
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤ.ΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ—ΔΗΜΟΣΙΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ-

Ή μελέτη τών οικονομικών τάσεων, τάς οποίας παρί- 
στα έν τή Έπικρατεία ή εισαγωγή τών δημητριακών καρ
πών, κέκτηται εις ύψιστον βαθμόν τό διαφέρον. Ιϊρόκειται 
περί τής υλικής ύπάρξεως τοΰ Λαοΰ, πρός τήν οποίαν 
βεβαίως δέν έγράφη τό εύαγγελικόν κούκ έπ’ άρτω ζήσε- 
ται υιός ανθρώπου», διότι έάν λείψωσιν οί άρτοφά- 
γ ο ι, θά έλθωσίν οίβαλανοφάγοι καί μετ’ αυτών 
οί χρόνοι τών άραιοτάτων πληθυσμών, εναντίον δηλ. τής 
θελήσεως τοΰ είπόντος «αύξάνεσθε και πληθύνεσδε ώς ή 
άμμος της θαλάσσης».

Κατά τούτο πρώτος κανών εΐναι ή αύξησις τοΰ ανθρω
πίνου πληθυσμού άναλόγως τής αύξήσεως τών μέσων τής 
ζωής. Πόθεν έρχονται ταΰτα, έκ τής ημεδαπής ή τής αλ
λοδαπής, εΐναι δευτερεΰον ζήτημα. "Οσον ή προμήθεια τοΰ 
άρτου εΐναι εύκολωτέρα, τόσον τό δένδρον τής οίκογε 
νείας εΐναι γονιμώτερον, καί τάνάπαλιν. Δέν λείπουσιν αί 
μάλλον πρόσφατοι καί αύθεντικαί άποδείξεις. Τοιουτοτρό
πως προξενεί έντύπωσιν ή εύρωστία μεθ’ ής αναπτύσσεται 
ό ’Αγγλικός πληθυσμός. Καί βεβαίως μέν τό φαινόμενου 
τοΰτο εΐναι πόρισμα διαφόρων κοινωνικών καί οικονομικών 
όρων, έν τούτοις ιδού πώς μεθερμηνεύεται διά τής γλώσ- 
σης τών κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν είσαχθέντων έν 
’Αγγλία δημητριακών καρπών :

ΕΤΟΣ 4—ΦΤΛ. 39—ΜΑΙΟΣ 1876. 7



98 ΟΙ ΚΟΝΟ»IΚΗ ΕΠ 1ΘΕΩΡΗ ΣΙΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. 99

‘Έτη

1865
18G6
1867
1868
1869

Αξία είς λίρ. στ.

20,725,483
30,049,653
41,368,349
39,432,624
37,351,089

Έτη

1870
1871
1872
1873
1874

Άζία είς λιρ. στ.

34,170,221
42,691,464
51,228.816
51,737,811
51,070,202

Έάν υπβλογίσωμεν μόνα τά εκατομμύρια έκ τών άνω
τέρω άριθμών, ένω ζατά την πρώτην πενταετίαν είσήχθη- 
σαν έν ’Αγγλία δημητριακοί καρποί άξίας 167 ίζατ. λιρ. 
στ., κατά την δευτέραν πενταετίαν προεβιβάσθη η εισα
γωγή αύτών εις 229 έκατομ. λιρ. στ. δηλαδή έπί πλέον 

κατά 62 όλα εκατομμύρια.
Ή αντίστοιχος 'Ελληνική πρακτική ήζολούθησεν τήν 

έπομένην άνάπτυξιν :

’Έτη Αςία είς δραχ. Έτη ’Αςία είς δραχ

1864 7,026,277 1869 14.106,585
1865 15,874,909 1870 18,071,985
1866 20,528,608 1871 25,429,930
1867 16,077,672 1872 26,665,995
1868 12,411,138 1873 22,413.317

Έάν ύπολογίσωμεν μόνα τά εκατομμύρια, οί έν Ελ- 
λάδΐ κατά τήν πρώτην πενταετίαν είσαχθέντες δημητρια- 
κοί καρποί ύπολογίζονται είς 70 έζατομ. δραχμών, ενώ 
κατά τήν δευτέραν πενταετίαν ή εισαγωγή άναβιβάζεται 
είς 105 έκατομ.δραχ. Βεβαίως ή προσθήκη 35 όλων εκα
τομμυρίων κέκτηται ιδιαιτέραν σημασίαν, συγζρινομένη 
μάλιστα πρός τήν έζτεθείσαν έν Αγγλία αυξησιν τής ει
σαγωγής τών δημητριακών καρπών, τηρούμενης, ώς εί- 
ζός, τής άναλογίας τών εκατέρωθεν πληθυσμών.

Ή τοιαύτη άνάπτυξις τής εισαγωγής τών δημητρια

κών καρπών είναι βεβαίως πο'ρισμα τών σχετικών κοινω
νικών άναγκών. Έπρεπεν αύται νά θεραπεύωνται έκ τής 
εγχωρίου παραγωγής, ή ασχολούμενη αύτη είς άλλους 

παραγωγικούς κλάδους εύρίσκει συμφερωτέραν τήν αν
ταλλαγήν τών προϊόντων τούτων πρός τό έξωθεν είσκο- 
μιζόμενα σιτηρά,—είναι ζήτημα πρακτικόν, τό όποιον τά 
έθνη λύουσι πάντοτε κατά τάς ένεστώσας οίκονομικάς 
ιδέας καί δυνάμεις αύτών. Τό ακριβές είναι, ότι ή είς δη- 
μητριατούς καρπούς 'Ελληνική εισαγωγή άπό 7 έκατομ. 
δρ. τω 1864 άνέβη μεταξύ τοΰ τριπλασίου καί τετρα
πλασίου κατά τά έτη 18 71—1873. ΙΙαρακολουθοΟντες 
δέ τό φαινόμενου τοΰτο ζατά τούς τελευταίους επτά μή

νας, παρατηροΰμεν έζ τών σχετικών δημοσιεύσεων τοΰ 
ύπουργείου τών Οικονομικών ότι παριστώσι τήν έπομένην 
έπίτοΟ όλου άνάπτυξιν :

Αύγουστος 1875 
Σεπτέμβριος » 
’Οκτώβριος » 
Νοέμβριος »

$Ρ· 1,521,2861 Δεκέμβριος 1875
» 1,531,716', ’Ιανουάριος 1876
υ 1,748,835! Φεβρουάριος »

1,382,050

ίρ,
»
»

3,690,962
1,657,611
1,711,339

Μεταξύ τών κυριωτάτων αιτίων τοΰ μεγάλου προβιβα
σμού τής είς δημοκρατικούς καρπούς άπό τοΰ 1865 Ελ
ληνικής εισαγωγής διαζ.ρίνεται ή έπί τοΰ Ελληνικού 
πληθυσμού προσθήκη τοΰ πρώην Ίονίου Κράτους. Ώς 
γνωστόν ή Επτάνησος μόλις παράγει τό ή τών αναγ
καίων είς συντήρησιν τών κατοίκων της δημητριακών 
καρπών, ένώ άφ’ έτερον, ζατά τήν άπογραφήν τοΰ 1870 
ό πληθυσμός της αποτελεί ή σχεδόν εκατομμυρίου, τοΰ 
οποίου κατά συνέπειαν ή είς τροφήν συντήρησις έξαοτα- 
ται, ζατά τό πλεΐστον, έζ τοΰ εξωτερικού τών σιτηρών 
έμπορίου.

’Ιδιαιτέρας σημασίας είναι ή μετατροπή μεγάλης έν 
Έλλάδι έκτάσεως γαιών άπό τής καλλιέργειας δημη
τριακών καρπών είς παντός είδους φυτείας. Άπό τοΰ 
1864 γαΐαι περί τάς 40 χιλ. στρεμμάτων έφυτεύθησαν. 
Μόνη δε ή έπαρχία τής Ηλείας κατά τά τρία τελευταία 
έτη 1872—75 έφύτευσεν 12 — 15 χιλ. στρεμμάτων γής.
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Η διεύθυνσις αύτη της παρ’ ήμΐν καλλιέργειας επηρεά

ζεται ούσιωδώς έκ τών έπικρατούντων κλιματικών όρων. 
Ενεκεν της προϊούσης καταστροφής τών δασών και τής 

περί τά ύδατα έπαισθητής έλαττώσεως, τό 'Ελληνικόν 
ίαρ εΐναι πολύ θερμόν καί ξηρόν, εις βαθμόν μάλιστα ό- 

στις, κατά τό μάλλον ή ήττον, άντιστρατεύεται πρός τήν 
κατά καιρόν ώρίμανσιν τών δημητριακών καρπών. Δέν 
συμβάλλει όλίγον έπί τού προκειμένου ή ένεστώσα κατά- 
στασις τής ψιλής έν Έλλάδι γεωργίας, ενεκεν τής όποιας 
ή καλλιέργεια τών φυτειών αποβαίνει πολλώ έπικερδε- 
στέρα. Καί ή νομοθεσία, μάλιστα δέ ή φορολογική, είναι 
κατά μέγιστον μέρος υπεύθυνη. Άφ’ ετέρου δέν πρέπει νά 
λησμονήσωμεν τήν φυσικήν διαρρΰθμησιν τής'Ελληνικής 
χώρας, τής όποιας ή ποικιλία συμβιβάζεται πλειότερον 
πρός τήν καλλιέργειαν προυνομιούχων, ούτως είπεϊν, φυ
τών, απέναντι τής μονοτονίας, τήν οποίαν παριστώσιν αί 
οημητριαχούς ιδίως καρπούς σπειρόμεναιάπέραντοι τής ψυ- 
χρότέρας ζώνης πεδιάδες.

“Οσον άφορα τό πρός τήν 'Ελλάδα εξωτερικόν εις δη- 
μητριακούς καρπούς ρεύμα (δπερ, παρατηρητέον, κατέχει 
τήν πρώτην Οέσιν έν τώ δλω εισαγωγικά» ήμών έμπορίω), 
δύναται τούτο νά μελετηθή έκ τής έπόψεως τών ειδών 
καί έκ τής έπόψεως τών έξ ών προέρχεται τόπων. Τοιου
τοτρόπως ό μέν είσκομισθείς σίτος κατά τό 1872 ύπε- 
λογίσθη είς άξίαν δρ. 23754285 καί κατά τό 1873 εις 
δρ. 20362033· ή δέ κριθή τώ 1872 εις δρ. 803018 καί 
τώ 1873 είς δρ. 347432, ό δέ αραβόσιτος τώ 1872 εις 
δρ. 1841488 καί τώ 1873 είς δρ. 1450795, οί δέ λοι
ποί δημητριακοί καρποί τω 1872 είς δρ. 267204 καί τώ 
1873 είς δρ. 254057. Ή έξοχος λοιπόν σημασία τής ει
σαγωγής τοϋ σίτου άνωτέρα πάσης πρός τά λοιπά είδη 
συγκρίσεως.

’Εκ τής έπόψεως δέ τών χωρών αιτινες άποστέλουσιν 
ύμϊν τούς δημητριακούς καρπούς των, πρωτεύουσαν Οέσιν 
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έπί μέν τών σίτων κατέχει ή 'Ρωσσία (14818740 δραχ- 
μάς τώ 1872 καί 10455514 τώ 1873), επομένης τής 
Τουρκίας (6563816 δρ. τώ 1872 καί 7812045 τώ 1873) 
καί τής 'Ρουμουνίας (2353043 δο. τώ 1872 καί 2068 
303 τω 1873)· ή έκ τών λοιπών επικρατειών εισαγωγή 
έντελώς ασήμαντος. ’Επί δέ τής κριθής τήν πρώτην Οέ
σιν κατέχει ή Τουρκία (692973 δρ. τώ 1872 και 219310 
τώ 1873), επομένης τής'Ρουμουνίας (101580 δρ. τώ 
1872 καί 79584 τώ 1873) καί τής Ρωσσίας (3090 δρ. 
τώ 1872 καί 48417 τώ 1873)· άσήμαντοι ποσότητες 
έκ τής Αύστρίας καί ’Ιταλίας. 'Επί δέ τού αραβοσίτου 
προηγείται ή Ρουμουνία (981270 δρ. τώ 1872 καί 951 
710 τώ 7873), επεται ή Τουρκία (793194 δρ. τώ 1872 
καί 439808 τώ 18^3) καί ή Αυστρία (12890 δρ. τώ 
1872 καί 51225 τώ 1873). ή έκ τών λοιπών έπικρατειών 
εισαγωγή του άραβοσίτου μικράς σημασίας. Έπί δέ τών 
λοιπών δημητριακών καρπών συλλήβδην προισταται ή έκ 
Τουρκίας εισαγωγή (261181 δρ. τώ 1872 καί 177 970 
τώ 1873)· ή άπό τών λοιπών έπικρατειών ούσιωδώς 

μικρά.
Τοιαύτη εΐναι ή εισαγωγική έννοια τών έφοδίων τής 

πρώτης ανάγκης τών λαών. Καί άρζούσι τά έκτεθέντα 
ίνα έξηγήσωσι τούς έπί τοΰ προκειμένου σπουδαιοτάτου 
θέματος τής έθνιζής ύπάρξεως ύφισταμένους διεθνείς με
ταξύ τής ημεδαπής καί τής άλλοδαπής οικονομικούς συν
δέσμους, τών όποιων ή περαιτέρω αρμονική άνάπτυξις 
ανάγεται είς τήν οικονομικήν τής ’Ανατολής πολιτικήν, 
όταν αύτη δείξη τήν σεβασμίαν αυτής σημαίαν, κατα
πτοούσα διά τού μεγαλείου καί τών περιπετειών της τάς 
πέριξ τών αμφιβόλων νύν τυχών αύτής ματαιοπονούντας 
τής ίποχής νάνους.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,

ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ·

Άλλων λαών, προ τών 'Ελλήνων άκμασάντων, Ιστο
ρίαν καί δίκαιον μεταλλικόν δέν γνωρίζομεν, ούδέ τών 
Ελλήνων αύτών, έκτος τών ’Αθηναίων· άλλά καί αί περί 
τούτων ειδήσεις είναι τήδε κακεΐσε διεσπαρμένοι, μή δια- 
σωθέντων τών συγγραμμάτων τών ιδία περί μεταλλικών 

πραγματευόμενων.
Ευθύς δ’ έν άρχή εΐναι έξεταστέον τό έξής : Το έπί 

τών μεταλλείων δικαίωμα τοΰ κατόχου παρ’ Άθηναίοις 
όποιον τι ήτο ; Τις ό κύριος τών μεταλλείων ή πολιτεία 
ή ό ιδιώτης ;

Ή πολιτεία ήτο κυρία τών μεταλλείων ούχί ό ιδιώτης, 
ό κάτοχος. Εις τούτον ή πολιτεία παρεχώρει τήν χρήσιν 
μόνον, άλλά καί ή χρήσις αύτη ήτο διηνεκής, ήτοι τό 
ύπό τής πολιτείας είς τόν Ιδιώτην παρεχόμενο? δικαίωμα 
ήτο πραγματικόν, μεταβιβάσιμον είς άλλους διά συναλ
λαγής, καί κληρονομικώς-

Περί τής παρά τοΐς άρχαίοις ιδιοκτησίας έν γένει έκ 
τής ιστορίας προκύπτουσι τά έξής: Παρά τοΐς άρχαίοις 
άνατολικοΐς λαοΐς, ώς καί παρ’ "Ελλησι καί Ρωμαίοις, ή 
ιδιοκτησία έν άρχή είχε χαρακτήρα θεοκρατικόν. Ή χώρα 
ήτο ιδιοκτησία τοΰ Θεοΰ, τώ ιδιώτη δέ μόνον ή χρήσις 
αύτής έπετρέπετο. Κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους, δτε 
ή συμβίωσις τών άνθρώπων, ήτο συμβίωσις οικογενειακή, 
ό αρχηγός τής οικογένειας ήτο ό άντιπρόσωπος τοΰ θεοΰ, 
καί ούτος διήρεί τήν χρήσιν τών κτημάτων καί τούς καρ
πούς αύτών είς τά μέλη τής οικογένειας. "Οτε δε βρα
δύτερου τά τής λατρείας τοΰ Θεοΰ άνετέθησαν είδικώς εις 

τινα φυλήν, ή φυλή αΰτη κατέστη τοΰ Θεοΰ άντιποόσω- 
πος, καί κάτοχος άπολύτου έπί τής ιδιοκτησίας δικαιςό- 
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ματος. Άλλά καί ή φυλή αύτη βραδύτερου ύπεχώρησεν 
εις τήν φυσικήν δύναμιν. Ή πολεμική τάξις ένεκα πολέ

μων βεβαίως πρός ομόρους λαούς ύπερίσχυσε, καί άρχη- 
γός αύτής (τύραννος ή βασιλεύς) ήτον ό έλέω καί δι- 
καιώμστι θείω απόλυτος έξουσιαστής καί κυρίαρχος πάν

των τών πραγμάτων. "Οτε δέ τέλος κατά μικρόν, ανα
πτυσσόμενων τών άνθρώπων, μετέπεσαν τά πολιτεύματα 
άπό τής τυραννίας είς δημοκρατίαν, άνεπτύχθη μέν καί 
άνεδείχθη μάλλον ή ιδιωτική ιδιοκτησία καί προσέλαβε 
χαρακτήρα κάπως άτομικόν καί ιδιωτικόν, άλλ’ ούχ ήτ
τον άντί τοΰ θεοκρατικού άνέκυψεν ό δημόσιος τής ιδιο

κτησίας χαρακτήρ. Τά κτήματα κατείχοντο ύπό τοΰ συ
νόλου τών πολιτών, καί ήσαν άμέσως χρήσιμα πρός σκο
πούς δημοσίους. Έκ τούτου βλέπομεν, οϊον έν Άθήναις, 
ότι αί λειτουργία·, μέν έν ειρήνη, αί είσφοραί δέ καί τριη
ραρχία! έν πολεμώ τήν ιδιοκτησίαν τήν άκίνητον έβάρυνον. 
Τά μεταλλεία όμως ιδία φαίνεται, ότι είς τήν άμεσον έαυ
τής κυριότητα ειχεν έν Άθήναις ή πολιτεία, διατιθεΐσα, δι’ 

αύτά, έλάμβανεν άμεσον φόρον.
Ό σοφός Βοίκχιος (Boeckh) έξετάζων τό ζήτημα τής 

κυριότητος τών μεταλλείων, καταφεύγει είς τήν φορο
λογίαν τής άκινήτου ιδιοκτησίας· έφ’ όσον, λέγει, αί Ά
θήναι ήσαν αύτόνομοΐ, άμεσος φορολογία δέν έβάρυνε τά 
άκίνητα, ούτε έπί τής άξίας αύτών ούτε έπί τής παραγω
γής· ύποχρέωσις μόνον έπί τής άκινήτου περιουσίας (ού- 

σία φανερά) πρός λειτουργίας έν ειρήνη, καί πρός τριη
ραρχίας καί εισφοράς έν πολέμω ύπό τοΰ νόμου έπεβάλ- 
λετο. Αντίστροφος όμως ήτον ή σχέσις τής φορολογίας 
τών μεταλλείων. Ό κάτοχος αύτών κατέβαλλεν έτησίως 
είς τό δημόσιον ταμεΐον φόρον δι’ αύτά 24 έπί τοΐς 100 
έκ τής άκαθαρίστου παραγωγής (τήν εικοστήν τετάρτην 
τοΰ καινού μετάλλου κατά τόν Σουίδαν), ούδέποτε δμως 
ήτο υπόχρεος ό τών μεταλλείων κάτοχος τούτων ένεκεν 
είς τριηραρχίας λειτουργίας καί εισφοράς. ’Εν τφ πρός
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Φαίνιππον λόγω τώ είς τόν Δημοσθίνην άποδιδομένω οί 
άντιδιδόντες άλλήλοις προσώμνυον ώς έξής: «Άποφανώ 

τήν ούσίαν τήν έμαυτοϋ όρθώς καί δικαίως π λ ή ν τών 
έν τοΐς έργοις τοΐς άργυρείοις, όσα οί νόμοι 
ατελή πεποιήχασι.

Έκ τούτου έξάγεται τό συμπέρασμα, ότι τά μεταλ
λεία δέν ήσαν έλευθέρα τοϋ πολίτου ιδιοκτησία, άλλά τής 
πολιτείας, ήτις ύπό όρους, υπό τών νόμων επιβαλλόμενους, 

παρείχε πρός χρήσιν αύτά τοΐς ίδιώταις· ή δέ παράβασις 
τών όρων έπέφερε δήμευσίν· ώστε ούτω πολλάζις περιήρ- 
χοντο πάλιν είς τήν κυριότητα τής πολιτείας. Καί έξ 
αυτής τής πρότερον γιγνομένης τοΐς ΆΟηναίοις διανομής 
τών έκ τών μετάλλων τοϋ Λαυρείου προσερχομένων χρη
μάτων (Ήρόδ. VII 144) άποδεικνύεται, νομίζομεν, ή άμε
σος ιδιοκτησία τής πολιτείας. Τά έκ τών μετάλλων χρή
ματα έθεωροϋντο ώς κοινοτική τών ’Αθηναίων περιουσία, 
ώς λεγομεν σήμερον διά τοϋτο ζαί ό Ηρόδοτος (ένθ. 
άνωτέρω) λέγει «γενομένων χρημάτων μεγάλων έν τώ 

κ ο ι ν ω»- είς τήν κοινότητα δηλ. τών ’Αθηναίων διότι εις 
τήν κοινότητα καί τά μεταλλεία άνήκον. Ό Ξενοφών έν 
ταΐς πόροις (1V, 14) συμβουλεύω·? τήν πόλιν νά μιμηθή 
τούς ίδιώτας ζαί ν’ άγοράση άνδράποδα .. λέγει : «Τής 
μέν τοι πόλεως άξιον θαυμάσαι τό αίσθανομένην πολλούς 
πλουτιζομένους έξ αύτής ίδιώτας μή μιμήσθαι 
τούτους.» Πώς άλλως εΐναι δυνατόν νά έννοήση τις τό 
πλουτιζομένους έ ξ αύτής ή ότι έκ τών με
ταλλείων, τά όποια ήσαν τής πόλεως ιδιοκτησία έπλου- 
τίζοντο οίΐδιώται, λ.αμβάνοντες αύτά εις χρήσιν διηνεκή, 
καί ήτοι μεταλλεύοντες αύτοί ή διά τής μισθώσεως τών 
ανδραπόδων έπλουτίζοντο ;

Άλλ’ άν καί ήτον άμεσος ή κυριότης τής πολιτείας 
έπί τών μεταλλείων παρ’ ΆΟηναίοις, ώς καί κατά τόν μέ
σον αιώνα τά μεταλλεία ήσαν βασιλικά νομηματα, ού·χ 
ήττον οί Αθηναίοι εΐχον κατανοήσει κάλλιον ή κατά τόν 

μέσον αιώνα τάς μεταλλικός σχέσεις, καί διά τοϋτο πα- 
ρεχώρουν είς τόν λαμβάνοντα τήν χρήσιν τοϋ μεταλλείου 
καί μεταλλεύοντα, δικαίωμα πραγματικόν ό κάτοχος ή
δύνατο νά μεταβιβάσω είς τούς κληρονόμους του τήν χρή
σιν τοϋ μεταλλείου, ώς έγίνετο καί έπί τής έμφυτεύσεως 
κτλ. ήδύνατο νά έκποιήση καί δωρήση αύτήν κτλ. Ούτως 
άναφέρεται έν τώ πρός Πανταίνετον λόγω τοϋ ΔημοσΟε- 
νους ότι Τηλέμαχός τις έπώλησε τώ Παντεινέτω έργα- 
στήριον μεταλλικόν μετά τριάκοντα δούλων άντί έκατόν 
πέντε μνών ήτοι 10,1500 δραχμών. Ούτω παρ’ Αισχίνη 
(120 121) κατά Τιμάρχου, ότι ό πατήρ αύτοϋ Άρίζηλος 
τώ κατέλιπε δύαέργαστήρια κληρονομιάν. Μόνον έπί παρα- 
βάσεως τών νόμων, καί τών όρων τής παραχωρήσεως ή
δύνατο νά λάβη πάλιν τήν άπεριόριστον έπί τών μεταλ
λείων κυριότητα ή πολιτεία, δημεύουσα αύτά. Ώστε καί 
έάν δέν ήσαν τά μεταλλεία έλευθέρα ιδιοκτησία, ώς σή
μερον, ήσαν όμως άσφαλής, έφ’ όσον τις συνεμορφοϋτο 
μέ τούς νόμους τής πολιτείας καί τάς ύποχρεώσεις, άς 
άνελάμβανε· (καί μήπως καί σήμερον καθ’ ημάς δέν γίνε
ται τοϋτο κατά τό 3ον άρθρον τοϋ ΣΚΗ'. τής 26 άπρι- 
λίου 1867 νόμου ;) ώστε ή χρήσις τών μεταλλείων έκεί- 
νη προσεπέλαζε πολύ τήν ιδιοκτησίαν.—Ύπήρχε προσέτι 
καί έτερον πλεονέκτημα ώς πρός τήν μετά).λευσιν, τό ό
ποιον μεγάλως συνέτεινεν εις τήν άνάπτυξιν τής μεταλ- 
λείας παρ’ ΆΟηναίοις, καί τό όποιον κατά τόν μέσον αιώ
να μόνον παρά τοΐς Γερμανοΐς φαίνεται, ή ελευθερία τής 

μεταλλεύσεως.
Ό Ξενοφών έν τοΐς πόροις (IV. 12) λέγει «Παρέχει 

γοϋν έπί ίσοτελεία καί τών ξένων τώ βουλομένω έργάζε- 
σθαι έν τοΐς μετάλλοις.» Πας τις λοιπόν καί ό ξένος αυ
τός ήδύνατο νά έργάζεται έν τοΐς μετάλλοις (έργάζεσθαι 
δέ ένταΰθα λαμβάνεται άντί τοϋ κατέχειν καί μεταλλεύειν) 
όταν ήθελε καί ήδύνατο νά εκπλήρωσή τάς πρός τήν πο
λιτείαν υποχρεώσεις, άλλ’ έπί ίσοτελεία, λέγει ό 
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-«νοφών· ήτοι ύπό τόν όρον νά γείνη ό τών μεταλλείων 
κάτοχος ί σ ο τ ε λ ή ς. Δικαίωμα, πρός κτήσιν ούσίας ά- 
κινήτου παρ’ Άθηναίοις γνωρίζομεν, ότι μόνος ό άστος 
εΐχεν, ούχί καί ό ξένος, εκτός τών ισοτελών καί προξέ
νων. Οί δε ισοτελείς ήσαν τάξις τις τών μετοίκων (τών 
έν Αθήναις δηλ. εγκατεστημένων ξένων), ήτις δέν είχε 
προστάτην, δέν έπλήρωνε μετοίζιον, συνηλλάσσετο αμέ
σως μετά τών άστών, καί άνεφέρετο είς τάς άργάς, είχε 
δέ προσέτι τό δικαίωμα νά έχη έν Αττική ιδιοκτησίαν, 
πλήν ύπεβάλλετο είς ίσα τώ άστώ τέλη, όθεν καί τό όνο
μα ισοτελής· δέν έλάμβανε μόνον μέρος είς τάς εκ
κλησίας, δέν έλάμβανεν αρχήν, δέν ένεγράφετο είς τούς 
καταλόγους, ούτε είς δήμον τινα- ό δέ λόγος τής έλευ- 
θερίας ταύτης καί προνοίας τοϋ νόμου είναι ό αύτός, ώς 

καί σήμερον «ί ν’ ότι π λ ε ί σ τ ους ανθρώπους έπί 
τ ά άργ ύ ρ ε t α ά γωσι» λέγει ό Ξενοφών. Διά τής ελευ
θερίας τής μεταλλεύσεως ύπό τόν άνω έλάχιστον περιορι
σμόν τής ίσοτελείας, έζήτησαν νά προαγάγωσι καί προη- 
γαγον, ώς έκ τε τής ιστορίας καί έκ τών σήμερον φαινο
μένων εργασιών φαίνεται κατά πολύ τήν μεταλλείαν οϊ 
Αθηναίοι. Έάν τις τώρα παραβάλη τά νομοθετήματα 
ταΰτα τών ’Αθηναίων πρός τε τά ρωμαϊκά καί πρός τά 
τοΰ μέσου αίώνος, καί πρός τά ήμέτερα, παρατηρεί, ότι 
ύστεροΰσι μόνον τής κατά τόν γαλλικόν μεταλλικόν νό
μον τοϋ 1810 καί μετά ταΰτα έπικρατησάσης νομοθεσί
ας, ότι δηλ. τό δικαίωμα τοΰ ζατέχοντος τό μεταλλεΐον 
δέν ήτο πλήρες, ιδιοκτησία τελεία, ώς σήμερον, άλλ’ ούχ 
ήττον ήτο δικαίωμα πραγματικόν. Οι 'Ρωμαίοι έν αρχή 
μέν έδιδον ύπό μίσθωσιν τά μεταλλεία τοΰ δημοσίου, έως 
ότου διά τής πείρας έπείσθησαν, ότι ό μισθωτής τό ίδιον 
όφελος έπιδιώκων, μόνον τά πλούσια μέταλλα έξορύσσει, 
τά πτωχότερα καταλείπων, διά τό μικρόν κέρδος τό έκ 
τούτων. Τούτου ένεκα άνέλαβεν ή πολιτεία τήν μετάλ
λευσή έπί τών αύτοχρατόρων, ΙΙαρά τοΐς ρωμαίοις όμως 
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και έκαστος ιδιώτης ύπό τόν ίδιον αγρόν είχε τό δικαίωμα 
νά μετάλλευση όπερ είς τήν μεταλλείαν εινε λίαν επι
βλαβές. Κατά τόν μέσον αιώνα έπίσης έν τε Γαλλία καί 
Γερμανία έκαστος ιδιοκτήτης ήδύνατο νά μετάλλευση 
έν τώ άγρώ του, καί ότε άνεπτύχθη τό νόμημα τό βα
σιλικόν, υπήρχε σύγκρουσις αδιάκοπος μεταξύ τοΰ νομή- 
ματος καί τών δικαιωμάτων τοΰ ιδιοκτήτου. ’Αλλά 
καί αύτοϋ τοΰ νόμου τοΰ γαλλικού τοΰ 1791 ύπερεϊχε 
κατά τοΰτο ό τών ’Αθηναίων. Κατά τόν νόμον τοΰ 1791 
άρθ. ί· ή διάρκεια τής παραχωρήσεως δέν ήδύνατο νά 
ύπερβή τά πεντήκοντα έτη, άλλ’ ή διάταξις αυτή ητο 
λίαν έπιβλαβής είς τήν μεταλλευτικήν βιομηχανίαν καθ’ 
όσον ούδείς ήδύνατο νά έπιχειρήση έργα, τά όποια θά 
άπέβλεπον εις μέλλουσαν καί πολύ μεμακρυσμένην έπο
χήν, ύπαρχούσης μάλιστα καί έτέρας διατάξεως, καθ’ 
ήν ό κύριος τοΰ εδάφους ήδύνατο μετά παρέλευσίν τών 
πεντήκοντα έτών νά προτιμηθή, αϊτών τήν παραχώ- 
ρησιν. Έν ω παρ’ Άθηναίοις ό λαμβάνων τήν παραχώ- 
ρησιν ήξευρεν, ότι έφ’ όρου ζωής αϋτοΰ Οά είχε τό με- 
ταλλεϊον, ήτοι τήν χρήσιν αύτοϋ, ώς τήν τών ίδιων κτη
μάτων, έάν έτήρει μόνον τούς περί τούτου νόμους τής 
πολιτείας, καί έάν έξεπλήρου τάς πρός αύτήν ύποχρεώ- 

σεις του. Μόνον λοιπόν τής σημερινής νομοθεσίας τής 
άπό τοΰ γαλλικού νόμου τοΰ 1810 έπικρατησάσης ’υστε
ρεί, καθ’ ήν ό λαβών τήν παραχώρησιν έχει πλήρη έπι 

τού μεταλλείου ιδιοκτησίαν.
Μετά τά είρημένα είναι εξεταστέου τίνι τρόπω, έγινε- 

το ή παραχώρησις.
Κατά τόν Άρποκρατίωνα, άρυόμενον τά λεγόμενα έζ 

τής τών ’Αθηναίων πολιτείας τοΰ Άριστοτέλους «ύπήρ- 
»χεν έν Άθήναις άρχή τις, π ω λ η τ α ί καλούμενοι, δέκα 
>τόν άριθμόν, είς έξ έκάστης φυλής, οίτινες διώκουν τά 
»πιπρασκόμενα ύπό τής πόλεως πάντα, τέλη καί μέτα/.- 
»λα καί μισθώσεις καί τά δημευόμενα». Έπίσης ό Χουί- 
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οας ύπό τάς λέξεις άγραφου μετάλλου δίκη λέγει «Οι τά 
«άργύρεια μέταλλα έργαζόμενοι, όπου βούλοιντο χαι- 
»νοϋ έργον άψασθαι, φανερόν έποιοΰντο τοΐς έπ’έκείνοις 
«τεταγμένοις ύπό τοϋ δήμου (δηλ. τοΐς πωληταΐς) ζαΐ ά- 
•πεγράφοντο τοΰ τελεΐν ένεκα τώ δήμω τήν εικοστήν 
«τετάοτην τοΰ καινού μετάλλου».

Οί αυτοί Σουίδας ζαΐ Άρποκρατίων λέγουσι «Διαγρα- 
»φή έστιν ή διατύπωσις τών πιπρασκομένων μετάλλων, 
«δηλοΰσα διά γραμμάτων άπό ποιας αργής μέχρι πόσου 
»πιπράσζεται πέρατος». Έκ τούτων παραβαλλομένων 
καί πρός τινα έπιγραφήν, διασωθεΐσαν ούχί δμως άκεραίαν, 
περιεχομένων δέ ύπό τόν άριθ· 162 τοΰ Corpus inscriptionum 
graecaruin τοΰ Boehk προζύπτουσι τά έξής :

1.) "Οταν τις ήθελε νά ένεργήση δοκιμαστικός ζαΐ μα- 
στευτικάς έργασίας, (καινοτομία ζαΐ καινοτομεΐν έλέγετ® 
τοΰτο παρ’ ’Αθηναίοις) άνεφέρετο είς τήν αργήν ταύτην, 
τους πωλητάς, και έλάμβανε τήν άδειαν, συνάμα δέ έγί
νετο ύπό τοΰ αίτοΰντος, ήτοι μόνου ύπό τήν έγκρισιν τών 
πωλητών, ή συνάμα μετά τούτων ή τών αντιπροσώπων 
των διάγραμμά τι τοΰ μεταλλείου, ένω έσημειοΟντο διά 
γραμμάτων ή άρχή καί τό πέρας τοΰ μεταλλείου καί ή 
έν γένει οροθεσία του, τοΰτο δέ διά τόν φόρον τών 24 
τοΐς Ο]θ, (τοΰτο εκαλείτο διαγραφή), έάν δέ τις δέν 
έλάμβανε άδειαν δέν έδιδε τάς δεούσας σημειώσεις καί σχέ
δια (ό μή άπογραφόμενος) ύπέκειτο τή άγράφου μετάλ
λου δίκη, χαΐ πας τις ήδύνατο νά τόν μηνύση.
2)'Οσάκις ή πόλις εϊχεν ενεργά μεταλλεΐαπρός πώλησιν, 

έκ διαφόρων αύτήπεριελθόντα λόγων, οί πωληταί έκαμνον 
εΐδός τιδιαχηρύξεως,ώς σήμερον οί οίζονομιζοίέφοροι παρ’ 
ήμΐν, χαΐ οίανδεικνύει ή μνημονευθεΐσα επιγραφή,έν ή έση- 
μειοΰντο τά ονόματα τών πωλουμένων έργαστηρίων (λ. χ. 
έργαστήριον δημητριακόν, άρτεμισιακόν, άφροδισιαχόν, 
αθηναϊκόν) περιεγράφοντο δέ συνάμα καί τά όρια τοΰ μετά 
τοΰ ίργαστηρίου παραχωρουμένου μετα/,λικοΰ χώρου, 
ήτοι έγίνετο καί τούτων διαγραφή. ’Α,ναφέρονται δέ έν 
τή μνημονευθείση έπιγραφή καί παλαιά τινα μεταλλεία 
έγκαταλελειμμένα, εις ευτελή τιμήν πωλούμενα λ. χ. 

αντί εκατόν πεντήκοντα δραχμών, τά όποια χαλοΰνται 
ά ν α σ ά ξ ι μ α.

Τό διά τοΰ δευτέρου τούτου τρόπου τής πωλήσεως τί
μημα κατεβάλλετο άπαξ είς τό ταμεΐον τό δημόσιον, ή 
δέ μή έγκαιρος καταβολή έπέφερε τόν διπλασιασμόν τής 
καταβολής, ώς προκύπτει έκ τοϋ πρός Πανταίνατον λό
γου τοΰ Δημοσθένους, (σελ. 973). "Οτε όμως έζητεϊτο 
άδεια πρός καινοτομίαν, νομίζομεν, οτι έκ τών ύπό τοΰ 
Σουίδα λεγομένων ύπό τάς λέξεις άγράφου μετάλλου δί
κη, τά όποια πρό μικροΰ άνεφέραμεν, δέν κατεβάλλετο 
ποσώς έν αργή τίμημα, άλλά μόνον έάν εύρίσκετο μέταλ- 
λον, κατά τήν γενομένην άπογραφήν έπληρώνετο τό 24 
τοΐς Ο'θ τής άκαθαρίστου παραγωγής· τοΰτο είναι καί 
σύμφωνον, νομίζομεν, πρός τήν φύσιν τών πραγμάτων. 
Ό καινοτομών έδαπάνα πολλά καί πολλάκις είς μάτην. 
Ό Ξενοφών λέγει (IV 28 καί 29) «κίνδυνος δέ μέγας τώ 
καινό τομοΰντι· ό μέν γάρ εύρών άγαθήν εργασίαν πλού
σιος γίγνεται, ό δέ μή εύρών πάντα άπόλλυσιν, όσα άν 
δαπανήσω» έν τοιούτω ζινδύνω ούδείς ήδύνατο νά κατα
βάλω τίμημα ούτε πρότερον, διά τό άβέβαιον τής επιτυ
χίας, άλλ’ ούτε μετά ταΰτα νομίζομεν· διά τά έξοδα τής 
μαστεύσεως ή καινοτομίας, μόνον τόν φόρον τό 24 τοΐς 
Ο θ έπλήρωνε. Τοΰτο δέ τό 24 τοΐς 0|θ έλέγετο ά π ο
ν ο μ ή· τό άπονεμόμενον δηλ. ζαΐ άποδιδόμενον τώ δημο- 
σίω διά τήν κυριότητα τοΰ μεταλλείου· άλλά καί τό μέ
ρισμα έτι ήτο ποσοστόν είς είδος έκάστου μετόχου άπο· 
νομή ώνομάζετο κατά τόν Σουίδαν. Τών μεταλλείων δέ 
ή αξία ήτο διάφορος· ό Τηλέμαχος εϊχεν αγοράσει τοί- 
οΰτον παρά τής πόλεως 90 μνών (9,000 δρ.)· έν τοΐς 
πρός άλλήλους δμως τών πολιτών συναλλαγαΐς ήδύνατο 
νά λάβη και πλειοτέραν άξίαν. Τό παρά Τηλεμάχου λά
λου χάριν εις τόν Πανταίνετον άντί 105 μνών, ήτοι 
10,500 δραχμών πωληθέν έργαστήριον έπώλησεν ό ΙΙαν- 
ταίνετος είς άλλον άντί 3 ταλλάντων καί 2 χιλιάδων έξα- 
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κ οσίων δραχμών ήτοι 20,600 δραχμών μετά τριάκοντα 
οούλων, ών ή άξία τότε ζατά μέσον ορον ήτο 150 δραχ. 
καθ’ έκαστον.

Έν τοΐς μεταλλείοις είργάζοντο οί ’Αθηναίοι διά τών 
δούλων· φαίνεται δέ ότι ζαί αύτοί οί κύριοι καί κάτοχοι 
πολλάζις είργάζοντο. Έν τω πρός Φαίνιππον λόγω ό 
ζητών την αντιδοσιν λέγει: Πόλλ’ έζ τών έργων τών άρ- 
γυρείων εγώ Φαίνιππε, πρότερον αύτόςτωέμαυτοΟ 
σώματι πονών καί εργαζόμενος συνελεξά- 
μην· φαίνεται λοιπόν, ότι ούτος, παραμένων έν τοΐς με
ταλλείοις, έπώπτευε πάντας τούς έργάτας καί τούς έπι- 
στάτας, διευθύνων καί τήν μετάλλευσιν, έάν είχε μεταλ
λευτικός γνώσεις. "Αλλοι πλουσιότεροι καί μή δυνάμε- 
νοι νά παρευρίσκωνται, εΐχον έπιστάτας. Ούτως έν τοΐς 
άπομνημονεύμασι τοΰ Εενοφ. (II. V.) άναφέρεται, δτι Νι
κίας ό Νικηράτου ήγόρασεν επιστάτην διά τά μεταλλεία 
του άντί ταλάντου. Έκ τοΰ αύτοΰ Εενοφώντος έν τοΐς 
πόροις (1V 14) προκύπτει, ότι έπ’αύτοΰ καί πρό αύτοΰ 
οί κάτοχοι τών μεταλλείων έξεμίσθουν αύτά είς άλλους 
μετά τών δούλων, λαμβάνοντες δι’ έκαστον δούλον ένα 
οβολόν τήν ημέραν άτελή, άνευ φορολογικού τίνος δηλ. 
βάρους. Κατ' αυτόν Νικίας ό Νικηράτου έκτήσατο έν τοΐς 
άργυρείοις χιλίους δούλους, ό Ίππόννιζος έξαζοσίους, ό 
δέ Φιλημονίδης τριαζοσίους ήτοι ό μεν Νικίας έλάμβανε 
οραχ. 167 καθ’ έζάστην ημέραν άπό τής μισθώσεως ταύ
της, ό Ίππόνικος δραχ. 100, ζαί ό Φιλημονίδης πεντή- 
ζοντα. Εισόδημα τό όποιον ζαί σήμερον ετι έν τή παρ' 
ήμΐν κοινωνία είναι λόγου άξιον, 60, 36 καί 18 χιλιάδων 
δραχμών έτήσιον εισόδημα ολίγοι σήμερον έν ΆΟήναις 
πλούσιοι έχουσιν έκεΐνοι δέ έξ ένός μόνου είδους άζινή 
του περιουσίας, τών μεταλλείων, άπελάβανον τοσαΰτα.

Ή πολιτεία τών ’Αθηναίων ούδέποτε έμετάλλευσε δι’ 
ίδιον αυτής λογαριασμόν, ούτε έξεμίσθου τά μεταλλεΐά 
της. Ό δέ Εενοφών έν τοΐς πόροις συμβουλεύει τοΐς 

Άθηναίοις τήν μετά τών δούλων μίσθωσιν, ώς έπραττον 
και οί ίδιώται, άλλά τοιοϋτον ούδέποτε έγένετο.

Ή έν τοΐς μετάλλοις έργασία δέν έπεβάλλετο είς κα
ταδίκους ώς ποινή παρ’ Άθηναίοις, ώς έγίνετο παρά ρω- 
μαίοις. Ό Πλούταρχος έν τή συγκρίσει τοΰ Νικίου πρός 
τόν Κράσσον λέγει: «Η άπό μετάλλων έργασία περαι
ώνεται διά κακούργων ή βαρβάρων, ένίων δεδεμένων 
»καί φθειρομένων έν τόποις ύπούλοις καί νοσεροΐς», 
άλλά μάλλον έκ τής εποχής του φαίνεται, ότι έφερε τ· 
παράδειγμα ό Πλούταρχος, ζαί σχετιζώς μόνον πρός τούς 
'Ρωμαίους. Τό νά δέση ό ’Αθηναίος τόν δοΰλόν του, άπει- 
θούντα πρός έργασίαν, έγκειται έν τή φύσει τών πραγμά
των, κακούργοι όμως, υπό τών νόμων τών ’Αθηναίων 
πρός τούτο καταδεδικασμένοι, δέν είργάζοντο έν Ααυρίω.

Άξιον έξετάσεως προσέτι εΐναι καί τά τοΰ συνεταιρι
σμού ώς πρός τά μεταλλεία πώς εΐχον παρ’ ΆΟηναίοις τό 
πάλαι. Έκ τού πρός Πανταίνετον λόγου τοΰ περί μεταλ
λικών πραγματευόμενου, ρ όνου δ’ ήμΐν τοιούτου περισω- 
θέντος, προκύπτει, ότι ΰπήρχον ζοινωνοί είς τήν κατοχήν 
καί έργασίαν τών μεταλλείων.

Ό Νιζόβουλος έκεΐ (σελ. 969), συνδανειστής ών τού 
Πανταινέτου μετά τοΰ Εύέργου, ζαί ζαταλαβόντος τού
του διά τήν μή καταβολήν τών τόκων τό μεταλλεΐον τού 
Πανταινέτου, τό όποιον είζονικώς εΐχον άγοράσει άμφό- 
τεροι παρά Μνησιχλέους, μισθώσει δέ είς τόν Πανταίνετον, 
λέγει ότι μετά τήν κατάληψίν τού Εύέργου έπρεπεν ή νά 
ήναι κοινωνός τής έργασίας καί τών επιμελειών μετά 
τοΰ Εύέργου, ή νά έχη τούτον οφειλέτην άρα ύπήρχον 
κοινωνοί είς τήν μετάλλευσιν τών μεταλλείων και χαμί- 
νευσιν τών μετάλλων.—Έπίσης κατωτέρω περί τών με
ταλλικών δικών όμιλών, λέγει, ότι αύται έγείρονται με
ταξύ τών κοινωνών τών μετάλλων.— Έξ ετέρου λογου 
είς τόν Δημοσθένην άποδιδομένου, τού πρός Φαίνιππον, 
προκύπτει, ότι αί άγοραί μεταλλείων άξιων λόγου τά ό
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ποια εΐς μόνος δέν ήδύνατο ν’ άγοράση, έγίνοντο ύπό πολ 
λών συνάμα κοινωνών. Ό τοϋ Φαινίππου άντίδιχος έν τω 
λόγφ τούτω λέγει: «Επειδή δέ τά μέν τής κοινής άτυχίας 
«μετασχων τοΐς άλλοις τοΐς έργαζομένοις έν τοΐς έργοις, 
»τά δ’ ιδία μεγάλαις περιπεπτωκώς ζημίαις, άπολώλεκα 
»τήν ουσίαν, χαί τό τ ε λ ε υ τ αΐ ο ν ν υ ν ί μ ε δ ε ΐ τή 
»π ό λ ε ι τρία τάλαντα κ α τ αθ είναι, τ ά λ α ν- 
»τ ο ν ζ α τ ά τ ή ν μερίδα· μετέσχον γάρ, ώς μήποτ’ 
«ώφειλον, κάγώ τοΰ δημευθέντος μετάλλου, κτλ»., έξ ού 
προκύπτει, δτι ό ύπέρ ου ό λόγος ειχεν αγοράσει μετ’ άλ

λων μεταλλεΐον, κατά μερίδας πωληθέν, ότι τρεις τοιαύ 
τας μερίδας είχεν αγοράσει ούτος, ότι είχε δημευθή τό 
μεταλλεΐον τοΰτο, καϊ ώφειλε δι’ έκάστην μερίδα νά κα
τάθεση τάλαντον, τρία έν συνόλω.—Έν τή φύσει τών 
πραγμάτων έγκειται, ότι καί πρός καινοτομίαν χαί πρός 
δοχιμαστικάς έργασίας, ήτοι μάστευσιν, έγίνοντο κοινωνοί, 
οίτινες ενδεχόμενον νά ένέμενον έν τή κοινωνία και μετά 
ταΰτα, ήτοι μετά τήν εϋρεσιν τοϋ μετάλλου, ένδεχόμενον 
όμως καί νά διενέμοντο τό μεταλλεΐον, έάν τοΰτο τοΐς 
έπετρέπετο ύπό τοϋ νόμου· άν καί έκ τοϋ περί πόρων συγ
γράμματος τοϋ Ξενοφώντος φαίνεται ότι, έπ’ αύτοϋ δέν 
ήτον εισέτι γνωστόν τό είδος τοΰτο τής κοινωνίας· συμ- 
βουλεόων ούτος τοΐς Άθηναίοις συνεταιρισμόν καί κοινω
νίαν τών δέκα φυλών πρός καινοτομίαν, επιφέρει : «Οϊόν 
»τε δή ούτω καί ίδιώτας συνισταμένους καί κοινουμένου.ς 
»τήν τύχην, άσφαλέστερον κινδυνεύειν», έκτος έάν έννοή 
ό συγγραφεύς, όπερ πιθανόν, ευρυτέραν καί πολυμελή κοι
νωνίαν έξ ιδιωτών, ούχί κοινωνίαν δύο καί τριών άτόμων, 
ώς έγένετο.

'Υπολείπεται τέλος νά είπωμέν τινα καί περί τών με
ταλλικών νόμων καί τών μεταλλικών δικών.

Ή μόνη περί τούτων πηγή είναι ό πρός ΙΙανταίνετον 
τοΰ Δημοσθένους λόγος. ’Ενταύθα ό Νικόβουλος προτεί 
νων παραγραφήν ή ενστασιν άπαραδέκτου, ώς λέγομεν 
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σήμερον, κατά τής κατηγορίας τοΰ ΓΙανταινέτου, καί διότι 
οί Οεσμοθέται δέν ήσαν εισαγωγείς τοΰ εγκλήματος, τό 
όποιον ό Πανταίνετος άπέδιδεν είς τόν Νικόβουλον, καί 
διότι δέν προέβλεπεν ό μεταλλικός νόμος περί αύτοϋ, 
δέν άναφέρει μέν αύτολεξεί τόν νόμον, αναλύει όμως 
είς τέσσαρας κατηγορίας ή περιπτώσεις τό περιεχόμενον 
αϋτοΰ· ήτοι 1) έάν τις έξίλλη τινά τής έργασίας, 2) άν 
τύφη τις, 3) άν όπλα έπιφέρη, 4) έάν έπικατατέμνη τών 
μέτρων έντός. Όρίζων δέ κατωτέρω μεταξύ τίνων λαμ- 
βάνουσι χώραν αί μεταλλικοί δίζαι, λέγει «τάς μεταλ- 
«λικάς είναι δίζας τοΐς ζοινωνοϋσι μετάλλου καί τοΐς είς 
«έτερον συντρήσασι καί όλως τοΐς έργαζομένοις τά μέ- 
>ταλλα, καί τών έν τώ νόμω τι ποιοΰσι»· ήτοι περιορίζει 
τάς μεταλλικός δίκας μεταξύ τών κοινωνών τών μεταλ
λείων καί τών εργαζομένων είς αύτά, καθ’ όσον έλάμ- 
βανον χώραν αί άνω μνημονευθεΐσαι τέσσαρες περιπτώσεις.

Τί δέ έστιν έξίλλειν τινά της έργασίας ·, Έξίλλειν, καί 
έξειλεΐν, σημαίνει παρά τοΐς άρχαίοις έξωθεϊν, άποβάλ- 
λειν, έχδιώκειν. Έάν λοιπόν τις τών κοινωνών ή τών έρ
γαζομένων έν τοΐς μεταλλείβις άπέβαλέ τινα τής κατο
χής καί έργασίας τοΰ μεταλλείου, ύπέκειτο εις τήν πρώ
την τοΰ νόμου περίπτωσιν, ή δέ πράξις, ή έκδίωξις δηλ, 
καί αποβολή έλέγετο έ ξ ο ύλ η, καί ή δίκη δίκη έξούλης· 
ήτο δηλ. ή δίκη αύτη παρ’ Άθηναίοις, ώς είναι τό παρ’ 
ήμΐν περί αποβολής παράγγελμα.—Τό δέ, άν τύ φ η, ση
μαίνει έάν έντός τών ύπονόμων ύφάπτη πϋρ, ήτοι ινα χά
ψη τήν ξυλείαν, ήτις ύπεστήριζεν έν τοΐς ύπονόμοις τά 
αδύνατα χαί άπειλοϋντα χατάπτωσιν μέρη τών ύπονόμων, 
ή ινα διά τοΰ πυρός χαταστήση εύθρυπτον τόν λίθον, 
(έάν καί παρ’ Άθηναίοις ήτο γνωστός, ώς βραδύτερον παρά 
'Ρωμαίοις, ό τρόπος ούτος τής μεταλλεύσεως)· ίσως δέ 
ήτον έμποδισμένος διά νόμου ό τρόπος ούτος τής μεταλ
λείας, ώς δυνάμενος νά φέρη αίφνηδίας καταστροφάς.-— 
Τό δέ,άν δ π λ α έ πιφ έ ρη, έννοεϊ βεβαίως τήν ένοπλον έ· 
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πίθεσιν χατά τών έν τοΐς μεταλλείοις έργαζομένων, ύπό 
πίνας περιστάσεις δέν γνωρίζομεν πιθανώς, έάν οί έν τινι 
μεταλλείω εργαζόμενοι έπετίθεντο κατ’ άλλων είς άλλο 
μεταλλείου έργαζομένων.—Τό δέ, έ π ιχ α τ α τ έ μ ν ει ν 
τών μέτρων έντός, περιείχε τήν άπαγόρευσιν τοΰ 
μεταλλεύειν έντός τοΰ μεταλλικού χώρου τοΰ γείτονος 
καί καταστρέφει τάς καλουμένας μ ε σ ο κ ρ η ν ε ϊ ς 
τάς έκ τοΰ βράχου δηλ. στήλας, ή τοιχώματα, τά έν τοΐς 
μεταλλείοις καί τοΐς υπονόμοις ώς χωρίσματα χρησιμεύ
ονται—Αί οίκαι αύται αί μεταλλιχαί ήσαν ίμμηνοι, ήτοι 
έπρεπε νά είσαχθώσι χαΐ δικασθώσιν έντός ένός μηνός, 
ήσαν δηλονότι, ώς δυνάμεθα νά εΐπωμεν σήμερον, λίαν κα- 
τεπείγουσαΐ ζαΐ συνοπτικώταται.

I. ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΣ.

ΜΕΣΗ ΕΚΗΑΙΔΕΪΣΙΣ EW ΕΑΛΑΔ1

Ή συνήθης διαίρεσις τής έκπαιδεύσεως είς τήν κ α τ ω
τίτην τών Δημοτικών Σχολείων, είς τήν μέση ν τών 
'Ελληνικών Σχολείων χαί Γυμνασίων καί είς τήν ά νω
πέ ρ α ν τοΰ Πανεπιστημίου Αντιστοιχεί πρός τάς πρώ- 
τας τρεις Ιδιαιτέρας, τρόπον τινά, ηλικίας τοΰ άνθρωπί- 
νου πνεύματος. Έν γένει ή πρώτη έκπαίδευσις περιλαμ
βάνει τήν μέχρι τοΰ 10ου έτους περίοδον, ή δεύτερα τήν 
μέχρι τοΰ 18ου καί ή τρίτη τήν μέχρι τοΰ 23ου. Παρα
λείπω τάς έξαιρέσεις τής ταχυτέρας άποπερατώσεως τών 
σπουδών.

Έάν ύπολογίσωμεν τόν πρός έζάστην τών έκπαιδεύ- 
σεων τούτων κανονικώς δαπανώμενον χρόνον, ή κατώτε
ρα και άνωτέρα έκπαίδευσις περιλαμβάνουσιν όμοΰ όσον 
γράνον μόνη ή μέση έκπαίδευσις απαιτεί δι’έαυτήν. Άφ’
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ένός μέν 3 έτη διά τό δημοτικόν σχολεΐον καί 4 διά τό 
Πανεπιστήμιον, άφ’ έτέρου δέ 3 έτη διά τό Ελληνικόν 
Σχολεΐον καί 4 διά τό Γυμνάσιον. ’Εκτός τής χρονικής 
ταύτης σημαντικότητος τής διά τοΰ Ελληνικού Σχολείου 
καί τοΰ Γυμνασίου καλλιεργούμενης μέσης τοΰ έθνους έκ- 
παιδεύσεως, έκαστος έννοεΐ τήν έξοχον σημασίαν τής έν 
ή αΰτη ένεργεϊται άπό τοΰ ΙΟ—18 έτους ηλικίας, διότι 
κατ’ αύτήν ρίπτονται τά θεμέλια τών γνώσεων, έπί τών 
οποίων πρόκειται κατόπιν νά έργασθή ή άναπτυσσομένη 
βαθμηδόν διάνοια. Κατά πόσον ή έν Έλλάδι διεύθυνσις 
τής κρισιμοτάτης δια τό μέλλον ηλικίας άγει χατα σκο
πόν, άποτελεΐ ζήτημα ειδικόν ούχί διά τούς διδασκάλους 
τών Ελληνικών Σχολείων καί τούς καθηγητάς τών Γυ
μνασίων, διότι δι’ αύτούς ό κύκλος έν ω μορφοΰνται άπσ- 
τελεΐ ειδός τι Σινικού τείχους, τό όποιον ού δέδοται τή 
άπό τέχνης εμπειρία νά ύπερβή. ’Απαιτείται έξωθεν εισβο
λή· χαί τό πρόβλημα είναι προ καιρού τεθειμένου πρός 
τούς μελετώντας τήν μεγάλην τής κοινωνίας ζωήν. "Οταν 
αΰτη άπαιτή άνδρας, ή μέση έκπαίδευσις δέν πρέπει νά 
δημιουργή σχολαστικούς. Τοιουτοτρόπως γρήγορα ή άργά 
θά εύρεθή πάντως ικανή δύναμις έν τώ τόπω, ινα μετα- 
τρέψη τήν μέχρι τοΰδε αποκλειστικήν βάσιν τής παρ’ ήμΐν 
μέσης έκπαιδεύσεως, άπό τής έκμαθήσεως όσον ίνεστι 
πλειόνων γραμμάτων, είς τήν γνώσιν όσον ένεστι πλειό- 
νων πραγμάτων.

ΙΙεριμένοντες τήν έποχήν ταύτην, δυνάμεθα νΰν νά μ·- 
λετήσωμεν τό άνά χεΐρας κατά τήν μέσην τής ’Ελλάδος 
έκπαίδευσιν θέμα ύπό τήν έποψιν τοΰ άριθμοΟ τών Σχο
λείων καί Γυμνασίων, τών διδασκόντων έν αύτοΐς και δι- 
δασχομένων, καί τών δαπανών τάς οποίας ό δημόσιος θη
σαυρός καταβάλλει.—Ίδιατέρα οφείλεται άνάμνησις εις τόν 
πρώτον, μετά τούς αγώνας τής μεγάλης έλευθερίας, έν 
έτει 1829 οργανισμόν τοΰ έν Αίγίνη περιφήμου Κεντρι
κού Σχολείου τοΰ Κυβερνήτου, έκ τοΰ όποιου έξήλθεν
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εύρωστος γενεά λογιών, πολιτικών, διοικητών, διδασκά
λων, ζατά τό μέτρον της τότε όπερχειλιζούσης γονιμό
τατος της έθνιχής ζωής. Ό πληθυσμός τών έν τώ Σχο- 
Κείω τούτω πανταχόθεν της 'Ελλάδος συρρευσάυτων μα
θητών ταχέως υπερέβη τούς 500. Εύθύς δέ κατόπιν ώρ 
γανίσθησαν καί αλλαχού τής Ελλάδος δημόσια καί ιδιω
τικά σχολεία, έν τοΐς όποίοις συνεκεντρώθησαν περί τάς 
4—5 χιλιάδας μαθητών. Κατά τάς περί τοΰ έτους 1830 
πληροφορίας τοΰ τότε Υπουργείου τής Παιδείας ύπήρχον 
19 δημόσια σχολεία έν ΙΙελοποννήσω μετά 765 μαθητών, 
18 έν τοΐςΝήσοις μετά 1073 μαθητών, καί 2 έν τή Στε
ρεά Έλλάδι μετά 80 μαθητών, μή υπολογιζόμενων άλ)ών 
τινων δημοσίων καταστημάτων, έν οις έξεπαιδεύουτο 160 
μαθηταί. Τό όλον τής έν δημοσίοις σχολείοις εκπαιδευόμε
νης νεολαίας άνήρχετο εις 2528 άτομα, εις τά όποια 
προσθετέον καί 2000 περίπου έκπαιδευόμ3να έν ίδιωτικοΐς 
σχολείοις.

Ή έν τή κατόπιν έπελθούση βασιλική περιόδω έθνική 
έχπαίδευσις διαχωρίζεται τελειότερου είς τάς κεφαλαιώ
δεις διακρίσεις τής χατωτάτης, μέσης καί άνωτάτης. "Ο
σον άφορα τήν μέσην, ή πρώτη περί αύτής πρόνοια χρο
νολογείται άπό τής έν ετει 1833 ίδρύσεως τού έν Ναυ- 
πλίφ Γυμνασίου μετά Ελληνικού Σχολείου, τήν όποιαν 
έπηχολούθησε (1835) ή έν ΆΟήναις καί Αιγίνη σύστασις 
βμοίων Ι’υμνασιο-Σχολείων. Συγχρόνως έσχηματίσθησαν 
6 Ελληνικά Σχολεία έν ΙΙελοποννήσω, (Τρίπολις, Καλά- 
μαι, Πάτραι,Σπάρτη, Πραστός καί Πύργος), i έν τή Στε
ρεά Έλλάδι (Μεσολόγγιον, Άμφισσα, Λαμία καί Υπάτη) 
καί 8 έν τοΐς νήσοις (Χαλκίς, "Γδρα, Τήνος, Άνδρος, 
Μάξος, Σίφνος, Θήρα καί Σκύρος).

Ή άνάπτυξις τής μέσης έκπαιδεύσεως τοΰ έθνους ήκο- 
λούθησε τήν έπομένην άνάπτυξιν εις Γυμνάσια καί Ελλη
νικά Σχολεία. Άπό τών 3 Γυμνασίων τού 1835,ύπελογί- 
ζοντο 7 τοιαύτα έν έτει 1855 καί 8 έν έτει I860· οί άριθμοι 

δέ ούτοι άνέβησαν είς 16 τώ 1866, χαί είς 18 τώ 1874·, 
χωρίς νά λησμονηθή ή κατά τό 1864συντελεσθεϊσα ένωσις 
τοΰ πρώην Ίονίου Κράτους,έξής ό οργανισμός τής μέσης 
έκπαιδεύσεως είσήλθεν είς εύρύτερον κατ’ άνάγκην κύκλον*  
Έκ τής έπόψεως τών διδασκόντων, άπό 34 καθηγητών, 
τούς όποιους περιελάμβανε ή έν τοΐς Γυμνασίοις διδασκα
λία τού 1850, τώ 1855 άνέβη ό άριθμός ούτος είς 52 χαί 
τώ 1874 είς 120. "Οσον δέ άφορφ τούς διδασκόμενους, 
άπό 968 τώ 1855, άνέβησαν ούτοι εις 1289 τώ 1860, 
είς 1908 τω 1866 καί είς 2,460 τώ 1874.

Ή δέ έτέρα εποψις τής μέσης έν τοΐς Έλληνικοΐς Σχο
λείοις έκπαιδεύσεως παριστά τά έξής φαινόμενα. Άπό 
τών 18 Ελληνικών Σχολείων τοΰ 1835, άνεβιβάσθη ό ά
ριθμός αύτών είς 80 τώ 1855, είς 87 τώ 1860, είς 123 
τω 1866 και είς 136 τώ 1874. Καί οί μέν διδάσκοντες 
έν αύτοΐς άπό 175 τώ 1850 ήλαττώθησαν είς 135 τώ 
1855, ίνα προβιβασθώσιν είς 280 τώ 1874, οί δέ διδα
σκόμενοι άπό4224 τώ 1855, άνέβησαν είς 5,739τώ 1860, 
είς 6,675 τω1866 καί είς 7,646 τώ 1874.

Έπί τοΰ όλου έκ τών προεκτεθέντωυ άποδείκνύεται 
ή Ισχυρά διεύθυνσις τών πνευματικών αγώνων τοΰ Ελλη
νικού έθνους είς έλάττωσιν τής έν τή άμαθεία άχλύος. 
Κατά τοϋτο οί απόγονοι φαίνονται γνήσια τέκνα τών προ
γόνων. Έν τούτοις εΐναι περίεργος ή μελέτη τής διανομής 
τών άνωτέρω,είς διδάσκοντας καί διδασκόμενους, άριθμών 
κατά τούς διαφόρους νομούς τής 'Ελλάδος. Ό επόμενος 
πίναξ εΐναι ίκανώς ενδεικτικός έκ τών περί τοΰ έτους 1874- 
καταστατικών πληροφοριών τοΰ ύπουργείου τής Παιδείας, 
όσον άφορα τάς έκπαιδευτικάς τοΰ κατά τόπους Ελληνι
κού πληθυσμού τάσεις καί τήν περί αυτών διοικητικήν πρό
νοιαν. Δι’ όσους αύτη δέν έδωκε τόντελευταίου λόγον της, 
τό στάδιον τής προόδου ευρίσκεται πάντοτε πρός τά έμπρός.

!
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Νομοί Γυμνάσια 
κ««. Ηαί.

Έλλ Σχολεία Πληθυσμός
«5 1870Μ.

Άττικκαί Βοιωτίας 4 37 1054 13 39 1282 136,804
Εύβοιας 1 5 71 8 17 426 82,541
Φθιώτ. και Φωκί^ος 1 5 79 10 14 584 108,421
Άχαρ. καί Αιτωλίας 1 6 80 13 23 440 121,693
Άχαίας καί Ήλιίος 2 12 278 9 20 767 149,561
Αρκαδίας 1 6 125 16 32 717 131,740
Λακωνίας 1 6 86 12 20 496 105,851
Μεσσηνίας 1 5 122 10 22 573 130,417
Άργ. καί Κορινθίας 2 12 170 10 24 647 127,820
Κυκλάδων 1 6 160 23 43 1051 123,299
Κέρκυρας 1 8 114 6 12 273 96,940
Κεφαλληνίας 1 6 66 5 11 232 77,382
Ζακύνθου 1 6 55 1 3 131 44,557

"Ολον 18 120 2460 136 280 7646 1,437026

Τήν πρώτην θέσιν κατέχει είς άμφότερα τά στάδια τής 
μέσης έχπαιδευσεως ό νομός Αττικής, βεβαίως διά τήν 
jv μέσω αύτοϋ ΰπαρξιν τοΰ πληθυσμού τής ’Αθηναϊκής 
πρωτευουσης. Ακολουθεί ζατά μέν τό Γυμνασιακόν τμήμα 
ό τής ’Αχαίας και Ήλιδος (278 μαθ.), χατά δέ τό Σχο- 
λειακόν ό τών Κυκλάδων (1051 μαθ.). Τήν τελευταίαν 
θέσιν κατέχει ή Ζάκυνθος. Καί όμως, κατ’ αναλογίαν τοΰ 
πληθυσμού, εις χειρονα θέσιν διατελοΰσιν οί νομοί τής ’Α
καρνανίας και τής Μεσσηνίας, δσον άφορα τάς γυμνασια- 
κάς σπουδάς. Εκ δέ τής έπόψεως τών 'Ελληνικών Σχο
λείων, παρίσταται οΰσιωοώς χωλαίνουσα ή έν τώ νομώ 
Αχαίας χαί Ήλιδος έζπαίδευσις, ζατά τόν άριθμόν τόσον 
τών Οιοακτηρίων όσον και τών διδασκόντων χαί διδασκό
μενων, ένώ εΐναιό πολυπληθέστερος τής έπικρατείας νομός.

Οσον άφορα τάς δαπάνας, δι’ ών λειτουργεί ό μηχα
νισμός τής έν Έλλάδι μέσης έκπαιδεύσεως, άπό 63,876 
δραχμών, τάς όποιας κατέβαλεν ό δημόσιος θησαυρός 
διά τήν συντήρησιν τών Γυμνασίων χαί 'Ελληνικών Σχο
λείων τφΰ 1835, μετά δεκαετίαν (1845) άνέβησαν ανται 

Η ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ.

είς δραχ. 147896, μετά εικοσαετίαν (1855) είς δραχ. 
250,713, μετά τριακονταετίαν (1866) είς δοαχ. 863420 
καί μετά τεσσαρακονταετίαν (1876) είς δραχ. 1000600. 
Έάν άναλογίσωμεν τόν άριθμόν τών έν τοΐς Γυμνασιοις 
καί Έλληνιχοΐς Σχολείοις μαθητών τού 1874 πρός τό 
κατά τό έτος τούτο δαπανηθέν είς συντήρησιν τών διδα
κτηρίων τούτων χρηματικόν ποσόν (10106 μαθηταί: 
969,400 δρ.), κατά μέσον ορον απαιτούνται 96 περίπου 
δραχμαί πρός μέσην έκπαίδευσίν ένός μαθητου κατ έτος. 
Ή δαπάνη είναι ίκανώς μετρία, συγκρινομένη μάλιστα πρός 
τάς τών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

’Εν τοΐς τελεταίοις κατά τό 1874έξηκριβώθησαν748 άρ
ρενες μαθηταί καί 1227 θήλεις. Τά έκπαιδευτήρια ταΰτα 
άνήζουσιν ή είς τήν ιδιωτικήν ένέργειαν ή τήν έταιριςικήν, 
καί υπελογίζοντο ζατά τό προμνησθέν έτος είς 18 άρρε- 
νων καί 15 θηλέων. Παρατηρητέον δέ δτι, κατ’άντίθεσιν 
πρός τήν Πολιτείαν, μόνη ή ιδιωτική πρωτοβουλία έκάλε- 
σεν μέχρι τούδε είς τήν μέσην έκπαίδευσίν τό ώραϊον φύ- 
λον, τού οποίου είναι έντελώς άγνωστος ή προσπέλασις 
έν τοΐς Γυμνασιοις καί τοΐς Έλληνικοϊς Σχολείοις τής Ε
πικράτειας.

II ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ·

Αίτελωνιακαί τής έπιχρατείας άρχαί χατά μέν τό 1873 
έξέδωκαν 293 καταδικαστικάς αποφάσεις διά παραβάσεις 
τών έν ίσχύϊ κατά τής άμέσου ή εμμέσου λαθρεμπορίας 
διατάξεων, έπιβαλοΰσαι χρηματικός ποινάς τό όλον δρ. 
202.769· κατά δέ τό έτος 1874 ό άριθμός τών μέν κα
ταδικών άνέβη εί; 305, τών δέ χρηματικών ποινών προε- 
βιβάσθη έτι μάλλον είς δρ. 380,548. Είναι άληθές, δτι 
τά ποσά ταΰτα (έζ τών όποιων παραλείπονται εύάριθμο: 
τινες αποφάσεις όλως άσημάντου διαφέροντο;) έπί ίφέσεί 
τών χαταδικασθέντων έτροποποιήθησαν ύπό τοΰ Ύπουρ- 
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γείου τών Οικονομικών, διότι ήκύρωσε τοΰτο 99 ζαταοί- 
χας τοΰ έτους 1873 χαί 81 τοΰ 1874, έν γένει δέπεοιώ- 
ρισ*  τάς χρηματικάς ποίνάς εις δραχ 65,859 τώ 1873 
χαΐ δραχ. 77,579 τώ 1874. Τοιαύτη έλάττωσις είς τά 
ποσά τά διχαστιχώς, τρόπον τινα, άντιπροσωπεύοντα τήν 
έν Ελλάδι τό πλεΐστον μή άνακαλυπτομένην λαθρεμπο
ρίαν, προζαλεΐείς ιδιαιτέρας σκέψεις. 'Αρά γε αί χατά τό
νους τελωνιακαί άρχαί ήμάρτησαν έπί τοσοΰτον, ώστε τά 
δύβ τρίτα τών χρηματικών ποινών τοΰ 1873 καί τά 
τέσβαρα πέμπτα τών χρηματικών ποινών τοΰ 1874 έπρε
πε νά καταπέσωσιν έκ τής άνωτέρας δικαιοσύνης τοΰ υ
πουργείου,—ή τό φαινόμενον τοΰτο οφείλεται μάλλον είς 
τήν άπό ιστορικών καί πολιτικών λόγων χαρακτηριστι
κήν τής ύπουργικής δικαιοσύνης έποψιν ;

Άλλ’ ένώ έλλείπουσιν αί είς έξακρίβωσιν τοΰ προκει
μένου θέματος είδικαί έπί έκάστης ύποθέσεως πηγαί, έάν 
άναλογίσωμεν τάς οπωσδήποτε έπιβληθείσας λαθρεμπορι- 
χάς ποινάς άπέναντι τών πραγματοποιηθεισών τελωνιακών 
εισπράξεων, παρατηροΰμεν, ότι στάσιμων σ/εδόν τούτων 
ούσών.(10,380,716 δραχ. τώ 1873 καί 10,553,862 τώ 
1874), παρ’ ολίγον αί λαθρεμπορικαί ποιναί νά διπλα- 
««σθώσι (202,769 δρ. τώ 1873 καί 380,548 τώ 1874). 
Ο τελωνιαχός οΟεν οργανισμός προσέκρουσε πλειότερον 
και πρός τά εμπορευόμενα άτομα, τά όποια τόν έδολιεύ- 
θησαν πλειότερον τω 1874 ή τώ 1873, καί πρός τήν έπι- 
τηρητικήν τής έπικρατείας άρχήν, ήτις έφάνη μαλακο- 
τέρα, ώς προεξετέθη, κατά τό 1874 ή κατά τό 1873.

Αΐ έπιβληθεΐσαι κατά τήν έν λόγω διετίαν τελωνιαχαί 
ποιναί δύνανται νά μελετηθώσι διττώς, έκ τών παραβια- 
σθεισών διατάξεων καί έκ τών πρός τοΰτο χρησιμευσάν- 
των εμπορικών ειδών. Τοιουτοτρόπως κατά μέν τό 1873 
έλαδον χώραν 175 παραβάσεις περί τάς άναγχαίας δη
λώσεις τών πλοιάρχων, 8 περί τάς διασαφίσεις, 29 περί 
τήν μεταφοράν καί εισαγωγήν έμπορευμάτων μή ύποκει- 

μενών εις τέλος, 13 περί τήν λιμενικήν άστυνομίαν καί 
68 περί τήν κυρίως εισαγωγήν. Κατά δέ τό 1874 έλαδον 
χώραν 114 παραβάσεις περί τάς δηλώσεις, 7 περί τάς 
διασαφίσεις, 53 περί τήν μεταφοράν ζαΐ έξαγωγήν τών 
μή ύποζειμένων είς τέλος έμπορευμάτων, 8 περί τά λιμε
νικά καί 123 περί τήν εισαγωγήν. Έκ τής άντιπαραθέ- 
σεως ταύτης παρατηρεί έκαστος, ότι έπί μέν τών φυλατ- 
τόντων η προδιδόντων τήν ουσίαν τύπων, τών δηλώσεων 
ήτοι τών δίασαφίσεων καί τών λιμενικών, ύπάρχει πρόο
δος άπό τοΰ 1873 είς τό 1874· μάλιστα έπί τών δηλώ
σεων, αί έπί τών οποίων παραβάσεις ζατέπεσαν άπό 175 
είς 114. "Οσον όμως άφορα τήν κυρίως ούσίαν τοΰ λα
θρεμπορίου, παρατηρεΐται σχεδόν διπλασιασμός τών περι
πτώσεων άπό τοΰ έτους 1873 είς τό 1874, διότι άπό 68 
προεβιβάσθησαν αύται εις 123.

Ίκ δέ τής έπόψεως τών πρός λαθρεμπορίαν συνηθε- 
στέρων ειδών, έπί λαθρεμποριζοΰ ποσοΰ δραχμών 43979 
τώ 1873, ό καπνός, τά χειρόκτια,ό ζαφφές καί ή ζάκχα- 
ρις περιλαμβάνουσι σχεδόν τά |. Έν γένει είς τό άνά χεΐ
ρας φαινόμενον προίσταται τό τελωνεΐον Σύρου (14,813 
δρ.), έπονται δέ τό τελωνεΐον Κερκύρας (14,492 δρ.), τό 
τελωνεΐον Καλαμών (3331 δρ.), τό ύποτελωνεΐον Σίφνου 
(2182 δρ.), τό τελωνεΐον Πειραιώς (1370 δρ.), τό τελω
νεΐον Γυθείου (1200 δρ.), κλπ. Ή αύτή περίπου διεύθυν- 
σις τών λαθρεμπορικών τάσεων καί κατά τό 1874, όσον 
άφορα τά έμπορικά είδη καί τά τελωνεία, έν οις όμως 
προσετέθη τό ύποτελωνεΐον Άνδρου έπί λαθρεμπορίφ είς 
υφάσματα μεταξωτά δρ. 3786.

Ώς έκαστος έννοεΐ, αί άνωτέρω λεπτομέρειαι τής τ<- 
λωνιακής έν Έλλάδι καταστατικής εΐναι τό πλεΐστον έν- 
δειζτικαί. "Οστις π. χ. ήθελεν έξ αύτών συναγάγει, ότι 
ασήμαντος εΐναι παρ’ήμϊν ή λαθρεμπορία, βεβαίως προτάσ
σει κατά πρώτιστον λόγον τήν πίστιν του είς τήν κανο
νικήν λειτουργίαν τοΰ τελωνιακοΰ όργανσιμοΰ, λησμονε1 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΑΔΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1821.

Μεταξύ τών 28 ζητημάτων, τά όποια κατά τήν 9 Ο
κτωβρίου 1828 ύπέβαλον οί αντιπρόσωποι τών Συμμάχων 
Δυνάμεων πρός τόν Κυβερνήτην τής 'Ελλάδος, τό 24ον 
περιεστρέφετο είς τήν έξακρίβωσιν τών κατά τήν Ελλάδα 
έπί Τουρκοκρατίας ’Αρχών, άπό τοϋ Πασά τής ξηράς καί 
τοϋ Καπετάν Πασά τής Θαλάσσης μέχρι τοΰ Κβτζάμπα- 
ση, καθώς καί τών ορίων τής έξουσίας αύτών.

Κατά πόσον ή έπί τοϋ θέματος τούτου έρευνα συνδέεται 
πρός τήν ιστορικήν τοΰ διοικητικού τών έθνών όργανι- 
σμοϋ άνάπτυξιν, άνάγκη νά άποδειχθή πρός μόνους έχεί- 
νους, οΐτινες, μυωποϋντες πρός τόν άφ’ έαυτοΰ άναπτυσ- 
σόμενον πρακτικόν κόσμον, πλάττουσιν ιδιαίτερον, έκτός 
τών πραγμάτων, φανταστικόν κόσμον. Διά τά αρτιγενή 
πρό πάντων έθνη κυριώτατος όρος τής θετικής άποχατα- 
στάσεως αύτών εΐναι ή σπουδή τών παρελθόντων άπό εύ- 
στίκτου, τρόπον τινα, καί ιστορικής άναγκαιότητος κα
τασκευασμάτων τής κοινωνικής ζωής. Υποθέτω όθεν ώς 
λίαν ένδιαφερούσας τάς πληροφορίας, άς διετύπωσεν ό 
Κυβερνήτης έπί τοΰ προμνησθέντος ζητήματος· καί ένώ 
ό ήμέτερος τόπος έζησεν έκτοτε ήμισυν σχεδόν αιώνα,άν- 
τιστοιχοΰντα πρός τριπλοΰν περίπου χρονικόν διάστημα 
έν έτέρα τής άνθρωπότητος περιόδω, δεν άμφιβάλλω ότι 
πάντοτε καιρός εΐναι νά έκτιμήση τις μελέτας προσφάτους 
είς τήν έποχήν,καθ’ ήν ύπό τό σκότος τοΰ βαρύτερου πα
ρελθόντος τής 'Ελλάδος ένεκυμονεΐτο ό ύπαρχων νΰν εθνι
κός βίος αύτής. Ιδού ή τοΰ Κυβερνήτου πρός τάς συμ
μάχους δυνάμεις σχετική άπάντησις:

«’Εάν ήθέλαμεν ν’ άναπτύξωμεν τά κύρια αίτια,έκ τών 
οποίων οί Μουσουλμάνοι έκινήθησαν νά ζαταστήσω- 
σιν είς τήν Ελλάδα τό Διοικητικόν σύστημα, τό όποιον 
κατέπαυσεν είς τό 1821, ήθελεν εΐναι άνάγκη νά ζάμω- 
μεν όλόκληρον βιβλίον, ένώ εδώ πρόκειται λόγος μόνον 
περί έκθέσεως συνοπτικής. Θέλομεν έπομένως περιορισθή 
είς τό νά έκθέσωμεν τό σύστημα τοϋτο, όπως ύπήρχεν είς 
έκαστον τών τμημάτων, τά όποια οί Τούρκο: ώνόμαζον 
Σαντζάκια (ή Άγιαλετέ^θέλομεν δέ κάμει άρχήν άπό 
τήν Πελοπόννησον.

Ή χερσόνησος αυτή ήτον Ά γ ι α λ ε τ έ, είς τό όποιον 
ή Πόρτα έστελλε ΓΙασάν 3 ούρών ύπό τό όνομα Μώρα- 
Β α λ ε σ ή· ή διάρκεια τής διόιζήσεώς του έζρέματο άπό 
τήν διαγωγήν του ζαί άπό τήν θέλησιν τοΰ Σουλτάνου. 
Παρηχολούθει δέ τόν Πασάν τούτον ένας διερμηνεύς τών 
ξένων γλωσσών, λαμβάνων ζατ’ εύθεϊαν άπό τόν Σουλ- 
τάνον τό δίπλωμα τοϋ διορισμού του.

Δύο άλλοι Πασάδες 2 ούρών, υπαγόμενοι είς τόν Μ ώ- 
ρ α-Β άλεσή, διωρίζοντο Φρούραρχοι, ό μέν τοϋ Ναυ
πλίου, ό δέ τής Μοθώνης. Ό Πασάς, άν ζαί διοικητής πο
λιτικός καί πολεμικός, καί κατά πάντα άπόλυτος, έχρεω- 
στει όμως νά φέρεται -συμφώνως μέ τά αύθεντικά ψηφί 
σματα τά κανονίζοντα τήν εσωτερικήν διοίκησιν. Ή Πελο- 
πόνησος διηρεΐτο είς 24 έπαρχίας, τάς έφεξής· Κόρινθος, 
Βοστίτσα, Καλάβρυτα, Πάτρα, Γαστούνη, Πύργος, Καρύ- 
ταινα, ’Αρκαδία, Νεόκαστρον, Μοθώνη, Κορώνη, Άνδροϋ- 
σα, Νησί, Καλαμάτα, Αεοντάρι, Μιστράς, Μονεμβασία, 
Τριπολιτσά, "Αγιος Πέτρος, Βραστός, ’’Αργος, Έμπλά- 
χιχα, Φανάρι ζαί Κάτω Ναχαγές. Έκάστη τών έπαρχιών 
τούτων εΐχεν ένα Καδήν, ένα Βοϊβόδαν, δύο Κοτζαπάσι· 
δες, ένα Σεντούζ Έμίρην (Ταμίαν) καί ένα Καπού Μετ- 
λούχμπασην (’Αστυνόμον). Είς έζάστην ζώμην ή χωρίου, 
ήσαν περιπλέον δύο Προεστοί. Έζτός τούτου, είς όσας έ· 
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παρχίας χατώκουν Τούρκοι, ό σημαντικώτερος μεταξύ 
αύτών διωρίζετο Άγιάνης.

'Οσάκις διωρίζετο νέος ΙΙασάς εις την Πελοπόννησον, 
δλαι αύται αί Άρχαί είχον χρέος νά ύπάγουν νά τόν 
προσκυνήσουν είς Τριπολιτσάν, τήν Καθέδραν τής Κυβερ
νήσεως· ό δέ Πασάς έπρόσταζε τότε καί άνεγινώσκοντο 
είς τό Διβάνι του αι διαταγαί τοΰ Σουλτάνου, έπί πα
ρουσία τών υπαλλήλων Τούρκων,καί τών Κοτζαμπάσιδων 
τής Α'. Κλάσεως.

Έδιδεν επομένως τό Καφτάνι είς τούς δημοσίους 
ύπουργούς, καί έσχημάτιζε τό Συμβούλιόν του έξ ένός 
ή δύο Τούρκων, έκλεγομένων μεταξύ τών σημαντικω- 
τέρων, δύο Κοτζαμπάσιδων τών πλέον ισχυρών, καί τοϋ 
διερμηνέως του. Μετά ταΰτα δέ, έκαμνεν έναρξιν τών 
χρεών του, γνωστοποιών δι’ έγκυκλίων πρός όλας τάς 
έπαρχίας τήν άφιξιν του καί τάς διαταγάς τοΰ Σουλ
τάνου.

'Οσάκις ήθελεν ό Πασάς νά παρεισάξη νεωτερισμόν 
τινα, έχρεώστει νά καθυποβάλη τό σχέδιόν του είς όλας 
τάς τοπικάς Άρχάς, καί νά άναφέρεται περί τούτου είς 
τήν Πόρταν. Έζήτει διά τάς πράξεις του τήν γνώμην 
τοΰ Συμβουλίου, άλλ’ ή θέ)»ησίς του άπεφάσιζε τά πάντα.

*Αν καί ειχεν ό Πασάς τήν σύμπραξιν τοΰ Συμβουλίου, 
έχρεώστει πάλιν κατ’ έτος νά συγκαλή όλους τούς Κο- 
τζαμπάσιδες τών Επαρχιών είς Τριπολιτσάν, καί νά τοΐς 
κοινοποιή έπί γενικής Συνελεύσεως τάς διαταγάς τής 
Πόρτας, νά τοΐς παραστένη τάς χρείας τής ’Εσωτερικής 
Διοικήσεως, καί νά τοΐς γνωστοτοιή τά περί τοΰ ποσοΰ 
τών φόρων καί τούς διορισμούς τών Βοϊβόδων. Αίτήσας 
δέ καί λαβών τήν συγκατάθεσίν των ώς πρός τά διακοι- 
νωθέντα, έξέδιδε τάς άναγκαίας διαταγάς.

π. χ. ήτον ύποψία 
ταραχαί έσωτερικαί, ό

Είς περιστάσεις εκτάκτους, έάν 
έξωτερικοΰ πολέμου, ή συνέβαινον 

Πασάς μετεκάλει τότε καί τούς ’Αρχιερείς διά νά βεβαιω- 
θή περί τής υποταγής τών χριστιανών.

Αί άποφάσεις του, έξαιρουμένων τινων, τάς όποιας αί 
περιστάσεις ύπηγόρευον, έπρεπε νά έπιστηρίζωνται εις τό 
Ί λ ά μ ι τοΰ Μεχκεμέ.

Ή Πόρτα διώριζε προσέτι δύο ’Αξιωματικούς περί τόν 
Πασάν, τόν μέν όνομαζόμενον Μ ο υ κ α μ π ε λ · τ ζ-ή, 
τόν δέ Δεφτέρ Κεχαγιά. Ό πρώτος έκράτει όλα τά 
Κατάστιχα όπου έσημειοΰντο ά) αί όροθεσίαι τών έπ·αρ- 
χιών, τών χωρίων, τών καλλιεργουμένων είτε χέρσων 
γαιών· β’) ό άριθμός τών κατοίκων, κατά τήν παλαιόθεν 
γενομένην καταμέτρησιν. Ό αξιωματικές ουτος είχε χρέ
ος νά δίδη είς τήν Κυβέρνησιν πληροφορίας περί όλων 
αύτών τών πραγμάτων. Όπόταν ήνοίγοντο αύτά τά κα
τάστιχα, έχρεώστει νά ήναι παρών ό Δεφτέρ Κεχαγιάς 
καί νά τά σφραγίζη ένταυτώ ίκ νέου. Ό Μουχαμπιλε- 
τζής δέν είχε τό δικαίωμα του νά τά άνοίγη μόνος. Οί 
δύο ουτοι άξιωματικοί, ώς καί οί δύο Πασάδες τών φρου
ρίων, δέν συμμετεϊχον παντελώς είς τά πολιτικά πράγ
ματα.

Έστέλλοντο παρά τής Πόρτας καί ούο άλλοι άξιωμα· 
τίκοί ύπό τό όνομα Ά λ ά-Μ π έ ι δ ε ς, έκ τών όποιων ό 
μέν διέτριβεν είς Τρίπολιτζάν, ό δέ είς Μιστράν. “Ησαν 
δέ άρχηγοί δύο πολεμικών καταστημάτων, λεγομένων 
Σ π α η λ ί κ ι α, χωρίς όμως ούδέ αύτοί νά συμμετεχωσι 
ποσώς τών πολιτικών πραγμάτων.

Κίς πάσαν έπαρχιαν ήτον ένας Καδής, διοριζόμενος άπό 
τόν 'Ρ ο ύ μ ε λ η-Κ α ζ α σ κ έ ρ η ν, έκ τής τάξεως τών 
γραμματισμένων. Διέμενε δέ είς τό ύπούργημα τοΰτο 
άπό 6 έως 12 μήνας, καί σπανίως έως 18. Έδίκαζεν 
άνεκκλήτως όλας τάς πο)νΐτικάς καί έμπορικάς ύποθέσεις 
παντός είδους καί βαθμού. Αύτός ό ίδιος ήτο καί έκτελε- 
στής τών άποφάσεών του, τήν έκτέλεσιν τών όποιων μό
νος ό Πασάς ήδύνατο νά άναβάλη, έκζαλών τήν ύπόθε- 
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σιν είς Τριπολιτσάν πρός άναθεώρησιν. Έν τοσούτω, αύ
τη ή δυναμική (facultative) έκκλησις ήτον κατάχρησις 
έξουσίας. "Αν καί αί αποφάσεις τοΰ Καδή έπεδέχοντο έκ- 
τέλεσιν, αί κρισολογίαι μολαταύτα παρετείνοντο έπ’ άπει
ρον, διότι ή νομική τών Τούρκων, ούσα ασαφής καί αν
τιφατική, εξηγείτο κατά διαφόρους τρόπους παρά τών 
Ουλεμάδων, καί έκ τούτου έπί μάλλον συνεπλέκετο ή δι- 
κανική.

Είς τόν διορισμόν νέου Πασά ή Καδή, αί προοικασθεϊ- 
σαι ύποθέσεις έδύναντο νά συζητηθώσι, καί πολλάκις ή 
άπόφασις τοΰ νέου Καδή ήτον εναντία τής του προκα- 
τόχου του. Διότι, έκεΐνος μέν άπεφάσιζε π. χ. κατά τήν 
γνώμην τοΰ Μ ο υ σ εί ν-Έ φ έ ν τ η, αυτός δέ κατά τήν 
τοΰ Ά λ ή-Έ φ έν τ η. Αί τοπικαί συνήθειαι καί ό και
ρός μόνον ήδύναντο νά δώσωσι τέλος είς παρόμοιας κρι- 
σολογίας.

Περί δέ τών εγκληματικών ύποθέσεων, ό Καδής άνε- 
φέρετο είς τόν Ιΐασάν, καί άνευ ρητής αύτοΰ διαταγής 
δέν έδύνατο νά έξετάση ταιαύτην ΰπόθεσιν.

Ό Καδής είχε περιπλέον τό δικαίωμα νά άκούη τά 
παράπονα τών πολιτών, καί νά τά έκθετη είς τάς πολι
τικός Άρχάς, νά άντεξετάζη τά τών φόρων καί νά έξε- 
λέγχη τάς άπάτας ή τάς καταχρήσεις, δι*  εγγράφου του 
προς τόν ΙΙασάν. Τό έγγραφον τοΰτο λεγόμενον Ίλάμ, 
είχε κάποιον βάρος.

"Ολαι αί πωλήσεις αμπελώνων, όσπητίων, δένδρων, 
εργαστηρίων, κτλ. άπητειτο νά καθυποβάλωνται είς τόν 
Καδήν· καί, δια νά έχη κΰρος ή πώλησις, ήτον άπαραί- 
τητον τό παρ’ αύτοΰ διδόμενον χοντζέτι (έγγραφον 
ιδιοκτησίας). Τό γνήσιον τής πωλήσεως έβεβαιοΰτο άπό 
μάρτυρας, Χριστιανούς είτε Τούρκους.

Είς τάς μεταξύ χριστιανών καί μουσουλμάνων δια
φοράς, ή μαρτυρία ένός χριστιανού δέν ήτον δεκτή, ούτε 
ύπέρ, ούτε κατά.

Ό Καδής είχε προσέτι τό δικαίωμα νά έπισυνάπτή ένα 
πιστοποιητικόν είς τάς πρός τόν Πασάν, ή πρός τήν 
Πόρταν, ’Επαρχιακός άναφοράς. Μ’ όλα ταΰτα, αύστη- 
ρώς άπηγορεύετο είς αύτόν νά λάβη μέρος είς τά πο
λιτικά πράγματα.

Πριν τής άναγορεύσεως τοΰ νΰν Σουλτάνου, ό Βοϊβό- 
δας διωρίζετο παρά τής Πόρτας κατ’ αίτησίν τής Κοινό- 
τητος, ή τών Μ α λ α κ ι α ν έ Ζ α α πίδ ων (άγοραστών 
τοϋ δεκάτου). Άλλά, δυνάμει ψηφίσματος τοϋ νΰν Σουλ
τάνου, ό διορισμός τών Βοϊβοδάδων έγίνετο άπό τούς 
Πασάδες.

Ό Βοϊβόδας έχρεώστει νά είσπράττη τό χαράτζι (κε- 
φαλιάτικον), νά άκολουθή τάς οδηγίας τοϋ Πασά, νά 
έκτελή τάς άποφάσεις τοϋ Κριτηρίου, καί νά ενεργή τάς 
αιτήσεις τών Κοτζαμπάσιδων, ώς πρός τήν έσωτερικήν 
Άστυνομίαν ή τήν είσπραξήν τών δοσιμάτων.

Διά πάσαν πώλησιν γής είχε τό δικαίωμα νά έκδίδη 
κυρωτικόν έγγραφον λεγόμενον Ταπί, τό όποιον μόνον 
έκαμνε τήν πώλησιν άναμφισβήτητον.

Ό Βοϊβόδας ήτον ενιαύσιος. Ό δέ παρά τοΰ Πασά διο
ριζόμενος Άγιάνης έργον είχε νά υπερασπίζηται τά δί
καια τών ομοθρήσκων του. Ό Καπό ϋ-Μ π ου λ ο ύ κ- 
μ ασης, εκλεγόμενος άπό τούς Κοτζαμπάσιδες, παρηκο- 
λούθει τόν Βοϊβόδαν μετά 10 ή 15 ένοπλων. Άλλά δέν 
έδύνατο καμμίαν διαταγήν νά έκτελή άνευ τής συγκατα- 
θέσεως τών Κοτζαμπάσιδων.

Οί Κοτζαμπάσιδες έκλέγοντο άπό τούς προεστωτας τών 
κωμοπόλεων καί τών χωρίων, οίτινες, συνερχόμενοι είς 
τήν πρωτεύουσαν τής έπαρχίας, ένήργουν τήν εκλογήν 
διά τής πλειοψηφίας καί χωρίς είς ταύτην ποσώς νά πα- 
ρεμβή κάμμία Τουρκική Άρχή. Γενομένης τής εκλογής 
οί ίδιοι εκλέκτορες καθυπέβαλλον τήν πράξίν των είς τόν 
Καδήν, δι’ ένυπογράφου καί ένσφραγίστου γράμματός
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των, καί έζητουν τό Ίλάμι του. Ό Καοής, ένώπιον τοΰ 
Βοϊβόδα, τοΰ Άγιάνη καί τών έπισημοτέρων Τούρκων, 
μαρτυρούντων τήν θέλησιν τών Προεστώτων, έξέδιδε τό 
ζητούμενον πιστοποιητικόν, καί διευθύνοντο όλα είς τήν 
έπικύρωσιν τοΰ Πασά.

ΟΙ Κοτζαμπάσιδες ήσαν ενιαύσιοι. "Εκαστος τούτων 
έχρεώστει είς τό τέλος τής διοικήσεώς του νά δώση λό
γον τών πράξεών του εϊς τήν επαρχίαν, διά νά λάβη άπο- 
λυτικόν έγγραφον. "Οσαι Έπαρχίαι εύχαριστοΰντο άπό 
τούς Κοτζαμπάσιδές των,έκοινοποίουν τούτο δι’άναφορών 
των πρός τόν Πασαν, όστις συνήθως παρέτεινε τήν διάρ
κειαν τοΰ υπουργήματος των καί είς τόν άκόλουθον χρό
νον. Ούτοι έζανόνιζον τόν τρόπον τής είσπράξεως τών 
δοσιμάτων, ζαί όδύναντο νά κάμνωσιν έκτακτα έξοδα, τά 
όποια μετά ταΰτα καθυπέβαλλον είς τήν ’Επαρχιακήν 
Συνέλευσιν. Ειχον τό δικαίωμα νά προδιαθέτωσιν έν γένει 
όλας τάς ύποθέσεις τών ραγιάδων, ένταυτώ ζαί νά κρί 
νωσι τάς ύποθέσείς των όποιασδήποτε φύσεως· καί άν 
ηύχαριστώντο άμφότερα τά μέρη, καμμία Τουρκική ’Αρ
χή δέν έούνατο νά παρεμβή είς τήν έξέτασιν τής ΰπο- 
θέσεως. Άκόμη ζαί οί ύπό φυλακήν χριστιανοί έδύναντο 
νά προστρέξωσιν είς τούς Κοτζαμπάσιδες διά νά τύχωσι 
τής έλευθερώσεώς των.

Καμμία διανομή ή εΐσπραξις φόρων δέν ήμπόρει νά 
πραγματοποιηθή άνευ άδειας καί γνώμης τών Κοτζαμπά- 
σιδων. Η πρός τόν Πασαν σχέσις των είχε μέγα βάρος. 
"Ολαι τών κωμοπόλεων ή χωρίων αί άναφοραί έπρεπε 
διά μέσου αύτών νά δίευθύνωνται πρός τάς Τουρκιζάς 
Άρχάς. Καί είς κάνένα άλλον, παρά τόν Πασαν, δέν 
έχρεώστουν νά δίδωσι λόγον τής διοικήσεώς των· είς τού
τον δέ μόνον άπέκειτο τό δικαίωμα νά τούς παίδευση 
ή νά τούς άνταμείψη.

‘Η μεγάλη επιρροή τών Κοτζαμπάσιδων κατά τήν 
Πελοπόννησον έπήγαζε ά) έκ τοΰ ότι οί 'Γοΰρκοι ήσαν ό-

Ή μεγάλη επιρροή τών Κοτζαμπάσιδων κατά τήν Πε
λοπόννησον, έπήγαζε ά.) έκ τοΰ οτι οί Τούρκοι ήσαν ολι
γάριθμοι, καί πάντοτε δηρημένοι πρός άλλήλους· β'.) δι»*  
τι παλαιόθεν αί έπαρχίαι έπεμπον είς Κωνσταντινούπολιν 
ένα ή δύο έκ τών προκρίτων, οΐτινες, συνιστάμενοι ώς 
άντιπρόσωποι, έλευθέρως έγνωμοδότουν είς τήν Πόρταν. 
Μέ τόν καιρόν, ή σύστασις αύτη έμεινε δικαίωμα είς τούς 
Πελοποννησίους, οΐτινες έστελλον άντιπροσώπους, έφω- 
διασμένους μέ επίσημον έγγραφον, τόσον άπό μέρους τών 
χριστιανών, όσον καί άπό μέρους τών Τούρκων.

Είς τούς Τούρκους ή συνήθεια είχεν ίσχύν άνωτέραν 
τοΰ νόμου. Έξ αιτίας τούτου έπρεπε πάντοτε δύω ή τρεις 
καί κάποτε τέσσαρες Κοτζαμπάσιδες νά διαμένωσιν είς 
Κωνσταντινούπολιν, ύπό τό όνομα Βεκίλιδες τοΰ 
Μω ρ έως.

Ή ύπόληψίς, τήν όποιαν οί άπεσταλμένοι ούτοι άπε- 
λάμβανον πλησίον τής Πόρτας, ώς έκ τών μέσων τά ο
ποία τοΐς έχορήγει ή Πατρίς των, ένέπνεε κάποιαν συ
στολήν είς τούς Πασάδες, τινές έκ τών οποίων καθηρέ- 
θησαν δι’ ένεργείας αύτών.

Ό Σε ντο ύκ-’Ε μ ί ρ η ς (Ταμίας) έφύλαττεν όλα τά 
χρήματα, άτινα διά χειρός του έμελλον νά παραδίδωνται 
είς τάς Τουρκιζάς άρχάς. Έκράτει τά κατάστιχα τών λο
γαριασμών έκάστης επαρχίας, ζαί έφύλαττε τούς κα
ταλόγους τών φορολογιών, ύπεγραμμένους παρά τών 
Κοτζαμπάσιδων. Ό άξιωματικός ούτος, άν ζαί υπαγόμε
νος είς τόν ΙΙασάν, έχρεώστει όμως νά άζολουθή τάς 
δίβταγάς αύτών.

Οί Προεστώτες τών κωμοπόλεων καί χωρίων ειχον ω
σαύτως χωριστόν Ταμίαν, όνομαζόμενον Καψιμ άλην, 
όστις έζλέγετο καθ’ όν τρόπον ζαί οί Κοτζαμπάσιδες, 
•ίς τους οποίους χρέος είχε ν’ άναφέρεται διά τάς ύπο- 
θέσιΐς τών χωρίων.

1ΤΟΣ 4—ΦΤΑ. 39—ΜΑΙΟΣ 1876. 9
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Τοιαύτη ήτον ή πολιτική Διοίκησις τής ΙΙελοποννήσου. 
Άλλά δύναται τις νά πιστεύση, δτι ένας Πασάς, δσ- 
τις άνέβη εις τήν υψηλήν ταύτην άξίαν, άφοΰ προ ολίγου 
διετέλει κρεοπωλών, άλλως δέ άραθής επίτροπος άπολύ- 
του Δεσπότου, δύναται' τις λέγορεν νά πιστεύση, ότι άν
θρωπος τοιοϋτος ήρπόρει ποτέ νά φέρεται επιεικώς, καί 
νά άκολουθή διοικητικός διατάξεις;

Συνήθως ουτοι, γνωστοί κατ’ εξοχήν διά τό σκληρόν 
καί δύσκολον τοΰ χαρακτήρός των, συνιστώντο εις τήν 
εύνοιαν του Σουλτάνου, ώς παρά πάντα άλλον άξιώτεροι. 
νά κυβερνώσι τόν λαόν.

Είς τάς αύθαιρέτους Κυβερνήσεις, τά πάντα γίνονται 
κατά τήν Οέλησιν τών ’Αρχηγών, οιτινες έχουσι τήν δύ- 
ναριν νά κάρνωσι νόρους, καί κατά τήν άρέσκειάν των 
νά τούς έφαρρόζωσιν. Ή ραδιουργία, ή άπατη καί ό δό
λος διευθύνουσι τάς πράξεις των. Ταΰτα πάντα ήσαν έτι 
πλέον δεινότερα ώς πρός τά τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, 
άπό τήν όποιαν ήτον έξωρισρένη ή παιδεία. Κανείς δέν 
έδύνατο νά λαλήση έρπροσθεν τοΰ Πασά, όστις είχε τό 
δικαίωρα νά σηκώση τήν ζωήν οΰτινος ήθελεν έκ τών διοι- 
κουρενων του, καί διά τοΰτο πάντοτε έντρορος έπλησία- 
ζέ τις εις τό παλάτιόν του. Έτρόραζεν άκόρη καί πριν 
ίδή τόν Δεσπότην τοΰτον, καί άκούση τήν άπειλητικήν 
του φωνήν· 150 ένοπλοι στρατιώτας Καβάσιδες λε- 
γόρενοι, ένας Ίτζ-Άγ άς, καί ό Δ ή ρ ι ο ς, έφύλαττον 
άδιαλείπτως τήν πύλην τοΰ Πασά, καί έν ρόνον νεΰρα 
τής κεφαλής του άπεφάσιζε τήν ζωήν τοΰ ίκετεύοντος.

Ή έπαρχία τής Σπάρτης είχε σύστηρα διαφορετικόν. 
Προ τοΰ 1770, διοικεΐτο άπό τούς Καπιτάνους, ρεταξύ 
τών οποίων έκλέγετο ό ’Αρχηγός, φέρων τό ό'νορα 
Μπάς-Κ α π ιτά ν. Ή Έπαρχία αΰτη έπλήρωνεν είς τήν 
Πόρταν 4000 γρόσια διά κεφαλιάτικου.

Είς τήν Μάνην, πώποτε δέν ύπήρξε Τουρκική Άρχή. 
Μετά τό 1770 ό Καπιτάν Πασάς, διετάχθη άπό τόν Σουλ- 
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τάνον νά διορίση εκεί Διοικητήν ύπό τό όνορα Μ π έ η ν 
τής Μάνης- καί έκτοτε, ή ’Επαρχία αΰτη ήναγκάσθη 
νά πληρώνη 15,000 γρόσια κεφαλιάτικου.

Ό Μπέης έχρεώστει νά έπαγρυπνή είς τήν διατήρησιν 
τής εύταξίας- νά πέρπτ. τούς φόρους είς τόν Καπιτάν 
Πασάν- καί, χρείας τυχούσης, νά ζητή άπ’ αυτόν βο
ήθειαν.

Ιό Σαντζάκι τής Ε ύ ρ ί π ο υ περιείχε τήν 
Εύβοιαν, Αττικήν, Θήβας, Αεβαδίαν, Τουρκοχώρι, Μπου- 
δουνίτζαν, Ζητοΰνι, Σάλωνα, Διδωρίκι καί Μαλανδρϊνον. 
Τό δέ τοΰ Κάρελι (Αιτωλία καί Ακαρνανία), τό όποιον πε
ριείχε τό Μεσολογγίου, Ανατολικόν ,Βλοχόν, Σηρόρερον, 
Βάλτον καί Βόνιτσαν, έρπεριελαρβάνετο είς τήν Διοίκη- 
σιν τοΰ Σαντζακιού τής Εύρίπου. Άλλ’ έπειδή τό δέκατον 
τοΰ Σαντζακιού τοΰ Καρελίου είχε δοθή είς τήν Βα λι δ έ 
(ρητέρα τοΰ Σουλτάνου) διά νά τό νέρεται, αΰτη κατώρ- 
θωσε νά διορίζεται είς αύτό ό Διοικητής κατ’ ευθείαν άπό 
τήν ΙΙόρταν, καί ύπό τό όνορα Κ άρ ε λι-Μ ο υ σ ε λ ί ρ 
νά άναγνωρίζεται ρόνον άπό τόν ΙΙασάν τής Εύρ ί π ο υ.

Ή Ναύπακτος, Άπόκουρον, Κράβαρι, Καρπενήσι, Πα- 
τρατζήκι καί Δοροκόν έσχηράτιζον χωριστόν Σαντζάκι- 
Αί δέ έπαρχίαι τοΰ Άσπροποτάρου καί τών Άγράφων, 
ύπήγοντο είς τό Σαντζάκι τών Τρικκάλων.

Είς τά Σαντζάκια ταΰτα διωριζοντο Ιΐασάδες 3 Ούρών. 
Τό σύστηρα τής Διοικήσεως ήτον δροιον ρέ τό τής ΙΙε- 
λοποννήσου, διαφέρον ρόνον ώς πρός τήν άρχήν τών 
Κοτζαρπάσιδων, όποιους αί έπαρχίαι αύται δέν έκλεγον 
παντελώς, άλλ’ ούτε εΐχον τό δικαίωρα νά στέλνωσι Β ε- 
κίλιδες είς τήν Κωνςταντινούπολιν.

Τό είδος τοΰτο τής Κυβερνήσεως έφυλάχθη ρέχρι τής 
έποχής τοΰ Άλή ΙΙασά, τοΰ όποιου ό οεσποτισρος τίποτε 
δέν έσεβάσθη.

Ή νήσος 'Ύδρα ύπήγετο είς τόν Καπί’ϊά'*  Πασά, καί



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

διοιχεϊτο παρά τών έντοπίων άριστοκρατικώς. Οί πρόκρι
τοι αύτής τής Νήσου, οί σημαντικότεροι κατά τά πλού 
τη καϊ τήν έπιρροήν, ήσαν εις δύο κόμματα διηρημένοι, 
έκαστον τών οποίων διοικούσεν έναλλάξ τήν Νήσον ένιαυ- 
σιως.

Τό σώμα τών Προκρίτων έκαμνε διατάξεις διά τήν δια- 
τήρησιν τής ευταξίας, διά τό έμπόριον καί τήν θαλασ
σών ’Αστυνομίαν. Εις δέ τών έντοπίων έχτέλει τά χρέη 
τοϋ ’Αστυνόμου ύπό τό όνομα Ζα μπ ί τ ης, ό διορισμός 
τοΰ οποίου καθυπεβάλλετο είς τήν έπίκρισιν του Καπιτάν 
Πασά.

Ή "Υδρα είχε προσέτι μίαν Καγγελλαρίαν, συνισταμέ- 
νην άπό ένα Γραμματέα καί τινας Παρέδρους, οί όποιοι 
έδίκαζον τάς διαφοράς. Αί αποφάσεις των άνεκρίνοντο 
παρά τών Προκρίτων. Έκτέλει δέ ή Καγγελλαρία χαί τά 
καθήκοντα τοϋ Μνήμονός (Νοταρίου).

"Εν κριτήριον έκκλησιαστιχόν έκρινε τέλος πάντων τάς 
συμπιπτοΰσας διαφοράς περί γάμου, διαζυγίου, κτλ.

Ή Νήσος Σπετσών διοιχεϊτο καθ’ δν τρόπον καί ή 
"Υδρα.

Ή Νήσος Ψαρών ύπήγετο είς τόν Καπιτάν Πασά καί 
διοιχεϊτο άπό Δημογέροντας εκλεγόμενους άπό τόν λαόν. 
Οί πολϊται όλοι, είς γενικήν συνέλευσιν συναθροιζόμενοι, 
ένήργουν τήν εκλογήν 12 έκλογέων, οίτινες έκλεγον δι’ 
εν έτος τρεϊς Δημογέροντας καί ένα ταμίαν. Ό ταμίας, 
βοηθούμενος άπό δύο συνεργάτας, όνομαζομένους Δατζιέ- 
ρους, παρελάμβανεν όλα τά εισοδήματα. Άλλ’ όπόταν έ- 
πρόκειτο λόγος περί μεγάλων πραγμάτων, οί Δημογέ
ροντες εϊχον χρέος νά συγκαλώσι τόν λαόν είς γενικήν 
συνέλευσιν, διά ν’ άποφασίζωνται όμοφώνως.

"Ολαι αί περί πολιτικών ή έμπορικών υποθέσεων διαφο- 
ραί καθυπεβάλλοντο εις αίρετοκρίσίας

*0 Καπιτάν Πασάς έπεκύρωνε τάς έκλογάς, ώς καί τάς 
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άποφάσεις τών αίρετοκριτών, χωρίς όμως είς ταύτας νά 
παρεμβαίνη παντελώς- έξέταζε δέ μόνον τάς έγκληματι- 
κάς ύποθέσεις.

Αί Νήσοι τοΰ Αιγαίου Πελάγους, Σκόπελος, Σκιάθος, 
Ήλιοδρόμια, Σκΰρος, Σαλαμίς, Αίγινα, Πόρος, Κέα, Θερ- 
μιά, Σέριφος, Σύφνος, Κίμωλος, ’Αμοργός, Μήλος, Πο- 
λύχανδρος, Σύκινος, Ίος, Σαντορίνη, ’Ανάφη, Κάσσος, 
Άστυπαλαία, Πάτμος, Νάξος, Πάρος, ’Αντίπαρος, Μύκο
νος καί Τρίκερα,ύπήγοντο ώσαύτως είς τόν Καπιτάν Πα- 
σάν,όστις είς πάσαν μίαν έστελλεν ένα έπιστάτην τοϋ δέκα
του, μουσουλμάνον είτε χριστιανόν, όνομαζόμενον Ζ α μ
π ί τ η ν.

Έζάστη τών νήσων τούτων εϊχε τούς Προεστώτάς της, 
έκλεγομένους έκ τής ζλάσεως τών πλουσιωτέρων χαί 
ισχυρότερων, καί βοηθούμενους παρά δύο συνεργατών. Αί 
διαφοραί έθεωροΰντο άπό τούς Προεστώ τας ή αίρετοκριτάς 
άλλ’ εκαλούντο είς τόν Καπιτάν ΙΙασάν, όστις άπεφάσιζε 
πάντοτε τά έγκληματικά.

Καμμία άΧ7*η  Τουρκική ’Αρχή δέν εΐχε τήν παραμιχράν 
έπιρροήν είς τάς νήσους ταύτας, χαί ούδ’ αύτός ό Σουλ
τάνος δέν έστελλεν είς αύτάς άμεσους διαταγάς.

Ή Νήσος Σάμος ύπήγετο είς τόν Σεισλάμην, όστις 
έστελλεν είς αύτήν κατ’ έτος διοικητήν Τούρκον, είχε 
δέ χαί Προεστώτάς.

Ή Νήσος Τήνος ύπήγετο είς τόν Ζ α ρ α π χ α ν Λ, 
όστις έστελλεν είς αύτήν ενα Ζ α μ π ί τ η ν. Διοιχεϊτο δέ 
καθ’ δν τρόπον καί αί λοιπαί, καί ό Ζαμπίτης δέν έκαμνε 
τίποτε χωρίς τήν συναίνεσιν τών Προεστώτων.

Ή Νήσος Άνδρος, ύπαγομένη κατά πρώτον είς τήν 
Σουλτάναν, έδόθη μετά τόν θάνατον αύτής είς τόν Ζ α- 
ρ α π χ α ν ά, όστις έστελλεν είς αύτήν ένα Ζαμπίτην διά 
τήν διατήρησιν τής εύταξίας, καί διά νά χρίνη τάς διαφο
ράς τών έντοπίων. Ή Νήσος αυτή ειχεν ένα Κοτζάμπα- 
σην, όστις άμα έκλεχθείς άπό τον λαόν, άπήρχετο είς
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Κωνσταντινούπολιν, όπου έπλήρωνε τό λεγόμενον Ίλ τ ι- 
ζ ώ μ ι τής Νήσου, ζαί, λαμβάνων τήν έπιζύρωσιν τοϋ 
αξιώματος του άπό τόν Ζ α ρ α π χ α ν α-Έ μ ί ν η ν. έ- 
πανήρχετο πρός έζπλήρωσιν τών χρεών του. Ό Ζαμπί- 
της ούτος δέν έζτέλει ζαμμίαν διχαστικήν άπόφασιν, -χω
ρίς τήν συγκατάθεσιν τοϋ Κοτζαμπάση.

Αί Νήσοι Αέρος, Κάλυμνος, Χίσυρος, Τήλος, 
Χάλκη, Κάρπαθος, Σύμη και Καστελόριζον, ύπή- 
γοντο εις τόν Μπέην τής 'Ρόδου, όστις έστελλεν είς αύ
τάς Ζαμπίτιδες. Έντοσούτω ειχον χαί τούς Προεστώτάς 
των, άπολαύοντες τό Δικαίωμα τοϋ νά τούς έζλέγωσι.

X ί ο ς.—Έπί τής τελευταίας παραδόσεως τής Χίου είς 
τούς Τούρκους ζατά τό 1694,οί Χριστιανοί κάτοιζοι τής 
νήσουέλαβον διά συνθήκης πολλά προνόμια,έκ τών οποίων 
τά κυριώτερα είναι τά εφεξής.

Α'. Ή άπόλυτος θρησκευτική έλευθερία.
Β'. Ή παρά τής κοινότητος διεύθυνσις τών τοπικών 

πραγμάτων.
Τ'. Ή άτέλεια τοϋ δεζάτου, περιορισθέντες εις μικρόν 

τινα ©όρον, λεγόμενον Τ α κ ρ ί τι (Τακρίλι).
Δ'. Ή νήσος έχρεώστει νά εχη ένα καί μόνον Διοικη

τήν Τούρκον, ονομαζόμενου Μ ο υ σ ε λ ί μ η ν.
Ε’. Καμμία Τουρκική οικογένεια δέν έδύνατο νά κατοι- 

κή έπί τής Νήσου.
ΣΤ'. Ό άριθμός τών Τούρκων, οΐτινες κατεϊχον τό φρού- 

ριον, ητο προσδιορισμένος καί ή φρουρά έπρεπε νά άλ- 
λάζη άπό καιρόν εις καιρόν.

Ζ'. Ένας μόνος Άγας Τούρκος ήρχετο κατ’ έτος, και 
έσύναζε τό δόσιμον 20,000 οκάδων μαστί-χης.

Οί κάτοικοι καθυπεβάλλοντο είς τό χ α ρ ά τ σ ι.
Μετά καιρόν οί κάτοικοι έστερήθησαν πολλά άπό τά 

προνόμια ταΰτα, καί εις τά 1820, τό διοικητικόν σύ
στημα τής Χίου έζειτο έπί τών ακολούθων βάσεων:

"Ο Σουλτάνος έστελλε κατά διετίαν ένα Διοικητήν, όνο- 
μαζόμενον ώσαύτως Μου σ ε λ ί μ η ν, όστις, πληρόνων 
ποσότητά τινα είς τόν κύριόν του, έδιοικοΰσε τήν Νήσον 
οι’ ίδιον του λογαριασμ,όν. Είχε δέ ούτος καί ένα αστυ
νόμον λεγόμενον Σούμπασην.

Τό φρούριον είχεν ένα άρχηγόν, μέ άπεριόριστον διάρ
κειαν, έχοντα ύπό τάς διαταγάς του άξιωματικούς καί 
φρουράν Τουρκικήν.

Ένας κριτής Τούρκος, ονομαζόμενος Καοής, έστελλε- 
το άπό τήν Κωνσταντινούπολιν, καί αυτός έθεώρει τάς 
άφορώσας τούς Τούρκους καί ραγιάδες πολίτικος καί έγ- 
κληματικάς ύποθέσείς, έχων ώσαύτως άπεριόριστον διάρ
κειαν.

Έστέλλετο προσέτι άπό Κωνσταντινούπολιν καί ένας 
Τούρκος διά τήν σύναξιν τής μαστίχης ονομαζόμενος 
Σακί ζ-Έ μ ί ν η ς. Άν καί δέν είχεν ούτος κάμμίαν 
άμεσον έξουσίαν, έγίνετο καταχρηστικώς προστάτης καί 
άρχηγός τών χωρίων, όπου γίνεται ή μαστίχη, κειμέ
νων κατά τό μεσημβρινόν τής Νήσου, 21 τόν άριθμόν. 
Κατά τούτον τόν τρόπον έχώριζεν άπό τήν κοινότητα 
τής Νήσου τούς κατοίκους τών χωρίων, όντας όλους χρι
στιανούς. Μήν άρκούμενος είς τοϋτο, έπέβαλλεν είς αυ
τούς ποινάς υπέρογκους καί τούς μετεχειρίζετο σκλη- 
ρώς· καί τελευταίου οί δυστυχείς ούτοι ήναγκάζοντο νά 
δίδωσιν, έκτός τοϋ δοσίματος τών 20 -χιλιάδων όκάδων, 
όλην τήν μαστίχην ήτις τούς έμενε, καί τήν οποίαν έπλη- 
ρόνοντο είς τό έκτον τής τρεχούσης τιμής.

Πολλοί τών Διοικητών τούτων καί τών υπαλλήλων 
αξιωματικών των μετέφερον τάς οικογένειας των, καί 
οϋτω κατεπατήθη τό προνομίου, τό όποιον ειχον οί χρι
στιανοί, διά νά μή έμπορή νά ζατοική είς τήν Νήσον 
κάμμία Τουρκική οικογένεια.

Έζτός τών ’Αρχών τούτων,ή οθωμανική Πόρτα άνεγνώ- 
ριζε τήν κοινότητα ή Δημογεροντίαν τής Χίου, συγχπ- 
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μένην άπό 5 εντοπίους πολίτας, κατ’ έτος αναμενομένους. 
Ή οθωμανική Πόρτα άπετείνετο πάντοτε πρός αύτούς 
δι’ όλας τάς ύποθέσεις τάς άφορώσας τούς ραγιάδες, και 
δι’ όλας τάς περί χρημάτων εκτάκτους καί καταχρηστι
κάς απαιτήσεις της.

Οί Δημογέροντες ειχον άντιπροσώπους είς Κωνσταντι
νούπολή, έζλεγομένους ένιαυσίως μεταξύ τών έμπορευο- 
μένων είς ταύτην τήν πόλιν Χιών. Έδιδον δέ είς αυτούς 
οδηγίας περί τών υποθέσεων τής Κοινότητος μετά τής 
Μητροπόλεως. Παρεκτός τής Δημογεροντίας, ειχεν είσέτι 
ή Νήσος πολιτικάς χριστιατικάς Άρχάς, μάλλον ή ήττον 
έξαρτωμένας άπό εκείνην. Οί Δημογέροντες ουτοι, οδη
γούμενοι άπό τά έθιμα καί τάς αποφάσεις διαφόρων Συ
νελεύσεων τών προκρίτων τοϋ τόπου, είχον πληρεξουσιό
τητα είς όλας τάς πολιτικάς, θρησκευτικός,οικονομικός, 
φιλανθρωπικός καί τής δημοσίου έκπαιδεύσεως τάς ύπο- 
θέσεις. ΙΙρίν άπολυθώσι τών χρεών των, ώφειλον νά δώ- 
σωσιν είς τήν Κοινότητα λόγον τής διοικήσεώς των.

Τήν Κοινότητα ταύτην, ύποστηριζομένην άπό όλους 
τούς Χριστιανούς (τής όποιας μόνον οί κάτοικοι τών Μα- 
στιχοχωρίων, διά τά προεκτεθέντα αίτια, δέν άπετέλουν 
μέρος), έσέβετο ή ’Οθωμανική Πόρτα. Ή ενωσις αύτη τών 
χριστιανών, καί ή τήν όποιαν έκαμνον πληρωμή ύπερό- 
γων ποσοτήτων, περιέστελλον τήν πρός τάς καταχρή
σεις κλίσιν τών Τούρκων. Άπελάμβανον δέ έπίσης μετά 
τών ’Εβραίων, καθόσον ήτο δυνατόν ύπό τοιούτους τυράν
νους, ΰπαρξιν θρησκευτικήν καί πολιτικήν».—

ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ.

Αί κατά τά 'Ελληνικά τελωνεία ένεργούμεναι εισπρά
ξεις δύνανται νά διαιρεθώσιν είς τέσσαρας κεφαλαιώδεις 
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κατηγορίας· διότι πρόκειται κατ’ αύτάς ή περί τελών ίμ- 
πορευμάτων, ή περί τελών τής ναυτιλίας, ή περί έγγειων 
φόρων, ή περί δημοσίων εισοδημάτων άπό ειδικών φυσι
κών προϊόντων, ήτοι τής Θηραϊκής γής, τών μυλοπετρών 
τής γύψου, τοϋ άλατος καί τοϋ Ααυριωτικοϋ μολύβδου.

Καί τά μέν έπί τών εμπορευμάτων τέλη άπό 10282 
094 δρ. τώ 1872 άνίβησαν είς 10380716 τώ 1873 καί 
10553872 τώ 1874. Τά δέ τέλη τής ναυτιλίας άπό 181 
377 δρ. τώ 1872 άνέβησαν εις 192697 τώ 1873 καί κα
τέπεσαν είς 173873 τώ 1874. Οί δέ έγγειοι φόροι άπό 
2773160 δρ. τώ 1872 κατέπεσαν είς 2594550 τώ 1873, 
ίνα άνορθωθώσι,κατά τό ήμισυ τοϋ έλλείματος, είς 2669 
317 τώ 1874. Έκ δέ τών λοιπών δημοσίων δικαιωμάτων, 
ή μέν Θηραϊκή γή άπό 35083 δρ. τώ 1872 παρέσχε 44 
170 τώ 1873 καί 56162 τώ 1874, αί δέ μυλόπετραι άπό 
75851 δρ. τώ 1872 κατέπεσαν είς 56862 τώ 1873, ίνα 
άναβώσιν είς 61655 τώ 1874, τό δέ έκ τής γύψου δημό
σιον εισόδημα άπό 29370 δρ. τώ 1872 κατέπεσεν είς 16 
227 τώ 1872 καί 16237 τώ 1874, τό δέ έκ τοϋ άλατος 
άπό 829505 δρ. τώ 1872 κατέπεσεν είς 765999 τώ 
1873 καί 769020 τώ 1874, τό δέ έκ τοϋ Ααυριωτικοϋ 
μολύβδου άπό 252 247 δρ. τώ 1872 έδιπλασιάσθη σχε
δόν είς 524860 τώ 1873, άνέβη είς 98675 κατά τάς 
πρώτας 40 ημέρας τοϋ 1874.

Ώς προκύπτει έκ τών άνωτέρω άριθμών, μόνα τά έπί 
τών έμπορευμάτων τέλη καί τό άπό τής θηραϊκής γής 
δημόσιον εισόδημα ήκολούθησαν σταθερόν άνάπτυξιν κα
τά τήν έν λόγω τριετίαν 1872 —74. Αί λοιπαί εισπρά
ξεις παριστώσιν έπαισθητήν, κατά τό μάλλον ή ήττον, 
κατάπτωσιν. "Οσον δέ άφορά ιδιαιτέρως τόν Ααυριωτι- 
κόν μόλυβδον, ή έκ τών πρώτων ημερών ύποδειχθεϊσα 
σημαντική υψωσις τής έξ αύτοϋ δημοσίας προσόδου άνε- 
βίβασε μέν τόν κατά τήν 30 Ιανουάριου 1874 σχε- 
δίασθέντα προϋπολογισμόν τών άπό μεταλλείων καί όρυ- 
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κτών δημοσίων εισοδημάτων είς 2932000 δρ. άντί τών 
1592000 δρ. τοΰ 1873), άπεδείχθη όμως έκ τών ύστερων 
ματαία, διότι τό ολικόν άπό τών μεταλλείων καί ορυκτών 
εσοδον τής έπικρατείας συνεποσώθη κατά τόν ύηφισθέντα 
τή 6 Δεκεμβρίου 1875 (προ)υπολογισμόν τοΰ 1874 είς 
μόνον 1000000 δρ.Έν γένει έν τή προκειμένη τρεετή ηε- 
ριόδω αί όλικαί(έκτόςτοΰ Λαυρίωτιχοΰ μολύβδου)άπό τών 
τελωνείωνείσπράξεις ήκολούθησαντήν έπομένην άνάπτυξιν. 
Άπό 14206440 τοΰ 1872, κατέπεσαν είς 14051223 τώ 
1873 καί άνέβησαν είς 14353126 τώ 1876.

Α'—Έάν άναλύσωμεν ίκάστην τώντριών πρώτων,περίτάς 
τελωνιακάς εισπράξεις, κατηγοριών είς τά άποτελοΰντα αύ
τάς μέρη,έφ’όσον ή τετάρτη κατηγορία περιλαμβάνει τοπι
κά,ούτως είπειν, καί καί ούχί γενικά τής έπικρατείας φαι
νόμενα, παρατηροΰμεν, ότι τό κύριον τών έπί τών έμπο
ρευμάτων τελών άποτελεϊ ή εισαγωγή,ένεργουμένη δι’ 27 
τελωνείων (8521089 δρ. τώ 1872 καί 8098842 τώ 
1873)· κατόπιν έρχεται ή έξαγωγή (1611428 δρ. τώ 
1872 καί 2106972 δρ. τώ 1873) ένεργουμένη κυρίως 
άπό τών λιμένων τής Κερκύρας (290801 δρ. τψ ά έτει 
καί 
καί 
καί 517726 τώ β ), 
139862 τώ 6') 
τώ 6') τών Κυθήρων (5167 τώ ά καί 10823 τώ β ). 
τής έξαγωγής τής λοιπής έπικρατείας ό δημόσιοςθησαυρός 
είσέπραξεν 984 δρ. τώ 1872 καί 9010 τώ 1873· ό δέ λόγος 
τής διαφοράς ταύτης εΐνε ή έν τή Έπτανήσω διατήρησις 
τοϋ προ τής ένώσεως τελωνιακοϋ κατά τήν έξαγωγήν συ
στήματος,όπερ διά τήν λοιπήνΈλλάδα ώς μικράς σημασί
ας έξαίρεσις άπαντάται έν τή έφαρμογήκατά τούς έλαιοπυ 
ρήνας (2 λεπ. τήν όκά),τά ράκη (2 λεπ. τήν όκά.) καί τά 
θραύσματα τών υέλων (6 λεπ. τήν όκά.)

Αί σπουδαιότεροι τών κατά τήν εισαγωγήν δημοσίων 

708905 τώ β'), της Κεφαλληνίας (680410 τώ ά 
548698 τώ β), τής Ζακύνθου (507942 τώ ά 

τής Λευχάδος (94179 τώ ά καί 
, τής Ιθάκης (28851 τω ά καί 42737 

Έκ

εισπράξεων ένεργοΟνται έν τρισί τελωνείοις. Τοιουτοτρό
πως τό έν ΙΙειραιεϊ είσεκόμισε κατά τό 1872 είς τόν οη- 
μόσιον θησαυρόν 1718673 δραχ. καί 1900433 τώ 1873, 
τό έν Έρμουπόλει1471247 τώ ά έτει καί 1522524 τώ β 
τό έν ΙΙάτραις1794166 τώίά καί Ι479423τώ β’. Έκ τών 
άλλων τελωνείων επτά μέν ύπερέβησαν τάς 200 χιλ. δρ. 
έτησίων εισπράξεων, ήτοι τό έν Κερκύρα 856005 δρ. τώ 
ά έτει καί 834666 τώ β’, τό έν Κεφαλληνία 548878 
τώ ά καί 424256 τώ β', τό έν Ζακύνθω 446581 τώ ά 
καί 371451 τώ β', τό έν Άθήναις 264502 τώ ά καί 
232680 τώ β', τό Καλάμαις 259092 τώ ά καί 259166 
τώ β', τό έν Ναυπλίω 248328 τώ ά καί 248508 τώ β', 
τό έν Λαμία 202934 τώ ά καί 201569 τώ βϊ. Τών λοι
πών δέ τελωνείων αί ένιαύσιαι εισπράξεις υπήρξαν ούσιω- 
δώς κατώτεροι τών 100 χιλ. δραχ. προέχοντος τοΰ έν 
Γυθείω (83979 δραχ. τώ 1872 καί 60135 τώ 1873)· 
τό έν Άστακώ κατέχει τήν τελευταίαν Οέσιν (1803 δρ. 
τώ 1872).

"Οσον άφορα τήν διαμετακόμισιν (έν 16 τελωνείοις τώ 
1872 καί έν 17 τώ 1873),τρία μόνοντελωνεϊα δύνανταινά 
θεωρηθώσιν ώς όπωσοΰν σπουδαία· τό τής Έρμουπόλεως 
έχορήγησεν άπό τοΰ θέματος τούτου είς τόν δημόσιον θη
σαυρόν 48778 ορ. τώ 1872 καί 55108 τώ 1873, τό τής 
Κερκύρας 43252 τώ ά έτει καί 52751 τώ β’, τό τοΰ 
Πειραιώς 10745 δρ. τώ ά καί 15802 τώ 6 . Ή κατά τά 
λοιπά τελωνεία διαμετακόμισις εΐναι τό πλεΐστον μικράς 
σημασίας, χορηγήσασα έν ΙΤάτραις 4259 δραχ. τώ 1872 
καί 5844 τώ 1893, έν Ζακύνθω 4343 καί 4275, έν Κε
φαλληνία 2714 καί 4921, έν Άθήναις 1766 καί 1873,έν 
Ύδρα 1233 καί 1357. Τών ετέρων έννέα τελωνείων ή 
διαμετακόμισις εΐναι εντελώς άσήμαντος.

Β'—Τά τέλη τής ναυτιλίας διαιρούνται ειςλιμενικά πρός 
συντήρησήντών λιμένων,ύγειονομικά διά τήν υπηρεσίαν τής 
χατά τά παράλια δημοσίας υγιεινής καί είς ναυτιλιακά άπό 
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τοΰ ναυτικοΰ ιδίως έπιτηδεύματος. Τά σπουδαιότερα έκ 
τών τελών τούτων είναι τά λιμενικά· ύπολογίζονται εις 
128008 τώ 1872 καί εις 120479 τφ 1873. "Ωστε 
υπάρχει μικρά τις έλάττωσις έν τή έπόψει ταύτη τής τών 
’Ελληνικών λιμένων κινήσεως.Κατά τό πρώτον έτος προ- 
έχει ό λιμήν τών Πατρών(22349 δρ.),έπονται δέ ό τής Σύ- 
ρου(22080 δρ.),ό τοΰ Πειραιώς (19348 δρ.),ό τής Κερκύ- 
ρας (9842 δρ.), ό τής Ζακύνθου (9441 δρ.), ό τής Κε
φαλληνίας (8680 δρ.), κλπ. Κατά δέ τό 1873 προηγεί
ται ό λιμήν τοΰ Πειραιώς (19879 δρ.),έπονται δέ ό τών 
Πατρών (19678 δρ.), ό τής Σύρου (19368 δρ.), ό τής 
Κερκύρας (40543 δρ.), ό τής Ζακύνθου (8102 δρ.), ό τής 
Κεφαλληνίας*  (7006 δρ.), κλπ. Κατ’ άμφότερα τά έτη 
τελευταίοι οί λιμένες τών Ιίαξών (251 δρ. τφ ά καί 443 
τώ β') χαί τών Κυθήρων (183 δρ. τώ ά χαΐ 116 τώ β).

Τά ύγειονομιχά τέλη χατέχουσι τήν δευτέραν Οέσιν έν 
τή κινήσει τών Ελληνικών λιμένων χατά τά έτη 1872 
καί 1873. ΙΙαρατηρεΐται δέ αυξησις άπό τοΰ πρώτου 
έτους (44484 δρ.) είς τό δεύτερον (63362 δρ.). Τρεις 
λιμένες κατά τό 1872 καί πέντε κατά τό 1873 παρέχου- 
σιν εισόδημα άνω τών 5 χιλ. δρ. Έκ τών άλλων έπτά 
μέν τώ 1872 καί τέσσαρες τώ 1873 μετρώσι τοϋτο είς 
χιλιάδας, οί λοιποί δέ κάτω τής χιλιάδος. Σημαντικότε
ροι λιμένες κατά μέν τό πρώτον έτος είναι ό τής Σύρου 
(9987 δρ.) καί ό τοΰ Πειραιώς (8176 δρ.), κατά δέ το 
δεύτερον ό τής Κερκύρας (18795 δρ.),ό τής Σύρου (9553 
δρ.) καί ό τοΰ Πειραιώς (7555 δρ.).

Τά ναυτιλιακά τέλη κατέχουσι τήν τελευταίαν έν τώ 
προκειμένω κλάδω τών τελωνιαζών εισπράξεων. Ύπολο
γίζονται δέ είς 8885 δραχ- τώ 1872 ζαί 8856 τώ 1873, 
προέχοντος κατ’ άμφότερα τά έτη τοΰ λιμένος τής Σύρου 
(3870 δρ. τφ ά έτει καί 4272 τώ β'), επομένου δέ τοΰ 
λιμένος Γαλαξειδίου (1633 δρ. τώ ά καί 1500 τώ β*).
Γ—Έπί τώνέν τοΐς τελωνείοις είσπραττομένων έγγειων 

141

φόρων τήν πρωτίστην Οέσιν κατέχουσιν αί Πάτραι. Μόναι 
αύται άπέναντι τών λοιπών τής έπικρατειας πόλεων ύπερ- 
βαίνουσι τό έκατομμύριον είς τάς άπό τοΰ θέματος τούτου 
πρός τόν δημόσιον θησαυρόν εισφοράς των. Άπό 1138210 
δρ. τώ 1871 κατέβησαν είς 1004370 τώ 1872 καί 
1075408 τω 1873. Ή τάσις αύτη πρός έλάττωσιν είναι 
μέν μικράς αριθμητικής σημασίας, πάντως όμως άξία 
ιδιαιτέρας προσοχής διά τήν ’Αχαϊκήν σταφιδοπαρα- 
γωγήν, ήτις αποτελεί τό κύριον τής φορολογούμενης 
κατά τό έν Πάτραις τελωνεϊον ύλης. Τήν δευτέραν θέσιν 
κατέχουσιν αί Καλάμαι,αιτινες άπό ποικιλότερων έγγειων 
φόρων 554260 δρ. τώ 1871 [άνέβησαν είς 614445 τω 
1872,ίνα καταπέσωσιν είς 509857 τώ 1873. Τήν τρίτην 
θέσιν κατέχει ό Πύργος (Κατάκωλον), όστις άπό έγγειων 
σταφιδοφόρων 259513 δρ. τώ 1871 κατέβη είς 241310 
τώ 1872, ίνα άναβή πάλιν είς 257719 τω 1873. Τοιου
τοτρόπως συμπληροϋται τό εύρύ Πελοποννησιακόν τρίγω
νον τής έν τή πεφυτευμένη γεωργία παραγωγής: Πάτραι- 
Καλάμαι-Πύργος.

’Ακολούθως έρχονται ή Ζάκυνθος, τής οποίας οί έγ
γειοι φόροι,αναβιβαζόμενοι είς 188983 δρ.τφ 1871,κατα- 
πίπτουσιν είς 170777τώ1872,καίέτι μάλλον εις 109263 
τώ 1873. Ή σταθερότης τοΰ άνά χεΐρας φαινομένου προ- 
καλει ιδιαιτέραν μέριμναν έν τή γεωργική τής Ζακύν
θου οικονομία. Ό Πειραιεΰς κατέχει τήν πέμπτην Οέσιν 
έν τή άπαριθμίσει τών χατά τόπους άπό τών προϊόντων 
τής γής τελωνειακών εισπράξεων. Ή ξηρά λοιπόν ’Ατ
τική, χάρις είς τήν γειτονίαν τής εύφορου Βοιωτίας, δέν 
είναι ή τελευταία είς τάς τιμάς τής γενικής τοΰ Κρά
τους είς φυσικά προϊόντα έξαγωγής. Άπό 125935 ορ. τω 
1871 οί έν Πειραιεΐ είσπραχθέντες έγγειοι φόροι άνέβη
σαν είς 144536 τω 1872. Πώς αίφνης κατέπεσαν τόσον 
άποτόμως τώ 1873 είς δρ. 58889; Έάν δέν ήνεώχΟη- 
σαν νέαι έμπορικαί οδοί πρός τήν θάλασσαν διά τά μ« « 
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σόγεία προϊόντα, τό φαινόμενον όζει φοβέρας θεομηνίας, 
ήτις όμως δέν ένεδύθη, καθ’ όσον γινώσκω, ιστορικόν έν
δυμα. Έκ τών λοιπών λιμένων μόνος είς ήξιώθη νά 
ύπερβή τάς 100 χιλ. δρ. ό τοΰ ’Αστακού, όστις άπό 
65196 δρ. τω 1871 είσέπραξεν έγγειους φόρους δρ.151890 
τώ 1872, καταπέσας τώ 1873 είς 75910 δρ. 'Όσον άφο
ρα τούς ετέρους λιμένας,τό έτος 1873 παριστά τάς εξής 
άναλογίας: Ναύπλιον δρ. 72835, Βόνιτσα δρ. 70494, 
Κεφαλληνία δρ. 60662, Μεσολόγγιον δρ. 57257, Λαμία 
δρ. 55720, ΓύΟειον δρ. 53171, Σύρος δρ. 33283, Ύδρα 
δρ. 30823, Θήρα δρ. 13050 κλπ.

ΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ

ΑΙ ΠΟΛΕΙΣ.

θ σχηματισμός τών πόλεων άνήκει εις τήν θετικοτέραν 
τής έθνικής οικονομίας έννοιαν. Άναλόγως τής· έν αύτή 
λειτουργούσης δυνάμεως τών πραγμάτων, άναφαίνονται 
τά χωρία, αί κώμαι, αί μίζραί καί αί μεγάλαι πόλεις. Αί 
πυκναί αύται, κατά τό μάλλον ή ήττον, συγκεντρώσεις 
τών άνθρώπων είνε οί ιστορικοί σύνδεσμοι τής έθνικής 
ζωής. Όσω μεγαλείτεραι αύται, τόσω άφθονώτεροι καί 
γονιμότεροι οί χυμοί αύτής. Όταν ό Rousseau ελεγεν, ότι 
«αί μεγάλαι πόλεις έξαντλοϋσιτάς έπικρατίας καί έξασθε- 
νοΰσιν αύτάς· ό πλούτος τόν όποιον παράγουσιν είναι 
φανταστικός, πολλά χρήματα καί ολίγα άποτελέσματα 
έθετε κατά μέρος τήν οικονομικήν τών κοινωνιών άλή- 
Οειαν.» Έν τούτοις άς ίδωμεν πώς εκτυλίσσεται αύτη.

Έάν έκαστος κατασκεύαζεν όλα τά δι’ εαυτόν χρειώδη 
καί δέν ειχεν άνάγκην τών λοιπών άνθρώπων, άφ’ ένός 
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ή οικογένεια Οά έγέννα τήν κοινότητα και άφ’ ετέρου ή 
άτομικότης Οά διεσκόρπίζεν είς τά δάση. Άλλά δέν άρ
κεΐ ότι γενναταί τις μεταξύ άλλων, έκ τής φύσεώς του 
έχει καί τήν άνάγκην νά ζήση μεταξύ άλλων. Ή συναλ
λαγή τών προϊόντων αύτοϋ είναι ιδιαίτερος χαρακτήρ 
τής φύσεώς του. Αί περιοδικοί λοιπόν κατ’ άρχάς, αί μό
νιμοι κατόπιν ένώσεις πρός συναλλαγήν παρίστανται ώς 
τά κυριώτερα σύμβολα τοΰ άνθρωπισμοΰ. Τα άπαντώ- 
μεν καθ’ όλον τό μακρόν διάστημα τής άνθρωπογενείας 

άπό τής νηπιακής ηλικίας αύτής.
Παραγωγοί έπί τών μέν, καταναλωταί έπί τών δέ, συ

ναθροίζονται περί τήν άγοράν. Ή άγορά είναι ό πυρρήν, 
έκ τοΰ όποιου εξέρχεται βαθμηδόν ή πόλις. Προοεγγι- 
ζουσι κατ’ αύτήν άλλήλοις καί ό γεωργός καί ό κτηνο- 
τρόφος, καί ό χειροτέχνης καί ό έμπορος. Άντί νά δια- 
τρέχωσι τάς άπεράντους εκτάσεις, όπως συναντήσωσιν 
τάς πρός συναλλαγήν έκάστοτε έπιτηδείους, συγκεντρό- 
νονται, άνευ προστάγματος κυβερνητικού, ύπό τάς εμπνεύ
σεις τοΰ αμοιβαίου συμφέροντος. ’Ιδού πώς τό φαινόμε- 
νον τοΰτο εκτυλίσσεται κατά τούς ήμετέρους χρόνους έν 
τω νέω κόσμοι τής Αμερικής, κατά τάς έπομένας παρα
τηρήσεις τοΰ Birkbeck έπί τών δυτικών επαρχιών τής με- 
γάλης δημοκρατίας τών Ηνωμένων Πολιτειών.
—Έν ταΐς χώραις,καθ’άς πολλοίνέοι άποικοι ήγόρασαν γει
τονικές πρός καλλιέργειαν γαίας τής έπικρατείας,ιδιοκτή
της τις,βλέπων βαθύτερον τάς άνάγκας τοΰ τόπου καί τάς 
μελλούσας αύτοϋ προόδους, ΰποθέτων ότι ή τοποθεσία 
τών γαιών του είναι επιτήδεια πρός ΐδρυσιν νέας πόλεως, 
διαιρεί αύτάς είς μικρά γήπεδα,κεχωρισμένα καταλλήλως 
δι’ οδών καί τά πωλεΐ καθ’ όσον παρουσιάζεται περίστασις. 
Βαθμηδόν κτίζονται οικήματα. Κατά πρώτον φθάνει είςπαν- 
τοπώλης μετά τινων έν κιβωτίοις πραγματειών, καί ανοίγει 
δι’ αυτών τό παντοπωλεϊον του. Πλησίον αύτοϋ εγείρεται 
μικρόν ξενοδοχεΐον, έν τώ όποίω μετ’ όλίγον συγκεντροΰ-.
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σι τήν διαμονήν των εις ιατρός, είς νομικός έζπληρών 
χρέη συμβολαιογράφου, ζαϊ εις μιζρο-έπιχειρηματίας. Έν 
τω ξενοδοχείω τούτω εύρίσκουσι τό γεΟμά των οί τρό 
πον τινα έπιτοπίως εγκατεστημένοι και οί περιηγηταί.

Δέν βραδύνει νά προσέλθη είς σιδηρουργός,καί μετ’όλί- 
γον άλλοι τεχνϊται, καθ’ όσον αναπτύσσεται ή έξ αύτών 
ανάγκη. Μεταξύ τών πρώτων είναι εις διδάσκαλος, όστις 
χρησιμεύει και ώς ίερεύς δι’ όλας τάς Ορησκευτικάς 
αιρέσεις.

Έάν ή τοποθεσία εΐναι άληθώς εύτυχής, οι περίοικοι 
καλλιεργηταί προσέρχονται ίνα πωλήσωσι και άγοράσω- 
σι, προάγεται δέ τό πολίχνιον μέχρις ού καθίσταται 
κέ^τρον,πρωτεύουσα,ούτως είπειν, τής πέριξ αύτοϋ χώρας. 
’Εκατόν τοιαΰται άπόπειραι έναυάγησαν, τό δέ άροτρον 
διήλθεν άμέριμνον έπί γαιών, τάς οποίας ήτένισεν προη
γουμένως ή ελπίς τής οίκοδομ.ής των. Έν τούτοις έπέτυχον 
έκατόν άλλαι όμοιαι άπόπειραι. Έν έτος πριν ή ζατά 
τήν άνωτέρω μέθοδον κτισθή ή πόλις Princeton έφαίνοντο 
έπί τής τοποθεσίας αύτής άνθρωποι ένδεουμενοι διά δερ
μάτων. Άλλ’ ή άπόπειρα επέτυχε καί ταχέως έφάνησαν 
είς τήν εκκλησίαν τής πόλεως άνδρες μετά κυανών ω
ραίων ενδυμάτων καί γυναίκες μετά κομψών χρωματι
στών ύφασμάτων καί πίλων έκ ψιάθου.

"Απαξ άρξαμένου τοϋ οργανισμού τής πόλεως, ή καλ
λιέργεια άναπτύσσεται ταχέως ζαί διαποικίλλεται έν τοΐς 
περιχώροις. Τά προϊόντα τής γής πολλαπλασιάζονται έν 
άφθονία. 'Υδρόμυλοι ή, όπου λείπουσιν αί πτώσεις τοϋ 
υδατος, άτμόμυλοι σχηματίζονται κατά τάς όχθας τοϋ 
πλησιεστέρου πλευστού ποταμού. Έν γένει δέ τό πλεόνα
σμα τών προϊόντων πέμπεται πρός τά έκτός διά τοΰ 
Μισισιπή, όστις άφ’ ετέρου εισάγει έν τοϊς μεσογείοις 
τάς πρός ανταλλαγήν διδομένας ύπό τών άποτέρων 
χωρών πραγματείας.»


