
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Μελετώντες τήν οικονομικήν ιστορίαν τών έπιχρατειών, 
παρατηροϋμεν, οτι οσον τά έθνη προσεγγίζόυσι μάλλον τήν 
κατωτάτην βαθμίδα τοϋ πολιτισμού, τόσον και αί δημόσιαι 
δαπάναι αύτών μικρότεραι· τάνάπαλιν δέ, οσον προβιβάζονται 
είς πολιτισμόν, τόσον και τά δημόσια βάρη ανώτερα. 'Οποία 
π. χ. έξοδα απαιτούνται διά τήν ήγεμονίαν άγριας φυλής, 
εις περίστασιν καθ' ήν ό οργανισμός τής πεπολιτισμένης πα- 
ρακολουθεϊται ύπό τοσούτων και τηλικούτων αναγκών!

ΚαΟ’ήν έποχήν τό ζήτημα τής πολιτείας ήτο συγχρόνως 
ζήτημα κυριότητος έπι τών υπηκόων και τών περιουσιών αύ
τών, ήρκει ισχυρός τις ί'να ύποτάςη τάς μέν καί συγκέντρωση 
παρ’ έαυτώ τάς δέ. Έν τή εποχή ταύτη,ό κύριος τής έπικρα
τείας καταβάλλει τά αναγκαία εις συντήρησιν αύτής δαπα- 
νήματα,έκ τοϋ περισσεύματος τών εισοδημάτων του. Καθ’ ο- 
σον ή κατάστασις αύτη λησμονειται και, τό κϋριώτερον, έκ 
τής άοιαλείπτως άνανεουμένης οικονομικής τοΰ ανθρωπίνου 
γένους μετατρέπεται, κατά τοσοΰτον ό σχηματισμός τών νέων 
περιουσιών οδηγεί- τούς κυβερνήτας τών έθνών είς τά ιδιω
τικά βαλάντια, προς έκτέλεσιν τών δημοσίων σκοπών. Αί λε- 
πτομέρειαι άνήκουσιν εις τόν τρόπον τής τοιαύτης προσφυγής· 
αί μέν χώραι τοϋ άπολυτισμοϋ δίδουσι και άκουσαι εις τούς 
άρχοντας αύτών· αί δέ χώραι τής έλευθερίας δημιουργοϋσι 
και τούτους καί τούς σκοπούς αύτών καί τά μέσα. Μεταξύ
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τών δύο τούτων πολιτειακών μεθόδων, ύπό χρηματιστικήν 
έ’ποψιν, τά πρωτεία άνήκουσιν εις τήν τελευταίαν, διότι ή γεν- 
ναιότης και ή αύτοτέλεια τών έλευθέρων λαών είναι πολύ 
άποτελεσματικωτέρα τής βεβιασμένης τών δεδουλωμένων 
λαών περιβολής.

Βεβαίως τό κύριον έλατήριον τοϋ φαινομένου τούτου είναι 
ή ανώτερα οικονομική δύναμις τών έλευθέρων λαών. Ό έρως 
τής ελευθερίας έχει είδικωτέραν έτι σημασίαν. Υποθέσατε 
λαόν κρού^*'&  άάς ’θύρϋς Wfc ξένης ύπΌταγής· -ft πρός αύτόν 
αί στρατιωτικά! π. χ. δαπάναι; Άλλ’ έρχεται ώρα, καθ’ ήν, 
ίνα σώση τό άργύριόν του, αποβάλλει τήν πατρίδα του. Έν 
γένει ή έλευθερία είναι μάλλον πολυδάπανος τής δουλείας· ένω 
άφ’ ένός έγκειται εις τό συμφέρον του δεσπότου τό κατ' έπι- 
φάνειαν φορολογεϊν μετριώτερον, άφ' ετέρου ύπάρχουσι τόσοι 
πλάγιοι τρόποι ίνα ύποκρύπτηται ή δεσποτική άπληστία άπό 
τούς μύωπας, ώστε άρκεϊ τό καθολικόν πόρισμα τής μεθ’ όλων 
τών λοιπών συμφορών ταχέως, κατά τό μάλλον ή ήττον, 
έπερχομένης πτωχείας τών δεδουλωμένων τόπων.

’Εργώδης θά ήτο ή άπαρίΟμησις τών κατά μέρος σκοπών, 
τούς όποιους καθ’ όσον προάγεται ή Πολιτεία έννοεϊ έαυτήν 
υπόχρεων, όπως έκπληρώση. ’Απαιτείται, πρός γενικήν κατα- 
νόησιν αύτών, νά ληφθή ύπ’ όψιν ού μόνον ή ολομέλεια τής 
Πολιτείας, άλλά καί οι*ιδιαίτεροι  οργανισμοί της, τό κράτος 
ήτοι, δ νομός, ή επαρχία, δ δήμος, ή κοινότης. Μόλις άναβι- 
βασθη ή κοινωνία εις βαθμίδα τινά τοϋ πολιτισμού,καί εύθύς τό 
ρεύμα τής προόδου άνοίγει τήν θύραν τών κοινών δαπανημά- 
των. Σύστημα ολόκληρον φυσικής μεταρρυθμίσεως, τό όποιον 
άποτελεϊ τόν μέγαν παράγοντα τής εθνικής άποκαταστάσεως. 
Τοιουτοτρόπως, άπό τής κοινότητος μέχρι τής έπικρατείας, αί 
δαπάναι προβιβάζονται ύπό την ώθησιν τής υπέρτατης άναγ- 
κης εύρέσεως καλλιτέρου μέλλοντος. Οί νομίζοντες, ότι μόνος 
ό πόλεμος και ή ένοπλος ειρήνη φέρουσι τήν εύθύνην τής έπι- 
βαρύνσεως τών προϋπολογισμών έν ταΐς νεωτέραις έπικρατείαις, 
άνεξαρτήτως τής έξοχου σημαντικότητος τών αιτίων τούτων, 

λησμονοΰσι τήν πληθύν τών ιδιαιτέρων ένασχολήσεων, τάς 
όποιας ή συμβιωτική τής έπικρατείας άρχή έπιβάλλει εις τήν 
τελικήν έπιτυχίαν της, είτε πρός άνάπτυξίν τοΰ πνεύματος, 
είτε πρός μόρφωσιν τοΰ ήθους, είτε πρός βελτίωσιν τών δρων 
τής ζωής, είτε πρός έπέκτασιν τών οικονομικών σχέσεων κλπ.

Συμβαίνει δέ, ώστε και ή μέθοΟος καθ' ήν συγκροτούνται 
οί προϋπολογισμοί τών έπικρατειών νά παρέχη μεγάλας εύ- 
κολιας εις τήν δσημέραι έπιβάρυνσίν των. Έν πρώτοις είναι 
τί άφηρημένον διά πολλάς τής κοινής πρακτικής διανοίας τό 
κοινωνικόν σώμα, δπερ καλείται νά έπαρκέση εις τάς άνάγ
κας τοΰ προϋπολογισμού. Ού μόνον δ’έκαστος φορολογούμενος 
δέν γνωρίζει άκριβώς τήν έαυτοΰ μερίδα, άλλά συγχρόνως 
σκανδαλίζεται ύπό τής ιδέας, ίνα πληρώση αύτός μέν όλιγώ- 
τερα, έκτελεσθώσι δέ πλειονα κοινωφελή έργα διά τών άλλο- 
τρίων βαλαντίων. Πρέπει νά προστεθή και ή σημαντικωτάτη 
περίπτωσις, οτι δέν ψηφίζει τούς φόρους αύτός δ λαός, άλλ’ 
οί άντιπρόσωποί του· μεθ’ δλην δέ τήν έν τώ νεωτέρω έθνικώ 
βίω άναγκαιότητα τούτων, άναμφισβήτητον, οτι δέν πονούσιν 
ομοίως οί έντολεϊς καί οί έντολοδόχοι.

Ή ιδέα τής έπί τοΰ προϋπολογισμού άπουσίας,κατά τό μάλ
λον ή ήττον, τοΰ όφθαλμοΰ τοϋ κυρίου, περιβάλλεται μείζονα 
έκτασιν εκ τής διοικητικής τών οικονομικών τοΰ κράτους. 
Πρόκειται περί δευτέρας τάξεως έντολοοόχων, τούς οποίους 
διακρίνει προ πάντων ή τέχνη τοΰ άμέλγειν τό πρόβατον κάί 
τοΰ κήρειν αύτό, ούχί οέ καί ή τοΰ παχύνειν. Ένω δέ, ώς έπί 
τό πλειστον, έλλείπουσι τά στοιχεία τοΰ αγαθού οικογενειάρ
χου περί τήν διαχείρισιν τών δημοσίων πόρων καί δαπανών, 
οιάφορα έλατήρια διασπώσι τόν γενικόν σκοπόν καί άναβιβά- 
ζουσιν εις κρειττονα μοίραν άτομικά καί άλλα συμφέροντα, διά 
τών όποιων έπί τέλους, φανερώς ή >.εληθότως, έπιβαρΰνεται 
τό δημόσιον βαλάντιον.

Οπως καί άν έχη, συνυπολογιζομένων τών προμνησθέντων 
καί άλλων ειδικών τής έξωγκώσεως τών προϋπολογισμών αι
τίων, ισχυρότερον παρίσταται έπί τοΰ φαινομένου τούτου τό
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ρεΰμα τοϋ πολιτισμού. Εις πασαν έποχήν αί καταχρήσεις καί 
αί ανικανότητες δέν έλειψαν. Άλλ’ είναι έποχή δαπανηρο- 
τέρα διά τήν έπικράτειαν, καί έποχή ήττον δαπανηρά. Αυτή 
είναι τής βαρβαρότητας,εκείνη είναι τοϋ πολιτισμού. Ύπό τήν 
πνοήν αύτοΰ τελειοποιείται ό βίος τής κοινωνίας καί πολλα- 
πλασιάζεται τό ανθρώπινον γένος. ’Ενώ δέ άνανεοΰται τό δλον 
έπί εύρυτέρων δρων υπάρξεως, αί τιμαί τών εφοδίων ταύτης 
προβιβάζονται τόσον διά τάς οικογένειας ό'σον και διά τάς έπι- 
χρατείας, αί άνάγκαι λεπτύνονται καί ή οικονομία τής ζωής 
καθίσταται όσημέραι βαρυτέρα.

Έν γένει δέν πρέπει νά λησμονηθή, έν τή έννοια ταύτη τοΰ 
προβιβασμού τών νεωτέρων δρων τής ατομικής ή κοινωνικής 
ζωής,περίστασις σημαντιτικωτάτη,ή λειτουργία τούτέστι τών 
πολυτίμων μετάλλων,τών οποίων δ έν τήχαθ’ήμάς έποχή πολ
λαπλασιασμός έπήνεγκε κατά φυσικόν λόγον τήν ύποτίμησιν. 
"Εν έκατομμύριον δραχμών όσον όπισθοδρομοΰμεν έν τώ χρό
νιο, τόσον είναι τιμιώτερον ένός τών ήμετέρων ημερών συνα
δέλφου του. Είναι παλαιαί έποχαί καθ’ άς εν έκατομμύριον 
δρ. ίσοδυναμεΐ πρός 3, 4, 5 και έ'τι πλέον τής ήμετέρας. 
Ποϋ οφείλεται τό αίτιον τοΰτο; Ό πολιτισμός έπιγινώσκει τήν 
βαθμιαίαν άπό τής ανταλλακτικής οικονομίας μετάβασιν τοΰ 
ανθρωπίνου γένους εις τήν νομισματικήν καί τήν περαιτέρω 
άνάπτυξιν ταύτης.

Ή μεγάλη μεταβολή, τήν οποίαν ένεργεΐ ό πολιτισμός έπί 
τών τυχών τής άνθρωπότητος, είναι ή κυρία πηγή τής ΰπερ- 
τιμήσεως όλων τών προϋπολογισμών, οικογενειακοί είναι ούτοι, 
κοινοτικοί ή δημόσιοι. Όταν διπλασιάζωνται καί τριπλασιά- 
ζωνται αί άνάγκαι τής οικογένειας, πώς είναι δυνατόν νά μεί- 
νωσι στάσιμοι αί άνάγκαι τής έπικρατείας; Ή καθολική λοι
πόν πρακτική έξηγεϊται άφ’ έαυτής, έν δέ παράδειγμα δέν εί
ναι άπό σκοπού. Έν ’Αγγλία, τής όποιας γνωστή μέν ή προέ- 
χουσα, ώς έπί τό κλειστόν, διαχειριστική οικονομία, έάν δέ 
έξαιρέσωμεν τόν Κριμαϊκόν πόλεμον,ή βάσις τής γενικής πο
λιτικής άποκλίνει μάλλον πρός τήν ειρήνην,κατά τήν τελευ- 

ταίαν τεσσαρακονταετίαν ό δημόσιος προϋπολογισμός άπό 48 
710 έκατομ. λιρ. στερλ. τώ 1833, άνέβη εις 55 3/10 τώ 1843, 
εις 64 710 τώ 1859 καί εις 73 3/w ™ 1874. Τί δέ νά ειπη 
τις, μεθ’ δλην τήν άνάπτυξιν τοΰ πληθυσμού, περί τής έν έτει 
1C85 συντηρήσεως τής ’Αγγλικής έπικρατείας δι’ 1 4/,u έκα
τομ. λιρ. στερ.!

ΜΟΜΦΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Όλίγαι έπιστήμαι έ'σχον τόσους κατηγόρους, ευθύς έξ άρ
χής τοϋ σταδίου των, όσους ή Πολιτική Οικονομία. Μεταξύ 
τών διαφόρων κατηγοριών ανέλυσε τινας ό Rossi. Αρμόζει δέ 
ή τοΰ ολου συμπτώματος έρευνα διά τήν έννοιαν αύτοΰ πρός 
τόν γενικόν τής έπιστήμης σκοπόν, χωρίς νά λησμονηθώσι 
καί τά γραφέντα ύπό του Πλουτάρχου «πώς άν τις ύπ’ έχ
θρών ώφελοΐτο.»

Έν πρώτοις κατηγορεΐται ή Πολιτική Οικονομία διά τήν 
ποικιλίαν τών κατ’ αύτήν γνωμών καί τήν άσυμφωνίαν τών 
άσχοληθένων έπ’αύτής συγγραφέων. Κατεβλήθη προσπάθεια 
εις συλλογήν τών πικρών μεταξύ αύτών άντεγκλήσεων καί 
έπί τοϋ άθροίσματος τούτου έσκέφθησαν οί κατήγοροι, οτι τά 
δόγματα τής Οικονομικής έπιστήμης δέν έθεμελιώθησαν, οτι 
άπ’ έναντίας αύτή περιλαμβάνει γεγονότα άσυνάρτητα καί 
συνήθως απατηλά· ώς δεινότατον δέ έπιχείρημα διετύπωσαν 
τήν έλλειψιν αύστηράς μεθόδου ε’ς τάς πραγματείας τών δι
δασκάλων τής έπιστήμης.

Άλλ’ ή κατηγορία αύτη είναι άδικος, καί μάλιστα κοινή 
πρός πάσαν έπιστήμην. Πόσαι άντιφωνίαι, έν τή φιλοσοφία, 
τή ιατρική κλπ. αιτινες έν τούτοις δέν έλκύουσιν όλιγώτερον 
τό σέβας τής άνθρωπότητος. Άρχει τό ζήτημα νά έξετασθή 
άμερολήπτως, ευκόλως δέ θά προχύψη ή πεποίθησις, οτι έπί 
τών θεμελιωδών γεγονότων καί έπί τών πλείστων άρχών τής
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Πολιτικής Οικονομίας δλοι οί σπουδαίοι συγγραφείς συμφω- 
νοϋσι, οτι πλεΐσται γνώμαι, έκ πρώτης όψεως άντιφατικαί, 
οφείλονται μάλλον είς τον ίδιαίτετρον τρόπον του έξετάζειν 
τά πράγματα, και οτι, εύκόλως άφαιρουμένου τοϋ χρώμα
τος, αί δοξασίαι αύται συμβιβάζονται κατ’ ούσίαν προς άλ- 
λήλας. Ή απόλυτος επιστήμη, είναι ίδιότης τοϋ θείου, δπερ 
τοσον προσφυώς Τιμαΐδς ό Λοκρος παρωμοίαζε πρός κύκλον, 
τοϋ οποίου το μέν κέντρον είναι άπανταχοΰ, ή δέ περιφέρεια 
ούόαμοΰ. Δι' ήμας, μικρούς θνητούς, άρκεϊ ή φιλοδοξία τής 
σχετικής έπιστήμης.

Μεταξύ τών δύο τούτων επιστημονικών εννοιών το διά
στημα είναι άπειρον έντός αύτοϋ αί ανθρώπινοι γνώσεις κυ- 
κλοφοροϋσι καί αναπτύσσονται, κατά τόν αιώνιον νόμον τής 
άνθρωποσοφίας, έπί τοϋ οποίου ύπάρχουσι πολλαί οδοί δι’ δλας 
τάς τάξεις τών ιδεών καί δι’ έκείνας τής Πολιτικής Οικονο
μίας έπίσης. Μήπως αύτη καθυστέρησεν εις τήν προς τά 
πρόσω πορείαν αυτής; Οί αγώνες της πρέπει νά έκτιμηθώ- 
σιν έκ τών έμποδίων, τά όποια έδέησε καθ’ δλας τάς έποχάς 
νά ύπερπηδήση. *Ας  άριθμήσωμέν τινα. — Πρώτιστον είναι 
ή έπί τών οικονομικών θεμάτων έπέμβασις τών συμφερόντων 
καί τών παθών, ούδέν άλλοτριώτερον τών οποίων προς τήν 
ήσυχον παρατήρησιν καί πρός τούς ορθούς συλλογισμούς. Δέν 
υπήρξε ποτέ αστρονόμος ή φυσικός, οστις, έξετάζων τήν φύ- 
σιν, έφοβήθη τάς απαντήσεις της. Έν τούτοις συνηθέστατον 
είναι συνάντημα ανθρώπων φοβουμένων τάς ήθικάς αλήθειας 
καί ταραττομένων έντεΰθεν πνευματικώς. Πάνυ δέ εύλόγως 
έρρέθη, δτι έάν αί γεωμετρικαί λύσεις τοΰ Εύκλείδου ειχόν τι 
κοινόν πρός τά έγκόσμια αγαθά, δέν θά έπετύγχανον τήν ομό
φωνον τών άνθρώπων παραδοχήν ή τουλάχιστον διά πολλοΰ 
χρόνου καί κόπου θά άπέφευγον τούς αντιλέγοντας. Τά ζη
τήματα τής Πολιτικής Οικονομίας, έκ τής άκρας συγγένειας 
αύτών πρός τάς βιωτικάς άνάγκας, εύρίσκονται εις τό στόμα 
μεγάλου άριθμοϋ άνθρώπων, ώθουμένων πανταχόθεν είς οίκο- 
νομικάς παρατηρήσεις. Μεγάλη είναι ή είς τάς άναφαινομέ-

ΜΟΜΦΑΙ ΚΑΤ4Τ^ ΠΟψΤΙΚξΙΣ ΟΚΟΝΌΜΙΑΣ. 1Q3> 

νας έκ τούτων συζητήσεις άνάμιξις τοΰ βάθους,πρός τοϋ οπαίου 
τάς έμ-πνεύσεις πρέπει νά συνδυασθή καί ό μεταβατικός καί 
αεικίνητος χαρακτήο τής νεωτέρας έποχής. Συμφέροντα πε
ρίπλοκα συναντώνται καί συγκρούονται καθ’ έκάστην. Συζή- 
τησις ανεπηρέαστος εν τφ μέσω τοσούτου θορύβου δέν είναι 
έκ τών εύκολωτέρων τής πρακτικής έργων. "Ολαι αί Ούραι 
τής προσωπικής πλεονεξίας είναι άνοικταί, καί οί θηρευταί 
αύτής δανείζονται έκ τής Πολιτικής Οικονομίας έν πάση 
αφθονία ωραίους λόγους, δπως δι’ αύτών καλύπτωσι τά δο
λερά των σχέδια. Ούδαμώς παράδοξον, άν οί τοιοΰτοι Οιασώ- 
ται τών οικονομικών θεωριών βλάπτουσι πλειότερον τήν έπι- 
στήμην, παρά τούς φανερούς έχθρούς της.

Μετά τούς συγγραφείς καί τούς φυλλαδιογράφους τών συμ
φερόντων καί τών παθών έρχεται, εξακολουθεί ό Rossi, ή δυ
σκολία τών δοκησισόφων. Μόλις άναγνώσωσί τινες έν βιβλίον 
περί Πολιτικής Οικονομίας,καί εύθύς νομίζουσιν,οτι ήέπιστήμη 
ήτο άγνωστος εις ολον τόν κόσμον, καθώς προηγουμένως ητο 
είς αύτούς. Νέα τάξις ιδεών παρίσταται είς τό πνεϋμά των 
χωρίς δέ νά χωνεύσωσι τήν νέαν αύτήν τροφήν, σπεύδουσι νά 
άποκαλύψωσιν είς τήν ανθρωπότητα τάς όποιας παραλαμβά- 
νουσιν άλλοτρίας γνώσεις, διαστρέφοντες αύτάς, διά τής έμ- 
πνεούσης αύτούς έπιστημονικής δυσαρμονίας. ’Εννοείται, δτι 
αύτοί δέν άντελήφθησαν δλας τάς όψεις τών ζητημάτων, 
παρέδραμον τό σύνολον τών συνδεουσών τά πράγματα σχέ
σεων, λησμονοΰσι σπουδαιοτάτας παρατηρήσεις, πίπτουσιν 
είς αντιφάσεις, είς λάθη τά όποια προσπαθούσε κατόπιν νά 
καλύψωσι διά τής σοφιστείας. Έπαναλαμβάνουσιν. Επιχειρή
ματα χιλιάκις άπορριφθέντα, καί άνακοινοϋσι γεγονότα τρα- 
νώς άποδειχθέντα ώς ψευδή. Είναι δικολάβοι στρεψοδικοε, είς 
τούς οποίους μένει μόνον ή άγαθότης τής πεποιθήσεως, οτι 
διατών σκοτεινών λόγων καί συγγραφών αύτών ρίπτουσι νέον 
φώς είς τήν έπιστήμην.

Όμολογητέον, δτι δεινός δ πειρασμός ό τούς αύτοσχεδίους 
οικονομολόγους δημιουργών. Μόλις προσέξη τις ολίγον ίπί



104 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΣ. ΜΟΜΦΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 105

τίνος αλληλοδιδακτικού σχολείου ή έπι τής καταστατικής 
δεσμωτηρίου, και ιδού θέλει νά καταταχθή μεταξύ τών οι
κονομολόγων. Έν γένει έχει τι ώραϊον ή άνάμιξις εις τά κοι
νά. ’Επέρχεται σιτοδεία ; Ιδού αμέσως άπειροι κάλαμοι έτοι
μοι δι’ δλων τών μέσων τής δημοσιογραφίας νά συζητήσωσι 
τά φάρμακα καί τά μέτρα, τών όποιων πρέπει νά έπιληφθή 
ή Κυβέρνησις. Άδιάφορον άν πολλοί έξ αύτών κατά πρώτον 
τότε στρέφουσι τό πνεύμα προς τοιαύτας μελέτ ας. Πρόκει
ται νά θεμελιωθώσιν ή νά διοικηθώσι χρηματιστικά ή φι
λανθρωπικά καθιδρύματα ; Πόσοι είναι οί δυνάμενοι νά άντι- 
σταθώσιν εις τήν γοητείαν τής Οέσεως τού προέδρου ή τοΰ 
οιευθυντοΰ ή τοϋ μέλους τών διοικητικών συμβουλίων! Δέν 
είναι άσύνηθες συνάντημα βουλευτών διαρρηγνυόντων τάίμά- 
τια αύτών εις οίκονομικάς συζητήσεις, τών όποιων τήν έν
νοιαν μόλις διορώσι. Περί τελωνείων, περί φόρων, περί έμψυ- 
χώσεως τοϋ έμπορίου και τής βιομηχανίας, δυσκόλως δύναται 
νά εύρη τις πολιτικο-λογίους τής ημέρας, ικανούς νά κρατή- 

- σωσιν εις πειθαρχίαν τήν γλώσσαν ή τον κάλαμον αύτών.
Έν γένει μόλις γεννηθή ζήτημά τι άφορών τον πλούτον ή 
τήν κοινήν εύημερίαν, καί άμέσως έκαστος νομίζει έαυτον 
ίκανώτατον νά κρίνη.

Μέγιστον δέ είναι καί τό βάρος τών προλήψεων, αιτινες 
άπ’ αΐώνος έρριζώθησαν ού μόνον έν τώ πλήθει άλλά καί 
παρά τοϊς σπουδαίους καί άνεπτυγμένοις άνθρώποις. Παρά πό
σων δέν άκούομεν οτι πλούτος είναι τά πολύτιμα μέταλλα; 
Ό χρυσός καί ό άργυρος άπολαμβάνουσιν αληθή λατρείαν. 
’Έπειτα άς περιέ7»θωμεν δλας τάς βιομηχανίας· οί έργαζόμε- 
νοι αύτάς έχουσι πρόχειρα τά έπειχειρήματα ύπέρ τού αφορο
λογήτου τών ιδίων προϊόντων έπί βλάβη τών άλλοτρίων. 
'Όλοι έπικαλοϋνται ύπέρ έαυτών τό γενικόν συμφέρον, οπερ 
έν τούτοις άμέσως παραβιάζει ή διαλεκτική των.

Ιδιαιτέρα οφείλεται έρευνα πρός διεύθυνσίν τινα του φίλο - 
σοφικοϋ πνεύματος, θεωρούσαν αναξιοπρεπή τήν ένασχόλησιν 
εις τάς οίκονομικάς μελέτας. Είναι παραφυάς τών αρχαίων 

ιδεών, αιτινες ήσαν τόσον υπερήφανοι πρός τάς λεγομένας 
βαναύσους τέχνας. Τό ιδανικόν των ήτο δ αργός πολί
της· ό δέ βιομήχανος, ό έμπορος, δ τών ύλικών συμφερόντων 
καλλιεργητής ανήκει εις τήν ποταποτέραν τής κοινωνίας 
μερίδα. Έν τούτοις είναι εύκολον νά άποδειχθή εις τήν διεύ- 
θυνσιν ταύτην τοΰ φιλοσοφικού πνεύματος, δτι συγχύζει τάς 
έννοιας τής απληστίας καί τής άφθονίας, τάς όποιας δ κό
σμος πραγματοποιεί διά τών νόμων τοΰ πλούτου· περιττόν δέ 
νά προστεθή καί ή ιδέα, δτι ή έπιστήμη διδάσκει μέν τούς 
ανθρώπους, δεν είναι δμως καί ύπεύθυνος διά τάς παρεκτρο- 
πάς αύτών. —Άλλ’ ή ματαιότης τοιούτων έπικρίσεων άπο- 
γυμνούται ύπό τών νόμων τής φύσεως καί τών θελήσεων τής 
θείας Προνοίας, ύφ’ ών έπεβλήθη ή έργασία καί ό ίδρώς τοΰ 
προσώπου ημών, ώς ορος άναπόφευκτος τής ζωής καί τής ει
σόδου έν τω μεγάλω τοΰ πολιτισμού σταδίω. "Οταν ό ’Ησίο
δος έν τοϊς Έργοις καί Ήμέραις αύτοΰ καί ό Σωκράτης έν 
τή Απολογία του διετύπουν τήν ώραιοτάτην άλήθειαν, οτι 
ή έργασία είναι φύλαξ τής άρετής, δέν ειχον 
ύπ’ δψιν τούς μεταφυσικούς τής Πολιτικής Οικονομίας έπι- 
κριτάς, καθώς ουδέ ό "Ομηρος δταν παρεκάθιζεν εις τάς τρα- 
πέζας τών ηρώων αύτοΰ τούς τεχνίτας δημιουργού ς. 
(Όδυσ. Ρ 383 καί Τ 135).

Τό άκριβές είναι, δτι ή βιομηχανική άνάπτυξις τών κοι
νωνιών συμβαδίζει μετά τής πνευματικής, καί ο:ι άπαραίτη- 
τος είναι βαθμός τις εύπορίας πρός ένίσχυσιν τού αισθήματος 
τής άξιοπρεπείας καί τής ανεξαρτησίας, καί πρός γενικωτέραν 
καλλιέργειαν τής διανοίας. Τοιουτοτρόπως βλέπομεν, οτι το 
δημοτικόν τών έποχών ένστικτον έσχημάτισεν ιεραρχίαν τινά 
τιμής μεταξύ τών έφευρετών άφ’ ένός μέν τής γεωργίας καί 
τών τάς πρώτας άνάγκας τοΰ άνθρώπου Οεραπευουσών τε
χνών, άφ’ ετέρου δέ τών νομοθετών καί τών έφευρετών τών 
γραμμάτων. Ή άρχαιότης άπεθέωσε τήν Δήμητρα καί τόν 
Βάκχον, άφήκαν δέ εις τήν θέσιν τοΰ "Ηρωος τον Κάομον 
καί τόν Μίνωα. Ό χρυσούς αιών τής φιλοσοφικής άντιπα- 
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θείας κατά τών οικονομικών λειτουργιών ανήκει βεβαίως εις 
τήν άγριον ζωήν, καθ’ ήν ό άνθρωπος, ερευνών περί τών προ- 
χειροτέρων αναγκών του και ζών άπό τών ήρτημένων καρ
πών ή άπό τοϋ άφθονου κυνηγίου του, έχει ολην τήν έλευθε- 
ρίαν τής αργής διάνοιας. Καί όμως δέν υπάρχει άλλη παρά 
τήν άγρίαν καί τήν βάρβαρον έποχήν, καθ-’ ήν ό άνθρωπος 
έζαρτάται πλειότερον έκ τής ύλης. Έν αυτή τό άκαλλιέργη- 
τον πνεύμα του ή κοιμάται ή δουλεύει εις τήν ποταποτέραν 
έννοιαν τών ύλικωτέρων άναγκών. Πόσον διαφέρει ή κοινω
νική περίοδος, καθ' ήν τό πνεύμα μεταρσιοϋται, καθ’ ήν ύπο- 
οουλόνει τήν ύλην καί αναγκάζει τά σταιχξΐά της, τό ύδωρ, 
τόν άνεμον, τό πϋρ, τόν ήλεκτρισμόν, νά τόν ύπηρετήσωσι! 
Περίοοος άληθοϋς κυριαρχίας τοϋ ανθρώπου έπί- τών φυσικών 
όυνάμεων, περιέχουσα τό ποιητικώτερον τών μεγαλείων.

Ή προσοχή τών κατηγόρων τής Πολιτικής Οικονομίας 
έστραφη πρός τάς έκ τής καλλιέργειας τοΰ πλουτολογικοϋ 
σκοποϋ αύτής προβαίνουσας υπερβολικάς παρά τοϊς πολλοϊς 
έπιθυμίας καί φιλοδοξίας, εις άναβίβ'ασιν τής οικονομικής των 
δυνάμεως. Μεγάλη ποσότης τών έπαναστατικών αιτίων τής 
νεωτέρας έποχής συνδέεται πρός τήν ακατάσχετου ορμήν, ήτις 
κατέλαβε τάς περιουσίας, καί πρός τήν έκ τοϋ· μεγαλείου αυ
τής προβαίνουσαν άκραν ανισότητα μεταξύ τών ανθρώπων. 
Αλλ’ έάν εις τό φαινόμενον τοϋτο ήτο υπεύθυνος ή άνάπτυ- 

ξις τής Πολιτικής Οικονομίας, έπρεπεν οί διδάσκαλοι καί οί 
Οιασώται αυτής νά κατέχωσι τήν πρώτην βαθμίδα τής πλου
τοκρατικής κλίμαχος. Ή πείρα όμως άποδεικνύει, οτι ούτοι 
είναι ούχί παρασκευασταί τής πρός τόν πλούτον ένστικτου 
δρμής, άλλ’ έξηγηταί τών φυσικών νόμων, οί'τινες δ,ιέπαυσι 
τήν παραγωγήν, τήν διανομήν καί τήν άποταμίευσιν τοϋ 
πλούτου, ή δίωξις τοϋ όποιου χρονολογείται άπό άρχαιοτάτων 
ήμερων καί είναι μάλλον αιτία ή αποτέλεσμα. τών οικονομο
λογικών μελετών. Βεβαίως εις τήν συνέχειαν τοϋ χρόνουδύ- 
νανται αύται νά έξασκήσωσι καί έςήσκησαν επιρροήν έπί τής 
γενικής έν τή εθνική οικονομία διευΟύνσεως, έκ τής οποίας 

Ο ·

ούκ ολίγον βοηθεϊται ό πλουτισμός. "Οστις γνωρίζει πλειότε
ρον, δύναται καί πλειότερον· πάσα δέ διανοητική άπόκτησις 
είναι δπλον σημαντικόν. Τό ουσιώδες είναι εις τίνας χεΐρας 
είναι τοϋτο δεδομένον. Πρέπει άρά γε έντεϋθεν, διά τόν φόβον 
τών πονηρών, νά κλείσωμεν τήν θύραν και πρός τούς άγα- 
θούς; Άλλά τοϋτο θά ήτο κοινόν ου μόνον πρός τήν οικονο
μικήν άλλά πρός πάσαν έπιστήμην καί τέχνην.

Ώς έκ του πλουτολογικοϋ αντικειμένου της ή Πολιτική Οι
κονομία προεκάλεσε ιδιαιτέρως τήν αντιφατικήν μομφήν, οτι 
κατά τούς μέν εύνοεΐ τούς πλουσίους, κατά τούς δέ εύνοεϊ 
τούς πτωχούς. Τό άκριβές είναι, ότι εύνοεϊ άμφοτέρους έν τή 
άρυονίφ, ήτις είναι ό υπέρτατος νόμος πάσης κοινωνικής προό
δου.'Όταν οί έπαναστάται τοϋ 1848 κατήργουν έν Γαλλία 
τάς έδρας, έν αίς έδιδάσκετο ή Πολιτική Οικονομία, ΰπεχώ- 
ρουν εις τήν ιδέαν, οτι δημιουργεί αύτη προνόμια καί βτι ύπό 
τήν μορφήν τοΰ κοινού συμφέροντος, οδηγεί εις τήν καταδυνά
στευση, τής τάξεως τών πτωχών. Πλάνη παχυλή, εις τήν 
όποιαν μόνον άνθρωποι άγνοοΰντες, πόσην μετοχήν έχει ή 
έλευθερία έν τή οικονομική έπιστήμη, ήδύνατο νά ύποπέσωσι. 
Φεϋ! Ή πτωχία είναι αΐωνία τής άνθρωπότητος πληγή, τήν 
οποίαν πάσαι αί κοινωνικαί έπιστήμαι αγωνίζονται εις μάτην 
νά έπουλώσωσι. Έν τούτοις δέν υπάρχει οργανισμός εις άνα- 
σήκωσιν τών βαρών της πρακτικός, οστις δέν ήντλησε τάς 
μεθόδους του έκ τής σφαίρας τής Πολιτικής Οικονομίας, και 
δέν ύπάρχει έπιστήμη τελεσφορώτερον ταύτης άποδειςασα τόν 
μεταξύ πλουσίων καί πενήτων σύνδεσμον, είς άμοιβαιαν έν 
τω οίκονομικω σταδίω συνεπίρρωσιν. Τι θέλει πράςει τό βα- 
λάντιον τοΰ κεφαλαιούχου άνευ τών βραχιόνων τοϋ έργάτου, 
καί ή ισχύς τούτων άνευ τής συντηρούσης αύτήν δυνάμεως; 
Ή μήπως τό πολλάκις προταθέν φάσμα τών μηχανών είναι 
ικανόν νά διασκοτίση τήν αλήθειαν, ότι έπί τέλους άνήκουσιν 
αύται εις τόν φυσικόν δρόμον τής έπινοούσης άνθρωπότητος, 
καί οτι μάλλον έκτείνουσι τήν περιφέρειαν τής φύσεως, έπί τής 
όποιας βαθμηδόν καλούνται νά έργασθώσι πλειότεροι θνητοί;
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Όσον άφορα τήν έτέραν κατηγορίαν, δτι ή Πολιτική Οικο
νομία δίδει τήν ώθησιν εις τό ρεύμα τών άντιπλουταρχικών 
ένεργειών, βφείλεται αυτή μάλλον εις τήν αποστολήν τών 
μέσων ιδεών, τάς όποιας έξίσου πολεμοϋσι και οί μικροί καί 
οί μεγάλοι. Ούδεν'ι όμως δέδοται ή παντοκρατορία έπί τής 
γής. Θά ήτο μωρότατον κοινωνικόν κατασκεύασμα έκεΐυο, 
καθ ο ένώπιον τών διαβαινόντων πλουσίων έπρεπε νά γονυ- 
πετώσιν οί πτωχοί. Είναι αληθές, δτι ή Πολιτική Οικονομία 
άνορθοΐ τό φρόνημα τοϋ εργάτου. Άλλ’ αύτό είναι τό μεγα- 
λείτερον καύχημά της. Πέραν αύτοϋ ή έπιστημονική της κλί
μα·; έχει πολλάς βαθμίδας, διά τήν κατοχήν έκάστης τών 
όποιων, ανοίγει τό εύρύτατον τοΰ συναγωνισμού στάδιον. Ή 
Πολιτική Οικονομία είναι ώς ή μαθηματική, ήτις ί'να λύση 
τά προβλήματα της μέτρα τάς μονάδας, τάς δεκάδας, τάς 
χιλιάδας καί τά εκατομμύρια έν τή σταθερά τής λογικής 
σειρά. Suum quique tribuere, — ιδού ο υπέρτατος τής οικονο
μικής δικαιοσύνης λόγος.

Π.

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΠΟίΐΑ.

Έν ποιητική τινι είκόνι τής Ε ύ τ ο π ί α ς του ό Morus έγρα
φε κατά τον 16°’ αιώνα, ότι τά δεσμά τών καταδίκων αυτής 
ήσαν χρυσά,καί οτι έπίσης τά ευτελέστερα άγγεϊα καί σκεύη 
τής κοινοτέρας έν αυτή βιωτική; έκ χρυσοϋ καί άργύρου κατε- 
σκευάζοντο. Ό σκοπός άπέδλεπεν είς τήν έκφαύλισιν τών πο
λυτίμων μετάλλων. ’Αληθής ματαιοπονία! ό χρυσός καί ό 
άργυρος διετήρησαν πάντοτε τήν προαιωνίαν ύπόληψιν, τήν 
οποίαν ή άνθρωπότης, καθ’ όσον απομακρύνεται τής πρώτης 
βαρβαρότητος, κατά τοσοϋτον αποδίδει είς τήν λάμψιν, τήν 
σπανιότητα, τήν διάρκειαν, τό εύκόμιστον καί τό εύπροσάρ- 
μοστον αύτών.

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΠΟ1ΙΑ. 109

Ή κατά τάς διαφόρους χώρας νομισματική οικονομία απο
τελεί σημαντικωτάτην σελίδα τής προόδου αύτών. Είναι, τρό
πον τινα, κοινόν σημείου συναντήσεως δλων τών έθνών ύπό 
τήν τελεσιουργόν έπιρροήν τής διεθνούς συναλλαγής. Τοιου
τοτρόπως έζηγεΐται ή κατά τούς τελευταίους χρόνους έπέκ- 
τασις τοϋ νομισματικού ζητήματος μέχρι τών άπωτάτων 
ορίων τής οικουμένης. ’Εννοώ τήν ’Ιαπωνίαν, ήτις προσήλ- 
Οεν είς τάς νεωτέρας τής χρυσής νομισματοποιί'ας ιδέας.

Προηγουμένως ύπήρχον έν τή χώρα ταύτη άλλόκοτοι νο
μισματικοί τύποι, μικραί ράβδοι έκ χρυσοϋ, τεμάχια άργυρα, 
τετράγωνα έπιμήκη, στρογγύλα, ωοειδή, τρυπημένα. Ή τε
λευταία μέθοδος έχρησίμευεν είς κατάρτισιν νομισματικών 
κομβολογίων άναλόγως τών τρεχουσών έκάστοτε εμπορικών 
τιμών. Μελετήσαντες όμως τελευταϊόν οί Ιάπωνες δλα τά έν 
ταΐς πεπολιτισμέναις χώραις ίσχύοντα νομισματικά συστή
ματα, κατέληξαν είς τήν παραδοχήν τών ’Αγγλικών έπί τής 
ενιαίας τοϋ χρυσοϋ βάσεως. Καταρτίσαντες δέ άξιολογώτα- 
τον νομισματοκοπείου, τυπόνουσι χρυσά νομίσματα ισάξια 
πρός τήν ’Αγγλικήν λίραν καί πρός τόν ήμισυν άετόν τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντες νομισματικήν μονάδα τό κα- 
λούμενον υ έ ν, ίσοδυναμοϋν πρόςέν δολλάριον πέντε υέν πε- 
ριέχουσι 7,5 γραμμάς καθαρού χρυσοϋ.

Δέν λείπουσιν έν τούτοις καί τά συμπληρωτικά νομίσματα 
έκ χαλκού καί άργύρου. Τό χαλκοϋν σέ ν έχει λόγονπρός τήν 
χρυσήν νομισματικήν μονάδα ώς 1000:1, καί υποδιαιρείται 
είς ήμισυ καί δέκατου, τό τελευταίου τών όποιων καλείται 
ρέν. Ύπάρχουσι δέ άργυρα νομίσματα 5, 10, 20 καί 50 σέν. 
Τοιουτοτρόπως οί ’Ιάπωνες συνεδύασαν πρός τήν χρυσήν νο
μισματικήν βάσιν τών νεωτέρων προοδευτικών ιδεών καί τό 
δεκαδικόν σύστημα, οπερ παριστα τήν σχετικώς τελειοτέραν 
εύκολίαν τών υπολογισμών.
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ΕΠΑΙΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

Ή βιομηχανία τής Επαιτείας είναι τόσον αρχαία, όσον ή 
αργία καί ή δυστυχία. Στηριζομένη εις τήν ανάγκην τής 
ζωής, Εκμεταλλεύεται το έλεος οπερ οίκεϊ, κατά τό μάλλον 
ή ήττον, ε'ίς τά ενδότερα τής ανθρώπινης καρδίας. Έν τούτοις 
εις μέν τήν δυστυχίαν όφείλεται πάσα Επικουρία, εις δέ τήν 
αργίαν πάσα προσοχή. Ή ορθή τής ελεημοσύνης τοποθέτησις 
είναι ασυμβίβαστος πρός τήν αλόγιστον έκείνην άγαθοποιίαν, 
ήτις πολλαπλασιάζουσα τούς έκ πεπορωμένης Οελήσεως αρ
γούς καί τά κέρδη αύτών, δημιουργεί βαθέα ρήγματα εις τούς 
κανονικούς όρους τής κοινωνικής συμβιώσεως.

Σημαντικώτατον ούτως είναι ζήτημα, κατά πόσον ή οδη
γούσα πρός τήν έπαιτείαν πτωχεία είναι πόρισμα τής αργής 
θελήσεως τών ατόμων ή τής ανικανότητας καί άλλης πρός 
τό Εργάζεσθαι ατυχίας. Διά τήν πρώτην τάςιν απαραίτητον 
είναι νά όπλισθή ή κοινωνική δικαιοσύνη, διά τήν δευτέραν 
σωτήριον είναι νά όργανισθή ή κοινωνική φιλανθρωπία. ’Άλλη 
οδός δέν ύπάρχει έκτος Εκείνης, ήτις αύξάνουσα διά τής ά- 
μεριμνιας τούς Επ’ άλλοτρίω ίδρώτι βιοϋντας, κατασκευάζει 
βαθμηδόν τούς Εγκληματικούς κατοίκους τών δεσμωτηρίων καί 
τούς Επικινδύνους Εχθρούς τών κοινωνιών. Δέν είναι άπό σκο
πού, Ενα σημειωθή σχετικώς πρός τήν κοινωνικήν τής Εύρώ- 
πης κατάστασιν, ότι τό εικοστόν σχεδόν τοϋ πληθυσμού της 
στρέφεται, κατά τό μάλλον ή ήττον, περί τόν Επαιτικόν τής 
πτωχείας άξονα. Ή μείζων εντασις παρατηρεϊται έν Άγγλίφ, 
καθ' ήν υπολογίζεται 1 πτωχός έπί (· μή τοιούτων. Κατόπιν 
έρχονται ή ’Ολλανδία 1 έπί 7, ή Ελβετία 1 έπί 10, ή Γαλ
λία καί Γερμανία 1 έπί 20 κλπ.

Έπί τοΰ παρόντος περιοριστέον εις μόνον τόν θετικόν έλεγ
χον τών κατά τό Επαιτικόν μέρος τής πτωχείας νομοθετικώς 
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παρ'ήμϊν ΐσχυόντων. Έν τή δημοτική νομοθεσία τής Ελλάδος 
αναγράφεται ή αρχή, οτι «πας δημότης έχει τό δικαίωμα νά 
άπαιτή παρά τού δήμου του, εις περίπτωσιν Ενδειας καί απο
δεδειγμένης άνικανότητος τοϋ έργάζεσθαι, τήν άπαιτουμένην 
περίθαλψιν » (άρθ. 11 Νομ. 31 Δεκεμ. 1833). Ή διάταξις 
δέ αύτη, καθ’ όσον άοορά τήν Επαιτείαν, συνδυάζεται πρός 
τήν έτέραν (άρθρ. 46 Νομ. 31 Δεκεμ. 1836), καθ’ ήν ή Ε
παιτεία καί ιδίως ή Εν ταις όδοϊς δέν πρέπει νά συγχωρήται, 
καθώς καί ή εις δημόσια μέρη διατριβή τών Επαιτών, μά
λιστα δέ τών ασθενών καί αναπήρων. Έν γένει οί έπαιται 
πρέπει νά άποπέμπωνται εις τούς οικείους δήμους, ύποβαλ- 
λόμενοι εις αναγκαστικήν έργασίαν, έάν έχωσι τήν άπαιτου- 
μένην σωματικήν ίσχύν, άλλως δέ τιθέμενοι Εν τοϊς πτω- 
χοκομείοις.

Έκτος τής άνωτέρω αστυνομικής Ενέργειας Επιφυλάσσε
ται ιδιαιτέρα κοινωνική, τρόπον τινά, καταστολή, Εκείνων, 
οΐτινες ή Επαιτοΰσιν αύτοι ή παρασκευάζουσι καί άποστέλ- 
λουσιν έπαιτικούς παΐδας, ή δέν άναχαιτίζουσιν έκ τής Επαι- 
τίας τά ύπό τήν έπιμέλειάν των διατελουντα πρόσωπα. Τό 
άρθρον 662 τού Ποινικού Νόμου τιμωρεί αύτούς διά κρατή- 
σεως μέχρι δύω εβδομάδων, Επιβάλλον καί τήν ιδιαιτέραν α
στυνομικήν έπιτήρησιν τών καθ’έξιν τοιαύτα Επαγγελομένων. 
Αύστηρότερον τιμωρούνται, διά κρατήσεως 8 ημερών μέχρις 
6 Εβδομάδων, οί έν καιρω νυκτος ή ένδον οικιών έπαιτοΰντες 
ώς καί οί πρός έπαιτείαν, είτε Ενούμενοι πλείονες τών τριών, 
είτε μεταχειριζόμενοι άπειλάς, είτε προφασιζόμενοι ανυπάρ
κτους πληγάς ή άσθενείας ή άλλα ψευδή προσχήματα. Ή 
κράτησις αναβιβάζεται άπό δύο μέχρι τριών μηνών όσον άφορά 
τούς έπαϊτας Εκείνους, οΐτινες είτε ποιοΰσιν Εαυτούς άγνωρί- 
στους, εΐ’τε όπλοφοροϋσιν, είτε φέρουσι μεθ’ Εαυτών κλείδας, 
καί άλλα ύποπτα πράγματα, εί'τε έ’χουσιν Εφ’ Εαυτών νο
μίσματα ή πράγματα άξίας μείζονος τών 50 δραχμών, χω
ρίς νά δύνωνται νά άποδείξωσι τήν νόμιμον άπόκτησιν αύτών 
(άριθ. 663 καί 666 τοϋ Π. Ν.).
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Άλλ’ ή εφαρμογή τοιαύτης νομοθεσίας προϋποθέτει άνε- 
πτυγμένην αστυνομικήν τοΰ τόπου άποκατάστασιν. Δέν άρ- 
κοΰσιν αί ποιναί, απαιτείται ή έλαστικότης εκείνη τής λελο
γισμένης διοικήσεως, ήτις εύλαβουμένη τάς κατά μέρος υπάρ
ξεις έχει ιδανικόν τήν καθολικήν τής κοινωνίας αρμονίαν. "Ε
καστος εννοεί τάς δυσχερείας, μεταβαίνων άπό τής θεωρίας 
εις τήν πραξιν. Ή έπαιτική φυγοπονία περιβάλλεται τόσας 
μορφάς και άπό ημέρας εις ημέραν λαμβάνει τοιαύτας δια
στάσεις, ώστε πρέπει νά καταφύγη τις εις τάς νεωτέρας τής 
οικονομικής άποκαλύψεις, ίνα προσέγγιση εις τήν λύσιν τοϋ 
κοινωνικού προβλήματος. Ό χαρακτήρ τών φυγόπονων έπαι- 
τών, έλεγεν έσχάτως ό κ. Tallack έν τινι τοΰ Λονδίνου Συν- 
διασκέψει, είναι ή μεγίστη πρός τήν εργασίαν αποστροφή αύ
τών, άνέφερε δέ εις ϋποστήριξιν τής ιδέας του τό παράδειγμα 
φίλου του, οστις εΐχεν έν τή αύλή του ένα άκμωνα, μίαν 
σφύραν καί μέγαν σάκκον πλήρη έκ καρφιών έστραμμένων. 
« Άμα προσέλθη επαίτης τις, τόν έρωτα ό φίλος μου, έάν 
Οέλη έργασίαν.—Μάλιστα, άποκρίνεται ό φυγόπονος.— Πολύ 
καλά, τφ άπαντα ό φίλος μου, πήγαινε εις τήν αύλήν, θά 
εύρης σφύραν, άκμωνα καί σάκκον πλήρη καρφιών έστραμ
μένων· διώρθωσέ τα, θά σοί δώσω δέ 6 πένας διά πάσαν 
ώραν τής έργασίας σου. — Άλλά τότε ό έπαίτης τφ άπο- 
κρίνεται. Άχ ! κύριε, άφησα τήν γυναίκα μου εις τήν γω
νίαν τής όδοϋ, πρέπει νά υπάγω νά τήν ειδοποιήσω. — Τοι
ουτοτρόπως ό μέν φυγόπονος αναχωρεί καί δέν έπιστρέφει 
πλέον, ό δέ φίλος μου διατηρεί άναπεπαυμένην τήν συνείδη
σή» του.»

Βεβαίως τό άνέκδοτον τοϋτο έχει τήν παράδοςον οψιν του· 
άνήκει όμως εις μέθοδον ένθυμίζουσαν τόν Άγγλοσαξωνικόν 
τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι καί ένεργεϊν. Γενική επικρατεί ιδέα έν 
Αμερική, ότι πρέπει διά τής έργασίας νά κατασταλή τό όση- 
μέρα'. έξογκούμενον ρεΰμα τής έπαιτικής βιομηχανίας. ΙΙρο- 
βαίνουσι μάλιστα εκεί μέχρι τοΰ παροιμιώδους πορίσματος,οτι 
πρέπει νά έξαναγκάζωνται οί φυγόπονοι έπαϊται εις τήν έρ- 

γασίαν, καί άν ακόμη άπαιτήται νά μεταχειρισθή τις πρός 
τοϋτο δύο άνθρώπους καί ένα κΰνα.

Κ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΓΟΪ ΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.

Μεγάλην έχομεν ιδέαν περί τών αυτοκρατοριών, τάς οποίας 
ώργάνισεν ή μεγαλοφυία έκτάκτων ηγεμόνων έπί τής γής. 
Ούδεμίαν γνωρίζω δυναμένην νά παραβληθή πρός τήν έκτα- 
σιν τής Παπικής αυτοκρατορίας· ο,τι καί άν συνέβη κατά 
τάς τελευταίας δεκαετηρίδας έν τή ’Ιταλική χερσονήσψ, τό 
βέβαιον είναι, ότι έν αύτή εδρεύει έτι ό μεγαλείτερος κυριάρ- 
χηί, όποιον έγνώρισεν ή ιστορία τής άνθρωπότητος. Είναι 
ό Πάπας. Τήν έξουσίαν αύτοϋ δέν φυλάττειτό ξίφος τοΰ στρα
τιώτου, άλλά τό ράσον τοΰ μοναχοΰ.

Τό όνομά του έλήφθη έκ τοΰ παπά τής 'Ελληνικής έκ- 
κλησιας. Πόση μετριότης παρά τούτω καί πόση μεγαλείο- 
της παρ’ έκείνω, οστις μεταξύ τών τίτλων του φέρει καί 
τόν servus servorum Dei ! Άλλά τοιαύτη πάντοτε ή άνθρω- 
πότης· δέν είναι τά ονόματα άλλά τά πράγματα, τά όποια 
σημαίνουσιν έν τή έκτυλίξει τής ευρείας ζωής της. Ό νεωστί 
εκλεχθείς Πάπας Λέων ΙΓ' είναι 253°» εις τήν μακράν τών 
Παπών σειράν. Έπί τοΰ άριθμοϋ τούτου 1 ήτο Ελβετός, 1 
'Ολλανδός, 1 Πορτογάλλος, 1 ’Άγγλος, 2 Δαλμάται, 2 Σα· 
βόϊοι, 2 Αφρικανοί, 5 ’Ισπανοί, 6 Γερμανοί, 1 5 Γάλλοι, 22 
Ελληνες (8 έκ τής Συρίας) καί 195 ’Ιταλοί. —Έκ τών 

άποθανόντων 252 Παπών, 8 καθήξαν τήν αρχήν όλιγώτερον 
τοΰ μηνός, 40 όλιγώτερον τοΰ έτους, 22 μέχρι δύο έτών, 54 
μέχρι πέντε έτών, 57 μέχρι δέκα έτών, 51 μέχρι δεκα
πέντε έτών, 18 μέχρι είκοσι έτών, καί 9 πλέον τών είκοσι 
έτών. Τό τρίτον σχεδόν τών Παπών ήγίασεν άξιοπερίεργον
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δέ, οτι κατά μέν τούς πρώτους οκτώ αιώνας τοϋ χριστιανι
σμού έκηρύχθησαν έβδομήκοντα Πάπα·, άγιοι, ένώ κατά τούς 
μεταγενεστέρους δέκα, περιωρίσΟη ή άγιότης είς μόνους δέκα. 
Ώς άντιζύγιον πρέπει νά θεωρηθή ή κήρυξις τοϋ Παπικού 
άναμαρτήτου, δπερ έχει τι ύπεράγιον και είναι ουσία 
τοΰ Θεού.

Έν γένει ό Πάπας είναι ή ζώσα κεφαλή τής Καθολικής 
Εκκλησίας, θεωρούμενος ύπό ταύτης ώς αντιπρόσωπος τοΰ 
Ίησοϋ Χρίστου καί διάδοχος τοΰ ήγεμόνος τών Αποστόλων 
Πέτρου. Μετ' αυτόν έρχεται τό Συνέδριον τών Καρδιναλίων, 
τό όποιον έκλέγει τόν Πάπαν καί έκ τοΰ όποιου έκλέγεται δ 
Πάπας. ΟΙ καρδινάλιοι ούτοι άνήκουσιν άποκλειστικώς είς 
τήν ιδιαιτέραν τής Ρώμης έπισκοπικήν περιφέρειαν καί είναι 
οί διαρκείς τοϋ Πάπα σύμβουλοι. Δέν είναι δυνατόν νά έν- 
νοηθή Παπωσύνη άνευ τοΰ Συνεδρίου τούτου τών Καρδινα
λίων, συγκειμένου έξ 72 μελών, ήτοι G έπισκόπων Καρδινα
λίων, τών όποιων αί έν τή Ρωμαϊκή ζώνη εδραι τιτλοφορούν
ται ώς έξης: Ostia e Velletri, Porto c S. Rufina, Palestrina, 
Friscati, Albano καί Sabina, — 50 ιερέων Καρδιναλίων, λαμ- 
βανόντων τούς τίτλους των έκ τών πεντήκοντα καρδιναλικών 
τής Ρώμης ναών ώς π. χ. S. Maria in Via, S. Cecilia, S. Pie
tro in Vicnoli κλπ.— καί 16 διακόνων Καρδιναλίων τιτλο
φορούμενων έπίσης άπό τοϋ ονόματος διαφόρων έν Ρώμη ναών 
ώς π. χ. S. Angelo in Pescaria, S. Cesareo κλπ. Συμβαίνει έν 
τούτοις νά μή είναι πάντοτε πλήρης δ κανονικός αύτός άριΟ- 
μός τών Καρδιναλίων.

Μετά τό Συνέδριον τών Καρδιναλίων έρχονται οί ΙΙατριάρ- 
χαι τής Καθολικής Εκκλησίας, μεταβατικήν τινα κατάστα- 
σιν μάλλον ύποδηλοϋντες προσηλυτισμού ή πρακτικήν άσ- 
κοΰντες έν τφ παπικφ όργανισμώ ίσχύν. Έκτος πατριαρχι
κών τινων τιτλοφοριών τοΰ Αύστριακοΰ Saltzbourg, τής Πορ
τογαλλικής Braga, τής Ουγγρικής Taragona κλπ, οί κανονικοί 
τής ένεργείας Πατριάρχαι άριΟμοΰνται είς δώδεκα, άνά εις 
μέν έν Κωνσταντινουπόλει, Αλεξάνδρειά, Ίεροσολύμοις, Λι-
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σαβώνι, Βενετία καί Δυτική Ινδία, δόγματος όλοι ρωμαϊκού, 
έν Βαβυλώνι δόγματος χαλδαϊκού, έν Κιλικία δόγματος αρ
μένικου, τέσσαρες δέ έν Αντιόχεια- δόγματος ρωμαϊκού, μα- 
ρωνιτικοΰ, συριακοϋ καί μελχιτικοΰ. Ό έν ’Αντιόχεια Πα
τριάρχης τοΰ τελευταίου δόγματος είναι τό σημεΐον τής ένώ- 
σεως τών Παπικών Πατριαρχείων τής 'Ανατολής.

Μετά τούς Πατριάρχας έρχονται οί αρχιεπίσκοποι καί έπί- 
σκοποι, συμποσούμενοι πρό όλίγων έτών είς 990 καί διανεμό
μενοι, έκτος τών έν αργία διατελούντων,ώς έξής κατ' έπικρά- 
τειαν: Α' Ρωμαϊκού δόγματος. —’Ιταλία 44 αρχιεπίσκοποι, 
199 επίσκοποι, Γαλλία 17 άρχ. καί 72 έπ., ’Ισπανία 9 άρχ. 
και 53 έπ., Αύστρία 11 καί 40, Βαυαρία 2 καί 6, Βέλγιον
1 καί 5, Μ. Βρετανία 5 καί 37, Πορτογαλλία 3 καί 14, 
Ρωσσία 2 καί 13, 'Ολλανδία 1 καί 4, Πρωσσία 2 καί 4, 
Τουρκία 4 καί 5, Ελλάς 2 καί 5, Βυρτεμβέργη 1 καί 4, 
'Αλγερία 1 καί 2, Άντίλλαι 3 καί 3, Γουατεμάλα 1 καί 4, 
Βρασιλία 1 καί 11, Περού 1 καί 7, Άργαντίνη 1 καί 5, Ιση
μερινός 1 καί 5, Βολιβία 1 καί 3, Άΐτί 1 καί 4, Χιλή 1 καί 
3, X. Γρενάδα 1 καί 6, Βενεζουέλα 1 και 4, Μεξικόν 3 καί 15, 
Ηνωμένα·. Πολιτεία: 7 καί 37, Ν. Βρετανία 2 καί 14, Αυστρα
λία 1 καί 9, Φιλιπϊναι 1 καί 4, ώς άνω άρχ. καί έπίσκ.— b' 
υποτελών τώ Πάπα δογμάτων α') Άρμενικοΰ δόγματος ί αρ
χιεπίσκοπος έν Αύστρία, 5 αρχιεπίσκοποι καί 13 έπίσκοποι 
έν ’Ασία· — β') 'Ελληνικού δόγματος, ΰποδιαιρουμένου είς 
Βουλγαρικόν έχον 1 έπίσκοπον έν Εύρώπη, είς Μελχιτικόν 
έχον 3 άρχιεπ. καί 10 έπισκ. έν ’Ασία, είς Ρουμουνικδν έχον
2 άρχ. καί 3 έπισκ. έν Εύρώπη, καί είς ΡουΟηνικόν έχον 1 
άρχιεπ. καί 6 έπισκ. έν Εύρώπη· — Συριακοϋ δόγματος υπο
διαιρούμενου είς τρία διατελούντα υπό Πατριάρχας, ήτοι τό 
καθαρόν Συριακόν 4 άρχιεπ. 8 έπίσκ., τό Σύρο-Χαλδαϊκόν 5 
άρχιεπ. 8 έπισκ., καί τό Συρο-Μαρωνιτικόν 5 άρχιεπ. καί 3 
έπίσκ. άπαντες έν ’Ασία· —δ') Κοπτικοϋ δόγματος υποδιαι
ρούμενου είς Αιγυπτιακόν καί Άβυσινιακόν , διατελοΰντος ύπό 
έξάρχους άποστολικούς.
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Κατόπιν έρχεται τά σώμα τών inpartibus in fcdclium αρχιε
πισκόπων καί επισκόπων, οΐτινες άπλοι όντες τιτλοφόροι συ- 
νεποσοΰντο κατά τήν αύτήν εποχήν εις 400 περίπου. Ή αρ
χή τών έπισκοπικών τούτων αξιωμάτων ανάγεται εις τούς 
χρόνους τών Σταυροφοριών, και τό όνομα infidclium υποδει
κνύει τάς έν ταϊς χερσί τών άπιστων πόλεις, τών όποιων 
λαμβάνουσι τά όνόματα. Πλεϊσται Έλληνικαϊ πόλεις άριθ- 
μοΰνται τοιουτοτρόπως έν τφ προκειμένη» έπισκοπικώ σώ- 
ματι, χωρίς νά λειψή και τής έλευΟέρας 'Ελλάδος ή περιφέ
ρεια ώς π. χ. Άθήναι, Άργος, Θήβαι, Καλάμαι, Χαλχίς, Κά
ρυστος, Κόρινθος, Κορώνη, Μεθώνη, Έχινός, Έλευσίς, Σαλα- 
μίς, Έρμούπολις, Κήθυρα, Λακεδαιμόνια, Τεγέα, Τρίκαλα, 
Μέγαρα, Θεσπιαί κλπ.

’Ακολούθως έρχονται οί Άποστολικοί Επίτροποι, Έςαρ- 
χοι, καί Έφοροι, άποτελοΰντες μάλλον τόν πρός τάς άπωτέ- 
ρας χώρας ίεραρχικόν τής παπωσύνης οργανισμόν. — I Ιέντε 
είναι αί Άποστολικαί Έπιτροπεϊαι· ή τής Κωνσταντινου
πόλεως, ή τής Περσίας περιλαμβάνουσα καί τήν Μεσοπο
ταμίαν, τό Κουρδιστάν καί τήν μικράν ’Αρμενίαν, ή τής Συ
ρίας καί ή τής Αίγυπτου περιλαμβάνουσα και τήν ’Αραβίαν. 
— Αί Άποστολικαϊ Έξαρχίαιυπολογίζονται εις 107 ήτοι 12 
έν Εύρώπη τό πλεϊστον τή ’Οθωμανική αύτοκρατορΰζ, 37 έν 
’Ασία τό πλεϊστον έν τή Σινική αύτοκρατορία, 21 έν ’Ινδία, 
15 έν ’Αφρική, 12 έν ’Αμερική και 8 έν Ωκεανία. — Αί Ά- 
ποστολικαί Έφορεϊαι είναι 26, έξ ών 6 έν Εύρώπη, 7 έν Άσία, 
10 έν ’Αφρική καί 3 έν ’Αμερική.

Εις συμπλήρωσιν τοϋ διοικητικού τής Παπωσύνης οργα
νισμού προσθετέον και τούς έκκλησιαστικούς εκείνους, οϊτινες 
εις ούδεμίαν υπαγόμενοι ένορίαν ονομάζονται nullius, υπολογί
ζονται εις 16 καί προσεγγίζουσιν άμέσως, τρόπον τινά, τήν 
έπισκοπικήν ιεραρχίαν χρησιμεύοντες εις διαφόρους κατ’ αύ
τήν ιδιαιτέρας άποστολάς. Οί ηγούμενοι τών μοναχικών 
ταγμάτων καί τών θρησκευτικών συλλόγων κλείουσι τόν κύ
κλον τής απανταχού τής γής διασκορπισμένης συγκεντρω

τικής ταύτης δυνάμεως τοϋ Καθολικισμού, διά τής πληθύος 
τών ύπ’ αύτούς έργαζομένων παντοίων τής μοναχικής ζωής 
λειτουργιών.

ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ.

Έν γένει ή άνακάλυψις νέων φορολογικών πηγών ανάγε
ται εις σημαντικωτάτην έποψιντής δημοσιονομίας. Τό ουσιώ
δες είναι ή γονιμότης τών πηγών τούτων, διότι δέν αρμόζει 
εις τήν κοινήν υπόθεσιν ή χάριν ασήμαντων παρέμβασις τοΰ 
είσπράκτορος κατά τήν μέθοδον τοϋ έκμεταλλευομένου τό πά
χος τής μυίας φιλαργύρου. Όλίγαι καί σπουδαιότατοι πηγαί 
είναι προτιμότερα', τών πολλών έκείνων καί ισχνών, αϊτινες 
πιέζουσι τήν ατομικήν αύθυπαρξίαν χωρίς νά πληροϋσι τό 
βαλάντιον τής έπικρατείας.

ΤΙ εύρεσις νέων φορολογουμένων άπετέλεσεν ιδιαιτέραν μέ
ριμναν τοϋ άπό 27 ’Ιουνίου 1 877 ΧΚΙΓ νόμου, άφέθη δέ εις 
τήν Κυβέρνησιν υπό τόν όρον τής νομοθετικής έγκρίσεως προ 
πάσης φορολογικής εισπράξεως. Τοιουτοτρόπως τό μέν διά
ταγμα τής 24 ’Οκτωβρίου 1877 διεκήρυξεν, οτι εισάγει εις 
τήν φορολογίαν τρία επαγγέλματα α') τών έμπορευομένων 
όλικώς ή ήμιολικώς, β') τών μεγαλεμπόρων καί γ') τών ύπαλ- 
λήλων καταστημάτων, ό δέ νόμος ΧΠΤ τής 27 Ιανουάριου 
1878 έπεκύρωσε τό κυβερνητικόν τοΰτο μέτρον. Δυνάμεθα 
ήδη νά έςετάσωμεν κατά πόσον τοΰτο άπετάθη πράγματι 
εις νέας φορολογιζάς πηγάς.

Ή θεμελιώδης έπί τοΰ προκειμένου θέματος έννοια ανήκει 
εις τον νόμον ΣΙΤ τής 16 Απριλίου 1867 περί φόρου τών 
έπιτηδευμάτων. Κατ’ αύτόν οί μέν υπάλληλοι καταστημά
των ή ώς τούς ονομάζει «οί έργαζόμενοι έπί μισθώ εις έμπο- 
ρικά ή βιομηχανικά καταστήματα » φορολογούνται μόνον 
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όταν οί προϊστάμενοι αύτών υπάγονται εις τήν πρώτην τών 
έπιτηδευματιών κατηγορίαν, τής όποιας τούτέστιν ό φόρος κα
νονίζεται κατά λόγον τοϋ πληθυσμού τών πόλεων ή χωρίων 
ένθα έξασκεΐται τό Επιτήδευμα. Είναι περίεργον, ότι κατά τήν 
βάσιν ταύτην τοϋ νόμου του 1867 ό Εργαζόμενος Επί μισθω, 
έντός Εργαστηρίου άκονιστοΰ μαχαιρών και ψαλλίδων ύπό- 
κειται εις φορολογίαν, ενώ ό Εργαζόμενος Επί μισθω έντός με
γάλου ξενοδοχείου, καθώς καί ό Εντός τραπεζικού καταστή
ματος, δέν ύπόκειται. Τά Επαγγέλματα ταΰτα άναφέρονται 
Επί παραδείγματι, τό μέν Εκ τής πρώτης φορολογικής κατη
γορίας, τό δεύτερον Εκ τής δευτέρας, καθ' ήν συν τώ πληθυ- 
σμώ χρησιμεύει καί ό τών Ενοικίων έλεγχος, καί το τρίτον 
έκ τής τρίτης, καθ’ ήν ή φορολογία Επιβάλλεται ασχέτως 
πρός τόν πληθυσμόν καί τό ένοίκιον. Περιττόν νά άποδειχθή, 
κατά πόσον ή ΰπάγωγή όλων έν γένει τών μισθοφόρων υπαλ
λήλων παντός είδους καταστήματος, εις φορολογίαν έπιτη- 
δευματικήν, ανήκει εις πλήρη φορολογικήν δικαιοσύνην, καί 
δύναται άναλόγως τής επιδόσεως τής νεωτέρας Επαγγελμα
τικής ζωής νά εκτελέση βαθμηδόν άξιόλογον τής έπικρατείας 
πόρον.

Έν τούτοις τό άνά χεϊρας νομοθέτημα, Εκ τών 100 περίπου 
έπιτηδευματιών τής β’ καί γ' κατηγορίας,μόνους τούς υπαλλή
λους τών τραπεζικών καί Εμπορικών ή βιομηχανικών καταστη
μάτων, οίκων ή εταιριών ύπέβαλεν εις φόρον Επιτηδεύματος, 
χαρακτήρισαν ώς τοιούτους καί τούς διευθυντάς, βοηθούς, έπι- 
τηρητάς ή ελεγκτάς τών καταστημάτων τούτων. Ό φόρος 
ούτος ορίζεται εις 1 '/„ τοϊς °/0 έπί τοΰ αθροίσματος τών Ενιαυ
σίων μισθών καί άλλων αποδοχών τών υπαλλήλων,Εάν τοϋτο 
είναι άνώτερον τών ί χιλ. δραχμών, εις 1 δέ τοϊς /0, εάν τό 
άθροισμα τοϋτο είναι κατώτερον μέχρι 300 δραχμών, κάτω 
τών οποίων άφίεται αφορολόγητος ό υπάλληλος τών περί ων 
πρόκειται επιτηδευμάτων. Τοιουτοτρόπως παρίσταται πάλιν ή 
είκών τών μισθοφόρων υπαλλήλων τής πρώτης κατηγορίας, 
οΐτινες καί τετρακοσίων δρ. μισθόν Ενιαύσιον άν, άπό τίνος 

π. χ. κουρείου, άπολαμβάνωσι, πρέπει άναλόγως νά συνδρά- 
μωσι τόν δημόσιον θησαυρόν.

Ανεξαρτήτως τών έν τή Δυτική Ευρώπη σχετικώς ΐσχυόν- 
των, Ενδιαφέρουσα είναι ή γνώσις, οτι ή αρχή τής φορολο
γίας τών παντός είδους υπαλλήλων Εφηρμόσθη ήδη άπό τής 
1 Μαϊου 1877 Εν Ρουμουνία, περιλαβοϋσα γενικώς τούς δη
μοσίους ύπαλλήλους έν Ενεργείς ή συνταξιούχους, τούς δη
μοτικούς, τούς τών προνομιούχων ιδρυμάτων (μονοπώλια κα
πνού καί ποτών, πιστωτικά καί σιδηρόδρομοι), ώς καί τούς 
τών ιδιωτικών, Εμπορικών ή βιομηχανικών καταστημάτων, 
έπί τή βάσει ό τοϊς °/0 μισθοϋ αυτών, καθόσον ούτος «ατά 
μήνα είναι ανώτερος τών 112 δρ. Υπολογίζεται δέ τό έντεϋ- 
Οεν εισόδημα τής Ρουμουνικής Επικρατείας, δι’ εν ολόκληρον 
έτος, εις 1 ‘ή0 περίπου έκατομ. δραχμών, διανεμομένιμν ώς 
έξής, μεταξύ τών διαφόρων κλάδων υπαλλήλων: -— Τοΰ Κρά
τους 560,000 δρ.—Τών επαρχιών, τών δήμων καί τών ιδιω
τικών Εν γένει καταστημάτων 560,000 δρ.— Τών συντα
ξιούχων 272,000 δραχ. — Τών μονοπωλίων καί τών σιδη
ροδρόμων 221,000 δρ.

"Οσον άφορα τάς δύο έτέρας κατηγορίας τών νέων φορο- 
λογουμένων, ή διάκρισις τών όλικώς ή ήμιολικώς ε’μ- 
πορευομένων εχει τι ούσιωδώς δυσχερές, είτε πρός Εαυτούς είτε 
πρός τούς λοιπούς Εμπορευόμενους. Ποια π. χ. είναι τά θε
τικά όρια τών Εμπορικών Εν γένει πράξεων ώς Εκ τών ποσών 
τής ύλης αυτών και τής έντάσεως μεθ’ ής αύτη μεταβαίνει 
άπό χειρός εις χεΐρα, δύσκολον είναι εκ προοιμίων νά βεβαιω- 
Οή. Απαιτείται λοιπόν έλαστικότης τις, τήν οποίαν ό νόμος 
ορίζει ώς έξής: «Κατατάσσονται εις τούς όλικώς έμπορευο- 
μένους οί πωλοϋντες Εμπορεύματα ή προϊόντα ουχί εις τούς 
καταναλωτάς άλλά τούς Εμπόρους· οί δέ συνήθως πωλοϋν
τες ού μόνον εις Εμπόρους τής λιανικής πωλήσεως, άλλά κβί 
τούς καταναλωτάς κατατάσσονται εις τούς ήμιολικώς.» 
'Ώστε τό ούσιώδες είναι τό κατά συνήθειαν γιγνόμενον καί 
ούχί τό Εξαιοετικώς· όταν άποβλέψη τις εις τάς διά τών έμ- 
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πορικών αποθηκών των συναλασσομένους άνευ τών ίοιαιτέ- 
ρων μηχανισμών τής ημερήσιας ατομικής ή οικογενειακής 
καταναλώσεως, ιδού τό όλικόν τοϋ νόμου έμπόριον· όταν οέ 
λάβη ύπ’ όψιν τούς πρός ταΐς άποθήκαις έχοντας και κατα- 
μεριστίχά πωλητήρια, απ' άμφοτέρων δέ τακτικώς συναλασ- 
σομένους, ιδού το ήμιολικόν έμπόριον. Ό ύπό τοϋ νόμου τοϋ 
1867 έπιβαλλόμενος έν γένει εις τούς έμπορευομένους φόρος 
αναβιβάζεται κατά τό ήμισυ, έάν πρόκειται περί τής πρώτης 
τάξεω; (όλικώς), και κατά τό τέταρτον, έάν περί τής δευτέ- 
ρας (ήμιολικώς).

Ό δοθείς λόγος τής άναβιβάσεως τοΰ φόρου τών όλικώς ή 
ήμιολικώς έμπορευομένων, οτι ούτοι, απέναντι τών λιανικώς, 
προμηθεύονται εύθηνότερα και αφθονότερα κεφάλαια, έχουσιν 
ανάγκην μικροτέρων ένοικίων και κερδαίνουσι πλείονα, οέν εί
ναι ίκανώς βαθύς. Ή πείρα άποδεικνύει,οτι πλείονες είναι (άπό 
Αναλογικής πάντοτε έπόψεως) οί έκ τής μικρεμπορίας πλου- 
τοΰντες τών έκ τής μεγάλης. Παραλείπω τήν γενικήν παρα
τήρηση»,ότι και τό κέρδος τής τελευταίας, έλάχιστον άπό τών 
μικρών ποσοτήτων, μόνον έκ τής εύρύτητος καί τής έπανα- 
λήψεως τών συναλλαγών μεγαλύνεται- περίπτωσις, τήν οποίαν 
ή φορολογική έπιστήμη πρέπει νά μή παρίδη, καθόσον ό φό
ρος δέν είναι βραβεϊον κατά τών οραστηριωτέρων καί μάλλον 
έπιχειρηματικών. "Επειτα ούδαμώς πρέπει οί κίνδυνοι τοΰ με
γάλου έμπορίου νά λησμονηθώσιν. Άπ’ έναντίας ή λιανική 
έμπορία έχει τι βεβαιότερου καί άμέσως πρός τάς τοπικάς άνάγ- 
κας προσηρμοσμένον. Καθόλου είπεϊν στερεωτέρα φαίνεται μοί 
ή βάσις τής φορολογίας τών περιουσιών- καί έπί τοΰ μικροΰ δέ 
καί έπί τοΰ μεγάλου έμπορίου ή ποσότης τής ένιαυσίας έμ- 
πορικής κινήσεως πρέπει νά χρησιμεύη, κατά τό έφικτόν, ώς 
άφετηρία είς προσδιορισμόν τοΰ έπιβλητέου έπιτηδευματικοϋ 
φόρου.

Ή δέ κατηγορία τών μεγαλεμπόρων, άγνωστος τό πριν έν 
τή κλίμακι τής φορολογίας, περιέχει κατά πολύ μείζονας δυσ
κολίας κατατάξεως. Ιδού πώς ο νόμος έκφράζεται περί αύ- 

τών. «Οί όλικώς ή κατά ποσότητας έμπορευόμενοι παντός εί- 
οους προϊόντα καί έμπορεύματα εις τό έσωτερικόν ή έξωτερι- 
κον, ών ούσιώδες μέρος τών έργασιών συνίσταται, είτε λόγιο 
τής έμπορίας των, είτε Ανεξαρτήτως αυτής, είς αξίας λόγου 
πράξεις τραπεζικάς,κατατάσσονται είς τούς μεγαλεμπόρους»(*)  
θ ΧαΡαχτηρισμ°ς ούτος όζει τραπεζικότητος, διότι άν ό έμ
πορος δέν ένεργει τραπεζικάς πράξεις, δύναται μέν νά είναι 
όσον θέλει μέγας, ένώπιον όμως του νόμου ποτέ. Τό παράδο
ξον είναι, οτι προχωρεί ή διασκευή τοΰ νόμου μέχρι τοϋ ση
μείου καθ’ ο, έάν άπ’ έναντίας πρωτεύωσιν αί τραπεζικαί πρά
ξεις, αποβάλλεται ή νομική ίδιότης τοΰ μεγαλεμπόρου- ώστε 
άφαιρει ό νόμος διά τής δεξιάς δ,τι δίδει διά τής άριστερας.

Ή περί μεγαλεμπόρων δοθεΐσα είς τόν νόαον έξήγησις, οτι 
ήτάξις αύτη δέν περιορίζεται είς τό έμπόριον ένός μόνου είδους 
προϊόντων άλλ’ όλων, έχει τι παντοπωλικόν. Ή κοινή όμως 
συνείδησις έχει άλλον τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι. Καί ό σιτοπώ- 
λης έκεΐνος, οστις κινεί πολλά σιτοφόρα πλοία, δέν αποβάλλει 
τόν χαρακτήρα τοΰ μεγαλεμπόρου, διότι μένει άλλότρι-.ς πρός 
τά λοιπά έμπορικά είδη. Ό νόμος θεωρεί τήν τάξιν τοΰ με
γαλεμπόρου ώς μέσην τινα κατάστασιν μεταξύ τών όλικώς 
κατ’αύτον έμπορευομένων ή κατά τόν νόμον τοΰ 1867 είς με- 
γάλας ποσότητας, καί τών τραπεζιτών. Καί άπέναντιμέν τών 
τελευταίων είδομεν άνωτέρω πώς διακρίνονται ύπό του νόμου 
οί μεγαλέμποροι- πρέπει ούτοι νά είναι, τρόπον τινά, τραπεζΐ- 
ται κατά τά 4/5 έμποροι κατά 5/t‘ άμα αναστρέψετε τούς 
όρους, παύει ή μεγαλεμπορία καί άρχεται ή τραπεζοβιομηχα- 
νία. "Οσον δέ άφορα τούς όλικώς ή κατά μεγάλας ποσότητας 
έμπορευομένους, οί μεγαλέμποροι έκτος τής εύρύτητος τών

0 «Το ιαϋται τραπεζικαί έργασίαι λογίζονται τό δανε-.ζειν διά 
γραμματίων η συναλλαγματικών, προεξοφλεΐν τοιαΰτα έγγραφα ε’ς 
τό έσωτερικόν ■?, εξωτερικόν, παρέχειν πιστώσει; καί ανοικτούς 
λογαριασμούς πρός τρίτους, καί μετέρχεσθαι έν γένει τήν εμπορίαν 
καί είσπραζιν παντός είδους εμπορικών καί βιομηχανικών αξιών η. 
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έμπορικών .εργασιών των πρέπει συγχρόνως νά είναι και τρα- 
πεζΐται εις δόσιν ίσχυράν, συνεχή καί επαγγελματικήν, όπως 
άποκτήσωσι τήν διδομενην αύτοϊς ΰπό τοΰ νόμου ιδιότητα.

Άπό τής τοιαύτη,ς έννοίοςς τοΰ μεγαλεμπόρου ό νομοΟέτης 
μεταβαίνει εις τόν -σπαφιδέμπορον, ϊνα ανακήρυξή καί τοΰτον 
μεγαλέμπορον αεί καί δέν μετέρχωνται (λέγει τό 3 άρθρ.) άλ
λων έμπορευμάτων ή προϊόντων έμπορίαν, έάν το εργον τοΰτο 
μετέρχωνται ώς κύριον ή τό μόνον αυτών επιτήδευμα καί εις 
μεγάλας άναλόγως ποσότητας πρός εξαγωγήν, είτε -δι’ ίδιον 
λογαριασμόν είτε ώς παραγγελιοδόχοι έκ τοϋ έξωτερικοΰ». 
Όσον άφορα τήν εσωτερικήν τής σταφίδο; έμπορίαν,ή ίοιότης 
τοΰ μεγαλεμπόρου αποκτάται διά ποσοΰ ένιαυσίας συναλλαγής 
άνω τών δύο εκατομμυρίων λίτρων σταφίδος.— ΊΙ περί στα- 
φιδεμπόρου πρόνοια αυτή μαρτυρεί τό μάταιον τής πρότερον 
άναπτυχθείσης παντοπωλικής τοΰ νομικού μεγαλεμπόρου έν
νοιας. Άπλούστερον καί συνεπέστερον θά ήτο άν γίνει,έάν κατά 
διαφόρους τάξεις έχαρακτηρίζετο ό μεγαλέμπορος έκ τής ένι
αυσίας συναλλαγής του, άνω π. χ. τοΰ 1, 2, 3 κλπ. εκατομ
μυρίων δραχμών.

Ό εις τούς μεγαλεμπόρους έπιβλητέος φόρος ορίζεται υπό 
τοϋ νόμου άπό 700 μέχρι 1000 δραχμών, ό -δέ εις τούς τρα- 
πεζίτας άπό 1000 μέχρι 4 500. Καί όσον μέν άφορα τούς τε
λευταίους, ή φορολογία αύτη είναι απλώς μεταρρυθμιστική 
τών κατά τον νόμον τοΰ 1867 ίσχυόντων, καθ’ ά οι έν ταϊς 
έπαρχίαις τραπεζϊται έφορολογοΰντο δι’ 7 50 δρ. καί οί έν τή 
πρωτευούση διά 1000. "Οσον δέ άφορα τούς μεγαλεμπόρους, 
ή κατώτερα αύτών βαθμίς έν τή φορολογική κλίμακι φαίνε
ται μοι δυσαρμονική. Έν τή νεωτέρα εμπορική οικονομία: ό 
τραπεζίτης είναι μάλλον φύλαξ τών κεφαλαίων τοΰ μεγαλεμ
πόρου. Τοιουτοτρόπως δέ φορολογούμενης ιδιαιτέρως τής κι- 
νήσεωςτών κεφαλαίων τούτων, ώς διά τοϋ κινητού χαρτοσή
μου, έπί πάσης κατ’ αύτά πράξεως κλπ, απομένει ή κανονική 
σχέσις μεταξύ μεγαλεμπόρου και τραπεζίτου καί ή έξ αύτής 
κοίσις, ποιος τούτων είναι τό κύριον καί ποιος το παρεπόμενον.
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'Όθεν είναι ίκανώς άντιφατικόν, μεγαλέμπορος πλεϊστα κινών 
εκατομμύρια καί τραπεζίτης ών, κατά πολλά, νά φορολογήται 
έλαφρότερον τοΰ Οεματοφύλακός του, όσ.τις, έκτος σπανίων 
εξαιρέσεων, δι’ άλλοτρίων μάλλον χρημάτων έπαρκεϊ εις τάς 
άνάγκας τής πελατείας του.

ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΓΑΙΟΚΤΗΤΑΙ.

Ή ιδιοκτησία έκτός τής έπόψεως τοϋ δικαιώματος κέκτη- 
ται καί έ'ννοιάν τινα καθήκοντος έξόχως σημαντικήν. Δέν άρ- 
κει νά κυριεύσητε δεδομένην έ'κτασιν γής, όπως δαπανάτε 
όλον τό εισόδημά της έκτος τής αρμονικής περίφερε! ας, τήν 
όποιαν διαχαράττουσι τά έθνικά καί τά οικογενειακά opta, έν 
γένει δέ τών τόπων αί είδικαί άπό καταγωγής καί συμβιώσεως 
περιστάσεις. Τοιαύτη τακτική, άν οχι καθ' ολοκληρίαν, τού- 
λάχιστον όμως κατά μέρος, καθιστά διά τό σύνολον τών κα
τοίκων τής χώρας μιχρότερον τό έδαφος, οπερ έδωκεν αύτοϊς 
ό δημιουργός πρός έκτύλιξιν τοΰ προορισμού των. Άρκεϊ ή 
διανομή τής χώρας εις πολλάς μεγάλας ιδιοκτησίας, καί ή 
συστηματική αποδημία τών κυρίων τής γής, όπως περιορισθή 
διά τούς ύπολειπομένους ή οικονομική έπιφάνεια ταύτης. Τοι- 
αΰται γαιοκτησίαι μεταβάλλονται, ούτως είπεΐν, εις παραρτή
ματα μεμακρυσμένων χωρών, ΰπό τό έπικρεμάμενον ξίφος 
τής άσωτείας καί τής άλογίστου ηδονής, έπι τό πλεϊστον δέ 
■χωρίς έλπίδα βελτιώσεως. Δέν υπάρχει βαρύτερου τής κατα
χρηστικής ταύτης τροπής τών γαιοκτησιών σύμπτωμα· ανα
φαίνεται μετά βιαίας ή πονηρά; κατακτήσεις, καί προοιωνίζει 
εύρείας εις τήν οικονομικήν τών έθνών μεταβολάς.

Ή αποδημία τών κυρίων τής γής άνήκει εις όλας τάς 
έποχάς. Αί πόλεις καί ή μάλλον άνετος ζωή προσκαλοϋσι 
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πάντοτε τούς απογόνους εκείνων, οΐτινες διά τών προσωπικών 
των αγώνων υπέταξαν εις τήν κυριότητα εαυτών, έν τοϊς 
πρότερον χρόνοις, ρεγάλας περιφέρειας γαιών. Αί οικογένεια', 
άοιαλειπτως μετατρέπονται, καί δέν είναι δυνατόν νά μείνω- 
σιν αμετακίνητοι αί γεωργικαί. Τοιουτοτρόπως παρίσταται ή 
μέθοδος τής διά μισθωτών και έπιτρόπων καλλιέργειας τών 
αγροτικών ιδιοκτησιών, καί επομένως ή μεταφορά τών γεωρ
γικών εισοδημάτων έκεϊ, ένθα διαμένει ό εύτυχής θνητός. Έν 
τώ μεταξύ ο οφθαλμός τοϋ κυρίου δέν παχύνει τον ίππον. Ξέ
νοι νέμονται τον αμπελώνα καί οί μετά τής γής πλειότερον 
συνηνωμένοι έργάται μετατρέπονται βαθμηδόν εις ύλην έκμε- 
ταλλεύσιμον έν ταΐς χερσίν ανθρώπων, τούς όποιους ούδέν 
άλλο έκτος τής άκρας φιλοκερδίας συνδέει μετά τών έγκατα- 
λελειμμένων τόπων.

Τοϋ συστήματος τούτου ή βαθυτέρα άνάπτυξις έλαβε χώ
ραν έν Ίρλανοία, κατά τήν τετάρτην δεκαετηρίδα τοϋ παρόν
τος αίώνος,κατόπιν τών άφορήτων παθημάτων άτινα παλαιό- 
θεν ύπέστη ή /ώρα. Ή φοβερά άθλιότης, ήτις έλυμαίνετο αύ- 
τήν, άπεδόθη εις το σύστημα τών Άγγλων γαιοκτητών, οϊτι- 
νες, ζώντες συνήθως έκτος αύτής, έκαρποΰντο τά είσοδήματά 
των άνευ ωφελίμου τίνος έπιστροφής αύτών εις τάς παραγούσας 
αύτό γαίας. Έπι μακράν σειράν έτών το Κοινοβούλιον καί ό 
τύπος τής ’Αγγλίας ένησχολήθησαν, άπό πολυαρίθμων καί 
ζωηρών λόγων καί βιβλίων, εις άνάλυσιν τοϋ ζητήματος. Ένω 
δέ άδικιαι πολιτικαί καί οικονομικά·., άναγόμεναι μέχρι τών 
χρόνων τής κατακτήσεως, συνεπλήρουν τό δλον τής συστη
ματικής απουσίας τών γαιοκτητών κατασκεύασμα, οέν έλει- 
ψαν έκ τοϋ σταδίου τής συζητήσεως τόσον οί πολέμιοι, όσον 
καί οί ύπερασπισταί αύτοϋ.

Μεταξύ τών τελευταίων ό Mac-Culoch, άναχωρών έχ τής 
αρχής, οτι τά έμπορεύματα κατ’ ούσίαν αγοράζονται έπί τέ
λους δι’ έμπορευμάτων, διατείνεται, δτι «έάν άληθεύη, οτι 
γαιοκτήτης "Αγγλος ζών έν ’Αγγλία καί δαπανών έν τή κα
τοικία του άποκλειστιχώς ξένα προϊόντα έμψυχόνει τήν έγ- 
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χώριον βιομηχανίαν εις τόν αυτόν βαθμόν ώς άν κατηνάλι- 
σκε Αγγλικά προϊόντα,τοιουτοτρόπως καί ό γαιοκτήτης έκεϊ- 
νος, οστις περιηγείται έκτος τής ’Αγγλίας. Όποιονδήποτε 
προϊόν και άν άγοράζη έν τή άλλοδαπή, ευρισκόμενος έν Πα- 
ρισίοις ή Βρυξέλαις, πρέπει νά τό πλήρωσή αμέσως ή εμμέ
σως, διά προϊόντων ’Αγγλικών, ώς άν εί έμενε έν Αονδίνω· 
καί είναι δύσκολον νά εύρεθώσι λόγοι οίοιδήποτε πρός υπο- 
στήριξιν τής ιδέας, οτι έν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει 
αί δαπάναι αύτοϋ είναι όλιγώτερον ωφέλιμοι εις τόν τόπον 
ή έν τή πρώτη.»

Βεβαίως ή λογική αυτή έχει στερεάς βάσεις ύπό ένα όμως 
όρον, έάν καί ό έν ’Αγγλία μένων γαιοκτήτης μετεβάλλετο, 
όπως καί ό τήν αλλοδαπήν περιηγούμενος, εις απύθμενα απο
λαυστικόν πίθον. Άλλά τό υπό έξέτασιν σύστημα τών απο
δήμων γαιοκτητών έχει τοϋτο τό ίδιάζον, ότι ό κύριος δέν 
βλέπει ιδίοις όμμασι τάς άνάγκας τής γής του, οτι έντευθεν 
χειροτερεύουσιν οι όροι τής καλλιέργειας καί καταπιέζονται 
αί έργαζόμεναι αυτήν ανθρώπινοι υπάρξεις, έλλίίποντος τοϋ 
ϋψηλοϋ έκείνου έλατηρίου, όπερ ένόνει τόν άληθή κύριον μετά 
τών ύπό τήν πατρικήν αιγίδα του, κατά τό μάλλον ή ήττον, 
διατελούντων. Έπί τέλους καί τών έγχωρίων προϊόντων ή 
κατά προτίμησιν κατανάλωσές, υπό τόσω μεγάλων εισοοημα- 
τούχων, δέν είναι αδιάφορος εις τήν ορθήν διευθέτησιν τοΰ προ- 
κειμένου ζητήματος. Ό πανόημών ιδιοκτήτης φέρει τά προϊόν
τα του εις τήν ξένην γην, ίνα άγοράση δι' αύτών ξένα προϊόν
τα, εις περίπτωσιν καθ’ ήν μένων έν τή χώρα του Οά άντήλ- 
λασε πλεϊστα έξ αύτών πρός τάς ύπηρεσίας τοΰ γείτονες του, 
τον όποιον έν τούτοις δέν έρχεται άντίστοιχος έξωθεν γαιο
κτήτης άποδημητής, ίνα κατ’ ίσον μέτρον ένασχολήση.

Έν γένει τό σύστημα τών άποοήμων γαιοκτητών (Abseu- 
leisnie) άντιστρατεύεται πρός τήν βαθμιαίαν εισαγωγήν τών 
διαφόρων γεωργικών βελτιώσεων, τάς οποίας έγκαταλείπει 
εις χεϊρας άλ.λοτρίας, καί μεταφέρει πολλάκις εις στάοιον αμ
φιβολιών, όπερ δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς άσχετον προς παρα-
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πλάνητίν τινα τών ιερών τής ιδιοκτησίας αρχών. Έάν ύπο- 
θέσωμεν, δτι έν μεγάλη χλίμακι, διά μακράν σειράν έτών, έξέ- 
λειπε άπό τίνος χώρας ή άμεσος παρουσία τών ιδιοκτητών, 
δέν γνωρίζω βαθύτερων τραύμα κατά τής πνευματικής έπιρ- 
ροής τής ιδιοκτησίας. Εκείνη ή αδιάλειπτος τών γαιοκτη- 
τών μετά τών μή τοιούτων συμβίωσις σώζει, κατά πάσαν πι
θανότητα, καί τών άπόντων τήν δικαιολογικήν έν τή πρακτι
κή έννοιαν. Ανεξαρτήτως δέ τής έκ θεμελίων, τρόπον τινά, 
αμαρτίας ταύτης τοϋ συστήματος τών άποδήμων γαιοκτη- 
τών, έκαστος έννοεΐ τήν χαλάρωσιν τών δεσμών έκείνων, 
τούς όποιους δημιουργεί ή άγαθοεργία καί ή εύγνωμοσύνη 
διά τής συνεχείας τών έργων τής χάριτος καί τής αμοιβαίας 
βοήθειας.

Καί βεβαίως μέν δέν δύναται τις νά καταδικάση τούς πλου
σίους γαιοκτήτας εις τήν άέναον μεταξύ τών γαιών καί τών 
δασών των διαμονήν. ’Αρμονικός τις μεταξύ τής πόλεως καί 
τής έξοχης συνδυασμός αποτελεί τό ιδανικόν είς τόν πληρέ- 
στερον έπί τής γής βίαν. ’Απαντάται έν τή κυρίως ’Αγγλική 
χώρα, όπως άλλοτε έν τή ’Αθηναϊκή καί τή Ρωμαϊκή. Έ- 
χρειάσθη άλλοτε ή ούρανία ρητορική τοϋ Περικλεούς καί τό 
μέγιστον τής πόλεως συμφέρον, ί’να πείσωσι τούς ’Αθηναίους 
νά έγκαταλείψωσι τάς πεφιλημένας έπαύλεις των εις τούς 
επιδρομείς. Ή ζωή τών δημοκρατικών έκείνων άνήκεν δλη εις 
τήν ύπαιθρον φύσιν,. τό δέ άστυ ήτο τό μέγα τής πολιτείας 
ό'ργανον, δπερ έκίνει τήν έθνικήν μεγαλειότητα καί συνεκέν- 
τρου τήν εύρείαν τής Πατρίδας ιδέαν. — Τοιουτοτρόπως καί 
τό ’Αγγλικόν άστυ, έκεΐ όπου ή έθνική τελειοϋται ζωή καί οί 
αντιπρόσωποι αυτής έργάζονται τούς ύπερτάτους σκοπούς 
της. Άλλά παρ’ αύτώ υπάρχει ή ζωή τής εξοχής, τό home 
τοϋ Άγγλου γαιοκτήτου, τό όποιον περιέχει τάς αναμνήσεις 
του, τούς πόθους του, τήν δλην αρμονίαν τής οικογένειας του, 
καί είναι τό ταμειόν τών πλείστων τής γηίνης ύπάρξεώς του 
στιγμών. Συγκρινόμενον τό σύστημα τοϋτο πρός τό τών α
ποδήμων τής Ιρλανδίας γαιοκτητών άποδεικνύει, όποια άβυσ

σος τό χωρίζει άπό τούτου, τοϋ τρέχοντος κατόπιν έλπιδων 
κατά τό μάλλον ή ήττον τυχοδιωκτικών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ.

Σαφή ιδέαν περί τής μεγάλης καί τής μικράς στολής τών 
στρατηγών τής Ελλάδος δμολογώ οτι δέν έχω. Τελευταϊόν 
όμως έπεσεν εις χειράς μου έν Β. Διάταγμα· είναι τής 2;> 
Νοεμβρίου π. ε. καί κανονίζει τό χιτώνιον τών στρατηγών. 
Ιδού ή ουσία του.—«Τό περιλαίμιου φέρει κατά τά άκρα ρομ
βοειδές έξ έρεάς υσγινοβαφοϋς, έφ’ ού προσράπτεται μικρόν τε- 
μάχιον χρυσοϋφάντου ταινίας όμοιας τή έπί τών άκροχειρι- 
δίων τοϋ χιτώνος τής μικρας στολής, έπί δέ τής ταινίας ταύ
της τίθενται οί χαρακτηριστικοί τοϋ βαθμού άργυροποίκιλτοι 
άστέρες.»

Ίϊ ανάγνωσες τοϋ Διατάγματος τούτου μέ κατέστησε σύν- 
νουν, δέν λέγω μελαγχολικόν. Ενεθυμήθην αρχαία στρατη
γικά μεγαλεία, φιλοσόφους άρχηγούς τών πολέμων καί τήν 
Ελληνικήν δόξαν συνδέουσαν τήν Ευρώπην μετά τής ’Ασίας. 
Καί έπειδή αί νΰν περιστάσεις φέρουσιν άρχαίας αναμνήσεις 
καί μελλούσας ελπίδας έν τω άδύτω τής ψυχής, κατέφυγον 
εις τόν Πλατωνικόν Όνήσανδρον, όπως εύρφ έντφΣτ ρα- 
τ η γ ι κ ώ αύτοϋ τόν άνθρωπον, περί τοϋ οποίου τό άνωτέρω 
χιτώνιον. Όποιος πρέπει νά είναι ό στρατηγός κατά τάς άρ
χαίας έκείνας δοκιμάς τάς άποτελούσας τήν άληΟεστέραν 
πείραν; Υποθέτω, ότι τά έπόμενα περί αιρέσεως στρ α- 
τηγοΰ (Κεφ. Α’. Στρατηγ. Όνησάνδρου) Οέλουσιν άνα- 
γνωσθή μετά πολλής περιέργειας, καί εύχομαι μετά τίνος 
καρπού.

Ο στρατηγός πρέπει νά έκλέγηται όχι διά τό γένος αΰ·
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τον όπως οί ίερεϊς, ούδέ διά τήν περιουσίαν του όπως οί γυμνά- 
σιάρχαι· αλλά πρέπει νά είναι σώφρων, κύριος έαυτοϋ, νηφά
λιος, λιτός, σκληραγωγημένος, νοερός, άφιλάργυρός, μήτε 
νέος μήτε πρεσβύτερος, πατήρ παίδων άν είναι δυνατόν, εύ
γλωττος καί ένδοξος.

α'. Σώφρων, όπως μή, ύπό τών φυσικών ηδονών παρα- 
συρόμενος, έγκαταλείψη τήν υπέρ τών μεγίστων φροντίδα.

6'. Κ ύ ρ ι ο ς έαυτοϋ, άφοϋ μέλλει να άναλάβη τηλι- 
καύτην αρχήν διότι οί ακατάσχετοι χαρακτήρες προσλαμ- 
βάνοντες τήν εξουσίαν καί τήν δύναμιν τοϋ ένεργεΐν παρασύ
ρονται υπό τών έπιθυμιών.

γ'. Ν η φ ά λι ο ς, ίνα έπαγρυπνη εις τάς άνατεθείσας αύτώ 
μεγίστας πράξεις· ώς έπί τό πλεϊστον έν καιρώ νυκτός, ένφ 
ηρεμεί ή ψυχή, ό στρατηγός μορφόνει τά σχέδιά του καί τε
λειοποιεί τάς αποφάσεις του.

δ'. Λιτό ς, διότι αί πολυτελείς παντός είδους θεραπεία’, 
μαραίνουσι καί έξαντλοϋσι το πνεΰμα, δαπανώσαι άνωφελώς 
τόν χρόνον εις τήν τών ήγουμένων τρυφήν.

ε . Σκλη ρ αγ ω γημ έ ν ο ς, ίνα μή πρώτος τών στρα- 
τευομένων, αλλά τελευταίος καταπονήται.

ς·'. Νοερός, διότι .ό στρατηγός πρέπει νά είναι οξύς τώ 
πνεύματι, σπεύδων πρός πάντα διά ταχύτητος,κατά τόν "Ομη
ρον «... . ώσεί πτερόν ήέ νόημα»· πολλάκις απροσδόκητοι 
ταραχαί προσπίπτουσαι άναγκάζουσι νά έπινοηΟή ταχέως τό 
συμφέρον.

ζ'. Ά φ ι λ ά ρ γ υρ ο ς· πρώτη μάλιστα πρέπει νά δοκιμα
στή ή αρετή αύτη, διότι εις αύτήν οφείλεται ή βάσις τής 
άδωροδοκήτου και μεγαλόφρονος αρχηγίας. Πολλοί έχουσι τήν 
ανδρείαν νά άντιμετωπίσωσι πολλάς ασπίδας καί δόρατα, καί 
όμως απέναντι τοϋ χρυσοΰ άμαυρουνται. Δεινόν είναι τούτο 
τό δπλον κατά τών πολεμίων καί δραστήριον εις τό νικάν.

η'. Ούτε νέος ούτε πρ εσβύτερος, έπειδή άμφότεροι 
είναι ύποπτοι, ό μέν διά τήν απειρίαν, ό δέ διά τήν ασθένειαν 
ό νέος μήπως άμαρτήση έξ αλογίστου τόλμης, ό γέρων ίνα
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μη καθυστέρηση διά τήν ασθένειαν τής φύσεως. Η μέση ήλι
κία είναι προτιμωτέρα, διότι ή '·τ/ύς ύπάρχει παρά τψ μήπω 
γεγηρακότι καί ή φρόνησις παρά τώ μή πάνυ νεάζοντι. 
Τοιουτοτρόπως άπέτυχον έντελώς όσοι άπετάθησαν εις τήν 
άνευ ψυχής έμφρονος σωματικήν ΐσχύν, ή εις τήν φρόνιμον 
ψυχήν, άνευ σωματικής έξεως· κεχωρισμέναι άπ’ άλλήλων, 
ή μέν καθυστερούσα φρόνησις ούδέν έπενόησε κρεϊττον, ή δέ 
έλλείπουσα δύναμις ούδέν έξετέλεσε πρέπον. Άλλ’ ό στρα 
τηγός, ό κατ’ άμφοτέρας εύδοκιμών, μεγάλας ώφελείας παρέ
χει εις τούς έκλέξαντας αυτόν διότι εμπνέει έξ αύτομάτου, 
τρόπον τινά, καί έπισύρει εις εαυτόν τήν αγάπην τών ανθρώ
πων, οίτινες άμέσως ΰπακούουσιν εις τάς διαταγάς του, πισ- 
τεύουσιν εις τούς λόγους του καί συμμετέχουσι τών κινδύ
νων του.

θ'. II α τ ή ρ, χωρίς έν τούτοις να άπορρίπτηται καί ό άπαις, 
έάν ούτος έχη τάς ιδιότητας τοϋ καλοϋ στρατηγού. Προτιμώ 
δέ τόν πρώτον, διότι άν τά τέκνα αύτοΰ είναι νηπιακής ήλι- 
κίας, άποτελοΰσι φίλτρα ισχυρά ψυχής, δυνάμενα μετά 
ιδιαιτέρας έντάσεως νά προσηλωσωσι τόν στρατηγόν εις τήν 
πατρίδα· είναι ταΰτα δεινοί καί οξείς οίστροι έξεγείροντες τό 
φρόνημα τοΰ στρατηγοΰ κατά τών πολεμίων άν δέ τά τέκνα 
ταΰτα είναι ώριμου ηλικίας, καθίστανται σύμβουλοι, βοηθοί 
καί πιστοί τών άπορρήτων ύπηρέται, συγκατορθοΰντες ούτω 
τά κοινά τής πατρίδος πράγματα.

ι'. Εύγλωττος, διότι έντεϋθεν νομίζω, οτι μεγάλη θέλει 
άποτελεσθή διά τό στράτευμα ωφέλεια· τοιοΰτος στρατηγός, 
όταν παρατάσση εις τήν μάχην, όμιλεϊ πρός τόν στρατόν, 
καί εις μέν τούς δειλούς έμπνέει τήν καταφρόνησιν τών κιν
δύνων, εις δέ τούς ανδρείους τήν έπιθυμίαν αύτών. Ό ήχος 
τής σάλπιγγος, φθάνων εις τα ώτα, δέν έξεγείρει τόσον τας 
ψυχάς τών πολεμιστών εις τήν άμιλλαν τής μάχης, όσον ή 
εύγλωττος ομιλία τοΰ στρατηγού, ήτις έμπνέουσα τό θάρρος 
άναβιβάζει τήν διάνοιαν άκμάζουσαν πρός τά δεινά· καί άν 
συμβή ήττά τις, δύναται εύγλωττος στρατηγός διά τής όμι- 

ΐΐτυ- u—Ί’ΪΛ. 6ί>—MAIOS 18'8. a
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Χίας νά αναζωογόνηση τάς ψυχάς τών στρατιωτών· όταν 
αύτη έχη τήν ίσχύν νά παρηγορή τόν στρατόν οιά τάς απώ
λειας του, είναι άποτελεσματιχωτέρα τής χειρουργικής έπι- 
στήμης, ήτις επιμελείται τά τραύματα· διότι οί μέν χειρουρ
γοί θεραπεύουσι τούς πληγωμένους διά φαρμάκων, ό δέ στρα

τηγός εμπνέει τάς καταβεβλημένας ψυχάς και άνορθοί τούς 
ανδρείους. Και καθώς τά κεκρυμμένα νοσήματα θεραπεύονται 
δυσκολώτερον τών γνωστών, ούτως ή διά τοϋ λόγου ίασις 
τής άθυμούσης ψυχής είναι πολύ δυσκολωτέρα τής θεραπείας 
νόσου σωματικής, έκ πολλών σημείων καταφανούς. Έάν δέ 
ουδέποτε πόλις Οά πέμψη στρατηγούς άνευ στρατού, επίσης 
ουδέποτε πρέπει νά έκλέξη στρατηγόν μή έχοντα τήν δύνα- 
μιν τής εύγλωττίας.

ια'. Ένδοξος, διότι τό πλήθος μετά κόπου βλέπει επί 
κεφαλής αύτοϋ άνθρώπους άδοξους και διότι ουδείς έκών 
υπομένει κύριον καί ήγεμόνα του έκ?ίνον, τόν όποιον θεωρεί ώς 
χείρον® έαυτοϋ. Έν τούτοις δέν είναι δυνατόν νά μή είναι έν
δοξος ό στρατηγός, ό κοσμούμενος ύπό τών προειρημένων το- 
σούτων άρετών. Λέγω δέ, βτι μήτε τόν στερούμενον τούτων 
πλούσιον πρέπει νά έκλέγωσι, διά τά χρήματά του, στρατη
γόν, μήτε τόν έχοντα αυτάς πένητα πρέπει, διά τήν ένδειάν 
του, νά άπορρίπτωσιν. Όχι διά τήν τύχην, άλλά διά τάς 
προσωπικάς ιδιότητας πρέπει νά έκλέγηται ό στρατηγός· 
υποτιθεμένων δέ τών αύτών έκατέρωθεν προσόντων, τοσοϋ- 
τον διαφέρει ό πλούσιος τοΰ πένητος, οσον αί έπάργυροι καί 
κατάχρυσοι πανοπλίαι τών καταχάλκων και σιδηρών............

"Οσον άφορα τούς προγόνους, καλόν μέν τό προσόν τοϋτο, 
έάν ύπάρχη παρά τώ στρατηγψ, οέν πρέπει όμως νά έπιζη- 
τήται όταν δέν υπάρχει, ούδέ έξ αύτοϋ νά κρινωνται οί άξιοι 
στρατηγίας. Άλλά καθώς τά ζώα έξετάζονται άπό τών 
ιδίων πράξεων, άν είναι εύγενή, τοιουτοτρόπως πρέπει νά 
έπισκοπήται καί ή τών ανθρώπων ευγένεια- διότι είναι ανόη
τος ή έρευνα, τί έπραξαν οί πρόγονοι καί ούχί τί θά πράξω- 
σιν οί έκλεχθησόμενοι, ώσανεί ήτο δυνατόν νά σώσωσιν ημάς

ΠΡΟΝΟΙΨΓΑ'ΣΤΡΑ.ΤΗΓ01·. 131

ήδη οί πρόσθεν μεγαλουργήσαντες· άλλως δέν είναι γελοΐον 
τούς μέν στρατιώτας νά βραβεύωμεν δι’ αριστείων ούχί τούς 
έκ προγόνων λαμπρούς, αλλά τούς έξ εαυτών γενναία εργα
ζομένους, τούς δέ στρατηγούς νά έκλέγωμεν χάριν τών προ
γονών αύτών καί ούχί χάριν τής έαυτών άρετής; Βεβαίως 
έάν μετά τοϋ γένους συντρέχη καί ή ίκανότης, εύτυχής ό 
στρατηγός, άλλ’ έάν έχων τό μέν, στερείται τής δέ, είναι παν- 
ταπασιν άχρηστος. Έν γένει ώς κρείττονες πρέπει νά Οεω- 
ρώνται οί στρατηγοί εκείνοι, οΐτινες δέν έχουσι προγόνους έφ’ 
οις νά καυχώνται· διότι οί μέν έπί πατραγαθία έναβρυνόμε- 
νοι, νομίζοντες οτι καί άν έκπέσωσι ταύτης, ή έκ τών πρόσθεν 
εύκλεια σώζει αύτούς, άτοπώτερον διοιχοΰσι, οί δέ μή στηρι- 
ζόμενοι εις προγονικήν δόξαν θέλοντες ν’ άναπληρώσωσι τήν 
τών προγόνων έλλειψιν, γίνονται φιλοκινουνώτεροι έπί τάς πρά- 
ςεις. Καί καθώς οί πενέστεροι όρμώσι ζωηρότερου τών ευπο- 
ρωτέρων έπί τήν άπόκτησιν τών έφοδίων τής ζωής, σπεύδον- 
τες νά άναπληρώσωσι τό έλλείπον τής τύχης, τοιουτοτρό
πως καί οί μή κληρονομοϋντες δόξαν παρά προγόνων φιλοτι- 
μοϋνται νά κατασκευάσωσιν ιδιόκτητον, τρόπον τινα, αρετήν.

Και ταΰτα μέν, κατά Όνήσανδρον, ώς γενικά πορίσματα 
μαχράς ιδιοτήτων σειράς, τά προσόντα, άπό τών όποιων συμ- 
πληροϋται ό αληθής τοΰ Στρατηγού χαρακτήρ. Υπολείπε
ται ή εΐοικότης,τήν όποιαν κατασκευάζει ή στρατιωτική τών 
αριθμών έπιστήμη, άπό ψυχών καί οργάνων, άπό τόπων καί 
καιρών, άπό παντοίων περιστάσεων καί πολύπλοκων συνδυα
σμών. Ή εΐδικότης αύτη στηρίζεται έπί απείρων λεπτομε
ρειών καί συναντάται έκεί, ένθα ή στρατηγηκή καί ή τακτική 
ένονουσι τάς χεΐρας, δηλαδή έπί τοΰ πεδίου τών μαχών, τά 
όποια άποτελοΰσι τούς αιωνίους βωμούς, έφ' ών προσφέρανται 
αί υπάρξεις ολοκαυτώματα εις τάς ιδέας.

Κατά τήν τελευταίαν τριακονταετίαν έξετυλίχθησαν διά 
πλείστων περιπετειών μέγιστοι πόλεμοι, ό Κριμαϊκός, ό Γαλ- 
λοϊταλο-Αύστριακός, ό Αμερικανικός, ό Δανο-Γερμανικός, ό
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Αύστρο-Πρωσσικός,δ Γαλλο-Γερμανικός και τελευταίος ό Ρωσ- 
σο-Τουρκικός· παραλείπω τάς μικροτέρας έθνικάς συγκρούσεις. 
"Ολα τά έθνη τοϋ μέλλοντος έσπευσαν νά άποστείλωσι ακο
λούθους είς άμφότεοα τά πολέμια στρατόπεδα. Πόσους έστει- 
λεν ή 'Ελλάς ; "Οθεν ιδού πάλιν είς τό μέσον ή κυβερνητική 
ταύτης ιστορία.... Φεΰ ! δέν είναι τό χιτώνιον ούδέαί λαμπη
δόνες, αί’τινες κατασκευάζουσι τούς στρατηγούς, άλλ’ ή ορθή 
πολιτεία, ήτις αναβιβάζει καί τούς σκοπούς της καί τά μέ
σα της.

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΛΙΙΟΜΑΧ1ΚΟΝ ΤΑΜΕΪΟΝ.

Ή ιδέα τής συγκροτήσεως ταμείου περιθάλψεων διά τούς 
απομάχους έργάτας τής θαλάσσης, ανεξαρτήτως τών έν πα
ρωχημένες χρόνοις δοκιμών, άνεπτύχθη ύπό τοϋ Colbert έν 
Γαλλία, έπί βάσεων, μεθ’ών συνδέεται ή προαγωγή τής Γαλ
λικής ναυτιλίας. Τήν ιδέαν ταύτην μετεβίβασαν παρ’ ήμϊν 
τά Διατάγματα τών 15 καί 18 Δεκεμβρίου 1836 καί 11 
Ιανουάριου 1837· τό πρώτον παρεχώρησεν εισοδήματα τινα 
εις τό μελετώμενον «Ταμεϊον τών απομάχων τοϋ ναυτικοϋ,» 
τό δεύτερον κατήρτισε προσωρινήν έπιτροπήν, διά τήν σύν
ταξιν καί καταλόγησιν αύτών, καί τό τρίτον άνέθηκεν είς τό 
Ναυτικόν Διευθυντήριον τήν διοίκησιν τοΰ Απομαχικού Τα
μείου, τον οριστικόν οργανισμόν τοϋ οποίου άνέβαλεν είς το 
μέλλον, έμπιστευθέν τώ Ύπουργείω τών Ναυτικών τάς έπί 
τοϋ παρόντος έφαρμογάς. Έκτοτε παρήλθεν είκοσιπενταετία 
μέχρις ού ό νόμος ΧΔΘ’ τής 29 ’Ιουλίου 1861 διωργάνωσε 
πράγματι τό ύπαρχον Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμεϊον, ευρών 
άποτεταμιευμένας έκ τής προηγουμένης κυβερνητικής μερί- 
μνης 136,244 δραχμάς, προερχομένας έκ δικαιωμάτων ναυ
τικών διπλωμάτων καί έκ προστίμων.

Κατά τό άρθρ. 2 τοϋ νόμου τούτου, σκοπός τοϋ προκειμέ
νου Ταμείου είναι ή περίθαλψις τών καταπεπονημένων ή 
αναπήρων έργατών τής θαλάσσης, τών χηρών καί όρφανών 
αύτών, κατά περιπτώσεις δέ έξαιρέτους καί τών πατέρων καί 
μητέρων αύτών. Πόροι τοΰ Ταμείου αύτοϋ ώρίσθησαν οί έξης· 
α') τό προμνησθέν αποταμίευμα· β') τά ύπό τών ναυτικών νο
μίμων επιβαλλόμενα πρόστιμα καί τέλη· γ’) 3 τοϊς °/0 άπό τής 
μισθοδοσίας παντός ναυτικοϋ, εκτός τών πολεμικών αξιωμα
τικών δ') άπό τών έπι μερίδι τήν θάλασσαν εργαζομένων 
κατά μήνα 3 δραχμάς άν είναι πλοίαρχος, 1 '/2 δραχ. κυ
βερνήτης, I καί ‘/4 ναύκληρος, γραμματεύς ή ποδηγός, 1 
δραχ. ναύτης, ’/2 δραχ.*  δύτης, αλιεύς ή πορθμείς ’/ι δραχ, 
παϊς· ε’) άπό παντός ούτε έπι μισθώ ούτε έπί μερίδι τής θα
λάσσης έργαζομένου, ιδιοκτήτου ή μετόχου τοϋ σκάφους κατά 
μήνα 3 δραχμάς, αν είναι πλοίαρχος, 1 ’/·. δραχ. κυβερνήτης, 
7, δραχ. δύτης, αλιεύς, ή πορθμεύς· (τά έν τοϊς άνωτέρω 
έοαφίοις γ'. δ', καί ε'. τέλη εΐσπράττονται έπί τή βάσει τής 
διάρκειας τοΰ πλοϋ ή τής κατά θάλασσαν έργασίας)· ς') ολό
κληρος ή καθυστερούσα μισθοδοσία τών λειποτακτουντων 
άπό τών πληρωμάτων τών πολεμικών πλοίων, καί τό άπο 
λειών ή δωρημάτων άνήκον αύτοϊς· ζ') τό ήμισυ τής καθυ- 
στερούσης μισθοδοσίας ή τής μερίδος τών λειποτακτούντων 
άπό πλοίων έμπορικών, καί άπαν τό άπό λειών ή δωρημάτων 
εις αύτούς άνήκον· ή) τά ένεκα πειθαρχικών παραπτωμάτων 
έπιβαλλόμενα έν τώ πολεμικώ ναυτικώ πρόστιμα- θ') πάσα 
άκαταζήτητος περιουσία ναυτικοϋ, έρμαιων καί ναυαγίων 
ι') το τέταρτον τών ναυτικών σώστρων- ιά) τό ήμισυ τών άπό 
τοϋ πυθμένος τής θαλάσσης άδεσπότων ιβ') 3 τοϊς % άπόπά- 
σης λείας γενομένης ύπό πλοίου πολεμικού, καί τό τρίτον αύ
τής άν αύτη είναι έχΟρικόνέμπορικον πλοϊονή έμπόρευμα- ιγ') 
ή περιουσία τών άνευ νομίμων ή έκ διαθήκης κληρονόμων ά- 
ποβιωσάντων ναυτικών· ιδ') δωρήματα καί κληροδοτήματα· 
ιέ) αί κρατήσεις τών μισθών τών έπ’ άδεια άπόντων.

’Εν γενει τά άπό τών άνωτέρω πόρων κεφάλαια τοϋ Ναυ
τικού Απομαχικού Ταμείου κατατιθέμενα παρά Τραπέζη καί 
διαχειριζόμενα ύπό τριμελούς έπιτροπής, ύπό τήν έποπτείαν 
τοϋ έπί τών ναυτικών Υπουργού, ύπελογίζοντο κατά τό έτος 
187.'» εις δραχ. 5,204,627, έκ τών οποίων 3,370,291 προήρ- 
■χοντο άπό τών διαφόρων καταθέσεων τών ναυτιλλομένων 
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καί 1,934,336 άπό τόκων, μερισμάτων και άμοιβών δανείων. 
Τό άποτέλεσμα είναι ύπό πάσαν εποψιν άξιοσημείωτον, διότι 
έξ αύτοΰ διενεμήθη εις τήν τάξιν τών θαλασσίων έργατών, 
χατά τήν δεκατετραετή περίοδον τοϋ έν λόγω Ταμείου/ ή πο- 
σότηςδραχ. 1,170,820 έπί τών έξης βάσεων.

Κατά τόν νόμον, άπό τοϋ Ναυτικού απομαχικού Ταμείου 
περιθάλπεται α') πας θαλάσσιος έργα της πρός πλούν ανίκα
νος, είτε έκ τής ύπηρεσίας πηρωθείς, είτε μετά είκοσιπενταετή 
πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν υπερβάς τό 50 έτος τής 
ηλικίας, λαμβάνων ώς σύνταξιν κατά μήνα 50 δραχμές άν 
είναι πλοίαρχος, 30 δραχ. κυβερνήτης, 25 δραχ. ναύκληρος 
γραμματεύς, ποδηγός (ό ΰπαξιωματικός τοΰ πολεμικού ναυ
τικού ίσος τώ ναυκλήρω τού έμπορικοΰ), 15 δραχμάς ναύ
της, αλιεύς, πορθμεύς, ή δύτης,καί 8 δραχ. παΐς· β) τό ήμισυ 
τών άνωτέρω ποσών, κατά τήν ανδρικήν έκάστης τάξιν, αί 
χήραι τών έργατών τής θαλάσσης, τών έν μάχη ή άπό τών 
έξ αύτής τραυμάτων ύπέρ πατρίδος άποθνησκόντων,τών ένεκα 
τής υπηρεσίας πνιγομένων ή άλλως Ονησκόντων, τών άπό 
τοΰ Ναυτικού απομαχικού Ταμείου σύνταξιν λαμβανόντων 
ή κεκτημένων τό πρός ταύτην δικαίωμα· έν γένει ϊνα ή 
χήρα άποκτήση δικαίωμα πρός σύνταξιν, πρέπει νά έτελέσθη 
ό γάμος της έν τούλάχ ιστόν έτος πρό τής περιπτώσεως τής 
συντάξεως, δεύτερος δέ γάμος αύτής καταργεί τήν έχ τού 
προτέρου σύνταξίν της· γ') οσον άφορα τά ορφανά, άρχει νά 
έτελέσθη ό γάμος τού πατρός των πρό τής περιπτώσεως τής 
συντάξεως· δι’ έκαστον δέ αύτών Επιχορηγούνται τή χήρα 2 
κατά μήνα δραχμαί μέχρι τού 14ου έτους τής ήλικίας του 
άν είναι ά’ρρεν, καί μέχρι του γάμου του άν θήλυ- κατά τό 
μέτρον τοΰτο τού χρόνου τά ορφανά διαδέχονται τήν χήραν, 
έκαστον έπί τοΰ τρίτου τής εις τόν πατέρα του άνηχούσης 
συντάξεως, χωρίς νά υπερβαίνη τό πρός δλα διδόμενου ποσόν 
τάς 50 δραχ. αιτινες έπί πλειόνων τέκνων διανέμονται έξ 
ίσου· δ’) οί γονείς τών έν μάχη καί άπό τών έξ αυτής τραυ
μάτων υπέρ πατρίδος Ονησκόντων λαμβάνουσιν έκαστος τό 
τρίτον τής εις τό τέκνον των άνηχούσης συντάξεως.

Μετά τούς δικαιούχους έρχεται ή σειρά τών άποβαλλόντων 
τό οιχαίωμα τής συντάξεως διαρκώς ή προσωρινώς. Εις τήν 
πρωτην κατηγορίαν υπάγονται αί διαζευγμένα·., ή άπό 
τραπέζης καί κοίτης κεχωρισμέναι σύζυγοι, οί έπί έχθρικών 
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πλοίων ύπηρετοΰντες καί οί δολιευθέντες τό ταμειον. Εις δέ 
τήν δευτέραν κατηγορίαν ύπάγονται οί καταδικασθέντες εις 
έγκληματικήν ή έπανορθωτικήν ποινήν κατά τό άρθρ. 22 τοΰ 
Ποιν. Νόμου χαί τό άπό 2ΟΜαίου 1836 Β. Δ., οί άποβαλόν- 
τες τήν 'Ελληνικήν ιθαγένειαν καί οί ύπηρετοΰντες έπί ξένων 
πλοίων, ενόσω διαρκούσιν αί καταστάσεις αύται.

’Εν γένει ή σύνταξις άπονέμεται έπί τοΰ τελευταίου βαθ- 
μοΰ, τόν όποιον άπέκτησεν δ έργάτης τής θαλάσσης καί άν 
έτι άπ’άνεξαρτήτων τής θελήσεως, ένεργείας χαί διαγωγής του 
αιτίων έξέπεσεν αύτοΰ μετά προηγουμένην έν αύτώ πενταετή 
υπηρεσίαν. "Οσον δέ άφορά τόν χρόνον, τόν χορηγοϋντα δι
καίωμα πρός σύνταξιν, άρχεται ούτος άπό τού δέκατου έτους 
τής ήλικίας καί άπό τής πρώτης εις τό ταμειον καταθέσεως, 
λογιζόμενος έν πολέμιο διπλούς. Ή διανομή τών συντάξεων 
ένεργέΐται κατά τριμηνίαν· τό εικοστόν δέ τών ένιαυσίων 
εισπράξεων τού άπομαχικοΰ Ταμείου, έξαιρουμένων τών δω
ρημάτων, τών κληροδοτημάτων καί παντός άλλου έκτάκτου 
πόρου, διανέμεται ύπό τού υπουργού τών Ναυτικών κατ’ δνο- 
μαστιστόν κατάλογον, συντασσόμενον ύπό τής διοικούσης τό 
Ταμειον έπιτροπής καί έγχρινόμενον υπό τού Βασιλέως, εις 
δμολογουμένως ένδεή ναυτικά πρόσωπα, μή έχοντα τό δικαίω
μα τής συντάξεως,μέχρι 50 δραχ . το πολύ έκάστφ. Κατά τό 
1875 διενεμήθησαν 26,783 δραχμαί πρός 971 τοιαύτα πρό
σωπα, έκ τών όποιων 506 άνήκουσιν εις 4 λιμένας, τής "Γ- 
δρας (204), τών Σπετσών (105), τών Ν. Ψαρρών ζ102) καί 
τοΰ Γαλαξειδίου (95), λαβόντα δλα δμοΰ 15,660 δραχμάς. 
Οί λοιποί τής έπικρατείας ναυτικοί τόποι περιλαμβάνουσι 
465 έλεηθέντας διά ί 1,123 δραχμών.

Άλλ’ ή σπουδαιοτέρα διεύθυνσις τών χρημάτων τοΰ Ναυ
τικού Απομαχικού Ταμείου άφορα τούς κανονικούς συντα
ξιούχους αύτοΰ, οΐτινες κατά τό 1875 συνεποσοΰντο εις 106ί, 
κατατασσομένους ώς εξής: 246 ανάπηροι συνταξιούχοι (41 
πλοίαρχοι, 62 κυβερνήται, 35 υποπλοίαρχοι, ναύκληροι καί 
γραμματείς, 108 ναΰται, άλιεϊς καί πορθμείς)· 350 χήράι 
πνιγέντων (49 πλοιάρχων, 64 κυβερνητών, 37 υποπλοιάρ
χων, ναυκλήρων, γραμματέων, 200 ναυτών, άλιέων, πορθ
μέων)· 472 χήραι άποθανόντων (90 πλοιάρχων, 81 κυβερ
νητών, 56 υποπλοιάρχων,ναυκλήρων, γραμματέων, 245 ναυ
τών, άλιέων, πορθμεών).
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Έν γένει έκ τών 1068 συνταξιούχων 230 άνήκουσιν εις 
τήν 'Ύδραν, 197 εις τάς Σπέτσας, 79 εις τήν Θήραν, 78 εις 
τήν Σύρον,64 εις τό Γαλαξείδιον,δ 1 εις τό Χέλιον,33 εις τήν 
Άνδρον, 31 εις τά Ν. Ψαρά, 30 εις τήν Κύμην,κλπ. Διά τό 
σύνολονδέ τών συντάξεων τοϋ 1875 έδατανήθησαν 229,843 
δραχμαί ζατά τήν έπομένην μεταξύ τών διαφόρων λιμένων 
κλίμακα:'Ύδρα 48,561 ■ Σπέτσαι44,025· Σύρος 18,372·Θήοα 
17,949· Γαλαξείδιον 14,067· Χέλιον 9,531· Ν. Ψαρά7,987· 
Κύμη 6,841· Κεφαλληνία 6,408- “Ανδρος 6,333,κλπ.

Καί τοιαΰτα μέν τά κύρια δαπανήματα τοϋ Ναυτ. Άπομ. 
Ταμείου έν έτει 1875, εις τά όποια προσθετέα ού μόνον τά 
προειρημένα ελέη, άλλά καί τά έκ 55,720 δραχμών παντός 
είδους έ'ξοδα διαχειρίσεως αύτοϋ, εις μισθούς υποδεεστέρου προ
σωπικού τοϋ γραφείου 22,009, εις άντιμισΟίαν ειδικών είσ- 
πρακτόρων καί έπιχορήγησιν λιμενικών άρχών 12,688, εις 
προμήθειαν βιβλίων, μητρώων νέας άπογραφής 6,695,εις ημε
ρολόγια καί φυλλάδια 5,805, εις γραφικήν ύλην καί προμή
θειαν έντυπων 4,363, εις ένοίκιον παραρτήματος γραφείου 
1,920, εις δικαστικά έξοδα 1,502, κλπ.

'Όσον ο' άφορα τά έσοδα, τά σημαντικότερα είδη αυτών 
άνάγονται εις τόκους τών κεφαλαίων τοϋ ταμείου καί εις 
τάς κανονικάς καταθέσεις τών ναυτιλλομένων τά λοιπά έσοδα 
είναι σχετικώς μικροϋ λόγου άξια. Ούτως οί μέν τόκοι, τά με
ρίσματα καί αί άμοιβαί δανείου συνεποσοϋντο τώ 1875 εις 
308,095 οραχμάς, αί δέ καταθέσεις τών ναυτιλλομένων εις 
205,045, εις τάς όποιας προσθετέα: 15,974 άπό τών πολε
μικών πληρωμάτων καί 6,743 άπό τών τής Ελληνικής Άτ· 
μοπλοϊ'ας· κατόπιν έρχονται προκαταβολαί ναυτολογίων 15, 
235 δραχ., πωλήσεις μεταλλίων 2,360 δραχ., ατομικά δι
πλώματα 1,903 δραχ., πορθμέων καί δυτών 1,493 δραχ., 
έλλείμματα έπεξεργασίας ναυτολογίων 1,656 δραχ., ποιναί 
627 δραχ., έρμαια καί ναυάγια 208 δραχ., ναυτικά σώστρα 
80 οραχμαί. Δέν είναι άπό σκοπού, ίνα συνδυασθώσιν αί (έκ
τος τών τόκων) εισπράξεις τοΰ Ναυτικού Άπομαχ. Ταμείου 
πρός τόν κατά τόπους ναυτικόν πληθυσμόν, άφοϋ άνωτέρω 
έγένετο χρήσις τής μεθόδου ταύτης καί ώς πρός τά έξοδα. 
Τοιουτοτρόπως έν έτει 1875 εΐσεπράχθησαν έκ Πειραιώς 36, 
063 δραχ., Σύρου 34,689,'Ύδρας 13,060, Σπετσών 12,879, 
Πατρών 10,831, Κερκύρας 9,721, Γαλαξειδίου 8,088, Κε

φαλληνίας 7,765, Θήρας 7,237, Χαλζίδος 6,099, Ζακύν
θου 4,844, “Ανδρου 4,800, Κύμης 4,699, Πόρου 4,474, 
κλπ., οις προσθετέα τά έκ τών Προξενείων 28,282, έκ τών 
πολεμικών πληρωμάτων 16,7 8 I, και έκ τής Ελληνικής Άτ- 
μοπλοίας 6,743.

Έν γένει ό συνδυασμός τών εσόδων τοΰ Ναυτικού Άπομ. 
Ταμείου πρός τά έξοδα αύτοϋ, άποτελεϊ σπουδαιοτάτην έ’πο- 
ψιν, διότι έντεΰθεν έζαρτώνται οί περαιτέρω οροί τής λειτουρ
γίας του. Άπό 25 χιλ. δραχ. έν έτει 1864 μετά εξαετίαν 
άνεβιβάσθησαν αί δαπάναι του εις 66 χιλ. δρ. τώ 1869, καί 
μετά δωδεκαετίαν εις 230 χιλ. δρ. τφ 1875,—ένω τά έσοδά 
του ήκολούθησαν μικροτέραν άναλόγως κλίμακα, ήτοι 241 
χιλ. δρ. τώ 1863, μετά εξαετίαν 390 χιλ. δρ. τώ 1869 καί 
μετά δωδεκαετίαν 560 χιλ. δρ. τώ 1875. Τοιουτοτρόπως δέν 
είναι μικρόν σύμπτωμα, οτι κατά τήν τελευταίαν τετραετίαν 
συμβαίνει έλάττωσις εις τάμετά τήν άφαίρεσιν τών δαπανών 
καθαρά υπόλοιπα τών εισπράξεων τοΰ Ναυτικοϋ Άπομαχ. 
Ταμείου, υπολογιζόμενα τώ 1872 εις 362,310 δραχ., τφ 
1873 εις 314,043, τώ 1874 εις 301,074, καί τώ 1875 εις 
292,317.

Οί άνωτέρω άριθμοί άνήκουσιν εις έπισήμους δημοσιεύσεις. 
Έάν δέ αί τάσεις αύτών έξακολουθήσωσιν έν τή διάρκεια 
τοΰ χρόνου, Οά άποτελεσθή έξ αύτών σημαντικωτάτη διά τό 
Ναυτ. Άπομ. Ταμεϊον δυσχέρεια. Καί εις τριάκοντα μόνον 
χιλιάδάς δραχμών άν ύπολογίσωμεν κατ’ έτος τήν αύξησιν 
τών πληρονομένων συντάξεων, φόβος είναι μή μετά τινα έτη 
αί ένιαύσιαι εισπράξεις τοΰ Ταμείου άπορροφώνται ολαι ύπό 
τών χορηγουμένων έξ αύτοϋ συντάξεων. Τότε ή λειτουργία 
τοϋ άναγκαίου άποθεματικοΰ κεφαλαίου σπουύαίως θά έλατ- 
τωθή καί ή φορά τών περιστάσεων Οά καταστή έντεΰθεν μάλ
λον βαρεία εις τήν μέλλουσαν τοϋ καθιδρύματος άνάπτυξίν. 
"Οθεν άνάγκηνά μελετηθώσιν άπό τοΰδε τά πόρρωθεν ύποδη- 
λούμενα, καί τό εργον τής θεραπείας έν δέοντι χρόνφ άρχιση.

Γ. Γ.
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ΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΙΠΠΟΙ.

Μέχρι ποιου βαθμού ή ορεινή τοϋ 'Ελληνικού έδάφους συγ
κρότησή δικαιολογεί τήν έν ταΐς ίππικαϊς προμηθείαις καθυ
στέρησή τής ήμετέρας χώρας είναι ζήτημα γεωλογικόν άμα 
δέ και ιστορικόν, Οά έλεγον δέ και διοικητικόν, διότι ένώ γνω
στοί είναι οι ’Ολυμπιακοί τής άρχαιότητος ίπποι,άφ’έτέρου δέν 
ελειψαν αί πεδιναί έκ τής Ελλάδος περιφέρεια·, ινα άποτελέ- 
σωσι καί νυν τήν βάσιν ανεπτυγμένης παρ’ ήμίν ιππικής 
καλλιέργειας άπό αρχικής τίνος προνοίάς, διά τοΰ πνεύμα
τος τής συνεχείας δ’περ, μεταξύ τόσων άλλων θεμάτων, το- 
σοΰτον καθυστέρησε καί έπί τοϋ προκειμένου. Φαίνεται, οτι ό

ίππον Οεσσαλικόν, Λακεδαιμονίαν δέ γυναίκα, 

άνδοας θ’ ο'ί πίνουσιν ϋδωρ ίεράς Άρεθούση;,

κέκτηται πάντοτε τήν σημασίαν του, καί οτι μεταξύ τής πέ
ραν τής Όθρυος ιππικής Θεσσαλ ίας,τής γεννώσης τούς άνορας 
πολίτιδος καί τής έν Ιθάκη πηγής υπάρχει μυστηριώδης τις 
σύνδεσμος, τον όποιον οί καιροί έξηγοΰίι έπί τής κεφαλής 
τών θνητών έν γένει καί τών νϋν Ελλήνων ιδιαιτέρως.

Όπωςδήποτε έάν ή έν Έλλάδι ίπποπαραγωγή διατελή ύπ» 
βιομηχανικούς ορούς αναξίους νά συγκριθώσι πρός τούς αλλα
χού είς ύπατον βαθμόν προβιβασθέντα*,  ένδιαφέρουσα είναι 
ή γνώσις τοΰ θέματος, άπό γενικής τινΟς καί παγκόσμιας, 
τρόπον τινά, έπόψεως. Κατά τοϋτο ή καταστατική αύτη ερευ
νά οφείλει τά διδόμενά της είς τελέυταίαν σχετικήν δημοσίευ- 
σιν τοϋ ύπουργείου τής ’Ιταλίας, έκ τής όποιας προκύπτει ό 
επόμενός κατά τάς διαφόρους χώρας πίναξ :

Λωραε "Ιπποι _
έπί 1000 χατ. έπι χιλ.Ο

11». ΙΙολιτ. 239 1, 0
1’ωατία 227 3, 0
Δανιμαρζία 177 8, 3
Ούγγαρία 140 6, 7
Σουηδία 105 •·, ο
Μ. Βρετανία 87, 3 8, 8
Νορβηγία 85, 1 1.0
Γερμανία 81, 6 6, 2

Χως,αι

Γαλλία

"Ιπποι
1000 κατ.

79, 8 5, 1 ■
‘Ελλάς C7, 8 2,0
\ί>Βτρία 67, 0
’Ιταλία •14, 6 4, 0
’Ελβετία 37, 6 2, ί
’Ολλανδία 27, 3 7,0
Βέλγων 25, 1 9, 5
Πορτογαλλία 18, 2 ι,ο

"Οθεν κατά λόγον τοΰ αριθμού τών ίππων πρός τούς άν- 
θρώπους, ή Ελλάς κατέχει τήν δεκάάήν Οέσιν έν τή άνωτέρω 
κλίμακι· πόθεν προέρχεται, δτι όσάκις έχει ανάγκην είδικω- 
τέρων ίππων, διά στρατιωτικήν π. χ. ύπηρεσίαν, άποτείνεται 
είς άλλας χώρας, είς τήν σχετικώς όλιγωτέρους έ'χουσαν ίπ
πους ’Ιταλίαν; Άς άπαντήσωσιν οί διαλύσαντες τόιπποφορ
βείου τής Άργολικής.

Είδικώτερον αί ίππικαί προμήθεια·, τής Ελλάδος άναβι- 
βαζόμεναι είς 83,111 ίππους καί 15,827 πώλους τό ολον 
98,938 κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1864, κατεβιβάσθησαν είς 
7 1,567 ίππους καί 25,609 πώλους τό ολον 97,176 κατά 
τήν άπογραφήν τοϋ 1875. Ή έλάττωσις αύτη είναι αξιοση
μείωτος καί όζει δόλου τίνος, τόν όποιον μόνη ή μεγαλειτέρα 
ανακρίβεια δύναται νά έξιλεώση· διότι έάν τω 1864 έπί 83 
χιλ. ίππων υπήρχον 15 χιλ. πώλοι, τω 1875 παραβιάζον
ται πάντες οί όροι τών αναλογιών 71 χιλ. ίππων έπί 25 χιλ. 
πώλων. Έν γένει ή θέσις, τήν όποιαν έν Έλλάδι κατέχουσιν 
οί ίπποι, σχετικώς πρός τά λοιπά κτήνη, είναι ή έξης: Έπί 
1000 κτηνών 467 είναι αίγες, 418 πρόβατα, 38 βόες, 33 
ήμίονοι καί όνοι, 24 ίπποι καί 20 χοίροι.

Ή μεταβιβαστική χρησιμότης τοΰ ίππου, ήτις καθ’ δλας 
τάς έποχάς άποτελεϊ τήν κυρίαν αποστολήν τοΰ εύγενοΰς τού
του συντρόφου τής άνθρωπίνης ζωής, συνεδέθη κατά τήν νεω- 
τέραν τοϋ πολιτισμού φάσιν πρός άλλας χρήσεις, μεταξύ τών 
όποιων ή γεωργική περιβάλλεται όσημέραι μείζονα σπουδαιό- 
τητα. Τοιουτοτρόπως πρέπει νά άναγραφή ή μεταξύ τών 
άροτοιώντων 213,025 κτηνών τής Ελλάδος καταρίθμησις
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>3,152 ίππων. Λί λοιπαί ΐδιχότητες διαφεύγουσι τάς έρεύνας 
της καταστατικής, ώς π. χ. ή επί τών ίππων τών αμαξών, 
τών φορτηγών, τών ιππευτικών, τών μύλων κλπ. Παραλείπω 
τήν έν τή Δύσει νεωστί είσαχθεϊσαν απεχθή τής ιπποφαγίας 
πρακτικήν, τήν τόσον άναξίαν καί εκείνου, δστις τρώγει καί 
έκείνου, οστις τρώγεται.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΠΣΣΙΑΣ.

Έν τή βιομηχανική ιστορία τών εθνών άπαντώνται συγ
κρούσεις οικονομικά!, αιτινες, είτε διά τών τελωνείων, είτε 
διά τών απαγορεύσεων, είτε διά τών βραβείων, είτε κατ' άλ
λον τρόπον, καί έν γένει άπό τοιούτων αντεκδικήσεων, άπέ- 
βλεψαν εις τήν έμπορικήν έπικράτησιν έθνους έπί έθνους. Λί 
συγκρούσεις αύται δέν κεϊνται μακράν τής έννοιας οικονομι
κού, ούτως είπεΐν, πολέμου. Συμβαίνει καί κατ’ αύτάς δ,τι 
καί κατά τάς στρατιωτικός τών εθνών παρατάξεις· οί ασθε
νέστεροι συντρίβονται ΰπό τών ισχυρότερων χωρίς να λησμο- 
νηθή καί ή μερίς τής ιδιοφυίας, ώς καί ή γενική έ’ποψις τών 
εκατέρωθεν μεγάλων έθνικών ζημιών.

Έν τούτοις αί συγκρούσεις αύται δέν άποτελοΰσι τήν μό
νην οικονομικήν έπί τοΰ προκειμένου εποψιν, διότι οέν υπάρ
χει πόλεμος αιματηρός, οστις, καί πρό τής ένάρξεώς του, καί 
έν ω χρόνω ένεργεϊται, καί μετά τό πέρας αύτοΰ, νά μή πε
ριπλέκεται μετά σπουδαιοτάτων χρηματικών συμφερόντων 
καί αντιθέσεων. Ύπό τήν εποψιν ταύτην δέν είναι μόνον τό 
έχθρικόν ξίφος δπερ θραύει τήν κεφαλήν, είναι καί τό μεταλ
λικόν περιεχόμενον τοϋ πολεμίου βαλαντίου. Ποιον μεταξύ 
αύτών είναι τό αποτελεσματικά»τερον, δέν δύναται τις νά άπο- 
φανθή άμέσως. Βεβαίως σημαντικόν είναι ή πάντοτε πρόχει
ρος έν πολεμώ ύπαρξις τών αναγκαίων έφοδίων, διότι έρρέθη 

«ό πόλεμος ού τεταγμένοις σιτεΐται». Και όμως ή ιστορία δι
δάσκει, οτι κατά τοσοΰτοντά χρήματα είναι νεύρα τών πραγ
μάτων, έφ’ οσον διαχειρίζεται αύτά τοιαύτη ή τοιαύτη προ
σωπική τών έθνών δΰναμις, καί δτι πολλάκις ή τελική έκ- 
βασις τών πολεμικών αγώνων έκλινε μάλλον ύπέρ τών πενε- 
στέρων ή τών πλουσιωτέρων λαών. Πρό δισχιλίων π. χ. έτών 
οί Καρχηδόνιοι ήσαν πλουσιότεροι τών Ρωμαίων καί πρό οκ
ταετίας οί Γάλλοι τών Γερμανών. Έν γένει, καθώς ιστορεί ό 
Θουκυδίδης, βάσις είναι ούχί απλώς τά χρήματα, άλλά τά 
ναυτικά χρήματα, τουτέστι ή μετ’ αύτών προσηρμοσμένη 
τέχνη, έπιστήμη καί ορμή.

Έάν κατά τό έπι ξηρού ακμής διατελοϋν ήδη ανατολικόν 
ζήτημα έπρόκειτο "Αγγλοι καίΡώσσοινά πολεμήσωσι διά μό
νων τών χρημάτων, ούδεμία αμφιβολία, δτε οί τελευταίοι τα
χέως θά ένέπηγον τούς όνυχάς των εις τόν πυθμένα τοΰ βα
λαντίου των. Μέχρι τίνος ζώνης τοΰ κλίματός των ήδύναντο 
έν τή περιπτώσει ταύτη νά καταδιωχθώσιν οί Ρώσσοι ύπό 
τών ’Αγγλικών λιρών, είναι θέμα ιδιαιτέρως περισπούδαστου. 
Άλλ’ ώς προεϊπον απαιτείται σιδηρά λόγχη μετά χρυσής λα
βής, και ή ’Αγγλία έχει μέν πρόχειρον τήν δευτέραν, πρέπει 
όμως νά καταρτίση καί νά άκονίση τήν πρώτην, ήτις ακόμη 
δέν είναι έτοιμος.

Έάν κρίνωμεν έκ τών παρασκευών της καί ιδίως έκ τών 
πανταχόθεν άθροιζομένων στρατευσίμων δυνάμεων, καθ’ άς 
πρόκειται νά συνεργασθώσι διάφοροι Ορησκεΐαι καί ποικίλα-, 
φυλαί, δυνατόν νά γεννήση ή Άλβιών ένα Άνίβα, χωρίς νά 
διατρέξη τόν κίνδυνον τοΰ Σκιπίωνος ένόσφ θαλασσοκρατεί". 
Ούδ’ είναι ή Ρωσσία ή προωρισμένη χώρα, όπως άντιμετρηθή 
κατά θάλασσαν πρός τήν Αγγλίαν, όπως έν τοϊς άρχαίοις 
χρόνοις ή Ρώμη πρός τήν Καρχηδόνα. "Ωστε έκ τής έπόψεως 
ταύτης ούδένα κίνδυνον διατρέχει ή έν τώ Άτλαντικώ ώκεα- 
νώ Αγγλική άκρόπολις. Δύναται αύτη νά βλάψη τόν αντί
παλόν της χωρίς νά έκτεθή εις τάς έπιδρομάς αύτοΰ. Οί Ρώσ- 
«οι, καί νικώντες κατά ξηραν έν τή ’Ανατολή, θά φθάνωσι
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μέχρι τοϋ αίγιαλοϋ, δρέγοντες τάς χεφας προς δύναμιν τεθω- 
ραχισμένην κατά πάσης μαγγανείας.

Έπί τοϋ όλου ό έτοιμαζόμενος πόλεμος έχει τι γιγάντωσες. 
Δύο αύτοκρατορίαι, έξ ών ή μέν, διεσπαρμένη καθ’ δλην τήν 
γην,αριθμεί πλείονας τών 200 έκατομμυρίων ανθρώπους (Αγ
γλία), ή δέ, εύρυτάτη και μάλλον συγκεντρωμένη, προσεγγί
ζει τά 100 εκατομμύρια (Ρωσσία), πρόκειται νά άγωνισθώσι 
περί τής Ασιατικής κυριαρχίας, πρός τής όποιας τάς αιώνιας 
οδούς, τόν Βόσπορον ήτοι, τόν 'Ελλήσποντον και τήν Μικράν 
Ασίαν, υπέρ πολύ τελευταϊαν προσήγγισεν ή δεύτερα διά τής 
Βουλγαρικής φιλανθρωπίας της. Ή άπό τής συνθήκης τοΰ 
Άγιου Στεφάνου μέχρι τοΰδε αναβολή τοϋ Άγγλο-Ρωσσικοΰ 
πολέμου έξηγεϊται έκ τής απολύτου είδικότητος τής Αγ
γλίας κατά θάλασσαν καί έκ τής σχετικής τής Ρωσσίας κα
τά ξηράν. Ένώ άφ’ ένός δύναται ό ’Αγγλικός στόλος νά δια- 
κόψη τήν συγκοινωνίαν τής μεσημβρινής Ρωσσίας μετά του 
ήμίσεως περίπου εκατομμυρίου πολεμιστών, τούς οποίους ό 
Κζάρος δύναται νά ρίψη, άν δέν τό έ'πραξεν ακόμη, άπό τής 
Ρουμουνίας έν τή χερσονήσω του Αίμου, άφ’ έτέρου απαιτεί
ται ισχυρόν έν πάση ένεργ,εία στρατιωτικόν σώμα μεταξύ Αυ
στρίας καί Βεσσαραβίας, ίνα συνδυαζόμενον πρός τήν έξοχον 
τοΰ Δουνάβεως ναυτικήν άποστολήν συμπληρώση τήν συν
τριβήν τής Ρωσσικής επιδρομής. Μέχρις δτου κατασκευα- 
σθή ή χερσαία αύτη δύναμις, είτε άπό Αΰστρο-Γερμανικών 
συνδυασμών, είτε άπό Άγγλο-Ίνδικών, είτε άπό έπικουρικών 
τών έν τή χερσονήσω τοϋ Αίμου ύπό τοϋπανσλαβισμοΰ άπει- 
λουμένων έθνών, άς μελετήσωμεν τά κατά τόν διενεργούμε- 
νον έν τφ μεταξύ οικονομικόν μεταξύ ’Αγγλίας καί Ρωσσίας 
πόλεμο,ν, οστις. αποτελεί νέον, τρόπον τινά, είδος.

Ό πόλεμος ούτος έχει τήν πρωτοτυπίαν του. 'Όσον άφ 
ένός συμφέρει τή Ρωσσία ή ταχυτέρα μετάβασις άπ’ αύτοϋ 
εις τόν αιματηρόν, τόσον ή αναβολή είσάγεται πλειότερον εις 
τά Αγγλικά σχέδια. Ανεξαρτήτως τής έννοιας τών περαι
τέρω παρασκευών τής Αγγλίας, σημαντικότατου κατόρθωμα 

πρεπει νά θεωρηθή αύτής, άν τό ήμισυ εκατομμύριων τών 
Ρώσσων πολεμιστών έξακολουθή μένον έπί ποδξς πολέμου 
και μακράν τής πατρίδος του, μή λησμονουμένης καί τής 
πολυαρίθμου έφεδρείας αυτού. Ό υπολογισμός είναι στερεός. 
Προ ολίγου ή Ρωσσία έτελείωσε τόν πρός τήν Τουρκίαν πό
λεμόν της, εις ον έδαπανησε τέσσαρα περίπου διλιούνια δραχ
μών (‘). Ή δέ συντήρησις τής έν έκστρατεία νϋν δυνάμεως της 
απαιτεί μηνιαίαν δαπάνην τριακοσίων περίπου έκατομ. δρ,'ΌΟεν 
πάσα ημέρα, εις μάτην παρερχομένη, άπό τής έκκρεμότητος, 
τήν οποίαν έγέννησεν ή συνθήκη τοϋ Αγίου Στεφάνου, οδηγεί 
τήν Ρωσσίαν εις χειροτέρους οικονομικούς ορούς. Είναι αληθές, 
οτι έφόδια τοΰ πολέμου καί μηχαναί ούτε καίονται ούτε κα- 
ταστρεφονται, καί άνδρες δέ, έξαιρουμένων τών σημαντικών 
έν τοίς Ρωσσικοϊς νοσοκομείοις συμφορών, δέν θνήσκαυσιν έπί 
τοΰ πεδίου τών μαχών. Τί σημαίνουσι ταΰτα πάντα! Ό χρυ
σός πρέπει νά τρέχη, εις περίπτωσιν καθ’ ήν ή Ρωσσία έχει 
μονον χάρτην,έκ τοΰ οποίου κατασκευάζονται ούχί νομίσματα, 
άλλά εικόνες άμαυραί αύτών.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, οτι ή Ρωσσική διπλωματία διέ- 
κρινε πρό πολλοΰ τό νέον τοϋτο είδος του οικονομικού πολέ
μου, όπερ ώς προεισαγωγήν τινα καταχθόνιον ή ’Αγγλία τή 
αντιτάσσει. ΤΙ μεγάλη τέχνη τοϋ νικάν συνίσταται εις τήν 
προσβολήν τοϋ εχθρού έκ τοϋ άσθενεστέρου μέρους· οθεν Ρώσ- 
σοι άποστολοι περιέρχονται τήν Εύρώπην, ζητοϋντες δάνειον, 
τό όποιον δέν εύρίσκουσι, καί τά πίπτοντα Ρωσσικά χρεόγρα
φα πανταχόθεν τοϊς άρνοϋνται, έν ω χρόνφ αί οίκονομικαί 
δυσχέρειαι τής διαρκούσης έκστρατείας καθ’ έκάστην άνα- 
πτύσσονται, απέναντι έχθροϋ έγνωσμένης οικονομικής ευρω- 
στίας καί ούδόλως μέχρι τοΰδε πεπονημένου. Βεβαίως δα
πανά καί ή ’Αγγλία, σχετικώς όμως πολύ όλιγώτερον. Κα- 
Οειξεν αύτη έν σημεϊον τοϋ ’Ανατολικού δρίζοντος- καί δέν

(') "ΐδ. Οικονομικήν ’Επιθεώρησήν φυλ. 39 ’Ιανουάριος 1878 
σελ. 187.
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είναι μέν τοΰτο ξηρά, είναι όμως ίκανώς στερεόν, όπως κρά
τη εις αμηχανίαν τον Ρωσσικόν κολοσσόν.

Έάν θέσωμεν κατά μέρος τήνύπόΟεσιν γενικής τίνος κατά 
τήν κεντρικήν Εύρώπην συγκρούσεως, τήν όποιαν πρό πάσης 
άλλης Κυβερνήσεως επιθυμεί μάλλον ή Ρωσσική, όπως έξέλΟη 
τής έν ή διατελεϊ περιπεπλεγμένης θέσεως, πρόδηλον είναι, 
οτι ή μετέωρος Οέσις τής Ρωσσίας συνδυάζεται πρός μεγάλην 
τροπήν τής πανσλαβιστικής πολιτικής. Ό στρατιωτικός περί
πατος, ό κατά τό παρελθόν έτος έπιχειρηΟείς, έδοκιμάσΟη έν 
Πλεύνα, καί μεταξύ Σίπκας καί Αώμ, διά τρόπου, οστις προε- 
κάλεσεν αγώνα πρώτης, ούτως εΐπεΐ'ν, τάξεως. Έπι τών όλων 
έδέησε νά συμμετάσχωσιν αύτοΰ καί μικραί ή περιφρονημέναι 
τό πρότερον δυνάμεις, μέχρι καί αύτής τής έπαναστατικής. 
Ή Ρωσσία, εις τό πείσμα τοϋ Βεσσαραβικοΰ πειρασμού, ού- 
δέποτε πρέπει νά λησμονήση τήν Ρουμουνικήν συνδρομήν εις 
τάς κρισιμωτάτας έκείνας στιγμάς. ’Έπειτα πάσα άλλη δύ- 
ναμις έκτος τής Τουρκικής Οά παρέτασσεν αλλεπαλλήλους καί 
δή ίσχυρωτάτους πολεμικούς σταθμούς, έντεϋθεν καί έχεϊΟεν 
τοϋ Δουνάβεως καί τοϋ Αίμου. Ή άπ’άρχής τοϋ Ρωσσο-Τουρ· 
κικοΰ πολέμου έκστρατεία τής Δοβρουτσάς πρέπει νά ΟεωρηΟή 
ώς τό ακριβές κατόρθωμα τής Ρωσσικής στρατηγικής. 11ε- 
ριττόν νά σημειωΟή ιδιαιτέρως ή μηδαμινότης του. Έν γένει 
ή Ρωσσία ένίκησε μάλλον διά τοϋ σώματος ή διά τοΰ πνεύ
ματος. Βεβαίως τό αποτέλεσμα αρκεί, άφοΰ όμως έπί πολ
λούς μήνας έκινδύνευσεν επικράτεια, ήτις είχεν αξιώσεις διαι- 
τητοϋ τής Εύρώπης, νά περιπέση εις Οευτέρας τάξεως δύνα- 
μιν, έπί Γσοις άντιμετρωμένη πρός τήν ’Οθωμανικήν.

Ύπό τοιαύτας προϋποθέσεις έκαστος εννοεί τήν πρακτικήν 
σημασίαν τοϋ οικονομικού πολέμου, τον όποιον, πεσόντος τοϋ 
Σουλτάνου, άνέλαβεν πρός τόν Κζάρον ή Βικτώρια. Ή βραδεία 
έκτύλιξις αυτού ανοίγει χάος, τό βάθος τοΰ οποίου προαισθά
νονται οί έν Πετρουπόλει. Τίνος ένεκα δέν προχωροΰσιν; Εν
νοώ τό φάρμακον τής φιλοτιμίας, δπερ κατεσκεύασεν, άδιάφο- 
ρον διά ποιαν χρήσιν, ό έν Βερολίνο) ιατρός· «πώς νά πλησιά- 
σρ ή "Αρκτος τήν Φάλαιναν;» — Άλλ’ ιδού ή Κωνσταντι
νούπολης, Ιδού καί τό πήδημα.


