προαγωγήν, οφείλει νά διώκη μακράν αϋτου τά 
στοιχεία εκείνα άτινα ούτως ή άλλως παραλύουσι τήνπρο- 
αγωγήν 'αύτήν. Διδασκόμενου δέ ύπό τών μαθημάτων τής 
πείρας καί ωφελούμενου ύπό τών παρ’ άλλοις έθνεσι συμ- 
βαινόντων, νά ένασχοληθή παντί σθένει είς τήν έξεύρεσιν 
τών καταλλήλων μέσων όπως μή άφαιρώνται άπό τήν 
γεωργίαν, τήν βιομηχανίαν καί τό έμπόριον βραχίονες καί 
οιάνοιαι χρησιμώταται πρός παραγωγήν, ουδέ ένσταλάζη- 
ται έν τή καρδία εντίμων άλλων πολιτών τό ίον τής α
ποτρόπαιου επιθυμίας τοΰ άνιδρύειν τήν ιδίαν μακαριότη
τα έπί τών έρειπείων τής τών άλλων εύτυχίας ούχί διά 
τοΰ συναγωνισμού, στοιχείου τής κοινωνικής οικονομίας 
άναγκαίου καί εύεργετικοΰ, άλλά διά μέσων άλως άποδο- 
κιμαζομένωυ ύπό τών ύγειών κοινωνικών άρχών καί κα
ταδικαζόμενων ύπό πάσης πεφωτισμένης συνειοήσεως.

Ν. I. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΓΗΝ ΣΤΡΑΤΟΥ·

Κυρίως αξιωματικοί είναι οί κεκτημένοι άνώτερον βαθ- 
μ.ον τοΰ άυθυπασπιστοΰ, όστις ανήκει είς τούς ύπαξιωμα- 
τικούς τοΰ στρατού, πρώτος ών μεταξύ τούτων. Κατά 
τήν 8 ’Ιουλίου 1875, γινώσκομευ έξ έπισήμου ελέγχου 
τοΰ Υπουργείου τών Στρατιωτικών, τό σώμ.α τών άξιω- 
ματιζώυ τοΰ κατά γήν στρατού τής Ελλάδος άπετελεϊτο 
έξ 7'73 άνδρών, έζ τών όποιων 4 έν τή στρατηγία, 18 
γενικοί επιτελείς, 76 έν τή χωροφυλακή, 405 έν τώ πε- 
ζικω, 29 έν τώ ίππικώ, 68 έν τώ πυροβολιζώ, 90 έν τώ 
μηχανιζώ, 69 έν τώ ύγειονομικώ, 30 έν τώ οΐκονομικω.

Έάν έπιθεωρήσωμεν κατά βαθμούς τό άνωτέρω προσω
πικόν, ύπάρχουσιν έν Έλλάδι 1 Αντιστράτηγος (διορισθείς 
τώ 4868), 3 ύποστράτηγοι (1 τώ 1854 καί 2 τω 1868), 

9 συνταγματάρχαι (1 τω 1862, 1 τώ 1865, 4 τώ 1871, 
2 τώ 1872 καί 1 τώ 1875), 31 άντισυνταγματάρχαι, 
50 ταγματάρχαι, 196 λοχαγοί, 226 ύπολοχαγοί και 258 
άνθυπολοχαγοί. "Οσον άφορα τούς πέντε τελευταίους βαθ
μούς, ή έπιρροή τοΰ χρόνου είς τήν άπονομήυ αυτών έχει 

ώς εξής έν τή έπταετία 1867—68, 1871—75.

Βαθμοί 1867 1868 1871 1872 1873 1874 1875
Λντισυνταγμ ανάρχαι 11 1 4 7 3 1
Ταγααταργαι 5 14 1 6 9 7 4
Λοχαγοί 37 26 16 15 16 25 9
Ύπολοχαγοί 57 37 29 22 16 31 24
’ΑνΟυπολοχαγοι 6 22 46 41 36 16 74

Το δλον 105 113 97 90 84 82 413

Ή έν τώ άνωτέρω πίναζι είς στρατιωτικούς προβιβα
σμούς γονιμότης τής κυβερνητικής ημών μηχανής άποδει- 
κνύεται μείζωνζατά τάέτη 1868 καί 1875, έλασσων κατά 
τό 1873 καί 1874 καί μέση κατά τά έτη 1867, 1871 
καί 1872. Μεταξύ τών διαφόρων βαθμών οί λοχαγοί καί 
ύπολοχαγοί ύπερέχουσι κατά τΰ 1868, καί οι άνθυπολο- 
χαγοί ζατά τό 1875. Έν γένει κατά μέσον όρον, 98 σχε-



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΓΗΝ ΣΤΡΑΤΟΥ. 545544

δόν άνδρες προβιβάζονται κατ’ έτος έν τω σώρια τών χερ
σαίων άξιωματιζών, τοϋ οποίου τοιουτοτρόπως τό όγδοου 
περίπου μεταβάλλει ένιαυσίως βαθμούς. Τό φαινόμενου 
τοΰτο δεΐται έξετάσεως. Πώς ! "Ανευ πολέμου άραιοΰν- 
ται έπί τοσοΰτον αί τάξεις τοϋ 'Ελληνικού στρατοϋ, ώςε 
νά παρίσταται άνάγκη τοιαύτης άναυεώσεως; Έν τούτοις 
τό είς τήν Βουλήν ύποβληθέν τή 8 Δεκεμβρίου 1875 νο
μοσχέδιου περί τοΰ άριθμοϋ τώυ έυ ένεργεία καί διαθεσι- 
μότητι άξιωματιζών τοΰ ζατά γήυ στρατού ύποδειζνύει 
άλλην πραζτιζωτέραν αιτίαν. Κατ’ αύτό είς τήν ύπάρχου- 
σαν δύναμιν τοϋ χερσαίου τής 'Ελλάδος στρατοϋ εΐναι α
ναγκαίοι ούχί οί υπάρχοντες 773 αξιωματικοί, άλλά μόνον 
713. Τό μέχρι τοΰδε λοιπόν πλεόνασμα 60 αξιωματικών 
είναι προσθήκη τής ύπουργικήςχάριτο ς, τήν ό
ποιαν τό νομοσχέδιου σκοπεί διά τό μέλλον νά δεσμεύση 
έντός σταθερών ορίων.

Ή μέθοδος τοϋ νομοσχεδίου συνίσταται είς τόν έξής 
προσδιορισμόν : Έν τω σώματι τώυ γενικών επιτελών 2 
άντισυνταγματάρχαι, 4 ταγ ματάρχαι, 9 λοχαγοί, 1 ύ- 
πολοχαγός.—Έν τή χωροφυλακή 2 άντισυνταγματάρχαι 
4 ταγμ. 23 λοχ. 22 ύπολοχ. 22 άνθυπολ.—Έυ τω πε- 
ζιζώ 14 άντισ. 14 ταγμ. 80 λοχ. 94 ύπολ. 80 άνθυπ.— 
Έυ τω ίππιζω 1 άντισ. 1 ταγμ. 4 7 οχ. 5 ύπολ. 8 άνθυπ. 
—Έν τώ πυροβολιζώ 2 άντισ. 2 ταγμ. 10 λοχ. 16 ύπολ. 
19 άνθυπ.—Έν τώ μηχανιζώ 2 άντισ. 5 ταγμ. 20 λοχ. 22 
ύπολ. 20 άνθυπ.—Έντώ ύγειονομιζώ 5 ταγμ. 167,οχ. 23 
ύπολ. 21 άνθυπ.—Έν τώ οίζονομιζω καί ταΐς γενιζαΐς 
Οέσεσι τοϋ στρατοϋ) 8 άντισ. 13 ταγμ. 33 λοχ. 41 ύπολ. 
—-Οί καθ' ύπέρβασιν τών άριθμών τούτων άπονεμόμενοι 
βαθμοί είναι α ύ το δικαίως άκυροι.

H τελευταία νομοθετική πρόνοια εΐναι σημαντικότατη. 
Επειδή κατά τό άρθρον 100 τοΰ Συντάγματος «μόνον 
όταν καί όπως ό νόμος διατάσσει οί στρατιωτικοί στερούν
ται τών βαθμών των?), έπρεπε διά νόμου νά κτρυχθώσιν 
ανίσχυροι οί ύπεράριθμοι προβιβασμοί. Άλλ’ ώς πρός τόν 

τρόπον τοΰ άριθμητιζοϋ τών άξιωματικώυ προσδιορισμού, 
δέν νομίζω ότι ό προτιμηθείς εΐναι ό εύτυχέστερος. Κα- 
νονικωτέρα Οά ήτον ή πλήρης συγζρότησις άφ’ένός τών 
διαφόρων σωμάτων καί άφ’ έτέρου τών γενικών τής στρα
τιωτικής διοικήσεως θέσεων. Οΰτω προέχει ή διαμοίρασις 
τών στρατιωτικών βαθμών άναλόγως πρός τάς άνάγζας 
έζάστης ειδικής ύπηρεσίας. “Οταν δι’ έκαστον π. χ. τάγ
μα άπαιτήται έν τώ στρατιωτικω όργανισμώ ταγματάρ
χης, λοχαγός, ύπολοχαγός, άνθυπολοχαγός κλπ. ‘ τίνος 
ένεκα νά προσδιορισθή ό αριθμός τώυ άξιωματιζών έπί 
τών όλων ταγμάτων, Διαφέρει άν ό άριθμητιζός προσδιο
ρισμός τών άξιωματιζών έπιτάσσηται ύπό ιδέας έπιβα7ν- 
λούσης τήν μή συμπλήρωσιν τών τάξεων αύτών.

Υπολείπεται ή έξέτασις τής άναλογίας τών ζατά τό 
1875 άξιωματιζών πρός τάς ζατά τό αύτό έτος ψηφισθεί- 
σας ύπό τής Βουλής στρατιωτιζάς τής ξηράς δυνάμεις. 
Έπί 12217 άνδρών οί 773 εΐναι άξιωματίζοί, ήτοι σχεδόν 
16 στρατιώται πρός 1 άξιωματιζόν. Έ σχέσις αΰτη δέν δύ
ναται νά Οεωρηθή ώς πόρισμα αρμονικής άναπτύξεως τοϋ 
στρατιωτικού τής Ελλάδος βίου. Επομένως χωρίς νά ά- 
ποκρούση τις τάς προσωρινός διορθώσεις, αί εύχαί καί, 
τό κυριώτερον, αί ένέργειαι όλων πρέπει νά στραφώσιυ εγ
καίρως πρός τήν οριστικήν τοϋ τόπου άπ'ζατάστασιν, 
τής οποίας έάν μία όψις εΐναι ό διά τοΰ καλώς συγζο- 
τουμένόυ σώματος τών άξιωματιζών στρατιωτικός σκε
λετός τής χώρας, ή έτέρα όψις, έν ή πράγματι λειτουργεί 
ή μεγάλη τών έθνών ζωή, εΐναι ή δι’ άνδρών πραγμα
τικών ένσάρκωσις τοϋ σκελετού τούτου.

ΝΕΩΤΕΡΑ ΝΟΜ1ΣΜΑΤΟΠΟΙ1ΙΣΙΣ·

Τό έν Βελγίω ύπουργεΐον τών οικονομικών έδημοσίευσε 
κατά τό έτος 1873 μεταξύ άλλων καταστατικών τής νο·

ΕΤΟΣ 3—ΦΥΑ. 36—ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1876. 35
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μισματιζής πληροφοριών καί τάς έπομένας περί την ανα
πτύξω της νεωτέρας νομισματοποιήσεως.

Ά γ γ λ ί α.—At πρός αύτήν ερευνά- περιλαμβάνουσι τό 
χρονικόν διάστημα άπό τοΰ 1821—1868, έν τώ όποίω τό 
Αγγλικόν νομισματο κοπεϊον παρήγαγε νομίσματα άξίας 
5,035,151,233 φρ., ήτοι 4,693,925,634 εις χρυσόν ζαί 
336,225,599 εις άργυρον.

Α ύ σ τ ρ ί α.—’Από τοΰ 1857—1867 ή χώρα αύτη κα
τασκεύασε νομίσματα άξίας 776,523,718 φρ. ήτοι 191, 
713,075 είς χρυσόν ζαί 584,810,643 είς άργυρον.

Βέλγιο ν.— Έν διαστήματι 40 έτών άπό τοΰ 1832— 
1872 ή Βελγική νομισματοποιία παρήγαγεν 671,086,365 
φρ. άξίαν, ήτοι είς χρυσόν 219,315,420 καί είς άργυρον 
451,770,945.

Γ α λ λ ί α.—Αί έπί τής νομισματοποιήσεως αύτής έρευ
να-. περιλαμβάνουσι τό μεΐζον χρονικόν διάστημα, άπέναντι 
τοΰ ζατά τάς λοιπάς έπικρατειας έξαζριβωθέντος. Άπό 
τοΰ 1795 μέχρι τοΰ 1872 ή Γαλλική νομισματοποιία πα
ρήγαγε νομίσματα άξίας 12,657,496,565 φρ. ήτοι είς 
χρυσόν 7,744,520,700 καί είς άργυρον 4,912,975,865.

Γ ε ρ μ α ν ία.—Άπό τοΰ 1764 ή Γερμανική νομίσμα- 
τοποιία παρήγαγεν είς άργυρον μέν 2,457,141,193 φρ. 
άξίαν εις χρυσόν δέ 219,315,420, είς τήν οποίαν προσθε- 
τέον κατά τήν 20 Σεπτεμβρίου 1873 (μή υπολογιζομέ- 
νης τής κατόπιν παραγωγής') ζαί 1,156,141,550, ώστε 
τό δλον ανέρχεται είς 4,477,601,011, φρ.

Ήνωμέναι Πολιτεΐαι της Αμερικής.—Άπό 
τοΰ 1793—1868 ή νομισματοποιία τής χώρας ταύτης 
παρήγαγε νομίσματα άξίας 5,559,801,809 φρ. ήτοι είς 
χρυσόν 4,820,438,593 και είς άργυρον 739,363,216.

Ί ν δ ί α.—Άπό τοΰ 1851 —1866 ή έν τή χώρα ταύτη 
’Αγγλική νομισματοποιία παρήγαγε 2,524,597,500 φρ. 
άξίαν, ήτοι είς χρυσόν 31,912,500 ζαί είς άργυρον 2, 
492,685,000.

Ί τ α λ ί α.—Ή έξερευνηθεϊσα ζατ’αύτήν περίοδος είναι 

ή μικρότερα· περιλαμβάνει μόλις οκτώ έτη άπό τοΰ 1862— 
1869, ζατά τά όποια ή ’Ιταλική νομισματοποιία παρή
γαγε νομίσματα άξίας 372,342,700 φρ. ήτοι είς χρυσόν 
203,902,340 ζαί είς άργυρον 168,440,460.

Μεξικόν.— II βεβαιωθεΐσα τής χώρας ταύτης νομι- 
σματοποιία περιλαμβάνει δύο περιόδους, άπό τοΰ 1800— 
1848 ζαί άπό του 1857—1867, ζατά τάς όποιας παρή
γαγε νομίσματα άξίας 3,433,576,289 φρ. ήτοι είς χρυ
σόν 168,778,950 καί είς άργυρον 3,264,797,339.

Ό λ λ α ν δ ί α.—Άπό τοΰ 1840—1872 ή νομισματο- 
ποιία τής χώρας ταύτης παρήγαγε νομίσματα άργυρά 
άξίας 908,834,503 φρ.

Έάν συνυπολογίσωμεν τήν όλην έν ταΐς ανωτέρω χώ
ραις νομισματικήν παραγωγήν, βεβαίως σπουδαιοτάτην 
θά προξενήση έντύπωσιν τό άθροισμα τής παραχθείσης 
νομισματικής άξίας, άναβιβαζομένης είς 36,217,011,693 
φρ. ήτοι έν χρυσω μέν 19,899,966,930, έν άργύρω δέ 
16,387,044,763. Καί όμως έζ τής άπαριθμήσεως ταύτης 
έλλείπουσι σχετιζαί πληροφορίαι πρός σπουδαία μέρη 
τής όλης νεωτέρας κοινωνίας, αί πρός τήν ’Ρωσσίαν π. χ. 
’Ισπανίαν, Τουρκίαν ζτλ. Παραλείπω τήν μιζράν Ελ
λάδα.

II ρέπει έν τούτοις νά παρατηρηθή ότι πιθανώταται είναι 
αί διπλαί έγγραφαί είς τά καθ’ έζαστα τής άνωτέρω νο
μισματικής άπογραφής ποσά, έξ ών πάντως έπηρεάζον- 
ταιτά γενικά άθροίσματα. Μαθηματική τέλος άκρίβεια είς 
τοιούτους υπολογισμούς είναι τι δυσαπόκτητο'?. Άφ’ ετέ
ρου αί διάφοροι χρήσεις τής βιομηχανίας (πολυτέλεια κλπ), 
ζαϊ ή άπό έθνους είς έθνος μεταβίβασις τών νομισμάτων, 
πρός έπιχώριον νομισματικήν άναχώνευσιν, έξήσζησαν με
γάλην έπιρροήν έπί τοΰ περισωζομένου νΰν ποσοΰ έκ τής 
άνωτέρω έζτεθείσης νομισματοποιήσεως. Κατά τούς επι
εικέστερους ύπολογισμούς μόλις τό ήμισυ τών προϊόντων 
αύτής εχει τήν τιμήν τής κυκλοφορίας.

Έπί τής προζειμένης μελέτης προκαλεϊ ιδιαιτέραν προ-



548 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ. 549

σοχήν ή μεταξύ χρυσής ζαΐ άργυράς νομισματοποιήσεως 
σχέσις. Έάν ληφθή ώς βάσις τό νομισματικόν άθροισμα 
τών προεκτεθέντων 36,217 έκατομμυρίων φρ. τά 19, 
899 έζατομ. είναι είς χρυσόν καί τά 16,317 είς άργυρον.

Βεβαίως διαφορά ζατά τρία διλιούνια δέν είναι μικρά. 
Καί όμως λαμβανομένου ύπ’ ούιν, ότι ή αξία τοΰ χρυσοΰ 
πρός τήν τοϋ άργύρου είναι περίπου ώς 1 : 16, ή αργυρά 
νομισματοποίησις άποδεικνύεται ότι έβάδισεν έν τώ καθ’ 
ημάς αίώνι πολύ γενναιότερου τοΰ όσον έπέτρεπεν ή ανα
λογία τής άξίας τών δύο πολυτίμων μετάλλων. Τοιου
τοτρόπως εξηγείται μια περισσότερον σελίς τής έπ’ εσχά
των προϊούσης νομισματικής πτώσεως τοϋ άργύρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ·

Ή μεγαλειτέρα διοικητική διαίρεσις τής Ελληνικής 
επικράτειας είναι όνο μ ό ς, ή μικρότερα ό δ ή μ ο ς· έν 
τώ μέσοι λειτουργεί ή έ π α ρ χ ί α, ήτις είναι σύμπλεγμα 
δήμων τής αύτής τοπικής περιφέρειας. Κατά τήν τελευ
ταίαν (187'5) διοικητικήν άνάπτυξιν ύπάρχουσιν έν Έλ
λάδι 357 δήμοι, διαμοιραζόμενοι ώς έξης έντός τών 13 

νομών αύτής.

Νομοί
Άτ. καιΒοιωτία; 
Εύβοιας
ΦΟ. καί Φωκίοος 
Άκ· καί Αιτωλίας 
Άχ. καί Ήλιδος 
Αρκαδίας 
Λακωνίας

Νομοί (πληΟ. 1870)
Μεσσηνίας 130,417
Λ ργ. καί Κορινθίας 1 17,183 
Κυκλάδων 123.299

Κερκύρας 96,940
Κεφαλληνίας 77,382
Ζακύνθου 44,557I

Δήμ.
29
31
38
23
18
10

Ή μεταξύ τοϋ πληθυσμού καϊ τοΰ άριθμοΰ τών δήμων 
αναλογία πολλώ άπέχει τής θεμελιώδους άρχής, ήτις 
εμπνέει τόν νόμον τής 27 Δεκεμβρίου 1833. Κατά τό άρ
θρον 4 αύτοϋ «παν χωρίον, έχον τούλάχιστον 300 κατοί
κους, δύναται νά σχηματίση ίδιον δήμον μέ ιδίαν δημοτι
κήν αρχήν». Έάν λάβωμεν ύπ’ οψιν τόν σχετικώς πρός 

τούς λοιπούς νομούς άνώτερον πληθυσμόν τοΰ νομού Ά- 
χαϊας ζαϊ Ίίλιδος, ζατά μέσον όρον πρός έκαστον δήμον 
αύτοϋ άναλογοΰσι 5157 κάτοικοι. ‘Η παρατήοησις αυτή 
είναι δεκτική γενικωτέρας έκτάσεως, συγκρινομένου τοΰ 
όλου τής έπικρατείας πληθυσμού πρός τόν αριθμόν τών 
πόλεων, κωμοπόλεων καί χωρίων, όστις ζατά τούς πιθα

νότερους ύπολογισμούς συγκεφαλαιοΰται είς 9,14-2· έπο
μένως κατά μέσον όρον έκαστος τοιοϋτος συνοικισμός πε
ριλαμβάνει πλείονας τών 4-50 κατοίκων έζ τών καθ’ δλην 
τήν επικράτειαν τώ 1870 άπογραφέντων 1,457,894·. 
Τοιουτοτρόπως ήδύναντο έν τή πρακτική έννοια τών μέ
σων όρων νά σχηματισΟώσι 2—3 χιλ. δήμοι έν τή Ελ
ληνική έπικρατεία, έπί τή έκτεθείση τών 300 κατοίκων, 

καθ’ έκαστον συνοικισμόν, βάσει τοΰ νόμου.
Οί Ελληνικοί δήμοι διαιρούνται είς τρεις τάξεις. ΊΙ Α' 

περιλαμβάνει 13 δήμους, ώς έχοντας πληθυσμόν άνώτερον 
τών 10 χιλ. κατοίκων. ‘Π Β' περιλαμβάνει 277 δήμους, ώς 
έχοντας πληθυσμόν άπό 2—10 χιλ. ΊΙ Γ' περιλαμβάνει 
77 δήμους, ώς έχοντας πληθυσμόν έλάσσονα τών 2 χιλ. 

κατοίκων.
'Ή πρός τόν δήμον σχέσις τών προσώπων έχει τι έξα- 

ναγκαστικόν διά τούς "Ελληνας. Κατά τό άρθρον 3 τοϋ 
άπό 27 Δεκεμβρίου 1833 νόμου «έκαστος ύπήκοος τοϋ 
Κράτους πρέπει νά είναι αύτός ζαϊ ή οικογένεια του μέλη 
δήμου τίνος». Γνωρίζομε-) έζ τής άπογραφής, ότι τά μέ
λη ταΰτα τών Ελληνικών δήμων συνεποσοΰντο κατά τό 
1870 είς 1,410,443. "Ωστε μέχρι τοϋ όλου πληθυσμού 
τής χώρας ύπολείπονται 26,583, έκ τών όποιων 6,625 
δέν έβεβαίωσαν τήν δημοτικότητα αύτών, καί 16,958 ή

σαν αλλοδαποί.
ΊΙ ίδιότης τοϋ δημότου προϋποθέτει τήν ιδιότητα τοϋ 

Έλληνος, άποζταται δέ παρ’ ήμΐν 1) διά τής γεννήσεως, 
δι’ής τάμέν γνήσια τέκνα ύπάγονται είς τόν δήμον τοΰ πα- 
τρός, τά δέ νόθα είς τόν τής μητρός· 2) διά τής κατατά
ξεων, όταν πρόκειται πϊρί προσώπων, τά όποια έγεννήθη 
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σαν ή έζτός τής 'Ελλάδος ή έντός μέν αύτής άλλ’ έν τό- 
τ.ω άγνώστω' 3) διά τής έντός δήμου τίνος νυμφεύσεως·
4) διά τής τελείας έν τινι δήμιο άποζαταστάσεως. "Απαξ 
άποκτηθεΐσα δημοτική ίδιότης διαρκεΐ μέχρις άποζτήσεως 
έτέρας, δι’ ήν όμως άπαιτεΐται ή συγζατάθεσις τής προ- 
τέρας δημοτικής άρχής.

Ή. δημοτική ίδιότης συνεπάγει διζαιώματατα καί ύπο- 
χρεώσεις. ΙΙας δημότης έχει, ζατά τόν νόμον, δικαίωμα 
ά) είς διαμονήν έντός τοΰ δήμου καί, έν περιπτώσει έν
δειας καί άνιζανότητος, είς περίθαλψιν έντός αύτοΰ· β') είς 

μετοχήν έπί τών καρπών τής δημοτιζής περιουσίας ζαί 
έπί τών δημοτικών καταστημάτων, έπιφυλαττομένων έν 
γένει τών νομίμων κατ’ άμφοτέρας τάς χρήεσις προσδιο
ρισμών γ') είς ένάσκησιν τής δημοτικής έξουσίας, ώς έζ- 
λογεύς καί έκλέξιμος, έξαιρουμένων τών γυναικών, τών 
μή έχόντων τήν έλευθέραν διαχείρησιν τής περιουσίας αύ

τών, τών κατηγορουμένων έπί έγζλήματι ζαί τών άπο· 
λεσάντων διά διχαστικής άποφάσεως τά δικαιώματα τοΰ 
έκλέγειν ζαί έκλέγεσθαι.

Ή αποστολή τοΰ δήμου περιλαμβάνει τρεις γενικωτά- 
τας έννοιας- πολιτικήν, καθ’ ήν κυρίως πρόκειται περί 
καταρτίσεως τής δημοτικής εξουσίας· διοικητικήν, καθ’ ήν 
ό δήμος ένεργει ώςύπάλληλος τής κεντρικής έν τή πολι
τεία άρχής· καί οικονομικήν, καθ’ήν διατελεϊ ύπό τήν κυ
βερνητικήν έπιτήρησιν. Ή τελευταία σχέσις, άρμόζουσα 
ιδιαιτέρως είς τήν έννοιαν τοΰ δήμου ώς ύπαλλήλου, δια- 
τελεΐ είς πλήρη δυσαρμονίαν πρός τήν έννοιαν τοΰ πολί

τικου οργανισμού αύτοΰ. 'Όταν εις τήν κατάρτισίν τής έν 
αύτώ λειτουργούσες έξουσίας ό δήμος είναι έντελώς άνε- 
ξάρτητος άπό τής πολιτείας, λίαν απλοϊκή πρέπει νά θεω- 
ρηθή ή άπαίτησις τής τελευταίας, ίνα παρεμβαίνη είς τήν 
οικονομικήν τών δημοτικών συμφερόντων διαχείρησιν. 
Φέρει ζατά νοΰν τούς ηγεμόνας έκείνους, οΐτινες, άπολέ- 

σαντες τάς χώρας, διατηροΰσι τά σκήπτρα. Προτιμώτερον 
Οά ήτον, έάν οί άνθρωποι τών ύπουργείων έπεμελοΰντο 

πλειότερον τά ύπουργιζά, άφίνοντες είς τούς άνθρώπους 
τοΰ δήμου τά δημοτικά. Ή άρχή—τά τοΰ Καίσαρος Καί- 

σαρι καί τά τοΰ Θεοΰ τώ Θεώ (τάτοΰ Λαοΰ τώ Ααώ)—είναι 

σύμβολον αιώνιας άληθείας.
Μεταξύ τών άνωτέρω τριών δημοτικών επόψεων έν- 

διαφέρει κυρίως τήν προκειμένην μελέτην ή οικονομι
κή. Πρώτη κατ’αύτήν (νόμος τής 27 Δεκεμβρίου 1833) 

παρίσταται ή δημοτική περιουσία, ήτις θεωρείται ιδιοκτη
σία τής ολομέλειας τών δημοτών, όπως ζαί ή περιουσία 
τών αγαθοεργών τοΰ δήμου ζαταστημάτων. Ή πρός ά
μεσον έπιτυχίαν τών δημοτικών σκοπών διωρισμένη καί 
άπαραίτητος δι’ αύτόν περιουσία τοΰ δήμου εΐναι άναπαλ- 
λοτρίωτος. ’Εννοείται ότι έφ’ όσον διαρκεΐ ή πρός δημο

τικόν σκοπόν χρήσις αύτών. 'Π λοιπή δημοτική περιου
σία δύναται ή νά έζποιηθή έπί άναποφεύκτω τοΰ δήμου 
άνάγκη ώς ζαί έπί προφανεΐ αύτοΰ ώφελεία, ή νά διαμοι- 
ρασθή μεταξύ τών δημοτών ζατά τούς έπί τούτω νόμους.

Τά εισοδήματα τής δημοτιζής περιουσίας άνήκουσιν εις 

τάς άνάγζας τοΰ δήμ.ου· έάν μετά τήν έζπλήρωσιν αύτών 
περισσεύση τι, ή κατατίθεται τούτο ώς ζεφάλαιον ή συ- 
σταίνεται δι’ αύτοΰ νέου τι ώφέλιμον καθίδρυμα, έπ’ ούδε- 

μια όμως περιπτώσει διανέμεται μεταξύ τών δημοτών. 
"Ινα καρπωθή ό δήμος τήν περιουσίαν αύτοΰ, ή παρέμ
βασις τοΰ συναλλάγματος τής μισθώσεως καί τών τού
τω προσομοιαζόντων καθίσταται άπαραίτητος. Ή ακίνη
τος κτήσις τοΰ δήμου άποφέρει δικαίωμα έπικαρπίας, άνα

λόγως έπιβαλλόμενον είς τούς ζαλλιεογητάς αύτής.
Ή δημοτική περί τά πταίσματα δικαιοσύνη (τοπική καί 

άγρονομική άστυνομία) παρέχει τά πρόστιμα αύτής είς 
οικονομικήν πρός τούς δημοτικούς σκοπούς επικουρίαν. 
’Ακολούθως έρχεται ή προσωπική έργασία τών δημοτών, 
οΐτινες όφείλουσι κατά τό άρθρον 34 τοΰ περί δήμων νό
μου νά έργάζωνται, είτε αύτοπροσώπως είτε δι’άλλου, 
πρός σύστασιν καί επισκευήν τών άναγκαίων δημοτικών 
■ζαί διδακτικών ζαταστημάτων, φρεάτων, οδών, γεφυρών, 
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τών ζατά τά παράλια ζαΐ τά ΰδατα ύδραυλικών έργων, 
χαθ όσον ή περί αύτών φροντίς άπόζειται εις τόν δήμον, 
ετι δε προς διατήρησιν τής δημοσίου άσφαλείας, καθ’ ό
σον δεν εγεινεν άλλως πώς φροντίς περί τούτου. Έζ τής 
γενικής άπαριθμήσεως τών εργατικών ύποχρεώσεων τών 
δημοτών, μόνη ή περί τάς οδούς ετυχε νομοθετικής έν 
τοΐς ύστερον χρόνοις άναπτύξεως, διότι παρατηροΰμεν έν 
τώ νόμω τής 16 Δεκεμβρίου 1867, ότι τά άπλάέργα τών 
δημοτικών όδώνέκτελουνται τή προσωπική εργασία τώνζα- 

τοικων τών παρακείμενων αύτοΐς χωρίων ή συνοικιών, κατ’ 
αποφασιν τών δημοτικών συμβουλίων περί τής άναλογίας.

Αλλ ώς έκαστος εννοεί ή εύρεΐα έζπλήρωσις τών δη
μοτικών σκοπών δέν συμβιβάζεται πρός τήν σμικρότη- 
τα και τήν άβεβαιότητα τών προεζτεθέντων οικονομικών 
μ-σων. Η μηχανή τής φορολογίας, ή τόσον άποτελε- 
σματική.έπι τής ζυβερνήσεως τής χώρας έν γένει, έπρεπε 
νά τεθη εις τήν οιαθεσιν και τής ζυβερνήσεως τών δήμων 
ιδιαιτέρως. Κατά τούτο ό νόμος τής 27 Δεκεμβρίου 1833 
συνεπληρώθη διά του νόμου τής 22 Δεκεμβρίου 184-7. Ένώ 

αφ ενός ο πρώτος προς έκπΑή ρωσςν τών χατεπειγουσών 
και επωφελών άναγκών τοΰ δήμου επιτρέπει τήν έπιοο- 
λήν έμμεσων φόρων, καί έν άνεπαρκεία αύτών τήν έπι- 
βολήν αμέσων έράνων τών δημοτών, άφ’ έτέρου ό δεύ

τερος νόμος κανονίζει μέν πληρέστερο·; τά περί τών πρώ
των φόρων, τούς όποιους άποζαλεΐ δασμούς, αναπτύσ
σει δε μερικώτερον τήν έννοιαν τών έράνων ύπό τόν τύ
πον τής εισφοράς. Ότι έν τώ πνεύματι τοΰ νομοθέτου 
ή εισφορά ζατάγεται έζ τοΰ έράνου, άποδείκνύεται έκ τοΰ 
άρθρου 29 τοΰ νόμου τού 1833, κατά τό όποιον όλα τά 

εντός τής περιοχής τοϋ δήμου είς φόρον υπαγόμενα πράγ
ματα ζαθυποβάλλονται εις τήν αναλογίαν τών δημοτι
κών έράνων, ή συνεισφορά δέ αύτη κανονίζεται κατ’ ανα
λογίαν τών αμέσων φόρων.

Εν τούτοις οέν πρεπει νά νομίσωμεν, ότι τελείως κα- 
τ/ΐργήθη ό έρανος τοϋ 1833 διά τής εισφοράς τοϋ 4847, 

διότι εκείνος μέν (άρθρ. 29) περιλαμβάνει καί τούς δήμο'· 
τας, όσοι δέν έχουσι φορολογουμένην περιουσίαν ή φορο
λογούμενο·; έπάγγελμα, αύτη δέ (άρθρ. 6) έπιβάλλεται 
μόνον είς όσα πράγματα ύπόκεινται είς τούς άμεσους δη
μοσίους φόρους, ήτοι τόν έγγειον, τόν έπί τών ζώων καί 

τόν έπί τών μελισίων. Τοιουτοτρόπως έξηγεΐται ή έτι 
καί νΰν φορολογική τοΰ έράνου λειτουργία είς οσα μέρη 
τής έπικρατείας (Λακωνία π. χ.) οί άμεσοι φόροι ένεκεν ι
στορικών λόγων, τοΰ εδάφους κλπ., δεν επιβάλλονται ύπό 
τήν αύστηράν αύτών έννοιαν. Καί τό δυνατόν δε τής έν 
δεδομέναις περιστάσεσιν ερανικής φορολογίας δέν πρεπει 

νά λησμονηθή μεθ’ δλον τόν εξαιρετικόν αύτής χαρακτήρα.
Ώς ποόί τούς έμμεσους φόρου: (δημοτικοί οασμοί), ό νό

μος τύΰ 1833 προτιμά τούς ήττον ένοχληιίκούς καί τάσ

σε-, προθεσμίαν διάρκειας μέχρι τό πολύ 15 έτών άπο τής 
ψηφίσεως αύτών. Ώς Αντικείμενα τοιαύτης φορολογίας ό 
νόμος τοϋ 1833 ορίζει τά έξής: κοινή κατανάλωσις, έκ- 
δοσίς επισήμων έγγράφων,χρήσι; λιθόστρωτων όοών κοι γε
φυρών, πανηγύρείς καί τά έν αύτοΐς παραπήγματα, όημο- 
σΐαΐ σταθμίσεις, άποθήκαι, μακελλεϊχ καί κρεοπωλεία. Έκ 
τών αντικειμένων τούτων ό νόμος του 1847 κανονίζει ιδιαι
τέρως μόνα τά εφόδια τής κοινής καταναλώσεως, έπιτρέ- 
πων είς τά δημοτικά συμβούλια ϊνα τή έγχρίσει τής διοι
κητικής άρχής καί τό πολύ έπί 4 έτη εκαστοτε έπιοάλλω- 
οΐ δασμ,ό? ούχί άνώτερον τών δύο τοΐς 0|θ α) έπί τής αγο
ραία; άξίας τών πνευματωδών ποτών και τών λοιπών ρευ
στών, β') τών τροφίμων, έκτό; δημητριακών καρπών, αλεύ
ρων, άρτων, λαχάνων, χλωρών οσπρίων καί οπωρών, χλω
ρών τυρώ;, γάλακτος, άλατος, ορνίθων, ώών καί άλλων 
μικρών ειδών. Ένεκα ιδιαιτέρων Αναπόφευκτων περιστά
σεων δήμούτινος, καί καθόσον αύται διαρκοΰσι, δύνανται τά 
δημοτικά συμβούλια, τή έγκρίσει τής κυβερνήσεως διά Βασ. 
διατάγματος, νά έπιβάλλωσι δασμόν καί έπ! τών δημητρια
κών καρπών, τών αλεύρων ώς και άλλων έμπ. ρευμάτων 

είσαγομένων πρός έοωτεριχήν κατανάλωσιν.



»54 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ. 555

"Οσον αφορά τούς λοιπούς, έκτος τούτέστι τής κοινής 
καταναλώσεως, φόρου; τοΰ νόμου τοϋ 1833, χατ’ αύτόν 
ή μέν άπόφασις άνήκει είς τά δημοτικά συμβούλια ή δέ 
έγκρισις εις τόν βασιλέα. Υπολείπεται όθεν ή έξέτασίς κατά 
πόσον ή σχετική δημοτική φορολογία συμορφοϋται πρός 
τήν τελευταίαν νομοθετικήν πρόνο αν καί δύναται περαιτέρω 
νά άναπιυχθή πρός μείζο'α οικονομικήν εύρωστίαν τοϋ 
δημοτικού θησαυρού, ά,ευ περαιτέρω έπιβαρύνσεως τής κοι
νής τοϋ πένητος λαοϋ καταναλώσεως.

"Οσον άφορα -.ήν δημοτικήν εισφοράν, είς αύτήν ύπό- 
κεινται όσα άντικείμενα υποβάλλονται εις έγγειον δημόσιον 
φόρον· έν τούτοις ούχί πλέον τών 2 τοΐς 0]θ έπί τοΰ άκα- 
Θαριστου εισοδήματος. Έπίσης ή άπό τών ζώω/ καί τών 
μελισίων δημοτική εισφορά δένίύ.αται νά ύσ.ερβή τό τοϋ 
ομωνύμου δημοσίου φόρου. Έν γένει τόσον έπί τής δημο
τική; εισφοράς δσον καί έπί τοΰ δημοτικού προϋπολογισμού 

ό νόμος τοϋ 1847 ήκολούθησε τήν θεμελιώδη συνταγματι
κήν βάσιν τής ένιαυσίας ψηφίσεω; αύτών ύπα τών δημοτι
κών συμβουλίων, έπιφυλαττομένής πάντοτε τής διοικητικής 
έγκρίσεώςτων. Έξαι ρειταιή περίπτωσις τήςμήκαταρτίσεως 
τοΰ προϋπολογισμού δτε (άρθ. 8), ίσχύουσι τά έν τώ προη- 
γουμένω έτει δεδογμένα.

Ό δημοτικός δασμός είσπράττεται κατ’ άπο'φασιν τοϋ 
δημοτικού συμβουλίου ή δι’ έκμισθώσεως, ή έν άποτυχία 
ταύτης διά τοΰ δημοτικού είσπράκτορος, ή όπου τελωνία- 
κή άρχή,διά ταύτης. 'Όσον οέ άφορα τήν εισπραξιν τή; δη

μοτικής εισφοράς, ένεργεϊται αύτη συνάμα μέτάτών όμοιων 
αύτή δημοσίων φόρω< καί έπί τή βάσει τής μετρήοεω;, έκ- 
τιμητεω; χαί έξελέγξεως τού:ων. Ε'ς όσα μέρη δέν είσ- 
πράττονται οί δημόσιοι φόροι κατά δήμους ή δέν είναι δυ
νατόν νά συνεισπραχθή μετ’ αύτών καί ή δημοτική εισφορά, 
έκεΐ είσπράττεται αύτη δι’ έκμισθώσεως ή διά-τοΰ δημοτι. 

“•ού είσπράκτορος.
’Εκτός τής τοιαύιης έν τώ Ελληνίζω δήμω άναπτύξεως 

ΐής εμμέσου (δασμός) καί άμέσου (εισφορά) φορολογίας, 

μεταγενέστεροι τοΰ 18-47 νόμοι, οί τής 31 Δεκεμβρίου 
1863 καί τής 16 ’Απριλίου 1867 έκανόνισαν τήν είς τά 

δημοτικά ταμεία εισαγωγήν τοΰ δεκάτου τών έν τή περί- 
ιιεοε'α τών οικείων δήμων είσπσαττομένων δημοσίων φόρων 
έπί τών έπιτηδευμάτων καί τών οικοδομών. Σημειωτέον 
δτι δια πάσαν οικοδομήν ό δήμος εισπράττει έφ’ άπαξ και 
δρ. 5, δικαίωμα άδε ας κατά τό διάταγμα τή; 25 Φεβρουά
ριου 1836. Πρό; γενικήν τών οικονομικών έφοδίων τοΰ 
δήμου έπιθεώρησιν δυνάμεθα νά προσΟέσωμεν καί τό έκ 
τών εσωτερικών διαβατηρίων μικρόν έπίοης εισόδημα αύτοϋ 
(Διάταγμα τής 28 Μαρτίου 1835)· έπίσης τό πέμπτον 
τής άξίας τών έν τώ δήμω έ <κ υβευομένων διά λαχείου άν- 
τικε μένω·' (Δ. τής 20 Οκτωβρίου 1836). Παραλείπω τάς 
σπανιωτάτα; πηγάς τών λοιπών έκτάκτων δημοτικών πό
ρων π. ■/. άφιερώσε^ς καί σύνδρομά;, είς τάς οποία; έν 
τούτοις ήδύνατο νά μελετηθή κατά πόσον έμπρέπει νά κα- 
ταταχθή καί ή τής κληρονομιάς τών μή έχόντων πλη- 
σιεστάτου; συγγενείς, διαμοιραζόμενης τή; ιδέα; ταύτης, 
κατά τινα ορθήν Αναλογίάν, μεταξύ τοΰ δημοσίου καί τοΰ 

δήμου.
-’Εάν άπό τής άνωτέρω ΐρεύ.ης τών δημοτικών καθόλου 

πόρων μεταβωμεν είς τήν πραγματικήν αύτών ύπόστασιν, 
γνωρίζομει, έξ επισήμου πρός τήν Βουλήν άνακοινώσεως 
τοΰ ύπουργείου τών ’Εσωτερικών, ότι τά έσοδα τών Ελ
ληνικών δήμων κα<ά τό 1868 έσχον τήν έπομένην κατά 

νομούς άνάπτυξιν:

Νομοί Δρ. | Νομοί
■ικης καί Βοιωτίας 1,096,517|Ά·/αΐας και "Ιίλιδος 
ί-ΐς 331,105 (’Αρκαδίας

437,0541 Άργολ. κα’. Κορινθίας 
487,3291 Κέρκυρας 
795,213Κεφαλληνίας 
320,216 Ζακύνθου 
471.8961

Δο.
866,780
329,607
692,017
468,157
284,719
154,400

Άττι
Εύβοιας
Φθιώτιδας καί Φωκίδος 
Άκαρ, και Αιτωλίας 
Κυκλάδων
Λακωνίας
Μεσσηνίας
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΪ1874, 1875 ζαΐ 1876.

Έχω ύπ’ όψιν τούς προϋπολογισμούς τής τελευταίας 
δωδεκαετία; (1865 — 1876). Μεταξύ αύτών τρεις μόνον 
ένομοθετήδησαν ζατά τά προηγούμενα τής εφαρμογής των 
έτη, οί λοιποί έννέα έξεδόθησαν ζατά τό έτος περί ού έπρεπε 
νά προνοήσωσι. Μάλιστα ύπάρχει εις, όστις έχει τήν απλό
τητα νά π ρ ο-ΰ π ολ ο γ ί ζη περί έτους, τό όποιον άφήκεν 
όπισθεν του ζατά 340ολας ήμτρας! ’Ενόσω είςτήν πολι-.ιχήν 
δέν είσέλθωσίν οί προμηθεΐσ, τά παθήματα τών έπιμη- 
θέω ν ούδένα πρέπει νάέζπλήττωσιν. Λί έπόμεναι χρο
νολογία! δύνανται νά μαρτυρήσωσι ζατά πόσον ό τόπος 
προάγεται είς τήν στοιχειώδη ταύτην οικονομικήν άλήθεΐαν.

20
5
8

Χρόνος 
νομοθετήσεως

Ίανουαρίου 1865
Ίανουαοίου 1866
Μαΐου ' 1867

11 Νοεμβρίου 1868
13 Δεκεμβρίου 1868
21 Νοεμβρίου 1869

προϋπο- ' Χρόνος
λογισμού.1 νομοΟετήσεως

1865 Η 28Μαίου 1871
1866 24’Ιουλίου 1872
1867 ; 2! Ιουλίου 1873
1868 6 Δεκεμβρίου 1875
1869 15 Δεκεμβρίου 1875
1870 ? 26 Δεκεμβρίου 1875

προϋπο
λογισμού.

1871
1872
1873
1874
1875
1876

Έάν άφήοωμεν ζατά μέρος τάς χρονολογικά; έκ τοϋ άνω
τέρω πίνα κος παρατηρήσεις, τάς όποιαςό ίσοτρικός δύναται 
πάνυ ίλευθέρωςνά συνδυάση πρόςτήν πολιτειακήνχαί δημο
σιονομικήν τοϋ τόπου άνάπτυξιν, οί προϋπολογισμοί τών 
τριών τελευταίων έτών πρέπει μάλλον συγκεκριμμένως νά 
μελετηθώσι. Τά μέν έσοδα ύπελογίσθησαν είς δρ. 37,400, 
000 διάτό 1874, είς δρ. 35,239,200 διά τό 1875 καί 
είς δρ. 38,826,800 διά τό 1S76. Τά δέ έξοδα ύπελογί
σθησαν είς δρ. 41,722,401 διάτό 1874, είς δρ. 39,062, 
195 διά τό 1875 χαί είς δρ. 39,063,841 διά τό 1876. 
Έάν συγζεφαλαιώσωμεν τής έν λόγω τριετίας τά έσοδα 
άφ’ ένός καί τά έξοδα, άφ’ έτέρου, Ιδού ότι υποτιθέμενον, 

ζατά τό μάλλον ή ήττον, εισόδημα 111,466,000 δρ πρό
κειται νά ικανοποίηση δημοσία; άνάγκας, τών όποιων ή έ- 
πιεικεστέρα έζτίμησις απαιτείτήν δαπάνην 119,848,437 δρ. 
Ί ό έλλειμμα οθεν ύπερβαίνει τά 8 έκατομ. δρ. έκ τών οποίων 
4 ,30 έκατομ. έπιβαρύνουσι τό έτος 1874, 3 ~ έκατομ. τό 
1875 καί μόνον έκατομ. τό 1876. Υπολείπεται ή έξα- 
κρίβωσις κατά πόσον έν τοΐς πράγμασι τό έ?.λειμμα τής 
τριετίας ταύτης προβιβάζεται έτι μάλλον.

Παρατηρήσεω; άξια είναι ή κίνησις τών άμέσων φόρων 
τής Ελληνικής έπικρατείας ζατά τά έτη 1874—76. Άπό 
13 έκατομ. δρ. τώ 1874 ζατέπεσχν είς 11 έκατομ. τώ
1875, ί'να άναβώσιν εί; 12 — έκατομ. τώ 1876. Ή πο
λιτική λοιπόν κρίσις, ήτις συνετάραξε τήν Ελλάδα κατά 
τήν γεωργικήν περίοδον τοΰ 1874—75,έπέδρασεν έπί τοΰ 
δημοσίου θησαυρού κατά 3 έκατομ. δρ. τάς οποία; αί 
μέν πιθανότητες τή; ομαλή; τοϋ πολιτεύματος έχτυλίξεως 
ήούναντο κατά προσέγγίσιν νά ύποσ/εθώσιν, αί δέ κατά 
τής έλευθερίας μηχανορραφία! τοΰ άπολυτιομοΰ συνετριψαν 
έπί τής άσφαλεστόρας φορολογική; βάσεως. Διότι είναι 
περίεργον καί πρέπει νά σημ-ιΐωθή, ότι ό έν τοΐς άμέσοι; 
φοροις σημαντικότερος έγγειος φόρος καί τό δικαίωμα τής 
επικαρπίας άπό 10 έκατομ. δρ. τώ 1874 κατέπεσαν 
είς 8 γγ έκατομ. τώ 1875, ΐ.α άναβιβασθώσ·.ν έντή επα
νορθώσει τών πολιτικών πραγμάτων είς 10 έκατομ. τώ
1876. Ή γή λοιπόν τής ‘Ελλάδος έχει τήν γλώσσαν της 
καί μακάριοι οί έννοοϋντες τούς οικονομικού; ούτής αριθ

μούς.
Έζ τής έπόψεως των δημοσίων δαπα.ών, τό έτος 1874 

υπερβαίνει τό έτος 1875 καί 1876 κατά 2^έκατομ. δραχ
μών· ή διαφορά δέ αυτή όφείλεται ιδίως είς τό περί τήν 
γενικήν υπηρεσίαν τμήμα τοϋ προϋπολογισμού. Μεταξύ 
τών άποτελούντων αυτήν κλάδων ή σπουδαιότερα αίτια πα- 
ρατηρεΐται κατά τόύτουργεΐον τών στρατιωτικών, διότι αί 
δαπάναι αύτοΰ άπό 7,469,370 δρ. έν έτεί 1876 άναβαί- 
νουσιν εις 7,715,451 τώ 1875 καί ύπερπηδώσιν είς 9,086, 
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000 τώ1874, Ή αναδρομική αύτη έρευνα έχει πολλήν ση
μασίαν, διόπ έάν έζ τής ύστέρις ψηφίσεως τοΰ προΰπολο- 

γίαμοΰ τοΰ 1874 αί γενόμεναι δα-άναι αύτοΰ έπρεπε χατά 
τινα τρόπον νά πληρωθώσι, τό ζήτημα δμως περί τών προ- 
καλεσάντων τάς δαπάνας ταύτας αιτίων μένει πάντοτε με- 
ταίωρον, όπως χαί ή άνάμνησίς τής έν έτει 1874 προπαρα- 
σκευής τ οΰ άπολυτισμι.ΰ, έφ1 δσον αύτη μετ’ ήχου χατέ- 
πεσεν»

Έάν άπό τής δημοσιονομικής ταύτης συγζρίσεως τών 
έτών 1874, 1875 χαί 1876 μεταβώμεν είς τήν είδικωτε'ραν 
μελέτην τών στοιχείων -οΰ τελευταίου προϋπολογισμού, 
ύπό τήν κανονικήν τοϋ οποίου έπιρροήν διατελοϋσιν αί 
παραγωγικαί τού τόπου δυνάμεις χαί αί δίοίχητικαΐ τής 
πολιτικής αύτοϋ μηχανής ένέργειαι, παρατηρεΰμεν τήν έ- 
πομένην έν τοΐς έσόδοις ζαί έξόδοις τή; έπικρατειας άνά- 
πτυξιν.

ΕΣΟΔΑ.—Α'. Άμεσοιφόροΐ. Έγγειος φόρος χαί 
δικαίωμα έπιχαρπίας 10,000,000 δραχμών, έπί τών με- 
λισίων φόρο; 45,000, έπί τών βοσκών 40,000, έπί τών 
ζώων 1,200,000, έπί τών έπιτηδευμάτων 800,000, έπί 
τών οικοδομών 650,000, δλον 12,735,000 δραχ.—Β'. 
Έμμεσοι φ όροι. Τελώνια 11,500,000 δρ. χαρτόση
μου 4,200,000, διάφορα δικαιώματα 505,000, όλον 16, 
205,000 δρ.—Τ'. Δημόσια καταστήματα. Ταχυ
δρομείων 700,000 δρ., τηλέγραφος 400,000, τυπογραφείων 
4,800, δλον 1,104,000 δρ.—Δ'. Δημόσια νομήμα- 
τα ζα ί κ τ ή μ α τ α. Μεταλλεία καί ορυκτά 1,011,000 
δρ. ύδατα θερμά 5,000, άλυκαΐ 850,000, ιχθυοτροφεία 
310,000, δάση 390,000, έ) αιώνες 5,000, σταφιοώνες καί 
αμπελώνες 40,300, περιβόλια ζαί άλλα κτήματα 155,000 
δημόσια κτίρια καί έργοστάσια 22,()00, δλον 2,788,300, 
δρ.—Ε'. ΈκποίησιςέΟνικών κτημάτων. ΙΙροι- 
κοζτησιών 255,ΟΰΟ δρ., φθαρτών κτημάτων 1,000,000, 
γηπέδων καί οικοπέδων 30,000, γαιών ζαί φυτειών 1,800, 
000, δλον 3,085,000 ορ.—ΣΤ'. Διάφορα εισόδημα- 

τα, ώ; τόκοι υπερημερίας τών πρός τό δημόσιον οφειλε
τών, δικαστικά έξοδα ζλπ. δλον 1,905,700 δρ.—Ζ'. Έ κ- 
κ λ η σ ι α σ τ ι κ ά εισοδήματα, έξ έζποιήσεων καί 
μισθώσεων μοναστηριακών 285,000 δρ., έκ τό/ων χλπ. 
18,000, δλον 303,000 δρ.—Η'. Έσοδα κ ε κ λ ε ισμ έ- 

νων χρήσεων, 150,000 δρ.—θ'. Κ α θ υ στεροΰντα 
παρελθουσών χρήσεων 1 (Ι,ΟΟΟ δραχ.—Τό δλον 
τών δημοσίων κατά τό 1876 προυπολογισθέντων έσόδων 

38,826,800 δρ.
ΕΞΟΔΑ.—Α'. Χρέος δημόσιο ν.Έξω-εριζόν 1,258, 

000 δρ. εσωτερικόν 6,435,499, συντάξεις 3,070,820, 
δλον 10,764,319 δρ.—Β'. Χορηγίαπρόςτόν Βα
σιλέα 1,125,000 δρ.—Γ. Βουλευτική δαπάνη 
450,000 δρ.—Δ’. Γ ε ν ι κ ή ύ π η ρ ε σ ί α. Ύπουργεΐον 
’Εξωτερικών 1,125,973 δρ. Δικαιοσύνης 3,091,782, Εσω
τερικών 4,777,477, ’Εκκλησιαστικών 2,106,410, Στρα
τιωτικών 7,469,300, Ναυτικών 1,959,890, Οικονομικών 
1,334,240, δλον 21,892,072 δρ.—Ε'. Έξοδαδιοι- 
κ ή σ ε ω ς κ α ί έ π ι σ τ α σ ί α ς 2,847,450 δρ.—ΣΤ. 
Διάφοροιπληρωμα ί. Έπιστροφαί χρημάτων 50, 
000 δρ. αποζημιώσεις 325,000, συμψηφισμός φαλαγγι
τικών γραμματίων 100,000, έξοδα επιτροπής άγώνος 10, 
000, άπόδοσις κεφαλαίων οδοποιίας 1,500,000, δλον 1, 
985,000 δρ.—Τό δλον τών διά τό έτος 1876 προϋπολο- 

γισθεισών δημοσίων δαπανών 39,063,841 δρ.
Τοιοΰτος ό ύπολογισμός τών μέσων ζαί τών άναγχών 

τής ήμετέρας έπικρατειας. 'Έως που δύναται νά όδηγή- 
ση κατόπιν ή δύναμις τών πραγμάτων καί ή σοφία τών 
ανθρώπων, άδηλον. Καί δμως, τό έπ'έμοί, οφείλω νά ομο
λογήσω, δτι τό αύτό μέτρον ύπολήψεως έχω- καί διά τήν 
οικοδέσποιναν, ήτις επιστατεί τά τής οικίας, ζαί διά τήν 
ζυβέρνησιν, ήτις διευθύνει τά του κράτους. ’Ενθυμούμαι 
δέ μεθ’ ηδονής τόν λόγον έναρέτου μητρός, ήτις, δαπα- 
νώσα κατ’ έτος 12 χιλ. δρ. εις συντήρησιν τής οικογέ
νειας της, έλεγε εις τον σύντροφόν της, δτι Οά περιορίση 
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τάς δαπάνας αύτής εις 10 χιλ. όπως βαθμηδόν κατα- 
σκευασθή ούτω προΐξ διά τήν μικράν θυγατέρα των.

Μήπως ζαΐ ή 'Ελλάς δέν έχει προΐκά τινα νά συστήση 
διά τό μέλλον τής Ανατολής; ....

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΝ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ·

"Οσοι θέλουσι πρακτικά μαθήματα περί τών άποτελε- 
σμάτων τής εύώνου ταχυδρομίας δύνανται μετά πολλής 
ώφελείας νά άποταθώσιν εις τήν ’Αγγλικήν πρακτικήν. 
Χρονολογείται αύτη ιδίως άπό του -18-40, ότε μετά μα- 
κρούς καί καρτερικούς αγώνας ό sir Rowland Hill κατόρθωσε 
τήν καθ’δλας τάς έσωτερικάς διευθύνσεις τής Αγγλίας ει
σαγωγήν ομοιομόρφου διά τάς έπιστολάς δεκαλέπτου τα
χυδρομικού τέλους. Τό κανονικόν τής επιστολής βά
ρος, πρός τοιαύτην ταχυδρομικήν πληρωμήν, ώρίσθη κατά 
τό 1874· είς 28 γραμμάς, άντί τοΰ προηγουμένως ίσχύον- 
τος 15γράμμου, δπερ άποτελεΐ έτι τήν βάσιν τοΰ έπιστο- 
λιμαίου βάρους διά τήν Ελλάδα-

’Αλλά παρετηρήθη έν Αγγλία καί δύναται νά συμβή 
απανταχού, καί μάλιστα είς έμποριζάς χώρας ώς ή 'Ελ
λάς, ότι όσον ύποτιμάται ή μετακόμισις τών επιστολών, 
τόσον αυξάνει τό εισόδημα τού ταχυδρομικού ταμείου, 
δπερ τοιουτοτρόπως δύναται διά τών οργάνων του νά 
μετακόμιση έπιζερδώς πλείονα βάρη, ένθαρρύνον τήν άλ- 
λογραφικήν. έν τή κοινωνία έπιμιξίαν. Έν τω έπομένω 
πίναζι άντιπαρατίθεται ή Ελληνική πρός τήν ’Αγγλι
κήν στάθμην μετά τών σχετικών κατ’αύτάς τιμολογίων, 
ινα ό βουλόμενος κρίνη καί ό δυνάμενος ένεργήση ό,τι 
ζατά τόν σκοπόν τής ταχυδρομικής τελειοποιήσεως προ- 
σήχει.

’Αγγλία Ελλάς
— 28 γραμμών 10 λεπτά — 15 γραμμών 20 λεπτά

28— 55 α 15 « 15— 30 “ « 40 «
55—115 « 20 β 30— 60 « 60 «

115—170 σ 25 60—100 « 80 «
170—225 α 30 « Τά πλέον τών 100 γραμ. βάρη
225—280 α 35 « 80 λεπ. άνά 1—100 γραμ.
280—340 α 40
Τά πλέον τών 340 γραμ. βάρη
10 λεπ. άνά 28 γραμ.

Έκ τής άντιπαραθέσεως ταύτης (χωρίς έν τούτοις νά 
λησμονηθή ή ύπό τόσους ζανωνιζούς όρους διαφορά τών 
χωρών πρός άλλήλας) δύναται κατ’ ούσιώδες σχετικώς 
μέρος νά έξηγηθη τό φαινόμενο·; τής μεταβιβάσεως διάμέν 
τού ’Αγγλικού ταχυδρομείου 967 εκατομμυρίων επιστο
λών έν έτει 4874, διά δέ τού Ελληνικού 2 έζατομ. 
επιστολών έν έτει 1873. Κατ’άναλογίαν τού πληθυσμού 
έπρεπε νά ζυκλοφορήσωσιν έν Έλλάδι 4—5 εκατομμύρια 
επιστολών.

’Ιδιαιτέρως δέν γνωρίζομε·; κατά πόσον τό Ελληνικόν 
ταχυδρομείο·; υπηρέτησε τό έμπόριον διά τής μεταβιβάσεως 
τών δειγμάτων αύτοϋ. Έάν ύποθέσωμεν ότιύπότόν τίτλον 
τής τελευταίας έπετηρίδος αύτοϋ «έφημερίδες καί έντυ
πα» περιλαμβάνονται, ώς έν ταΐς σχετικαΐς δημοσιεύσεσι 
τοΰ ’Αγγλικού ταχυδρομείου, καί τά έμπορικά δείγματα, 
δυνάμεθα, έπί τοΰ όλου καί τών τριών τούτων κατηγοριών, 
νά έρωτήσωμεν τούς έπομένους αριθμούς: 259 έζατομ 
μύρια δεμάτων έν ’Αγγλία καί 1 Έ έν Έλλάδι. "Οτι έν 
τφ Ελληνίζω άριθμώ είναι είς άσήμαντον δλως λόγον τά 
έμπορικά δείγματα, μαρτυρεί άφ’ ένός ή πυρετώδης άνά- 
πτυξις τής έφημεροδογ ραφιζής βιομηχανίας ζαΐ τό δαπα
νηρόν τής έπί τή Ελληνική διατιμήσει ταχυδρομικής με· 
ταβιβάσεωςτών συνήθως βαρέωνέμπορικώνδειγμάτων. Καί 
είναι μεν άληθες ότι καί έν Έλλάδι όπως καί έν ’Αγγλία 
υποβάλλονται ταΰτα είς τό ήμισυ τοΰ διά τάς έπιστολάς 
τέλους, μή λησμονήσωμεν όμως άπέναντι τής ’Αγγλικής 

ΕΤΟΣ 3— ΦΪΛ. 36 —ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1876 36 
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την έν Έλλάδι ταχυδρομικήν στάθμην καί τήν σχετικήν 
αύτή διατίμησίν, αιτινες εΐναι ήκιστα ένθαρρυντίκαί πρός 
τοιαύτην εμπορικήν τοΰ τόπου διευζόλυνσιν.

Έν γένει είς τήν μεταξύ Ελληνικής καί ’Αγγλικής τα- 
χυδρομίας σύγζρισιν ό γίγας τίθεται άντιζρυ τοϋ νάνου, 
ακούω λέγοντα τόν μεμύίμοιρον. Χωρίς νά έχω σκοπόν 
τήν έλάττωσιν τών φυσικών διαστάσεων ούδενός, τή άλη- 
θεία δέν βλέπω κατά πόσον π. χ. ή άνάγκη τών πραγμάτων 
έπιβά?.ει εις τήν ’Αθηναϊκήν πρωτεύουσαν τήν υπαρξιν 7 
μόνον γραμματοκιβωτίων. Έν Αονδίνω ύπάρχουσι 19S0 
γραμματοκιβώτια. Έν τούτοις ύπολογιζομένου τοΰ άθη- 
ναϊκοΰ πληθυσμού εις 50—60 χιλ. καί τοΰ Αονδινείου είς 
3—4 έκατομ. ή μεταξύ αύτών άναλογία εΐναι ώς I : 60' 
έπομένως έπρεπε τό Αονδΐνον, κατά τόν Ελληνικόν τρό
πον τοΰ σκέπτεσθαι, νά εύχαριστηθή έπί 420 γραμματο- 
ζιβωτίοις, ένώ μόλις τώ έπαρζεΐ πενταπλάσιος άριΟμός. 
Ήδη ό άναγνώστης δύναταινά λάβη ύπ’ όψιν τάς, έν πάση 
δυσαναλογία συγκοινωνίας, μεγάλας άποστάσεις τής Ελ
ληνικής πρωτευούσης, πληροφορούμενος έν τώ μεταξύ 

οτι έζ τών 22,000 γραμματοκιβωτίων τής ’Αγγλίας 
9,700 είναι μιζραί εις τά άκρα τών πεζοδρομίων στήλαι 
σιδηραΐ, έν ταΐς όποίαις ό διαβάτης ρίπτει τήν έπιστολήν 
του έν πάση τής ταχυδρομικής ύπηρεσίας κανονικότητι.

Ή Ο ί κ ο ν ο μ ι κ ή Έ π ι 0 ε ώ ρ η σ ι ς (έτος 2, Φυλ. 
21, σελ. -405) έπραγματεύΟη άλλοτε εύρύτατον περί τα
χυδρομικών ταμιευτηρίων θέμα, ή πρωτοτυπία τοΰ οποίου 
εΐναι ούσιωδώς ‘Αγγλική. Μεταξύ όλων τών μηχανισμών 
τής λαϊκής οικονομίας ή διά τάς μιζράς άποταμιεύσεις 
τοΰ λαοΰ μεσολάβησις τής ταχυδρομικής ύπηρεσίας άπε- 
τέλεσε αληθή έν ’Αγγλία θρίαμβον. Αί μικρο'τεραι χρη

ματικοί ^ποσότητες διευθύνονται μετά παραδειγματικής 
εμπιστοσύνης καί εύχερείας είς τά ταχυδρομικά ταμιευ
τήρια τής Άγγ7 ίας, τά όποια άπό 4,607 τώ -1873 ύπε- 
ρέβησαν τάς 5,000 τώ 187-4. Τοιουτοτρόπως έξηγοΰν- 
ται οί επόμενοι λίαν έμφαντικοί αριθμοί, διότι τά τα-
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χυδρομιζά τής Αγγλίας ταμιευτήρια έδέχθησαν κατά μέν 
τό 186-4 καταθέσεις 95 έκατομ. δρ. άντί 50 έπστρο- 
φών, κατά δέ τό 1874 καταθέσεις 246 έκατομ. δρ. 
έπιστρέψαντα 190 Έπί τοΰ όλου κατά μέσον όρον 
10,000 καταθέσεις ένεργήθησαν τω 1874 καθ’ έζά- 
στην, άναβιβασθέντος του αριθμού τών καταθεσάντων είς 
1,670,000 πρός έκαστον τών οποίων άναλογοΰσι κατά 
μέσον όρον δρ. 389 2.

Τή αλήθεια έν τώ μέσω τής χαλαράς παρ’ ήμΐν άνα
πτύξεως τής μιζράς τοΰ έργατιζοΰ λαοΰ οικονομίας καί 
αντίκρυ τής όσημέραι προϊούσης εύρυτέρας καταναλωτικής 
τάσεως αύτοΰ, πρέπει νά χαιρετήσωμεν ώς προοίμιον με
γάλης κοινωνικής προόδου τήν έν Έλλάδι εισαγωγήν τών 
ταχυδρομικών ταμιευτηρίων, όταν ύπό τινα διοικητικήν 
εύζαιρίαν ζατορθωθή αύτη. Ύπό πολλάς έπόψεις ή με- 
ταφύτευσις τοΰ ’Αγγλικού τούτου θεσμού έν Έλλάδι ύπό- 

σχεται πολλά στοιχεία επιτυχίας.

ΠΕΡΙ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΙΙΣΕΩΣ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ·

Ούδείς ούδέποτε Οά άρνηθή, ότι ή άνάπτυξις τοΰ κοι
νωνικού τών άνθρώπων βίου εΐναι άναποσπάστως συνδε 
δεμένη μετά τής εύρέσεως καί χρήσεως τών μετάλλων.

Ούδεμία τέχνη, ούδέν είδος βιομηχανίας ούδέ βήμα νά 
προβξ δύναται άνευ μετάλλων. ’Ατμοκίνητα, σιδηρόδρο
μοι, τηλέγραφοι, έζ μετάλλου τά ούσιώδη αύτών συ
στατικά έχοντες, εύζολύνουσι τήν πρός άλλήλους τών 
άνθρώπων έπιμιξίαν. Δ·.’ αύτών ένοΰται ή ζατοικουμένη 
γή σχεδόν άπασα εις μίαν οικογένειαν οϋτω δ’ αναπτυσ
σόμενης τής εμπορίας, καί άντα).λασσομένων τάχιστα 
τών ανθρωπίνων ιδεών, γοργώ ποδί προάγεται κα'ι έξα- 

πλοΰται ό σημέραι ό πολιτισμός.
Ή πρόνοια, φαίνεται, τά μέταλλα παρέσχε τοΐς άν- 

θρώποις ύπό πλείστας έπόψεις όργανον πρός έφαρμογήν 
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τών ανθρωπίνων εφευρέσεων, τών την άνάπτυξιν τοΰ κοι 
νωνιζοΰ αύτών βίου προαγουσών. Άλλα τάχα την χρή
σιν τοΰ μετάλλου εύθύς έξ άρχής ζατενόησε καί έφεΰρεν 
ό άνθρωπος;

Καί έζ τών προτέρων δύναται' τις, νομίζομεν, νά συμ- 
περάνη, οτι πολλοί πλεΐστοι παρήλθον αιώνες, έως οτου ό 
άνθρωπος καταστήση χρήσιμα εις τόν βίον του τά μέ
ταλλα. Τό δύσζολον ζαί πολυσύνθετον τής τών μετάλ
λων έν γένει τήξεως ζαί κατεργασίας, ιδίως δέ τοΰ σιδή
ρου (π ολυζμήτου καθ’ 'Όμηρον), τοΰ έν μεγίστη ζαί άπα- 
ραιτήτω τοΰ άνθρώπου χρήσεί, άποδειζνύει τήν άλήθειαν 
του συλλογισμοΟ.

Άλλ’ εύτυχώς άπεδείχθη ζαί ίστορικώς ή άλήθεια αϋτη 
έσχάτως πληρέστατα. Ανακαλύψεις δι’ άνασζαφών, μόλις 
πρό εικοσαετίας έν’Ελβετία γενόμεναι, άπέδειξαν ότι ό άν
θρωπος αιώνας πολλούς άπό τής έγζαταστάσεώς του είς 

τήν γήν ούοεμίαν τών μετάλλων έποιεϊτο χρήσιν. Καί 
τήν παλαιότητα τοΰ άνθρωπίνου γένους αι αύται ανακα
λύψεις άρχαίοτέραν, ή όσον πρότερον ένομίζετο, άπέδειξαν 
εύρέθησαν οστά ζώων μετά τών τότε ανθρώπων συζώντων, 
ά σήμερον όλως έξέλιπον.

Τόν χειμώνα τοΰ 1853—54 έν τή λίμνη τής Ζυρίχης 
τό ύδωρ ήλαττωθη έπί τοσοΰτον, ώστε έδωκεν αφορμήν 
είς τούς κατοίκους δι’ όχετών ζαί προχωμάτων νά άπο- 
ξηράνωσικαί άποχωρίσωσι μέρος τής οχθηςπρός καλλιέρ
γειαν. Έν τινι τών θέσεων τούτων άνεκάλυψαν οί έργάται, 
ένα ζαί ήμισυ πόδα ύπό τήν ίλύν, λείψανα αρχαίας τών 
άνθρώπων κατοικίας. ’Εκεί εύρέθησαν πάλοι, άνθρακες, λί
θοι μεμελανωμένοι, διάφορα έργαλεΐα ζαί κοσμήματα, 
τά όποια, συλλεχθέντα έπί τό αύτό, άπέδειξαν ότι άνθρώ
πων κατασκηνώσεις ήσάν ποτέ έζεΐ, αρκούντως είς τήν 
λίμνην προβαίνουσαι. Αί κατασκηνώσεις αύται ήσαν ούχί 
έπί ξηράς ύπό υδατος βραδύτερον ζαλυφθείσης, άλλ’ έπί 
τής λίμνης αύτής έπί ικρίων. Τά εύρεθέντα δ’ έκεΐ έρ
γαλεΐα έζ διαφόρων αιτιών άπό τών άνωθεν τοΰ υδατος 

καλυβών καταπεσόντα, έπεχώθησαν ύπό τής κατά μικρόν 
έφιζανούσης ίλύος. Καί άλλαχοϋ δέ τής ’Ελβετίας εις 
διαφόρους αύτής λίμνας εύρέθησαν βραδύτερον τοιαϋτα 
λείψανα, άποδειζνύοντα ώς ζαί τά πρώτα, ότι έν εποχή 
προϊστορική πολλαχοϋ οί άνθρωποι άπό τε τής έπιθέσεως 
τών θηρίων προφυλαττόμενοι ζαί άπό τών έπιδρομών άλ

λων ισχυρότερων λαών, συνωζίσθησαν έπί τών λιμνών. 
Φαίνεται δέ ότι συχναί ήσαν αί τοιαΰται ζατοικίαι, όπου 
ή φύσις τής χώρας τό έπέτρεπεν, ένεκα τής ασφαλείας. 
Έν ’Ελβετία μόνον άνευρέθησαν μέχρι τοΰδε περί τάς ε

κατόν καί πεντήζοντα.
Ό τρόπος δ’ ούτος τοΰ τών άνθρώπων συνοικισμού 

κατά διαφόρους έποχάς ζαί έν διαφόροις απαντάται χώ- 
ραις. Ούτως ήσαν συνοικισμένοι οί Μαλαΐοι καί Σίναι έπί 
τής βορειοδυτικής τής νέας Γουινέας ακτής- ούτως οί ’Ινδοί 
τής νοτίας Αμερικής εις τά τενάγη τοΰ Μαρακάγλου, 
δι’ ό οί 'Ισπανοί κατά τήν άναζάλυψιν ώνόμασαν τήν χώ
ραν Venezuela ήτοι μικράν Βενετίαν. Ό Ηρόδοτος έν κε
φαλαίο) Ί6'ι> του 5ου βιβλίου τοΰ έπιγραφομένου Τερψι
χόρη, αναφέρει όμοιον συνοικισμόν έπί τής λίμνης ΙΤρα- 
σιάοος έν Θράκη. Άναφέρομεν κατά λέξιν τήν περικοπήν 
ταύτην, ώς περιγράφουσαν έν όλίγοις μέν άλλά περιε- 
κτικώς τόν βίον αύτών : κ’Ικρία, λέγει, έπί σταυρών ύψη- 
»λών έζευγμένα έν μέση έστηζε τη λίμνη, έσοδον έζ τής 
ΰήπείρου στενήν έχοντα μιή γεφύρη. Τούς δέ σταυρούς 
»τούς ύπεστεώτας τοΐσι ίκριοισι τό μέν κου άρχαϊον έστη- 
»σαν κοινή πάντες οί πολιήται- μετά δέ νόμο) χρεώμενοι 
ΰίστάσι τοιωδε· κομίζοντες έξ ούρεος, τώ ούνομά έστι 
»Όρβηλος ζατά γυναίκα έζάστην ό γαμέων τρεις σταυ- 
>ρούς ύπίστησι· άγεται δέ έκαστος συχνάς γυναίκας. Οί- 
»ζεΰσι δέ τοιοϋτον τρόπον κρατέων έζαςος έπί τών ικρίων 
Βκαλύβης τε, έν ή διαιτάται καί Ούρης καταπακτής διά 
»τών ικρίων κάτω φερεύσης ές τήν λίμνην. Τά δέ νήπια 
»παΐδία δέουσι τοΰ ποδός σπάρτο), μή ζατακυλισθή δει- 
«μαίνοντες. Τοΐσι δέ ΐπποισι καί τοΐσι ύποζυγίοισι παρέ- 
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»χουσι χόρτον ιχθύς, τών δέ πλήθος έστι τοσοΰτον, ώστε 
3 όταν τήν Ούρην τήν καταπακτήν άναζλίνη, κατίει σχοί- 
»νω σπυρίοα κείνην έςτήν λίμνην, καί ού πολλόν τινά χρό- 
»νονέπισχών, άνασπα πλήρεα ιχθύων.» Ό περιγραφόμενος 
ούτος τής κατοικίας καί οιαίτης τρόπος, σύμφωνος πρός 
τήν φύσιν τοΰ κατοικουμένου χώρου ών, δύναται νά ειπη 
τις, ότι ήτο κοινός είς άπαντας τούς τοιούτους λιμναίους 
κατοίκους.

Έκ τών έργαλείων δέ τών έν ταΐς άνω μνημονευθείσαις 
λίμναις εύρεθέντων άποοεικνύεταί, ότι περί τήν αλιείαν, 
τήν Οήραν, τήν κτηνοτροφίαν, καί τήν γεωργίαν κάπως, 
ήσχολούντο οί τών λιμνών τούτων κάτοικοι. Άλλα καί 
επιμιξία τις πρός άλλους καί μακρινούςλαούς, καί εμπορία 

τις τών αναγκαιότατων πρός χρήσιν άποοεικνύεταί. Με
ταξύ τών λίθινων έργαλείων ύπάρχουσι πολλάεΐδους τίνος 
λίθου, νεφρίτου καλούμενου,κατ’ έξοχήν έν χρήσει διά 
τά λίθινα έργαλεΐα, λίθου όμως μόνον έν ταΐς άνατολικαΐς 
χώραις καί λίαν μακράν τής Ελβετίας εύρισκομένου. Έν- 
δειξις οτι έκεΐθεν δι’έμπορίας μετεζομιΧετο ό λίθος ουτος. 
Λίθινα δ’ έργαλεΐα εύρέθησαν καί έπί κορυφών λόφων καί 
βουνών σημειον καί τοΰτο, ότι έκτος τών λιμνών καί τά 
ύψώματα ήσαν άσφαλή τών πρώτων ανθρώπων καταφύ
για άπό τών έπιθέσεων τών θηρίων καί τώνάλλων εχθρών. 
Καί σήμερον έτι ύπάρχουσι νήσοι πολλαί μεμονωμέναι έν 
τώ μεγάλω ’Ωκεάνιο, ών οί κάτοικο; εύρίσκονται έν τή 
λιθίνη έτι εποχή. "Ωστε φαίνεται, ότι έπί τοΰ χωρι
σμού τών φυλών ή χρήσις τών μετάλλων δέν ήτο γνωστή.

Άλλά καί ή σχετική τών έργαλείων τούτων άρχαιό ■ 
της, έπομένως καί τών κατοίκων, άποοεικνύεταί έκ τής 
Οέσεως αύτών προς άλληλα έν τή λίμνη κατά βάθος. Τά 
μέν αρχαιότατα κεϊνται βαθύτερου, άνωτέρω δέ καί έπί 
στρώματος έπιζειμένου τά νεώτερα. Τά παλαιότατα δέ 
έργαλεΐα τών λιμναίων τούτων κατοίκων τής προϊστορι
κής εποχής συνίστανται έκ λίθου, αργίλου, οστών, κερά
των της έλάφου, χαυλιον&ότων άγριων χοίρων καί ξύλου, 

ουδέποτε έκ μετάλλου. Είναι άκόμψως μέν άλλά. πρακτι- 
κώς κατασκευασμένα. Ό έκ λίθου σφήν (συνάμα πέλεκυς 
καί έγκοπεύς) προωρισμένος πρός ποικίλην χρήσιν ήτον 
έκ τών κυριωτάτων έργαλείων έποιοϋντο χρήσιν αύτοϋ 
καί ώς όπλου, άλλά καί πρός αποκοπήν κορμών δένδρων 
επικουρία καί τοϋ πυρός, καί πρός κατεργασίαν έτι αύτών. 
Προσέτι εύοίσζει τις σφύρα;, λόγχας, μαχαίρας, πριονώ 
δη έργαλεΐα, έίοη τρυπάνων, οβελούς καί άξίνας ή σκα- 
λιστήρας έζ λίθων ή οστών. Άλλά καί αγγεία έξ αργί
λου έψημένα, διά τής χειρός μόνης έσχηματισμένα άνευ 
κοσμημάτων, πυρομάχους ή εστίας, άκόνας, έξεσμένα 
διχαλωτά καί διατετρημένα όστα, καρπούς τινας καί πλέγ
ματα· άνωθεν δέ τούτων καί έπί στρώματος ίλύος έπι
κειμένου μετά τών έζ λίθου έργαλείων εύρίσκονται ενια
χού άναμίξ καί έργαλεΐα έξ ορειχάλκου μετά κελτικών 
κοσμημάτων, συνάμα δέ ούσίαι ύφασμέναι, κοσμήματα 
διάφορα, άθόρματα παίδων καί άλλα πολυτελείας αντι
κείμενα. Άν ώτατα δέ πάντων εις τάς θέσεις όπου έπί 
πλεΐστον παρετάθη ή έπί τών λιμνών κατοίκησις, εύρί- 
σζονται καί έργαλεΐα έζ σιδήρου. Τά έκ λίθου έργαλεΐα 
ήσαν κατεσκευασμένα έζ βασάλτου, όφίτου, λάβας, ό- 
ψΐανού κτλ. κατ’ έξοχήν όμως έζ νεφρίτου. Ή χρήσις 
τοϋ λίθου ώς όπλου (επιθετικού ή αμυντικού) είναι άναμ- 
φιβολως ή πρώτη· (καί πίθηκοι καί άρκτοι καί οί στρου
θοκάμηλοι ετι ποιούνται τοιαύτην χρήσιν αύτοϋ). ’Ακο
λούθως έπήλθεν ή επεξεργασία τών λίθων καί πρός άλλους 
σκοπούς, ήτις, κατά μικρόν αναπτυσσόμενη, παρήγαγε 
καί τύπους ωραίους κατειργασμένων λίθων.

Ταΰτα πάντα είναι μαρτύρια άσφαλή, ότι ό άνθρωπος 
αιώνας πολλούς διήλθε μεταχειριζόμενος ώς όπλα καί 
έργαλεΐα διά τόν καθημερινόν του βίον, λίθους ξύλα καί 
κόκζαλα, ούχί μέταλλα, ζαΐ ότι κατά μικρόν αναπτυσ
σόμενος έφθασε καί εις τήν τών μετάλλων χρήσιν- Καί 
έάν δ’ ένιαχού έπί τής έπιφανείας συνήντα μέταλλα, ών 
ή λάμψις εί'λζυσε τυχόν τήν περιέργειαν καί τήν πρός κτή- 
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σιν έπιθυμίαν του, ή δυσκολία όμως τής χρήσεως αύτών, 

ούτε νά τά τήξη ούτε νά τά κατεργασθη δυναμένου, κα
θιστά ταΰτα είς έχεΐνον εύχρηστα. 'Ώστε πας τις, νομί- 
ζομεν, άποβλέπων μάλιστα είς τήν βραδεΐαν καί βαΟμιαίαν 
τοϋ άνθρώπου άνάπτυξιν, ιδίως έν αρχή, πείθεται, οτι 
κατ’ άρχάς πανταχοΰ ό άνθρωπος άνευ μετάλλου έπήρκει 
είς πάσας τάς άνάγζας τοΰ κοινωνικού του βίου, περιο- 
ριζόμενος είς τήν χρήσιν τών λίθων, τών οστών, τών κε
ράτων καί τής γής.

ΊΙ δ’έκ τών χρόνων τής χαταπτώσεως. διάφορος έν ταΐς 
λίμναις θέσις τών εύρεθέντων εργαλείων προϋποθέτει ά- 
ναγχαίως καί διαφόρους έποχάς, καθ’ άς έ’ζων οί τούτων 
χρήσιν ποιούμενοι κάτοικοι τών λιμνών. Καί τούτο έδωκεν 
αφορμήν τοΐς έν Ελβετία σοφοΐς, ώς καί πρότερον έν 
Σκανδιναυΐα, πρός δ'.άκρισιν τριών εποχών τοϋ ανθρωπίνου 
βίου, τής λ ι θ ί ν η ς τής ό ρ ε ι χ α λ κ ί ν η ς, καί τής σ Ι
δη ρ ά ς έποχής.

Τήν λιθίνην έποχήν ύποδιαιροϋσί τινες είς άρχαιοτέραν 
καί νεωτέραν, ώς έκ τής άκομψου ή κομψής κατασκευής 
τών έκ λίθου έργαλείων. Σημεϊον καί τοΰτο, ότι χρόνονμα- 
κρόν ό άνθρωπος ένέμεινεν έν τή έποχή ταύτη, ώστε 
καί διά τύπων κομψότερων, προϊόντος τοΰ χρόνου, περιέ
βαλε τά έργαλεΐα, ών έποιεΐτο χρήσιν, καί εις τήν καλ- 
λ.ονήν αύτών άποβλέψας.

Άλλά καί προ τής όρειχαλκίνης έποχής τάσσουσί τινες, 
τούλάχιστον κατά χώρας, άλλην έποχήν τήν χαλκίνην. 
Ό ορείχαλκος δεν εύρίσκεται καθαρός έκ φύσεως, είς 
όλίγας χώρας ύπαρχε’, καί έκεϊ έν καταστάσει τοιαύτη, 
καθ’ ήν ούχί εύκόλως ούναταί τις νά γνωρίση τό εύχρη
στου αύτοΰ· προϋποθέτει λοιπόν άναζάλυψιν τυχαίαν, 
επιμιξίαν έμποριχήν, καί άρκετήν τής τέχνης πρόοδον, 
ινα κατασζευάση όπλα καί έργαλεΐα σχθνηρότερα τοΰ χαλ
κοΰ. Πιθανώτατα δέ το μίγμα τοΰτο τοΰ κασσιτέρου καί 
χαλκού έκ τύχης εύρέθη κατά τήν τήξιν μετάλλου περιέ- 

χοντος κασσίτερον καί χαλκόν. "Ωστε πρός κατασκευήν 

ορειχάλκου απαιτείται τέχνη, έν ώ ό χαλκός καί καθαρός 
συχνότατα έν τή φύσει εύρίσκεται. Τούτου ένεκα καί τά 
έξ όρειχάλ κου έργαλεΐα καί κατά τό σχήμα καί τά κο
σμήματα, ύπερέχουσι τών έκ λίθου καί χαλκοΰ· διότι καί 
κατά τήν έποχήν έπονται. Ήσαν δέ τά έξ ορειχάλκου 

καί μάλλον διαδεδομένα.
Έτι μείζονα δ’ έν τή μεταλλουργία πρόοδον προϋπο

θέτει ή κατεργασία τοΰ σιδήρου ή τοΰ ορειχάλκου. Ευ
ρίσκει μέν τις πανταχοΰ σχεδόν έπί γής σιδηοΐτιν, 
άλλά καθαρόν σίδηρον σχεδόν ούδαμοΰ. Ή δέ σιδηρΐτις 
λίαν δύστηκτος, τούτου ένεκα καί ή χρήσις τοΰ σιδήρου 
συνήθως πανταχοΰ τελευταία ύπήρξε· καταπεσόντες δέ 
μετεωρΐται 7>ΐθοι έκ σιδήρου, ών ό σίδηρος καθαρός καί 
εύμάλακτος ών, εύκόλως καί νά κατεργασθή δύναται, 
άπετέλεσαν μεμονωμένας καί τοπικάς έξαιρέσεις.

Έκ πάντων λοιπόν τούτων έξάγεται, νομίζομεν, συμ
πέρασμα έπί τών πραγμάτων στηριζόμενον, ότι ή χρήσις 
τών μετάλλων ήτον άγνωστος εις τούς πρώτους ανθρώ
πους, ποιούμενους χρήσιν έν άρχή μέν τοϋ λίθου, τών 
οστών καί κεράτων, εΐτα τοΰ χαλκοΰ καί κατά χώρας 
τοϋ ορειχάλκου, καί τέλος τοΰ σιδήρου, ού ή χρήσις κατά 
τήν έποχήν, έν ή ζώμεν, εΐναι μεγίστη.

Καί έν Έλλάδι δέ φαίνεται, ότι διεχρίθησαν καί αί τρεις 
αύται έποχαί· ύπήρξε δηλ. χρόνος, καθ’ον ή Ελλάς κα- 
τωκεΐτο ύπό άνθρώπων μή έχόντων τοΰ μετάλλου γνώ- 

σιν. Εύρέθησαν ένιαχοΰ διάφορα τής λίθινης έποχής έργα- 
λεΐα μαρτυροΰντα τοΰτο. Ή συλλογή τοιούτων, ήν, καθ’ ά 
διεδόθη, ή κυβέρνησις συνέλαβε τήν ιδέαν ν’ άγοράση παρά 
τινων άτόμων, άπετε7,έσθη κατά μέγα μέρος ή καθ’ όλου, 
ώς έσχάτως ήκουσα, έκ τοιούτων λίθινων έργαλείων διε
σπαρμένων έπί λόφου τίνος τής νήσου Μήλου, όπου καί 
σπήλαιον έκ βασάλτου, είς δ ή φύσις αύτή διάφορα πα- 
ρέσχεν οξέα σχήματα εύκολύνοντα τήν κατεργασίαν τοΰ 

λίθου τούτου.
Φαίνεται δέ ότι,καί ότεέγένοντο γνωστάτάμέτα7Λα,έ- 
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ποιούντο χρήσιν χαί τών παλαιοτέρων έν χρήσει οπλών. 
Τό κύριον τοϋ Ήρακλέους οπλον ήτο, ζατά τήν μυθο
λογίαν, τό ρόπαλον, έκ ξύλου δηλ. όπλον. Ό Περιφήτης 
όπλον μετεχειρίζετο κορύνην, καί ό Θησεύς δ’ άποκτείνας 
τούτον, έλαβε ταύτην ώς όπλον ζαίδιετέλει ούτω μεταχει- 
ριζόμενος.Οί τοΰ Όμηρου ήρωεςτόνλίθον μετεχειρίζοντο έν 
ταΐς μάχαις ώς όπλον, καί πρός έπίθεσιν καί πρός άμυναν.

Ό 'Ησίοδος ρητώς λέγει, ότι πρό τοϋ σιδήρου άνεκ.α- 
λύφΟη ό χαλκός έν τοΐς έξής στίχοις : «τοΐς δ’ ήν χάλ- · 
»ζεα μέν τεύχεα, χάλζεοι δέ τε οίκοι, χαλκώ δ’ είργά- 
χζοντο, μέλας δ’ούκεσκε σίδηρος». Ή λέ- 
ξις χαλκός παρ’ Όμήρω (άδιάφορον άν καθαρός ή μή, 
καθ’ όσον κασσίτερος έν Έλλάδι δέν ύπάρχει, διά τών 
Φοινίκων λέγεται ότι έγένετο γνωστός είς τούς 'Έλληνας') 
ή λέξις λέγομεν χαλκός εΐναι έν χρησει, οπού έπρεπε νά 
ήναι ό σίδηρος. Ή Ελληνική γλώσσα αρχαία καί νεωτέρα 
διετήρησαν τήν λέξιν χαλκεύς (ό κατεργαζόμενος δηλ. 
τόν χαλκόν) άντί τοΰ σιδηρουργός, χαλζέα όνομάζομεν 
έτι καί σήμερον τόν σιδηρουργόν.

Ίσως ή χρήσις τών μετάλλων έγένετο γνωστή είς τούς 
άρ χαίους τής Ελλάδος κατοίκους ύπό τών Φοινίκων. Οί 
Φοίνικες πρώτοι έμετάλλευσαν έπί τών'Ελληνικών νήσων 
μεταλλεία. Αυτοί ένήργουν τό έμπόριον αύτών έν τή Με- 
σογείω. Ή νήσος Δήλος άναφέρεται ώς έχουσα άριστον 
χαλκόν, ύπό τών Φοινίκων μεταλλευόμενον. Καί τίς οΐδεν 
έάν ό χαλκός ούτος δέν προεζάλεσεν έκεΐ πρωϊαίτατα α
ποικίαν Φοινίκων άναπτυχθέντος δέ διά τοΰ χρόνου τοΰ 
έμπορίου καί ένεκα τής θέσεως καί διά τής λατρείας τοϋ 
’Απόλλωνος, Θεότητος ίσως ύπό τής αύτής άποικίας εί- 
σαχθείσης, δέν κατέστη κέντρον θρησκευτικόν βραδύτερον 
ή νήσος, ζαί μετά τήν ύπό τοΰ Μίνωος έζοίωξιν τών 
Φοινίκων. Τά τής Θάσου πλουσιότατα χρυσοΰ μεταλ
λεία, ά καθ’ Ηρόδοτον άπέφερον διακόσια μέχρι τριακο- 
σίων ταλάντων έν,αυσίαν πρόσοδον, οί Φοίνικες έφεΰρον 
πρώτοι, καί μέχρις 'Ηροδότου έσωζονςο τά ύπό τούτων 

εύρεΟέντα. «Καί μαζρώ, λέγει, ήν αύτών Θαυμα-σι- 
»ώτατα, τά οί Φοίνικες άνεϋρον οί μετά Θάσου κτί- 
»σαντες τήν νήσον ταύτην, ήτις νΰν έζ τοΰ Θάσου τού- 
»του τοΰ Φοίνιζος τό ουνομα έσχε». Οί αύτοί Φοίνικες 
έμετάλλευσαν έπί τών νήσων Κύπρου, 'Ρόδου, Κρήτης, 
Μήλου, Σερίφου καί Εύβοιας. Ή Χαλζίς έζ τοϋ έκεΐ έ- 
ξορυσσομένου χαλκοϋ έλαβε τό όνομα. Οί αύτοί Φοίνικες 
βραδύτερον καί έπί τής ηπείρου έπέβησαν. Ό Στράβων 

(ΤΔ' 5. 28. 680) αναφέρει, οτι ό Φοΐνιξ Κάδμος έζ τών 
τοϋ Παγγα'ου ορούς μετάλλων έκτήσατο πλούτον μέγαν. 
Καί τά απέναντι τής Θάσου έπί τής Θράκης μεταλλεία 
χρυσοΰ τής Σκαπτής όλης Φοίνικες έν αρχή έμετάλλευον. 
Άπό τών Φοινίκων λοιπόν πιθανώς διδαχθέντες οί πρώ
τοι τής 'Ελλάδος κάτοικοι τήν χρήσιν τών μετάλλων, 

ίσως ζαί τήν γνώσιν λαβόντες, άνεζήτησαν ταυτα και 
αύτοί μόνοι έπί τής χώρας των. Τίς οΐδεν, έάν καί τα 
τοΰ Λαυρίου μεταλλεία πρώτοι οί Φοίνικες δεν άνεϋρον 
καί έμετάλλευσαν ; Ό Ξενοφών, ή όστιςδήποτε είναι ό τό 
περί πόρων πονημάτων συγγράψας λέγει : «Ούζοϋν ότι 
»μέν πάνυ παλαιά ενεργά έστι πάσι σαφές· ούδείς γοϋν 
»ουδέ πείραται λέγειν άπό ποιου χρόνου έπεχειρήθη.»

Αί πρώται έπί τής ’Αττικής άποβάσεις, τούλάχιστον 
έζ τής θαλάσσης, ενδεχόμενον έν ταΐς προεξεχούσαις 
αύτής πρός άνατολάς άκταΐς νά έγειναν. ΟίΆονεςκαί 
Τέμμιζες έκ τοϋ Σουνίου ζατά Στρίβωνα πεπλανημένοι, 
κατωκησαν έν Βοιωτία. Ύπάρχουσι καί νΰν έν τινι μι
κρά χερσονήσω τοΰ Λαυρίου, Άγιος Νικόλαος καλούμενη, 
τείχη κυκλώπεια έπί τοϋ ισθμού τής μικράς ταύτης χερ
σονήσου άπό θαλάσσης είς θάλασσαν διήζοντα, τά όποια 
καθ’ ημάς, ούδέν άλλο ύποδεικνύουσιν είμή άποβίβασιν 
λαοϋ έπί τής χώρας, έν τή μικρά έζείνη χερσονήσω κατ’ 
άρχάς όχειρωθέντος ζατά τών επιθέσεων τών τυχόν άγρίων 
τής χώρας ένοικων, ή θηρίων.

’Υπήρξαν δέ καί αλλαχού έν Έλλάδι μεταλλεία, τά 
σπουδαιότατα όμως πάντων ήσαν τά τοΰ Λαυρίου, άτινα 
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τηλιζαύτην ροπήν καί δύναμιν έσχον πρός άνάπτυξιν τής 
πολιτείας τών ’Αθηνών, όσην ούδαμοΰ αλλαχού έν Έλ
λάδι.

Εις τήν θείαν πρόνοιαν αναφέρει ό Ξενοφών τό πλεο
νέκτημα τής ’Αττικής τοΰ έχειν τά έν Ααυρίω άργυρεΐα, 
άποκαλών αύτά μετά τοΰ μαρμάρου άΐδια τής χώρας α
γαθά. Έξαίρων ούτος τήν φύσιν τής ’Αττικής μετά τήν 
άπαρίθμησιν άλλων αύτής πλεονεκτημάτων επιφέρει: 
«Άλλά καί άίδια άγαθά έχει ή χώρα- πέφυκε μέν γάρ 
«λίθος έν αύτή άφθονος, έξ ού ζάλλιστοι μέν ναοί, κάλ- 
«λιστοι δέ βωμοί γίγνονται, εύπρεπέστατα δέ Οεοΐς άγάλ- 
«ματα, πολλοί δέ αύτών καί "Ελληνες καί βάρβαροι προσ- 
«δέονται. Έστι δέ καί γή, ή σπειρομένη μέν ού φέρει καρ- 
«πόν, όρυττομένη δέ πολλαπλασίους τρέφει, ή εί σίτον 
«έφερε· καί μήν ύπάργυρός έστι θεία μοίρα. » ( I § 3. 
καί έπ. )

Έζ τών άργυρείων τούτων πολλοί τών ’Αθηναίων έ- 
κτήσαντο πλούτον ζηλωτόν, έτρεφον πλείστους όσους 
δούλους πρός μετάλλευσιν, δι’ ών έν άνάγκη έπληροϋντο 
τών ’Αθηναίων αί νήες. Έξ αύτών έπο ρίζετο ή πόλις ς-α- 
θεράς προσόδους, ας ποτέ έδαπάνησε πρός σωτηρίαν 
έαυτής καί τών λοιπών Ελλήνων. Έκ τών άργυρείων 
τούτων τοΰ Λαυρίου κατά πρότασιν τοΰ Θεμι<~οκλέους κα- 
τεσζευάσθησαν τοΐς ΆΟηναίοις αί τριακόσιαι τριήοεις, αί 
τον Περσικόν ζαταναυμαχήσάσαι στόλον. Ό έζ τοΰ Λαυ
ρίου παραγόμενος καί είς νόμισμα ζοπτόμενος καθαρός 
άργυρος, έξερχόμενος τών ’Αθηνών, συνέτεινε πολύ είς 
τήν άνάπτυξιν τοΰ έμπορίου τής πόλεως. «Έν ταΐς Ά· 
«θήναις, λέγει ό Ξενοφών, πλεΐστα μέν έστιν άντεξάγειν, 
»ών άν δέωνται άνθρωποι, ήν δέ μή βού7.ωνται άντιφορ- 
«τίζεσθαι, καί οί άργύριον έξάγοντες καλήν εμπορίαν έ- 
«ξάγουσιν όπου γάρ άν πωλώσιν αύτό, πανταχοΰ πλεΐον 
«τοΰ άρχαίου έξάγουσι.»

"Ωστε πρός τή έπιζαίρω τής χώρας θέσει, τή έλευθέρα 
νομοθεσία, ζαΐ τή διανοητική τών ’Αθηναίων ύπέρ τούς 

λοιπούς Έλληνας ύπεροχή, ούδέν άλλο πλεΐον τών λαυ- 
ριωτικών μεταλλείων συνέτεινε πρός έποιζοδόμησιν τοΰ 
τών ’Αθηναίων μεγαλείου.

Καί παρ’ άλλοις δέ έθνεσι βλέπομεν έν τή ιστορία, ότι 
ό έκ τών μετάλλων πλούτος μεγάλως συνέτεινεν είς τήν 
άνάπτυξιν τών νεμομένων τούτον κρατών ύπό πάσαν έ- 
ποψίν, καί ζατά τήν δύναμιν έτι τήν πολεμικήν. Φίλιππος 
ό Μα κεδών, τών κατά τήν Θράκην πλουσίων μεταλλείων 
γενό μένος κύριος, ηύξήΟη τάχιστα. Οί Καρχηδόνιοι καί ό 
’Αννίβας έζ τών τής ’Ισπανίας μεταλλείων συνέλεξαν μά
λιστα τόν πλούτον έζεΐνον, δι’ ου έν αρχή τουλάχιστον 
διετήρησαν τόν ζατά τής ’Ιταλίας στρατόν, όστις παρ’ ο
λίγον ύπέταττε τήν 'Ρώμην. Οί 'Ρωμαίοι αύτοί μετά τήν 
ζατάκτησιν τής ’Ισπανίας, Καρχηδόνος καί Μακεδονίας, 
γενόμενοι κύριοι τών έκεΐ μεταλλείων, εύπορήσαντος τοΰ 
δημοσίου, έπεχείρησαν έζ διαδοχής άπωτέρους πολέμους, 
καί έκυριευσαν πάσαν σχεδόν τήν τότε γνωστήν οικου
μένην. Κατά τήν παρά Στράβωνι (σελ. 147 καί 148) μαρ
τυρίαν τού Πολυβίου, μόνον παρά τήν νέαν Καρχηδόνα ύ- 
πήρχον άργυρεΐα τετραζοσίων σταδίων έχοντα περίμετρον, 
όπου 40,000 άνθρώπων έμενον εργαζόμενοι, άπέφερον δέ 
τότε τώ δήμω τών 'Ρωμαίων 25,000 δραχμών καθ’ έζά
στην ημέραν. ’Εσχάτως έτι ζατά τήν Γαλλικήν έπανά- 
στασιν τό κατά τό δεύτερον αύτής έτος συγκροτηθέν με
ταλλικόν συμβούλων (conseil des mines) έσωσε τήν Γαλ
λίαν διά τής συνενώσεως τών πόρων τής -χώρας, παρα 
σχόν είς τόν στρατόν τά μέσα πρός άμυναν ειτα καί νί
κην. (Dupont Trails des mines ζλ. τόμ. Γ'. σελ. 43).

'Ώστε έκαστον κράτος οφείλει επιμελέστατα νά έξετά- 
ζη καί υπό τήν έποψιν τών μεταλλικών αύτής θησαυρών 
τήν χώραν, διότι καί ή έζ τούτων, σοφώς καί προσηκόν- 
τως διοικουμένων, ώφέλεια μεγάλη.

I. ΜΟΪΧΟΝΗΣΙ 35.
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