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ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.

Η άχίνητος ιδιοκτησία τών ’Άγγλων βασιλέων ήτο κατά 
τόν μεσαιώνα σημαντικωτάτη, καί τά εισοδήματα αύτής ήδύ- 
ναντο κατά μέγα μέρος νά έπαρκώσιν εις τάς βασιλιχάς άνάγ- 
ζας, ού μόνον ύπό τήν έποψιν τής προσωπικής συντηρήσεως 
τοΰ ήγεμόνος καί τών περί αύτον, άλλά καί ύπό τήν έποψιν 
τής πολιτικής καί στρατιωτικής αύτών ισχύος καί τής άπό ταύ
της κυβερνητικής τοΰ τόπου διαχειρίσεως. Έν τούτοις ή αλό
γιστος μεγαλοδωρία καί ή πονηρά κολακεία ενωρίς συνώμο- 
σαν κατά τής τάξεως ταύτης τών βασιλικών πραγμάτων, 
βαθμηδόν δέ οί αύλικοί άπεγύμνωσαν εις τοιοϋτον τρόπον τόν 
λατρευόμενον ύπ’ αύτών θεόν, όόστε ί’να συντηρήση ούτος εαυ
τόν καί τό κράτος του έπεσεν εις τάς χεϊρας τών υπηκόων 
του. Πράγμα αξιοσημείωτου! Έκ δύο ελαττωμάτων του βα
σιλικού οργανισμού προέκυψεν ό συνταγματικός- διότι ή δη- 
μιουργηθεϊσα ούτως οικονομική έξάρτησις τών ηγεμόνων έκ 
τών συνεδρίων τών λαών περιέχει τό μυστήριον τής νεωτέ- 
ρας τροπής τών πολιτειακών ιδεών.

Έκτος τών εισοδημάτων τής περιουσίας τού στέμματος, 
τά όποια άπετέλουν τήν κυριωτέραν οικονομικήν δύναμιν τών 
’Άγγλων βασιλέων, εΐχον ούτοι, κατά τόν Blakstone, καί τά 
έξης: Οί επίτροποι τοϋ βασιλέως ει/ον τό δικαίωμα νά άγο- 
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ράζωσιν είς τιμάς, υπ’αύτών προσδιοριζομένας, τά οιά τήν βα
σιλικήν οικίαν άπαιτούμενα παντός είδους τρόφιμα- τό δι
καίωμα τοϋτο, τοϋ οποίου ευνόητος ή έμμεσος φορολογική 
σημασία, αντικατέστη έπι τής έπαναστάσεως τοϋ 1640 διά 
φόρου τίνος έπι έκαστου βαρελιού ζύθου, πωλουμένου έντός τής 
έπικρατείας. Εντεύθεν δέ έμορφώθη βαθμηδόν ό έθνικός έπι 
τής καταναλώσεως φόρος. Οί πωληταί τών οίνων έπλήρω- 
νον ώρισμένον ποσόν ένιαυσίως είς τό βασιλικόν ταμεϊον, ινα 
έχωσι τήν άδειαν τοΰ επαγγέλματος των. Οί άλιεϊς έπίσης 
διά τήν έξάσκησιν τής βιομηχανίας των. Τά μεταλλεία τοϋ 
χρυσοϋ καί τοΰ άργύρου παρεϊχον κατ’ άρχάς μέρος τοΰ εισο
δήματος των είς τόν βασιλέα, οστις κατόπιν έθεωρήθη ού μό
νον τούτων κύριος, άλλά καί τών λοιπών μεταλλείων, έαν 
έντός τούτων ύπήρχεν άναμεμιγμένη, οσον δήποτε μικρά, πο- 
σότης χρυσοϋ ή άργύρου. Επίσης όλοι οι ανακαλυπτομενοι 
θησαυροί άνήκον εϊς τόν βασιλέα, οστις ειλκυεν εις εαυτόν και 
τό άπό τών ναυαγών κέρδος. Τά πρόστιμα άπό τών κυνηγετι
κών καί δασονομικών παραβάσεων καί έν γένει πάσα*.  αι εις 
χρήματα ποινικά! καταδίζαι συνεκεντροϋντο έντος τοΰ βασι
λικού ταμείου. ’Ιδιαιτέρα άπαιτεϊται μνεία οσον άφορα τάς 
ενεκεν έγκλήματος δημεύσεις τών περιουσιών, αιτινες τήν 
αύτήν ήκολούθουν διεύΟυνσιν, ώς και αι σχ^ολά,ουσαι κληρο
νομιά! καί τά ύπό πάσαν έποψιν σημαντικά είσοοήματα τών 
χηρευουσών επισκοπών, τών όποιων ή τοιαυτη καταστασις 
έκ βασιλικού συμφέροντος παρετείνετο έπί μακρόν.

Έκ τής θεμελιώδους έν Αγγλία ιδέας, οτι ή γή άνήκεν 
είς τόν βασιλέα, καί ότι κατ’ έπίτρεψιυ αύτοϋ έσχηματίζοντο 
αί έπ’ αύτής ιδιοκτησία'., ύπεχρεοΰντο οί κάτοχοι τούτων, ίνα 
παρέχωσι διαφόρους πρός τόν βασιλέα υπηρεσίας, αϊτινες η- 
σαν ή διαρκείς άπό κανονισμών τινων παλαιών ή προσωρι
νά! κατά τάς παρουσιαζομένας έκάστοτε άνάγκας καί τό μέ
τρου τών βασιλικών ορέ’ςεων συνίσταντο δέ ή είς τήν παρο
χήν πολεμιστών καί χρημάτων, ή είς τήν καλλιέργειαν τών 
ιδιαιτέρων βασιλικών κτημάτων καί άλλας αγγαρείας κλπ.

Δυνάμεθα νά κρίνωμεν περί τής οικονομικής σημασίας τών 
άνωτέρω πόρων τοΰ βασιλικού θησαυρού έκ τών υποχρεώ
σεων τών ύπό εύνο’ικωτέρους όρους τεθειμένων ιδιοκτησιών. 
Καί ή μέν χορηγία πολεμιστών μετετράπη βαθμηδόν είς κα
νονικόν στρατιωτικόν φόρον, αί δέ χρηματικά! χορηγία·, διη- 
ροΰντο είς δικαίωμα γάμου τών ορφανών κληρονόμων τών 
γαιοκτησιών, οί'τινες ί'να άποκτήσωσι τήν έλευθερίαν τής 
έκλογής τοΰ μέλλοντος συζύγου των έπλήρωνον είς τόν βα
σιλέα σπουοαΐον χρηματικόν ποσόν,-είς δικαίωμα πωλή- 
σεως τό όποιον, ί’να έχωσιν οί γαιοκτήται τήν έλευθερίαν τής 
μεταβάσεως τών κτημάτων αύτών,έπρεπε νά καταβάλλωσιν είς 
τον βασιλέα,-είς δικαίωμα κληρονομιάς τό όποιον, ότέ 
μεν κανονικώς ότέ δέ αύΟαιρέτως προσδιοριζόμενου πάντοτε 
δε σημαντικόν μέχρι πολλάκις τής αξίας τοϋ κτήματος, πας 
κληρονόμος γαιοκτησίας ώφειλε νά πληρώνη προς τόν βασι- 
·» / « ι ·
Λεα ως συνέπειαν τής απλώς ισοβίου αρχικής ύπό τούτου πα- 
ραχωρήσεως τής γής είς τούς πρώτους κυρίους,-είς δικαίω
μα διαχειρίσεως τών κτημάτων τών ανηλίκων, οπερ 
συνιστατο εις τήν ύπό τοϋ βασιλέως κάρπωσιν τών εισοδημά
των αύτών καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής άνηλικιότητος καί 
άπετελει σπουδαιότατου κλάδου αύλικώυ έυ γένει κερδών,-είς 
οικαιωμα βοήθειας κατά τάς διαφόρους άνάγκας τοϋ 
βασιλέως καί τής οικογένειας αύτοϋ, ώς π. χ. έπί προικίσεως 
τών θυγατέρων του καί έπί πάσης εκτάκτου στενοχώριας του.

Από τοιούτων προηγουμένων έμορφώθη ή φορολογική τών 
νεωτερωυ έθνών τάξις. Αναλόγως τών έυ τή μεσαιωνική πε- 
ριοοω καθολικών τής έθνικής οικονομίας πόρων, τά βάρη τών 
γαιοκτητώυ ήσαν άσυγκρίτως μεγαλείτερα τών έν τοϊς καθ’ 
ημάς χρονοις. Έν γένει ή μεσαιωνική οικονομία διακρίνεται 
ύπό τής συστηματικής έκμεταλλεύσεως τών άσθενεστέρων ύπό 
τών ισχυροτέρων. Καθόσον οί τελευταίοι ήλαττοϋυτο, κατά 
τοσοϋτον οιηυοιγετο δ όρίζων τής άρμονικωτέρας τών λαών 
άποκαταστάσεως. Τοιουτοτρόπως προέκυψεν δ μέγας Χάρ
της τής Αγγλίας, οστις δύναται νά Οεωρηθή, κατά τό πλεΐ-
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στον, ώς φορολογική έπανάστασις τών μεγάλων γαιοκτητών 
κατά τοΰ βασιλέως· ό Χάρτης ούτος αποτελεί τό παλλάδιον 
τών έλευθεριών του ’Αγγλικού λαοϋ υπό πολλάς έπόψεις και 
ύπό ταύτην ιδιαιτέρως, δτι περιορίζει τά άπόλυτα τό πριν δι
καιώματα τοϋ βασιλέως εις έκτακτους και τακτικάς χρημα- 
τικάς εισφοράς έκ μέρους τών υποτελών του, καί οτι, έξαρτών 
τήν τοιαύτην φορολογίαν έκ τής ψήφου τών άντιπροσωπων 
τοΰ έθνους, δπως αί έποχαί καί αί χώραι κατασκευάζουσιν αύ
τούς, έΟεμελιωσε τον δημόσιον προϋπολογισμόν εις κρηπίδα 
τοΰ συντάγματος.

Ή μετά τήν μεταβολήν ταύτην πρώτη φορολογική έν Αγ
γλία άποκατάστασις αποβλέπει κυρίως πρός τό εισόδημα. 
Σχηματίζονται κλάσεις διάφοροι, έν αίς κατατάσσονται οι φο
ρολογούμενοι άναλόγως τής οικονομικής σημασίας του έκαστος. 
Μέ/ρι τής κατά συνοικίας διακρίσεως τών κλάσεων τούτων 
προβαίνει ή μέθοδος. Έν γένει έστηρίζετο αύτη εις κλίμακα 
έπί τοϋ καθαρού εισοδήματος, τό όποιον κτηματικόν, χρημα- 
τιστικον, βιομηχανικόν, ή έμπορικόν, έφορολογεϊτο κατά οιά- 
φορα μέτρα, ’/6, */„,  ’/« κλπ.

Ή ολη διεύθυνσις τών είσαχθεισών πρώτων φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων άπέβλεπεν εις τήν άντικατάστασιν τών αύ- 
θαιρέτων βασιλικών εισφορών δι'άλλων ύπό άκριβέστερον έλεγ
χον κειμένων. Κατά τι δέ πλάσμα, τό όποιον χαρακτηρίζει 
τάς έν ‘Αγγλίας κοινωνικάς μεταβολάς, τής έκ τών άρχαίων 
τύπων εθνικής άνανεώσεως, αί παλαιοί προσωπικοί ή πραγ
ματικοί σχέσεις τής βασιλικής φορολογίας έςηγοράζοντο, τρό
πον τινα, ύπό τών εις πληρωμήν αύτών υποχρεών, μέχρις ού 
τά προσωρινά καί καταπιεστικά μετεβλήθησαν εις κανονικά 
καί νόμιμα έν τή καθόλου φορολογική αρμονία, τήν οποίαν 
άπό σταθμού εις σταθμόν ύπόσχεται πάντοτε τοϊς λαοϊς ή 
συνεργασία τών διαβαινόντων χρόνων καί τών πολιτικών ηθών.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ·. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

Οί άσπονδοι πολέμιοι καί αδυσώπητοι έπίβουλοι τοΰ ελλη
νισμού τών δύο λαμπρότερων τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας ε
παρχιών Μακεδονίας καί Θράκης, γήν καί θάλασσαν κινή- 
σαντες καί πάντα τά άθέμιτα καί άνόσια μέσα ώς θεμιτά 
και όσια ύπολαβόντες εις πραγμάτωσιν τών πονηρών βουλευ
μάτων καί έπιτευζιν τοϋ έπιδιωκομένου σκοπού τής παντε
λούς έξοντωσεως τοΰ Ελληνισμού έκ τών Έλληνίδων εκεί
νων έπαρχιών και τοϋ έκσλαυϊσμού τών κατοίκων αυτών, 
άπο τοϋ παρελθόντος έτους προσέδραμον καί εις τήν επιστή
μην ίνα ύπό τήν σκιάν καί τό κύρος ταύτης Οικαιολογήσω- 
σ·.ν ενώπιον τοϋ κοσμου τάς παράβολους καί παραλόγους ά- 
Ηιωσει; αύτών έπί τών εϊρημένων έπαρχιών καί κατά κακήν 
τοΰ ελληνισμού μοίραν εύρον έπί τέλους τό έπιζητούμενον άρ- 
γυρώνητον οργανον τής γεωγραφικής έπιστήμης τόν περίπυ- 
στον καταστάντα ήδη Γερμανόν πινακογράφον Κείπερτον ίνα 
διά τής αυθεντίας τούτου πείσωσι τήν άλλοπρόσαλλον δι
πλωματίαν ότι έν Μακεδονία καί Θράκη έλληνισμός δέν υ- 
παρχ-ι, άλλά μόνον βουλγαρισμός. Τοιαύτην εύχάριστον εν
τολήν λαβών ό σοφός τοϋ Βερολίνου καθηγητής, μετά πολλής 
τής προθυμίας, ώς είκός, έφιλοπόνησεν έν τώ σπουδαστηρίου 
αύτοΰ τόν καθ’ ολην τήν Ευρώπην πλήν τής 'Ρωσσίας διαβοη- 
θέντα εθνογραφικόν χάρτην τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, έν ω 
προθύμους διαγράψας τά κλασικά ονόματα άμφοτέρων τών 
χωρών άντικατέστησεν αύτά διά τοϋ ίνόματος «Βουλγαρία» 
καί έχρωμάτισε διά τοΰ Βουλγαρικού χρώματος πάσαν τήν 
χώραν τήν έκτεινομένην άπό τοϋ Δουνάβεως μέχρι τής Θεσ
σαλονίκης. Τό καλλιτέχνημα τοΰτο καί άριστούργημα ίδών 
ό στρατηγός Τγνατιέφ κατά τάς παρανομάς τής έν Κων|λει
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Συνδιασκέψεως και ύπό τής χαράς έξαλλος γενόμενος, άνε- 
βόησεν «έχω ήδη τόν χρησμόν, τοΰ όποιου τοσαύτην ειχον 
ανάγκην» και ούτως υπό μάλης έ'χων τόν έθνογραφικόν τοϋ 
Κειπέρτου χάρτην, ώς τό ιερόν εύαγγέλιον, έ'μπλεως χαράς 
κατέΟηκεν αύτόν έπι τής διπλωματικής τραπέζης τής Συν- 
διασκέψεως προσειπών «Ιδού ή Βουλγαρία μου» κατά τά τε
λευταία τής έπιστήμης συμπεράσματα, ούδεμία Μακεδονία, 
ούδεμία Θργ.κη πλέον ύπάρχει έν τω κόσμω τούτω. Και ό 
μέν κόμης Άνδράσσυς, τω στρατηγω Ίγνατιέφ κατά τήν εις 
τήν Εύρώπην διπλωματικήν αποστολήν ώς χαράς εύαγγέλια 
άνακοινοΰντι τήν νέαν ταύτην άνακάλυψιν, πάνυ ορθώς είπε 
«Κύριε Ίγνατιέφ ημείς γινώσκομεν καλώς έκ τών σχολείων 
ήοη οτι Μακεδονία και Θράκη υπάρχει έν τή Εύρωπαϊκή 
Τουρκία πρός νότου τοΰ Αίμου, ή δέ Βουλγαρία πρός βορρίν 
αύτοϋ κεΐταΓ» ό δέ πολυμήχανος άρχικαγγελάριος τής Γερ
μανικής αύτοκρατορίας πρίγκιψ Βίσμαρκ, προσποιούμενος ότι 
αγνοεί τά πολιτικά τεχνάσματα τοΰ στρατηγού Ίγνατιέφ καί 
το έπιστημονικόν κατασκεύασμα τοΰ συμπατριώτου αύτοϋ 
Κειπέρτου, έπισήμως διεκήρυξεν έν τώ Γερμανικώ κοινοβου- 
λίω «οτι τό κάλλιστον εθνογραφικόν έργου χεϊρες γερμανικοί 
έφιλοπόνησαν καί τοϋτο έστιυ ό τοϋ Κειπέρτου χάρτης» «Das 
beste was wir dariiber haben, ist von deutscher Hand geliefert, 
die Kiepert’sche Karie.» Έν τούτω γάρ, λέγει ό άρχικαγγελά
ριος, τά έθνογραφικά τών Βουλγάρων όρια πρός δυσμάς μέν 
σχεδόν άμικτα μέχρι τής Θεσσαλονίκης εκτείνονται, πρός άνα- 
τολάς δέ ολίγον τι μεμιγμένα μέχρι τής Μαύρης θαλάσσης, 
έν ω τά έν τή Συνδιασκέψει διαγραφέντα όρια τής Βουλγα
ρίας προς άνατολάς μέν ολίγον βορρειότερα τών έθνογραφικών 
ώρίσθησαν, πρός δυσμάς όμως συμπεριέλαβον πολλήυ Αλβα
νικήν έκτασιν. Βραδύτερον δέ έπί τή βάσει τούτου τοΰ έθνο- 
γραφικοΰ χάρτου τοϋ Κειπέρτου συνετάχθη καί ή πολυθρύλ- 
λητος Συνθήκη τοϋ άγιου Στεφάνου, ήτις κινδυνεύει νά άνάψη 
φοβερόν πΰρ καθ' δλην τήν Εύρώπην, εί μή τοΰ μετριόφρονος 
αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου ή σύνεσις καί φρόνησις, καθορώσα 

τό παράβολον καί έπικίνδυνον τοϋτο έργον τοΰ στρατηγού 
Ίγνατιέφ καί τοΰ χαρτογράφου Κειπέρτου, τροποποιήσει κατά 
τήν εύχήν τής Εύρώπης καί τά φυλετικά συμφέροντα τών έν 
τή Χερσονήσω οίκουσών φυλών.

Ό Κείπερτος χωρίς ούτε τήν Μακεδονίαν, ούτε τήν Θρά
κην, νά ΐ'δη καί έπισκεφθή, άλλ’ άπλώς έπί τών έμπνεύσεων 
τών φανατικών Σλαυϊστών Schaffarik, Bradaschka, Kanitz, Ja- 
kscliitg, Czornik καί Jirecck στηριχθείς, τοιοϋτον έξεπόνησε 
χάρτην έν τω δωματίω αύτοϋ, μηδόλως θελήσας νά λάβη 
ύπ’ όψιν τούς περιηγητάς τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας καί έξ 
αύτών νά έξαγάγη τό τελικόν συμπέρασμα περί τής αναλο
γίας τοΰ πληθυσμού τών έν τή χερσονήσψ τοΰ Αίμου οικούν- 
των έθνών. Ίί δέ αύθαιρεσία καί κακοβουλία τοΰ Κειπέρτου, 
οστις άσυνειδήτως μετέβαλε πάντας τούς "Ελληνας κατοί
κους τής Μακεδονίας καί Θράκης εις Βουλγάρους καί πινα- 
κογραφικώς έξώντωσε τόν Ελληνισμόν έξ άμφοτέρων τών 
έπαρχιών, τοσοΰτον βαθεϊαν αίσθησιν καί κακήν έντύπωσιν 
ένεποίησεν εις δλην τήν Εύρώπην καί δικαίως παρά πάντων 
κατεζρίθη, μηδέ τών ομογενών αύτώ συμπατριωτών έξαιρου- 
μένων, ώστε παυταχόθεν ήρξαντο νά δημοσιεύωνται έν ταΐς 
έφημερίσιν έθνογραφικαί στατιστικά! τών κατοίκων τής χερ
σονήσου τοϋ Αίμου καί νά έκδίδωνται έθνογραφικοί χάρται αύ
τής, άνασκευάζοντες δι’ αριθμών τό αύθαίρετον καί άνεπι- 
στημονικΐν κατασκεύασμα τοΰ σοφού πινακ.ογράφου, οστις ώς 
autorite έν τή γεωγραφική έπιστήμη άπεπειράθη νά άοικήση, 
βλάψη καί δολοφονήση ύπό τόν πέπλον τής έπιστήμης τόν 
ελληνισμόν, εις τόν όποιον κατά μέγα μέρος οφείλει τήν επι
στημονικήν αξίαν καί δόξαν.

Τών δέ προμνημονευθέντων έθνογραφικών πινάκων πληρέ
στερος καί ακριβέστερος έστιν ό έν ΐονδίνω έκδοθείς ύπό τοΰ 
Edward Stanford, περιέχων έν τέλει καί δύο στατιστικούς πί
νακας τών έλλην. έκπαιδευτηρίων τής Μακεδονίας καί Θρά
κης. 'Επειδή δέ τούτου έν ζαιρώ τώ δέοντι τήν προσήκουσαν 
άνάλυσιν έποιησάμην έν τω ΐοιαιτέρω ελέγχω τοΰ έθνογρα- 
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φικοϋ πίνακος τοϋ Κειπέρτου, και έπειδή ό τών έλλην. έκπαι- 
δευτηρίων τής Μακεδονίας στατιστικός πίναξ πλημμελής,ελ
λιπής καί ημαρτημένος ών, άνεδημοσιεύθη τοιοΰτος καί έν τώ 
Άγγλικώ περιοδικψ «An Ethnological Map of European Tur
key», έξ ού καί έν τή «Οικονομική ’Επιθεωρήσει» (φυλ. 61, 
Μάρτιος 1878, σελ. 36), δίκαιον υπολαμβάνω πρός έπανόρθω- 
σιν αδικήματος προσγινομένου εις τήν πατρίδα τοϋ βασιλέως 
’Αλεξάνδρου καί τοϋ φιλοσόφου Άριστοτέλους νά έπισυνάψω 
όλίγας λέξεις πρός παράστασιν καί άπόδειξιν τής αλήθειας 
τοϋ πράγματος.

’Επειδή οέ μέχρι τοϋδε έπαυειλημμένως, ώς προειρηται 
έδημοσιεύθη ή στατιστική τών εκπαιδευτηρίων τής Μακεδο
νίας, νομίζω πάντη περιττόν νά αναδημοσιεύσω αύτήν ένταϋθα 
καί περιοριζόμενος νά σημειώσω οτι ό μέν αριθμός τών δια
φόρων έλληνικών έκπαιδευτηρίων ήτοι νηπιαγωγείων, παρθε
ναγωγείων, δημοτικών και έλληνικών σχολείων, διδασκα
λείων καί γυμνασίων άνέρχεται εις 2 10, ό δέ τών έν αύτοϊς 
φοιτώντωυ μαθητών καί μαθητριών εις 10,918 κατά τόν 
εθνολογικόν πίνακα τοϋ Έδουάρδου Στάνφορδ, επισυνάπτω 
τάς έπομένας σημειώσεις καί παρατηρήσεις.

E? μέν έν τή άπογραφή τών κατοίκων καί έν τή διανομή 
τοΰ πληθυσμού αύτών κατ’ έπαρχίας, κατά φυλάς καί κατά 
θρησκείας ό κ. Στάνφορδ επέτυχε κατά τό μάλλον καί ήτ
τον, έν τή απαριθμήσει όμως τών εκπαιδευτηρίων ό πίναξ αύ- 
τοϋ ατελέστατος καί έλλιπέστατός έστιν, έξ ού πνευματικώς 
ήδικημένη παρίσταται ή Μακεδονία ένώπιον τοϋ κόσμου. 
Πρώτον μέν διότι ούοεμία τοπογραφική σειρά καί τάξις υπάρ
χει έν τή κατατάξει τών έπισκοπικών έπαρχιών, οίον έξ ανα
τολών γενομένης άρχής, ένθα ό Νέστος ποταμός αποτελεί τά 
ανατολικά όρια τής Μακεδονίας, άτόπως προετάχθη ή παρά 
τον Στρυμόνα κειμένη έπισκοπή τών Σερρών άντί νά προταχ- 
θώσιν αί έπισκοπικαί έπαρχίαι Δράμας καί Μελενίκου, οπερ 
έν τώ χάρτη εντελώς λείπει καί μετά ταΰτα άντί νά ταχθή 
ή έπισκοπή Ίερισσοΰ καί Άγιου “Ορους προετάχθη ή εις τό 

αντίθετον νοτιοδυτικόν άκρον κειμένη έπισκοπή τής Κασσαν- 
δρείας καί οΰτω καθεξής.

Δεύτερον δέ τινες μέν τών έπισκοπών τής Μακεδονίας εν
τελώς παρελείφθησαν οίον ή επίσημος έπισκοπή Βερροίας, ή 
Κύτρους, ή Άνδραμερίων, ή Σερβίων καί Κοζάνης, ή Πέτρας, 
ή Μογλενών, ή Σκοπιών, ή Πρισδρένης, ή Πρεσπών καί ’Αχρι
δών καί ή Διβρών. Τινές δέ καί άτόπως συνεχωνεύθησαν οίον 
ή Γρεβενών καί Καστοριάς καί Σισανίου εις μίαν άντί τριών 
ιδιαιτέρων ώς τανΰν ύφίστανται. Τρίτον δέ έν πολλαϊς τών 
άναγεγραμμένων πόλεων ό τών μαθητών άριθμός παρίσταται 
πολύ ήλαττωμένος τοϋ άληθοΰς καί πραγματικού κατά το 
ήμισυ σχεδόν καί τρίτον π. χ. έν Θεσσαλονίκη ο αριθμός των 
μαθητών καί μαθητριών σημειοΰται εις 720, έν ω πράγματι 
υπερβαίνει καί τό διπλάσιου αύτοΰ ήτοι 1500. Διότι μόνον 
τό νηπιαγωγεϊον καί παρθεναγωγείων τής πόλεως άριθμεϊ 
750 — 800 μαθήτριας, τά δέ δύο μεγάλα δημοτικά, τό ελ
ληνικόν σχολεϊον καί γυμνάσιου, τό διδασκαλείου καί δύο 
γοαμματοδιδασκαλεϊα περιέχουσι πλείονας τώυ 800 μαθη
τών. Έν δέ τή μεγάλη κωμοπόλει Κρουσόβου τής έπαρχίας 
Πρεσπών σημειοΰται έν μόνον προπαιδευτικόν σχολείων μετά 
85 μαθητών, έν ώ έκεϊ υπάρχει μέγα δημοτικόν σχολεϊον, 
παρθεναγωγείων, ελληνικόν σχολεϊον κ κι νηπιαγωγείων, έν ωίς 
φοιτώσι 500 περίπου μαθηταί καί μαθήτριαι, ώσαύτως καί 
έν άλλαις πόλεσι καί κωμοπόλεσιν.

Τέταρτον δέ πολλών πόλεων καί κωμοπόλεων νηπιαγω
γεία, παρθεναγωγεία καί ελληνικά σχολεία έντελώς παρε
λείφθησαν καί άντί γυμνασίων, υφισταμένων έν ταϊς μεγάλη - 
τέραις πόλεσι άπλα ελληνικά σχολεία έσημειώθησαν. Πέμ
πτου δέ καί τελευταίου τό καί σπουδαιότατου πάντων έστίυ 
οτι πολυάριθμοι πόλεις καί κωμοπόλεις έ’χουσαι δημοτικά 
σχολεία, νηπιαγωγεία, παρθεναγωγεία καί έλληνικά σχολεία 
τέλεον άπεκλείσθησαν έκ τής πνευματικής περιουσίας τής 
Μακεδονίας. Τοιαϋται δ' είσίν, άρχής γενομένης έξ άνατολών 
1) ή Καβάλα, 2) ή Ζίχνα, 3) ή Άλιστράτη, 4) ή Ίερισσος, 
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5) τό Πετρίτσι, G) ή Νιγρίτα, 7) ή Γαλάτιστα, 8) ο Πολύ
γυρος, 9) τά Βασιλικά, 10) ή Δοριάνη, 11) ή Βέρροια, 12) 
ή Νιάουστα, 13) ή Βελβενδός, 14) ή Καταφυγή, 15) ή Κο
ζάνη, 1G) τά Σέρβια, 17) ή Κλεισούρα, 18) τό Μπλάτσι, 
19) τό Βογαζικόν, 20) τό Έςίσου, 21) τό Γίισοδέρι, 22) ή 
Νεβέσκα, 23) η Φλώρινα, 24) τό Τούρναβον, 25) τό Γόπεσι, 
2G) ή 'Ρέσνα, 27) ή ΙΙρέσπα, 28Ί ή Μαλοβίστα, 29) ή Δί- 
βρα, 30) ή Στρούγα, 31) ή Βελίτσα, 32) τά Σκόπια καί 33) 
τό Πρισδρένι, έν δλφ τριάκοντα καί τρεϊς, ών τό μέν ήμισυ 
πόλεις εισίν εχουσαι δημοτικά σχολεϊα, παρθεναγωγεία και 
ελληνικά σχολεϊα, τό δέ υπόλοιπον ήμισυ κωμοπόλεις και 
χωρία μεγάλα,έχοντα δημοτικά σχολεία και παρθεναγωγεία, 
ενιαχού δέ νηπιαγωγεία και αλλαχού έλληνικά σχολεϊα συν- 
οεόεμένα μετά τών δημοτικών. Καί τινές μέν τών πόλεων 
καί κωμοπόλεων άριθμοϋσι 300 — 400 μαΟητάς καί μαθή
τριας τούλάχιστον, τινές δ' αύτών 200— 300 καί έν τοϊς 
χωρίοις περί τούς 100, ώστε 33 πόλεις, κωμοπόλεις καί χω
ρία κατά μέσον όρον άν ύπολογισθώσιν οτι έχουσιν άνά 250 
μαθητάς καί μαθήτριας, άναβαίνει ό αριθμός τών έντελώς 
παραλειφθέντων έν τή στατιστική τοϋ χάρτου εις 8250 μα
θητάς καί μαθήτριας, οις προσθετέον πρώτον μέν 500 μαθη- 
τευομένους έν άλλοι ς μικροϊς χωρίοις, δεύτερον δέ τούς έν 
Θεσσαλονίκη δλιγώτερον σημειωθέντας 800 καί τούς έν Κρου- 
σόβω 400, καί ούτως ό αριθμός τών μή υπολογισθέντων έν 
τώ πίνακι έκείνω ανέρχεται εις 9950 μαθητάς καί μαθή
τριας, ολίγον μικρότερος τοϋ άριθμοϋ τών υπολογισθέντων 1 0, 
918, ή πρόσθεσις τών όποιων άποτελεϊ τό ποσόν τών 20,868 
μαθητών καί μαθητριών τής .Μακεδονίας.

Ούτός έστιν ό αληθής καί πραγματικός αριθμός τών έν τοϊς 
διαφόροις έκπαιδευτηρίοις έκπαιδευομένων Ελλήνων τε καί 
Έλληνιζόντων καθ' όλα Βουλγαροφώνων Μακεδόνων, αδρό
τατα δαπανώντων είς τήν άληθή τών ιδίων τέκνων έκπαί- 
δευσιν, πολύ ανώτερος τοϋ έν Θράκη, άνερχομένου εις 13,507 
μαθητάς καί μαθήτριας κατά τόν πίνακα τοΰ Ε. Στάνφορδ, 

περί τής ακρίβειας τοΰ οποίου δικαίως δύναται τις νά άμφι- 
βάλλη. Έάν δέ νυν ύπολογίσωμεν τό έν τρίτον τούτων άνή
κον εις τά ύπό τοΰ Κειπέρτου χαρακτηρισθέντα ώς έλληνικά 
μέρη προς νότον τής Θεσσαλονίκης και είς τά παράλια τοϋ 
Αιγαίου πέλαγους, τότε τά δύο τρίτα ήτοι 14,000 περίπου 
Ελλήνων μαθητών καί μαθητριών μετά τών πολλαπλασίων 
γονέων καί αδελφών πρέπει ή είς πανωλεθρίαν νά καταδικα- 
σθώσιν ή νά μεταποιηθώσιν είς Σλαυοβουλγάρους κατά τόν 
σοφόν πινακογράφον Κείπερτον, οστις τέλεον αγνοεί ή προσ
ποιείται δτι άγνοεϊ όσα ή ιστορία διδάσκει δτι τήν Μακεδο
νίαν καί Θράκην εί καί μετά τήν κατάλυσιν τοϋ Μακεδονι
κού κράτους πολυάριθμα βαρβαρικά έθνη, φύλα καί στίφη, 
οϊον οί Δάρδανοι, Σκορδίσκοι, Δαλμάται, Βαστάρναι, Γότθοι, 
Ούνοι, Άβαροι, Βούλγαροι, Σλαΰοι, "Ανται, Σαρακηνοί, Νορ- 
μαννοί, Σέρβοι, Βενετοί, Λατίνοι, Σταυροφόροι καί Τούρκοι, 
πολλαχόθεν κατά διαφόρους έποχάς είσβαλόντες, άλληλοδια- 
δόχως έπί πεντεζαίδεκα αιώνας έλυμήναντο καί έζαζοποίουν 
πολυειδώς καί πολυτρόπως, πολλάκις δέ έν τώ μεγάλω τού- 
τω χρονίζω διαστήματι ένέσκηψαν έν αύταϊς λιμοί, λοιμοί 
καί σεισμοί καί πολλάς έπήνεγζον συμφοράς, ούχ ήττον όμως 
έκ πάντων τών δεινοπαθημάτων τούτων κατά θείαν εύδοκίαν 
καί πρόνοιαν άμφότεραι αί χώραι περιεσώθησαν μετά τών'Ελ- 
λήνων κατοίκων καί ό 'Ελληνισμός διετηρήθη, εξαιρούμενου 
μόνου τοϋ βορρείου μέρους αύτών, ένθα αυτοί ούτοι οί Βούλ
γαροι συγζεντρωθέντες αγνόν διατηροϋσι τόν Ασιατικόν βαρ- 
βαρισμόν ώς σύμβολον καί άλάνθαστον τεκμήριον τής τατα- 
ρικής καταγωγής καί παντοιοτρόπως αγωνίζονται νά έπεκτεί- 
νωσιν αύτον πρός νότον τής Μακεδονίας καί Θράκης. Τοιαύ- 
τη έστιν ·η ένεστώσα πνευματική ζατάστασις τών 'Ελλήνων 
καί Βουλγαροφώνων κατοίκων τής Μακεδονίας, ήτις πρός 
οίανοήποτε τών λοιπών έπαρχιών τοΰ τουρκικού κράτους άν 
παραβληθή πνευματικώς κρείττων καί ύπερτέρα έστιν, καθά- 
περ ζαί φύσει υπερέχει αύτών. Ταϋτα μέν περί τούτου· περί 
δέ τής έκπαιδεύσεως τών Βουλγάρων τής Μακεδονίας καί
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Θράκης έν άλλη συν Θεφ ευκαιρία γενήσεται ό προσήκων 
λόγος.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Γ. ΔΙΙΜΙΤΣΛΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ.

Ήρευνησαμεν άλλοτε τά περί τής εμπορικής ήμών ναυτι
λίας (’). Μεταξύ τών έτών όμως 187 4 και 1875 συνέβησαν 
πρόοδοι, τάς όποιας δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν άπο εσχάτως 
όημοσιευΟέντων επισήμων πινάκων. Άπο 5,202 πλοίων, χω
ρητικότητας 250,077 τόνων, καί ναυτών 25,838 έν έτει 
1874, ύπελογίσθησαν τώ 187 5 πλοία μέν 5,460, τόνοι δέ 
262,032 και ναϋται 26,760. Αύξησις εις πλοία μέν κατά 
238, εις τόνους δέ κατά 10,955, εις ναύτας οέ κατά 922. 
Ιδιαιτέρα άπαιτεϊται μνεία όσον άφορα τά ατμοκίνητα, διότι 

άπο 20 τω 1874 άνέβησαν εις 27 τώ 187 5. Επειδή δέ τά 
ιστιοφόρα πλοία διαιρούνται εις δύο τάξεις, έξ ών ή μέν πρώ
τη περιλαμβάνει τά έχοντα χωρητικότητα μικρο'τέραν τών 
60 τόνων, ή δέ έτέρα τά άνωτέραν, έπι μέν τής πρώτης ή 
αύξησις περιλαμβάνει 206 πλοία καί 835 τόνους, έπί δέ τής 
δευτερας 22 πλοία καί 10,7 12 τόνους. Σημεϊον οτι τά πλοία 
τών μεγαλειτέρων διαστάσεων συνδυάζονται πλειότερον πρός 
τούς νεωτέρους τής ναυτικής βιομηχανίας ορούς. Έπί τών 
άτμοκινήτων ή εις τόνους αύξησις δέν ακολουθεί τήν αύτήν 
οιεύθυνσιν, διότι τά 7 νέα ατμοκίνητα μόλις περιλαμβάνουσι 
408 τόνους. Έν γένει τάιστιοφόρα τής Ελλάδος έν έτει 1875 
ΰπελογίζοντο εις 4,303 α' τάξεως τόνων 43,7 12 καί 1 107 
β’ τάξεως 210,0/9 τόνων.

Μεταςύ τών οιαφόρων ναυτικών τής Ελλάδος περιφερειών

(’) *ΐδ.  Οικονομικήν Έπιθεώρησιν φυλ. 44, 'Οκτώβριος 1876, 
σελ. 337.

ή πλείονα πλοία, πλείονας τόνους καί πλείονας ναύτας περιέ- 
χουσα είναι ή Σύρος, 653 πλ. 83,587 τόν. 5,632 ναύτ. Α
κολούθως έρχονται, έν τή επομένη κατάτά πλοία κλιμακι, ή 
'Ύδρα πλ. 407 (12,01 ί τόν. 2,204 ναϋτ.), ή Κέρκυρα 382 
(7,479 τ. 1219 ν.), ό Πειραιεΰς 369 (15,036 τ. 1672 ν.), 
αί Σπέτσαι 366 (16,087 τ. 2004 ν.), ή Κεφαλληνία 296 
(17,745 τ. 1402 ν.), το Γαλαξείδιον 278 (27,852, τ. 
1748 ν.), τό Χέλιον 268 (2713 τ. 1218 ν.),ή Χαλκίς 254 
(2965 τ. 814 ν.), ή Ζάκυνθος 207 (14,400 τ. 866 ν.), ό 
ΙΙόρος 202 (3,395 τ. 910, ν.), αί Πάτραι 187 (4,432 τ. 
615 ν.), ή Λεύκάς 187 (1,373 τ. 452 ν.), ή Ιθάκη 172 
(5,235 τ. 669 ν.), ή Θήρα 147 (8,178 τ. 837 ν.), ή Κύ
μη 134 (3,757 τ. 690 ν.), ή "Ανδρος 122 (7,066 τ. 534 
ν.), αί Καλάμαι 111 (1,290 τ. 310 ν.), τό Μεσολόγγιον 
I 10 (1,177 τ. 335 ν.), ή Σκόπελος 94 (5,196 τ. 510 ν.), 
ή Μήλος 76 (7,679 τ. 456 ν.), ή Σκιάθος 73 (3,907 τ. 
348 ν.), ή Νέα Μιζέλη 69 (1,953 τ. 242 ν.), οί Παξοί 66 
(300 τ. 251 ν.), τό Ναύπλιον 51 (190 τ. 125 ν.), ή Μύ- 
κωνος 48 (5,696 τ. 319 ν.), τά Κήθυρα 46 (747 τ. 184 
ν.), ή Πύλος 27 (205 τ. 77 ν.), τά Νέα Ψαρρά 22 (328 
τ. 87 ν.), ή Νέα Κόρινθος 15 (53 τ. 38 ν.).

Έκ τής άνωτέρω άπογραφής παρατηρούμε·/, ότι έπι 30 ναυ
τικών περιφερειών ένδεκα περιλαμβάνουσι άνω τών 200 έκά- 
στη πλοίων, ένδεκα κάτω τών 100, καί δκτω άπο 100-200. 
Έπί τοϋ δλου τών περιφερειών τούτων καί τών κατ αύτάς 
26,760 ναυτών, ή Σύρος, η'Ύδρα καί αί Σπέτσαι περιλαμβά- 
νουσι πλέον τού τρίτου τών Ελλήνων ναυτών, ήτοι 9,810' 
κατόπιν τής ναυτικής ταύτης τριάδος έρχεται ή πεντάς του 
Γαλαξειδίου, τοϋ Πειραιώς, τής Κεφαλληνίας, τής Κερκύρας 
καί τοϋ Χελιού, περιλαμβάνουσα 7,251 ναύτας· διά τάς λοι- 
πάς 22 ναυτικές περιφέρειας μένουσιν 9,669 ναϋται, τουτεστι 
όλιγώτεροι τών έν ταΐς τρισί πρώταις περιεχομένων.
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’Έγκειται εις τήν πρώτην απλοϊκήν τών κοινοτήτων συγ- 
κροτησιν ό άνεπαισθήτως σχηματισμός περιφερείας τινός, έν ή 
άπό κοινοΰ βόσκουσι τά ζώα τών κατοίκων. Άπαντώμεν τό 
φαινόμενον τοΰτο σταθερώς μεταβιβαζόμενου έκ τής ποιμενι- 
κής περιόδου τοϋ ανθρωπίνου γένους εις τήν γεωργικήν, ήτις 
μόνας τάς πέριξ τών κοινοτικών βοσκών γαίας έννοεϊνάκαλ- 
λιεργήση. Καθόσον άπό τής γεωργικής με ταβαίνομεν εις τήν 
βιομηχανικήν περίοδον, παρατηροΰμεν έν τή άναμίξει όλων 
τών βιωτικών μεθόδων έπιζρατοϋσαν τήν τεχνικήν διατύπω- 
σιν, επομένως δέ και τάς κοινοτικάς βοσκάς άντικαθισταμέ- 
νας ΰπό τών ιδιωτικών, και τήν καλλιέργειαν τών κτηνών ώς 
έν έργοστασίω.

Ή Ελλάς δέν εΐσήλθεν έ'τι έν τοιαύτη περιόδω. Διά τήν 
συντήρησιν τών ποιμνίων της απαιτούνται εύρεϊαι έκτάσεις, 
τάς όποιας πρέπει νά άναζητήσωμεν πέριξ τών καλλιεργού
μενων γαιών. Έν γένει ή ποιμενική τής 'Ελλάδος διαιρείται 
εις δύο κατηγορίας εις έγκατεστημένην, τρόπον τινα, καί 
διαρκή έν τοϊς όρίοις έκάστης κοινότητος, άνήκουσαν εις τά 
μέλη αύτής,-καί εις μεταβατικήν άπό τόπου εις τόπον· ή 
τελευταία είναι ύπό πάσαν εποψιν ή σημαντικωτέρα, χαρα- 
κτηρίζουσα τούς σκηνίτας,οΐτινες διαβαίνουσι πολλάκις τά όρια 
τής έπικρατείας κατά τό μέτρον τής έντεΰθεν ή έκεϊθεν έ'λ- 
ξεως τών διαθεσίμων βοσκών. Εις θεραπείαν τών άναγκών 
τής μεταβατικής ποιμενικής πρέπει νά ύποθέσωμεν μισθουμέ- 
νας βοσκάς είτε τών ιδιωτών είτε τοϋ έθνους. Εις θεραπείαν 
τών άναγκών τής μονίμου ποιμενικής, έν έλλείψει τεχνιτών 
λειβαδιών, αναπόφευκτος ή ύπαρξις τών κοινοτικών βοσκών.

Τά κατ' αύτάς άπό άρχ_αιοτάτων χρόνων ίσχύοντα έκυρώ- 
θησαν ΰπό τοϋ οθωμανικού δικαίου εύθύς μετά, τήν κατάκτη- 

σιν. Ένω διά πάσαν μεταβίβασιν γαιών, είτε άπό κληρονο
μιάς είτε άπό συναλλάγματος, άπητεϊτο ή μεσολάβησις τοϋ 
Σ παχ ή καί ή έκοοσις τ α π ί ο υ, οσον άφορα τάς κοινότη
τας μόνον κατά τάς διά συναλλάγματος μεταβιβάσεις τής 
ιδιοκτησίας αύτών άπητεϊτο ή μεσολάβησις αύτη· περί κλη
ρονομιάς ούδείς λόγος, έπειδή ή κοινότης είχε τι αιώνιον καί 
ήρκει νά κατέχη ή κοινότης πρό άμνημονεύτων μακρών χρό
νων, ΐνα οιατηρήται έσαεί τό δικαίωμα αύτής. Άλ^λεπάλλη- 
λοι διατάξεις ήσφάλιζον τάς, άπό αρχαιότατων μέχρι λήθης 
ημερών, κοινοτικάς βοσκάς (μεραά), άπαγορεύουσαι τήν σπο
ράν τών γαιών αύτών και προστατεύουσαι τήν ειδικήν προς 
τροφήν τών κτηνών τής κοινότητος αποστολήν των κατά πά- 
σης έτέρας χρήσεως.

'Απέναντι τής τοιαύτης άναγνωρίσεως τών κοινοτικών βο
σκών,ή πρώτη βασιλική έν Έλλάδι άποκατάστασις ΰπέπεσεν 
εις τήν άτοπίαν, οτι τό διάταγμα τής 3/u Δεκεμβρίου 1833 
άπήτησε τήν οιά ταπίου βεβαίωσιν τής έπι τών βοσκών ιδιο
κτησίας τών κοινοτήτων, ένω ώς εΐοομεν αί άρχαιόθεν ύπάρ- 
χουσαι κοινοτικά·, βοσκαί έσώζοντο διά τοϋ διπλώματος τοϋ 
χρόνου. Έν έλλείψει ταπίων, τό διάταγμα έδήμευεν ύπέρ τοϋ 
έθνους τάς πρώην κοινοτικάς βοσκάς, κατ’ έπιείκειαν έπιτρέ- 
ψαν τήν δωρεάν χρήσιν αύτών κατά τά έτη 1833 καί 1834 
εις τάς κοινότητας έκείνας, αϊτινες απλώς ένέμοντο πρότερον 
αύτάς.

Ή δημοτική αύτη τής κοινοτικής ιδιοκτησίας κατάστασις 
διετηρήθη μέχρι τοϋ 1864, δτε έξεδόθη ό νόμος ΚΘ’ οστις, 
καταργήσας τό προμνησθέν διάταγμα, άνεγνώρισε τα πρό αύ- 
τοϋ υφιστάμενα δικαιώματα έπι τών κοινοτικών βοσκών. Με
ταξύ αύτών αί περιλαμβανόμεναι έντός τών άνεγνωρισμένων 
ορίων τών Κεφαλοχωρίων,τών κειμένων έν τοϊς νομοϊς Ακαρ
νανίας καί Αιτωλίας, ΦΟιώτιδος καί Φωκίδος, καί έν ταϊς 
έπαρχίαις Αεβαδίας καί 0ηβών, ΰπεβλήθησαν εις τόν έξής 
οργανισμόν. Επιτροπή συγκείμενη ύπό τοϋ οικείου δημάρ
χου, τοϋ πρεσβυτέρου τών ιερέων τής κοινότητος, καί τριών
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μελών αύτής, ύπό τής Ιδίας κατά πλειονοψηφίαν έκλεγομένων, 
οιαχωρίζει έκ τής όλης έκτάσεως τών κοινοτικών τούτων βο
σκών άνάλογον περιφέρειαν, ί'να βόσκωσιν έν αύτη τά μικρά 
καί μεγάλα κτήνη τών μελών τής κοινότητας έκείνων, τά 
όποια άρχήθεν εΐχον τοιοΰτο δικαίωμα- ό περιορισμός ούτος 
έχει τι στενόν, διότι κατά τό προΰπαρχαν δίκαιον ή χοινότης 
καρποϋται έν τή αίωνιότητι αύτής καί ούχί τά άτομα, τών 
όποιων μάλλον ό χρόνος τής κοινοτικής άποκαταστάσεως καί 
ούχί ή αριθμητική καταγωγή έπρεπε νά ληφθή ώς βάσις. 
Όσον άφορα τήν άπομένουσαν έκτασιν τών κοινοτικών βο
σκών, εκτίθεται αύτη ύπό τής έπιτροπής εις δημοπρασίαν μι
σθώσεως, ύπό τήν έγκρισιν τοϋ άποτελέσματος αύτής έκ μέ
ρους τοΰ νομάρχου ή έπάρχου- τό μίσθωμα δέ είσάγεται εις 
τό δημόσιον ταμεϊον καί δαπαναται, τή γνωμοδοτήσει τής 
πλειονοψηφίας τής κοινότητας, έντός τών ορίων έκάστης είς 
οδούς και γέφυρας,υδραγωγεία καί φρέατα, σχολεϊα καί ναούς, 
καί άλλας κοινοτικάς άνάγκας. Έν γένει αί κοινοτικαί τής 
Ελλάδος βοσκαί ύπεβάλλοντο δια τοϋ ΚΘ' νόμου εις φόρον 5 
τοϊς °/0, βεβαιούμενον καί εΐσπραττόμενον κατά τάς βάσεις τής 
έπί τών οικοδομών φορολογίας.

Ό νόμος ΧΞΘ' τής 3 I Δεκεμβρίου 1877 διατήρησε μέν 
τό μέτρον τοϋ φόρου τοϊς °/0, άπήλλαςε δέ αύτοϋ έν γένει 
τάς μή μισθουμένας κοινοτικάς βασκάς. Όσον άφορα τόν έν- 
τος τών προμνησθέντων νομών καί έπαρχιών προσδιορισμόν 
τών ειδικών διά τά κτήνη τής κοινότητας περιφερειών, άφέθη 
αυτός είς μεταγενεστέραν διά Β. διατάγματος πρόνοιαν, τεθεί- 
σηί τής βασεως δτι έκαστος τών κατοίκων τής κοινότητας 
έχει τό δικαίωμα νά βόσκη 150 μικρά καί 30 μεγάλα ίδια 
*αυτοϋ κτήνη, ύποχρεως οιά τά πλείονα νά πληρώνη ήμισυν 
έγγειον φόρον, ήτοι 50 λεπτ. δι'έκαστον πρόβατον, 1 δρ. δι' έ
καστον μεγα κτήνος, 16 λεπτ. δι' έκάστην αίγα, προκειμέ
νου οε περί θερινών βοσκών 16 λεπ. δι' έκαστον πρόβατον καί 
33 λεπτ. δι έκαστον μέγα κτήνος. — Ή δέ μίσθωσις τών 
μή ειδικώς διαχωριζόμενων έν ταΐς προμνησθείσαις διοικητι- 

καϊς περιφερείαις κοινοτικών βοσκών άφέθη πάλιν είς τήν μέ
θοδον τής δημοπρασίας, ένεργουμένης ύπό τών δημοσίων αρ
χών συμπράττοντας καί τοϋ δημάρχου, ύπό τήν έγκρισιν τοΰ 
Υπουργείου τών Οικονομικών, διατιθεμένου τοϋ μισθώματος 
ώς εξής- 5 τοϊς °/0 δημόσιος φόρος, 5 τοϊς % δημοτικός, καί 
τό λοιπόν διά τάς άνάγκας τής κοινότητας, κανονισθησομέ- 
νας διά Β. διατάγματος τή προτάσει τών Υπουργείων τών'Ε
σωτερικών καί Οικονομικών.

Καί περί μέν τών αναγκών τούτων δέν έλήφθη πρόνοια εί- 
σέτι, οσον δ' άφορα τά λοιπά είς τήν Κυβέρνησιν άνατεϋέντα 
έργα, το άπό 9 ’Ιανουάριου 1878 Β. διάταγμα έκανόνισε τό 
προκείμενον θέμα ώς έςήί· Ή πρός χρήσιν τών ζωων τής κοι
νότητας ειδική περιφέρεια έν τοϊς προμνησθεϊσι ειδικοί; τμή- 
μασιν, ορίζεται ύπό έπιτροπής συγκειμένης έκ τοϋ οικονομικού 
έφορου, τοϋ είρηνοδίκου, τοϋ προέδρου τοϋ έπαρχιακοϋ συμ
βουλίου, ενός τών ιερέων τής κοινότητας και τοϋ ειδικού πα- 
ρέορου ή, κατά τάς πρωτευούσας τών δήμων, ένος τών δη
μοτικών συμβούλων ή παρέδρων,προτιμωμενων τών έν αύταϊς 
κατοικούντων 
κητική άρχή, ήτις 
τροπής, τοϋ ταμία καί τοΰ δημάρχου. Κατά τριετίαν, εντός 
τοΰ ’Ιουνίου καί ’Ιουλίου, άναθεωρεϊται ό προσδιορισμός τής έν 
ταΐς κοινοτικαϊς βοσκαϊς ειδικής ταύτης πεοιφερείας, έπί τή 
βάσει τοϋ ποσοΰ καί τοϋ είδους τών κατά τήν προηγουμένην 
φορολογηθέντων κτηνών τής κοινότητας,δυναμενου τοΰ 1 πουρ- 
γείου τών Οικονομικών νά διατάςη άναθεώρησιν καί έντός συν- 
τομωτέρας διορίας,άν αύξηθώσι τα κοινοτικά ζώα ή γεννηθώσι 
σπουδαία παράπονα. "Οσον άφορα τήν δημοπρασίαν τών ύπο- 
λειπομένων έκτάσεων τών κοινοτικών βοσκών, ένεργεϊται αύτη 
τήν ά ’Απριλίου, άν πρόκειται περί θερινών, καί τήν ά Σεπτεμ
βρίου άν περί χειμερινών. Ή ίοιότης τών κατοίκων τής κοινό
τητας βεβαιοϋται καί οιά μαρτύρων, άπαιτεϊται οε,πρός άπο- 
κτησιν αύτής, σταθερά οί’κησις καί άπό χρόνου ικανού συγ- 
κέντρωσις τών ύποθέσεων τοΰ ατόμου.

ΕΤΟΣ 6—ΦΪΑ. 64—1ΟΓΝΙΟΣ 1878.

τόν Ιερέα, πάρεδρον ή σύμβουλον ορίζει ή διοι- 
έν διαφωνία συναποφασίζει μετά τής έπι-

11
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Τοιαύτη είναι ή παρ’ ήμΐν κατάστασις τών κοινοτικών βο
σκών. ’Απολύτως οέν πρέπει νά Οεωρηθή ώς άσκοπος ό οιαχω- 
ρισμός τοΰ προς μίσθωσιν τμήματος αύτών, διότι πρόκειται έν
τεΰθεν νά θεραπευθώσι κοινοτικά· άνάγκαι. Υπολείπεται ή 
γνώσις κατά πόσον άπό τοϋ 1864 έθεραπεΰθησαν αύται. Τό 
ακριβές είναι, ότι άλλη τις διεύθυνσις έπι τοΰ προκειμένου θέ
ματος Οά ήτο άποτελεσματικωτέρα. Εννοώ τήν άναπτυσσο- 
μένην ποικιλίαν τών επαγγελμάτων απανταχού, κατά τι δέ 
μέτρον, και έν αύταϊς ταΐς έξοχικαις κοινότησι. Βεβαίως δέν 
πρέπει νά άφεθή ολόκληρος ή ακίνητος κτήσις τής κοινότητος 
εις τήν χρήσιν όλίγων αύτής ποιμένων πρέπει νά εύρεθή τρό
πος ώφελείας και τών λοιπών μελών τής κοινότητος. Νομίζω 
όμως, ότι ό άνά χεϊρας μηχανισμός έχει τι διαρρέον έκ τών 
δακτύλων, και οτι ή παρέμβασις τής διοικητικής ΰπό πολλάς 
διατελεΐ αμαρτίας. Σταθερότερα διάθεσις τών πλεοναζουσών 
κοινοτικών βοσκών και τοποθέτησις τών έν ταύταις κεφα
λαίων πρός περαιτέρω κοινοτικούς σκοπούς Οά ήτο σύμφωνο - 
τέρα πρός τήν πρακτικωτέραν έποψιν τής οικονομικής άποκα- 
ταστάσεως, τόσον τών κοινοτήτων όσον και τής ποιμενικής 
βιομηχανίας έν γένει.

ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΪΟΡΚΙΙΣ.

Ύπολογιζομένου τοΰ πληθυσμού τοϋ δήμου τών ’Αθηναίων 
εις 6Οχιλ. περίπου κατοίκων, έδαπανήθησαν τψ 1876 διά 
τάς έν γένει δημοτικάς άνάγκας αύτοϋ 308,648 δραχμάς 
ήτοι 50 ορ. έπί έκάστου κατοίκου. Έκ τής έννοιας ταύτης 
τών δημοτικών δαπανημάτων, αί επόμενα·, πόλεις τής μεγά
λης δημοκρατίας τής ’Αμερικής, παριστώσι τά έξής φαινό
μενα: Βαλτιμόρη 81 '/4 δρ. έπί έκάστου κατοίκου, Σικαγό 83, 
Φιλαδέλφεια 86, Νέα Ύόρκη 154!
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Έν γένει ή ένΆΟήναις δημοτική διαχείρησιςτοϋ J876 πα- 
ριστα τό εύχάριστον φαινόμενου, ότι ,αί εισπράξεις (322,847 
δρ ) σφήκαν περίσσευμα έπί τών δαπανών (308,012 δρ.), ανα
βιβαζόμενου εις δρ. 14,199. Αί δαπάναι διαιρούνται εις οκτώ 
κεφάλαια, έκ τών όποιων τό α') δι’ αντιμισθίαν δημοτικών 
υπαλλήλων καί τών διατελούντων υπό τάς αμέσους διαταγάς 
τής Διοικητικής ’Αστυνομίας ’Αθηνών καί Πειραιώς αγροφυ
λάκων, δρ. 3 4,516· τό β') δι’ έξοδα διοικήσεως, ήτοι δικα
στικά, βεβαιώσεως εμμέσων δασμών, τελετών, άγωγίων έπι- 
τροπών, άμάξης Δημάρχου, γραφικά, δημοσιεύσεις κλπ. δρ. 
17,711· τό γ') δι- ένοίκια τοϋ έν ’ΑΟήναις στρατώνος τής 
Χωροφυλακής (δέν έυυοεΐτις κατά πόσου ή διοικητική λογική 
ανάγεται πρός τοιαύτην υπέρ τής πρωτευούσης τοϋ Κράτους 
εύθύνην τοϋ δήμου), τοΰ έν Χαλανδρίω στρατωνίσκου κλπ. 
ορ. 4,508· τό δ') δι’ ένοίκια διδακτηρίων τών δημοτικών 
σχολείων κλπ. δρ. 16,316· οί μισθοί τών διδασκάλων βοη
θών κλπ. υπολογίζονται τώ 187 7 εις δρ. 17,280 δέν σημει- 
οϋνται δέ έν τώ απολογισμοί τοΰ 1876 έ’νεκευ τής παρά τώ 
δημοσίω έκκρεμότητος τοΰ σχετικού λ]σμοΰ· τό ε') διά δη
μοτικά έργα δρ. 127,611 κατά τήν έπομένην άνάλυσιν φω
ταέριου 75,592, οδοποιία 18,590, οικοδομή σχολείου έπί τής 
οδοΰ Άδριανοΰ 12,000, μισθοδοσία οδοκαθαριστών 10,804, 
νέοι φανοί 2,072, δενδροφυτεία 4,536, έπιτηρηταί φωταερίου 
2,984, συντήρησε; δημοτικών καταστημάτων, θέρμανσις κλπ. 
1032· τό γ') δι’ αγαθοεργίας δρ. 6,920- τό ζ') διά πληρω
μήν δημοτικών χρεών δρ. 87,300, έκ τών οποίων 64,564 
άνήκουσιν εις τήν υπηρεσίαν τών παλαιών τοΰ δήμου χρεών· 
τό η') δι’άποθεματικόν κεφάλαιον δρ. 13,128, αΐτινες έδα- 
πανήθησαν πάσα·, εις εκτάκτους δημοτικάς άνάγκας.

Ή έποψις τών ύπό τοΰ δήμου τών Αθηναίων πληρονομέ- 
νων μισθών δεϊται ιδιαιτέρας έξετάσεως καί μάλιστα έν συγ- 
κρίσει πρός τούς έν Νέα'Γόρκη. Καί βεβαίως μέν, οί μικροί 
μισθοί έχουσι τι άνάλογον πρός τήν σημαντικότητα τών πό
ρων δέν πρέπει όμως νά νομίστ, τις, οτι καί αί εις άντάλλαγ- 
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μα αύτών χορηγούμενοι υπηρεσία1, οέν έχουσι τι κατά φύσιν 
άνάλογον. Τοιουτοτρόπως S,000 ορ. ενιαύσιος μισθός οιά τον 
δήμαρχον τών Αθηναίων, τόν πρώτον αύτόν δημοτικόν άρ
χοντα τής 'Ελλάδος, είναι κατώτερος παντός σκοπού· καί άν 
προστεθή ή άμαξα αύτοΰ, ορ. 3,600 κατ έτος, πάλιν οι οικο
νομικοί όροι τόσον ύψηλοϋ 'υπουργήματος διατελοΰσιν εις φα
νερών δυσαναλογίαν. Κατόπιν τοΰ δημαρχικού μισθού ερχεται 
ό του γραμματέως τής δημαρχίας, τοϋ δημοτικού είσπράκτο- 
ρος καί τοΰ μηχανικού τής πόλεως άνά δρ. 2,400 κατ έτος· 
ό τοΰ τελευταίου συνδέεται πρός τήν πανταχόθεν έκδηλουμέ- 
νην μηχανικήν τοϋ άστεος δυσαρμονίαν. Ό μισθός τοϋ πρώ
του δημοτικού διδασκάλου δρ. 1440 και μετ αύτόν άνά 1 200 
διά τούς ετέρους καί τάς διδασκαλίσσας· εις τούς μισθούς τού
τους πρέπει νά προστεθή καί τό χορηγούμενου ένοίκιον άπό 
600 μέχρι 360 δρ. κατ’έ’τος. Έάν έξαιρέσωμεν τόν διεκπεραιω- 
τήν τοϋ δήμου, οστις λαμβάνει 1,560 ορ. και τον λογιστήν 
λααβάνοντα 1,200, τών λοιπών δημοτικών υπαλλήλων οί 
μισθοί καταβαίνουσι μέχρις έπικινδυνωδεστάτων ποσοτήτων.

Τί νά εΐ’πη τις άπέναντι τών δημοτικών τής Νέας 'Τορκης 
μισθών ! Ό δήμαρχος λαμβάνει 72,000 δρ. κατ’έ’τος, ό γραμ- 
ματεύς του 28,800, έκαστος τών δύο βοηθών του 18,000, 
ό ελεγκτής τής πόλεως 60,000, ό νομικός σύμβουλος τής 
πόλεως 90,000 καί έκαστος τών βοηθών αύτοΰ 60,000, ό 
δημόσιος κατήγορος 36,000 καί έκαστος τών δύο βοηθών αύ
τοΰ 18,000, ό έπί τών δημοτικών έργων μηχανικός 60,000, 
ό δημοτικός άστυνόμος 48,000 καί έκαστος τών τριών βοη
θών του 36,000, έκαστος οδηγός περιπολίας 7,200, ό πρόε
δρος τών δημοτικών πτωχοκομείων 39,000 καί έκαστος τών 
δύο βοηθών του 30,000,ό άρχηγδς τών πυροσβεστών 45,000 
καί έκαστος τών δύο βοηθών των 30,000, έκαστος οδηγός 
τών πυροσβεστών 7,200, ό διευθυντής τών δημοτικών εισ
πράξεων 39,000 καί έκαστος τών δύο βοηθών του 30,000, 
ό διευθυντής σχολείου 33,000, διδάσκαλος πρώτης τάξεως 
28,500, επιθεωρητής 33,000, ό επιτηρητής τών δημοτικών 

δενδροστοιχιών και περιπάτων 30,000, ό ταμίας τοΰ δήμου 
180,000!'

Ενώπιον τοιούτων δημοκρατικών μισθών οί Αθηναϊκοί ά- 
ποκαλύπτουσι μετ’ έκπλήξεως τήν ισχνήν κεφαλήν των. Πρό 
150 έτών ή Νέα Ύόρκη περιείχε 4,622 κατοίκους καί νΰν 
1,073,000. Μετά τό Αονδϊνον είναι ή σημαντικωτέρα πό
λις τοϋ εμπορικού κόσμου, καί όταν έπρόκειτο νά σωθή ή 
"Ενωσις, έχρησίμευσεν ώς βάσις έκθύμων άγώνων καί άφει- 
οών Ουσιών. Άλλ’ οί άνθρωποι έκει δέν ειχον προγόνους, ϊνα 
κοιμώνται ΰπό τάς ήρωϊκάς δάφνας εκείνων καί περιμένωσι 
τόν καρπόν τοΰ παραδείσιου δένδρου άπό ξένους εύγνώμονας. 
Έχοντες τήν συνείδησιν τής ισχύος των, άπεφάσισαν αυτοί 
νά κατασκευάσωσι τό μεγαλεΐόν τής πατρίδος των. Καί έπι- 
κτίζουσι καθ’ έκάστην, μή έκτείνοντες ΰπτίαν τήν παλάμην 
καί ταπεινοΰντες τήν διάνοιαν, αλλά συσφίγγοντες τόν γρόν- 
θον καί άναβιβάζοντες τον νουν.

ΠΛΙΙΡΩΜΑΙ ΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Είναι νομίζω, άπό Ολιβεράς κατά τό μάλλον ή ήττον πεί
ρας, κοινώς όμολογουμένη ή περί τά δημόσια έργα ατυχία 
ημών. Χωρίς δέ νά εννοώ ούδενός ειδικού τήν φιλοτιμίαν νά έγ- 
γίσω, καί γεφύρας είδομεν καταρρεούσας καί οικοδομάς κρη- 
μνιζομένας καί οδούς ΰποφευγούσας εις τά πρώτα βάρη καί 
τάς πρώτας βροχάς. ’Ιδιαιτέραν προξενοΰσιν αί'σθησιν έργα 
έν τώ μέσω έγκαταλειπόμενα, καί δέν είναι πρωτάκουστος ή 
παρεμπόδισις αύτών άπό ποικιλωτάτων ελατηρίων.

Μεταξύ δλων άρκεΐ μοι ή έποψις τής δολιότητος τοΰ έπι- 
χειρηματίου έργολάβου. ’Ενδιαφέρει αύτώ, ποίν ή άρχίση τήν 
ύποχώρησιν, νά συγκεντρώση έν τω βαλαντίω του, οσον ένε- 
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στι, πλείονα ποσά έκ τών είς αύτον ύφειλομένων μετά τήν ορ
θήν τοϋ έργου συμπλήρωσιν. 'Επειδή, καθ' οσον προβαίνει τό 
έ'ργον, αί οικονομικά! προμήθειας τοΰ έργολάβου έξαντλοϋνται, 
έπεκράτησεν απανταχού ή διά λ|σμόν τοΰ συντελεσθέντος 
ήδη μέρους έκ τοϋ ολου έργου καταβολή άναλόγου ποσοϋ έκ 
τής αρχικής συμφωνίας. Ή βάσις, ήν έπι τοϋ προκειμένου εθε- 
σεν ό περί δημοσίου λογιστικού νόμος τής 1 ’Οκτωβρίου 1852 
(άρθ. 29) ήτο οτι αί είς λ]σμόν πλήρωμα! έπρεπε πάντοτε νά 
ώσι κατά τό έν τρίτον κατώτεραι τών δικαιωμάτων, οσα βε- 
βαιοΰυται διά τακτικών έγγραφων, προσδιοριζόντων τήν τετε- 
λεσμένην υπηρεσίαν κατά ποσότητα καί αξίαν. Ύπό πάσαν 
έννοιαν, τοιαύτη εξασφάλισες τών δημοσίων συμφερόντων διά 
τοΰ ’/3 τής συντελεσΟείσης αξίας δύναται νά θεωρηθή ώς άξιό- 
λογος, ούδαμώς δυναμένη νά σκανδαλίση τήν επιχειρηματικήν 
πονηριάν άπό τών εις λ]σμόν πληρωμών.

Έν τούτοις ό τελευταϊόν ύηφισθείς νόμος ΧΟΒ' τής 21 
'Ιανουάριου 1878 μετέβαλε τήν βάσιν ταύτην τής έξασφαλί- 
σεως μέχρις ορίων άξιων ιδιαιτέρας έξελέγξεως. Άναγινώσκω 
έν άρθρου 1 «ι» αύτοϋ, ότι έπιτρέπονται αί πρός τούς έργολάβους 
είς λ]σμόν πλήρωμα! μέχρι τών ’/10 τήί άξίας τής τετελε
σμένης έργασίας καί μέχρι τών "ή τής αξίας τών εισηγμένων 
εις τά έργοτάξια υλικών (άφαιρουμένης τής τελευταίας πο
σότητας έκ τής πρώτης, έάν ζητώνται άμφότερα). Τοιουτο
τρόπως τό ’/10 μόνον κινδυνεύει ό επιχειρηματίας τήν στιγμήν, 
καθ’ ήν μεταβάλλει τόν σκοπόν τής έξακολουθήσεως. Άρχει 
δέ νά λειτουργήση, έν τή σειρά τών προσεγγίσεων, δολερά τις 
ή άλλη παραπλάνησες, ί'να άποβάλη τό δημόσιον μίαν τών 
πρακτικωτάτων εγγυήσεων, τήν τής έξαρτήσεως ήτοι τοϋ 
έπιχειρηματίου, οσον άφορα τήν ορθήν τοΰ ολου έργου συμ- 
πλήρωσιν, έκ τής δφειλομένης αύτω σπουδαίας χρηματικής 
ποσότητας, απέναντι τών συντετελεσμένων μερών. Έν γένει 
ή διά τοϋ νεωτάτου νομοΟετήματος έξασΟένισις αύτη τών 
προύπαρχουσών εγγυήσεων φαίνεται μοι παρακεκινδυνευμένη.

ΠΕΡΙ ΟΠΙΟΥ.

Υπάρχει είδος τι μηκώνων (κοινώς παπαρούνων),τών όποιων 
ό ζωμός, παραδιδόμενος είς φυσικήν ή τεχ νητήν διά τοϋ ήλιου 
ή τοΰ πυρος έξάτμισιν, άφίνει υποστάθμην χρώματος υπερύθρου. 
Ή ούσία αύτη είναι το όπιον· στερεουμένη οιά πάσης δυνατής 
ξηρασίας, συγκομίζεται κατά τό θέρος εϊς μικρούς βώλους, οί- 
τινες έντός φύλλων περιτυλισσόμενοι εισάγονται είς το έμπόριον. 
Οί βώλοι ούτοι έ'χουσί τι εϋπλαστον, υπόπικρου καί δριμύ, 
γνωστοί οέ έν Εύρώπη μόνον έυ τή φαρμακευτική,χρησιμεύου- 
σιυ έν τή Ανατολή είς κάπνισμα καί μάσημα, διά τών όποιων 
ή διάνοια μεθύσκεται καί μεταφέρεται είς κόσμον φανταστι
κόν έν μέσω τής νάρκης τών ονείρων. Ύπό τάς άναΟυμιάσεις 
αύτοϋ οί Βουλωμένοι λαοί λησμονοΰσι τάς αθλιότητας τοϋ 
παρόντος, ί'να καταβώσι ταχύτερου τήν κλίμακα τοϋ ανθρω
πισμού. Καθώς παρατηρεί ό Christlied, 15 τοϊς °/0 έν Κίνα 
νόσων ανάγονται είς τήν χρήσιν τοΰ οπίου· έν γένει τό μέλ
λον τοϋ όπιοφάγου είναι, έντός συντόμου προθεσμίας, κατα
στροφή φυσική, ήθική καί οικονομική- τά έγκλήματα κατά 
τής ζωής καί τής περιουσίας έρχονται κατόπιν· μέχρι καί αύ
τής τής πωλήσεως τής γυναικός καί τών τέκνων δέν διστά
ζει ο δπιοφάγος.

Ή άρχαιότης έγνώριζε τό όπιον, καί φαίνεται, οτι είδος αύ
τοϋ υπήρξε τό κώνιον, οπερ έπότισαν οί ’Αθηναίοι τον Σω- 
κράτην· συνελέγετο διά παρακεντήσεως εις σταγώνας δακρύων, 
ή διά Ολίψεως τών κεφαλών τών μηκώνων. Όσον άφορα την 
νεωτέραν ναρκωτικήν χρήσιν τοϋ όπίου, ή παραγωγή του 
άπαντάται είς διαφόρους τόπους, έκ τών όποιων οί κυριώτεροι 
είναι ή Μικρά Άσία, ή Αίγυπτος, ή Περσία καί ή Ινδία. Έν 
τή Μικρά ’Ασία τό άπομνημονεύει ήδη ό Διοσκορίοης, λέγων 
οτι τήν πρωίαν, μετά τήν έξάτμισιν τής δρόσου, έχάραττον 
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τάς κεφαλάς τών μηκώνων και συνέλεγον έντός κογχμλίων τό 
ρέον δάκρυ αύτών, οπερ ούτως άπεξηραίνετο, δπως και νϋν εις 
μικρούς βώλους. Τό δπιον τής Σμύρνης είναι τό έκλεκτότερον 
όλων τών λοιπών, οί βώλοι του έχουσι τι διαφανές και διχο
τομούμενοι παριστώσιν ιδιαίτερων δακρύων σφαιρίδια- κατό
πιν αύτοϋ έρχεται το ο’πιον τής Κωνσταντινουπόλεως, πολ- 
λάκις συγχεόμενον μετά του Σμυρναϊκοΰ. Τό δπιον τής Αίγύ- 
πτου καί τής Περσίας κατέχει τήν δευτέραν θέσιν, ύπόκειται 
δέ πλειότερον εις τήν διαλυτικήν τής ατμόσφαιρας έπιρροήν. 
Τό δπιον τής Ινδικής ανήκει εις τήν τελευταίαν κατηγορίαν, 
καί καλλιεργείται εις μεγάλας διαστάσεις. Ή έκτασις τών 
παραγουσών αύτό γαιών υπελογίσθη τελευταΐον εις 5 1/2 Εκα
τομμύρια στρέμματα. Άρκεϊ δέ νά σημειωθή πρός ολοσχερή 
κατανόησιν τής σημαντικότητος τοϋ προϊόντος τούτου έν τή 
Ινδική, οτι τό έβδομον τών κυβερνητικών εισοδημάτων της 
προέρχεται έκ τοΰ οπίου.

Κατά τό έτος 1875 είσήχΟησαν εις τήν Ούρανίαν Αύτο- 
κρατορίαν έκ τής ’Ινδίας 90,000 κιβώτια δπίου αξίας 280 
έκατομ. δραχμών. Πρό εκατόν έτών μόλις ήτο γνωστόν ώς 
φάρμακον. Περίεργος είναι ή ορμή τής διαδόσεώς του. Έντός 
εικοσαετίας έπήνεγκε τόσας καταστροφάς, ώστε τφ 1799 
άπηγορεύθη ή έν Κίνα εισαγωγή αύτοϋ. Τότε δμως κατέφυγε 
τό δπιον εις τήν προστασίαν τοϋ λαθρεμπορίου, οπερ κατί- 
σχυσε πάσης προνοίας διοικητικής καί έπί τέλους έγέννησε 
δύο πολέμους, τώ 1839 καί τφ 18G0, έκ τών όποιων ό τε
λευταίος κατέληξεν εις τήν έλευθέρωσιν τής εμπορίας τοϋ 
δπίου, άντί τελωνίου 2 περίπου δραχμών κατά πάσαν ’Αγ
γλικήν λίτραν. Άλλ’ εις τήν έκ τής ’Ινδίας εισαγωγήν τοϋ 
δπίου πρέπει νά προστεθή καί ή εγχώριος έν Κίνα παραγωγή, 
ήτις μεγάλας έλαβε κατά τά τελευταία έτη διαστάσεις, Μόνος 
ό αριθμός τών έν τή πόλει Ning-po οπλοπωλείων δύναται νά 
έξηγήση τήν σημασίαν τής Σινικής καταναλώσεως- υπολο
γίζονται εις 2,70(1, καί αναλογεί 1 πρός 148 κατοίκους. Μέ
χρι καί αύτών τών ανακτόρων τοϋ Ούρανίου αύτοκράτορος 

είναι ώργανισμένον τοιοϋτον όπιοπωλεϊον, ώς άν εί δέν ήρκει 
τό ναρκωτικόν τοΰ μεγαλείου δηλητήριον.

ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΤΠΣ ΕΚΚΛΠΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΤΟΤ 1821.

Ή έλληνική έκκλησία υπηρέτησε πάντοτε τήν έθνικήν υ- 
πόθεσιν εις τοιοϋτον βαθμόν, ώστε μεταξύ όλων τών δυνάμεων 
τοϋ έλληνισμοϋ δικαίως άπολαμβάνει τά πρωτεία τοϋ άγώ- 
νος. ’Ενώπιον ούδεμιας θυσίας ύπεχώρησε. Καί σώματα καί 
χ ρήματα προσέφερε ολοκαύτωμα εις τόν βωμόν τής αναγεννώ- 
μένης πατρίδος. Διότι ή πίστις καί ή πατρίς άχώριστα έθεω- 
ρήθησαν έν τώ τμήματι τούτω τής γής, τό όποιον οίκοΰμεν, 
καί έν τή κοινή συνειδήσει μεταξύ ναοΰ καί πόλεως υπήρξε 
πάντοτε αιώνια άνταλλαγή ιδεών καί αισθημάτων.

Ό έπόμενος τής 5 Απριλίου 1822 έν Κορίνθω έκοοθείς 
νόμος ανήκει εις τήν οικονομικήν έποψιν τής πρός τήν πα
τρίδα έπικουρίας τής εκκλησίας, καί δύναται νά χρησιμεύση 
ώς αφετηρία τών άρχαϊκωτέρων τοϋ έλληνισμοϋ σκέψεων, πρός 
τήν κατά σκοπόν διεύθυνσιν τών δυνάμεων αύτοϋ.

’Επειδή νέος στόλος έχθρικός, έκπλεύσας άπό τόν Ελλή
σποντον, διευθύνεται καθ’ ημών

’Επειδή ό άσπονδος ήμών εχθρός, κάί τοι πολλάκις νικηθείς 
άπο τά όπλα μας, επιμένει μεταχειριζόμενος ολα τά δυνατά 
μέσα, διά νά έκπληρώση τούς έκδικητικούς σκοπούς έναντίον 
τής πατρίδος καί τής ξέρας ήμών θρησκείας·

Επειδή, έφ’ όσον φαίνεται μεγαλειτέρα ή έπιμονή τοΰ εχ
θρού πρός κατόρθωσιν τών άδικων καί άνοσίων σκοπών του, 
έπί τοσοΰτον δφείλομεν καί ήμεϊς, Οαρροΰντες εις τήν θείαν
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άντίληψιν, εις τό δίκαιον του έπιχειρήματος καί εις τάς προ- 
τητέρας μας τύχας, νά δηπλασιάσωμεν τήν προθυμίαν μας, 
καί νά δείξωμεν εις τον έχθρόν καί εις ολον τόν κόσμον, οτι 
άπεφασίσαμεν νά Ουσιάσωμεν τό πάν, διά νά ύπερασπισθώ- 

τά ύπάρχονταιχεν τήν πίστιν, πατρίδα, ελευθερίαν, τιμήν, 
χαι τήν ιδίαν μας ύπαρξιν

Έπειδή όμολογουμένως τό άρμοδιώτερον μέσον εις μα
ταίωσή τών σκοπών τοϋ έχθροϋ είναι ή τάχιστη έκπλευσις 
τοϋ εθνικού στόλου, ή οέ στέρησις τών χρημάτων είναι τό 
μόνον έμπόδιον τοϋ αναγκαίου τούτου έπιχειρήματος, και ε
πομένως μας αναγκάζει νά προσδράμωμεν εις άμεσους πη- 
γάς, οσαι ήμποροϋν νά μάς δώσωσιν έκ τοϋ προχείρου τήν 
άπαιτουμένην χρηματικήν ποσότητα·

Επειδή μοναι άμεσοι πηγαί, οπού πρέπει νά καταφύγωμεν 
εις τοιαύτην κατεπείγουσαν χρείαν, είναι ό χρυσός και ό άρ
γυρος τών Μοναστηρίων καί ’Εκκλησιών, μέταλλα, τά όποϊα 
γινόμενα νομίσματα, προσφερουσι τό έτοιμότατον μέσον διά 
νά πλουτήση τό εθνικόν ταμειον, καί ούτω νά κατασταθή 
έπιτήδειον εις τό νά παρέξη τάς άπαιτουμένας δαπάνας πρός 
ύπεράσπισιν τής πατρίδος· ή δέ άφαίρεσις αύτη τοϋ χρυσού 
καί αργύρου, απλών κοσμημάτων καί έ’ργον πολυτελείας θεω
ρούμενων, δέν αντιβαίνει ποσώς εις τό προς τήν αγίαν "Εκ
κλησίαν δφειλόμενον σέβας, τής οποίας ό θεμελιωτής καί 
νυμφίος ήγάπησε τήν απλότητα, ταπείνωσιν καί πτωχείαν

Επειοή τελευταίου, τό συμφέρον καί ή σωτηρία τής Πα
τρώος είναι σφικτά ενωμένα μέ τήν ύπαρξιν καί λαμπρότητα 
τής θρησκείας, καί έάν εκείνη χαθή, αύτη βεβαίως καθυβρί
ζεται και καταπιέζεται, ώστε καί μόνος αύτός ό ισχυρός καί 
αναντίρρητος λόγος δικαιόνει ίκανώς τά πρός σωτηρίαν τής 
πατρίδος λαμβανόμενα μέτρα·

α) Ολα τά χρυσά και αργυρά σκεύη τών Μοναστηρίων 
και "Εκκλησιών, τών κατά πάσαν τήν έλληνικήν επικράτειαν, 
νά δοθώσιν εις τό έθνικόν Ταμειον.

β) Τά αύτά σκεύη ή τό άντίτιμον αύτών έξ έθνικών κτη- 

αάτων νά άφιερωθώσι πάλιν εις τά Μοναστήρια καί Εκκλη
σίας, άφ" ών έλήφθησαν, μετά τήν άποκατάστασιν τών πραγ
μάτων τής Πατρίδος.

γ) ’Εξαιρούνται άπό τόν αριθμόν τών εΐρημένων σκευών αί 
εικόνες, τά ιερά δισκοπότηρα καί αί λαβίδες.

δ) Νά διορισθώσιν άπό τής Διοικήσεως απεσταλμένοι, κα
τά τήν παράστασιν τών Μινίστρων τής Θρησκείας καί τής 
Οικονομίας, διά νά φροντίσωσι τήν σύναξιν τών εΐρημένων 
χρυσών καί άργυρών σκευών.

ε) Οί παρά τοϋ Μινίστρου τής Θρησκείας απεσταλμένοι 
νά καταστρώσωσι λεπτομερή καί πλήρη καταγραφήν τών έξ 
έκαστου τών Μοναστηρίων καί ’Εκκλησιών παραλαμβανομέ- 
νων χρυσών καί άργυρών σκευών, νά ζυγίσωσιν άκριβώς έκα
στον αύτών καί νά δώσωσιν άπόδειξιν περιλαβής εις τούς 
κατά μέρος -ηγουμένους τών Μοναστηρίων ή έπιτρόπους τών 
’Εκκλησιών.

ς·) Οί αύτοί άπεσταλμένοι νά παραδώσωσι ζυγισμένα τά 
διάφορα είδη σκευών εις τούς άποσταλμενους τής Οικονομίας, 
καί νά λάβωσι παρ’ αύτών άπόδειξιν περιλαβής.

ζ) “Ολα τά άποδεικτικά τών άποσταλμένων τής θρησκείας 
νά παρρησιασθώσιν άπό τούς ηγουμένους καί επίτροπους εις 
τό Μινιστέριον τής Θρησκείας, διά νά δοθώσιν εις αύτούς έ’τερα 
άποδεικτικά, βεβαιωμένα ύπό τής Διοικήσεως.

η) Ό Μινίστρος τής Θρησκείας νά συνάξη άπό τούς άπο- 
σταλμένους του δλα τά μερικά άποδεικτικά τών διαφόρων ά
ποσταλμένων τής Οικονομίας, καί διδων αύτά εις τό Μινιστέ- 
ριον τής Οικονομίας, νά λάβη έ'ν γενικόν άποδεικτικον τοϋ 
Μινιστερίου τούτου.

0) Ή Διοίκησις θέλει λάβει δλα τά άναγκαϊα μέτρα καί 
τήν άνήκουσαν προσοχήν διά τήν ταχεϊαν καί άσφαλή με- 
τακόμισιν τών εΐρημένων σκευών εις τον τοπον, οστις παρ 
αύτής θέλει διορισθή.

ι) Τά εΐρημένα σκεύη νά μεταβληθώσιν εις νομίσματα διά 
νά έπαρκέσωσιν εις τάς μεγίστας τής Πατρίδος χρείας.
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ια) Νόμος ιδιαίτερος θέλει διορίσει καί διατάξει οσα απαι
τούνται διά τήν νομισματοκοπίαν.

ι*>)  Ό Μινίστρος τής Θρησκείας και τής Οικονομίας, έκα
στος κατά τό άνήκον αύτώ μέρος, νά φροντίσωσι τήν έκτέλε- 
σιντοϋ παρόντος νόμου, οστις τυπωθείς, θέλει δημοσιευθή καί 
προστεθή εις τήν συλλογήν τών νόμων.

(*) Τό επόμενον τιμολόγιον έχει τινα σχέσιν πρός την ολην δο
κιμαστικήν μέθοδον. Λυδία λίθο; 3—33 δρ. Μεταλλικός άστίρ 
δέκα κομβίων αργυρούς μέν 22—28 δρ. χρυσοΰ; δέ 67—73’ τό 
ημισυ, έάν περιέχω πέντε κομβία,

Π.

ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟΣ.

Μεταξύ τών διαφόρων μεθόδων, τάς όποιας έπιγινώσκει ή 
έπιστήμη εις έξακρίβωσιν τής καθαρότητος τών πολυτίμων 
μετάλλων, ή μέθοδος τής )?υδίας λίθου έχει βεβαίως τά δι
καιώματα τής προτεραιότητος καί τής εύκολωτέρας χρήσεως. 
Ή διά τοϋ πυρές π. χ. ή διά τών υγρών δοκιμασία μετέχει 
έπιστημονικών δυσχερείων δυσυμβιβάστων πρός τάς άνάγκας 
τής πρακτικής. Έν τούτοις τεμάχιον λυδίας λίθου δύναται 
εις έξησκημένον οφθαλμόν νά δείξη προχείρως τά σημεία τής 
έσωτερικής ποιότητος τοΰ δοκιμαζόμενου χρυσού ή άργύρου.

Ή λυδία λίθος μαρτυρεί τήν έκ τής Μικρας Ασίας κατα
γωγήν της. Είναι πολύ συνεπές, εκεί, ένθα ευρε τον πρώτον 
χρυσόν ή άρχαιότης, εκεί νά χορηγήση ή φύσις καί τό μέσον 
τής έπαληΟεύσεως αύτοϋ. Σήμερον ή λυδία λίθος εύρίσκεται 
καί έν ’Ιταλία καί πολλαχοϋ τής κεντρικής Εύρώπης. Είναι 
ειΟος στερεωτάτου και καθαρωτάτου κρυσταλλώδους λίθου 
(quarz)’ ή άκόνη δίδει σχετικήν περί αύτοϋ έννοιαν.

Ή ΖΡήσ!' τήί λυδίας λίθου ένεργείται ώς έξής· τρίβεται 
έπ’αύτής εις άνάλογόν τινα γραμμήν τό δοκιμαζόμενου μέταλ- 
λον, νόμισμα είναι τοϋτο, σκεύος ή κόσμημα. Έάν τά έπί 
τής λίθου μένοντα ίχνη τοϋ μετάλλου είναι έπι χρυσοΰ ερυθρά 
καί έπί άργύρου ύποκυανόλευκα, πρώτη τις συνίσταται έντεΰ
θεν ένδειξις περί τής γνησιότητος αύτών. Άλλά τό πείραμα 

εξακολουθεί· σταγών νιτρικού οξέος έπί τής χρυσής γραμμής 
αρκεί ίνα διώξη τά έν αύτη ίχνη τοϋ χαλκού, οστις χρησι
μεύει εις τήν νόθευσιν τών χρυσών αντικειμένων, σταγών δέ 
τοΰ λεγομένου βασιλικού ύδατος άρκεί έπί τής άργυράς γραμ
μής, ίνα έξαφανίση ολα τά ίχνη.

Κατά τάς περιστάσεις τό έπί τής λυδίας λίθου πείραμα 
προχωρεί έτι μάλλον πρός μείζονα έξακρίβωσιν. Ύπάρχουσι 
αστέρες μεταλλικοί, έ’χοντες πέντε ή δέκα έξοχάς έπί τής πε
ριφέρειας, έκάστη τών όποιων έχει έπί τοΰ άκρου της κομβίον 
έκ χρυσοΰ, άν πρόκειται περί δοκιμασίας χρυσού, καί έξ άργύ
ρου άν πρόκειται περί δοκιμασίας άργύρου (’). "Εκαστον κομ
βίον έχει ιδιαίτερον μίγμα έκ προοιμίων γνωστόν καί φέρει έπί 
τής βάσεώςτου τόν αριθμόν τής καθαριότητος αύτοϋ εις τόσα 
π. χ. χιλιοστά. Τοιουτοτρόπως άφ' ένός μέν σύρεται ίσχυρώς 
διά τοϋ δοκιμαζομένου μετάλλου γραμμή ολίγων χιλιοστομέ
τρων έπί τής λυδίας λίθου καί παρά τή γραμμή ταύτη έτεραι 
γραμμαι διά τών κομβίων τού μεταλλικού άστέρος. Έάν πρό
κειται περί δοκιμής άργύρου, συγκρίνεται ή γραμμή, τήν όποιαν 
άφίνει ούτος πρός έκείνας, τάς όποιας άφίνουσι τά κομβία τού 
άργυρού μεταλλικού άστέρος, καί κατατάσσεται άναλόγως ό 
δοκιμαζόμενος άργυρος εις τόν άριθμόν τής καθαριότητος τού 
κομβίου, πρός τήν γραμμήν τοϋ όποιου ομοιάζει· ή άκρίβεια 
φθάνει μέχρι 15 χιλιοστομέτρων, δηλαδή είναι μεγίστη.

.Έάν δέ πρόκειται περί δοκιμασίας χρυσοΰ, δλαι αί γραμμαι, 
τόσον αύτοϋ δσον καί τοϋ χρυσού μεταλλικού άστέρος,βρέχον
ται διά πτερού έκ μίγματος ύγροΰ, τό οποίον άποτελοϋσι 2 
μέρη υδροχλωρικού οξέος, 38 νιτρικού οξέος καί 25 ύδατος· τό 
μίγμα τούτο κατασκευάζεται ούτως, ώστε εις θερμοκρασίαν 12 
βαθμών δέν έπενεργεϊ έπί τών χρυσών κατασκευασμάτων τών 
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έχόντωυ καθαριότητα άνω τών 0,750, ήτις είναι ή κατω- 
τάτη έν χρήσει εϊς τήν άδολίευτον χρυσοποι'ι'αν. Έάν τό δο
κιμαζόμενου χρυσοϋν μετάλλου είναι ποιότητας ύπό τό 0,7 50, 
ή γραμμή αύτοϋ άμαυροϋται, καί τό υγρόν μίγμα καθίσταται 
πράσινον. Έάν απ’ έναντίας είναι ποιότητος άνω τών 0,750, 
υπάρχει στάδιον εϊς σύγκρισιυ πρός τάς λοιπός γραμμάς τοϋ 
χρυσοϋ μεταλλικού άστέρος. Τοιουτοτρόπως προς οποίαν δο
κιμαστηρίου γραμμήν άναλογεϊ τό δοκιμαζόμενου αντικείμε
νου, έκείνης τήν ποιότητα έχει και τόν αριθμόν διά πάσης 
ακρίβειας.

Ή χρήσις τής λυδίας λίθου, οσω προβαίνομεν πρός τήν τρα
πεζικήν οικονομίαν, τόσω έλαττοϋται έν τή κοινή πρακτική. 
Τά μέν νομίσματα υποβάλλονται είς συστηματικώτερον έλεγ
χον, ή δέ πιστωτική κυκλοφορία άφαιρεΐ σπουδαίου μέρος τής 
νομισματικής. Καί ή τελειότερα αστυνομική τής πολιτείας 
ένέργεια δέν δύναται νά θεωρηθή ώς άσχετος πρός τό φαινό
μενου τοΰ περιορισμού τής κιβοηλίας, ήτις είς παρωχημένους 
χρόνους άπετέλει αληθή μάστιγα κοινωνικήν.
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4,595,914 λ. στ. άντιστοιχούσας πρός 115 περίπου έκατομ. 
δραχμών.

ΤΙ έ'πούις τών εισπράξεων κατά τό έυ λόγω δεκατριήμερον 
έπι μέν τού έτους 1877 παριστα λ. στ. 3,785,324 έπι δέ τού 
έτους 1878 λ. στ. 4,673,174. "Ώστεσύν τή αύξήσει τών έξό · 
δων παρατηρεϊται καί αύξησις εσόδων κατά 887,850 λ. στ. 
Τά πλεονάσματα τών δαπανημάτων έκαλύφθησαν, κατ’ άμ
φότερα τά δεκατριήμερα, άπό τών ανοικτών λήσμών τής Κυ
βερνήσεως παρά τή ’Αγγλική Τραπέζη καί τή ’Ιρλανδική 
(5,988,650 τφ 1877 καί 6,243,389 τώ 1878) και άπό 
ομολογιών τού θησαυροφυλακείου (2,503,000 το 1878).

Καί αΐ μέν τάσεις είς αύξησιν τών δαπανημάτων έξηγοΰν- 
ται έκ τών στρατιωτικών τής ’Αγγλίας παρασκευών. Ό προϋ
πολογισμός τοϋ 1878 —79 περιέλαβε προϋποθέσεις,τάς όποιας 
ή δύναμις τών πραγμάτων δύναται νά ύπερβή πολύ περισσό
τερον. Όπωςδήποτε κατά τάς προϋποθέσεις ταύτας, ή αύξη- 
σις τών δαπανών διαμοιράζεται ώς εξής· 424,665 λ. στ. υ
πηρεσία νέων δανείων τής έπικρατείας, 483,635 λ. στ. στρα
τός τής ξηράς, 75,309 λ. στ. ναυτικόν, 600,000 λ. στ. φύ
λακα! 256,000 λ. στ. δημοσία έκπαίδευσις. Μάθημα δέ δι- 
οακτικον, ότι αί φυλακαί κατέχουσι τήν πρώτην βαθμίδα είς 
τήν κλίμακα τής αύξήσεως τών δημοσίων δαπανημάτων τής 
’Αγγλίας, μεθ’ δλας τάς άπειλουμένας δυσχερείας τού ήρτη- 
μένου ανατολικού ζητήματος.

Όσον άφορα τάς είς αύξησιν τών δημοσίων έσόδων τάσεις 
τής Αγγλίας, ένώ άφ’ ενός ό προϋπολογισμός 187 7-78 άνε- 
βίβαζεν αυτά είς 79,146,000 λ. στ. άφ’ ετέρου αί εισπράξεις 
τοϋ έτους τούτου τά άνεβίβασαν είς 79,736,298 λ. στ. ήτοι 
έπί πλέον κατά 617,298 λ. στ. Έάν έξαιρέσωμεν τόν φόρον 
έπι τής καταναλώσεως (excise), οστις έπί τού έτους τούτου 
ύπέκυψευ είς έλάττωσιν κατά 36,000 λ. στ., αί λοιπαί πηγαι 
τοΰ δημοσίου πλούτου τής Αγγλίας άπεοείχθηταυ γονιμότε
ρα·. τών προϋπολογιστικώυ προϋποθέσεων, κατά 119,000, λ. 
στ. τό τελωνίου, κατά 36,000 το χαρτόσημου,κατά 110,000 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.

Δυνάμεθα άπό τελευταίων έπισήμων δημοσιεύσεων τής ’Αγ
γλικής Κυβερνήσεως νά μελετήσωμεν τά οικονομικά τής ’Αγ
γλίας, διά τρόπου ήκιστα άλλοτρίου πρός τά σημεία τών και
ρών, τά όποια καλοϋσι τήν Αγγλικήν δύναμιν, τόσου έγγύς 
πρός τάς τύχας τής καθ’ ημάς ’Ανατολής. Αί πρώται δέκα 
καί τρεις ήμέραι τής πρό ολίγου, κατ’ ’Απρίλιον, άρξαμένης 
οικονομικής τοΰ ’Αγγλικού προϋπολογισμού χρήσεως άπήτη- 
σαν τήν δαπάνην 13,456,834 λ. στ. άντί τών 9,860,980 
τάς οποίας προ ένος έτους έδαπάνησεν ή ’Αγγλία κατά το 
αυτό διάστημα άπό 1—13 ’Απριλίου 1 877, ήτοι έπί πλέον
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λ. στ. ό έγγειος καί έπί τών οικοδομών φόρος, κατά 280,000 
λ. στ. ό έπι τοΰ εισοδήματος φόρος, κατά 50,000 λ. στ. τό 
ταχυδρομεϊον, κατά 10,000 λ. στ. ό τηλέγραφος καί κατά 
47,415 τά διάφορα. — Τό ρεϋμα τών αύξήσεων τούτων έξα- 
κολουθεϊ άζμαϊον κατά τό πρώτον δεκατριήμερον τοΰ άρξα- 
μένου οικονομικού έτους τής ’Αγγλίας 1 —13 ’Απριλίου 1878, 
σχετικώς δέ πρός τήν 1 —13 ’Απριλίου 187 7 παριστα τά 
έξης φαινόμενα: Τελώνιον 1,521,000 λ. στ. τή 1 —13 'Α
πριλίου 1878 άντί 929,000 τή 1 —13 ’Απριλίου 1877· φό
ρος έπί τής καταναλώσεως (excise) 1,372,000 λ. στ. άντί 
1,210,000· χαρτόσημου 504,000 λ. στ. άντί 465,000· έγ
γειος καί οικοδομών φόρος 153,000 λ. στ. άντί 125,000· έπί 
τοϋ εισοδήματος φόρος 269,000 λ. στ άντί 230,000· ταχυ
δρομεϊον 550,000 λ. στ. άντί 526,000· τηλέγραφος 55,000 
καθ’ έκαστον τών δεκατριημέρων τόκοι προκαταβολών καί 
τών μετοχών τοΰ Σουέζ 56,723 λ. στ. αντί 49,080· μόνον 
τά διάφορα παριστώσιν έλάττωσιν 192,451, λ. στ. άντί 
196,244.

Καί ταΰτα μέν άφορώσι τάς άμέσους, τρόπον τινά, σχέσεις 
τοΰ κυβερνητικού βαλαντίου τής ’Αγγλίας. "Οσον άφορα δέ 
τό έθνικόν, έχομεν ευρύτερα κατά πολύ διδόμενα. Περιττόν νά 
σημειωθή ιδιαιτέρως ό υφιστάμενος απανταχού στενός σύνδε
σμος μεταξύ τών δύο τούτων οικονομικών δυνάμεων. — Ένω 
κατά τό έτος 1860 ή εξωτερική έν γένει συναλλαγή τής 
Αγγλίας άνεβιβάζετο (εισαγωγή καί έξαγωγή) εις 285,559, 
785 λ. στ., κατά τό έτος 1874 προεβιβάσΟη εις 507,660, 
298, δηλαδή έν οιαστήματι 1 4 έτών παρ’ ολίγον έδιπλασιά- 
σθη. Κατά μέν τό 1860 αί πρός τήν ’Ανατολήν σχέσεις τής 
Αγγλικής συναλλαγής ΰπελογίζοντο εις 46,611,820 λ. στ. 
κατά δέ τό 1874 εις 65,014,042. Τό μέρος τής Ελλάδος 
8,509,81 1 εις τό πρώτον έτος καί 13,339,352 εις τό δεύ
τερον.

Ή έποψις τών φορολογουμένων εισοδημάτων δύναται νά 
δώσρ γενικωτέραν άκόμη έννοιαν περί τής εθνικής έν 'Αγγλία 

οικονομίας. Από 250 έκατομ. λ. στ. τώ 1843 άνέβησαν εις 
300 τώ 1855, εις 400 τώ 1865, εις 571 τώ 187 5- ποσό- 
της κολοσσαία 16 διλιουνίων δραχμών! Άρκεϊ νά προσΟέση 
τις εις τό σεβασμιώτατον τοΰτο ποσόν τά διαφεύγοντα τήν 
φορολογίαν εισοδήματα, είτε διότι είναι ΰπό τήν κατωτάτην 
βαθμίδα τής φορολογικής κλίμακος (μικρά τοϋ πλείονος κό
σμου εισοδήματα), είτε δι’ όποιανδήποτε άλλον λόγον, ίνα 
κρίνη περί τοΰ μυθώδους τούτου πλούτου, άπό τοϋ οποίου ελά
χιστου φόρον άν ζητήση ή ’Αγγλική Κυβέρνησις δύναται πρός 
τά μέγιστα τών εθνικών έργων νά έπιδοθή, κατά τό μέτρον 
τοΰ είπόντος, οτι τά χρήματα νεύρα τών πραγμάτων εΐσί. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΛΜΕΤΡΗΣ1Σ ΕΜΠΟΡΙ
ΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.

Ή φορολογία τών πλοίων Fάναλόγως τής χωρητικότητος 
αύτών είναι αρχή κοινώς παραδεδεγμένη καί συνδέεται ούσιω- 
δώς πρός τούς έκτελουμένους έκάστοτε ΰπ’αύτών πλόας. 11αρ' 
ήμΐν τό 1>. διάταγμά τής 5 ’Ιανουάριου 1834 προσδιορίζει τόν 
φορον τοΰτον εις 20 λεπτά καθ’ έκαστον τόνον έπί πλοίων 
α’τάξεως άνευ καταστρώματος, ε!ς 25 λεπτά έάνέχωσι ταΰτα 
κατάστρωμα, καί εις 30 λεπτά έπί πλοίων β’ τάξεως.

Κατά τόν νόμον ΧΓ’ τής 27 ’Ιουνίου 1860 διά τά άποδη- 
μητήρια πλοίου ιστιοφόρου, ένεργήσαντος φόρτωσιν ή έκφόρ- 
τωσιν ή καί άμφότερα, 14 λεπτά καθ’ έκαστον τόνον μέχρι 
300 τον. μή φορολογουμένων τών ύπεράνω· έάν δέ γό πλοϊον 
κατόπιν τής άνωτέρω φορολογίας προσορμίζηται πρός συμπλή- 
ρωσιν τών αύτών έργων εις άλλους λιμένας 7 λεπτά καθ έκα
στον τόνον, πάλιν μέχρι 300 τ. κατά πάντα επόμενον λιμένα. 
Διά τά άποδημητήρια άτμοπλοίων κατ' άμφοτέρας τάς άνω 
περιστάσεις 10 λεπτά έπί έκάστου τόνου άνευ περιορισμού 

ΕΤΟΣ 6—ΦΪΑ. 61—10ΤΝΊ0Σ 187S. 12
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τόνων. Έπι πλοίων ιστιοφόρων ή ατμοκίνητων προσορμισ
μένων απλώς, έάν μέν ή προσόρμισις διαρκέση πλέον τών 24 
ώρών 4 λεπτά κατά τόνον, έάν δέ όλιγώτερον τών 24 ώρών 
2 λεπτά- εις άμφοτέρας τάς περιστάσεις περιορίζεται ή φορο
λογία μέχρι 300 τόνων. Δηλωτικόν εξαγωγής ζητουμένης 
ύπό τοϋ πλοιάρχου τέλος πάγιον 1 δρ. μέχρι 10 τόνων, 2 δρ. 
μέχρις 20 τόνων, 4 δρ. μέχρις 100 τόνων, 6 δρ. ύπεράνω. 
Δήλωσις ναυσιβλαβείας ή άβαρίας μετ' έξετάσεως ή μή τοϋ 
πληρώματος ή τών επιβατών 5 λεπτ.καθέκαστον τόνον, μέ
χρι 300 τ. Έκθεσις έπισκέψεως τοϋ πλοίου 2λεπτά καθ’έκα- 
σ'τον τόνον μέχρι 300 τ. Προσθήκη φύλλων ε?ς τόήμερολόγιον 
ή ναυτολογίαν τέλος πάγιον έπί έκάστου φύλλου 50 λεπτά 
μέχρι 100 τόνων, 1 δραχμή μέχρι 200 τόνων, 2 δρ. ύπε
ράνω. Δι'έκάστην άντικατάστασιν, έν περιπτωσει άπωλείας, 
τοΰ ναυτολογίου, ήμερολογίου, άδειας άναχωρήσεως ή υγειονο
μικής πιστοποιήσεως τέλος πάγιον 1 δρ. μέχρις 100 τόνων, 
2 δρ. μέχρι 200 τόνων, 4 δρ. ύπεράνω. Προσωρινόν δίπλωμα 
μετά ναυτολογίου έκδεδομένον έν περιπτωσει αγοράς ξένου 
πλοίου ϊνα μεταβή τοϋτο εις τήν Έλλάοα, τέλος πάγιον 15 
δρ. μέχρις 100 τόνων, 25 δρ. μέχρι 200 τόνων, 40 ορ. ύπε
ράνω. ’Επιθεώρησες τής υγειονομικής πιστοποιήσεως ή τών 
ναυτιλιακών έγγραφων, οσάκις τοιαύτη μετά τήν έ’κοοσιν τών 
άποδημητηρίων ζητηθή ύπό τοϋ πλοιάρχου τέλος πάγιον 1 
δρ. μέχρις 100 τόνων, 2 δρ. μέχρι 200 τόνων, 3 δρ. ύπεράνω.

Διατηρούνται τά μή περιεχόμενα εις τήν άνωτέρω διατί- 
μησιν προξενικά τέλη. Προσθετέον οτι άπό παντός πλοίου 
προσορμιζομένου έν Κωνσταντινουπόλει, Αλεξάνδρειά, Σμύρνη, 
Θεσσαλονίκη, Μελίτη, καί Τεργέστη τά έκεΐ προξενεία είσ- 
πράττουσι 2 λεπτά κατά τόνον ύπέρ τών έκεΐ νοσοκομείων 
ή δι’ έλέη και άλλους αγαθοεργούς σκοπούς.

Ό δέ νόμος ΧΟ’ τής 7 Αύγουστου 1861 ύπέβαλε τά εκ 
τής άλλοδαπής, εις λιμένας εισαγωγής, προερχόμενα έμπορικά 
πλοία, ιθαγενή και ξένα, εις τήν πληρωμήν λιμενικού δικαιώ
ματος 5 λεπτών κατά τόνον, έάν ούτε άποβιβάσωσι ούτε έπι- 

βιβάσωσι φορτίον, 10 λεπτών έάν ένεργήσωσι Οατέραν τών 
πράξεων τούτων, καί 15 λεπτών έάν ένεργήσωσιν άμφοτέρας. 
Οσον άφορα τά έκ λιμένων τής ημεδαπής προερχόμενα πλοία, 

το τέλος τοϋτο καταβιβάζεται εις τό ημισυ. "Οπου υπάρχει φό
ρος, προστίθενται περιπλεον 3 λεπτά δι’ έκαστον τόνον. Τά 
κατωτέρας τών 5 τόνων χωρητικότητος είναι έλεύθερα παν
τός λιμενικού δικαιώματος, ώς έπίσης καί τά προσορμιζόμενα 
εις ελληνικούς λιμένας καί μή άποβιβάζοντα ή έπιβιβάζοντα 
φορτίον, έάν δέν μείνωσιν πλέον τών 8 ημερών έπιτρέπεται 
όμως εις αυτά ή παράδοσις καί παράληψις χρημάτων, γραμ
μάτων, επιβατών, καί ή προμήθεια ζωοτροφιών, εφοδίων καί 
άλλων ειδών αναγκαίων εις μικράς έπιδιορθώσεις. — Τά τών 
φάρων τέλη άποτελοΰσι λεπτομέρειαν σχετικού διαφέροντος.

Ό τελευταΐον έκδοθείς νόμος ΧΠΘ’ τής 12 Φεβρουάριου 
1878 προσέθηκε 20 τοίς °/0 εις τά προεκτεθέντα ναυτιλιακά 
τέλη τοϋ Β. διατάγματος τής 5 Ίανουαρ. 1834 καί τών νό
μων ΧΓ καί ΧΟ', παραδεχθείς ώς βάσιν, τόσον κατ' αύτά 
οσον καί κατά τά λιμενικά δικαιώματα καίτά τών φάρων τέ
λη, έπί ημεδαπών καί ξένων πλοίων, τήν καθαράν χωρητικό
τητα αύτών.

II καταμετρησις ούτω τών φορολογουμένων εμπορικών 
πλοίων άποτελεϊ θέμα σπουδαιότατον. ΤΙ πρώτη κατ’ αύτο 
πρόνοια άνάγεται παρ' ήμϊν εις τό άπό 20 Αύγουστου 1828 
ψήφισμα, τό όποιον έπηκολοόθησε τό Β. διάταγμα τής 29 
Νοεμβρίου 1833, καί βραδύτερον ό νόμος τής 26 Μαρτίου 
1867. Αί μέθοδοι τής κυβερνητικής ταύτης προνοίας ούτε 
ασφαλείς ήσαν ούτε άνταπεκρίνοντο εις τάς νεωτέρας προό
δους τής μαθηματικής καί ναυτικής. Τοιουτοτρόπως έδέησε 
ο προμνησθείς νόμος τής 12 Φεβρουάριου 1878 νά είσαγάγη 
άπό 1 Ιουλίου 1878 τούς επομένους κανόνας, ούς ά»έγραψεν 
ή έν Κωνσταντινουπόλει συγκροτηθεισα τω 1873 διεθνής έπι- 
τροπή κατά τό σύστημα τοϋ Μόρσωνος:

Γ ενικαί άρχαί. — Ή ακαθάριστος ή ολική χωρητικό- 
της τών πλοίων περιλαμβάνει τό εξαγόμενον τής ακριβούς κα- 
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ταμετρήσεως απάντων ανεξαιρέτως τών ύπό τό άνώτατον κα
τάστρωμα χώρων, ώς καί πάντων τών έπί τοϋ καταστρώμα
τος τούτου μονίμων, σκεπαστών και κλειστών χωρισμάτων.ζ1) 

Τά έπι τοϋ καταστρώματος φορτία δέν συμπεριλαμβάνον- 
ται έν τή καταμετρήσει.

Τά κλειστά χωρίσματα, τά προωρισμένα ή δυνάμενα νά 
χρησιμεύσωσιν είς τούς έπιβάτας, δέν έκπίπτονται τής ολικής 
χωρητικότητος.

Ώς πρός άνθρακοθήκας ίσχύουσιν οί κανόνες τής Ευρωπαϊ
κής Έπιτροπής τοϋ Δουνάβεως τοϋ 1871 καί ή ακριβής κα
ταμέτρησές τών μονίμων άνθρακοθηκών.

Κανών Α · τών κενών /) άγύρτων π.Ιοίων·

Άρθρον I. Τό πρός καταμέτρησιν τών πλοίων μήκος λαμ- 
βάνεται

(’) Διά τών λέξεων μόνιμα σκεπαστά καί κλειστά χωρίσματα 
έπί τοΰ άνωτάτου καταστρώματος όπακούονται δσα περιορίζονται 
διά σανιδωμάτων ή στεγασμάτων καί μονίμων φρακτών, καί άπο- 
τελοΰσιν αύξησιν τινα χωρητικότητος, δυναμένήν νά χρησιμεύσει 
είς στοιβασίαν εμπορευμάτων ή είς κατοίκισιν και εύθεσίαν τών 
έπιβατών ή τοΰ προσωπικού τοΰ πλοίου. Ούτως οπή μία ή πλείο- 
νες τοΰ σανιδώματος, τοΰ στεγάσματος ή τών φρακτών, ώς καί 
πάσα διακοπή τοΰ σανιδώματος ή στεγάσματος, ή καί έλλειψις 
μέρους τίνος φράκτης, δέν έςαιροΰσι τά τοιαΰτα χωρίσματα τής 
ολικής χωρητικότητος, έάν μετά τήν καταμέτρησιν δύνανται ευ
κόλως νά κατακλεισθώσι καί κατασταθώσιν ούτω καταλληλότερα 
είς διακόμισιν εμπορευμάτων ή έπιβατών.

θ', δέ υπόστεγο·, χώροι, οί συνδεδεμένοι μετά τοΰ σκάφους μό
νον διά τών άπαιτουμένων πρός στερέωσιν στηριγμάτων καί μή 
άποτελοΰντες χωρίσματα κλειστά, άλλά διαρκώς εκτεθειμένοι είς 
τήν επήρειαν τής ατμόσφαιρας καί τής θαλάσσης, δέν θέλουσι συμ- 
περιλαμβάνεσθαι έν τή δλική χωρητικότητι, καί τοι δυνάμενοι νά 
στεγάσωσι τούς άνδρας τοΰ πληρώματος, τούς έπιβάτας τοϋ κα
ταστρώματος και αυτά τά έπι τοϋ καταστρώματος φορτία.

α'.) έπί τοϋ άνωτάτου καταστρώματος τών έχόντων έ'ν ή 
δύω καταστρώματα πλοίων·

β'.) έπί τοΰ δευτέρου άπό τοϋ κύτους καταστρώματος τών 
έχόντων πλείονα τών δύω καταστρωμάτων.

Τό μήκος τοϋτο μετρεΐται άπό άκρου είς άκρον ένδοθεν τής 
έντερονείας (φόδρο) έπί τοΰ επάνω προσώπου του, ώς προεί- 
ρηται, καταστρώματος τής καταμετρήσεως· άφαιροϋνται δ’ 
έπειτα, άφ’ ενός μέν ή προπέτεια τής στείρας (τό λάνττο τοϋ 
κορακιού), ή άναλογοϋσα πρός τό πάχος τών σανίδων τοΰ κα
ταστρώματος, άφ’ ετέρου δέ ή προπέτεια τοΰ ποδοστήματος, 
ή άναλογοϋσα πρός τό πάχος αύτό τών σανίδων, έφ’ ο προ
στίθεται τό τριτημόριον τοϋ κυρτώματος τοϋ αυτόθι ζυγοϋ 
(3ερέμι τοΰ καμαριοϋ).

’Άρθρον 2. Πρός υπολογισμόν τοϋ έμβαδοΰ τών διαφόρων 
έγκαρσίων τομών, δ’σαι άπαιτοϋντα είς προσδιορισμόν τοϋ 
έσωτερικοϋ όγκου ή χωρητικότητος τοΰ κύτους, τό έν άρθρω 
1 όριζόμενον μήκος διαιρείται ώς εξής:

Μ ήχοι: τοΰ καταστρώματος τής καταμετρήσεως·

Άρθον 3. Καθ’ έκαστον σημεϊον διαιρέσεως τοΰ μήκους, κα
θώς καί εϊς τά άκρα σημεία, μετρεΐται τό βάθος τοϋ κύτους 
ή τό ύψος έκάστης τομής, άπό τίνος σημείου κειμένου κάτω
θεν τοϋ έπάνω προσώπου τοΰ ζυγοϋ, κατά τό έ'ν τριτημόριον 
τοϋ κυρτώματος, μέχρι τής προς τό έσωτρόπιον έδρας τοϋ νο- 
μέως (στρώση ή κουτσά) καί άφαιρέσει τοϋ μέσου πάχους 
τών αύτόθι έντερονειών (φόδρων).

(’) Δέν απαγορεύονται αί πλείονες διαιρέσεις ή μετρήσεις.
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Τά ΰψη ταΰτα ή βάθη έκάστης εγκαρσίου τομής διαιρούν
ται εις τέσσαρα ίσα μέρη, οσάκις τό τής μέσης είναι 1 6 αγ
γλικών ποδών (5 μέτρων γαλλικών) ή έλασσον εις μέρη δέ 
ΐσκ έξ, οσάκις το βάθος τοΰτο υπερβαίνει τούς 16 αγγλικούς 
πόδας (5 μέτρα).

Καθ' έκαστον σημειον διαιρέσεως τοϋ βάθους έκάστης το
μής (συμπεριλαμβανομένων καί τών άκρων, τουτέστι τοΰ άνω- 
τάτου καί κατωτάτου σημείου σημείου, κατά το ζυγόν καί 
τήν έδραν) μετρεϊται τό πλάτος τοϋ κύτους ένδοθεν τής έν- 
τερονείας.

Τά πλάτη ταΰτα άριθμολογοϋνται (1, 2, 3, κτλ.) άπό τοϋ 
καταστρώματος τής καταμετρήσεως πρός τά κάτω, πολλα
πλασιάζοντας δέ ώς έξης·

1 (’) τά πλάτη ύπ’ άριθ.
4 ’ * '
2

Έπί
»

Έπί
»

1 καί 7

1 και 5 (άκρα σημεία
2 καί 4 » »
3

υ

1
4
9

)οτχν τό βά- 
;)/θο; τ?,; μέ- 
Τ°Ίί τομής 
/ ?(νχι 16-ο5. 
Ιάγγλ(5μτρ) 
_'η έ'λχσσον. 

(άκρα σημεΐα))^;;/  ̂

» » τούς 16
ίάγγλ.πόοχ; 
;(5 μίτρα.)

Τό άθροισμα τών γινομένων, ώς ανωτέρω, 
ζόμενον έπί τό τριτημόριον τής υποδιαιρέσεως 
δει το έμβαδόν τής τομής.

πολλαπλασια- 
τοΰ βάθους, δί-

"Λρθρον 4. Τά έμβαδά τών έγκαρσίων τομών δύνανται νά 
καταμετρώνται επίσης ακριβώς διά τής παρά πόδας μεθόδου 
τών παλαιών συντεταγμένων

Έκάστη ήμίσεια τομή διαιρείται εις πέντε γωνιαίους το
μείς, έχοντας ΐ’σην τήν κατά κορυφήν γωνίαν, ήτοι 18°. Λο
γίζεται οέ έμβαδόν έκαστου τομέως τό τοΰ κυκλικοΰ τομέως 
τοΰ περιλαμβανόμενου μεταξύ τών άκρων άκτίνων καί περι- 
γεγραμμένου μέ τήν μέσην ακτίνα.

C) ’Ήτοι γράφονται ώς έχουν.

Πρός τόν σκοπόν τούτον μετροϋνται αί μέσαι άκτΐνες τών 
διαφόρων τομέων, ώστε αί δύω τοιαΰται άκραι άκτΐνες ποιου- 
σιν ή μέν μετά τής οριζόντιας, ή δέ μετά τής καθέτου γωνίας 
9°, ένω αί άλλαι πασαι μέσαι άκτΐνες διαστηματίζονται δμοιο- 
μόρφως κατά 18°.

Αί εύθυωρίαι τών μέσων τούτων άκτίνων προσδιορίζονται 
διά ημικυκλίου διατιθέμενου όρθιου έν τώ έπιπέδω τής τομής, 
ώστε ή διάμετρος αύτοΰ νά διέρχηται όριζοντίως έκ του είρη- 
μένου τριτημορίου τοΰ κυρτώματος τοΰ ζυγοΰ ώς κέντρου, τά 
δέ μήκη τών άκτίνων μετροϋνται τότε διά ταινίας έκ τοΰ 
κέντρου αύτοΰ τοΰ ημικυκλίου πρός τήν έντερόνειαν.

'Υπολογίζεται δέ τό έμβαδόν τής τομής, τετρά γωνιζομένων 
τών μέσων άκτίνων καί πολλαπλασιαζομένου τοΰ αθροίσμα
τος τών τοιούτων δέκα τετραγώνων έπί τό 0,31416 (ήτοι τό 
δεκατημόριον τοΰ λόγου τής περιφέρειας πρός τήν διάμετρον).

"Αρθρον 5. Αί έγκάρσιαι τομαί, έμβαδομετρηθεΐσαι δια μιας 
άδιαφόρως τών προεκτεθειμένων μεθόδων, άριθμολογοϋνται 
(1.2. 3. κτλ.) άπό πρώρας εις πρύμναν, τοΰ μέν αριθμού 1 
διδομένου εις τήν άκραν πρωραίαν τομήν τήν κατά τήν σπεί
ραν, τοΰ δέ τελευταίου εις τήν άκραν πρυμναίαν τομήν τήν 
κατά τό ποδόστημα ή τόν σταυρόν. Πο7.λαπλασιάζονται δέ 

τότε ώς εξής·

Έπί 1 τά έμβαδά τής πρώτης καί τής τελευταίας τομής.
ο 4 » » τών τομών, τών φερουσών άριθμούς αρ

τίους.
» 2 » » τών λοιπών τομών, τών φερουσών άριθ

μούς περιττούς.

Τό άθροισμα τών τοιούτων γινομένων, πολλαπλασιαζόμε- 
νον έπί το τριτημόριον τοΰ μεταξύ τών τομών διαστήματος, 
παρέχει τόν όγκον, ήτοι τήν στερεομετρίαν τοϋ καταμετρη- 
Οέντος χώρου· εξάγονται δέ τέλος οί κόροι (τόνοι) τής χωρη
τικότητας, διαιρουμένου τοΰ όγκου δια 100, έάν αί διάφοροι 
διαστάσεις έλήφθησαν εις ’Αγγλικούς πόδας, ή διαιρουμένου 
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διά 2, 83, έάν αί διαστάσεις αύται έλήφθησαν εις Γαλλικά 
μέτρα (’).

Άρθρον 6. Όταν τό πλοίου έχη και τρίτον κατάστρωμα, 
ό μεταξύ τούτου ζαί τοΰ καταστρώματος τής καταμετρήσεως 
περιλαμβανόμενος όγκος ή χώρος στερεομετρεΐται ώς εξής:

Μετρεΐται έσωτερικώς τό μήκος τοϋ χώρου ή μεταφράγ
ματος τούτου, λαμβανόμενον εϊς τό ήμισυ ύψος του άπό τής 
προς τήν στεΐραν έντερονείας μέχρι τοϋ μέσου κανόνας (τσό- 
φκι) τής πρύμνης. Το μήκος τοϋτο διαιρείται είς όσα μέρη 
οιηρέθη ήόη αυτό τό κατάστρωμα τής καταμετρήσεως· καθ’ 
έκαστον δέ σημεΐον διαιρέσεως, καθώς ζαί εϊς τα άκρα ση
μεία, μετρεΐται τό πλάτος τοΰ μεταφράγματος, λαμβανόμε- 
νον εϊς τό ήμισυ τοΰ ύψους. Τά πλάτη ταϋτα άριθμολογοΰν- 
ται άπό πρώρας εϊς πρύμναν τά άκρα πλάτη, τούτέστι τό 
πρώτον καί τό τελευταϊόν, τά κατά τήν πρώραν καί πρύμναν, 
πολλαπλασιάζονται έπί 1, ήτοι γράφονται ώς έ'χουσι· τά ύπ’ 
αριθμούς άρτιους πολλαπλασιάζονται έπί 4 ζαί τά άλλα πάν
τα (ύπ’ άριθμούς περιττούς) έπί 2.

Τό άθροισμα τών τοιούτων γινομένων, πολλαπλασιαζόμε- 
νον έπί το τριτημόριον τής ΐσοδιαιρέσεως τοϋ μήκους, παρέ
χει τό μέσον οριζόντιον έμβαδόν τοΰ μεταφράγματος, δπερ 
πολλαπλασιαζόμενον έπί τό μέσον ύψος αύτοϋ καί διαιρούμε
νων έπί τέλους διά 100, έάν έμετρήθη δι’ άγγλικών ποδών, ή 
διά 2,83, έαν έμετρήθη διά γαλλικών μέτρων, παρέχει έξα- 
γόμενον τόν αριθμόν τών κόρων, τών προσθετέων εϊς τήν χω
ρητικότητα τοΰ κύτους.

Έάν τό πλοίον ϋθη πλείονα τών τριών καταστρωμάτων, 
τά άνώτερα μεταφράγματα καταμετρούνται κατά τον αύτόν 
τρόπον, ή δέ χωρητικότης αύτών προστίθεται είς τήν γενικήν 
χωρητικότητα.

Ο Έν τή τελευταία πεμπτώσει καθώς καί οσάκις πρόκειται 
να γείνη χρήσις τοΰ διαιρέτου 2.83, δύναται νά χρν,σιμεύση ευ- 
καλύτερον ό πολλαπλασιαστής 0,353.

Άρθρον 7. Έάν ύπάρχωσιν έπί τοΰ άνωτάτου καταστρώ
ματος πρόστεγα, έπίστεγα, μεσόστεγα, ή άλλα μόνιμα χω
ρίσματα σκεπαστά καί κλειστά, ώς έχαρακτηρίσθησαν έν 
ταΐς γενικαΐς άρχαϊς, ή χωρητικότης αυτών προστίθεται είς 
τήν γενικήν χωρητικότητα καί υπολογίζεται ώς έξής :

ά.) "Οταν ή περιβολή αύτών ήναι καμπύλη, μετρεΐται έ
σωτερικώς τό μήκος έκάστου χωρίσματος λαμβανόμενον εϊς 
τό ήμ·συ τοΰ ύψους, κατά δέ τό μέσον σημεΐον τοΰ μήκους 
τούτου καθώς καί είς τά δύω άκρα μετρεΐται τό πλάτος τοΰ 
χωρίσματος. Τότε είς τά δύω άκρα πλάτη προστίθεται τό τε
τραπλάσιον τοΰ έπιμέσου πλάτους καί τό άθροισμα, πολλα- 
πλασιαζόμενον έπί τό έκτημόριον τοϋ μήκους, δίδει τό μέσον 
οριζόντιον έμβαδόν τοΰ χωρίσματος, δπερ τέλος πολλαπλασιά- 
ζεται έπί το μέσον ύψος αύτοϋ.

β'.) "Οταν ή περιβολή σχηματίζηται δλη ύπό έπιπέδων, 
στερεομετρεΐται ό έντός χώρος διά πολλαπλασιασμού τοΰ μή
κους έπί τό μέσον πλάτος καί ύψος έκαστου χωρίσματος.

Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις διαιρείται τό γινόμενον δι’ 
100, έάν ή μέτρησις έγένετο εις αγγλικούς πόδας ή διά 2,83, 
έάν έγένετο χρήσις τοΰ γαλλικοΰ μέτρου.

Άρθρον 8. Είς τήν καταμέτρησιν τών διαστάσεων τοΰ τε 
κύτους καί τών άλλων χώρων, τό πάχος τών έντερονειών θεω
ρείται κατά μέσον δρον. "Οταν δέ έλλειπη ή έντερόνεια και 
δέν μέλλη νά άποκατασταθή μονίμως, τά μήκη καί πλάτη 
μετροΰνται μέχρι τών έγκοιλίων (στραβόξυλα).

Karur Β'· Των ίμφόρτιύν πλοίων·

'Άρθρον 9. Όταν τά πλοία έ’χωσιν ένδον τά φορτία ή δι’ 
οίονδήποτε άλλον λόγον δέν ήναι δυνατόν νά καταμετρηθώσι 
κατά τόν πρώτον κανόνα,ή καταμέτρησές των γίνεται ώς έςής.

Λαμβάνεται τό μήκος τοΰ πλοίου έπί τοΰ άνωτάτου κατα
στρώματος, άπό τής έξωτερικής χαραγής τοΰ κανθοΰ τής 
στείρας (τοϋ άγαθοΰ τοΰ κορακιού) μέχρι τοΰ δπισθίου προ
σώπου τοϋ ποδοστήματος, άφαιρεΐται δέ ώς διόρθωσις ή πρός
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τό προσώπου τοϋτο άπόστασις τοϋ σημείου, οπού ή άψίς (κου
τάλα) τέμνει τόν κανθόν τοΰ ποδοστήματος.

Μετρεϊται έπειτα τό μέγιστον πλάτος έξωθεν τών έπιγκε- 
νίδων ή ζωστήρων (μαδέρια ή τσάπαις).

Σημειωθείσης δέ τής στάθμης τοϋ άνωτάτου καταστρώ
ματος έξωθεν και εκατέρωθεν κατά τό μέρος τοϋτο τοϋ μεγί
στου πλάτους έγκαρσίως, περάται ύπό τήν τρόπιν τοΰ πλοίου 
άλυσις ύποτεινομένη άπό τοΰ ένός εις τό έτερον σημεϊον καί 
μετρεϊται τό τοιοϋτον μήκος τής άλύσεως.

Εις τό ημισυ τοϋ μήκους τούτου τής άλύσεως προστίθεται 
τό ημισυ τοϋ μεγίστου πλάτους καί τετραγωνίζεται τό άθροι
σμα' πολλαπλασιάζεται δέ τό τετράγωνον τοϋτο έπίτό μήκος 
τοϋ πλοίου ώς έλήφθη άνωτέρω- τότε τά 17 % τ°α γινομέ
νου, έαν τό πλοϊον ηναι ξύλινου, ή τά 18 η/0, έάν ήυαι σιδη- 
ροϋν, παρέχουσιν ώς έγγιστα εις κυβικούς πόδας ή κυβικά μέ
τρα τήν χωρητικότητα, ήτις, ίνα έκφρασθή εις κόρους, ανάγ
κη τέλος νά διαιρεθή διά τοϋ 100 ή τοϋ 2,83.

"Αρθρον 10. Έάν έπί τοϋ άνωτάτου καταστρώματος ύπάρ- 
χωσι πρόστεγα, έπίστεγα, μεσόστεγα ή άλλα μόνιμα χωρί
σματα σκεπαστά καί κλειστά (ώς ώρίσθησαν έν ταΐς γενικαϊς 
άρχαϊς), ή χωρητικότης αύτών υπολογίζεται, πολλαπλασια- 
ζομένου τοΰ μήκους έκάστου χωρίσματος έπί τό μέσον πλάτος 
καί ύψος, διαιρουμένου δι’ 100 ή 2,83· προστίθεται δέεις τήν 
γενικήν χωρητικότητα, όπως άποτελεσθή ή λεγομένη ολική 
ή ακαθάριστος χωρητικότης τοϋ πλοίου.

Έκπτύσιΐζ τής ύ.Ιικής χωρητικότητος όιά τήκ καθαρόν·

’Άρθρου 1 I. Έκ τής ολικής χωρητικότητος τών πλοίων, 
ώς ώρίσθη άνωτέρω, διά τε τά ιστιοφόρα καίτά άτμόπλοια, 
έξάγεται ή καθαρά ή επίσημος χωρητικότης ώς έξής:

Των ιστιοφόρων·

"Αρθρον 12. Διά τά ιστιοφόρα έκπίπτονται άπαντες οί χώ
ροι, οί ώρισμένοι καί διεσκευασμένοι έξ επίτηδες καί άποκλει- 
στικώς εις τήν κατοικίαν τών πληρωμάτων καί αξιωματικών 
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τοΰ πλοίου, εις τό μαγειρείου καί τούς άποππάτους τούς ε!δι- 
κώς χρησιμεύοντας εις τό προσωπικόν τοϋ πλοίου, είτε άνωθεν 
εΐσίν είτε κάτωθεν τοΰ άνωτάτου καταστρώματος· πρός τού- 
τοις όσα τυχόν ύπάρχουσιν έπι τοϋ καταστρώματος τούτου 
σκεπαστά καί κλειστά χωρίσματα, ώρισμένα εις τον χειρισμόν 
τοΰ πηδαλίου, τοϋ έργάτου, τών σκευών τής άγκυροβολίας, 
εις to δωματίου τών χαρτών, σημάτων καί άλλων ναυτιλια
κών έργαλείων.

"Απαντα ταΰτα τά έκπιπτόμενα χωρίσματα ορίζονται μέν 
κατά τάς άνάγκας καί συνήθειας έκάστου τόπου, άλλά τό σύ- 
νολον τής χωρητικότητος των δέν δύναται νά ύπερβή τά 5 
% τής ολικής χωρητικότητος τοϋ πλοίου.

Άρθρου 13. Ί1 καταμέτρησις τών χωρισμάτων τούτων 
γίνεται κατά τούς έκτεθέντας κανόνας τής καταμετρήσεως 
τών έπί τοΰ καταστρώματος σκεπαστών καί κλειστών χωρι
σμάτων- άφαιρεθέντος δέ τοϋ συνόλου έκ τής ολικής χωρητι- 
κότιτος, το υπόλοιπον παριστάνει τήν καθαράν ή έπίσημου χω
ρητικότητα (Tonnage net. Register tonnage) τών ιστιοφόρων 
πλοίων.

Τών άτμο.τ.ΙοΙων·
Άρθρου 14. Έπί τών πλοίων, τών κινούμενων διά τής δυ

νάμεως τοΰ άτμοΰ ή δι’ άλλοις όποιασδήποτε μηχανικής 
ένεργείας, έκπίπτονται.

ά.) Οί αύτοί χώροι τών ιστιοφόρων ώς έν τώ άρθρω 12 
ώρίσθησαν καί έπίσης περιορισμένοι κατά 5 °/ο ολικής 
χωρητικότητος.

β'.) Οί χώροι, οι κατεχομένοι ύπό τών μηχανών, λεβήτων, 
άνθρακοθηκών καί συριγγών (tunnels) τών έλικοφόρων πλοίων- 
έκ δέ τών μεταφραγμάτων καί σκεπαστών καί κλειστών χω
ρισμάτων τοΰ άνωτάτου καταστρώματος, τό περίφραγμα τών 
καπνοδόχων, οί προς διάβασιν τοΰ άέρος καί τοϋ φωτός εις 
τό μηχανοστάσιον τηρούμενοι έλεύθεροι χώροι καθώς καί οί 
άλλοι τυχόν άυαγκαιοΰυτες εις τήν ένέργειαν καί υπηρεσίαν 
τής μηχανής αύτής. "Απασαι όμως αί εκπτώσεις αύται δέν
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δύνανται νά ύπερβώσιν όμοΰ τά 50 °/0 τής ολικής χωρητικό
τητας.

"Λρθρον 15. Ή καταμέτρησις τών έκπιπτομένων χώρων 
διά τε τά ιστιοφόρα καί τά ατμόπλοια κατά τό έδάφιον ά. 
τοϋ άρθρου 14 έκτελεϊται ώς έξηγοϋσι τά άρθρα 12 και 13 
περί τών ιστιοφόρων.

Τών δέ εΐδικώς διά τά ατμόπλοια έκπιπτομένων χώρων 
(έοαφ. β'. τοϋ άρθρου 14) ή καταμέτρησις έκτελεϊται ώς εξής.

Περί άνθρακοθηκών Πρόσκαιρων·

"Λρθρον 16. Έπί τών ατμόπλοιων τών μή έχόντων μονί
μους άνθρακοθήκας, αλλά πρόσκαιρους τινάς εγκαρσίους διά 
φρακτών αφαιρετών, μετά παραπλεύρων άνθρακοθηκών ή και 
άνευ τοιούτων, καταμετρείται μέν ό κατεχόμενος ύπό τών μη
χανοστασίων χώρος, προστίθενται δέ διά μέν τά έλικοκίνητα 
75 7ο> διά δέ τά τροχήλατα 50 °/0 τοΰ χώρου τούτου.

Διά τών λέξεων κατ εχό με νο ς ύπό τών μηχανο
στασίων χώρος ύπακούεται ό τής καθ’ αύτό μηχανής 
καί τών λεβήτων μετά τοϋ απολύτως άπαιτουμένου διά τήν 
ένέργειαν και ύπηρεσίαν αύτών, προσθήκη τής σύριγγας τών 
έλικοφόρων και τών έν τοϊς μεταφράγμασι χώρων τών ώρι- 
σμένων εις τό περίφραγμα τών καπνοδόχων και εις τήν άνέ- 
μισιν και φώτισιν τοΰ μηχανοστασίου.

ΤΙ καταμέτρησις τών χώρων τούτων έκτελεΐται ώς εξής·
Μετρεϊται τό μέσον βάθος τοΰ έπεχομένου ύπό τών μηχα

νών και λεβήτων χώρου, σπό τοΰ άνω προσώπου τών ζυγών 
μέχρι τών άστραγαλιών πρός τό έσωτρόπιον μετροϋνται προ
σέτι εις τό ήμισυ τοΰ βάθους τούτου τρία πλάτη ή καί πλείο- 
να έν δέοντι· οπωσδήποτε έν τών πλατών τούτων μετρεϊται 
κατά τό ήμισυ τοΰ μήκους καί δύω έτερα κατά τά άκρα· έξά- 
γεται δ μέσος όρος τών πλατών τούτων, μετρεϊται έπειτα τό 
μήκος τοΰ χώρου μεταξύ τών πρός πρώραν καί πρύμναν φρα
κτών, έκπιπτόμενον όμως έν δέοντι δια τά μή άπαραιτήτως 
χρήσιμα καί αναγκαία εις τόν χειρισμόν τών μηχανών καί 

λεβήτων τό γινόμενον τών τριών τούτων διαστάσεων θεωρεί
ται ώς παρέχον τήν στερεομετρίαν τοΰ ύπό τό σκεπάζον τήν 
μηχανήν κατάστρωμα χώρου.

Εις τόν χώρον τοΰτον προστίθενται οί έν τοϊς μεταφράγμα- 
σιν άναγκαϊοι χώροι προς χειρισμόν τής μηχανής καί πρός διά- 
βασιν τοΰ άέρος καί τοΰ φωτός.

Προτίθεται έπίσης ό χώρος τής σύριγγας τής άτράκτου, τό 
δέ δλον άθροισμα έκφραζόμενον εις κόρους 100 κυβικών πο
δών ή 2,83 κυβικών μέτρων, είναι ή λεγομένη χορητικότης 
τών μηχανών καί λεβήτων, ή χρησιμεύευσα ώς βάσις τών 
άλλων έκπτώσεων.

Έάν τό μηχανοστάσιο·? κεϊται έντός διαφόρων χωρισμά
των, καταμετρείται έκαστον χωριστά ώς προείρητσι, τά δε 
αθροιζόμενα άποτελοϋσι τήν δλην χωρητικότητα τοϋ μηχανο
στασίου, ήτις χρησιμεύει ώς βάσις τών ολικών έκπτώσεων.

Περί άνθρακοθηκών μονίμων·

"Λρθρον 17. Έπί τών ατμόπλοιων, τών έχόντων μονίμους 
άνθρακοθήκας, μετρεϊται τό μέσον μήκος τοΰ μηχανοστασίου, 
συμπεριλαμβανομένων καί τών άνθρακοθηκών. 'Υπολογίζον
ται τότε τά έμβαδά τριών έγκαρσίων τομών τοϋ πλοίου (ώς 
έξηγήθη περί τής ολικής χωρητικότητος έν τοϊς άρθροις 3 
καί 4) μέχρι τοϋ σκεπάζοντας τήν μηχανήν καταστρώματος.

Έκ τών τριών τούτων τομών μία διέρχεται κατά τό ήμισυ 
τοΰ εΐρημένου μήκους, αί δέ άλλαι δύω κατά τά άκρα.

Εις τό άθροισμα τών έμβαδών τών δύω άκρων τομών προ
στίθεται τό τετραπλάσιον τοΰ έμβαδοΰ τής έπιμέσου τομής 
καί τό άθροισμα πολλαπλασιάζεται έπί τό τριτημόριον τής 
άποστάσεως τών τομών, διαιρείται δέ τότε ύπό τοΰ 100, ή 
2,83 όπως έκφρασθή εις κόρους.

Έάν αί μηχαναί, λέβητες καί άνθρακοθήκαι κε’.νται έν χω- 
ρίσμασι μή συνεχομένοις, καταμετρούνται χωριστά ώς άρτι 
έξηγήθη καί αθροίζονται εις εν.

Έπί τών έλικοφόρων πλοίων ό έσωτερικός χώρος τής σύ ·
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ριγγος ύπολογίζεται, μετρουμένου τοϋ μέσου μήκους, πλάτους 
καί ύψους αυτής, πολλαπλασιαζομένων δέ τών τριών τούτων 
διαστάσεων καί διαιρούμενου τοΰ αποτελέσματος, δι’ 100, ή 
2,83 ί'να έκφρασθή εϊς κόρους.

Κατά τόν αυτόν τρόπον καταμετρούνται έν τοϊς μεταφράγ- 
μασι καί έντοϊς σκεπαστοϊς καί κλειστοί; χωρίσμασι τοϋ άνω
τάτου καταστρώματος,

α ) οι περί τών καπνοδόχων άφιέμενοι ελεύθεροι χώροι, 
β') οί πρός διάβασιν τοΰ άέρος καί τοΰ φωτός εις τό μη- 

χανοστάσιον προωρισμένοι χώροι,
γ') οί άλλοι χώροι οί τυχόν απαραίτητοι είς τήν ενέργειαν 

καί ύπηρεσίαν τών μηχανών.
"Αρθρον 18. Άντί νά καταμετρηθώσιν αί μόνιμοι άνθρα- 

κοθήκαι, συγχωρεϊται νά έφαρμοσθώσιν οί περί τών μή μο
νίμων κανόνες του άρθρου 16.

Άρθρον 19. Έπί τών ρυμουλκών ατμόπλοιων, αί έκπτώ- 
σεις δέν περιορίζονται είς 50 °/0 τήί ολικής χωρητικότητος, 
άλλ’ έκπίπτονται άπαντες οί πραγματικώς καταλαμβανόμενοι 
ύπό τών μηχανών, λεβήτων καί άνθρακοθηκών χώροι.

Άνδ’μως τά πλοία ταϋτα δέν ήναι απολύτως προωρισμένα 
εις μόνην τήν ρυμουλκίαν, ή ολική έκπτωσις, περί ής ό λόγος, 
Οεν δύναται νά ύπερβή 50 °/0 τής ολικής χωρητικότητος.

Μ.

ΛΑΕΪΡΩΔΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ.

Εξαιρούμενων τών κυρίως αλεύρων, τά όποια παράγουσιν 
εις τροφήν τών διαφόρων πληθυσμών οί δημητρίακοί καρποί, 
ύπάρχουσι καί άλλαι ούσίαι αλευρωθείς, αϊτινες χρησιμεύουσιν 
είς παρασκευήν έδεσμά των είναι τά παντός είδους όσπρια, τό 
ορυζιον καί αί πατάται. Ή έπικουοία τών άλευρωδών τούτων 
ουσιών είς τάς έν γένει θρεπτικά; προμήθειας είναι τόσω άνω- 

τέρα όσω ή περίοδος τής κρεατίνης τροφής ή άναβάλλεται ή 
είναι περιωρισμένη. Διότι μεταξύ όλων τών τροφών ή μάλλον 
πρός άνώτερον πολιτισμόν άρμόζουσα είναι ή κρεατίνη. Καί 
δαπανηροτέρα είναι καί αναγκαιότερα, καθόσον μεταφέρεται 
τό ανθρώπινον γένος έκ τής άπλοϊκοτέρας τών υπαίθρων ζωής, 
έν ή τό φώς καί δ αήρ ζωογονεί, είς τήν τεχνικωτέραν τοΰ 
άστεος, έν ή ό σίδηρος πρέπει νά είσέλθη είς τόν έξαντλούμε- 
νον σωματικόν οργανισμόν δι’ έντονωτέρων ώς τό κρέας τροφών.

Έπί τοΰ προκειμένου είς τρία μέρη δυνάμεθα νά διαιρέσω- 
μεν τάς περί τών έν Έλλάδι άλευρωδών τροφίμων πληροφο
ρίας. ’Ανάγονται δέ αύται ή είς τήν έγχώριον καλλιέργειαν ή 
είς τήν έξωτερικήν συναλλαγήν.

Ό σ π ρ ι α. — Έκ τών γενικών πινάκων τοΰ έξωτερικοΟ 
ημών έμπορίου προκύπτει ότι άπό 520,654 όκ. οσπρίων, τά 
όποια είσήχθησαν έν Έλλάδι κατά τό έτος 1870, κατέ- 
πεσεν ή εισαγωγή αύτών είς 446,000 τώ 1871, άνέβη είς 
922,000 τώ 1872, ί’να καταβή είς 691,000 τω 187 3, καί 
έτι μάλλον εις 466,000 τφ 1874, προβιβασθεϊσα τώ 1875 
είς 1,028,000. Ί1 έξαγωγή ήκολ.ούθησε τήν έπομένην διεύ- 
θυνσιν: 82,000 όκ. τώ 1870,-87,000 τώ 1871,—100, 
000 τώ 1872,-149,000 τώ 1 873,—167,000, τώ 1874, 
— 90,870 τώ 1875.

'Όσον άφορα τήν εσωτερικήν είς όσπρια παραγωγήν τής 
'Ελλάδος, γνώρίζομεν έκ τής γεωργικής άπογραφής τοΰ 187 5, 
ότι κατά τό έτος τούτο έσπάρησαν γαΐαι έκτάσεως 101,803 
στρεμμάτων,παραγαγοΰσαι 3,7 68,021 όκ. οσπρίων. Ιδού πώς 
τά διάφορα τούτων είδη κατατάσσονται κατ’έκτασιν καλλιέρ
γειας καί γονιμότητα. Φασόλια 43,764 στρέμματα, 1,228, 
370 οκάδες. Κουκιά 19,409 στρέμ., 1,019,594 όκ. Ρεβίθια 
15,562 στρέμ. 686,736 όκ Λαθούρια 9,100 στρέμ. 361,522 
οκ. ’Αρακάς 7,523 στρέμ. 187,090 όκ. Φακή 6,117 στρέμ. 
271,354 όκ. Μπιζέλια 328 στρέμ. 13,355 όκ.

Έν γένει ή άξια τών παραχθέντων τφ 1875 οσπρίων υπο
λογίζεται είς 1 ’/ίο περίπου έκατομ. δρ. Έάν προσθέσωμεν
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καί τήν αξίαν τής έξωθεν εϊσκομισθείσης ποσότητος δρ. 437, 
349 (άφαιρουμένης τής σχετικής μικρας έξαγωγή;) ή όλη 
έκ τής έπόψεως ταύτης τροφή τοϋ Ελληνικού πληθυσμού αν
τιστοιχεί προς δύο περίπου έκατομ. δρ.

Όρύζι ον. — Άπό 2,319,000 όκ. τω 1870 άνέβη ή 
εισαγωγή του ορυζίου εις 2,420, χιλ. όκ. τώ 1871, εις 2456 
χιλ. τφ 1872, εις 2,933 χιλ. τώ 1873, εις 2,660, χιλ. τω 
1874, εις 2,927 χιλ. τώ 1875. Ή έξαγωγή κατά τό διά
στημα τούτο έχει ώς έξής· 2,720 όκ. τω 18*0, — 150 τω
1871, -0 τώ 1872,-19,180 τώ 1873, - 20, 374 τω
1874, — 2,496 τώ 1875. ΊΙεσωτερική παραγωγή είναι ασή
μαντος. ’Όσον άφορ^ί τήν αξίαν τής εισαγωγής, υπολογίζεται 
αυτή εις 1,940,764 δρ.

Πατάται. — ΊΙ καλλιέργεια αύτών αναβιβάζεται άπό 
έτους εις έτος. Εις 4,7 58 στρέμματα ύπελογίζοντο τφ 1875 
αί εϊς αυτήν ασχολούμενα', γαϊαι, παραγαγοΰσαι 2,291,016 
όκ. πατατών. Ένω δέ οί πίνακες τής εισαγωγής ούδέν πε- 
ριέχουσιν, ή έξαγωγή ήκολούθησεν τήν έπομένην άνάπτυξίν 
188 στατήρες τώ 1870,— 384 τώ 1871,—3,576 τφ
1872, — 5,410 τφ 1873,-4,808 τώ 1874,-4,060 τώ
1875. ΊΙ αξία τής τελευταίας πατατο-εξαγωγής υπολογίζε
ται εις 90,638 δρ. Έπι τοϋ όλου δέ ή άξια τής παραγωγής 
πλέον τού ’/3 έκατομ. δρ.

Έν γένει ή πατατο-καλλιέργεια συνδέεται έν Έλλάδι μάλ
λον πρός τήν κηπουρικήν βιομηχανίαν. Πρέπει δέ ή γονιμό- 
της αύτής νά έλκύση τήν καθολικήν τής ήμετέρας γεωργίας 
προσοχήν, διότι, σχετιζομένη έξόχως προς τήν έκ τοΰ κατα
μερισμού τών ιδιοκτησιών επικρατούσαν παρ’ ήμϊν μικρόν 
καλλιέργειαν, δύναται νά -/ορηγήση προϊόντος του χρόνου ση· 
μαντικωτάτην αρωγήν εις τήν άπό τής έγχωρίου γεωργίας 
ένιαύσιον εις σιτηρά παρακαταθήκην, ήτις πολύ καθυστεροϊ 
τών αναγκών τού ήμετέρου πληθυσμού.


