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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙ ηίΕΤΑΚΟΜΙΣΙΣ.

'Π μεταξύ άποταμιεύσεώς καί διαμετακομίσει.)? δια
φορά συνίσταται είς τόν λόγον, δτι εκείνη μέν άφορά είς 
τήν έν δεδομένω τόπω πρόσκαιρον κατάΟεσιν τών είσαγο
μένων έμπορευμάτων έπί σκοπώ ά τ ε λ ο ΰ ς έξαγωγής 
των πάλιν, αύτη δέ έκ περαιτέρω άναπτύξεως τών ιδεών 
έκείνης, άφορα είς τήν ά τ ελή διά μέσου τής έπικρατεί- 
ας διάβασιν τών ξένων έμπορευμάτων. 'Αμφότεραι, και ή 
άποταμίευσις καί ή διαμετακόμισή, άνήκουσιν είς μεγά
λην τής εμπορικής οικονομίας έννοιαν. Είναι, τρόπον τινά, 
ούοέτεραι ζώναι έπί τών οποίων συγχωρεΐται είς τά προϊ
όντα τής άνθρωπότητος νά συναντηΟώσι έν τή αρχαϊκή ε
λευθερία, έκτος δηλαδή τών δεσμών τής τελωνιακής φο
ρολογίας.

Έπειδή ή μέθοδος αύτη άπαλλάσσει τόν μεταξύ τών 
έθνών διαβισαζόμενον πλούτον τοΰ κατά τήν εισαγωγήν 
φορολογικού βάρους, μέχρις ού ή έμπορική βιομηχανία κρί- 
νη συμφέροντης ίνα οιαοή τά τελωνιακά τής έπικρατειας 
όρια, συμβαίνει ώστε τά παντοία έφόδια τών συναλλαγών 
νά έπισκέπτωνται άλληλοδιαδόχως τάς διαφόρους άγορας, 
έτοιμα κατά τό μέτρον τών γενικών καί τοπικών αναγκών, 
ή νά προσχωρήσωσιν είς τήν κατανάλωσιν τών άγορών 
τούτων ή νά ζητήσωσι περαιτέρω τύχας, πρός άλλας χώ
ρας οιευΟυνόμενα. Φαντάζομαι τήν έποχήν :·.α'7 ήν δέν ύ-
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~ήρχον άποταμιευτικά καταστήματα. Μετά μίαν ή δύο 
οιαοοχικάς εισαγωγές, αί τελωνιακαί έπιβαρύνσεις είσήρ- 
χοντο έν τή σφαίρα τής παραγωγικής τοΰ εμπορεύματος 
άξίας ίνα τήν καταφάγωσι. Πόσον διαφέρουσιν οί νεότεροι 
ζρύνοι, καθ’ ούς ό έμπορος ίσταται, ούτως είπειν, έπί Ού- 

ραις τής γενικής τών έπικρατειών συναλλαγής, μελετών 
α~? της οιαμετακομιστικής σκοπιάς, τάς έν τή εσωτερική 
καταναλώσει συναγωνιζομένας άφ' ένός άνάγκας και άφε-
τέρου προμήθειας.

Η καθ ημάς πρακτική άνάπτυξις τής άποταμιεύσεως 
καί διαμετακομίσεως δέν έχει ίκανώς σαφή ιδέαν τής με
ταξύ αύτών διαφοράς. Ενώ, ώς έρρέθη ήδη, ή μέν έχει τι 
στάσιμον, ή δέ τι διαβατικόν, ή σχετική ύπηρεσία μετα
χειρίζεται αδιακρίτως άμφοτέρους τούς όρους. \ίτία είναι 
όχι τόσον ή μεταξύ αύτών συγγένεια, όσον ή παρ’ ήμΐν 
έλλειψις τής ακριβώς είπειν διαμετακομίσεως, αιτία τήν 
όποιαν συνεπλήρωσεν ή συνωνυμία καί ή κατά βάσιν κοινή 
οικονομική σημασία. Έάν τό διεθνές έμπόριον εύρισκε διά 
τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου δίοδον, έάν ό σιδηρόδρομος τής 
Λαμίας έπραγματοποιεΐτο, ιδού άμφοτέροθεν Οά προέκυπτεν 
ή διά μέσου τής Ελληνικής χώρας μετακόμισις τών ξέ

νων πραγματειών. ' Χλλ’ όπως έχουσιν νΰν τά καθ’ ήμάς 
πράγματα, ή έμπορική έπιμιξία έπιγινώσκει ή τήν άμε
σον ύποτελή εισαγωγήν ή τήν έμμεσον ατελή, τήν διά 
τής άποταμιεύσεως ήτοι έπί προσδοκία ένεργουμένην. Πε
ρί κυριολεκτικής διαμετακομίσεως ούδείς ή έλάχ ιστός 
λόγος.
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ματά του διά τοΰ εσωτερικού τής Ελλάδος ύποβάλλει 
λεπτομερή διασάφισιν, κατά ποσόν καί ποιόν, είς τήν τε- 
Λωνιακην αρχήν, ήτις τω διοει οιαΰατηριον περιεχον Λε
πτομερή σημείωσιν τών μεταφερομένων ειδών (τά όποια 
κατά τήν φύσιν των δύνανται καί νά σφραγισΟώσι), λαμ- 
βάνουσα έγγύησιν παρά τοΰ έμπορου, οτι θέλει ούτος προσα- 
γάγει έντός τριών μηνών άπόδειξιν, έκ μέρους τοΰ ανήκον
τας τελωνείου ή ύποτελωνείου περί τής έξαγωγής, ή έκ 
μέρους άποταμιευτικοΰ καταστήματος περί τής έν αύτω 
άποταμιεύσεώς των. Εάν έντός τριών μηνών δέν προσα- 
γάγη ό έμπορος τήν άνωτέρω άπόδειξιν ύποχρεοΰται άλ- 
ληλεγγύως μετά του έγγυητοΰ του εις τήν πληρωμήν 
τοΰ τελωνίου τής εισαγωγής- έάν ή έλλειψις προήλθε* έξ 
άνωτέρας βίας καί βεβαιωθή αύτη. επιτρέπεται καί έντός 
τών επομένων τριών μηνών ή προσαγωγή τής άποδείξεως, 
δτε καί τό καταβληθέν τέλος έπ'.στρέφεται.

"Οσονάφορα τήν έξαγωγήν, άμα τά μεταφερόμενα έμπο
ρεύματα φθάσωσιν είς τό τελωνεΐον δι' ού πρόκειται νά έ- 
νεργηθή αύτη, επιθεωρούνται ύπό τής τελωνιακής άρχής, 
ήτις βέβαιοί έπί τοΰ διαβατηρίου τήν συμφωνίαν των πρός 
τό περιεχόμενον αύτοΰ, καί έκδίδει πιστοποίησιν δυνάμει 
τής όποιας αίρεται ή δοθεισα έγγύησις ύπό τοΰ έμπορου, 
όστις ύποβάλλων τά έγγραφα ταΰτα είς τήν λιμενικήν άρ
χήν άν πρόκειται περί έξαγωγής διά θαλάσσης, ή είς τήν 
ύγειονομικήν έάν πρόκειται διά ξηράς, δπως θεωρηθώσιν, έ- 
πιτυγχάνει ούτω τήν έλευθερίαν τής διό: τών τελωνιακών 
ορίων τής έπικρατείας διαβάσεως τών πραγματειών του. Τά 
αύτά ένεργοΰνται καί καθ' ήν περίπτωσιν ό διαμετακομί
ζω', έμπορος προτιμά τής άμέσου έξαγωγής τήν προσωρι
νήν άποταμίευσιν, έπί μόνη τή διαφορά ότι ή πιστοποίη- 
σις έκδίδεται ύπό τοΰ προϊσταμένου τοΰ άποταμιευτικοΰ 
καταστήματος. Έν γένει τά διαμετακομιζόμενα έμπορεύ
ματα ύπόκεινται είς τήν έπιτήρησιν τής ύγειονομικής 
άρχής, ήτις δύναται άπό ύπονοιών νά ένεργήσρ εκάστοτε
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τόν άπαιτούμενον έλεγχον. Έάν κατά τάς επισκέψεις τών 
οιαμετακομιζομένων πραγματειών άναφανώσι διαοοραί περί 
το εΐοος, ποσόν και ποιον, έάνύπάρχη έλλειψις ή περίσευμα 

και πρόκειται περί έσφραγισμένων κιβωτίων, δοχείων ή 
δεσμών, τά έλλείποντα ή περισσεύοντα έμπορεύματα ύπο
βάλλονται είς τό οκταπλούν εισαγωγής τελώνιον, εί δέ 
πρόκειται περί άλλων μή έσφραγισμένων έμπορευμάτων 
ύποβάλλονται εις τό έξαπλοϋν, έπί τή έξαιρέσει όσον 
άφορα τήν έλλειψιν, ό’τι άν αύτη άναγγελθή ύπ' αύτοϋ τοΰ 
όιαμετακομίζοντος επιβάλλεται άπλοΰν τελώνιον.

Ιΐαντες οί τύποι ουτοι και οί ποινικοί περιορισμοί άνά- 
γονται είς τούς απέναντι τής λαθρεμπορίας φόβους τοΰ 
δημοσίου θησαυρού. Τό ακριβές είναι οτι καθόσον προάγε- 
ται ή συγκοινωνία, κατά τοσοΰτον καί ό προκείμενος μηχα
νισμός ούναται τελειοποιούμενος νά καταστή ήττον οχλη
ρός είς τήν εμπορικήν επιμιξίαν. Τοιουτοτρόπως νΰν αί 
διεθνείς πραγματεία1, διαπερώσι τάς έπικρατείας τής χέρ
σου Εύρώπης έντός έσφραγισμένων σιδηροδρομικών αμα
ξών άνευ άλλης διατυπώσεως.

“Οσον άτοοά ιδίως τήν άποταυ.ίευσιν, έν γένει ή διεθνής 
τού θεσμού τούτου άνάπτυξις δύο είδη αποταμιεύσεων έ- 
πιγινώσκει, τήν πράγματι κ ή ν αποταμίευα ιν καί 
τήν ύ π ο 0 ε τ ι κ ή ν. Ή πρώτησυνίγαταιείς τήν πράγ
ματι άπόΟεσιν τών έμπορευμάτων έν τώ άποταμιευτικώ 
καταστήματι, οπερ άν είναι ιδιωτική αποθήκη τίθεται ύπό 
ούο άνομοίους κλεΐοας, έκ τών όποιων τήν μέν κρατεί ό έ- 
πιγάτης τής άποταμιεύσεως, τήνδέ ό έμπορος. Η δευτέρα 
άποταμίευσις συνίσταται εις τήν άφεσιν τών έμπορευμά
των παρ' αύτώ τώ είσάγοντι έμπόρω, όστις δίδει έγγύησιν, 
ότι θέλει είς πρώτην ζήτησιν τής άρχής παρουσιάσει τά έν 
λόγω έμπορεύματα, καί οτι Οελει έξαγάγει αύτά ή πλη
ρώσει τό εισαγωγικόν των τέλος πρό τής λήξεως τού ώ- 
,ο'.συ.ενου δια τήν ύποΟετικήν άποταμίευσίν των γοόνου.

Ή ήμετέρα νομοθεσία άγνοεϊ τήν ύποΟετικήν άποταμί- 

ευσιν, πρός τήν οποίαν βεβαίως Οά συνεταυτίζετο ή έν τοΐς 
άνωτέρω άναπτυχΟεΐ'σα διαμετακόμισή, έάν κατά ταύτην 
δέν ύπήρχε τό διαβατήριον τών πραγματειών καί έν γένει 
ό σκοπός τής μεταβιβάσεως άπό τόπου είς τόπον. ΚαΟ η
μάς ή άποταμίευσις ένεργεϊται ή έντός δημοσίων καταστη
μάτων ή έντός ιδιωτικών αποθηκών ύπό τήν έπιτήρησιν 
τοΰ έπιστάτου τής άποταμιεύσεως, όστις κρατεί τήν μίαν 
τών τιΟεμένων δύο κλειδών αί ίδιωτικαί άποΟήκαι είναι 
είς χρήσιν, όταν δέν έπαρκή ή χωρητικότης τών δημοσίων, 

έπί τών εξής ειδών ά) ξύλα διά καύσιμον, οικοδομήν καί 
ναυπηγίαν, ξύλινα σκεύη, ήτοι σκάφαι, πινάκια, λεκάναι, 
πτυάρια, καΟήκλαι κττ. β') χάρτινα σχοινιά, ψάΟαι κττ· 
γ') πήλινα δοχεία κττ. δ') δημητριακοί καρποί, όσπρια, 
άμύγδαλα, βάλανοι, καρύδια κττ. μή περιεχόμενα είς δο
χεία- ιδίως δέ έν άποθήκαις ίδιωτικαΐς τίθενται τά υποκεί
μενα είς έμπρησμόν έμπορεύματα, τά δυσώδη καί τά δυ
νάμωνα νά βλάψωσι τά λοιπά.

Καί τά μέν έν ταΐς δημοσίαις άποθήκαις αποταμιευ
όμενα έμπορεύματα ύπεβάλλοντο κατ' άρχάς είς πληρωμήν 
ένός εκατοστού τής άξίας των, κατά παν τετράμηνον 
προκειμένου δέ περί ογκωδών καί ελαφρών (όριστέων διά Β. 
διατάγματος), δύο εκατοστών τα δε έν ίδιωτικαΐς άποΟή- 
καις αποταμιευόμενα ύπεβάλλοντο είς τήν πληρωμήν έν 
γένει τοϋ εκατοστού τής άξίας των. Έν τούτοις κατόπιν 
έμετριάσΟησαν είς τό ήμισυ άπαντα τά διαιώματα ταΰτα, 
καί μάλιστα κατηργήΟησαν έντελώς όσον άφορα τούς έν 
ίδιωτικαΐς άποθήκαις άποταμιευομένους δημητριακούς καρ
πούς. Έν γένει όσον άφορα τα δ·' έξαγωγήν ή δι'άλλαχού 
τού Κράτους μεταφοράν προωρισμένα έμπορεύματα, ούναν- 
ται ταΰτα νά μένωσιν άπληρωτί έντός τών άποταμιευτικών 
καταστημάτων, έάν έντός δύο εβδομάδων άπομακρυνθώσιν 
έξ αύτών- όσον δέ άφορά τά απλώς έκφορτονόμενα, ύποβάλ
λονται ταΰτα είς διπλούν δικαίωμα άποταμιεύσεως έάν έντός 
δύο εβδομάδων (3 ημερών διά τάς Αθήνας) οέν παραλει- 
φθώσιν ή δέν άποταμι-υΟώσι. Κατά το άρθρον G τού άπό 1 3
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’Ιουνίου 1877 ΧΙΤ νόμου τά άποταμιευτικά δικαιώματα 
εκκαθαρίζονται κατά τετραμηνίαν και πληρόνονται κατά 
τήν άποςολήν των έκ τοϋ άποταμιευτικοϋ καταστήματος 
είς έτερον ή εις τήν άλλοδαπήν,ώς καί κατά τον οιά τήν 
εισαγωγήν αύτών τελωνισμόν.

Ό νόμος τής 19 .Μαρτίου 1843 διωργάνισεν πέντε άπο- 
ταμιευτικά καταστήματα, ήτοι έν Πάτραις, έν Σύρω, έν 
Ναυπλίω, έν "Εδρα και έν Πειραιεϊ, άφήκε οέ εϊς τήν Κυ- 
βέρνησιν ινα κατά τάς άνάγκας τοΰ έμπορίου συστήση και 
αλλαχού τοιαΰτα οιά Β. Διατάγματος. Επομένως μετά 
τήν ένωσιν τής Έπτανήσου συνεστήΟησαν πέντε έτερα ά- 

ποταμιευτικά καταστήματα, ήτοι έν Κέρκυρα, έν Κεφαλ
ληνία, έν ΖακύνΟω, έν Λευκάόι και έν Ιθάκη, είς τά δύο 
τελευταία τών οποίων διά μόνον δημητριακούς καρπούς.

Ινα γείνη χρήσις τοΰ δικαιώματος εϊς άποταμίευσιν, ό 
έμπορος υποβάλλειένώπιον τής τελωνιακής αρχής αναφοράν 
μετά λεπτομερούς διασαφίσεως περί τοΰ είδους, τοΰ ποσοΰ 

και τοϋ ποιου τών άποταμιευΟησομένων πραγματειών, τών 
οποίων ούτως ένεργεΐται έζέλεγςις ύπό τοΰ τελώνου και τοΰ 
έλεγκτοΰ διά σταθμίσεως, μετρήσεως και παραβολής τών 
έμπορευμάτων προς τό περιεχόμενον τής διασαφήσεως· κα
τά τά πορίσματα οέ τής έπισκέψεως ταύτης έκδίδεται ύπό 
τής τελωνιακής άρχής ή διαταγή προς τον έπιστάτην τής 
άποταμιεύσεως, δστις παραλαμβάνει αύτάς και τάςέγγρά- 
φει εις τά βιβλία του. Κατά τό άρθρον 1 τοΰ άπό 7 Αύ- 
γούστου 18G1 Χ'ίΘ' νόμου, έάν εύρεθώσιν έμπορεύματα ό- 
λιγώτερα ή υποκείμενα είς κατώτερον τελώνιον, πληρόνεται 
τούτο κατά τήν διασάοισιν έάν δέ εύοεθώσι πλείονα ή είς 
άνώτερον τελώνιον υποκείμενα, πληρόνεται διπλοΰν τό κιν- 
δυνεϋσαν εισαγωγικόν τέλος.

Εν γένει ό άποταμιεύων έμπορος δύναται ή νά μεταφέ- 
ρη τά έμπορεύματα του είς άλλο άποταμιευτικόν κατά
στημα ή νάέξαγάγη αύτά έκτος τοΰ Κράτους ή νά τά πα- 
ραοώση είς τήν έσωτερικήν κατανάλωσιν παρ’ όποιαδήπο- 
τε τελωνιακή άρχή, πληρόνων τό άνήκον τελώνιον, ή νά 
τά πωλήση όντα έν τή άποταμιεύσει, δτε πωλητής και 

άγοραστής συνεμφανίζονται ένώπιον τοΰ έπιστάτου, ίνα 
γείνη ή δέουσα έπί τών βιβλίων μεταφορά. Καθ'όλας τάς 
περιστάσεις ταύτας δύναται νά διατεθή εί'τε όλη ή άποτα- 
μίευσις τοΰ εμπόρου, είτε μέρος μόνον αύτής.

Ό χρόνος τής άποταμιεύσεως, είτε έν δημοσίαις άποθή- 
καις είτε έν. ίδιωτικαϊς, ορίζεται τριετής, χωρίς παρατά- 
σεως ένεκα τών έν τώ μεταςύ πωλήσεων τών έναποταμι- 
ευμένων έμπορευμάτων. Βρίν ή συμπληρωθή ή τριετία, 
δύναται ό έμπορος νά ένεργήση τήν είς τό έξωτερικόν ά- 
ποστολήν τών πραγματειών του, μετά τήν συμπλήρωσιν 
δμως αύτής οφείλει νά τάς είσαγάγη είς τήν έσωτερικήν 
κατανάλωσιν καί νά πληρώση τό άνήκον εισαγωγικόν τέ
λος. Έν Γαλλία έπιτρέπεται είς τήν τελωνιακήν διοίκη- 
σιν, ίνα άπό οεδικαιολογημένων περιγάσεων παρατείνη τήν 
τριετή προθεσμίαν. Παρ' ήμϊν έάν έντός αύτής δέν έμφα- 
νισθή ό έμπορος ίνα τάς παραλάβη έκ τής άποταμιεύσεως, 
μεταδίδεται αύταΐς ό χαρακτήρ τοΰ άζητήτου, έξού αί πραγ
ματεία'. εκποιούνται καί τό τίμημα αύτών κατατίθεται διά 
λ]σμόν τοΰ κυρίου, παραγραφόμενου έντός τριετίας ύπέρ 

τοϋ δημοσίου.
.Μεταςύ τών διαφόρων άποταμιευτικών καταστημάτων 

λειτουργεί ή διαμετακόμισις, ήτις έλλείπουσα, ώς προερ- 
ρέθη, ύπό τήν διεθνή σημασίαν αύτής, λαμβάνει, τρόπον 
τινά, μάλλον έσωτερικόν χαρακτήρα. Ίνα μεταφέρη ό έμ

πορος τάς πραγματείας του άπό τίνος άποταμιευτικοϋ κα
ταστήματος είς έτερον, πρέπει νά λάβη άπό τόν προϊστά
μενον τής τελωνιακής άρχής διαβατήριον, έκδιδόμενον με
τά προηγουμένην έπίσκεψιν καί περιέχον ακριβή σημείω- 
σιν τής εποχής τής πρώτης άποταμιεύσεως, καί τοΰ είδους, 

ποιοΰ καί ποσοΰ (βάρος, άριθμός, μέτρον) τών πραγμα
τειών, αιτινες περιπλέον, έάν περιέχωνται είς δοχεία έπιδε- 

κτικά σφραγίσεως, σφραγίζονται ύπό τής τελωνιακής άρ
χής. ΙΓρίν ή λάβη τό διαβατήριον τούτο ό έμπορος, δίδει 

έγγύησιν περί τής νέας άποταμιεύσεως αύτών, βεβαιω- 
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τέας οι’έγγράφου τής κατ'αΰτήν προϊσταμένης άρχής· έάν 
έντός τριών μηνών δέν προσαγάγη, εις τό έξ ού έξήχΟησαν 
αί πραγματεία». άποταμιευτικόν κατάστημα, τήν άπόδειξιν 
τής νέας άποταμιεύσεως ή τής πληρωμής τοϋ εισαγωγι
κού τέλους (διότι δύναται νά προτιμηΟή έν τώ μεταξύ και 
ή όδός τής εσωτερικής κατανα/αόσεως), πληρόνει ό έμπο
ρος άλληλεγγύως μετά τοϋ έγγυητοϋ αύτοΰ τό τελώνιον 
τής εισαγωγής, όπερ όμως δύναται νά άναλάβη προσάγων 
έντός τών επομένων τριών μηνών τήν έν λόγω άπόδειξιν, 
έάν προήλΟεν ή έλλειψις τής προσαγωγής της έκ βεβαιω
μένης άνωτέρας βίας.

"Οσον άφορα ιδιαιτέρως τήν άπόόειξιν τής νέας άποτα
μιεύσεως, έλήφΟησαν ίκαναί προφυλάξεις κατά τών έν τώ 
μεταξύ δολιεύσεων. ’Άμα φΟάσωσι τά έμπορεύματα εις τό 
νέον άποταμιευτικόν κατάστημα, ό έπιστάτης αύτοΰ βε- 
βαιοΰται περί τής έζωτερικής καταστάσεώς τών δοχείων, 
συλλαμβάνων δέ ύπονοίας καί έν γένει οσάκις πρόκειται 
περί άσφραγίστων άντικειμένων, παραβάλλει τό περιεχό
μενον τοΰ διαβατηρίου πρός τά είσαγόμενα έν τώ καταστή- 
ματι είδη- έάν άποδειχΟή διαφορά έντός έσφραγισμένων δο
χείων, τά έλλείποντα, περισσεύοντα ή διάφορα τών σημεί- 
ουμέυων έμπορευμάτων ύποβάλλονται εις όκταπλοϋν ει
σαγωγής τελώνιον έάν πρόκειται περί έ'λλείψεως έντός ά
σφραγίστων δοχείων, δηλουμένη μέν αύτη ύπό τοϋ έμπο
ρου ύποβάλλεται εις άπλοϋν τεζώνιον, μή οηλουμένη δέ 
εις έξαπλοΰν, έπίσης δέ εις έξαπλοΰν έάν πρόκειται έν γέ- 
νει περί περισσευόντων ή διαφερόντων έντός άσφραγίστων 
δοχείων.

ΆΆλ' ώς εϊοομεν, έκτός τής νέας άποταμιεύσεως δύνα
ται ο έμπορος νά έξαγάγη τά άποτεταμιευμένα έμπορεύματά 
του οιά τήν άλλοδαπήν καί νά τά είσαγάγη εις τήν η
μεδαπήν. Ίον τή πρώτη περιπτώσει έφαρμόζονται αί κοιναί 
περί έξαγωγής διατάξεις, πρός ταΐς όποίαις ένεργεϊται ύπό 
τοϋ έμπορου καί παράδοσις πρός τήν τελωνιακήν άρχήν 

ένός άντιτύπου τοϋ φορτωτικού, υπογεγραμμένου ύπό τοΰ 
πλοιάρχου, οπερ συσχετίζεται μετά τών δικαιολογητικών 
έγγράφων τοΰ άποταμιευτικοΰ καταστήματος. Έν τή δευ- 
τέρα περιπτώσει ό έμπορος ύποβάλλει πρός τον προϊστά
μενον τής τελωνιακής άρχής έγγραφον αΐτησιν, έν ή ση- 
μειοϋνται λεπτομερώς τά εΐοη, τό ποσόν (μέτρον ή βάρος) 
καί ποιόν τών έμπορευμάτων, ή αίτησις δέ αύτη διευθύνε
ται πρός τόν πρϊστάμενον τοϋ άποταμιευτικοΰ καταστή
ματος· ούτω συνενοούμενοι άμφότεροι καί συνεπιτηροΰντες 
έπιτρέπουσι καί ένεργοϋσι, διακριβοϋς έν τοϊς βιβλίοις των 
βεβαιώσεως, τήν ολικήν ή μερικήν έκ τοϋ άποταμιευτικοΰ 
καταστήματος έξοδον τών έμπορευμάτων.

Τοιαϋται αί βάσεις έφ' ών λειτουργεί η έμπορική έπί 
τών τελωνιακών ορίων τής 'Ελληνικής έπικρατείας άποτα- 
μίευσις. Ή κίνησις αύτής κατά τήν δεκαετίαν 1865—74 
δύναται άπό τών Έμπορικών Πινάκων νά δώση τήν γενι
κήν έπί τοϋ προκειμένου Οεσμοϋ έννοιαν. Κατά τό 1865 
έν τοΐς άποταμιευτικοϊς καταστήμασι τής Ελλάδος ύπήρ- 
χον άποτεταμιευμένα έμπορεύματα άξίας δρ. 29,840,607, 
έκ τών οποίων 14,748,011 είσήχΟησαν εις έσωτερικήν άνά- 
λωσιν, 10,208,838 διηυΟύνΟησαν έκ νέου είς τήν άλλοδα
πήν καί 4,883,758 έμειναν παρακαταθήκη διά τό επόμε
νον έτος. Παραλειπομένων τών δεκάδων χιλιάδων, κατά τό 
έτος 1866 ή έν τοϊς άποταμιευτικοϊς καταστήμασι κατά- 
Οεσις άνέβη εις 2!) έκατομμύρια δραχμών, έξ ών 12 
έκατομ. διά τήν έσωτερικήν άνάλωσιν, 9 διά τήν άλ
λοδαπήν καί 7 —; είς παρακαταθήκην. Έν έτει 1867 ά- 
ποταμίευσις 33 ~ έκατομ. δρ. έξ ών 14 διά τήν έσω
τερικήν κατανάλωσιν, 12 διά τήν ά'λλοδαπήν καί 6 
είς παρακαταθήκην. Έν έτει 1868 άποταμίευσις 34 έ
κατομ. δρ. έξ ών 14 διά τήν έσωτερικήν κατανάλωσιν, 
13-J-0 διά τήν άλλοδαπήν καί 6 παρακαταθήκην.
Έν έτει 1869 άποταμίευσις 31 έκατομ. δρ. έξ ών 10 i 
διά τήν έσωτερικήν κατανάλωσιν, 15 διά τήν άλλοοα- 
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πην και 5 -Λ παρακαταθήκην. Έν έτει 1870 άποτα- 
μίευσις 30 ’-0 έκατομ. δρ. έξ ών 1 1 διά τήν εσωτερι
κήν κατανάλωσιν, 14 διά τήν αλλοδαπήν και 4 4 διά 
είς παρακαταθήκην. Έν έτει 1871 άποταμίευσις 29 4 έ
κατομ. ορ. έξ ών 10 4 διά τήν έσωτερικήν κατανάλωσιν, 
14 —ά διά τήν άλλοδαπήν και 4 4 εις παρακαταθήκην. 
Έν έτει 1872 άποταμίευσις 33 ^έκατομ. δρ. έξ ών 154 
διά τήν εσωτερικήν κατανάλωσιν, 1 1 — διά τήν άλλο
δαπήν και 0 ~ εις παρακαταθήκην. Ένέτει 1873 άποτα- 
μίευσις 32 -,-jJ έκατομ. δρ. έξ ών 1 4 4 διά τήν εσωτερι
κήν κατανάλωσιν, 12-ϊ-^διάτήν άλλοδαπήν και 4 4 
εις παρακαταθήκην. Έν έτει 1874 άποταμίευσις 26 4 έ
κατομ. δρ. έξ ών 9 77 διά τήν έσωτερικήν κατανάλωσιν, 
IO-τ; τΨ άλλοδαπήν και 7 4 είς παρακαταθήκην.

Ή μεγαλειτέρα κίνησις τώυ άποταμιευτικών καταστη
μάτων τής Ελλάδος, έν τή προκειμένη δεκαετία 1865— 
74, απαντάται κατά τό έτος 1868 (34 J— έκατομ. δρ.) 
και η μικροτέρα κατά τό έτος 1874 (26 ’—έκατομ. δρ.)· 
είναι μικροτέρα και τής τών πρώτων τής δεκαετίας έτών, 
1865 και 1866, καθ’ έκαστον τών οποίων ή άποταμιευ- 
τική κίνησις ύπολογίζεται άνω τών 29 έκατομ. δρ. ΊΙ 

πτώσις αύτη πρέπει νά συνδυασθή πρός τήν κατά τά 
τρία τελευταία έτη κίνησιν, ινα κρίνωμεν περί τής σχετι
κής έν τώ ήμετέρω έμπορίω επιρροής της.

Ύπό τήν έποψιν ταύτην εΐναι ενδεικτικόν, οτι κατά το 
1874 άπαντάται και ή μικρότερα έκ τής άποταμιεύσεως 
διά τήν έσωτερικήν κατανάλωσιν εισαγωγή (9 έκατομ. 
δρ.)· ή μεγαλειτέρα δέ άπαντάται κατά τό έτος 1872 
(15 4), 1873 (14 4), 1867 (14 ,4) καί 1868 (1 i 4)· 
"Οσον άφορα τήν διά τήν άλλοδαπήν έξαγωγήν τής Ελ
ληνικής άποταμιεύσεως, ή μικροτέρα άπαντάται κατά τό 
1865(4 4), 1866 (» π) ™ 1374 (10 4), ή με- 
γαλειτέρα δέκατά τά 1869 (15 4), 1870 (14 4)χαΐ *871 
(11 hr)·

"Ινα συυδυάσωμεν τά άνωτέρω πορίσματα προς τάς έκ 
τών δικαιωμάτων τής άποταμιεύσεως εισπράξεις τοϋ δη-
μοσίου θησαυρού, άρκεΐ ό έπόμενος κατά τήν αύτήν δεκαε

τίαν πίναξ:

"Ετη Εισπράξεις Έτη Εισπράξεις

1865 142,890 1870 130,888
1866 117,621 1871 116,746
1867 118,370 1872 117,726
1868 144,206 1873 1 12,189
1869 139,611 1874 126,206

δλον δρ. 662,698 633,755

Ή άπό τής πρώτης είς τήν δευτέραν πενταετίαν κατά-
πτωσις τών έκ τής άποταμιεύσεως δημοσίων εισπράξεων 

εΐναι βεβαίως ένδεικτική.
Έν γένει τό άποταμιευτικόν έμπόριον τής Ελλάδος έ- 

νηργήΟη έν έτει 1876 άπό 14 τελωνιακών σημείων,τό ση
μαντικότερο·? τών οποίων εΐναι ή Κέρκυρα (50,397 δρ.), 

κατόπιν τής οποίας έρχονται ή Σύρος (47,729), ό ΙΤειρα ι- 
εύς (13, 158), αί ΙΙάτραι (4,064), ή Ζάκυνθος (3,239), 
ή 'Ύδρα. (2,899), ή Κεφαλληνία (2,272), αί Άθήναι 
(1,950), τό Ναύπλιον (319), αί Καλάμαι (140), αί Σπέ- 
τσαι(18), το Κατάκωλον (12), ή Λαμία(8) και το Λαύ

ρων (1). ΊΙ κατά τόπους άνάπτυξις αύτη τής άποταμι
εύσεως ανάγεται είς τήν καθολικήν διεύΟυνσιν τοϋ Ελλη
νικού έμπορίου. ’Επικρατεί ή οδός τής θαλάσσης, και ή 
ηπειρωτική Ούρα τής Λαμιακής συγκοινωνίας περιμένει 
τόν κατασκευαστήν της, χωρίς έν τώ μεταξύ νά λησμο- 
νήσωμεν τό παρεμβαλλόμμενον ζήτημα τώυ αιώνων έν- 

τευΟεν και έκεϊθεν τής “ΟρΟρυος.
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ΠΟΙΜΕΝΙΚΙΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

ΑΘΗΝίΙΑ ΚΑΙ ΙΙΕΙΡΑΙΩΣ.

Ή Οικονομική ΈπιΟεώρησις έπραγματεύΟη άλλοτε 
(φυλ. 41, Ιούλιος 1876, σελ. 238) περί τοϋ ΦΟΖ' νόμου, 

όστις κανονίζει τήν έν τοΐς δήμοις ’Αθηνών και ΙΙειραιώς 
βόσκησιν τών ποιμνίων, προβάτων και αιγών. Κατά τήν ε
φαρμογήν τοϋ νόμου τούτου προέκυψαν διάφοροι περιστά
σεις, αιτινες έν μέρει άστυνομικαί και έν μέρει δικαστικαί, 
έν γένει δέ οΐκονομικαί, καΟιστώσιν απαραίτητον τήν άνα- 
Οεώρησιν αύτοΰ κατά ούσιωδέστατον μέρος, έπί τοϋ οποίου 
προσκόπτει πρός γενικωτάτην οικονομικήν καί δικαιολο- 
γικήν έννοιαν.

Ό νομοθέτης ορίζει τετράμηνου προθεσμίαν άπό τής 
οημοσιεύσεως τοϋ προκειμένου νόμου,ίνα ζητηΟή ή κατάρ
τισες τών κανονιζομένων ύπ’ αύτοϋ λειβαδιών έν τοΐς δη- 
μοις ’Αθηνών καί ΙΙειραιώς. Άλλ’ ώς γνωστόν έν τή οι
κονομική ζωή τών έθνών, αί ακίνητοι ιδιοκτησίαι όπως καί 
αί κινηταί, έν τή συνεχεία τοϋ χρόνου, καί διαιρούνται καί 
ένοϋνται. Έπομένως ή τήν όποιαν λαμβάνει ό νόμος ώς 
βάσιν εκτασις τών πεντακοσίων στρεμμάτων δέν είναι αιώ
νια. Καί δύνανται νά ύπάρξωσι περιστάσεις, καθ’άς ή έ’κ- 
τασις αύτη κληρονομικώς κατατέμνεται, καθώς καί άλλαι 
περιστάσεις, καθ’ άς διά τής άγορας συμπληροϋται.

Γούτων τεΟέντων ή προθεσμία ήν έταξεν ό νόμος, περί 
καταρτίσεως τών έν τώ ΆΟηναϊκω λεκανοπεδίω λειβαδιών 
έντός 4 μηνών, πρέπει νά ΟεωρηΟή ώς έντελώς άτοπος. 
Εννοώ κανονισμόν τής χρήσεως τής ιδιοκτησίας νομοθετι
κόν, όταν πρόκεινται γενικαίτής έπικρατειας άνάγκαι, ύπό 
τούς θεμελιώδεις πάντοτε ορούς τοϋ πολιτεύματος. Αλλά 
νά είπη ό νομοθέτης,ότι απαγορεύει είς τούς μέλλονταςπεν- 
τακοσίωνστρεμμάτωνγής ίδιοκτήτας νά καταρτίσωσινέντός 

αύτών λειβάδιον ύπό τάς έγγυήσεις τοϋ νόμου, μοί φαίνε

ται ότι εΐναι παραγνώρισες τών άπλουστέρων στοιχείων τής 
ιδιοκτησίας. Τάσσων τήν περί ής ό λόγος προθεσμίαν ό 
νομοθέτης, έάν ούδείς ώφελεΐτο έζ αύτής, δύναται νά υπο- 
τεΟή οτι ήννόει νά άπαγορεύση έντελώς τήν ύπαρζιν λει
βαδιών έν τή περιφερεία τών δήμων Αθηνών καί ΙΙειραιώς; 
’Αλλά τότε ποϋ αί άρχαί τής ιδιοκτησίας, ποϋ αί άρχαί 
τής κεκανονισμένης βιομηχανικής έλευθερίας, καί ποϋ ή 
πρακτική τών άλλων έθνών, έν τοΐς όποίοις ή ποιμενική 
καλλιέργεια, προσδιοριζόμενη δεόντως καί πολιτιζομένη, 
παρακολουθεί κατά πόδας τούς πυκνοτέρους πληθυσμούς ;

Βεβαίως ούδείς δύναται νά συνηγορήση ύπέρ τής άκα- 
' νονίστου βοσκής τών ύπό τό σύστημα τής περιπλανωμένης 
ποιμενικής κατερημούντων τήν χλοεράν φύσιν ζώων, οιότι 
απολήγει αύτη είς προφανή ζημίαν τής όλης τοϋ κλίμα

τος αρμονίας καί έν γένει τής γεωργικής. Άλλ’ όταν σκο- 
πεΐται ή παρεμπόδισις τοιούτου άτοπου,δέν νομίζω ώς άνα- 
πόφευκτον νά έμπέση τις είς τήν αντίθετον ύπερβολήν. 
Εάν ή ποιμενική εύρίσκη τρόπον, ινα καταρτίζουσα αλλε
πάλληλα νόμιμα λειβάδια, προαχΟή καί πολιτισΟή είς το 
μέλλον, ό περί ού ό λόγος νομοθετικό 
προθεσμίας φραγμός ίσοδυναμεΐ πρός 
γραφήν, ήτις βεβαίως δέν εΐναι τών παρόντων χρό

αντίθετον
καταρ 

πολιτισΟή
, τής τετράμηνου 
βιομηχανικήν προ

ϊόν ων.

ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΛΜΪΜΟΙ
ΤΟΥ 1821.

(ι’ί. συνεχείαν ΐν φυλ. 57 σε).. 422)

«ζ') Οί Στρατηγοί καί Καπιτάνοι νά ύπόκεινται είς τάς 
έπιταγάς τής Πελοπονησιακής Γερουσίας.—ή) Οί Στρατη
γοί καί Καπιτάνοι Οέλουσι προσέ/ειν νά μή διαλύεται τό 
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στράτευμά των έν καιρώ εκστρατείας, ούτε ν άναχωρή κά
νεις τών στρατιωτών άνευ τής εγγράφου άδειας των.

«θ'.) Τόσον οί Στρατηγοί καθώς καί οί λοιποί στρατιω
τικοί, Οέλουσιν ύπόκεινται είς τούς κοινούς νόμους, καί 
κατ αύτούς νά κρίνωνται οιά κάθε διαφοράν πολιτικήν οιά 
δέ τά στρατιωτικά έγκλήματα θέλουσι κρίνονται άπό κρι
τήριου πολεμικόν, τό όποιον θέλει διορισΟήν άπό τήν Εθνι
κήν Βουλήν.—ί) 'Οποίας καταστάσεως καί άν ηναι ο στρα
τιώτης νά ύποτάσσηται εις τον στρατηγόν καθ' ολην τήν 
έκστρατείαν.

«ιά.) Οί Καπιτάνοι είς κάθε έκστρατείαν όπου ήθελον 
κάμη διά προσταγής τής Γερουσίας, έχουσι χρέος νά άκο- 
λουΟώσιν ύπό τήν οδηγίαν όποιουδήποτε στρατηγού ήθελε 
τοΐς διορίση ή Γερουσία.—ιβ") Ό γενικός στρατιωτικός 
Οργανισμός θέλει άποφασισΟή άπό τήν 'Εθνικήν Βουλήν.» 
Τ’.—Μέχρι τοΰδε εΐδομεν τούς κατά τά δύο τμήματα τής 
Στερεάς Ελλάδος (Δυτικόν καί Ανατολικόν) καί τήν ΙΓε— 
λοπόνησον τοπικούς στρατιωτικούς οργανισμούς, έν οις ή 
προσωρινότης άποτελεΐ τόν κύριον χαρακτήρα. Άλλ’ ή 
προσδοκωμένη Γενική τοΰ ’Έθνους Συνέλευσις συνεκροτή- 
Οη έν Έπιδαύρω, τής όποιας τό πολίτευμα έκανόνισε τά 

στρατιωτικά έπί τών επομένων βάσεων. Έν γένει ή κηρυ- 
ξις του πολέμου καί ή συνΟηκολογία έξηρτήΟη έκ τής 

συγκαταΟέσεως τοϋ όργανισΟέντος Βουλευτικού σώματος, 
άφεθέντος είς το Εκτελεστικόν μόνον τοΰ δικαιώματος τών 
περί ολιγοημέρου άνακωχής συνθηκών. Έπίσης είς τό Βου
λευτικόν άνετέΟη ή εγκρισις τών ύπό τού Εκτελεστικού 
προβαλλομένων στρατιωτικών προβιβασμών.

Άφ' ετέρου ολαι αί δυνάμεις τής ξηρδς καί τής θαλάσ
σης άνετέΟησαν είς τήν διεύΟυνσιν τού Εκτελεστικού σώ
ματος, το όποιον ήδύνατο έν καιρώ πολέμου νά λάβη τά 
αναγκαία έκτακτα μέτρα διά τάς παντός είδους αναγκαίας 
προμήθειας τών δυνάμεων τούτων. Οσον άφορα ιδίως τήν 
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στρατιωτικήν σύνταξιν τοΰ έθνους έξεδόΟη το επόμενον 

ψήφισμα τής 9 Ίανουαρίου 1822.
«ΊΙ έν Έπιδαύρω Α' Έθνική Συνέλευσις· θεω

ρούσα τήν άνάγκην τής στρατιωτικής εύταξίας, διά νά 
εύδοκιμώσι τά στρατεύματα καί έμποδισΟώσιν όσα άπό τήν 
αταξίαν προέρχονται κακά.· θεωρούσα τά άδιαφιλονείκητα 
τών πολεμικών δικαιώματα, είς τό νά γίνωνται γνωστά 
πρός τήν διοίκησιν τά ανδραγαθήματα έκάστου, διά νά άν- 
ταμείβωνται παρ' αύτών θεωρούσα οτι κατά πάντα λόγον 
άνήκει, παντός βαθμού οί πολεμικοί αξιωματικοί νά έξαρ- 
τώνται άπό τήν Διοίκησιν,—έψηφίσατο τάδε'

«ά.) Ή Ελλάς έχει Στρατηγούς,Άντιγάτηγους,Χιλιάρ- 
χους,Ί'ποχιλιάρχους, Ταξιάρχους, Εκατόνταρχους, ΙΙεντη- 
κοντάρχους, καί Σημαιοφόρους, οί όποιοι συγκ.ροτοΰσι τήν 
Α' καί Β' τάξιν τών πολεμικών άξιωματικών.—β") "Εχει 

άκόμη Είκοσιπεντάρχους καί Δεκάρχους; οί όποιοι συγκρο- 
τοΰσι τήν τάξιν τών πολεμικών υπαξ κυματικών.

«γ'.) 'Έκαστος τών Στρατηγών καί ’ \ ντιστρατήγων έ- 
χουσιν άνά δύω Ύπασπιστάς καί ένα Γραμματέα τής τά
ξεως τών άξιωματικών.—δ') Έκάστη τών χιλιαρχιών, 
έχει ένα Χιλίαρχον, ενα Ύποχιλίαρχον, ενα Ταξίαρχον, δέ

κα Έκατοντάρχους· έχει άκόμη ενα Ιατρόν, ενα λειρούργον, 
ένα Φροντιγήν, ένα Ιερέα, συναριΟμουμένους καί τούς τέσ- 
σαρας είς τήν τάξιν τών άξιωματικών. Έκάστη δέ εκατον
ταρχία έχει ένα Εκατόνταρχον, δύο ΙΙεντηκοντάρχους, έ'να 
Σημαιοφόρον, τέσσαρας Είκοσιπεντάρχους, δέκα Δεκάρχους 

καί εκατόν στρατιώτας.
«έ.) Προσδιορίζονται άναλόγως μέ τάς περιστάσεις τής 

Ελλάδος μηνιαίοι μισθοί : Ό Στρατηγός γρόσια 800, ό 
Αντιστράτηγος γρ. 600, ό Χιλίαρχος γρ. 100, ό'Υποχι- 
λίαρχος γρ.*2όθ, ό Ταξίαρχος γρ. 150, ό Εκατόνταρχος 
γρ. 100, ό Πεντηκόνταρχος γρ. 55, ό Σημαιοφόρος γρ.50 
ό Είκοσιπένταρχος γρ. -30, ό Δέκαρχος γρ. 25, οί στρατιώ- 
ται άνά γρ. 20. Σημειωτέον δέ οτι οί Είκοσιπένταρχοι,
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Δέκαρχοι και άπλοι στρατιώται, όταν ή έκστρατεία γίνε
ται έκτός τής περιφερείας μιας τών κατά μέρος κεντρι
κών Διοικήσεων τής 'Ελλάδος, λαμβάνουσιν άνά πέντε 
γρόσια προσθήκην εις τόν μηνιαίου αύτών μισθόν.—"Ετι 
διορίζονται: ’Ιατρός γρ. 120, Χειρουργός γρ. 120, Φροντι
στής γρ. 120, ό Υπασπιστής τοΰ Χιλίαρχου γρ. 100, ό 
Γραμματεύς τοΰ Χιλίαρχου γρ. · 100, ό 'Υπασπιστής του 
Στρατηγού γρ.200, ό Γραμματεύς τοΰ Στρατηγού γρ. 150, 
ό Ίερεύς γρ. 120.

«ς'.) Ή Διοίκησις αποφασίζει δι’ εκλογής τών έπαρ- 
χιών τούς άξιωματικούς τής V τάξεως μέχρι τοΰ Έκα- 
τουτάρχου, οί όποιοι έκλέγουσιυ έπειτα τούς τής Β' καί 
Γ' τάξεως, και παρρησιάζουσιν αύτών τά ονόματα πρός τήν 
Διοίκησιν διά υάπαραλάβωσι τά έπικυρωτικά τών άξιωμά- 
των αύτών έγγραφα.—ζ') Οί προβιβασμοί καί άμοιβαί γί
νονται άπό τήν Διοίκησιν δι’ άναφοράς τών Στρατηγών.

«ή.) Τά στρατιωτικά εγκλήματα κρίνονταιάπό πολεμι
κόν συμβούλιου, διοριζόμενου δι’ άδειας τής Δίοικήσεως 
καί ή άπόφασις τής καταδίκης ένεργεϊται μετά τήν έπι- 
κύρωσιυ τής Δίοικήσεως.—θ'.) Ό στρατιωτικός Κώδηξ 
τής Γαλλίας μέ τάς άναγκαίας προσθαφαιρέσεις (ό όποιος 
έχει νά έκτεθή δι’ έπιστασίας τής Δίοικήσεως) ισχύει εις 
τό στρατιωτικόν τής 'Ελλάδος.

«ί.) Ή άλληλογραφία τών Στρατηγών μετά τής Διοι- 
κησεως γίνεται διά τοΰ Υπουργού τοΰ ΙΙολέμου.

«ιά.) Εις προσδιοριζομένην εκστρατείαν ό Γενικός Αρχη
γός λαμβάνει τόν τίτλον τοΰ ’Αρχιστρατήγου' όταν δέ 
εύδοκιμήσας έπιστρέψη φυλάττει τον αύτόν τίτλον δι’ ά
δειας όμως τής Δίοικήσεως, λαμβάυωυ πάντοτε τού Στρα
τηγού τόν μισθόν.

«Ταΰτα ή’Εθυική Συνέλευσις έψηφίσατο· εις αύτά δέ ώς 
εις βάσιν Οεμελιουμένη ή Διοίκησις θέλει άκολούθως κα- 
ταστρώσει πλατύτερου στρατιωτικόν οργανισμόν.»

Ζ'.—Τοιούτοι οί πρώτοι διοργανισμοί τής ς-ρατιωτικής ή- 

μών δυνάμεως. ΤεΟεισα αύτη ύπό τήν διοίκησιν ειδικού υ
πουργείου, τών II ο λ ε μ ι κ ώ ν, διετήρησεν έπί πολύν 
χρόνον τήν πρό τής έπαναστάσεως άρματωλικήν αύτής 
φύσιν. Ό ιδιαίτερος χαρακτήρ τής στρατιωτικής τού 
Ελληνισμού συντάξεως έν έτει 1821 είναι ότι ύπήρςεν 
αύτη ιστορικόν αυτόματον, τό όποιον,κατά τάς όρμάς καί 
τάς άνάγκας τής έπαναστάσεως άφ’ ένός καί τήν ιδιοφυίαν 

τών άγωνιστών της άφ’ έτέρου, παρεσκεύασε στρατόν, κα
τώρθωσε πολιορκίας καί συνεπλήρωσε νίκας, διά του Ορ
γανισμού τον οποίον γεννά ό ενθουσιασμός τής πατριοος, 
τό πάθος πρός τήν έλευθερίαν καί ή γενναιότης τής

Κατά θάλασσαν έπίσης δ αύτός φυσικός οργανισμός έ
πικρατεΐ, έ’χων έπί πλέον τήν ειδικότητα, ότι δέν είναι τό 
όλον έθνος το άγωνισάμενον, όπως συνέβη κατά ξηράν. 
«Τρία άσήμαντα νησίδια (1) άντιπαρετάχθησαν ευτυχώς 
ύπέρ τής έλευθερίας όλης τής 'Ελλάδος πρός μεγάλην καί 
παλαιάν αύτοκρατορίανκαί κατήσχυναν στόλους χιλιάκις 
καί μυριάκις άνωτέρας δυνάμεως, διά μόνων έμπορικών 
πλοίων καί διά μόνων τών χρημάτων τινων τών κατοίκων.

«Καθ’ον δέ καιρόν έξερράγη ή έπανάστασις, αί τρεις νή
σοι είχαν 176 πλοία (καράβια) φορταγωγά, άτινα μετε- 
χειρίσθησαν ώς πολεμικά έπ’ άγαθώ τής κοινής πατρίδος. 
Τά πλεϊστα δέ καί μεγαλήτερα ήσαν τά τής 'Ύδρας, 92 
τόν άριθμόν 11 ήσαν τά τών Σπετσών καί 10 τά τών 
Ψαρών. Τά μεγαλήτερα δέ τών πλοίων τής Υδρας ήσαν 
τρία, τό τρικάταρτο·/ τού Τομπάζη 20 κανονιών τών 12 
λιτρών, το τρικάταρτο·/ τού Ϋελεχοΰ I 8 κανονιών, τών μέν 
τών 18 τών δέ τών Ιό λιτρών, καί τό δικάταρτον τοΰ 
Μιαούλη, 18 κανονιών τών 12 λιτρών τά δέ άλλα 
πλοία είχαν άνά 10 έως 1 ί κανόνια, συνήθως τών 9 λί
τρων. Έκτος τών άνωτέρω τριών ναυτικών νήσων είχαν

(1) 'Ιστορία τϋ,ς Έ7Λτ,νικ·?,ς Έπαναστάσεως όπό Σ. Τριζοΰπν. 
τόμ. ά, κεφ. 10.

ΕΤΟΣ ό—ΦΥΛ. 33- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1877 29



45(1 OIKONOMIK.I1 ΕΙΙΙΘΕΩΡΠΣίϊ. Η ΕΝ TAIS ΠΟΛΕΣ1 ©ΝΗΣΙΜΟΤΗ2. 451

καί άλλαι συναποστατήσασαι δλίγα πλοία, ώς ή Κάσσος 
και ή Μύκωνος, χρησιμεύσαντα και αύτά εις τόν αγώνα. 
Πλειότερα είχε τό έν τω ΚορινΟιακω κόλπω 1’αλαξείδι. 
Ό δέ άριΟμός τών Ελλήνων ναυτών ήτο πολλά ανώτερος 
παρ' δσον έχρειάζετο ή κίνησις τών πλοίων τούτων, οιότι 
δλαι αί νήσοι και όλα τά παράλια τής Ελλάδος έδημιούρ- 
γουν διά τής άκτοπλοίας άκαταπαύστως ναύτας. ’\ρκεί 
δέ νά ρίψη τις τό βλέμμα έπί τόν γεωγραφικόν χάρτην 
τής 'Ελλάδος, ίνα πεισΟή οτι οί έπί τής ξηράς αγώνες τών 
Ελλήνων, οσον λαμπροί καί άν ήσαν, άδύνατον ήτο νά 
εύδοκιμήσωσιν άνευ τής εύτυχούς συμπράξεως τοΰ γενναίου 
τούτου ναυτικού.»

Ό πρώτος οργανισμός τών ναυτικών τής έπαναστάσεως 
δυνάμεων συνδέεται πρός τήν ύπό τριών νήσων, 1’δρας, 
Σπετσών καί Ψαρών,κατάρτισιν τών ιδιαιτέρων στόλων των 
καί εϊς τήν άπό ομοφωνίας ένωσιν όλων ύπό ένα αρχηγόν. 'Ε
πομένως άφ ενός μέν άνεκηρύχΟη ό καταδρομικό ς πό
λεμος κατά τών θαλασσίων δυνάμεων τής'Γουρκίας.έδόΟησαν 
τά αναγκαία είς έκαγον πλοίον διπλώματα καί έκανονίσΟη- 
σαν τά περί τών λειών, άφ' ετέρου δέ ήρξατο εύθύς ή σειρά 
τών ναυτικών έκείνων άγώνων, οΐτινες απέδειξαν οτι οί 
παλαιοί Σαλαμινομάχοι δέν άπέΟανον χωρίς απογόνους.

Μ.

11 ΕΚ ΤΑΙΣ 11ΟΑΕΣ1 ΘΝΗΣΙΜΟΊΉΣ-

'Όσον τά έθνη μεταβαίνουσιν έκ τής άρχικής περιόδου 
εις τήν πεπολιτισμένην, τόσον ή Ονησιμότης έλαττούται. 
Ένώ οί Ινδοί τού Ηροδότου (γ', 99)τρώγουσι τούς άσΟε- 
νεΐς των, αί προκεχωρημενοι εϊς τό στάοιον τού πολιτισμού 
λαοί προασπίζουσι τήν άνΟρωπίνην ύπαρξιν δι όλων τών 
επικουριών τής αναπτυσσόμενης έπιστήμης. Οίκίαι καλι- 

τεραι, διαιτητική άσφαλεστέρα, βιωτικαί μέθοδοι έντελέ- 
στεραι, ιατρική σκοπιμωτέρα, μέσα ζωής βεβαιότερα καί 
δημοσία υγιεινή σταΟεροτέρα.

Ή μετάβασις όμως αύτη άπό τής βαρβαρότητος εις τόν 
πολιτισμόν δέν πρέπει νά ΟεωρηΟή ώς λίαν απότομος. ΙΤολ- 
λάκις ή ιστορία απέδειξε συμβαδίζοντα τά στοιχεία άμ
φοτέρων. ΙΙόσοι χρόνοι καί τόποι δέν παριστώσι συνεργαζο- 
μένας τήν όπισΟοδρόμησιν μετά τής προόδου ! Εΐναι, ώς 
φαίνεται, μοίρα τούτο τής άνθρωπότητος καί παρατήρησις 
εύρείας σημασίας, διότι καί έν αύταΐς ταΐς μάλλον πεπολι- 
τισμέναις χώραις παρίσταται ένδεικτική ποικιλία. Έάν 
μεταξύ τόσων άλλων φαινομένων λάβωμεν ύπ" όψιν τήν 
θνησιμότητα, ό επόμενος πίναξ μαρτυρεί περί τής αλή
θειας, άπο τής ίσχυροτέρας τοϋ πολιτισμού έπόψεως, διότι 
άφορα είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Εύρώπης καί είς τήν 
κατά τό πρώτον εξάμηνου τού 1ST" βεβαιωΟείσαν έν αύ
ταΐς θνησιμότητα, δηλαδή άμφοτέρωΟεν είς τήν στερεω-
τέραν καί νεω τέραυ τής προοδευτικής ζωής βάσιν.

u e Έ ν* -ω «
Ο Ν 3 *

Πόλεις κάτοικοι a 2 Πόλεις κάτοικοι « X
-δ ο <Ζ> —" δ Ο ο —

Πράγα 178,870 45,6 Αίβερπουλ 527,083 27,2
Πέστα 315,401 43,2 Κολωνία 136,092 26,9
Μονάχον 209,000 35,9 Βουκουρέστιου 220,000 26,5
Καίνισμπεργ 154,918 35,4 Τουρΐνου 217,806 26,4
ΪΧεάπολις 421,615 32,7 Δαντζίγ 101,637 26,0
Βιέννη 714,548 32,2 Βαρσοβία 300,000 25,8
Τεργέστη 127,262 30,1 Δρέσδη 202,295 25,1
Στοκχόλμη 1 16,815 30,3 Στουδγάρτη 102,306 25,4
’Οδησσός 177,700 30,1 Βίραιγγαμ 377,136 21,9
Βρεσλάου 257,000 29,7 Βρυξέλαι 188,609 24,9
Βερολίνου 298,301 28,9 Κοπευάγη 215,000 21,3
Ρώμη 278,099 28,6 Βρέμη 106,514 23,9
Παρίσιοι 1988.806 27,9 Λειψία 135,485 23,2
Γλασκόβη 555,933 27.5 Λονδίνου 3;,533,488 22,9
Μαγκεστρία 359,213 27.5 ’Εδιμβούργου 219,729 22.3
Αμβούργου 356,683 27,3 Φραγκφόρτ 1 17,808 21,8
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Εκ τών άνωτέρω άριΟμώυ προκύπτει οτι ή μείζων Ουη- 
σιμοτης άπαντάται έν ταΐς πρωτευούσαις τής Βοημίας, τής 
Ούγγαρίας και τής Βαυαρίας (Πράγα, Πέστα καί Μόνα/ον), 
και ή μικτροτέρα έν τή πρώτη τών τεσσάρων ελευθέρων πό
λεων τής Γερμανίας καί έν ταΐς πρωτευούσαις τής Σκωτίας 
και τής Αγγλίας (Φραγκφόρτ, 'Εδιμβούργου καί Αουδΐυου). 
Περί τής ήμετέρας πρωτευούσης η έπίσημος καταστατική, 
οιατελοϋσα έτι έν σπαργάνοις, είς ούδέυ ακριβές οδηγεί. "Ο
πως καί άν έχη έπί 307,280 άποβιωσάντων καθ' άπασαυ 
τήν Ελλάδα έντός τής δεκαετίας 1861—1873 ή μερίς 
τών ’Αθηνών ύπολογίζεται είς 15,096 τεΟνεώτας,ήτοι κατά 
μέσον όρον ένιαυσίως είς 1510. 'Επομένως ύπολογιζομέ- 
νου τοϋ Αθηναϊκού πληθυσμού είς 41,510, καθ' ά ή άπο- 
7Ρα?ή άπέοειξε οιά το έτος 1870, δύναται μέση τις έννοια, 
κατά τήν έν λόγω δεκαετίαν, νά όδηγήση είς τό συμπέρα
σμα ότι κατ' αύτήν άυαλογοϋσιυ ένιαυσίως 29,3 θάνατοι 
προς 1000 κατοίκους, έξ ούπερ αί Άθήναι δύνανται νά κα- 
ταταχΟώσι μάλλον πρός το βαρύτερου τμήμα τής άνωτέ
ρω θανατικής κλίμακος, ήτοι υπό τήν έυνάτηυ αύτής βα
θμίδα.

'Οσον αφορά τήν άυαλογίαυ μεταξύ τών άστυκών καί 
τών αγροτικών θανάτων, έν γένει παρατηρεί ό Malthus ότι 
μεγάληυ ασκεί έπιρροήν έπί τής καθολικής δεδομένου 
έθνους Ονησιμότητος «ό άριθμός τών πόλεων καί ή σχέσις 
τοϋ άριθμοϋ τών κατοικούντων αύτάς πρός τόν άριθμόν 
τών κατοικούντων τήν εξοχήν. Τά έπί τής υγείας άποτε
λέσματα τών στενών καί περιωρισμέυωυ κατοικιών ώς καί 
ή στασιμοτης τών άστυκών ένασχολήσεωυ καθίστανται αι
σθητά απανταχού καί πάντοτε- επομένως ή γενική Ονησι- 
μότης έξαρτάται κατά μέγα μέρος έκ τοϋ άριθμοϋ τών 
ζώντων τοιουτοτρόπως, καί έκ τοϋ άριθμοϋ τών ένασχολου- 
μένων εις τήν γεωργίαν. Έκ τής άρχής ταύτης ύπελογί- 
σΟη, οτι όταν οί κάτοικοι τών πόλεων εΐναι πρός τούς κα- 
.οίκου; τής εξοχής ώς ! : ή :ν τή χώρα Ονησιμότης 

εΐναι περίπου είς 1 : 36, καί όταν οί αστοί πρός τούς χω
ρικούς εΐναι ώς 2 : 5 ή ώς 3 : 7, ή Ονησιμότης είναι ώς 
1 : 35 ή ώς 1 : 33.» Άπο σχετικών οε παρατηρήσεων 
έσ/ημάτισε ό περικλεής του Πληθυσμού συγγραφεύς τρεις 
τάξεις Ονησιμότητος μεταξύ τών λαών τής Εύρώπης- και 
εις τήν πρώτην μέν κατέταξε τάς πλουσιωτέρας καί πυ- 
κνώτερον κατωκημένας χώρας, έν αις οί άστοί προς τους 
χωρικούς εΐναι ώς 1:3 καί ή Ονησιμότης ώς 1:30* εις την 
δευτέραν δέ τούς μέσους έν τώ πλούτω καί τώ πληΟυσμώ 
λαούς έν οΐς ή Ονησιμότης ώς 1 : 32, καί είς τήν τρίτην 
οί αραιότερου κατωκημένοι τόποι, έν οΐς ή Ονησιμότης ώς 

1 : 36.
Έν τούτοις μή λησμονήσωμευ ότι αί σχέσεις αύται, αί. 

τόσον βαρείαν παριστώσαι τήν θνησιμότητα τοϋ άστυκοϋ 
τής Εύρώπης πληθυσμού, άνήκουσιν ιδίως είς τό οεύτερον 

ήμισυ τοϋ παρελθόντος αΐώνος. Απο τής εποχής εκείνης 
συνέβησαν δυσυπολόγιστοί μεταβολαί εις την βιωτικην τής 
άνθρωπότητος έν γένει καί τοϋ Εύρωπαϊκοϋ άστεος ίοιαι- 
τέρως.Ένώ γνωρίζομεν έκ τοϋ άνωτέρω πινακος την τελευ
ταίαν έκ τής έπόψεως ταύτης άποκατάστασιν τών κυριωτέ- 
ρων τής ήμετέρας ήπείρου πόλεων, όσον άφορα τήν μεταξύ 
άστυκών καί χωρικών πληθυσμών διαφοράν τής Ονησιμό

τητος δυνάμεθα νά συυαγάγωμεν γενικά πορίσματα εκ τώυ 
έυ Γαλλία κατά τά έτη 1861—65 παρατηρήσεων τής κα
ταστατικής. Ούτως άφ’ έυός κατά του άγυκόν πληθυσμού 
έπί 100 μέυ θανάτων άρρέυωυ 41,81 άνήκουσιν εις παιοας
— 19,41 είς άγαμους—27,7 1 είς έγγαμους καί 1 1,04 είς 
χήρους, έπί 100 δέ Οαυάτωυ Οηλέωυ 37,54 άυήκουσιυ εις 
παϊοίσκας—16,18 είς άγαμους—2 1,36 είς εγγάμους καί 

21,92 είς χήρας- άφ' έτέρου κατά του εξοχικού πληθυσμού 
έπί 100 μέυ Οαυάτωυ άρρέυωυ 39,36 άυήκουσιυ είς παιοας
— 11,46 είς αγάμους—31,81 είς έγγάμους καί 17,37 είς 
χήρους, έπί 100 δέ θανάτων Οηλεων 35,93 άυήκουσιυ είς 



454 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΔΙ1ΜΟΣ1Α ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ. 455
παιδίσκας—13,13 είς άγάμους—30,10 είς εγγάμους καί 
20,51 είς χήρας.

Το πόρισμα εΐναι, ώς παρατηρεί ό Block, οτι άναλόγως 
άποθνήσκουσιν πλειότερον έν τή έξοχή οί έγγαμοι και οί 

χήροι άμφοτέρων τών γεννών, και οτι οί μικροτέρας ηλικίας 
άρρενες μέν τών 18 έτών, θήλεις δέ τών 15 μεταβαίνουσι 
είς τάς αιωνίους μονάς πολύ ταχύτερον έκ τών πόλεων. 
Σημεΐον ότι ή νεαρά ζωή εΐναι ώς τό νέον φυτόν έχει άνάγ

κην τής εύρείας φύσεώς, ίνα στερεωθή είς τήν οδόν τής ει
μαρμένης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ.

Έκ τής τελευταίας έπισήμου έκΟέσεως τοϋ έν Ρωσσία 
ύπουργείου τής δημοσίας έκπαιδεύσεως δήλον γίγνεταο 
οτι όλος ό άριθμός τών έν Ρωσσία σχολών τοϋ λαοϋ συμπο- 
σοΰται είς 23,936’ ό δέ άριθμός τών μαΟητευομένων συμ- 
ποσοϋται είς 785,-165 άρρενας καί είς 170,031 Οήλεις.

Ό άριθμός τών σχολών έν Ρωσσία εΐναι λίαν δυσανά
λογος πρός τόν πληθυσμόν, καί ώς βλέπομεν έκ τής έκθέ- 

σεως ταύτης έν γένει ή δυσαναλογία τείνει είς αύξησιν. Έκ 
τής έπισήμου ταύτης έκΟέσεως έξάγομεν οτι έν ταΐς έ
παρχίαις ταΐς συναποτελούσαις τάς 10 έκπαιδευτικάς περι

φέρειας, συμπεριλαμβανομένης τής άνατολικής τε καί δυ
τικής Σιβηρίας, ό πληθυσμός καί τών δύο γεννών άνέρχεται 
είς 77,000.000’ήδέ άναλογία τών σχολών καί τών μαθητών 
εΐναι 1 σχ. πρός 3,216 κατ. καί 1 μαθητής πρός 80 μή δι
δασκόμενους.Έάν ύπολογίσωμεν δέ κατά μέσον όρον 1 σχο
λήν πρός 1000 κατοίκους,εύρίσκομεν διά τήν μάλλον καί ήτ- 

τον ίσοστάθμησιν τής άναπτύξεως τής έν Ρωσσία έκπαι- 
οεύσεως τοϋ λαοϋ, ότι αύτη έχει ελλειψιν 50,000 είσέτι 
σχολών. Έάνδέ άυτιπαραβάλωμεν αύτήν πρός τά έν τή 
Δυτική Εύρώπη, ένθα 1 σχολή άντιστοιχεΐ πρός 500 κατοί
κους, τότε βεβαίως ή Ρωσσία Οά εΐχεν άνάγκην διπλάσιου 
άριθμοΰ έκείνου δν υπελογίσαμεν.

Τήν κολοσιαΐαν ταύτην διαφοράν τοϋ άριθμοϋ τών προ
καταρκτικών σχολών καί τών έν αύτοις διδασκόμενων, ώς 
πρός τον πληθυσμόν τών κατοίκων, προσπαθεί ή έπίσημος 
εκθεσις νά δικαιολογήση έπί τό έπιπολαιότερον, λέγουσα 
οτι ή άνισότης αυτή προέρχεται κυρίως έκ τής παντελούς 
έλλείψεως αύτογνώσεως καί στερεάς περί τών γραμμάτων 
πεποιθήσεως έν μέσω τοϋ λαοϋ, έν ώ ταυτοχρόνως λέγε, 
κατωτέρω, ότι τό πλεΐστον μέρος τών σχολών αύτών δυ
στυχώς ούδόλως ικανοποιεί τάς πρώτας καί άναγκαιο- 
τάτας έλλείψεις τής χώρας, καθ’ δσον οί καρποί αύτών εί
σί τοσοΰτον άτελεΐς, ώστε άδύνατόν νά συνεπαγάγωσι τήν 
πνευματικήν διέγερσιν καί νά πείσωσι τόν λαόν ό
τι ή μάθησις τών γραμμάτων εΐναι καί έσεται ώφέλιμος. 
Λομίζωδπως δοθή πρός τόν λαόν καλή έπί άρχών υγειών 
έκπαίδευσις, πρώτιστον πάντων πρέπει νά υπάρχωσι εύ- 
παίδευτοι καί ειδικοί διά τήν προκαταρκτικήν έκπαίδευσίν 
διδάσκαλοι. Άλλ’ ή έπίσημος Ρωσική έκθεσις υπολογίζει 
οτι τοιαϋται είδικαί σχολαί έν Ρωσσία ύπάρχουσι τό ολον 
58’ώστε έχοντες ύπ" δψιν τόν έτήσιον άριθμόν τών τελει- 
φοίτων, έχομεν 1 τοίοΰτον ειδικόν παιδαγωγόν προς -10 
σχολάς δημοτικάς.

Γνωστότατου οτι ή Ρωσσική κυβέρνησις προτιμά τών 
τοιούτων διδασκάλων τόν κλήρον, καί τοΰτο χάριν τοϋ κυ
βερνητικού αύτής συστήματος, εύρίσκουσα έν αύτώ ισχυρό
τατου πάντοτε στήριγμα. Αύτη καταβάλλει άείποτε πά
σαν προσπάθειαν, δπως ή άνεπτυγμένη καί έκπαιδευο- 
ομένη έν τοΐς άνωτάτοις έκπαιδευτηρίοις νεολαία άπέχη 
τής έπικοινωνίας μετά τοϋ λαοϋ, φοβουμένη μήπως καί ή 
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πρός τόν μοναρχικόν πολίτευμα πίς-'.ςκα'· άφοσίωσις αύτοϋ 
διασεισθή (I). "Ωστε ποσώς παράξενον δέν πρέπει νά 

φανή έάν είπωμεν οτι ό νϋν έν Ρωσσία τρόπος τής έκπαι- 
οεύσεως τοΰ Λαοΰ είναι παρόμοιος έκείνου τών κατά τον 
16 και 17 αιώνα υποδούλων Ελλήνων, ότε ό ίερεύςπαρέ- 
οιδεν εις τούς μαθητάς αύτοϋ τό ψαλτήριον καί τόν οκτώη
χον, ούδέν δέ πλέον.

Περί τής καταστάσεως τών δημοτικών σχολών ό ανα
γνώστης θέλει λάβει σαφή ιδέαν έκ τής κατωτέρω έκθέ- 
σεως ένός έκ τών διευθυντών τών σχολών τής επαρχίας 
Αϊκατερινοσλαύ, όστις έπιΟεωρήσας έν τρισίν έπαρχίαις 59 
σχολάς, καΟυπέβαλεν πρός τόν ύπουργόν τής δημοσίας έκ- 
παιοεύσεως τάς έντυπώσεις του. Κατ’ αύτόν αί σχολαί έν 
τή επαρχία Αϊκατερινοσλαύ εύρίσκονται έντός οικοδομών 
υγρών καί ούδόλως άρμοζουσών εις τόν προορισμόν των· 
πολλαι έξ αύτών εύρίσκονται έντός τών δικαστηρίων, άλ
λαι δέ έντός σεσαθρωμένων καί έτοιμορρόπων καλυβών, καί 
πλεϊσται έν τοΐς άστυνομικοΐς σταθμοΐς, δπερ λίαν έπηρρε- 
άζει τή ηθικήν τών παίδων. "Εν τινι χωρίω, αναφέρει 
ή έ'κΟεσις, εύρέθη ή σχολή έντός τής καλύβης τοϋ έκ- 
κλησιαστικοϋ φύλακος, ένθα άδιαλείπτως συνωθεϊτο άπει
ρον πλήθος πρός έξομολόγησιν ερχόμενον, ό δέ διδάσκαλος, 
ίερεύς έν μέσω τοϋ πλήθους αύτοϋ ώφειλεν νά έξακολουθή 
τό μάθημά του.Είς τινας έπαρχίας εύρέθησαν όπωσοΰνκαλαί 
σχολαί,ή οέ πρόοδος τών μαθητών συνίστατο εις τήν έλευ- 
Οέραν άνάγνωσιν τής Σλαυωνικής γλώσσης καί εις τήν 
μετάφρασιν αύτής. Είς τινας όμως σχολάς έγίνετο ξηρά καί 
μόνη ανάγνωσες καί ούδέν πλέον. Ταΰτα άποδοτέα εις

(1) Πάντες οί νΰν δικαζόμενο; έν Πετεουπόλει έπί έπαναστατικαϊς 
τάσεει συνελήφθτ,σαν έν μέσω τών χωρικών, διότι εΰρίσκοντο εις ε
πικοινωνίαν μετά τοΰ λαοΰ και διέδιδον έν μέσω αύτοΰ άρχάς δη
μοκρατικά;..

τήν αμέλειαν καί ήμιμάθειαν τών διδασκάλων (1), πρό- 
σθες δέ καί τήνάκηδίαν τής Ρωσσικής κυβερνήσεως. Μαλ- 
λον φροντίζουσι καί κοπιώσι περί τής έκπαιδεύσεως τών 
Βουλγάρων ή περί τών ιδίων, ύπερευαγγελικήν άληθώς ά- 

κολουθοϋντες έντολήν !
Έπίσης καί έξ άλλων έπισήμων εκθέσεων λαμβάνομεν 

τήν αύτήν έντύπωσιν. Άφίνοντεςέπί τοϋ παρόντος έτέρας 
πικροτάτας παρατηρήσεις πολλών ίδιωτικώς περιοδευσάν- 
των έν Ρωσσία καί άρκούμενοι εις τάς έπισήμους εκθέσεις, 
φέρομεν τάς μαρτυρίας τοΰ διευθυντοΰ τοϋ εκπαιδευτικού 

τμήματος τής έπαρχίας Καζανιού.
Έν τή Τσερμισσέβσκοη, έχούση πληθυσμόν 3,400 κα

τοίκων Ρώσσων, οικοδομή διά τούς διδασκόμενους δέν ύ- 
πάρχει, ενοικιάζεται δέ πρόχειρόν τι κτίριον, διά τό όποιον 
ώς καί τά δίδακτρα καταβά'λλει τό έγχώριον δημοτικόν συμ
βούλων 392 ρούβλια κατ’ έτος. Τό ολον τών μαθητών 
συμποσοΰται είς 60, έξ ών 48 άρρενες καί 18 θήλεις. Επί
σης έν Περναγάσσα, έχούση πληθυσμόν 4,000 κατοίκων, 
ή αύτή έλλειψις δημοσίου σχολείου, ώστε τό δημοτικόν 
συμβούλιου δαπανά κατ’ έτος 100 ρ. διά πρόχειρον τινά το- 
ποθέτησιν τών μαθητών, τών όποιων αριθμός ανέρχεται είς 
56, έξ ών 21 θήλεις. Έν γένει οί τών έπαρχιών αύτών παι- 

κληρου, καί ό αριθμός τών διδασκο- 

κατά τάς μαρτυρίας αύτών τών έ- 
•ί δέ αριθμοί,

δαγωγοί είσί έκ τοϋ
μένων έν τισι πόλεσι, κατά τάς μαρτυρίας 
πισήμων έκθέσεων, ανέρχεται άπο 13—30’ οί οέ αριθμοί, 
ώς εί'πομεν, 60 καί 56 θεωρούνται οί μεγαλείτεροι.

Καί σήμερον δέ έν Ρωσσία ("ΐδε Άγγελιαφόρον τοϋ Βορ
ρά άριθ. 156 τοϋ 1877, «Γόλος», «Έφημ. ΙΙετρουπόλεως», 
«Έφημ. Μόσχας» κατά δβριον έ.έ. καί «Άγγελιαφόρον τής

(1) Ό έτήσιος μισθός τών άνευ μέν διδασκαλικού διπλώματος 
διδασκάλων συμποσοΰται είς 50—120 ρούβλια, τών έχόντων δέ 
τοιοϋτον δίπλωμα άναβαίνει είς 120—150. Σπανίως δέ θέλει ευ- 
ρεθί, διδάσκαλος, δστις διέμεινε έν τή αύτή σχολή έπί πλείονας τών 
8—12 μηνών.



458 ΟΙΚΟΝΟΜΤΚΙΙ ΕΠ1ΘΕΩΡ11Σ1Σ.

Εύρώπης» Τ. VIII) ύπάρχουσι ούχι μόνον κώυ.αι και χω
ρία ολόκληρα άνευ σχολών, ό'περ ούοόλως ύπόκειται εις δι

σταγμόν, άλλ’ ύπάρχουσι και δώδεκα έπαρχιακαΐ πό
λεις, έν αίς ακριβώς ούδέν εκπαιδευτικόν ύπάρχει καΟίορυμα, 
μολονότι τινές έκ τών πόλεων αύτών άνοίκουσι είς έπαρ
χίας μεγάλας και πλούσιας, ώς είναι ή τής Ούφήμσκης και 
ΙΙέρμσκης, έν αίς πρό πολλοϋ ώς γνωστόν ίδρύΟησαν δημο
τικά συμβούλια. Σημειωτέου σέ προς τοΐς άλλοις και ό
τι έκάστη τών χωρών τούτων άπέχει, κατά μέσον ορον, 
τών πόλεων έν αίς ύπάρχουσι σχολαΐ, .500—600 λεύγας 
(βέρστια).

(Έν Πιτρουηόλει)
Μ. II.

ΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΣΕΙΣ-

Ένώ ό προϋπολογισμός τών έσόδων και έξόδων τής έ
πικρατείας είναι ενιαύσιος, άρχόμενος άπό τής πρώτης 
τοϋ έτους και λήγων συν τή τελευταία ημέρα αύτοϋ (άρΟ. 
60 τοϋ Συντάγματος), άφ’ έτέρουθή χ ρ ή σ ι ς τοϋ προϋ- 
πολογισμοΰ περιλαμβάνει χρονικόν διάστημα ένός έτους 
και δέκα μηνών, άρχομένηάπό τής πρώτης τοϋ έτους και 
λήγουσα τή 31 ’Οκτωβρίου τοΰ έπομένου έτους ζάρΟρ. ί 

τοΰ Λογιστικού νόμου). ΙΙρός τι ή διαφορά αύτη μεταξύ 
τοϋ προϋπολογισμού καί τής χρήσεως αύτοϋ :

Έν τή συνήθει πορεία τής χρηματιστικής, έμποροι, βι- 
ομήχανοι, γαιοκτήται διαχειρίζονται τά εισοδήματα και τά 
δαπανήματά των έντός τών ορίων έκάστου έτους, τό δέ ύ- 
πόλοιπον άμφοτέρων μεταφέρουσι είς τήν διαχείρισιν τοϋ 
έπομένου έτους, έν πάση αρμονία διαχειριστική. Έν τούτοις 
ή φυσική, τρόπον τινά, τάξις αύτη τών πραγμάτων άνα- 
τρέπεται προκειμέν ου περί τής δημοσίας χρηματιστικής.
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Τά καΟυστεροϋντα έσοδα και έξοδα τοϋ προηγουμένου έ
τους είσπραττόμενα ή καταβαλλόμενα μέχρι τέλους Ο
κτωβρίου τοϋ έπομένου έτους, θεωρούνται κατά νομικόν 
πλάσμα ώς είσπραχΟέντα ή πληρωΟέντα έν τή χρήσει τοϋ 
προηγουμένου έτους. Εντεύθεν τά πρώτα ·■ έκάστου έτους 
είς δύο χρήσεις δουλεύουσιν, είς τήν διαρκοϋσαν έτι τοϋ 
προηγουμένου έτους και είς τήν άρξαμένην άπό I Ίανουα
ρίου τοΰ τρέχοντος έτους. "Ωστε κλεισμένης τής χρήσεως 
τή 31 ’Οκτωβρίου τοϋ τελευταίου έτους, μόνον δύο μήνες 
ύπολείπονται καθ’ έκαστον ενιαυτόν, ό Νοέμβριος καί ό Δε
κέμβριος, πρός ύπαρξιν ένιαίας άνοικτής χρήσεως.

Το κατ’ έμέ, άπλούστερον Οά ήτο έάν έκάστη χρήσις 
έκλειε σύν τώ όμωνύμω έτει αύτής, καί έάν τοιουτοτρόπως 
τά καΟυστεροϋντα έξοδα καί έσοδα έκάστου έτους μετεβι- 
βάζοντο είς τήν χρήσιν τοϋ έπομένου έτους. At βιομηχα
νικά! έπιχειρήσεις κατ’ ούδέν ριψοκινδυνεύουσιν έκ τής τοι
αύτης τακτικής. Καθώς έξακολουΟοϋσιν αί εισπράξεις τών 
δημοσίων έσόδων καί μετά τήν λήξιν τοϋ είς ο άνήκουσίν 
έτους, καί μετά τήν βραδυτέραν λήξιν τής χρήσεως αύτοϋ, 
χωρίς νά ύποφέρη νομικήν τινα ζημίαν ό δημόσιος θησαυ
ρός, τοιουτοτρόπως ήδύναντο φόροι π. χ. τοϋ 1857 νά 
είσπραχΟώσι κατά τό 1858, άνευ τής άνάγκης έπεκτάσεως 
τής χρήσεως τοϋ πρώτου έτους έπί τοΰ δευτέρου. Κατά 
τόν προϋπολογισμόν τοϋ 1876 ύπελογίσΟη 1 | έκατομύ- 
ριον δραχμών ώς είσπρακτέον έκ κεκλεισμένων χρήσεων. 
Έάν ύποθέσωμεν ότι άπό I Ίανουαρίου μέχρι 31 ’Οκτω
βρίου 1876 είσεπράχΟησαν πέντε έκατομμύρια έκ τής ά- 
νοικτής χρήσεως τοϋ 1875, τί εμποδίζει ίνα συνυπολογι- 
σΟώσι ταΰτα πρός τό I γ έκατομ. τών προγενεστέρων χρή
σεων; Άλλ’ένώ ουσιώδες είναι τό πράγμα καί ούχί τό όνομα, 
ή είσπραξις τούτέστι καί ούχί ή αύΟαίρετος ονομαστική πα- 
ρέλκυσις, όμολογητέον οτι ή έξελεγχομένη πρακτική άπαν
τάται, κατά τό μάλλον ή ήττον, καί έν αύτοις τοΐς δοκι- 
μώτερον οίκονομικώς άποκατεστημένοις τόποις. Τοιουτο
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τρόπως έν μέν τοϊς Άγγλικοϊς προϋπολογισμοϊς ή Ζ?ήσι? 
άρχεται άπό τής 1ης 'Απριλίου έκάστου έτους, έν δέ τοϊς 
Γαλλικοϊς λήγει’κατά Σεπτέμβριον του επομένου έτους.

"Οπως και άν έχη, ή κατάταξις τών δημοσίων προϋπο
λογισμών εις χρήσεις άνάγεται εις σημαντικοτάτην έννοιαν 
τάξεως και άκριβείας έν τοϊς οίκονομικοϊς τών επικρατειών. 
Διά μέσου τών χρήσεων κατορθοΰται ό έλεγχος και βεβαι- 
οϋται ή έπι των δημοσίων χρημάτων καί άναγκών λειτουρ
γία τής πολιτικής μηχανής. Τά έσοδα καί αί δαπάναι 

τακτοποιούνται έπί τής βάσεως, οτι κατά κανόνα έκαστον 
οικονομικόν έτος πρέπει νά άποβλέπη εις τήν αύτοεπάρκειαν. 
Έν τούτοις άφίνεται τόπος καί διά τάς φυσικάς είς πάν
τα οργανισμόν άτελείας. Μετά τήν λήξιν τοΰ 'Οκτω
βρίου ή χρήσις τοϋ προηγουμένου έτους μεταβαίνει 

εις τήν κατηγορίαν τών κεκλεισμένων χρήσεων, αί ει
σπράξεις τών οποίων έξακολουΟοϋσι διά λογαριασμόν τής 
τρεχούσης χρήσεως. "Οσον άφορα τά έξοδα τών κεκλεισμέ- 
νων χρήσεων άπαιτεϊται πρός πληρωμήν αύτών άδεια τής 
νομοθετικής έξουσίας, ήτις χορηγείται έπί τών εισοδημά
των τής τρεχούσης χρήσεως.

"Ινα δώσω γενικήν έννοιαν τής διευΟύνσεως τής οικονο
μικής τοϋ κράτους μηχανής έκ τής έπόψεως τών εργασιών 
της έπί τοϋ δούναι καί λαβειν τών κεκλεισμένων χρήσεων, 
άρκοϋσιν οί επόμενοι τών προϋπολογισμών της άριΟμοί. 
Τοιουτοτρόπως τά μέν έσοδα τών κεκλεισμένων χρήσεων 
προϋπελογίσΟησαν είς 1,200,000 δρ. τώ I 873, είς 821,000 
τώ 1871, είς 1,100,000 τω 1875, είς 
1876, καί είς 1,500,000 τώ 1877,—τά δέ 
ξοδα προϋπελογίσΟησαν κατά τό 1877 είς ?iU,2.>9 όρ. 
Χάριν άκριβείας σημειωτέον ότι οσον άφορα τά έξοδα, 127, 
387 δρ. άνήκουσιν είς κεκλεισμένας χρήσεις καί 112,872 
είς διαγεγραμμένας. Έξήγησις τις έπί τοϋ προκειμένου εί
ναι άναπόφευκτος.

Έπί τών δημοσίων έξόδων ύπάρχουσι διάφοροι προθε- 

1,500,000 τώ 
αύτών έ- 

προϋπελογίσθησαν κατά τό 1 877 εις 210,259 
έον οτι οσον άφορα τά έξοδα, 127

α-

σμίαι παραγραφής κατά τών δικαιούχων. Δυνάμεθα νά τά 
διαιρέσωμεν είς δύο κατηγορίας, είς παραγραφόμενα έντός 
πέντε έτών άπό τής λήξεως τής είς ήν άνήκουσι χρήσεως, 
καί είς παραγραφόμενα έπ" άλλω χρονικώ μέτρω. ΙΙερί τών 
πρώτων ούδείς λόγος, διότι αί όιωρισμέναι διά τήν πληρω
μήν των άνάλογοι πιπώσεις άκυροϋνται όριγικώς καί κλεί
ονται πρός αύτά αί Ούραι τοϋ δημοσίου ταμείου διά παντός. 
"Οσον δμως άφορα τά δεύτερα,δύναται ή νομοθετική έξουσία 
νά χορηγήση πρός πληρωμήν των τά άναγκαία χρηματι
κά ποσά, άτινζ καταλογίζονται είς τήν τρέχουσαν χρήσιν 
ύπό ιδιαίτερον κεφάλαιον«έξόδά'διαγεγραμμένων χρήσεων.» 
Μεταξύ παραγραφής καί διαγραφής χρήσεων ύπάρχει ση
μαντική διαφορά.· έκτός δέ τών άνοικτών χρήσεων ύπάρ
χουσι τυπικώς κεκλεισμέναι, προσωρινώς διαγεγραμμεναι 

καί όοιστικώς άπεσβεσαέναι.
Ή έ'ποψις τών έξόδων άπό τών κεκλεισμένων καί οιζγε- 

γραμμένων χρήσεων δύναται νά χρησιμεύση είς έκτίμησιν 
τής οικονομικής παρ' έκάστω ύπουργείω τάξεως. ΊΙ επο
μένη έκ τοϋ προϋπολογισμού τοϋ 187 7 κλίμαξ είναι έν- 
δεικτική. Τήν κατωτάτην βαθμίδα αύτής κατέχει τό ύ
πουργεϊον τών Εξωτερικών καί τήν άνωτάτην τό Ύπουρ
γεϊον τών Οικονομικών.

Υπουργεία. Κεκλεισμέναιχρήσεις. Διαγεγραμμέναι. ολονδρ.
— —

Οικονομικών 52,500 17,500 70,000
Ναυτικών 41,685 41,685.

Εσωτερικών 29,647 16,628 40,275
Στρατιωτικών 22,576 15,581 38,160
Δικαιοσύνης 1 1,509 7,331 21,810
’ Εκκλησιαστικών 6,635 10,911 17,579
Εξωτερικών 1,520 200 1,720

Έκ τών άνωτέ ρω άριθμών συνδυαζομένων προς τήν γε-
νικήν εργασίαν τής καθ’ έκα στον ύπουργεϊον διαχειρίσεως
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δυνάμεθα νά φθάσωμεν είς περαιτέρω πορίσματα περί τής 
κανονικωτέρας τοϋ ιδιαιτέρου υπουργικού μηχανισμού οι
κονομικής λειτουργίας, 'ϊ’πό πάσαν έν τούτοις έποψιν όμο- 
λογητέον, οτι ή πρωτοπορεία τοϋ ύπουργείου τών Οικονο
μικών εις τήν άνωτέρω κλίμακα έχει τι παράφωνου καί α
νεστραμμένου είς τούς παραδειγματικούς ορούς.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ

Α ί 'Ελληνικά! φυλακαι διατελοϋσιν ύπό όρους τοσοϋ- 
του βαρείς, ώστε ή άυεύρεσις τών χειρόνων αποτελεί ΐοι- 
αιτέραυ δυσχέρειαυ. Καί όμως έάν δέν καθυστερεί ό χώ
ρος διά τήν ζωικήν καί ηθικήν τών φυλακισμένων συντή- 
ρησιν, καί έάν ύπήρχε πραγματική καί συνεχής κατά τό
πους έπισκοπεία τών γενικότερου ενδιαφερόντων αύτούς 
θεμάτων, δέν αμφιβάλλω οτι ούσιώδες μέρος τών δεινών 
τής Ελληνικής φυλακής ήδύνατο νά έκλειψη.

Άλλ' οί άνθρωποι εΐναι τόσον συσωρευμένοι, ώστε πολ- 
λαχοϋ μόλις ύπάρχει τόπος, ίνα κατά γής κοιμώνται οί 
δυστυχείς παραπλεύρως. Εΐδον δωμάτια τοϋ Μενδρεσέ μό
λις χωροϋντα δύο συνήθεις τραπέζας, καί όμως περιέχον- 
τα 10— 1 ί άνθρώπους. Ούδείς δισταγμός οτι τήν νύκτα 
οί πόδες αύτών συνεπλέκοντο καί αί χεΐρες ήνοϋντο έν 
φοβερώ τινι καί είδεχθεί συμπλέγματι, άπό του οποίου ό 
οφθαλμός θά άπεστρέφετο έκ φρίκης.

Υποθέτω οτι λογικαί τινες έλλαττώσεις τών ποινών ού- 
ναυται καί πρέπει το ταχύτερου νά άνοίξωσι τάς πύλας 
τών φυλακών πρός άνθρώπους, ένδώσαντας είς τήν αλό
γιστον μάλλον ορμήν, καί ύπέρ πολύ βάρέως έκπλυναν- 
τας τόν ρύπον τής ανομίας των έν τόποις, τούς οποίους 
ό τύραννος τού Ζ ειροτέρου είδους δέν ήδύνατο νά κατα- 
στήση πλέον άπαισίους. Άλλ' ή έλάττωσις τής συμφο

ράς έσεται προσωρινή. Ή ποινική δικαιοσύνη έργάζεται 
άδιακόπως, καί έντός βραχέως χρόνου Οά ύπερπληρώση έκ 
νέου τάς φύλακας τής 'Ελλάδος.

ΊΙ έτερα εποψις τής έπί τών φυλακών έπιτηρήσεως 
έξέπεσεν έκ τής σφαίρας τής άληθους διοικήσεώς είς τυ
πικόν μηχανισμόν ανάξιον χώρας όρθώς συγκεκροτημένης. 
Ώς έπί το πλεΐστον διαβαίνει ένώπιον τής Ουράς τής φυ
λακής ό δημόσιος άρχων δίκην άστέρος διάττοντος- ή έ'κ- 
Οεσίς του εΐναι έτοιμος- τήν υπογράφει καί απέρχεται μετά 
συνειδήσεως έλαφράς, οτι έξεπλήρωσε τό καθήκον τής έ- 
πισκέψεως τής επιγείου κολάσεως. ’ Αλλά τί ένεργείται έν 
αύτή, πώς ζώσιν οί άνθρωποί της, πώς λειτουργεί ή ποι
νική Οέλησις τοϋ νομοθέτου, σώζεται ή καταστρέφεται τό 
σώμα, τό ήθος, ή ψυχή τών ύπό τής δικαιοσύνης άποστα- 
λέντων είς τό ποινικόν νοσοκομείου,—πάντα ταύτα εΐναι 
άλλότρια τής έν ένεργεία έπιτηρητικής έπισκέψεως.

Τό δεινόν έπροχώρησε μέχρις έκεί, ένθα οί ύπάρχοντες 
οργανισμοί, καταληφθέυτες ύπό σκωρίας, άδυνατοΰσιν άφ’ 
εαυτών νά λειτουργήσωσιν άπό σταθερότητας καί συνεχείας, 
άνευ τών όποιων οί ύψηλότεροι τής κοινωνίας θεσμοί κα
ταδικάζονται ύπό τής φύσεως τών πραγμάτων είς αύτο- 
χειρίαν.

Πρώτον άπό τών άνωτέρω πόρισμα εΐναι το έξής- ότι 
παρά τήν ιδέαν τής οικοδομής τών δικαστικών καταστημά
των συγχρόνως πρέπει νάπροκύψη καί ή ιδέα τής κατασκευ
ής φυλακών. Ενώ δέ ώραίον εΐναι τό μεγαλοπρεπές α
νάκτορου τής Θέμιοος, άνάξιον εΐναι νά έξέρχωνται έξ αύ
τοϋ οί καταψηφιζόμενοι, όπως ρίπτωυται έντός τών ύ- 
παρχόντων τής φυλακής βόθρων. Ή αρμονία εΐναι ή κυ- 
ριωτάτη τοϋ κόσμου αρετή. "Οταν πρόκειται νά δαπανηθή 
έκατομύριον καί επέκεινα διά τόν δικαστικόν τής πρωτευ- 
ούσης οίκον, άς άφαιρεθή μέρος ίνα δι' αύτοϋ οίκοδομηθώ- 
σιν ανάλογοι φυλακαι, όπως μή αίσχύνηται έν τή μεγαλο- 
πρεπεία της ή μετριόφρωυ Δικαιοσύνη.



464 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠ10ΕΩΡ1ΙΣΙΣ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ’. 465

Δεύτερον δέ πόρισμα είναι οτι ή Κυβέρνησις χωρίς νά 
έμποοισθή ύπό τής έκλογής τοιούτου ή τοιούτου περί τάς 
φύλακας τής Ελλάδος συστήματος, δύναται αμέσως νά 
άποταθή εις τήν άπανταχοΰ δοκιμασθεΐσαν πρακτικήν 
τής ειδικής τών φυλακών έπιθεωρήσεως. Μεταξύ διαφόρων 
παραδειγμάτων τό Βελγικόν είναι μάλλον πλήρες, συνί
σταται δέ έν τοΐς έπομένοις :

Διά τάς 30 Βελγικάς φυλακάς ύπάρχουσι τρεις έπιθεω- 
ρηται, έκ τών όποιων ό μέν έπιτηρεΐ τήν οικονομικήν δια- 
χείρισιν, ό δέ τήν περί τάς οικοδομάς ύπηρεσίαν, ό δέ 
τήν έν τή φυλακή ζωήν. Δίς τοΰ έτους οί έπιΟεωρηται 
ουτοι έπισκέπτονται τάς φυλακάς. Άλλ’ έκτος τών γε
νικών τούτων έπισκέψεων ό τρίτος έπιΟεωρητής έπιΟεωρεΐ 
οιαδοχικώς άπό μακράς, τρόπον τινά, προνοίας έκαστον 
ποινικόν καΟίδρυμα. Κατοικεί έν αύτώ έφ' όσον χρόνον 
νομίσει άνάλογον. Διά τήν έν Ιϊ.ιιιιΙ φυλακήν τώ είναι α
ναπόφευκτοι τρεις εβδομάδες, διά τήν έν Louvain φυ
λακήν απαιτούνται δύο εβδομάδες, δι’ έκάστην δέ τών 
όευτερευουσών άρκεΐάπό ήμισείας μέχρι μιάς έβοομάδος.

Κατά τάς μακράς ταύτας έπιΟεωρήσεις τά πάντα έξε-’ 
λέγχονται έν λεπτομέρεια και ιδιαιτέρα προσοχή' οί υπάλ
ληλοι τής φυλακής, οί κατάδικοι, τά γραφεία, αί άποθή- 
και, και ό τρόπος καθ'ον λειτουργουσιν ή οικονομική ύπη
ρεσία, ή πειθαρχία, ή έργασία, ή θρησκεία, ή έκπαίδευσις, 
ή ύγιεινή κλπ. Τά εξαγόμενα τής έξακριβωμένης ταύτης 
έπισκέψεως έγγράφονται έν βιβλίω, έκ τοΰ οποίου άφ’ έ
νός μέν ύποβάλλεται λεπτομερής άναφορά προς τήν Διοί- 
κησιν έπί παντός θέματος, έφ’ ού ήθελε κριθή άναγκαία ή 
μεσολάβησις της, άφ' ετέρου δέ άποτέλλεται πρός τόν 
Διευθυντήν τής φυλακής έκΟεσις παρατηρήσεων έπι τών 
αντικειμένων εκείνων, τά όποια δύναται μόνος αύτός νά 
κανονίση.

Τοιαϋται έπισκέψεις έχουσι όλον τό βάρος τής σπου
δαιότατος, άνήκουσίν εις τήν ύψηλοτέραν τής διοικητικής 
έννοιαν, και άποτελοΰσι μίαν τών πρακτικωτέρων έγγυή- 
σεων τοΰ διλαιολογικοΰ τής φυλακής σκοπού.

(Έκ τής ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
©υλ· 25 Αύγουστος 1877).

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Υπάρχει τοιοΰτος έν τή πρακτική σύνδεσμος μεταξύ 
ιδιοκτησίας και μισθώσεως, ώστε παν μέτρον νομοθετικόν, 
το όποιον βαρύνει τήν πλάστιγγα τοΰ δικαίου και ωφε
λίμου, είτε ύπέρ τών κυρίων τής γής είτε ύπέρ τών μι
σθωτών της, προσκρούει πρός τήν καθολικήν τής κοινωνί
ας αρμονίαν.

Εάν άπό τοιαύτης άφετηρίας έπισκοπήσωμεν τόν νό
μον τής 9 ‘Ιουνίου 1871, άρκεΐ άπλή ή άνάγνωσις αύ- 
τοΰ ινα πείση έκαστον, οτι πρόκειται περί δραστηριωτέ- 
ρας προστασίας τών κ υ ρ ί ω ν τών κτημάτων, οσάκις ού- 
τοι έπιΟυμοΰσι τήν ταχεΐαν έςωσιν τών μισθωτών. 
ΊΙ ο/·; οΐκονοαία τοΰ νόαου τούτου ιχαρτυοεΐ τάς ΐσχυ- 
ράς εντυπώσεις, τάς όποιας άοήκαν είς το πνευαα του 
Νομοθέτου οί Στρεψιάδαι μισθωτοί. Ύπό τήν έποψιν ταύ
την τώ όντι κατανύγεταί τις έπί τή προνοία- άλλ' άμα 
παρέλθη ή πρώτη συγκίνησις, άμέσως έρχεται ή σειρά 
τών συμφερόντων, τά όποια δέν φαίνεται οτι άνεπτύχθη- 
σαν έν τή Βουλή διά πάσης τής άναγκαίας αύτοις αρμο
νίας.

Έν πρώτοις δέν είναι γνωστή ή άναλογία, ήτις ύφί- 
στατο άντός τής Βουλής μεταξύ τών κτηματιών καί 
τών μή τοιούτων, δηλαδή εκείνων, οίτινες το κύριον ει
σόδημά των άντλοΰσιν έκ τής μισθώσεως τών κτημάτων 
αύτών, καί εκείνων οίτινες ζώσι κυρίως έκ τής προσωπι
κής των έργασίας. Διότι είμαι βέβαιος, οτι άν ή πλειο
νοψηφία τής Βουλής άπετελεΐτο έκ μισθωτών άλλοτρίων 
κτημάτων, ποτέ δέν θά έψήφιζε νόμον, όστις άφίνει εις 
τό δ ο κ ο ΰ ν ένός δικαστοΰ τήν εύκολίαν, ίνα σάς έκβάλη, 
πολλάκις άκλητον καί άναπολόγητον, έντός ολίγων ώρών,
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π α ρ α χ ρ ή μ α, έκ τής οικίας, έκ τοϋ εργαστηρίου, 
έκ τοϋ αγρού,^νά ρίψη τούτέστιδιά. τής ελαστικής προ
σωρινότητας (τήν οποίαν τώ όντι μετά πολλής άφελείας 
ό νομοθέτης υίοΟέτησεν) είς τούς πέντε δρόμους τήν οι
κογένειαν σας, τά έργαλεΐα σας, τάς βιομηχανικάς ελπί
δας σας!

το πράγμα καταντά ούχι τόσον άπλοΰν ο- 
έάν τά παθήματα τών ίοιοκτη- 

έπιψήφισιν τοϋ νόμου, δέν 
τών μισθωτών, διότι δέν ή-

Τή αλήθεια τό 
σον άπ’ αρχής έΟεωρήΟη1 
τών ήσαν εύγλωττότερα πρός 
εΐναι λάθος τών παθημάτων ■ 
δυνήΟησαν νά όμιλήσωσιν έκ τοΰ μ έ λ λ ο ν τ ο ς. "Ισως μοι 
εΐ’πη τις οτι δ νομοθέτης και ταΰτα προΟύμως θ’ άκροα-

μαι- άλλ’ ίσως ήτο 
της τάς άφορμάς 
άντανωνισυ-ών. Άαοιβάλλω δέ άν τό* » » » 
πον πρέπει νά άντλή tc....... -
τικής τακτικής τοϋ ΔημοσΟένους, 
σέ τις ήσύγως ύπεοάσπισιν, δέν έτ 

•Ούμω 
άμαάποκτήσωσιν ίσχυράν τήν φωνήν. Δέν το άρνου- 

προτιμότερον άν μή έοιδεν δ νομοΟέ- 
τοιούτων έν τώ μέλλουτι κοινωνικών 

όσον υψηλόν πρόσω- 
ι νά άντλή τά παραδείγματα, του έκ τής ρητο- 

οστις, όταν τώ ^ήτη- 

'στευεν οτι ήδικήΟη ού-ήσύχως ύπεράσπισιν, δέν έ·ι
τος, όταν ό'μως ό παθών ήρχισε νά Οορυβή, τότε προΟύ
μως ό ρήτωρ τόν ύπερασπίσΟη.

ΙΙρδ παντός άλλου ίσως εΐναι άναγκαϊον ν' άποδειχΟή 
πόσον μεγάλη είναι ή τάξις τής κοινωνίας ή ένδιαφερο- 
μένη άμέσως είς τό προκείμενον νομοΟέτημα. Ή άπό- 
δειξις αύτη εΐναι εύκολωτάτη, διότι είς τάς άρχάς μέν τών 
κοινωνιών ή εΐναι τις κύριος τής Γής, ή εΐναι δ ο ΰ λ ο ς 
τοιούτου. "Οσον δμως προάγεται ή χώρα εις τόν πολιτι
σμόν, τόσον αναφαίνεται πολυαριΟμοτέρα και σπουδαιοτέ- 
ρα ή τάξις εκείνη τών άνθρώπων, τής οποίας τό μόνον 
λάθος είναι ότι ήλΟεν είς τόν ήμέτερον πλανήτην μετά 
τούς πρώτους καταλαβόντας. Τάξις ζηλότυπος είς τάς έ- 
λευΟερίας της, ή οποία χωρίς νά έχη τήν γήν ιδιοκτησίαν, 
αισθάνεται μολαταύτα ακατάσχετου ορμήν πρός τήν χρή
σιν αύτής. Ή μόρφωσις τής τάξεως ταύτης, και άνευ 

προυποθέσεως βία; 
πως έκ τής φύσεως αύτή

άδιακό-:ς τίνος αρχικής, σχηματίζεται 
ζς τών πραγμάτων διά τοϋ θείου 

νόμου τής γεωμετρικής αύξήσεως τοϋ ανθρωπίνου γένους, 
(2, 4, 8, 16, 32, 61 και ούτω καθεξής).

Έν Ελλάδι καίτοι μή είσελΟούση έτι εις 

ο’.ον της νεωτερας των κοινωνιών ζωής, 
τάξεως ταύτης ούχ ήττον άπαντάται. ’Εν 

ομηχανικός πληθυσμός τών 
οί δέ κύριοι τής Γής π. 
τό έργαστήριον, όσον καί εί. 
διαστάσεσι, 

ν ω σ ι γνωστοί 
γ ν co ρ ί σ ω σ ι 
λώς νά άγνοώσιν. Έάν μεταβώμεν εί; τήν έξ

τό εύρύ στά- 
το φαινόμενον τής 

:ρώτοις ό βι- 
πόλεων όλοέν αναπτύσσεται, 

ιαρέχουσιν τόπον διαμονής τόσον είς 
·, /.-/·. οίς τήν οικογένειαν αύτοΰ, έν

τάς όποιας είς μόνους τούς θέλοντας νά γε ί- 
είς τούς ανθρώπους, ούχί δέ και νά 

τούς άνθρώπους, συγχωρεΐται έντε- 
:ς τήν εξοχήν, παρα- 

τηροϋμεν τοΰ οικονομικού τούτου φαινομένου τήν άνάπτυ- 
ξιν συνδεομένην πρός ιστορικούς, κοινωνικούς 
κούς λίγους οί 
ίσως εΐναι άναγκαϊον ν’ άνατρέξωμεν ολίγον είς τήν άρχήν 
τής ήμετέρας νέας κοινωνίας. Ή άρχή αύτη εΐνε κεκρυμ- 
μέυη είς τά σκότη τοΰ ήμετέρου μεσαιώνος. Αλλ’ έκ πολ
λών συμπτωμάτων, τά όποϊα ή ιστορία και ή μελέτη κοι
νωνικών τινων τής ελληνικής έξοχής ζητημάτων άνεκά- 
λυψεν έν τοϊς καθ’ ημάς χρόνοις, δέν πρέπει νά νομίζωμεν 
οτι ή εξοχική ιδιοκτησία τής Ελληνικής χερσονήσου, έν 
γένει έλευθέρας και δούλης, είναι άσχετος άφ’ένός μέν πρός 
τήν 'Οθωμανικήν και Ένετικήν δυναστείαν και πρός τήν 
έπιρροήν ήν έξ αύτών έξήσκησεν ή κατά φύσιν μεταξύ 
λ α ο ΰ και δυνάστου μεσολαβούσα τάξις, άφ' έτέρου δέ 
πρός τό θρησκευτικόν αίσθημα, τό όποιον, έπιτηδείως δι- 
ευΟυνόμενον, μετήγαγεν άπειρους έκτάσεις γαιών άπό τής 
ιδιωτικής κτήσεως είς τήν Μοναστηριακήν. Τώ οντι πό- 
σαι μεγαλαι ιδιοκτησία’, τής καθ’ ήμας χώρας δέν έχουσι 
τοιαύτην τήν καταγωγήν !

Δέν προσέφυγον είς τήν βοήθειαν τής ιστορίας είμή ϊνα 

καί γεωλογι- 
ύχι βεβαίως σμικράς περιέργειας.—’Ενταύθα

ι ’ >
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αποδείξω, οτι έάν έν τή 'Ελληνική έξοχή ύπάρχει μεγά

λη ποσότης καλλιεργητών άλλοτρίων κτημάτων, δέν συ- 
νετέλεσεν εις τοϋτο μόνος ό νόμος τής γεωμετρικής αύ- 
ξησεως τοϋ ανθρωπίνου γένους, ούδέ ό ύπό τοϋ έξωτερικοΰ 
σχηματισμού τής χώρας επιβαλλόμενος, ούτως είπεϊν, κα
τακερματισμός τών ιδιοκτησιών, άλλά συνήργησεν ούσιω- 
οώς και πολιτική τις άπογυμνώσεως, ήτις έάν είναι σή
μερον παραγεγραμμένη (ώς π. χ. άπέναντι τών έν τή 
Κερκυραϊκή έξοχή απογόνων τών αρχαίων Κορινθίων ά- 
ποίκων), πρέπει όμως νά λαμβάνηται ύπ' όψιν οσάκις πρό
κειται νά κανονισΟώσιν αί σχέσεις μεταξύ τών κυρίων τής 
γής καϊ τών καλλιεργητών αύτής.

Ιώ όντι λείπουσι μέν αί στατιστικά! πληροφορίαι, έξ 
ών ούναται νά έξακριβωΟή ό αριθμός τών καλλιεργούντων 
άλλοτρίας γαίας, κατά παν όμως βήμα τά ύπαιθρα τής 
χώρας παρουσιάζουσι τό συνηΟέστατον συνάντημα χωρι
κών ή καλλιεργούντων πάντως άλλοτρίους αγρούς ή συγ- 
καλλιεργούντων τοιούτους μετά τών ιδίων.—Εις τήν πο
σότητα ταύτην τών άνθρώπων, ήτις καϊ μόνη ήρκει, πρέ
πει νά προστεΟώσι καϊ οί καλλιεργηταϊ τών εθνικών 
φυτειών, αιτινες, άπό ήμέρας είς ημέραν άποβαίνουσαι 
σπουοαιότεραι, δέν άπασχολοϋσι βεβαίως ούτε το όλιγαν- 
Ορωπότερον ούτε τό όπισΟοδρομικώτερον στοιχειον τής ’Ελ
ληνικής βιομηχανίας. Ίνα δέ περιλαβω τήν όλην έννοιαν 
περϊ τής προσηλωμένης είς τήν αγροτικήν βιομηχανίαν 
τάξεως, άρκεϊ νά σημειώσω ούσιωοέστατον κοινωνικόν τών 
νεωτέρων χρόνων σύμπτωμα, τοϋ οποίου ή Ελλάς ούοα- 
μώς καΟυστεροϊ. Πανταχού παρατηρεϊται, οτι οί απόγονοι 
τών κυρίων τής γής, όσω αναπτύσσονται, τόσω Οεωροϋ- 
σιν ώς τ α π ε ι ν ω τ ι κ ή ν τήν καλλιέργειαν αύτής· οια- 
τηροϋντες λοιπόν τήν ιδιοκτησίαν, έχουσιν άνάγκην τών 
καλλιεργητών αύτής. Τού κοινωνικού οέ τούτου συμπτώ
ματος δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν καϊ έτέρωΟεν τήν ό- 
λοέν διανοιγοαένην όδόν έν τή στοατολογία, τήν όποιαν1)1 «** Ι|/Ι 

άοιαλείπτως αί πόλεις ένεργοϋσιν έπϊ τών χωρίων, ένεκα 
τής οποίας ή έπϊ μισΟώ καλλιέργεια τών οικογενειακών 
κτημάτων είναι αναγκαίος σύνδεσμος τοϋ άγροϋ προς τό 
άστυ.

’Όλαι αί κατηγορίαι αύται άναφέρονται ένοεικτικώς' εί
ναι οέ ίκαναϊ όπως πείσωσιν έκαστον περϊ τής μεγάλης 
σπουδαιότητος τής εργατικής τάξεως, έν τε ταΐς πόλεσι 
καϊ έν τοΐς ύπαίΟροις. Μεταξύ όμως τής πόλεως καϊ τής 
έξοχής ύπάρχει, έν συνόλω είπεϊν, μεγάλη τις διαφορά τοϋ 
τρόπου καθ'ον ή εργατική τάξις συνεταιρίζεται πρός τούς 
κυρίους τής γής. Καϊ έντός τών πόλεων καϊ έκτος αύτών 
κατά κανόνα τό συνάλλαγμα τής μισθώσεως χρησιμεύει 
ώς μεσίτης μεταξύ τοϋ κυρίου καϊ τοϋ έργάτου. Α,λλ’είς 
τήν πόλιν μέν ή μίσθωσις είναι είς χρήματα, είς τήν έ" 
ξοχήν οέ ορίζεται κατά κανόνα είς εΐοη. Υπάρχει καϊ άλ
λη τις διαφορά, ότι ή έξοχή ύπόκειται μάλλον είς τάς ι
διοτροπίας τής συνήθειας, ήτις έχει μεγάλην έπιρροήν είς 
τήν αναλογίαν τών εισοδημάτων, τά όποϊα άνήκουσιν είς 
τον κύριον, καϊ τών εισοδημάτων, τά όποϊα μένουσιν είς 
τον καλλιεργητήν.

Ιίροφανώς έν τή τε λευταία περιπτώσει πρόκειται περί 
τής λεγομένης έ π ι μ ό ρ τ ο υ κ α λ λ ι ε ρ γ ε ί α ς. 'Εάν 
προσΟέσωμεν καϊ τήν ύπό τών ιδίων κυρίων καλλιέργειαν 
τών γαιών αύτών, ιδού τά δύο πρωτεύοντα τής Ελληνι
κής γεωργίας συστήματα, παρά τοΐς οποίοις μόνον πεφο- 
βισμένον ΐσταται καϊ ύπό άτελή δοκιμασίαν το σύστημα 
τής έπϊ χ ρ η μ α τ ι κ ή μ ι σ G ώ σ ε ι καλλιέργειας.

Τό σύστημα τής έπϊ μ ο ρ τ ή καλλιέργειας είναι αρ
χαιότατου έν Έλλάδι' διότι πριν ή ό Σόλων κατασκευάση 
τούς καϊ μακρόΟεν ύποδεικνύοντας αύτό' π ε ντακοσιο- 
μεδίμνους, τ ρ ι α κ ο σ ι ο μ ε ο ί μ ν ο υ ς καϊ ο ι α- 
κ ο σ ι ο μ ε δ ί μ ν ο υ ς(ή έ κ α τ ο ν π ε ν τ ή κ ο ν τ α μ ε- 
δ ί μ ν ο υ ς) αύτοϋ κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Πλουτάρ
χου (έν βίω Σολ. Mil,) «'Άπας ό Δήμος ήν ύπόχρεως 
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«τών πλουσίων ή γάρ έγεώργάυν έκείνοις έκτο ν τών 
»γ ι ν ο μ έ ν ω ν τ ε λ ο ϋ ν τ ε ς, έκτήμόριοι προσαγορευ- 
«όμενοι καί θήτες, ή χρέη λαμβάνοντες έπί τοις σώμασιν 
«αγώγιμοι τοΐς δανείζουσιν ήσαν, οί μέν αύτοϋ δουλεύον- 
»τες, οί ο έπί τήν ξένην πιπρασκόμενοι.» Τό σύστημα τοΰ
το τής έπιμόρτου καλλιέργειας αρμόζει είς λαούς πιεζο- 
μένους άπό σπάνιν κυκλοφορούντων κεφαλαίων. "Οταν οί 
καλλιεργηταί ήναι πτωχοί, εύχαρις-εΐται τις καί είς τό έκ 
τοΰ είσοοηματος μέρισμα, έστω καί άν τοΰτο ήναι, ώς 
αναφέρει ό Πλούταρχος, τό εκτον.

Τό σύστημα τής επίμορτου καλλιέργειας, έάν προσέ- 
ξωμεν είς τήν μεγάλην εκείνην μεταβολήν τής ίδιοκτη- 
σιας, τήν οποίαν παριστώσι τόσον βαΟέως κεχαραγμένην 
είς τάς Ασιανάς τύχας οί πρώτοι "χρόνοι τών κατακτή- 
σεων, συνοέεται στενώς πρός τήν αρχικήν έννοιαν τής οε- 
σποτικής φορολογίας, καθ’ ήν ό φορολογούμενος θεωρείται 
ώς επίμορτος καλλιεργητής. Τοιουτοτρόπως βλέπομεν οτι 
καί οί λαοί τής Ινδίας άπέδ'.δον τό έκτημόριον τοΰ είσοδή- 
ματός των είς τόν λογιζόμενον κύριον τής Γής βασιλέα 
των (Ilovckli, Πολιτική Οικονομία τών Αθηναίων βιβλ. 
Δ'. κεφ. 5). Ή πολιτική τής φορολογικής ταύτης έννοιας 
αναφαίνεται εις τό έλαφρότερον τίναγμα τών σκωληκο- 
βροτων οιπλωματών τών όπωσοϋν παλαιοτέρων βασιλικών 
οικογενειών, άπανταχοΰ τής ύορογείου σφαίρας. Ί'πο κα- 
Οαρώς βιομηχανικήν έποψιν τό σύστημα τής έπιμόρτου 
καλλιέργειας δύναται νά θεωρηθή ώς ιθαγενές έν ταΐς πα
ρά τήν Μεσόγειον θάλασσαν χώραις. Δέν χρονολογείται 
άπο σήμερον το φαινόμενον, καθ’ δ σύμπασα ή μεσημβρι
νή Εύρώπη ύπό τό σύστημα τοΰτο καλλιεργεί τάς γαίας 
της. Ή νομοθεσία τών Ρωμαίων ενωρίς έπραγματεύθη, 
ώς προκύπτει έκ πολλών κεφαλαίων τής Ιουστινιάνειου 
Συλλογής, περί τής έπιμόρτου καλλιέργειας τής έν Ιλ
λυρία, έν Παλαιστίνη, έν Ιταλία, έν Γαλατία καί άλλα- 
χοΰ.

'Όταν οί 'Ρωμαίοι μετήγαγον μετά τών νικηφόρων α
ετών αύτών καί τούς νομούς των είς τήν Ελλάδα, οί ρθ- 
Ιΐίυΐ'Ηΐ, οί );ι' τοΰ Γαίου (νόμ. 25 £ (> τών
Πανδεκτών βιβλ. 19, τίτλ. 2) εύρον τούς έξαδέλφους των 
"Ελληνας έπιμόρτους καλιεργητάς, ίνα συγχωνευίώσι κα
τόπιν άμφότεροι, όταν έξελληνίσΟη ή Ρώμη είς τό όνομα 
τοΰ Βυζαντινού μορτίτου, περί ού ό πανσέ βαγος 
ν ο μοφύλαξ καί κριτή ς Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος ό 
Άρμενόπουλος λέγει, «Μορτίτου μέρος δεμάτια Θ', χωρο- 
»δότου μέρος δεμάτιον έν ό δέ έκτος τούτων μεριζόμενος 
«θεοκατάρατος».

'Όπως καί άν έχη, ή Ορηκευτική αύτη απειλή ή)Λε τε
λευταία, διότι 
μορτίτου πρόνοιαν τοΰ αύτοκράτορος 
μεθ’ ολους τούς 
ξεν έν τούτοις φ 
τήν αποβολήν αύτών «όσάκΐι 
δικό 
«έπαγγελόμενος παρασχεΐν.» ’ Δνέφερον τήν διάταςιν τ 
την ούχί ίνα θαυμάσω τήν πρός τάς έ 
τοκρατορικήν εύνοιαν ( iin υ l>;inao< ft doiia li-ii'ciltes), 
τής οποίας ή μεταγενέστερα άνάπτυξις μετεβαλε τούς πρώ

ην ελευθέρους καλλιεργητάς είς ο ο υ λ ο π 
άλλ' ί'να παράσχω άφορμήν συγκρίσεω 

πρός τόν νόμον, όστις μετά 
λιεργητάς είς τήν διάκρισιν 
ώνομάσΟη αύτη προσωρινή.

Το προσωρινόν αύτής 
ποια έχει ό εργάτης όπως επιτυχή 
χ ιστόν νίκην, Κύριος οίδε μετά 
γώνας, μετά ιτόσα; οχζάνας καί, 
'Εάν πρόκειται νά άνοιξη τακτική 
ρότερος βεβαίως δεν είναι ό μορ-, 
τής έν τή πόλει μικρά

C.” 
πρό αύτής έχομεν δραστηριωτέραν ύπέρ τοΰ 

Διοκλητιανοΰ, όστις 
διωγμούς του κατά τών χριστιανών,ύπήρ- 

φίλος τών μικρών έργατών, άπαγορεύσας 
,ς (λέγει ό νομος 21 τοΰ Κώ- 

έν βιβλίω 4 τίτλω 65)ερχετάι έτερος πλείονα μισθόν 
, ίί.λό;*^ζος παρασχεΐν.» ’ίνέφερον τήν διάταςιν ταυ- 

-ρός τάς έργατικάς τάξεις αύ-

τ

α ρ ο ι κ ο υ ς, 
ς τοϋ νόμου έ/.είνου 

|β αιώνας τίΟησι τούς καλ
πών ιδιοκτητών, άδιάφορον άν

ά μέσα τά δ
ικήν τούλά- 
• f

συνδέεται

•j:

-?ός 
τήν όρισ
έτη, μετά πόσους ά- 

ύπό πίνας εγγυήσεις ! 
οικαςική πάλη, ό ίσχυ- 

.......... .....ίτης ούδέ ό ενοικιαστής 
ς έκείνης γωνίας, έντός τής οποίας
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Οετει τήν βιομηχανίαν του και τήν οικογένειαν του. Μή- 
πως δε έν αμφιβολία, όταν πρόκειται οι' όρκου νά λυθή 
αύτη, ή γενική νομοθεσία (άρθ. 380 τής Ηολ. Δικονομί
ας) οέν ύποχρεοϊ τόν δικαστήν νά έπιβάλη τον όρκον είς 

εκείνον, όστις απολαμβάνει μείζονα προσωπικήν άξιοπιγί- 
αν, δηλαδή εις εκείνον όστις έχει μείζονα ύπρληψιν, τήν 

όποιαν ό κόσμος προσφέρει είς τόν έχοντα μείζονα ο ί κ ο
ν ο μ ι κ ή ν ούν α μ ι ν; Οά ήτο δέ περίεργος ή άνάλυ- 
σις και τών λόγων τής άπό τής Οελήσεως μόνου τοΰ κυ
ρίου του κτήματος διαλύσεως τής μισθώσεως, μεταξύ τών 
οποίων τά πλείονα βεβαίως εγκώμια δέν άνήκουσιν είς τήν 
περίπτωσιν καθ’ ήν ό κύριος πωλεΐ τό μισΟωΟέν, οτε τό 
οικαίωμα τής κ υ ρ ι ό τη τ ο ς άγερώχως αντιτάσσεται κα
τά του δικαιώματος τοϋ συν α λ λ ά γ μ α τ ο ς, ώς νά μή 
ητο ίερωτέρα ή στιγμή, καθ' ήν ή έλευθερία συνάπτει τάς 
ούο θελήσεις, άπό τήν στιγμήν καθ' ήν άνεγνωρίσθη το 
οικαίωμα τοΰ κυρίου πρός καταπάτησιν αύτής ταύτης τής 
ελευθερίας, ήτις έπρεπε νά είναι ό διαρκής σύνδεσμος όλων 
τών φάσεων τής άνθρωπίνης ζωής.

Έπέμεινα ολίγον είς τάς λεπτομέρειας ταύτας ούχί τό
σον ίνα οείροι τοΰ λέοντος τούς όνυχας, δίδων δείγματα 
του καθολικού πνεύματος τής νομοθεσίας όσον άφορα τόν 
ούσιώδη αύτόν κλάδον τής διά τού συναλλάγματος τής 
μισθώσεως ένεργουμένης έργασίας έν άλλοτρίοις κτήμασιν, 
όσον ίνα μεταβώ είς τήν καθαρώς οικονομικήν έποψιν του 
ζητήματος οιά τής πρακτικής όδοΰ τής δικαιοσύνης, ή- 
τις πρέπει παντού καί πάντοτε νά καΟαρίζηται, ίνα διέρ

χονται άσφα/.ώς τών τε άτόμων καί τών κοινωνικών τά
ξεων αί νομικαί σχέσεις, αιτινες άποτελοΰσι τό ύφασμα 
τής οικονομικής ζωής τών έθνών.

Έν γένει όσον έλαττούνται αί νόμιμοι εγγυήσεις, τών 
όποιων έχει άναπόφευκτον άνάγκην ή προκοπή παντός εί- 

e οους έργασίας, τόσον τά μέν προϊόντα αύτής χειροτερεύ- 
ουσιν, ή οέ θέσις τού έργάτου καθίσταται ύποδεεστέρα. Εί- 

σέλθετε έν τώ έργαστηρίω, έπισκεφθήτε τόν άγρόν έάν ή 
θέσις τού έργάτου ήναι έν αύτοϊς πρόσκαιρος, μή περιμέ
νετε νά συναντήσητε έργα θαρραλέος άποβλέποντα είς μα- 
κρυνόν μέλλον. —■ Μέγα μέρος τής άποτελεσματικότητος 
τού συς-ήματος τής διά μισθώσεως καλλιέργειας συνίγαται 
είς τήν κατά το μάλλον καί ήττον μεγαλειτέραν διάρκειαν 
αύτής. Άλλ' εύρετε τό μέσον νά συνδυασθή ή οικονομική 
αύτη άνάγκη πρός τήν π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ν έ ξ ω σ ι ν τοΰ 
μισθωτού ! —‘Ώστε οιά τόν Νομοθέτην έκεΐνον, δςις 
οέν έννοεΐ νά πολυπλασιάση τήν δύναμιν τής φυσικής ε
κείνης έξαρτήσεως, τήν οποίαν έξασκούσιν οί κύριοι τής 
γής έπί τών καλλιεργητών της, καί όστις αισθάνεται, οτι 
ή άνάπτυξις τών εφοδίων τής ζωής δέν εΐναι τόσον τοϋ 
εδάφους όσον τής έπί τού εδάφους τούτου κινουμένης ζωής 
άποτέλεσμα, ό νόμος τής 9 Ιουνίου 1871 άποτελει τώ 
όντι ούχί σμικράν εύθύνην.

Είς τό σύστημα τής διά μισθωτών καλλιέργειας δύο 
χώραι τής Εύρώπης, έξ ών ή μία εΐναι έπισημοτάτη διά 
τόν εύτυχή έν αύτή συνδυασμόν τής γεωργίας, τής βιο
μηχανίας καί τού έμπορίου, ή Αγγλία καί ή Τοσκάνη, 
όφείλουσι τήν γεωργικήν αύτών άκμήν, ή μέν διά τής έπί 
χρήμασι μισθώσεως, ή δέ διά τής έπί μορτή. Δέν υπάρ
χει έν Αγγλία γεωργική άνάγκη, μή εύρίσκουσα πρόθυ
μον είς τήν ύπηρεσίαν της τον μέγαν τών οικονομικών 
δυννάμεων πολλαπλασιας-ήν, τήν Π ί σ τ ι ν οέν ύπάρχει 
νεωτέρα έφεύρεσις άμέσως μή έφαρμοζομένη έκεΐ· έκτος οέ 
τών ορίων τής φύσεως άλλα οέν γνωρίζει τό επιχειρημα
τικόν πνεύμα τής Αγγλικής έξοχής.

Χωρίς νά είσέλθω εις τήν συζήτησιν ποιον σύστημα καλ
λιέργειας μεταξύ τής έπί χρήμασι καί τής έπί μορτή μι
σθώσεως εΐναι προτιμότερον, θά άφινον νά άπαντήση μάλ
λον ή πείρα έκάστου τόπου, ήτις οέν εΐναι εργον τύχης 
(ώς τινες άπό έγωϊσμού φρονούσιν), άλλ' εφαρμογή άναλ- 
λοιώτων νόμων τής οικονομικής ζωής τών κοινωνιών. Ε-
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κείνο τδ όποιον έλεγεν ό Παύλος «II ά ν τ α δ ο κ ι μ ά- 
ζ ε τ ε,*τ δ κ α λ δ ν κ α τ έ χ ε τ ε», είναι τδ αιώνιον σύν
θημα τών λαών εις δλας τάς φάσεις τής δραστηριότητας 
των. Τώ όντι μήπως καί ή επίμορτος καλλιέργεια τής Ι
ταλικής γής δέν έζίνησε τον ενθουσιασμόν τοϋ SLnnond ;

Και βεβαίως δέν είναι τής παρούσης ώρας ή σύγκρισις 
τής έπί μισΟώ καλλιέργειας ταύτης πρός τήν ύπό τών ι
δίων κυρίων τής γής καλλιέργειαν. Έάν δ Seliinalz (ΙΙο- 

λιτ. Οικονομία τόμ. Α', βιβλ. 2, μέρος 2, § 6) νομίζει 
τελειοτέραν τήν αυτοκαλλιέργειαν τής μισθώσεως, διά τόν 
λόγον οτι δ μισθωτής καθίσταται είδικώτερος εις τό έργον 
τοϋ εξαναγκασμού τής φύσεως ϊνα προδώση τά πλουτοφό- 
ρα μυστήρια αύτής· έν τούτοις ή καλλιέργεια τής γής 
υπό τών κυρίων της συνδέεται πρός τινας πολιτικούς λό
γους λίαν ύψηλού διαφέροντος. Είς λόγος, δι’ δν οί κύριοι 
τής Κερκυραϊκής έξοχης άπηλλοτριώθησαν έπ’ έσχατων, 
εις τήν κοινήν συνείδησιν, τοϋ αισθήματος (όπερ κατ εμέ 
εΐναι σημαντιζώτερον) τής ιδιοκτησίας, ήτο ή διά μακροϋ 
χρόνου άπομάκρυνσίς των άπό τής καλλιέργειας τής γής. 
Ή μοίρα αύτη είναι παγκόσμια ! Ούτω πως ήρχισαν αί 
μεγαλείτεραι οικονομικά! επαναστάσεις.—"Επειτα οί γεωρ
γικοί λαοί βεβαίως δέν υπήρξαν μέν οί λαμπρότεροι, ύπήρ- 
ξαν όμως οί διαρκέστεροι- ώστε απαιτείται ανάμιξες έναρ- 
μόνιος τέχνης,έμπορίας καί γεωργίας, ϊνα άποτελεσΟή πλή
ρης εθνική άνάπτυξις.—Έν τή Μ ε γ ά λ η Δ η μ ο κ ρ α- 
τίατοϋ Νέου Κόσμου, είναι ένδεικτικωτάτη τώ 
δ'ντι ή αναλογία τών διαφόρων έπαγγελμάτων, διότι κατά 
το 1840 έπί του όλου πληθυσμού έβεβαιώΟησαν 77 τοϊς 
ojo γεωργοί.

"Ωστε δέν δύναται τις νά συμβουλεύση είς ούδέν έθνος 
απολύτως τήν προτίμησιν τούτου ή εκείνου τοϋ συστή
ματος. Ίσως ό μετα'ςύ αυτών συναγωνισμός περιέχει τά 
σπέρματα τής όλης τελειοποιήσεως. 'Οποίον π. χ. κέρδος 
Οά έγεννάτο έν τή χώρα εκείνη, ήτις έν μέσω τής καλ-
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λιεργείας τών γαιών της άπέκτα τήν ομάδα έκείνην τών 
έπιχειρηματικών ειδικοτήτων, ήτις έν τοϊς λοιποΐς κλά- 
δοις τής βιομηχανίας καθ’ έκάστην θαυματουργεί ! Είναι 
τώ δντι παρατηρήσεως άξιον, οτι τά μεγαλείτερα τών νε- 
ωτέρων οικονομικών έργων οφείλονται είς τήν πρωτοβου
λίαν ούχί τών κυρίων τών χρημάτων ή τών κυρίων τών 
ακινήτων, άλλά τών έπιχειρηματιών. Έπ’ αύτήν τήν έ- 
ποψιν, τδ άπό τής μισθώσεως σύςημα καλλιέργειας είναι 
το δραγιζώτερον σχολεΐον τής έξοχης,ϊνα έπιδράσωσι τά 
παραδείγματά του καί είς τήν έπί μόρτη καλλιέργειαν 
καί είς τήν ύπό τών κυρίων τής γής ένεργουμένην. — 
Έκτός τούτου τό σύστημα τής διά μισθώσεως καλλιέρ
γειας κέκληται νά εϊσάξη έν τώ τόπω τά μεγάλα άποτε
λέσματα τής μεγάλης καλλιέργειας, διά τού συνεται
ρισμού ούχί μόνων τών κεφαλαίων, άλλά διά τοϋ συνε
ταιρισμού αύτών τών μικρών ιδιοκτησιών, φέρουσα έκ νέου 
είς τήν ζωήν άρχαίας τής έθνικής οικονομίας παραδόσεις 

καθ’ ά μαρτυρεί τδ πολύτιμον στοιχεϊον τοιούτου συνεται
ρισμού, όπερ διέσωσεν ήμΐν έζ τών συγγραμμάτων τοΰ 
Αφρικανού τδ τεμάχιον 31^1 τών Πανδεκτών βιβλ. 20, 

τίτλ. 1.
’Ενώπιον τής μεγάλης ανάγκης άνορΟώσεως τής άπό ι

στορικών λόγων καταπεσούσης 'Ελληνικής εξοχής, ένώ
πιον τής φυσικής βραδυπορίας τοϋ κατά τήν καλλιέργειαν 
τής Γής κλάδου τής βιομηχανίας, ένώπιον τών παραγ
γελμάτων τής ΙΙολιτικής Οικονομίας, νομίζω άτυχή δλως 
τόν νόμον τής 9 Ιουνίου 1871. "Οταν θέλετε νά είσαχΟή, 
είτε έν τή πόλει είτε έν τή έξοχή, τδ επιχειρηματικόν 
πνεύμα, το όποιον είναι τδ κύριον ελατήριου τής προόοου, 
μή κρεμάτε έπί τής κεφαλής αύτού τήν νέαν αύτήν σπά
θην τού Δαμοκρέους, τήν προσωρινήν έξ ω σ ιν τού 
μισθωτού. Άφ? ένός παραπονούμεΟα διά τήν έλλει- 
ψιν κεφαλαίων έν τή γεωργία, καί άφ’έτέρου π ρ ο σ ω ρ ι- 
ν ώ ς άποβάλλομεν έκείνους, οιτινες δύνανται καί νά τά
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ευρωσι καί νά τά ζ,ίζωσιν έν αύτή. Άφ’ ένός τ, φύσις πα
ρέχει τά έντελεστερα προϊόντα της έπι τιμή μακράς και 
ανενδότου έργασίας, και άφ'έτέρου ό νομοΟέτης ισταται μέ 
τό φόβητρον τής προσωρινής έξώσεως, άραγε έπι τή απλοϊ
κή έλπίδι νά βιάση τήν φύσιν νά δώση ταχύτερου τούς 
καρπούς της ;

Οσον περισσότερον παρατηρώ τήν Ελληνικήν έξοχήν 
έν τώ σχηματισμώ αύτής, έν τή Οερμότητι καί έν τή υ
γρασία αύτής, έξ ών άποτελούνται οί ισχυρότεροι τοΰ κλί
ματος οροί, τόσον περισσότερον πείθομαι περί τής υπερβο
λής τής ιδέας έκείνων, οίτινες είς πάσαν ομιλίαν μάς πα- 
ραπέμπουσιν είς τήν έκχέρσωσιν τών γαιών μας. Δέν ά- 

ρνοΰμαι οτι ώς αί γαΐαι τοΰ ΙΙάρνηΟος καί τοϋ 'Τμητού 
άπαντώνται πλεϊσται ακαλλιέργητοι έν Έλλάδι, ότι πά- 
μπολλαι έξ αύτών διά τής νεωτέρας γεωργικής άναπτύξεως 
δύνανται νά χρησιμεύσωσιν είς παραγωγικωτάτας φυτείας 
καί μάλιστα δασικάς. Δέχομαι, δτι καί παχύτερα·, γαΐαι 
βουνών καί ελωδών τόπων δέν εύρον έτι τούς καλλιεργη- 
τάς των. Σταματώ όμως καί άζων ένώπιον οικονομικού 
φαινομένου, το όποιον αποβαίνει περιεργότάτον διά τήν ε
πιμονήν μέθης έπαναλαμβάνεται δεύτερον ήδη άπό άρχαι- 
οτάτων ημερών. Διότι βλέπομεν, δπως είς τούς παλαιούς 
καιρούς ούτω καί είς τούς καΟ'ήμάς, τό ρεύμα τών έλλη_ 
ληνικών μεταναστεύσεων έξακολουΟούν τήν αύτήν διεύΟυν- 
σιν,καί ίνα παραλείπω τάς πρός δυσμάς μικράς κατά ποσόν 
μεγάλας κατά ποιόν άποκαταστάσεις, μοί άρκούσι τά Βυ
ζαντινά παράλια, ή μεγάλη πεδιάς τού Δουνάβεως, ό Εύ- 
ξεινος Ιϊόντος καί ή Ιίροποντίς, τά παράλια τής μικράς 
Ασίας καί ή Αίγυπτος. ΙΙολύ άτελή ιδέαν έχει βεβαίως ό 
άγνοών, οτι είς τά μέρη ταΰτα δέν ακμάζει απλώς ό Ελ
ληνισμός, άλλ.' ιδίως ό ελεύθερος Ελληνισμός.

Το φαινόμενον τοΰτο δέν μετέχει πολιτικής φύσεώς ώς 
έν τοΐς άρχαίοις χρόνοις, ούτε δύναται νά άποδοΟή άπολύ- 
τως είς τόν χαρακτήρα τής 'Ελληνικής φυλής. Διατί, έ-

τό άγνω- 
δέν είναι 

τό ρεύμα 
ής νεωτέρας ζωής κανονικώς ένερ- 

διότι τό ρεύμα τοΰτο 
κοινοτήτων, καταβαίνει είς 

ύπό τοϋ Έρμου καί σπεύδει 
:ύχας έν τοΐς κόλποις τής άρ- 
η τ ρ ό ς, τ ή ς Ά ν α τ ο λ ή ς. 

; Ηπείρου καί τής ΙΙελοποννή- 
δέν Οά σάς το κρύ- 
άναγινώσκ .ν, οτι ό- 

Έλληνικήν 1 Ιαλιγγενεσίαν 

τοΰ Ειρηνικού ωκεανού !
ούτος π" 
ένώπιον τό-„ 
τάςις — - 

compare?, 
τά 3!) τοΐς ο'ο τού 
..... ._τος- διότι έν 

ύξει αί γαΐαι εΐναι ώς μ 
οιοτι το επιχειρηματικόν τ 

ίνα έξαγάγη έκ τής ε, 
μιμούμενον

νώ ύπάρχει πλούτος ακαλλιέργητος έν τή χώρα, οί άν
θρωποι έγκαταλείπουσιν αύτήν τρέχοντες πρός 
στον. ΊΙ άπάντησις είς τήν έρώτησιν ταύτην 
δυσχερής δι’ έκεΐνον, όστις ήθελεν ακολουθήσει 
τής ύπό τό έμβλημα τ 
γουμένης μεταναστεύσεως ταύτης- 
άρχεται άπό τών γεωργικών 
τάς πεδιάδας, έμπνέεται 
νά ζητήση κατόπιν νέας 
χ α ί α ς, τής έ σ α ε ί μ η τ 
—Έρωτήσατε τά όρη τής 
σου, τής Στερεάς καί τών Νήσων 
ύωσι. ΙΙρό τίνος χρόνου έξεπλάγην 

ρεινοί Αρκάδες έώρταζον τήν 
είς τά παράλια του Εϊρη..

Τίνος ένεκεν ό άκμαΐος 
ξένην γ-ffV ; Τίνος ένεκεν 
γαιών ή κυρίως γεωργική 
goyt ' Etudes do Stalistique 
μόλις περιλαμβάνει 
—Ό λόγος είναι άπλούστατο 
κονοαική άνατ 
σ α ι, διότι τό επιχειρηματικόν πνεύμα δέν άνεφάνη 
έν αύτή, ίνα έξαγάγη έκ τής έρήμου ύδκ 
τώρΟωσεν αλλαχού, μιμούμενου τήν ράβδον του Αΐωΰσε- 
ως. Έάν μοί έλεγέ τις «ί δ ο ύ κ α ι ρ ο ς ν ά φαν ή,» Οά 
τον παοέπεμπον είς τήν πρό ολίγου νομοΟετηΟεΐσαν π ρ ο- 

ω σ ι ν τού μισθωτού ! . . . καί 
ιστορικήν σειράν μελετών, διδακτικωτάτην 

τινες ύπολήπτονται 

πληθυσμός προτιμά τήν 
·; τόσων άκαλλιεργήτων 
ημών κατά τον Ε. Ει:- 

seiziciiM olnd.·) 
δλου πληθυσμού; 
τή καθ' ήμάς οΐ- 
ή ύ π ά ρ / ζ υ-

• C —» Τ I * · ’ 
. ρ, όπως ήοη κα

Έάν μοί έλεγε
παοέπεαπον εί:I ·\ Μ Κ σ ω ρ ι ν η ν ε r 

είς ολόκληρον 
δι' εκείνους, οί 
βούνται τό μέλλον.

Τοιουτοτρόπως έρχεται κατά νούν 
τόν αέν νοαοΟέτ » · · ·

παρελθόν καί εύλα-

ή ιδέα έκείνων οίτι
νες έπεΟύμουν τόν μέν νομοΟέτην μάλλον ώς οργάνου δη
μοσιεύσεων τών κανόνων τοϋ ουσικοϋ δικαίου, τόν δέ πο
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λιτικόν μάλλον ώς θαυμαστήν τής σοφίας ολοκλήρου τού 
άνΟρωπίνου γένους, ή τής έαυτοΰ.—Τώ ό'ντι άφοΰ αγνοεί 
τις τούς οικονομικούς ορούς, ύφ' ούς εκτυλίσσεται ή εθνι
κή ζωή έν τή συνεχεία τών αιώνων, άς άκούη τουλάχι
στον τήν φωνήν τής συνειδήσεως,λαμβάνων μόνην τήν έ- 
νόχλησιν τοΰ καθαρισμού αύτής άπό παντός άλλοτρίου. 
Τότε Οά εΐναι άβλαβέστερος.—Έν τούτοις εΐναι τοιαύτη 
ή διασκευή του νόμου τής !) Ιουνίου 1871, ώστε προσκό

πτει πρός τήν άπλουστέραν θεωρίαν τοϋ φυσικού δικαίου. 
—Μέ κατηγορείτε ; ΙΙρέπει ν’άποδείξητε τήν ενοχήν μου. 
Μέ ενάγετε ; Πρέπει ν’ άποδείξητε τό χρέος μου.—Ταΰ
τα πάντα είναι όρΟά πανταχού άλλου, σάς λέγει ό νέ
ος νομοθέτης, έκτός έπί τής μισθώσεως. Κατ’ αύτήν πρέ
πει ό κύριος τοΰ κτήματος νά γείνη εναγόμενος, ό δέ μι
σθωτής νά έπιδιώξη τον οριστικόν αγώνα. Υποθέτω, οτι 
τινές Οά Οελήσωσι νά μελετήσωσι τόν νόμον Οά τούς ό- 
δηγήση ή π ρ ο σ ω ρ ι ν ή έ ξ ω σ ι ς τοΰ μισθωτό ΰ. 
Τί σημαίνει, έάν τό πράγμα δέν λέγεται- άρκεϊ οτι Οά γί
νεται.

« Ν

στηριου
• · f 

‘τεος 
πίεσιν τό ούσιώοες 
θώσιν εις ένάγοντα. 
τής ταχύτητος 
είς τό κτήμά τ 
σΟωτοΰ, τις 
ουτοτρόπως άληΟεύει 
ται, τώ δέ 
τοΰ.»—Ή 
πλούσιον καί 
φασις !

Ή ταχύτης 
τοΰ φωτός

Έκτος έάν ό δικαστής, έκ τοΰ δοκοΰντος τοΰ οποίου 
έςηρτήΟησαν όλαι αί έλπίδες (ούχί βεβαίως και τών μι
κρών τοΰ έργαστηρίου ή τοΰ άγροΰ έργατών), έκτός έάν 
έχη τά φυσικά χαρίσματα του Σολομώντος, ιδού οί μι
σθωτοί τοΰ άστεος και τής έξοχής ύπό τήν δεινοτέραν 

ούσιώδες εΐναι, αύτοί τ α χ έ ω ς νά μεταβλη- 
ς, καί τότε δέν ύπάρχει πλέον ή άνάγκη 

τής διαδικασίας. Άφοΰ είσέλΟη ό κύριος 
ου διά τής προσωρινής έξώσεως τοΰ μι- 

ή άνάγκη περαιτέρω πολυπραγμοσύνης ; Τοι- 
ό Ιΐύ αγγελικόν «τφ έχοντι δοΟήσε- 

μή έχοντι καί ό άν έχη άφαιρεΟήσεται άπ’αύ- 
ταχύτης τής διαδικασίας εΐναι άνάγκη διά τόν 
.ι πολυτέλεια διά τόν πτωχόν ! 'Οποία άντί-

εΐναι πρός τήν δικαιοσύνην, οτι ή ταχύ
της τοΰ φωτός προς τήν ημέραν. Έάν δέν διήνυε τό φώς 
τοΰ ήλιου 31,161 μυριόμετρα κατά παν δευτερόλεπτου, 

Οά είχομεν άναμφισβητήτως όλιγωτέρας ήμέρας είς τήν 
διάΟεσίν ήμών. Κακή έν τούτοις π ο λ ι τ ι κ ή εΐναι έκεί- 
νη, ήτις αντίκρυ τής ίσότητος τής διανομής τοΰ φυσι
κού φωτός εισάγει τήν άνισότητα τής διανομής τοΰ κοι
νωνικού φωτός, όπερ εΐναι ή δικαιοσύνη. “Οσαι κοινωνία·, 
έπολλαπλασίασαν το μέτρον τής δικαιοσύνης των έπολ- 
λαπλασίασαν συγχρόνως καί τούς κινδύνους αύτών.—Το 
πολιτικόν συμφέρον άπήτει νά συνδυασθή ή ταχύτης ού
χί μετά τής προσωρινής, άλλά μετά τής οριστικής δι
καιοσύνης. 'Ο νομοθέτης ήκολούΟησεν άλλην οδόν άλλα 
τίς εΐναι άνώτερος τοΰ άμελίκτου νόμου τών περιστά
σεων ;

Υποθέσατε, οτι διά τής προσωρινήςέξώσεως 
τό δοκοΰν τοΰ δικαστοΰ ενεργεί" πέντε κατ’ έτος λάθη έν 
έκάστη άγροτική κοινότητι ή έν έκάστη τής πόλεως συ
νοικία. Ιδού μετ’ ολίγα έτη Οά σχηματισθή μεγάλη πο- 
σότος αιτίων, ικανών ίνα άνοίξωσι βαθύ χάσμα μεταξύ 
τών κυρίων τής γής καί τών μή τοιούτων, οπερ μεθερμη
νεύεται (είς τήν γλώσσαν καί τό αίσθημα τών εργαζο
μένων συνηΟέστερον διά τών βραχιόνων) είς χάσμα με
ταξύ κεφαλαιούχων καί έργατών. Ζήτημα φοβερόν, τοΰ ο
ποίου ό νομοθέτης πρέπει ούχί νά έπιδιώκη τήν λ ύ σ ι ν 
άλλά νά άποφεύγη τήν Οέσιν.

Έάν ό νομοθέτης έχη πεποίΟησιν είς τήν προσωρινήν 
δικαιοσύνην τοΰ δικαστοΰ, ήκιστα άκριβή, φαίνεται, έχει 
ιδέαν περί τοΰ προσωρινού δ ι κ α ς- ι κ ο ΰ δοκοΰν
τος, ί'να έμπιστευΟή αύτώ ζήτημα, τό όποιον όρα, ώς νο
μίζω, άπέδειξα, τά θεμέλια αύτά τής κοινωνίας. Τό κατ’ 
έμέ Οά έπροτίμων, ό μηχανικός νά μή ήναι μακράν τής 
μηχανής, ούδ’ ό νομοθέτης μακράν τής περί τοΰ μέλλον
τος προνοίας.

ΚΑΊΆΣΤΑΤΙΚΑΙ 11ΑΗΡΟΦΟΡΙΑΙ-

Έκ τοΰ πρό ολίγου δημοσιευΟέντος ύπό τοΰ Κ. Hilbncr 
ένιαυσίου (1877) «Καταστατικού Πίνακος,» άνήκοντος 
είς τήν πρώτην τάξιν τών ειδικών έπί τής ύλης ταύτης 
συγγοαοών, πλτ,οοοοοούυ.εΟα ποοσοάτους τινας άνωτάτους 
καί κατωτατους όρους έπί τής κινήσεως τοΰ πληθυσμού
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καί έν γένει έπι τής άναπτύξεως τής σιδηροδρομικής καί 
τηλεγραφ ικής συγκοινωνίας.

Τοιουτοτρόπως—έπί 10,000 κατοίκων,—κατά μέν τούς 
τοκετούς ό μεγαλείτερος άριθμός ανήκει είς τήν Γερμανίαν 
(406), ο μικρότερος είς τήν Γαλλίαν (2(53)· ή Ρωσσία έν 
τώ μέσω, μάλλον πρός τήν τελευταίαν κλίνουσα (300). 
Κατά όέ τάς άποβιώσεις, ή μεγαλειτέρα Ονησιμότης απο
δίδεται τή Χύστρο-Ούγγαρία (352) καί ή μικροτέρα τή 
Μεγάλη Βρετανία (220)· ή Ρωσσία κεϊται έν τω μέσω, 
μάλλον προς τήν πρώτην άποκλίνουσα. Κατά όέ τούς γά
μους ό μεγαλείτερος άριθμός άνήκει εις τήν Γερμανίαν(ΟΟ), 
κατόπιν τής όποιας έρχονται κατά σειράν ή Χύστρία, ή 
Γαλλία, ή Ισπανία, ή Ιταλία, ή Μεγάλη Βρετανία καί 
ή Ρωσσία (68 κατ' αύτήν γάμοι).

"Οσον άφορα τούς φοιτώντας έν τοΐς προκαταρκτικούς 
σχολείοις,—έπί 10,000 κατοίκων,—υπολογίζονται 2,000 
τοιοϋτοι μαΟηταί έν ταΐς Ήνωμέναις Ιίολιτείαις τής Α
μερικής, 10 40 έν Γερμανία, I 140 έν Βελγίω, 990 έν Γαλ
λία, 910 έν 'Ολλανδία, 890 έν Χύστρο-Ούγγαρία, 800 
έν Αγγλία, 700 έν'Ιταλία, 300 έν Ισπανία καί 150 έν 
Ρωσσία.

Ή μεγαλειτέρα έ'κτασις τών σιόηροόρόμων άνήκει εις 
τάς Ηνωμένας ΙΙολιτείας τής Αμερικής (120,000 χι
λιόμετρα, 1 έπί 1 |( □ μιλίου)' κατόπιν έρχονται ή Γερ
μανία (28,000 χιλιομ. 1 έπί ’/ □ μιλ.), ή Μεγάλη Βρε
τανία (27,000 χιλ. 1 έπί !|( □ μιλ.), ή Γαλλία (21,761 
χιλ. 1 έπί |2 □ μιλ.), ή Χύστρία (16,238 χιλ. 1 έπί 
2Ι, □ μ'·λ·)» ή Ρωσσία (15,900 χιλ. 1 έπί 5 □ μιλ.),
ή Ιταλία (7,700 χιλ. 1 έπί μιλ.), ή Ίσπανία(5,900 
χιλ. 1 έπί 1 J[3 (j μιλ.), τό Βέλγιον (3,500 χιλ. 1 έπί 
‘L.D μ^.).

Εάν συγκοινωμεν τήν έκτασιν τών τηλεγοαοικών γοαυ.- 
μων προς την τον ισοπεοων σιοηροορομικων, η οευτερα 
είναι πρός τήν πρώτην ώς I : 2 ‘]2 έν Γαλλία, Ισπανία, 
Ιταλία καί Ρωσσία, ώς 1:2 έν Χύστρο-Ούγγαρία, καί 

ώς 1:1 * |3 έν Γερμανία καί Μεγάλη Βρετανία. Έν ταΐς Ή
νωμέναις Ιίολιτείαις τής Αμερικής καί έν Βελγίφ,συγκρι
τικής ολίγον υπερτερεί ή έ'κτασις τών τηλεγραφικών γραμ
μών τής τών ισόπεδων σιόηροόρόμων.

Γ. Π. Β.


