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[ΠΟΛΙΤ.ΚΗ Ο ΚΟΝΟΜΙΑ—ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ-

Ή σπανιότης τών πραγματειών αναβιβάζει την άξίαν 
αύτών ά'-αλόγως τών έπιζρατουσών έν τή κοινωνία ιδεών. 
'Υποτιθεμένου δτι κατ’ αύτάς πραγματεία τις είναι Ανα
πόφευκτος, δσω αποβαίνει σπανιωτέρα τόσω καθίσταται 
μάλλον πολύτιμος. Καί τάνάπαλιν ή αφθονία αύτής κα
ταρρίπτει τάς τιμάς τής είς τό έλάχιστον δυνατόν δριον, 
τό άποτελούμενον έζ τοΰ ημερομισθίου, τοϋ τόκου τών 
κεφαλαίων, τοΰ κέρδους τοΰ έπιχειρηματίου καί τής εγ
γείου προσόδου, άνευ τών οποίων ή παραγωγή δέν θά 
είχε τό συμφέρον νά κινηθή.

Τοιουτοτρόπως τά πολύτιμα μέταλλα λέγονται καί 
είναι πράγματι πολύτιμα, διότι παρά τή λαμπρότητι 
καί τή έτέρα φυσική αύτών διασκευή καί κοινωνική ύπο- 
λήψει, είναι σπανιότερα τών λοιπών. Έάν ύποθέσωμεν 
δτι έκ τών νεωτέρων προόδων τής μεταλλευτικής ό χρυσός 
και ό άργυρος άποβάλλουσι τήν χαρακτηρίζουσαν αύτούς 
σχετικήν σπανιότητα μέχρι τής Αφθονίας τοΰ σιδήρου, τί 
έμποδίζει ινα παρά τά σιδηρά άροτρα συναγωνισθώσι καί 
τά άργυρα καί τά χρυσά ; Άλλά τότε, καθώς λέγει ό Say 
(Μαθ. Πολ. Οικονομίας μερ. 3 κεφ. 7), έάν ό άργυρος 
έτιμάτο δσον καί ή σίδηρος, ινα άγοράση τις έμπορεύ- 
ματα άξίας 23—30 δραχμών, έπρεπε νά φέρη έπί τών 
ώμων του ένα στατήρα άργυρών νομισμάτων. Έν τούτοις 
ό σκοπός δεν είναι, όπως έπανέλθη έν τή έθνική οικονομία ή 
περίοδος τοΰ Σπαρτιατικού νομίσματος, δπερ, άποτελού
μενον έκ σιδήρου, έσύρετο ύπό ζεύγους βοών.
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Ίνα δώσω είδικωτέραν έπί τοϋ προκειμένου ιδέαν, άρκβΐ 
ή σημείωσιςτοϋ κερδοσκοπικού πνεύματος της μεταλλευτι
κής βιομηχανίας άπό τών σιδηρείων μέχρι τών χρυσείων. 
Ένώ άφ’ ένός εϊς έκμετάλλευσιν τών πρώτων άπαιτεΐται, 
ώς έπί τό πλεΐστον, άναλογία τοϋ ακαθαρίστου μεταλλεύ
ματος πρός τό καθαρόν μέταλλον ώς δ : 1, άφ’ ετέρου έπί 
τών χρυσείων ύπάρχουσι τινα, ώς π. χ. έν Goslar, έν οΐς 
ή άναλογία τοϋ χρυσοΰ πρός τό μετάλλευμα είναι ώς ή 
τοΰ άριθμοϋ 1:5200000. Καί όμως ή ένεκα τής σπανιό- 
τητος ζήτησις είναι τοιαύτη, ώστε καί ύπό τοιούτους 
όρους εύρίσκονται χρυσοθήραι.

Έπί τοϋ κυριωτάτου τών πολυτίμων μετάλλων χαρα- 
κτήρος, τής σπανιότητος, ή μεταλλευτική άνάπτυξις τής 
τελευταίας είκοσιπενταετίας παρήγαγεν άποτελέσματα ού
σιωδώς ένδιαφέροντα τό περαιτέρω οικονομικόν μέλλον 
ύλών, έκ τών όποιων ή ιστορική άνθρωπότης κατασκευά
ζει τά νομίσματα αύτής. Ένώ ή παραγωγή τοΰ χρυσοΰ 
άπό έτους είς έτος έλαττοϋται, άπ’ εναντίας ή παραγωγή 
τοΰ άργύρου σταθερώς έπιτείνεται. Κατά τούς κοινώς 
παραδεδεγμένους έν ’Αγγλία ύπολογισμούς, άπό 912 i ε
κατομμυρίων φρ. εϊς χρυσόν καί 202 γ είς άργυρον παρα- 
χθέντων τώ 1852 καθ’όλην τήν μεταλλευτικήν τής γής 
βιομηχανίαν, τώ 1874 ή παραγωγή τοΰ μέν χρυσοΰ κα- 
τέπεσεν είς 452 | τοΰ δέ άργύρου άνέβη είς 357 {. Ό επό
μενος πίναξ έξηγεΐ εις έκατομ. φρ. τήν βαθμιαίαν έκτύλι- 
ξιν τοΰ φαινομένου τούτου, πρός ολοσχερή κατανόησιν 
τής μεγάλης σημασίας τοΰ οποίου, όσον άφορα τόν άρ
γυρον, μή λησμονήσωμεν τήν ύπό τοΰ Humboldt γενομέ- 
νην έκτίμησιν τής άργυράς παραγωγής τής ’Αμερικής, 
κατά τους πρό αύτοΰ τρεις αιώνας, είς 112 | περίπου έ
κατομ. χιλιόγραμμα, τά όποια πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς 
αποταμίευμα, κατά τό μάλλον ή ήττον, ύπάρχον τής νε
ωτέρας είς πολύτιμα μέταλλα έθνικής οικονομίας.

Έτη Χρυσός Άργυρος Έτη Χρυσός Άργυρος

1g52 912'|, 2Ο2'| 3 1864 565 257'|2
1853 775 202' 2 1865 600 260
1854 635 202' 3 1866 605 252'|„
1855 675 202' 2 1867 580 270
1836 737'|, 202' ■» 1868 600 250
1857 665 202' Ι869 605 237'|,
1858 622'|, 202' 2 1870 580 257'|,
1859 622'1, 2021 2 1871 582' Λ 305
1860 595 2021 2 1872 507' *> 325
1861 570 212' ·» 1873 517' ■» 350 -S
1862 537,|2 225 1874 452' 2 357‘|,
1δ63 535 245 "Ολον 5450 1255

Δέν ύπάρχει άμφιβολία περί τής μεγάλης εύγλωττίας 
τών άνωτέρω αριθμών. Έάν ό χρυσός τείνη πρός έλάτ- 
τωσιν, ό άργυρος άτενίζει πρός τόν διπλασιασμόν. Τώ 
δντι έάν πιστεύσωμεν τούς άτελεΐς έτι ύπολογισμούς τοΰ 
1875, κατά τό τελευταίου τοϋτο έτος ή παγκόσμιος πα
ραγωγή τοΰ άργύρου κυματίζεται μεταξύ 310 καί 402 
εκατομμυρίων φράγκων. Μόνον τό μεταλλείου Comstock έν 
τή Πολιτεία Nevada τής ’Αμερικής έρριψεν είς τήν κυ
κλοφορίαν 150 έκατ. φρ. είς άργυρον. Καί ίνα έξακολου- 
θήσωμεν τήν μάλλον πρόσφατον ιστορίαν αύτοϋ, σημειω
τέου οτι περί τό τέλος τοΰ 1875 άνεκαλύφθη παρά τό 
Comstock νέα μεταλλική φλέψ πλουσιωτάτη, άποτελέσασα 
τρία ιδιαίτερα άργυρεΐα ύπό τό όνομα Κα)ίλιφορνία, 
Βιργινία καί Όφίρ. Έκάτερον τών δύο πρώτων ύπολο- 
γίζεται ώς περιέχον μεταλλεύσιμον άργυρον πλέον τοΰ ή- 
μίσεως διλιουνίου φρ. Ήδη τό άργυρεΐον τήςΒιργινίαςκατά 
τό 1875 παρήγαγεν 100 έκατομ. φρ. Ώς πρός τό τρίτον 
μεταλλείου τοΰ Όφίρ, παράγει τοϋτο 6000 μέχρι 40000 
φρ. άργυρον έπί έκάστου τόνου Ακαθαρίστου μεταλλεύμα
τος. ’Αρκεί νά συγκριθή ή καταπληκτική αυτή παρα
γωγή πρός τήν κλασικήν τών άργυρείων τοΰ νέου κό
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σμου εποχήν, καθ’ ήν έκαστος τόνος μεταλλεύματος 
μόλις περιείχε 4-00 φρ. άργυρον.

Ένώπιον τοιούτων προσφάτων αποτελεσμάτων τής πα
ραγωγικής δυνάμεως τών νεωτέρων άργυρείων πρέπει νά 
έτοιμασθΐ ό νομισματικός κόσμος είς κατάπτωσιν τής τι
μής τοΰ άργύρου πολύ μεγαλειτέραν τής τελευταΐον παν- 
ταχόθεν βεβαιουμένης. ’Ήδη έν τή έπισημοτάτη τοϋ Λον
δίνου μεταλλευτική άγορα ό άργυρος ύπετιμήθη ζατά 
τάς έζεΐθεν πληροφορίας είς 18—20 τοΐς ο|ο. Θά άπε- 
τόλμων δέ μίαν έπί τοΰ άργύρου σύγζρισιν ζατά τά δεδο
μένα τοΰ άνωτέρω πίναζος, διότι έάν ζατά τήν πρώτην 
πενταετίαν τούτου (1882—56) παρήχθησαν 1012 | έζα
τομ. φρ. ζαΐ ζατά τήν τελευταίαν (1870—74·) 14-95, ή 
άναλογία 2 : 3, συνδυαζομένη πρός τήν έξαισίαν γονιμό

τητα τών νεωτέρων άργυρείων τοΰ 1875, άφοΰ υπερπλη- 
ρώση τάς είς άργυρον μονίμους, τρόπον τινα, άνάγκας 
τής παγκοσμίου οικονομίας, είναι ικανή όπως όδηγήση 
τήν ύποτίμησιν τοΰ άργύρου μέχρι 30 καί 40 τοΐς olo.

Ύπό τήν έποψιν ταύτην δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν 
τήν όσημέραι προτίμησιν τοΰ χρυσοΰ έν τή νεωτέρα νο
μισματική συναλλαγή. Ένώ είς άρχαιοτέραν έποχήν εζει 
τις δι’ όλίγων, σήμερον ό κόσμος δαπανά διπλάσια καί 
τριπλάσια. Έξ άνάγζης λοιπόν προτιμά τά πολυτιμώτερα 
καί έπομένως εύζινητότερα νομίσματα. "Οσω προβαίνο- 
μεν πρός τόν πολιτισμόν, τόσω τό φαινόμενον τοΰτο 
λαμβάνει εύρυτέρας διαστάσεις. Μέχρις αύτών τών άγο- 
ρών τής ’Ασίας, τών κατ’ έξοχήν άλζοτε άργυροφάγων, 
παρατηρούνται νΰν φανερώτατα σημεία προτιμήσεως τής 
έπί χρυσώ συναλλαγής.

Έν γένει ό άργυρος, άποβάλλων όσημέραι τό πρός τήν 
έννοιαν τοΰ πολυτίμου μετάλλου άπαραίτητον στοιχεϊον 
τής σπανιότητος, είτε έζ τής άφΟονωτέρας παραγωγής 
του είτε έκ τής προτιμήσεως τοΰ χρυσοΰ, είναι καταδε- 

δικασμένος είς μοιραίαν, ούτως είπεΐν, μετάπτωσιν άπό τής 
καθαράς νομισματοποιίας εις τήν ζερματικήν. Καί οσαι 
χώραι, ή Λατινική π. χ. "Ενωσις, διατηροΰσιν έτι παρά 
τή χρυσή τήν άργυράν νομισματοποιίαν, άναγκάζονται νά 
περιορίζωσιν έπαισθητώς έκάςοτε αύτήν. Σκοπός των είναι 
ή διά τοΰ μέσου τούτου διατήρησις τής ύπότών οικείων νο
μοθετών ταχθείσης ά ν α γ ζ. α ς ι κ ή ς άναλογίας μεταξύ 
τών νομισματικών τιμών τοΰ χρυσοΰ καί άργύρου ώς 1 : 
15 Έν τούτοις έάν πρός ώραν ζατωρθοΰται, κατά τό 
μάλλον ή ήττον, άτελώς ό άνά χεΐρας σκοπός, ή ύπο- 
τίμησίς τοΰ άργύρου προβαίνει μετά τόσης σταθερότητος 
άμα δέ καί ορμής, ώστε ταχέως θά άναγζασθώσι καί οί 
μάλλον άφοσίωμένοι είς τήν διπλήν νομισματικήν, τοΰ 

χρυσοΰ καί τοΰ άργύρου, βάσιν να περιορίσωσι τά άργυρά 
νομίσματα είς έλάχιστα κατά ζεφ αλήν ποσά. Σπουδαία’ 
μάλιστα καταβάλλονται προσπάθειαι έν τή μητροπόλει 
τής Λατινικής Ένώσεως, τή Γαλλία, είς προσδιορισμόν 
τών άργυρών νομισμάτων άνά 25 φρ. καθ’ έκαστον άτο- 
μον τοΰ όλου τής χώρας πληθυσμοΰ. Έκαστος εννοεί ότι 
ή τοιαύτη τάσις πρόκειται νά μεταρρίψη βαθμηδόν είς 
τήν σφαίραν τής κερματικής νομισματοποιίας τόν άργυ
ρον, πάντως μέν τιμιώτερον τοΰ χαλζοΰ, ύπό τήν αύ- 
στηράν όμως δικαιοσύνην τών άναλογιών κατά τό μέτρον 

τής νεωτέρας εύθυνείας του. Suum quique tribuere.

Τά τελευταία τής μεταλλευτικής παραγωγής είς χρυ
σόν καί άργυρον πορίσματα άποδεικνύουσι τήν νομοθετικήν 
ματαιότητα τής διττής νομισματικής βάσεως. Έκ πρώ
της οψεως έν μέτρον, καί είς τάς ήθιζάς όπως καί είς τάς 
ύλιζάς πράξεις, άποτελεΐ τόν γενικόν πόθον τής άνθρω- 
πότητος. Άλλ’ ένώ κατηγορεΐται, καί μάλα γε δικαίως 
όστις μεταχειρίζεται δύο μέτρα διά τήν θεωρητικήν 
ζαΐ πρακτικήν άλήθειαν, δέν εννοώ τήν νομισματικήν 
εκείνην σοφίαν, ήτες επιβάλλει είς τούς θαυμαστές της 
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δύο μέτρα είς έχτίμησιν τής συναλλακτικής άξίας. Μήπως 
δέν εΐναι ζαΐ αύτη αλήθεια ζαΐ μάλιστα πρακτικωτάτη ; 
Διά τοΰ ένός μέτρου, τοΰ χρυσοΰ, ή αλήθεια αύτη Εκτεί
νεται, διά τοΰ έτέρου μέτρου, τοΰ άργύρου, συστέλλεται. 
Οί δέ απλοϊκοί τοΰ συστήματος οπαδοί, βεβιασμένοι νά 
άνταλλάσσωσι τάς περιουσίας των διά τών νομισμάτων 
τοΰ μάλλον ύποτιμωμένου άργύρου, άρζεΐ νά τεθώσιν άπέ- 
ναντι τοΰ είσάγοντος έν τώ τόπω άργυρά νομίσματα έπι 
χειρηματικοΰ πνεύματος, όπως έπί τέλους νοήσωσι πόσον 
έπιζίνδυνον εΐναι τό αδυσί Οεοΐς δουλεύειν».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Έν πάση χώρα όταν ή παραγωγή τών προϊόντων αύ- 
ξήση έπί τοσοΰτον, ώστε διά τής γιγνομένης ταζτιχής 

χρήσεως δέν δύνανται νά ζαταναλωθώσι, κατ’ άνάγκην 
τόπερισσεΰον τοΰτοπρέπει ν’άνταλλαχθή πρός άλλα προϊόν
τα ημεδαπά ή καί ξένα, ινα άντί τοΰ παρ’ έκάστω περισ- 
σεύοντος ληφθή έτερον,ού ό άνταλλάσσων στερείται. Ιδού 
ή άρχή καί γένεσις τοΰ έμπορίου. Ή άνταλλαγή δέ αύτη 
Επιτείνεται ζαΐ αύξάνει ποιζιλοτρόπως : Εΐναι άφθονος ή 
παραγωγή ; καί ή άνταλλαγή εΐναι άξιολογωτέρα καί 
μάλλον Εκτεταμένη· διότι όσον πλείονα προϊόντα περισ- 
σεύουσιν είς τούς παρα·,ωγεΐς, πρός τόσον περισσότερα 
άλλα, ων έχουσιν άνάγκην, Οά γείνη καί ή άνταλλαγή. 
’Επίσης όσον αί τέχναι καί ή βιομηχανία τόπου τίνος άν- 
θοΰσιν, όσον ποικίλα εΐναι τά προϊόντα του, καί άρμόζον- 

τα πρός τάς φυσικάς καί ζοινωνιζάς ιδιότητας τών κα
τοίκων, όσον πλείονες τέλος είναι αί παντός είδους ά- 
νάγκαι αί έκ τής πνευματικής άναπτύξεως προκύπτουσαι, 
τόσον καί ή ανταλλαγή καθίσταται σπουδαιότερα. ΙΙάν- 

τες γνωρίζομεν, ότι ή διανοητική άνάπτυξις λεπτύνει τόν 
βίον, γεννά επομένως άνάγζας άγνωστους είς τόν μή 
άνεπτυγμένον, έκ τούτου δέ γεννάται καί ή επιθυμία τής 
κτήσεως νέων προϊόντων φυσικών καί τεχνιτών πρός θε
ραπείαν αύτών. Καί έν γένει κατ’ άρχήν γενικήν : Μετά 
τής άφθονίας τών καθ’ έζαστα προϊόντων, προβαίνει καί 
αυξάνει καί ή άνάγκη τής προσκτήσεως άλλων έλλειπόν- 
των, καί τό Εφικτόν τής προσκτήσεως αύτών· καί άντι- 
στρόφως: Ή επιθυμία τής κτήσεως ξένων προϊόντων αυ

ξάνει τήν παραγωγικήν ήμών ενέργειαν.
Πολλαπλά δέ καί σπουδαία εΐναι τά άποτελέσματα του 

έμπορίου καί τής έκ τούτου επιμιξίας καί πρός άνάπτυξιν 
καί μόρφωσιν τών λαών, καί πρός εύοαιμονίαν καί ευπο

ρίαν των.
Ή πείρα πάντων τών αιώνων άποδεικνύει, ότι διά τής 

έμπο ρίας, ιδίως μετά τής άλλοδαπής, αύξάνομεν τάς ιδέας 
καί γνώσεις μας, έφευρέσεις καί τέχναι ταχαίως μεταδί- 
δυνται, ήθη καί νόμοι εύ κείμενοι ταχέως μεταφυτεύον
ται. 'Οπουδήποτε τής γής άναοανή ποτέ έπινόησίς τις 
ώφέλιμος, εύρύνουσα καί πολλαπλάσιάζουσα τά άντικεί- 
μενα τοΰ έμπορίου, διά τής εμπορίας τάχιστα μεταδιδο- 
μένη, ώφελεΐ τούς πάντας. Διά τής έμπορίας συσφίγγον- 
ται καί τών άνθρώπων ιδία, καί τών έθνών οί δεσμοί πρός 
άλλήλους. Ό ξένος άπό εχθρού καθίσταται φίλος, έν 
βραχυλογία, διά τής έμπορίας επικρατεί παρά τοΐς άνθρώ- 
ποις φιλιζωτέρα καί Επιεικέστερα πρός άλλήλους ψυχής 
διάθεσις καί τρόποι. "Ωστε άν καί ό πρώτος καί κύριος τοΰ 
έμπορίου σκοπός εΐναι ή κερδοσκοπία, τ’άποτελέσματα δ
μως αύτοΰ πρός μόρφωσιν τής άνθρωπότητος εΐναι άνε- 

κτίμητα.
Ότι δέ τό έμπόριον εΐναι καί πρός ευπορίαν καί πλου

τισμόν τών έθνών επιτήδειον προκύπτει έκ τών έξής: Ά
ληθώς μέν τό έμπόριον, ώς πηγή τής αύξήσεως τοΰ Εθνι
κού πλούτου, διαφέρει τής παραγωγής τών προϊόντων 
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τής γής, της βιομηχανίας καί τών τεχνών, ούσιωδώς 
κατά τούτο, δτι δέν παράγει τι νέον ώς έκεΐναι. 'Γην έξω- 
τερικήν τήν ζατά πλήθος δηλ. ή μέγεθος, αυξησιν τών 
αντικειμένων τών πρός τούς σκοπούς τών άνθρώπων χρη
σίμων δέν πολλαπλασιάζει τό έμπόριον, άλλά μόνον τό 
ύπάρχον έμπορεύσιμον άντικείμενον, ώς έχει, μεταφέρει 
άπό ίνός 3ίς άλλον τόπον, άπό ένός κατόχου είς έτερον. 
Οΰχ ήττον δμως είναι πολύ έσφαλμένον, νάνομίζη τις, 
δτι τό έμπόριον δέν είναι παραγωγικόν· καθ’ όσον αύξά- 
νει τήν εσωτερικήν τών πραγμάτων άξίαν καί τών πωλου- 
μένων καϊ τών άγοραζομένων διότι πάντοτε έπί εκούσιας 
άνταλλαγής έκάτερος τών άνταλασσόντων λαμβάνει τι, 
τό όποιον δι’ αυτόν είναι μείζονος άξίας εκείνου, τό όποιον 
δίδει πρός τόν έτερον. Επειδή λοιπόν ού/ΐ ό εξωτερικός 
τών άντικειμένων όγκος, άλλ’ ή άξία αύτών άποτελεΐ τόν 
πλούτον τού κατόχου, επεται προφανώς, δτι τό έμπόριον 
αυξάνει τήν έθνικήν περιουσίαν. ’Εννοείται δέ δτι κατά τήν 
διαφοράν τοϋ έμπορικού επαγγέλματος καί ιδίως τών ένερ- 
γούντων αύτό προσώπων καί ή έπαύξησις τού έθνίκοΰ 
πλούτου είναι διάφορος· λ. χ. ή έπαύξησις αϋτη είναι ά 
μέσως μεγίστη, οσάκις δύο πολΐται τού αύτοϋ κράτους 
εμπορεύονται πρός άλλήλους, καθ’ ό'σον έκατέρου τούτων 
ώφελουμένου, ή εθνική περιουσία διπλώς αυξάνει· έ < άλλοις 
λόγοις τό έσωτερικόν έμπόριον κράτους τίνος κατά πρώ
τον λόγον αυξάνει τήν εθνικήν περιουσίαν. ’Επί άνταλλα 
γής δέ μετά τών άλλοδαπών, έάν ύποτεθή, δτι όμοια 
άντικείμενα καί ίσης άξίας, ώς καί μεταξύ τών ημεδα
πών, άνταλλάσσονται, ή ώφέλεια εΐναι έλάσσων κατά τό 
ήμισυ· καθ’ δσον καί ενταύθα μέν άμφότεροι ωφελούνται, 
άλλά τό ήμισυ μόνον τού κέρδους έ’χει ό ημεδαπός, καί 
τοϋτο μόνον προστίθεται είς τήν εθνικήν περιουσίαν, τό δέ 
έτερον ήμισυ άπολαμβάνει ό αλλοδαπός, αύξάνων τού 
έθνους του τήν περιουσίαν· έν ω κατα τήν πρώτην περί- 
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πτωσιν άμφότεροι, ημεδαποί δντες, τοΰ ήμετέρου έθνους 
τήν περιουσίαν αύξάνουσι.

Παρατηρητέον δμως, δτι διάφορα περιστατικά άναβιβά- 
ζουσι σπουδαιότατα τά τοιαύτα κέρδη· καί πρό πάντων 
τό μετά τής άλλοδαπής έμπόριον ούχί σπανίως καθίστα
ται ιδίως έπωφελές έκ τού δτι οί άλλοδαποί πολλάζις έξ 
άγνοιας, ή έξ ανάγκης, άντί τού άνταλλασσομένου άντι- 
κειμένου δίδουσιν άλλο τι μείζονος εσωτερικής άξίας. Έπί 
παραδείγματι: δσοι έκ τών ήμετέοων έμπορων άγοράζου- 
σιν έκ τής εσπερίας Εύρώπης άντικείμενα πολυτελείας καί 
συρμού, δύνανται, έξ άγνοιας πολλάζις, οΐον όταν νεωστί 
έφευρίσκωνται ταΰτα, εύκολώτατα ν’άπατηθώσιν, άγορά- 
ζοντες αύτά ύπερτιμημένα, ώς μή γνωρίζοντες τήν πραγ
ματικήν αύτών άξίαν- επομένως διά τήν Γαλλίαν λ. χ. δ- 
θεν αύτά άγοράζονται, τοιοϋτον έξωτερικόν έμπόριον εΐναι 
λίαν έπωφελές. “Αλλο παράδειγμα άναφερόμενον είς τήν 
άνάγκην. Πρό τινων έτών ένεκα τοϋ άμερικανίκοϋ πολέ
μου δΓ έλλειψιν βάμβακος τό έμπόριον αύτοΰ ήτο λίαν 
έπωφελές καί δΓ ήμάς· διότι ήγοράζετο ό βάμβαξ πολύ 
πλέον τής πραγματικής αύτοϋ άξίας. Διά τόν αύτόν λό
γον κατά τό 18*56  τό-έμπόριον τής σταφίδος ένεκα έλ- 
λείψεως άπέφερε κέρδη μέγιστα· έπίσης έπί σιτοδείας τό 
μετά ξένων έμπόριον εΐναι έπωφελέστατον διά τάς σιτο
φόρους χώρας· έν ω τοιαύτα κέρδη έπί έσωτερικοΰ έμπο
ρίου δέν έλπίζονται. Άντιστρόφως οί άλλοδαποί είσάγου- 
σι παρ’ ήμΐν τοιαύτα προϊόντα, τά όποια δέν παράγει ή 
χώρα μας, καί ούτω προβιβάζουσι παρ’ ήμΐν άφ’ ένός μέν 
τήν άπόλαυσιν καί τήν άνάπτυξιν, άφ’ ετέρου δέ τήν φι- 
λοπονίαν, ήτις παρέχει ήμΐν τά μέσα πρός θεραπείαν τών 
νέων ήμών αναγκών. Τέλος διά τής πωΐ.ήσεως τών ήμε- 
δαπών προϊόντων είς τήν άλλοδαπήν ή ζήτησις αύτών αύ- 
ξάνει, καί ή έκποίησις αύτών καθίσταται άσφαλεστέρα. Ή 
ούτω προζύπτουσα όμως άξιολο-]ωτέρα καί μονιμωτέρα 
έξαγωγή ενισχύει συνάμα καί τάς έσωτερικάς άνάγχας, 
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ώστε συνηθέστερον έκ τής μεγάλης εξαγωγής αί τιμαί 
έλαττοΰνται μάλλον ή άνυψοΰνται· μόνον δέ έπί τοιούτων 
προϊόντων, τών όποιων ή παραγωγή έν τινι χώρα δέν 
ύπερβαίνει ώρισμένον τι ποσόν, διότι ή φύσις δέν παρέχει 
πλείονα, πρέπει ή έξαγωγή ν’ αύξάνη τάς τιμάς· τοιαΰτα 
όμως προϊόντα είναι ολίγα. Κατάλληλον πρός τήν αρ
χήν τήν έκτεθεΐσαν παράδειγμα έχομεν, νομίζω, διά τό έμ
πόριον τών ΙΙατρών τήν έξαγωγήν τοΰ σταφιδοκάρπου. 
Έπί τουρκοκρατίας, ώς άκούω, ό σταφιδόκαρπος έτιμδτο 
εκατόν καί εκατόν δέκα τάλληρα καί έτι πλέον τό χιλιό- 
λιτρον διότι καί ή παραγωγή ήτο μικρά, καί ή καλλιέρ
γεια τής σταφιδαμπέλου δέν έξηπλοΰτο, ένεκα τής άθλιό- 
τητος βεβαίως τής τότε κυβερνήσεως· μετά δέ τήν έπα- 
νάστασιν καί τήν άποκατάστασιν τών ήμετέρων πραγμά
των ή καλλιέργεια έπί μάλλον καί μάλλον έξετάθη, έπο
μένως καί ή έξαγωγή, άλλά καί αί τιμαί έπί μάλλον καί 
μάλλον έξέπεσαν, μή αύξηθείσης σχετικώς καί τής κα
ταναλώσεως· ώστεούδέ νά φαντασθή τις τώρα τολμά τά 
εκατόν καί εκατόν δέκα τάλληρα.

Τώρα έρχόμεθα νά έξετάσοιμεν, έάν τό πρός άνταλλα- 
γήν ύπό τοΰ άλλοδαποΰ είς ημάς διδόμενου, άντ’ εκείνου, 
τό όποιον ήμεϊς δίδομεν είς αύτόν, έχει σημασίαν διά τήν 
εθνικήν περιουσίαν. ’Αδιάφορου είναι τοΰτο λέγομεν. Καθ’ 
δσον είτε μέταλλον είτε έμπορεύματα οίουδήποτε είδους 
μάς δοθώσι πρός άνταλλαγήν, τό κέρδος διά τήν έθνικήν 
περιουσίαν είναι τό αύτό, διότι κατ’ άμφοτέρας τάς περι
πτώσεις ούδεμία αύξησις ή μείωσις τής άξίας γίνεται· καί 
ή μεγάλη προσπάθεια έπί τοΰ έμπορίου μετά τής αλλο
δαπής, νά έχωμεν ύπέρ ημών αύτών τό καλούμενου ίσο- 
ζύγιον τοΰ καθ’ όλου έμπορίου τού κράτους (Balance du 
commerce), πλεΐον δηλ. μεταλλικόν ή έμπορεύματα νά 
είσαχθή παρ’ ήμΐν έκ τής άλλοδαπής, τούναντίον δέ έκ 
τής χώρας μας πλείονα έμπορεύματα νά έξαχθώσιν, όλι- 
γώτερον δέ μεταλλικόν, στηρίζεται έπί τής μεγάλης πλά' 

νης, οτι τό νόμισμα μόνον έχει άξίαν ή πλάνη αύτη πη
γάζει έκ τοΰ κατά τούς οικονομολόγους καλουμένου έ μ- 
πορίκοϋ συστήματος, τοΰ κατά τόν 16ον καί 17ον αι
ώνα έπικρατήσαντος, καθ’δ ό χρυσός καί ό άργυρος έθεω- 
ρ·0ντο τά άξιολογώτατα αντικείμενα κτήσεως, καί ένο- 
μίζετο, 6τι διά τής τούτων κατοχής κυρίως έγίνετό τις 
πλούσιος καί δυνατός. Αί κυβερνήσεις αύταί έν γένει ύ- 
πεστήριζον τό έξωτερικόν έμπόριον, νομίζουσαι, ώς καί 
οί πλεΐστοι τών τότε συγγραφέων, δτι ή κυρία τοΰ πλού
του πηγή είναι τό έξωτερικόν έμπόριον. Τά δέ προκαλέ- 
σαντα τότε τήν ιδέαν ταύτην περιστατικά ήσαν ή κατά 
θάλασσαν ευρεσις τοΰ πλοΰ πρός τάς άνατολικάς ’Ινδίας, 
καί ή άνακάλυψις τής ’Αμερικής, έξης, ιδίως έκ τών με
ταλλείων τοΰ Μεξικού, τής Περοοβιανής καί τής Χιλής 
έπλημμύρησε χρυσοΰ καί άργύρου ή Εύρώπη. Είναι πε- 
πλανημένη λοιπόν ή ιδέα, δτι το νόμισμα μόνον έχει 
άξίαν· διότι πάντα τά έμπορεύσιμα αντικείμενα έχουσίν 
άξίαν, καί εύκόλω ς δύναται τις είς νόμισμα νά τά άνταλ- 
λάξη. Τόσον μόνο ν είναι όρθόν, δτι χώρα τις, ήτις έκ 
τής άλλοδαπής εισάγει πολλά έμπορεύματα άντί μετρη
τών, τό άντί τούτων 'διδόμενον μεταλλικόν πρέπει ήτοι 
έξ ιδίων μεταλλείων ν’ άντικαθιστα, ή διά πωλήσεως τών 
προϊόντων της πρός τρίτους άντί μετρητών διότι άλλως 
κατ’ ολίγον Οά περιέλθη είς στέρησιν τοΰ πρός κυκλο
φορίαν άναγκαίου νομίσματος. ’Εννοείται δέ δτι ολίγον 
σημαίνει έάν ή άντικατάστασις αύτη τακτικώς κατ’ έτος 
γίνεται, ή άπό καιρού είς καιρόν.

*Ας ελθωμεν τώρα καί είς άλλην περίπτωσιν, καθ’ ήν 
ή άνταλλαγή γίνεται μεταξύ άλλοδαπών μόνον. Κατά 
τήν τοιαύτην περίπτωσιν ή ημεδαπή χώρα ούδαμώς κυ
ρίως έπρεπεν νά ώφελήται. ’Αλλά συχνότατα τοιοΰτον 
έμπόριον γίνεται διά τίνος ημεδαπού. Ή διάμ.εσος δ’αύτη 
ένέργεια τοΰ ημεδαπού έμπορου φέρει συνήθως κέρδη καί 
πολλάκις μεγάλα- ώστε καί ή μεταξύ άλλοδαπών άνταλ- 
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λαγή αύξάνει τήν έθνικήν ήμών περιουσίαν. Τό τοιοΰτον 
είδος τοϋ έμπορίου εΐναι παρ’ ήμΐν λίαν ένεπτυγμένον· τό 
μετά τής 'Ρωσσίας καί τής δυτικής Ευρώπης έμπόριον 
τών σιτηρών διά τών Ελλήνων ή τούλάχιστον δι’ ομοε
θνών ώς έπί τό πλεΐστον ένεργεϊται. ’Επίσης τό έμπό
ριον σύκων, μαλλιών, βάμβακος καί πλείστων άλλων 
προϊόντων μεταξύ Τουρκίας καί τής δυτικής Εύρώπης δι’ 
έλλήνων ένεργεϊται. ’Ενταύθα παρατηροΰμεν, ότι ή πείρα 
ποικιλοτρόπως άπέδειξεν, ότι τό εσωτερικόν έμπόριον χώ
ρας τίνος ού μόνον είναι ώφελιμώτερον κατά τά προειρη
μένα, άλλά καί κατά τήν έκτασιν σπουδαιότερου τοϋ έξω· 
τερικοΰ· λ. χ. έπί τών έμπορικωτέρων τής Εύρώπης χω
ρών ’Αγγλίας καί Γαλλίας, έν ’Αγγλία μέν ύπελογίσθη, 
ότι έκ κυκλοφορίας έμπορευμάτων άξίας 424 εκατομμυ
ρίων λιρών στερλινών τά 350 έκατομμύρια ανάγονται είς 
τό έσωτερικόν έμπόριον, 74 δέ μόνον είς τό έξωτερικόν, 
τό εκτον δηλ. τού όλου. Έν Γαλλία δέ έξ 7,323 εκα
τομμυρίων φράγκων, είςα πρό τινων έτών ύπελογίσθη τό 
έμπόριον τής χώρας, τά 6,476 έκατ. άνάγονται είς τό 
έσωτερικόν έμπόριον, τό ύπόλοιπον δέ είς τό έξωτερικόν.

Πλείστου δέ λόγου άξιον εΐναι έπί τοϋ έμπορίου τό 
έργον τοΰ μεσάζοντος προσώπου, δηλαδή τοΰ έμπο
ρου. Βεβαίως είς τήν φύσιν τοϋ έμπορίου δεν έγκειται 
άμέσως μεταξύ τών άνταλλασσόντων τά προϊόντα των 
νά ύπάρχη μεσάζον πρόσωπον. Δύνανται νά ένεργήσωσΐ 
αύτό καί άπ’ εύθείας αύτοί μόνοι οί άνταλλάσσοντες. Οί 
χωρικοί λ. χ. φέροντες άπό τών χωρίων των είς τήν ά
γοράν, ώά, όρνιθας, σίτον, γεώμηλα καί τά τοιαΰτα, άπ’ 
εύθείας πωλοϋσι ταΰτα είς τούς έχοντας άνάγκην. Εύκό
λως δμως κατανοεΐται, ότι ή μεσολάβησις εύκολύνει καί 
έπεχτείνει συνάμα τό έμπόριον. *Αν  δέ καί τό μεσά
ζον αύτό πρόσωπον, ό έμπορος, ώς εΐναι φυσικόν, μετερ- 
χηταΐ ούχί άνευ άμοιβής τό έργον του, άλλά πορίζεται 
όφελος διά τήν εργασίαν του, τάς καταβολάς τών κεφα

λαίων του, καί διά τούς κινδύνους, κρατεί επομένως δι’ 
έαυτόν έκ τοΰ κέρδους, τό όποιον οί άνταλλάσσοντες ώφε- 
κοΰνται, μέγα ή μικρόν μέρος, ούχ ήττον διά τούς άπ’ 
άρχής άντα7<λάσσοντας ή μεσολάβησις αύτοΰ εΐναι ώφε· 
λιμωτέρα παρά ή άμεσος μεταξύ πωλητών καί άγοραστών 
προσφορά καί ζήτησις. Άπόδειξις εΐναι αύτά τά πράγ
ματα. Πανταχοΰ τής ύφηλίου έκουσίως καί άνευ βίας διά 
μεσαζόντων προσώπων ένεργεϊται τό έμπόριον· τοΰτο δέν 
θά έγίνετο, έάν οί άπ’ άρχής άνταλλάσσοντες έζημιουντο.

Καί έάν μέν τό μεσάζον αύτό πρόσωπον ενεργή τό 
έμπόριον του μεταξύ δύο ήμεδαπών, τό άποτέλεσμα τοΰ 
όλικοΰ κέρδους ώς πρός τήν έθνικήν περιουσίαν δέν μετα
βάλλεται, ά7/λά μόνον διαιρείται μεταξύ τριών, άντί με
ταξύ δύο, ώς συμβαίνει έπί τής αμέσου ανταλλαγής. Έάν 
δέ μεσολαβή μεταξύ ήμεδαποΰ καί άλλοδαποΰ (ώς έν Πά- 
τραις οί σταφιδέμποροι) δ,τι κερδαίνει άπό τοΰ άλλοδα
ποΰ εΐναι καθαρόν κέρδος τής έθνικής περιουσίας, έπομέ- 
νως ή ουτω γενομένη άνταλλαγή εΐναι ώφελιμωτέρα, ή 
έάν έγίνετο άμέσως μεταξύ τών άπ’ εύθείας άνταλλασ
σόντων ήμεδαποΰ καί ξένου. ’Ενταύθα δέν πρέπει νάπαρα- 
λείψωμεν, ότι, καί άντι'ςρόφως ύπάρχουσι περιπτώσεις,καθ’ 
άς ή άνταλλαγή μεταξύ ήμεδαποΰ καί άλλοδαποΰ ένεργεΐ- 
ταιδι’έμπόρου άλλοδαποΰ, επομένως εν μέρος τοΰ έκ τής άπ’ 
εύθείας άνταλλαγής κέρδους τοΰ ήμεδαποΰ άφαιρεϊται έκ 
τής έθνικής περιουσίας. Έν Τεργέστη, έν Μασσαλία, έν 
Αονδίνω καί άλλαχοΰ τής Εύρώπης πλεϊστοι όσοι Έλλη
νες ένεργοϋσι τό τοιοΰτον έμπόριον, τό όποιον καθίσταται 
ώφελιμώτατον διά τήν έθνικήν ήμών περιουσίαν· παρ’ 
ήμϊν δέ εύάριθμοι ξένοι έμπορεύονται ούτως. Έάν δέ άμ- 
φότεροι αί άντα7/λάσσοντες εΐναι άλλοδαποί, ολόκληρον 
τό κέρδος τοΰ μεσάζοντος έμπορου εΐναι κέρδος καθαρόν 
τής ήμετέρας έθνικής περιουσίας. Παρατηρητέον δμως, 
ότι ό τελευταίος ούτος κλάδος τής έμπορίας, ούδαμώς 
προάγει τήν έσωτερικήν τών προϊόντων παραγωγήν, 
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ή εύτελώς μόνον διά τής τυχαίας καταναλώσεως αντικει
μένων χρησίμων πρός παρασκευήν και μετακομιδήν τών 
ανταλλασσόμενων.

Έκ τών έκτεθέντω··, εις ούδεμίαν πλέον ύπόζειται άμφί- 
βολίαν, οτι τό έμπόριον είτε αμέσως είτε εμμέσως, δι’ άλλου 
προσώπου ένεργεϊται, είναι λίαν ώφέλιμον, είναι δηλ. επι
τήδευμα, τό όποιον άμέσως καί εμμέσως προ βιβάζει τήν 
εθνικήν περιουσίαν. Επομένως πάσα κυβέρνησις όφείλει 
βχι μόνον νά μήν έμποδίζη αύτό, άλλά καί νά έπιχειρή 
τοιαΰτα προαγωγής καί προβιβασμού μέσα, είς ά είναι ά- 

ναγκαία ή τής πολιτείας βοήθεια, ζαί ορθή καί πρέπουσα 
έπιτήρησις αύτής.

Έν κεφαλαίω δέ τρισσώς επέρχεται ή τής πολιτείας 
βοήθεια.

Έν πρώτοις μέν ούχί σπανίως έν τή νομοθεσία έκ προ- 
τέρας πλάνης είναι τεθειμένοι διατάξεις τήν ελευθερίαν του 
έμπορίου συμποδίζουσαι. Ταύτας σοφή καί πατριωτική κυ- 
βέρνησις πρέπει νά κατάργηση, είσάγουσα έσωτερικώς ζαί 
έξωτεριζώς τήν τοΰ έμπορίου έλευθερίαν. Δεύτερον ή εύ- 
ζολος ζαί όλιγοδάπανος άποστο)νή τών έμπορευμάτων 
άπό τόπου είς τόπον, ζαί έν γένει ή συγκοινωνία διαφόρων 
τόπων άπαιτεϊ πολυδάπανα δημόσια έργα, τήν επιμιξίαν 
προάγοντα. Ένταΰθα άνήκει ή κατασκευή οδών, σιδηρο
δρόμων, τηλεγραφικών γραμμών καί ή σύστασις ταχυ- 
δρομίων. Τρίτον ή κυβέρνησις οφείλει νά φροντίζη, ώστε 
τά έμπορεύματα, κομιζόμενα είς τόν τής άνταλλαγής τό
πον, εύκόλως καί ταχέως νά δύνανται ν’ άνταλλάσσων- 
ται, ίνα μή άνωφελεις παρατάσεις έμποδίζωσι τάς έμπο- 
ρικάς έργασίας, καί καθιστώσιν αύτάς πο’λυδαπάνους, δπερ 
κατορθοΰται διά τής συστάσεως άγορών, πανηγύρεων, τρα 
πεζών, χρηματιστηρίων καί τών τοιούτων. Ένταΰθα άνή- 
κει προσέτι καί ή σύστασις καταστημάτων εκπαιδευτικών 
πρός μόρφωσιν εμπόρων τεχνικώς καταρτισμένων. Είς τά 

πολιτισμένα τής Εύρώπης έθνη τά καταστήματα ταΰτα 
άποτελοΰσι μέρος τών καλούμενων τεχνικών σχολείων, 
είτε ώς τάξεις καί σχολαί ύπαγόμεναι είς τά πολυτεχνεία, 
είτε κεχωρισμένως ώς έμπορικά σχολεία.

Μόνον δέ ώς πρός τήν πρώτην περίπτωσιν, τήν έλευ
θερίαν δηλ. τοΰ έμπορίου, εΐναι δύσζολον εις πάσαν κυ- 
βέρνησιν νάδιαζρίνη έάν πρέπη τό έμπόριον νά περιόριζε· 
ται, έπιβαλλομένων δασμών προστατευτικών, ή νά μένη έ- 
λεύθερον. Δασμοί προστατευτικοί λέγονται οί τιθέμενοι 
διά νά προστατεύσωσι τούς ημεδαπούς κατά τοΰ διαγωνι
σμού τοΰ γεννωμένου έκ τής εισαγωγής όμοιων προϊόν
των έζ τής άλλπδαπής. Ή ελευθερία τοΰ έμπορίου απαι
τεί νά μή έμποδίζηται ούδεμία εισαγωγή· τοϋτο δμως 
πολλάζις αντιμάχεται πρός τήν παραγωγήν τών ζατειρ- 
γασμένων ή άκατεργάστων προϊόντων. Τότε πάσα σοφή 
κυβέρνησις πρέπει νά σταθμίζη άκριβέστατον τάς περι
στάσεις. 'Ότι τοιοΰτοι δασμοί βλάπτουσι τό έμπόριον εΐναι 
άναμφισβήτητον, ιδίως, δταν καί τά άλλα κράτη, άποδί- 
δοντα τά ίσα, πράττουσι τό αύτό. Δέν επεται δμως έκ 
τούτου, δτι δέν πρέπει καί νά έπιβάλλωνται τοιοΰτοι. Έπί 
τοιούτων περιπτώσεων - αί σοφαί κυβερνήσεις έξετάζουσι 
ποΰ πρέπει νά δοθή ή προτίμησις, είς τό έμπόριον ή εις 
τήν παραγωγήν· ώς γνώμονα δ’ έχουσι τήν ώφέλειαν. Εί 
μεν έκ τοϋ έμπορίου ώφελειταιπλειον ή έθνική περιουσία, 
δέν έπιβάλλουσι τοιούτους δασμούς, εί δ’ άντιστρόφως, έπι- 
βάλλουσι. Είς τά κράτη λ. χ. τά όποια κυρίως συνίσταν- 
ται έκ πόλεων έμποριζών, ή είς τά όποια άλλως αί τέ- 
χναι ζαί ή βιομηχανία δέν εΐναι πολύ άνεπτυγμέναι, εύκο
λος κατανοεί τις, δτι πρέπει νά προτιμάται τό έμπόριον, 
επομένως τοιοΰτοι δασμοί δέν πρέπει νά έπιβαλλωνται, 
ούδέ άλλως νά περιορίζηται ή έλευθερία τοΰ έμπορίου. Είς 
άλλας περιπτώσεις δμως ζαί μάλιστα εις τάς πλείστας, 
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παρίστανται σχέσεις αντίθετοι· λ. χ. πρώτον πρέπει νά 
γίνεται σκέψις έάν έπί συστήματος προστατευτικών δα
σμών ή βλάβη είναι μόνον παροδική, ή δέ ώφέλεια διαρ
κής.—Δεύτερον νά γίνεται σκέψις έάν αντί τοΰ μέχρι 
τοΰδε έξωτερικοΰ έμπορίου δύναται ν’ άναπτυχθή εύρυτέρα 
μεταξύ τών ημεδαπών συναλλαγή, έπικρ ατήση οηλ. τό 
έπιθυμητότατον είδος τοΰέμπορίου τό έσωτερικόν.—Τρίτον 
έάν δύναται, έν μέρει τούλάχιστον, τό μέχρι τοΰδε έμπό
ριον μετά τής αλλοδαπής ούτω νά άντικατασταθ?, ώστε 
ήδη πλείονα ακατέργαστα προϊόντα νά είσάγωνται έξωθεν 
πρός κατεργασίαν, ή βραδύτερου ν’ άναπτυχθή έξαγωγι- 
κόν έμπόριον τών διά τής έσωτερικής βιομηχανίας παρα- 
σκευαζομένων προϊόντων. Ύπό τοιαύτας περιστάσεις, 
έάν πρόκηνται λόγοι αναγκαίοι πρός σκόπιμου εισαγωγήν 
προστατευτικού τίνος συστήματος, ούδείς λόγος εΐναι έκ 
τής ούτω προκυπτούσης, τούλάχιστον έν άρχή, έλαττώ- 
σεως τοΰ έμπορίου, νά παραιτήται ή κυβέρνησις τών 
προστατευτικών μέσων. Τό πολύ πολύ δέ δύναται ν’ ά- 
παιτηθή, ώστε τά λοιπά προβιβαστικά τοΰ έμπορίου μέσα, 
ισχυρότερου καί ευρύτερον νά έφαρμόζωνται, ι·»α ούτως 
ή έκ τών δασμών αναπόδραστος βλάβη εύκολώτερον ά- 
ποσοβήται. Ταΰτα προτάξαντες θεωρητικώτερον περί έμπο
ρίου, κατά τόν Mob!, νομίζομεν ούχί άκαιρον νά είπωμέν 
τινα καί περί τοΰ πώς κεϊται ή Ελλάς καί έν γένει ή ύπό 
'Ελλήνων κατοικουμένη χωρά πρός έμπορίαν, καί περί 
τής παρά τοΐς προγόνοις ήμών έμπορίας, έπί τοΰ παρόν
τος ώς πρός τινας μόνον χώρας.

Πάσα προσπάθεια κυοερνήσεώς τίνος πρός προαγωγήν 
τοΰ έμπορίου, όταν οί κάτοικοι δεν εΐναι δεξιοί ή ώριμοι 
πρός τοΰτο, δύναται νά ναυαγήση. ’Επίσης τόποι τινες 
έκ φύσεως δέν κεϊνται προσφυώς πρός έμπορίαν· άλλοι δέ 
κάπως προσφυέστερον καί άλλοι τέλος προσφυέστατα καί 
έπικαιρότατα. Λ. χ. τό σημερινόν Μαυροβούνιον είναι 6- 
λίγιστα δεκτικόν έμπορίου· διότι ούτε χώραν παραλίαν 

έχει, καί ή έν γένει χώρα του εΐναι όρεινοτάτη. ώστε 
κατά θάλασσαν μέν ούδαμώς δύναται νά έχη έμπόριον, 
τό δέ κατά ξηράν ένεκα τών όρέων έλάχιστα δύναται νά 
προαχθή. Ή Σερβία δμως εΐναι πολύ δεκτιχωτέρα τοΰ 
Μαυροβούνιου· διότι διέρχεται παρ’ αύτή ό Δούναβις, 
πλευστός καθ’ δλον τό μήκος τής Σερβίας, καί άλλο 
παραποτάμων τοΰ Δουνάβεως τήν διασχίζει καθ’ δλον 
πό πλάτος της, ό πάλαι Μάργος σήμερον δέ Μοράβας κα
λούμενος· δστις είς τό έμπόριον δύναται νά καταστή χρη- 
σιμώτατος, καί ή χώρα της δέν είναι έν γένει ορεινή, 
ώστε διά τής όδοποιίας τό έσωτερικόν αύτής έμπόριον 
δύναται αρκούντως νά άναπτυχθή· καί αύτή δμως, με
σόγειος ούσα, ούδαμόθεν περιβρέχεται ύπό θαλάσσης. Πώς 
δ’ εχει ή ήμετέρα Ελλάς ; Αΰτη κεϊται προσφυέστατα 
πρός έμπορίαν, καί οί κάτοικοί της εΐναι πρός ταύτην 
δεξιώτατοι. Ελλάδα δέ λέγων ένταΰθα καί "Ελληνας, 

έννοώ καί τήν έλευθέραν καί τήν δούλην Ελλάδα, καί 
τούς έλευθέρους καί τούς δούλους "Ελληνας. Άν δ’ όχι 
πολιτικώς, κοινωνικώς τούλάχιστον πάντες συνεργαζό- 
μεθα πρός άνάπτυξιν τής Ελληνικής φυλής, περί τής 
ένώσεως τής οποίας μελήσει τή θεία προνοία- τό καθ’ η
μάς πρέπει νά σωφρονώμεν, αναπτυσσόμενοι ύπό πάσαν 
έποψιν, δτε καί τό μέλλ ον μας έ'σεται άμεινον. 'Ότι δε ή 
'Ελλάς κεϊται προσφυώς καί οί Έλληνες εΐναι δεξιοί πρός 
έμπορίαν, ή σημερινή πείρα όλονέν τό έπιβεβαιοΐ, καί ή 
αρχαία ιστορία πληρέστατα τό άποδείκνύει.

Έάν ρίψωμεν τά βλέμματά μας είς τό ανατολικόν η
μισφαίριου χάρτου τινός, θά παρατηρήσωμεν, δτι έν μέσω 
τών έν αύτω περιεχομένων τριών ηπείρων κεϊται ή μεσό
γειος θάλασσα, κατέχουσα Θέσιν έπικαιροτάτην πρός ε
πιμιξίαν. Έπί τών νώτων αύτής διαπερα ό ’Ιταλός, δ 
Γάλλος, ό ’Ισπανός, ό Άγγλος, ό ’Ολλανδός καί αύτός 
ό ’Αμερικανός διά νά φθάση είς τήν ’Ασίαν καί τήν ’Α

ΕΤΟΣ 4—ΦΤΑ. 38—ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1876. 8
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φρίκην. Είς τό έξής δέ νομίζω, ότι ό Άγγλος καί είς 
τήν μεσημβρινήν ’Ασίαν, τάς ’Ινδίας λέγω, διά νά με- 
ταβή, δι’ αύτής ώς έπί τό πολύ θά διέρχηται, ίσως ενίοτε 
καί ό ’Αμερικανός. Άλλά τό κέντρον καί έπικαιρότατον 
τής Μεσογείου ή 'Ελλάς κατέχει. Αύτη, μέρος μέν τής 
Εύρώπης άποτελοΰσα, κεΐται πλησιέστατα πρός τήν ’Ασίαν 
καί πρός τό έμπορικώτερον τής’Αφρικής μέρος, τήν Αίγυ
πτον. Άλλά καί άλλο πλεονέκτημα έχει, οπερ ούδέν 
άλλο μέρος τής Εύρώπης έν τή Μεσογείω. Ούδεμία τών 
εύρωπαϊκών χερσονήσων έχει τόσην μεγάλην παραλίαν 
σχετικώς άνεπτυγμένην, όσην ή χερσόνησος, είς ήν πε- 
ριέχεται ή Ελλάς. “Αν έλθωμεν ιδίως είς τήν ήμετέραν 
Πελοπόννησον, καταμετρουντες, εύρίσκομεν, ότι είς πέντε 
μίλια τετραγωνικά τής ξηράς αντιστοιχεί ένός μιλίου 
παραλία· τό πλεονέκτημα δέ τοΰτο είναι μέγα διά τό 
κατά θάλασσαν έμπόριον. Ή ’Αγγλία αύτή, νήσος ουσα, 
δέν έχει σχετικώς τόσον έκτεταμένην παραλίαν, έξ τε
τραγωνικά μόλις μίλια άντίστοιχοΰσι πρός έν τής παρα
λίας. “Αν δέ ή δυτική καί βόρεια παραλία τής Πελοπόν
νησου δέν έχη πολλούς φυσικούς λιμένας, διά τής τέ
χνης, προβαίνοντος τοΰ πολιτισμού καί τοΰ πληθυσμού, 
δύνανται νά κατασκευασΟώσι πλεΐστοι όσοι, άνάγχης πα- 
ρισταμένης. Αί Πάτραι καί τό Κατάκωλον μετ’ολίγα έτη 
θά έχωσι καί άσφαλεΐς καί εύρυχώρους λιμένας. Ό θαυ
μάσιος έκεινος τής Πύλου λιμήν, προϊόντος παρ’ ήμΐν 
τοΰ πολιτισμού, αύξομένου τοΰ πληθυσμού, καί κατα- 
σκευαζομένων τών αναγκαίων οδών, τί δέν δύναται ν’ ά
ποβή ; Κατά τούς τρωικούς έτι χρόνους, ή χώρα τοΰ 
Νέστορος είχε ναυτικόν, καί έδωκε ναΰς είς τήν κατά 
τής 'Γρωάδος έκστρατείαν τών Ελλήνων. Οί βαθεΐς καί 
πλεΐστοι τής όλης Ελλάδος κόλποι, οί άπειροι αύτής 
λιμένες καθιστώσιν αύτήν προσφορωτάτην πρός τό σπου
δαιότατου είδος τής έμπορίας τό κατά θάλασσαν, εύκο- 
λυνον τά μέγιστα τήν χώραν καί διά τό έξωτερικόν καί 

διά τό εσωτερικόν άκόμη έμπόριον. Άλλ’ είπομεν, ότι δέν 
θά παραλείψωμεν καί τούς έξω "Ελληνας. Έάν άρχόμενοι 
άπό τοΰ Βώλου παρά τήν παραλίαν, φθάσωμεν μέχρι Βάρ- 
νης, τήν παραλίαν "Ελληνες κατοικοΰσιν. Άλλά καί έν 
τή μικρά Άσία άπό τής Τραπεζοΰντος μέχρι τοΰ Βοσπό- 
ρου τοΰ θρακικού, έκεϊθεν μέχρις 'Ελλησπόντου καί άπό 
τούτου καθ’ όλον τό παράλιον αύτής μέχρι πέρατος τής 
Κιλικίας, όπου κάμπτει πρός τήν Συρίαν, Έλληνες μόνοι 
θαλασσοκρατοΰσι. Καί οί χριστιανοί τής Συρίας καί 
Παλαιστίνης, άναπτυσσομένων καί κρατυνόμενων ήμών, 
πρός ημάς θ’ άποβλέψωσιν. Ώς δ’ άκούω, καί είς τούς 
σημερινούς αύτών λιμένας Άλεξανδρέτταν, Ααοδίκειαν, 
Τρίπολιν, Βηρυττόν καί Ίόππην μετέχουσι κατά πολύ 
τοΰ γενομένου έκεϊ έμπορίου έκεΐ άποκαταστημένοι Έλ
ληνες. Καί άλλος έτι λιμήν καί πόλις κατηρτίσθη κατά 
τό Πόρτ-Σαίτ, όπου πολλαί χιλιάδες Ελλήνων διαμένου- 
σι, πλεΐστοι δ’ έξ αύτών καί άλαλοι έξωθεν Θά άποκατα- 
σταθώσιν έκεΐ πρός εμπορίαν. Έν ’Αλεξάνδρειά, πόλει 
άπ’ άρχής Έλλ ηνική, δεν ύστεροΰσιν οί Έλληνες. Υπέρ 
πάντα τά άλλα έθνη, ιδία οί ήμέτεροι Έλληνες, ώς λέγε
ται, έπικρατοΰσιν. Έάν τώρα έξετάσωμεν τήν παραλίαν 
τήν ύπό 'Ελλήνων κατοικουμένην, άρχόμενοι άπό τών 
άκρων τής Ηπείρου, παραπλέοντες δέ τάς άκτάς τής 
Ελλάδος όλης άναβώμεν άπό τοΰ Βώλου μέχρι Θεσσαλο
νίκης, έκεϊθεν παρά τήν λοιπήν Μακεδονίαν, καί τήν Θρά
κην μέχρι Βάρνης, καί έτέρωθεν έν τω Εύξεί-.ω άπό τής 
Τραπεζοΰντος παρ’ δλην τήν άκτήν τής Μικράς ’Ασίας 
μέχρι τοΰ Ίσσικοΰ κόλπου άπέναντι τής Κύπρου, δυνά- 
μεθα άλανθάστως νάεΐπωμεν, ότι άν όχι τό ήμισυ άναμ- 
φιβόλως όμως τό τρίτον τής παραλίας τής Μεσογείου 
ημείς κατέχομεν. Έάν δέ συμπεριλάβωμεν καί τάς νή
σους, ύπολογίσατε ποΰ φθάνομεν ! θάρρος, επιμονή, φιλο- 
πονία και φρόνησίς, καί μεγάλα δυνάμεθα νά χατορθώ- 
σωμεν. Έάν ή Γαλλία, ένα μόνον κυρίως έχουσα έμπο- 
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ptxov λιμένα έπί τής Μεσογείου, τήν Μασσαλίαν, ουδέ τό 
είκοσΐόν δέ τής παραλίας τής ’Ελληνικής, όνομάζει τήν 
Μεσόγειον, λίμνην γαλλικήν, ημείς σωφρονοΰντες, τί δέν 
δυΊάμβθα νά κατορθώσωμεν ;

I. ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΣ.

ΕΑΑΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ.

(’Εχ τής ίκάόσεως τώκ παπΰρω»’ τοϋ -Λούβρου VII).

k. ΕΑΑΗΝΟ-ΑΙΓΓΠΤΙΑΚΟΝ.

Δάνειον ap-idSai (μέτρον) KBy/ Άρσιήσιος οφείλει Σ*νιμου8(ν.

'Ετους ις' (1), Φαμειώθ (μή5») ΚΘ', έν Διοσπόλει τή
[μεγάλη 

τής Θηβαίδος, έπί Διονυσίου άγορανόμου τοΰ περί Θήβας· 
Έδάνεισεν Άρσίησις "Ωρου τών άπό Διοσπόλεως 
χολχυτών (νεκροθάπτης) ’Ασκληπιάδι τή καί Σενιμουθίν,

[πατρός
Πανάτος, Περσινή, μετά κυρίου Άρπαήσιος τοΰ 
χολχύτου τών άπό τής Διοσπόλεως ένταιριαστών, 
Πυροΰ άρτάβας είκοσι δύο ήμισυ άτοκου· τό δέ δάνειον 
τοϋτο άποδότω Άσκλ.ηπιάς Άρσιήσιος έπί τή Παχών Α' 
τοΰ αύτοΰ •■eV’, πυράν νέου, καθαρόν, άμυλον· άνθ’ ών 

[ίσχηκε 
καί άποκαταστησάτω εις οίκον πρός αύτόν τοΐς 
ίδίοις άνηλώμασι. Έάν δέ μή αποδώ, καθά γέγραπται, 
άποτεσάτω τό δάνειον τάς τών άρτάβ. W

(1) Ί1 ίποχή αύτη αντιστοιχεί μέ τό 16G κατ’ άλλους δέ μέ 
τέ 99 έτος π. X.

έχάστης τήν έσομένην έν τή αγορά τιμήν 
παραχρήμα ήμιόλιον. Ή δέ πράξις έστω Άρσιήσει 
έκ τών Άσκληπιάδος καί έκ τών ύπαρχόντων αύτη 
πάντων πράσσοντι καθάπερ έγ δίκης. Τοϋτο δ’ έστίν 
τό δάνειον δ άνωμολογήσατο έχειν παρ’ αυτών· 
άνθ’ ών προώφειλεν ό προ σγεγραμμένος αυτή 
πατήρ Πανάςέν τω Άρσιήσιος πατρί "Ωρω κατά 
συμβολαίου Αιγύπτιον άρτάβ. ΙΔ' 
1Ιτο7νεμαΐος ό παρά Διονυσίου κεχρημάτικα.

Β'. ΒΧΖΑΝΤΙΝΟΝ.

Έκ τοϋ ΚλαυδίουΣαλμασίου De Modo Usurarum, σελ.342 
άντιγράφομεν τόν έξής ο τύπον τέχνης τών γραμματέων® 
έπιγραφόμενον «Ά κτος ομολογίας ένύποΟή- 
κη,» όπερ ένεκα τής εποχής περίεργον.

«Τήν παροΰσαν έγγραφον καί ένυπόγραφον δανειακήν 
ομολογίαν καί άσφάλειαν, μετά καί τής υποθήκης, τι- 
θημι καί ποιώ έκουσίως, άφόβως καί άβιάστως, καθαρώς 
καί άμεταμελήτως, πρός σε τόν δεΐν α, χαί δλον τό μέ- 
ρος σου, καθώς δηλωθήσεται. Καί γάρ έλαβον άπό σου 
Κύρου τοΰ δεΐν ο ς, λόγω δάνους, καί χωρίς άντιδό- 
σεως. Οίαδήτινων κινητών ενεχύρων νομίσματα τόσα,καί 
ό περί άναργυρίας λόγος χώραν ένταΰθα ούχ έξει, ότι 
πραγματικώςήριθμήθησαν καί κατεβλήθησαν άπό “ών σών 
χειρών είς τάς χεΐράς μου τόσα νομίσματα τρικέφαλα. 
Καί ταΰτα λαβών έγώ κατά τήν σήμερον χειροδότώς άμα 
καί μετρητώς, ομολογώ και ασφαλίζομαι, καί συμφωνώ 
διά τοΰ παρόντος χρεωστικοΰ ομολόγου μου, τοΰ άποφλή- 
ναί σοι κατά τόν Σεπτέμβριον μήνα τής μελλούσης είσιέ- 
ναι τόσης Ίνδικτίωνος, έτοίμως, εύγνωμόνως, άπικράν- 
τως, άλυτοπραγήτως, ανυπερθέτως, άνακρωτηριάστως, 
καί διά μιας καταβολής, διά σίτου καί οίνου μούστου, 
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ναλλακτικώς, καθώς φθάσει ή ήμέρα έχειν, μή προσβαλ
λόμενος οίανδήτινα αιτίαν αφορίας τυχόν ή οίκειαχής τι- 

τος περιπέτειας, χαί οιά ταΰτα εις ύπερθέσεις καί ύπερβι- 
βασμούς χωρών τής άποφλήσεως τών νομισμάτων σου, 
ή τήν' έχ τοΰ νόμου τετράμηνου ανακαλούμενος, άλλά 
χωρίς λόγου καί άμφιβολίας τινός καθυπισχήμαι, άπο- 
φλήσοί σοι τά χεχρεωστημένα σοι παρ’έμοΰ τόσα ύπέρπυρα 
διά σίτου καί οίνου μούστου, συναλλακτικώς, ώς δεδήλω- 
ται, δι’ όλου τοΰ Σεπτεμβρίου μηνάς τής μελλούσης εΐ- 
σιεναι Ίνδιχτιώνος, καθώς ή ημέρα έχει, καί λαβειν παρά 
σου τό παρόν μου ομόλογον, ή άπόδείξιν έπ’ άθωώσει 
μου. a

Λ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ,

ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ-

Έάν αί λέξεις σημαίνωσι τά πράγματα, ή αρχαία έν 
Άθήναις όβολοστατι κή (όβολός-στατέω= ζυγί
ζω) δεικνύει ότι τό μέγα νομισματικόν έμπόριον, όπερ έν 
ταϊς προπορευομέναις τοΰ κόσμου άγοραϊς ένεργεϊται νΰν 
ούχί διά μετρήσεως τών νομισμάτων, άλλά διά ζυγίσεως 
αυτών, δέν ήτο άγνωστον εις τούς αρχαίους οικονομικούς 
πολιτισμούς. "Οπως καί άν έχη, ή όβολοστατική ήτο έν 
Έλλάδι συγγενής τή δανειστική, διότι άναγινώσκομενέν τή 
Πολιτεία τοΰ Άριςοτέλους Α.', 10), ότι αεύλογώτατα μι
σείται ή όβολοστατική διά τό ύπ’αύτοΰ τοΰ νομίσματος εί
ναι τήν κτήσιν και ούκ έφ’ όπερ έπορίσθη. Μεταβολής γάρ 
έγένετο χάριν, ό δέ τόκος αύτό ποιεϊ πλέον. "Οθεν καίτού- 
νομα τοΰτ’ είληφεν- όμοια γάρ τά τικτόμενα τοΐς γεννώ- 
σιν αύτά έστί, ό δέ τόκ ο ς γίνεται νόμισμα νομίσματος- 
ώστε καί μάλιστα παρά φύσιν ούτος τών χρηματισμών 
έστίν».

Ή περί τόχου θεωρία αύτη τοΰ Άριστοτέλους είναι 
λίαν περίεργος διότι άντιτίθεται πρός τήν πρακτικήν τής 
όλης άνθρωπότητος έννοιαν, τής οποίας ό μέγας φιλόσο
φος πρέπει έν γένει νά Οεωρηθή ώς ή ισχυρότερα, τρόπον 
τινά, ένσάρκωσις. Έάν ό έπί τόκω χρηματισμός ήτο παρά 
φύσιν, πώς ! οί νόμοι τής φύσεως δεν ήσαν ικανοί νά υπε- 
ρασπισθώσιν εαυτούς ; Έν τούτοις ό έπί τόκω χρηματι 
σμός εΐναι τόσον φυσικός, όσον καί ό έπί έργασια. Ιίαρε- 
χων τις τήν κίνησιν τών βραχιόνων του εις άλλον, πορί
ζεται χρήματα, εύλογούσης βεβαίως τής φύσεως. Επί
σης παρέχων τήν κίνησιν τών ίππων του, τών βοών του, 
τών αμαξών του κτλ. Θά ήτο δέ παράδοξον έάν, παραχω- 
ρών τήν κίνησιν τών νομισμάτων του, δέν είχε δικαίωμα 
νά άμειφθή διά τοΰτο. Υπάρχει έπί τοσοΰτον αύστηρά ά- 
ναλογία κατά τάς προεκτεθείσας περιπτώσεις, καθώς καί 
τάς λοιπάς πρός ταύτας συγγενείς, ώστε τώ όντι ή εναν
τία θεωρία τοΰ Άριστοτέλους άνήκει είς τάς μοιραίας, 
ούτως είπειν, άντιφάσεις τοΰ κόσμου τούτου καί κατ αύ

τάς έτι τάς πνευματικωτέρας ύπάρξεις αύτοΰ.
Τήν θεωρίαν τού Άριστοτέλους έξηκολούθησεν ό χρι

στιανισμός, ούχί ό τοΰ Εύαγγελίου, άλλ’ ό τών μεταγενε
στέρων διδασκάλων αύτοΰ. Ενώ ό Ιησούς (κατα Ματ
θαίον 25) έλεγε πρός τόν πονηρόν δοΰλον αέδει σε βαλ- 
λεϊν τό άργύριον μου τοΐς τραπεζίταις, καί έλθών έγώ, 
έκομισάμην άν τό έμόν σ ύ ν τ ό κ ω,» ό Χρυσόστομος ε
ξηγεί τόν τοκισμόν ώς παραλογώτατον, διότι σπείρει (λέ
γει) άνευ γής, άνευ βροχής, άνευ άροτρου, προσθέτων δέ 

οτι οί άσχολούμενοι είς τήν αμαρτωλήν ταύτην γεωρ
γίαν θερίζουσιν έπί τέλους αίραν, καλεΐ ό οιοάσκαλος τής 
’Εκκλησίας τούς πιστούς είς άποσκοράκισιν τών τερατω
δών τούτων γεννημάτων τοΰ χρυσού καί τοΰ άργύρου καί 
είς έγκατάλειψιν τής άποτροπαίου τοκοπαραγωγής. Κατά 
πόσον ή πρακτική υπήκουσεν είς τούς έξορκισμούς τού
τους, περιττόν νάέξετασθή. Τό άκριβες είναι ότι βαθμηδόν 



Ί2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Δ!ΔΤΙΜ11Σ|Σ ΤΟΤ ΤΟΚΟΙ*.

έσχηματίσθη αυστηρά κατά του τάκου νομοθεσία, η τις 
ισχυρότερα ύπό τό κανονικόν δίκαιον έν τή Δύσει άνε- 
πτύχΟη άσθενέστερον έν τή Ανατολή, τής όποιας αί οίκο- 
νομικο-θρησκευτικαί ΐδέαι φαίνεται δτι διετέλουν είς μεί- 
ζονα πρός έαυτάς αρμονίαν, άναλόγως τής πολιτικο-έκ- 
κλησιαστικής ζωής, ήτις ύπό τούς αΰτοκράτορας έν τή 
Ανατολή, ύπό τούς Πάπας έν τή Δύσει, έδιδε τόν γενικόν 
εις τάς ύποθέσείς τόνον. Τοιουτοτρόπως παρατηροΰμεν έν 
ταΐς καθ’ ημάς χώραις, ότι ή τοΰ τοκισμού άπαγόρευσις 
περιωρίσθη μάλλον πρός τούς κληρικούς· έάν έξαιρέσω- 
μεν δέ τόν αύτοκράτορα Βασίλειον τόν Μακεδόνα, όστις 
έπί τινα χρόνον ζατήργησε και πρός τούς λαϊκούς τόν τό
κον, οί λοιποί τοΰ Βυζαντίου ηγεμόνες είς μόνην τήν δια· 
τίμησιν αύτοϋ άπέβλεψαν. Προηγουμένως ό αύτοκράτωρ 
’Ιουστινιανός είχε τάξει τό όριον τοΰ τόκου είς 4 τοΐς 0]θ 
διά τούς εύγενεΐς καί τούς χωρικούς, είς 6 τοΐς 0[θ διά 
τόν δημόσιον θησαυρόν καί τούς άστούς, εις 8 τοΐς 0[θ 
διά τούς έμπορους, είς 12 τοΐς 0 θ διά τά ναυτοδάνεια, 
τάς δικαστικάς άποφάσεις, τούς δια-/ειριζομένους άλλότρια. 
Έν τούτοις δέν έλλειψαν ούτε προγενέστεροι, ούτε μετα
γενέστερα'. τροποποιήσεις τής διατιμήσεως ταύτης.

'Π ζαταργήσασα πάντα τόκον διάταξις τοΰ αύτοκρά
τορος Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος είναι σημαντικωτάτη διά 
τό νεώτερον Ελληνικόν δίκαιον. ’Επειδή κατά τόν νόμον 
τής 24 Φεβρουάριου 1833 έκηρύχΟησαν ώς νόμοι τής 
επικράτειας οί περιεχόμενο». έν τή Έξαβίβλω τοΰ Άρμε- 
νοπούλαυ πολιτικοί νόμοι τών Βυζαντινών Αύτοζρατό- 
ρων, περιλαμβάνεται δέ έν ταύτη ή προμνησΟεΐσα τοΰ 
Βασιλείου διάταξις, παραλειπομένων τών μεταγενέστερον 
έπιτρεύασών τόν τόκον-, έπεται ότι άπό γραπτοΰ δικαίου 
ό τόκος έν Έλλάδι είναι άπηγορευμένος. Καθ’ όσον έν 
τούτοις ό νόμος τοΰ 1835 έκήρυξεν έπικρατέστερα τά 
έθιμα όσα πολυχρόνιος καί αδιάκοπος συνήθεια καθιέρω- 
σεν, ό δέ τόκος έπανήλθε διά τής όδοΰ ταύτης, αφού τό

73,• Κ 
μέν γραπτόν δίκαιον τόν άποζρούει ή δέ πρακτική τόν 
έξασκεΐ, συνέπεια είναι ότι άφέθη πάσα έλευθερία είς τούς 
δανειστάς καί είς τούς όφειλέτας ινα προσδιορίζωσι κατά 
βούλησιν τό όριον τοΰ ίκάστοτε συμφέροντος αύτοις τό
κον, διότι κατά τόν νόμον τών Βασιλικών 67 (11, 1) 
συγχωροΰνται έναντίαι πρός τά έθιμα συμφωνίαι, ώστε 
έφ’ όσον τό έν λόγω έθιμον προσδιώρισεν είς 12 τοΐς 0]θ 
τόν τόκον, ούδέν κωλύει τήν περαιτέρω άπό συμφωνίας 

υψωσιν τούτου.
Ή έλευθερία αυτή τής δανειστικής συναλλαγής είναι 

πόρισμα τής κατά μικρόν καί άδιαλείπτως άναπτυσσομέ- 
νης έθνικής ζωής, τήν οποίαν ήγνόει, ώς φαίνεται, ό νεώ- 
τερος ποινικός νομοθέτης, άναγράψας έν άρθρω 434 τοΰ 
ποινικού νόμου, κατά τών φανερώς ή κεκαλυμένως το· 
κογλυφούντων, χρηματικάς ποινάς μέχρι 200 καί 600 
δρ. ώς καί φυλακίσεις μέχρις ένός, τριών καί έξ μηνών. 
Ή τοκογλυφία ύποθέτει νομικόν τοΰ τόκου προσδιορισμόν 
όταν δέ τοιοΰτος, ώς ήδη άπεδείχθη, παντάπασιν έλλεί- 
πει έν τή ίσχυούση γραπτή τής 'Ελλάδος νομοθεσίφ, ή έν 
λόγω ποινική πρόνοια είναι έντελώς ματαία.

Πρέπει έκ τής νομοθετικής ταύτης έλλείψεως νά σκαν- 
δαλισθώσιν οί ηθικολόγοι; Όταν ό έν τώ μέσω τής έρημου 
πωλών τό ύδωρ αύτοϋ άντί χρυσοΰ εύρίσκη τήν κατά 
τούς τόπους σχετικήν άξίαν τής πραγματείας του, είς τί 
προσκρούει ό έν μέσω τής ερημιάς τών κεφαλαίων έξά- 
γων είς κυκλοφορίαν τόν θησαυρόν του άντί μεγάλης διά 
τήν οικονομίαν καί τούς κινδύνους αύτοϋ άμοιβής; "Ινα 
ύποτεθή ότι ή πολιτεία έχει τό δικαίωμα τής διατιμήσεως 
τών περί τόκου συμφωνιών, χάριν τών οφειλετών, οίτινες 
έπί τέλους δύνανται καί νά μή δανεισθώσι, σημαντικώ- 
τερον παρίσταται τό θέμα τής διατιμήσεως τών ένοικίων, 
διότι έξ άπαντος οί πτωχοί άνθρωποι τοΰ λαού έχουσι 
μείζονα άνάγκην στέγης. Άλλά τοιαύτη διατίμησις έπί 
τής χρήσεως τής ακινήτου ίδ-,οκτησίας έχει τι έπί τοσοϋ- 
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τον κακόηχον, ώστε υπολείπεται ή έξέτασις κατά τι δια
φέρει ή ακίνητος περιουσία τής νομισματικής, δηλαδή ή 
εις άτοπον επαγωγή.

Διαφέρει ή άνάγκη τοϋ νομοθετικού προσδιορισμού τοϋ 
τοκου δι’ δσας περιπτώσεις επιβάλλεται ούτος άνευ συμ
φωνίας, ώς συνέπεια διαφόρων νομικών σχέσεων , π. χ. έπί 
αποζημιώσεων, έπί δικαςικών άποφάσεων κτλ. 'Ότι ό προσ
διορισμός ούτος πρέπει νά άποτελή τόν μέσον όρον τών 
έν τή επικράτεια έθιζομένων τόκων, πρόδηλον. "Οσον ά
φορα τά έκ τής έπόψεως ταύτης Ελληνικήν πρακτικήν, 
αί δικαστικαί άποφάσεις σταθερώς συμμορφοΰνται πρός 

τό προεκτεθέν έθιμον τόκου 12 τοΐς 0]θ.

Έν γένει έπί τοϋ κυρίου ζητήματος τής διατιμήσεως 
τοΰ άπό συμφωνίας τόκου, έθεωρήθη ή ελευθερία κατά τάς 
συναλλαγάς ώς μή σώζουσα τούς όφειλέτας έκ τών κατα
πιέσεων τών δανειστών. Καί όμως ή έλλειψις τής έλευ
θερίας τοϋ τόκου ύποβάλλει είς δεινοτέραν θέσιν τούς ό- 
φειλέτας, διότι μετά τοϋ νομικού κινδύνου τής τοκογλυ
φίας αύξάνουσιν καί αί άπαιτήσεις τοϋ δανειστοϋ ώςκαί 
τά έξ αύτών βάρη. Ή κεκαλυμένη τοκογλυφία είναι πολύ 

καταπιεστικωτέρα, διότι περιέχει ζαί τά ασφάλιστρα, τρό

πον τινα τών ποινών τής κατ’ αύτήν παραβάσεως. Ό 
κατά τό 1250 μ. X. είσαχθείς κατά τής τοκογλυφίας 
νόμος έν τή Σινική αύτοκρατορία φιλοδωρεί, κατά τάς πε
ριστάσεις, διά 40 ή 100 ραβδισμών πάντα δανειστήν όστις 
ήθελε λάβει έπί τοΐς ο]ο πλέον τών 3 φένν κατά πάσα σε
λήνην (μήνα). Έν τούτοις δέν φαίνεται μεγάλην άσκήσασα 
έπιρροήν έν τή πρακτική ή ραβδοφόρος αύτη άπειλή. Κατά 
τάς περιστάσεις οί τόκοι τής Ούρα νιας Αύτοκρατορίας 
καταβαίνουσιν ύπό τό έκτεθένοριον ή άναβαίνουσι καίπέραν 
τοϋ διπλάσιου. Δέν λείπουσι καί χριστιανιζώτερα παρα
δείγματα έν τή οικονομική ιστορία. "Οταν ή Αικατερίνη Β' 
χατεβίβασε τώ 1785 τόν έν ταΐς χώραις αύτής τόκον εις 5 

τοΐς Ο]θ> λέγει ό Storeb, δέν ήδύναντο αί ασφαλέστερα: 
εγγυήσεις νά εΰρωσι δάνειον ούδέ άντί 7 τοΐς Ο.θ. Ο τό

κος έν τή Χιλή εΐναι προσδιωρισμένος ύπό τής άρχής εις 
6 τοΐς 0|θ ένώ οί ιδιώται δανείζονται πράγματι άντί 12, 
18 καί 24 τοΐς 0]θ. Έπί τών ημερών τοϋ Turgot τά μι
κρά κεφάλαια τής αγοράς τών Παρισίων έκυκλοφόρουν, 
είς τό πείσμα τής κυβερνητικής τοϋ τόκου διατιμήσεως, 

άντί 173 τοΐς Ο[ο πρός συμψηφισμόν τών μεγάλων κινδύ

νων, τούς όποιους διέτρεχον.

Έν γένει ή διατίμησις τώ·' τόκων χωλαίνει κατά τοϋτο 
πρό πάντων, ότι δέν λαμβάνει ύπ’ όψιν τόν φυσικόν μη
χανισμόν τής χρηματικής πίστεως. Ένώ άφ’ ένός άνα
λόγως τής έμπιστοσύνης ζαί τής άσφαλείας ώς πρός τά 
πρόσωπα, τής ζητήσεως ζαί τής προσφοράς ώς πρός τά 
ζεφάλαια, τών καθόλου κοινωνικών περιστάσεων, άναβαίνει 
ή τιμή τών χρημάτων, άφ’ ετέρου ή κυβερνητική διατί- 
μησις έχει τι άκαμπτον πρός τήν έλαστικήν ταύτην ποι
κιλίαν τοϋ έθνικοϋ βίου. Επομένως ούδέν παράδοξον, έάν 
συντρίβηται ύπό τής δυνάμεως τών πραγμάτων.

Ή άσφαλεστέρα ύπέρ τών ζαταπιεζομένων όφειλετών 
μέθοδος θά ήτο ό συνεταιρισμός τής περί τόν τόκον έλευ
θερίας μετά τής έταιριστικής ένεργείσς τών μεγάλων καί 
μικρών κεφαλαιούχων, χωρίς νά λησμονηθή έν τώ μετα
ξύ ή διανοητική καί βιομηχανική άνάπτυξις. Ό συναγω
νισμός τών κεφαλαιούχων καί ή τακτική έντός αύτοΰ λει
τουργία τών δανειστικών καταστημάτων εΐναι ό βράχος, 
έφ’ ού συντρίβεται πραζτικώτερον ή αισχροκέρδεια. Έάν 
π. χ. αί κοινότητες τής Ελλάδος εΐχον έν έαυταΐς δα
νειστικά καταστήματα, προσαρμοζόμενα πρός τάςτοπικάς 
περιστάσεις, όσον άφορα τήν κυκλοφορίαν τής χρηματι- 
στικής πίστεως, δέν ύπάρχει αμφιβολία ότι ό τόκος θά 
κατέπιπτε πολύ περισσότερον ζαί άληθέστερον τοϋ όσον 
θά έπέτρεπεν ό νομικός αύτοΰ προσδιορισμός ύπό τήν αί· 
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γίδα τής ποινικής κατά μέρος καταδιώξεως, τής οποίας 
ό μεγαλείτερος πολέμιος είναι αύτό τό συμφέρον τών 

όφείλετών, οΓτινες, καθ’ ά έν Γαλλία παρετηρήθη, άποβαί- 
νουσιν, ώς έπί τό πλεΐστον, οί θερμότεροι ύπερασπίσταί 
τών δανειστών είς τό ζήτημα τής τοκογλυφίας. Διαφέ- 
ρουσιν αί κοινωνικοί ταραχαί τής άρχαιότητος, έν ταΐς 
όποίαις διαιρούμενων εις δύο στρατόπεδα τών δανειστών 
καί τών όφειλετών, ό αριθμός τών τελευταίων έδρεπε 
τάς έλεεινάς δάφνας τής δημευτικής νίκης. Τοιαϋτα φαι
νόμενα δέν έπιβαρύνουσι τήν έλευθερίαν τοϋ τόκου, άλλ’ 
έξηγοΰσι τήν ελαττωματικήν άνάπτυξιν τής έθνικής οικο
νομίας κατά τό μέτρον τών χρόνων καί τών τόπων.

Πόσον αί πολεμικοί αύται επιθέσεις τών όφειλετών δει- 
νοΰσιν έπί μάλλον τήν κατάστασίν των, μαρτυρεί ή Ρω
μαϊκή πρακτική, ήτις έν τω μέσω τών θριάμβων τών 
Πληβείων καθίστα άγριωτέραν τήν έπ’ αύτών τοκογλυφι- 
κήν έχμετάλλευσιν. Άπ’ εναντίας έν Άθήναις. μετά τήν 
έποχήν τοΰ Σόλωνος, άφέθη πάντη έλεύθερος ό τόκος, 
γνωστή δέ εΐναι ή έκτοτε οικονομική άνάπτυξις τής Ατ
τικής. Ύπό τό αύτό σύστημα έν τή νεωτέρα έποχή ή 
Βενετία, ή Γένουα, ή Φλωρεντία καί ή ’Ολλανδία, τελευ- 
ταΐον δέ ή Αγγλία προήγαγον διά τής έλευθερίας τών 
δανείων τήν έθνικήν των οικονομίαν είς βαθμόν, τόν ό 
ποιον οί περιοριστικοί τών άλλων έθνών φραγμοί ούδέ 
κάν ύποπτεύονται. Αξιοσημείωτου ούτω πόρισμα εΐναι 
έπί τοϋ προκειμένου θέματος αί έπόμεναι έπισημόταται 
έν έτει 1818 άποφάσεις τής Βουλής τών Κοινοτήτων τής 
Αγγλίας.

<Οί νόμοι, οίτινες διέπουσίν ή περιορίζουσι τόν τόκον 
παρεβιάσθησαν έπί τής μεγαλειτέρας κλίμακος καί δέν έπέ- 
τυχον τόν όποιον προετίθεντο σκοπόν διά τοϋ προσδιορισμού 
τοϋ άνωτάτου ορίου τοϋ τόκου. Κατά τά παρελθόντα έτη, 
ό πραγματικός τόκος ήτο έν τή άγορά σταθερώς άνώτε- 

ρος τοΰ προσδιωρισμένου ύπό τής νομοθεσίας, ήτις έπε- 
βάρυνε καί αύτούς τούς άξιοχρέους όφειλέτας ποικιλλο- 
τρόπως, ύποβαλλομένους ή είς μεγάλας δαπάνας ή εις 

καταστρεπτικάς πωλήσεις τών ιδιοκτησιών των.
«Οί έπί τής τοκογλυφίας νόμοι, έφαρμοζόμενοι είς τάς 

συναλλαγάς τοΰ έμπορίου, όπως νΰν τοΰτο έξασκεΐται, 
είσήγαγον μεγάλην άβεβαιότητα έπί τής νομιμότητός τών 
συνηθεστέρων συμβάσεων, προκαλέσαντες ούτω πολλάς 
δυσχερείας καί δίχας.

«Ή ένεστώσα έμπορική περίοδος, χάρις είς τάς περι
στάσεις, αιτινες κατέρριψαν τόν έμπορικόν τόκον ύπό τό 
νόμιμον δριον, παρέχει τήν εύνοϊκωτέραν ευκαιρίαν είς 
χατάργησιν τών έκτεθέντων νόμων».

Άνάλογον διευθυνσιν τοϋ πολιτικο-οικονομικοΰ πνεύ
ματος άπέδειξαν έν έτει 1857 αί Σαρδικαί Βουλαί ύπό 
τάς έμπνεύσεις τοϋ μεγάλου τής ’Ιταλίας άνδρός Cavour 
είς τάς οικονομικός τοΰ οποίου ιδέας οφείλεται ή τελευ
ταία κατά τήν δυτικήν Εύρώπην χειραφέτησις τής έν τή 

δανειστική βιομηχανία έλευθερίας.

ΣΜΥΡΝΑΪΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ·

Άνευ ύπερβολής, δυνατόν είπειν, ή Σμύρνη είναι ή κυ- 
ριωτέρα έπί τής Μεσογείου θαλάσσης Ούρα τής Ασίας. 
Δι’ αύτής άπ’ άρχαιοτάτων ημερών ό Ανατολικός χαί Δυ
τικός πολιτισμός συνεκοινώνησαν είς προβιβασμόν μεγά
λης μερίδος τής άνθρωπότητος καί κατά μακρότατα του 
χρόνου διαστήματα. Ή ιστορία τής μεγάλης ταύτης πό
λεως τοϋ 'Ελληνισμού διαφεύγει τά όρια τής προκειμένης 
μελέτης. Μία μόνη σελίς τοϋ βίου της, ό μέγας δηλαδή 
τών αιώνων ποιητής ήδύνατο νά περιλάβη τόμους όλο- 
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κλήρους. "Ο,τι διαφέρει νΰν είναι ή σπουδή τής νεωτέρας 
οικονομικής άναπτύξεως τής Σμύρνης, ήτις ύπό τήν επο 
ψιν τών ανθρώπων κατά τά | σχεδόν είναι Ελληνική. Υ
πολογιζόμενων τών κατοίκων αύτής είς 130 χιλ. περίπου, 
αί 50 χιλ. είναι "Ελληνες. Παραλείπω τούς άπό τών με
γάλων καταστροφών άπολέσαντας τά γλωσσικά και θρη
σκευτικά σημεία τοϋ γένους. Ό λοιπός πληθυσμός άπο
τελεϊται έξ ’Οθωμανών, ’Αρμενίων, Φράγκων, ’Ιουδαίων 
καί λοιπών.

Τό έξωτερικόν έμπόριον τής Σμύρνης άποτελεΐ εύρύ- 
τατον σύμπλεγμα. Εξάγει φυσικά πρό πάντων προϊόντα, 
βαφικάς π. χ. ύλας, μεταξύ τών οποίων τό έρυθρόδανον 
καί αί βάλανοι κατά τό 1858 άνέβησαν εις 21 εκατομμύ
ρια φράγκων, βάμβακα, μέταξαν, οπώρας, έλαιον, δέρ
ματα, έρια, καί εισάγει βιομηχανικά προϊόντα, μεταξύ 
τών οποίων κατά τό προμνησθέν έτος τά ύφάσματα άνέ
βησαν είς 21 έκατομ. φρ. Έν γένει τό έξωτερικόν έμ
πόριον τής Σμύρνης ήκολούθησε κατά τά επόμενα έτη τήν 
εξής άνάπτυξιν είς έκατομ. φράγκων.

1855 ’Εξαγωγή 25 ,·0 Εισαγωγή 16 Λ "Ολον 42J
1856 » 72 Λ’ » 71 Λ » 144
1857 » 62 Λ » 61 Λ » 124
1858 » 55 i » 59 Λ » 114 Λ
— — — » —

1867 0 100 Λ » 53 h 153Λ
Καταπληκτική είναι ή άνάπτυξις τοϋ Σμυρναϊκοΰ έ;

πορίου έν διαστήματι τών άνωτέρω δέκα καί τριών έτών, 
διότι σχεδόν έτετραπλασιάσθη. Άκριβέστερον δέ ό προ
βιβασμός αύτοϋ έκ τής έπόψεως τής έξαγωγής άνέβη άπό 

25 είς 100 καί έκ τής έπόψεως τής εισαγωγής άπό 16 
είς 53. Τό κυριώτερον τής έξαγωγής κατά τό 1867 άνά- 
γεται είς βάμβακα (29,250,000 φρ.), ξηράς οπώρας (15, 
600,000 φρ.), παντός είδους δημητριακούς καρπούς (13, 
041,500 φρ.), φάρμακα (9,310,850 φρ.), ό'πιον (8,828, 

000 φρ.), βαλάνους (8,4-10,000 φρ.), έρυθρόδανον (7,750, 
000 φρ.) κλπ. Τό κυριώτερον τής εισαγωγής κατά τό 
αύτό έτος περιστρέφεται εις μέταλλα (10,065,850 φρ.), 
καφέν (7,359,200 φρ.), ύφάσματα βαμβακηρά καί έριοϋ- 
χα (4,761,200 φρ.), πηλούς καί μεταξωτά (4,668, 600 
φρ.), βούτυρον καί τυρόν (3,145,920 φρ.), πετρέλαιον καί 
μεθυστικά ποτά (3,142,950 φρ.) κλπ.

Έάν άπό τής έμπορικής ύλης έπισκεφθώμεν τάς μετα- 
φερούσας αύτήν έπί τής θαλάσσης μηχανάς, ή είς πλοία 
κίνησις τοΰ λιμένος τής Σμύρνης άπό ολικής κατά τούς 
άπόπλους καί κατάπλους χωρητικότητος 282 χιλ. τόνων 
τώ 1845, άνέβη είς 960 χιλ. τώ 1858, καί ύπερέβη τό 
1 λ έκατομμύριον κατά τό 1874 καί 1875.

Ή κατά τήν τελευταίαν διετίαν ναυτική κίνησις περιέ
λαβε τώ μέν 1874 πλοία 7991 (τώ 1858 μόλις ύπελο- 
γίζοντο είς 3·| χιλ. ! ) χωρητικότητος τόνων 1546457, 
τώ δέ 1875 πλοία 10,801 τόνων 1,574,351. ’Αξιοπα
ρατήρητος ή αύξησις έκ τής έπόψεως τών πλοίων, διότι 
άνεβιβάσθη ό άριθμός αύτών άπό τοΰ πρώτου έτους είς 
τό δεύτερον κατά 2,810 πλοία. "Οσον άφορα τούς τό
νους ηύξήθησαν ουτοι κατά 27,894. Ή άναλογία είναι 
έπί μέν τών πλοίων ώς 1 : 4 έπί δέ τών τόνων 1 : 56. 
Ένώ λοιπόν τό γενικόν τής καθ’ ημάς έποχής ναυτικόν 
έμπόριον άποκλίνει είς τήν άνάπτυξιν τών μεγάλων σκα
φών, τό πρός τήν Σμύρνην διευθυνόμενον προτιμά πλειό
τερον τά μικρά σκάφη. Σημεΐον ότι πρόκειται περί άκτο- 
πλοϊκής μάλλον κατά τήν ’Ιωνίαν χώραν άκμής. Ύπό 
τήν έποψιν τών άπόπλων καί κατάπλων ή Σμύρνη διαιρεί 
τούς άνωτέρω αριθμούς ώς εξής : 4061 κατάπλοι τώ 1874 
άπέναντι 3930 άπόπλων, καί 5458 κατάπλοι τώ 1875 ά- 
πέναντι 5343 άπόπλων. Ή αύξησις δθέν τών είσελθόντων 
πλοίων είναι κατά πολύ άνωτέρα τής έπί τών έξελθόντων· 
ύπολείπεται δέ ή έρευνα περί τής επιρροής τοϋ φαινομέ
νου τούτου έπί τοΰ έν γένει έξαγωγικοΰ τής Σμύρνης έμ- 
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πορίου, τούς άρϊθμούς τοΰ οποίου στερούμεθα διά τά περί 
ών πρόκειται δυο τελευταία έτη.

Ή κατά σημαίας μελέτη τών εργασιών τής έν Σμύρνη 
ναυτικής βιομηχανίας, όπως δεικνύουσιν αύτήν οι προεκ- 
τεθέντες αριθμοί, οδηγεί είς τά εξής πορίσματα. Άφαι- 
ρουμένων 2451 άτμοκινήτων, τά όποια είσήλθον καί έ- 
ξήλθον κατάτό 1875,άπομένουσιν 8350 ιστιοφόρα πλοία, 
έκ τών οποίων 7459 εΐναι ύπό ’Οθωμανικήν, 'Ρουμουνικήν 
καί Σαμικήν σημαίαν 120568 τόνων, 616 ύπό Ελληνι
κήν 42398 τόνων, 81 ύπό’Αγγλικήν 17028 τόνων, 47 
ύπό Αύστροουγγρικήν 14971 τόνων, 46 ύπό ’Ιταλικήν 
13582 τόνων, 38 ύπό Νορβηγικήν 7670 τόνων, 26 ύπό 
'Ρωσσικήν 2348 τόνων, 8 ύπό ’Αμερικανικήν 9302 τό
νων, καί 12 ύπό 'Ολλανδικήν 1806 τόνων. Ή ναυτιλία 
λοιπόν τής άνατολικής μεσογείου θαλάσσης έχει τό κύ
ριον τής ναυτικής κατά τήν Σμύρνην βιομηχανίας. Προη
γείται ή ύπό τήν Τουρκικήν έξουσίαν καί έπεται ή Ελλη
νική (κάτω τοΰ ψ τής οποίας έρχεται ή ’Αγγλική κλπ.) 
Προφανής δέ ή έπί τοϋ προκειμένου έπικράτησις τοΰ Ελ
ληνικού ςοιγείου, διότι πάντως, ύπό φυλετικήν έποψιν, πρέ
πει νά συνυπολογισθώσι τά Ελληνικά πλοία πρός τά Σα- 
μικά καί ιδίως πρός σπουδαίαν κατά τό μάλλον ή ήττον 
ποσότητα πλοίων ύπό ’Οθωμανικήν μέν σημαίαν, ιδιοκτη
σίας δμως Ελλήνων τό γένος.

Έάν άναλογίσωμεν τά πλοία τής ύπό Ελληνικήν, ’Ο
θωμανικήν, 'Ρουμουνικήν καί Σαμικήν σημαίαν έκτεθείσης 
ναυτικής κατά τήν Σμύρνην κινήσεως πρός τό σύνολον 
τών κατ’ αύτά τόνων, είκοσι τοιοϋτοι άντιστοιχοΰσι πρός 
έν πλοΐον. Ιδιαιτέρως έπ; τών Ελληνικών άναλογοϋσι 67 
τόνοι πρός έκαστον πλοΐον, έπί τών 'Ρωσσικών 90 :1, 
έπί τών ’Αγγλικών 211 : 1, έπί τών ’Ιταλικών 295 : 1, 
έπί τών Αύστροουγγρικών 318: 1, καί έπί τών ’Αμερικα
νικών 1162:1. 'Υπό τήν έποψιν λοιπόν τής μεγάλης 
ναυτιλίας προίχει, καί μάλιστα ύπεράνω πάσης συγκρίσεως, 
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ή ’Αμερική, παρακολουθεί ή Αύστροουγγαρία (νικητής 
τής Λίσσης), καί ή ’Ιταλία προηγείται τής’Αγγλίας έν τή 
αναλογία 295:211. Τί νά είπη τις περί τοϋ 67 άριθμοϋ 
τής Ελλάδος; Έν γένει πρέπει νά μελετηθώσι μετ’ έπι- 
στασίας οί άριθμοί ουτοι ύπό τών απογόνων τοϋ Θεμιστο
κλέους. Θά προέβαινον δέ εύχαρίστως είς τήν έκ τής έπό- 
ψεως ταύτης μελέτην καί τής ατμοκίνητου κατά τήν Σμύρ- 
λ'λλ συγκοινωνίας, έάν καθ’ δλον τόν έτος 1875 έπεσκέ- 
πτετο αύτήν πλειότερον τοϋ ένός Ελληνικού άτμοκινήτου. 
Ή κυρία κατά τήν συγκοινωνίαν ταύτην μερίς άνήκει εις 
τούς προκεχωρημένους τής Δύσεως πολιτισμούς.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΙΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ 1876.

Ή φορολογία τής έν Έλλάδι ακινήτου κτήσεως έρρυθ- 
μίσθη βαθμηδόν άναλόγως πρός τήν ιστορικήν άνάπτυξιν 
τής έθνικής ήμών οικονομίας. Μέγα μέρος τών κατ’ αύ
τήν νομοθετικών διατάξεων, π. χ. ή δεκάτη κέκτηται δι
καιώματα άρχαιότητος ού τής τυχούσης. "Οσοι νομίζου- 
σιν δτι ή δεκάτη ανήκει είς τήν περίοδον τής ’Οθωμανι
κής κυριαρχίας, λησμονοϋσι τήν ύπό τοϋ Πεισις-ράτου έπι- 
βληθεΐσαν άποδεκάτωσιν τών ’Αθηναϊκών προϊόντων (1).

Έν γένει ή ένεστώσα παρ’ ήμΐν φορολογία τών προϊόν
των τής γής στηρίζεται έπί τών επομένων βάσεων, άς 
ορίζει ό φορολογικός νόμος τής 27 Δεκεμβρίου 1875, έ- 
τησίως κατά τά συνταγματικά νόμιμα ψηφιζόμενος.

(1) α’Απάγει ίέ έκαστος ’Αθηναίων τοΰ αύτοΰ κλήρου δεκάττ,ν 
ούκ ejiol (έγραφε πρός τόν Σάλωνα ό Πεισίςρατος), άλλ’ όπόθεν έςαι 
αναλοΰν εις τε θυσίας τάς ίημοτελεΐς, καί εϊ τι άλλο τών κοινών 
καί ήν ό πόλεμος ημάς καταλάβη» (Διογ. Α'. 53).

ΕΤΟΣ 4—ΦΪΛ. 38—ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1876. δ
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Δ η μ τ ρ ι α κ ο ί κάπρο ί.—Έξ αύτών ό δημόσιος 
θησαυρός τής έπικρατειας λαμβάνει 7 μέν τοΐς ο]ο, έάν 
προέρχωνται έξ ιδιωτικών γαιών (έγγειος φόρος), 15 δέ 
τοΐς ο[ο έάν έξ εθνικών (δικαίωμα επικαρπίας). Σημειω 
τέον ότι διά τών τελευταίων νόμων περί διανομής τής 
έθνικής γής, ή ποσότης τοΰ δικαιώματος τής έπικαρ- 
πίας ούσιωδώς ήλαττώθη. "Οσον άφορα τήν μέθοδον τής 
φορολογίας, τό κύριον αύτής στηρίζεται έν τοΐς έξής. Αφοΰ 
κατά τήν συγκομιδήν βεβαιωθή ή παραχθεϊσα έξ έκάστου 
άγροϋ ποσότης, ή έν τή πρωτευούση τής επαρχίας άγο- 
ραία άξία τών δημητριακών καρπών χρησιμεύει εις προσ
διορισμόν τής τιμής τών καθ’ όλην τήν επαρχίαν παρα- 
χθέντων επομένως ό φόρος άναλογεΐται είς χρήματα 
καί εις τοιαΰτα καταβάλλεται. Μισθοϋται δέ έπί δημο
πρασίας ή φορολογική αύτη έπιχείρησις είς ίδιώτας, μόνον 
διά τό γεγονός τής βεβαιώσεως τών παραχθησομένων 
καρπών. Έάν ή βεβαίωσις άποδείξη όλιγωτέρους καρπούς 
τών συμφωνηθέντων μεταξύ του δημοσίου καί του μι
σθωτού, ό τελευταίος πληρώνει τήν διαφοράν έάν ή βε- 
βαίωσις άποδείξη πλείονας καρπούς, ό μισθωτής λαμβά
νει τό περιπλέον. Τοιουτοτρόπως ύπάρχει τό δραστήριον 
άτομικόν συμφέρον τής έπιτηρήσεως τών φορολογούμε
νων κατά πάσης τάσεως είς άπόκρυψιν τής άληθους συγ
κομιδής αύτών. Έν τούτοις προφανής ή καταπιεστική 
όψις τής φορολογικής ταύτης μεθόδου, μεθ’ όλας τάς 
βελτιώσεις, είς άς διαδοχικώς ύπεβλήθη τό άρχικόν είς 
χρήματα μισθωτικόν τών φόρων σύστημα, τοΰ οποίου αί 
δειναί συνέπειαι συνδέονται πρός τήν όπισθοδρόμησιν τής 
καθ’ ημάς ούσιωδώς μεσαιωνικής έτι γεωργίας.

Έ λ α ι ο ν.—Ή 'Ελλάς έάν δέν είναι πατρίς τής έ- 
λαίας, είναι όμως τόπος κατ’ εξοχήν έλαιοφόρος. Είς 
τρεις κατηγορίας δύνανται νά καταταχθώσιν αί έλαΐαι 
αύτής υπό τήν έποψιν τής ιδιοκτησίας, διότι εΐναι ή ιδιό
κτητοι, ή έθνιχαί, ή έθνικοϊδιόκτητοι. Καί αί τρεις αύται 

κατηγορίαι πληρόνουσιν εις τό δημόσιον ταμεΐον 10 τοΐς 
0[θ έπί τοΰ παραγομένου έξ αύτών έλαίου, ώς καί 3 λεπ
τά κατ’ όκάν έπί τοΰ πρός βρώσιν παρασκευαζομένου έλαιο- 
καρπου. Ή είσπραξις ένεργεΐται διά τοΰ προεκτεθέντος 
συστήματος τής έκμισθώσεως· όταν όμως (κατά τό άρθ. 
2 § β' τοΰ άπό 23 Μαρτίου 1874 φορολογικού νόμου) 
ό άπό τοΰ ιδιοκτήτου έλαίου φόρος είσπράττηται διά λ]- 
σμόν τοΰ Δημοσίου, ορίζεται ούτος είς λεπτά 12 τήν 

όκάν.
Δα σικάπροϊόντ α.—Είς τήν κατηγορίαν ταύτην 

ύπάγονται οί παντοειδείς τών δασών καρποί μέχρι τής οιά 
τό έμπόριον κοπτομένης ξυλείας καί τής διά τής καυσί
μου ύλης τών δασών παραγομένης άσβεστου. Έπί μέν 
τών έξ ιδιοκτήτων δασών παραγομένων ό έγγειος φόρος 
εΐναι 10 τοΐς 0]θ, έπί δέ τών έξέθνικών τό δικαίωμα τής έ- 
καρπίας ορίζεται είς 15 τοΐς 0[()· έξαιροΰνται τά είς Ιδιαι
τέραν φορολογίαν, κατά τήν έξαγωγήν καί τήν διά θα
λάσσης μεταφοράν, υπαγόμενα έξής είδη· 1) βαλανίδια έφ’ 
ών έγγειος φόρος καί δικαίωμα έπίζαρπίας καθ’ έκαστον 
στατήρα δραχμάς 2 | (διά τούς νομούς Λακωνίας ζαί Ατ
τικής καί τάς νήσους Άνδρον ζαί Κέαν δραχμάς 1 {)· 2) 
κιζίδια έφ’ έκάστης όζάς λεπτά 10 έγγειος φόρος καί δι
καίωμα επικαρπίας· 3) πρινοκόκιον, τό όποιον έπίσης είτε 
έξ ιδιοκτήτων δασών, είτε έξ έθνικών παράγεται, ύποβάλ- 
λεται είς έγγειον φόρον καί δικαίωμα έπίζαρπίας δρ. 3 
έφ’ έκάστης όζάς.

Άμπελοι ζαί Σταφιδάμπελο ι.—Αί μέν πρώ- 
ται φορολογούνται κατά στρέμμα άναλόγως τής κατα

Έπί αμπέλων προσόδου μέχρι 10 δρ. Φόρος λεπ. 70
α < α 11—20 « » 1,50
α « α 21—30 « « 2,50
α α « 31—40 α « 3,50
« « α 41 καί επέκεινα « 4,50
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Ή αύτή κλίμαξ ζαΐ διά τό δικαίωμα τής έπιζαρπίας 
έπί τών εθνικών άμπέλων όπου ύπάρχουσι τοιαϋται. Έν 
γένει ή τών αμπέλων φορολογία ρυθμίζεται ιδιαιτέρως 
διά τήν Θήραν, Θηρασίαν, Αίγιναν, Κέαν, Κύθηρα, Μύκω- 
νον, Πάρον, ’Αντίπαρον, Σκόπελον καϊ τούς έν τή επαρ
χία Πυλίας δήμους Πύλου ζαΐ Μεθώνης, διότι κατά τήν 
έξαγωγήν καί τήν διά θαλάσσης μεταφοράν τό μέν γλεΰ- 
κος τών τόπων τούτων πληρόνει είς τό δημόσιον 60 λεπ. 
κατά βαρέλαν (48 όκ.), ό δέ οίνος 1,10.

"Οσον δέ αφορά τάς σταφιδαμπέλους, τό μέν έκ τών 
καρπών αύτών έν ούσιωδώς μικρφ ποσότητι κατασζευαζό- 
μενον γλεΰκος φορολογείται πρός 30 λεπτά άνά πάσαν 
βαρέλαν (48 όκ.), έάν προέρχηται έξ ιδιοκτήτων σταφι
δαμπέλων, πρός 60 δέ λεπτά άν έξ έθνικοϊδιοκτήτων, 
μισθουμένης τής προσόδου ταύτης καί βεβαιουμένης έν 
τσΐς όίνοδοχείοις διά καταμετρήσεως. Τό δέ κυριώτατον τής 
έν λόγω ’Ελληνικής καλλιέργειας προϊόν, ή σταφίς, φορο
λογείται έπί τήςέξαγωγής αύτοϋ πρός δρ. 11 κατά πάσαν 
χιλιάδα ένετικών λιτρών έν ταΐς έπαρχίαις Καλαμών, 
Μεσσήνης, Πυλίας, ’Ολυμπίας ζαΐ Ηλείας (οσάκις ή διά 
τήν άλλοδαπήν φόρτωσις γίνεται έντός λιμένων τής οι
κείας έπαρχίας, έξαιρουμένης τής ’Ολυμπίας τής όποιας 
ή σταφίς δύναται νά φορτωθή καί έν τω Κατακώλω λι- 
μένι τής Ηλείας). Έν τή λοιπή επικράτεια ή φορολογία 
τής σταφίδος ορίζεται εις δρ. 13 καθ’ έκάστην χιλιάδα 
ένετικών λιτρών.

Περιβόλι α. — Ή φορολογία αύτών ένεργεϊται κατά 
στρέμμα έπί τή βάσει τής κατά μέσον όρον ένιαυσίας προ
σόδου· δρ. 3 έπί προσόδου μέχρι δρ. 45·—δρ. 6 έπϊ προ
σόδου μέχρι δρ. 74·—δρ. 9 έπί προσόδου μέχρι δρ. 104·— 
καί δρ. ‘12 έπί προσόδου δρ. 105 καί επέκεινα. Τό δικαίω
μα τής έπιζαρπίας, όσον άφορα τάς έθνικάς γαίας, ορίζε
ται κατά τήν αύτήν διατίμησιν.
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θεριστά λειβάδεια (γρασίδια καί τριφύλλια);,— 
Ή φορολογία αύτών ένεργεϊται κατά στρέμμα έπί τή βά- 

σει τής κατά μέσον όρον έναυσίας προσόδου. Έάν αυτή 
μέχρι δρ. 30, ό έγγειος φόρος δρ. 1,60· έάν άνωτέρα τών 
δρ. 30, ό φόρος ουτος άνοβιβάζεται εις δρ. 2,80· όσον 
άφορα τάς έθνικάς γαίας, είς τήν πρώτην περίπτωσιν τό 
δικαίωμα τής έπιζαρπίας δρ. 3 καί εις τήν δευτέραν δρ. 

5,25.
Λ α χ α ν ό ζ η π ο ι καί σ υ ζ ώ ν ε ς,—Ή αύτή ζατά 

στρέμμα φορολογία. Έπί προσόδου μέχρι δρ. 45, έγγειος 
φόρος δρ. 2,40· έπί προσόδου μέχρι δρ. 64, ό φόρος δρ. 
4,40· έπί προσόδου άνωτέρας, ό φόρος δρ. 6,40. Έπί έθν.ι- 
ζών γαιών τό δικαίωμα τής έπιζαρπίας εις τήν πρώτην 
περίπτωσιν δρ. 4,50, είς τήν δευτέραν δρ. 8,25 καί είς τήν 

τρίτην δρ. 12.
Γ ε ώ μ η λ α, κ ρ ό μυ α, σ ζ ό ρ ο δ α καί κ ο ζ ά ρ ι α. 

—Φορολογούνται κατά τήν έξαγωγήν έφ’ έζάστης οκάς 
τά μέν πρώτα διά 2 λεπτών, τά δέ λ οιπά δι’ 1 λεπτού.

Άμυγδαλέαι.—Άνευ διαζρίσεως ποιότητος, κατά 
στρέμμα 2 δρ. έγγειος φόρος έπί ιδιοκτήτων γαιών καί 

ίσον δικαίωμα έπιζαρπίας έπί έθνιζών.
Β ά μ β α ξ.—Έάν μέν παράγηται έπί γαιών έθνιζών, 

φορολογείται καί κατά ςρέμμα, άναλόγως τής ζατά μέσον 
όρον ένιαυσίας προσόδου τών γαιών, ζαι ζατά την έξα- 
^ωγήν έάν δέ παράγηται έπί γαιών ιδιοκτήτων, είς μόνην 
τήν δευτέραν ύποβάλλεται φορολογίαν. Ως πρός την ι
διαιτέραν φορολογίαν τών έθνιζών γαιών επί προσοοου 
μέχρι δρ. 20, δικαίωμα έπιζαρπίας λεπτά 90· έπί προσό
δου μέχρι δρ. 29, διζ. έπιζ. δρ. 1,80· έπί προσόδου μέχρι 
δρ. 39, διζ. έπιζ. δρ. 2,70· καί έπί προσόδου άνωτέρας, 
διζ. έπιζ. δρ. 3,60. Ώς πρός τήν δευτέραν φορολογίαν, τήν 
κοινήν καί πρός τάς έθνικάς καί τάς ιδιοκτήτους γαίας, 
ό βάμβαξ πληρόνει κατά τήν έξαγωγήν, έφ’ έκάστου ςα- 
τήρος, καθαρός μέν ών, δρ. 8, άκαθάριστος δέ, δρ. 2.
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Καπνό ς.—Φορολογείται κατά τήν έξαγωγήν, τήν 
διά θαλάσσης μεταφοράν καί τήν διά ξηράς έτι άπό 
τοϋ τόπου τής παραγωγής εις έτέραν έπαρχίαν. Έάν δέ 
παράγηται έπί εθνικών γαιών, έπιπροστίθεται εις τήν άνω
τέρω φορολογίαν ζαΐ ή ζατά στρέμμα, άναλόγως τής έ- 
νιαυσίας προσόδου· διότι έάν αύτη μέχρι δρ. 30, δικαίωμα 
έπικαρπίας δρ. 3,75· έάν μέχρι δρ. 49, τό δικαίωμα τοΰτο 
άναβαίνει εις δρ. 6· έάν ή πρόσοδος μέχρι δρ. G9, τό δι
καίωμα δρ. 9· έάν ή πρόσοδος άνωτέρα, τό δικαίωμα τοΰ 
δημοσίουδρ. 12. "Οσον άφορα τήν έτέραν φορολογίανέφ’ έκά- 

στης όζάς τών μέν επαρχιών λαυπλίας καί ’ Αργους οί 
καπνοί πληρόνουσιν 7 λεπτά, τής δέλοιπής έπικρατείας 12.

Έρυθρόδανο ν.—Τό προϊόν τοΰτο φορολογείται 
κατά τήν έξαγωγήν ζαΐ τήν διά θαλάσσης μεταφοράν άνά 
δρ. 3 έφ’ έκάστου στατήοος.

Κουκούλι α.—Φορολογ οΰνται κατά μόνην τήν έξα
γωγήν διά δρ. 1,50 έφ’ έζάστης όζάς.

Μωρεόδενδρ α.—Μόνον τά έθνικοϊδιόζτητα φορο
λογούνται διά 5 λεπτών καθ’ έζαστον δένδρον άνωτέρας 
ηλικίας τών 5 έτών.

Σ ΰ κ α.—Φορολογούνται ζατά τήν έξαγωξήν καί τήν 
διά θαλάσσης μεταφοράν έφ’ έκάστου στατήρος άνά δρ. 
1,50, Γ 
ρος), είτεπερί τώνέΟνιζοϊδιοκτήτων 
τών έν ταΐς έπαρχίαις Καλαμών, 
Λιμηράς καί Πυλίας.

Α ε μ ό ν ι α, πορτοκάλια, μ α ν δ α ρ ί ν ι α καί 
κί τ ρ α.—Αίπαράγουσαι αύτάγαΐαι εΐναι ιδιόκτητοι, πλη- 
ρόνουσι δέ έγγειον φόρον, κατά τήν έξαγωγήν καί τήν διά 
θαλάσσης μεταφοράν τών προϊόντων αύτών, 1 δρ. ζατά 
χιλιάδα έπί λεμονιών, 2 δρ. ζατά χιλιάδα έπί πορτοκα
λιών καί μανδαρινίων καί 3 λεπτά κατ’ όκάν έπί κίτρων. 
'Οσάκις έξάγεται ή διά θαλάσσης μεταφέρεται ό ζωμός 
τών λεμονιών, έκάστη όζάυπόκειται είς φόρον 10 λεπτών,

είτε πρόκειται περί ιδιοκτήτων γαιών (έγγειος φό- 

(διζαίωμα έπιζαρπίας) 
Μεσσήνης, Έπιδαύρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΙΙΣ ΕΛΑΙΙΝΙΚΗΣ ΓΗΣ (1876).

Σ α ρ ώ μ α τ α.—Φορολογούνται ζατά τήν έξαγωγήν, 
τήν διά θαλάσσης μεταφοράν ζαΐ τήν διά ξηράς έτι άπό 
τοΰ τόπου τής παραγωγής είς έτέραν έπαρχίαν, διά λε

πτών 12 έφ’ έζάστης όζάς.
Βοσ καί ιδιωτικά ί.—Τοιαΰται θεωρούνται αί ά- 

καλλιέργητοι εκτάσεις, έφ’ ών έτι καί νΰν ώς έπί τών νο
μαδικών χρόνων έξασζειται ή ποιμενιζή τής Ελλάδος. 
Οί ίδιοζτήται τών γαιών τούτων πληρόνουσιν είς τόν δη
μόσιον θησαυρόν 5 τοΐς Ο^θ έπί τοΰ μισθώματος, όπερ ζα- 
ταβάλλουσιν αύτοΐς οί ποιμένες.

Ζ ώ α.—Ό έπ’ αύτών φόρος άνήκει μάλλον είς τήν 
έννοιαν τών έγγειων, έν χώρα μάλιστα καθ’ ήν ή τέχνη 
τής κτηνοτροφίας περιορίζεται άπλώς είς τήν στοιχειω- 
δεστέραν άφ’ ένός φύλαξιν καί πολυπλασίασίν τών ζώων 
καί άφ’ έτέρου κάρπωσιν αύτών. Ό φόρος ούτος ορίζεται 
κατά κεφαλήν έπί μέν τών αιγών καί τών προβάτων είς 
λεπ. 25, έπί δέ τών όνων είς λεπ. 70, έπί δέ τών μεγάλων 

ζώων καί τών χοίρων είς δρ. 1,20. Δέν ύπάγονται είς φορο
λογίαν 1) τά Οηλάζοντα τών αιγών, προβάτων καί χοί
ρων, 2) οί πώλοι τών όνων, ίππων καί καμηλών, οί μό
σχοι τών βοών καί τών βουβάλων μέχρις ηλικίας δύο έ
τών συμπεπληρωμένων, είτε Οηλάζουσιν είτε μή, 3) τά 
άροτριώντα κτήνη έν γένει, καί 4) εις οίκόσιτος χοίρος δι’ 
έκάστην οικογένειαν, όπου καί άν διαιτάται.

Μ ε λ ί σ ι α.—Ό έπ’ αυτών φόρος άνήκει, άκριβώς 

είπεΐν, είς τήν κατηγορίαν τών φόρων τής γής, έπί τής 
οποίας προσαρμόζονται στερεώς αί κυψέλαι, όπως ζαρπο- 
φορήσωσι. Δι’ έζάστην κυψέλην πληρώνει ό μελισσουργός 

λεπ. 25.
Μεταλλεία, λατομεία καί ό ρ υ χ ε ΐ α.—Φορο

λογείται ή καθαρά πρόσοδος 5 τοΐς 0; θ έπί τών μεταλ
λείων καί 10 τοΐς θ!θ έπί τών λοιπών. Περιπλέον ύπο 
βάλλεται είς ειδικήν φορολογίαν ή έζτασις τών μεταλ
λείων 3 λεπ. ζατά στρέμμα, πρός περιορισμόν ύπερβολι-
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Χών μεταλλευτικών παραχωρήσεων. Μεταλλεΐον εΐναι ό 
χώρος ό έχων είς φλέβας κοιτάσματα ή σωρούς 1) τά 
κυρίως καλούμενα μέταλλα (χρυσόν, άργυρον, ύδράργυ- 
ρον, χρώμιον, μόλυβδον, σίδηρον κλπ.) είτε εις καθαρόν 
κατάστασιν, είτε εις όξυδωμένην, είτε εις άλλας ενώσεις 
καί 2) τό αύτοφυές θειον καί τάς όρυκτάς καυσίμους ύ- 
λας. Όρυχεΐον είναι ό χώρος ό έγκλείων τόν προσχωμα
τικόν σίδηρον, τά άλατα τοϋ νίτρου, τής συπτηρίας, 
τοΰ βιτριολιού, τής χρυσόκολλας, ώς καί τά ορυκτά, σμύ- 
ριδα, γύψον, μυλόπετραν, σήπιον, μαγνησίτην, βαφικός 
ϋλας, νάφθαν, άσφαλτον, πετρέλαιον, ήλεκτρον κττ. 
Αατομεΐον εΐναι ό χώρος ό έγκλείων τούς χρησίμους είς 
τάς τέχνας καί πρός οικοδομήν λίθους, μάρμαρα, τιτα
νόλιθους, άκόνας, πώρους, πλάκας, άμμους, θηραϊκήν γην, 
γρανίτας, κίσιριν, όφίτας κλπ.

Οικοδομά ί.—Ό έπ’ αύτών φόρος μετέχει ούσιω
δώς τοΰ εγγείου χαρακτήρος, (μεθ’ όλην τήν οικοδομικήν 
τοϋ κεφαλαίου σημασίαν), ορίζεται δέ είς 5 τοΐς 0[θ έπί 
τοϋ ενοικίου, δπερ απολαμβάνει ό ιδιοκτήτης ή ήθελεν α
πολαμβάνει, έάν ενοίκιαζε τήν παρ’ αύτοϋ κατοικουμένην 
οικοδομήν. Εξευρίσκεται τό ένοίκιον έκ τών μισθωτηρίων 
έγγράφων καί διά τής συγκρίσεως τών άμισθώτων οικο
δομών πρός τάς μισθουμένας. ’Επιφυλάσσεται δέ ιδιαιτέρα 
έκτίμησις έν περιπτώσει ή μή προσαγωγής τοΰ μισθωτη
ρίου εγγράφου ή ύπονοίας δόλου. Δέν φορολογούνται αί 
μίκροτέρας τών 240 δρ. ένιαυσίας προσόδου οίκοδομαί 
(έκτός τών έργαστηρίων καί τών βιομηχανικών καταστη
μάτων), αί καθ’ δ) ον τό έτος ή ακατοίκητοι οίκίαι ή ά
χρηστοι μείνασαι βιομηχανικοί οίκοδομαί (έάν κατά μέρος 
τοϋ έτους έγένετο κατοίκησις ή χρήσις, ό φόρος ύπολογί- 
ζεται άναλόγως), αί νεόδμητοι οίκίαι διά τά δύο πρώτα 
έτη,αί έν τοΐς γεωργικοΐς κτήμασιν οίκίαι, τά φιλανθρω
πικά καί έκπαιδευτικά καταστήματα έκτός τών ιδιωτικών 
σχολείων, τά δημόσια καί τά μή ενοικιαζόμενα δημοτικά
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καταστήματα καί τέλος τά ανάκτορα μετά τών παραρτη

μάτων αύτών.
Καί τοιαύτη μέν εΐναι ή έγγειος φορολογία τής δλης 

έπικρατειας. Ιίρέπει δέ κατ’ αύτήν νά γίνωσιν τρεις κεφα
λαιώδεις εξαιρέσεις, έξ ών αί μέν δύο έκ τών τόπων, δσον 

άφορα τό πρώην Ίόνιον κράτος καί τάς Λακωνικός επαρ
χίας Οίτύλου καί Γυθείου, ή δέ τρίτη έκ τοϋ είδους τών 
προϊόντων. Α') Έν ταΐς Ίονίοις νήσοις διατηρείται ή πρό 
τής ένώσεώς των μετά τής 'Ελλάδος ίσχύουσα παρ’ αύ- 
τοΐς φορολογία, καθ’ ήν μόνη ή είς έλαιον, σταφίδα καί 
οίνον παραγωγική δύναμις τής γής συντρέχει είς τάς δη
μοσίας οαπάνας, φορολογουμένη έπί τής έξαγωγής καί 
τής διά θαλάσσης μεταφοράς τοΰ μέν έλαίου διά 48 τοΐς 
0[θ άνά πάσαν βαρέλαν (όκ. 52), τής δέ σταφίδος διά 
18 0[θ άνά πάσαν χιλιάδα ένετικών λίτρων, τοΰ δέ οίνου 
διά 6 0θ άνά πάσαν βαρέλαν. Προσετέθησαν άπό τοΰ 
1874, κατά τήν φορολογικήν τοΰ έλαίου βάσιν, 5 λεπτά 
κατ’ όκάν έπί τοϋ σάπωνος, 4 ’ λ. κατ’ όκάν έπίτών έλαιών 
καί 2 λεπτά κατ’ όκάν έπί τής έλαιώδους ύλης τής παρα
γομένης έξ άχρήστων ελαιοπυρήνων, οσάκις πάντοτε τά 
προϊόντα ταΰτα έξάγονται ή διά θαλάσσης μεταφέρονται.

Β) Έν δέ ταΐς Αακωνικαΐς έπαρχίαις Οίτύλου καί Γυ
θείου φορολογείται μέν ή έλαιοπαραγωγή διά 12 λεπτών 
κατά πάσαν όκάν έλαίου, ορίζεται δέ ό φόρος τών δημη
τριακών καρπών είς 8 τοΐς 0 ο καί τών λοιπών τής γής 
προϊόντων είς 10 τοΐς 0[θ, καταβαΐ.λόμενος είς χρήματα 

κατά τήν άγοραίαν τιμήν.
Γ') Έν γένει δέ άπαλάσσονται έν Έλλάδι παντός δημο

σίου φόρου 1) τά έξαγόμ-ενα έκτός τοϋ Κράτους κίτρα, συ
σκευασμένα δι’ άλμης ή ζακχάρεως, 2) 50 οκάδες βρώ
σιμοι έλαΐαι ύπέρ τής ιδίας τοϋ Ιδιοκτήτου χρήσεως έκτός 
άν μεταφέρωνται διά ξηράς ή θαλάσσης είς άλλον παρά 
τόν τής παραγωγής τόπον, οτε παύει ή έν λόγω άτέ- 
λ?ια· 3) τά άχυρα· 4) οί μέχρις ένός στρέμματος λαχα
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νόκηποι τών γεωργών 5) τά σποράδην όπωροφόρα δέν
δρα· 6) τά άσταχολόγια, άνά δύο μόνον κοιλά δι’ έκαστον 
άσταχολόγον 7) οί σπόροι τών λιναριού, καναβίου, έρυ- 
θροδάνου, τριφυλλιού, κρομμύου καί σαρωμάτων 8) τά 
φύλλα τών ιδιοκτήτων συκαμινομωρεών. 9) ή ρόβη, ό βί
κος καί τά άγριολάθουρα, όταν δέν αλωνίζονται· 10) οί έν 
ταΐς άμπέλοις τής Θήρας σπειρόμενοι δημητριακοί καρποί 
καί τά όσπρια.

Πρός πλήρη έπιθεώρησιν τών φορολογικών βαρών τής 
Ελληνικής γής πρέπει νά γίνη ιδιαιτέρα μνεία περί τών 
όσων άπό τών προϊόντων αύτής είσπράττουσιν οί δημοτι
κοί κατά τόπους θησαυροί. Κατά τόν νόμον τής 22 Δε
κεμβρίου 1847 επιβάλλεται δημοτική εισφορά άναλόγως 
τών άναγκών έκάστου δήμου εξίσου είς όλα τά πράγμα
τα, όσα ύπόκεινται είς τούς άμέσους δημοσίους φόρους, 
ήτοι τόν έγγειον, τόν έπί τών ζώων καί τόν έπί τών με- 
λισσίων, χωρίς νά ύπερβαίνη ώς πρός τόν πρώτον τά 2 
τοΐς 0[θ καί ώς πρός τούς ετέρους τό γ τοϋ άντιστοι- 
χοϋντος δημοσίου.—Όσον άφορα τάς οικοδομάς, δέν επι
βάλλεται έπ’ αυτών ιδιαιτέρα δημοτική εισφορά, άλλά κα
τά τόν νόμον τής 31 Δεκεμβρίου 1863 τό δέκατον τοΰ 
δημοσίου έπί τών οικοδομών φόρου άνήκει είς τά δημοτικά 

ταμεία τών οικείων δήμων. Τέλος διά τήν άνάγκην τής κα
τασκευής, ή έπισκευής προκυμαιών, φάρων, κρηπιδωμάτων, 
άποβαθρών καί τών είς ταύτας άγουσών οδών, ώς καί 
διά τήν καθάρισιν τών λιμένων, έπιτρέπεται ή φορολογία 
τών διά θαλάσσης μεταφερομένων εγχωρίων προϊόντων 
τής γής, ρυθμιζομένη, ούχί πλέον τών 3 τοΐς 0Γθ, έπί 
τής άξίας τούτων, ύπό τοϋ δημοτικού συμβου)»ίου τοϋ τό
που τής φορτώσεως έπί τή έγκρίσει διά Β. διατάγματος.

Π ΕΝ ΑΘΙΙΝΑ1Σ ΠΤΩΧΟΚΟΜΙΑ-

Έχω ύπ’ δψιν τήν πρό ολίγου δημοσιευθεΐσαν έκθεσιν 
τών εργασιών τής έν Άθήναις Έλεήμονος Εταιρίας κατά 
τό έτος 1874. Παρατηρώ δέ έν αύτή (σελ. 21), ότι οί 
έν τώ Πτωχοκομείω διαιτώμενοι συνετηρήθησαν (έπί λέ- 
ξει) έ ν μ εγ ί σ τ η ά ν έ σ ε ι, καί ότι (σελ 7) δίετέθη- 
σαν είς εβδομαδιαίας συνδρομές κατ’ οίκον 33,959 δραχ
μών πρός απτωχάς οικογένειας, όταν άτομον τι έκ τών 
άποτελούντων αύτάς πάσχη ή άνάπηρον είναι, είς χήρας 
έχούσας πολλά καί μικράς ήλικίας τέκνα, έν γένει δέ είς 
τούς μή δυναμένους νά πορισθώσι διά τής έργασίας παν 
τό άπολύτως άναγκαΐον καί εύρισκομένους κατά συνέπειαν 
εις τήν άνάγκην νά τείνωσι χεΐρα έπαίτιδα.... Ή κατ’ 
άνώτερον όρον διδόμενη κατ’ οίκον συνδρομή δέν ύπερ- 
βαίνει τάς 4 δρ. ή δέ κατ’ έλάχιστον δέν είναι μικροτέρα 
κατά γενικόν κανόνα τής 1 δρ. Πενιχρά καί γ?»ίσχρος ή 
τοιαύτη συνδρομή, άλλά ποϋ τά μέσα, όπως δίδηται συν
δρομή άνορθοϋσα καί ούχί έξευτελίζουσα τόν δεχόμενον 

αύτήν ;»
Ούδέν έκ τής άνά χεΐρας Έκθέσεως έξάγεται ώς πρός 

τόν άριθμόν τών έν τώ Πτωχοκομείω διαιτωμένων καί 
τών κατ’ οίκον συντηρηθέντων. Τοιαύτη έλλειψις είναι 
τόσω μάλλον έπαισθητή, δσω ανάγεται είς τό κύριον τής 
ύπό θεραπείαν κοινωνικής νόσου, τής πτωχείας. Διότι είναι 
καί ή πτωχοκομία δ,τι καί ή νοσοκομία· εκατέρωθεν δηλ. ό 
άριθμός τών άσθενών χαρακτηρίζει τήν έργατικήν δύνα- 
μιν. Έν τούτοις ϊνα κρίνωμεν έκ τής άναλογίας τών δα
πανών, ένώ τά κατ’ οίκον έλέη άνέβησαν, ώς προεξετέθη, 
είς ορ. 33959,10 (24469 έν Άθήναις καί 9460 έν Πει- 
ραιεϊ), διά τό Πτωχοκομεΐον έδαπανήθησαν 13556 δρ. είς 
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τροφήν, 3840 είς ενδύματα, ύποδήματα καί κλινοστρω- 
μνάς, 1771 είς έπιπλα καί σκεύη, 1200 είς ένοίκιον τοΰ 
καταστήματος, 481 είς καθαριότητα κλπ. 439 είς θέρμαν- 
σιν, 1735 είς ύπηρεσίαν (1 επιμελητής, 1 επιστάτης, 1 
έπιστάτρια, 1 ύπηρέτρια, 1 κουρεύς), τό δλον δρ. 23,065, 
72. Προσθετέον καί δρ. 3912,60 είς διαφόρους τής ύπη
ρεσίας τής Έλεήμονος Έταιρίας δαπάνας (γραμματεύς, 
είσπράκτωρ κλπ.)

Ή μεγίστη έν τούτοις άνεσις τών έν τώ Πτωχοκομείω, 
περί ής ή Έκθεσις όμιλεϊ, εΐναι σχετική πρός τάς άνωτέ
ρω δαπάνας καί τόν άριθμόν τών έπ’ αύταϊς συντηρού

μενων. Έάν ύποθέσωμεν δτι πράγματι είναι μεγίστη, δέν 
ύπαρχει άμφιβολία, δτι ή διαχείρησις τοΰ Αθηναϊκού 
Πτωχοκομείου είσήλθεν είς ψευδή οίκονομικώς οδόν, διότι 
ό οργανισμός τών Πτωχοκομείων δέν πρέπει νά εΐναι ε
λκυστικός. Ήρκεσεν^είς τήν Σουηδίαν κατά τό 1845 νά 
έξασφαλίση νομοθετικώς τήν συντήρησιν τών πτωχών, 
καί ευθύς τώ 1860 άπεδείχθη, δτι ένώ ό πληθυσμός τής 
έπικρατείας ηύξανε κατά ό άριθμός τών έν αύτή πτω
χών ηύξανεν όρμητικώτερον, κατά ή.

Τά κατ’ οΐκον ελέη εΐναι άξια ιδιαιτέρας προσοχής, 
διότι οί έκτεθέντες οροί τής κα-’ αύτόν ’Αθηναϊκής πρα
κτικής έχουσι πολύ τό ολισθηρόν. Έν πρώτοις δυσνόητος 
είναι, ύπό τήν κανονικήν τής πτωχοκομίας έποψιν, ή άρ
χή περί άνυψώσεως τών έλεουμένων. Τοιοΰτο σύστημα 
θά ήρκει είς πολλαπλασιασμόν αύτών έπιφοβώτατον. Προ- 
τιμωτέρα φαίνεται ή Γερμανική μέθοδος τής έν Elberfeld 
πτωχοκομίας, ήτις ύποβάλλει τάς περί ελεών αιτήσεις 
είς τόσον λεπτομερή έλεγχον καί έκτείνει τήν χεΐρα μετά 
τόσης φιλαργυρίας καί προσωρινότητος, ώστε ό άρτος 
τής έλεήμονος έταιρίας εΐναι ίκανώς πικρός, δπως είς 
πρώτην εύκαιρίαν τόν έγκαταλείπωσιν οί ζητούντες 
αύτόν. .

Έν γίνει αί διατυπώσεις τοΰ συστήματος τούτου είναι 

τοιαύται πρός βεβαίωσιν τής άληθοΰς πτωχείας χαί πρός 
άποφυγήν τής έμμέσου ένθαρρύνσεως τής φυγοπονίας, 
ώστε μεγάλου κοινωνικού ένδιαφέροντος είναι ή έπισχόπη- 
σις αύτών ιδιαιτέρως. Ή πόλις Elberfeld περιείχε τώ 1852 
πληθυσμόν μικρότερον κατά 10 περίπου χιλιάδας τοΰ νΰν 
’Αθηναϊκού και ΓΙειραϊκοΰ, όμοΰ λογιζομένων. Έν τούτοις 
ένώ ή ΆΟηνο-Πειραϊκή Έλεήμων 'Εταιρία περιέχει 16 
συμβούλους, κινουντας τήν δλην τών έλεών μηχανήν, ή 
έν Elberfeld έλεήμων διαχείρησις ένεργεϊται άπό 279 προ. 
σώπων, έκ τών όποιων 9 άποτελοΰσι τό διοικητικόν συμ
βούλων (1 πρόεδρος, 4 μέλη τοΰ δημοτικού συμβουλίου 
καί 4 έκλεγόμενοι μεταξύ τών νοημονεστέρών άμα δέ καί 
πλουσιωτέρων κατοίκων τής πόλεως), 18 εΐναι έπιτηρη- 
ταΐ καί 252 κατ’ οΐκον έρευνηταί, εκλεγόμενοι διά 3 έτη 
έκ τών οικείων τής πόλεως τμημάτων. "Αμα γίνή αιτη- 
σίς τις περί έλέους, άμέσως οί τελευταίοι τίθενται είς κί- 
νησιν πρός έξακρίβωσιν τών άτομικών περιστάσεων τοΰ 
αίτοϋντος. 0ά φέρω έν παράδειγμα περί τοΰ προέχοντος 
πνεύματος τής συνεχείας· διότι δέν περιορίζεται ή έλεοΰ· 
σα χειρ είς μόνην τήν δόσιν, προβαίνει και εις τήν χρή
σιν. Ούτως έάν πρόκειται περί φορέματος, ό κατ’ οικον έ- 
ρευντής βεβαιοΰται καθ’ εβδομάδα άν ό πτωχός δέν τό 
έπώλησε τυχόν. Έν μια λέξει δλος ό βίος τών πτωχών 
άνήκει είς τήν έπιτήρησιν, ύπό τήν θεμελιώδη ιδέαν τής 
πρός έργασίαν διηνεκούς παροτρύνσεως.

Τά άποτελέσματα εξηγούνται έκ τών επομένων άριθ
μών, τών όποιων τήν μελέτην συνιστώ πρός τά μέλη τής 
καθ’ ημάς Έλεήμονος Έταιρίας. Κατά τό 1852 έπί πλη· 
θυσμοΰ 50,354 ψυχών περιεϊχεν ή Elberfeld 4 χιλ. πτω
χούς, έξ έλεών συντηρουμένους διά δαπάνης 223,300 φρ. 
Μετά δέκα πέντε έτη (1867) έπί πληθυσμού 65,321, ό 
άριθμός τών μέν έν αύτω πτωχών κατέπεσεν είς 1496 τών 
δέ δι’αύτούς δαπανών εις 101,925 φρ. Έάν έγνωρίζομεν 
πόσα πρόσωπα συνετήρησεν ή έν Άθήναις Έλεήμων Ί- 
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ταίρια διά τών δαπανηθεισών παρ’αύτής 60,137 δρ. χατά 
τό 1874, ή Έλληνο-Γερμανική σύγκρισις Οά ήτο μάλ
λον διδακτική.

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ-
Καθώς ύπάρχουσιν άτομα φειδωλά ή άσωτα, ούτω α

παντιόνται έν τη ιστορία τής άνθρωπότητος ζαί λαοί μάλ
λον άποταμιευτιζοί ή μάλλον καταναλωτικοί. Ό τελευ
ταίος Γαλλογερμανιζός πόλεμος απέδειξε διά τής εύχε- 
ροϋς πληρωμής τών είς δισεκατομμύρια άποζημιώσδων 
αύτοϋ τήν άπο ταμιευτικήν τάσιν τοϋ Γαλλιχοϋ έθνους 
μεθ’ όλην τήν έν τή πρωτευούση αύτοϋ επικρατούσαν ί- 
σχυρωτάτην καταναλωτικήν τάσιν. Ή άντίθεσις αυτή 
οφείλεται μάλλον είς τόν διεθνή τών ΓΙαρισίων χαρακτήρα. 
Οί "Ελληνες καί οί βόρειοι ’Ιταλοί έπίσης διαζρίνονται διά 
τάς άποταμιευτικάς αύτών ιδιότητας. Γνωστόν ιδιαιτέρως 
είναι ζατά πόσον έπί τοϋ θέματος τούτου χαρακτηρίζον
ται χαι οί πρώτοι Οεμελίωταί τών 'Ελληνικών περιουσιών, 
έντε ταΐς άποιζίαις καί έν τή μητροπόλεί.

Άλλά μεταξύ τών λαών τά πρωτεία, ύπό τήν έποψιν 
τής φειδοϋς, πρέπει νά δοθώσιν είς τούς ’Ολλανδούς ζαί 
τούς Ελβετούς. Παρά τοΐς πρώτοις οί περί τάς δαπάνας 
προϋπολογισμοί έχουσι τι έπί τοσοΰτον σταθερόν, ώστε 
προκαλεΐ τήν έκπληξιν ιδίως έν όσαις χώραις ή μαθημα
τική και οικονομική άξία τής τοιαύτης βεβαιώσεως είναι 
κατά τό μάλλον ή ήττον σκοτεινή. Ένώ π. χ. είς οικοδο
μήν τοϋ Αθηναϊκού θεάτρου ύπελογίσθησαν 400 περίπου 
χιλ. δραχμών, μέχρι σήμερον έδαπανήθησαν αυται είς ύ
ψος κτιρίου 3—4 πήχεων άπό τών θεμελίων, άπαιτοϋν- 
ται δέ πλειονες τών 600 χιλ. είς περαίωσιν τοϋ έργου. 
Άναλόγως τά πλεΐστα ’Αθηναϊκά κτίρια διατελοϋσιν ύπό 
τόν συπτωματικόν τοΰτον προϋπολογιστιζόν χαρακτήρα. 
Άλλ’ έν ’Ολλανδία, καθώς παρατηρεί ό Temple, τοιαύτη 
οικονομική ασέβεια ήθελε εξεγείρει τήν γενικήν άγανά- 

κτησιν. Έκεΐ αι οίζογένειαι όμοιαζουσι τάς λοιπάς τοϋ 
βίου Επιχειρήσεις. ’Επειδή θά ζήσωσι διά τών οικογενεια
κών εισοδημάτων καί θά σωθώσι διά τών έπ’ αύτοΐς άπο- 
ταμιευμάτων, δέν είναι δυνατόν νά έννοήσή ό 'Ολλανδός 
δαπάνας άπορροφώσας τό ένιαύσιον εισόδημα του. "Ολαι 
τοιουτοτρόπως αί άνάγκαι αύτοϋ κανονίζονται έπί τής βά
σεως ταύτης, καί ύπάρχουσι παραδείγματα τοιαύτης περί 
τό σύστημα τοϋτο έφαρμογήζ, ώστε ή άναλογία τής δα
πάνης πρός τό εισόδημα άρχεται έν ’Ολλανδία άπό τοΰ 
1:10 καί φθάνει μέχρι τοΰ 1:120.

Περίφημοι είναι αί ’Ελβετικοί κοινότητες διά τό έξοχον 
οικονομικόν αύτών πνεϋμα. Καί μεταξύ τών εύπορων έτι 
οικογενειών, τά έπί τής τραπέζης περισσεύοντα τεμάχια 
τοΰ άρτου συναθροίζονται λέγει ό Roscher (Άρχαί Πολι
τικής Οικονομίας τομ. 2 §. 222), ένώπιον καί αύτοϋ τοΰ 
ξένου, όπως χρησιμεύσωσι διά τό ρόφημα τοΰ δείπνου 
τής έπιούσης. Έν ’Ελβετία καί οί υιοί καί αί θυγατέρες 
τών πλουσίων οικογενειών πρέπει νά κερδίζωσιν έκ τής 
έργασίας αύτών τά μικρά έξοδα των. Όποια διαφορά πρός 
τούς έν άλλαις χώραις συναδέλφους αύτών, οΐτινες νο- 
μίζουσι ότι αί διά τόσων πατρικών Ιδρώτων κατασκευα- 
ζόμεναι οίκογενειακαί-περιουσίαι πρέπει έξ άπαντος νά έ- 
πιτύχωσι μίαν ώραν ταχύτερου εύρεΐς πρός τό καταναλω 
τικόν βάραθρον άγωγούς !

Αί μάλλον άντίθετοι πρός τό άποταμιευτικόν πνεϋμα 
τάσεις πρέπει νά άναζητηθώσιν έντός τών τροπικών. Οί 
λαοί τής μεγάλης μεσημβρίας ζώσι ύπό τά μεθυστικά 
αύτής νάματα άπολαμβάνοντες τό παρόν καί άδιαφοροϋν- 
τες διά τό μέλλον. "Οταν κατά τόν Humholdt άρκεϊ νά ά- 
νακινηθή ολίγον τό πέριξ τής βανανέας χώμα, ινα, κο- 
πτομένων τών καρποφόρων κλάδων της, άναφανώσι μετ’ 
ολίγον άλλοι, έκαστος εννοεί κατά πόσον ή πρόχειρος έν
τεϋθεν τροφή άπαλάσσει τών βαρειών τής άποταμιεύσεως 
φροντίδων. Έν τή καθ’ ημάς ήπείρω τοιαΰται εύκολίαι
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τής ζωής δέν έπεδαψιλεύθησαν ύπό τής θείας Προνοίας· 
"Ας είναι εύλογημέναι αί Βουλαί αύτής, διότι άποτελοΰσι 
τήν βάσιν τής άρχαίας καί νέας προόδου τής Εύρωπαϊ- 
χής άνθρωπότητος.

Τό κ),ιμα έχει βεβαίως μεγάλην έπιρροήν εις τήν έν- 
τασιν ή τήν παράλυσιν τής φειδοΰς. Καί έντός τής Εύ
ρώπης αύτής παρατηροΰμεν ικανήν κατά τοΰτο ποικιλίαν. 
Ποΰ πρέπει π. χ. νά καταταχθή ή οικονομική ζωή τής 
μεσημβρινής άκρας τής ’Ιταλίας, έάν όχι ύπό τήν έκλελυ- 
μένην σημαίαν τής άπολαύσεως ; Ίϊ αρχαία Καπύη και ή 
νεωτέρα Νεάπολις είναι έτοιμοι νά μαρτυρήσωσι διά τών 
οικονομικών καί πολιτικών καταστροφών των, άπό του 
στρατοΰ τοΰ Άνίβου μέχρι τοΰ θρόνου τών Ααζαρόνων. 
"Ολα τά κατεβρώχθησεν ή άπολαυστική κατανάλωσίς έν 
τη μεθυστική ταύτη Καμπανία, περί τής όποιας λέγει ό 
Stael, δτι είναι τόπος εύδαιμονέστατος, χωρισμένος έκ τής 
λοιπής Εύρώπης διά τής φοβέρας τών Ποντίνων ελών 
λοιμικής έρημου, τήν όποιαν ή φύσις κατέστησεν έπικιν- 
δυνωδεςάτην είς τούς διαβάτας, ίνα κρύψη ύπό τόν πέπλον 
τοΰ μυστηρίου τόν έξαίσιον τούτον τής τρυφής παράδεισον.

Έν τούτοις δέν λείπει καί ή έπιρροή τής φυλής. ΙΙόθεν 
προέρχεται δτι ή Άγγλοσαξωνική είναι ό μεγαλείτερος 
καταναλωτής έν τή προοδευτική μερίδι τοΰ νεωτέρου πο
λιτισμού ; Οί "Αγγλοι δέν έννοοΰσι τούς έγκρατεΐς λαούς, 
είμή ώς ένδεεστάτους καί έν βαρείαις ζωντας στερήσεσι. 
To comfort τοΰ ’Αγγλικού βίου είναι χαρακτηριστικόν. 11ε- 
ριλαμβάνει τό σύνολον τών άπολαυσεων είς τό δυνατόν 
δριον τής έν αρμονία τελειώσεως αύτών. Καί δμως ή ά
πολαυστική αύτη τής ’Αγγλίας βιωτική θύει όλιγώτερον 
είς τόν βωμόν τής άποταμιεύσεως ή είς τόν ναόν τής πα
ραγωγής. Ή μεγάλη τής τελευταίας δημιουργική δύνα- 
μις παρέχει τό μέσον είς τήν Άγγλικήτ κοινωνίαν πρός 
τάς εύρείας αύτής καταναλώσεις. Είναι όπως ό Ηρακλής, 
δστις ήτον ό μάλλον πολυφάγος τών 'Ημιθέων, άλλά καί 
ό μάλλον έργατικός. Ή ιστορία τών άθλων αύτοϋ καί ή 
ιστορία τών άθλων τής ’Αγγλικής βιομηχανίας είναι ά- 
δελφαί μιας καί τής αύτής μητρός, ήτις ονομάζεται έ ρ- 
γ α τ ι κ ή ί σ χ ύ ς.


