
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ.

Καθόσον ή δύναμις τοϋ σώματος ζαΐ αί όρμαί τών πα
θών διατελοΰσιν είς χαλαράν ή έντεταμένην άνάπτυξιν, 
χατά τοσοΰτον χαί ή τάσις πρός τό έγκλημα εΐναι ίσχυ- 
ροτέρα. Άνθρωποι χλιαροί χατά τήν κράσιν, τοίοΰτοι εί
ναι χαί κατά τήν ενέργειαν. Ή φυσική αΰτη παρατήρη- 
σις περιβάλλει τήν ηλικίαν τοΰ ανθρώπου διά τής μεγα- 
λειτέρας πρός τό έγκλημα εύΟύνης. Παϊδες καί γέροντες 
ύπόκεινται όλιγώτερον εις τούς εγκληματικούς πειρα
σμούς, έ·>ώ άνθρωποι ακμαίοι, χαί κατά τήν φυσικήν δύ- 
ναμιν καί κατά τήν λειτουργίαν τών παθών, θύουσι πλειό
τερον είς τήν έν τω κόσμω τούτω κακοποιόν αρχήν.

Επειδή δέ κατά τήν ηλικίαν τής ακμής συναντάται 
μετά τής ισχύος τών φυσικών δυνάμεων καί ή ισχύς τών 
πνευματικών, πρέπει νά δε/θώμεν δτι ζατά τήν περίοδον 
ταύτην τής ζωής τελούνται έν τω άνθρώπω οί σφοδρό
τεροι μεταξύ ’Αρετής καί Κακίας άγώνες. Προφανώς ή 
άνδρεία τής ψυχής έπιφυλάσσει έκάστοτε τήν δάφνην τής 
οριστικής ν'κης. Άλλ1 δσον πλησιέστερον πρός τήν άπει
ρον νεότητα δ άγωνίζόμενος, τόσον ή φωνή τοΰ πάθους 
μάλλον επαγωγός, επομένως ή ώριμότης τής ανδρικής η
λικίας περιέχει έν έαυτή τάς πλείονας έκ τής πνευματι
κής ισχύος έγγυήσεις κατά τής έγκληματικής ροπής.

Αί παρατηρήσεις αύται δέν είναι θεωρητικαί, ούδέ έξαρ- 
τώνται άπλώς έκ τής ημερήσιας έμπειρικής. Άρκεΐ νά 
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λάβη τις ύπ’ όψιν τούς σχετικούς πρός τό έγκλημα μέ
σους ορούς τών διαφόρων τοΰ ανθρωπίνου πληθυσμού η
λικιών, ίνα πεισθή περί τής σταθερότητος, μεθ’ ής εκτυ
λίσσεται τό άνά χεΐρας φαινόμενον. Έπομένως ή Κατα
στατική έχει τόν κυριώτατον έπί τοΰ προκειμένου λόγον. 
Ιδού πώς διεμοιράζοντο καθ’ ηλικίας τά έν Γαλλία κατά 
τήν τετραετίαν 1826—29 διαπραχθέντα εγκλήματα 
fQuetelet, Physique Sociale, Γ', γ', 4J:

Ηλικία. ’Εγκλήματα

μέχρι 16 έτών 520
» 21 » 4627
» 25 » 4607
» 30 » 5277
» 35 9 4036
» 40 9 2726
» 45 9 2299
» 50 9 1720
> 55 » 1099
» 60 η 668
9 65 » 542
» 70 9 275
> 80 9 201

ύπεράνω 19

Έν πρώτοις έκ τοϋ πίνακος τούτου προκύπτει, ότι μέ
χρι τοϋ 16ου έτους τής ηλικίας, έπί τοϋ όλου Γαλλιζοϋ 
πληθυσμού, μόλις άριθμούνται 520 έγκλήματα, διπλάσιά 
δέ σχεδόν (1037) έζ τών ετέρων άκρων τής ήλιζίας, άπό 
του 65ου έτους καί επέκεινα. Αί χιλιάδες τών έγζλημά- 
των συμπίπτουσι κατά τήν έν τω μεταξύ ηλικίαν, ήτοι 
4627 άπό τοϋ 16ου μέχρι τοϋ 21ου έτους, 4607 μέχρι 
τού 25ους έτους, 5277 μέχρι τοΰ 30οϋ έτους, 4036 μέ
χρι τοΰ 35ου έτους, 2726 μέχρι τοΰ 40οΰ έτους κλπ. Ή 
έντασις τών έγκλημάτων κατά τήν άπό τού 25 μέχρι τοϋ 
30οϋ έτους_τής ηλικίας προφανής. Ή περίοδος αυτή τής 

ζωής άποτελεΐ, τρόπον τινά, τήν κορυφήν τής εγκλημα
τικής πυραμίδος, εκατέρωθεν τής όποιας άρχεται βαθμη
δόν ή κατάπτωσις τής πρός τό άδίκημα ορμής.

Έν τούτοις ή ακρίβεια τής εύρείας ταύτης τών άριθμών 
έννοιας έξαρτάται ούσιωδώς έκ τής έν τώ πληθυσμω άνα
λογίας τών διαφόρων τού άνθρώπου ηλικιών. "Οτι οί μέ
χρι τού 16ου έτους τής ήλιζίας ζώντες είναι σχετικώς 
πλείονες άπέναντι τών έν τοΐς λοιποΐς τμήμασι, δέν έπι- 
δέχεται άντίρρησίν. Είδομεν δέ ότι κατά τήν πρώτην έ- 
κείνην ηλικίαν τά όλιγώτερα άπαντώνται έγκλήματα. 
Ό Quetelet δμως παρέσχε είς τήν έπιστήμην Οετικωτέραν 
βάσιν συγζρίσεως, διότι εύλόγως ύπολαβών ώς γενικόν 
κατά τό μά)»λον ή ήττον τοϋ όλου πληθυσμού φαινο'μενον 
τήν κατάτάέτη 1826—29 παρατηρηθεΐσαν έν Γαλλία έπί 
χωρικής περιφερείας 10000 άνθρώπων διανομήν τών δια
φόρων τής ήλιζίας τμημάτων, ζατεσζεύασε τόν επόμενον 
άναλογιζόν είς έγκληματιζάς τάσεις πίνακα:

Ηλικία. Έπί 10000 άνθρώπων. Βαθμός έγκλ·$- 
ματικών τάσεων.

ρι 16 έτών 3304 161
21 9 887 5217
25 9 673 6846
30 9 791 6671
35 9 732 5514

I 40 9 672 4057
ι 45 9 612 3757
ι 50 9 549 3133
. 55 9 482 2280
> 60 9 410 1629
ι 65 9 330 1642
> 70 9 247 1113
> 80 η 255 788
ύπεράνω 55 345

Έκ τοϋ πίνακος τούτου προκύπτει οτι ό άνώτερος τής 
έγκληματικής ροπής βαθμός άνήκει εις τήν άπό τοΰ 21·0
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μέχρι τοΰ 25ου έτους ηλικίαν (6846), ακολούθως έρχε
ται ή μέχρι τοΰ 30οΰ (6671), τρίτη ή μέχρι τοΰ 35ου 
(5514·), τέταρτη η άπό τοΰ 16ου μέχρι τοΰ 21 έτους 
(5217), πέμπτη ή άπό του 35ου μέχρι τοΰ 40οΰ (4057), 
έκτη ή μέχρι τοΰ 45ου (3757), καί ούτω καθεξής. Ή τε
λευταία βαθμίς άνήκει είς τήν νεαράν ήλιχίαν μέχρι τοΰ 
16ου έτους. Εΐναι όλιγώτερον εγκληματική καί άπέναντι 
αύτής τής έπί τοΰ χείλους τοΰ τάφου πλανωμένης τής 
ύπεράνω ήτοι τών 80 έτών, (161:345).

Έάν μελετήσωμεν τά έγκλήματα κατά τήν γενικωτέ- 
ραν αύτών διαίρεσιν, καθ’ όσον δηλαδή άφορώσιν η εϊς 
τό πρόσωπον τών άδικουμένων ή είς τήν περιουσίαν αύ
τών, προξενεί έντύπωσιν ή κυριωτάτη, ιδίως κατά τής 
περιουσίας, διεύθυνσις τών εγκληματικών τάσεων. Ιδού 
πώς τό φαινόμενον τοϋτο εκτυλίσσεται καθ εκαστην ηλι
κίαν έπί τών έκτεθέντων τής καταστατικής δεδομένων:

γενικήν προστασίαν τών ιδιοκτητών κατά πάσης προσβο

Ηλικία. Έγκλήματα κατά ’Εγκλήματα κατί Άναλογία
προσώπων. περιουσιών. τών δεύτερων.

ιχέ/μ 16 έτών 80 440 85 τοΐς ° ί0
» 21 » 904 3723 80
a 25 » 1278 3329 72
» 30 » 1575 3702 70
Ώ 35 » 1153 2883 71 »
ν 40 » 650 2076 76 Β
» 45 » 575 1724 75
» 50 » 445 1275 74
» 55 » 288 811 74 D
Ό 60 δ 168 500 75 Ώ
» 65 » 157 385 71 η
» 70 a 91 184 70 D
» 80 » 64 137 68 1)

eυπιιράνω » 5 14 74 »

'II όγδοη λ.οιπόν εντολή, τήν οποίαν ό Θεός έταξεν είς

λής του δικαιώματος των, εΐναι ή πλειότερον έν τή πρα
κτική τών άνθρώπων παραβιαζομένη· ΟΥ ΚΛΕΨΕΙΣ !

Καί όμως 85 τοΐς ojo, οί μάλλον έγγύς πρός τάς 
άναγνώσεις τοΰ Μωσαϊκού δεκαλόγου (μέχρι τοΰ 16ου 
έτους τής ηλικίας) κλείουσι τά ώτα τής ψυχής ένώπιον 
τοϋ πειρασμού, δστις προσφέρει τό άλλότρίον. Ή κλίμαξ 
καταβαίνεί μέχρι τοΰ 30οΰ έτους τής ηλικίας είς 70 τοΐς 
ο]ο, άναβαίνει κατά τό 50όν είς 76 τοΐς ο]ο, ινα καταπέ- 
ση είς 68 τοΐς ο]ο κατά τό 80όν. Πράγμα περίεργον! ‘Υ
περάνω τοΰ 80οΰ έτους άναβαίνει έκ νέου ή κλίμαξμέχρις 
74 τοΐς ο]ο. Ίσως ίνα προσέγγιση τάς δύο άκρας -ηλι
κίας, τήν παιδικήν καί τήν γεροντικήν, Από τόν αύτόν 
περίπου τής αμαρτίας ζυγόν.

Μετά τήν γενικήν ταύτην τών έγκληματικών τάσεων 
κατάταξιν, ή άπό τών ιδιαιτέρων έγκλημάτων μελέτη κέ- 
κτηται μέγιστον έπί τοΰ προκειμένου διαφέρον. Έν πρώ
τοι; παρίστανται τά έκ τής γενετησίου ορμής αδικήματα. 
Ιδού πώς έπί τών έκτεθέντων τής Καταστατικής άριθμών 
διανέμονται ταΰτα ύπό τοΰ Quelelel; 13 μέχρι τοΰ 16ου 
έτους τής ηλικίας, 275 μέχρι τοΰ 21ου, 227 μέχρι τοΰ 
25ου, 244 μέχρι τοΰ 30οΰ, 172 μέχρι τοΰ 35ου,77 μέχρι 
τοϋ 40οΰ, 74 μέχρι τοΰ 45ου, 72 μέχρι τοΰ 5Οοΰ, 31 
μέχρι τοΰ 55ου, 23 μέχρι τοΰ 60οΰ, 29 μέχρι τοΰ 65ου, 
18 μέχρι τοΰ 70οΰ, 23 μέχρι τοΰ 80οΰ καί 2 ύπεράνω 
τών 80 έτών. ‘Η μεγαλειτέρα έντασις τών σαρκικών 
έγκλημάτων άνήκει είς τάς πρώτας όρμάς τής νεότητος. 
Σόν τή βαθμιαία άναπτύξει τοΰ λόγου αί μέν φωναί τής 
άκατασχέτου ύλης λαμβάνουσιν έτέραν διεύθυνσιν, τάς δέ 
φλόγας τών πάθών διαδέχονται αί δάδες τοΰ ‘Υμεναίου.

Έπί τών διαφόρων τής κλοπής εμφανίσεων, άπό τών 
υπηρετικών μέχρι τών έπί τής δημοσίας όδοΰ, Ιδού πώς 
διανέμονται οί ύπό έξέτασιν έγκΑηματικοΐ άριθμοί: 407 
μέχρι τοΰ 16ου έτους τής ηλικίας,3524 μέχρι τοΰ 21ου, 
3006 μέχρι τοΰ 25ου, 3197 μέχρι τοΰ 30οΰ, 2451 μέ
χρι τοΰ 35ου, 1666 μέχρι τοΰ 40οΰ,1330 μέχρι τοΰ 45ου, 
963 μέχρι τοΰ 50οΰ, 567 μέχρι τοΰ 55ου, 340 μέχρι τοΰ
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60οϋ, 259 μέχρι τοΰ 65ου, 138 μέχρι τοΰ 70οΰ, 83 μέ
χρι τοΰ 80οΰ, 10 ύπεράνω τών 80 έτών.

Τά έγκλήματα τοΰ αίματος, έπί τών αύτών αριθμητι
κών δεδομένων, άζολουθώσι την έπομένην άνάπτυξιν ·. 37 
μέχρι τοΰ 16ου έτους τής ηλικίας, 288 μέχρι τοΰ 21ου, 
470 μέχρι τοΰ 25ου, 655 μέχρι τοΰ 30οΰ, 464- μέχρι τοΰ 
35ου, 265 μέχ^ρι τοΰ 40οΰ, 240 μέχρι τοΰ 45ου, 159 μέ
χρι τοΰ 50οΰ, 118 μέχρι τοΰ 55ου, 67 μέχρι τοΰ 60οΰ, 
62 μέχρι του 65ου, 38 μέχρι τοΰ70οΰ,27μέχρι τοΰ 80οΰ . 
Ή πρός τό αίμα λοιπόν έπιρρεπεστέρα ηλικία είναι ή μεταξύ 
τών 25 καί 30 έτών· αναλυόμενων τών ιδιαιτέρων αύ
τής περιπτώσεων παρατηρούνται 275 άνθρωποκτονίαι 
απρομελέτητοι, 203 δολοφονίας 30 φαρμαχειαι, 134 
παιδοκτονίας 13 πατροκτονίαι. Κατόπιν τής ηλικίας ταύ
της εις τάς απρομελέτητους άνθρωποκτονίας έρχεται ή 
μεταξύ 20 καί 25 έτών (198), εις τάς δολοφονίας ή με
ταξύ 30 καί 35 έτών (183), είς τάς φαρμακείας ή 
αύτή (27), είς τάς παιδοκτονίας ή μεταξύ 20 καί 25 
έτών (99), είς τάς πατροκτονίας ή μεταξύ 16 καί 21 
έτών (12).

Κατά μέρος τιθέμενων τών ιδιαιτέρων τούτων λεπτομε
ρειών, έν γένει παρατηρεί ό Quelelet,itfyi% τής ηλικίας τών 
25 έτών παρίσταται ή μεγαλειτέρα είς αριθμούς έγκλη- 
ματιχή έντασις· έν τούτοις δυνατόν νά έπισπεύδηται ή 
βραδύνη ή έντασις αύτη κατά τινα έτη, έπί δεδομένων έγ- 
κλημάτων, άναλόγως τής ταχυτέρας ή βραδυτέρας άνα
πτύξεως ιδιοτήτων τινών τοΰ ανθρώπου, σχετιζομένων 
πλειότερον πρός τά έγκλήματα ταΰτα. Τοιουτοτρόπως 
ώθούμενος ό άνθρωπος ύπό τής βίας τών παθών αύτοΰ 
παραδίδεται κατά πρώτον είς τούς βιασμούς καί είς τάς 
προσβολάς τής άίοοΰς· συγχρόνως σχεδόν εισέρχεται είς 
τό στάδιον τής κλοπής τό όποιον ακολουθεί ώς άπό έν
στικτου μέχρι τής τελευταίας του αναπνοής· ή άνάπτυξις 
τών δυνάμεων οδηγεί κατόπιν τόν άνθρωπον «ίς όλας τάς; 

πράξεις τής βίας, είς τήν άνθρωοκτονίαν, είς τήν έπανά- 
στασιν, είς τήν έπί τών δημοσίων οδών ληστείαν· κατόπιν 
ή σκέψις μετασχηματίζει τήν άπρομελέτητον άνθρωπο- 
κτονίαν είς δολοφονίαν καί είς φαρμακείαν. Τέλος ό άν
θρωπος, προχωρών είς τό στάδιον τοΰ έγκλήματος, ύπο- 
καθιστά έπί μάλλον καί μάλλον τόν δόλον είς τήν ισχύν, 
γινόμενος έντή προκεχωρημένηηλικία του πλαστογράφος, 
κιβδηλοποιός καί νοθευτής.

Περίεργοι αποκαλύψεις τής Καταστατικής, τάς οποίας 
οι δρώντες έχάστοτε νομοθέται τών έθνών, έν τή προνοία 
τής καταστολής τών έγκλημάτων, έπρεπε σταθερώς νά 
έχωσιν ύπ’ όψιν. Διότι έκείνο τό μέτρον τής ποινής ύπο- 
λαμβάνω ώς προσφορώτερον,τό όποιον κατασκευάζεται έκ 
τής συγκράσεως τών άτομικών τοΰ έγκληματίου περιστά
σεων καί τών γενικών τής κοινωνικής ζωής όρων, όπως 
εκτυλίσσονται ουτοι έν τή σεβάσμια τών άριθμών αρμονία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΠΗΤΟΪΡΓΙΑ.

Αί ύπηρεσίαι τάς όποιας τό έριον προσφέρει εις τάς ά
νάγκας τών άνθρώπων άνήκουσι τό πλεΐστον είς τήν 
ένδυσιν είτε τών σωμάτων αύτών είτε τών κατοικιών των. 
Δέν ύπάρχει λαός στερούμενος βαθμοΰ τίνος βιομηχανι
κής περί τήν έριουργίαν άναπτύξεως. Καί οι μάλλον βάρ- 
βαροι καί οί μάλλον πεπολιτισμένοι συναντώνται είς τήν 
καλλιέργειάν της. Είναι δέ άξιοπαρατήρητον, ότι έν τή 
βάσει τής βιομηχανίας ταύτης δέν ύπάρχει τόσον απότο
μον τό χάσμα μεταξύ προοδευτικών καί όπισθοδρομικών 
κοινωνιών, όσον παρατηρεΐται έν τοΐς λοιποΐς κλάδοις τής 
παραγωγής. ’Ιδιαιτέρα»; §οον άφορ$ τήν ταπητουργίαν, 
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αί κύριοί μέθοδοί αύτής καί έν Εύρώπη καί έν ’Ασία έχου
σι τι άπό παλαιών χρόνων στάσιμου.

Άπό τής τετάρτης δεκαετηρίδος τοΰ παρόντος αίώνος 
έλαβε χώραν μεταρρύθμισές τις έν τή ταπητουργία, δυνα- 
μένη νά χρησιμεύση είς κεφαλαιώδη οιάζρισιν τής έν λό
γω βιομηχανίας. Διά λόγους οικονομίας τοϋ ερίου καί 
προφυλάξεως τών ταπήτωνάπό τής φθοράς τών εντόμων, 
έγκατελείφθη ή έξ έρίων κατασκευή τοΰ στήμονος, προε- 
τιμήθη δέ ή έκ καννάβιος, βάμβακος καί λιναριού. Έάν έ- 
ξαιρέσωμεν τήν 'Ολλανδίαν, όλη οί δυτική Ευρώπη παρε- 
δέχΟη τήν μεταρρύθμισιν ταύτην, άπέναντι τής οποίας 
ΐσταται ή έν τή ανατολική Εύρώπη πρακτική, προτιμώσα 
σταθερώς τόν έξ έρίων στήμονα.

Έπί τής ανατολικής ταπητουργίας προίστανται οί ’Ο
θωμανοί, τών όποιων οί τάπητες είναι περίφημοι είς τήν 
έμπορίαν, άπό τής Αλγερίας μέχρι τών ένοοτέρων κατά 
τήν Ασίαν Τουρκικών κτήσεων. IIρέπει νά όμολογήσω- 
μεν ότι ή κυρίως 'Ελληνική ταπητουργία ούδόλως ή μι
κρόν ώφελήθη έκ τής βιομηχανικής ταύτης γειτνιάσεως, 
χωρίς νά λησμονηθή έν τούτοις ή μείζων κατ’ αύτήν έπί- 
δοσις τής Θεσσαλονίκης, τής Φιλιπουπόλεως, τής Άδρια- 
νουπόλεως καί τής Κρήτης, τών όποιων οί τάπητες δύ
νανται νά συναγωνισθώσι πρός τούς τής δευτέρας καί 
τρίτης ποιότητος ιδίως Τουρκικούς.

Τό άκριβές είναι ότι ή 'Ελληνική ταπητουργία οιατελεΐ 
εις νηπιώδη τό πλεΐστον κατάστασιν, καί ότι καί έκ του 
μέρους τούτου, ώς και έκ τόσων άλλων, ή ήμετέρα βιομη
χανία έχει ένώπιον της εύρύ στάδιον. Βεβαίως ή πρώτη 
τοΰ έρίου ύλη είναι παρ’ήμΐν σχεδόν έν καταστάσει άγρια· 
ούδέ ύπάρχει τόπος, ίνα τό Ελληνικόν έριον κατατα/θή 
έν τή έπομένη κλασική τών έξοχων έρίων σειρά- 1) τής 
Γερμανίας, 2) τής Αύσεραλίας, 3) τής ‘Ρωσσίας, 4) τής 
Γαλλίας, 5) τής Ισπανίας κλπ. Καί όμως, όπως έχει τό 
’Ελληνικόν έριον ήδύνατο, έπιτηδείωςσυσκευαζόμενον και 

J05

Αναμιγνυόμενου, νά παραγάγη πολλώ κρείττονας βιομηχα
νικούς καρπούς

’Ενδιαφέρει ή έξέτασις τής έν τω τόπω αφθονίας του, 
τό οποίον δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ τής έντάσεως τής έ
ξαγωγής του. Τοιουτοτρόπως άπό 106,232 δραχμών τω 
1865 άνέβη αύτη είς 102,927 τω 1806, είς 165,223 τω 
1868, είς 172,462 τό 1870, είς 518,530 τω 1871, είς 
1459,963 τώ 1872, ϊνα καταβή είς 032,023 τώ 1873 
και 409,882 τώ 1874.

Ύπό τήν έποψιν λοιπόν τής φυσικής τοΰ τόπου προ
μήθειας ύπάρχει έν ‘Ελλάδι ή βάσις τής περαιτέρω άνα
πτύξεως τής εριουργίας. "Ας ίδωμεν τάς κρίσεις τών 
‘Ελλανοδικών τής Γ'.’Ολυμπιακής τών’Αθηνών Έκθέσεως 
έπί τοΰ κυρίως ένασχολοΰντος νΰν ημάς θέματος τής τα
πητουργίας.

—'II ταπητουργία, άν κρίνωμεν άπό τάς εκθέσεις τών δύο τελευ
ταίων ’Ολυμπιακών εκθέσεων μας, έλαβε μεγάλην άνάπτυξιν εις 
τό διάστημα τοΰτο. Καϊ όφείλομεν νά τό όμολογήσωμεν, οτι την 
άνάπτυξιν αύτής τήν οφείλει είς τήν 'Ολυμπιακήν ’Έκθεσιν, διότι 
πλεΐστοι έξ ημών, καί σχεδόν άπαντες οί ξένοι δεν εγνωριζον τήν 
ΰπαρξίν της. ΊΙ ταπητουργία έπίσης, ώς ή μεταξοϋφαντική καϊ βαμ- 
βακοϋφαντική, είναι διεσπαρμένη, άλλά κατά μεγαλείτερον βαθμόν 
είς όλα τά μέρη τής Ελλάδος, καϊ είς τήν Στερεάν, καϊ είς τήν Πε
λοπόννησον καϊ τάς νήσους. Συστηματική βιομ.ηχανία δέν υπάρχει" 
ολίγοι είναι οί τεχνϊται, οίτινες μέ τά άτελή εργαλεία των κατα- 
σκευάζουσι ποσά τινα άξια σημειώσεως διά τό έμπόριον" τά περισσό
τερα είναι οικιακής έργασίας. Πολλοί κατηγορούν ίσως τό βαναυσον 
τής έργασίας καϊ τήν άθλίαν ποιότητα τού μαλλιού τών ταπήτων. 
Ημείς όμως οίτινες τά έξετάσαμεν. καϊ έν πρός έν τά έψηλαφήσα- 
μεν, εϊδομεν καϊ τήν εργασίαν, καϊ τήν ποικιλίαν τών χρωματισμών, 
έμάθαμ.εν τούς τόπους τής κατασκευής αύτών, τήν άθλζαν ποιότητα 
τών μαλλιών (τά οποία τινές καϊ δικαίως (χαρακτήρισαν χρήσιμα 
μόνον διά στρωμνάς) άληθώς συνεκινήθημεν, άναλογισθέντες ότι ό 
πτωχός αύτός τεχνίτης υπήγε μόνος είς τήν άγοράν καϊ ίσως πολλά
κις είς τά ποίμνια νά άγοράση κατά μικρόν τό άναγκαιοϋν αύτώ ί-



106 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ. 107

p'-ov, να το πλύνη ό ϊδιος, νά διαίρεση τήν ποιότητα αύτοΰ, νά τό 
ξάνη, νά τό κλώσγ, νά τό βάψη είς τόσα ποικίλα χρώματα και 
έπειτα νά τό ύφάνγ μέ τό άθλιον έργαλεΐον του. Πόσος καιρός χά
νεται διά νά κάμη όλας αύτάς τάς έργασίας ό ίδιος, καί άναγκαίως 
επιβαρύνει τόν τάπητα 8ν κατασκευάζει, ένώ άν έκάστη έργασία ήτο 
διηρημένη, καί ό υφαντής εύοισκε τά βαμμένα νήματά του, ό βα- 
φεύς τά κλωσμένα νήματα, ό κλωστής τά πλυμένα μαλλία, ή έρ
γασία 'ήθελεν εΐσθαι εύθηνοτέοα καί ή παραγωγή καί ή κατανάλω
σες μεγαλειτέρα. Ζητοΰμεν άπό τόν τεχνίτην τής Τριπόλεως ή τής 
Σπάρτης νά μας κάμη άπό τήν τράγιον τρίχα, ή άπό το μαλ.λίον 
τό διά στρωμνάς, τάπητα τής Σμύρνης’ δέν γίνεται. Άς ένθυμούμε- 
θα τόν κοινόν λόγον «κατά τό άλεύρι καί ό άρτος». Έπαινοϋμεν 
λοιπόν τήν ταπητουργίαν μας, διότι χρησιμοποιεί τήν άχρηστον 
ύλην, τήν όποιαν έχομεν.

Έάν όμως θέλωμεν νά προάξωμεν τήν ποιότητα τών ταπήτων 
μας, είναι έκ τών ών ούκ άνευ ή βελτίωσες τών μαλλίων μας δεά 
τής εισαγωγής τών ξένων προβάτων έζ Ισπανίας ή Σαξωνίας, ή 
’Αγγλίας ή καί έκ τής γείτονας ήμών Τουρκίας, καί ή εισαγωγή μη
χανών πρός παρασκευήν τοΰ μαλλεου καί τής κλώσεως αύτοΰ. 
Ταΰτα τά έγραψαν καί οί Έλλανοδΐκαε τοΰ 1859 καί οί τοΰ 1870, 
τά γράφομεν καί ημείς σήμερον, θά τά είπωσιν ίσως καί οί τοΰ 
1880, καί τίποτε δέν γίνεταε ! Ό Έκλέκτωρ τής Σαξωνίας, δ 
Γεώργιος Γ' τής ’Αγγλίας, έκαστος εις τόν τόπον του είσήγαγον 
τά ’Ισπανικά πρόβατα, ό δέ Ναπολέων Γ' ένεψύχωσε μεγάλως έκ 
νέου τήν εισαγωγήν των εις τήν Γαλλίαν, καί ούτω έβελτεωσαν τάς 
βαρβάρους ποιότητας τών μαλλίων των, καί σήμερον έχεε ή βιομη
χανία αύτών άφθονον καί καλήν τήν πρώτην ύλην. Τοεαΰτα έργα 
δέν δύνανταε νά γείνωσεν άπό ίδιώτας, καί μάλεστα άπό ίδιώτας 

τής Τρεπόλεως ή τής Καρυστεας. Πρέπεε νά τίθενται έπί κεφαλής 
αύτών ισχυροί καί πλούσιοι. Εις όλον τό διάστημα τής δεκαπενταε
τίας εϊς άξιότιμος άνθρωπος παρουσιάσθη, ό Κ. Δεκιγάλας, όστις 
κατόρθωσε νά είσάξη 8ν ζεΰγος προβάτων μερινών καί νά βελτίωση 
έν μέρει τό είδος τών προβάτων τής Θήρας. Άφοΰ δέν έχομεν πολ
λούς τοιούτοις καί ούδείς τών δυναμένων τίθεται έπί κεφαλής, θέ
σατε τούλάχιστον βραβεία χρηματικά, δπως συνδράμητε τούς έπιχει- 
ρήσοντας τήν βελτίωσιν ταύτην τών ερίων τοΰ τόπου μας. Τολμώ- 
μεν νά εί-ωμέν τι τό όποιον θά ήχήσγ, ίσως δυσαρέστως είς τά ώτα, 

άλλ’ ημείς άναλαμβάνομεν τήν εύθύνην τών λόγων μας, καί λέγομεν 
οτι περισσότερον ήθελον ευεργετήσει τήν πατρίδα οί πλούσιοι ομο
γενείς μας, άν έθετον διαγωνισμούς καί βραβεία διά τήν βελτίωσιν 
τής κτηνοτροφίας καί τών προϊόντων αύτής, παρά τούς ποιητικούς 
διαγωνισμούς.

Έν τοσούτω ή κατάστασις μας εΐναι σήμερον τοιαύτη διά τήν 
ταπητουργίαν, και τοιαΰτα έργα θά παραγάγωμεν ενόσω έχομεν 
τοιαύτην ύλην. Διά νά κατασταθώσιν δμως προσιτά είς τούς άγο- 
ραστάς τά προϊόντα τής νΰν ταπητουργίας μας, συσταίνομεν είς τούς 
τεχνίτας μας ά) νά κάμωσι καλλιτέραν έκλογήν τών μαλλίων όσον 
τοΐς εΐναι δυνατόν, καί είς μέν τήν καλλιτέραν ποιότητα νά κατα- 
βάλλωσι τήν καλήν έργασίαν, είς δέ τήν παρακατινωτέραν νά κά- 
μνωσιν όλιγοδαπανωτέραν έργασίαν, ώστε οί τάπητες ούτοι νά είναι 
εύθηνώτεροι καί νά γίνωνται προσιτώτεροι είς τούς έχοντας μέτρια 
τά μέσα" β' νά άποφεύγωσι τά Εύρωπαϊκά σχέδια, διότι υστερούν
ται τών πρός τούτο καταλ.λ.ήλων εργαλείων, άνευ τών οποίων ή 
άπομίμησίς των έσεται πάντοτε έλαττωματική’ τά εγχώρια σχέδια 
εΐναι πολύ καταλληλότερα διά τήν έργασίαν των. Άς έννοήσωσιν 
ότι δέν πρέπει νά θυσιάζωσι τήν ούσίαν διά τήν έπίδειξιν, τό ύφα
σμα διά τό σχέδιον, διότι δστις αγοράζει τάπητα, τόν άγοράζει διά 
νά προφυλάττηται άπό τό ψύχος, καί όταν ό τάπης γέμη άπό τρύ
πας, τότε καί ό άήρ εισέρχεται καί ό κονιορτός επισωρεύεται. Παρε- 
τηρήσαμεν τάπητας, οΐτινες μακρόθεν εΐχον ώραιοτάτην έπίόειξιν 
διά τόν ώραΐον χρωματισμόν αύτών- όταν όμως τούς έπλησιάσαμεν, 
ήσαν κατάτρητοι, καί έβλεπεν ό είς τόν άλλον μας άπό τό άντίθε- 
τον αύτοΰ μέρος. Τά εγχώρια σχέδια, έπειδή εΐναι είς γραμμάς καί 
γωνίας, κατασκευάζονται έντελώς άνευ τρυπών, καί είναι προτιμό
τεροι τοιοΰτοι οί τάπητες καί διαρκέστεροι τών Εύρωπαϊκών καί 
κατά τήνποιότητα τοΰ ύφάσματος καί κατά τήν ζωηρότητα καί 

τό άνεξίτηλον τών χρωματισμών.
Είς τήν Έπιτροπήν δέ τών ’Ολυμπίων συνιστώμεν, άν δύνα

ται αύτή ή άλλως νά συστήση είς τήν Κυβέρνησιν, τήν άποστολ.ήν 
δύο νέων, είς τήν Γαλλίαν, ’Αγγλίαν καί Βέλγιον δπως διδα- 
χθώσιν τόν τρόπον δι’ ού ξαίνουσι καί στρίπτουσι τά παρατατινά 
μαλλία διά μηχανών, καί πώς ώφελιμοποιοΰσιν αύτά. Διότι ήξεύ- 
ρομεν δτι βιομηχανία έκεΐ όχι μόνον τά. παρακατινά μαλλία χρη-
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σιμοποιεΐ, άλλά καί τά πεπαλαιωμένα μάλλινα ράκη άγοράζοντες 
οι βιομη’χανοι τά άναξαίνωσι καί έξ αύτών κατασκευάζουσι καί τά
πητας καί ωραία επικα7.ναατα τραπεζών καί τζόχας δϊά τό ναυτι
κόν των.— ΑΡ.

ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ.

Αί ανθρώπινοι κοινωνιαι δέν ύπάρχουσιν είμή ύπό τόν 
όρον τοΰ νά συνεισφέρωσιν, έντός τοΰ αναγκαίου μέτρου, 
εις τάς άνάγκας τής πολιτείας· άπασαι όοείλουσι νά πα- 
ρεχωσιν είς τάς κυβερνήσεις, ύπό τών οποίων διοικοΰνται, 
τά μέσα τοΰ νά έκπληρώσι τόν προορισμόν των, άπασαι 
όφείλουσι νά συνεισφέρωσιν είς τάς γινομένας δαπάνας 
πρός τό συμφέρον τής άμύνης τής εθνικής χώρας ή πρός 
τήρησιν τής εσωτερικής τάξεως, καί παρ’άπάσαις ό φόρος 
ύπάρχει ύπό τύπους ιδιάζοντας είς τήν μάλλον ή ήττον 
προωδευμένην κατάστασιν τοΰ πολιτισμού.

Αί άγριαι φυλαί, έπί παραδείγματος, ένόσω διατελοΰ- 
σιν έν ειρήνη μετά τών γειτόνων των, δέν έπιβάλλουσιν 
είς τά μέλη των ούδέν είδος βάρους ή συνεισφοράς. Άλλ’ 
έπί τη προσεγγίσει τοΰ έχθροΰ άπαιτοΰσιν ϊνα άπαντες 
πορευθώσιν ώπλισμένοι πρός συνάντησιν αύτοΰ καί διά θυ
σίας χρόνου, μόχθων καί αίματος, άναγκάζουσιν αύτούς 
ϊνα πληρώσωσι πρός τό Κράτος οφειλήν, ήν ούδείς μετα
ξύ αύτών θά έτόλμα ν’ άρνηθή. Ό φόρος, κατά τήν 
έποχήν έκείνην τοΰ πολιτισμοΰ, συνίσταται είς τήν ύπο- 
χρέωσιν τοΰ μάχεσθαι καί, έν άνάγκη, τοΰ άποθνήσχειν 
ύπέρ τής σωτηρίας τής κοίνότητος.

’Ενόσω αί κοινωνιαι διετέλουν άμαθεΐς καί πτωχαί, ό 
φόρος δέν συνίστατο είμή είς προσωπικός ύπηρεσίας. Έν 

καιρώ πολέμου τά πλήθη ήγείροντο σωρηδόν καί ύπηρέ- 
τουν δι’ έξόδων των ύπό τάς σημαίας τών άρχηγών των. 
Έν καιρώ ειρήνης συνήρχοντο ϊνα κτίσωσι τούς ναούς 
καί τάς άκροπόλεις, άνοίξωσιν οδούς καί άνεγείρωσι τάς 
δημοσίας οικοδομάς. Έκαλλιέργουν διά τών χειρών των 
τούς άγρούς τούς προωρισμένους διά τούς ιερείς, τούς δι- 
καστάς ή τούς φύλακας τής δημοσίας τάξεως. Άγγα- 
ρεΐαι έξήρκουν είς δλας τάς άνάγκας του Κράτους. Τό 
σύστημα αύτό έτροποποιήθη ύπό τήν έπιρροήν τών δια
δοχικών προόδων τής βιομηχανίας καί τοΰ πλούτου. Ό 
φορος έξετάθη βαθμηδόν άπό τά πρόσωπα είς τά πράγ
ματα· δεκάται είσεπράχθησαν έπί τών ποιμνίων, τών 
συγκομιδών, τοΰ πλείστου μέρους τών προϊόντων τής 
έργασίας, καί, διά τών είς είδος πραγματοποιηθέντων πό
ρων, έπληρώθη μέρος άξιόλογον τοΰ συνόλου τών δαπα
νών. Βραδύτερον ή αύξουσα χρήσις τών νομισματοποιη 
θέντων μετάλλων έπήνεγκε νέας μεταβολάς είς τούς τρό
πους τής έν χρήσει είσπράξεως τών φόρων. Ιίολλοί φόροι 
έπληρώθησαν είς μετρητά, ήλθε δέ ή έποχή καθ’ ήν, (χά
ρις είς τήν εύκολίαν τοΰ πραγματοποιεϊν τό Ισότιμον αύ
τών ύπό τύπον συγχρόνως εύχερέστερον καί άπλούστε- 
ρον) τά Κράτη, εύημεροΰντα, ήδυνήθησαν νά άπολαύσω- 
σιν εισοδήματα ού μόνον άρκοΰντα πρός πληρωμήν τών 
έτησίων δαπανών άλλά καί άφίνοντα πλεόνασμα δι ένδε- 
χομένας έν τώ μέλλοντί άνάγκας.

Τοιουτοτρόπως, καθόσον ό πολιτισμός έπεξετείνετο, έ- 
τροποποιήθησαν τά κατά τάς προγενεστέρας έποχάς έν 
χρήσει φορολογικά συστήματα, καί οί φόροι, άπό τής ημέ
ρας καθ’ ήν κατορθώθη νά είσπράττωνται είς μετρητά, έ- 
πολλαπλασιάσθησαν μετά μεγάλης ταχύτητος. Είς τούς 
παλαιούς φόρους προσετέθησαν διαδοχικώς νέοι, καί 
ή ιστορία μαρτυρεί ότι λαοί νεωστί έξελθόντες έκ τής 
νηπιότητος δέν έβράδυναν ν’ άνακαή.ύψωσιν δλας τάς 
πηγάς, έν αις ήούναντο ν’άντλήσωσιπρός τόσυμφέρον τοδ 
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δημοσίου, χαΐ ότι, μεταξύ τών φόρων οιτινες έπί τών ή 

μερών ημών έπροτάθησαν ώς καινόν τι, μόλις ύπάρχει είς 
μόνος τόν όποιον δέν έπενόησαν ή δέν έδοκι'μασαν.

Έν Άθήναις, έπί παραδείγματος, ύπήρχον μάλλον ή 
ηττον ανεπτυγμένοι σχεδόν όλοι οί τρόποι τής φορολογίας 
οί έν χρήσει παρά τοΐς νεωτέροις λαοϊς. Έγγειος φόρος, έ
χων τήν βάσιν του έπί τών καλλιεργημένων γαιών, προ
σωπικοί φόροι είς βάρος τών παροίκων, φόροι άδειας καί 
επιτηδεύματος έπιβαλλόμενοι είς τήν έξάσκησιν επιτη
δευμάτων τινών, τελωνιακοί δασμοί εισαγωγής, δασμοί 
έπί τών έμπορευμάτων κατά τήν πώλησιν των, όλοι αύ
τοί οί φόροι ήσαν γνωστοί καί είσεπράττοντο πρός όφε
λος τοΰ Κράτους. Περιπλέον οί ’Αθηναίοι εΐχον έφεύρει 
τόν φόρον έπί του εισοδήματος, καί μάλιστα τόν φόρον 
έπί τοϋ κεφαλαίου, άμφοτέρους διαφυλαττομένους είς 
έποχάς περιπλοκών καί κινδύνων. Όπρώτος δέν είσεπράτ- 
τετο είμή έπί τών 1200 πολιτών τών πλουσιωτέρων, καί 
τό είσπραχθέν ποσόν διετίθετο καθ’ ολοκληρίαν διά τόν 
έξαρτισμόν καί τήν συντήρησιν του στόλου· ό δεύτερος 
έπληρώνετοέπί τή βάσει καταλόγων έν οις ήτον έγγεγραμ- 
μένη, είς λογαριασμόν έκάστου φορολογουμένων, ή έκτίμη- 
σις παντός ό,τι κατεΐχεν είς γαίας, οικίας, αντικείμενα 
πολύτιμα καί κινητάςάξίας.

Ύπό τήν Ρωμαϊκήν αυτοκρατορίαν ούδεμία φορολογί- 
σιμος ύλη έξέφυγε τήν έπαφήν τοϋ δημοσίου, καί, εξαι
ρούμενου τοϋ χατοσήμου, μάτην θά έζητεΐτο ε’ς μόνον 
φόρος μή έπιβαρύνας τά πλήθη τών έπαρχιών. Οί υπή
κοοι τής Ρώμης δέν ήδύναντο νά γεννηθώσι, νά νυμφευ- 
θώσι καί νά άποθάνωσι, νά έργάζωνται καί νά έπαιτώσι, 
νά κληρονομώσιν ή νά κληροδοτώσι, ν’ άποκτώσι, νά 
πωλώσι, νά μεταβιβάζωσι, νά κατέχωσιν ύπό οίονδήποτε 
τύπον, νά διατηρώσιν ίππους ή κύνας,χωρίς νά έχωσι λο
γαριασμούς μετά τών είσπρακτόρων τοϋ δημοσίου. Ωσαύ
τως, άπό μόνου τοϋ Κράτους ήδύναντο ν’ άγοράζωσι μέ- 

γαν άριθμόν έδωδίμων, καί ύφασμάτων, τών όποιων ή 
πώλησις ύπέκειτο είς μονοπώλια. Ποτέ κοινωνία δέν έπι- 
έσθη τόσον καί ύπό τόσον ποικίλους τρόπους, οσον ή 
Ρωμαϊκή κοινωνία· αύτό δέ τοΰτο ούχί ολίγον συνέτεινεν 
είς τήν παρακμήν της καί τόν όλεθρόν της.

Κατά τούς,μετά τήν πτώσιν τής Ρωμαϊκής κυριαρχίας, 
μακρούς αιώνας, τά φορολογικά συστήματα ύπέστησαν 
τάς συνέπειας τής παρακμής τών τεχνών και τής βιομη
χανίας. Μόλις διετηρήθησαν ύπόλοιπά τινα έκ τής πα- 
λαιάς κυκλοφορίας τών μεταλλικών νομισμάτων, καί αύ
τό τό έμπόριον έξηφανίσθη σχεδόν όλοσχερώς. ώστε αί 
Κυβερνήσεις ήναγκάσθησαν νά έπανέλθωσιν είς τό σύστη
μα τών αγγαρειών καί τών είς είδος εισφορών· άλλ’ άμα 
ό πολιτισμός άνέλαβεν όλίγην πρόοδον καί έδωκεν ενεργη
τικότητα τινα είς τήν εργασίαν, εύθύς μετά τών μετρητών 
έπανήλθον οί φόροι, καί πολυαριθμότεροι καί παραγωγι
κότεροι, ολίγον δέ κατ’ ολίγον ώργανώθησαν συστήμα
τα είσπράξεως ίσχύοντα έπί τών ημερών ήμών. "Οσον δε 
πολύπλοκα καί άν ήναι τά συστήματα ταΰτα, δέον νά πα- 
ρατηρήσωμεν ότι δέν περιέχουσιν ούδέν τι άληθώς νέον 
είς τόσην έντέλειαν οί χρηματισταί τοΰ Ρωμαϊκοΰ κόσμου 
εΐχον προαγάγει τήν τέχνην τής έκμεταλλεύσεως καί τών 
έλαχίστων μεταλλικών φλεβών τών είς τάς έπιχειρήσεις 
των προσιτών.

Δέν ύπάρχει δέ τι άξιον θαυμασμού έπι τώ πολλαπλα
σιασμό) τών φόρων, ένθα προοδεύει ό πολιτισμός. Ό πολ
λαπλασιασμός ούτος είναι φυσική συνέπεια τών άναγκών 
τάς όποιας συνεπάγει αύττχ ή πρόοδος τής κοινωνικής τά
ξεως. Ή βιομηχανία καί ό πλοϋτος δέν δύνανται ν’ άνα- 
πτυχθώσι, χωρίς οί λαοί ν’ άπαιτήσωσιν εύρυτέρας έγγυή- 
σεις ασφαλείας ύπέρ τών κτημάτων καί τών προσώπων. 
Δικαιοσύνη, διοίκησις, άστυνομία, συγκοινωνίας μέσα, 
καθιδρύματα δημοσίας ώφελείας, δλα ταΰτα καθίσταν
ται άντικείμενον έπεκτάσεων καί τελειοποιήσεων δα
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πανηρών χαί όσον περισσότερον αί κοινωνίαι προάγονται 
καί άζμάζουσι, τόσον περισσότερον αύξάνουσι βαθμηδόν 
αί έπιβαρύνουσαι αύτάς δαπάναι. Μεθ’όλα ταΰτα τό γεγο
νός τοΰτο είναι μακράν άπό τοΰ νά έπενεργήση ώς πρό
σκομμα είς τήν διηνεκή εύημερίαν των, διότι συνήθως αί 
αίτίαι έξ ών πηγάζει έχουσιν ώς αποτέλεσμα τήν αύξησιν 
τής δημοσίας εύημερίας έν άναλογία κατά πολύ ανώτερα 
έκείνης τών θυσιών τών άπαιτουμένων πρός τό συμφέρον 
τοΰ Κράτους. Ή Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ύπέκυψεν ύπό 
τό βάρος φόρων, τούς όποιους αί έπαρχίαι, έξ ών συνέ- 
κειτο, ήθελον θεωρήσει σήμερον λίαν έλαφρούς. 'Επίσης 
ή Γαλλία καί ή ’Αγγλία, συμψηφιζομένης τής άξίας καί 
τής δυνάμεως τοΰ άργύρου κατά τάς δύο έποχάς, πλη- 
ρώνουσι σήμερον τούλάχιστον τετραπλασίους φόρους τών 
όσων έπλήρωνον κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ δεκάτου 
εβδόμου αίώνος· καί δμως χάρις είς τήν έν τω μέσω 
αύτών τελεσθεΐσαν άνάπτυξιν τής προόδου, τό βάρος 

κατέστη δι’αύτάς ήττον δυσβάστακον.
Άλλ’ έάν είναι άνάγκη άπόλυτος διά τάς κοινωνίας 

νά συνεισφέρωσιν είς τάς δαπάνας τών διαφόρων δημοσίων 
λειτουργιών, ή υπαρξις τών όποιων καθίσταται άναγκαία, 
ή άνάγκη αϋτη επιβαρύνει ούδέν ήττον τήν υπαρξιν των. 
Άφαιρών άπό τούς λαούς πλούτη, τά όποια άφιέμενα είς 
τήν διάθεσίν των ήθελον αύξάνει είτε τήν εύημερίαν τήν 
δι’ αύτών έπιτυγχανομένην, είτε τάς οικονομίας, τών 
οποίων ή παραγωγική χρήσις δίδει είς τήν εργασίαν 
πλείονα εντασιν ένεργητικότητος, ό φόρος καθίσταται 
πρόσκομμα είς τήν βελτίωσιν των. Τούτου ένεκα, έάν 
δέν ληφθή ύπ’ όψιν ό σκοπός τής έπιβολής του, ό φόρος 
εΐναι φύσει κακόν τι, καί ή τέχνη, καθόσον άφορα είς αύ
τόν, συνίσταται, άφ’ένόςμέν είς τήν περιστολήν αύτοϋ είς 
τόέλάχιστον μέρος τό συμβιβαζομενον πρός τάς άληθεις 
τοΰ Κράτους άνάγκας,άφ’έτέρου δέ, είς τήν έπιβολήν του 
διά τρόπου μή προσθέτοντος είς τό άθροισμα τών ζημιών, 

τάς όποιας συνεπάγει άναποφεύκτως ή ύπαρξίς του. 
"Οτι ή οικονομία είναι καθήκον διά τάς κυβερνήσεις, 

ότι αύται άνευ άναποδράστου ανάγκης δέν πρέπει νά 6έ- 
τωσιτήν χεΐρα είς τά εισοδήματα τών λαών,ιδού άξιώματα 
έπί τών όποιων δεν ύπάρχει καμμία διαφωνία. Άλλ’ είς 
ποιους φόρους πρέπει νά δοθή ή προτίμησις ; Διά τίνων 
σημείων δυνάμεθα νά γνωρίσωμεν έκείνους, οίτινες, πα
ράγοντες ίσον ποσόν, βλάπτουσιν όλιγώτερον τό γενικόν 
συμφέρον; Τά ζητήματα ταΰτα έπησχόλησαν δικαίως 
τούς οικονομολόγους, καί αί παρακολουθοΰσαι αύτά πε
ρίπλοκοι έβράδυνον έπί πολύν χρόνον τήν λύσιν των. Είς 
τον έξοχον Άδάμ ΣμίΟ άνήκει μ’όλον τοΰτο ή πραγμα
τική άληθώς άξία τοΰ ότι τά έσαφήνισεν αρκούντως· 
καί έπειδή οί κανόνες, τών όποιων άπήτησε τήν τήρησιν 
οσάκις πρόκειται περί φορολογίας, κατέστησαν τρόπον 
τινά κλασικοί, άρκεΐ νά τούς ύπομνήσωμεν, συνοδεύοντες 
αύτούς μετά τινων παρατηρήσεων, όπως όρισθή ή αλη
θής αύτών έννοια.

Οί κανόνες αύτοί είσίν οί επόμενοι·
1ον Δέον ίνα ό φόρος ή ανάλογος, δηλαδή διανεμη

μένος είς τρόπον ώστε νά μήν άπαιτή άπό έκαστον οο- 
ρολογούμενον είμή μέρος άνάλογον πρός τό σύνολον τοΰ 
ιδιαιτέρου εισοδήματος του.

Ό κανών ούτος εΐναι ό μάλλον άξιος λόγου, διατάσ- 
σων τήνύπακοήν είς τάς ς-οιχειωδεςέρας άρχάς τής δικαι
οσύνης. Ό φόρος άπαιτεϊ πρό; όφελος τοΰ Κράτους μερί
δα τινά τοΰ πλούτου τοΰ δ.ανεμομένου μεταξύ όλων. 
Δέν πρέπει νά λαμβάνη άπό έκαστον είμή έντός τοΰ μέ
τρου τοΰ άνήκοντος αύτώ κλήρου· οσάκις δέ δέν ένεργεΐ 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον φείδεται τινών πρός βλάβην άλ
λων, καί συμψηφίζει άτελείας δι’ άπογυμνώσεων.

Ούχί δέ μόνον ύπό τήν έποψιν τής άπονεμητικής δι
καιοσύνης ή άναλογία είναι άναγκαία, άλλά καί χάριν 
σεβασμού πρός αύτάς τάς άρχάς τής ύψηλοτέραςτάξεως.

ΕΤΟΣ S—ΦΪΑ. 51—ΜΑΙΟΣ 1877. 8 
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Εις τών όρων τής κοινωνικής προόδου είναι ή έλλειψις 
■παντός προσκόμματος είς τόν φυσικόν ροΰν τοΰ πλούτου. 
Όσάχις ό φόρος επιβαρύνει άνίσως τά διάφορα τοϋ πλη
θυσμού μέρη, όσάχις λαμβάνει άπό τούτους πλείονα χαί 
άπό εκείνους όλιγώτερα τοΰ δσον όφείλουσι ζατά λόγον 
τοϋ άνήχοντος αύτοϊς μέ.-ους έκ τοϋ γενιχοΰ είσοδήμα- 
το.·, ταράττει τήν ισορροπίαν ήτις δέον νά ύπάρχη μετα
ξύ τών σχετικών δυνάμεων χαίί’έσεων τών,άτόμων,έκ τού
του δέ παρεμποδίζει άναπτύξεις μή δυναμένας νά έχτελε- 
σθώσι μετά τής επιθυμητής αρμονίας καί χανονιχότητος. 
Τό χαζόν είναι μέγα χυρίως, οπότε τό μεγαλείτερον βά
ρος τοϋ φόρου πίπτει έπί τών ένδεών τάξεων, αιτινες 
δέν προχόπτουσιν, ούδέ διανοητιχώς ζαί ήθιχώς, εί- 
μή καθόσον βελτιοϋται ή υλική κατάστασις των, ζαί Αδύ
νατο > καθίσταται τό στερήσαι αύτάς μερίδων τίνών τοϋ 
χαρποϋ τών μόχθων των, τάς οποίας δικαιούνται νά φυ· 
λάξωσι, χωρίς νά καταστή έπί του τραχήλου των βαρύ
τερος ό ζυγός τής ένδειας, άπό τής οποίας δυσχόλως δύ
νανται ν’ άπαλλαγώσι.

2ον. Δέον ή μερίς του φόρου ή ζητουμένη άπό έ
καστον, ώς χαί ή εποχή καί ό τρόπος τής πληρωμής, ινα 
ωσι άρχούντως γνωστά εις όλους πρός άποτροπήν πασης 
διε έξεως χαί πάσης αύθαιρεσίας.

Μέγα τω δντι κακόν θά ήτο, έάν οί φορολογούμενοι ώ- 
φειλον νά συζητώσι μετά τοΰ δημοσίου είτε τό ποσόν τών 
φόρων τούς όποιους όφείλουν νά πληρώσωσιν, είτε τήν 
χρόνον καί τόν τρόπον τών πληρωμών. Καθ’ ην έπο
χήν ό Άδάμ Σμίθ έγραφε, πολλοί φόρο-, κακώς έπιβεβλη- 
μένοί καί κακώς διανεμημένοι, συνεπήγον συχνάς συζητή
σεις χαί πολλάχις αποφάσεις, έν αις τό πρός τήν δικαιοσύ
νην σέβας δέν έτηρεϊτο πάντοτε. Τήν σήμερον έν τοΐς χω· 
ραις ένθα ή διο'χησις έφωτίσθη, δέν μενουσιν είμή όλί- 
γοι φόροι, άφίνοντες θέσιν τινάείς τάς καταχρήσεις τοΰ εί

δους αύτοΰ, καί αύται δέ άποβαίνουσι ημέρα τή ήμερα 
σπανιώτεραι.

3ον. Δέον ό φόρος νά είσπράττηται χατά τάς έποχάς 
καί τούς τρόπους τούς ήττον ένοχλητικους διά τούς φορο
λογούμενους.

Δέν ύπάρχει τί άπλούστερον τοϋ άξιώματος αύτοΰ· ή 
άθέτησίς του θά χαθίστα, άνευ ώφελείας τοΰ Κράτους, έ- 
παχθέστερον τό βάρος τών δημοσίων φόρων. Τούτου ένε
κα ολίγη υπάρχει άνάγκη τοΰ νά συστήσωμεν τήν τήρη- 
σίν του, χαθό τά μάλιστα ένδιαφερομένων τών κυβερνή
σεων είς ταύτην.

4ον. Δέον ό φόρος νά όργανίσθή είς τοιοϋτον τρόπον, 
ώστε νά συνεπάγη δαπάνας είσπράξεως όσον οιον τε έλα- 
χίστας.

Ό κανών ούτος είναι άξιος πολλής προσοχής. Ύπάρ
χουσι φόροι, Σιά τήν είσπραξιν τών όποιων άπαιτοΰνται δα
πάναι πλείονες τών δι’ άλλους άναγκαιων, καί αύτοί είναι 
οί μάλλον έπαχθεις. Είςτά είσπραττόμενα ποσά, διά νά τε- 
θώσιν έν τοΐς ταμείοις τοΰ Κράτους,προσθέτουσιν άλλα πο
λύ μεγαλείτερα, χρησιμεύοντα απλώς πρός πληρωμήν 
τών δαπανών τής είσπράξεως, καί ύποβάλλουσιν ούτω 
τούς φορολογουμένους είς άλζθεΐς προσθέτους φόρους. ‘Ο
σάκις λοιπόν πρόκειται περί τής έκλογής μεταξύ τών δια
φόρων τρόπων φορολογίας, δέον νά λαμβάνηται ύπό σπου- 
οαίαν έποψιν ή διαφορά τών δαπανών, δι’ ών δύνανται νά 
πραγματοποιηθώσιν αί εισπράξεις. ’Επίσης, διδομένου τρό
που τινός φορολογίας, δέον, έν τή έφαρμογή αύτοΰ, 
ν’ άποφεύγηται πάσα ύπερβολική ή άνωφελής δα
πάνη. "Οπερ καθιστά τάς παρατηρήσεις ταύτας άξίας λό
γου είναι ότι πολλαί κυβερνήσεις νομίζουσιν έαυτάς τοσού- 
τφ μάλλον στερεώς έδραιωμένας είς τήν θέσιν των, δσω 
πλείονα Αριθμόν ύπαλλήλων έχουσιν είς τήν ύπηρεσίαν 
των. Μετά λύπης άποφασίζουσι νά έπαναφέρωσι εις τόν 
αύστηρώς άναγχαΐον αριθμόν τό προσωπικόν, τό όποιον 



116 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠ1ΟΕΩΡ11Σ1Σ. ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ. 117

μεταχειρίζονται· έκ τούτου δέ έπονται διά τά πλήθη ύπε- 
ραυξήσεις φόρων, έκ τών όποιων δίκαιον καί ευκολον ήθε- 
λεν εισθαι νά τά άπαλλάξη ή φρόνησις.

Είς τούς κανόνας τούτους δέον νά προστεθή πέμπτος 
άναφερόμενος επίσης ύπό τοϋ Άδάμ Σμίθ, άλλ’ εις 
τόν όποιον ούτος δέν δίδει δλην τήν όφ-ιλομέ ην αύτω 
σημασίαν. Ό κανών ούτος άπαιτεϊ ϊνα άφαιρώνται άπό 
τούς φορολογουμένους τά μέσα τοϋ ν’ άποφεύγωσι τήν έκ- 
πλήρωσιν τών επιβαλλόμενων αύτοΐς ύποχοεώσεων. Καί 
πράγματι, πας φόρος, άφίνων είς τούς ποθούντας ν’ άπο- 
φύγωσι τήν πληρωμήν του πολυαρίθμους τρόπους ύπεχφυ- 
γης, συνεπάγει άτοπα τής χειριστής τάξεως. Τά πλήθη νο- 
μίζουσιν δτι αί τοϋ δημοσίου διατάξεις δέν έχουσι ποτέ 
άρκοΰσαν ηθικήν δύναμιν, ώστε νά θεωρώνται εντελώς ύ- 
ποχρεωτικαί, καί, άφ’ ής στιγμής δέν δύνανται ν’ άπαλλα- 
γώσιν αύτών,είναι σπάνιον νά μήν αποπειρώνται νά τό έπι- 
τύχωσιν. Έκ τούτου δέ έπονται μεταξύ αύτών καί τών ύ- 
παλλήλων τοϋ δημοσίου άλληλομαχίαι πανουργία,-, ψεύ
δους καί βίας, διαφθείρουσαι καθ ύπεροολήν τά ήθη. ΤΙ 
έξις τοϋ άθετεΐν τού; νόμους καί άποστερεΐν τό Κράτος 
εκείνου τό όποιον τώ οφείλεται, συνεπάγει κλίσεις μέρος 
τών όποιων επανακάμπτει είς τάς πράξεις τοϋ ιδιωτικού 
βίου. Είναι γεγονός δτι. έν ταΐς χώραις έκείναις, έν αίς τό 
λαθρεμπόρων έξασκεΐται σταθερώς, ή ηθική κατάστασις 
τών πληθυσμών συναισθάνεται τήν βλαβεράν τοϋ έργου 
αύτοΰ έπίρροιαν.

Τοιοϋτοι είσίν οί κανόνες, τούς όποιους έκαστος οφείλει 
νά συμβουλεύηται οσάκις πρόκειται περί φόρου. Οί άξιο- 
λογώτεροι είσίν άναμφιβόλως οί άπαιτοΰντες τήν έφαρμο- 
γ ήν τοΰ άναλόγου καί τήν άφαίρεσιν παντός μέσου ουνα- 
μένου ν’ άπαλλάξη τούς φορολογουμένους άπό τούς δα
σμούς τούς έπιβαλλομένους είς αύτούς ύπό τοΰ νόμου. Ό 
μέν είς άναφέρεται είς καθήκοντα δικαιοσύνης, τά όποια αί 
κυβερνήσεις οφείλουν νά έκπληρώσιν, ό δ’ έτερος είς τήν 

άνάγκην τοΰ άποδιώκειν έκ τών σπλάγχνων τών κοινωνιών 
πάσαν αιτίαν ηθική; διαφθοράς. 'Όσην προσοχήν καί άν ά- 
παιτώσιν οί άλλοι κανόνες τούς όποιους άνεφέραμεν,ουτοι, 
παραβαλλόμενοι πρός τούς δύο τεή,ευταίους είσι δευτέρου 
λόγου άξιοι καί, έν άνάγκη, δέον νά Ουσιασθώσιν εις τού

τους.
Ήδη τινες είσίν οί φόροι οιτινες, έν τώ οίκονομικω καί 

ήθικώ συμφέροντι τών λαών, πρέπει νά προτιμώνται; Τινες 
είσίν οί μάλλον σύμφωνοι πρός τά παραγγέλματα τής 
δικαιοσύνης καί οί παρεμποδίζοντες όλιγώτερον τάς διη
νεκείς προόδους τής δημοσίας εύημερίας ; Έξετάσωμεν τό 
θέμα τούτο έπί τών δύο γενικωτέρων διακρίσεων τών φό
ρων, τούτέστι τούς άμέσους, τούς όποιους αύτοί οί 
φορολογούμενοι πληρώνουσι δι’ ίδιον λ)σμόν, καί τούς 
έμμέσους, τούς όποιους προκαταβάλλουσιν άλλα πρόσωπα 
διά λ)σμόν έτέρων.

Άμεσοιφόρο ι.—Ό άριθμός τών ύπό τήν προσω
νυμίαν αύτήν κατατεταγμένων φόρων είναι μέγας. Έξ αύ
τών θέλομεν πραγματευθή περί μόνων τών εγγείων ώς 
κατεχό<των παρ’ άπασι τοΐς έθνεσι τήν πρώτην θέσιν.

Οί έγγειοι φόροι, έκτός άν ή έπιβολή των είναι δλως έ- 
λαττωματική, είσίν έκτός πάσης άντιρρήσεως, είτε έφά- 
πτονται άμέσως τοΰ καθαρού εισοδήματος τών γεωργι
κών παραγωγών, είτε έχουσιν ώς βάσιν τάς φυσικάς 
ποιότητας καί τάς χωρητικότητας, οί φόροι αύτοί πληρω- 
νόμενοι έντός τοϋ μέτρου τών πλεονεκτημάτων τών 
προσαρτωμένων είς τήν κυριότητα τής γής, είσίν έν αρμο
νία πρός άπάσας τών άναλογγών τάς άπαιτήσεις. ’Εκτός 
τούτου, οί φόροι αύτοί έχουσιν ίδιους χαρακτήρας καί ά
ποτελέσματα, εφάπτονται τοΰ καθαρού εισοδήματος τών 
ιδιοκτητών, καταλαμβάνουσιν έν μέρος αύτοΰ καί τό μετα- 
τοέπουσιν είς έγγειον πρόσοδον πρός όφελος τού Κράτους· 
άλλ’ εις τούτο περιορίζεται ή έπίπτωσίς των, χωρίς ούτε αί 
τή; καλλιέργειας δαπά.αι, ούτε ή τιμή τών προϊόντων νά 
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έπηρεάζωνται ύπ’ αύτών. Άλλως θά συνέβαινεν έάν ό φό

ρος, μετά τήν άπορρόφησιν ολοκλήρου τής προσόδου τοϋ 
κτήματος, άπήτει πλείονα.’Εν τω έσχάτω τούτω άκρφ καί 
αυτή ή γεωργική βιομηχανία θά συνεισίφερε τό μέρος της 
έκ τοϋ φόρου, ή δέ έμπολαία άξία τών συγκομιδών δέν θά 
έβράδυνε νά ύψωθή άρκούντως ώστε ν’ άποζημιώση τούς 
έξασκοϋντας τήν βιομηχανίαν αύτήν διά τά έπιβεβλημένα 
βάρη εις τε τά κεφάλαιά των καί τήν έργασίαν των. ’Ο
λέθρια δέ θά άπαίβαινε τοιαύτη κατάστασις πραγμάτων.

Άλλ* έάν ήναι βέβαιον, έξαιρουμένου τοϋ έσχάτου ά- 

κρ^υ τό όποιον έσημειώσαμεν, ότι ό έγγειος φόρος πίπτει 
όλόκληρος εις βάρος τών ιδιοκτητών, έάν ήναι προσέτι 

βέβαιον δτι τό άρχικόν βάρος του τείνει πάντοτε πρός 
έλάττωσιν, συνεπεία τής φυσικής αύξήσεως τών μισθω
μάτων, καθόσον τά πλήθη αύξάνουσι τάς ζητήσεις των, 
τελειοποιείται δέ ή γεωργική τέχνη, ούδέν ήττον είς τήν 
έγγειον ιδιοκτησίαν όφείλεται μεγάλη εύλάβεια.'Η μάλλον 
ή ήττον άκμάζουσα κατάστασις τής γεωργίας έχει πολλήν 
έπιρροήν έπί τής προόδου τοΰ δημοσίου πλούτου, εκτός 
τούτου ή γεωργία δεΐται πολυδάπανων βελτιώσεων διά νά 
πολλαπλασιάση τά πρός τό ζήν. Αί μεταβολαί αί μάλ
λον ώφελοΰσαι αύτήν δέν έκτελοΰνται είμή δυνάμει τών 
κεφαλαίων τών παρεχομένων υπό τών ιδιοκτητών, όπότε 
δέ ουτοι είσί λίαν έπιβεβαρυμένοί όχι μόνον τοΐς εΐναι δύ
σκολος ή οικονομία, άλλά τό μικρόν ε’σόδημα, τό όποιον 
άπολαμβάνουν έκ τών κιημάτων των, έλαττόνει παρ’ αύ- 
τοΐς τήν έπιθυμίαν τοΰ νά ύποβάλλωνται είς θυσίας δι’ έπι 
χειρήσεις, τών όποιων ή έπιτυχία δέν εΐναι έντελώς έξη- 
σφαλισμένη.

Ούσιώδης παρατήρησις ώς πρός τόν έγγειον φόρον εΐ
ναι ότι, έπί τέλους, παύει άπό τοΰ νά ήναι άληθές βάρος 
διά τούς πληρώνοντας αύτόν. Τοΰ άποτελέσματος δέ τού
του αιτία είσίν αί μεταβιβάσεις είς τά. οποίας ύπόκειται 
ή γή. "Εκαστον τμήμα γή; έπ.βαρύνεται,συνεπεία τοΰ φό

ρου, ύπό προσόδου έπιφυλαττομένης είς τό Κράτος. Άγο- 
ρασταί καί πωληταί τό γινώσκουσι, καί έν ταΐς συναλ- 
λαγαΐς των τό υπολογίζουσι, αί δέ μεταξύ αύτών 
συμφωνούμεναι τιμαί κανονίζονται μόνον έπί τή βάσει 

τοΰ μέρους τοϋ εισοδήματος τό όποιον, μετά τήν 
πληρωμήν τοΰ φόρου, μένει καθαρόν, δηλαδή άπηλλαγμέ- 
νον παντός βάρους. Τούτου ένεκα έλεύσεται ήμέρα καθ’ ήν 
ούδείς πλέον θέλει δικαιοΰσθαι νά -αραπονήται διά τήν ύ- 
παρξιν φόρου ύπάρχοντος πρό τής έγκαταστάσεώς του είς 
τήν κατοχήν τοΰ φορολογουμένου κτήματος, καί τοΰ όποι
ου ή υπαρξις, γνωστή είς αύτόν, ήλάττωσεν άναλόγως τό 
ποσόν τών πρός άπόκτησιν τοΰ κτήματος αύτοϋ θυσιών.

£Η έννοια αύτη έπιτάσσει νά μή μεταβάλληται ό έγ
γειος φόρος είμή ρετά μεγίστης περισκέψεως. Πά
σα υψωσις φόρου άφαιρεΐ άπό τούς ίδιοκτήτας όχι μόνον 
μέρος τών εισοδημάτων τά όποια άπολαμβάνουσιν, άλλά 
προσέτι μέρος αύτοϋ τοΰ κεφαλαίου, έπί τοΰ όποιου έπιπί- 
πτει ό νέος φόρος ό είς αύτούς έπιβληθείς. ’Εκ τοΰ έναν- 
τίου δέ, τό ποσόν αύτό δέν δύναται νά έλαττωθή χωρίς νά 
δωρηθή είς αύτούς πρόσοδος άνήκουσα είς τό Κράτος, καί 
συγχρόνως τό κεφάλαιον αύτής ταύτης τής προσόδου.Τοι 
αΰται μεταβολαί δέν γίνονται χωρίς νά συ.επάγωσι βαρεί

ας συνέπειας. Κατά τήν πρώτην περίπτωσιν οί φόροι προ- 
ξενοΰσιν εις τήν τάξιν τήν κατέχουσαν τήν γήν ζημίας, αι- 
τινες τήν πτωχεύουσιν, κατά τήν δευτέραν τήν πλουτοΰσι 

τρόπον τι >ά δωρεάν, κατ’ άμφοτέρας δέ έκτοπίζουσι τάς 
ύπαρχούσας θέσεις καί άλλοιοΰσι τάς σχέσεις τής δυνάμεως 
καί τής περιουσίας τάς ύπαρχούσας μεταξύ τών διαφόρων 

τάξεων τοΰ πληθυσμοΰ.
Ό έγγειος φόρος, μάλλον παρά πάς άλλος,δέον νά μένη 

άμετάβλητος, δέν πρέπει δέ νά τροποποιήται ποτέ ούτε τό 
σύνολον αύτοϋ ούτε, πρό πάντων, ή διανομή του. Όχι 
ο.ότι ό χρόνος, έν τή πορεία του, δέν άλλοιόνει έπί τέλους 
τάς άρχικώς ύπαρχούσας σχέσεις μεταξύ τών εισόδημά- 
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των τών απολαμβανόμενων άπό έχαστον τμήμα γής χαΐ 
τής μερίδος τής έκ τών εισοδημάτων αύτών άνηκούσης είς 
τό Κράτος. Ούδέν τοσοΰτον εύμετάβλητον όσον τό προϊόν 
τών κτημάτων καί τών γαιών· οδοί τεμνόμεναι, ζατοικίαι 
π)<ηθυσμών σχηματιζόμεναι ή αύξανόμεναι. έπιστημονικαί 
ανακαλύψεις, τών όποιων ή εφαρμογή βελτιόνει γαίας ίδια- 
ζούσης ποιότητος, χίλιαι ποικίλαι αίτίαι έπιφέρουσιν είς 
τινα μέρη τής χώρας πρόοδον μή δυναμένην νά έχτελεσθή 
έπίσης έπί άλλων μερών· έγγύς δέ Ιδιοκτησιών αύξανου- 
σών κατά τήν εύφορίαν ύπάρχουσιν άλλαι μένουσαι στά
σιμοι. Λοιπόν, έν τώ μέσω τών άναποφεύκτων τούτων γε
γονότων, τίποτε δέν έπιτρέπει τήν μεταβολήν τής διανο
μής τών φόρων, καί τήν έπί τών τμημάτων τής γής τών 
καταστάντων παραγωγικωτέρων έπιβολήν μέρους τών φό
ρων τών έπιβαρυνόντων τάς γαίας τών όποιων ή εύφορία 
δέν ηύξησε.

Ιιναι ούσιώδες νά ένθυμώμεθα ότι ό έγγειος φόρος έ
χει ώς άποτέλεσμα νά ίδρύση έπί τής γής προσόδους τών 
όποιων τό Κράτος καθίσταται δικαιούχον, δέον δέ αί πρό
σοδοι αύται, μένουσαι αναλλοίωτοι, νά μεταβαίνωσιν, άπό 
τά πρόσωπα, τά όποια έν άρχή ύπέστησαν τό βάρος, είς 
αύτάς τάς γαίας. "Οθεν ό μεταβάλλω·; τήν διανομήν τών 
φόρων αύτών πρός τόν σκοπόν τοϋ νά ανακούφισή τά τμή
ματα τά άποφέροντα όλιγώτερον, καί νά έπιβαρύνη έ- 
κεινα τών όποιων τό προϊόν ηύξησε, έμποδίζει τήν κίνησιν 
αύτήν καί, πράγματι, λαμβάνει άπό τούς μέν διά νά δίδη 
είς τούς δέ· ύπό τό άπατηλον δέ φαινόμενον άποδόσεως 
δικαιοσύνης είς τά πράγματα, πράττει άληθή άδικίαν είς 
τά πρόσωπα.

Έν χώρα ένθα τό Κράτος ήθελε νομίσει ότι δικαιούται 
νά μεταβάλλη τόν έγγειον φόρον, ή ασφάλεια θά έξέλειπεν 
άπό τάς συναλλαγάς, ούδείς δέ ήθελε γινώσκει, καθ’ήν στι- 
χμήν αγοράζει, έάν τό καθαρόν εισόδημα, τό σύνολον τοϋ 
όποιου προσδιορίζει τήν τιμήν τοϋ κτήματος, δέν θά έλατ- 

τωθή έντός ολίγου.Έκ τούτου δέ ήθελον προκύπτει άνησυ- 
χίαι,αιτινες θά έπηρέαζον τήν κυκλοφορίαν τών γαιών καί, 
έξ άλλου μέρους, ό φόβος τής αύξήσεως τοϋ φόρου Οά έ- 
πέφερε μεγάλην στασιμότητα είς τάς γεωογικάς έπιχειρή- 
σης. "Εκαστο; ήθελ^ε φοβεισθαι τήν άπώλειαν μέρους τών 
κερδών, ή έλπίς τών όποιων προτρέπει αύτόν νά ύποβάλ- 
ληται είς δαπάνας πρός βελτίωσιν τοϋ κτήματος, ή δε γε
ωργία δέν θά έλειτούργει μετά τής έλευθερίας καί τής τα- 
χύτητος, αιτινες είσίν είς αύτήν άναγκαΐαι διά νά κατα
στή γόνιμος.

(Κατά//. Pasty) Ν. 1. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ.

ΡΩΣΣΙΚΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ.

Υπάρχει ε’ς ποταμός έν τώ ύπό τόν Κζάρον άνατολι- 
κώ τμήματι τής Εύρώπης, τοϋ όποιου τό εύρύ λεκανοπέ- 
οιον είναι πλήρες έθνογραφιχών άναμνήσεων καί ελπίδων. 
Ό ποταμός ούτος είναι ό Βορυσθίνης (Dnieper), τρίτος 
τών έν Ευρώπη κατά τό μέγεθος, μετά τόν Βόλγαν καί 
τόν Δούναβιν, διατρέχω* 2,300 χιλιόμετρα μέχρι τών έν 
τω Εύξείνω Πόντω εκβολών του.

Έπί τών οχθών αύτοϋ ύπήρξεν άλλοτε ισχυρόν κρά
τος Σχυθικόν, έν τώ όποίω διέπρεψαν πολλοί συνοικι
σμοί Ελληνικοί, ιδιαιτέρως δέ αποικία τών Μιλησίων,έπο- 
νομαζομένη,χαθ’'Ηρόδοτον,’ Α στ υ Βορ υσθ ε νεϊτέων(1).

(1) Βασιλεύων δέ Σκυθέων ό Σκύλης διαίτγ, μέν ούδαμώς ήρέ- 
σκετο Σκυθική, άλλά πολλόν πρός τά 'Ελληνικά μάλλον τετραμ- 
μένος ην άπό παιδεύσιος της έπεπαίδευτο. Έποίεέ τε τοιοΰτο" εύτε 
άγάγοι τήν στρατιάν τών Σκυθέων εις τό Βορυσθενεϊτέων άστυ, (οί δέ 
Βορυσθενεΐται ούτοι λέγουσι σφέας αύτούς εΐναι Μιλησίους.) είς τού- 
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Ή χώρα ΰπέστη πολλάς έν τή ποικιλία τών χρόνων 
καταστροφάς. "Οταν έπήλθε τό μέγα ρεύμα τών έκ τής 
’Ασίας πρός την Εύρώπην μεταναστεύσεων, έχρηρίμευσεν 
αυτή ώς μεγάλη τοΰ άνθρωπίνου γένους λεωφόρος. Βαθμη
δόν άπετελέσθη κράμμα τι έθνιζόν έκ παναρχαίων ιθαγε

νών και έκ τών έπιδραμόντων τέκνων τής άπωτέρας Α
νατολής. Σκΰθαι, Μογγόλοι, Τάταροι, Κοζάκοι, δίαδοχι- 
κώς έλεύθεροι ή δούλοι τών Νορμανδικών Βαρέγγων, τών 
Πολωνών καί τών Ρώσσων, ιδού τάχεφαλαιωδέστερα στοι
χεία, ί» ών άπετελέσθη ό λαός τής Ούκρανίας, όστις βά- 
σιν έχων τόν Βορυσθένην ποταμόν έξαπλοΰται πρός άνα
τολάς μεν μέχρι τοΰ Ταναίδος (Don), πρός δυσμάς δέ μέ
χρι τών Καρπαθίων όρέων, έχτυλίσσων τόν προορισμόν 
αύτοΰ περί τήν 50ήν τοΰ Εύρωπαϊκού πλάτους μοίραν.

'Ολόκληρος ό έναλλάξ ένδοξος καί άτυχης ούτος λαός 
άναβιβάζεται εις - 20 περίπου έκατομμύρια, έξ ών 
5 είναι ύπό τό Αυστριακόν σκήπτρον έν τώ κυβερνείω 
τής Γαλικίας (άπό τοΰ 1772), καί 15 ύπό τό Ρωσσικόν 
(άπό τοΰ 1654 καί 1793) έν τοΐς κυβερνείοις τής Ποδο- 
λίοις, Κιέβου, Σερνιγόβης, Πολτάβας, Χερκόβης, Κούρ- 
σκης, Όρέλης χαί Βορονέγης. Ή καταστροφή τής έλευ
θερίας του άνήκει μάλλον είς τήν γεωγραφικήν άποκα- 
τάστασίν του,διότι άποτελοϋσααύτη ταινίαν γής πλάτους 
2 — 5 μοιρών έχει μήκος πλέον τών 20. Τοιουτοτρόπως 

τους δκως ελθοι ό Σκύλης, τήν μέν στρατιήν καταλείπεσκε έν τω 
προαστείω, αυτός δέ δκως έλθοι εις τό τείχος, καί τάς πύλας έγ- 
κληίσειε, τήν στολήν άποθέμενος τήν Σκυθικήν, λάβεσκε αν 'Ελληνίδα 
έσθήτα’ έχων δ’ αν ταύτην ήγόραζε, ούτε δορυφόρων επομένων, 
ούτε άλλου οΰδενός’ τάς δέ πύλας έφύλασσον. μή τις μ’ιν Σκυθέων 
ϊδοι έχοντα ταύτην τήν στολήν’ και τάλλα έχράτο διαίτνι ‘Ελ
ληνική, και θεοΐσι ιερά έποίεε κατά νόμους τούς Ελλήνων. "Οτε δέ 
διατρίψειε μήνα ή πλέον τούτου, άπαλλάσσετο, ένδύς τήν Σκυθι
κήν στολήν. Ταΰτα ποιέεσκε πολλάκις’ καί οικία τε έδείματο έν 
Βορυσθένεϊ, καί γυναίκα έγημε ές αυτά έπιχωοίην» (Ήροδ, 4, 78). 

κατόπιν τόσων άλλων αί ΙΙολωνικαί καί Ρωσσίκαί έπιδρο- 
μαί,μιζράν άπαντώσαι άντίστασιν έπί γραμμής τόσον στε
νής καί τόσον μακράς, έν τελεί κατίσχυσαν όλου τοΰ η
ρωισμού, τοΰ όποιου ήτο άξια ή όμολογουμένη Ούκρανική 
άνδρεία.

Έχω ύπ’ όψιν παλαιόν χάρτην τής Εύρώπης, έν τώ ό
ποίω χαράσσεται ή περιφέρεια τής άπολεσθείσης χώρας. 
*0 διαμελισμός της είναι άρχαιότερος τοΰ Πολωνικού, καί 
συνεπληρώθη ύπό τούτου. Επομένως άνήχει εις τήν με- 
γάλην σειράν τών έθνολογιχών ζητημάτων ή έποχή τής 
έπανόδου τοΰ Ούχρανιχού έθνους έν τή πολιτική ζωή. 
Άρα γε ή σημαία τών έθνικοτήτων έντεΰθεν μέν εΐναι ά- 

λήθεια έκεΐθεν δέ ψεύδος ;
Επιθεώρησές τις τών έθνιχών τής Ούκρανίας φαινομέ

νων εΐναι άπαραίτητος είς τόσον εύρείαν μελέτην. Έάν έν 
αύτοΐς υπάρχωσι στοιχεία ζωής, δέν ύπάρχει δύναμις έν 
τω χόσμω, ήτις νά άναβιβάση τήν ύποταγήν ύπεράνω τών 
περιστάσεων, τάς οποίας ή Θεία Πρόνοια πέμπει έκάστοτε 
είς τήν αγίαν θυγατέρα της, τήν έλευθερίαν. Ή ιστορία 
είναι πλήρης τοιούτων θαυμάσιων. 'Ας διανοίξωμεν έπί 
του προκειμένου θέματος μίαν σελίδα αύτής.

Οί Κοζάκοι τής Ούκρανίας έξηγοΰσι τό μεγαλείτερον 
μυστήριον τής Ρωσσιχής δυνάμεως. Άφ’ ής ένεκεν τοΰ 
παππικοΰ προσηλυτισμού μεγάλη μερίς αύτών διέρρηξε 

τούς πρότερον υφισταμένους πρός τήν Πολωνίαν ομοσπον
διακούς τής πατρίδος των δεσμούς, κατέστησαν δραστη- 
ριώτατος μοχλός είς τάς χ,εΐρας τής Ρωσσιχής αύτοκρα
τορίας. «Άνευ έκείνων λέγει ό Cyprien Robert,let ήδύνατο 
αΰτη νά ύπάρξη. Ή εύθυμος ζωηρότης, ή τόλμη, τά 
ριψοκίνδυνα ήθη τών πολεμιστών τούτων άποτελοΰσι φυ
σικήν τινα μετάβασιν μεταξύ τοΰ σοβαρού, φλεγματικού 
καί οικιακού χαραχτήρος τοΰ Μοσχοβίτου καί τής θερ
μής φύσεως τών νομαδικών τής ’Ασίας τέκνων. Έάν άπό 
τριών εκατονταετηρίδων ή Ρωσσία άδιακόπως άπωθή τό 
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’Ασιατικόν ςοιχεϋον πρός τάς άπωτέρας ερήμους,τό οφείλει 
εις τάς μεμακρυσμένας έζδρομάς καί τό αποικιακόν πνεΰ- 
μα τών ριψοκίνδυνων Κοζάκων. Είς Κοζάκος παρέδωκε 
τήν Σιβηρίαν εις τούς Κζάρους. Ό λαός ούτος αναγκάζει 
είς ησυχίαν τάς Ταταρικάς χώρας, έν ω χρόνω χρησιμεύει 
συγχρόνως και ώς άγροτικός διδάσκαλος αύτών.Ό Κοζά
κος ενεργεί τήν αστυνομίαν ούχί μόνον έντός τών νομα
δικών καί βαρβαριχών ερήμων, άλλά καί έντός τών ώρ- 

γανισμενων έπαρχιών και έντός τών πρωτευουσών έτι· 
είναι ό οιηηίχ homo τών Κζάρων.»

’Ολίγον ενδιαφέρει ή άριθμητιχή έξακρίβωσις τοϋ ύ- 
πάρχοντος νΰν άμιγοΰς έν τή Ούκρανία Κοζάκικου στοι
χείου. Αί μέχρι τοϋ παρελθόντος αίώνος μικραί στρατι
ωτικοί δημοκρατίαι τών Ζαπορόγγων καί τών Σερνομό- 
ρων είναι εγχώρια προϊόντα. Άναχινήσατε τό χώμα τό 
όποιον τάς έθρεψεν· Οά ίδήτε ότι δέν έξηφανίσθη άκόμη 
ή έξ αύτοϋ ζωή. Έν γένει αί αλλοιώσεις, τάς όποιας ύ- 
πέστη ό αρχαίος έθνικός χαροζτήρ,διατελοϋσιν είς αρμο
νίαν πρός τήν φυλετικήν ιδιοφυίαν. Οί κάτοικοι τής Ρωσ
σικής Ούκρανίας μετωνομάσθησαν ύπό τών Ρώσσων Μι
κροί Ρώσσοι· έμειναν δμως ότι άπ’ άρχής ήσαν, άπόγονοι 
δηλαδή τοϋ Mazeppa (1), δστις είναι ό τελευταίος τής 
Ούκρανικής ελευθερίας ήρως.

Μεταξύ τών κατοίκων τής κυρίως Ρωσσίας καί τής 
Ούκρανίας ύπάρχει τοιαύτη διαφορά, όσην μόλις Οά έπέ- 
τρεπεν ή ιδέα τής εις τάς φλέβας άμφοτέρων συναντή- 
σεως Σλαβικού αίματος. Έν τή διασπορα καί τή έπιμι-

(1) Γνωστή είναι ή ύπό τού Βύρωνος ύμνν,θεϊσα λαϊκή παράδο
σή, καθ’ ήν ή μέν ζυλοτυπία έδεσε τόν Μαζέππαν έν Πολωνία έπί 
τής ράχεως αγρίου 'ίππου, ή δέ τύχη μετήγαγεν αυτόν δεδεμένον 
έν Ουκρανία. Τό ακριβές εΐναι ότι κατά τό 1687 ό Μαζέππας έςε- 
λέχθη "Εζμαν τής Ουκρανίας,και ότι παρέσχε πολλά πράγματα εις 
τόν επικυρίαρχον αύτής Πέτρον τόν μ.έγαν. Άλλά τό έθνος ήτο 
πρό καιρού καταδεδικασμένον υπό τών πολιτικών αμαρτιών αυτού. 

ξί« τών έθνών, ή ποιότης καί ποσότης τών μορίων τοΰ αί
ματος είναι ζήτημα δευτερεϋον. Προηγείται πάντοτε ή 
φύσις τής ψυχής, τό πνεύμα καίτό ήθος τοϋ λαού,ίνα με
τά τών ιστορικών παραδόσεων οικοοομήσωσιν έπί στερεάς 
πέτρας τήν έθνικήν όμογένειαν. Ύπό τήν έποψιν ταύτην 
αί έπόμεναι έθνολογίκαί διαφοραί έχουσι διακεχριμμένην 
σημασίαν.

Κατά τόν Malle-Brun οί κυρίως Ρώσσοι διεσπαρμένοι 
έπί Ούνικών καί Φιννικών χωρών διετυπώθησαν μάλλον 
έπί τού χαρακτήρος τούτων· έντεύθεν αί τυρραί τρίχες, αί 
άγριαι φυσιογνωμίαι καί αί όπωσοϋν κτηνώδεις αί άπαντώ- 
μεναι μεταξύ τών χωρικών τής κυρίως Ρωσσίας, ό κάτοι
κος τής όποιας είναι άπληστος, άνθρωπος τοϋ συμφέρον
τος, πανούργος και ολίγον εύθύς είς τάς πρός τούς ξέ
νους συναλλαγάς του- είναι δόλιος καί είς τό έμπόριον 
καί τήν βιομηχανίαν καθώς δέ έλεγεν ό μέγας Πέτρος, 
άπαγορεύων ούτος τήν είσοδον τών Ισραηλιτών έν τή αύ- 
τοκρατορία του, τό έπραττε πρός τό έαυτών συμφέρον, 
ινα τούς διάσωση άπό τούς όνυχας τών ύπηκόων του. — 
’Απ’ έναντίας ό κάτοικος τής Ούκρανίας γενικώς έχει 
οφθαλμούς μελανας ή ζαστανόχροας, κόμην βοστρυχίζου- 
σαν, ώραιότερον πρόσωπον, άνάστημα υψηλότερον, φω
νήν μελωδικωτέραν έχει τι έμπιστευτικόν καί γενναΐον, 
δέν φροντίζει περί τής αύριον καί, άπολαμβάνων τάς γλυ- 
κύτητας τοϋ κλίματος του, επιστρέφει εις τήν εργασίαν 
ωθούμενος ύπό τής ανάγκης. ’Αφίνει τό έμπόριον του είς 
χεΐρας τών ’Ισραηλιτών καί τών κυρίως Ρώσσων, οίτινες 
συνήθως εκμεταλλεύονται τήν καλήν του ίστίν.

Έν γένει ό λαός τής Ούκρανίας έχει π./.ύ τό ένδιαφέ- 
ρον, είναι εύθυμος, νοήμων καί άξιος μεγαλειτέρας έθνι
κής έπιδόσεως. Ή γλώσσα του εκτείνεται άπό τοΰ Καυ- 
κάσου μέχρι τών Καρπαθίων καί μέχρι τής Βίλνας άρκτι- 
κώς, ούσα μάλλον εύλύγιστος, ηχηρά καί αρμονική τής 



126 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ. 127

κυρίως Ρωσσικής γλώσσης. Όλίγαι γλώσσαι είναι όσον 
αύτή πλούσιαι εις δημοτιχά άσματα.

Ή φιλολογία τής Ούχρανιχής χώρας είναι στενώς 
συνδεδεμένη πρός τήν έθνικήν ύπαρξιν αύτής. Κατά πά
σαν διεύθυνσιν της υποφαίνονται αύτονομιχαί τάσεις. ’Εν
τεύθεν έξηγεΐται ή καταδρομή, τήν οποίαν απηνής ό Ρωσ- 
σικός αύτοκρατορισμός καταφέρει εναντίον της. Αί τάσεις 
αύται χαρακτηρίζονται ύπ’ αύτοΰ ώς δημοκρατικαί· τό 
ακριβές εΐναι οτι έπί τοΰ παρόντος αρχίζει ή έκδήλωσις 
των μάλλον διά τής αποκεντρωτικής έπόψεως.

’Εννοώ δτι τό μέλλον τών μεγάλων αύτοκρατοριών 
κρέμαται έκ τής συγκεντρωτικής ισχύος αύτών. Άλλ’ 
ή δύναμις τών πραγμάτων εΐναι άνωτέρα του συμφέρον
τος τών προσώπων. Οί έν τή Ούκρανική χώρα έγκατα- 
σταθέντες εύγενεΐς τής Πολωνίας και μεγάλοι γαιοκτή- 
ται τής Ρωσσίας μικρόν βάρος δύνανται νά άσκήσωσιν έν 
τή κοινωνική πλάστιγγι. 'Π όλη διεύθυνσις άνήκει πρός 
τό μέρος τοΰ λαοΰ, όστις έχει τό Ιδανικόν αύτοΰ. Ποιον 
εΐναι τό ιδανικόν τοϋτο ; Έρωτήσατε τήν κυριαρχούσαν 
φυλήν, ήτις έν μέν τή Πετρουπόλει καταργεί τό Ούκοα- 
νικόν τμήμα τής Γεωγραφικής ’Ακαδημίας, έν δέ τή Ού- 
κρανία καταδιώκει τού; λογίους αύτής, άπαγορεύει τήν 
γλώσσαν τοΰ λαοΰ έκ τών σχολείων και έκ τών θεά
τρων, θραύει τά πιεστήρια της καί άποκλείει τά έξωθεν 
έρχόμενα βιβλικά καί έφημεριδογραφικά προϊόντα της.

Καταδυνάστευσή χειροτέρου εί'δου δέν γνωρίζει ή ιστο
ρία τών πεπολιτιομένων χρόνων. "Οταν λαός τις δέν εΐναι 
κύριος τής γλώσσης του, μένει άμφίβολον τίνος ετέ
ρου άγαθοΰ δύναται νά είναι. 'Υποθέτω ότι τοιαύτη διοι
κητική εΐναι τά μάλιστα συγχωνευτική, καί αναγνωρίζω 
τήν άκρα» σημασίαν της έν αύτοκρατορία άριθμούση 
112 φυλάς καί 40 γλώσσας. ’Εγείρεται όμως τό ζήτημα 
κατά πόσον είναι άπαραίτητον νά δουλώνη τις τόσους 
λαούς, ινα απειλή διά τής έκκαμινεύσεώς των ετέρους.

’Επανέρχεται ούτως ή έννοια τής δυνάμεως τών πραγ
μάτων. Οί μέν ισχυροί τής γής άνάπτουσι τό πυρ τής 
συγχωνευτικής καμίνου, αί δέ περίοδοι τοΰ χρόνου τρο- 
ποποιουσι τάς τύχας αύτής. ’Ακούω ότι οί κάτοικοι τής 
Ούχρανίας έγένοντο ήδη Ρώσσοι. Έ γλώσσα των δμως 
μαρτυρεί περί τοΰ έναντίου· αύτοί δέ όνομάζουσιν εαυτούς 
Ρουθήνους. Άλλ’ ή άντίρρησις εξακολουθεί, διότι έπί τέ
λους οί Ρώσσοι καί οί Ρουθήνοι εΐναι πρός άλλήλους, 
άγνοώ τίνος πλαγίου βαθμού, συγγενείς. Έστω. Μήπως ή 
συγγένεια εΐναι λόγος ινα καταφάγωσιν οί πρώτοι τούς 

δευ τέρους ;
Βεβαίως δέν έχω σκοπόν, ινα έχ τής άγριας ταύτης έ

πόψεως είσέλθω είς τήν έξέτασιν τής πανσλαβιστικτς πο
λιτικής, ήτις, διά τοσούτων μηχανορραφιών προσπαθούσα 
νά έχρωσσίση τούς Βουλγάρους, ύποκρινεται δτι λησμονεί 
τούς ύπό τό Αυστριακόν σκήπτρον Ρουθήνους. μεθ’ δ- 
λα τά άξιούμενα διπλώματα τής ρωσσικότητος αύτών. 
Ή άλήθεια εΐναι δτι έκαστος ένεργεΐ κατά τάςεύκολίας 
τών καιρών, καί ότι έν τώ κολοσσαίω πολιτικω σώματι, 
δπερ συνηθροίσθη μεταξύ Εύρώπης και ’Ασίας,ύπάρχουσι 
πολλαΐ έθνολογικαί δυσαρμονίαι, μεταξύ τών όποιων ή 
Ούκρανική μετά τών 15—20 εκατομμυρίων της εΐναι 
προωρισμένη έν μέλλοντι, κατά τό μάλλον ήττον μεμα- 
κρυσμένω, νά πρωταγωνιστήση.

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ.

Κατά τάς έπισήμους στατιστικός πληροφορίας οί έν έ
νεργεία σιδηρόδρομοι τού Ηνωμένου Βασιλείου τής Με
γάλης Βρετανίας υπελογίζοντο τή 31 Δεκεμβρίου 1875 
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είς μήκος 16,658 ’Αγγλικών μιλιών, έκ τών όποιων 
8898 ήσαν έπι διπλών ή πλειόνων γραμμών, καί 7760 
έπι μιας.Έχ τοΰ όλου άρίθμοΰ αύτοΰ 11789 μιλιά, έξ ών 
πάλιν 4-460 έφ’άπλής γραμμής, άνελόγουν τή ’Αγγλία,— 
2721, έξ ών τά 1661 έφ’ άπλής γραμμής, τή Σκωτία,— 
καί 214·8, έξ ών 1639 έφ’ άπλής γραμμής, τή ’Ιρλανδία.

Άπό τής 31 Δεκεμβρίου 18*74 μέχρι τέλους τοΰ 1875 
τό μήκος τών σιδηροδρόμων ηυξησε κατά 209 μίλια ή
τοι 1,27 τοΐς ο|ο. Ένώ τό όλον μετοχικόν κεφάλαιον έν 
τέλει τοΰ 1874· άνήρχετο είς 609,895,931 λιρών στερλι
νών, κατά μόνον τό έτος 1875 ηυξησε κατά 20,327,563 
λιρ. στερλ. ώστε έφθασε τό σημαντικόν ποσόν 630,223, 
494- λιρ. στερ. ήτοι 15 διλιούνια καί 755 έκατομμύρια 
φράγκων.

Ύπολογιζομένου ότι ή ολική δαπάνη τών 16,658 μι
λιών άνήλθεν είς 630, 223,495 λιρ. στ. βλέπομεν ότι δι’ 
έκαστον μίλιον έξωδεύθησαν κατά μέσον όρον 37,800 
λίρ. στ. ήτοι φράγκα 945,000.

Έν έτει 1875 ένεκα ανεπαρκών εισοδημάτων γραμμών 
τινων, είς ένυποθήζους μετοχάς διά 7,667,081 λιρ. 
στερλ. καί είς άπλάς μετοχάς διά 35,678,393 λιρ. στερ. 
ούδέν έπληρώθη μέρισμα. Τό κατά μέσον όρον μέρισμα 
τών όλων έν Αγγλία σιδηροδρομικών γραμμών άνήλθεν 
είς 3,72 τοΐξ ο ο.

‘Ο άριθμός τών κατά τό έτος τοΰτο ταξειδευσάντων 
έπί τών Αγγλικών σιδηροδρόμων άνήλθεν είς 506,975, 
234 άνθρώπων, ένώ άφ’έτέρου μετεβιβάσθησαν 200,069, 
651 τόνοι έμπορευμάτων καί ορυκτών.

Τοιαύτη είναι ή γενική έπί τής ’Αγγλικής σιδηροορομί- 
ας βιομηχανική τοΰ έτους 1875 έννοια. "Οπισθεν αύτής 
κρύπτονται τά πορίσματα τοΰ έθνικοΰ πλούτου καί αί πε
ραιτέρω είς άνάπτυξιν αύτοΰ οικονομικά! δυνάμεις, τών ό
ποιων τήν τελειοτέραν εικόνα άποτελεϊ ή συγκοινωνία.

Λ. Γ. ΣΚΟΤΖΕΣ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Είς πάσαν έποχήν τό περί τά στρατιωτικά τμήμα τής 
Κυβερνητικής Οικονομίας ύπήρξε τό σημαντιζώτερον έν 
τή όλη διαχειρίσει τών δημοσίων πραγμάτων. Πρός 
αύτό διευθύνεται τό κύριον τών έθνικών προϋπολογισμών, 
τών όποιων δύναται νά θεωρηθή ήμεγαλειτε'ρα καταβόθρα. 

Τό ενδιαφέρον αύτοΰ έν τήνεωτέραπεριόδω λαμβάνει όση- 

μεραιεύρυτέραν άνάπτυξιν.Καί όμως ή μελέτη του κλάδου 
τοΰτου τής δίοικήσεως περικαλύπτεται ύπό τεχνικών 
δυσχερχιών, τών όποιων ή ταζτοποίσσις άνήκει είς τούς 
ειδικούς περί τά στρατιωτικά άνθρώπους. Διότι τί σημαί- 
νουσιν οί κανόνες τής οικονομικής έπιστήμης, όταν τούς 
διασχίζει τά ξίφος τής στρατιωτικής ;

Ένώ δέ πολύ πρέπει νά έλπίζη τις έκ τής προόδου 
τών καιρών καί τών άνθρώπων, άρέσκει μοι τό εξής δείγ
μα τοΰ παρελθόντος, όπερ δανείζομαι έκ τής πρώτης τοΰ 
Κυβερνήτου δίοικήσεως. Μόλις έλθών ούτος είς τήν Ελ
λάδα έπισκέπτεται κατά Φεβρουάριον 1828 τό Ναυπλιον, 
καί παραλαβών αύτό έκ τής προηγούμενης αναρχικής κα- 
ταστάσεως, διορίζει τόν Κάρολον Έϋδέκ αρχηγόν τώ'Γ** 

φρουρίων καί εμπιστεύεται είς αύτόν τήν στρατιωτικήν 
τής περιφερείας οικονομίαν.

Η διαχείρισις διήρκεσεν έν έτος έν τω μεσω περιστά
σεων, τάς όποιας κατά παν βήμα ή καλή θέλησις εϋρι- 
σκεν εναντίας είς τήν τακτοτοίησιν καί τήν άποτελεσμα- 
τικότητα τοϋ έργου. Καί όμως έν τώ βραχεί έχείνω χρο
νίζω διαστήματι συνετελέσθησαν πολλά. Δέν αμφιβάλλω 
δε ότι πολλοί τών νΰν ένδίαφερομένων έπί τής στρατιω

τικής παρασκευής τοϋ έθνους θά εΰρωσΐ τά μάλιστα διδα
κτικόν τό επόμενον μέρος τής πρός τόν Κυβερνήτην άπό 
3 Ιουλίου 1829 έκθέσεως.

ΕΤΟΣ 5—ΦΤΛ. 51—ΜΑΙΟΣ 1877. 9
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'Εξοχότατε.

Οικονομία τοΰ 'ΛργοΛικοϋ ΚόΛπου.—Ή ένδεια τών χρηματικών 
πόρων ήτο μεγάλη καί γενική. Ή Τ.Ε. μ’έπεφόρτισε τήν οικονομίαν 
τοΰ Άργολικοΰ κόλπου καί άλλων τινών μικρών εισοδημάτων ώς τών 
Μύλων τοΰ ’Άργους καί τοΰ Ναυπλίου (οίτινες μετά ταΰτα παρε- 
χωρήθησαν όλως διόλου διά τάς άνάγκας τών στρατευμάτων), τών 
έν Μύλοις μαγαζιών, του Κανταρίου, τών ’Ιχθυοτροφείων, κλπ. 
Έπροσπάθησα νά βάλω κάποιαν τάξιν εις τούτον τον κυκεώνα κα^ 
ευτύχησα νά εΰρω ολίγον κατ’ ολίγον άνθρώπους άξιους' κατήργησα 
τάς λεγομένας έπιτροπάς, αί όποϊαι εύκολύνουσαι τήν δολιότητα, 
στεροΰσι τόν τίμιου υπουργόν τά μέσα νά απόδειξη τό έντιμον τής 
διαγωγής του.

ΊΙ είσπραξις τών δικαιωμάτων ένηργεϊτο ακριβώς κατά τήν διά- 
ταξιν, τήν οποίαν μ’ όλα ταΰτα δέν θέλω νά επαινέσω ώς εντελή. 
Τό δέ άποτέλεσμα έστάθη ότι τά εισοδήματα ταΰτα, ένώ ένοικια- 
σθέντα κατά τό παρελθόν έτος δέν έδιδον είς τό Έθνικόν Ταμεΐον 
μετρητά, εί μή μόλις τριάντα χιλιάδας γροσίων, άνέβησαν έπέκεινα 
τοΰ ημίσεως μιλλιουνίου είς τούς δώδεκα μήνας τής διαχειρίσεώς 
μου. Τό κατόρθωμα τής σημαντικής ταύτης αύξήσεως πρέπει νά ά- 
ποδοθή είς τήν έπιτηδειότητα καί άφιλοκέρδειαν τών ύπαλλήλων μου, 
τούς Οποίους συνιστώ είς τήν εύνοιαν τής Κυβερνήσεως.

Έπισχεναΐ χαί οίχοδομαί, Νοσοκομεία και στρατωνετ.—■ Διά 
τής αύξήσεως τοΰ εισοδήματος τούτου, άποκτηθέντος, νά εϊπω οϋτω 
«προσδοκήτως, τ,δύναμην χωρίς νά ένοχλήσω τό Έθνικόν Ταμεΐον 
νά άρχίσω τήν κατασκευήν τών άναγκαιοτέρων έπιδιορθώσεων, τό
σον τών οχυρωμάτων όσον καί τών πολεμικών οικοδομών καί κα
τοικιών, τών καταχαλασμένων άπό τούς παλαιούς οίκήτορας. Ό 
στρατών τοΰ Πλατάνου, ό τοΰ κανονοστασίου τής ξηρας, τά ώραΐα 
μαγαζεΐα, καί ό στρατών τών Πέντε Αδελφίων διωρθώθησαν δπω- 
σοΰν, καί ένταυτώ ήρχισεν ή κατασκευή εθνικών φούρνων διά τήν 
Φρουράν.

Διά τής συνδρομής τών. άνδρείων Νησιωτών έχόντων τήν εξιν 
τής καθαριότητος είς τάς ιδίας των οικίας, καί μέ τήν βοήθειάν τινων 
αιχμαλώτων Τουρκοαράβων,οίτινες έπληρόνοντο,έτρέφοντο καί ένδύον- 
το διά τοΰ κόπου των, κατωρθώθη ογλίγωρα ή έκκαθάρισις τοΰ φρου
ρίου τοϋ Ίτζκαλέ άπό τούς σωρούς τών ίρειπίων καί τών χαλασμά

των ώς καί ή τών οικιών καί τών κανονοστασίων. Άνοικοδομήθη 
τό κρημνισμένον μέρος τοΰ έπί τοΰ άκρωτηρίου κανονοστασίου, καί 
έφρόντισα τήν σύστασιν νοσοκομείου Στρατιωτικού, μεταχειρισθείς 
έπί τούτφ παλαιόν έρείπιον διά τό εύκραές τοΰ άέρος καί τήν κα
λήν του θέσιν. Τό νοσοκομείου τούτο έχει σήμερον κραββάτια διά 42 
άσθενεΐς' έχει άρχιατρόν, φαρμακοποιόν, έπιστάτην, γραίας τινάς διά 
τό μαγειρείου καί τό πλύσιμον καί τακτικήν φαρμακείαυ. Ή δια
τροφή τώυ άσθευών, συμπεριλαμβανομένης μάλιστα καί τής άγοράς 
τιυωυ ίατρικώυ, δέυ φέρει καμμίαν δαπάυηυ είς τό Εθνικόν Ταμεΐον, 
διότι πληρόνεται άπό τούς δέκα παράδες καί άπό τό ψωμί, τά ό
ποια καθ’ έκάστην άφαιρούνται άπό έκαστον νοσοκομούμενον στρα- 
τιώτην. Οί λογαριασμοί θεωρούνται κατά μήνα. Προστίθεται δέ 
ήδη είς αύτό νέος θάλαμος διά 16κραββάτια, καί ένας τόπος διά 
τήν φαρμακείαυ, τούς φαρμακοποιούς καί τό χημικόν έργαστήριον. 
Νοσοκομείου έσυστήθη προσέτι είς Άκροκόρινθον καί Άργος. Συσταί- 
νεται δέ δσον ουπω καί Νοσοκομείου διά τούς άπομάχους, καί έν 
άλλο είς τάς Πάτρας.

Ό οικος τοΰ φρουράρχου έπεσκευάσθη έκ νέου. Μία παλαιά απο
θήκη μετεσχηματίσθη είς καλόν καί ώραΐον στρατώνα, όπου μέχρι 
τοΰ Μαρτίου μηνός 1829 εύρον άσυλου τρεφόμενα, ένδυόμενα καί 
έκπαιδευόμενα 250 ορφανά, έξ ών τά μέν έσυνάχθησαν είς τούς 
δρόμους τοΰ Ναυπλίου διά τής έπιμελείας τοΰ συνταγματάρχου 
Πίζα, τά δέ έστάλησαν άπό τό στρατόπεδον παρά τής Κυβερνήσεως, 
καί άλλα έπανήλθον άπό τήν αιχμαλωσίαν, ή συνέρρευσαν παντα- 
χόθεν. Οί κατά τόν Ίτζκαλέ διεσπαρμένοι οίκίσκοι διωρθώθησαν διά 
κατοίκησιν τών άξιωματικών. Δύο οίκοδομήθησαν έκ νέου, καί ήδη 
κτίζεται δεύτερος ώραϊος Στρατιού διά ένα τάγμα,επάνω είς παλαι
ούς Ένετικούς τοίχους. Έπεδιωρθώθησαν πρός τούτοις δλαι αί με
γάλαι στέρναι, καί έξωμαλίσθησαν τόποι διά νά χρησιμεύωσιυ είς 
τάς. γυμνάσβις τής Φρουράς. Ό οπλισμός τής άξιολόγου ταύτης θέ- 
σεως διορθόνεται ήδη έκ νέου. Ό δέ Κύριος Μύλλερ, δστις ήτο 
Φρούραρχος τού Ίτζκαλέ. έδείχθη άξιος τής εύαρεστήσεως τής Κυ
βερνήσεως.

Τοΰ Παλαμηδίου τά οχυρώματα καί οικήματα έκαθαρίσθησαν καί 
έπεδιωρθώθησαν είς τρόπον, ώστε, όμοΰ μέ τινας οικίας νεωτι οίκοδο- 
μηθείσας,υπάρχει έκεΐ κατοίκησις κχθαρωτάτη δι’έν Τάγμα μέ στρα
τιωτικά κραββάτια καί όλα τά αναγκαία· ταΰτα δέ μέ «λιγώτατα 
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έξοδα. Ό Κύριος Ράϊκος εύηρέστησε κατά πάντα είς τήν Κυβέρνησιν 
διά τών άξιολόγων του υπηρεσιών.

Είς τό "Αργος κατεσκευάσθη ύπό τήν επιστασίαν τοϋ Κ. Φωτά- 
κη, είς τά ερείπια ένός χαλασμένου χανίου, ευρύχωρος Στρατών διά 
3 ο 4 λόχους τοΰ ιππικού, όστις άποτελειοΰται ήδη μέ τήν προσθή
κης μιας οικίας διά τό Νοσοκομεΐον. καί στεγασμάτων διά τάς ά- 
ποθήκας.

ΌπΛοθήχη.—Μία τών πρώτων φροντίδων μετά τήν άποκατά- 
στασιν τής ευταξίας είς τό Ναύπλιον ήτο νά βυναχθώσι τά διε- 
σκορπισμένα λείψανα τοΰ πυροβολικού, καί άλλων πραγμάτων ο
πλισμού καϊ πολεμικής παρασκευής. Βοηθούμενος άπό τούς Ψαρρια- 
νούς Ναύτας, τούς υπό τόν άνδρεϊον πλοίαρχον Νικόδημον, έκαμα 
και εύγαλαν άπό τζ,ν θάλασαν πέντε μορτάρια μέ τάς άμαξας των, 
άπό χυτόν ’Αγγλικόν σίδηρον, ώς καί τρία στζ.ρίγματα λιθοβόλων 
μορταρίων ξύλινων. ’Εφρόντισα τήν καταμέτρζσιν καϊ τήν κατάτα- 
ξιν είς σωρούς τών εδώ καί έκεΐ διεσπαρμένων σφαιρών, τζ,ν κάθαρ- 
σιν τής οπλοθήκης, όπου εύρίσκοντο έκατοστύες τινές τουφεκίων, βα
ρέλια καί κιβώτια περιέχοντα δισσάκια, πίλους, πυροτεχνήματα, 
πυρίτιδα, πέτρας τουφεκίων κτλ. έπισωρευμένα χωρίς τάξιν κάμ- 
μίαν.

Μετά ταΰτα, αί άποθήκαι τών Μεθάνων εύζαιρώθζ,σαν εδώ. ΊΙ 
διεύθυνσις τζς οπλοθήκης ένεπιστεύθη είς τόν λοχ αγόν κύριον Σνί- 
τσλεϊν και έντός ολίγου άπεκατεστάθη ευταξία, κατεστρώθησαν 
κατάστιχα, σύλλογοι έργατών έσχηματίσθησαν, νέα εργοστάσια 
ζατεσκευάσθησκν, καί τό νέον τούτο κατάστημα όχι μόνον έχορή- 
γει τά ό'πλα είς τό Τακτικόν Σώμα, τό όποιον έ’ 
καί ύπέρ τάς 3,000 τουφεκίων σκωριασμένων 
καϊ έύοκιμάσΟζ.σαν. Τά οπλοστάσια έγεμίζοντο, 
ώραν εύρίσκονται, έκτός τοΰ διά τό Τακτικόν 
πλήρους οπλισμού, καί 8.000 περίπου νέα τουφέκια, έξ ών αί μέν 
3,000 έδόθησαν άπό τζ,ν Γαλλίαν, αί δέ 4,340 ήγοράσθησαν παρά 
τζς Κυβερνήσεως.

τριπλασιάσθζ,, άλλά 
έδιορθώθησαν έκεΐ 
καϊ τήν παρούσαν 
Σώμα διωρισμένου

Άριστον δπλισμα συγκείμενον άπό σπαθία, λόγχας, πιστόλια, 
καραβίνας καϊ έπισάγματα πλήρη διά 220 ίππεΐς, τά όποια ή Κυ- 
βέρνησις ήγόρασε άπό τζ,ν Γαλλίαν, εύρίσκονται είς τζ,ν οπλοθήκην, 
καϊ είς τό κατάστζ,μα τής έπί τών ενδυμάτων επιτροπής.

ΈπεσκευάσΟζ,σαν τρία κανόνια τών 6, καϊ τρία οβούζια τών 12, 

μόνα λείψανα πεδινού πυροβολικού, έως ού ή μεγαλοδωρία τών 
Γάλλων μάς έχορήγησεν Αιγυπτιακόν κανονοστάσιον συγκείμενον 
άπό έξ κανόνια τών 6, καί έτερον άπό έξ οβούζια ορεινά μέ δλην 
τζν αποσκευήν αύτών καϊ πολεμοφόδια.

Τμήμα άξιολόγων έργατών Γάλλων, ενωμένων μέ τούς ολιγά
ριθμους έδικούς μας, ένασχολεΐται νά άνακαινίση τό βαρύ πυροβο
λικόν τοϋ Φρουρίου, καί έντός ολίγου οί προμαχώνες θέλουν έφο- 
διασθή μέ τά άναγκαΐα πυροβόλα καταλλήλου χωρητίκότητος, αί 
δέ κανονάμαξαι καί τά σκεύη αύτών θέλουν εΐσθαι ζ, διόλου νέα, ζ 
επισκευασμένα όλοτελώς.

Ή Κυβέρνησις έπζρεν άπό τό Φρούριον τούτο 34 κανόνια ορειχάλκι- 
να διαφόρου μεγέθους άχρηστα, τά όποια άνεπλζρώθησαν άπό κα
λά κανόνια έκ σιδήρου χυτού.

Δέν ήμπορώ νά τελειώσω τό άρθρον τούτο χωρίς νά επαινέσω 
πρεπόντως τόν έμφρονα ζζ,λον καί τήν επιμέλειαν του λοχαγού κυ
ρίου Σνίτσλεϊν, ώς καί τοϋ ύπολοχαγοΰ Βουρχέτου τοΰ αρχηγού τών 
Γάλλων έργατών. Ό καταλυματίας κύριος "θδων έβαλε τάξιν καϊ 
σαφήνειαν άξιομίμητον είς τά κατάστιχα τής 'Οπλοθήκης,· είς τάς 
άποθήκας καϊ τό όπλοστάσιον, τό όποιον μέλλει νά μετατεθή εις τόν 
Ί εζκαλέ, διότι οί τόποι τής 'Οπλοθήκης είναι υγροί, καί έκ τού
του ή διατήρζ,σις τών όπλων επιφέρει πολλήν δαπάνην,

Taxtixbr Σώμα.— Διά τήν είς Γαλλίαν επιστροφήν τού Συν
ταγματάρχου Κυρίου Φαβιέρυυ, τό Τακτικόν Σώμα έμεινε χωρίς άρ- 
χζ,γόν, καϊ ή Υ. Ε., άν καί διαμαρτυρν,Οέντα, έπεφόρτισεν είς έμέ τήν 
γενικήν τούτου τού σώματος διεύθυνσιν. Διεμαοτυρήθζ,ν κατά τής 
άρχηγίας ταύτης, διότι έγνώριζα όλον τό βάρος αύτής, καί δέν τήν 
άνεδέχθην παρά διότι πρός τό παρόν δέ ύπήρχε τής άνωτάτζ,ς τά
ξεως αξιωματικός άλλος, δυνάμενος ή θέλων νά τήν άναδεχθή.

Τό Σώμα έσύγκειτο τήν ά 'Ιουνίου 1828 άπό 930 στρατιώτας 
καϊ άπό 21 ίππους μέ κάμποσους αξιωματικούς καί φιλέλληνας. 
Ί1 δέ Υ. Ε. εΐδεν είς ποιαν κατάστασιν ήτο τό στράτευμα τούτο 
διά τάς προλαβούσας δεινάς περιστάσεις’ καί είς μόνην τήν σταθε
ρότητα καί τήν άφοσίωσιν τοΰ Συνταγματάρχου Φαβιέρου, όστις τό 
διετήρησεν άναμέσον μυρίων όσων δυσχερειών, έχρεωστούσεν ή Ελλάς 
τήν διαμονήν τοΰ Τακτικού Σώματος.

Έπροσπάθησα νά φυλάττεται ή πειθαρχία, καί νά στερεωθή ή 
πολεμική οικονομία. ’Εφρόντισα νά πληοόνωνται τακτικά ό μισθός 
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καί τά σιτηρεσίου τών στρατιωτών, διά νά παύση τό πρώτον και 
κύριον αίτιον τής δυσαρεστήσεως τών στρατιωτών. Έλθών εις Αί
γιναν προς άνάκτησιν τής υγείας μου, ωφελήθην άπό ταύτην τήν 
ευκαιρίαν διά νά παρουσιάσω είς την Κυβέρνησιν σχεδίασμα άπλής 
καί ευκρινούς μεθόδου οικονομίας,έκπονηθείσης άπό τόν κύριον· Σωνιέ, 
καί διά νά προτείνω διατάξεις τινας θεμελιωμένας είς βάσεις έπι 
τών οποίων νά άσφαλισθή ή κατάστασις τών άξιωματικών καί τοϋ 
στρατιώτου, καί ούτω νά προσηλωθούν άμφότεροι είς τήν στρατιω
τικήν ύπηρεσίαν.

'Π Κυβέρνησις μέ συνέδραμε, καθ' όσον αί περιστάσεις τό έσυγ- 
χώρουν. Μή δυναμένη άκόμη ν’ αύξηση τόν ύλίγον μισθόν τών ά
ξιωματικών, τούς άνεκούφιζε μέ φιλοδώρημα έτησίου ενδυμασίας, 
τόσον άναγκαιότερον, όσον δέν ήτο δυνατόν είς τούς άξιωματικούς 
νά προμηθευθώσι καί αύτήν τήν άπλουστάτην ενδυμασίαν μέ τόν 
μικρόν αύτών μισθόν. Μετά ταΰτα ή Κυβέρνησις αύξησε τόν μισθόν 
δι’ όλους τούς στρατιωτικούς βαθμούς.

Αί ύγειονομικαί προφυλάξεις είχαν εμποδίσει τήν στρατολογίαν. 
"Οταν έπαυσαν, έστειλα άξιωματικούς είς τάς νήσους διά τούτο τό 
έργον. Αί πύλαι τού Ναυπλίου ήνείχθησαν τήν 24 τού Σεπτεμβρίου 
και άπό τής έποχής έκείνης άοχισεν ή αυξησις τού Σώματος.

Έψηφίσθη ό σχηματισμός πυροβολικού τάγματος άπό 6 λόχους, 
άρχηγός τού οποίου διωρίσθη παρά τής Υ. Ε. ό Συνταγματάρχης 
Κύριος Πιερής. Τό ύπαρχον πυροβολικόν έχρησίμευσεν ώς βάσις. Πο
λύς καιρός καί μέσα παντοία χρειάζονται διά τήν σύστασιν τεχνικού 
τίνος σώματος εις ένα τόπον, όπου λείπει ή έπιστημοκική καί πο
λεμική έκπαίδευσις. Διά τούτο είναι συγγνώμης άξιον, έάν τό πυ
ροβολικόν άπέχη πολύ άπό ό,τι έπρεπε νά ήναι. Τό προσωπικόν συμ- 
ποσούται είς 419 άνθρώπους. Όγδοήκοντα ήμίονοι αποτελούν τήν 
πυροβολικήν παρασκευήν.

’Αφού τό Α' καί Β' τάγμα, έξ ών άλληλοδιαδόχως έσύγκειτο ή 
Φρουρά τοϋ Ναυπλίου, ηύξησαν άρκετά, διετάχθη καί έξετελέσθη 
ή συμπλήρωσις τοΰ τρίτου τάγματος άπο 6 λόχους, καί κατά τήν 
πρώτην ’Απριλίου έσχηματίσθη τό τέταρτον τάγμα άπό 4 λόχους.

Τό πεζικόν συμποσοϋται τήν σήμερον εις 1800 άνθρώπους.
Τό ιππικόν έστάλη είς Άργος, άφοΰ ή είς Ναύπλιον παρουσία 

του έπαυσε πλέον, μετά τήν αύξησιν τού δευτέρου τάγματος, νά 
ήναι αναγκαία. Έσχηματίσθη δέ είς ϊλας, άνά δύο λόχους, κατά 

τά τέλη Αύγούστου. Άλλ’ ή στρατολογία καί ή σύναξις τών ίπ
πων άπήντησε πολλάς δυσκολίας. Αρκετόν καιρόν εϊχομεν μόνον 44 
ίππους, όταν ό Γαλλικός στρατός, έκτός τών έπισαγμάτων καί τού 
καθοπλισμοΰ, παρεχώρησεν είς ήμας 227 ίππους, καί άλλοι ήγορά- 
σθησαν είς τό στρατόπεδον. Τότε λοιπόν έσχηματίσθη είς δύο ϊλας 
άνά δύο λόχους έκάστη. Τήν σήμερον συμποσοϋνται 270 ίπποι.

Καλόν ήθελεν εισθαι, γινομένων οικονομιών έπί τοϋ υποθετικού 
λογαριασμού, νά έξοδεύωνται αύται κατά μήνα είς άγοράς αλόγων, 
άστε όχι μόνον ή παρούσα δύναμις νά μή έλαττωθή, άλλά καί τρί
τη ίλη, εΐ δυνατόν, νά σχηματισθή, διά τήν όποιαν όλα τό άναγ- 

ιαΐα εύρίσκονται είς τάς άποθήκας.
Διά νά σχηματισθή τό πλήρωμα 4 περαμάτων, τρία έκ τών ό- 

τοίων φέρουσιν ένα κανόνι είς τήν πρώραν, διωργανίσθη ίν σώμα 
τακτικών ναυτών, οιτινες, γυμναζόμενοι, όπλιζόμενοι καί ένδυνό- 
εενοι ώς στρατιώται, δέν άπαιτούσι πλειοτέραν δαπάνην παρ’ όσην 
ίνας απλούς τακτικός στρατιώτης, καί υπηρετούσε καλώς. Ό λόχος 
ιυμποσοΰται είς 58 ναύτας μετά δύο άξιωματικών, καί ήμπορούσε 
.ά χρησιμεύση ώς πλήρωμα μιας Γολλέτας, τής όποιας είχε μεγά- 
λην χρείαν τό σώμα, ώς είναι διασκορπισμένον, μάλιστα διά τάς με
τακομίσεις. Δέν θέλουν λείψει δέ νεοσύλλλεκτοι διά τά περάματα.

Ό λόχος τών απομάχων έμεινεν είς Μέθανα, έως ότου δυνηθή ή 
Κυβέρνησις νά προσδιορίση τόπον κατάλληλον δι’ αύτούς. Έπρο- 
σπάθησα νά τοϊς προμηθεύσω ένα Ίατροχειρούργον. Τό δέ νοσοκο- 
μεΐον των, έπειδή άρχήθεν έχρησίμευε διά τό ναυτικόν, έσυστήθη 
είς τόν Πόρον, διά τήν έλλειύιν τόπου είς Μέθανα. Άλλά, κατά τά 
νεωστί διαταχθέντα, τό μέγιστον μέρος τών άπομάχων θέλουν έλ
θει είς τό Φρούριον τού Πόρου,τό παρ’έμοϋ κτισθέν εις τό έπί τής ει
σόδου τοϋ λιμένος νησίδιον. Θέλουν δέ μείνει είς Μέθανα οί ύπαν- 

δρε·υμένοι μόνον.’Εκ τοϋ τακτικού Σώματος παραμένουν είς Ναύπλιον 9 
λόχοι πεζικού, 1 θαλασσινών, 1 έργατών, 3 πυροβολιστών,— 
είς Άκροκόρινθον 2 λόχοι πεζικού, 1 πυροβολιστών,—είς Άργος
2 λόχοι ιππικού, — είς Τριπολίτζάν 2 λόχοι ιππικού, — είς 
Μονεμβασίαν 1 λόχος πεζικού, — είς Τραβούσαν 1 λόχος πε
ζικού,—είς Πάτρας καί τό Καστέλι Μωρέως 6 λόχοι πεζικού, 1 λό
χος πυροβολιστών,—είς Ναύπακτον καί τό Καστέλι τής 'Ρούμελης
3 λόχοι πεζικού, 1 λόχος πυροβολιστών,—είς Πόρον καί Μέθανα 1
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λόχος απομάχων.—Τό σύνολον εις δώδεκα φρούρια παραμένουν 22 
λόχοι πεζικού, 6 λόχοι πυροβολικού, 4 λόχοι ιππικού, 1 λόχος ά- 
πομάχων, 1 λόχος θαλασσινών, 1 λόχος έργατών.

"Ολα ταΰτα τά στρατεύματα έχουν ομοιόμορφον ενδυμασίαν καί 
εΐναι καλώς (οπλισμένα. Έχουν τζόχινον ιμάτιον, περιθωράκιον εαρι
νόν, τέσσαοας ύποδύτας και τέσσαρα περιπόδια, ένα μανδύαν, ένα 
πιλιόν, ενα πίλον. Τά δέ υποκάμισα καί τά πέδιλα προμηθεύονται 
διά κοινού εράνου τών στρατιωτών. Γυμνάζονται καθ’ έκάστην’ κα
τοικούν καλούς καί καθαρούς στρατώνας,παντού όπου ή φροντίς μου 
ήμπόρεσε νά έξαρκέστ,. Έχουν κρεββάτια καί ή Κυβέρνησις ύπεσχέ- 
θη νά τούς προμηθεύση αχυροστρώματα καί σκεπάσματα, πράγμα 
άπαραιτήτως άναγκαϊον καί εις τήν καθαριότητα καί εις τήν δια- 
τήρησιν τών ενδυμάτων. Συσταίνονται συσσίτια, διά νά τρέφωνται 
οί στρατιώται υγιεινά καί μέ όλίγην δαπάνην. Πανικών καί υπο
δημάτων Αποταμιεύματα γίνονται. Ή διάθεσις τού Τακτικού Σώ
ματος είναι καλή, καϊ όταν έκδοθή, ή περί τής στρατιωτικής υπη
ρεσίας διάταξις, καί μοιρασθούν αντίτυπα αύτής εις έκαστον αξιω
ματικόν, τότε θέλουν έξαλειφθή τά σφάλματα, όσα πράττονται ά- 
κόμη όχι δι’ έλλειψιν καλής προαιρέσεως, άλλά έξ άγνοιας.

Εΐναι έλπιζόμενον, ότι άπογραφή δίκαια θέλει συσταθή άντί τού 
τωρινού τρόπου τής στρατολογίας. Διά τούτου μόνον τοΰ μέσου τό 
άπό 3,000 ήδη συνιστάμενον Σώμα δύναται νά αύξηνθή έως εις τόν 
βαθμόν τόν άπαιτούμενον άπό τά συμφέροντα τής Έπικρατείας 
καί άπό τάς περιστάσεις.

Ήέπί τής irdvμασίας ’Επιτροπή.—Ή έπί τής ένδυμασίας έπι
τροπή έσυστήθη διά λόγους οικονομίας καί διά τό ομοιόμορφον τών 
ενδυμάτων. Λυτή έπαγρυπνεΐ τάς παρακαταθήκας τών τζοχών, τών 
πανικών κτλ., καθώς καί τάς παρακαταθήκας τής στρατιωτικής Α
ποσκευής. Έχει εις τάς άποθήκας της σήμερον τζόχας διά 'μάτια 
1500 στρατιωτών καί επέκεινα. Κατά μήνα δίδεται λεπτομερής 
λογαριασμός τών παρακαταθηκών τούτων’ κατ’ ολίγον οί ράπτοντες 
τά στρατιωτικά τελειοποιούνται καί τά ενδύματα θά γίνωνται κα- 
λήτερα.

Kerr fixer .το.Ιιμιχότ Σχοΐιϊοτ. — Ή Υ. Ε. γνωρίζουσα πό
σον είναι Αναγκαίοι είς τό Τακτικόν Σώμα αξιωματικοί πεπαιδευ
μένοι, διέταζε τήν συστάσιν ένός καταστήματος, όπου, ύπό τό ό
νομα αΕυελπίδαι,» εϊσάγονται οί υιοί τών προκρίτων τής Ελλάδος, 
καν τών καλώς ύπηρετησάντων τήν πατρίδα, διά νά λαμβάνουν οί 
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νέοι ούτοι ανατροφήν άρμοδίαν εις τήν κατάστασίν των, καί σύμ
φωνον μέ τόν πολιτισμόν, τόν όποιον σπουδαίως ζητεί ή Ελλάς.

Κατ’ άρχάς, τό κατάστημα τοΰτο άπήντησε πολλάς δυσκολίας’ 
ύπό τήν διεύΟυνσιν όμως τοΰ Ύποσυνταγματάοχου κυρίου Πωζιέ 
προχωρεί μέ μεγάλα βήματα εις τήν τελειοποίησιν του, καί ή Ελ
λάς δύναται νά έλπίσγ,, ότι θέλει ΐδεϊ άπό τό σχολεΐον τοΰτο έξερ- 

χομένους Αξιωματικούς μέ γνώσιν καί μέ Αγάπην τών χρεών των, 
καί ικανούς νά διαπρέψουν ύπηρετούντες τήν πατρίδα των.

Τό κατάστημα τοΰτο περιλαμβάνει εξ αξιωματικούς, τρεις δι

δασκάλους καί σαράντα μαθητάς.
’Ιδού, Έξοχώτατε Κυβερνήτα, τά άποτελέσματα όσα ή πρός 

έμέ εμπιστοσύνη της Τ. Ε. καί τά χορηγηθέντα μοι παρ’ αύτής μέ
σα μ’ έσυγχώρησαν νά παρουσιάσω εις Αυτήν μετά έτησιον υπουρ
γίαν, τήν όποιαν διέκοψε κατ’έπανάληψιν ή άρρωστία τού σώμα
τός μου. Τό φιλάσθενόν μου, περισσότερον παρά πάσαν άλλην αιτίαν 
μέ ήνάγκασε τελευταΐον νά ζητήσω τήν παραίτησίν μου. Ευτυχία 
καί χαρά εις έμέ, άν οί σύντροφοί μου καί έγώ έδυνήθημεν νά κα- 
τασταθώμεν χρήσιμοι εις τούτον τόν περιώνυμον τόπον, άφίνοντες 
σημεία τινά τής φιλοπονίας μας, ικανά νά διατηρήσουν καλήν μνή- 

μνήμην τοΰ ονόματος μας μεταξύ τών Ελλήνων.

Είμΐ μέ βαθύτατον σέβας Τής Ύμετέρας Έξοχότητος 
ταπεινότατος καί ευπειθέστατος

ΚΑΡΟΛΟΣ ΕΥΔΕΚ.

ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΧΡΕΟΣ.

Τό χρέος τής ’Οθωμανικής έπικρατείας ανήκει είς τήν 
γενικωτέραν έννοιαν τής Εύρωπαϊκής ύπάρξεως αύτής. 
Είναι άληθές ότι έσταμάτησε πρό καιρού ή πληρωμή τών 
τόκων του, προφανώς όμως εύθύνονται μάλλον αί περι
στάσεις ή ό βαθμός τής έν Κωνσταντινουπόλει οιοικητι- 



138 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΧΡΕΟΣ. 189

κής τοϋ πταίσματος τούτου έπιγνώσεως. Άπόδειξις τό 
πρό όλίγων ημερών συνομολογηθέν έν ’Αγγλία δάνειον 
τών 5 έκατομ. λίρ. στερλ., τό όποιον, ανεξαρτήτως τών 
πολυτρόπων δανειστικών δελεασμάτων, τών κινοΰντων 
τήν φιλοκέρδειαν τοΰ κεφαλαιούχου, εχει πολύ άνώτερον 
συμπτωματικόν χαρακτήρα διεθνούς έν τή οικονομική 
συνδέσμου.

Οί έν ’Αγγλία δανεισταΐ τής Τουρκίας ήγανάκτησαν 
οιά τάς έπελθούσας καθυστερήσεις τών τόκων, ένέπνευσαν 
συλλαλητήρια έχθρικώτατα πρός τόν δυστυχοΰντα οφει
λέτην, έκ τών όποιων ούκ ολίγον ώφελήθη έν τη κοινή 
γνώμη τής Εύρώπης ή πανσλαβιστική φιλανθρωπία, έπί 
τέλους εΐδον τό έντός τής σκηνής. Τότε ένεθυμήθησανδτι 
πρόκειται περί οφειλέτου πέντε διλιουνίων δραχμών, έκ 
τών όποιων τό ήμισυ σχεδόν χρεωστεΐται είς τήν ’Αγ
γλίαν, καί δτι ό Βόσπορος καί ό 'Ελλήσποντος κεΐνται πο
λύ πλησιέστερον τοϋ Προύθου ή όσον επιτρέπει ή άσφά· 
λεία τής αιώνιας ταύτης τών θαλασσών όδοΰ. Τά νέα 
5 εκατομμύρια λιρ. στερλ. άνήκουσιν είς τήν οίκονομικο- 
γεωγραφικήν ταύτην έννοιαν, είναι πρώτη τρόπον τινα, 
χύσις 3—5 τοΐς 0]θ πρός σωτηρίαν τοϋ ύπολοίπου καί 
δύνανται νά Οεωρηθώσιν ώς πρόδρομος τής περαιτέρω ι
στορικής άναπτύξεως τών πραγμάτων τής ’Ανατολής· 
διότι δπου τό βαλάντιον τοϋ κεφαλαιούχου έκεϊ καί ή ψυχή 
αύτοΰ, δπου δέ αύτη όμιλεϊ δέν βραδύνει τό συμφέρον νά 
όργανίση.

'Αρμόζει τοιουτοτρόπως ή έρευνα περί του σημείου, είς 
δ είχε φθάσει μέχρι τής συνομολογήσεως τοϋ τελευταίου 
δανείου ό Τουρκο-ευρωπαϊκός τών χρημάτων σύνδεσμος, 
έπί τοΰ όποιου όφείλομεν είς πρόσφατον μελέτην τοϋ Κ. 
Afercel πληροφορίας πλείστου διαφέροντος.

Κατ’ αύτάς τά πάγιον χρέος τής ’Οθωμανικής έπικρα
τείας συμποσοΰται είς 200,000,000 λιρ. στερλ. (5 διλι- 
ούνια φρ.), έκ τών όποιων 25 έκατομ, εΐναι τοποθετημένα 

είς χεΐρας κεφαλαιούχων βιούντων έν Τουρκία, καί 175 έ
κατομ. είς χεΐρας κεφαλαιούχων τής Εύρώπης. ’Εκ τών 
τελευταίων 90 έκατομ. άνήκουσιν είς τήν ’Αγγλίαν, 35 
έκατομ. είς τήν Γαλλίαν, 20έκατομ.είς τήν Αύστρίαν καί 
τήν Γερμανίαν, 15 έκατομ. είς τό Βέλγιον καίτήν’Ολλαν
δίαν, 15 έκατομ. είς τήν ’Ιταλίαν. Ό ύπολογισμός ούτος 
βεβαίως έχει τήν άξίαν τής προσεγγίσεως· ούδεμία δέκατ’ 
αύτόν παρατήρησις περί τάς ούσιωδώς μικράς έν άλλαις 
χώραις ποσότητας Τουρκικών χρεωγράφων.

Έάν άπό τής διεθνούς ταύτης έπόψεως τών δανειστι
κών έπί τής Τουρκικής αύτοκρατορίας συμφερόντων με
ταβώμεν είς τήν έσωτερικήν, παρατηροΰμεν δτι τά έσω- 
τερικά δάνεια τής χώρας άναβιβάζονται είς 17 | έκατομ
μύρια λιρών Τουρκικών. Ιδού πώς κατατάσσονται ταΰτα 
έν τή προμνησθείση μελέτη· ά) 4 > έκατομ. λιρ. Τουρκ. 
δανεισθέντα εις τήν Κυβέρνησιν ύπό τών τραπεζικών 
καταστημάτων τής Κ)πόλεως· β’) 1 έκατομ. λ. Τ. χρέη 
τών άνακτόρων πρός διαφόρους· γ') 6 , έκατομ. λ. Τ. ό- 
φειλόμενα πρός δημοσίους ύπαλλήλους (μισθοί), σιδηρο
δρομικά; έταιρίας, έπιχειρησεις παντός είδους, χρέη έπαρ- 
χιακά, έν γένει καθυστεροΰντα· δ') 5 | έκατομ. λ. Τ. χαρ
τονόμισμα έκδοθέν ήδη.—Είς τό τελευταϊον ποσόν πρό
κειται νά προστεθώσι ετερα 4· έκατομ. λ. Τ. κατά τήν 
άρχικήν περί έκδόσεως χαρτονομίσματος άπόφασιν τής 
Τουρκικής Κυβερνήσεως.

Τοιαύτη εΐναι ή εσωτερική καί έξωτερική κατάστασις 
τοΰ δημοσίου χρέους τής Τουρκίας. ‘Υπολείπεται νά ίδω
μεν κατά πόσον ό άρξάμενος πόλεμος θά τροποποίηση 
τούς όρους αύτής.



14Q ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. 141

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εκ τών ποικίλων τής γεωργικής παραγωγής προϊόν
των ο σκοπός τής προκειμένης μελέτης περιορίζεται εις 
ρ-ονην τήν σφαίραν τών δημητριακών καρπών. Αί βάσεις 
αύτής οφείλονται είς επίσημα έγγραφα, τά όποια κατά τό 
παρελθόν έτος έοημοσίευσε τό Καταστατικόν Τμήμα τής 
1 αλλικής Κυβερνήσεως, στηριζόμενον είς τάς έν έτει 1873 
γενομένας κατά πάσαν χώραν αυθεντικός εξακριβώσεις.

Η έν Ευρώπη ένιαυσία ολική εις δημητριακούς καρ
πούς παραγωγή συμποσοΰται εις 1,816,728,000 έκατό- 
λιτρα (1), έκ τών οποίων τό τρίτον σχεδόν άνήκει είς 
τήν Ρωσσίαν (392,193,000 έκατόλιτρα)· κατόπιν αύτής 
έρχεται ή Γερμανία (2G2,060,000), ή Γαλλία (250,631, 
000), ή Αύστρο-Ούγγαρία (200,970,000), ή ’Αγγλία 
(137,727,000), ή Ισπανία (79,695,000), ή ’Ιταλία (74, 
316,000), ή Ρουμανία (64,998,000), ή Τουρκία(39,600, 
000), τόΒέλγιον (25,857,000), ή Σουηδία (23,521,000), 
ή Δανιμαρκία (21,050,000), ή ’Ολλανδία (11,972,000), 
ή Πορτογαλλία (11,234,000), ή Ελβετία (6,192,000), 
ή Νορβηγία (5,396,000), ή Σερβία (5,040,000), ή ’Ελ
λάς (4,474,000).

Αί πρός έκαστον κάτοικον τών άνωτέρω χωρών άνα- 
λογίαι τής έκτεθείσης παραγωγής μαρτυροϋσι 14,4 έκα
τόλιτρα έν Ρουμανία—11,8 έν Δανιμαρκία—8,1 έν Ρωσ
σία—8,0 έν Πρωσσία—6,9 έν Γαλλία—6,8 έν Ουγγα
ρία—6,5 έν Βαυαρία—5,5 έν Σουηδία—5,1 έν τοΐς Γερ
μανικούς Δουκάτοις (Βάδη, Έσση-Δαρμστάτ Σαξ-Βεϊμάρ, 
καί Σαξ-Άλτεμπούργ)—4,9 έν Βελγίω—4,9 έν Ίσπα-

(1) Τό έκατόλιτραν ίσοδυναμεΐ ποάς 75 οκάδας. 

νία—4,7 έν Αύστρία—4,7 έν Βυρτεμβέργη—4,6 έν ’Ιρ
λανδία—4,6 έν Τουρκία—4,4 έν Φινλανδία—4,2 έν ’Αγ
γλία—3,8 έν Σαξωνία—3,8 έν Σερβία — 3,2 έν 'Ολλαν
δία—3,1 έν Νορβηγία—3,1 έν Έλλάδι—2,8 έν ’Ιταλία 
—2,8 έν Πορτογαλλία—2,1 έν Ελβετία.

Τοιουτοτρόπως μεταξύ 25 τοπικών περιφερειών έπί 16 
ή κατ’ άτομον ένιαυσία εις δημητριακούς καρπούς παρα
γωγή είναι μικροτέρα τών 5 έκατολίτρων, τής ποσότητος 
δηλαδή ήτις κατά μέσον όρον θεωρείται ύπό τών μετριω- 
τέρων ύπολογισμών άναπόφευκτοςδιά τήν συντήρησιν τής 
ανθρώπινης ζωής. Έπομένως ή έξωθεν εισαγωγή καλεί
ται νά κάλυψη τό έλλειμα εϊς τό πλεΐστον τής Εύρώπης.

Τό κυριεϋον είδος τής ύπό έξέτασιν γεωργικής έν Ευ
ρώπη παραγωγής είναι ή βρώμη, ύπολογιζομένη εις 293 
έκατόλιτρα τοΐς 1000, κατόπιν αύτής έρχεται ό σίτος 
235, ή σίκαλη 229, ή κριθή 130, ό άραβόσιτος 68· τά 
λοιπά ήδη υπολογίζονται όμοΰ εις 45.

Λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών διαφόρων καθ’ έκάστην 
χώραν γεωργικών προϊόντων, σχετικώς μάλλον σιτοφό
ροι είναι ή Ισπανία (520 έκατόλιτρα τοΐς 1000), ή’Ιτα
λία (509), ή Γαλλία (416), ή Ελλάς (403), ή Τουρκία 
(364) ή Μεγάλη Βρετανία (328), τό Βέλγιον (327), ή 
Βυρτεμβέργη (298), ή Σερβία (286), τά Γερμανικά Δου
κάτα (262), ή Πορτογαλλία (256), ή Βαυαρία (241), ή 
Σαξωνία (193), ή Ρουμανία (183), ή 'Ολλανδία (156), ή 
Ρωσσία (134), ή Αύστρία (134), ή Πρωσσία (131), ή 
Ελβετία (122), ή ’Ιρλανδία (56), ή Δανιμαρκία (46), ή 
Σουηδία (37), ή Νορβηγία (18), ή Ούγγαρία (18), ή Φιν
λανδία (4).—Ή δέ βρώμη καί ό άραβόσιτος διαιρούσε τήν 
Εύρώπην είς μεσημβρινήν καί βορειοτέραν διότι ένώ άφ’ένός 
έν Πορτογαλία, Έλλάδι, Τουρκία, Σερβία καί Ρουμανία 
ύπολογίζεται ή παραγωγή τής βρώμης εις 28 έπί τοΐς 
1Ο00 τών όλων δημητριακών καρπών,έν ’Ισπανία δέ καί ’Ι
ταλία ούτε καν άναφέρεται, άφ’έτέρου έν τή λοιπή Εύρώπη
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αναβιβάζεται άπό 134—822 τοΐς 1000. Έξ αντιστρόφου 
ό αραβόσιτος ούδαμώς σημειούμενος έν τή άπογραφή τής 
πέραν τών Άλπεων Εύρώπης (έκτος μόνης τής Γαλλίας 
38 τοΐς 1000),ύπολογίζεται είς 109 τοΐς 1000 έν ’Ισπα
νία, 242 έν ’Ιταλία, 255 έν Έλλάδι, 327 έν Τουρκία, 
357 έν Σερβία, 374 έν Πορτογαλλία, 590 έν Ρουμανία. 
—Σχετικήν διαφοράν παρατηροΰμεν ύπό τινα έποψιν καί 
κατά τήν παραγωγήν τής σικάλεως, διότι ένφ κατά τήν 
Τουρκίαν ύπολογίζεται αυτή εις 90 τοΐς 10000, τήν’Ιτα
λίαν είς 42, τήν Σερβίαν είς 36, τήν Ρουμανίαν είς 32, 
τήν Ελλάδα είς 9, έν τή λοιπή Εύρώπη προβιβάζεται άπό 
105 μέχρι 499, έξαιρουμένης τής ’Αγγλίας (9), ’Ιρλαν
δίας (2), Ούγγαρίας (54), καί Σαξωνίας (68).

Μείζονα αρμονίαν είς τήν κατά χώρας διανομήν αύτής 
παριστά ή κριθοπαοαγωγή. Εκτός τής 'Ολλανδίας, Γαλ
λίας, Ελβετίας, Ρωσσίας καϊ Πορτογαλλίας, έν αίς ή 
κριθή κατά μέσον όρον ύπολογίζεται είς 75έπί τής 1000, 
έν τή λοιπή Εύρώπη άκολουθεΐ τήν εξής άνάπτυξιν 109 
Ρουμανία, 110 ’Ιταλία, 120 ’Ιρλανδία, 141 'Ολλανδία, 
155 Πρωσσία, 172 Αύστρία, 175 Ελλάς, 189 Σουηδία, 
195 Βαυαρία, 210 Σαξωνία, 214 Σερβία, 220 Βερτεμβέρ- 
γη, 227 Τουρκία, 243 Νορβηγία, 243 Ούγγαρία, 254 
Γερμανικά Δουκάτα, 259 Ισπανία, 271 Φινλανδία, 287 
’Αγγλία, 289 Δανιμαοκία.

Τοιαύτη είναι ή έν τή ήμετέρα ήπείρω διανομή τής 
θρεπτικής δυνάμεως, τήν όποιαν ή καλλιέργεια τής γής 
μεταβιβάζει είς τούς κατοίκους ταύτης. Άποτελεϊται έν- 
τεΰθεν σημαντικωτάτη σχέσις διεθνούς έξαρτήσεως. Έάν 
αί περιστάσεις τήν τροποποιοΰσιν έκάστοτε, μή λησμο- 
νήσωμεν ότι άποτελεΐ αύτη δραστικώτατον όρον κοινωνι
κής αλληλεγγύης, ήτις βαθμηδόν φέρει έπί τής γενικής 
τών Θρεπτικών υλών άγοράς τούς όπαδούςτής Δήμητρος 
ύπό τήν σημαίαν τής όσημέραι προαγομένης συγκοινω
νίας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ 
ΕΜΠΟΡΙΟΝ.

Έάν ή έρευνα περί τοϋ εξωτερικού έμπορίου δεδομέ
νης χώρας άνηκη είς τάς μάλλον ένδιαφερούσας τήν οι
κονομικήν αύτής κατάστασιν σκέψεις, ή μελετη τοϋ έξω- 
τερικοϋ έμπορίου όλων τών έπικρατειών άνάγεται είς τήν 
καθολικωτέραν τής έργατικής άνθρωπότητος έννοιαν. 
Κατά τούς ύπολογισμούς τοΰ Κ. Neumann-Spallart, τών 
οποίων ή κατά προσέγγισιν άξία δέν πρέπει νά λησμο- 
νηθή, τό ένιαύσιον όλων τών γνωστών έπικρατειών έξω
τερικόν έμπόριον άναβιβάζεται είς 68,498,065,000 φράγ
κων, έκ τών όποιων 36,257,025,000 άνήκουσίν είς τήν 
εισαγωγήν καί 32,241,040,000 εις τήν έξαγωγήν. ’Ιδού 
πώς μεταξύ τών πέντε ηπείρων διαμοιράζονται τά κατα
πληκτικά ταύτα ποσά. Πρώτη ή Εύρώπη 49,402,010,000 
φρ. (27,177,035,000 είσ. καί 22,224,075,000 έξ.) ανω 
τών | έπί τοΰ όλου· άκολουθεΐ ή ’Αμερική 10,183,055, 
000 φρ. (4,878,000,000 είσ. καί 5,305,055,000 έξ.), κα
τόπιν ή Άσία 5,286,060,000 (2,376,025,000 είσ. καί 
2,910,035,000 έξ.), ή Αυστραλία 2,095,000,000 (1, 
107,025,000 είσ. καί 987,075,000 έξ.), τελευταία δέ ή 
’Αφρική, 1,531,040,000 (718,040,000 είσ. καί 813,000, 
000 έξ.).

Τό σημαντικώτερον έξωτερικόν έμπόριον έν ταΐς χώ
ραις τής ’Αφρικής άνήκει είς τήν Αίγυπτον * (476 έκα
τομ. φρ. παραλειπομένων τών χιλιάδων), μετά τήν ο
ποίαν έρχονται ή ’Αλγερία b (358 έκατομ.), τό Άκρωτή- 
ριον τής Καλής Έλπίδος b (244) ή νήσος τοΰ 'Αγίου 
Μαυρίκιου b (127), τό Μαρόχον b (67) κλπ.—Έν δέ
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ταϊς χώραις τής Αύστραλίας προηγείται ή Βικτώρια b 
(809 έκατομ.) κατόπιν ή Νέα μεσημβρινή Ούαλλία ύ 
(494), ή Νέα Ζηλανδία b (334), ή μεσημβρινή Αύστρα- 
λία b (209) κλπ.—Έν δέ ταΐς χώραις τής ’Ασίας πρώτη 
ή'Αγγλική ’Ινδία a (2,368 έκατομ. φρ.), έποντ'αι δέ ή Κί
να a (1,162 έκατομ.), ή Σόνδη b (475), ήΤαβα e (248), 
ή ’Ιαπωνία a (218), ή Κεϋλάνη Λ (214), ή Σουμάτρα d 
(151), ή Κογκιχινία e (126) κλπ. — Ένδέ ταΐς χώραις 
τής ’Αμερικής τά πρωτεία εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας 
a (5,002 έκατομ. φρ.), έπονται δε ή ’Αγγλική ’Αμερική b 
(1,045 έκατομ.), ή Βρασιλίαά (962),ή’Αργεντινή a (570), 
τό Χιλί a (397), ή Κούβα (325), τό Περού <■ (275), τό 
Μεξικόν b (269), αί ’Α-,γλιζαι Άντίλλαι 6 (258), ή Ου
ρουγουάη d (186), αίΓαλλικαί Άντίλλαι c(140), ή Βενε- 
ζουέλλα 6 (137) κλπ. — Έν δέ ταΐς χώραις τής Ευρώ
πης προηγείται ή ’Αγγλία a (16,388 έκατομ. φρ: 9,348 
είσ. καί 7,040 έξ.)· έπονται ή Γερμανία b (7,499 έκατομ: 
4,591 είσ. 2,907 έξ.), ή Γαλλία a (7,408 έκατομ: 3,537 
είσ. 3871 έξ.), ή Ρωσσία {> (3,709 έκατομ: 1,949 είσ. 
1759 έξ.), ή Αύστρο-Ούγγαρία a (2,750 έκατομ: 1,373 
είσ. 1,37" έξ.), ή‘Ολλανδία a (2,602 έκατομ: 1,463 είσ. 
1,139, έξ.), τό Βέλγων b (2,407 έκατομ: 1292 είσ. 1,114 
έξ.), ή ’Ιταλία a (2,272 έκατομ: 1215 είσ. 1,057 έξ.), ή 
Ισπανία b (785 έκατομ: 382 είσ. 403 έξ.), ή Τουρκία c 
(715 έκατομ: 465 είσ. 250 έξ.), ή Σουηδία d (683 έκατομ: 
371 είσ. 311 έξ.), ή Δανιμαρκία b (573 έκατομ: 323 είσ. 
249 έξ.), ή Νορβηγία b (425 έκατομ: 257 είσ. 168 έξ.), 
ή Μελίτη b (406 έκατομ: 214 είσ. 191 έξ.), ή Πορτογα
λία d (292 έκατομ: 158 είσ. 133 έξ.), ή Ρουμανία a (223 
έκατομ: 81 είσ. 142 έξ.), ή ‘Ελλάς b (195 έκατομ: 120 
είσ 75 έξ.), ή Σερβία e (63 έκατομ: 32 είσ. 30 έξ.).

ιι Κατ« τό έτος 1875.—b 1874.—C μίσος δρος—d 1873.—Β 1872.


