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ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ Ν. Γ. ΠΑΣΣΑΡΗ, Όίός Εύρ1π!3ου. δΐ.

Έν γένει ή τιμή τής εργασίας, ώς τάσης άλλης πραγ
ματείας, κανονίζεται άφ' ένός μέν ύπό τής ζητήσεως καί 
τής προσφοράς τών εργατών, άφ' ετέρου οέ ύπό τής τιμής 
τών πρός ζωάρκειαν αναγκαίων. "Οσον πλειοτέρα ή ζήτη- 
σις τών έργατών τόσον τά διδόμενα αύτοϊς έφόδια, είς 
άντάλαγμα τής εργασίας των, πλειότερα και άνωτέρας α
ξίας· τάνάπαλιν δέ όσον μικρότερα ή ζήτησις τών έργατών, 
τόσον τά έφόδια περιορίζονται είς ποσόν καί καταβιβάζονται 
είς αξίαν.

Άλλ’ ένώ τοιαύτη ή γενική έπί τοϋ προκειμένου έννοια, 
ή τιμή τών έφοδίων τής ζωής πρέπει νά έξετασθή ιδιαι
τέρως, διότι έξασκεϊ σημαντικ οτάτην έπιρροήν κατά τινας 
περιόδους τής έθνικής οικονομίας. Ύποτιθεμένης έκτακτου 
ευφορίας ή σιτοδείας,άς έρευνήσωμεν τάς έξ αύτών τύχας 
τοϋ ημερομισθίου. ’Αρκεί νά συνυποθέσωμεν οτι πρόκειται, 
κατ’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις, καί περί τοϋ αύτοϋ αρι
θμού έργατών, ινα έχωμεν πλήρη τά αναγκαία έπί τοϋ θέ
ματος οικονομικά διδόμενα.

Κατά μέν τά έτη τής μεγάλης αφθονίας αύξάνει ή ζή- 
τησις τής έργασίας, διότι οί έπιχειρηματίαι οί άγοράζον- 
τες τήν εργασίαν διαθέτουσι πλείονα πρός τοϋτο κεφάλαια, 
δέν είναι δέ εύκολου πάντοτε νά εύρεθή ό ζητούμενος α
ριθμός τών βραχιόνων, ώστε απαιτείται ή μετάβασις τής
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ζητήσεως και προς εύπορώτερα έτι στρώματα τής κοινω 
νιας, τά όποια ίνα μισΟωΟώσιν άποβλέπουσινείς μείζονα ά- 
γοραιαν τής εργασίας των τιμήν. Οί δέ έκ τών προτέρων 
ύπάρχοντες έν τή βιομηχανία έργάται, ένώπιον τής παντα- 
χόθεν ζητήσεως αύτών, προβιβάζουσι τάς απαιτήσεις των 
μάλιστα αύτη είναι ή κανονική οδός, δι’ής άρχεται ή προ
κειμένη περί τά ημερομίσθια μεταβολή.

Κατά οέ τά έτη τής μεγάλης αφορίας περιορίζονται 
τά πρός χρήσιν τής βιομηχανίας ύπάρχοντα παρά τοϊς έ- 
πιχειρηματίαις κεφάλαια. Οί οΐκογενειάρχαι περιορίζουσι τον 
αριθμόν τών υπηρετών αύτών πολλάκις ύπό τόήμισυ, καί 
οί καταναλωταί μετριάζουσι τάς αγοράς των. Επομένως 
οι όλης τής ποικιλίας τών περιστάσεων μέγας αριθμός 
βραχιόνων απομένει έπί τέλους άνευ έργασίας. Τότε εισέρ
χεται δ περί τής ζωής αγών εις τήν σκληροτέραν αύτοΰ 
έννοιαν, διότι ή τιμή τής έργασίας, τό -ημερομίσθιον, κα- 
ταβαίνει μέχρι τών στοιχειωδέστερων όρων τής ύπάρξεως, 
ένώπιον τής οποίας πλανάται ή άπαισία άΟλ ι ό τη ς, έ
τοιμος νά καταβροχΟίση κατά πρώτον τά άσθενέστεραπλά
σματα καί κατόπιν τά ισχυρότερα, μέχρις δτου έλΟη ή μοι
ραία μεταξύ ζητήσεως καί προσφοράς ισορροπία.

Αύτή είναι ή καθολική διεύΟυνσις τών έργατικών ημε
ρομισθίων κατά τάς μεγάλας μεταβολάς τών έκτάκτων 
εύφοριών καί σιτοδειών. Κατά τό 1740, λέγει δ Smith, έ
τος φοβέρας σιτοδείας έν 'Αγγλία, εύτυχεΐς ήσαν οί εύ- 
ρίσκοντες έργασίαν αντί μόνης τής τροφής αύτών, ένω κα- 
τα τά έπελΟόντα έτη τής εύφορίας ήτοδύσκολοςή εύρεσις 
ύπηρετών. Καί έν Γερμανία κατα τήν μεγάλην τών μέσων 
τοΰ ιγ αΐώνος εύφορίαν ήναγκάσΟησαν οίεύγενεϊς νά καλλιερ- 
γήσωσιν αύτοι τούς αγρούς των. Ή επομένη καταστατική 
τών έν Αγγλία ημερομισθίων ανήκει εις σχετικήν έννοιαν. 
Τώ 1270 έτιμάτο ό μέν σίτος (το κουάρτερ) 6 σελ. 8 πεν. 
ή οέ ημερήσια έργασία 1 σελ. πεν. Κατά τό 1390 δ 
σίτος 8 σελ. Ο πεν. καί ή εργασία 3 σελ. Κατά το 1590 

ό σίτος 20 σελ. καί ή έργασία 8 σελ. Κατά τό 1001 δ 
σίτος 21 σελ καί ή έργασία 10 σελ.

Έν γένει κατά τά έτη έν οϊς τά εφόδια τής ζωής ύπερ- 
τιμώνται, τό ημερομίσθιον τίθεται άφ’ ένός μέν εις την ά- 
νάγκην νά ύποτιμηΟή ένεκα τών προεξηγηΟέντων όρων τής 
σιτοδείας, άφ’ ετέρου δέ άμα ώς ό αριθμός τών έργατών 
περιορισΟή εις το άναγκαίον όριον τής ζητήσεως αύτοΰ, εύ- 
Ούς άρχεται ή τάσις πρός ύψωσιν τοΰ πεπτωκότος ημερο
μισθίου, διότι ή παραγωγική δαπάνη είναι ορος άναποφευ- 
κτος τής τιμής τών πραγματειών, έν τή παραγωγική δέ 
τής έργασίας δαπάνη πρωτεύει ή τοΰ έργατικοΰ στομάχου 
τροφή· ώστε πρέπει τό ημερομίσθιον νά άναβή μέχρι πλη
ρωμής τής δαπάνης ταύτης,άμα ώςκαταστή αύτη αναγκαία.

Ιίαίέν τοϊς έτεσι δέ τής αφθονίας ή προεκτεθείσα τάσις 
πρός ύψωσιν τών ημερομισθίων,—διότι μειοΰται καΟέκαςον 
έργατικόν άτομον ή ανάγκη τής προσφοράς αύτοΰ, έν ώ 
χρόνω περιπλέον ή ζήτησις πλεονάζει,—δέν πρέπει νά Οε- 
ωρηΟή ύπέρ πολύ άπόλυτος. Τροποποιείται έν μέρει αύτη, 
καθόσον τά έφόδια τής ζωής ύποτιμώνται ένεκα τής εύ- 
Οηνίας, διά τήν έλάττωσιν τής παραγωγικής τοΰ έργα- 
γατικοΰ πληθυσμού δαπάνης, τής περί τήν τροφήν.

Παρατηροΰμεν έκ τών άνωτέρω, οτι έν τή κατά τοπους 
καί χρόνους ποικιλία τής τιμής τών τροφίμων ύπάρχουσι 
δύο γενικότατα! αίτίαι εις αρμονικήν τών ημερομισθίων ά- 
ποκατάστασιν. Είτε ή εύφορία ύψώσει ταΰτα είτε ή σιτο- 
οία τά καταβιβάσει, ή τιμή τής πρός ζωάρκειαν παραγω
γικής δαπάνης έπί τέλους θέλει έπηρρεάσει τήν τιμήν τής 
εις ήν καταβάλλεται αύτη έργατικής δυνάμεως, τούτεστι 
τό ημερομίσθιον. ’Εντεύθεν δέ εξηγείται τίνος ένεκα τά η
μερομίσθια είναι σταθερότερα τής τών τροφίμων τιμής, αί 
αύξομειώσεις τής όποιας, έν τή συνεχεία τοΰ χρόνου, άντι- 
σταθμίζονται.

OIKONOMIK.il


6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙ1ΣΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ. 7

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ·

Τελευταία δημοσίευσις τοϋ έν Αύστρία Υπουργείου του 
Εμπορίου παρέχει τάς έπομένας πληροφορίας περί τής έν 
γένει καταστάσεως τής Ευρωπαϊκής τηλεγραφίας. Ύπό 
τήν έποψιν τών τηλεγραφικών γραμμών άπο 178,114χι
λιομέτρων τώ 1865 άνέβη αύτη εις 318,266 τώ 1872, 
εις 336,402 τώ 1875 κα! εις 351,394 τώ 1876. Ί’πο τήν 
έποψιν τών τηλεγραφικών συρμάτων άπο 543,144 χιλιο
μέτρων τώ 1865 άνέβη εις 873,920 τώ 1872, εις 944, 
833 τώ 1875 και εις 1,004,291 τώ 1876. Ύπό τήν έ- 
ποψιν τών διαμειφθέντων τηλεγραφημάτων άπό 20,850, 
511 τώ 1865 άνέβη εις 61,648,134 τώ 1872, εις 77, 
847,955 τώ 1874 και εις 81,757,981 τώ 18'6. Συγκρι- 
νομένης τής τετραετίας 1 872—75 πρός μόνον τό έτος 
1876, παρατηρεϊται οτι αί τηλεγραφικά! γραμμαι έν έκεί- 
νρ μέν ηυξησαν κατά 18,140 χιλιόμετρα, έν τούτω δέ 
κατά 14,988, τά τηλεγραφήματα έν έκείνη μέν ηυ
ξησαν κατά 16,199,821, έν τούτω οέ κατά 3,910,026. 
"Οθεν ή κατά τό 1876 αύξησις έπι μέν τών τηλεγραφη
μάτων ύπήρξεν άνάλογος πρός τήν κατά μέσον δρον καθ’ 
έκαστον τών προηγουμένων τεσσάρων έτών, έπι δέ τών 
τηλεγραφικών γραμμών άπεδείχΟη κατά πολύ γενναιότερα, 
διότι έφΟασε τά γ όλης όμοΰ τής τετραετίας. "Οσον άφο- 
ρα τάς σχέσεις μεταξύ τών δύο έτών 1875 και 1876, ή 
πρόοδος του τελευταίου αποτελεί 5 περίπου τοϊς ο]ο, τό- 
κατά τάς τηλεγραφικάς γραμμάς οσον και κατά τά τη
λεγραφήματα.

Ή διεθνής διανομή τών τηλεγραφικών κατά τό 1876 
φαινομένων ύπελογίσΟη μεταξύ 22 επικρατειών, και δύνα
ται να μελετηθή ύπό διαφόρους επόψεις. "Οσον άφορα τήν 
τηλεγραφικήν δραστηριότητα, ή κεφαλή τής κλίμακος 

άνήκει εις τήν δημοκρατικήν Ελβετίαν και ή ούρα εις 
τήν μονοκρατορικήν Ρωσσίαν. Επι 1000 κατοίκων έν μεν 
τή ’Ελβετία άναλογοΰσι 1061 τηλεγραφήματα, έν οέ τή 
Ρωσσία 45 ! Ό ηλεκτρικός λοιπόν σπινΟήρ έχει μεταξύ 
τόσων άλλων και ιδιαιτέραν έννοιαν μεγάλης σημασίας. 
Βεβαίως ύπάρχουσι πολλά! εις ποικιλίαν κοινωνικά! περι
στάσεις· όταν όμως λαός τις έμπιστεύεται εις άλλους τήν 
ένόχλησιν τοϋ διά λ]σμόν του σκέπτεσΟαι, πρός τι τό με- 
γα τής πνευματικής συγκοινωνίας έργαλεϊον.—ΊΤ κατά 
χώραν άνάπτυξιςτών τηλεγραφικών γραμμών και τών τη
λεγραφείων άνήκει εις άλλην τάξιν ιδεών. Έν τούτοις και 
κατ’ αύτήν παρατηρούνται σχετικά! άναλογίαι, έν αίς πά
λιν τελευταία παρίσταται ή Ρωσσία. Τοιουτοτρόπως έπι 
100 □ χιλιομέτρων άπαντώνται εις μέν τό Βέλγιον 17,2 
χιλιογ. τηλεγραφικά! γραμμαι, εις δέ τήν Ρωσίαν 0,3· και 
ένώ έν ’Ελβετία έ'ν τηλεγραφείου άναλογεϊ πρός 2780 κα- 
τοίκοις, έν Ρωσσία δι' ενός τοιοϋτου πρέπει νά οϊκονομη- 
Οώσιν 1 13,090 άνθρωποι.

Ιδού πώς τά σχετικά φαινόμενα έξετυλίχΟησαν έν ετει 
1876 καθ' έκάστην χώραν τής Εύρώπης :

Χώραι. έπι 1000 κατ. έπ! 100 □ χιλιομ. 1 τηλε-
— — γραφεϊον έπι

’Ελβετία 1061 τηλε- 1;ΜΖ·γραμμαι 2,780 κάτ.
’Ολλανδία 641 ραφήμ. 10,5 » 23,520 »
Μ. Βρετανία 638 » 12,9 » 8,990 »
Βέλγιον 538 » 17,2 » 10,410
Δανιμαρκία 494 7,9 » 16,400
Βυρτεμβέργη 418 12,9 » 5,490

415 «) 9 14,200Νορβηγία
Βαυαρία 359 » 10,2 » 5,530
Αεξεμβούργον 324 11,2 12,450
Γερμανία 286 8,6 14,160
Γαλλία 275 » 10,3 12 650 »
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Σουηδία 252 1,8 » 13,400
Αύστρία 216 » 7,3 » 21,230 »
Ιταλία 204 » 7,6 » 22,510

Ελλάς 177 » 5,4 V 22,620 »
Ρουμουνία 115 » 3,3 64,220 »
Ούγγαρία 111 Μ » 42,150 »
Τουρκία 124 6,8 » 25,190
Σερβία 123 » 3,3 » 36,120 »
Πορτογαλία 102 » 3,7 » 30,070 »
’Ισπανία 77 » Μ » 63,630 »
Ρωσσία 45 0,3 » 113,090 »

"Οσον άφορα τήν ' Ελληνικήν ιδίως έποψιν τοϋ άνωτέρω
πίνακος, κατά μέν τά τηλεγραφήματα τήν 15ην βαθμίδα 
κατέχει ή Ελλάς, κατά οέ τάς τηλεγραφικάς γραμμάςκα'ι 
τά τηλεγραφεία τήν 14ην. Μεταξύ τών τριών μεσημβρι
νών χερσονήσων τής Ευρώπης ή ήμετέρα επικράτεια ε- 
πεται μέν άμέσως τής Ιταλικής, προηγείται δέ κατά πο*  
λυτής Ίβηρικής και έν γένει τής Ρουμουνίας, Ούγγαρίας, 
Τουρκίας, Σερβίας, και Ρωσσίας.

Πρός καθολικήν κατανόησιν τής έν έτει 1876 τηλεγρα
φικής έν Ευρώπη καταστάσεις, παρατηρητέον οτι έκ τών 
81,737,981 τηλεγραφημάτων, 75.4 45,846 ήσαν ιδιωτικά 
και 0,312,135 έπίσημα. "Οσον άφορα τά ιδιαίτερα κατά 
τόπους κέντρα τής τηλεγραφ ικής ένεργείας, ήριΟμοϋντο 
27,264 τηλεγραφεία έξ ών 1 7,030 δημόσια και 10,234 
ιδιωτικά, άνήκοντα εις σιδηροδρόμους. "Οσον άφορα τήν 
κατά χώρας διανομήν τών ανωτέρω απολύτων αριθμών 
εις τηλεγραφήματα, τηλεγραφικάς γραμμάς και τηλε
γραφεία, ιδού πώς έχουσι ούτοι.

1) Μ. Βρετ ανί α.—21,437 303 τηλεγραφήματα ι
διωτικά, 382,720 επίσημο;· 40.650 τηλεγραφικά! γραμ- 
μα'Γ 3,739 δημόσια τηλεγραφεία1 1,656 σιδηδορομικά.

2) 1'ερμ α ν ί α.—10,253,843 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 

396,151 έπίσ: 38,791 τηλ. γραμμαι’ 2,532 τηλεγραφεία 
δημόσια, 2,577 σιδηροδρομ.

3) Γ α λ λ ί α. — 10,052,161 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 
1,360,000 έπίσ: 54,550 τηλ. γραμμαι· 2,890 τηλεγρα
φεία δημόσια· 151 G σιδηρ.

4) Ί τ α λ ί α.—5,617,925 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 151, 
309 έπίσ: 22,349 τηλ. γραμμαι’ 1221 τηλεγραφεία δημ. 
631 σιδ.

5) Αυστρία.—4,656,074 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 327, 
8 J 0 έπίσ: 22,112 τηλ. γραμμαι’ 1,016 τηλεγραφεία δημ: 
1313 σιδ.

6) Ρωσσία.—3,918,653 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 259, 
881 έπίσ: 65,373 τηλ. γραμμαι· 766 τηλεγραφεία δημ: 
999 σιδ.

7) Έλβετία.— 2,918,858 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 
68,175 έπίσ: 6,462 τηλ. γραμμαι· 989 τηλεγραφείς δημ: 
103 σιδ.

8) Βέ λ γ ι ο ν. — 2,908,71 8 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 
6,196,049 έπίσ: 5,086 τηλ. γραμμαι· 519 τηλεγραφεία 
δημ: 94 σιδ.

9) ‘Ο λ λα ν δ ί α.—2,443,587 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 
19,407 έπίσ: 3,470 τηλ. γραμμαι· 1G2 τηλεγραφεία δημ: 
173 σιδ.

10) 0ύγγαρία. — 2,910,304 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 
277,694 έπίσ: 14,498 τηλ. γραμμαι- 368 τηλεγραφεία 
οημ: 543 σιδ.

11) Βαυαρία.— 1,806,532 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 
93,684 έπίσ: 7,770 τηλ. γραμμαι' 909 τηλεγραφεία δημ: 
25. σιδ.

12) Ισπανία. — 1,298,61 I τηλεγραφήματα ίδιωτ: 
292,209 έπίσ: 12,260 τηλ. γραμμαι1 264 τηλεγραφεία 
δημ.

13) Σου η ο ία.—1,105,019 τηλεγραφήματα ίοιωτ;
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524,404 έπίσ: 8,022 τηλ. γραμμαι, 327 τηλεγραφεία δημ: 
301 σιο.

14) Δ α ν ι μ α ρ κ ί α.—940,055 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 
25,079 έπίσ: 3,035 τηλ. γραμμαι' 116 τηλεγραφεία δημ: 
110 σιδ.

15) Βυρτεμβέργ η.—7 84,578 τηλεγραφήματα ί
διωτ: 121,940 έπίσ: 2,.’>31 τηλ. γραμμαι' 343 τηλεγρα
φεία δημ: 10 σιδ.

16) Νορβηγία. — 749,086 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 
46,111 έπίσ: 7,143 τηλ. γραμμαι- 127 τηλεγραφεία δημ: 
70 σιδ.

17) Τ ουρκία.—722,236 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 488, 
520 έπίσ: 25,232 τηλ. γραμμαι' 397 τηλεγραφεία δημ: 
47 σιδ.

18) Ρουμουνία.— 710,370 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 
137,325 έπίσ: 4,046 τηλ.γραμμαι' 79 τηλεγραφεία δημ: 
83 σιδ.

19) II ο ρτ ο γ α λ λ ί α.—449,953 τηλεγραφήματα ί
διωτ: 42,018 έπίσ: 3,533 τηλ. γραμμαι' 146 τηλεγρα
φεία δημ: I σιδ.

60) Έλλ άς.—268,415 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 6,480 
έπίσ: 2730 τηλ. γραμμαι' 67 τηλεγραφεία δημ: 2 σιδ.

21) Σερβία.— 151,882 τηλεγραφήματα ίδιωτ: 12, 
370 έπίσ: 1,461 τηλ. γραμμαι. 137 τηλεγραφεία δημ.

22) Αουξεμβοϋργον. — 61,010 τηλεγραφήματα 
ίδιωτ: 1,799 έπίσ: 290 τηλ. γραμμαι' 16 τηλεγραφεία 
δημ: 22 σιδ.

Έκ τής γενικής έννοιας τών ανωτέρω κατά τόπους 
τηλεγραφικών αριθμών προκύπτει, οτι ή Ελλάς διατελεΐ 
έν τή 20ή βαθμίδι τής κλίμακος έπί τών ιδιωτικών τηλε
γραφημάτων, έν τή 21ή έπί τών επισήμων, έν τή 19ήέπί 
τών τηλεγραφικών γραμμών, έν τή 20ή έπί τών δημοσίων 
τηλεγραφείων καί έν τή 19ρέπιτών σιδηροδρομικών. 11α- 
ρατηρήσεως άξιον, οτι ή Ελλάς καθυστερεί κατά τό ήμισυ 

σχεδόν τής Σερβίας, οσον άφορα τά έπίσημα τηλεγραφή
ματα (6,480 : 12,370), έξ ούπερ συνάγεται διπλάσιά κυ
βερνητική κατά τόν Σερβικόν τηλέγραφον δραστηριότης. 
Οί αριθμοί τής ιδιωτικής κατά τάς χώρας ταύτας τηλε
γραφίας (268,485 : 151,882) μαρτυροϋσιν άπ’ έναντίας 
εύρωστοτέραν τήν οικονομικήν τής Ελλάδος άνάπτυξιν, 
πρός τήν οποίαν βεβαίως άνάγεται καί ή, άπέναντι τών έν 
Σερβία, κατά τό διπλάσιον σχεδόν μείζων έν Έλλάοι έπε- 
κτασις τών τηλεγραφικών γραμμών (2,7^0 : 1,461) και 
τών τηλεγραφείων (67:37). Ώς πρός τά τελευταία παρα- 
τηροΰμεν, ότι συνυπολογ (ζομένων τών δημοσίων πρός τά 
σιδηροδρομικά, ό ανώτερος αριθμός τών τηλεγραφείων α
παντάται έν τή Μ. Βρετανία 5,375, κατόπιν τής οποίας 
έρχονται κατά σειράν ή Γερμανία 5,109'ή Γαλλία 4,406' 
ή Αυστρία 2,329' ή Ιταλία 1,851' ή Ρωσία 1,765' ή 
Ελβετία 1,092 κλπ.

Ιδιαιτέρας σημασίας είναι ή έν ταϊς διαφόραις χώραις 
αναλογία τοϋ τηλεγραφικού προσωπικού καί τών αναγκαίων 
μηχανημάτων.

Χώρας Πρόσωπα Μηχαν.
— — —

Μ. Βρετας!α 11.654 11,741
Ρωσσία 6.791 1.877
Γαλλία 5.608 5.209
Ιταλία 4,444 2,010
Γ ερμανία 3,599 5,238
Αυστρία 3.348 1,724
Τουρκία 2,894 1.240
’Ισπανία 2,531 465
Βέλγιον 1.840 1.110
Ουγγαρία 4.321 1.297
'Ολλανδία 1,121 397
"Ολον πριοσωπικοϋ 50,968.

Πρόσωπα

’Ελβετία 4,082
Ρουμουνία 1.061
Σουηδία 743
Ιίορτογαλλία 725
Νορβηγία 661
‘Ελλάς 380
Βαυαρία 3/4
Δανιμαρκία 340
Σερβία 255
Βυρτεμβέργη 152
Αουξεμβοϋργον 34

Μηχαν.

1,408
362
481
25ΐ
362
130

1,715
252
52

586
2G

"Ολον μηχανημάτων 37,964

Έκ τοΰ ανωτέρω πίνακος παρατηρεί τις δύο έπικρατοϋν- 
τα έν τή Ευρωπαϊκή τηλεγραφεία συστήματα. Κατά τό 
μέν, οί αριθμοί τών τηλεγραφικών υπαλλήλων καί μηχα
νημάτων, κατά τό μάλλον ή ήττον, συμβαδίζουσιν, ένίοτς
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δε καί ανώτεροι είναι οί δεύτεροι τών πρώτων κατά τό 
δέ, οί αριθμοί τών προσώπων ύπερτεροϋσιν, ύπεράνω πάσης 
αναλογίας,τούς τών μηχανημάτων. Επικεφαλής τοϋ πρώ
του συστήματος είναι η Γερμανία, καί σχετικώς προπο
ρεύεται ή Βαυαρία καί ή Βυρτεμβέργη, καθ’ άς τά μηχα
νήματα είναι τετραπλάσια τών προσώπων ακολούθως έρ
χονται ή ’Ελβετία, ή Αγγλία, ή Ούγγαρία καί ή Γαλλία. 
Αί λοιπαί χώραι άνήκουσιν εις το αντίθετον σύστημα· έν 
'Ισπανία έν τηλεγραφικόν μηχάνημα αναλογεί προς 6 υ
παλλήλους, έν Σερβία πρός 5, έν ’Ολλανδία πρός4,έν Ρωσ
σία πρός 3 j έν Πορτογαλλία καί Έλλάδι πρός 3, έν Ι
ταλία καί Αύστρία πρός 2, κλπ. Μεταξύ τών δύο τούτων 
συστημάτων τό προοδευτικώτερον βεβαίως είναι έκεΐνο, τοΰ
όποιου οί άνθρωποι κινοϋσιν άναλόγως πλείονας μηχανάς.

Ή σχέσις τών τηλεγραφημάτων πρός τό προσωπικόν 
αποτελεί ιδιαιτέραν έπί τοϋ προκειμένου έννοιαν, διότι α
νάγεται εις τήν οίκονομικωτέραν καί άποτελεσματικωτέ- 
ραν καλλιέργειαν τής τηλεγραφικής έπιχειρήσεως. Έπί τοΰ 
θέματος τούτου τά πρωτεία άνήκουσιν εις τήν Βυρτεμβέρ
γη'/,ήτις δι’ 153υπαλλήλων έξέπεμψεν 906,518 τηλεγραφή
ματα, άναλογοϋντα 5925πρός ένα ύπάληλον,—εις τήν Βαυ
αρίαν 374 υπάλ. 1,900,216 τηλεγ. ήτοι 1 πρός 5,080,— 
εις τό Βέλγιον 1840 υπάλ. 9,104,767 τηλεγρ. ήτοι 1 
πρός 4,948,—καί εις τήν Γερμανίαν έν ή 3599 ύπάλ. 10, 
649,994 τηλεγρ. ήτοι 1 πρός 2,959, κλπ. "Οσον άφορα 
τήν Ελλάδα, 380 ύπάλληλοι άντιστοιχοϋσι πρός 274,965 
τηλεγραφήματα, ήτοι 1 πρός 723. Έν τούτοις ύπάρχουσι 
καί βαρύτεροι οροί, έν Σερβία π. χ. έν ή 255 ύπάλλ. 164, 
252 τηλεγρ. ήτοι I πρός 644.καί έν Τουρκία, έν ή 2894 
υπάλ. 1,210,756 τηλεγρ. ήτοι 1 πρός 418. Ή έννοια τών 
ανωτέρω έν γένει αριθμών οδηγεί πρός ποιον σημεϊον κεϊ- 
ται ή σκοπιμωτέρα διά τούς εύλαβουμένους τά παραδείγ
ματα διεύΟυνσις.

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-

Δύο συστήματα περί τήν τοποθέτησιν τών δρίων τής 
Πολιτικής Οικονομίας ύπάρχουσι. Κατά τό μέν, αρκεί ή 
σφαίρα τής παραγωγής καί τής διανομής τοϋ πλούτου, ίνα 
ικανοποίησή τήν θετικήν τής έπιστήμης ταύτης φιλοδο
ξίαν. Κατά τό δέ, ή δικατοοοσία τής Πολιτικής Οικονο
μίας έκτείνεται έφ" όλης τής κοινωνίας, τής οποίας περι
λαμβάνει τόν οργανισμόν μεθ’ όλων τών έξ αύτοϋ τάσεων. 
Κατά τοϋ πρώτου συστήματος ήγέρθησαν ζωηρότατα ι 
μομφαί, οτι δέν μελετά τόν άνθρωπον, τήν κοινωνίαν καί 
τον οργανισμόν αύτής ύπό δλας αύτών τάς έπόψεις, καί 
οτι κυριεύεται καθ' ύπερβολήν ύπό τοϋ πλούτου, οστις ύπό 
συγκεκριμένη1/ έξέτασιν εινε ίκανώς ποταπός. Κατά τοΰ 
έτέρου συστήματος δέν έλειψαν αί διαμαρτυρήσεις, ότι 
αποβλέπει εις δικτατορίαν καί οτι απολήγει εις ακατα
νόητο'/ σύγχυσιν όλων τών ηθικών καί πολιτικών έπι- 
στημών.

Ί1 δυσχέρεια τοϋ προσδιορισμού τής επιστημονικής πε
ριφέρειας έγκειται εις τήν φύσιν τοϋ ανθρωπίνου πνεύμα
τος, τό όποιον, έξ όποιου δήποτε όρίζοντος καί άν ένεργή, 
έχει τι ούσιωδώς κατακτητικόν. ’Έπειτα συντρέχουσι και 
αί δυσχέρειαι τών πρώτων έπιστημονικών βημάτων. "Οταν 
έμορφώθη ή χημεία, ή γεωλογία, αί αύται δυσχέρειαι περί 
τήν κατάταξίν των έν τώ κύκλω τών φυσικών έπίστημώ'Λ 
Τό αύτό συμβαίνει καί έπί τής Πολιτικής Οικονομίας· ή 
θέσις τήν οποίαν πρέπει αύτη νά καταλάβη έντός τών 
κοινωνικών έπιστημών συζητεϊται διά μακρών ύπό τών 
οικονομολόγων. Τά δέ συμπτώματα είναι τοιαϋτα τοΰ κοι
νωνικού έν τοϊς πνεύμασιν όργασμοϋ, ώστε δέν δύναταί τις 
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νά έλπίση προσεχή καί καθολικήν τοΰ ζητήματος λύσίν. 
“Ο,τι καί άν ειπη τις περί τών αρχαίων και τής μεγά

λης αύθεντείας, τήν όποιαν ούτοι έξήσκησαν έπι τών 
μεταγενεστέρων, είναι βέβαιον οτι εις τούς αρχαίους μόλις 
όφείλομεν γενικός τινας έν τή Πολιτική Οικονομία ιδέας, 
διά πολλής συγχύσεως διακρινομένας. Δέν είναι δυνατόν έκ 
τών ύλίγων, τά όποϊα άνευρίσκομεν έν τοϊς συγγράμμασι 
του Πλάτωνος και τοΰ Άριστο τέλους, νά διακριθώσιν τά 
όρια, άπερ ούτοι έ'τασσον εις έπιστήμην μόλις τότε ακρο
θιγώς μελετωμενην. Έν τούτοις έκ τών δύο ή τριών κε
φαλαίων, τά όποϊα ό Αριστοτέλης άφήκεν έν τοϊς Πολιτι- 
κοϊς του, δύναται τις νά συμπεράνη, ότι η έξοχος αύτη τής 
άρχαιότητος μεγαλοφυία έθεώρει τήν Πολιτικήν Οικονο
μίαν ώς έπιστήμην αύτοτελή, έχουσαν άντικείμενον μο
ναδικόν και ιδιαίτερον τόν πλούτον, τήν άπόκτησιν ήτοι 
τών έφοδίων τής ζωής, ώς έπιστήμην χρηματιςικήν, τήν 
οποίαν κατ’ ουοένα λόγον δέν έπρεπε τις νά συγχίζη μήτε 
πρός τήν ηθικήν μήτε πρός τήν, κυρίως είπεϊν, πολιτικήν. 
Δυστυχώς δέν περιήλθε μέχρις ημών τό περί τού Πλού
του ιδιαίτερον τοΰ Άριστοτέλους σύγγραμμα, έκτου οποί
ου φαίνεται οτι έν εί'δει συνόψεως κατήρτισε τό πρώτον 
βιβλίον τών βολιτικών τον οσον αφορά τόν Οικονομικόν 
τοΰ Άριστοτέλους, το μέν δεύτερον τούτου βιβλίον αδίκως 
αποδίδεται εις αυτόν, τό δέ πρώτον όμιλεϊ μόνον περί τής 
οικιακής οικονομίας.

’Ερχόμενοι εις τούς μεταγενεστέρους χρόνους, ματαίως 
Οά ζητήσωμεν τήν λύσιν τοΰ ένασχολοΰντος ημάς ζή- 
τηματος, περί τών ορίων τής Πολιτικής Οικονομίας, άπό 
τήν ’Ε μ π ορ ο κ ρα τ ι κ ήν Σχολήν, διότι αύτη ήσχο- 
λεϊτο καθόλου εις έπιστημονικήν κατάταξιν και μέθοδον. 
Είναι μέν αληθές ότι ή Σχολή αύτη έπελάβετο ιδιαιτέρων 
τινών οικονομικών γεγονότων, τά όποϊα έγενίκευεν όσον 
ήδύνατο, έμεινεν όμως πάντοτε ύπό τό ένδυμα τής τέχνης 
άνευ μεγάλων επιστημονικών αξιώσεων. Βάσις τής Σχο

λής ταύτης ύπήρχεν ή άμεσος καί σταθερά τής Κυβερνή
σεων έπέμβασις εις τήν οικονομικήν τών κοινωνιών άνά- 
πτυξιν, έντεϋθεν δέ έσυγχίζετο ή Πολιτική Οικονομία με
τά τής Πολιτικής έπιστήμης. Κατ’ ακρίβειαν ή Σχολή 
αύτη ήσχολεϊτο μέν άποκλειστικώς εις τά καθέκαστα τού 
Πλούτου, όπως όμως μάλλον οί τοκισται καί οί κερδο- 
σκόποι ή οί τής αληθούς έπιστήμης θιασώται.

Έν τή Φ υ σι ο κ ρ α τ ι κ ή Σ χ ολή άνεπτύχθη πλειό- 
τερον ή έπιστημονική τής Πολιτικής Οικονομίας έννοια. 
"Οσον καί άν απόρριψη τις τάς θεωρίας τών φυσιοκρατών, 
όσον καί άν λησμονήση τάς αποκλειστικός αύτών άρχάς, 
δέν δύναται νά άρνηθή, οτι ήννόησαν ούτοι καθαρώς τήν 
έν τή οικονομική άναπτύξει τών κοινωνιών ύπαρξιν τάξεως 
τίνος γεγονότων καί ιδεών, έξ ών το ανθρώπινον πνεύμα 
ώφειλε νά άρυσθή τήν ύλην επιστημονικής έπεξεργασίας. 
Άλλ’ οί φυσιοκράται, άνθρωποι τού 18ου αΐώνος, έζων εις 
έποχήν καθ’ ήν όλα ήσαν έν όργασμώ, καθ’ ήν ή κοινωνία 
άπέβλεπεν εις νέαν άποκατάστασιν προκατηλειμμένοι έκ 
τών ιδεών τούτων, αιτινες έκυρίευον ολα τά πνεύματα, δέν 
ήδύναντο νά περιορισθώσιν εις τήν σφαίραν τών οικονομι
κών γνώσεων, λησμονοϋντες τό ζήτημα τής ημέρας των, 
τήν μεταρρύθμισιν ήτοι τών κοινωνικών θεσμών. Διά τούς 
φυσιοκράτας ή Πολιτική Οικονομία άπετέλει μέρος τής 
κοινωνικής διοργανώσεως· διότι άπερρόφα έντελώς αύτη 
τά λοιπά ζητήματα τού καιρού των εις αύτήν τά πνεύ
ματα πανταχόθεν συνηντώντο, καί εις τόν δρόμον τούτον 
οί οικονομολόγοι δέν δύναται νά στερηθώσιτής τιμής, ότι 
προτηγωνίστησαν μεταξύ τώνπροδρόμων τής μεγάλης τού 
παρελθόντος αΐώνος ανατροπής.

Ή Β ι ο μ ηχ α ν ι κ ή Σ χ ο λ ή διεκρίθη άπό τών προ- 
γουμένων, άναγράψασα εις τήν σημαίαν της ώς πρώτην 
τού πλούτου πηγήν τήν έργασίαν. Οεμελιωδεστάτη άφ’ 
ένός οικονομική άρχή καί έπισημοτάτου κοινωνικού γεγο
νότος διατύπωσις, ύπό τήν οδηγίαν τού όποιου ό επιτήδειος 
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ιστορικός έρευνα τήν πορείαν τοΰ ανθρωπίνου γένους και 
τήν κατά τά διάφορα σημεία τής γής κατάστασιν αύτων. 
Τοιουτοτρόπως έτέθη τό ζήτημα «ποϊαι είναι αί άρχαί τής 
ήμετέρας φύσεως καί ποια τά ανθρώπινα έργα τά πλέον 
συντελεστικά εις τόν σχηματισμόν του εθνικού πλούτου»· 
έν τώ ζητήματι δέ τούτω περιελήφθησαν τά όρια τής 
Πολιτικής Οικονομίας.

Άλλ' έν τή Βιομηχανική Σχολή δέν έβράδυνε νά εΐσέλ- 
θη ή διαίρεσις· τέσσαρες δέ επισημότατοι κατ' αύτήν άν- 
δρες, Say, Sisniontli,Storch καί Senior είσήγαγον νέας τρο
ποποιήσεις.—Ό πρώτος διακρίνεται, διότι όχι μόνον ήννό- 
ησε άλλ' έθεσεν, έκ τοϋ φυσικού του προτερήματος τής 
σαφήνειας καί τής πειθοΰς, εϊς πράξιν τήν ιδιαιτέραν τής 
Πολιτικής Οικονομίας δύναμιν ώς επιστήμης μεγαλυνο- 
μένης έπί τοσοϋτον έφ’οσον διαδίδεται. Κατ’αύτόν, έν τώ τε- 
λευταίω του συστήματι, ή Πολιτική Οικονομία είναι οι
κονομία τής κοινωνίας· ή μελέτη δέτής φύσεως καί τών ύ- 
πηρεσιών τών διαφόρων μερών τοΰ κοινωνικού σώματος ά- 
πετέλεσε τό σύνολον έκ.εινο τών γνώσεων, δπεο καλείται 
Πολιτική Οικονομία, καί τό όποιον περιλαμβάνει όλα τής 
κοινωνίας τά άντικείμενα, δυνάμενον νά ρυθμίση ολόκλη
ρον τό κοινωνικόν οικοδόμημα.—Ό Sismondi, εις τάς έπί 
έπί τής Πολιτικής οικονομίας νέας άρχάς του όποιου κα
τά μέγα μέρος ήντλησαν τάς βάσεις τών θεωριών αύτών 
οί άπό τοϋ 1848 επαναστατικοί, άναγράφων ώς άντικεί- 
μενον τής Πολιτικής Οικονομίας τήν φυσικήν εύδαιμονίαν 
τοΰ άνθρώπου, έφ’ίσον αύτη δύναται νά κατορθωθή υπό τής 
Πολιτείας, προϋποθέτει τήν Κυβερνητικήν έπέμβασιν καί 
λησμονεί τήν έλευθέραν τοΰ άνθρώπου ενέργειαν έπί τής 
ύλης. Ούτω δέ ή Πολιτική Οικονομία ρίπτεται έν τή δι
καιοδοσία τής Πολιτικής έπιστήμης καί μένει πάντοτε αμ
φίβολον, άν αί έργατικαί τάξεις, ύπέρ ών ό έξοχος συγγρα- 
φεύς ήγωνίσθη τόσον θερμώς, δύνανται νά εύρωσιν τύπον 
Κυβερνήσεως ικανόν νά θεραπϊύση τάς πολυάριθμους αύ- 
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τών άνάγκας.—Ό Storch, έμπεπιστευμενος τήν δίδασκα» 
λίαν τής Πολιτικής Οικονομίας είς δύοΡώσσους πρίγκιπας 
καί άναχωρών έκ τής ιδέας οτι ήδύναντο ούτοι νά έξα- 
σκήσωσιν έν τώ μέλλοντι μεγάλην έπιρροήν έπί τών τυ
χών τοΰ τόπου των, έδωκεν εις τήν διδασκαλίαν του ού- 
σιωδώς έγκυκλοπαιδικόν χαρακτήρα· κατ' αύτον, Πολιτι
κή Οικονομία είναι έπιστήμη τών φυσικών νόμων, οΐτινες 
φέρουσι τήν ευδαιμονίαν τών εθνών, τούτεστι τόν πλοΰτον 
καί τον πολιτισμόν των.

Αντίκρυ τών ανωτέρω γνωμών ό Senior ήκολούθησεν 
έτέραν όδόν διά τόνέπιςημονικόν τήςΠολιτικήςΟΐκονομίας 
προσδιορισμόν. Έθεώρησεν αύτήν τριχώς, 1) ώς έπιστή- 
μην καί έθεσε τούς νόμους τούς διέποντας τήν παραγω
γήν καί τήν διανομήν τοΰ πλούτου, 2) ώς τέχνην καί 
ύπέδειξε τάς Οεσμοθεσίας καί συνήθειας, αίτινες προσφορώ- 
τερον όδηγοΰσιν εϊς τήν παραγωγήν καί άποταμίευσιν τοΰ 
πλούτου, 3) ώς ειδικότητα- καί διέγραψε τάς τάσεις αύτής 
εις έπιζήτησιν τών μέσων τής παραγωγής, τής άποταμι- 
εύσεως καί τής διανομής τών εφοδίων τής ζωής πρός τόν 
σκοπόν τής κοινής εύδαιμονίας. 'Ο Senior αισθάνεται μέν 
τό ύψος τής τελευταίας θεωρίας καί ομολογεί οτι είναι ά- 
νώτερον τής διανοίας ενός καίτοΰ αύτοϋ άνθρώπου,ύποθέτει 
όμως οτι καθόσον ό πλούτος είναι επιτήδειος είς τήν πα
ραγωγήν τής ανθρώπινης εύδαιμονίας καί καθίσταται εν
τεύθεν επιθυμητός καί πολυζήτητος, αποτελεί αντικείμενου 
ειδικής τέχνης, ήτις έχουσα άνάγκην νά άκονίζηται έπί 
τών γενικών αρχών, πρέπει νά καταφεύγη εις τήν έπιστή
μη ν, ήτις μόνη δύναται νά τή παρέξη αύτάς.

Έν γένει ό έπιςημονικός ούτος ορισμός έθεωρήθη ύπό 
τής κοινής γνώμης ώς ό τελειότερος, μετά τήν φιλοσοφικήν 
άνάπτυξιν ήν έδωκεν εις αύτον ό llossi. Ο περικλεής ού
τος τής έπιστήμης διδάσκαλος ισχυρίζεται οτι κατ’ ακρί
βειαν δύναται ό άνθρωπος νά μελετηθή, είτε έν έρημία είτε 
έν κοινωνία, κατά τρεις διαφόρους επόψεις, ήτοι κατά τόν 
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πλούτον αύτοϋ, κατά τήν εύδαιμονίαν του και τέλος κα
τά τήν πολλώ εύρυτέραν ηθικήν άνάπτυξίν του. Ή εύδαι- 
μονία δέν είναι άναγκαίως έ'ργον τού πλούτου, διότι δύ
ναται νά έννοηθή και μετά ολίγου πλούτου, καθώς και ή 
δυστυχία δύναται νά πλημμυρή εντός μεγάρων μεγαλοπρε
πών. 'Ό,τι παρατηροϋμεν έπι τών ατόμων συμβαίνει και 
έπι τώνκοινωνιών.Έν γένει ή πείρα άποδεικνύει οτι ό πλούτος 
δύναται νά είναι έμμεσος ήτοι βοηθητική αιτία, δέν είναι ό
μως και αναπόφευκτος δημιουργός τής ηθικής αναπτύξεις. 
Ύποθέσωμεν τόπον έν τώ όποίω υπάρχει εύπορία εις τούς 
κατοίκους, κυβέρνησ-.ς ήπια, ζωή γλυκεία έν τώ μέσω υλι
κών άπολαύσεων. Αρκεί; Όχι. Θά έπιθυμήσαμεν πληρο
φορίας περί τής ηθικής τού τόπου ό.ναπτύξεως, περί τών έν 
αύτώ ΰπαρχουσών ιδεών, περί τών ηθικών και πνευματικών 
άναγκών του. ’Εάν δέ τοιαύται άνάγκαι εινε άγνωστοι εις 
τον τόπον τούτον, οί νόμοι τής προόδου μαρτυροϋσι στα
σιμότητα έν αύτώ- ούδείς δέ Οά έμακάριζε τοιαύτην κοι
νωνίαν.

Δυνάμεθα λοιπόν νά μελετήσωμεν τά έθνη καθώς και 
τά άτομα τρι/ώς ύπό τήν έποψιν τού πλούτου, τής ευδαι
μονίας και τής ηθικής άναπτύξεως. Και αί τρεϊς αύται έ- 
πόψεις μαρτυροϋσι τήν ενέργειαν τών ουνάμει-ν τού ανθρώ
που, διότι προϋποθέτουσιν άναγκαίως τήν έπίδρασιν αύτοϋ 
έπι τοΰ εξωτερικού κόσμου και πρός τούς όμοιους του. 
'Ίνα παραχθή, ίνα αύξηση ό ατομικός ή εθνικός πλούτος, 
είναι αναγκαία ή πεφωτισμένη έργο σια, καθ' ήν οί άνθρω
ποι συντρέχουσιν είτε ώς εργάται άπλοι, είτε ώς επιχειρη
ματία-., είτε ώς κεφαλαιούχοι, είτε ώς έμποροι, και ούτω 
καθεξής.

Ή δέ ευδαιμονία τών εθνών έχει μείζονας έτι άξιώσεις. 
Προϋποθέτει κοινωνικόν οργανισμόν καί νόμους μή παρεμ
βάλλοντας προσκόμματα εις τήν κυκλοφορίαν τού πλούτου 
μεταξύ όλων τών κατοίκων τής έπικρατείας. Ή χρήσις τοϋ 
πλούτου πρέπει νά είναι λογική καί ηθική. Μήπως πρέπει

νά άποδειχθή, οτι ό φρόνιμος άνθρωπος είναι εύτυχέστερος 
έντός μέτριας εύπορίας, τού άφρονος έντός τών θησαυρών 
τοϋ ΚροίσσουΤέλος ή ηθική τελειοποίησις προϋποθέτει 
τήν έξάσκησιν ιδιαιτάτων τοϋ άνθρώπου δυνάμεων. Πρό
κειται κατ'αύτήν περί τών εύγενεστέρων ήμών αισθημά
των, περί τοϋ πολυτιμωτέρου καί άγιωτέρου, οπερ ζεϊ έν 
τή ήμετέρα συνειςήσει. Δέν άρκεϊ νά συναθροίσωμεν πλοό- 
τη, δέν άρκεϊ νά πολλαπλασιάσω μεν τάς άπολαύσεις τής 

νά 
διάνοιαν καί νά έκτείνωμεν τήν ΐσ/ύν αύ- 

Διά τήν επιτυχίαν απαιτείται ή έπίδρασις ΰψηλοτέ- 
γνώσεων, ό ίερώτατος σύνδεσμος τών ανθρωπίνων ψυ- 

πρός ό,τι άγιον καί ύψηλόν έν τώ κόσμω.
ου θέλοντος

-υλικής ζωής, πρέπει νά άπευγενίσωμεν τήν φύσιν υμών, 
ύψώσωμεν τήν 
τής.
ρων 
χών

Μεταξύ τού θέλοντος μόνον νά απόκτηση, τοϋ έλοντος 
νά απόκτηση καί νά άπολαύση, καί τοΰ θέλοντος να άνα- 
πτυχθή ήθικώς, ύπάρχει μέθοδος πολύ διάφορος. Δύνανται 
καί οί τρεϊς ούτοι σκοποί νάσυναντηθώσιν, άλλ υπό τούς 
ιδιαιτέρους του έκαστος όρους. Τοιουτοτρόπως έρχεται κατά 
νοΰν ή ιδέα τοϋ Ιίλάτωνος, οτι ή μέν έπιςήμη είνε μία, εις 
μόνην δέ τήν αδυναμίαν τής φύσεως ήμών χρεωστεϊται ή 
διαίρεσις αύτής εις πλείονας. Άπό τής άρχής ταύτηςό δαι
μόνιος φιλόσοφος έδωκε τό γνώρισμα έκάςης τούτων τών 
ιδιαιτέρων επιστημών ώς έξής· άμα (λέγει) ύπάρχει τά- 
ξ-.ς τις γεγονότων δ-.ικεκριμένων άπό τών λοιπών, ιδού α
μέσως το αντικείμενου ιδιαιτέρας επιστήμης. Μήπως ό 
πλούτος οι" όλων αύτού τών φαινομένων δέν άποτελεϊ ι
διαιτέραν τάξιν γεγονότων, συγκεκριμένων καί σπουδαιο- 
τάτων έπί τοσοΰτον ώστε κατά τό μέτρον τοϋ Πλάτωνος 
νά άποτελεσθή άντικείμενον ιδιαιτέρας επιστήμης ; Καί 
τις δύναται να άρνηθή τό ιδιοφυές εις τήν πάλην τών άν
θρωπίνων δυνάμεων, πνευματικών άμα καί^ΰλικών, εις τήν 
πάλην αύτών κατά τής ύλης πρός τον σκοπόν νά ύπο- 
ταχθή αυτη.νά μεταμορφωθή καί νά χρησιμεύση εις τάς ά- 
νάγκας τοΰ άνθρώπου ; Ή πάλη αύτη καθιστά γεγονότα



20 ΟΙΚΟΧΌΜ1ΚΙ1|ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΝ. 21

καί ιδέας ιδιαιτέρου διαφέροντος, τά όποϊα οέν συγχύζον
ται προς άλλα, και επομένως άρμόζουσιν εις επιστημονι
κήν επεξεργασίαν. Ούτως ή Πολιτική Οικονομία έχει όρια 
σταθερά τήν δύναμιν τοΰ ανθρώπου έπι τών πραγμάτων 
οιά τής έργασίας, τήν κλίσιν αύτοΰ πρός την φειδώ και 
τήν άποταμίευσιν, τήν κλίσιν αύτοΰ εις τήν άπό κοινοΰ 
μετά τών όμοιων του ένεργειαν, τά ένυπάρχοντα έν τώ 
άνθρώπω ένστικτα τής ιδιοκτησίας και τής συναλλαγής. 
Έκ τών γεγονότων τούτων απορρέει ή Οικονομική Επι
στήμη· άφ’ ένός μέν τά πράγματα και αί ιδιότητες αύτών, 
άφ’ έτέρου δέ ό άνθρωπος μετά τής διανοίας καί τής δυ- 
νάμεώς του, έπί του όλου δέ αί κλίσεις καί αί άνάγκαι 
τής ήμετέρας φύσεως, αιτινες δύνανται μέν κατά τήν έ’ν- 
τασιν νά διαφέρωσι κατ' άτομα, είναι όμως κοιναί εις δλην 
τήν άνΟρωπότητα, — ιδού η γενική θεωρία τών ορίων 
τής Πολιτικής Οικονομίας.

ΑΡ.

Άπό 7 ενεργών πλοίων, τά όποϊα άπετέλουν τήν ναυ
τικήν ημών δύναμιν μετά τό πέρας τών μεγάλων κατά 
θάλασσαν άγώνων αύτής, εις ούς όφείλεται τό ήμισυ τής 
Ελληνικής ελευθερίας ό ήμέτερος στόλος άνεβιβάσθη 
εις 56 πλοία κατά το 1829, ύπό τόν πρώτον τής εθνικής 
άποκαταστάσεως κυβερνητικόν τύπον (1). Άλλα τήν 
προσωρινήν έκείνην κατάστασιν, μετά διαφόρους ιστορικάς 
περιπέτειας, διεδέχθη ή πρώτη Βασιλεία, κατά τά τρία

(1) 10.Οικονομικήν Έπίθεώρν,σινφυλ. 29,’Ιούλιος 1875 οελ.229. 

πρώτα έτη τής οποίας παρατηροΰμεν νέαν ώθησιν εις τά 
ναυτικά τής Ελλάδος πράγματα. Ό σκοπός μου είναι νά 
συγκρίνω τήν περίοδον έκείνην πρός τά έν έ'τει 1878 υ
πάρχοντα.

Κατά μέν τό 1836 ό Ελληνικός στόλος άπετελεϊτο έκ 
30 πλοίων, κατά οέ τό 1878 αριθμεί μόνον 16. Ένγένει 
αί κατά τό Ύπουργειον τών Ναυτικών δαπάναι τής επι
κράτειας ύπολογίζονται τώ 1833 εις 943,202, δρ. — τω 
1834 εις 1,963,630 δρ. — τώ 1835 εις 1,797,175 δρ. 
Μετά ύπερτεσσαράκοντα δέ έτη προύπελογίσθησαν αύται 
τώ 1877 εις 2,11 1,705 δρ. καί τώ 1878 εις 2,791,472. 
Ή έκ δρ. 676,767 διαφορά τοΰ τελευταίου έτους προς τό 
προηγούμενου ανήκει ολόκληρος εις τάς έκτακτους τών 
καιρών παρασκευάς. Το ποσόν αύτών κατατάσσεται ώς ε
ξής : 370,000 δρ. διά πληρώματα πλοίων 216,000 διά 
τροφάς· 42,799 διά ιματισμόν 42,456 διά στρατωνισμόν 
3,000 δι’ έξοδα ναυτολογίας· 2,300 δι' έξοδα νοσηλείας.

Έάν Οέσωμεν κατά μέρος τά έκτακτα καί συγκοίνωμεν 
τά τακτικά, προξενεί έντύπωσιν ό άπό τοΰ 1831 μέχρι τοΰ 
1 878 προβιβασμός τών ναυτικών τής επικράτειας δαπανη- 
μάτων κατά μόνον 151 χιλ. δραχμάς ! Ή πρώτη λοιπόν 
βασιλική περίοδος ύπήρξεν άναλόγως πολλω γενναιότερα 
εις τήν ναυτικήν τοΰ τόπου προαγωγήν. Είναι δέ ύπό τήν 
έ'ποψιν ταύτην ίκανώς ενδεικτική ή άπό 30 ’Οκτωβρίου 
1836 πρός τον Βασιλέα επομένη Υπουργική Έκθεσις.

Β α σ ι λ ε ΰ,. .. . Άφοΰ άνέλαβεν ή Ύμετέρα Μεγαλει- 
ότης τάς ήνίας τοΰ Κράτους, δέν έβράδυνε νά γνωρίση 
καί διά τής πείρας, οτιή 'Ελλάς, ύπό διττήν οψιν θεωρού
μενη, έχει άνάγκην άναπόφευκτον πολεμικού ναυτικού. Εις 
δύο άρα κύρια αντικείμενα έπέστησεν ιδιαιτέρως τήν προ
σοχήν Της' εις τήν συγκρότησιν στόλου εθνικού,./αί εις 
τήν άνέγερσιν ναυστάθμου, έμπεριέχοντος τά στοιχεία ε
κείνα τής βελτιώσεως καί τής προόδου, δι' ών μόν.ζ . ».· 
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μ.εθα νά φέρωμεν τό ναυτικόν τούτο είς τήν ακμήν, τήν ό
ποιαν και το συμφέρον καί ή αξιοπρέπεια τού έθνους απαι
τούν. Αλλ. ή Βασιλική Κυβέρνησις πολλάς άνάγκας εχου- 
σα νά θεραπεύστ), πολλά άλλα συστατικά τοϋ νέου Κρά
τους νά δημιουργήση, έ’πρεπεν, ύπείκουσα είς τούς ορούς 
τής οικονομικής τοϋ δημοσίου καταστάσεως, νά εντύπωση 
βαθμιαιαν τινά κίνησιν είς τά μέσα τής άναπτύξεως τοϋ 
ναυτικού, και νά προάξη τοϋτο τοιουτοτρόπως είς τήν τε- 
λειοποίησίν του.

Τοιαύτη δθεν ύπήρξεν έξ ύπαρχής ή ενέργεια* 1 τό πολε
μικόν ναυτικόν εύρίσκετο τάς πρώτας ημέρας τοϋ 1833 
έτους είς στάσιν άζροσφζλή, και ούτε σχεδόν ήτον επάξιον 
τοιούτου ονόματος. Έκ τών σ ύζομένον τότε όλίγων πλοί
ων τά πλεΐστα ήσαν σεσαθρωμένα, τά λοιπά έχρηζον επι
σκευής, και είς τόν ναύσταθμον, είς τόν όποιον ούτε ίχνη 
τεχνιτών, ξυλουργών, ή πυροβολικού οργανισμού διεκρίνον- 
το, έκειτο ασήμαντος τις και μηδενος λόγου άξια ποσό- 
της ύλικοϋ. Πληρώματα τακτικό: δέν ύπήρχον ή βαθμο
λογία και ό ιματισμός ήσαν ακανόνιστοι· ή ναυτική έκ- 
παίδευσις παρημελημένη· ή δέ υπηρεσία έστερεϊτο όλοσχε- 
ρώς τής τάξεως εκείνης και τής εύρυΟμίας, τήν οποίαν πρό 
πάντων επιζητούν τά στρατιωτικά καταστήματα.

ιί) Κατάλογο; τών ναυπζ,γηθέντων καί άγορασθέντων πλοίων έπί 
της βασιλείας, καθώς καί άλλων αγορών καί οικοδομών, κατά τό 

1831, 1834 καί 1835.
1 Βρίκιον Νέλσων, ήγοράσθη, φέρει 10 κανόν. τών 12 λίτρων’ 

2 ) κόττερον Ναυτίλος, έναυπζγήθζ, φέρει 4 κανόν. τών 18" 3) κότ. 
Γλαϋκ·;, έναυπήγ. φέρει 4 κανόν. τών 18’ 4) κότ. Λέων, ήγοράσθη 
διά τήν προσωπικήν ύπηρεσίαν τής Λ. .Μ. 5) Κανονιοφόρος ΛΙιαού- 
λης μέ I κανόν. τών IS’ ί))Κανονιοφ. Αστυγξ μέ 3 κανόν. τών 18’ 
7) Καννιοφ. Τσαμαδός μέ 2, τό έν τών 88 καί τό άλλο τών 24' 
8; Κανον,οφ. Τομπάζης μέ 2 τών 68 καί 18’ 9) Κανονιοφ. Απο
στολής μέ 2 τών 68 καί 2Γ 10) Κανονιοφ. Κόχραν μέ 1 τών 18’ 
11) Κανονοφ. Σαχτούρης μέ 2 τών 12’ 12) Κανονιοφ. Άνδρου* 

τσος μέ 1 ων 18’ 13.· Κανονιοφ. Κριεζής μέ 1 τών 18’ 14) Κα
νονιοφ. Κανχης μέ 1 τών 18' 15) Κανονιοφ. ’Ενδέκατη μέ 1 τών 
18’ 16) Καννιοφ. Δωδεκάτη μέ 1 τών 18' 17) Βελλοΰ Σάμος 
μέ 2 τών V 181 Γολέτα Ματθίλδη, έναυπηγηθη, φέρει 10 
κανόν" 19) Γολτα Ναυπλία. έναυπζγ. 20) Δίκροτον ’Εμμανουήλ, 
ήγοράσθη' 21)Γαβάρα ό Άρζς, ήγοράσθη.

Ήγοράσθζ,σανιΐς Αονδΐνον 2 μηχαναί διά τήν κάθαρσιν τών 
λιμένων καί τζν α,ίευσιν βυθισμένων πραγμάτων. ΚατεσκευάσΟησαν 
2 εκτεταμένα κατ-στηματα διά τόν λόχον τών τεχνιτών συγκεί
μενον άπό 105 άτυ.α, 1 στρατόιν, πολλά νέα καταστήματα εντός 
τοϋ ναυστάθμου. Ήοράσθησαν αί ρωσσικαί άποθήκαι χωρζ,τικαί 
πολλοϋ ύλικοϋ. Διά ατασκευήν νεωρίων σημειοϋνται ποσότητες τι- 
νες εις τόν προϋπολογιμόν, άλλ’ άνεολζ,θη αύτη, έωσοϋ γίνει ί:ι- 
στικώς άπόφασις περί ίκοδομής νέου ναυστάθμου.

Είς τήν νεαράν Κεβέρνησιν τής Ί’μετέρας Μεγαλειότη- 
τος άπέκειτο νά προνοήση και περί τών ελλείψεων τού
των ή εσωτερική υπηρεσία τοϋ βασιλείου, και ή άσφά- 
λεια τών παραλίων και τής ναυτιλίας άπήτει τήν παρου
σίαν ναυτικών τινων δυνάμεων είς τάς έλληνικάς Οαλάσ- 
σας· έπεσκευάσΟησαν όΟεν τό πρώτον και διωργανίσΟησαν 
έκ τοϋ προχείρου τά ένυπάρχοντα πλοία, τά όποια, ή διε- 
δέχθησαν ή ένίσχυσαν κατόπιν άλλα, ναυπηγηΟέντα και 
άγ,ορασθέντα είς τήν ’Ελλάδα. Ό βασιλικός στόλος σύγκει- 
τ«ε σήμερον έκ 30 πλοίων καταλλήλ ως εφοπλισμένων, 
έξ ών τά 21 κατεσκευάσΟησαν και ήγοράσΟησαν εντός τών 
τριών πρώτων ετών τής βασιλείας, τά δέ λοιπά έπισκευα. 

σθέντα πολλάκις, θέλουν μετ' ολίγον άναπληρωΟή οι’ άλ
λων ναυπηγούμενων όλονέν και ναυπηγηΟησομένων είς τόν 
ναύσταθμον (ά).

Διά νά ένισχυΟή ή έπ'ι τά κρείττω αύτη τάσις, νά εΰ- 
κολυνθώσιν αί ναυπηγία·., νά είσαχθώσιν ακριβούς ελέγχου 
διατυπώσεις, νά τακτοποίησή ή ναυτολογία, και νά κατα- 
βολλωνται μέριμνα·, συντονώτεραι ύπέρ τής καθολικής τοϋ 
ναυτικού βελτιώσεως, διωργανίσΟη συγχρόνως το διευΟυν- 
τήοιον, είς τοϋ όποιου τήν εφορείαν άνετέΟη ό ναύσταθμος. 
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Εις αύτόν τίποτε σχεδόν χρήσιμον οέν ύπήρχεν έ'γεινεν 
άρα χρεία ν’ άγορασθή υλικόν, νά μορφωθώσι λόχοι τε
χνιτών και εργατών, νά ληφθή φροντίς περί τοΰ πυροβο
λικού, ν’ άγορασΟώσι πολυδάπανοι άλλ’ άναγκαϊαι μηχα- 
ναί, νά οίκοδομηθώσιν εργοστάσια, άποθήκαι, στρατώνες, 
νεώρια, και εις ένα λόγον, νά άναπτυχθωσιν αί πρώται 
ζωογονητικά! δυνάμεις του ναυτικού.

Άλλ’ άλλο άντιχείμενον ούχ’ ήττον σπουοαΐον ειλκυι 
ταύτοχρόνως τήν προσοχήν τής βασιλικής Κυβερνήσεων 
ΙΙρός αύτήν τάς τελευταίας ελπίδας άναθέσαντες οί γεν
ναίοι ναυτικοί, οϊτινες καί τήν ζωήν καί τήν τύχην διι- 
κινδύνευσαν ή έθυσίασαν ύπέρ τής ίδιας πατρίδος, άπε5ε- 
δέχοντο δικαιωματικάς πόρον τοΰ ζην. Οί πρόμαχοι τοΰ 
άγώνος έβραβεύθησαν. Ή Ύμετέρα ΛΙεγαλειότης, τιμδσα 
τον πατριωτισμόν καί τάς ύπηρεσίας των, έδωσεν εις αύ- 
τούς βαθμούς καί συντάξεις, άναλογους μέ τάς χρημετι- 
κάς δυνάμεις τού Κράτους· κατέστησε δι’ αύτούς τή» λι
μενικήν ιεραρχίαν έσύστησε τον λόχον τών άπομοχων 
καί άντήμειψεν, όσον ήτο δυνατόν, τούς άγωνισΟέντες καί 
ουστυχήσαντας. Τετρακόσιοι όθεν καί έπέκεινα άςιαματι
κοί, έν ενεργεί» είτε διαθέσιμοι, λαμβάνουν μισθούς, καί 
δύω περίπου χιλιάδες υπαξιωματικών καί ναυτώ· υπηρε
τούν εις τόν στόλον, εις τά λιμεναρχεία καί εις τόν ναύ
σταθμον.

Άλλ’ έντοσούτω ούτε ή ναυτική έκπαίδευσι.· ολιγωρή- 
0η· πολλά τέκνα τών ύπέρ πατρίδος άγωνισθντων άπε- 
στάλησαν δαπάνη δημοσία εις Αγγλίαν κα· αλλαχού, 
καί δεκαπέντε έτι άλλοι σπουδάζουν εις το έν ‘ιγίνη στρα
τιωτικόν σχολεϊον καί τάς ναυτικάς έπισττλας· αριθμός 
δέ τις άλλος έλληνοπαίδων εκμανθάνει έπω-ελεϊς τέχνας 
εις τά παρά τω ναυστάθμω εργοστάσια. Νοοκομεϊον ναυ
τικόν δέν ύπήρχεν ή πρόνοια καί ή φιλανρωπία τής 'ϊ’~ 
μετέρας Μεγαλειότητος έφρόντισε καί ιερί συστάσεως 

τοιούτου καταστήματος, τό όποιον πρόκειται ήδη νά λάβη 
οργανισμόν έντελέστερον.

Κατασκευή πλοίων καί συντήρησις αύτών, διαρρύθμισες 
τοΰ ναυστάθμου, άνέγερσις οικοδομών, έκπαίδευσις καί ει
σαγωγή τεχνών, περίΟαλψις τών ναυτικών,—ιδού κυρίως 
τά άντικείμενα εις τά όποϊα έδαπανήθησαν αί ποσότητες 
αί σημειούμεναι εις τούς πίνακας. Αί βελτιώσεις έξακο- 
λουΟοΰνται τό ένεστώς έτος μέ πλειοτέραν έντασιν· νέα 
πλοϊα κατασκευάζονται, νέοι οργανισμοί είσάγονται, καί 
σκέψις γίνεται περί οικοδομής ναυστάθμου πλέον έκτετα- 
μένου, καί άναλόγου μέ τόν προορισμόν τοΰ ναυτικού τής 
Ί’μετέρας Μεγαλειότητος. Εις όλα δέ ταΰτα φυλάττε- 
ται άκριβής περί τάς δαπάνας οικονομία.

Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΦΙΣ-

Ή σταφίς είναι τόσον άρχαία, όσον καί ή άνάγκη, ήτις 
έδίδαξε τόν Ροβινσον νά άποξηράνη τάς άγριας σταφυλάς 
τής έρημονήσου του. Έάν κρίνωμεν έκ τού σταφιδίτου 
οίνου τών αρχαίων ‘Ελλήνων, ή σταφιδοποιία αύτών δέν 
ήτο άσχετος πρός τήν γενομένην άπό τινων έτών έκ στα- 
φίδος οινοπαραγωγήν. "Οπως καί άν έχη, ό Διοσχορίδης 
άπομνημονεύει τήν μέθοδον τής άρχαίας σταφιδοποϊιας 
ώς έξής, «οί δέ σταφιδώσαντες τήν σταφυλήν βρέχουσιν έν 
πίθοις μετά θαλάσσης.»

Φαίνεται μοι ούτως άργόν ζήτημα άπό ποιας έποχής 
καλλιεργείται ή Ελληνική σταφίς, άκόμη δέ πόθεν αύτη 
μετεφυτεύθη εις τά Ελληνικά παράλια. Ή ιδέα ότι ή καλ
λιέργεια αύτής δέν είναι άρχαιοτέρα τοΰ 16ου μ. X. αιώ- 
νος σχετίζεται πρός τό είδος τής Κορινθιακής σταφίδος,
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περί τής όποιας έρρέθη οτι μετεφυτεύθη έκ Νάξου εις Πε
λοπόννησον και έκ ταύτης εις Έπτάννησον. Τίνος ένεκα δέν 
απαντάται πλέον ή καλλιέργεια της έν Νάξω; Τό βέβαιον 
είναι, ότι ή άπύρηνος αύτη σταφίς ή ανήκει εις εποχήν 
ανεπτυγμένης γεωργίας ή είναι τής φύσεως αυτόματον 
προϊόν έν μέν τή πρώτη περιπτώσει ή μεσαιωνική περίο
δος είναι κατά πάντα λόγον κατώτερα τοιαύτης τελειο- 
ποιήσεως, έν οέ τή δευτέρα έχει τι αύΟαίρετον ή δοξασία 
οτι έπρεπε νά παρέλθωσι τόσοι αιώνες, ϊνα δημιουργήση ή 

φύσις τήν άπύρηνον σταφίδα της.
"Οσον αφορά τήν έμπορικήν έποψιν τής Κορινθιακής 

σταφίδας, άπό τών αρχών τοΰ 17 ου αιώνας ήρχισεν αύτη 
νά είσάγηται εις τήν Ευρώπην και φαίνεται ότι έκτοτε ώ- 
νομάσθη ιδίως Κορινθιακή σταφίς. Κατά πρώτον έΟεωρεϊ- 
το ώς άντικείμενον πολυτελείας, ακολούθως είσήλθεν εις 
τήν γενικήν τοϋ λαοϋ χρήσιν. Έν Αγγλία ιδίως τό φαινό- 
μενον τοϋτο άνεπτύχΟη έπί πολύ άπό τοϋ 18ου αιώνας καί 
εντεύθεν. Έν γένει βλέπομεν έμπορους τής Τεργέστης καί 
τής Αιβόρνου, ένεργοϋντας κατά τόν παρελθόντα αιώνα εύ- 
ρύτατον σταφιδεμπόριον μετά τοϋ Λονδίνου, Άμστερδάμ 
καί Αμβούργου.

Ή πρώτη διά τό εξωτερικόν τοϋτο έμπόριον καλλιέρ
γεια τής Κορινθιακής σταφίδος άναφαίνεται πρός τόν 11ε- 
λοποννησιακόν μυχόν τοϋ Κορινθιακού κόλπου. Βαθμηδόν 
έκτείνεται αύτη πρός τό στόμιον αύτοϋ, ακολουθεί τήν 
δυτικήν παραλίαν τής Ιίελοπονήσου καί έπί τέλους έγκα- 
θιδρύεται εις δλας τάς έπιΟαλασσίους πεδιάδας αύτής, έν ω 
χρόνω διαπερά εις τάς νήσους τοϋ Τονίου καί τά αντίκρυ 
πεδινά τής Στερεάς Ελλάδος διαμερίσματα. Καθ’ δλην 
τήν περίοδον ταύτην ή κεντρική τής Κορινθιακής σταφί
δος αποθήκη είναι αί Πάτραι, κατόπιν τών όποιων έρχον
ται ή Ζάκυνθος, τό ΑΓγιον καί ή Κεφαλληνία. Άπό τρια
κονταετίας δέ ήρχισε νά άναφαίνηται έν πάση παραγωγική 
καί έμπορική εύρωστία καί ό ΙΙύογος. Ιδού πώς κατά 

τό τελευταίου έτος διανέμεται ή σχετική σπουδαιότης με
ταξύ τών διαφόρων σταφιδοφόρων τής Ελλάδος μερών άπό
τών έξαγωγικώυ έκάστου λιμένων. 
Λιμένες Αίτραι “αφίδος Λιμένες Αίτραι γαφίδος

ΙΙατρών 69,507,060
Κατακώλου 31,975,3 1 1 
Ζακύνθου 22,4 I 1,012 
Αίγιου 15,930,701 
Άργοςολίου 11,299,509 
Αηξουρίου 10,079,502 
Καλαμών 1,601,019

Ναυπλίου 1,583,144
Σάμης 936,188
Φισκάρδου 900,164
Νησιού 702,635
Κυλλήνης 445,422
Κορώνης 129,138

Πρός γενικήν τοϋ προκειμέυου έξαγωγικοϋ έμπορίου έν
νοιαν δύνανται νά σημειωθώσι προς τοϊς ανωτέρω καί οι λι
μένες Σύρου διά 262,278 λιτρ. σταφίδος, Μαράθου τώ 
1876 διά 458,045 λιτρ.—καί τώ 1875, Κυπαρισσίας διά 
210,821 λίτ. Ιθάκης δι’ 62,306 καί Άγιας Εύφημίας 
διά 3,226.

Έν γένει τό έξαγόμευου έκ τής Ελλάδος ποσόν σταφί
δος ήκολούθησε τήν έπομένην άνάπτυξίν κατά τήν τελευ- 
ταίαν δωδεκαετίαν.

Έτη Αίτραι σταφ. Αξία εις δραχ.

1866 1 19,685,781 20,432,194
1867 130,765,940 21,076,807
1868 120,172,631 13,499,220
I860 112,472,496 20,246,800
1870 94,921,437 17,308,560
1871 150,195,729 30,325,935
1872 124,919,825 25,472,401
1873 153,697,036 35,646,570
1874 158,603,151 37,225,024
1875 155,412,215 37,000,000
1876 177,863,898 . . . · .
1877 167,763,803 • t t » .
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Έάν τήν ανωτέρω περίοδον διαιρέσωμεν εις δύο ίσα τμή
ματα, ή έν τή τελευταία έξαετία εξαγωγή ύπερέβη τήν 
τής προηγούμενης κατά 204 έκατομ. λίτρων ήτοι κατά τό 
τρίτον σχεδόν. Έκ τής στήλης τών τιμών δέν φαίνεται 
ουσαναλογία τής παραγωγής προς τήν κατανάλωσιν τοι- 
αύτη, ώστε νά προξενή βαρείας διά τό μέλλον ανησυχίας. 
"Οπως και άν έ’χη, άξια ιδιαιτέρας μελέτης είναι ή γεωρ
γική εκτασις τής έν Έλλάδι σταφιδοκαλλιεργείας περι- 
λαμβάνουσα, κατά τούς πιθανωτέρους έν έ'τει 1875 διοι
κητικούς υπολογισμούς περί τάς 3GO χιλ. στρέμματα, 
έξ ών 295 χιλ. άνήκουσιν εις τελείαν παραγωγήν και 
75 χιλ. εις άτελή (φυτεία-.). Τά πρωτεία έπι τής καλ
λιέργειας ταύτης άνήκουσιν εις τήν Ηλείαν έν ή ύπολο- 
γίζονται 52 χιλ. στρέμματα- άκολούθως έρχονται αί ΙΙά- 
τραι 48 χιλ. — ή Τριφυλία 45 χιλ. — ή Κεφαλληνία 
38 χιλ.—ή Ζάκυνθος 23 χιλ.—τό Αίγιον 20 χιλ. —ή 
Κόρινθος 15 χιλ. κλπ.

Ή κυριωτέρα διεύθυνσις του έξωτερικοΰ εμπορίου τής 
Κορινθιακής σταφίδος είναι Αγγλική. Έπι G82 έκατομ. 
λιτ. ς·αφ. τά όποϊα έξήγαγεν η Ελλάς κατά τήν πενταετίαν 
1870—74, μόνη ή Αγγλία έδέχθη 600 j-^.Έάν λάβωμεν 
ώς βάσιν συγκρίσεως τό έτος 1874, ή επομένη κλίμαξ τών 
πρός άς άποστέλλομεν τήν ήμετέραν σταφίδα χωρών είναι 
ίκανώς ένδεικτική: Έπί ολικού ποσού έξαγωγής 158,603,
1 ϊ> 1 λιτρών, ή Αγγλία ύπολογίζεται εις 141,755,174"— 
ήΓερμανία εις 6,222,908’—ή Αυστρία εις 6,068,159"—ή 
’Αμερική εις 3,249,899"—ή Ρωσσία εις 1,180,262"—ή 
Τουρκία εις 88,718"—ή Γαλλία εις 37,209"—και ή Ιτα
λία εις 822.

Έν γένει ή Κορινθιακή σταφίς κατέχει σταθερώς τήν 
ποώτην θέσιν έν τώ έξαγωγ-.κω τής Ελλάδος έμπορίω. 
Έπί 65 ,-J έκατομ. δρ. ολικής αύτοΰ έν έ'τει 1874 άξίας, 
τά 37 άνήκουσιν εις τήν σταφίδα, κατόπιν τής οποίας 
έρχονται τά δέρματα 6 -·-, ο μόλυβδος 3 τό έλαιον
2 τά σύκα 2 γ- κλπ.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΉ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ·

Ή νομολογία τών έΟνών εξηγεί τό κατ’ έποχάς πρα
κτικόν πνεύμα τών νόμων αύτών. "Οσον άφορα την Οθω
μανικήν, μεταξύ διαφόρων θεμάτων τό θρησκευτικόν και 
τό έμπόλεμον δύνανται νά δώσωσι γενικήν τινα έννοιαν. 
Αί επόμενα-, κατ’ αύτά ρήτραι άνήκουσιν εις τήν εν 
ισχύϊ νομολογίαν τού Άβδουραχίμ, ήτις δημοσιευθεϊσα τώ 
1827 είναι περιβεβλημμένη ιδιαίτερον αύθεντικον κύρος. 
Εννοείται άφ' εαυτού ότι οέν πρόκειται περί πλήρους τών 
προμνησθέντων θεμάτων έρεύνης, άλλά περί δείγματος, 
τό όποιον ώς έξ όνυχος μαρτυρεί περί τού λέοντος :

Α'.—Έάν ό Α κατο-.κών έν τινι χωρίω, έντός τού ο
ποίου κατοικουμένου έπί πλεϊστον άπο μουσουλμάνους ύ- 
πάρχει τσαμίον, ώκοδόμησεν έκκλησίαν" μηνυσάντων οε 
τούτο τών κατοίκων μουσουλμάνων προς τόν δικαστήν, 
δύναται ούτος νά ύποχρεώση τόν Α εις τό νά κατεδάφιση 
τήν έκκλησίαν ; Άπάντησις. Ναί.

Έάν τινες τών άπιστων άνεγείρωσιν οικοδομάς έπί άρ- 
χαίας, έν τινι πόλει, έκκλησίας και ύΤώσωσι την έκκλη
σίαν, δύναται ό δικαστής νά ύποχρεώση αύτούς εις το νά 
καταστρέψωσι τάς επιπροσθέτους οίκοοομάς ; Απάντησις. 
Ναί.

Έάν ύποτελής χριστιανός άγοράση οικίαν έν συνοικία 
μουσουλμάνων, δύναται ό δικαστής νά ύποχρεώση αύτόν 
εις τό νά πωλήση τήν οικίαν εις μουσουλμάνον ; Άπάν- 
τησις. Ναί.

Έάν ό μουσουλμάνος Α πωλήση εις τον υποτελή χρι
στιανόν Β τήν έν κωμοπόλει τινι, συνοικία δέ μουσουλμά
νων καί πλησίον τσαμιού κειμένην οικίαν αύτοΰ" άναφερο- 
μένων ο’ ένεκα τούτου τών μουσουλμάνων πρός τον δικά- 
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στην, δύναται ούτος νά έξαναγκάση τον Β εις τό νά πώ
ληση τήν οικίαν εις μουσουλμάνον ; Άπάντησις. Ναί.

'Ο ύποτελής χριστιανός \ συναθροίζων νέους έν τινι οι
κία, κείμενη μέν έν συνοικία χριστιανών έγγύς οέ συνοι
κίας μουσουλμάνων, και άναγινώσκων τό Εύαγγέλιον, γε- 
γονυία τή φωνή, ενοχλεί τούς έν τή συνοικία ταύτη μου- 
σουμάνους· παρουσιχζομένων δέ τούτων εις τόν δικαστήν 
και μηνυόντ ·>ν τούτο, δύναται ό δικαστής νά έμποδίση αύ- 
τούς τοΰ νά ύύώνωσι τήν φωνήν των άναγινώσκοντες ; 
Άπάντησις. Ναί.

Έάν ό ύποτελής χριστιανός Α ποιή, κατά τά μάταια 
αυτού θρησκευτικά έθιμα, λατρείαν άναγινώσκων το 
Εύαγγέλιον, γεγονυία τή φωνή, έν δωματίω τής ιδιοκτή
του οικίας του, έν ή κατοικεί, κείμενη έν κωμοπόλει τινι, 
συνοικία δέ άπιστων, δύναται ό αστυνόμος τής κωμοπό- 
λεως έκείνης νά παρακωλύση τον .‘ν του νά ποιή, καθ’ον 
είρηται τρόπον, λατρείαν, άναγινώσκων τό Εύαγγέλιον; 
Άπάντησις. Ναί.

Έάν ό Α εΐ'πη, ότι το ιερόν και μέγα Κοράνιον, δέν εί
ναι λόγος τοΰ θεού, άλλ’ έφεύρεσις τοΰ Ούσμάν, τι προ- 
σήκει τώ Α ; Άπάντησις. Είναι άπιστος και άξιος θα
νάτου.

Έάν οί ιερείς εκκλησίας, κείμενης έν τινι χωρίω ού οί 
κάτοικοι εΐσί καί μουσουλμάνοι και άπιστοι, και έν τή ο
ποία ύπάρχει τζαμίον. στολίζοντες τά αγάλματα αύτών, 
τά έξάγωσιν τής εκκλησίας και κρούοντες κατά τόν πλεϊ- 
στον χρόνον σανίδιον (σήμαντρον) παρενοχ/.ώσι τούς μου
σουλμάνους· άναφερομένων ένεκα τούτου τών μουσουλμά
νων πρός τον δικαστήν, δύναται ούτος νά έμποδίση αύτούς 
τοΰ νά στολίζωσι τά άγάλματά των, νά έξαγάγωσιν αύτά, 
ώς είρηται, νά χρούο σι σανίδιον και νά ύψώνωσι τήν φωνήν 
των ; Άπάντησις. Μάλιστα' ανάγκη νά τούς έμποδίση·

Β'.—Επειδή ό ύποτελής χριστιανός Α δέν είχε κληρο
νόμους έπι τών έν τή οθωμανική χώρα κτημάτων αύ- 

τοΰ, όταν, άποδράς έκεΐθεν, μετέβη εις έχθρικήν χώραν 
και κατέστη πολέμιος, τά κτήματα αύτοϋ έξεποιήθησαν 
καί έδόΟησαν εις τινας παρά τοΰ δημοσίου. Έξελθών μετά 
ταϋτα οΐκειοθελώς ό Λ έκ τής έχθρικήςχώρας καί δεχθείς 
αύΟις τήν ύποτελείαν, δύναται νά λάβη τά κτήματα παρά 
τών άγορασάντων αύτά ; Άπάντησις. ”Οχι.

Έάν οί ύποτελεΐς χριστιανοί χωρίου τινός, κατά τά ό- 
θωμανικά μεθόρια, άρνούμενοι τήν άπόδοσιν τών φόρων 
καί πειθόμενοι εις τούς έχθρούς, πολεμώσι καί μάχον
ται κατά τών μουσουλμάνων, έπιτρέπεται άπο τον νόμον, 
ώστε οί έκεϊ εύρισκόμενοι μουσουλμάνοι νά φονεύσωσιν 
αύτούς καί νά καταλάβωσι τάς περιουσίας των ; Άπάντη- 
σις. Ναί.

Αφού, ύπερισχύσαντος λαού υποτελούς κατά τινα θέσιν 
καί έξακολουθουντος τού κατά τών μουσουλμάνων πολέ
μου, διορισθή, διά Σουλτανικού διατάγματος, έναντίοναύ- 
τών στρατός καί πολέμήση κατ' αύτών, έάν έν τώ πο- 
λέμω έκείνω ό μουσουλμανικός στρατός συλλάβη τινάς 
τών άπιστων διά τής βίας καί άπαγάγη αύτούς εις τήν ό- 
Οωμανικήν χώραν, ύποδουλούνται οί ουτω συλληφθέντες 
αιχμάλωτοι ; Άπάντησις. Ναί.

Έάν έν τή περιπτώσει ταύτη φονευθώσι τινές τών μου
σουλμάνων, άποκαθίστανται μάρτυρες εις τήν βασιλείαν 
τοΰ θεού ; Άπάντησις. Ναί.

Έπιτρέπεται εις τούς μουσουλμάνους, ύπερισχύσαντας 
έπί χριστιανών Αλβανών, οϊτινες, εχθροί οντες, πολεμώσι 
πάντοτε μετά τών μουσουλμάνων, όσους συλλάβωσιν έξ 
αύτών, νά τούς πωλώσι καί νά συζώσι μετά τών θυγατέ
ρων αύτών ; Άπάντησις. Ναί.

Κ.
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ΑΘΗΝΑΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ.

Έχω ύπ’ όψιν τήν κατά τήν ά Δεκεμβρίου 1877 κατά- 
στασιν δύο Τραπεζών, ή ίδρυσις τών οποίων συνδέεται προς 
τήν νεωτέραν άνάπτυξιν τής εθνικής ημών οικονομίας. 
Εννοώ τήν Γενικήν Πιστωτικήν Τράπεζαν και τήν τής 
Βιομηχανικής Πίστεως. Ιδού πώς αύται έ’χουσι.

II ι σ τ ω τ ι κ ή.—Ό γενικός ισολογισμός αύτής κλείε
ται διά 18,159,530 δρ. άντί δρ. 16,511,207 έν έτει 1873. 
Έν τώ όιαστήματι τής πενταετίας ταύτης παρίστανται 
οιαφοραί τινες αξιοσημείωτοι έπί τών άπαρτιζόντων τούς 
λ]σμούς ιδιαιτέρων κεφαλαίων. Τοιουτοτρόπως αί προεξο
φλήσεις τοΰ κεντρικού καταστήματος καί τών υποκατα
στημάτων άπό 4,471,099 δρ. έν έτει 1873 προεβιβάσθη- 
σαν εϊς μόνον 4,618,987 δρ. έν έτει 1877.1'ά χρεωλυτικά 
οάνεια έπί έκχωρήσει δημοτικών προσόδων άναβιβάζονται 
κατά τό τελευταϊόν έτος είς δραχ. 2,022,513’ ανήκει δέ 
τό ποσόν τούτο ολόκληρον είς τόν δήμον ΙΙατρέων τό οέ 
έπί έκχωρήσει ναυτικών χορηγημάτων είς δρ. 17,800. 
’Αμφοτέρωθεν άπετελεϊτο έν έτει 1873 ποσόν δρ. 1,973,578.

Επί τών ανοικτών λ]σμών καί τών δανείων έπί ένεχύρω 
παρατηρεϊται άπ’ έναντίας σημαντική έλάττωσις, διότι 
άπό 3,220,837 δρ. έν έτει 1873 κατεβιβάσθησαν τά ποσά 
αυτών είς 1,430,704 έν ετει 1877. Έπι τών ατόκων κα
ταθέσεων παρατηρεϊται επίσης έλάττωσις- 485,527 δρ. 
έν έτει 1873 καί 75,227 έν έτει 1877. Αί έντοκοι άπ’έ
ναντίας καταθέσεις παριστώσιν έπαισθητήν αυξησιν άπό 
980,233 τώ 1873 είς 2,649,569 τώ 1877' οσον άφορα 
τό ένιαύσιον μέρισμα, ή κατά τό τελευταΐον έτος εντασίς 
του είναι λίαν ένθαρρυντική, άναβιβασθεΐσα είς 12,25 δρ. 
άντί τών 10,95 τοΰ 1873,

Βιομηχανία ή.—Πρόκειται περί τοΰ τετάρτου 
μόλις έτους τής ύπάρξεως αύτής. Ό γενικός ισολογισμός 
της κλείεται διά 5.996,549 δρ. έν αις υπολογίζονται 
3,344,153 συμμετοχή τής Τραπέζης είς τόν άπ’ ’Αθη
νών είς Πειραιά σιδηρόδρομον. Τό σημαντικότερου λοιπόν 
μέρος τών κεφαλαίων αύτής είναι ακίνητον, έκ τοΰ οποίου 
έπορίσθη ή Τράπεζα 129,814 δρ. κατά τήν J3' έξαμηνίαν 
τοΰ 1877. Είναι άξιον σημειώσεως οτι ολον τό κατά τήν 
έξαμηνίαν ταύτην εισόδημα τοΰ άπ' Αθηνών είς Πειραια 

σιδηροδρόμου άνέβη είς δρ. 27 1,463 καί οτι ολος ό περί 
τό Φάληρον θεατρικός θόρυβος σημειοϋται έν τω ένεργιτι- 
κω του ισολογισμού άντί δρ. 17,268 !

Αί λοιπαί έργασίαι τής Βιομηχανικής Τραπέζης ευρί- 
σκονται είς τήν έξης κατάστασιν 350,000 δρ. δάνεια πρός 
τήν Έλλ. Κυβέρνησιν άντί 951,744 τω 1873’ είς συναλ
λάγματα έπί τοΰ έξωτερικοΰ δρ. 351,527 άντί 614,054 
τώ 1873. Αί προεξοφλήσεις της άνέβησαν είς δρ. 622,327’ 
τά δάνειά της έπί ένεχυριάσει τίτλων είς δρ. 330,173’ οί 
ανοικτοί λ]σμοί της είς δρ. 759.247’ αί έντοκοι παρ’ αύ- 
τή καταθέσεις είς ορ. 380.981. Μέρισμα δέ τής β' εξα
μηνίας 1877 έφ' έκάστης μετοχής φρ. 3,85.

Η ΠΡΩΤΙΙ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ·

Έκ τής έπισήμου Καταστατικής πληροφορούμεθα, δτι 
έν Έλλάδι κατά τήν Οκταετίαν 1866—73 έγεννήθησαν 
331,454 άνθρωποι, ήτοι 163,469 κατά τό πρώτον ήμισυ 
αύτής καί 167,985 κατά τό δεύτερον οΟεν υπάρχει πλε
ονασμός έν τή τετραετία 1 870—73 απέναντι τής προη- 
γουμένης 4,516 ανθρώπων. Ιδού πώς καθ’ έκαστον έτος ά- 
νεπτύχθη τό φαινόμενου τούτο’ 40,932γεννήσεις τώ 1870’ 
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—41,867 τώ 1871· —42,997 τώ 1872· — 42,189 τώ 
1873. Μεταξύ τών γεννηθέντων έν τή τετραετία 1870— 
73 ήσαν άρρενες 88,105 καί θήλεις 79,880' ώστε ή πλά- 
στιγξ τών γεννήσεων κλίνει πρός τό ανδρικόν φΰλον, τοΰ 
οποίου περιέλαβεν έπι πλέον 8,225 άτομα.

Απέναντι τής τοιαύτης έντάσεως τής άνθρωποπαραγω- 
γής παρίσταται τό έτερον ρεΰμα τής πρός τόν άλλον κό
σμον μεταστάσεως. Έπι 167,985 γεννηθέντων κατά τήν 
τετραετίαν 1870—73 άπεβίωσαν 129,386, ήτοι 31,881 τώ 
1870,-29,640 τώ 1871,-31,004 τώΐ872,—36,861τώ 
1873. Ή θνησιμότης τής τετραετίας περιέλαβε 67,926 άρ- 
ρενας καί 61,460 Οήλεις,ήτοι 6,466 έπι πλέον άρρενας. Τό 
ανδρικόν φΰλον καί γεννάται πλειότερον καί αποθνήσκει επί
σης. 'Οπωσδήποτε συμψηφιζομένων τών έκατέρωΟεν υπερ
βάσεων,μένει πάντοτε πλεόνασμα γεννήσεων άρρένων 1,759.

Τοιαύτη ή είσοδος καί έξοδος τής ζωής έν Έλλάδι 
κατά τήν προκειμένην περίοδον. Ενδιαφέρει ή έξετασις 
κατά πόσον έν τή έξόδω φορολογείται ή βρεφική ηλικία. 
Λαμβάνων ώς βάσιν τό έτος 1873, παρατηρώ οτι κατ’ 
αυτό έπί 36,861 άποβιώσεων 3,103 άφορώσι νεογνά μέ- 
χρις 6 μηνών ηλικίας- 3,195 άπό | έτους μέχρις Γ 7,007 
άπό 1 έτους μέχρι 5 · 3,074 άπό 5 έτών μέχρι 10. "Οθεν 
ή μέχρι τοΰ δεκάτου έτους ήλικία πληρόνει παρ’ ήμΐν τά 
4 τοΰ φόρου τής ζωής, εις περίπτωσιν καθ ην έντή βορειο
δυτική Εύρώπη πληρόνει μόνον τό τρίτον. Ή θνησιμότης 
τών επομένων ήλικιών περιλαμβάνει, κατά πέντε έτη, δ- 
λιγωτέρας τής 1 -J- χιλιάδας ζωάς μέχρι τοΰ 80 έτους, 
οτε καταπίπτει εις 842, μειουμένη διαδοχικώς μέχρις 27 
άπό τοΰ 105 έτους μέχρις τοΰ 110.

Έάν συγκρίνωμεν τά διάφορα τμήματα τής ύπό τοΰ 
θανάτου μάλλον φορολογουμένης ηλικίας, ή μείζων έντασις 
παρατηρεϊται μέχρι τέλους τοΰ πρώτου έτους τής ηλικίας- 
έν μένω τούτω άπεβίωσαν 6,298 άτομα, ένω άναλόγως 
καθ’ έκαστον τών λοιπών 5 έτών άπεβίωσαν 1,401 καί
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καθ’ έκαστον τών άπό τοΰ 5 έτους μέχρι τοΰ 10 άπεβίω
σαν 614. ΙΙόθεν τό φαενόμενον τοΰτο, έπί τοΰ όποιου έσημει- 
ώθη άνωτέρω ή ύφισταμένη τόσον μεγάλη οισαναλογία 
(i : 4) μεταξύ Ελλάδος καί Εύρώπης ;

Κατά πόσον ή συντήρησες καί άνάπτυξις τοΰ πληθυ
σμού είναι ζήτημα τής εθνικής οικονομίας καί τής ταύτη 
παρόμαρτούσης δημοσίας καί ιδιωτικής υγιεινής, ού δεΐταε 
μακρας άποδείξεως. Εξεταζόμενων δέ τών ειδικών τοΰ 
συμβαίνοντος όπώςδήποτε αιτίων, δυνάμεθα έκ τελευταίας 
τινός μελέτης τοΰ ϊατροΰ Κ. X. Ζίνη περί τής έν Άθήναις 
θνήσιμότητος τών βρεφών νά είκάσωμεν περί τοΰ σχετικοΰ 
καθ' ολην τήν Ελλάδα φαινομένου. Έπί 15,096 άποβιω- 
σάντων έν'Αθήναις, άπό τοΰ έτους 1863 μέ/pt τοΰ 1872, 
άνήκουσιν εις τήν μέχρι του δευτέρου έτους ηλικίαν 5,533 
άτομα ήτοι πλέον τοΰ τρίτου· ιδού δέ πώς διαμοιράζονται τά 
έπενεγκόντα τήν θνησιμότητα ταύτην αίτια- 204 άπεβίω
σαν έκ προώρου τοκετού, 205 έκ πυρετών έξανθηματικών, 
424 έκ μαρασμού ή άτροφίας, 870 έξ έγκεφαλικών νοση
μάτων, 1257 έκ νοσημάτων τών αναπνευστικών όργάνών, 
1507 έκ διάρροιας (924 κατά μόνον τόν Ίάϊον,’Ιούνιον, 
Ιούλιον καί Αύγουστον), 1066 έκ διαφόρων άλλων νο
σημάτων.

Ή καταγραφή τών αμέσων τούτων 
μότητος δέν άνήκει απλώς εις τόν ύπ< 
έντεΰθεν ή έκεϊθεν ύπεοχειλίσεως τοΰ ·. 
άλλά συνδέεται προς τήν κλιματικήν - 
σιν καί τήν λοιπήν τής 
τοΰ θέρους 
θρεπτικά καί θεραπ 
τών κατοικιών καί 
ζουσι τής μικράς καί ευθραύστου ήλικία, 
τραύματα πολλώ βιαιότερου καί βαθύτ 
ραις ύπό τ 
νά ύποθέση

■ίων τής θνησι- 
τον νόμον τής 
ρίου τής ζωής, 
όπου κατάστα-

κοινωνίας διακονίαν. Τά νοσήματα 
προϊόν τής έκδασώσεως τής χώρας, άτελή 

ευτικά μέσα, καί έν γέν'ει έλαττωματική 
τών άστεων διαρρύθμισες κατασκευά- 

ς τά θανατηφόρα 
Ιύτερον τοΰ όσον, έν χώ- 

ρόνοιαυ το έαυτών στάδιον διανύουσαις, δύναται 
/ ις.
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Η ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ-

"Οπου ναός χριστιανικός διά τής 'Ελληνικής γλώσσης 
κοινωνών τά έπουράνια τοϊς έπι γής, έκεϊ ίσον μικρά και 
άν είναι ή κοινότης, άπαιτεϊται άναγνώστης τούλάχιςον, 
ψάλτης, ιερεύς, ινα άπό τοιαύτης τίνος άνάγκης υφί- 
σταται πάντοτε στοιχειώδες τι σχολεϊον έν τή αύλή 
τοϋ ναοΰ, τό όποιον υπό τήν διεύΟυνσιν τών διαδεχόμενων 
άλλήλους έφημερίων διαβαίνει άπαρατήρητον τάς περιό
δους τών εθνικών συμφορών. Έν τώ σχολείω τούτω σχη
ματίζονται αί απλοϊκοί γνώσται τών πρώτων γραμμάτων 
έν κοινωνία, ήτις καί έπιστολάς θέλει νά γράψη, καί προ
χείρους λ]σμούς νά καταρτίση, καί δι' άναφορών οέ καί 
διαταγών πρόκειται νά συνδεΟή όπωςδήποτε προς τάς έν 
τή έπικρατεία άνωτέρας αύτής σφαίρας.

Δέν πρόκειται ένταΰΟα περί τοιούτων σχολείων,άλλά πε
ρί τών συστηματικών έκείνων ιδρυμάτων, τών οποίων τά 
ίχνη άπό παρελθόντων αιώνων διατηρεί ό Μακεδονικός 
'Ελληνισμός. Έν πρώτοίς αί μοναστηριακαί τοΰ "ΑΟωνος 
κοινότητες άποτελοϋσιν άνέκαΟεν ισχυρόν κέντρον έκπαι- 
δεύσεως Ελληνικής, εις ιερά καί άλλα μαθήματα, ανάλο
γα προς τόν μέσον όρον τών κατά καιρούς πνευματικών 
αναγκών. ’Αρκεί νά άναλογισΟή τις τό ρεύμα τών προςτάς 
Μονάς ταύτας οιευθυνομένων πιστών, ινα κρίνη περί τής 
προαιώνιου ποσότητος τής οιασπειρομένηςΈλληνομαθείας. 
Κατά τήν μαρτυρίαν Αλεξάνδρου του Έλλαδίου, έκ τοϋ 
Αγίου "Ορους έπρομηΟεύοντο αί πόλεις τούς διδασκάλους 
των. Έν γένει οέ ή ΆΟωνιάς ’Ακαδημία τοϋ παρελθόντος 
αίώνος αποτελεί επισημότατου φάρον έν τή πνευματική ι
στορία τής .Μακεδονίας.

Έν τώ λοιπώ τής Μακεδονικής χώρας προΐσταται ή 
Θεσσαλονίκη μετά τής άπό τοΰ 15ου αίώνος Σχολής αύ
τής, ήτις άρξαμένη ύπό τήν διεύΟυνσιν τοΰ έκ Λακωνίας 
Ίωάννου Μόσχου, παρήγαγε μέχρις τοΰ παρόντος αίώνος, 
δι’ όλων τών περιπετειών αύτής, εύρώστους διδακτικούς 
καρπούς. Μετ’ αύτήν έρχονται αί έν Βερροία καί Κοζάνη 
Σχολαί, τών όποιων άπό τοϋ 17ου αίώνος άπαντώμεν άφ
θονα ίχνη. Κατά τόν 18ον αιώνα άναφαινονται ιδιαιτέρως 
αί Σχολαί τών Βοδενών, τοΰ Μελενίκου, τοΰ Βελβενδοΰ καί 
αί γονιμόταται τών Σερρών, τής Καστοριάς, τής Ναούσης 
καί τής Σιατίστης. Πρέπει κατόπιν νά προστεΟώσιν είς τά 
ιστορικά τής Μακεδονικής παιδείας καθιδρύματα καί δευ· 
τερεύοντα έτι σχολεία, έν οις άριΟμοΰνταιτό έν Ιίολυγύρω, 
Άρβανιτοχωρίω, Γρεβενοϊς, Σελίτση, Βιτωλίοις, Κλεισού
ρα, ώς καί άλλα μικρότερα έν Κωνσταντζίκω, Λητοχωρίω, 
Σταγήροις κλπ.

Έάν άπό τής ιστορικής ταύτης έπόψεως έπισκεφΟώμεν 
τό νΰν έν Μακεδονία έκπαιδευτικον καθεστώς, πληροφορού- 
μεΟα έκ τελευταϊόν δημοσιευΟέντος * ail Ethnological 
Map of Europjun Turkey», οτι έν Μακεδονία ύπάρχουσι 
239 Ελληνικά σχολεϊα, έξ ών 34 άνώτερα, 126 δημοτι
κά, 57 στοιχειώδη, καί 22 Οηλέων, άπαντα περιέχοντα 
10,918 μαΟητάς. Ιδού πώς διανέμονται κατά τμήματα οί 
αριθμοί ούτοι.

Σέρραι.—2 άνώτερα σχολεϊα έν Σέρραις καί Ζαλαχώ- 
βω, 22 δημοτικά (5 έν Σέρραις καί τοϊς πέριξ, 1 ένΜεγά- 
ρω, 1 έν Τζαταλδζια καί 15 έν χωρίοις), 14 στοιχειώδη έν 
τοϊς χωρίοις, καί 4 Οηλέων δλον μαθητών 1996.

Δράμα. — 1 άνώτερον σχολεϊον έν Ιίράβη, 2 δημοτικά 
έν Σκαριτζόβα καί Πράβη, 15 στοιχειώδη έν τοϊς χωρί
οις· δλον μαθητών 375.

Μελένικον.— 1 άνώτερον σχολεϊον καί 1 δημοτικόν 
έν Μελενίκω, 4 δημοτικά έν τοϊς χωρίοις· ολον μαθη
τών 313.
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Κ α σσ άνδ ρα.—2 ανώτερα σχολεία έν Κασσάνδρα καί 
έν Βάλτη, 2 δημοτικά ομοίως- δλον μαθητών 157.

Στρομνίτζ α.—1 άνώτερον σχολεϊον, 1 δημοτι
κόν, και I Οηλέων έν Στρομνίζη, 12 δημοτικά έν τοίς 
χωρίοις- δλον μαθητών 347.

Θεσσαλονίκ η.—5 άνώτερα σχολεία εν Θεσσα
λονίκη, Λιαρίγοβα, Ζοχώ, Κολύνδριρ, Καρυαίς- 9 δημο
τικά ήτοι 3 έν Θεσσαλονίκη, άνά έν δέ έν ταΐς λοιπαΐς, 
έν ’Επανομή και Υαγκάδα- 1 στοιχειώδες έν Άσβεστο- 
χωρίω- 5 σχολεία Οηλέων ήτοι 2 έν Θεσσαλονίκη, άνά εν 
δέ έν Λιαρίγοβα, Ζοχώ καί Κολύνδρω- δλον μαθητών 1415.

II λ α τ α μ ώ ν.—3 ανώτερα σχολεία έν Ραπσάνη, 
Άμπελακίοις και Λητοχωρίω- 33 δημοτικά ήτοι 3 έν τοίς 
αυτοϊς τόποις, και τά λοιπά έν τοϊς χωρίοις- δλον μαθη
τών 504.

Γ ρ ε β ε ν ά και Κ α σ τ ο ρ ί α.—8 άνώτερα σχολεία έν 
Γοεβενοΐς, Καστόρια, Σισαμίω και Σιατίστη- 41 δημοτι
κά έξ ών 29 έν τοϊς χωρίοις- 20 στοιχειώδη και 3 Οηλέων 
έπίσης έν τοίς χωρίοις-. δλον μαθητών 1670.

II ε λα γ ο ν ία. —■ 4 άνώτερα σχολεία έν Βιτωλίοις, 
ΙΙερλεπέ, Μεγαρόβω και Χικοπόλει- 7 δημοτικά ήτοι 3 έν 
Βιτωλίοις άνά εν οέ έν τοίς λοιποΐς και 1 έν Χρυσόβω- 3 
στοιχειώδη έν Βιτωλίοις καί τοίς πέριξ- 2 Οηλέων αυτόθι 
και έν Μεγαρόβω- δλον μαθητών 1948.

Βελισσαϊ.— 1 άνώτερον σχολεϊον 1 δημοτικόν και 
1 θηλιών έν Κοζάνη- 1 δημοτικόν και 1 στοιχειώδες έν 
ΚιαπραλοΟ- δλον μαθητών 698.

Κ ορ ίτσ α.—2 άνώτερα σχολεία έν Κορίτζα και Μο- 
σχοπόλει- 5 δημοτικά ήτοι2 αύτόθι και 3 έν τοϊς χωρίοις· 
1 στοιχειώδες και 1 θηλέων έν Κορίτζα- 1 Οηλέων έν Μο- 
σχοπόλει- δλον μαθητών 722.

Βοδενά.—3 άνώτερα σχολεία έν Πέλλα, Βοδενοϊςκαί 
Γιουμέντζα- 4 δημοτικά αύτόθι και έν Γευγέλη- 2 στοι

χειώδη έν Βοδενοϊς καί Γευγέλη- 1 θηλέων έν ΙΙέλλα- δ
λον μαθητών 713.

*Οχριδα.— 1 άνώτερον σχολεϊον 1 δημοτικόν- δλον 
μαθητών 210.

Έάν το άθροισμα τών προσημειωθέντων 10,918 μαθη
τών, οϊτινες φοιτώσιν έν τοϊς σχολείοις τής Μακεδονίας, 
άναλογίσωμεν πρός τόν δλον τής χώρας ταύτης πληθυ
σμόν άναβιβαζόμενον κατά τούς υπολογισμούς ToOYaksMty 
εις 1,028,141 ψυχάς, εις μαθητής αντιστοιχεί πρός 94 
κατοίκους. Ανεξαρτήτως τοϋ κύκλου τών πιθανοτήτων, ·έν 
τώ όποίω οί άνωτέρω άριθμοί περιστρέφονται, πρόδηλον οτι 

ή εύρεθεϊσα άναλογία δέν δύναται νά άνθέξη εις σύγκρισιν 
πρός τήν έν Σαξωνία π. χ. έκπαίδευσιν, έν ή μόνα τά δη
μοτικά σχολεία περιλαμβάνουσι 17-j μαθητάς έπί 100 
κατοίκων (ι”δ. Οικονομικήν Έπιθεώρησιν φυλ-5 7, Νοέμβριος 
1877). Μή λησμονήσωμεν όμως ότι έν Αιγύπτω αναλο
γεί ·| μαθητών πρός έκατοστύν κατοίκων, καί οτι τό φυ
λετικόν ζήτημα δέν είναι άσχετον έπί τών άνωτέρω κατά 
τήν Μακεδονίαν έκπαιδευτικών διδομένων. Υπολείπεται 
τοιουτοτρόπως εις έξέτασιν πόσοι παϊδες έκ τών κατά τούς 
αυτούς υπολογισμούς εις 429,410 άναβιβαζομένων Μου
σουλμάνων μετέχουσι τοΰ άριθμοΰ τών εις τά Ελληνικά 
τής Μακεδονίας σχολεία φοιτώντων ένοεκακισχιλίων πε
ρίπου μαθητών.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ’ ΜΕΛΕΤΗ.

’Αρκεί νά ρίψη τις έν βλέμμα έπί τών προϋπολογισμών 
τών έπικρατειών, ίνα πεισθή πόσον οί άλλεπάλληλοί κατ’ 
αύτούς αριθμοί καί ή ποικιλία τών έθνικών αναγκών καί 
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μέσων δύνανται νά καταπονήσωσι τονμή έξησκημένον, έκ 
μακράς σειράς έτών, εις τοιούτου είδους μελετάς. Υπάρχει 
δέ καί είδος τι στερεοτύπων κατασκευας-ών τοϋ προϋπολο
γισμού έν τοϊς διαφόροις τμήμασι τής Κυβερνήσεως, οί ό
ποιοι άκολουθούσι τήν τετριμμένην οδόν, έχοντες φως οσον 
τοϊς δίδει δ πλήρης σκωρίας λύχνος των.

Κατά το ήμέτερον σύνταγμα, καθ' έκαστον έτος ή Κυ- 
βέρνησις, έντόςτών δύο πρώτων μηνών (Νοέμβριος και Δε
κέμβριος συνήθως) έκάστης Συνόδου, ύποβάλλει τόν προϋ
πολογισμόν τών εσόδων και εξόδων τής Έπικρατείας, μεθ 
όλων τών σχετικών εγγράφων και ύπομνημάτων, εις τήν 
Βουλήν, ήτις τόν ψηφίζει μετά προηγουμένην έξέτασιν αύ
τοϋ ύπό ειδικής έπιτροπής. Ή έπιτροπή αΰτη είναι ή 
πρώτη έκ τών δώδεκα, τάς οποίας κατά τόν κανονισμόν 
της ή Βουλή εκλέγει, διά μυστικής ψηφοφορίας, μετά τόν 
καταρτισμόν τοϋ οριστικού προεδρείου της· Ονομάζεται δέ 
έπιτροπή έπι τοϋ προϋπολογισμού τοΰ Κράτους, σύγκειται 
έξ είκοσι καί ενός μελών, καί εκλέγει έκ τών μελών της 
τον πρόεδρον καί τόν γραμματέα αύτής.

’Αφού ύποβληθή είς τήν Βουλήν ό προϋπολογισμός, τυ- 
ποϋται ούτος, διανέμεται είς τούς βουλευτάς καί άποστέλ- 
λεται διά τήν κατ' άρΟρον επεξεργασίαν είς τήν προμνη- 
σθεϊσαν επιτροπήν, ήτις έπισπεύδουσα τήν άνατεΟεϊσαν αύ- 
τή μελέτην ύποβάά.λει τό πόρισμα αύτής είς τήν Βουλήν 
δι’ έκθέσεως ήτις, ενώ περιέχει τάς ιδέας τής έν τή έπι
τροπή πλειονοψηφίας καί μειονοψηφίας, συμπληροϋται δι’ 
Αιτιολογημένης προτάσεως. Ή έκθεσις αύτη τυποΰται καί 
διανέμεται είς τούς βουλευτάς πρό τής ημέρας καθ’ ήν 
πρόκειται νά άσχοληθή το σώμα τής Βουλής έν γενική 
συνεδριάσει είς τήν συζήτησιν τοϋ προϋπολογισμού.

Ή συζήτησις αύτη είναι διφυής, πολιτική τούτέστι καί 
οικονομική. Έκ τής πρώτης έπόψεως κατά το καθαρόν 
κοινοβουλευτικόν πνεϋμα,κ-ισιμοτάτη είναι ή στιγμή'καθ’ 
ήν ή Κυβέρνησις προσέρχεται είς τήν βουλήν ζητούσα τά 

υλικά τής συντηρήσεως της μέσα. ΙΙώς είναι δυνατόν νά 
δώσωσιν αύτά οί άντιπρόσωποι τοϋ έθνους είς κυβέρνησιν μή 
άπολαμβάνουσαν τής έθνικής έμπιστοσύνης. Ό προϋπολο
γισμός λοιπόν μεταβάλλεται είς ζήτημα έμπιστοσύνης, κα
τά τό όποιον άντιμετρώνται αί δυνάμεις τής συμπολιτεύ- 
σεως καί τής άντιπολιτεύσεως, καί αναφαίνεται ή θερμότης 
τών κατ’ έξοχήν κοινοβουλευτικών αγώνων. "Οταν αύτη 
λείπη, μένει ή οικονομική έποψις τής συζητήσεως, ήτις συ
νήθως είναιψυχρά. Τό βήμα τής βουλής δέν είναι έδρα 
καθηγεσίας· έχει ανάγκην πάθους, ίνα προσηλώση τήν 
προσοχήν οί δέ αριθμοί είναι ξηροί καί τό κοινόν τών 
βουλευτών χασμάται, άφίνον είς τούς έπιδεξιοτέρους τόν 
καιρόν ή συνήθως νά συνομιλώσι περί τών πραγμάτων 
τής ημέρας ή ένίοτε νά κηρύττωσιν άπό τοΰ βουλευτικού 
άμβωνος. Έπί τέλους τό ολον δράμα συμπληροϋται, καί ό 
προϋπολογισμός ψηφίζεται μετά ταχύτητας, τήν οποίαν 
ούδέποτε θά έννοήση άκριβώς ό φορολογούμενος λαός.

Ύπό τοιαύτας περιστάσεις ή αποστολή τής έπί τοϋ 
προϋπολογισμού έπιτροπής πρέπει νά θεωρηθή ώς μεγάλη 
πρός τόν θεμελιώδη οικονομικόν νόμον τοΰ προϋπολογισμού 
έγγύησις. Υποτίθεται ότι οί έντριβέστεροι περί τήν Δημο- 
σιονομίαν βουλευταί θά είσαχθώσιν οιά τών ψηφοδελτίων 
είς τήν έπιτροπήν ταύτην ή πράξις όμως άποδεικνύει ότι 
πρώτη σκέψις μάλλον είναι ή εισαγωγή συμπολιτευομέ- 
νων και αντιπολιτευόμενων μελών. Έπικρατουσι τά πρώ
τα ; Ή φιλοτιμία τού κόμματος άπαιτεϊ τήν έπικύρωσιν 
τών έν τοϊς διαφόροις ύπουργεϊοις έμπειρικών κατασκευ
ασμάτων. Επικρατεί ή άντιπολίτευσις ; Πρέπει νά έτοι- 
μασθώσι τά βουλευτικά ακροατήρια είς περιμενόμένους 
ομηρικούς αγώνας. Υποθέτω ότι ούοέτερον τούτων συμβαί
νει, καί οτι ή έπιτροπή τοϋ προϋπολογισμού περιορίζεται 
άποκλειστικώς είς τό τεχνικόν, τρόπον τινά, έργον αύτής. 
Θά εύρη τήν ευκαιρίαν ή σχολαστικότης νά μακρύνη τόν 
χρόνον, νά περιπλανηθή είς άσημάντους λεπτότητας και
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Οά φιλοδοξήση νά έπιβληΟή συνάμα χαί εις τήν Κυβέρνη
σήν και εις τήν Βουλήν. Έκ τοιούτων περιδρομών πολλά- 
κις έν όμαλαϊς περιστάσεσι, άντί νά έξέλΟη οικονομικόν 
φώς, παρήχθη οικονομικός τραγέλαφος, και κατέστη κα- 
χεκτιχός τοϋ κράτους ό προϋπολογισμός, έν ώ χρόνφ αί 
έλπίοες έδίδασκον περί τοΰ έναντίου.

Απέναντι τοϋ συστήματος τούτου έπί τής βουλευτι
κής τοϋ προϋπολογισμού μελέτης, προτιμότερου είναι τό 
έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής καί έν Αγ
γλία διά πλείςης έπιτυχίας δοκιμασΟέν. Τόσον έν' Χμερική 
όσον καί έν Αγγλία, αυτή ή Βουλή μεταχηματίζεται εις 
έπιτροπήν, έν τή όποια όλοι μέν οί βουλευταί δύνανται νά 
λάβωσι μέρος, πράγματι όμως συνέρχονται κατά τό μάλ
λον ή ήττον οί ειδικότητα τινά κεκτημένοι· τοιουτοτρό
πως ό αριθμός είναι μικρότερος καί ή συζήτησις ένεργεϊ- 
ται ούχί δημοσία καί έν έπισημότητι, άλλ' ώς έν συνανα
στροφή διά παρατηρήσεων συντόμων και πληροφοριών συγ
κεκριμένων εις γονίμους λεπτομέρειας, καί έπί τών οποίων 
ή έπιστήμη καί ή πείρα έν αρμονία συναγωνίζονται.

Τόσον ή έν Λονδίνω βουλή τών Κοινοτήτων όσον καί 
ή έν Βασιγκτώνι Βουλή έχουσι έπί τών δημοσιονομικών 
ζητημάτων δύο σταθερός ειδικός έπιτροπάς, έκ τών ο
ποίων ή μέν άφορα εις τά έξοδα τής έπικρατείας (commit
tee of supply), ή οέ εις τά έσοδα αύτής (committee of 
ways and means). Ώς παρ’ ήμϊν ούτω καί έν Άγγλίερ τά 
μέλη τών έπιτροπών τούτων έκλέγουσι τόν πρόεδρον αύ
τών (chairman), οστις εισάγει τήν έκΟεσιν τής έπιτροπής 
ένώπιον τής Βουλής. Έν ’Αμερική αί έπιτροπαί αύταιειναι 
έννεαμελεις, καί είναι διαρκέστεραι παραβαλλομέναι πρός 
τάς έν ’Αγγλία συναδέλφους των.

Έν γένει αί έπιτροπαί αύται έχουσι τι απλώς προπα
ρασκευαστικόν τό κύριον τής βουλευτικής μελέτης άρχε
ται κατά τάς ενώσεις τής μεγάλης τοϋ βουλευτικού σώ
ματος έπιτροπής, κατά τάς οποίας πάσα φιλότιμος είδιχό-
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της σπεύδει εις έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος αύτής, καί 
πάσα προσοχή βουλευτου ευρίσκει τούς προθύμους έξετα- 
στάς της εις πάν θέμα κοινού διαφέροντος. Επομένως τά 
καθ’ εκαστα ζητήματα εξαντλούνται, διά τής μεθόδου 
ταύτης, τόσον ακριβώς, ώστε όταν έλΟη ή στιγμή τής έν 
οημοσία συνεδριάσει ψηφίσεως τοΰ προϋπολογισμού, αί μα- 
κραί τής κοινοβουλευτικής έπισημότητος συζητήσεις άπο- 
βαίνουσι πλέον περιτταί,διότι αί άντιπρόσωποι τοϋ έθνους 
συνενοήΟησαν ήδη ώς έπιμελεϊς καί συνετοί οϊκογενειάρά 
χαι, έν ταϊς ΐδιαιτέραις τής μεγάλης έπιτροπής των·σϋ- 
ναθροίσεσιν.

’Εννοώ πόσην έπιρροήν έχειτό εθνικόν πνεϋμα εις τοι- 
ούτου είδους οργανισμούς. Ύπάρχουσι λαοί, οΐτινες δια- 
σώζουσι πληρέστερον τό αίσθημα τής έν ταϊς πρώταις χοι- 
νωνικαϊς περιόδοις ένστικτου, τρόπον τινά, συμπράξεως τών 
προεστώτων αύτών καθώς ύπάρχουσι καί άλλοι λαοί, οΐτινες 
γράψαντες έπί τεμαχίου χάρτου τό πολίτευμα αυτών, ένό- 
μισαν διά τούτο οτι τελείως έξησφαλίσΟησαν. Φαντάζο
μαι τήν έποχήν, καΟ’ήν ή ανάγκη έκάλει τούς προκρίτους 
τοϋ χωρίου, ινα συσσκεφΟώσι περί τής σωτηρίας του· καί 
βλέπω εις τήν Άγγλοσαξωνικήν, κατά τήν μελέτην τοϋ 
προϋπολογισμού, πρακτικήν στοιχεία τά όποϊα ύπενΟυμί- 
ζουσιν άρχαίων ήμερων κοινοτικόν βίον. Παραλείπω τήν 
μεγάλην αποστολήν τής πρακτικής ταύτης εις αΰτοδιδα- 
σκαλίαν τής Βουλής, καί τό παράδειγμα τής έπεκτάσεως 
τής μεθόδου άπό τοϋ προϋπολογισμού καί εις άλλας έτι 
μεγάλου διαφέροντοςκοινωνικός περιστάσεις.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜ1ΙΟΡΙΟΝ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ε.\ ΕΤΕΙ 1877.

Ύπό τήν έννοιαν Δυτική Ευρώπη περιλαμβάνει ή προ
κειμένη μελέτη μόνας τρεϊς έπικρατείας, τήν Αγγλίαν, 
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Γαλλίαν και 'Ιταλίαν δέν εισέρχεται εις τήν Ίβηρικήν 
χερσόνησον, ούοέ εις τήν πέραν τοϋ Ρήνου -χώραν. Συνυπο- 
λογιζομένου τοϋ έν έτει 1877 έξωτερικοϋ εμπορίου τών 
τριών τούτων επικρατειών, αναβιβάζεται ύπό τής σχετικής 
καθ’ έκάστην αύτών εμπορικής καταστατικής εις φραγκα 
24,178,325,807 άντί τών 24,501,348,092 του έτους 
1876. Καθόσον λοιπόν προέβη κατά εν έτος ή εμπορική 
τής Δυτικής Εύρώπης ζωή, ήλαττώθη κατά 323 έκατομ. 
φρ. Ώστε τό έτος 1877, μεθ’όλων τών γενικών και ι
διαιτέρως ανατολικών περιπλοκών αύτοϋ, έσχε σοβαροτάτας 
συνεπείας, αιτινες πρέπει νά Οεωρηθώσιν ώς πόρισμα και 
συνάμα ώςαιτία άλλων περαιτέρω έτι και έγγυτέρων 
όρων τής οικονομικής και πολιτικής τών προμνησθέντων 
έθνών ζωής.

Όπως δήποτε ή έντασις τής προεκτεθείσης εμπορικής 
όπισθοδρομήσεως τροποποιείται καθ’ έκάστην τών τριών 
έπικρατειών. Επομένως ή κατά μέρος έκθεσις τών σχετι
κών φαινομένων είναι αναπόφευκτος πρός είύικοτέραν τοϋ 
θέματος κατανόησιν.

Ιον. ’Αγγλία.—Τό έν έτει 1 877 έξωτερικόν έμπό
ριον τής έπικρατείας ταύτης άναβιβάζεται είςφρ. 14,816, 
808,225, ένω κατά τό 1876 ύπελογίζετο εις 14,393,324, 
375. Ή φαινομένη αύξησις έν έτει 1 877 άνήκει ολόκλη
ρος εις τήν εισαγωγήν και ιδιαιτέρως τήν τών σιτηρών,κατά 
συνέπειαν τής καταμαστισάσης τήν Ινδικήν σιτοοείας. Έν 
γένει όσον άφορα τήν έμπορικήν τοϋ τόπου κίνησιν, οί έπό- 
μενοι άριθμοί ρίπτουσι όσον έχουσι φώς. Εισαγωγή 1876 
μέν 9,377,344,257 φρ.—1877 οέ 9,848,531,400· έξαγω- 
γή 1876 μέν 5,015,980,100 φρ.—1877 δέ 4,968,276, 
825. Ιδού πώς ύπολογίζεται εις έκατομ. λ. στ. ή κατά- 
στασις τής εισαγωγής και εξαγωγής καθ’ έκαστον μήνα 
τοϋ 1877.

Μήνες Εΐσαγ. Έξαγ.

’Ιανουάριος 
Φεβρουάριος 
Μάρτιος 
Απρίλιος 
Μάιος 
’Ιούνιος

"Οσον αφορά τά 
ουνάμεθα νά κατατάξωμεν αύτά εις ούο

Μήνες Εΐσαγ.Έξαγ.

32,8 15,9 ’Ιούλιος 36,9 1 7,5
;30,9 14,3 Αύγουστος 32,0 17,7
25,2 16,9 Σεπτέμβριος 28,1 17,0
31,8 15,2 ’Οκτώβριος 36,6 18.3
34,7 16,3 Νοέμβριος 31.8 16,7
29,8 16,7 Δεκέμβριος 32,8 15,9

καθ’ •Λέκαστα εΐοη τών εμπορευμάτων, 
. “ δύο κατηγορίας- ή

πρώτη περιλαμβάνει τά έν αυξήσει διατελοΰντα, είτε κατά 
τήν εισαγωγήν είτε κατά τήν έξαγωγήν, και ή δευτέρα 
τά έν έλαττώσει αμφοτέρωθεν.
Α'.—,Έπίτής εισαγωγής προπορεύεται εις αύξησιν ό σίτος, 

λογιζόμενος εις 33.8 έκατομ. λ. στ. τώ 1877, άντ'ι 23,1 
τώ 1876. ’Ακολούθως έρχονται τά έρια 24.2 (άντ’ι 23.2 
τώ 1876), ακαθάριστος ζάκχαρις 21,3 (αντί 16.2), καφ- 
φές 7,7 (άντ'ι 6,4), οίνος 7,ί (άντ'ι 7,0), άλευρα 6,8 (άν- 
τ'ι 4,7), καθαρά ζάκχαρις 5,7 (άντ'ι 4,0), κριθή 5,3 (αντί
3.7) , λινάριον 5,0 (άντ'ι 3,5), κάνναβις 5,0 (άντί 1,9), 
βρόμη 4,9 (άντ'ι 4,6), τυρός 4,7(άντί4,2), ρίζιον, 3.5 (άντί 
2,9), οερματα 3,5(άντί 3,2) χάλυψ καί σίδηρος κατειργα- 
σμένοικαί άκατέργαστοι 2,7 (άντί 2,1), jn!r 2,9 (άντί2.8), 
κρέατα τεταριχευμένα 2,6 (άντί 1,2), πατάτα 2 3 (άντί
1.7) , πετρέλαιον 1,7 (άντί 1,4), έλαιόλαδον 1 4 (άντί 
1,0).—Έπί τής έξαγωγής ή αύξησις περιέλαβε τά έξής 
είδη- ύφάσματα βαμβακηρά 56,9 έκατομ. λ. στ. έν έτει 
1877 (άντί 54,8 τώ 1876), ύφάσματα λινά, 5.8 (άντί 
5,6), χαλκός 3,0 (άντί 2,9)

Β'.—Όσον άφορα τά εις έλάττωσιν έν έτει 1877 περι- 
πεσόντα έμπορικά είδη, έπί μέν τής εισαγωγής έχουσι ταϋ- 
τα ώς έξής- λίπος 5,6 έκατομ. λ. στ. τώ 1877 (άντί 7,5 
τώ 1876), πρωτότηκτος χαλκός 2,8 (άντί 3,1),αραβόσιτος
9,8 (άντί 12,7), βάμβαξ 35,4 (άντί 40.3), μέταξα άκα- 
τέργαστος 4,4 (άντί 5,7), μεταξωτά ύφάσματα 7,6 (άντί
7.8) , πνευματώδη ποτά 2,0 (άντί 3,7).—Έπί δέ τής έξα
γωγής,χάλυψ καί σίδηρος κατειργασμένοι 20,0(άντί 20,7), 
νήματα 12,2 (άντί 12,7),γαιάνθρακες 7,8 (άντί 8,9), μα- 
χαιρικά 3,3 (άντί 3,4), μηχαναί 4,6 (άντί 5,5), νήματα 
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και ύφάσματα λινά και jnte 2,8 (άντί 3,0), νήματα έρίου 
3,6 (άντι 4,4), υφάσματα έρίου 1 7,3 (άντι 18,6) κλπ.

"Οσον άφορα τήν έν έτει 1 877 κίνησιν τών πολύτιμων 
μέταλλων, έπί τών όποιων ή Αγγλική άγορά έχει τι ού- 
σιωδώς παγκόσμιον, ό μέν χρυσός εΐσήχΟη έν Αγγλία κα
τά 15,4 έκατομ. λ. στ. καί έξήχθη κατά 20,3 τώ 1877, 
ένώ τώ 1876 ή εισαγωγή του υπελογίζε'το εις 23,4 καί 
ή έξαγωγή του εις 16,5. Ό οέ άργυρος εΐσήχΟη κατά
21,7 έκατομ. λ. στ. καί έξήχΟη κατά 19,4 τώ 1877, 
ένώ κατά το 1876 ή εισαγωγή του άνεβιβάζετο είς 13,5 
καί ή έξαγωγή του εις 12,9. Ή εισαγωγή τοϋ χρυσοϋ 
σχετικώς πρός τήν έξαγωγήν αύτοϋ είναι άνώτερα τώ 
1876 καί κατώτερα τώ 1877. ’Απ' έναντίας ή εισαγωγή 
τοϋ άργύρου είναι κατ' άμφότερα τά έτη μεγαλειτέρα τής 
έξαγωγής αύτοϋ. Η σταθερότης τής έμπορικής τοϋ άργύ- 
^ου κινήσεως καί ή τόση έπί τής τοΰ χρυσοϋ μεταβολή 
οέν πρέπει νά ΟεωρηΟώσιν ώς άσχετοι άφ' ένός μέν πρός 
τήν κανονικήν τοϋ άργύρου άπομάκρυνσιν έκ τής νομι- 
σματοποιίας, άφ' έτέρου δέ πρός τήν κατάστασιν τής νο
μισματικής έν Εύρώπη κυκλοφορίας, έν τή οποία όσημέραι 
πρωταγωνιστεί ό χρυσός, καί έν γένει προς τήν καθολικήν 
διεύΟυνσιν τής συγχρόνου συναλλαγής, τής οποίας αί συγ
κινήσεις φυσικώ τώ λόγω άναφαίνονται ζωηρότατα ι έν 
τώ κατά τήν ’Αγγλίαν κέτρω τής χρυσοαγοράς.

2ον. Γ α λ λ ί α.—Τό εξωτερικόν έμπόριον τής Γαλλίας 
παριστά, άπό τοΰ έτους 1876 εις τό 1877, τήν σπουδαίαν 
έλάττωσιν 323,2 έκατομ. φρ. Ένώ κατά τό 1876 έλογί- 
ζετοτο ολον τής εισαγωγής καί έξαγωγής είς φρ. 7,563 
957,000,κατάτόέτος 1877 κατέπεσεν εις7,240,691,000. 
’Ιδιαιτέρως ή μέν εισαγωγή 3,988,363,000 τώ 1876 καί 
3,756,368,000 τώ 1877, έπί έλαττον κατά τόέτος τοΰ- 
το, 231,995,000 φρ.—ή δέ έξαγωγή 3,575,594,000 τώ 
1876 καί 3,484,323,000 τώ 1877, έπί έλαττον κατά τό 
έτος τοϋτο 91,271,000 φρ. ΔυνάμεΟα νά κατατάξωμεν 
κατ’ είδος τά είσαχΟέντα καί έξαχΟέντα εμπορεύματα είς 
δύο κατηγορίας, καθ’ οσον δηλαδή μεταξύ τών δύο τελευ
ταίων έτών ΰπέστησαν έλάττωσιν ή αδξησιν.

Α'.—Έπί τής εισαγωγής ή σημαντικωτέρα έλάττωσις 
παρίσταται έπί τών σιτηρών, τά όποια υπολογίζονται τω 

1877 είς 195,4 έκατομ. φρ. (άντί 239,6 τώ 1876)· ακο
λούθως έρχονται καφές 96,4 (άντί 108,0), μέταξα 270,1 
(άντί 543,8), βάμβαξ 194,5 (άντί 229,2), βαρελοσάνιδα 
43,4 (άντί 62,4), γαιάνθρακες 165,9 (άντί 173,0) χαλκός 
44,1 (άντί 55,7), νήματα 45,8 (άντί 47,6), υφάσματα έ- 
ριοΰχα 68,5 (άντί 78,7). —Έπί δέ τής έξαγωγής ή έ· 
λάτωσις παρίσταται κατά τά έπόμενα είδη· υφάσματα με
ταξωτά 275,0 έκατομ. φρ. τώ 1877 (άντί 295,6 τώ 1 876), 
υφάσματα βαμβακηρά 64,8 (άντί 76,4), δερματουργήμα- 
τα 154,8 (άντί 157,4),μεταλλουργήματα 60,4 (αντί 71,9), 
δίσκοι,καί μικρά σκεύη 1 11,5 (άντί 15 3,7),φορέματα 90,3 
(άντί 90,7), ζάκχαρις 109,5 (άντί 133,7), οίνος 206,4 
(άντί 211,6), πνευματώδη ποτά 61,9 (άντί 105,4), βού- 
τυρον 98,7 (άντί 102,9), μέταξα άκατέργαστος 142,1 
(άντί 172,3) μαλλινοβάμβακα 72,4 (άντί 78,8).

Β'.—"Οσον άφορά τήν αύξησιν, παρατηρεϊται αύτη έπί 
τών επομένων είοών τής εισαγωγής· ζάκχαρις 106,2 έκα
τομ. φρ. τώ 1877 (άντί 101,2 τώ 1876), ζώα 177.0 (άν
τί 156,4), κρέατα 42,2 (άντί 29,3), λίπος 52,1 (άντί 
48,9), δέρματα ακατέργαστα 172,9 (άντί 168,6), έρια
308.8 (άντί 285,5), λινάριον 109,3 (άντί 50,7), ξυλείτ
152,7 (άντί 130,5), μεταλλεύματα 50,2 (άντί 36,2), 
κατασκευάσματα έξ άχύρου 44,0 (άντί 43,1), έλαιόσποροι
42.8 (άντί 89,4).—Έπί δέ τής έξαγωγής ή σημαντικω- 
τέρα αΰξησις άπαντάται εις τά έπόμενα προϊόντα’ έριοΰχα 
ύφάσματα 325,7 έκατομ. φρ. τώ 1877 (άντί 316,4 τώ 
1876), κατειργασμένα δέρματα 86,9 (άντί 77,3), χρυ- 
σουργήματα 63,9 (άντί 53,5), σιτηρά 174,3 (άντί 116,9), 
όπώραι 42,5 (άντί 35,4), έρια 77,6 (άντί 74,7), ακατέρ
γαστα δέρματα 43,1 (άντί 36,3).

3ον. Ί τ α λ ί α.—’Από 2,344,066,717 φρ. έν έτει 1876 
κατέπεσε τό έξωτερικόν έμπόριον τής’Ιταλίας έν έτει 1877 
είς 2,120,826,582. Έλάττωσις άνω τών 413 έκατομ. 
φρ. Ιδιαιτέρως ή μέν εισαγωγή λογιζομένη είς 1,327,137, 
301φρ. τώ 1876 περιωρίσΟη είς 1,15 1,303,039 τώ 1877, 
ή δέ έξαγωγή άπό 1,216,929,416 τώ 1876 κατεβιβάσθη 
είς 966,523,544 τό άκόλουθον έτος. Επομένως το φαινό- 
μενον τής όπισΟοδρομήσεως αναλύεται είς 173 έκατομμύ- 
ρια έπί τής εισαγωγής καί είς 250 έπί τής έξαγωγής· ώ
στε ή τελευταία ύπέστη πλείονα κατά τό τελευταϊόν έτος
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τραύματα. Κατατάσσοντες τά καθ’ έκαστα εί?η τοϋ έξω- 
τερικοΰ εμπορίου τής ’Ιταλίας ύπό τάς δύο, γνωστάς ήδη, 
κατηγορίας τής έλαττώσεως και αύξήσεως, είτε περί τήν 
εισαγωγήν είτε περί τήν έξαγωγήν, δυνάμεΟα νά κρινωμεν 
περί τής σχετικής διευΟύνσεως αύτών.

Α'.—Ή έλάττωσις έπι μέν τής εισαγωγής αναφαίνε
ται κατά τά επόμενα είδη· μέταξα ακαθάριστος,εις νήμα
τα και υφάσματα 112,1 έκατομ. φρ. έν έ'τει 1877 (άντί 
231,6 έν έτει 1876), Αποικιακά καί χημικά 159,1 
(άντί 163,8), βούτυρον, τυρός καί λίπος 25,2 (άντί 28,1), 
ίχθεϊς 20,3 (άντί 20,6), ζώα 10,2 (αντί 17,6), δέρματα 
45,1 (άντί 48,4), κάναβις καί λινάριον ακαθάριστα, εις 
νήματα καί υφάσματα 29,7 (άντί 33,2), βάμβαξ ομοίως 
156,5 (άντί 163,9), έρια ομοίως 89,4 (άντί 96,0), σιτη
ρά 92,8 (άντί 107,9), χάρτης καί βιβλία 7,4 (άντί 7,5), 
μεταλλικά σκεύη 86,2 (άντί 92,2), χρυσοχοϊκά 20,5 (άντί 
25,6), μάρμαρα καί γαιάνθρακες 5 1,3 (άντί 62,2),κεραμι
κά 14,5 (άντί 17,3), καπνός 26,5 (άντί 33,4).—Έπί δέ 
τής εξαγωγής ή έλάττωσις επιβαρύνει τά έξής είδη- ποτά 
καί έλαια 120,2 έκατομ. φρ. τώ 1877, (άντί 158,6 τω 
1876), χημικά καί βαφικά προϊόντα 55,0 (άντί 55,3), ό- 
πώραι καί όσπρια 59,5 (άντί 69,7), κάνναβις άκατέργα- 
στος, εις νήματα καί ύφασματα 36,7 (άντί 48,8), μέταξα 
ομοίως 250,8 (άντί 485,4), σιτηρά 70,3 (άντί 74,6), ξυ
λεία άκατέργαστος καί κατειργασμένη 21,7 (άντί 24,8), 
μάρμαρα καί Θειον 41,1 (άντί 47,6).

Β'.—'ll δέ αύξησις παρατηρεΐται έπί τώνέπομενων ειδών 
έπί μέν τής εισαγωγής ποτά καί έλαια 62,2 έκατομ. φρ. 
έν έτει 1877 (άντί 47,2 έν έ'τει 1876), όπώραι καί όσπρια 
15,1(άντί 12,2),ξυλεία άκατατέργαστος καί κατειργασμέ
νη 51,3 (άντί 44,3), κοινά μέταλλα καί μεταλλουργήματα 
78,0 (άντί 73,3).—’.Επί δέ τής έξαγωγής βούτυρον, τυρός 
καί λίπος 47,4 έκατομ. φρ. τώ 1877 (άντί45,2 τώ 1876), 
ίχΟεΐς 2,5 (άντί 2,2), ζώα 65,0 (άντί 42,6), δέρματα Α
κατέργαστα καί κατειργασμένα 15,0 (άντί 13,9), βάμβαξ 
άκατέργαστος, εις νήματα καί υφάσματα 4,9 (άντί 4,3), 
έρια ομοίως 8,9 (άντί 6,4), χάρτης καί βιβλία 6,7 (^άντί 
5,1),μεταλλικά σκεύη 110,8 (άντί 99,7), μεταλλεύματα 
καί κοινά μέταλλα 22,6 (άντί 19,5), χρυσός καί άργυρος
20,7 (αντί 12,1), κεραμικά καί ύελικά 5.7 (άντί 5,2).


