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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

Έν γένει τά οικονομικά τών επικρατειών είναι, τρόπον 
τινά, άντανάζλασις τής ζωτικής τών έθνών δυνάμεως. 
Δέν πρόκειται περί φαινομένων ενθουσιασμού, τά όποια 
κινεί μία στιγμή, γεννά μία ιδέα. ΙΙρόκειται περί ψυχρών 
αριθμών, τών όποιων οί συνδυασμοί, επαναλαμβανόμενοι 
άπό έτους είς έτος, μαρτυροϋσι τήν πραγματικήν τών κοι
νωνιών κατάστασιν. Είς τούς ύπολογισμούς τούτους δέν 
άριΟμοΰνται οί προσωπικοί κατ’ άτομον αγώνες, άλλά 
συλλήβδην τά πρός όλον τό έθνος πορίσματα αύτών. ’Α
νοίγεται τό έθνικόν βαλάντιον, άπό τών διαφόρων τοΰ 
όποιου σταθμών δύναται έκαστος νά κρίνη, κατά πόσον ή 
δικαιοσύνη καί ή φρόνησις εύρον τόπον έν αύτώ.

Έζ τής πρό ολίγου ύποβληΟείσης πρός τήν Βουλήν 
σχετικής έκΟέσεως του Κ. Υπουργού τών Οικονομικών 
προκύπτει, ότι ή λογιστική τής επικράτειας άποτελεΐ τό 
πρώτον σημεΐον, πρός δ πρέπει νά στραφή ή εθνική προ
σοχή. Πώς! Παρέρχονται 5 καί G έτη, ίνα καταστρώνη- 
ται ό κανονικός τοϋ Κράτους οικονομικός λογαριασμός ; 
Ύπάρχουσιν έμπορικαί καί βιομηχανικά! έν Εύρώπη καί 
Αμερική επιχειρήσεις, έν ταΐς όποίαις ή χρηματική δια- 
χείρησις εΐναι πολλω σημαντιζωτέρα τής περί τά 75 έκα- 
τομμύρια δρ. στρεφομένης εί · έξοδα καί έσοδα διαχειρίσε- 
ως τής Ελληνικής έπιζρατε ας. Έρωτήσατε μίαν, άν ή 
κατά πάντα μήνα άκριιΐής γ- ώσΐ: τής οικονομικής κατα- 
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στάσεως αύτής δέν άποτελή την βάσιν της περαιτέρω 

προκοπής της. Έν γένει λοιπόν αναπόφευκτος εΐναι καί 
κατεπείγων ό κατά σκοπόν έντελέστερος καταρτισμός 
τοϋ έν τώ ήμετέρω Ύπουργείω τών Οικονομικών Γενικού 
Λογιστηρίου.

'Όπως ζαΐ άν έχη, έκ προχείρως ένεργηθείσης (πρό τών 
οριστικών τούτέστι λ]σμών) ζατά τό μάλλον καί ήττον 
άζριβοϋς έξελίγξεως τής άπό τών Ί869—75 επταετούς 
οικονομικής διαχειρίσεως, ιδού εις ποιαν αΰτη, κατά τήν 
εκθεσιν τοΰ Κ. Υπουργού, διατελεΐ ζατάστασιν. Σημ,ειω- 
τέον, ότι καθ’ όσον ή χρήσις έκαστου έτους έπεκτείνεται 
μέχρι τής 31 ’Οκτωβρίου τοΰ επομένου έτους, οί περί ών 
πρόκειται προσωρινοί λ[σμοί τοϋ 1875 περιορίζονται μέ
χρι τέλους Αύγουστου 1876, συμπληροΰνται δέ διά προσ
θήκης δραχμών 750000, είς τάς οποίας συγκεφαλαιούν- 
ται αί πιθανότητες τών εισπράξεων τοΰ Σεπτεμβρίου καί 
’Οκτωβρίου έ. έ.

Έτη Έσοόα ’Έξοδα “Ελλειμμα

1869 32931040 37710562 4779523
1870 31735169 36124687 4389517
1871 35623582 39406476 3782894
1872 36186030 36788860 602830
1873 347-53366 36066581 1313215
1874 37409771 46789243 11433626
1875 36300000 39771332 4900419

'Όλον 243938958 272657741 31202024
Έκ τοϋ άνωτέρω πίναζος εξάγεται, ότι ζατά τήν περί 

ής ό λόγος τελευταίαν έπταετίαν (1869—75 οί πόροι 
τής Ελληνικής έπικρατείας, σχετίζώς πρός τάς δημοσί
ους δαπάνας αύτής, καθυστέρησαν ζατά 31 ~ έζατομμύ- 
ρια δραχμών. Πώς έκαλύφΟησαν ταΰτα ;

'Π ιστορία τών ελλειμμάτων του δημοσίου τής Ελ
λάδος θησαυρού χρονολογείται άπό τού 1861. Κατά 

μεν τήν μέχρι τοϋ 1868 οκταετίαν άνεβιβάσΟησαν ταΰτα
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είς δρ. 37514642, κατά οέ τήν άπό τοΰ 1869 έπταετίαν, 
ώς εϊδομεν, είς δρ. 31202024·, τό όλον άπό τοΰ 1861 
—75 είς δρ. 68716663. Ή σπουδαιότης τοϋ ζαθυστε- 
ρήματος τούτου δύναται νά κριθή έζ τής άναλογίας αύ
τοΰ πρός τά αθροίσματα τών κατά τά 15 ταΰτα έτη δημο
σίων εισπράξεων καί δαπανών. Ένω αί πρώται άνέρχον- 
ται είς δρ. 4-39397718, αί δεύτεραι προβιβάζονται είς 
507052962. Ί ο ολικόν όθεν έλλειμμα άποτελεΐ, είς ε
κατομμύρια, τό 6 * σχεδόν τών εισοδημάτων καί τό 7 y 
τών δαπανών. Σύμπτωμα σπουδαιότατον, όπερ εΐναι προ- 
ωρισμένον πολλούς ύπνους νά ταράξη έν τώ μέλλοντι. 

Τά περί ών ό λόγος 67 yj έκατομ. παλαιών δραχμών 
έκαλύφΟησαν δι’ έξ δανείων, ά) τοΰ 6 έκατομ. παλαιών 
δραχμών, β) τοϋ 3 έκατομ. π. δρ., γ') τοΰ 25 έκατομ. 
νέων δραχμών, δ') τοΰ 9 έκατομ. ν. δρ., έ) τοΰ 4 έκατομ. 
ν. δρ, καί ς') τού 26 έκατομ. ν. δρ. Τό όλον τής ονομα
τικής άξίας τών δανείων τούτων αναβιβάζεται είς 80680 
000 παλαιάς δραχμάς, έζ τών όποιων όμως μετά τάς 
γενομένας άοχικάς έκπτώσεις (20 τοΐς 0 0 έπί τοϋ γ' δα
νείου, 10 τοΐς 0’0 έπί τοϋ έ καί 19 τοΐς 0,0 έπί τοϋ ς') 
είσήλθον είς τό δημόσιον ταμεΐον 69099200 δραχ. διά 
τήν ύπηρεσίαν τών οποίων (τόκος καί χρεωλύσιον) άπαι- 
τεΐται ενιαύσιος δαπάνη 5 ΐ

Τοιουτοτρόπως, δύναται τ 
γόνιμον σπουδαίοτάτων δ.ά .... 
έτος 1876 άνευ άποθεματικού έζ 
κεφαλαίου. Πρέπει όθεν ή πολιτική ήμών μηχανή νά συν- 
τηρηθή έζ τών ενεστώτων πόρων ζαΐ άν ουτοι δέν άρζέ- 
σωσιν,άφευκτος εΐναι ζαΐ πάλιν ή Ούρα τοΰ δανειστοΰ. Κατά 
τόν προϋπολογισμόν τοΰ 1876 τά έξοδα τοΰ έτους τούτου 
ορίζονται είς δρ. 38783370, προστιθεμένων δέ μεταγενε
στέρων τινών, έζ δρ. 987992, εκτάκτων ζαΐ άναπληρω. 
τιζών έπί διατάγματι πιστώσεων, άνέρχονται τά μέχρι 
τοΰδε επιβεβλημένα τή έπικρατεία χρηματικά βάρη είς 
δρ. 39771332, έξ ών κατά μέσον όρον άνήκουσιν είς τήν 
πρώτην τοϋ 1876 εξαμηνία·· δρ. 19885666. Κατά τήν 
Εξαμηνίαν ταύτην, ώς άναφέ ει ή υπουργική έζθεσις, είσε- 
πράχθησαν δρ. 14672282, έπομέιως εύθύς ένεφανίσθη ή 
άπαισία μορφή τοϋ έλ ,είμμ τοζ άναβιβαζομένου είς δρ. 
5213384. Εις προσωρινήν οικονομίαν αύτοΰ ήναγκάσθη 

περίπου έκατομ. δρ.
ις είπειν, είσήλθομεν εις τό 

οιά τήν Ανατολήν γεγονότων 
: τών προηγουμένων έτών
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ή Κυβέρνησις νά δανεισθή τή 1 Μαρτίου 1 έκατομ. δρ. 
άπό τήν Βιομηχανικήν Τράπεζαν, τή 30 Μαρτίου 1 έκα
τομ. άπό τήν ’Εθνικήν, τή 18 Μαίου' | έκατομ. άπό τήν 
αύτήν καί τή 19 ’Ιουνίου έκατομ. άπό τήν Ίονικήν, τό 
τό όλον δρ. 2500000. 'Υπολείπονται 2 -2 έκατομ. δρ., 
τά όποια βεβαίως άνάγονται είτε είς ειδικά έπί τοϋ προ
ϋπολογισμού κονδύλια, είτε είς δαπάνας επιδεκτικός άνα- 
βολής καί ιδίως μεταβιβασεως εις τήν δευτέραν τού έτους 
έξαμηυίαν, ήτις περιλαμβάνει τήν άφθονωτέραν τών δη
μοσίων πόρων μερίδα ένεκα τής κατ’ αύτήν συμπτώσεως 
τής συγκομιδής τών φυσικών προϊόντων καί τών σχέσε
ων ταύτης πρός τό φορολογικόν τής χώρας σύστημα. Ά- 
πόοειξις ή διαμοιρασίς τών δημοσίων εισπράξεων κατά 
τά όύο τελευταία έτη. Ένω άφ’ ένός ή πρώτη εξαμηνία 
τού έτους 1874 είσήγαγεν είς τό δημόσιον ταμείου δρ. 
12687540 καί τού έτους 1875 δρ. 16718204, άφ.’ετέ
ρου ή δευτέρα εξαμηνία τοϋ έτους 1874 είσήγαγε δρ. 
22866507 καί τού έτους 1875 δρ. 21371593. Έκ πρώ- 
της όψεως προξενεί έντύπωσίν, ότι ή πρώτη εξαμηνία τοΰ 
1876 καθυστερεί τής πρώτης τού 1875 (14 έκατομ. 
®Ρ· ■· 'θ Γδ έκατομ. δρ.) Παρετηρήθη όμως ότι τά πορί
σματα τής όκταμηνίας, μέχρι δηλαοή τέλους Αύγουστου 
1876, είναι ανώτερα τών τής άντιστοίχου όκταμηνίας 
τοϋ 1874 κατά 3 έκατομ. δρ. καί τού 1875 κατά έκα
τομ. δρ.

Έάν άπό τοΰ άπολογισμού τού έτους 1861, καθ’ δ τά 
δημόσια δαπανήματα άνέβησαν είς ορ. 28113014, 
επισκεφΟώμεν τά χρηματικά βάρη τοΰ 1876 άναβιβα- 
ςόμενα, ώς έξετεθη, είς δρ. 39771332, ή έπί πλέον δια
φορά 11658318 δρ. κατά τό μέγιστον αύτής μέρος ανή
κει είς τήν ύπηρεσίαν (τόκοι καί χρεολύσια) τού μετά τό 
1862 συνομολογηΟέντος δημοσίου χρέους, απαιτούσαν, 
ώς έξετεθη, 5 | έκατομ. δρ. καί είς τήν έπέκτασιν τών 
έξόδων τής γενικής τού κράτους διοικήσεώς άπαιτούσαν 
4876000 δρ. έπί πλέον έν έτει 1876. Τά δύο ταΰτα κεφά
λαια έν συνόλω αναβιβάζονται περί τά 10 έκατομ. 
ορ. άποτελοΰσι δέ ούσιωδεστάτην έποψιν πρός περαιτέρω 
οικονομικός μελετάς.

Διότι είναι ευαπόδεικτου ότι ούτε τά μετά τό 1862 δά
νεια, ούτε ό προβιβασμός τών γενικών έξόδων τής έπΐ« 

j τοΰ μετά τό 
δημοσίου χρέους, άπαιτουσαν, 

. καί είς τήν έπέκτασιν τών 
τής γενικής τοΰ κράτους διοικήσεώς απαιτούσαν 

— - — — · * · -

κρατείας συνέβαλου είς τήν άνάπτυξιν τών κοινωνικών, 
οικονομικών καί πολιτικών όρων αύτής. Βεβαίως τά γε- 
νόμενα ούκ άπογίνονται. Άλλ’ ένώ ούοείς έννοεΐνά θέση 
τήν χειρα έπί τής δημοσίας πίστεως, πολύ άπΛοϊκος πρέ
πει νά θεωρηθή ό πολιτικός έκεΐνος, όστις αναγράφει είς 
τό πρόγραμμά’του τήν δι’ άλλοτρίων πάντοτε χρημάτων 
συμπλήρωσιν τής ένιαυσίας τοΰ κράτους ζωής. Πρέπει έξ 
άπαντος νά εύρεθώσΐ κανονικοί πόροι διά τήν κανονικήν 
τών επικρατειών λειτουργίαν. Είς μόνας δε τάς έκτακτους 
έθνικάς επιχειρήσεις επιτρέπεται ή διά τών δάνειων επι- 
βάρυνσις τών έπερχομέυων γενεών.

'Η οικονομία είς τάς δαπάνας τής έπικρατειας έρχε
ται κατόπιν. 'Η άρετή αύτη δέν εΐναι μόνον οικιακή- 
εΐναι κατά μείζονα λόγου δημοσία. Άπό 1 7012000 
δρ. δαπαυηθεισών έυ έτει 1861 διά τήν γενικήν τού 
Κράτους ύπηρεσίαν, άνέβησαν βαθμηδόν αί άνάγκαι 
αύτής είς 21888000 δρ. τώ 1876. Μήπως πρός στρα
τιωτικήν τοΰ τόπου άποκατάστασιν ; Μήπως πρός οιοι- 
κητικήν, δικαστικήν ή έκπαιδευτικήν τών έθνικών συμφε
ρόντων άναβίβασιν ς—’Ιδού πώς ή περί τάς οαπανας κατά 
τήν άνωτέρω περίοδον αυξησις διαμοιράζεται μεταξύ τών
διαφόρων κλάδων τής ύπηρεσίας. 

'Υπουργεία 1861 1871 Αΰζησις

1508000
1390000
876000
542000
298000
145000
117000

διατελεΐ υπό
Εχει άνάγκην

4777000
3091000
2106000
7469000
1152000
1959000
1334000

ότι ό τοπος
* y

αυτή έλατηρίων. Ύπεράνω όλων έπι-

3269000
1701000
1230000
6927000

854000
1814000
1217000

όμολογήσωμεν
οοβεράς γραφειοκρατείας.
.4.. Li J._ «Υ

ποκρύπτεται τό απεχθές σύστη·
τής άρχολι-

’Εσωτερικών 
Δικαιοσύνης 
Έκπαιδεύσεως
Στρατιωτικών 
Εξωτερικών 
Ναυτικών
Οικονομικών

Πρέπει νά 
τούς όνυχας 
πολλών ή μέθοδος 
κάθηται ό θόρυβος καί ύ 
μα τής είς βάρος τών κοινών συντηρήσεως 
παρίας. Πράγματι ή ποσότης τής ύλης, ήν έκαστοτε χο
ρηγεί ή μέθοδος αύτη τής ήμετερας πολιτείας, άπό έτους 
εις έτος αύξάνει μάλλον είς σχήματα ή είς ουσίαν. Θά 
ξλεγέ τις ενώπιον τής μεγαλοπρεπούς παρατάξεως τοσου-
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των οργανισμών, ιδού εφόδια εις παραζώλυσιν τής έθνι
κής προόδου. Καί τω οντι είναιΟαΰμα, ότι δέν έπιτυγχά- 
νουσι τοϋ σχοποΰ, συγχρόνως όμως καί άπόδειξις τής ά
νικανότητος μεθ’ ής ζινοϋνταΐ.

Θά προετίμων έν τούτοις όλιγώτερα τής καθολικής 
διοικήσεως όργανα, γενναιοτέραν αμοιβήν αύτών ζαΐ αύ- 
στηροτέραν τοϋ κυρίου τών όλων Λαοϋ ίπιτήρησιν.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΑΣ.

Δέν προτίθεμαι νά γράψω περί τής χρησιμότατος καϊ 
άναγκαιότητος τής σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, διότι 
καί ή χρησιμότης είναι πασίδηλος καί ή άναγκαιότης 
χατεπείγουσα· θά περιορισθώ μόνον νά έζθέσω τίνι τρόπω 
καϊ πόθεν πορισθήσεται τό Κράτος τά μέσα, διά νά δώση 
κυκλοφορίαν εις τό πεπηγός ήδη αίμα τής οικονομικής 
ζωής τοϋ 'Εθνους καθ’ ό,νην τήν έκτασιν αύτοϋ. Είς τήν 
έξεύρεσίν δέ τών μέσων κυρίως άποβλέπων, δέν θέλω έν* 
διατρίψει έπίσης είς τήν έξέτασιν περί τής έκτάσεως τοΰ 
σιδηροδρόμου, ούτε περί τής μερικής κατά χιλιόμετρον 
καί τής γενικής διά τήν δλην γραμμήν δαπάνης, ούτε 
περί τοϋ είδους καί τών εξόδων τής συντηρήσεως αύτοϋ, 
παραδέχομαι δέ ώς γνωστά τήν μέν έκτασιν τοΰ άπό 
Λαμίας είς Μεσσηνίαν, μετά δίακλαδώσεως μέχρι ΙΙατρών 
σιδηροδρόμου (*) άναβιβαζομένην εις 500 χιλιόμετρα, 
τήν κατά χιλιόμετρον δαπάνην είς 100 χιλ. δραχμών, 
καί τήν ολικήν είς S0 εκατομμύρια, τό οΐζονομικώτερον 
είδος σιδηροδρόμου, καί τά έξοδα τής συντηρήσεως είς τό

Ο Θά Οεωρήσωσιν ίσως τινες άκαιρον καί άσκοπον τήν άμεσον 
κατασκευήν τοϋ όλου σιδηροδρόμ.ου άπό τοΰ ένός μέχρι τοΰ άλλου 
άκρου τής Ελληνικής χώρας, άλλά τοΰτο πρό πάντων είναι ή βά- 
σις τών έν τή παρούση διατριβή σκέψεων μου ένεκα τοΰ τρόπου, δι’ 
ού νομίζω κατορθωτόν νά πορισθώσι τά χρήματα.διά γενικής συμ
μετοχής ολοκλήρου τοΰ "Εθνους. Έάν άρΟή έκ τοΰ μέσου τό γενικόν 
συμφέρον, εΐναι αδύνατος ή εύρεσις πόρων, καθ’δν συνίστημι τρόπον. 

δυνατόν άναλόγως τοΰ πληθυσμού τοϋ Κράτους περιο- 

ριζόμε-να.
Έπί τών γνωστών ώς άνω δεδομένων βασιζόμενος, έμ- 

βαίνω αμέσως είς τήν άνάπτυξιν τοϋ σχεδίου, καθ’ δ νο
μίζω δυνατόν νά έξευρεθώσι τά χρήματα καί νά κατα
σζευασθή έντός οκταετίας τό βραδύτερου άπό τοϋ ένός 
μέχρι τοΰ άλλου άκρου ό 'Ελληνικός σιδηρόδρομος.

Τά χρήματα βεβαίως δέν είναι εύκολοπόριστα,πεντήκον
τα μάλιστα εκατομμύρια, δρ., οσα χρειάζονται, διά νά κα
τασζευασθή ό σιδηρόδρομος άνά μέσον τής Ελληνικής χώ

ρας, προκαταλαμβάνουσι τόν άναγνώστην, ώστε νά συμ- 
περάνη έκ προοιμίων, ότι άδύνατόν τι καί άκατόρθωτον 

ύποστηρίζω. Έν τούτοις έπικαλοΰμαι τήν ευμενή συγκα
τάβασή τών άναγνωστών, όπως μή προδικάσωσι πρό τής 
άναγνώσεως τοϋ όλου τής διατριβής. Έκ τοΰ συνόλου 
μόνον θέλουσι κρίνει ασφαλώς, έάν ο,τι προτείνω εΐναι 

δυνατόν καί κατορθωτόν ή μή.
Τό κατ’ έμέ, άφοϋ άδύνατόν σχεδόν τυγχάνει νά πορι- 

σθώσιν έξωθεν τά χρήματα, νομίζω κατορθωτόν καί ύπο· 
στηρίζω ώς καλόν καί άναγκαΐον νά ζητηθώσι ταΰτα έκ 
τοΰ Έθνους, καί νά πορισθώσιν ύπό τοΰ φορολογουμένου 
λαοϋ ύποχρεωτιζώς, άλλ’ούχί άνεπιστρεπτεί ζαίάτόκως. 
Τό πώς δέ, έκτίθημι άμέσως.

Κατά τόν ύπ’ όψιν μου προϋπολογισμόν τοΰ έτους 1875 

τά δημόσια έσοδα άνέρχονται: 
Τών μέν Δημητρ. καρπών πρός 7 τοΐςΟ 0 (άφαι- 
ρουμέκου τοΰ δικαιώματος τής επικαρπίας.) είς 
Τών κατά στρέμμα φορολογουμένων κτημάτων

Τοΰ ελαίου πρός 10 τοΐς 0,0..................
Τών έν τοΐς τελωνείοις φορολογουμένων προϊ

όντων (ήτοι τής σταφίδος—σύκων—κουκουλί
ων—δασικών προϊόντων—βάμβακος—οίνων— 
καπνών κ.λ.π.) .·····.····

Τών ζώων καί μελισίων .··.·.· 
Τών επιτηδευμάτων ·····.»·

3.600,000
1.000,000
1.600,000

δρ.
9

2.700,000
1.300,000

800,000

»

»

Β
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Τών οικοδομών · · ·
Τών τελωνιακών τελών
Τοΰ χαρτοσήμου · · ·

—Έάν δέ εις τούς άνω δημοσίους υόρους προστεθή 
3 100 έπί τής παραγωγής, και έπί 
Κράτους λειτουργιών, < 
κράτησις 3 τοΐς 0|0, Οά 
σθών

Έκ

δρ.
»
»

εκ τών μι-
450,000(**)

(*) ’Αναλύονται δ’ ώς έξής οί πλζρονόμενοι είς πάντας έν γένει 
μισθοί, έκτος τών συνταξιούχων, τών ΰπαξιωματικών, καί τών στρα
τιωτών τοΰ στρατοϋ καί τοΰ ναυτικού.

Βουλευταί καί προσωπικόν Βουλής · · ·
Προσωπικόν Υπουργείου Οικονομικών

Εξωτερικών · · · 
Δικαιοσύνης · · · 
Εσωτερικών ■ . · 
Εκκλησιαστικών · 
Στρατιωτικών . . 
Ναυτικών . · . ·

’Ομοίως ’Ανακτορικού Γραφείου, Δήμων, σω
ματείων, Τραπεζών, Εταιριών, καί άσφαλιστι- 
κών έν γένει καταστημάτων ώς έγγιστα · ·

το ............................................  . . » 15.000,000
(**) ΊΙ κράτησις εκ τοΰ μισθού τών υπαλλήλων δέν θέλει δυσχε- 

ράνει ούδαμώς τήν οικονομικήν αυτών ζωήν, τό μέν διότι εΐναι ε
λάχιστη, τό δέ διότι διά πολλούς Οά χρησιμεύση είς οικονομίαν καί 
είς περιστολήν άπό έκτακτων πολλάκις καί περιττών δαπανών. ’Άλ
λως τε τοΰτο επιβάλλει, ή δικαιοσύνη.

1.030,000

400,000

650,000 
110.80,000 
4.200,000 

ποσοστόν τι μέχρι
τών μισθών τών διαφόρων τοΰ 

αναβιβαζόμενων εις δρ. 15000,000(*),  
προσέτι

. »
εισπραχθώσι

τών Δημητρ. καρπών, 
τοΰ φόρου άπό 7 εις 9 τοΐς 0]0

Έκ τών ζώων καί μελισσίων, αΰξανομένου 
επίσης τοΰ φόρου τών μεγάλων ζώων είς 
δραχμήν μίαν καί ήμισείαν (1,50) καί τών 
μικρών άπό 25 είς 32 1]2 λεπτά · · · ·

αυξανόμενου
»

»

'Ομοίως »
'Ομοίως »
'Ομοίως 5>
'Ομοίως »
'Ομοίως »
'Ομοίως »

» 400,000
» 2.118,840
» 471,050
» 1.639,056
» 1.515,497
» 1,443,947
8 1,993,580
» 613,146

» 4.809,880

Έκ τοΰ έλαίου άπό 10 τοΐς 0[0 αΰξανο- 
μένου είς 13 τοΐς OjO............................... δρ. 480,000 .-

Έκ τών κατά στρέμμα φορολογουμένων κτη
μάτων προστιθεμένων 3)10 έπί τοΰ ΰπάρχόν- 
τος φόρου  ................................... » 300,000

Έκ τών επιτηδευμάτων καί οικοδομών ώ- 
σαύτως  ..................................  » 4/0,000

•Ήτοι..........................................  · ° 3.130,000
αιτινες θέλουσιν άμέσως προσενεχθή υπό τών 
φορολογουμένων καί τών έμμισθων τοΰ “Κράτους 
υπαλλήλων.

’Επίσης θέλουσιν είσπραχθή έκ τών τελω- 
νιακών δικαιωμάτων, προστιθεμένων 3] 10 είς
τά νΰν εισπραττόμενα τέλη.......................... 8 4,000,000
καί έκ τοΰ χαρτοσήμου, προστιθεμένου 2] 10, 
ήτοι 5 λεπτών είς τό είκοσιπεντάλεπτον χαρ
τόσημο·/ καί 20 είς τό τής δραχμής · · · · 8 1.000,000

............................................  a 5.000,000

αιτινες θέλουσιν εμμέσως προσαχθή υπό
τών φορολογουμένων ..·······

Τό όλον........................................... 8 8.030,000

Δι’ οκτώ δέ χαί πλέον έζατομμυρίων κατ' έτος, τά ό
ποια περιορίζω είς 7 - πραγματικά καί βέβαια, πρός άρ- 
σΐν πάσης άντιρρήσεως, θέλει άποβή δυνατόν εις επτά έτη 
νά εΐσπραχΟώσιν 52 | έκατομμύρια, νά έπιτευχθή δέ δι’ 
αύτών η κατασκευή τοΰ όλου σιδηροδρόμου Άλλά Οά 
μοί άντιτάξωσιν άμέσως, δύναται ό φορολογούμενος λαός, 
είςς δεινήν πενίαν κατά τό πλεΐστον όμολογουμένως διά
σελών καί ό γλίσχρως μισθοδοτούμενος ύπάλληλος, νά 
προσφέρη τηλικοΰτον ποσόν; Συμφέρει ότόπος νά φορολο
γηθώ έπί πλέον ; Δι’οίανδήποτε άλλην χρήσιν δέν έπρεπε 
βεβαίως νά ύποχρεωθή ό φορολογούμενος πολίτης, άλλά 
διά τήν διευκόλυνσιν τής συγκοινωνίας, ήτις θά πλουτί
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ση αύτόν βραδύτερου, καί Οά συντέλεση πρωτίστως είς 
την σύσφιξιν καί άνάπτυξιν τών έθνιζών δυνάμεων, συμ
φέρει νά ύποβληθή εις πασαν Ουσίαν, καί ταύτην μέν 
οίδε καλώς νά ύπομείνη άγογγύστως πάντοτε, καθώς 
τούτο άπέδειξε πολλάκις, και εσχάτως, φορολογηθείς τό 
1874- έκτάκτως, ίσως δέ καί άζάρπως, διά την εθνικήν 
οδοποιίαν, καί όμως δέν έννοώούτεύποστη- 
ρ ί ζ ω νά φ ο ρ ο λ ο γ η 0 η, διότι άδυν ατεΐ ούτως νά 
βαστάση ό λαός βαρύτερον φορτίον φορολογίας. Τό έπ’ 
έμοί προτείνω καί ύποστηρίζω νά έπιβληθϊ μόνον εις τόν 
λαόν ή πραγματοποίησις τοϋ, διά τήν κατασκευήν τοϋ σι
δηροδρόμου άναγκαίου δανείου, καί τοΰτο δι’ ελάχιστου 
θέλει έπιβαρύνει αύτόν, διότι δέν ύπερβαίνει τό μέτρον τών 
δυνάμεων του, καθόσον τεθωρακισμένος διά τής άπλότη- 
τος καί άκρας λιτότητος, δέν άπορεΐ ινα συνδράμη ύπέρ 
τοιούτου όντως μεγάλου καί παραγωγικού έργου· άλλ’ 
είναι πρός τοΰτο άπαραίτητον νά δοθώσιν έζ. τών προτέ· 
ρων άποχρώσαι εγγυήσεις, οτι καί τό έργον Οά έκτελε- 
σΟή, ζαϊ τό δάνειον Οά ήναι ασφαλές. Τοιαύτης δέ άσφα- 
λείας ύπαρχούσης, καί έάν ήδύνατο νά δανεισΟ < έτέρωθι 
ίντόκως τό δημόσιον τό διάτήν κατασκευήν τοϋ Ελλ. σι- 
δηροδρο'μου, άπαιτούμενον ποσόν τών 50 εκατομμυρίων, 
προτιμώτερον καί δι’ αύτό ζαΐ διά τό Έθνος είναι νά δα- 
νεισθή αύτό παρά τού φορολογούμενου λαοϋ, διότι 50 
εκατομμύρια δραχ. άμέσως είς τό δημόσιον ταμεΐον εισερ
χόμενα, καί άμέσως μή δυνάμενα νά χρησιμεύσωσιν, ήθε
λον έπιβαρύνει τό δημόσιον ταμεΐον μέ ύπέρογζον τόκον, 
τόν όποιον δέν είναι ήδη είς κατάστασιν νά πληρώση· καί 
διότι πρό τής πραγματοποιήσεως τοϋ δανείου π ρ ο απαιτεί
ται προπαρασκευή ζαΐ έπιτόπιος μελέτη, δεόμενη ίζανοΰ 
χρόνου, ήτις ούτε έγένετο μέχρι τοϋδε ούτε θέλει γίνει, 
έάν πρότερον δέν πραγματοποιηΟή τοιοϋτον δάνειον γε- 
νομένη δέ μετά τήν πραγματοποίησή τοϋ δανείου θέλει 
άποβή λίαν έπικίνδυνος διά τήν ασφάλειαν αύτοϋ τοϋ δα

νείου· καί διότι τέλος, έάν τά χρήματα ήναι εύωνα, δέν 
θέλει είσΟαι δυσζολον νά έξαργυρωθώσιν αί τοιαΰται σιδη- 
ροδρομικαί όμολογίαι, καί άναζουφισΟή ούτως ό λαός, 
έάν ύποτεΟή ότι στερείται.

’Επιμένω λοιπόν ύποστηρίζων, ότι ή άμεσος ύπό τοΰ 
φορολογουμένου λαοϋ χορήγησις τοϋ άναγκαίου διά τήν 
κατασκευήν τοϋ σιδηροδρόμου δανείου δέν είναι άδύνατος, 
άλλ’ υπάρχουσιν όμολογουμένως δυσκολίαι έν τοΐς καθέ
καστα.

Πρώτον μέν πώς θέλει κατορΟωΟή ή έξαζρίβωσις έκά
στου φορολογουμένου εις τό τοιούτου είδους δάνειον.

Δεύτερον ποΐαι Οά ληφθώσιν είς έξασφάλισιν τών χορη- 
γητών τοΰ δανείου εγγυήσεις, καί τίνι τρόπω Οά χατα- 
σταθή δυνατή ή έμπρο'Οεσμος πληρωμή τοΰ τόκου’ καί

Τέλος πώς δύναται νά έξασφαλισΟή ή χρήσις τοΰ δα
νείου εις τόν κύριον αύτοϋ προορισμόν.

Καί περί τούτων, πρός άρσιν πάσης άμφιβολίας περί 
τοΰ δυνατού τής πραγματοποιήσεως τοΰ προκειμένου δα
νείου, ποιούμαι τήν άζόλουΟον άνάπτυξιν.

Κατά πρώτον τό έκ τών κρατήσεων τού μισθού τών 
ύπαλλήλων ποσοστόν, καί ώς πρός τήν είσπραξιν καί ώς 
πρός τήν έξακρίβωσιν τοΰ συνεισφέροντας αύτό δέν πα
ρουσιάζει τήν έλαχίστην δυσζοθνίαν, ώς είναι εύνόητον· 
περί τούτου λοιπόν δέν θέλω προσθέσει τίποτε, καί μετα
βαίνω εις τήν έξέτασιν τών άλλων τοβ προτεινομένου μέ
τρου δυσχερειών.

Οί δημόσιοι φόροι ζατά τό είδος αύτών καί τόν τρόπον 
τής εΐσπράξεως διαζρίνονται είς προσωπικούς 
καί άπροσώπους· προσωπικοί μέν είσίν οί πληρονό- 
μενοι άμέσως ύπό τών παραγωγών, ώς λ. χ. οί τών δη
μητριακών καρπών, τού ελαίου, τών ζώων, τών στρεμ- 
ματικώς φορολογουμένων κτημάτων, καί τών έπίτηδευ- 
μάτων καί οικοδομών απρόσωποι, δέ οί πληρονόμε- 
νοί ούχί ύπό τώυ παραγωγών άμέσως, άλλ’ ύπό τοΰ ίμ-
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πόρου ή καταναλωτοΰ, ώς λ. χ. έχ τών αμέσων χαί έμ
μεσων φόρων οί εΐσπραττόμενοι έν τοΐς τελωνείοις, ζ«ΐ 
οί τών τελών τοΰ χαρτοσήμου. Οί π ρ ο σ ω π t κ ο ί, ώς έκ 
τοΰ τρόπου τής βεβαιώσεως καί είσπράξβως αύτών, ύπο- 
διαιροΰνται είς τούς άμέσως ύπό τοϋ δημοσίου βεβαι- 
θυμένους καί εΐσπρατομένους, ώς λ. χ. τούς τής στρεμ- 
ματικής φορολογίας, τών ζώων καί μελίσσίων, καί τών 
έπιτηδευμάτων καί οικοδομών, καί είς τούς εμμέσως διά 
τοΰ ένοικιαστοΰ, ώς λ. χ. τούς τών δημητριακών καρπών 
καί τοΰ έλαίου, οΐτινες αύΟις διαφέρο _σιν έν μέρει, καθότι 
ό μέν φόρος τοΰ έλαίου βεβαιοΰται καί είσπράττεται άμέ
σως ύπό τοΰ ένοικιαστοΰ, οί δέ τών δημητριακών καρπών 
βεβαιοΰνται ύπό τοΰ ένοικιαστοΰ, καί είσπράττονται ύπό 
τοΰ δημοσίου.

Είς τήν πραγματοποίησιν τοΰ δανείου/ περί ού ό λόγος, 
οιά τούς προσωπικούς τής πρώτης κατηγορίας φόρους, 
δέν παρουσιάζεται ή έλαχίστη δυσκολία. Ό φορολογούμε
νος, όστις θά πληρώση άπευΟείας είς τό δημόσιον τόν φό
ρον λ. χ. τοΰ επιτηδεύματος, τών οικοδομών, τής στρεμ- 
ματικής φορολογίας καί τών ζώων καί μελίσσίων, 
θά πληρώση συγχρόνως καί τό άνάλογον ποσοστόν τοΰ 
σιδηροδρομικού δανείου, καί Οά λάβη προσωπικήν άπόδει- 
ξιν, ήτις Οά χρησιμεύση αύτώ ώς τίτλος τής μετοχής 
του είς τό δάνειον.

Δέν συμβαίνει όμως τό αύτό διά τούς προσωπικούς φόρους 
τής δευτέρας κατηγορίας, τούς δι' ένοικιάσεως διατιΟεμέ- 
νους, τούς τών δημητριακών καρπών λ.χ. καί τοΰ έλαίου, 
διότι μεσολαβεί ένταΰθα ό ένοικιαστής, όςτς έ/ει άντίΟετα 
συνήθως συμφέροντα τοΰ δημοσίου. Έκτός δέ τούτου πα
ρουσιάζονται καί άλλαι κατά τήν έκτέλεσίν δυσκολίαι, έπί 
μάλλον περιπλέκουσαι τήν έξακρίβωσιν τοΰ φορολογου. 
μένου προσωπικώς. Ό ένοικιαστής λ. χ. τμήματος τινός 
δημητριακών καρπών, ένοικιάσας διά 1000 κοιλά τήν έ- 
τησίαν πρόσοδον, έβεβαίωσε διά διπλοτύπου 1500· έν τή 

περιπτώσει ταύτη τίς θέλει λάβει τό περιτλέον, τό δημό
σιον ή ό ένοικιαστής, ώς κέρδος του ; Έπίσης έάν, άντί 
1000 κοιλών, βεβαιώση τήν άπόδοσιν πεντακοσίων, καί έν 
τή περιπτώσει ταύτη τίς θά πληρώση τό άναλογοΰν είς 
τό ένοίκιον ποσόν ; Έπίσης ό ενοικιαστής τοΰ φόρου τοΰ 
έλαίου δήμου τινός ύπόχρεως διά τήν άπόδ.σιν τοΰ τιμή
ματος τής ένοικιάσεως έκ χιλίων λ. χ. δραχμών, βέβαιοι 
καί εισπράττει συγχρόνως τήν πρόσοδον καί τό σιδηρο
δρομικόν ποσοστόν, άλλά δέν έκδίδει διπλότυπα, ή εκδί
δει διπλότυπα περισσοτέρας άξίας τής ένοικιάσεως· καί 
είς τήν περίπτωσιν ταύτην, τίς είναι ύπόχρεως είς τήν ά- 
πόδοσιν τοΰ πλέον ή τοΰ ήττονος ποσοΰ ;

Τοιαΰται καί άλλαι πολλαί δύνανται νά προκύψωσιν 
δυσκολίαι διά τήν έξακρίβωσιν τών φορολογουμένων τών 
προσωπικών φόρων τής δευτέρας κατηγορίας, άλλά πά
σα τούτεΰΟεν δυσχέρεια αίρεται, καί πάν άτοπον έκλείπει, 
έάν ύποχρεωθή ό ένοικιαστής συγχρόνως μέ τήν ύπογρα- 
φήν τών ομολογιών τής ένοικιάσεως νά συνυπογράψη καί 
έτέρας ομολογίας διά τό άντιστοιχοΰν ποσόν τοΰ σιδηρο
δρομικού δανείου· διότι ούτως, ύπόχρεως ών άτομικώς εις 
τήν πληρωμήν τοΰ ποσοστού τοΰ σιδηροδρομικού δανείου, 
δέν έχει συμφέρον ζαί δέν δύναται νά παραμέληση τήν 
έκδοσιν τών διπλοτύπων. Ό φορολογούμενος έξ άλλου δέν 
θέλει στέρξει ποτέ νά πληρώση εις τόν ένοικιαστήν τό σι
δηροδρομικόν ποσοστόν, καθώς πληρόνει πολλάκις τόν 
φόρον, χωρίς νά έκ^οθή διπλότυπον, διότι ό μέν φόρος 
προσφέρεται άνεπιστρεπτεί, ένω τό σιδηροδρομικόν ποσο
στόν Οά έπιστραφή έντόκως, έπομένως δέν δύναται νά 
λάβη χώραν δολία μεταξύ τοΰ ένοικιαστοΰ καί τοΰ φορο- 
λογουμένου συνεννόησις, ώστε καί έκ τοΰ ίδιου συμφέρον
τος καί έκ τοΰ τών φορολογουμένων είναι ήναγζασμένος 
ό ένοικιαστής νά έκδίδη τά δίπλότυσα. Τοιουτοτρόπως καί 
τό τής ένοικιάσεως ποσόν έξασφαλίζεται ύπέρ τοΰ δημο
σίου, καί τό περιπλέον τής ένοικιάσεως, πρός τούτοις δέ 
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ζαΐ τά συμφέροντα τών φορολογουμένων, οίτινες Οά πλη- 
ρώσωσι τό σιδηροδρομικόν δάνειον.

Τό αύτό δέ θέλει συμβή ζαΐ διά την βεβαίωσιν ζαΐ είσ- 
πραξιν τού σιδηροδρομικού έχ τοΰ ελαίου ποσοστού, άρ- 
ζεϊ νά άπαγορευθή άπό τόν ενοικιαστήν ή είσπραξις, ζαΐ νά 
έπιτραπή μόνον αύτώ ή βεβαίωσις.

Τοιουτοτρόπως οί τούς προσωπικούς φόρους άποτί- 
οντες διακρίνονται εύκόλως, καί καθίστανται πιστωταΐ 
τοϋ δημοσίου, καί κάτοχοι ονομαστικού έπ’ όνόματί των 
τίτλου, τόν όποιον Οά δύνανται νά ζυζλοφορώσιν ώς πι
στωτικήν άξίαν πάνυ αξιόχρεων (*).

Άλλά κατά τούς άπ ροσώπους φόρους, ό πιστωτής 
διά τό άντίστοίχον ποσοστόν του δανείου εΐναι άγνωστος, 
έπομένως νόμιμος δικαιούχος δέν δύναται νά η ναι ούτε 
ό έμπορος ούτε ό καταναλωτής, ζαΐ άντί τούτων θέλει 
κατ’ άνάγκην εΐσΟαι ή τοπική περιφέρεια, έν η βεβαιοΰται 
καί είσπράττεται τό ποσοστόν τού δανείου, τούτέστιν ή 
επαρχία, ήτις θέλει ώφεληΟή έκ τούτου. Διά τής προικοδο- 
τήσεως ταύτης Οέλουσιν άποκτήσει αί έπαρχίαι μετά έ- 
πταετίαν τό σημαντικόν ποσόν 32—35 εκατομμυρίων, 
όπερ έσται πολύτιμον είς ωφέλειαν καί προκοπήν κεφά- 
λαιον, καί δι’ ού μεγίστης σημαντικότητος καί ώφελείας 
έργα δύνανται νά έκτελεσθώσιν είς τό μέλλον. Τό έκ τού 
χαρτοσήμου μόνον ποσοστόν έξ επτά εκατομμυρίων, δύ-

(') ’Επειδή δέ Οά πόόκύψωίιν και καθυστερήσεις, αναγκαίου νά 
νομοΟετηΟή, δτι ό καθυστέρησα; μετά διετίαν τδ ποσοστόν τοϋ σι
δηροδρομικού δανείου, καταδιώκεται μέν πάντοτε διά τήν άπότι- 
σΐν, μετά διετίαν όμως τό ποσοστόν μεταβάλλει τόν χαρακτήρα 
τοϋ δανείου, κοί Οεω εΐται < >ς άπ',.οϋν καθυστέρςμα, δι δ δέν πλη- 
ρόνέται τόκος. Οΰτ ■ δέ πϊς οφειλέτης θέλει σπεύδε εις τήν έγ
καιρον τοϋ δανείου Ληρωμήν, δια νά μήν άπολέση -.ήν ιδιότητα 
τοϋ πιστωτοϋ. μεταί αλλόμενο; είς άπλοϋν Οφειλέτην.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΙΔΙΙΡΟΔΡΟΜΙΛΣ. 399 

ναται νά Οεραπεύστ. μεγίστην τοΰ κράτους έλλειψιν, έάν 
προσδεορισΟή διά τήν άνέγερσιν άποκλειστικώς τών δικα
στικών κατ’ έπαρχίας καταστημάτων καί τών φυλά ιών. 
Ή ιδέα αύτη τήν οποίαν δανείζομαι έζ τής Οικονομικής 
ΈπιΟεωρήσεως, δύναται άριστα νά έφαρμοσΟή καί πραγμα

τοποιηθώ έπί τού προκειμένου.
Άλλ’ αί έπαρχίαι (*), έξ ών θά διέλΟη ό σιδηρόδρομος, 

καί αί’τινες Οέλουσιν ώφεληΟή έκ τούτου περισσότερον 
τών άλλων, δέν εΐναι δίκαιον νά συμμετάσχωσιν έξίσου 
τής προσόδου τού άπροσώπου δανείου, καθώς έπίσης ζαΐ 
οί τοϋ προσωπικού δανείου χορηγηταί δέν πρέπει νά λά- 
βωσιν ίσον τόκον. Τοιαύτη τις έξαίρεσις εΐναι απαραίτη
τος είς άντισήκωσιν τού βάρους τού δανείου, τό όποιον αί 
άπωτερω έπαρχίαι Οά αίσθανΟώσι περισσότερον. Διό τό ή- 
μισυ τής προσόδου τού δανείου τών έπαρχιών, δι’ ών Οά 
διέλΟη ό σιδηρόδρομος, δέον νά διατεθή ύπέρ τών άπωτέ- 
ρω έπαρχιών κατά όρισθησομένην κλίμακα, τό δέ έτερον 
προσωρινώς διά τά έξοδα τής συντηρήσεως τού σιδηρο
δρόμου, καθόσον ούτος έν άρχή έκ τών οικείων πόρων δέν 
θέλει εΐσθαι δυνατόν νά συντηρηθή.

Ό σκοπός τοιούτων προνοητικών διατάξεων είναι εύνό- 
ητος, καί δέν νομίζω άναγκαίαν έκτενεστέραν άνάπτυξιν.

Μετά τούτο έμβαίνω είς έτέραν λεπτομέρειαν, παρου- 
σιάζουσαν έπίσης δυσχέρειας, ήτις κυρίως άποβλέπει είς 
τήν συγκέντρωσιν καί τακτοποίησιν τοΰ δανείου, χαί είς 
τήν έκδοσιν ειδικού δι’ έκαστον χορηγητήν τίτλου. Ή τοι
αύτη έργασία δέν εΐναι δυνατόν νά γίνηται κατ’ έτος, ού
τε ν’ άναβληΟή είς τό τέλος τού εβδόμου ή τού όγδοου 
έτους· συμφερώτερον είναι είς τό τέλος τοΰ δευτέρου ή 
τοΰ τρίτου έτους νά γείνη ή τοιαύτη έκκαΟάρισις, νά έκ*

(’) Λιά τοιούτων ώς άνω συνδυασμών ή ωφέλεια ίσται κατά τδ 
μάλλον και ήττον ίση σχεδόν πρός τά βάρη τοϋ αναγκαστικού δα
νείου τοϋ τε προσωπικού κα1. τοπικού.
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όοθώσιν έπί τή βάσει τών διπλοτύπων αποδείξεων αί ομο
λογίας καί νά χορηγηθώσιν είς τούς πιστωτάς. Τούτων 
ούτω γενομέυων, είς τήν δευτέραν διετίαν ή τριετίαν 
προστίθεται είς τάς αύτάς ομολογίας τό της δευτέρας 
ταύτης περιόδου δάνειον, καί είς την τρίτην τό τής τρί- 
της, συγχρόνως δέ καί ό δεδουλευμένος της έπταετίας 
τόκος, καί ούτως άποτελεΐται ή έννοποίησίς τοΰ δημοσίου 
χρέους χωρίς νά παρουσιάζηται ή έλαχίστη δυσκολία.

Τό πραγματοποιηΟησόμενον δέ ούτω δάνειον έκ 52 
έκατομμυρίων δραχμών, κατά τόν άνω ύπολογισμόν, θέ
λει άναβιβασθή, μετά τοΰ τόκου πρός 7 τοΐς £, είς 67 | 
εκατομμύρια, διά τά όποια ύποχρεοϋται τό δημόσιον νά 
πληρώνη, άπό τοϋ όγδοου ή έννάτου έτους, 4700 
δραχμάς έτησίως.

Μετά την οϋτω τοϋ δανείου πραγματοποίησιν, έξετα- 
στέον, πώς θέλουσιν έξασφαλισθή οί πιστωταί διά τήν έγ
καιρον πληρωμήν τοϋ τόκου, καί πώς θέλει δυνηθή τό 
δημόσιον νά πληρώνη έτησίως τόν τόκον τοϋ δανείου, καί 
τά έλλειποντα τυχόν έξοδα τής συντηρήσεως. Τέσσαρα 
εκατομμύρια καί επτακόσια; χιλιάδες, όσαι άπαΐτοΰνται 
διά τόκον τοΰ δανείου, καί έν ήμισυ έτι εκατομμύριου διά 

τήν συυτήρησιυ, είς συμπλήρωσιν τοϋ τυχόν μή έξαρζέ- 
σοντος εκ τών ίδιων τοϋ σιδηροδρόμου εισοδημάτων (πρός 
τρεις χιλ. δραχ. τό χιλιόμετρου), τό δλον έξ εκατομμύ
ρια καί τριακόσια; χιλιάδες δύνανται μετά έννέα έτη νά 
πορισθώσιν έξ αύτής τής αύξήσεως τών δημοσίων έσόδων, 
ώστε ή έλαχίστη δέν Οά προκύύη δυσχέρεια διά τήν πλη
ρωμήν. Διό άκινδύνως δύναται ή Κυβέρνησις νά ενεχυριά
σω ύπέρ τών κατόχων τοϋ σιδηροδρομικού δανείου τάς 
θετικωτέρας αυτής προσόδους, καί οφείλει νά τό πράξη, 
διά νά έμπνευση έζ τών προτέρων πίστιν είς τούς φορο
λογούμενους τοϋ κράτους πολίτας, οΐτινες θά τροσφέρω- 

σΐ τό προκειμένου δάνειο?, καί πρός τούτοις δ.ά νά εξα
σφάλιση αύτούς κ ιτά πάσης κυβερνητικής αυθαιρεσίας.

ΠΡΑΜ.ΑΤΟΠΟ1Ι1ΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ ΣΙΑΗΡΟΑΡΟΜ1Α2. 4θ1

Τοιούτων δέ έγγυήσεων παρεχόμενων, τό δάνειον καθί
σταται ασφαλέστατου καί ή πληρωμή τοϋ τόκου, είτε ά
μέσως ύπό τοΰ δημοσίου είτε έμμέσως διά τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, κανονική καί εμπρόθεσμος. Μία δέ μόνον εγεί
ρεται μετά ταΰτα άμφιβολία, μέχρι τίνος Οά εξακολούθη
ση ή πληρωμή τοϋ τόκου, καί τίνι τρόπω έξοφληθησεται 
τό προκείμενον σιδηροδρομικόν δάνειον. Κατά όρθον μέν 
ζαί δίκαιον λόγον τό δάνειον, έ/όσω δέν έξοφληθή, ύφι- 
σταται ακέραιον, συνεπώς δέ θέλει πληρώνεσθαι καί ό τό
κος μέχρις έξοφλήσεως τοϋ δανείου χρεολυτιζώς ή καθ’ 
οίονδήποτε άλλον τρόπον άλλ’ έπί τοϋ προκειμένου νο
μίζω δίκαιον νά εξακολούθηση ή πληρωμή τοϋ τόκου, έφ’ 
όσον συνήθως χρόνον παραχωροΰνται αί τοιαύτα; επιχει
ρήσεις είς προνομιοΰχους εταιρίας, διότι δικαίως πρέπει 
νά λογισθή ή έζ τής κατασκευής τοΰ σιδηροδρόμου έμ
μεσος έκάστω ώφέλεια ώς έλάχιστον τι έτησίως χρεόλυ- 
τρον, άποσοένουσα μετά 50, 75 ή 99 έτη ολόκληρον τό 

δάνειον.
Τό σπουδαιότερου μετά ταΰτα θέλει είσθαι ή έξασφά- 

λίσίς τής χρήσεως τοΰ δανείου κατά τόν προορισμόν του, 
διότι παντός πράγματος καί χρήματος δυσκολωτέρα 
τής κτήσεως είναι ή χρήσις. Διά τήν χρήσιν λοιπόν πρέ
πει νά ληφθώσιν άποχρώσαι έκ τών προτέρων έγγυήσεις, 
ινα μή έκτραπή τό δάνειον τοΰ προορισμού του.

Πρός τόν σκοπόν τούτου νομίζω αναγκαίου, καί συνί- 
στημι πρωτίστως ώς άπαράβατον όρον, τήν άπαγόρευσιν 
τής πραγματοποιήσεως τοΰ τοιούτου σιδηροδρομικού δα
νείου, έάν προηγουμένως δέν μελετηθή ίπιτοπίως τό έδα
φος, έάν δέν διαχαραχθή ολόκληρος ή σιδηροδρομική 
γραμμή, έάν δέν καταστρωθώσι τά αναγκαία διαγράμμα- 
τής διαχαράξεως, καί έάν, πρό πή^0Ρ0'πρός είσπραξιν έ
νεργείας, δέν οοθή είς εργολαβίαν, ετι”.ή βάσει κανονικού 
προϋπολογισμού καί τών αναγκαίων όρων, τό πρώτον τών 
δκτώ ή δεκαέξ τμημάτων τοϋ Έλλ. σιδηροδρόμου. Τοι- 

ΕΤΟΣ i—1-ΪΑ. 43—ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1870. 26 
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αύτην προνοητικήν διάταξιν περιεΐχεν, ώς έυθυμοΰμαι, καί 
τό ύποβληθέυ πέρυσι εις την Βουλήν νομοσχέδιου περί 
διομολογήσεως δανείου οιά τήν κατασκευήν τοΰ σιδηρο
δρόμου Λαμίας· τοιαύτη δ’ άναγκαίως πρέπει νά αναγρα
φή έν τοΐς πρώτοις εις τοιοΰτον περί αναγκαστικού δα
νείου νόμον. Άναγκαϊον πρός τούτοις είναι νά σχηματι- 
σθή καί ίδιον έν τώ Ύπουργείω τών Εσωτερικών ύποτελές 
ή ανεξάρτητον σιδηροδρομικόν τμήμα, νά άνατεθή είς τό 
Μηχανικόν καί τό τών Γεν. ’Επιτελών σώμα ή διαχάραξις 
καί σχεδιογράφησις, καί πάσα έν γένει ή προπαρασκευα
στική έργασία, καί νά προσληφθώσι καί ξένοι έν άνάγκη 
εις τήν διεύΟυνσιν καί τήν έκτέλεσιν μηχανικοί, έάν οί ή- 
μέτεροι δέν έπαρκώσιν. Ή άνάθεσις τών σιδηροδρομικών 
έργων εις τούς αξιωματικούς τοΰ Μηχανικού καί τών Γεν. 
Επιτελών δέν θέλει ούδαμώς δυσχεράνει τήν άλλην στρα
τιωτικήν ύπηρεσίαν τούναντίου θέλει δοΟή έκ τούτου α
φορμή εύαρέστου έν τοΐς πράγμασιν σπουδή καί μελέτη, 
ήτις εΐναι απαραίτητος έν τή πολεμική, καθώς ειδήμονες 
περί τούτου άποφαίνονται.

Τοιουτοτρόπως, νομίζω, έξασφαλίζεται άποχρώντως ή 
χρήσις τοΰ δανείου κατά τόν προορισμόν του, διότι έκτός 
τής γενικής διαχαράξεως κ.λ.π. ήτις θέλει προηγηθή τής 
έφαρμογής τοΰ νόμου, καί ήτις έσται ή βάσις τών μετα
γενεστέρων έργων, θέλει άργεΐ έν τω μεταξύ καί ή ισχύς 
τοΰ περί αναγκαστικού δανείου νόμου, έάν δέν ήναι δεδο
μένου είς εργολαβίαν πρός κατασκευήν καί έτερον τμή
μα, έκ τών εισπράξεων τοΰ οικείου έτους πληρωθησόμε- 
νον. "Ωστε οϋτω θέλει προοιατίθεσθαι τό ετήσιον ποσόν 
τοΰ δανείου εις τά έργα τοΰ οικείου έτους. Διά τοιούτων 
προφυλαχτικών μέτρων νομίζω δυνατόν νά προληφθή πά
σα κακή τοΰ δανείο^Ργήσις,ίκαί νά έξουδετερωθή ή έκ 

τής κυβερνητικής τυχόν άδραυείας ή επιβουλής ματαίω- 
σις τοΰ σκοπού τοΰ τοιούτου δανείου.

Καίτοι τών καιρών έναντίουμένων είς τοιαύτας νΰν περί 

άλλων έκτός τών πολεμικών σκέψεις καί ένεργείας, έπρο- 
τίμησα όμως έν τή άκμή νΰν τοΰ πρός τάς πολεμικός 
προπαρασκευάς οργασμού, ϊνα εκθέσω τάς περί πραγμα
τοποιήσεις τής σιδηροδρομικής συγκοινωνίας σκέψεις μου, 
τοΰτο νομίζων τό ταχύτερου καί ασφαλέστερου μέσον 
τής έθνικής προόδου καί αποκαταστάσεις.

Είθε έν τοΐς διαλογισμοΐς τοΰ Έλ/ους νά πρυτανεύση 
ή φρόνησίς, δοθή δ’ αύτω καιρός νά σκεφθή μετά ήρεμί- 
ας πνεύματος περί τών δεόντων γενέσθαι έν τώ τόπω.

11ΛΙΑΣ Ν. ΣΤΡΟΓΜΠΟΣ.

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ.

Άπό τώυ άρχών τοΰ 13ου μ. X. αΐώνος τό ίπποτικόυ 
τάγμα τών Ξ ι φ ο φ ό ρ ω ν έπεχείρησε διαφόρους κατα
κτήσεις κατά τά Ρωσσικά νΰν παράλια τής Βαλτικής. 
Έγκατασταθέν δέ είς τήν Λιβονίαν καί Κουρλανδιαν, άπε- 
τέλεσε τόν πυρήνα έξ ού βαθμηδόν διεσπάρησαν έν τή 
άνοργανίστω έτι Ρωσσική χώρα μεγάλαι Γερμανών ποσό
τητες. Βραδύτερου κατά τά μέσα τοΰ 16ου αΐώνος Ίβάν 

ό Τρομερός (60 χιλ. άνθρώπων έσφαςεν εις 40 η
μέρας έν τή έλευθέρα πόλει Νοβογορόο) έδωκεν είς τήν 
γενικήν πολιτικήν του τόν ιδιαίτερον χαρακτήρα τοΰ άπό 
Γερμανίας συστηματικού έν Ρωσσία εποικισμού. Τήν δε πο
λιτικήν ταύτην ήζολούθησεν άπό σταθερωτέρων μεθόδων 

κατά τόν 13ου αιώνα ΙΙέτρος ό Μ έ γ ας.
Τό τελικόν άποτέλεσμα ύπήρξεν, ότι τά προοδευτικώ- 

τερα νΰν στοιχεία τού Ρωσσικοΰ π/.ηθυσμοΰ είναι 1 ερμα- 
νικής καταγωγής. Βιομήχανοί, έμποροι, γεωργοί, ναυπη
γοί, λόγιοι καί διοικηταί δημιουργούνται έν Ρωσσία έκ 
τών σπλάγχνων τοΰ μεγάλου τούτου Γερμανικού εποικι
σμού. Έάν άφήσωμεν κατά μέρος τήν εμπορικήν και βιο
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μηχανικήν αύτοϋ άνάπτυξιν, ήτις άπό τής Φινλανδίας 
μέχρι τής Άζοφιζής όσημέραι άπό διαφόρων παλαιών καί 
νέων κέντρων μεγεθύνεται, ιδού πώς τελευταΐον κατετάσ- 
σετο ή διοικητική τών Γερμανών μετοχή έν τή καθόλου 
πολιτική τής Ρωσσίας μηχανή κατά τάς καταστατικός 
πληροφορίας τοϋ Ρ ω σ σι κ ο ΰ Κόσμου (φυλ. ’Ιανου

άριου 1876).
Έν γένει έπί 100 προσώπων τής Ρωσσικής διοικήσεως 

ύπολογίζονται Γερμανοί 36 έν τώ Συμβουλίω τής αυτο
κρατορίας, 33 έν τή Γερουσία, 43 μεταξύ τών Γραμματέ
ων τής έπικρατείας, 62 μεταξύ τών ύπουργών καί τών 
διευθυντών τών μεγάλων διοικήσεων.

Υπουργείου τοϋ αύτοκρατορικοΰ οίκου: 
33 έν τοΐς γενικοΐς ύπασπισταΐς, 34 έν τοΐς άκολούθοις 
τοΰ αύτοκράτορος, 46 έν τοΐς διαγγελεϋσι, 66 έν τή ά 
πλάσει τών ύπαλλήλων, 27 έν τή β', 71 έν τή τελευταία 
καϊ 71 έν τή ιατρική ύπηρεσία.

Ύπουργεΐον τών ’Εξωτερικών: 59 έν τή 
κεντρική υπηρεσία, 50 μεταξύ τών πρέσβεων, διπλωμα
τικών έν γένει καί προξενικών ύπαλλήλων.

Υπουργείου ’Εσωτερικών: 13 έν τώ συμ
βουλίω τών ύπουργών, 16 έν τοΐς τμήμασι, 43 έν τώ 
κλάδω τής υγιεινούς, 40 έν τοΐς γενικοΐς διοικηταΐς, 33 
έν τοΐς στρατιωτικοΐς διοικηταΐς, 18 έν τοΐς νομάρχαις.

'Γ π ο υ ρ γ ε ΐ ο ν τής ’Εκκλησίας: 6 έν τή κεν
τρική ύπηρεσία, 51 έν τή οικονομική.

Ύ π ο υ ρ γ ε ΐ ο ν τής Δικαιοσύνης: 33 έν τή 
κεντρική ύπηρεσία, 25 έν τοΐς έφετείοις, 25 έν τοΐς πρω- 
τοδικείοις, 17 έν ταΐς είσαγγελείαις.

Ί’ π ο υ ρ γ εΐ ο ν τών Οικονομικών: 28 έν τή 
κεντρική ύπηρεσία, 27 έν τοΐς τελωνείοις καϊ λοιποΐς κλά- 
δοις, 22 έν τφ έλεγκτικω συνεδρία», 14 έν τοΐς διοιζητι- 
ζοΐς δικαστήρίοις.

'Υπουργείου τών δημοσίων κτημάτων: 

33 έν τή κεντρική ύπηρεσία, 25 έν ειδική κατ’ αύτά δι

καιοσύνη, 44 έν τή διαχειρίσει τών μεταλλείων.
Ύ π ο υ ρ γ ε ΐ ο ν τ ώ ν δ η μ ο σ ί ω ν έργων: 37 έν 

τή κεντρική ύπηρεσία, 40 έν τή επαρχιακή, 28 έν τή έπι. 
τηρήσει τών σιδηροδρόμων, 33 έν τή διευθύνσει αύτών.

"Οσον άφορα ιδιαιτέρως τήν στρατιωτικήν κατά θάλασ· 
σαν καί ξηράν παράταξιν τής Ρωσσικής αύτοζρατορίας, 
ιδού έπί τής αύτής πάντοτε βάσεως τών 100 προσώπων 

ή μετοχή τοΰ Γερμανικού στοιχείου-,
'Γ π ο υ ρ γ εΐ c ν τώ ν Ν α υ τ ικώ ν : 40 έν τή κεν

τρική ύπηρεσία, 55 μεταξύ τών ναυάρχων, άντιναυάρχων 

καί ύποναυάρχων, 22 μεταξύ τών λιμεναρχών.
Ύπ ο υ ρ γ εΐον Στρατιωτικών: 36 έν τώ στρα

τιωτικά» συμβουλίω, 36 έν ταΐς κεντρικαΐς έπιτροπαΐς, 35 
έν τώ γενικώ έπιτελείω, 32 έν τή ιατρική ύπηρεσία, 47 
έν τή κεντρική διοικήσει τοΰ πυροβολικού, 55 έν τοΐς πο- 
λεμιζοΐς έργοστασίοις, 70 έν τή κεντρική διοικήσει τοΰ 
μηχανικού, 60 έν τή κεντρική οικονομική διοικήσει, 83 έν 
τοΐς άρχηγείοις τών άκροβολιστών, 32 έν τοΐς στρατιω
τικούς δικαστηρίοις, 28 έν τοΐς στρατιωτικοΐς σχολείοις, 
43 έν ταΐς έπιτροπαΐς διά τούς πληγωμένους, 43 έν τοΐς 
κατ’ έπαρχίαις στρατιωτικοΐς διαμερίσμασί, εκτός τών ε
πομένων έν οΐς ή άναλογία τοΰ Γερμανικού στοιχείου 
έχει ώς εξής : Φινλανδία 90, Πετρούπολις 32, Βαρσοβία 
37, Κίοβον 17, ’Οδησσός 14, Σιαζόφ 13, Μόσχα 21, Κα- 
ζάν 25, Όρενμπούργ 22, Τουρκεστάν 21, Δυτική Σιβηρία 

31, ’Ανατολική Σιβηρία 27, Καύκασος 30.
’Ιδιαιτέρως ώς πρός τήν έν ταΐς τάξεσι τοϋ Ρωσσικοΰ 

στρατού άνάμιξιν τοΰ Γερμανικού στοιχείου, Ιδού πώς 
τοΰτο, πάντοτε έπί τοΐς 0 0, αντιπροσωπεύεται ζατά τά 

διάφορα σώματα:
Α ύ τ ο ζ ρ α τ ο ρ ιζ ή φρουρά: 33 μεταξύ τών μοι

ράρχων τοΰ πεζικού καί 60 μεταξύ τών συνταγματαρ
χών, 52 μεταξύ τών μοιράρχων τοϋ ιππικού καί 33 με
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ταξύ τών συνταγματαρχών, 75 μεταξύ τών μοιράρχων 
τοϋ πυροβολικού, 50 μεταξύ τών συνταγματαρχών τών 
άκροβολιστών.

Στ ρ ατ ός τή ς γραμμής ·. 37 μεταξύ τών μοιράρ
χων τοϋ πεζικού καί GG μεταξύ τών συνταγματαρχών, 
75 μεταξύ τών μοιράρχων τού ιππικού χαΐ 47 μεταξύ 

τών συνταγματαρχών, 28 μεταξύ τών μοιράρχων τού πυ
ροβολικού, 28 μεταξύ τών μοιράρχων τών ακροβολιστών 
καί 42 μεταξύ τών ταγματαρχών, 80 μεταξύ τών μοι
ράρχων τών σκαπανέων καί 85 μεταξύ τών ταγματαρ
χών, τέλος 33 μεταξύ τών λοιπών ταγματαρχών τού 
στρατοϋ.

Ή άνωτέρω άπογραφική μελέτη δέν έχει άνάγκην σχο
λίων. Τό άκριβές εΐναι, οτι μεθ’ όλην τήν επιρροήν τών 
καθ’ έκαστον έθνος γενικών έν Εύρώπη συμφερόντων, οί 
έκτεθέντες άριθμοί άποκαλύπτουσΐ πρός τήν Γερμανίαν 
καί την Ρωσσίαν ιδιαιτέρας τινα; έννοιας, τάς οποίας έν 
μέρει έξηγεΐ τό πρό ολίγου παρελθόν (Γάλλο Γερμανικός 
πόλεμο;', καί τΐ; οΐδεν άν δεν συμβουλευΟή καί τό μετ’ 
όλίγον μέλλον (Άνατολικαί περίπλοκα').

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ TOT ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΙΙΑΙΙΘΪΣΜΟΪ.

Ό πολλαπλασιασμός τών ανθρώπων έπί τής γής εΐναι 
συγχρόνως καί αίτιον καί άποτέλεσμα τών καθ’ έκάστην 
χώραν οικονομικών, πολιτικών καί κοινωνικών τής γενι
κής ύπάρξεως λόγων. Άφ’ 'ενός δεν δύνανται νά ζήσωσι 
πλείονες τών όσους ή εθνική τράπεζα χωρεϊ. Άφ’ 
έτέρου όσον πλειότεραι αί έντός τής έπικρατείας άνΟρω- 
πο-δυνάμεις, τόσον γενναιότεροι οί καθολικοί τού έθνους 
καρποί. *'

Διά τούτο αί περίοδοι τού διπλασιασμού τών κατοίκων 
δεδομένης έπικρατείας συνδέονται πρός τήν εύρυτέραν τής 
πολιτείας έννοιαν. 'Όπου έν πάση οικονομική αρμονία ή 

περίοδος τίύ διπλασιασμού τών ανθρώπων εΐναι συντομω 
τέρα, έκεϊ καί ή άπόδειξις τής εθνικής εύοωστίας βεβαιο- 
τέρα. Ύπό τοιαύτην έποψιν μελετητέον τά σχετικά τοϋ 

Ελληνικοί) πληθυσμού φαινόμενα.
'Γό πρώτον ζήτημα όπερ ύπέβαλον πρός τόν Κυβερνή

την τής Ελλάδος οί έν Πόρω άντιπρόσωποι τών Συμμά

χων δυνάμεων άπέβλεπε έν γένει μεν τόν πληθυσμόν τής 
κατά τό μάλλον ή ήττον ύπό τά όπλα έτι διατελούσης 
'Ελληνικής χώρας πρό τοΰ 1821 καί κατά τό 1828, ιδι
αιτέρως δε τήν θρησκευτικήν διανομήν τού πληθυσμού 
τούτου. Κατά πόσον έν έκείνη τή εποχή έδύνατο νά υ- 
πάρξη άκρίβεια περί τάς πληροφορίας τής Καταστατικής, 
περιττός πας περαιτέρω λόγος. "Ωστε ή όλη άξια τών 
καταρτισθεισών υπό τού Κυβερνήτου πληροφοριών άνήκει 
είς τήν σφαίραν τών προσεγγίσεων. 'Οπωσδήποτε πρέπει 
διά τόν σκοπόν τής προκειμένης μελέτης αί πληροφορίαι 
αύται νά περιορισθώσιν έντός τών ορίων τής κατόπιν συγ- 

κροτηθείσης 'Ελληνικής έπικρατείας.
Κατ’ αύτάς πρό μέν τού 1821 ύπήρχον ά) 500750 κά

τοικοι έν Πελοποννήσω, έξ ών 45SOOO Χριστιανοί καί 
42750 Μωαμεθανοί, β') 264595 έν τή Στερεά Έλλάδι 
μετά τής Εύβοιας, έξ ών 244775 Χριστιανοί καί 19820 
Μωαμεθανοί, γ') 178000 έν ταΐς Χήσοις όλοι Χριστια
νοί. Τό όλον τού πληθυσμού τής Ελλάδος πρό τής έκρή 
ξεως τής έπαναστάσεως τοϋ 1821 άναβιβάζεται ούτω είς 
953345 κατοίκους (880775 Χριστιανοί καί 62570 Μωα
μεθανοί), έξ ών άπέμεινον τω 1828 περί τούς 753400 
(741950 Χριστιανοί καί 11450 Μωαμεθανοί), προσενεχ- 
Οέντων τοιουτοτρόπως 200000 θυμάτων (πλέον τού πέμ

πτου !) εις τόν βωμόν τής έπαναστάσεως (138825 Χρι
στιανοί καί 51120 Μωαμεθανοί), μή υπολογιζόμενων τών 
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έκτος τών ορίων τής νΰν Ελληνικής έπικρατειας πολυα- 
ριθροτέρων ανθρωποθυσιών.

Οί κατά τό Ί828 ύπολογισμοί ούτοι τοΰ ήμετέρου πλη
θυσμού άνεθεωρήθησαν ύπό τοΰ Κυβερνήτου μετά τρία 
έτη, όσον αφορά ιδίως τήν Πελοπόννησον. Ιδού δέ τί περί 
αύτής έγραφε ζατά ’Ιούλιον 1831 ό Κυβερνήτης πρός τόν 
Shneider-

—Έκ τών 27 ’Επαρχιών, έξών σύγκειται ή Πελοπόν
νησος, εις 9 μόνον ήδυνήΟησαν αί επιτόπια’, άρχαί νά συλ 
λέξωσι πληροφορίας περί τοΰ άριΟμοΰ τών οικογενειών 
καί τών διαμενόντων εις έζάστην πόλιν, κωμόπολιν καί 
χωρίον. Κατά τάς πληροφορίας ταύτας, αιτινες διεβιβά- 
σθησαν εις τήν έπί τών στατιστικών έπιτροπήν, ό πληθυ
σμός τών εννέα επαρχιών ανέρχεται ώς έγγιστα είς κα
τοίκους 85412.

Εις 15 έπαρχίας δέν ήδυνήΟησαν νά σημειώσωσιν είμή 
τόν αριθμόν τών οικογενειών, καί ό αριθμός ούτος άνα- 
βαίνει έν τοΐς έγχλείστοις πίναξιν εις 41,384. Λαμβάνον- 
τες ώς όρον συγζρίσεως τόν άνωτέρω σημειωΟέντα αριθ
μόν, έχομεν ώς μέσον άριΟμόν κατοίκων συνιστώντων έ- 
κάστην οικογένειαν 4 1j3, όστις άριΟμός άναβιβάζει τό 
όλον τοΰ πληθυσμού τών 15 έπαρχιών εις κατοίκους 
179330. ΊΤ Γαστούνη αριθμεί 8G6.

Ή κυβέρνησις ούδεμίαν έχει πληροφορίαν περί τοΰ 
πληθυσμού τών έπαρχιών Βοστίτσας, Μικρομάνης, ούτε 
περί τών πέντε χωρίων τών έν τή επαρχία Πραστοΰ, ώς 
καί δύο χωρίων τής έπαρχίας Γαστούνης. Ή έπιτροπή, 
ύπολογίσασα τόν άριΟμόν τών κατοίκων τής όλης ΙΙελο- 
ποννήσου, φρονώ, ότι δύναται νά παραδεχΟή ώς μέσον 
πληθυσμού έκάστου χωρίου τόν άριΟμόν 165. Έχομεν 
λοιπόν ώς συμπέρασμα τόν ολικόν άριΟμόν 7,590.

Πληροφορίαι συλλεχθεϊσαι περί τοΰ πληθυσμού τής 
Μάνης έπιτρέπουσι τή έπιτροπή νά Οεωρήστ, ώς αρκετά 
άκριβή διά τάς έπαρχίας ταύτας τόν αριθμόν 45,000, άπό 

τόν όποιον πρέπει ν’ άφαιρεΟή ό 9,393 άνωτέρω ση
μειωθείς μεταξύ τών 85,412 κατοίκων ζατοίζούντων 
έπαρχίας ή περιφερείας, περί τών όποιων ή κυβέρνη- 
σις έλαβεν άπαρίθμησιν γενομένην κατ’ οικογένειας ζαί 
άτομα. Έζπίπτοντες λοιπόν άπό τοΰ όλου π)<ηθυ· 
σμοΰ τής Μάνης, συμποσουμένου εις 45,000 κατοίκων, 
9,393 διεσπαρμένους είς τήν άνατολιχήν Μάνην, μένουσι 

κάτοικοι 35,607.
Τό όλον τών έν ΙΙελοποννήσω κατοίκων τω 1831 άνα- 

βιβάζεται ούτω είς 308805,—ποσόν τό όποιον άπό ετέρων 
έρευνών έπηύξησεν είς 336366 ή έργαζομένη τότε τήν 
φυσιολογικήν τής ΙΙελοποννήσου έξακρίβωσιν Γαλλική 
’Επιτροπή. "Οπως ζαί άν έχη, συνδυαζομένων τών άπογρα- 
φιζών τούτων πορισμάτων πρός τά προεζτεΟέντα τοϋ 
1828, μετά τό τέλος τοΰ μεγάλου ήμών επταετούς άγώ- 
νος, ό ζατά τήν Πελοπόννησον, τήν Στερεάν Ελλάδα ζαί 
τάς Νήσους πληθυσμός δέν φαίνεται άνώτερος τών 700 
000. Μετά τόσας δέ ζαταστροφάς δέν εΐναι ύπερβολή, έάν 
τόν καταβιβάσωμεν έτι μάλλον, είς 600 χιλ. διότι κατά 
φυσικόν λόγον αί άπό τοΰ 1828—1831 άπογραφαί εύρί- 
σκονταΐ ύπό τήν έπιρροήν τοΰ ρεύματος τών έξωθεν με
ταναστεύσεων πρός τό όπωσοΰν τότε άποκατεστημένον 
τμήμα τής ’Ελληνικής χώρας.

Έάν άπό τής πρώτης ταύτης άπογραφικής. έρεύνης με- 
ταβώμεν είς τάς κατόπιν ζ.ανονιχώτερον ένεργηθείσας, οί 
έντός τών αύτών ορίων τής Ελληνικής Έπικρατειας κά
τοικοι άνέβησαν είς 752077 τώ 1838, είς 986731 τώ 
1848, είς 1096810 τώ 1861, είς 1228378 τώ 1870. 
Έπομένως έντός 43 έτών έδιπλασιάσΟησαν. "Οτι εις τό 
φαινόμενο·? τούτο συνετέλεσαν οί μετά τήν οριστικήν δια- 
ζανόνίσιν τής 'Ελληνικής Έπικρατειας έπε) Οόντες έξωθεν 
όλογενεΐς έποικίσμοί, ούδεμία άμφιβολία. Έν τούτοις τά 
κύρια αίτια άνήκουσι μάλλον είς τήν καθολικήν έννοιαν 
τής γενναιότερος αυξήσεως τοΰ ανθρωπίνου πληθυσμού,
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ά;χα ώς παρέρχονται αί ζαταστροφαί τών πολέμων, τών 
σιτοδειών,τών έπιδημιών, αΐτινες τόσον σφοδρώς έλειτούρ- 
γησαν έν Έλλάδι ζατά τήν επαναστατικήν τοΰ 1821 
περίοδον.

Ή μεγάλη αυτή εις πολλαπλασιασμόν τάσις τοΰ Ελ
ληνικού πληθυσμού δέν παρατηρεΐται καί ζατά τό νέον 
τής Ελληνικής ’Επικράτειας τμήμα, τό Έ.τταννησιαζόν. 
Ένώ κατά τό 1853 οι κάτοικοι αύτοϋ έλογίζοντο εις 
230757, τώ 1856 κατέβησαν εις 218402, τώ 1862 άνέ- 
βησαν εις 228631, καί τώ 1870 εις 232-21. Υποτιθε
μένων ώς άζριβών τών δύο άκρων άπογρα.ών, προτεγγί- 
ζει χατά τήν τελευταίαν ή έπούλωσις τών κοι ωνικών 
πληγών, αΐτινες άπό τής πρώτης περιόδου ήραί^σαν τόν 
Έπταννησιακόν πληθυσμόν. Καϊ όμως ή άπόστασις είναι 
πάντοτε μεγάλη μεταξύ τών δύο τμημάτων τής Ελλη
νικής ’Επικράτειας. Διότι άπό τοΰ 1861 —1870 παρετη- 
ρήθη έν Έπτανήσω κατά μέσον όρον ένιαύσια τώ» κατοί
κων αύξησις 1 έπί 643, ένώ έν τη λοιπή έπικρατεία ή αυ· 
ξησις ύπελογίσΟη είς 1 έπί 85. Κατά τήν τετραετίαν δέ 
1870—73 ή άναλογία τών γεννήσεων πρός τούς κατοί
κους ήτο έν μέν τή Έπτανήσω 1:37 |, έν δέ τή λοιπή 
έπικρατεία 1:32 ψ.

Έπί τοΰ όλου όπληθυσμός τής μετά τήν ένωσιν Έλλη
νιχής ’Επικράτειας άναβιβάζεται έν τή άπογραφή τοΰ I 870 
είς 1457894 κατοίκους.’Επειδή δέ είς τό προκείμενον ζή
τημα ή ίσχυροτέρα δύναμις ύπάρχει έν τή ύπερβάσει τών 
γεννήσεων πρός τούς θανάτους, ιδού πώς εντεύθεν αί 
νεώτεραι τής Καταστατικής έρευναι έξηγοΰσι τό μέλλον 
τοΰ ήμετέρου διπλασιασμού. Κατά τάς έπισήμους κατα- 
στατικάς έκΟέσείς ά) τής Ελλάδος (1870) ή περίοδος 
αύτού ορίζεται είς 88 ή έτη, β') τής Ιταλίας (1871) είς 
86 έτη, γ') τής Γαλλίας (1872) είς 131 έτη, καί δ') κα
τά τόν κ. .1. Houillet (1876) εις 94 έτη. Έάν δεχΟώμεν 
ώς βάσιν τούς ύπολογισμούς τοΰ τελευταίου (Journal des 
Econoinistes, φυλ. Αύγουστου 1876 σελ. 223), ή Ελλάς 
κατέχει τήν ένδεκάτην θέσιν έν τή κλίμαχι τοΰ διπλασια
σμού τών Ευρωπαϊκών πληθυσμών.

Έπικράτιιαι

Νορβηγία
Σαςωνία
Μ. Βρετανία 
Λανιμαρκία 
Ρωσσία 
'Ολλανδία 
Πρωσσία 
Σουηδία 
Ισπανία

Έτη I Έτη

92
94
96
98

102
113
122
137
331

Πορτογαλλία 
Ελλάς 
Βέλγιον 
Γερμανία 
’Ιταλία 
Βαυαρία 
Αυστρία 
Ελβετία 
Γαλλία

51
56
63
73
78
79
80
89
92

έχτεθέντων

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ύπολογισμών έπισζεφΟώμεν
,, τών κατά τά έτη 1870—73 έν Έλλάδι 

ι-Γ---- , γεννήσεων καί άποβιώσεων, ιδού πώς τά σχετικά
φαινόμενα έκτυλίσσονται καθ’ έκαστον έτος είς λ[σμόν 

μιοΰ τοΰ 'Ελληνικού πληθυσμού.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Έάν άπό τών 

τάς άπογραφάς 
γάμων, 
c__ r
τοΰ ιιέλλοντοσ ΐ

Έτη Γάμ.οι Γεννήσεις Άποβιώσεις Πλεόν. Γεν.

1870 8987 40932 31881 9051
1871 9175 41867 29610 12227
1872 8924 42997 31001 11993
1873 9989 42189 36861 5328

'Όλον 36371 167985 129386 38599
Έλ7.ηνικός 

συνεψηφισεν 
καί ώφελή- 

τό ά-

"Οθεν ζατά τήν τετραετίαν 1870—73 ό 
πληθυσμός έν όλω έτέλεσε 36371 γάμσυς, 
129386 γεννήσεις πρός ισαρίθμους θανάτους, 
Οη 38599 νέας ζωάς. Ύπό τήν τελευταίαν έποψιν 
τυχέστερον έτος εΐναι τό 1873 καί μάλιστα όλης τής άπό 
τοΰ 1864 — 73 δεκαετίας, καθ’ήν τό εύτυχέστερον εΐναι 
τό 1867, έν τώ όποίω, μετά τόν συμψηφισμόν τών γεν
νήσεων πρός τάς άποβιώσεις, άπέμεινε 1 περισσεύουσα 
ζωή έπί 93 γΛ κατοίκων, ένω ή άναλογία τοΰ έτους 1873 
είναι 1 έπί 273

Μεταξύ τών 13 τής επικράτειας νομών ό τών Κυκλά
δων περιέχει τά πλείονα πλεονάσματα τών γεννήσεων 
προς τούς θανάτους κατά τό έτος 1870 (1343), 1871 
(1410) καί 1873 (1189), ό τής ’Αρκαδίας δέ κατά τό 
1872 (1321). Έν τούτοις ύπάρχουσι καί νομοί έν οΐς ά- 
παντώνται πλεονάσματα τών άποβιώσεων. Έν έτει μεν 
1870 ή Μεσσηνία ήλαττώΟη κατά 22 κατοίκους χαί ή
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Ζάκυνθος χατά 14, έν έτει δέ 1873 ή Άχαία χαΐ Ήλις 
ήλαττώθησαν κατά 388 καί ή Άργολις χαί Κορινθία κα
τά 134. Τίνος ένεκεν ό Χάρων ύπήρξε τόσον άπηνής εις 
τούς άπογόνους τών ’Αχαιών ; Έρωτήσατε την ύγιεινήν 
τής χώρας των άποκατάστασιν, χωρίς νά λησμο/ήσητε 
τάς γενναίας εισφοράς των έν τώ δημοσίω τ.;; έπικρατεί- 
ας θησαυρώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΟΥΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΩΡΠ ΠΚΗΣ
Κ ΑΙ Ι1ΡΑΚΤΙΚΠΣ.

('Τηό τόν τΙτ.Ιον τούτον ό διακεκριμμένος κα^η-ητής τής Εμ
πορικής έν Χά.ϊχη Σχο.Ιής Κ.Ξενο'/ών Ζύγονρίκ. δημόσιε. H .πο- 
Λντιμωτάτην συγγραφήν, ονσαν έτι ύπό τά πιεστήρια. ΊΙ Οικο
νομική Έπιθεώρησις ώφε.Ιεΐται εκ τής εύμενείας αύτοΰ τάς ίπο- 
μένας πρώτας σε.Ιϊδας).

Φΐ.Ιοι όμι.ΙηταΙ ('),
Είπέρ ποτέ ήδη αισθάνονται οί τε λαοί χαί αί κυβερνή

σεις τής ήμετέρας ’Ανατολής τήν έπιτακτικήν ανάγκην 
τής μορφώσεως καί έπί τά κρείττω διαρρυθμίσεως τών οι
κονομικών χαί βιομηχανικών συμφερόντων τής πατρίδος· 
έπί τούτω δέ μάλιστα καταβάλλονται αί άπαιτούμεναι 
προσπάθειαι. Τήν σωτήριον ταύτην προθυμίαν σπεύδω·? 
τό έπ’ έμοΐ νά ένισχύσω προεθέμην καί τήν διδασκαλίαν 
νά ρυθμίσω κατά τάς κοινωνικά; καί ήΟικάς ήμών άνάγ- 
κας καί τά μαθήματα τής Ιίλουτολογίας νά έκδώσω χά
ριν ύμών, καί τών έμπορων, βιπμηχώνων, έργατών, κυ
βερνητικών ύπαλλήλων καί πάντων τών άμέσως ή εμμέ
σως συντελούντων είς τήν παραγωγήν, καί τήν διαχείρι- 
σιν τοΰ έΟνικοΰ ήμών πλούτου.

'Π διδασκαλία τής φιλάνθρωπου ταύτης έπιστήμης συν
τελεί μεγάλως πρός μόρφωσιν πλουσίων γεωργών, εύφυ- 
ών βιομηχάνων καί μεγαλεπιβούλων έμπορων. Τήν άνάγ
κην δέ τής τοιαύτης μορφώσεως πρό ήμών ήσθάνθησαν 
άπαντα τά πεπολιτισμένα έθνη, καί τούτου ένεκα ή Γίλου-

(') Λόγος εναρκτήριος απαγγελθείς τό 1876 κατά τήν ϊναρξιν 
τών μαθημάτων τής Πλουτολογίας έν τή ’Εμπορική τής Χάλκης 
Σχολή, 

τολογία διδάσκεται ήδη ού μόνον είς τά πανεπιστήμια, 
άλλά καί είς τά πολυτεχνεία, είς τάς έμπορικάς σχολάς 
καί είς αύτά έτι τά δημοτικά σχολεία.

"Ετερον είδος ώφελιμωτάτης διδασκαλίας τής Πλού
το λ ο γ ί ας καί τών σχετικών φυσικών καί μαθηματικών 
επιστημών γίνεται παρά τοΐς ευνομουμένοι; έθνεσιν είς τά 
εσπερινά καί κ υ ρ ι α κ ά σχολεία, εις τά λεγόμενοι 
άσυλα καί είς τούς έργατιχούς συλλόγους, ό
που τακτικώς φοιτό?σιν οί έργάται χατά τάς ώρας τής ά- 
νέσεως πρός φωτισμόν αύτών. Είς τό έν Παρισίοις πρό 
πάντων ά συλο ν Ftnccnnes καί είς πλείστας τής Γαλλίας 
πόλεις έδίδοντο καί δίδονται άναγνώσματα ταχτικά, θέμα 
έχοντα τήν διάδοσιν τών άρχών τής Ιίλουτολογίας ύπό 
τών διασημοτάτων οικονομολόγων καί άκαδημαϊκών πρός 
φωτισμόν τών έργατικών τάξεων· τά πλεΐστα μάλιστα 
τών άφελεστάτων έκείνων άναγνωσμάτων έτυπώθησαν εύ- 

ώνως χάριν τοΰ λαοΰ. Έν ’Αγγλία δέ, παρά τάς τετρα
κόσια; έδρα; τής Π λ ο υ τ ο λ ο γ ί α ς, έν έκάστη πόλει 
τακτικώς διδάσκεται ή έπιστήμη είς τάς έργατιχάς, ναυ
τικός καί έμπορικάς τάξεις, όπως πάν τής κοινωνίας μέ
λος άρυσΟή έκ τών άρχών τής έπιστήμης τάς πρός τε- 
λειοποίησιν τοΰ ίδιου του έκαστος έπιτηδεύματος γνώσεις.

Παρ’ ήμΐν δυστυχώς έκτός τών δύο ή τριών έδρών τοϋ 
έΟνικοΰ πανεπιστημίου, ούδαμοΰ άλλοθι διδάσκεται ή Πλου- 
τολογία, ώς άν ήρζει ή πρός ολίγου; τής νομικής μαθη- 
τάς διδασκαλία νά άνεγείρη τήν οικονομικά?; καταβεβλη
μένη'? ’Α νατολήν. Τό ήμέτερον έθνος σύγκειται έξ έμπο
ρων, ναυτών, γεωργών καί τινων βιομηχάνων, οιτινες ά- 
παύστως ζητοΰσι προαγωγήν, καί μάλιστα, δέον νά όμο- 
λογήσωμεν, έχουσι πάντα τά πρός τοΰτο άπαιτούμενα 
προσόντα· καί όμως άπασα ή δεξιότης, ή φιλοπονία, ή 
αρετή δέν άρχει βεβαίως όπως καταστήση αύτούς έξοχους 
άνευ τής μαθήσεω; τής Πλουτολογίας. Μυριάκις, κύριοι 
έμακάρισα τά μεγάλα έθνη διά τήν ευχερή καί ταχεΐαν 
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διάδοσίν τών ύγιών τής έπιστήμης αρχών παρ’ άπάααΐζ 
ταΐς τάξεσι. Πολλάζις νοερώς είσέδυσα εις τούς έζπολιτι- 
στικοϋς εκείνους ομίλους καί έθαύμασα τών τε αγορητών 
τήν απλότητα τοϋ σζέπτεσθαι περί τών σοβαρωτάτων 
τής έπιστήμης θεμάτων, ζαί τών άζροωμένων τήν άπλη
στου περί τό άκούειν ζαί μανΟάνειν επιθυμίαν. Άλλά ζαί 
άφ’ ετέρου στρέψας τήν προσοχήν είς τά έν τοΐς συλλό- 
γοις τοΰ πανελληνίου άναγινωσζόμενα, μετά ενδομύχου 
λύπης, συνάμα δέ ζαί άπορίας παρετήρησα ότι τά περί 
Οικονομίας ζαί Πλουτολογίας αναγνώσματα είσί σπάνια 
ζαί ελάχιστα, ένω τοσαύτην απόλυτον άνάγκην αυτών 
έχομεν.

Άν έζ τής διδασκαλίας ζατέλθωμεν είς τό στάδιον τής 
βιβλιογραφίας, βλέπομεν ότι άπαντα τά ευρωπαϊκά κράτη 
είσί πλούσια οΰ μόνον συγγραμμάτων σπουδαιοτάτων τής 
Πλουτολογίας, άλλά ζαί μικρών πλουτολογικών επιτο
μών, καταλλήλων διά τήν άνάπτυξιν τοϋ λαοΰ, τών μέν 
εκτεθειμένων κατά μέθοδον όλως απλήν καί πρακτικήν, 
τών δέ έν εί’δει διαλόγου. Τά άριστα τών δημοτικών τού
των πονημάτων είναι ή «ή 0 ι κ ή καί ή πολιτι
κή Οικονομία» τοΰ 1. Ραπέ, σύγγραμμα βραβευθέν 
ύπό τής ακαδημίας τών ήθιζο-πολιτιζών έπιστημών διά 
10000 φρ. ζαί τρις έκδοΟέν μέχρι τοΰ 1870: έτερον τό 
«αλφαβητάριου τοϋ έ ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ » υπό Έδμ. 
Άβούτ μεταφρασθέν είς όλας τάς εύρωπαϊζάς γλώσσας. 
Ώ-.αΐον έπίσης εΐναι τοΰ I. I)' Armailhac «ό οικονομο
λόγος έ ρ γ ά τ η ς», τό όποιον άν μετεφράζετο είς τήν 
καθ’ ήμάς γλώσσαν πλείστας ήθελε παράσχει ώφελείας 
είς τόν λαόν (1).

Ταΰτα έν όλίγοις άναφέρω πρός υμάς, κύριοι, διά νά 
καταδείξω οΐα καθήκοντα άναοέγεσθε ένώπιον τοΰ έθνους

(’) Τά συγγράμματα ταΰτα άναφέροντες συμπλζροϋμεν τήν έν 
τή προσέχει σελίνι βιβλιογραφίαν τής Πλουτολογίας όπου άνα- 
φέρονται τά άριστα τών συγγραμμάτων τής εποχής ήμών. 

ώς σπουδασταί τής Πλουτολογίας. Είς τόν πρακτικόν 
βίον ό ομογενής γεωργός, ό τεχνίτης, ό έργάτης παρ’ ύ- 
μών προσδοκά χειραγωγίαν, βοήθειαν, φωτισμόν οΰ μόνον 
διά λόγων άλλά ζαί δι’ έργων. Άντί δέ μάλιστα μετα
φράσεων μυθιστορημάτων, άτινα διαστρέφουσι τά έθνικά 
ήμών ήθη, μεγίστην θά παρέσχομεν εύεργεσίαν είς τόν 
λαόν, άν έδίοομεν είς τάς χεΐρας αύτοΰ τοιούτων αξιόλο

γων συγγραμμάτων τήν μετάφρασιν.
Ταΰτα μέν ικανά περί τής ώφελείας ζαί διδασκαλίας 

τής Πλουτολογίας, όσον δ’ άφορα τό παρόν σύγγραμμα, 
έφ’ ού μέλλετε νά σπουδάσητε, παρατηρώ ότι άντί νά 
μεταφράσω προέκρινα νά συντάξω έπίτηδες έργον κατάλ
ληλον πρός τάς ύλιζάς, πνευματικός καί ήθικάς ήμών 
άνάγζας, έζφέρων άφόβώς τάς κρίσεις μου έπί τών ποι
κίλων τής έπιστήμης ζητημάτων. Μή δμως διά τοϋτο 
φαντασθή τις, ότι εννόησα ούδέ καν φύλλον ν’ άφαιρέσω 
άπό τάς άμαράντους δάφνας, αιτινες περιχοσμοΰσΐ τό μέ- 
τωπον τών μεγάλων τής έπιστήμης φωστήρων, διά τής 
μεγαλοφυίας τών όποιων ή Πλουτολογία έμορφώθη ώς 
επιστήμη σπουδαία ζαί εΰεργετική. Εύτυχής θά λογίζω- 
μαι μόνον, άν κατορθώσω διά τής παρούσης συγγραφής 
ζαί τής διδασκαλίας νά συντελέσω έστω καί έπί μικρόν 
είς τήν διάδοσίν έπιστήμης, ήτις έπαγγέλλεται νά κατα- 
στήση πλουσίαν καί εύημεροΰσαν τήν φίλην πατρίδα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΛΟΥΤΟΛΟΓΙΑΣ. Ένταΰθα 
καταλέγομεν τά είς διαφόρους γλώσσας κλασσικά συγ
γράμματα τής έποχής ήμών, τά όποια δύναται τις έπω- 
φελως νά μελετήση καί νά συμβουλευθΐ. Έν τω οικείω 
δέ τόπω τοΰ πονήματος τούτου Οέλομεν άναφέρει ζαί τούς 
συγγραφείς, οΐτινες είδιζώς είς κλάδον τινά τής έπιστή
μης ήσχολήθησαν, ή διά μονογραφιών διελεύκαναν μέρη 
ή ζητήματα τινα τής έπιστήμης. Εις τούς έραστάς δέ αύ
τής συνιστώμεν τούς ειδικούς έκδότας καί βιβλιοπώλας 
τών πλουτολογικών καί εμπορικών συγγραφών έν Παρι- 
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σίοις τούς κ. Guillaumin el Co Paris rue Richelieu Ν. 14, 
οιτινες έξέδωκαν και τό πολύτιμον λεξικόν τής Πολιτι
κής οικονομίας, ώς καί τό τοΰ εμπορίου.

Ώς λίαν ωφέλιμον εθνικόν έργον συνιστώμεν τήν έν 
Άθήναις έκδιδομένην Οί ζ ο μ ι ζ ή ν Έ π ι 0 ε ώ ρ η σ ι ν 
ύπό Άριστείδου Οικονόμου, ύφηγητοΰ τής Πλουτο- 
λογίας έν τώ Έθνιζω Πανεπιστημίω, όστις πλείστας 
παρέχει εις τήν επιστήμην ύπηρεσίας διά τοϋ σπου
δαίου τούτου περιοδικού καί διά τής άπό καθέδρας διδα
σκαλίας. Έν τή μηνιαία ταύτη επιθεωρήσει ευρίσκει ό ε
ραστής τής έπιστήμης πολλοϋ λόγου άξίας πλουτολογι- 
χάς διατριβάς περί του έΟνικοΰ ήμών πλούτου ζαΐ τής 
παρ’ ήμΐν οικονομολογικής άναπτύξεως.

Πολιτική Οικονομία Δροζίου μεταπεφρασμένη 
ύπό Πολυζωίδου 1 τόμ. (4833) έν Ναυπλίω.—Πε ρί πα
ράγω γ ή ς καί διανομής τοΰ πλούτου, ύπό I. 
Σούτζου χαθηγητού έν τω έθνικψ πανεπιστημείω (1851) 
τομ. 1. — Π λ ο υ τ ο λ ο γ ί α υπό I. Σούτζου, 2 τομ. 
(1868). — Κοινωνικά’. με λ έ τ α ι ύπό Σπυρ. Ζέζα, 
διδάκτορος τών νομικών έν Ζακύνθω, 1 τομ. (1875). — 
Πολιτική Οικονομία ύπό Τριχαλιώτου, ύφηγη- 
τοΰ (1869).

Manuel d' Economie Polilique par If. Baudrillart. — 
Elements d’ Economie ruralc, industricllc, commcrciael par 
le meme.—Economic ruralc, industrielle el cammerciale par 
E. Levasseur.—Traite d' Economic politique par J. Garnier.— 
Traite d‘ Economie politique theorique cl pratique par Cour- 
celle Seneuil.—Nouveau cours d~ Economic polilique par Bal· 
bie.—Cours d' Economic politique par Michel Chevalier. — 
John Stuart Mill, Principles of political Economic. — The 
Elements of Political Economie by F. Wayland.— Manucalu 
leorico-praclicu d' Economia politico lonom Lerescu.—Trat- 
talo leoricc-practico di Economia politic» di G. Boccardo. — 
Trallalo eleincntare d’Economia sociale di.inlonio Scialojia.— 
Les Umiles de Γ Economie polilique par Aristide Dossios.— 

Les lerons d' Economic politique par F. Passy.—Principes d" 
Economie polilique par Mr. Clave. — Economie politique 
chrclicnnc par Mr. Perin. — Principles of political Economy 
bij If. G. Carey.—The principles of political Economy by J. 
R. Mac-culloch.
ΕΙΣΑΓΩΓ1Ι ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΓΓΓΡΑΦΗΝ. Ό προσδιαρισμοζ, ή 
γύσις και αί άνάρκαι τοΰ άνθρωπον. Ή επίγειος ευδαιμονία.

1. Σκοπός τής Δημιουργίας.—Ό Πάνσοφος 
έν τή δημιουργία ώρισε σκοπόν τινα είς έκαστον τών χτι
σμάτων Αύτοΰ. Τήν μέν άψυχον ύλην επλασεν, ό
πως χορηγή τά μέσα τής ύπάρξεως είς τά έμψυχα, ζώά 
τε καί άνθρώπους· τά οέ έ μ ψ υ χ α (άλογα ζώα) όπως 
πολλαπλασιάζωσι τά είδη αύτών καί συντελώσιν είς τήν 
υπαρξιν τοΰ άνθρώπου· τά δέ λογικά όντα (τόν άν
θρωπον δηλ.) όπως άποβώσι τέλεια ώς ό πλάστης αύ
τών. Τόν σκοπόν ού ένεκα έπλάσθησαν τά χτίσματα, καί 
τόν σκοπόν, δν ώρίσθησαν τά έμψυχα όντα νά έκπληρώ- 
σωσιν έν τή ζωή άποκαλοΰμεν π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ν.

Μετά τοΰ προορισμού ό Δημιουργός έδωρήσατο είς τά 
χτίσματα καί δλα τά μέσα πρός έκτέλεσιν αύτοΰ· καί είς 
μέν τήν άψυχον ύλην έδωχεν άναλλοιώτους ιδιότητας χαί 
δυνάμεις ίδιαζούσας εις έκαστον μέρος τής ύλης, τάς ό
ποιας καί συνήθως άποκαλοΰμεν δυνάμεις τών σω
μάτων, ώς τήν βαρύτητα, τόν ηλεκτρισμόν, τόν μαγνη
τισμό·», κ.τ.λ. είς δε τά έμψυχα ζώα ένέόαλεν όρμάς τι- 
νας στερεός, ίδιαζούσας είς έκαστον γένος καί είδος ένερ- 
γουμένας αύθορμήτως, χαί ταύτας οί φιλόσοφοί άπεχά- 
λεσαν εμφύτους όρμάς ή έ ν σ τ ί γ μ α τ α· είς 
δε τά λογικά όντα έδωρήσατο τόν λόγον, ήτοι τό λο- 
γ ικόν, δι’ ού χατά Οέλησίν ρυθμίζουσι τάς κινήσεις καί 
πράξεις των.

2. Προορισμός τοϋάνθρώπο υ.—Ό άνθρωπος 
μετέχων τής ζωικής χαί πνευματικής φύσεως διττούς έ
χει νά έκπληρώση προορισμούς, τόν ζ ω ϊ κ ό ν, όστις δέν

ΕΤΟΣ ί—ΦΥΛ. 43—ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1876. 27
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διαφέρει τών λοιπών ζώων, ζαί τόν πνευματικόν, δ· 
στις εΐναι ό τής ύπερτάτης τελειότατος βαθμός. Τά ζώα 
πρός έζπλήρωσιν τοΰ προορισμού των έζτός τών ένστιγ- 
μάτων έλαβον καί όργανα κατάλληλα τά κέντρα, τά χέ- 

, τήν προβοσκίδα. Ο άνθρωπος πρός έζπλήρωσιν τοΰ 
οΰ προορισμού του παρουσιάζεται έν τή φύσει γυμνός, 

άοπλος χαί έστερημένος τών πλεονεκτημάτων 
ά ζώα, μόνον όργανα πρός τοϋτο έχων τό 
:όν τέλειον σωματικόν όργανι- 
τά έν τή φύσει ύπάρχοντα.

ε ι ς 
είσίν

η τις

>

ρατα
Λ οιτ 
ασθενής, 
όσα χαίρουσι 
λ ο γ ικ ό ν, 
σ μ ό ν, ζαί

3.Τ  ρι π λ ή τοΰ ανθρώπου φύσις.—Φ ύ σ ι ν λέ- 
γομεν ού μόνον τά έν τφ ζόσμω έν γένει ύπάρχοντα χτί
σματα, άλλά καί τάς ίδιαζβύσας είς αύτά δ υ ν ά μ 
ζαί τούς φυσικούς νόμους. Τριπλαϊ δ’ 
αί φύσεις τής ύπάρξεως του ανθρώπου.

ά. Ή Φ υ σ ι ζ ή, ήτοι ζωική φύσις, 
επιβάλλει χαί είς αύτόν άνάγζας τής ζωής, τροφήν δηλ. 
κατοικίαν, ιματισμόν, χ.τ.λ.

β'. Ή Λογική ή π ν ε υ μ α τ ι κ ή, ήτις οιά 
τοϋ λόγου προσδιορίζει τούς σκοπούς τών ενεργειών 
του, οδηγεί αύτόν πρός έξεύρεσιν τών καταλλήλων 
ύπάρξεως μέσων καί αναγνωρίζει δι’ αύτοϋ πάντα 
πρός τήν τελειότητα αύτοΰ μέσα.

γ'. ‘Η ΊΓ 0 ι χ ή, ήτις ώς συνέπεια τής λογικής 
τοΰ φύσεως χαθισ-α α·ΐτόν ού μόνον επιδεκτικόν τελειό
τητας, άλλά καθοδηγεί αύτόν ε 
ού ένεκα τέρπεται, ένταύτφ δί

4. Τ ρ ι π λ α ί τ ο ΰ άνθ 
Έζ τής τριπλής τοϋ άνθρώπου 
και γεννώνται, αί φυσιζαί, αί

ά. Αί φυσιζαί άνά 
που είναι ή τροφή, ή κατοικία, 
ποιας διά νά Οεραπεύση επιζητεί νά εύρη 
ύπάρχοντα,ζαί νά μεταπλάση αύτά όπ 

τής
τά

αύ.

τήν όοόν τοϋ άγαθοΰ, 
ικανοποιείται, 
πουάνάγκα ι.— 
:~ς τριών ειδών άνάγ-

•'•ς
ζαί 

ρ ώ 
φύσεως 
πνευματίζαι χαί αί ήθικαί. 
γ ζ α ι τοϋ ά ν θ ρ ώ- 

ό ιματισμός, τάς ό- 
τά έν τη φύσει 

τω; τό λογικόν ζάλ-

ά ν 0 ρ ώ π ο υ 
δύναται νά φω- 
Έζ τών πραγ-

λιον ύπαγορεύει πρός τόν σκοπόν. ΊΤ ένέργεια τοϋ σώ
ματος οδηγούμενη σκοπίμως ύπό τοΰ λόγου άπετέλεσε 
τήν έργασίαν. Ή έργασία μεθοδιζώς καί ζατά 
σχόπιμον τάξιν έφαρμοζομένη έπί τών πραγμάτων έμόρ- 
φωσε τήν τ έ γ ν η ν, ήτις είναι πρακτική ένέργεια 
έπί τών πραγμάτων, ή έτοιμότης ταΰ πράττειν.

β'. Αί π ν ε υ μ α τ ι κ α ί τοϋ 
άνάγκαι συνίστανται είς παν δ,τι 
τίση ζαί τελειοποίηση τό πνεϋμα αύτοΰ.
μάτων ζαί τών φαινομένων τό πνεϋμα σχηματίζει ιδέας, 
έκ τών Ιδεών σχηματίζει τάς γνώσεις, καί έκ τών γνώ
σεων κατ’ άλληλουχίας τάξιν τεθειμένων, δπως μανθά- 
νωνται καί άπομνημονεύωνται εύκόλως, έσχημάτισε τήν 
έ π ι σ τ ή μ η ν. ΊΤ έπιστήμη λοιπόν είναι άθροισμα 
γνώσεων ταξινομημένων ούτωπως ώστε έτοιμως νά εφαρ. 
μόζωνΤαι εύχερώς νά μεταδίδονται. ΊΤ έπιστήμη, ή 
μόρφωσις, ή διδασκαλία, ή μελέτη, τά βιβλία, ή περιή* 
γησις είσί πρ5ϊ!Λατα ίζανοποιοϋντα τάς πνευματικός ά- 

νάγκας.
γ'. Αί δέ ηθικοί τοΰ ανθρώπου ά ν ά γ- 

κ α ι συνίστανται είς π’Λ^ δ,-τε δύναται 
τήν ψυχήν, νά εύφράνη τήν συνείδησιν 

αΐσθησιν καί ταΰτα πάντα τ:ρός έπιτευ 
τος, ήν ό λόγος έπιβάλλει είς τόν α.' . 
δύναται νά έπιτύχη ό άνθρωπος τήν τε/.ζ 
είμή ώφελούμενος έζ τής συμπράξεως τών 
οΐτινες τήν αύτήν έχουσιν ηθικήν άνάγκην. 
έπήγασεν ή ηθική τής : 
άνθρώπου άνάγκη, ήτις εί 
άπετέλεσε
α ν, το έθνος. Ετέρα ηθική άνάγκη εΐναι νά δυνη- 
ται ό άνθρωπο; άπροσζόπτως ζαί άνενοχλήτως νά δια
θέτη τάς σωματικός ζα! πνευματικά; του δυνάμεις πρός 
έπίτευξιν τής τελειότητάς του ζαί τοϋτο άποζαλοϋμεν

νά εύχαριστήση 
, νά λεπτύνή τήν 

ξίν τής τελειότη* 
"•■Ορωπον. "Αλλως δέν 

2 «ιότητα ταύτην 
·' ·οίων του, 
°Γ" 
Έκ

κ ο ι ν ω ν ι ζ ό τ η τ ο ς τοϋ 
ΐς τούς διαφόρους αύτής ζύχλους 

τήν οικογένεια ν, τήν ζ ο ι ν ω ν Ι
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έλευθερία ν. *Αν ό άνθρωπος μεταχειρίζηται κα
λώς ή κακώς την ελευθερίαν του, αύτός ό ίδιος ύπόζει- 
ται εις τάς συνέπειας, και διά τοΰτο εΐναι υπεύθυ
νος διά τ ά ζ πράξεις του. Έν τή κοινω
νία ό άνθρωπος χρώμενος τή έλευθερία τοΰ ποάττειν κα
θίσταται ού μόνον αύτός ό ύπεύΟυνος διά τάς πράξεις 
του, άλλά καϊ οί συμβιοΰντες μετ’ αύτοϋ χαΟίςανται συνυ- 
πεύθυνοι δοκιμάζοντες τά καλά ή κακά άποτελέσματα 
τών πράξεων αύτοϋ. Έκ τής εύΟύνης ταύτης γεννάται έν 
πάση τάξει τής συμβιώσεως τών άνθρώπων ά λ λ η λ ε γ- 
γ ύ η οικογενειακή, κοινωνική και πολιτική.

5. H ευδαιμονία ζαίτάμέσαπρόςέπίτευ- 
ξιν αύτής. Θ φιλόσοφος ’Ιάμβλιχος ούτω πως ορίζει 
την εύοαιμονίαν εείόαψωχ ιοτ'ιν ό Θεφ κατά τό θννατδν ΰ- 
μοιος, τέ.Ιεος, καθαρός^ εζιιρηρινος άπό τής ανθρώπινης ζωής»' 
ήγουν ευδαίμων εΐναι ό κατά τό δυνατόν όμοιος πρός τόν 
Θεόν, ό τέλειος, ό άμεμπτος, ό έξηρημένος παντός ζω
ώδους πάθους. 'Ο φιλόσοφος άριστα ώρισε τό ηθικόν τής 
ευδαιμονίας μέσον, άλλά καθ’ ημάς παρέλειψε τό ύλιχόν 
μέρος· διότι ή εύδαιμονία τοΰ ανθρώπου πρέπει νά ήναι 
σύμφωνος πρός τήν τριπλήν τοΰ άνΟρώπου φύσιν, ώστε 
έπί τών προλεχθέντων στηριζόμενοι δυνάμεθα νά όρίσω- 
μεν εύοαίμονα εκείνον, όστις ναι μέν εΐναι κατά τό 
δυνατόν όμοιος τώ Θεώ, τέλειος, άμεμπτος ζαϊ όστις φω
τίζει ζαϊ άναπτύσσεί τό πνεΰμά του, άλλά ζαϊ δέν στε
ρείται συγχρόνως τών μέσων τοΰ ζήν καί εύ ζήν. Τοιοΰ- 
τος καθ’ ημάς είναι ή έπρεπε νά ήναι ό ορισμός τής ευ
δαιμονίας πλουτολογιζώς.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΖΤΓΟΤΡΑΣ.

ΤΙΜΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ
(1833-1876).

Έάν άπό τών δύο άκρων τής τελευταίας τεσσαρακον
ταετίας έπισζεφΟώμεν τά πυκνότερα ζαΐ οίκονομικώς μάλ
λον σημαντικά κέντρα τής 'Ελλάδος πρός μελέτην τών 
διαφόρων περί τάς τιμάς φαινομένων τής Ελληνικής ά
γοράς, χατά πάντα λόγον ή Ερμούπολις τοΰ 1833 δύνα
ται νά τεθώ άπέναντι τής ’Αθηναϊκής πρωτευούσης τοΰ 
1876, τηρούμενων τών αναλογιών πρός τους κατοίκους 
καί έν γένει πρός τάς ζοινωνικάς τής περαιτέρω έπιτο- 
πίου άποκαταστάσεως ροπάς. Δι’ όσους άγνοοΰσι τήν 
Έρμούπολιν τής εποχής έζείνης, αρκεί ή σημείωσις, ότι 
κατ’ αυτήν αί έΟνιζαί περιπέτειαι έπανέφερον τούς χρό
νους τής Δήλου καί ότι πανταχόθεν τό Ελληνικόν έμπό
ριον έσπευδε νά συγκεντρωθώ, εις τά αρχαία έζεϊναπαράλια.

Μεταξύ όλων τών τιμών Οά προτιμήσω τάς περί τά 
τρόφιμα. Άφ’ένός μέν ανάγονται ταΰτα είς τάς μάλλον ζα- 
τεπειγούσας άνάγκας τοϋ Ααοΰ, άφ’έτέρου δέ έξηγοΰσι τήν 
διαφοράν τών όρων τής ζωής άπό τοΰ 1833—1876. Καί 
τάς μέν τοΰ πρώτου έτους δανείζομαι έκ τής κατ’ αύτό 
έπισήμου έφημερίδος τών Αγγελιών, τάς δέ τοΰ τελευ
ταίου έτους έκ τής συγχρόνου πείρας. Τοιαΰται έρευναι 
ανάγονται είς τήν έννοιαν τοΰ ά γ α Οο ΰ ο ί κ ο γ ε ν ε ι- 
άρχου. Επειδή ή έπιστήμη καί ή διοίκησις άποτελοΰσι 
τήν ώραιοτέραν αύτοϋ εικόνα έν τω μεγάλω τής κοινωνί
ας σώματι, ύποθέτω οτι οί πρός άμφοτέρας ενδιαφερόμε
νοι Οά έγκύψωσιν είς τήν σημασίαν τών επομένων αριθ
μών, τούς όποιους γεννά ή κανονική τής έθνικής ζωής 
έκτύλιξις.
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Εΐδν, Τροφίμων
'Ερμούπολις

’Ιούλιος 1835
Άβήναι. 

δβριος 187G.

Δρ.
Σίτος Ρωσσικός (ή

Λεπ.
25
20— Ανατολής »

— Βώλου καϊ έγχώριος » 23
Άρτος ά. ποιότητος » 30

— β'· — » 24
„ — ϊ'· — 20
Μακαρόν. ά. ποιότητος » 64

Λ , β · — » 60
Φιοές α. ποιότητος » 60
Έλαιον ά. ποιότητος ) 1 60
Σαπώνιον » 1 40
Βουτυρος Πελοπόννησου » 2 80

— Ρωσσίας » 2 20
Τυρός 'Ολλανδικός » 3

— Πελοπόννησου 1 12
— Κρήτης » 1 40
— είς άσκούς » 96

Μέλι ά. ποιότητος » 1 10
Χαβιάρι ά. ποιότητος 2 4 40
- - » 3 50
— Κόκκινου » 1

Αύγοτάραχον 2 6
Κολιοί » 1 20
Όψάρια ά. ποιότητος » I 50

— β· — » 88
Καλαμάρια 1 20
Σηπιαί » 1
Όκταπόοια » 60
Όρύζιον Δαμιατίου » 74

— Εύρώπης » 64
Κουκιά » 2ί
ΡεβίνΟια » 32
φασόλια Σμύρνης » 32
Έλαια', ά. ποιότητος 8 86

Δρ. Λεπ.
38
36
37
45
40
35
80
70
80

1 60
1 40
4
4
4 60
1 60
2 80
2
2

12
10
2

15
3 20
2 40
1 60
2 40
2 40
1 20

80
55
60
60
90

Λ . - » 72 70
Οίνοι ά. ποιότητος » 40 60
- ?'· ~ 1 24 40

Ρακή ά. ποιότητος » 1 10 1 80
Κρέας βωδινόν » 76 1 50

•— βιδέλον 88 2 40
— ΙΙρόβειον > 78 1 40

Βεβαίως έκ τοΰ άνωτέρω πίνακος έλλείπουσι πολλαί
στοιχειώδεις τής έθνικής συντηρήσεως ούσίαι.Άλλ’ό σκοπός 
μου περιορίζεται είς μόνην τήν σύγκρισιν τών άπομνημο- 
νευΟεισών τοΰ 1835 τιμών πρός τάς ύπαρχούσας.Έν πρώ- 
τοις παρατηρεΐται έπαισΟητός προβιβασμός έν ταΐς τιμαΐς 
τώνδημητριακών καί τών κρεάτινων τροφών. Άπό 23 λε
πτών ό έγχώριοςσίτοςάνέβη είς 35,καί άπό 7G καί 88 λε
πτών τό κρέας τοϋ βοός εφΟασε τήν 1 Δ καί 2 -fJ δραχ. 
Έν γένει έδιπλασιάσΟησαν αί τιμαί τών οσπρίων, τών τυ
ρών, τών βουτύρων καί τών ιχθύων, πλειότερον ο’ έτι αί 

άπό τών ώών τών τελευταίων συσκευαί. Έντύπωσιν προ
ξενεί ή στασιμότης τών ελαίων (μεθ’ δλην τήν έν τω με
ταξύ χρόνω γενομένην αύξομείωσιν τών τιμών αύτών) 
καί ή μικρά σχετικώς υψωσις τών τιμών τοϋ μόνου έν τοΐς 
άποικιακοΐς σημειουμένου όρυζίου.

ΜΕΑΙΤΟΠΑΡ ΑΓΩΓΗ.

Ή άρχαιοτέρα καλλιέργεια τής μελίσσης συνδέεται 
πρός τήν πρώτην οικονομικήν άνάπτυξιν τών πέριξ τής 
Μεσογείου θαλάσσης χωρών. Γνωστή είναι ή έν τοΐς πρόσ- 
Οεν χρόνοις ήγεμονεία τοΰ μέλιτος τών 'Υμηττού, καί ή 
έν ’Ιταλία προαγωγή τής μελισσοτροφίας. Κατόπιν άπε-
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διίχθη, οτι ζαί άλλαχοΰ ιθαγενές ύπήρξε το γλυκύστο· 

μον πτερωτόν,έν τή μεσημβρινή ’Ασία ζαί έν τή ’Αφρική. 
Μετά τούς εποικισμούς δέ τών Εύρωπαίων είς τήν ’Αμε
ρικήν, ζαί έν τή χώρα ταύτη διά πάσης προκοπής μετε- 
βιβάσθη ή ζα)Λιέργειά του.

Ή πρώτη πάντοτε τάξις ανήκει είς τό μέλι τοϋ Υμητ
τού, οπερ δέν ήδυνήθη ή παλαιά ποίησις νά έξασθενήση 
έν τή νεωτέρα πραγματικότητά Έχει έν τούτοις τό μέλι 
τοϋτο συναγωνιστάς έπί τοΰ όρους τής Ίδης, έν τή νήσω 
Κούβας, τής οποίας τό μίλι έχει τήν ευωδίαν τοΰ άνθους 

τών πορτοζαλεών, ζαί άλλαχοΰ. Έν γένει ή ζυριεύουσα 
βλάστησις τών μελισσοτρόφων γαιών κανονίζει ζαί τό ση- 

μαντιζώτερον τής τοϋ μέλιτος ευωδίας. Ούτως ύπάρχου- 
σιν είδη μέλιτος διάφορα ζαί ζατά τό χρώμα ζαί κατά 
τήν γεΰσιν, ακόμη δέ καί κατά τήν ύγιεινήν συσκευήν. 
Μάρτυς τό Κολχιζόν μέλι, δπερ τοσαϋτα δεινά παρέσχε 
εις τούς υπό τόν Ξενοφώντα νικήσαντας τήν Περσικήν 
ΆσίανΜυρίους. Πολλαχοΰ δέ παρά τόν Εΰξεινον Πόντον, 
έπί τών Άλπεων καί τής Βρασιλίας, ή μέλισσα έζ τών 
πέρις δηλητηριωδών ούσιών κατασκευάζει πονηρότατον 
τόν καρπόν αύτής.

Άλλά τά είδη ταΰτα τοΰ μέλιτος ούδέν έχουσί κοινόν 
πρός τό έν χρησει τοΰ έμπορίου. Ή έκλεκτοτέρα ποιότης 
ανήκει είς τήν διαφάνειαν, ακολούθως έρχεται τό λευκόν 
μέλι, τελευταίο·» δέ τό πράσινον καί τό μαΰρον. Έν γένει 

τήν πρώτην Οέσιν κατέχει ή Γαλλία έν τή Εύρωπαϊζή 
μελισσοτροφία. Είς 2 ψ περίπου εκατομμύρια έλογίζοντο 
έσχάτως αί κυψέλαι αυτής. Κατόπιν έρχεται ή Αύστρία, 
1 - έκατομ. ή 'Ισπανία —έκατομ. ή Πρωσσία έκατομ. 
Ή Ελλάς, μόλις κατά τά τελευταία έτη φΟάσασα τά yl 
έκατομ. κυψελών, έξήγαγε 104043 όκ. μέλιτος τώ 1870 
(άξίας δρ. 109472), 59200 όζ. τω 1871 ν63499 δρ.), 
102949 όκ. τω 1872 (101571 op.;, 76599 όκ. τώ 1873 
(73889 δρ.) καί 34’295 όκ. τω 1874 (35934 δρ.). Έν 

τή τελευταία ταύτη κινήσει τοΰ Ελληνικού μέλιτος πρός 
τά έξω, ή Αίγυπτος κατέχει τήν πρώτην Οέσιν (20198 
όκ.), άκολούΟως έρχονται ή Αύστρία (9210 όκ.), ή ’Αγ
γλία (4583 όκ.), ή Γαλλία (294 όζ.) ζαί ή ’Αμερική 

(10 όζ.). Ή έξαγωγή τοΰ 1876, έάν κρίνωμεν έκ τών 
συγχρόνων ζατά τήν ’Αττικήν αποτυχιών τής μελισσο

τροφίας, έσεται ούσιωδώς μικροτέρα.
’Απέναντι τών προεζτεΟέντων πορισμάτων τής έν τω 

παλαιώ κοσμώ μελιτοπαραγωγής, ή έν τώ νέω κοσμώ 
περιέχει τά επόμενα δείγματα έζ τοΰ ζατά τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας τμήματος αύτοΰ. Κατά τό τελευταιον έτος έ

λογίζοντο είς 70000 οί μελισσοτρόφοί μετά 3 εκατομμυ
ρίων κυψελών, ή παραγωγή τών όποιων έξετιμήθη είς 
128 έκατομ. δραχμών, ήτοι 95 έκατομ. έζ τοΰ μέλιτος 
ζαί 33 έκατομ. έζ τοΰ κηροΰ. Έν γένει τά κέρδη τής έν 
’Αμερική μελισσοτροφίας εΐναι άξιολογώτατα. Υπήρξε 

π. χ. έν Καλιφορνία μελισσοτρόφος επιτυχών ένιαύσιον 
καθαρόν κέρδος 25 χιλ. ταλλήρων. Δύναται τις νά ζρίνη 
περί τής σημασίας τής προζειμένης καλλιέργειας έκ τής 
έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις ύπάρξεως τεσσάρων ειδι
κών έπί τής μελισσοτροφίας έφημερίδων ζαί έκ τής έ- 
νεζεν τής έντάσεως τής παραγωγής μεγάλης εύθηνίας 

τοΰ δημοκρατικού μέλιτος.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ.

Έάν, ίστάμενοι έπί υψηλού τίνος σημείου καί έχοντες 
ύπό τά όμματα ήμών άπασαν τήν ζα-οικουμένην χώραν, 
ήουνάμεΟα νά έπισκοπήσωμεν μετά τής δεούσης έπίστα- 
σίας ζαί τής επιστημονικής έρεύνης τήν άέναον κίνησιν 
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χαί τά ποικίλα χαί παντοδαπά τής εργασίας πνευματικά, 
ηθικά χαί βιομηχανικά δημιουργήματα, Οά έπειθώμεθα βε
βαίως δτι αύτη εΐναι ό ουσιώδης τής άληθοΰς ζωής δρος, 
καθό παραγωγική απάντων τών στοιχείων τής ευζωίας, 
γενέτειρα τής καθόλου προόδου τών έθνών έν ταΐς τέχναις 
καί ταΐς έπιστήμαις καί βάσις τών ελευθεριών, άλλως τε 
εΐναι όμολογούμενον παρά πάσι τοΐς πεπ -λιτισμένοις έ- 
Θνεσιν δτι ή έργασία εΐναι ή πηγή παντός πλούτου, τό 
αληθές θεμέλιον τής ύπάρξεως τών κοινωνιών, τό κύριον 
όργανον τοΰ έκπολιτισμοΰ καί ό ούσιώδης δρος πάσης 
προόδου καί πάσης εύημερίας.

Καί άληθώς, έάν διά τοΰ νοός διατρέξωμεν τά διαστή
ματα τά χωρίζοντα τά διάφορα έθνη άπ’ άλλήλων, καί 
έπισκεφθώμεν έν έκαστον τών διαφόρων αύτών έθνών, θέ- 
λομεν είδεΐ δτι έκεϊ κυρίως ύπάρχει ή αληθής ζωή, ή 
πρόοδος, ή ευημερία, ό πλοΰτος, καί τό μέγιστον δλων 
αύτών τών αγαθών, ή έλευθερία, ένθα άκμάζει ή έργασία» 
ένφ παρά τοΐς ίθνεσιν έκείνοις, παρά τοΐς όποίοις ή έρ
γασία άργεΐ, Οέλομεν άπαντήσει τήν άκηδείαν, τήν στα
σιμότητα, τήν ένδειαν καί τό μέγιστον όλων αύτών τών 
κακών τήν δουλοφροσύνην μεθ’ άπασών τών παρομαρτου- 
σών αύτή κακιών.

<Ή έργασία εΐναι ή θαυμασία καί ύψίστη εκείνη δύνα- 
2μις μεθ’ ής έπροικίσθη ό άνθρωπος τοΰ νά ένεργή έπί 
Βτών πλείστων τής δημιουργίας δντων είς τρόπον ώστε 
«νά καθιστά αύτά έπί μάλλον χαί μάλλον άρμόζοντα είς 
«τάς άνάγκας του, διά δέ τής έξασκήσεως τής δυνάμεως 
«ταύτης χαΐ διά τής τεράστιας άναπτύξεως τήν οποίαν έ- 
»λαβε προϊόντος τοΰ χρόνου έκ τής έπισωρεύσεως τών μέ- 
«σων τής έργασίας καί τών διαδοχικών ανακαλύψεων τοΰ 
ινοός, τό ανθρώπινον γένος κατέστη άληθώς δεσπότης 
«τής γή» *«'· ήδυνήθη ν’ άνυψώση τήν κατάστασιν τής 
«διανοητικής καί ήθικής ύπάρξεως του είς δν βλέπομεν 
«αύτό σήμερον βαθμόν ύψους καί μεγαλείου παρά τοΐς 
«μάλλον προωδευμένοις έθνεσι. (Ambroise C'e'meiii).

Τά προϊόντα δμως ταΰτα όπως άποδοθώσι τή έργα- 
«σία δέον ϊνα αύτη συνοδεύηται ύπό τής ελευθερίας καί ύπό 
«τής ύπό τών νόμων έγγυουμένης καρπώσεως τών προϊ
όντων αύτής είς τό παραγωγόν αύτά πρόσωπον.

«Ή ελευθερία τής έργασίας, λέγει ό αύτός οικονομολό
γος τόν όποιον άνωτέρω άνεφέραμεν, εΐναι εις τών ούσι- 
«ωδών όρων τής γονιμότητος τής παραγωγής, άφ’ ένός 
«μέν διότι άφίνει ένί έκάστω τό δικαίωμα τοΰ άχολουθεΐν 
«τάς έμπνεύσεις του προσωπικού συμφέροντος του έν τή 
«έχλογή τοΰ είδους τής ένασχολήσεως εις τό όποιον ή 
«θέσις του χαί αί όρέξεις του ή αί ιδιαίτερα', ικανότητες 
«του έπιτρέπουσιν αύτω ινα έπιδ·θή μετά πλείονος ώφε- 
«λείας, καί διότι, ύπό πάσαν έποψιν, τό ατομικόν συμ- 
«φέρον είναι έν γένει ώς πρός τοΰτο ό μόνος άσφαλής 
«καί άλάνθαστος οδηγός, άφ’ έτέρου δέ διότι διατηρεί έν 
«άπασι άοΐς κλάδοις τής παραγωγικής έργασίας συναγω- 
«νισμόν τοσοΰτον έκτεταμένον όσον δύναται νά τό έπι- 
«τρέψη ή φύσις τών πραγμάτων, και διότι ό συναγωνι- 
«σμός εΐναι άναμφισβητήτως τό ίσχυρότερον διεγερτικόν 
«τής ένεργείας καί τής τελειοποιήσεως τών έργων. Ού- 
«σιώδης έπίσης δρος τής έργασίας είναι ού μόνον τό έξα- 

«σφαλίζειν ένί έκάστω 
«καί τήν πλήρη καί έλευθέραν διάθεσιν καί μεταβίβασιν 
«έχείνου δπερ παρήγαγεν. Άνευ τοΰ ούσιώδους τούτου 
«όρου τά διεγερτικά τής έργασίας ήθελον άπολέσει μέγα 
«μέρος τής ένεργείας των καί αί επισωρεύσεις ήθελον εΐ- 
«σθαι άσυγκρίτω τώ λόγω έλάσσονες.

«Εΐναι αληθές, προσθέτει ό αύτός Οικονομολόγος, δτι 
»τό δικαίωμα τοΰ μεταβιβάζειν τήν ιδιοκτησίαν, συνεπά- 
»γεΐ, προϊόντος τοΰ γρόνου, άνησότητος είς τήν Οέσιν 
«τών οικογενειών, άλλ’δταν ή ιδιοκτησία καί αί παραγω- 
«γικαί έλευθερία». εϊσίν εντελώς έξησφαλισμέναι, ή άνϊσό- 
«της τών περιουσιών δέν δύναται νά πηγάζη, έκτός σπα- 
«νίων τινών εξαιρέσεων, είμή έκ τής άνισότητος τών πα» 

τήν προσωπικήν άπολαβήν, άλλά
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«ραγωγών, χαί τών επισωρεύσεων τών όφειλομένων είς 
«τούς κατέχοντας αύτάς. Ή άνισότης αυτή δέν είναι 
«δθεν είμή ή καθιέρωσις τής δικαιοσύνης: Αί οίγένειαι 
«αί’τινες έπί δύο ή πολάς γενεάς, δι ίγουσι πάντοτε μετά 
«ένεργείας καλώς διευθυνομένης, με ά πεφωτισμένης προ- 
«νοησίας, μετά έμφρονος οικονομίας, ανταμείβονται δι- 
«χαίως διά τής εύπορίας ήν διά τού τρόπου αύτού άπο- 
λαύουσι. Αί οικογένεια: αί αντίθετον άχολουθοϋσαι δια- 
«γωγήν καί τών όποιων τά μέλη παραδίδονται είς 
«τήν οκνηρίαν, τήν άκρασίαν, τάς ποικίλας φαύ?<ας έξεις 
«τιμωρούνται δικαίως διά τής ένδ.ίας ήτις έπί τέλους 
«καταλαμβάνει αύτάς καί άπό τής οποίας δίκαιον είναι 
«νά μήν άπαλαγώσιν είμή δΓ δσον οίόν τε καλής δία- 
«γωγής. Είναι ώφέλιμον, απαραίτητον είς τήν τελοιο- 
«ποίησιν τής άνθρωππίνου ζωής τό πράγμα νά έχη ούτω, 
«κοινωνικόν δέ πολίτευμα τό όποιον, είτε διά νά διατη- 
«ρήση τήν ύπεροχήν τινών τάξεων τοϋ λαοϋ άπ! άπασών 
«τών άλλων, είτε διά νά παρεισάξη μεταξύ όλων τών 
«τάξεων βεβιασμένην τινά ισότητα ήθελον εμποδίσει ινα 
«αί φυσικαί συνέπειαι τών αγαθών καί φαύλων έξεων 
«έπιπέσωσι κυρίως έπί τών παραδιδομένων είς ταύτας, ή- 
ϊθελεν εΐσθαι έπίσης όλέθριον καί είς τάς δύο περιπτώ- 
«σεις. Ή πείρα έπικυροϊ πληρέστατα τά Θεωρητικά ταΰτα 
«αποτελέσματα. Ή ιστορία όλων τών χρόνων καί όλων 
«τών λαών άποδεικνύει δτι αί κοινωνίαι εύημεροϋσι το- 
«σούτω μάλλον καί τελειοποιούνται δσω έξασφαλίζουσι 
«κάλλιον διά τών θεσμών των καί τών ηθών των τάς πα- 
«ραγωγικάς έλευθερίας καί τήν ιδιοκτησίαν κατά τών ά- 
«πείρως ποιχιλομένων είς τούς τύπους τών προσβολών 
«τών ύπό τής άπογυμνωτικής ένεργείας κατ’ αυτών ένερ- 
«γουμένων. Αύτός είναι ό κύριος δρος είς δν φαίνεται δτι 
«συνεδέθη μέχρι τοϋδε ή τύχη τών λαών. ’Εκείνοι οίτινες 
«τόν παρετήρησαν καλλίτερον είσίν οί μάλλον προωοευ- 
«μένοι υφ’ δλας τάς έπόψεις. Οί σεβασθέντες δμως αύτόν 

«όλιγώτερον είσίν οί μάλλον αμαθέστεροι καί οί μάλλον 
«αθλιότεροι. ’Εάν δέ αρχαίοι τινες λαοί ήδυνήθησαν νά έ- 
«πιτύχωσι παροδικώς βαθμόν τινα ύλικής ευδαιμονίας ά- 
«πομακρυνόμενοι τοΰ όρου αύτοϋ, θεμελιοϋντες τήν ϋπαρ- 
«ξίν των έπί τοϋ πολέμου, τής άρπαγής ή τής δουλείας, 
«έάν έν αύτώ τώ κόλπω έκάστου έθνους τάξεις τινές ήδυ- 
«νήθησαν νά όργανωθώσιν είς τρόπον ώστε νά καθυπο- 
«βάλλωσΐ τάς άλλας καί νά ζώσιν έπί βλάβη αύτών, τοΰ- 
«το έγένετο καθιστάμενων δυστυχών τών πλειοτέρων, 
«έγειρομένου γενικού μίσους καί άναπτυσσομένης μεταξύ 
«τών λαών ή τών δεσποζουσών τάξεων διαφθοράς έπενεγ- 
«κούσης αείποτε τήν πτώσιν των καί τόν όλεθρόν των. 
«Έξ άλλου μέρους αί γενόμεναι απόπειρα·, όπως τηρηθή 
«μεταξύ τών άνθρωπίνων κοινωνιών τεχνητή τις ίσότης 
«τεθεμελιωμένη έπί τής κοινότητος τών έργων καί τών 
«κτημάτων άπέτυχον άπασαι οίκτρώς, διότι, κατ’ ούδέν 
«λογιζόμεναι τάς φυσικάς ανισότητας τάς ύπσρχούσας 
«μεταξύ τών άνθρώπων καί είς ίσην μοίραν τιθέμενοι τας 
«ύψίστας δυνάμεις μέ τάς κατωτάτας κατέστρεψαν τό ά- 
«παραίτητον διεγερτήριον τοΰ προσωπικού συμφέροντος 
«καί κατεβίβασαν όλας τάς ενεργητικότητας είς τό σημεϊ- 
»ον τών ήττον νοημόνων καί τών ήττον γονίμων ένερ- 
«γητικοτήτων. Λί δυστυχίαι έθνους τίνος, εΐπεν εμβριθής 
«τις πολιτειολόγος (Charles Conde) είσί πάντοτε έπίσης βα- 
«ρεΐαι είτε μερίς τις τοΰ λαοϋ σφετερίζεται τά προϊόντα 
«τών έργασιών άλλης μερίδος, είτε τά πρόσωπα έξ ών ό 
«λαός αύτός σύγκειται όργώσιν ίνα καταρτίσωσι μεταξύ 
«των ισότητα αγαθών καί κακών. Έκ τούτου έπεται δτι 
»ή άνισότης μεταξύ τών προσώπων έξ ών σύγκειται λα- 
ηός τις είναι νόμος τής φύσεώς των, δτι πρέπει δσον οιον 
«Τε νά φωτίζωνται οί άνθρωποι έπί τών αίτιων καί τών 
«συνεπειών τών πράξεων των, άλλ’ δτι ή Οέσις ή μάλ- 
«λον ευνοϊκή εις παν είδος προόδου είναι εκείνη έν η έκα- 
«στος ύφίσταται τάς ποινάς τών κακιών του καϊ έν ή ού.
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»δείς δύναται ν’άρπάση άπό τοϋ άλλυυ τούς καρπούς των 
»άρετών του καί τών έργασιών του».

Τάς θεωρίας ταύτας διακεκριμένων οικονομολόγων, τάς 
άλλως τοσοΰτον πειστικάς ώς πηγαζοόσας έξ αυτής τής 
φύσεως τοΰ άνθρώπου έ^ομίσαμεν άναγκαϊον νά άναφέ- 
ρωμεν ένταΰθα ίνα καταστήσωμεν εναργές ότι ή έργασία, 
όπως παράγει άφθονους τούς καρπούς της, δέον πρό πάν
των ίνα παρακολουΟήται ύπό τής έλευθ3ρίας τών ένερ- 
γειών της, έζασφαλιζομέ^ης συγχρόνως ύπέρ ένός έκά
στου ού μόνον τής προσωπικής άπολαυής, άλλά καί 
τής πλήρους καί έλευθέρας δ'.αΟέσεως καί μεταβιβάσεως 
έκείνου τό όποιον παράγει. Έπί τή βάσει δέ ταύτη έκα
στος ήδη ένοεϊ ότι ή έργασία συνίσταται κυρίως εις τήν 
έλευθέραν έπασχόλησιν τών σωματικών καί διανοητικών 
τοΰ άνθρώπου δυνάμεων πρ:ς παραγωγήν. Ύπό γενικω- 
τέραν δέ έποψιν ή έργασία είναι αϋτός”ό άνθρωπος όδεύων 
εις τόν προορισμόν του, δηλαδή τήν τελειοποίησίν του 
διά τής έλλογου χρήσεως τών μέσων τά όποια ό Θεός έθε- 
σεν είς τήν διαθεσίν του καί τών δυνάμεων μεθ’ ών έπροι- 
κίσθη.

Τούτων τεθίντων, έάν καλώς έξετάσωμεν τήν φύσιν 
καί τήν παραγωγικήν δύναυιν τής έργασίας θέλομεν φθά· 
σει είς τό συμπέρασμα ότι ή πρώτιστη παραγωγκή δύνα- 
μις είναι αύτή ή έργασί».

Καί πράγμα-1, έάν θεωρήσωμεν τόν άνθρωπον καθ’ δν 
χρόνον ένεφανίσθη τό πρώτον έπί ιής γής θέλομεν τόν 
είδεΐ ένασχολούμενον πρό πάντων είς τήν ιδίαν αύτοΰ 
βυντήρησιν είτε πρός άποτροπήν τών είς ούς ύπέκειτο 
κινδύνων, είτε πρός πορισμόν τών πρός τό ζήν· άλλ' έ- 
πειδή ή γή δέν ήδύνατο νά τώ προσφέρη έτοιμα πάντα τά 
άπαιτούμενα πρός τήν συντήρησιν αύτήν, ήναγκάσθη νά 
έπασχολήση τάς δυνάμεις του είτε διά νά ύπερασπίζη τήν 
ζωήν του κατά τών παντοδαπών προσβολών καί κινδύνων 
είς ούς έξετίθετο, είτε διά νά προσπορίζη είς εαυτόν καί 

τους περί αύτόν τά πρός τό ζήν· έγένετο λοιπόν πρός 
τόν σκοπόν αύτόν μαχητής, κυνηγός, άλιεύς, ή γεωργός 
καί διά τής έργασίας του ού μόνον προσεπορίζετο τά πρός 
τό ζήν, άλλά καί έδημιούργει τά μέσα δι’ ών προσεπο 
ρίζετο αύτά, τά δέ μέσα αύτά άπετέλουν τό κεφάλαιον 
του, δηλαδή τά όπλα του, τά γεωργικά, τά άλιευτικά ή 
κυνηγετικά έργαλεΐα του, τά όποια ταΰτα ήσαν τό προϊόν 
τής έργασίας τον. "Επεται όθεν έκ τούτου ότι τό κεφα
λαίου, τό όποιον άποτελει σήμερον μίαν τών άξιολογωτέ- 
ρων παραγωγικών δυνάμεων καί συνδέεται στενότατα 
μετά τής έργασίας, είναι τό προϊόν αύτής τής έργασίας, 
ώστε ή πρώτιστη καί κυρία παραγωγική δύναμις είναι 
αύτή ή έργασία.

Άναμφισβητήτως δέ, άν αύτή ή γή δέν ήτο ώς είπεϊν 
τό ταμεΐον τών πρώτων ύλών, περί τήν διάπλασιν καί 
τροποποίησιν τών όποιων περιστρέφεται άενάως ή έργασία, 
αύτη, ε’τε διανοητική, είτε σωματικ ',ήθελε μείνει νεκρά καί 
στείρα άνευ τών πρώτων αύτών ύλών τών έν τοΐς έγκά$ 
τοις τής γής κρυπτομένων ή έπί τής έπιφανείας αύτής 
κειμένων ή φυομένων, άλλά καί αί πρώται αύται υλαι 
ήθελον μένει νεκροί καί στεΐραι άν δέν έζοωποιοΰντο, έγο- 
νιμοποιοΰντο καί, ώ; είπεϊν, έναψυχοΰντο ύπό τής Οαυμα- 
σία; αύτής δυνάμεως τής καλουμένης έργασίας ήτις; 
ένεκα τών μεγάλων αύτής ευεργετημάτων, τών άπειρων 
ύπηρεσιών της καί τής δημιουργικής δυνάμεώς της, δικαι
ούται ίνα έχη ίδιον ναόν έν ω νά τιμάται ώ; έν τών πο
λύτιμο τέρων δώρων τών κληροδοτηθέντων ύπό τής Οεότη- 
τος τή άνθρωπότητι.

Καί άληθώς, ή παραγωγική εργασία, διανοητική καί 
σωματική, έδημιούργησεν έπί τής γής νέου, ώς είπεϊν, 
κόσμον, σχεδόν όλως διάφορον έκείνου όστις άρχικώς έ- 
κληροδοτήθη τώ άνθρώπω, κόσμον έν ώ αύτή ή έργασία 
έμφυσεϊ τήν άληθή ζωήν ού μόνον ύπό τήν φυσικήν επο- 
ψιν άλλά καί ύπό τήν διανοητικήν καί τήν ηθικήν, δι’ αύ-
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σόν δέ τοΰτον τό; λόγον έχεΐναι κυρίως αί κοινωνίαι προ· 
άγονται, εύποροϋσιν, άκμάζουσι χαί εύδαμονοΰσιν, όσον 
έπιτρέπεται τοΰτο ύπό τή; ήμετέρας φύσεως χαί ύπό τών 
κοινωνικών θεσμών, έν αις ή έργασία όργα καθ’ όλην 
αύτής τήν άκμήν καί τήν ελευθερίαν. 'II ιστορία τών παρω
χημένων χρόνων καί ή σημερινή τών διαφόρων έθνών κα- 
τάστασις έπιβαιβαιοΰσι τήν αλήθειαν ταύτην. Έπεται 
λοιπόν οτι ή έργασία δημιουργεί νέον κόσμον καί νέον 
άνθρωπον δλως διαφόρους τών άρχαιγόνων. "Επεται ωσαύ
τως ότι ή έργασία οφείλει νά Οεωρηθή ώς ή πρώτιστη πα
ραγωγική δύναμις ού μόνον ύπό τήν πλουτολογικήν έπο- 
ψιν άλλά καί ύπό τήν διανοητικήν καί τήν ηθικήν. Είς 
πύτήν λοιπόν οί πεπολιτισμένοί λαοί ώφειλο ι νά άποδώ- 
σωσι καί απέδωσαν τήν έμπρέπουσαν αύτή Οέσιν καί τήν 
τιμήν ήν ή αμάθεια καί αί προλήψεις τή ήρνήθησαν έπί 
πολλούς αιώνας.

Πριν δώσωμεν πέρας είς τήν ολιγόστιχον ταύτην μελέ
την όφείλομεν νά παρατηρήσωμεν ότι, έάν ουσιώδεις όροι 
τής γονιμότητος τής παραγωγής είναι ή ελευθερία τής 
έργασίας καί ή έξασφάλισις είς ένα έκαστον τής πλήρους 
καί έλευθέρας διαθέσεως καί μεταβιβάσεως τοϋ πράγματος 
τό όποιον παράγει, έπίοης ούσιώδεις όροι τής αύτής γονι
μότητος εΐναι καί ή συνδρομή τοϋ κεφαλαίου,διότι το κεφά- 
λαιον καί ή έργασία είσι τοσοΰτον στενώς συνδεδεμένα 
πρός άλληλα, ή δέ συνύπαρξίς των καί ή άλληλοβοήθειά 
των τοσοΰτον απαραίτητα είς τήν γονιμότητα -.ής παρα
γωγής ώστε αί δύο αύται παραγωγικαί δυνάμεις Οά παρε- 
λύοντο άλληλομαχοΰσαι, ένώ εύδοκιμοΰσι καί άκμάζουσι 
άλληλοβοηθούμεναι.

Τέλος, άν ή έργασία, ύπό τήν κοινωνικήν έποψιν θεω- 
ρόυμένη ήναι ή πηγή παντός πλούτου, τό άληθές θεμέ)>ιον 
τής ύπάρξεως τών κοινωνιών, τό κόρ’ον όργανο? τοΰ έκ- 
πολιτ.σμοΰ καί ό ούσιώδης δρος πά.ης προόδου καί πά- 
σηςεύημερίας, τό αύτό ένοεΐται καί περί τής έργασίας θεω- 
ρουμένης ύπό τήν έποψιν τής οικογένειας, καθώς καί ύπό 
τήν ατομικήν, προσ^έτομεν μόνον διά τό άτομον ότι άνευ 
τής έργασίας ούδέποτε θέλει δυνηθή νά καταστή άξιον τοΰ 
νά παρακαθήση εις τήν τράπεζαν έν ή παρατίθενται τό 
καλόν, τόάγαθόν καί τό δίκαιον.

.V. ΒΑΛΣΑΜΛΚΙΙΣ,


