
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΙΣ
[πολίτικη οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΠΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΟΙ.

Δώσατε εις τήν παραγωγήν τά τρία αύτής όργανα,γην, χε- 
φάλαιον και έργασίαν, και περιμείνατε τό αποτέλεσμα· Οά 
ΐδήτε οτι δεν ύπάρχουσι δύο τόποι παράγοντες τούς αύτούς 
οικονομικούς καρπούς. Δέν άρκε? ταυτότης εις τήν ποσότητα 
και τήν ποιότητα τών έκτεθέντων παραγωγικών οργάνων 
ύπάρχουσι γενικότεροι τινες οροί, οΐτινες έπηρεάζουσι τήν λει
τουργίαν αύτών καί κατασκευάζουσι τόν νόμον τής παγκο
σμίου ποικιλίας. Ή αύτή έκτασις γής, ή αύτή ποσότης κε
φαλαίων, ό αύτός αριθμός έργατών δύνανται νά χαρακτηρί- 
ζωσι δύο ή πλείονας έπικρατείας, χωρίς νά καταρτίζωσι παρά 
ταύταις τήν αύτήν οικονομικήν δύναμιν.

Ή φυσική, ηθική και πολιτική κατάστασις τών κοινωνιών 
έχουσι έν έαυταϊς τό μυστήριον τής μαθηματικο-οικονομικής 
ταύτης παραφωνίας. Ή μαθηματική θεωρία διδάσκει τήν με
ταξύ τών παραγόντων και παραγομένων αριθμών ακρίβειαν· 
ή οικονομική πρακτική μαρτυρεί αδιάλειπτους παρεκκλίσεις 
έκ τής σταθερας τών υπολογισμών γραμμής. ’Αλλαχού μέν 
έπηρεάζουσι τό έργον τής παραγωγής οί φυσικοί οροί, κατά 
τούς όποιος συντηρούνται ή φθείρονται τά όργανα αύτής· 
άλλαχοϋ δέ έξασκοϋσι αγαθήν ή κακήν έπιρροήν αί είδικαί 
και διανοητικοί δυνάμεις, τάς όποιας διαθέτει ό λαός· αλλα
χού δέ ύποβοηθοϋσιν ή παρεμποοίζουσι τό έργον τής παραγω
γής αί πολιτικοί τής χώρας λειτουργίαι.
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Έχ τής πρώτης έπόψεως έχτελοΰσι τον προορισμόν των οί 

πληθυσμοί ύπό τήν έπιρροήν φυσικών αιτίων,ποικίλων και τά 
μάλιστα δραστικών. Τί νά εί'πη τις if. γ. περί τής αιματο
λογικής έκείνης χαταστάσεως, ήτις έκνευρίζει ή έντείνει τάς 
έργατικάς κλίσεις τοϋ ανθρώπου ; Καί έπι τής καλλιέργειας 
τής γήζ» όποιαν έπιρροήν δεν άσκεΓ ή τοιαύτη ή τοιαύτη το- 
ποΟέτησις και διασκευή τών διαφόρων τμημάτων της; "Οσον 
άφορα ιδιαιτέρως τά διάφορα είδη τών κεφαλαίων, τά όποια 
καθιστά ή άποτεταμιευμένη έργασία και σώζει τό ιερόν τής 
ιδιοκτησίας δικαίωμα, ή έπιρροή τών φυσικών αίτιων είναι 
ούχ ήττον αισθητή. 'Όσον πλειότερον ένεργεϊ ή βοηθητική ή 
καταστρεπτική δύναμις τής φύσεως έπ’ αύτών, τόσον ή χώρα 
περιβάλλεται πλείονας ορούς οικονομικής παραγωγής ή στε
ρείται τοιούτων.

Τοιουτοτρόπως τά κτιστά κεφάλαια, είς παντός είδους οι
κοδομάς, άπό τών δημοσίων μέχρι τών βιομηχανικών και τών 
οικιακών, καθόσον μεταβαίνομεν άπό τόπου είς τόπον κατά 
τοσοΰτον άνακαλύπτομεν τάς διαφοράς τής ύπάρξεως αύτών. 
Έντός τών τροπικών κατατρώγονται τά λίθινα οικοδομήματα 
ύπό τής θερμής ύγρασίας, όπως τά ξύλα άλλαχοϋ ύπό τοϋ σά- 
ρακος. Έπειτα όποια διαφορά μεταξύ τόπων ύποκειμένων 
είς σεισμούς και πλημμύρας, καί τόπων ξηρών και στερεών! 
Χιλιάδες έτών παρέρχονται, χαί οικοδομήματα τής σεβάσμιας 
άρχαιότητος διατηροϋσι έν τή μεσημβρία τήν γλυκείαν και 
μελαγχολιχήν αύτών λάμψιν, ένώ βορειότερον ύπό τήν έπιρ- 
ροήν τοϋ ώκεανοϋ έντός ολίγων έτών τά νεώτερα τής οικο
δομικής έργα καταλαμβάνονται ύπό σκωρίας. Τί οέ νά εί'πη 
τις περί τών χωρών έκείνων, αιτινες είναι ύποχρεωμέναι νά 
άμύνωνται άδιακόπως κατά τών έξορμήσεων τής θαλάσσης 
ή τών ποταμών, δαπανώσαι μέγα μέρος τοΰ εισοδήματος των 
είς προχώματα, διώρυγας και εις άδιάλειπτον συντήρησιν αύ
τών ; Έν γένει ή φύσις έχει τι έν τω χρόνω μεταβλητικόν, 
τό όποιαν καταστρέφει τά παλαιά και δημιουργεί τά νέα. Λά
βετε ύπ’ δψιν τά διάφορα έπι τώνέργαλείων και μηχανών κε· 

φάλαια· ύπόκεινται είς τόν φυσικόν νόμον τής χειροτερεύσεως. 
Τά πλέοντα έντός τών θαλασσών δάση, τά δισεκατομμύρια 
αυτά τής έν τώ ήμετέρω αίώνι ναυτιλίας, είναι προωρισμένα 
εις άδιάλειπτον καταστροφήν. Επομένως οσον χώρα τις, είτε 
έκ τής τοπολογικής σχέσεως της είτε έκ τής τοιαύτης ή τοι- 
αύτης οικονομικής παρασκευής της, είναι μάλλον εκτεθειμένη 
είς τήν τοιαύτην έπιρροήν τής φύσεως, τόσον τροποποιούνται 
ύπό ταύτης οί οροί τής οικονομικής παραγωγής της.

Ή έργατική δύναμις τών άνθρώπων, έ’ργον ούσα κατά τό 
πλειστον τής φύσεως, ανήκει είς τό σύνολον τών ορών, τούς 
όποιους προϋποθέτει ή οικονομική παραγωγή, και οί όποιοι δέν 
είναι καθ’ολας τάς χώρας ή αύτή. Ή ήλικία και ή μείζων 
έντασις τής ένεργοϋ περιόδου αύτής άποτελοϋσιν ιδιαιτέραν 
έκφρασιν τοϋ αύτοϋ φαινομένου· ποϋ ή νεότης διαρκεΐ- πλειό
τερον καί ποϋ τό γήρας σπεύδει ταχύτερον, έννοεϊται δέ άφ’ 
έαυτής ή οικονομική έντ-ϋθεν οΓ έκαστον τόπον σημασία.

Όσον άφορα τήν έΟνικήν καί πνευματικήν τών έθνών άνά- 
πτυξιν, άποτελεΐ αύτη σημαντιχώτατον όρον τής οικονομικής 
έν γένει παραγωγής. Μεθ’ όλην τήν έπιρροήν τοϋ κλίματος 
χαί τής χώρας, έχει καί δ φυλετικός τών λαών οργανισμός 
Χυριωτάτην άποστολήν είς τήν μόρφωσιν τοϋ έθνικοϋ χαρα- 
χτήρος. Έκ τοϋ συνόλου τής ηθικής έντεϋΟεν καί πνευματι
κής παρουσίας καταρτίζεται δ δραστιχώτερος παράγων πά- 
σης έπί τής γής προόδου. Λαός διεφθαρμένος θέλει είσθαι 
πάντοτε κακός τοϋ πλούτου αγωγός· ή μεγαλειτέρα λάμψις 
αρχαίας εύδαιμονίας θέλει ύποχωρήσει ένώπιον τής κακοδαι
μονίας, ήτις τόν περιμένει, καί τήν οποίαν αύτός διά τών αύ- 
ξανομένων έλαττωμάτων του λεληθότως προσκαλεΓ.

Ή περί δικαίου καί αδίκου έμφυτος γνώσις τής άνθρωπό - 
τητος δέν είναι καθ’ ολας τάς έποχάς καί τάς χώρας εις τήν 
αυτήν πάντοτε άνάπτυξιν. "Οταν τά όρια τοϋ ώφελίμου περι- 
λαμβάνωνται έντος τών ορίων τοϋ δικαίου, ή αρμονία τών συμ
φερόντων αποτελεί σημαντιχώτατον έν τή οικονομική παρα
γωγή όρον. Όταν όμως βάσις τής κοινωνίας είναι ή αρπαγή
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καί ή απάτη, όταν ό ισχυρός δέν είναι ισχυρός είμή ινα κα- 
ταπιέση του ασθενή, τότε έκαστος περισυνάζει τάς Ουνάμείς 
του, και περιορίζει τούς έπι τοϋ μέλλοντος υπολογισμούς του. 
Κοινωνία τοιαύτη οέν δύναται νά είναι είμή καχεκτική· είναι 
προωρισμένη έκ τών προτέρων είς φθοράν.

Άφ’ έτέρου ή ανατροφή τών νέων ηλικιών, ή άποκατά- 
στασις όλων τών έργαζομένων, ή άνάπτυξις τής ηθικής έν 
τή κοινωνία ζωής, και ολα τά έντεΰθεν μορφούμενα έλατή- 
ρια τοϋ κράτους οπερ πρέπει έκαστος νά έ'χη έφ’ έαυτοϋ καί 
οπερ είναι το σύνολον τής πρακτικής ιδέας περί αρετής, ή 
έγκράτεια ήτοι ύπό τήν γενικωτάτην έννοιαν αυτής, δίδουσι 
τοιαύτην διεύθυνσιν είς τάς ψυχικάς δυνάμεις τοϋ ανθρώπου 
και τών ομάδων αύτοΰ, μικρών ή μεγάλων, ώστε δέν υπο
λείπεται είμή ή καταστατική νά άπογράψη τάς έν τή χώρα 
συντελουμένας παντοειδείς προόδους· ή οικονομική έντεΰθεν 
παραγωγή έπιτείνεται, έπι τή τοιαύτη πάντοτε αύστηρα συ
νέπεια δτι τά τελειότερα όργανα και τελειοτέρους παράγουσι 
καρπούς. Ύπό τήν εποψιν ταύτην ό άνθρωπος περιβάλλεται 
τόν έπισημότερον χιτώνα τής έπι γής δεδομένης αύτώ έξα- 
χολουθήσεως τής δημιουργίας.

"Οσον άφορα τήν πολιτικήν σύνταξιν τής χώρας, άποτελεϊ 
αυτή τόν τρίτον δρον τής οικονομικής παραγωγής. Δουλικαί 
ψυχαι δουλικά καλούνται νά έκτελέσωσι έργα. Τό πνεύμα 
τής ανεξαρτησίας και τής έλευθερίας δέν είναι διά τούς άνοί-, 
γοντας τά βιβλία, ώς ούτε διά τούς μελανόνοντας τόν λευκόν 
τής άθωότητος χάρτην. Τό πνεΰμα τής έλευθερίας άνορθοϊ 
τό φρόνημα όλων τών κοινωνικών τάξεων, χειραγωγεί τούς 
μιχροτέρους καϊ τούς μεγαλειτέρους διά τής αύτής εύλαβείας 
πρός τήν έξοχου τοΰ ανθρωπισμού φύσιν. Ανοίγει τόν ορί
ζοντα και διαλευκαίνει τά σκοτεινά αύτοΰ μέρη. Χειραφετεί 
τήν έργασίαν καί άφίνει απεριόριστον τήν δημιουργικήν δύνα- 
μιν. Έκ πόσων μαρτυρίων διήλθεν ή άνθρωπότης, μέχρις ου 
απόκτηση τήν έλευθερίαν ταύτην τής ένεργείας, ήτις δέν 
είναι μόνον πολιτική είναι και οικονομική. Δέν παρήλθεν (τ·.. 

ολόκληρος αιών άπό τής έποχής καθ’ ήν έστερεϊτο ή έργα- 
τική κοινωνία τής έλευθερίας νά κατασκευάζη π. χ. τά υφά- 
σματά της κατά τό δοκοΰν αύτή μέτρον καί ποιόν. Πόσαζ 
καταχρήσεις άναλόγου εΐ'δους σώζονται έτι, κατά τό μάλλον 
ή ήττον, μεταξύ τών διαφόρων έθνών. Τί σημαίνει άν λε- 
πτυνωνται καί άν καθίστανται έν τή άπειρία τών βιωτικών 
περιπτώσεων αφανείς εις τούς μή έξησκημένους δφθαλμους· 
αρκεί δτι τάς αισθάνονται αί έσωτερικώς πάσχουσαι καρδίαι.

’Έπειτα καλώς ώργανισμένη πολιτεία, έξασφαλίζουσα τήν 
ίσχύν τοΰ νόμου κατά πάντα καί έπί πάντων, καταρρίπτουσα 
τά προνόμια, είσάγουσα τήν οικονομίαν είς τάς δημοσίας δα- 
πανας καί προβιβάζουσα τάς βαθμιαίας τοΰ κοινοϋ συμφέρον
τος τελειοποιήσεις, έξασκεϊ πάντοτε τήν μεγαλειτέραν επιρ
ροήν είς τήν κατά μέρος καί συλλήβδην οικονομικήν τοΰ 
έθνους παραγωγήν. "Οταν ή πονηριά τής διοικήσεως άνοίγη 
τάς πύλας τής πολιτείας είς τήν κατάχρησιν καί τήν διαφθο
ράν, όταν δέν εχη άλλην αποστολήν είμή πώς νά άναπτύσση 
τον αριθμόν τών κηφήνων, άς έργασθώσιν αί άνθρωπο-μέλισ- 
σαι τής έργατικής κοινωνίας οσον θέλουσιν, ή κυψέλη Οά μέ- 
νη πάντοτε κενή, Οά φθίνη καί θά καταστρέφηται.

Άνεπτύξαμεν έν τοϊς άνω, ώς άπό τίνος μεγαλογραφίας, 
τούς τρεϊς παράγοντας τής οικονομικής έν γένει παραγωγής. 
ΤΙ ιστορική έμφάνισις των έχει πάντοτε ιδανικόν τι, τό όποιον 
ή αρμονία πάντοτε έπιζητεϊ καί ή πρακτική πάντοτε συν
δυάζει πρός τάς συγκεκριμένας άνάγκας τών τόπων καί τών 
χρόνων. Οί μέσοι δροι είς ολας τάς βιωτικάς υποθέσεις είναι 
δ κατ’ εξοχήν κλήρος τής άνθρωπότητος. Τό απόλυτον έπι- 
ζητεϊται καί τό σχετικόν επιτυγχάνεται. Χαρά είς τά έθνη 
εκείνα, έν οίς τό δεύτερον δέν καταπατεϊται.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΝ ΕΑΑΑΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ.

(“13. φυλ. 70 «λ. 433).

Ή αύτή τοΰ ένετικοΰ έμπορίου ακμή παρατηρεϊται και έπι 
τοΰ διαδόχου τοϋ Κουμάνου, προξένου Αντωνίου Γφάρδη 
(1738)· άπο τοϋ διαδόχου όμως τούτου Αναστασίου Μεσαλα 
άρχεται ή γιγαντιαία εκείνη παρακμή, ήτις ώς μυστηριώδης 
προάγγελος σημειοϊ τόν έπιζείμενον πολιτικόν θάνατον τών 
έμπορικών κρατών, τά όποια έξαλείφονται τής σκηνής τοΰ 
κόσμου άπαραλλάκτως ώς ή έπι τών κυμάτων χαραττομένη 
σκιά τών πλοίων αύτών.

Τήν παρακμήν ταύτην άποδίοουσιν οί 'Ενετοί πρόξενοι εις 
διαφόρους λόγους, τών οποίων κυριώτατοι θεωρούνται ςί τρεϊς 
ούτοι*  πρώτος, οτι οί "Ελληνες πωλ.ηταί εύρίσκουσι συμφέρον 
νά πέμπωσι τά προϊόντα αύτών είς άλλας τής Εύρώπης α
γοράς· δεύτερος, ότι μεθ' ολην τήν όμολογουμένην ίιπεροχήν 
τών προϊόντων τής ένετιζής βιομηχανίας, ό τόπος άρκεϊται 
είς τά τής Τεργέστης ώς οίκονομικώτερα*  και τρίτος, δτι ή 
ένετική σημαία δέν δύναται νά συναγωνιστή πρός τήν γιγαν- 
τιαίως άναπτυσσομένην ναυτιλίαν τοΰ Μεσολογγίου.

Άλλ’ άς άκούσωμεν αύτούς τούς προξένους περιγράφοντας 
τό έμπόριον, τοΰ όποιου αί ΙΙάτραι ήσαν καί τότε ώς και νϋν 
ή κεντρικωτέρα αποθήκη.

α Τά έν τή άγορα ταύτη διαδεδομένα εμπορεύματα καί έξ 
αύτής μεταδιδόμενα καί είς τάς άλλας τοΰ Βασιλείου (Πελο
πόννησου) καί τής συνημμένης Ρουμελίας πόλεις, είναι αί λε- 
γόμεναι σκαρλατίνα'., ήτοι τά έρυθροβαφή ύφάσματα, τά διά 
ποικίλων χρωμάτων ζωγραφιστά άγγεϊα, τά λεγόμενα δαμα- 
σκέτα, ήτοι αί χρυσοΰφεΐς τσόχαι καί άλλαι τοιαΰται απλών 
φυσικών χρωμάτων· προτιμώνται τά παννία τής Γαλλίας, έν 

ελλείψει δμως τούτων πωλοΰνται καί ένετικά, τά κατεργα
σμένα ιδίως κατά μίμησιν τών Γαλλικών. Καθρέπται, πολυ
έλαιοι καί άλλα ύελικά έξοδεύονται άρκετά, προτιμώνται δμως 
τά κρύσταλλα τής Τεργέστης ένεκα τής μικράς αύτών τιμής*  
όιά τήν αύτήν τής εύθηνίας αιτίαν προτιμάται τοΰ ένετικοΰ 
καί ό έκ τής πόλεως ταύτης προερχόμενος καί είς ράβδους κα
τεργασμένος κηρός, ώς καί ή γαλλική σάζχαρις, άν καί 
“άντες άνομολογοΰσι τήν υπεροχήν τής εις κώνους ένετικής 
σακχάρεως.

β ’Εκ τής ξυλείας μόναι αί σανίδες έξοδεύονται, προτιμών
ται δμως τά σιδηρικά τής Τεργέστης ώς εύθηνότερα.

« Έξοδεύονται έπίσης είς τά μέρη ταΰτα σχοινί», καννά- 
βιον, σκούφοι παντός είδους, λευκοί καί ερυθροί, κτένια έλε- 
φάντινα, κοφίνια, χαλύβδινοι πυροβόλων σωλήνες ώς καί όπλα 
Βριξιανά (Bressiane) ούχί μεγάλων τιμών.

« Τά έμπορεύματα ταΰτα δέν έρχονται κατ’ εύθεϊαν έξ Έ- 
νετίας, άλλά μετακομιζόμενα δι’ ένετικών πλοίων είς Κέρκυ
ραν παραλαμβάνονται έκεϊθεν ύπό τών Μεσολογγετιχών 
πλοίων ό λόγος τής έπί τής ξένης ταύτης σημαίας μεταφο
ράς. κωλύει τό προξενεϊον νά εξακρίβωση τό ποσόν τής εισα
γωγής. (>)

«Έξ Ένετίας έρχονται έμπορεύματα παντός είδους, ήτοι 
τσόχαι μεταξωταί διαφόρων χρωμάτων καί ποιοτήτων, χρυ- 
σο'ϋφή ύφάσματα, ερυθρά παννία, ύελικά, σιδηρικά, ξυλεία, 
κασσίτερος, μόλυβδος, καννάβιον, χαρτίον, έλληνικά βιβλία, 
σάκχαρις καί ολίγα φάρμακα.

«Εκ τών παραδιδομένων είς τό έκλαμπρότατον υπουργείου 
δηλωτικών δύναται νά προσδιορισθή δ αριθμός τών ύπό ένετι- 
κήν σημαίαν καταπλεόντων εις τά μέρη ταΰτα πλοίων έγώ 
δμως αδυνατώ νά έξακριβώσω τό ποσόν τοϋ ύπό ξένας ση
μαίας οιενεργουμένου έμπορίου, ώς μή ειδοποιηθείς έκ τών 
προτέρων περί τούτου. Έν τούτοις καί έπί τοΰ παρόντος δύνα-

(’) Έκθεσι; Άναοτασίου Μεσαλά, 1 ’Οκτωβρίου 1755· 
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μαι νά βεβαιώσω οτι είς τούς λιμένας τούτους καταπλέουσιν 
Αύτοκρατορικά (Αύστριακά), Νεαπολιτικά, Σουηοικά, Δανι
κά, 'Ολλανδικά, Ουγγρικά, προ πάντων όμως Μεσολογγιτικά 
■πλοία, προς μεταφοράν τών δι’ έξαγωγήν προωρισμένων εμ
πορευμάτων, ήτοι σίτου, έλαίου, μετάξης, τυριών, μαλλιών, 
•κηροϋ και άλλων μεταφερομένων ιδίως είς Σινιγαλίαν, Νεά- 
πολιν, Γένουαν καϊ Μασσαλίαν.

« Έκ Λιβόρνου έρχονται ένταϋθα Γαλλικά παννία, κασσί
τερος, καφές ’Αμερικάνικος, σάκχαρις είς κώνους ή κόνιν, ίν- 
Οζκόν, τσόχαι, έρυθρόκοκκος (κρεμέζον), φάρμακα, πέπερι και 
μόλυβδος,

« Τό κυριώτατον προϊόν τής Πελοπόννησου εΐναι τά κου
κούλια τής μετάξης στελλόμενα κατά προτίμησιν είς Λι- 
βόρνον. . .

« Γαλλικά και Αγγλικά πλοϊα δέν έρχονται έπι τοϋ πα
ρόντος είς τούς λιμένας τούτους ένεκα τοϋ έπικειμένου μεταξύ 
τών δύο έθνών πολέμου.

« Αί τιμαι τών έξαγομένων εμπορευμάτων δέν μένουσιν 
■οριστικά'., άλλά μεταβάλλονται άναλόγως τών περιστάσεων, 
έπι τοϋ παρόντος δ’έπικρατοϋσιν αί εξής· ή μέταξα τοϋ Μι- 
στρά άγοράζεται πρός γρόσια (*)  εννέα έως δέκα τήν όκάν πε- 
ριλαμβανουσαν τριάκοντα δύο χονδράς ένετικάς ούγγίας· ή 
μέταξα τών Καλαβρύτων (®) και τών άλλων τής Πελοπόν
νησου μερών πωλείται προς γρόσια έπτά μέχρις οκτώ περί
που τήν όκαν ό κίτρινος κηρός τιμάται 52 μέχρι 53 παρά- 

(*) Τό τότε γρόσιον ισοδυνάμεί πρός δύο περίπου σημερινά 
φράγκα, ό δέ παράς πρός πέντε τοΰ φράγκου εκατοστά. Ό Leake 
(1805) εύρε τό γρόσιον ίσοδυναμοΰν πρός 15 αγγλικά; πέννας, 
ή φράγ. 1,80. Travels in the Morca I, σελ. 16.

(2) Ή μέταξα άπετέλει τό κυριώτατον προϊόν τών Καλαβρύ
των καί μέχρι τέλους τής παρελΟούσης έκατονταεττιρίδο; (Pou- 
queville voyage en Mor6e, Albauie etc Paris 1805, τόμ. 1, 
σελ. 94). . .

δων ή οκά· ό τυρός 33 έως 39 γρόσια ή χιλιάς, (4) χονδρόν 
βάρος τής Ένετίας, εις τήν αύτήν δέ τιμήν πωλοϋνται καί 
τά μαλλια· τό κηκίδιον 12 έ’ως 15 παράδες ή όχά· τό έλαιον
9 έ’ως 10 γρόσια ή ένετική βαρέλλα· ό λινόσπορος 33 έως 
42 παράδες ή βαρέλλα τής Ζακύνθου· τά βαλανίδια 8 έως
10 γρόσια ή χιλιάς, χονδρόν βάρος τής Ένετίας· ό βάμβαξ 
7 έως 9 παράδες ή χονδρή λίτρα· τό κατράμι 50 έως 55 
παράδες τό καντάριον περιέχον 44 δκάδας. Ή σταφίς 27 
έως 33 γρόσια ή χιλιάς, χονδρόν βάρος· ό σίτος, άναλόγως 
τής ποιότητος αύτοΰ, 40 έως 53 παράδες τό κοιλόν περιέχον 
22 όκάδας. Οί καπνοί 4 έ’ως 8 παράδες ή όκά· τ’όρύζιον 
33 έως 36 παράδες έκάστη δεκάς οκάδων αί έλαϊαι 2 έ’ως 
3 παράδες ή οκά· τά ξυνά (Agrunie) δύο έως τρία γρόσια 
έκάστη χιλιάς λεμονιών.

«Τό προξενείου, λαμβάνον ύπ’ ό'ψει τάς φορτωτικάς, εισ
πράττει έπί τών δι’ ένετικών πλοίων έρχομένων φορτίων εν 
τοϊς εκατόν, τό αύτό δέ πράττει καί έπί τών έκ τών λιμένων 
τούτων έξαγομένων έμπορευμάτων, έκτός τής μετάξης, τών 
λινοσπόρων, τοΰ κηροϋ καί τών φαρμάκων, τά όποϊα πληρό- 
νουσιν ώρισμένον δικαίωμα έπί έκάστου σάκκου ή δέματος 
(collo)· ούτως εν δέμα μετάξης, περιέχον 100 μέχρις 120 
οκάδων, πληρόνει είς τό προξενεϊον δύο γρόσια, όταν όμως τό 
σύνολον τής μετάξης ταύτης φθάνη μέχρι 50 ή 60 οκάδων, 
τό δέμα τοΰτο πληρόνει εν μόνον γρόσιον έκαστος σάκκος 
λινοσπόρου πληρόνει έ’ν καί ήμισυ γρόσιον- έκαστος σάκκος 
κηροϋ παράδες 50, έκαστος σάκκος κόμμεως έ’ν γρόσιον, καί 
έκαστος σάκκος κηκιδίων 30 παράδες.

« Τοιοΰτον δικαιωμάτων τιμολόγιου έφήρμοζον οιπροκά- 
τοχοί μου, έπί τών οποίων τά προσημειωθέντα δέματα μετε- 
φέροντο διά λογαριασμόν Ενετών ή ξένων ύπηκόων έπί ένε
τικών πλοίων μέχρι Κερκύρας, δθεν διαμετεκομίζοντο είς 
Ένετίαν άναπτυχθείσης όμως τής ναυτιλίας τοϋ Μεσολογ-

(’) Πιθανώς έννοεΐ χιλιάδα λίτρων ρνιτικών.
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γιου, πάντες οί έμποροι προτιμωσι τά πλοία ταϋτα, τοσον Οιά 
τήν Ένετίαν οσον καί τήν Κέρκυραν, άποκόψαντες ουτω τοϋ 
προξενείου τούτου τά παλαιά αύτοϋ δικαιώματα, έκτος άν ό 
φορτωτής τοϋ Μεσολογγιτικοΰ πλοίου τύχη νά ήναι 'Ενετός 
υπήκοος.

«Οί ένταΰθα έδρεύοντες πρόξενοι τών άλλων δυνάμεων 
είσπράττουσιν άφ’ έζάστου δέματος μετάξης πέντε γρόσια, 
καί δύο τοϊς εκατόν έπί -τής αξίας τών άλλων έμπορευμά- 
των, εξαιρούμενων τών γαλλικών παννίων, τά όποϊα πληρό- 
νουσι καθ’ έκαστον δέμα (μπάλλα) δώδεκα γρόσια.

«’Εμπορικά καταστήματα Ενετών υπηκόων είναι έν συ- 
νόλω τρία, τοΰ ’Αθανασίου Τσίπιρα, τοΰ Φιλίππου Παπαφίλη, 
άνεψιοΰ τοΰ έν Ένετία 'Αναστασίου Βασίλη, καί τοϋ Δημη- 
τρίου Σκαρλάτου, άνεψιοΰ τοΰ έν Ένετία εμπορευόμενου 
Σκαρλάτου Δημητρίου.

«Οί Φράγκοι έμποροι πληρόνουσι τελωνιακόν δικαίωμα 
τρία τοϊς εκατόν έπί τής αξίας τοΰ φορτίου, ένώ οί ’Οθωμανοί 
υπήκοοι, φορτόνοντες τά Μεσολογγιτικά πλοία, πληρόνουσι 
τοιοΰτο δικαίωμα τέσσαρα τοϊς έκατόν· έάν όμως υπήκοος 
'Ενετός φοοτώση Μεσολογγιτικόν πλοϊον πληρόνει μόνον 
τά3%·

«Τά ^ροσημειωΟέντα έμπορεύματα έξ οίουδήποτε ένετι- 
κοϋ λιμένος προερχόμενα είσάγονται άνευ τής έλαχίστης δυσ
κολίας, διότι οί Τοΰρκοι ούδένα έχουσι νόμον κωλύοντα τήν 
εισαγωγήν εμπορεύματος τίνος· ουτω δ’έλευθέρως άποβιβαζό- 
μενα είς οίονδήποτε λιμένα πωλοΰνται άναλόγως τής ποια- 
τητος καί τής ζητήσεως αύτών.

«Τά μέχρι τοϋδε έξ Ένετίας στελλόμενα έμπορεύματα 
μεταφέρονται πάντοτε ύπό οθωμανικήν σημαίαν, ένώ επιβι
βαζόμενα έπί ένετικών πλοίων πρέπει νά έκφορτωθώσιν εις 
Κέρκυραν ή τάς άλλας νήσους τάς ώρισμένας εις διαμετακό
μισή τοΰ έμπορίου τής Πελοπόννησου, έκ τών διαμετακομι- 
στηρίων όμως τούτων παραλαμβάνοντα ταϋτα τά Μεσολογ-
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γιτικά πλοία μεταφέρουσιν ένταΰθα, καί ουτω βλάπτουσι τό 
ένετικόν έμπόριον.

« Άφ’ οτου έγκατέστην έν τω άξιώματί μου (*)  κατέπλευ
σαν ένταΰθα δύο Ένετικαί ταρτάναι καί έν Δαλματικόν τρο- 
χαντήριον πρός φόρτωσιν τυριών ουτω δέ αί εισπράξεις τοϋ 
προξενείου περιορίζονται εις τά δικαιώματα τών προειρημένων 
τριών πλοίων, τών εις βοήθειαν τής φορτώσεως αύτών ναυ- 
λωθέντων Μεσολογγιτικών, ώς καί τινων πλοιαρίων άπό και
ρού είς καιρόν μεταφερόντων ολίγα σιτηρά είς Κέρκυραν, Κε
φαλληνίαν καί Ζάκυνθον.

C) Δηλαόή έαί δύο ολόκληρα έτη, διότι ό Δαππος παρέλαβε τό 
προξενεϊον τόν νοέμβριον τοΰ 1762, γράφει δέ τόν νοέμβριον 
τ9ΰ 1764.

« Έκ μακρας πείρας γινώσκω, οτι ούδέποτε έφθρσαν έν- 
ταϋθα διά ξηρας έμπορεύματα είτε έξ Ένετίας είτε ζαί έξ 
αύτοϋ τοϋ όθωμανικοϋ κράτους προερχόμενα.

« Τά περισσότερα τών ένταΰθα ζαταπλεόντων ξένων πλοίων 
προέρχονται έκ Αιβόρνου, Νεαπόλεως, Γενούης, Μασσαλίας, 
Τεργέστης, Ραγούζης καί άλλων τόπων.

« Καθοσον άφορα τό έμπόριον τών υποκειμένων έλληνικών 
νήσων, ή πείρα τών ύμετέρων έξοχοτήτων γινώσκει, οτι πλήν 
τοϋ ελαίου και τής σταφίδος ούδέν έτερον παράγουσιν αύται, 
τά δε βαμβάκια, ό σίτος ζαί τό μέλι τής Κεφαλληνίας δέν 
άποτ.ελοϋσι ποσόν έπάρζοϋν και είς έξαγωγήν.

« Έπί τέλους υποβάλλω είς γνώσιν τών ύμετέρων έξοχο
τήτων κατάλογον τψν πλοίων τοϋ Μεσολογγίου, έκ τούτου 
δέ ούνασθε νά ϊδητε πώς έν τοσούτω βραχεί χρόνω άνεπτύ- 
χθη ή ναυτιλία, ήτις πανταχοϋ παροϋσα ανταγωνίζεται πρός 
την ένετικην, ζαί ήτις είναι ή μόνη αφορμή τοϋ μαρασμού 
τοϋ ήμετέρου ναυτικοϋ· αί κακαί συνέπειαι τής ύπερβολιζής 
ταύτης άναπτύξεως τής ναυτιλίας τών Μεσολογγιτών έπι- 
ορώσαι είς τά σπουδαιότατα τοΰ έμπορίου συμφέροντα έπα- 
πειλοΰσι και τήν καταστροφήν τοϋ πτωχού τούτου προξενείου.
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Τόν αύτόν δέ.κατάλογον ύπέβαλον χαι εις τήν Λ. Ε. τον γε
νικόν τής θαλάσσης προνοητήν πρός ίδιαν διαφώτισήν.» (’) -

Έκ τών άνωτέρω καί άλλων έκθέσεων δηλοϋται, οτι οί 
πρόξενοι έθεώρουν και τήν άνάπτυξίν τής ναυτιλίας τοϋ Με
σολογγίου ώς μίαν τών κυριωτέρων αφορμών τής παρακμής 
τοϋ ένετιχοϋ έμπορίου, πριν όμως έξιστορήσωμεν πώς προή- 
χθη το ναυτικόν τοϋτο, θέλομεν είπει όλίγας λέξεις περί αύτής 
τής αρχής τής πόλεως, τής οποίας το όνομα συνδέεται πρός 
μίαν τών ένδοξοτέρων σελίδων τής άναγεννηθείσης 'Ελλάδος.

Ή αρχή τοϋ Μεσολογγίου αγνοείται, ώς τοσούτων άλλων 
νεωτέρων έλληνιχών πόλεων κατά τήν κοινήν δόξαν ή παρά 
τά έρείπια τής παλαιάς Πλευρώνος κτισθεϊσα πόλις δφείλει 
τό όνομα εις αύτήν τήν τοποθεσίαν, ώς κείμενη δηλονότι έν 
μέσω λόγγουή δάσους (’)· τις ό λόγγος ούτος ούδείς 
ειπεν, έκτος άν ύποθέσωμεν, οτι τά περικαλύπτοντα τό ίχθυο- 
φόρον τέναγος δάση καλαμώνων καί άλλων υδροβίων φυτών 
έπερίζωνον καί τήν παλαιάν πόλιν. Ή τελευταία υπόδεσις 
ύποστηρίζεται καί ύπό τοΰ τεκμηρίου, οτι και έπί τής αντί
περαν Πελοποννησιακής ακτής, μεταξύ Λεχαινών καί Αάλα, 
έσώζετο μέχρι τών αρχών τής παρούσης έκατονταετηρίδος 
καί έτερον Μεσολογγίου (Mesalongi), όφειλον τήν αρχήν αύ- 
τοΰ πιθανώς εις τά έκεΐ ίχθύοφόρα τενάγη. (3)

Άλλά καί τό Αΐτωλικόν Μεσολογγίου αναφαίνεται πρώ
τον έν τή ιστορία ώς όνομα μάλλον τών έντός τοϋ Άγιου 
Σώστου ιχθυοτροφείων ή αύτής τής πόλεως. Ό ιστορικός τής 
περί τά μέρη ταΰτα συγκροτηθείσης μεγάλης ναυμαχίας, τής 

φερούσης τό γνωστότερου τότε όνομα τής Ναυπάκτου (157 1), 
περιγραφών τάς πρό τής συμπλοκής κινήσεις τοΰ χριστιανι
κού στόλου λέγει, δτι πρώτη ή ναυαρχίς τοϋ Ίωάννου Αύ- 
στριακοϋ διέκρινε τόν τουρκικόν στόλον «άπό τοΰ ακρωτηρίου 
τών ιχθυοτροφείων, τά όποια οί Έλληνες δνομάζουσι Μεσο
λόγγι». (*)

(*) Έκθεσις ’Ιωάνναν Λάππου 12 Νοεμβρίου 1764.
(2) Leake, Travels in the Morea, II, οελ. 163 σημ.
(?) Pouqueville voyage dans la Morie, I, και Voyage dans la 

Grice τόμ. V, σελ. 380. Οΰτω σκμειοϋται καί εις τόν χάρτην 
τοϋ στρατηγού Vaudoncourt. Ό Leake δμως ούτε έν τή περιηγη- 
cti μνημονεύει, ούτε έν τω χάρτη της Πελοπόννησου σημειοϊ το 
Μεσολόγγιον τοϋτο.

Ότι δέ έν ή έποχή έγραφε ταΰτα ό ΓΙαρούτας δέν υπήρχε 
πόλις καλούμενη Μεσολόγγιον πληροφορούμεθα καί έξ αξιό
πιστου ελληνικού μνημείου. Έν έτει 1573 ό έκ Πάργης Τά- 
γιας έξέδωκεν έν Ένετία τόν πρώτον ελληνικόν λιμενοδείκτην 
ή Πορτολάνον ώς έλεγον έπί τό ίταλικώτερον οί τότε ναυτι
κοί· ώς γνωστόν, τών βιβλίων τούτων πρώτιστη αρετή είναι 
ή άκριβής περιγραφή πάντων τών λιμένων καί ορμών, είς 
ούς άκινδύνως δύνανται νά είσέρχωνται τά πλοία ή ώς έπι- 
κινδύνους ν’ άποφεύγωσιν αύτούς· ό ελληνικός Πορτολάνος, 
καίτοι φέρων τό όνομα τοΰ Τάγια,είναι προϊόν τοιούτων πολυ
χρονίων παρατηρήσεων άλλων ναυτικών, ίσως δέ καί βάρ
βαρός τις έπεξεργασία τών άπολεσθέντων ελληνικών καί βυ
ζαντινών Βιβλίων τής Θαλάσσης· οπωσδήποτε δμως 
άποΟειχθείς έν τή έφαρμογή αύτοϋ ακριβέστατος έμεινεν έπί 
τριακόσια σχεδόν έτη ώς ό μόνος οδηγός τών ήμετέρων ναυ
τικών. Περιγράφων ό Πορτολάνος ούτος τάς άκτάς καί τούς 
λιμένας τής Αιτωλίας ούδόλως αναφέρει τό Μεσολόγγιον, διά 
τον άπλούστατον λόγον, οτι έπί τοϋ Τάγια τοιαύτη πόλις δέν 
υπήρχε, τό δέ περιεργότερον οτι καί αύτοί οί νεώτεροι έκδόται 
θρησκευτικώς σεβασθέντες τό πρωτότυπον ούτε ύστερον έτόλ- 
μησαν νά προσθέσωσι τό έλλεΐπον όνομα, δπως κολακεύσωσι 
τούλάχιστον τήν φιλοπατρίαν τών κατ’έξοχήν άγοραστών

(‘) «Cosi incaminandosi tutti per I’istesso viaggio, nell’uscire 
fuori de’scogli de’Guzzolari sopra la punta delle peschiere, dette 
da’Greci Mesolongi, fu dalla galea reale di Don Giovanni sco- 
perta l’armata nemica circa dodeci miglia lontana». Paolo l’a- 
ruta, Guerra di Cipro. Vinetia 1605 σελ. 211. 
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τοΰ βιέλίοιλ ”Εχων ύπ*  ό'ψει τάς έκδόσείς τοΰ 1641 καϊ τόυ 
TG45, πάραθετω έκ τοΰ Αγνώστου τοϊς πολλοϊς τούτου συγ
γράμματος τήν περιγραφήν τών Αίτωλικών λιμένων. «Άπο 
τό Δραγάμέατο ώς τόν Πετάλδ £vct> μίλλια ς'. δ Πεταλας 
fvikt νησί χαϊ έχε·, πόρτο καλό, χαϊ ίν θέλης νά ύπάς είς τόν · 
Πέταλά και θέλης νά ράξης εις τήν μεραία τής τραμουντάνας 
έναι χαμπάνια καϊ βάζεις άγχουραις χαι άγκουραις· χαι άν 
θέλης νά ύπάς εις τόν Πέταλα είς τήν μεραία τοΰ λεβάντη, 
άμε μέσα σ'.γοΰρος και κοστάριζε τόν Πέταλά χαι ράξε τά 
σίδερά σου είς τόν λεβάντη είς φούντος δργυίαις ζ', χαϊ τά σί
δερά πλω^ήσιά σου είς τό νησί- χαϊ άν θέλης νερό, άμε είς τόν 
άγιο Νικόλαο κάϊ έ'ναι μία γρόττα καϊ έναι νερόν οσον θέλεις.

(’) Πορτουλάνος δλουνών τών λιμένων, κεφ. 76.

«Ά+τδ τόν Πέταλά ώς τούς Κουρτζουλάρους έναι μίλλια ς', 
χαι ύπάγαίνόντας αύτήν τήν στράτα ευρίσκεις τήν Άζενέρα 
καί τήν ΜάκρόνησΟ και ταίς Όξείαΐς, και άν θέλης νά ύπάς 
ανάμεσα ταϊς Όξειαις χαί τούς Κουρτζουλάρους έχεις φοΰντος 
πολύ νά περάσής μέ πασα καράβι, καί νά κοστάρης περισσό
τερο ταϊς Όξείαιζ παρά τό Ποτάμι τό Άσπρο, και είς τούς 
Κουρτζουλάρους έ'ναι μία βάλη είς τήν μεραία τής τραμόυν- 
τάνας κάϊ έναι διά πασα ξύλο, άμμή τό περισσότερον στέ
κουν τ’άρμαΐωμένα· ανάμεσα τούς Κουρτζουλάρους χαι ταϊς 
Όξείαις πρός τόν λεβάντη έναι ένα νησί μικρό χαι έχει στέ
κουν τά καράβια.

«Άπδ τδ Ανατολικό ώς τό Δραγαμέστο έναι μίλλια ιη', 
άπό ίδ Ανατολικόν ώς τόν Ναύπακτον έναι μίλλια κε', χαι 
είς αυτήν τήν στράτα ευρίσκεις τόν Γαλατά, τήν Καβουρολί- 
μνη Χαϊ τδ Σοπότόν· τδ Σοποτόν έναι ή Κακή Σκάλα και έ
κεϊ Λέχόυν τά ξύλα μικρά και μεγάλα καϊ βάζουν τά σίδερά 
τους είς τήν όστρια, είς τόν σιρόκο, καϊ τά πλωρήσια είς τήν 
γην άπό μέσα τά Καστέλλια μίλλια γ' εύρίσχεις τόν κάβο, 
καϊ άπό έκεϊ μίλλια γ' έναι ό Έπαχτος (*).»

Έν τοιαύτη πέόιπτώσε·. προτιμώ νά παραδεχθώ, οτι ή νΰν 

*ίλις τοϋ Μεσολογγίου συνφκίσθη περϊ τάς άρχάς τής ΙΖ' έχα- 
τονταετηρίδος, άφοϋ πρώτος ό ενετός ιστορικός Garzoni Ανα
φέρει αύτήν ί» έτει 1684 (’). Κατά τόν PouqUeVille, οί 
Γοΰρχοι άποδιώξαντες τούς Ενετούς έκ τής Πελοποννήάου χαϊ 
τής Στερεάς Ελλάδος (1715) έλεηλάτησαν τδ ΜεΤολόγ- 
γιον (’), τδ δποϊον, ούδέν ήττον άναλαβόν μετ’ ού πολύ, κατέ
στη είς τών ζυριωτέρων λιμένων τής Στερεάς, ώς τΰιοϋτος δέ 
ύπήχθη είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ έν Πάτραις Ενετού προξένου.

Αι εκθέσεις τοΰ Bianchi απλώς μνημονεύονται τδ ΜεΤο- 
λόγγιον χαϊ τούς άλλους μέχρις Άρτας'λιμένας, δέν λέγουσι 
πως έχανονίσθησαν τά ένταϋθα ύποπροξενεϊα, τά όποϊα χατά 
πάσαν πιθανότητα πρώτος διωργάνιάεν ό πρόξενος τής Ναύ
πακτού Γεώργιος Κούμανος, άφοϋ άπέχοψε ταΰτα, ώς προερ- 
ρέθη, της δικαιοδοσίας τών Πατρών.

Επι σκοπώ ιδρυσεως τών υποπροξενείων τούτων έπισχε- 
φθεϊς δ Κούμανος τήν Αιτωλίαν χαϊ τήν Ακαρνανίαν έπείσθη 
ως δ Bianclli, δτι πλήν τών Τούρκων έκ μέσης ψυχής έμί- 
σουν τήν Δημοκρατίαν καί αυτοί οί βαγιάδες οί τοσάκις άν- 
ταλλάξαντες τόν τουρκικόν ζυγόν διά τής ένετικής τρομοκρα
τίας. Οι ένταϋθα διεσπαρμένοι 'Ενετοί υπήκοοι έμισοΰντο, έ- 
διώκοντο χαϊ έφορολογοΰντο τοσοΰτον σκληρώς, ώστε χαθ’ ήν 
στίγμήν έπαρουσιάσθη δ Κούμανος, ούτοι έσχεδίαζον αιματη
ρόν άντεκοιχησιν. ΊΙ παρουσία τοΰ προξένου έχαιρετήθη ώς 
έμφανισις αγγέλου σωτηρίας, χάρις δ’είς τάς προτροπάς αύ
τοΰ εμεινεν άνεκτέλεστον τό τής έχδικήσεως σχέδιον.

Πλήν τής Επίκτητου, ή άλλη Αιτωλία ώς καί πάσα ή 
Ακαρνανία άπετέλουν τό λεγόμενον τότε σανζιάκιον τοΰ Κάρ- 
λελι (’), τό δποϊον ύπαγόμενον είς τόν πασάν τής Εύβοιας

() Istoria della Repubblica di Venezia in tempo della sacra
Lega, Venezia, 1705, τ<5μ. I. Οίλ. 77.

C) Voyage dans la Grice, τόμ. Ill, «λ. 532.

( ) Ούτως έκαλεΐτο ύπό τών Τούρκων, ώς κατά παραφθοράν τοΰ 
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έδιοιχεϊτο ύ©' ένός μουσελίμου έδρεύοντος έν Βραχωρίω. Ό 
τότε μουσελίμης ώνομάζετο Άλαίμπεης, αυτός πιθανώς ό 
χτίσας τήν φερώνυμου αύτοϋ γέφυραν τοϋ ’Αγρίνιου· άνήχων 
εις τιμαριωτικόν τής Άχαρνίας οίκον δ μουσελίμης έζη έν 
αρμονία πρός τούς Έλληνας, είς δέ τήν αρμονικήν ταύτην 
συμβίωσιν πιθανότατα έχρεώστει και τήν πολυχρόνιον διατη- 
ρησίν του έν τω άζιώματι, έναντίον τών ευλογών τής κυβερ
νήσεως υπονοιών, ότι δέν ήν αμέτοχος τής μαστιζουσης τήν 
χώραν ληστείας.

Ζώντες κατά τό παλαιόν οί τότε Άχαρνανες ούτε 
άρχάς άνεγνώριζον, ούτε καί αύτούς τούς καοήοες καί αγαοες 
έξήρουν τών υπολογισμών τών κερδών τοΰ ήρωϊχοΰ αύτών 
έπιτηδεύματος. Αί ένετιχαί έκθέσεις άναγράφουσι τοιαύτας 
καδήδων αιχμαλωσίας (’), πιστότερον όμως αύτών έζεικονί- 
ζουσι τάς περί καδήδων σκέψεις τών σιδηροφορούντων Βαλτί- 
νών χαί Ξηρομεριτών ώς καί τάς πρός τούτους σχέσεις τοϋ 
μουσελίμου τά δημοτικά άσματα, ήτοι τό περί τής είσοολής 
τοΰ Χρήστου Μηλιώνη είς τήν "Αρταν καί ό πασίγνωστος 
τών Βαλτινών χορός, έχων ώς επωδόν τά γένεια τοΰ ουστυ- 
χοϋς καδή τής αύτής πόλεως.

Άλλ’ ό κατά τών καδήδων έκτραχηλισμδς τών Άχαρνά- 
νων κλεφτών πολλάκις έζέθηκεν είς τήν λύσσαν τών τουρ
κικών στρατευμάτων τούς αθώους τοΰ Ξηρομέρου ραγιάδες 
καί έπέσπασε κατ’ αύτής τής κεφαλής τοΰ μουσελίμου τον ( 
κεραυνόν τής σουλτανικής οργής, έκόηλωθεισης έν περιεργω 
αλληλουχία παύσεων, τάς όποιας ούδέν ήττον κατώρθωσε νά 
έκμηδενίση ό πονηρός Βραχωρίτης διά δώρων καί πρό πάντων 
υποσχέσεων είλικρινεστέρας έν τώ μέλλοντι έκπληρώσεως τών

όνόμχτος τοϋ τελευταίου Φράγκου αύτής ήγεμόνος Καρό.Ιου του 

Τύκκου. ‘
(‘) Έκθεσις τοϋ προξένου Πατρών (8 ίουλίου 1783) αναφέρει 

δτι οί Άκαρνάνες άπηγαγον εις αιχμαλωσίαν τόν καδήν Ίοραΐμ 

ίφίντην.

καθηκόντων αύτοϋ (*),  άφοϋ τό άσμα τοϋ Μηλιώνη ρητώς 
λέγει :

(*) "Εκθεσις τοϋ Κουμάνου (23 ίουλίου 1733) αναφέρει, ότι 
ένεκα τοϋ ζητήματος τής ληστεία; έπήλθεν ι’ν διαστήματι ολίγων 
μηνών περίεργος αλληλουχία παύσεων καί ανακλήσεων τοϋ μου
σελίμου τούτου. Περί τόν μάϊον τοϋ 1733 ό βεηλέρβεης τής Ρού
μελης Όσμάν πασά; διωργάνισε συστηματικήν καταδίωξιν τών 
έν Έπείρω καί ’Ακαρνανία κλεφτών, καί αυτός μέν δ βεηλέρβεης 
μετά 8ξ πασάδων έζεστράτευσε κατά τοϋ Μαργαριτίου, ό δέ πα

σάς τής Ναύπακτού διετάχθη νά ένωθή μετά τοϋ μουσελίμου έπί 
τώ αυτώ σκοπώ· άλλ’ ενώ οί πρώτοι παρέδιδον είς τάς φλόγας 
τήν Ηπειρωτικήν κώμην καί έν στόματι μαχαίρας έπέρων άν- 
δρας, γυναίκας καί τά μέχρις 2ξ έτών παιδία, ή κατά τών Άκαρ- 
νάνων κλεφτών εκστρατεία άπέτυχεν, ένεκα τής άδρανείας αύτοϋ 
του μουσελίμου, οστις διά τοϋτο καθηρέθη τοϋ αξιώματος, τό δέ 
Κάρλελι άποχωρισθέν τής Εύβοιας άπετέλεσεν ίδιον πασαλίκιον, 
δοθεν είς τόν Ήπειρώτην Σουλεϊμάν πασάν· πριν όμως ούτος κα- 
ταλάυη τήν θέσιν αυτού, ό ’Αλαίμπεης κατώρθωσε ν’ άκυρώσρ τά 
φιρμάνιχ καί αναγνωρισθή ώ; πρότερον μουσελίμης· άλλά τήν θέ
σιν ταύτην μετ’ ου πολύ κατέλαβεν έτερος Βραχωρίτης Τούρκος, 
ό Ίβραίμογλους, διχταχθέντος τού ’Αλαΐμπεη νά μεταβή μετά 
τών σπαχίδων αύτοϋ εις Μαργαριτών πριν δμως φθάση εις τόν 
πρός 8ν δρον, λαμβάνει διαταγήν ν’ άντικαταστήση τόν παυθέντα 
Ίβραίμογλουν, καί μετ’ ολίγα; ημέρας νέον φιρμάνιον δνομάζει 

μουσελίμην τόν Σαλιχ πασάν, καθ’ ού ραδιουργεί ό προμνημονευ- 
θείς Σουλεϊμάνη; υποσχόμενος εις τοΰ; έν Κωνσταντινουπόλει 50 
πουγγία άν τώ δοθή τό Βραχώριον και ή Ναύπακτος· τόν διορι
σμόν τοϋ τελευταίου θεωρεί έπικείμενον ό Κούμανος, διότι acol 
danaro in questo governo si spunta ogni intento». ’Εκθέσεις τής 
9 Ιουνίου καί 23 ίουλίου 1733.

ΕΤΟΣ 6-ΦΓΛ. 71—ΙΔΝΟΓΔΡΙΟΣ 1870.

κι ό μουσελίμης τ’ ακούσε, βαρεία τοϋ κακοφάνη, 
τόν Μαυρομμάτην έκραξε κα'ι τόν Μουχτάρ Κλεισούρα 
αίσεΐ; άν θέλετε ψωμί, άν θέλετε πρωτάτα, 
τόν Χρίστο νά σκοτώσετε τόν καπετάν .Μηλιώνη, 
έτσι ποοστάζ’ ό βασιλείας καί μώστειλε φερμάνι.»

3?
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Είς τόν μουσελίμην τούτον ύπήγετο καί τό Μεσολογγίου, 
τοϋ όποιου τό τελωνεΤον έχποιούμενον κατ' έτος ήγοράζετο 
υπ’ αύτοϋ τοΰ Άλαίμπεη, οστις μή άρκούμενος εις τόν νενο- 
μισμένον έπί τοϋ φορτίου δασμόν έφορολόγει και τά πλοία, 
λαμβάνων άπό μέν τών μεγάλων τέσσαρα φλωρία, άπό δέ 
τών μικρών £ν άργυροΰν δουκάτον ώς δικαίωμα άγκυροβολή- 
σεως. ΙΙρΐν μεταβή δ Κούμανος εϊς Βραχώριον έλθών εις Με
σολογγίου χατέπεισε τόν ένταΰθα καδήν νά έκδωση μουρασε- 
λέν έπιτρέποντα τήν ΐδρυσιν υποπροξενείου· τόν δέ μουρασε- 
λέν τοΰτον μετά τών σουλτανικών φιρμανίων παρουσιάσας 
είς τόν Άλαίμπεην, έζήτησε τήν άδειαν περί διορισμοΰ υπο
πρόξενου ού μόνον έν Μεσολογγίω άλλά καί έν Δραγαμέστω. 
Μόλις δ μουσελίμης έρριψεν έ'ν βλέμμα έπι τών παρουσιασθέν- 
των έγγράφων καί άπήντησεν, δτι έπ’ ούδενί λόγω δύναται νά 
έπιτρέψη τήν σύστασιν τοιούτων προξενείων, άφοΰ ρητώς δέν 
διαλαμβάνουσι τοϋτο τά φερμάνια, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει 
θεωρεί άκυρον καί τόν μουρασελέν τοϋ χαδή τοϋ Μεσολογγίου.

Ούτε τούς "Ελληνας ευρών ήπιωτέρους δ Κούμανος έθεώ- 
ρησε φρονιμώτερον νά έπανέλθη μάλλον είς Ναύπακτον ή νά 
μένη έκτεθειμένος έν μέσω τοσούτων έχθρών· ώς δχληρόν φι
λοδώρημα τής έπικινδύνου αύτοϋ οδοιπορίας, κερδίσας δξεΐαν 
περιπνευμονίαν, μόλις άναρρώσας έξέθηκε τά διατρέξαντα 
πρός τούς Πέντε καί έπεκαλέσθη τήν έήέμβασιν τοϋ βαίλου 
είς έκδοσιν αύστηρών διαταγών πρός τόν μουσελίμην, προσθέ
των, δτι αί διαταγαί αύται πρέπει νά χομισΟώσιν ύπ’ έκτά- 
κτου σουλτανικοϋ άπεσταλμένου (καπιτσή), διότι άλλως φο
βείται, μή δ Άλαίμπεης δολιευθή αύτάς.

Άλλά καί οί έν Ακαρνανία Τούρκοι καί "Ελληνες, μαν- 
τεύσαντες τάς ένεργείας τοϋ προξένου, δέν έμειναν άργοί· συ- 
νελθόντες οί προύχοντες συνέταξαν ίλάμιον (αναφοράν) καί 
άπέστειλαν αύτό αμέσως είς Κωνσταντινούπολή· τό ίλάμιον 
τοϋτο γραφέν έν τώ ίδιάζοντι είς τούς τότε Άκαρνανας ίδιώ- 
ματι, ούτε έπί διπλωματική λεπτότητι διεκρίνετο, ούτε τόν 
προσήκοντα σεβασμόν εις αύτο τό πρόσωπον τοϋ προξένου 
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απέδιδε, διό καί δ Κούμανος πληροφορηθείς τάς έν αύτώ πε- 
ριεχομένας ύβρεις παρακαλεϊ τούς Πέντε, δπως γράψωσιν εις 
τον βάϊλον καί έκμηδενίση τό έγγραφον τών Άκαρνάνων, πα· 
ραμορφούντων τά πράγματα in loro stile barbaro ! (*)

(’) ’Εκθέσεις ττ,ς 9 Μαίου καί 7 Σεπτεμβρίου 1726.
(’) ’Εκθέσεις τής 1 ’Ιουλίου 1729 καί 1 ’Απριλίου 1730. 
C) Έκθεσις τής 6 Δεκεμβρίου 1732.

Διά τών ένεργειών τοΰ βαιλού έξεδόθησαν αύστηραί πρός 
τον μουσελίμην διαταγαί, πρός τάς όποιας δμως ούτε ούτος 
ούτε οί Ακαρνάνες συνεμορφώθησάν ποτέ. Έξ μήνας μετά 
την έγκαθίδρυσιν τής έν Δραγαμέστω ένετικής άρχής οί κά
τοικοι, έφορμήσαντες έν μια Κυριακή είς τδ ύποπροξενεϊον,έκρή- 
μνισαν τόν ιστόν έφ’ ού έκυμάτιζεν ή σημαία τοΰ άγιου Μάρ
κου χαί άτίμως έσυραν αύτήν κατά γής· ύστερον δέ παρου- 
σιασαντες εις τόν μουσελίμην πλ α σ τ ά, ώς λέγει ο Κούμα- 
νος, ?!ρμάνια άπήτησαν τήν έςορίαν τών άναδεχθέντων νά 
ύπηρετήσωσι τήν Δημοκρατίαν ύποπροξένων τοΰ Μεσολογ
γίου καί τοΰ Δραγαμέστου· τό περιεργότερον δέ οτι καί αύτός 
ό σουλτάνος έπεκύρωσε τάς είς Κάρλελι βιαιοπραγίας διά φιρ- 
μανίου διατάσσοντος τήν κατάργησιν άμφοτέρων τών υπο
προξενείων (’)

Μάτην καί πάλιν δ Κούμανος ζητήσας τόν έξευμενισμδν 
τοϋ μουσελίμου, έπί τέλους διά τής έπεμβάσεως τοΰ πασά 
τής Ναυπάκτου Τζανούμ Χότζα κατώρθωσε νάλάβη μόνον τό 
ύποπροξενεϊον τοϋ Μεσολογγίου a forza di regali et esor- 
bitailti esborsi di soldo, ώς βέβαιοί (3). Ό λιμήν τοΰ 
Μεσολογγίου ένδιέφερεν είς τούς Ενετούς ού μόνον ώς έμπο- 
ρικόν κέντρον άλλά καί ώς έπιτήρησις τών έκεΐ καταπλεόν- 
των Ένετιχών καί Ίονικών πλοίων, τά οποία άνενοχλήτως 
προσεβαλλον καί έλήστευον οί πειραταί τών Βαρβαρικών κρα
τών. Πρός τοϊς άλλοις άναφέρουσιν αί έκθέσεις, ότι ή είς θέσιν 
Προκοπάνιστον έλλιμενισμένη λόνδρα τοϋ Κεφαλλήνος Παύ
λου Κονδούρη προσεβλήθη τήν 22 Οκτωβρίου 1730 ύπό δύο 
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πεφατικών ταρτανών διοικουμένων ύπό τοϋ Τριπολίτου Άλή 
Χοντζα, και οτι μετά μικράν άντίστασιν τοϋ πληρώματος 
φονεύσαντος πέντε πειρατάς, τό πλοΐον, τό φορτίον χαί αύτός 
ό πλοίαρχος μετά έξ ναυτών έγένοντο λεία τών νικητών, καί 
τό χειρότερον,οτι ένφ οί άνθρωποι άπήγοντο είς αιχμαλωσίαν, 
ό Άλή Χότζας κατέπλευσεν είς Ναύπακτον,ϊνα εκποίηση τήν „ 
λόνδραν καί τό φορτίαν αύτής, ύπ’ αύτά τά δμματα τοϋ προ
ξένου Ή τοιαύτη πρός τούς πειρατάς ανοχή ήνάγκασε 
τούς Ίονίους νά προβώσιν είς αντεκδικήσεις κατά Τούρκων και 
ραγιάδων· ούτω βλέπομεν τούς μέν Ζακυνθίους δήοΰντας τά 
παράλια τής Γαστούνης καί ιδία τάς έντός τοϋ κόλπου τής 
Ναυπάκτου κώμας, τούς δέ ’Ιθακήσιους αιχμαλωτίζοντας τά 
είς ΓΙεταλάν προσορμιζόμενα Τουρκικά πλοία, άφ' έτέρου δέ 
τούς Δωριείς ληστεύοντας τούς είς Μαλανδρϊνον έρχομένους 
πρός αγοράν τυριών καί μαλλιών Ίονίους εμπόρους· αί τοιαΰ- 
ται άμοιβαϊαι διαρπαγαί έγένοντο πολλάκις αντικείμενου μα
κρών διενέξεων τής Πύλης πρός τόν βάϊλον, έπιμόνως άπαι- 
τοϋντα καί ώς έπί τό πλεϊστον έπιτυγχάνοντα τήν άποζημίω- 
σιν τών ύπηκόων τοϋ άγιου Μάρκου, ούδενός λαμβάνοντος 
ύπ’ ό'ψει τά παρόμοια παράπονα, καί τών ατυχών ραγιάδων, 
οΐτινες συνήθως κατεδικάζοντο είς τήν διά κοινής συνεισφοράς 
άπότισιν τών οσα καί αύτοι οί προγεγραμμένοι καί αύτόν τόν 
σουλτάνου περιφρουοϋντες λησταϊ ήρπασαν.

Αί έκΟέσεις τοΰ έν Ναυπάκτω προξενείου τελευτώσιυ έν 
έτει 1739, οτε καί τό προξενείου πιθανώς διελύθη δι’ έλλει- 
ψιν τών πρός συντήρησιν αύτοΰ εισπράξεων έκτοτε είς άπλοϋν 
υποπροξενείου ύποβιβασθεϊσα ή Ναύπακτος έξαρτάται τών 
Πατρών, ό δ’ έκεϊ πράκτωρ τίει κατ’ έτος είς τόν προϊστάμε
νον αύτοΰ εκατόν φλωρία· είς τήν αύτήν βρχήν ύπαχθεντα 
καί τά έν Μεσολογγίω καί έν Δραγαμέστω ύποπροξενεϊα συ- 
νεισφέρουσιν έτησίως τό μέν πρώτον εκατόν φλωρία, τό δέ 
δεύτερον μόνον πεντήκοντα (2). Οί αριθμοί ούτοι άποδεικνύ- 

ουσι τήν έν βραχεί χρόνω εμπορικήν άνάπτυξιν τοΰ Μεσολογ
γίου άμιλλωμένου προς τήν πόλιν, ήτις έπί τοσούτους αιώνας 
διετέλεσε τό αποκλειστικόν κέντρου τοΰ μετά τής Στερεάς καί 
τών αντίπεραν τοΰ Κορινθιακού κόλπου διεσπαρμένων πό
λεων έμπορίου τών ενετών. Πώς έπήλθεν ή έμπορική τής 
Ναύπακτού κατάπτωσις, άφ' έτέρου δέ ή τοΰ Μεσολογγίου 
άνάδειξις καϊ κατά πόσον η δεύτερα επηρέασε τήν πρώτην, 
ούτε άί έκθέσεις τών Πατρών λέγουσιν ούτε αύτών τών ύπο- 
προξευείων έγγραφα διεσώθησαν, δυνάμενα νά ίκανοποιήσωσι 
τήν περιέργειαν ήμών. Έκ τών προμνημονευθεισών όμως έκ- 
Οέσεων δυνάμεθα ν' άρυσθώμεν σπουδαίας, ή μάλλον είπεϊν 
τάς μίνας πληροφορίας περί τής ναυτικής άναπτύξεως, είς 
τήν όποιαν τό Μεσολογγίου άυαμφιβόλως όφείλει τήν τότε 
εμπορικήν καί τήν άλλην αύτοΰ εύτυχίαν.

Μέχρι τοΰ έτους 1722 τό έμπόριον τοΰ Κορινθιακού κόλ
που συνιστάμευον είς μέταξαν, σταφίδα, καπνούς, τυριά, μαλ
λιά, βαλανίδια, κηρόν, κόμμι, μέλι καί βάμβακα έξεμεταλ- 
λεύετο άποκλειστικώς ύπό Γαλλικών, Νεαπολιτικών καί πρό 
πάντων Ένετικών πλοίων· είς τά τελευταία ταΰτα συμπεοιε- 
λαμβάνοντο καί όλίγιστα πλοιάρια Κερκυραίων, Κεφαλλήνων 
καί Ζακυνθίων (’).

Αγνοώ άν μέχρι τοΰ 1739 τό Μεσολογγίου είχε πλοΐον τι 
άξιον λόγου, άφοϋ αί μέχρι τοΰ έτους τούτου εκθέσεις άναφέ- 
ρουσι μόνα τών Κεφαλλήνων πλοία έλλιμενισμένα έντός τοΰ 
άγιου Σωστού1 ούτω μετά τίνος πιθαυό-.ητος δύναται νά όρι- 
σθή τό έτος 1740 ώς άρχή τής περί τά ναυτικά έπιδόσεως 
τών Μεσολόγγιτών.

Ε,ις άνάδειξιν τής ναυτιλίας ταύτης συνετέλεσαν πολλαϊ 
περιστάσεις, πρό πάντων δέ αύτή ή απληστία τών Ενετών, 
οΐτινες ένώ κατηγορούν τούς Τούρκους έπί τώ έλαττώματι

(') Έν ετει 1729 άναφέρονται τέσσαρες φρεγάταν άνήκουσαι 
εις τούς Ζακυνθίους ’Αντώνιον Δακορώναν καί Ιωάνναν Μουτσοΰ; 
ναν, και- τούς Κεφαλλήνας Στααατχκκν καί Κονδοϋρτ,ν.

Ζ 

Έχδίσις τής 28 Νοεμβρίου 1730.
(’) ‘Έκθεσις τής 27 Μαίου 1783.



502 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΠΙΘΕΩΡίΙΣΙΣ. ΠΕΡΙ ΕΜΠ. ΚΑΙ ΦΟΡ. ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ. 503

τούτφ, δι’ έντεχνου φορολογίας άνεδείχθησαν οί άπληστότε- 
ροι τών έμπορων. Τά διά τήν Ένετίαν προωρισμένα έλληνικά 
έμπορεύματα έφορολογοϋντο ύπό τών Τούρκων τελωνών και 
τών ένετών προξένων, έπιβιβαζόμενα δ’ έπί ένετικοΰ πλοίου 
αύθαιρέτως κανονίζοντας τόν ναύλον, ύπεχρεοΰντο ν’ άποβιβα- 
σθώσιν έν τώ λοιμοκαθαρτηρίφ τής Κερκύρας πρός υγειονομι
κήν δήθεν έπιθεώρησιν, έντεΰθεν δέ ύπ’ άλλου πλοίου παρα- 
λαμβανόμενα έδεκατίζοντο ύπό τών έν Κερκύρα καί Ένετία 
τελωνιακών καί λιμενικών αρχών, ώστε πριν ταϋτα φθάσω- 
σιν εις τόν πρός ον ορον έπλήρουν τά βαλάντια τών προξένων, 
λιμεναρχών, τελωνών καί πρό πάντων τών πλοιάρχων, οΐτι- 
νες έν τώ ναύλω κατελόγιζον όσα δικαιώματα έτιον εις τούς 
προξένους και λιμενάρχας.

"Αν ή 'Ελλάς είχε τήν τύχην νά ύπεκφύγη τον Τουρκικόν 
ζυγόν ούδεμία τών ξένων σημαιών ήδύνατο ποτέ νά έπισκεφθή 
τούς λιμένας αύτής, πολλφ δέ μάλλον νά συναγωνισθή πρός 
τόν φύσει ναυτικόν καί έμπορον ελληνα· άλλά τό τελευταϊόν 
τοϋτο ποτήριον,δι’ ού έπότισε το δυστυχές ήμών γένος ή Πρό
νοια, ήν τόσον δηλητηριώδες, ώστε απορίας άξιον, ούχί πώς έν 
τή φοβερά εκείνη αγωνία δέν άνεδείχθησαν αί ίδιάζουσαι είς 
τήν ελληνικήν φυλήν άρεταί, άλλά πώς κατόρθωσαν νά δια- 
σωθώσι καί αύτά τά ολίγα λείψανα τ’ άποτελοΰντα τον ση
μερινόν ελληνισμόν. Πρώτιστη τής ναυτιλίας καί τοϋ έμπο
ρίου βάσις είναι ή εύνομία, συνεπάγουσα τήν έξασφάλισιν τής 
ιδιοκτησίας, ό δέ τουρκοκρατούμενος έλλην έζη υπό τόν άνο
μον ζυγόν τών ’Ασιανών ληστών έπιμελώς άποκρύπτων άπό 
τής βασκανίας παντός οφθαλμού καί αύτά τά ολίγα κέρδη 
τών αιματηρών αύτοϋ ιδρώτων. Διά τόν λόγον τοΰτον ά\α- 
σκαπτομένης τής γής συνεχώς ανακαλύπτονται χρηματικά 
ποσά, τά όποϊα οί φιλύποπτοι έκεϊνοι άνθρωποι έπροτίμησαν 
νά έμπιστευθώσι μάλλον είς σπήλαια, βράχους καί δένδρα 
ή έν τώ οϊκω αύτών δυναμένω νά συληθή καί άνασκαφή ύπο 
τών Τούρκων ή τής προηγηθείσης αύτών συμμορίας τών Κα- 
ταλάνων. Ώς γνωστόν μέχρις αύτής τής ελληνικής έπανα- 

στάσεως τοΰ 1821 ού μόνον ό σουλτάνος άλλά καί ό έλάχι- 
στος πασάς αύθαιρέτως ήδύνατο νά κρεμάση ένα χριστιανόν 
και δημεύση τήν περιουσίαν αύτοϋ- διά τοϋτο δ’ έκαστος 
έπροτίμα νά σωθή προσποιούμενος άνέχειαν δυναμένην νά διε- 
γεψη τόν οίκτον καί τοΰ πενεστέρου τών Οθωμανών, διότι, 
καθώς έλεγον οί Χϊοι, καί αύτή ή τυχαία τοΰ Τούρκου συνάν- 
τησις έ κ ό σ τ ι ζ ε.

Τούρκον είδες ; άσπρα θέλει! 
κι’ άλλον είδε; ; κι’ άλλα θέλει !

Άλλά καί άν έζη είς πόλεις, αΐτινες τώ παρεϊχον σχετι
κήν τινα ασφάλειαν, καί άν υπό τήν προστασίαν ημέρου τί
νος πασα άνενοχλήτως ήδύνατο νά φανέρωση τ’ αποταμιεύ
ματα τής φιλοπονίας καί οικονομίας αύτοϋ, ό ραγιάς δέν ήδύ
νατο νά έπιδοθή είς τήν ναυτιλίαν ο ά τόν άπλούστατον λό
γον, ότι τά τότε πλοϊα ήσαν πολυδάπανα. Τάς έλληνικάς θα- 
λάσσας διεσταύρουν οί πειραταί τοΰ Δουλχίνου τής Σκόδρας, 
τής Βαρβαρικής Τριπόλεως, τοΰ ’Αλγεριού καί τής Τύνιδος, 
οί’τινες μή άρκούμενοι είς τήν λείαν τοΰ πλοίου καί τοΰ φορ
τίου άπήγαγον καί αύτά τά πληρώματα είς αιχμαλωσίαν πι- 
κροτέραν καί αύτοϋ τοΰ θανάτου· πρός ύπερνίκησιν τοΰ φοβε
ρού τούτου κινδύνου τά πλοϊα ώρειλον νά έ'χωσι πολυάριθμον 
πλήρωμα καί πυροβολικόν καί νά ώσι μεγάλα καί ταχύπλοα, 
ιδιότητες άπαιτοΰσαι θυσίας άνωτέρας τών δυνάμεων τών τότε 
έλληνικών βαλαντίων.

ΤΙ γεωγραφική Οέσις καί πρό πάντων ή άγονία του εδά
φους τών έν τω Κορινθιακά» κόλπω έκτεινομένων πόλεων τής 
Στερεάς Ελλάδος προώριζον τούς κατοίκους αύτών είς έξά- 
σκησιν τοΰ ναυτικού έπιτηδεύματος μαλ.λον ή τούς άντιπέ- 
ραν οίκουντρς Πελοποννησίους, οί’τινες καί λιμένων στερούν
ται καί εύφορωτέραν γήν έχουσιν,έξ ής ήδύναντο νά πορισθώ- 
σιν άνετώτερρν τά πρός τό ζην, χωρίς νά οιεγείρωσι καί τήν 
απληστίαν τών Τούρκων κατόχων πλουσιωτάτων τιμαρίων. 
Έκ τών Στ.ερ-οελλαδιτών μόνοι οί ’Ακαρνάνες ήδύναντο έπι- 
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διδόμενοι είς τήν γεωργίαν ν’ άναύείξωσι τήν εύφορον αύτών 
γην κέντρον σπουδαίου έμπορίου δυναμένου ν’ άναπτόξη τήν 
ναυτιλίαν τών κατοικούντων τά παράλια, άφοϋ μάλιστα και 
οί Τούρκοι δέν έτόλμων ν’ άρπάσωσιν άτιμωρητεί τήν περιου
σίαν τών ραγιάδων τοϋ Κάρλελι· άπο τών ηρωικών δμως χρό
νων μέχρι σήμερον οί Άκαρνάνες, ζώντες τόν παλαιόν αύτών 
βίον, περιεφρόνησαν και γεωργίαν καί έμπόριον, δοξάζοντες,οτι 
έπλάσΟησαν διά μόνον τον σίδηρον.

Αγνοώ οποίαν έπιρροήν έξήσκησεν ό σίδηρος τών Άκαρνά- 
νων καί έπί τών έν Μεσολογγίου Τούρκων, έκ τών ύπ’ οψει 
δμως έκΟέσεων δηλοϋται, οτι ούτοι έζων έν αρμονία πρός τούς 
κατοίκους, οτι ό καδής μή Οέλων πιθανώς ν’ άνταλλάξη τό 
Μεσολόγγιον πρός τούς δρυμούς τοΰ Βάλτου, εις ούς άπή- 
γοντο οί αίχααλωτιζόμενοι συνάδελφοι αύτοϋ, διετέλει είς φι- 
λικωτάτας πρός τούς προκρίτους σχέσεις, μόνον έν καιρώ λοι
μού καί έν συνοδία τών προκρίτων τούτων έξερχόμενος τής 
πόλεως, καί δτι τά ανοχή τών τουρκικών άρχών έπισκεπτό- 
μενα τον "Αγιον Σωστήν πειρατικά πλοία έλήϊζον μέν τήν 
ένετικήν σημαίαν, ούδέποτε δμως διήρπασαν τό Μεσολόγγιον 
ή άπήγαγον είς αιχμαλωσίαν Μεσολογγίτην. Οί τότε Μεσο- 
λογγιται έζων έκ τής αλιείας καί έκ τών είς τόν λιμένα αύ
τών συγκεντρουμένων ολίγων τής ’Ακαρνανίας προϊόντων, 
ήτοι βαλανιδιών, τυριών, μαλλιών καί καπνών, είς φόρτωσιν 
τών όποιων έπροτιμώντο τά πλοία τών Κεφαλλήνων· οί τε
λευταίοι διατελοϋντες εις στενωτάτας φιλικάς καί συγγενικές 
σχέσεις πρός τούς Μεσολογγίτας έδοκίμασαν διά πολυχρονίου 
πείρας τήν τιμιότητα καί δραστηριότητα αύτών, άρετάς απα
ραιτήτους είς άνάδειξιν τής έμπορικής ναυτιλίας· άλλ’ή αύτή 
πείρα τούς έδίοαξεν, δτι οί προξενικοί φόροι καί τά διαμετακο- 
μιστήρια τών 'Ενετών ούδέν άλλο ήσαν ή έντεχνος 7.ηστεία 
καί καταστροφή παντός άλλου ναυτικού δυναμένου νά συνα- 
γωνισΟή πρός τά πλοία τών πατρικίων. Τάς περιστάσεις ταύ- 
τας καλώς σταθμίσαντες οί πρακτικοί Κεφαλλήνες έθεώρη- 
σαν συμφέρον νά λύσωσι τά βαλάντια αύτών ύπέρ τής ναυτι- 
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λιας τών Μεσολογγιτών, οΐτινες, καΟό υπήκοοι τοϋ σουλτά
νου, ούτε προξενικά δικαιώματα έπλήρονον ούτε τά αύΟαίρετα 
τιμολόγια τών όΟωμανών τελωνών άνεγνώριζον. Τάς σκέψεις 
τών Κεφαλλήνων συμμερισθέντες και οί Ζακύνθιοι συνέτρεξαν 
διά τών κεφαλαίων αύτών τούς Γαλαξ-ιδιώτας, τών όποιων ή 
παλαιά ναυτιλία έλλείψει κεφαλαίων όλονέν κατεστρέφετο. 
Ούτω δ’ ώς έκ θαύματος άνεφάνησαν έν τώ Κορινθιακφ κόλ- 
πω δύο ναυτιλία·., αρκετά ίσχυραι, δπως παραταχΟώσι προς 
τούς πειρατάς καί άρκετά δραστήριοι, δπως διαφειλονεικήσωσι 
το έλληνικόν έμπόριον πρός δλους τους ξένους.

’Απ’ αύτής τής ίορύσεως τών έν Πάτραις καί Ν'αυπάκτω 
προξενείων παρετηρήθη, δτι ούτε οί Κεφαλλήνες ούτε οί Ζα- 
κύνΟιοι συνήνεσαν είς πληρωμήν τών προξενικών δικαιωμά
των· οί πρώτοι προφασιζόμενοι άνέχειαν έξέδιδον συναλλάγ
ματα μετά πολλής δυσκολίας έξαργυρούμενα (’)· οί δέ Ζα- 
κύνθιοι παρουσιάσαντες είς τούς προξένους χρυσόβουλλόν τι 
τών τελευταίων δεσποτών τής Πελοποννήσου χορηγούν αύ- 
τοϊς έλευθερίαν έμπορίου διεκήρυξαν, δτι συνεπεία τούτου έν- 
νοοΰσι νά μένωσιν αφορολόγητοι (2)· έπειδή δμως άμφότεροι 
έβιάσθησαν νά υποκύψωσιν είς τούς νόμους τής μητροπόλεως, · ^
σύν τώ χρόνω έξευρέθη έτερον ηρωικόν μέσον πρός άτιμώρη- 
τον δολίευσιν αύτών, διότι αύτοί μέν μετέφερον λαθρεμπορικώ 
τά διά τάς Ίονίους νήσους προωρισμένα φορτία, Τουρκικά δ 
πλοία ύπ' αύτών ναυλούμενα μετεχόμιζον μέχρι Κερκύρας οσα 
έμπορεύματα έστέλλοντο είς Ένετίαν ούτω δέ τό μέν προξε-

<·
»'

(* *) ’Εν έτει 1731 ό Κούμανος πέμπει είς Κεφαλληνίαν τόν 
υιόν του πρός εϊσπραξιν τών δικαιωμάτων, τά όποια ώφειλον εί; 
τό έν Ναυπάκτω προξενεϊον πλέον τών τριάκοντα πλοιάρχων (ca- 
ravochiri). "Εκθεσις τί; 30 Νοεμβρίου 1731.

(*) In virtii di certo privilegio di quella community del 1453 
del tempo appunto, come si crede, in cui questo Regno veniva 
signoreggiato da Corona estera Christiana. ’Έκθεσι; Κουμάνου 9 
Ίανουαρίου 1738.
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νεϊον έστερεϊτο τών δικαιωμάτων, είς απλήν δέ μεταφοράν άπο 
Κέρκυρας εις Ένετίαν περιωρίσθησαν οί 'Ενετοί πλοίαρχοι, 
i veri sudditi del Serenissimo Prencipe, ώς γράφει ό 
Κούμανος καταμηνύων είς τούς Πέντε τούς συμπατριώτας αύ
τοϋ (*).  Ή κατάχρησις ήν φανερά, έπειδή όμως έλειπον οί 
προς τιμωρίαν αυτής εύλογοφανεΐς τύποι, οί Πέντε έθεώρησαν 
φρονιμότερου ν’ άνεχθώσι τδ εμπορικόν τέχνασμα τών υπη
κόων αύτών ή νά προβώσιν είς έ'ργα βίας προς απλήν ίκανο- 
ποίησιν τών συμφερόντων τοϋ προξένου, ώς προερρέθη, τήν 
οραστηριότητα τοϋ Κουμάνου άνεγνώριζον καί κατ’ άξίαν άν- 
τήμειψαν ώς Πέντε, ώς 'Ενετοί όμως έβδελύττοντο τήν πο
ταπότητα τοΰ χαρακτήρος αύτοϋ καί πρό πάντων τον υπερ
βολικόν έκεϊνον ζήλον τον όποιον δ Κεφαλλήν ύπάλληλος έπε- 
οεικνυε κατασκοπεύων καί δυσφημών τούς συμπατριώτας αύ
τοϋ. Ό άνθρωπος δέν ήν βεβαίως έξοχου πρόσωπον, έν τή τα
πεινή όμως αύτοϋ θέσει άνέδειξε τήν αύτήν κακίαν ήτις θεω
ρείται ώς τό μόνον συστατικόν παντός έξωμότου· ώς γνω
στόν, αί ύπηρεσίαι τών έξωμοτών τούτων ώς έπί τό πλεΐστον 
αμείβονται, αύτό όμως το πρόσωπον διεγείρει τήν βδελυγμίαν 
καί έκείνων τούς όποιους ύπηρετεϊ- ούτε ό Τούρκος υπολήπτε
ται τον Βυζαντινόν έξωμότην, ούτε ό 'Ενετός, ούτε αυτός ό 
“Αγγλος ήγάπησάν ποτέ τούς χάριν βαθμών καί χρημάτων 
δολιευθέντας τό ί'διον αύτών έθνος.

(‘) "Εκθεσις 10 Λεχεμβρίου 1737.

Άποτυχών τών Πέντε ο Κούμανος καταμηνύει πρός τόν 
έν Κερκύρα σταθμεύοντα γενικόν τής θαλάσσης προνοητήν, 
Έριτζον τόν Β', τό έπιζήμιον είς τά ένετικά συμφέροντα τέ
χνασμα τών Ίονίων, καί παρακαλεΐ τοΰτον θερμώς, όπως διά
ταξη τόν διευθυντήν τοΰ λοιμοκαθαρτηρίου ινα τοϋ λοιποΰ μή 
παραδίδη παν έξ 'Ελλάδος προερχόμενου φορτίον, άν δέν έπι- 
δείξη δ φορτωτής άπόδειξιν περί πληρωμής τών δικαιωμάτων 
τοΰ προξενείου, μή παρουσιαζομένης δέ ταύτης οφείλει ν’ ά- 
παιτή «άπό παντός μέν δέματος μετάξης 400 λίτρων, πέντε 

«τουρκικά γρόσια, άφ’έκαστου σάκκου σιτηρών, 4 γρόσια, άφ’ 
«έκάστου σάκκου κηροϋ, 1 γρόσιον, άπό Οέ τών μαλλιών καί 
»άλλων εμπορευμάτων I °!α έπί τής αξίας.» (’)

Έπί τέλους οί Πέντε λαβόντες ύπ’ όψει τάς αναφοράς τών 
διαδόχων τοΰ Κουμάνου ήθέλησαν νά Οέσωσι φραγμόν είς τό 
τοιοΰτον έμπόριον τών Ίονίων οθεν καί δρίσαντες άλλα δια- 
μετακομιστήρια άπέκρυψαν έπίτηδες τάς έδρας αύτών είς τάς 
πρός τούς έμπορους τής Στέρεας καί τής Πελοπόννησου εντύ
πους έλληνικάς προκηρύξεις, μέ τόν σκοπόν τοϋ νά γνωρίζωσι 
τά διαμετακομιστήρια ταϋτα μόνοι οί 'Ενετοί πλοίαρχοι Q- 
άλλ’ ό περί τοιαύτας εφευρέσεις γόνιμος νους τοΰ Έλληνος 
έμπορου κατώρθωσε νά έκμηδενίση καί τό πονηρόν τοϋτο τέ
χνασμα διά τής προμνημονευθείσης πονηρας συνεννοήσεως 
τών Κεφαλλήνων καί Ζακινθίων πρός τούς Μεσολογγίτας καί 
Γαλαξειδιώτας, οϊτινες έγνώριζον,οτι πλήν τής Ένετίας ύπήρ- 
χου καί άλλοι λιμένες έν τώ Άδρία καί τή Μεσογείω.

Περί τοϋ ναυτικοϋ τών Γαλαξειδιωτών δλιγίστας ειδήσεις 
διέσωσαν αί έκθέσεις αϊτινες, ένώ ισχυρίζονται, ότι καί τοϋτο 
συνετέλεσεν είς κατάπτωσιν τοϋ ένετικοϋ έμπορίου, δέν έξη- 
γοΰσι κατά πόσον ήμιλλατο προς τό τών Μεσολογγιτών· 
πλήν τών μεγάλης χωρητικότητος πλοίων άμφότεραι αί 
ναυτικαί αύται πόλεις εΐχον καί πλοιάρια μετερχόμενα τήν 
ακτοπλοΐαν τοϋ Κορινθιακού- μία τών έκθέσεων όρίζουσα 
τόν ναύλον ενός τών πλοιαρίων τούτων (’) οδηγεί ήμάς είς 
άναλογικήν έκτίμησιν τών κερδών τών μεγαλειτέρων πλοίων 
διότι, άν παραβάλωμεν άντί πόσου ναύλου τό κοιλόν τής 
κριθής μεταφέρεται σήμερον άπό Κορίνθου είς Αίγιου, ευκό
λως δυνάμεθα νά ορίσωμευ τον κατά γεωγραφικόν μίλλιον

(ι) "Εθεσις τής 24 Αύγουστου 1733.
(3) ’Εκθέσεις τής 10 ’Ιανουάριου καί 12 Φεβρουάριου 1755.
(3) Τό Γαλαζειδιωτικόν τούτο πλοιαρίου μετέφερε 3,100 κοιλά 

κριθή; έκ Κορίνθου εις Αίτιον, πρός ένα παράν τό κοιλόν. *Έκθε-  
σις 13 Νοεμβρίου 1787.
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ναύλον τών μεγαλειτέρων πλοίων, τών όποιων γινώσχομευ 
τήν χωρητικότητα ε’κ τοϋ έςής καταλόγου τοϋ προξένου 
Ίωάννου Λώππου· ώς έκαστος παρατηρεί, ή καταγραφή 
αύτη τών πλοίων τοΰ Μεσολογγίου αντιστοιχεί πρός αύτό 
περίπου τό έπίσηαον νηολόγιου τών ήμετέρων λιμεναρχείων, 
δι’ αύτό δε τοΰτο πολύ ενδιαφέρει ημάς, ούτε αύτά τά έπί 
τής έπαναστάσεως πλοία τοσοϋτον ακριβώς γινώσκοντας.

ΣημεΙωσις χερί των οσα Μεσολογγιτιχά πλοία ιύρίσχονται 
ini τοϋ rtcifdrroc ir Μεσολογγίω (i% Νοεμβρίου 1Ί64)· 

Ι.Πολάκα(') χωρητικότητος τόνων(1 2 3) 350, άνήκουσα(’) είς 

τόν Πέτραν Ζάλκαν.

(1) Polaca, γαλλιστί Polacra, πλοΐον μ> τριΐ; ιστού;’ κατ’* τόν ναυτικό- 
λόγον Jal ή λέξι; I’olacrc πχριφθάρη Ικ τοΰ έλληνιχοΟ Π ολλή "Ακρα, διότι 
αληθώς τά πλοία ταΰτα ειχον όςεΐαν τήν πρώραν.

(2) Τό ένετικόν έγγραφον σημειοΐ ίπιτιτμημένω; Μα ήτοι Modia, έλληνι- 
στ'ι μόδια" μέχρι τών αρχών τής 1ST' έχατονταετηρίοο; ή χωρητικότη; τών 
Ευρωπαϊκών πλοίων χατεμετρεΐτο δια μοδίων ισοδυνάμων πρός τούς εχτοτι πα
ραδεδεγμένο»; τόνους' άλλ’ ώς ταίνεται, οΐ Ελληνες ναυτικοί μέχρι τή; παρελ- 
θούση; έκατονταετηρίδο; έπροτίμων το5 τόνου τό μόδιον.

(3) Τό ένετικόν Εγγραφον φέρει πάντοτε τήν λέξιν Patron δηλοΰσαν τόν τε 
πλοίαρχον και τόν ιδιοκτήτην’ οϊ πλεϊστοι βεβαίως τών Μεοολογγιτών τούτων 
ήσαν συγχρόνως ΐοιοκτήται ναι πλοίαρχοι, έπειδή όμως έν τή απαριθμήσει τών 
συμμετοχικών πλοίων ένώ Ρητώς μνημονεύεται ό πλοίαρχο; ώ; Μεσολογγίτης, 
σημειοΰται ώ; patron Κεφαλλήν, δια τοΰτο έπροτίμησα τήν γενικωτίραν φρά- 
σιν (άνήκουσα) ώ; δηλοΰσαν άμφοτέροος.

(ό) Είδος μεγάλο» καϊκιού.

2. Πολάκα τόνων 300, άγορασθεϊσα έν Αιβόρνω καί άνηκουσα 
είς τόν Παύλον Σαράντην.

3. Πολζκα τόνων 320, άγορασθεϊσα έν Αιβόρνω καί άνηκουσα 
είς τόν ’Αποστολήν Κοτσάνην.

4. Πολάκα τόνων 240, άγορασθεϊσα έν Λιβόρνω καί άνηκουσα 
εις τόν Ζαφείρην Αάντον.

5. Πολάκα τόνων 230, ναυπηγηθεϊσα έν Μεσολογγίω καί 
άνηκουσα είς τόν Κώσταν Κρασάν.

6. Κέκια(4) τόνων 4 40, άγορασθεϊσα έν Αιβόρνω καί άνηκουσα 
είς τόν Κωνσταντήν Ζορμπάν.

ΠΕΡΙ ΕΜΠ. ΚΑΙ ΦΟΡ. ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ. 503

7. Πολάκα τόνων 300, άγορασθεϊσα έν Βαρβαρία καί άνή- 
κουσα είς τόν ’Αθανάσιον Ξαχιέρην.

8. Φρεγάτα(’) τόνων 180, ναυπηγηθεϊσα έν Μεσολογγίω καί 
άνηκουσα είς τόν Σπΰρον Μαρούλην.

9. Φρεγάνα τόνων 160, ναυπηγηθεϊσα έν Μεσολογγίω καί ά- 
νήκουσα είς τόν ’Αποστολήν Καψάλην.

10. Φρεγάτα τόνων 130, ναυπηγηθεϊσα έν Μεσολογγίω καί 
άνηκουσα εις τόν Θεοδωρήν Κοτσικάρην.

11. Πίγγθς(2) τόνων 170, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί ά
νήκων είς τόν Γληγόοην Κοτσικάρην.

12. Πίγγος τόνων 180, ναυπηγηθείς ίν Μεσολογίψ καί άνή- 
κων είς τόν Παύλον Κοτσικάρην.

13. Φρεγάτα τόνων 140, ναυπηγηθεϊσα έν Μεσολογγίω καί 
άνήκουσα εις τόν Γιάννον Ραβόπουλον.

14. Μαρτίγγος(’) τόνων 115, ναυπηγηθείς ίν Μεσολογγίω καί 
άνήκων είς τόν Γεώργιον ΤιράκΟν.

15. Μαρτίγγος τόνων 110, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί 
άνήκων εις τόν ’Ativ Παναγόπουλον.

16. Μαρτίγγος τόνων 120, ναυπηγηθείς ίν Μεσολογγίω καί 
άνήκων είς τόν Διαμαντήν Διμέρην.

17. Μαρτίγγος τόνων 90, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί άνή· 
κων είς τόν Κωνσταντήν Πεδάκον.

18. Μαρτίγγος τόνων 125, ναυπηγηθείς εν Μεσολογγίω καί 
άνήκων είς τόν Κωνσταντήν Ί’ωιχάκην.

19. Μαρτίγγος τόνων 120, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί 
άνήκων είς τόν Κώσταν Λέκαν.

20. Μαρτίγγος τόνων 70, ναυπηγηθείς έν [Μεσολογγίω καί 
άνήκων είς Πέτρον Βλαβέλην.

21. Μαρτίγγος τόνων 65, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί 
άνήκων είς τόν Μίκον Ζόμπην.

22. Μαρτίγγος τόνων 100, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω και 
άνήκων είς τόν Μίκον Άλβεραν.

(1) ΊΙ φρεγάτα, ούτω κχλουμένη εί; άπάσα; τά; γλώσσα;, ήν ταχύπλοον, 
τριϊστον καί καλώ; ώπλισμίνον πλοΐον, αντιστοιχούν κατ*  τόν Jal, πρό; τό Ελ
ληνικόν χφρακτονϊςου και χατά παραφθοράν πχρήχθη τό όνομα Fregata.

(2) Piuco, γαλλιστί Pinque, τριϊστον πλοΐον μετά πλατείας κοιλίας.
(3> Martegno, Martegao, ίσως κατ'*  παραφθοράν τοΰ Marsiliana, είδους 

πλοίων ίνσμχσθίντων ούτω διό;; ςηλιον μέχρι κφ', πέραν τή; Μασσαλίας.
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23. Μαρτίγγος τόνων 100, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί 

άνήκων είς τδν ©εοδωρήν Κακλαμάνον.
24. Μαρτίγγος τόνων 75, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίφ καί 

άνήκων είς τδν Γαλάνην Ταμπάκην.
25. Μαρτίγγος τόνων 120, άγορασθείς παρά τίνος Κρητδς 

καί άνήκων είς τδν Αντώνιον Σκαρπαλέντζην.
26. Μαρτίγγος τόνων 75, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί 

άνήκων είς τδν Γιάννην Κάζην.
27. Μαρτίγγος τόνων 110, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί 

άνηκων είς τδν Κώσταν Δήμαρον.
28. Μαρτίγγος τόνων 12 0, άγορασθείς έν Κρήτη *αί  άνηκων 

είς τδν Μαθιδν Κανόπουλον.
29. Φρεγάτα τόνων 140, ναυπηγηθεΐσα έν Μεσολογίω καί 

άνήκουσα είς τδν Άσημάκην Καλταοάνην.
30. Φρεγάτα τόνων 130, άγορασθεΐσα έν Φιούμη καί άνήκουσα 

είς τδν Ζώην Καλλιμάχην.
31. Μαρτίγγος τόνων 70, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί ά

νήκων είς τδν Δημήτρην Καβαζάρην.
32. Μαρτίγγος τόνων 140, άγορασθείς παρ’ "Αγγλου και 

άνήκων είς τδν Δημη'τρην Σιδέρην.
33. Μαρτίγγος τόνων 95, ναυπηγηθείς ένΜεσολογγίω και άνή

κων είς τδν Γεωργάκην "Αγλυτον.
34. Μαρτίγγος τόνων 100, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί 

άνήκων είς τδν Κωνσταντήν Βλαχιώτην.
35. Μαρτίγγος τόνων 85, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί 

άνήκων είς τδν Άνδροϋτσον Κοτσακάρην.
36. Μαρτίγγος τόνων 130, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίφ καί 

άνήκων είς τδν Κωσταντήν Πάρλαν.
37. Μαρτίγγος τόνων 75, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί 

άνήκων είς τδν Ζήσιμον Μαλισιάνον.
38. Φρεγάτα τόνων 160, ναυπηγηθεΐσα έν Μεσολογγίω καί 

άνήκουσα είς τδν Χριστόδουλον Κανόπουλον.
39. Μαρτίγγος τόνων 120, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί 

άνήκων είς τδν Σταματάκην Βαλσαμάκην.
40. Μαρτίγγος τόνων 90, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί 

άνήκων είς τδν Παναγιώτην Κουρκουμέλην.
41. Μαρτίγγος τόνων 115, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί 

άνήκων ίίς τδν Σπόρον Κρητικόν.

42. Μαρτίγγος τόνων 120, ναυπηγηθείς έ.ν Μεσολογγίω καί 
άνήκων είς τόν Ζώην τοϋ Γουλιάμου.

43. Φρεγάτα τόνων 150, ναυπηγηθεΐσα έν Πρεβέζη καί άνή
κουσα εις τδν Μάνθον Τρικούπην.

44. Καίκιον τόνων 50, ναυπηγηθέν έν Μεσολογγίω καί άνήκον 
είς τδν Θωμίν Καλαμπαλίκην.

45. Καΐκιον τόνων 30, ναυπηγηθέν έν Μεσολογγίω καί άνή
κον είς τδν Άναστάσην Μαστρογιάννην.

46. Φρεγάτα τόνων 135, κομισθεΐσα έκ Τεργέστης καί άνή
κουσα είς τδν Ζώην Ραχιμάκην.

47 48. Δύο φρεγάται χωρητικότητος τόνων 1ΰ0, ναυπηγού-
U8vai, καί άνήκουσαι είς τους Θεοχάρην Κουρκουμέλην καί τδν 
Κωνσταντήν Ξαχιέρην.

Κατάλογος των Ιν Άνατο.Ιιχω πλοίων·

49. Πολάκα τόνων 200, ναυπηγηθεΐσα έν ’Ανατολικά» και άνή
κουσα είς τόν Γληγόρην Σκάρδην.

50. Πολάκα τόνων 230, ναυπηγηθεΐσα έν Τεργέστη καί άνή
κουσα εις τδν Ζαφειρην Φίλτσην,

51. Μαρτίγγος τόνων 120, ναυπηγηθείς έν ’Ανατολικά καί 
άνήκων είς τδν Άποστόλην Νεγρέζην.

52. Μαρτίγγος τόνων 140, ναυπηγηθείς έν ’Ανατολικά και 
άνήκων είς τδν Μίκον Βασιλάκην.

Πλοία συμμετοχικά Κεφαλλήνων καί Ιθακήσιων πρός Μεσολογ- 
γίτας· τά πληρώματα αποτελούνται έκ Κεφαλλήνων καί Ιθακή
σιων, άλλ’ οί πλοίαρχοι είναι πάντοτε Μεσολογγΐται.

53. Φρεγάτα τόνων 160, ναυπηγηθεΐσα έν Μεσολογγίω καί 
άνήκουσα είς τόν Άνδρέα ν Ριτζαρδόπουλον.

54. Φρεγάτα τόνων 180, ναυπηγηθεΐσα έν Μεσολογγίω καί 
άνήκουσα είς τδν Νικολέτον Κούμπαν.

55. Φρεγάτα τόνων 140, ναυπηγηθεΐσα έν Μεσολογγίω καί 
άνήκουσα είς τδν Μαρίνον Κούμπαν.

56. Φρεγάτα τόνων 180, ναυπηγηθεΐσα έν Μεσολογγίω καί 
άνήκουσα είς τόν Άποστόλην Κουνδούρην.

57. Φρεγάτα τόνων 140, ναυπηγηθεΐσα έν Μεσολογγίω καί 
άνήκουσα είς τδν Ζαννήν Καλλιγάν,
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58. Φρεγάτα τόνων 140, άγοραοθεϊσα έν Λιβόρνω καί άνή' 
κουσα εϊς τόν ’Αντώνιον Κουνδούρτ,ν.

59. Φρεγάτα τόνων 130, άγοραοθεϊσα έν Λιβόρνω καί άνή- 
κουσα εις τόν ’Ιωάννη? Κούμπαν.

60. Φρεγάτα τόνων 160, ναυπηγηθεΐσα είς Κουνουπέλι (Cu- 
ntipuli) καί άνήκουσα είς τόν Άλβίζην Κουνδούρην.

61. Φρεγάτα τόνον 180, ναυπηγηθεΐσα είς Κουνουπέλι καί ά
νήκουσα είς τόν Γιάννην Κουνδούρην.

62. Φρεγάτα τόνων 160, ναυπηγηθεΐσα είς Κουνουπέλι και 
άνήκουσα εις τόν Γληγόρην Πανάν.

63. Φρεγάτα τόνων 150, ναυπηγηθίϊσα ΐν Μεσολογγίω καί 
άνήκουσα είς τόν Γεώργιον Καλλιγάν.

64. Φρεγάτα τόνων 120, ναυπηγηθεΐσα έν Μεσολογγίω καί 
άνήκουσα είς τόν Στέφανον Κουνδούρην.

65. Πίγγος τόνων 175 ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί άνή
κων εϊς τόν Στάθη,ν Καρλέτον έξ 'Αγίας Μαύρα;.

66. Μαρτίγγος τόνων 95 ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί ά
νήκων εις τόν Παναγήν Καλλιγάν.

67. Μαρτίγγος τόνων 100, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί 
άνήκων είς τόν Βρητόπουλον.

68. Μαρτίγγος ναυπηγηθε’ς έν Μεσολογγίω καί άνήκων είς τόν 
Δημάκη,ν Βαξιμόν.

69. Μαρτίγγος τόνον 120, ναυπηγηθείς έν Αλφειό» (Orfea), 
καί άνήκων είς τόν 'Αποστολήν Άνδραβιδιώτην έκ Ζακύνθου.

70. Μαρτίγγος τόνων 140, ναυπηγηθείς έν Λιβόρνω καί άνή
κων είς τόν Γεώργιον Ριτζαρδόπουλον.

71. Φρεγάτα τόνων 150, άγοραοθεϊσα έν Λιβόρνω καί άνή
κουσα είς τόν Γεράσιμον Κουνδούρην.

72. Μαρτίγγος τόνων 80, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω καί ά- 
νή,κων εις τόν Στάθην Βαξιμόν.

73. Μαρτίγγος τόνων 65, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω, και 
άνήκων είς τόν Δήμον . . . Ραζήν ?

71. Μαρτίγγος τόνων 130, ναυπηγηθείς έν Μεσολογγίω, καί 
άνή,κων εις τόν Διονύσιον Καοαβίαν έξ,Ιθάκης.

75. Πολάκα τόνων 350, άγοραοθεϊσα έν Λιβόρνω καί άνήκουσα 
είς τόν Γιάννην Βαλσαμάκην

(!) “Εκθίσις 'lwi*Viv  Δάππον, 12 Ομόρων 1764.

Ουτω τό Μεσολογγίου έχον πλοϊα περιλαμβάνουτα έν συ- 
νόλω τόνους 10,640 δύναται νά θεωρηθή ώς ό πρώτος ιστο
ρικός λιμήν τής νεωτέρας Ελλάδος, άφοϋ στερούμεθα τοιαύ- 
της έπισήμου καταγραφής τής ναυτικής δυνάμεως έτέρων 
έλληνικών λιμένων μέχρι τοϋ τέλους τής παρελΟούσης έκα- 
τονταετηρίδος. Καί πιθανόν μέν δτι τό Γαλαςείδιον, είς τά 
αύτά ώς τό Μεσολογγίου οφείλου μέσα τήυ υαυτικήυ αύτοϋ 
άυάπτυξιν, ήμιλλατο πρός τόν Αίτωλικόν λιμένα, έκ νεωτέ- 
ρων όμως τεκμηρίων δυνάμεθα νά είκάσωμεν, οτι ό βαθμός 
τής άμιλ λης ταύτης ούτε τά ναυτικά τοϋ Μεσολογγίου πρω- 
τεϊα οιεξεδίκει, ούτε μέχρις αύτής τής ισότητος έφθασέ ποτέ. 
Έν έτει 1813 τό Μεσολογγίου ούδέ έν πλοϊον άξιου λόγου 
έχέκτητο, άφ’έτέρου δέ τό Γαλαξείδιου συγκευτρώσαυ τά -/ρη
ματικά τών Πελοποννησίων κεφάλαια καί ύποστηριζόμενον 
υπό τοϋ παντοδυυάμου ’Αλή πασά έφθασεν εις σπουδαίου βαθ
μόν ναυτικής άναπτύξεως· καί δμως έξ έπισήμου καταγραφής 
τής ναυτικής δυνάμεως τών τότε Γαλαξειοιωτών βεβαιού- 
μεθα,οτι ούδ’ έν έτει 1813 ό Αοκρικός λιμήν δύναται νά συγ- 
κριθή πρός τό έν έτει 1764 νηολόγιον τοϋ Αίτωλικοΰ Αι- 
μέυος (‘)-

(‘) Κατά τή*  έν λόγω καταγραφήν τοΰ ελληνικού ναυτικοί» είχε 
τούτο ώς έξης κατά λιμένας. 'Ύδρα πλοϊα 120, χωρητικότητος 
έν συνόλω τόνων 45,000, ναϋται 5,400, πυροβόλα 2,400. Πέ- 
τσαι πλοϊα 60, τόνων 19,500, ναϋται 2,700, πυροβόλα 900. 
Πόρος πλοϊα 4, τόνων 600, ναϋται 120, πυροβόλα 24. Ψαρά 
πλοία 60, τόνων 25,500, ναϋται 1,800, πυροβόλα 720. Μύ- 
κωνος πλοία 22, τόνων 3,300, ναϋται 440, πυροβόλα 132. 
Πάτμος πλοϊα 13, τόνων 1,690, ναϋται 195, πυροβόλα 52. Λέ- 
ρος πλοϊα 4, τόνων 480, ναϋται 48, πυροβόλα 16. Ρόδος πλοία 
2, τόνων 900, ναϋται 160, πυροβόλα 40. Κύμη πλοϊα 25, τό
νων 4,500, ναϋται 450, πυροβόλα 100. Καστελλόριζον πλοία 
30, τόνων 3,600, ναϋται 450, πυροβόλα 60. Χίος πλοϊα 6, τό
νων, 1200, ναϋται 90, πυροβόλα 24. Σκόρος πλοϊα 12, τόνων, 
1200, ναϋται 111, πυροβόλα 4S. Σκόπελος πλοϊα 35, τόνων 
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'Επειδή οέ ή άξια τής τότε πόλεως του Γαλαξειδιου έξετι- 
μάτο είς 30 εκατομμύρια γροσίων, άναλογικώς δύναται νά 
έκτιμηθή καί τό Μεσολόγγιον τοϋ 176 ί είς 35 έκατομμύρια 
γροσίων άντιστοιχούντων προς 70 περίπου έκατομμύρια έλ- 
ληνικών δραχμών.

Ό κύκλος τών ναυτικών καί έμποριχών έπιχειρήσεων τών 
Μεσολογγιτών συν τώ χρόνφ ηύρύνθη έπί τοσοϋτον, ώστε οί 
Ευρωπαίοι πλοίαρχοι άπαντώντες είς πάντα λιμένα τής έλ- 
ληνιχής ’Ανατολής τά πλοία τοΰ Μεσολογγίου άνεγνώρισαν 
έπί τέλους, δτι πας συναγωνισμός κατέστη άούνατος. Είς τήν 
μονομερή ταύτην έχμετάλλευσιν τών έλληνικών λιμένων συ- 
νετέλεσαν βεβαίως ή δραστηριότης τών πλοιάρχων χαί ή εύ- 
θηνία τών ναύλων,ούχ ήττον δμως καί αύτή ή φιλοχρηματία 
τών έν Μεσολογγίφ ΰποπροξένων τής Ένετίας.

Καθά προεσημειώθη μετά πολλής δυσκολίας ίδρυθεντα τά 
έν Δραγαμέστω καί Μεσολογγίω υποπροξενεία έναλλάξ ύπήχ- 
Οησαν είς τήν δικαιοδοσίαν τών Πατρών καί τής Ναυπάχτου.

6300,-ναϋται 525, πυροβόλα 140. Μιτυλτί.π πλοία 2, τόνων 
280, ναϋται 24, πυροβόλα 4. Λτ,μνος πλοία 15, τόνων 3900, 
ναϋται 300, πυροβόλα 90. Τρικερι καί Βώλος πλοία 12, τόνων 
2160, ναϋται 216, πυροβόλα 48. Θεασαλονίκπ πλοία 4, τόνων 
720, ναϋται 60, πυροβόλα 8. Νάξος πλοία 2, τόνων 240, ναϋ
ται 2ί, πυροβόλα 4. Κρήτνι πλοία 40, τόνων 15,000, ναϋται 
2200, πυροβόλα 480. Κέα πλοία 7, τόνων 560, ναϋται 84, 
πυροβόλα 14. Τήνος πλοία 11, τόνων 880, ναϋται 132, πυρο
βόλα 44. "Ιος πλοίον 1 τόνων 150, ναϋται 16, πυροβόλα 2. Αί
νος πλοία 4, τόνων 400, ναϋται 48, πυροβόλα 16. Σίφνος πλοία 
2, τόνων 160, ναϋται 20, πυροβόλα 4. Θήρα πλοία 32, τόνων 
2560, ναϋται '480, πυ ροβόλα 128. 'Άνδρος πλοία 40, τόνων 
2800,ναϋται 400, πυροβόλα 80. Γαλαξείδιον πλοία 50, τόνων 
10,000, ναϋται 1100, πυροβόλα 80. "Ητοι έν συνόλφ ’πλοία 
615 χωρτ,τικότκτος 153, 580 τόνων, 5878 πυροβόλων, χαί ναϋ
ται 37,526. (Pouqucville voyage dans la Grecc τόμ. VI, οελ. 

294-297)·
»

Οί πρόξενοι οΰτοι πολλάκις ίδόντες τους κύκλους αύτών τα- 
ραχθέντας καί περιορισθέντας ύπό τών έξ Ένετίας πεμπομέ- 
νων ΰποπροξένων, κατώρθωσαν νά έπιφυλάξωσιν είς εαυτούς 
το δικαίωμα τοϋ όιορισμοϋ τών άνω δύο ΰποπροξένων έκλέ- 
γοντες τούτους μεταξύ τών προυχόντων έκείνων, οΐτινες χά
ριν απλής τιμής δεχόμενοι τό αξίωμα, ήσαν πρόθυμοι είς πλη
ρωμήν τής νενομισμένης είςφορας τών 50 καί 100 φλωρίων. 
Αλλ’ ή έμπορική καί ναυτική τοϋ Μεσολογγίου άνάπτυξις 
δέν διέφυγε τήν προσοχήν τών έν Ένετία Οεσιθηρών, δθεν 
καί περί τό έτος 1750, έναντίον πάσης γνωμοδοτήσεως τοϋ 
έν Πάτραις προξένου, κατέπλευσεν είς Μεσολόγγιον ώς υπο
πρόξενος τής Δημοκρατίας ό Σπυρίδων Βαρότσης, καταγόμε
νος έκ παλαιοϋ έξελληνισμένου ένετικοΰ οίκου τοΰ Αιγαίου 
πελάγους.

Ώς πρακτικός άνθρωπος δ Βαρότσης έθεώρησε συμφερώτε- 
ρον νά προσοικειωΟή μάλλον είς τούς Μεσολογγίτας ή νά 
υπαχθή εις τάς οιαταγάς τοΰ έν Πάτραις προϊσταμένου αύ- 
τοΰ· νυμφευθεις έν Μεσολογγίω έπεισε τούς πλοιάρχους, δτι 
ουδολως ήννοει νά καταπολεμήση τό ναυτικόν αυτών χάριν 
τής ξένης σημαίας, τήν οποίαν άντεπροσώπευεν, άλλά μάλ
λον νά συντελέση είς άνάπτυξίν αύτοϋ, ύπό τόν δρον δπως 
και αύτοί άνταμειψωσι τόν υπέρ τών συμφερόντων αύτών ζή
λον αότοΰ. Οί Μεσολογγίται ευκόλως συνεννοήθησαν προς 
τοιοϋτον καλοθελητήν καί μάλιστα γαμβρόν των, δστις άμέ- 
σω’ ή?Ζ'·σίν έφοδιάζων τά πλοία διά προξενικών διπλωμάτων, 
(patente) Ουνάμει τών όποιων άχωλύτως ταΰτα ήδύναντο 
νά καταπλεωσιν είς ολας τάς λεγομένας σκάλας τής 
Ανατολής ώς καί είς τούς πρός τήν ’Ανατολήν έμπο- 
ρευομενους λιμένας τής Εύρώπης. Διά τοΰ προνομίου τούτου 
οι Μεσολογγίται ήδύναντο νά παρουσιάζωνται είς μέν τάς 
Τουρχιχάς άρχάς, ώς Οθωμανοί υπήκοοι, είς δέ τούς ευρωπαϊ
κούς λιμένας ώς προστστευόμενοι τής Δημοκρατίας, επομέ
νως άναλόγως τών περιστάσεων έπρότεινον είς τούς έμπορους 
και ναύλους συμφερωτέρους, οπερ ήδυνάτουν να πράξωσιν οί 
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ξένοι πλοίαρχοι έπι τών λιμένων τουλάχιστον τοϋ Οθωμα
νικού κράτους.

Ό τότε πρόξενος τών Πατρών Μεσαλας ούτε εις τά 
νέα κέρδη τοϋ Βαρότση συμμετέχων, ούτε αύτήν τήν πα- 
λαιάν εισφοράν τών έκατόν φλωρίων λαμβάνων, έκήρυξε λυσ
σώδη πρός τόν υποπρόξενον τοϋ Μεσολογγίου πόλεμον, και 
έπανειλημμένως κατεμήνυσε και έσυκοφάντησεν αύτόν είς 
τούς Πέντε ώς προδότην τών Ένετικών συμφερόντων· διά τοϋ 
πολέμου δέ τούτου έπεδίωκεν ή τήν παΰσιν αύτοΰ, ή τούλά- 
χιστον τήν έκφόβισίν του πρός εύλογον τινα συμβιβασμόν· 
έπι τέλους όμως άμφοτέρων άποτυχών, προέβη αύτοδικαιως 
είς άντικατάστασιν τοΰ Βαρότση διά τοΰ Κεφαλλήνος Γερα
σίμου Φωκά (15 Οκτωβρίου 1755) έπι τή προφάσει, δτι ό 
απολυθείς έπαυσε χαίρων τήν εύνοιαν τών έν Μεσολογγίφ 
Τουρκικών αρχών και οτι δήθεν διετέλει προσωπικός έχθρος 
τοΰ έν Πάτραις προξένου τής Γαλλίας.

Έκ τής πρός τούς πέντε αλληλογραφίας πεισθείς δ Μεσα
λας, οτι ό απολυθείς υποπρόξενος υπεστηρίζετο ύπό ισχυρών 
προσώπων, έσπευσε νά ζητήση τήν έπιχύρωσιν τών γενομέ- 
νων έν όνόματι αύτών τών Ένετικών συμφερόντων, τά όποϊα 
έδολιεύετο ό Βαρότσης διά τής ύποστηρίξεως τών Μεσολογ- 
γιτών (*).  Πριν δμως άποφασίσωσι περί τούτου οί Πέντε, 
προέβαλεν εις τό μέσον αύτόκλητος τοϋ Βαρότση προστάτης 
αύτός δ προνοητής τής θαλάσσης 'Ιερώνυμος Κουερίνης, δστις 
εύνοών τόν καταδιωκόμενον υποπρόξενον, διέταξε τόν Μεσα- 
λαν ν’ άνακαλέση τόν Φωκαν καί παραδώση τόν λιμένα τοΰ 
Μεσολογγίου είς τόν νόμιμον αύτοΰ προστάτην, τόν Βαρότσήν 
είς τήν διαταγήν τοϋ ναυάρχου έσπευσε νά ύπακούση εύλα- 
βώς δ πρόξενος, δστις ούδέν ήττον καί μετέπειτα έξηκολου- 

(*) Contribuendo alia floridezza del traffico dei Missolongioti 
con notabilissima diminuzione di qucllo de’ sudditi, e nelle oc- 
correnze de’ bastimenti stessi rilascio loro patcnte per 1’ Arci- 
pelago e scale di Lcvantc ondc spicgano bandicra Veneta. E** 
Οεσις 3 Νοεμβρίου 1758.

♦

Οησε καταμηνύων είς τούς Πέντε τήν δυστροπίαν τοΰ έπ’ ού- 
.δενι λόγω συγκατατιθεμένου νά συνεισφέρη τόν νενομισμένον 
φόρον τών εκατόν φλωρίων ύποπροξένου.

ΊΙ εύτυχία τών Μεσολογγιτών ολίγον διήρκεσεν· ώς γνω
στόν καί οί φιλελεύθεροι ούτοι Λίτωλοί λαβόντες ένεργόν μέ
ρος έν τή έπαναστάσει τοϋ 1769 έπλήρωσαν τό λάθος εκείνο 
οιά τής έντελοϋς καταστροφής τής πόλεως καί τής ναυτιλίας 
αύτών. Έν τή Τουρκοκρατούμενη Έλλάδι έξέθηκα έν έκτά- 
σει τά τότε διαδραματισθέντα, μετά πλειοτέρας δέ ακρίβειας 
θέλω έξιστορήσει αύτά έν άλλω συγγράμματι έπί τή βάσει 
μάλλον αξιόπιστων έχθέσεων, τάς όποιας τότε ήγνόουν έπί 
τοΰ παρόντος δέ άρκοϋμαι σημειών, δτι τά Μεσολογγιτικά 
πλοία έν συνόλω είς δγδοήκοντα συμποσούμενα, άφοΰ γεν- 
ναιως έπί μίαν συνεχή εβδομάδα άντιπαρετάχθησαν πρός τον 
περιζώσαντα αύτά πειρατικόν στόλον τών Δουλχινιωτών καί 
Σκοδριάνων, έπί τέλους δι’ άπάτης καταληφθέντα έγένοντο 
μετά τής πόλεως άνηλεής βορά τοΰ πυρός (10 ’Απριλίου 
177Ο)(«). ‘

Οί πλεϊστοι τών Μεσολογγιτών διαφυγόντες τήν σφαγήν 
εύρον άσυλον έν Έπτανήσω, έντεΰθεν δέ μετά τήν ειρήνην 
έπανελθόντες είς τάς ήρειπωμένας εστίας αύτών κατέβαλον 
γιγαντιαίας προσπάθειας είς άνάστασιν τής ναυτιλίας. Χάρις 
είς τάς προσπάθειας ταύτας,έξ αύτής τής έτι καπνιζούσης τέ
φρας τοΰ στόλου αύτών άνεπήδησαν, ώς ό άναγεννώμενος 
φοϊνιξ, εξήκοντα καινουργή πλοϊα. Κατά παράδοξον δμως 
σύμπτωσιν καί ή νέα αύτη ναυτιλία κατεστράφη διά χειρός 
'Αλβανικής.

Έν έτει 1804 τό Μεσολογγίου βιαίως άποσπασθέν τοΰ πά- 
σαλικίου τής Εύβοιας ύπήχθη είς τόν βάρβαρον ζυγόν τοϋ 
Άλή πασά, δστις έκ φήμης γινώσκων τά πλούτη τών Με- 
σολογγιτών ύπέβαλεν αύτούς είς τοιαύτην συνεχή καί σκλη-

0 Τουρκοκρατούμενη ΈΗάς αε>. 491 — 500. Pouqueville νο·. 
vagedans la Gr6ce HI, ct). 532—533.
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ράν φορολογίαν ('), ώστε εντός ολίγου περιελθόντες είς παν
τελή ένδειαν έπροτίμησαν νά έγκαταλείψωσιν επάγγελμα, 
εναντίον τοΰ οποίου συνώμοσεν ή τύχη αύτών καί έκλέξωσι 
ταπεινότερου έπιτήδευμα δυνάμενον νά προφύλαξη τήν ζωήν 
αύτών άπο τής βασχανίας τοϋ αίμοβόρου τυράννου. Τήν α
λιείαν ώς έπί τό πλεϊστον μετερχομένους εύρε τούς Μεσολογ- 
γίτας ή έπανάστασις τοϋ 182 1, .ώς τοιούτους δέ περιέγραψεν 
αύτούς καί ό ιστορικός αύτής, οστις, χαίτοι Μεσολογγίτης, 
ούδέ τήν έλαχίστην παράδοσιν κατόρθωσε νά περίσυνάξη 
παρά τών συγχρόνων περί τών δύο τούτων ναυτιλιών. Ώς λεί
ψανου μάλλον τής παρελθούσης ναυτικής αύτοϋ ακμής ή 
προς σπουδαίαν έμπορίαν, τό Μεσολογγίου διέσωζε μέχρι τοϋ 
1818 μίαν καί μόνην πολάκαν μετά δεκαοκτώ βαρκών (s) α
ποτελούσαν τό μικροσκοπικόν ναυτικόν τής πόλεως, ήτις πρό 
ήμισείας εκατονταετηρίδας άνεδείχθη ό πρώτιστος τής 'Ελ
λάδος λιμήν, πιθανώς δέ καί το φυτώριον τής έχτοτε άνα- 
πτυχθείσης μεγάλης τής 'Ελλάδος ναυτιλίας.

Κ. ΣΑΘΑΣ.

ΦΟΡΟΙ Η ΔΑΝΕΙΑ;

Τποθέτομεν εκτάκτους έν τινι χώρα άνάγκας· πόλεμος 
π. χ. δύναται νά είναι έπί θύραις ή καί έξ απροόπτου δυνα
τόν νά καταλάβη τήν επικράτειαν. Τά τακτικά είσοδημα- 
τά της είναι πολλώ υποδεέστερα τοϋ έπαρχους- επομένως έξε- 
ταστέα ή οικονομική έν τοιαύτη περιστάσ-ι πολιτική της. 
Πρέπει νά δανεισθή ή νά φορολογήση;

Κατ' ούσίαν ό λέγων δάνειον ύπονοεϊ τόν φόρον, διότι διά 
τούτου έπί τέλους Οά πληρωθή έκεϊνο. "Ωστε όταν έν τή 
Ελληνική πολιτείςι βλέπομεν ψηφίσεις δανείων άνευ εσωτερι
κής πρόνοιας είς πληρωμήν αύτών, άποροΰμεν όχι διά τήν 
έλλειψιν τής έννοιας άλλά διά τήν έκτύλιξιν τών συνεπειών 
τοιουτοτρόπως καί οί λαίμαργοι τών παίδων τρώγουσι διά μιας 
τά γλυκίσματα τών μεγάλων οικογενειακών έορτώνι όπως 
οώσωσι τήν ευκαιρίαν είς τόν ιατρόν νά έξασ?ιήση κατόπιν 
τήν τέχνην του.

Όσον άφορα τό κύριον ζήτημα, αναλύεται τοϋτο έν τοϊς 
έςής: Ποιον τό συμφερώτερον; νά επαρκή ή επικράτεια εις 
τάς έκτακτους άνάγκας αύτής δ;ά φόρων βαρέων,οί'τινες διαρ- 
κοΰσιν όσον καί αί έκτακτοι περιστάσεις,ή διάφορων σχετικώς 
μέν ελαφρών, διαρκούντων δέ καί μετά τήν παρέλευσιν τών 
περιστάσεων τούτων είς πληρωμήν τών τόκων τοϋ δι’ αύτάς 
συνομολογηθέντος δανείου ; Μεταξύ τών δύο τούτων μεθόδων 
ή τελευταία είναι προφανώς εύκολωτέρα. Καί δάνειον προχει· 
ρότερου δύναται νά εύρεθή καί έλαφρος φόρος είναι μάλλον 
εύείσπρακτος, ένώ άφ’ ετέρου τό κανονικόν εισόδημα τοΰ φό
ρου βραδέως συγκεντροΰται είς τά ταμεία τής έπικρατείας 
καί όταν ούτος είναι βαρύς δυσκολότερου είστφάττεται. Καί 
όμως αί. εύκολία; αύται τής δανειστικής μεθόδου απέναντι 
τής απλώς φορολογικής άποτελοϋσι κατωφέρειαν λίαν έπικίν- 
δυνον. Τά ουσυπολόγιστα δημόσια βάρη, ό όγκος έν γένει τών 
όσημέραι έπιτεινομένων δημοσίων /ρεών οφείλεται κατά μέ
γα μέρος εις τήν δανειστικήν τών επικρατειών πολιτικήν.

Πάντοτε ή εύκολία τοΰ δαπανάν άλλότρια είναι έπαγω- 
γοτέρα τοϋ δαπανάν ίδια. Όταν αί έπικράτειαι όπως καί αί 
οικογένεια; περιορίζωνται είς τά εισοδήματα αύτών, δυνατόν 
νά διέρχωνται πολλάς στενοχώριας, έπί τέλους όμως περιο- 
ρίζουσι τά πάθη καί τάς ιδιοτροπίας έκείνων οϊτινες τάς διοι
κούν. Πόσοι μάταιοι πόλεμοι δέν έπεχειρήθησαν ύπό τάς χρη- 
μα,τιστικάς έντυπώσεις τής συναυλίας τών έθνοδανειστών ; Τό 
έργον των είναι νά δανείζωσι τήν επικράτειαν καί νά διαχει- 

■·

(’) Pouqueville, αυτόθι.
ί2) At βάρκαί αύται περΛαμβάνουσαι έν συνάλω τόνου; 360 

άντεστοίχουν πρός μίαν έτέραν πολάκαν, τπς οποίας τοσαύττι πε
ρίπου ήν ή χωρτιτικότη; (Pouqueville voyage dans la Grice, τόμ. 

Ill, σελ. 532—533).
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ρίζωνται τά χρεώγραφα αύτής. Είναι τάξις ιδιαιτέρα έπιτη
δευματιών, ήτις παρακολουθεί σήμερον τάς εκτάκτους περι
στάσεις, όπως οί άρχαΐοι τροφοδόται τούς κινούμενους στρα- 
,τούς, μετρώντες κατά πάσαν στιγμήν τάς έλπιοας.

Έν τούτοις ήδύνατο νά άποδειχθή οτι μεθ' ολην τήν λαμ- 
ύιν τής δανειστικής τοϋ δημοσίου θησαυρού μηχανής ή κα- 
Οαρώς φορολογική είναι έπί τέλους ή αληθέστερα καί λυσιτε- 
λεστέρα. Άπό τοϋ 1793 μέχρι τοϋ 1816,ήτοι έν διαστήματι 
τών 24 τούτων πολεμικών διά τήν 'Αγγλίαν έτών, τό πλεό
νασμα τών δαπανών αύτής σχετικώς πρός τάς πραγματικός 
άπό φόρων εισπράξεις της άνέβη είς 1 14 έκατομ. λιρ. στερλ. 
τουτέστι κατά μέσον δρον άνά παν έτος εις 4 */ 3 έκατομ. λ. 
στ. Δέν ύπάρχει αμφιβολία δτι τό ποσόν τοϋτο δέν ήτο άνώ
τερον τών ένιαυσίων οικονομικών δυνάμεων τοϋ ’Αγγλικού 
λαοϋ καί δτι διά τίνος ειδικής φορολογίας ήδύνατο νά είσπρα- 
χθή. Παρερχομένων δέ τών έκτακτων περιστάσεων, αϊτινες 
καθίστων άναγκαίαν τήν περιπλέον φορολογίαν ταύτην, Οά 
έξέλειπε καί τό βάρος αύτής. Διά τής δανειστικής δμως με
θόδου συνέβη τό άκόλουθον- ένω κατά τήν αρχήν τής προκει- 
μένης περιόδου αί ένιαύσιοι Άγγλικαί δαπάναι ύπελογίζοντο 
28 έκατομ. λ. στ., μετά τήν συμπλήρωσιν αύτής άνέβησαν 
ώς έκ τής ύπηρεσίας καί τοϋ τόκου τών συνομολογηθέντων 
δανείων είς 101 έκατομ. λ. στ. Βαρυτάτη 73 έκατομ. λ. στ. 
διαφορά, τήν όποιαν διά τής προεκτεθείσης ένιαυσίας φορολο
γίας τών 4 l/t έκατομ. ήδύνατο, κατά τό πλεϊστον, νά άπο- 
φύγη ό τόπος, λαμβανομένης πάντοτε ύπ' δψιν καί τής κανο
νικής άναπτύξεως τών έθνικών έν τοϊς νεωτέροις χρόνοις προϋ
πολογισμών.

Οί Άγγλοι συγγραφείς είναι τό πλεϊστον σύμφωνοι έπί τοΰ 
θέματος τούτου, δτι είναι προτιμωτέρα ή άμεσος φορολογία 
τής διά μέσου τών δανείων χρονίως βαρυνούσης τούς λαούς. 
Έννοοϋμεν τήν δυσχέρειαν τής άμέσου καταβολής φόρων βα- 
ρυτέρων τών συνήθων, καί μάλιστα προκειμένου περί τάξεων 
τινων φορολογουμένων ώς π. χ. τών γαιοκτητών. Άλλ’ ύπο- 

τιθέμενου, λέγει ό Ricardo, ότι λειτουργεί έν τή χώρα πλή
ρες ένυποθήκου πίστεως σύστημα, δύνανται οί τοιούτοι φορο
λογούμενοι (ώς καί αί παραπλήσιοι αύτών τάξεις διά τής 
“λήρους τοϋ πιστωτικού οργανισμού διακονίας) νά εΰρωσι 
δι άμεσων προς αύτούς δανείων τό ισάξιον τοϋ είς έκαστον 
επιβαλλόμενου προσθέτου διά τάς εκτάκτους περιστάσεις φό
ρου. Ό καταμερισμός ούτος τού έκτάκτου τών επικρατειών 
χρηματισμοΰ έχει τήν σημασίαν του. Είναι δέ άπείρως καί 
προς τόν κύκλον τούτον τής έθνικής οικονομίας ώφελιμωτέρα 
ή τοιαύτη φορολογική πρόσκαιρος έπιβάρυνσις, τής διά τών 
δανείων χρονιωτέρας καί έπαχθεστέρας καθιστάμενης. Άρκεϊ 
νά άναλογισθή τις τήν έκπτωσιν ήτις έν ταΐς έκτάκτοις περι- 
στάσεσι τών έπικρατειών συνομολογεϊται, άπο τοϋ ονοματικού 
κεφαλαίου τών έθνικών ομολογιών μέχρι τού πραγματικώς κα
ταβαλλόμενου οι'αύτάς ποσού, δπως έκτιμήση δεόντως τό οι
κονομικόν βάρος οπερ διά τών δανείων άναλαμβάνουσιν οί λαοί. 
Γπήοξαν περιστάσεις έν τή οικονομική ιστορία τών έθνών καθ' 
άς ταΰτα ούτε τό ήμισυ τοϋ δανειζόμενου κεφαλαίου έλαβον 
παρά τών δανειστών των. Άλλά θά είπή τις, τί πρός τήν 
οανειζομένην ζώσαν γενεάν άφοϋ θά πλήρωσή ή κατόπιν αύ
τής ^?Ζ°Η·^νγ1 ί Λόγος άνάξιος άληθοϋς πολίτου, βλέποντος 
πρός τό μέλλον τής πατρίδος αύτοϋ.

Καί δέν είναι μόνη ή τοιαύτη κατά τήν συνομολόγησιν 
τών έθνικών δανείων έκπτωσις, ούδέ ό βαρύς τόκος αύτών, 
διότι συντρέχουσι καί άλλα·, συνέπειαι τής δανειστικής πολι
τικής. Μόλις προκηρυχθή νέον δάνειον καί όλα τά προηγού
μενα κατά τό μάλλον ή ήττον κλονίζονται, ή τιμή αύτών 
καταπίπτει καί επέρχεται είδος τι κρίσεως είς τάς πιστωτι
κός καθόλου άξίας. Είναι νόμσς τής οικονομικής θεμελιώδης, 
δτι οσάκις προσφέρονται πολλά, προϊόντα είναι ταύτα, χ,ρεώ- 
γραφα ή άλλα τής κυκλοφορίας αντικείμενα, ή τιμή αύτών 
καταπίπτει άναλόγως τής άντιστοίχου ζητήσεως αύτών. Ε
πομένως κατά τήν σημασίαν τοϋ ύποτιμωμένου άντ'.κειμέ
νου έν τή καθόλου συναλλαγή επέρχεται καί γενική ή μερική 

4
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οιατάραξις τής οικονομικής αρμονίας. Περιττόν νά άποοειχθή 
οτι τά αποτελέσματα ταΰτα τής δανειστικής τών επικρα
τειών πολιτικής ούσιωδώς τροποποιούνται διά τοΰ καταμερι
σμού τών αναγκαίων χρηματικών ποσοτήτων είς τάς κατά 
μέρος ίδιωτικάς οικονομίας.

Παραλείπομεν τήν ποσότητα τής τυχηρας φιλοκέρδειας,τήν 
όποιαν ή εμπορία τών δημοσίων χρεωγράφων περιέχει έν έαυ- 
τή. Είναι είδος τι παιγνίου, πρός τό οποίον μετατρέπεται το 
εμπορικόν πνεύμα ϊνα βαθμηδόν άποτελέση τήν ιστορίαν πολ
λών οικονομικών και ηθικών ναυαγίων, σπεϊρον τήν δυστυ
χίαν έντός εύρωστου τό πριν και έργατικοϋ πληθυσμού.

Τό άλλο σύστημα τής δ'ά τών φόρων έξοικονομήσεω» τών 
έθνικών αναγκών είναι ακριβώς άνάλογον προς τά πραγματικά 
μέσα, τά όποϊα έκάστη χώρα διαθέτει. Ύπ’ αυτό ή πρόοδος 
έχει τι βαθμιαϊον καϊ σταθερόν, δέν είναι δέ φόβος παρα,κεχιν- 
δυνευμένων αλμάτων έν τή καθόλου διοικητική τού έθνους.— 
Τοιαύτη είναι ή θεωρία τών δοκιμωτέρων “Αγγλων οικονο
μολόγων, χωρίς έν τούτοις νά απόκτηση αύτη καϊ τό ευτύ
χημα τής έπιδράσεως είς τήν πρακτικήν οΰδ’ αύτής τής πα
τρίδος των. Ή μεγάλη, ή παγκόσμιος, σχεδόν είπεϊν, πρα
κτική κεϊται αντίκρυ τής θεωρίας ταύτης· καϊ πρέπει νά όμο- 
λογήσωμεν ότι, έάν έξαιρέσωμεν τάς πολεμικάς τών έθνών 
περιστάσεις καϊ τά κατ’ αύτάς δανειστικά βάρη, έπι τής οι
κονομικής προαγωγής ύπό τήν εποψιν τής συγκοινωνίας καϊ 
τών άλλων ώφελίμων δαμοσίων έργων άπέκτησεν ή δανειστι
κή τών έπικρατειών μηχανή απαράγραπτα είς τήν εύγνφ- 
μοσύνην τών λαών δικαιώματα. Τόσον αληθεύει ό αιώνιος 
ανταγωνισμός μεταξύ θεωρίας καϊ πράςεως, ώς καϊ ή εϋρεσις 
τού ορθού καϊ ώφελίμου πάντοτε έν τώ μέσω.

ΚΤΗΝΟΠΑΡΑΓΑΓΩΓΗ.

"Ο,τι είναι ή πρώτη ύλη διά τήν βιομηχανίαν είναι τό 
χόρτον διά τήν κτηνοτροφίαν. ’Εκ βάμβακος τό ύφασμα καϊ 
έκ χόρτου τό κτήνος. Έκ πρώτης οψεως όσον μείζω,ν έκτα- 
σις γής διατίθεται είς ποιμενικήν χρήσιν, τόσον ή κτηνοτρο
φία προάγεται· έν. τούτοις έρχεται καϊ ή περίοδος τών τεχνη
τών λειβαδιών, ϊνα απόδειξη πόσον ή έντασις τής καλλι
έργειας απανταχού είναι μάλλον αποτελεσματική. Μικραι 
τοιουτοτρόπως περιφέρεια·. γαιών βοσκήσιμων ύπό προοδευτι
κόν σύστημα δύνανται νά θρέψωσι πλείονα αριθμόν κτηνών 
τοϋ όσον άναλόγως άλλαι γαΐαι έγκαταλελξ’.μέναι είς έαυτάς.

Έν γένει ή κτηνοτροφική εκτασις τών γαιών σχετικώς 
πρός τό σύνολον τής γεωργικής περιφέρειας υπολογίζεται άπό 
τών τελευταίων πληροφοριών τής διεθνούς καταστατικής, διά 
μέν τήν Ιρλανδίαν είς 56 τοϊς °/0, διά δέ τήν ‘Ολλανδίαν εις 
37, διά τήν Δανιμαρκίαν 37, δια τήν Αυστρίαν 28, διά τήν 
Ούγγαρίαν 27, διά τήν’Αγγλίαν 27, διά τήν Πορτογαλλίαν 
22. “Οσον άφορα ιδιαιτέρως τά τεχνητά λειβάδια προίσταται 
ή ’Αγγλία, έν ή υπολογίζεται ή εκτασις αύτών έπϊ τής όλης 
καλλιεργούμενης γής είς 15 τοϊς °/0· άκολούθως δέ έρχεται ή 
Σαςωνία 13, .ή Ιρλανδία 12, αί δευτερεύουσαι γερμανικαϊ 
ήγεμονεϊαι 11, ή Γαλλία 5, ή Πορτογαλία 0,1.

Ή άπογραφή τής χτηνοτροφικής έκτάσεως,μή περιλαμβά- 
νουσα διά τής ποθητής ακρίβειας ολας τάς χώρας τής Εύρώ
πης, είναι περιληπτικωτέρα οσον άφορα τά προϊόντα αύτής. 
Τοιουτοτρόπως καθ' άπασαν τήν ήμετέραν ήπειρον ύπολογί- 
ζονται είς 379. έκατομ. τά κτήνη, έφ' ών ό άνθρωπος άσκεϊ 
τήν άμεσον αύτοΰ έξουσίαν. Έπειδή δέ ό πληθυσμός τών αν
θρώπων άναβαίνει είς 302 έκατομ., αναλογεί πρός έκαστον 
άνθρωπον έν- κτήνος καϊ ’/4, Επομένως έάν ύποθέσωμεν οτι
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έκαστος δύναται νά καταναλώση, είς δεδομένου τινα χρονον, 
τό άναλογοΰν αύτώ κρεάτινου κεφάλαιον, οί κάτοικοι τής Εύ
ρώπης Οά ήσθάνοντο ταχέως τήν έλλειψιν τής ούσιωοεβτάτης 
αύτής θρεπτικής ύλης καί τήν έντεΰθεν έπιρροήν έπί τής αριθ
μητικής των δυνάμεως. Ή άδιάλειπτος όμως κτηνοκαλλιέρ- 
γεια καί ό περιορισμός τής χρήσεως τής κρεάτινου τροφής,απέ
ναντι μεγάλων τοϋ πληθυσμού μερίδων, άποτελοϋσι τήν πρα
κτικήν κατά τοιούτου κινδύνου έγγύησιν.

’Εάν μελετήσωμεν τό φαινόμενου τής Εύρωπαϊκής κτηνο- 
παραγωγής κατά τά κυριώτερα είδη αύτής, παρατηροΰμεν οτι 
τό σύνολον τών έν Εύρώπη ίππων άναλογίζεται είς 31 εκα
τομμύρια, έκ τών όποιων 16,000,000 άνήκουσιν είς τήν 
Ρωσσίαν, 2,542,000 εϊς τήν Γαλλίαν, 2,258,724 είς τήν 
Πρωσσίαν, 2,158,819 είς τήν Ουγγαρίαν, 2,101,000 είς 
τήν 'Αγγλίαν, 47 7,000 είς τήν ’Ιταλίαν, τό δέ λοιπόν δια
νέμεται μεταξύ τών άλλων χωρών. Ή αναλογία τών ιππι
κών τούτων προμηθειών, πρός τήν έκτασιν τών προσημειω- 
θεισών έπικρατειών, έχει ώς εξής κατά □ χιλιόμετρον 9 ίπ
ποι έν ’Αγγλία, 6 έν Πρωσσία καί Ούγγαρία, 5 έν Γαλλία, 
3 έυ 'Ρωσσία, 1 έυ ’Ισπανία κλπ. Ή δέ σχέσις τών ανθρώ
πων πρός τους ίππους έχει ώς εξής· έπί 100 άνθρώπων άνα- 
λογοϋσιν 22 ίπποι έν Ρωσσία, 7 έν ’Αγγλία καί Γαλλία, 2 
έν Πορτογαλία καί */ ιο τοϋ ίππου έν ’Ιταλία. "Ωστε αί άπό 
καιρού είς καιρόν στρατιωτικαί είς ίππους άγοραι ήμών έν 
’Ιταλία άγνοοϋσι τόν οικονομικόν νόμον τής ζητήσεως καί τής 
προσφοράς, διότι ήδύναντο π. χ. νά ευρωσι τήν τελευταίαν 
γενναιοτέραν (διά τής Τεργέστης) άπό τής Ούγγαρίας, τής 
όποιας αί ίππικαί προμήθειαι είναι άφΒονώτεραι καί σχετι
κώς προς τόν πληθυσμόν έρχονται μετά τάς Ρωσσικάς.

Τό σύνολον τών έν Εύρώπη βοών υπολογίζεται εις 89 
εκατομμύρια, έξ ών 22 άνήκουσιν είς τήν Ρωσσίαν, 10 εις 
τήν ’Αγγλίαν καί τήν Ιρλανδίαν, 8 είς τήν Πρωσσίαν, 3 εις 
τήν ’Ιταλίαν,καί τό λοιπόν διαμοιράζεται μεταξύ τών άλλων 

. έπικρατειών. Ύπό τήν έποψιν τής χωρικής έκτάσεως κατά 

□ χιλιόμετρον άπαντώνται 49 βόες έν Ιρλανδία, 44 έν ’Ολ
λανδία, 42 έν Βελγίω, 25 έν ’Αγγλία, 22 έν Γαλλία κλπ. 
4 έν Ρωσσία, 2 έυ Έλλάδι. Έπί 100 άνθρώπων άναλογοΰ- 
σιν 77 βόες έν’Ιρλανδία, 69 έν Δανιμαρκία, 40 έν Ρουμου
νία, 33 έν Πρωσσία, 32 έν Γαλλία, 22 έν’Αγγλία κλπ. 13 
έν Ιταλία καί 7 έν Έλλάδι.

Ο δέ άριθμός τών προβάτων τής Εύρώπης ύπολογίζεται 
εις 195 έκατομ. έκ τών όποιων 46 άνήκουσιν είς τήν Ρωσ- 
σιαν, 34 είς τήν ’Αγγλίαν καί ’Ιρλανδίαν, 25 είς τήν Γαλ
λίαν, 22 είς τήν’Ισπανίαν, 19 είς τήν Πρωσσίαν, 15 είς τήν 
Ουγγαρίαν, 7 είς τήν ’Ιταλίαν κλπ. 'Γπό τήν έποψιν τής 
κατά χωρικήν έκτασιν αναλογίας έπί ένός □ χιλιομέτρου 
άναλογοϋσι 125 πρόβατα έν ’Αγγλία, 56 έν Πρωσσία, 53 έν 
Ιρλανδία, 47 έν Γαλλία, 46 έν Ούγγαρία, 44 έν’Ισπανία, 
29 έν Πορτογαλία, 25 έν Έλλάδι καί 2 έν Ρωσσία. 'Γπό 
την έποψιν τής πρός τούς ανθρώπους αναλογίας τών προβά
των, παρατηροΰμεν οτι έπί 1JOO ανθρώπων άναλογοϋσιν 138 
πρόβατα έν’Ισπανία, 111 έν’Αγγλία, 106 έν Ρουμανία, 79 
έν Πρωσσία, 69 έν Γαλλία, 67 έν Πορτογαλλία κλπ.

Ό άριθμός τών αιγών ανέρχεται είς 17 έκατομμύρια, έκ 
τών όποιων 4 */,  άνήκουσιν είς μόνην τήν ’Ισπανίαν. "Οσον 
πλουσιωτέρα είναι χώρα τις καί έν μείζονι διατελεϊ κτηνο- 
τροφική προόοω, τόσον ή αΐγοτροφία περιορίζεται· ουτω διά 
τήν Ελλάδα ή κατά χωρικήν έκτασιν αναλογία τών αιγών 
είναι Ουσάρεστον σημεΐον, διότι έπί ένός □ χιλιομέτρου άνα- 
λογοϋσι 28 αΐγες, ένώ έν Ισπανία ύπολογίζονται 10 καί έν 
Γαλλία 3. Έν Έλλάδι πρός 100 άνθρώπους άναλογοϋσι 91 
αίγες.

Ή χοιροτροφία αποτελεί τήν τελευταίαν βαθμίδα τής κρεα- 
τοπαραγωγής,χωρίς έντεϋθεν νά ύπολάβωμεν αύτήν ασήμαν
του. Επι ένός □ -χιλιομέτρου άναλογοϋσι 21 χοίροι έν Βελ- 
γιω καί έν τοϊς γερμαυικαϊς δουκάτοις, 18 έν ’Ολλανδία, 10 
έν Γαλλία καί 1 έν Ρωσσία καί Έλλάδι. "Οσον άφορα τήν 
αναλογίαν τών χοίρων πρός τούς κατοίκους, πρωτίύΐυ«:
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χατ’ αύτήν χώραι είναι ή Ούγγαρία, ή ’Ισπανία, ή Ρουμου- 
νία χλπ. - - - ·

Π.

ΓΓΆΛΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

"Εχομεν ύπ’οψιν καταστατικάς τινας πληροφορίας περί 
τών διαφόρων βιομηχανικών τής ’Ιταλίας χλάοων άπό τής 
έν έτει 1876 ένεργηθείσης σχετικής άπογραφής. Εν γένει 
παρατηρείται έν τή γείτονι χερσονήσφ μεγάλη τασις είς οι
κονομικήν προαγωγήν, τόσω μάλλον άξιοσημείωτος, δσω ή
δύνατο νά συγκριθή προς τά έναντία φαινόμενα, τά όποια πα- 
ρίστα ό τόπος καθ’ ήν έποχήν διετέλει διηθημένος και ύπό 
τό έλεεινόν τής ξεναρχίας καϊ άπολυταρχίας σύστημα.

Μεταξύ τών διαφόρων βιομηχανικών κλάδων ό περϊ τήν 
κλωστικήν καϊ ύφαντικήν τής μετάξης ασχολούμενος αποτε
λεί τόν σημαντιχώτερον έν τή ’Ιταλική χερσονήσω. Εις 
200,000 υπολογίζονται οί κινοϋντες τήν βιομηχανίαν ταύτην 
έργάται, έκ τών οποίων 185,000 άνήκουσιν ιδίως είς τήν με
ταξοκλωστικήν καϊ 15,000 είς τήν μεταξοΰφαντικήν. Έπι 
τοϋ όλου πρόκειται περϊ 3,829 μηχανικών έργοστασίων δυ
νάμεως 10,902 ίππων οσον άφορα ιδιαιτέρως τήν μεταξού- 
φαντικήν, ένεργεϊται αύτη άπό 8,100 περίπου έργαλείων, έξ 
ών τά 665 είναι ρηχανοκίνητα καϊ τά λοιπά χειροκίνητα. 
Έν γένει τό σπουδαϊον τής έν λόγω βιομηχανίας τμήμα άπο- 
τελεϊ ή μεταξοκλωστική, κατά τήν όποιαν, δυνατόν είπεϊν, 
προίσταται ή ’Ιταλία τών λοιπών τής Εύρώπης χωρών. Με
ταξύ τών Ιταλικών έπαρχιών πρωτεύουσιν αί τής Λομβαρ
δίας και του Πεδεμοντίου.

Ό κλάδος τής περϊ τόν βάμβακα κλωστιχής καϊ υφαντικής 
βιομηχανίας ένασχολεϊ 53,484 έργάτας, έξ ών 18,231 άνή- 
κουσιν είς τήν κλωστικήν κινουμένην έντός 647 έργοστασίων 
διά 734,812 ατράκτων, καϊ 35,253 είς τήν ύφαντικήν κι- 

νουμένην άπό 27,817 έργαλείων, έξ ών 13,517 μηχανοκί
νητα καϊ 14,300 χειροκίνητα. Πρέπει νά προστεΟή καϊ ό εί 
οικώτερος κλάδος τής έπι βαμβακηρών ύφασμάτων χρωματο- 
τυπίας, ήτις ένεργεϊται ύπό 3 έργοστασίων περιεχόντων 26 
μηχανάς καϊ 557 έργάτας. Καϊ κατά τόν κλάδον Ίοϋτον με
ταξύ τών διαφόρων τής Ιταλίας τμημάτων πρωτεύει τό Λομ- 
βαρδικόν καϊ τό τοΰ Πεδεμοντίου.

ΊΙ κλωστική τών έρίων ένασχολεϊ 540 εργοστάσια μετά 
30.),386 άτράκτων καί 10,537 έργατών· ή δέ ύφαντική τοϋ 
έρίου κινείται ύπό 12,990 έργατών διά 8,560 έργαλείων, έξ 
ών 2,571 είναι μηχανοκίνητα καί 5,989 χειροκίνητα. Τό 
ολον τών άσχολουμένων είς τόν κλάδον τούτον τής βιομηχα
νίας ανέρχεται είς 23,527 έργάτας. Έν τή βιομηχανία ταύ
τη προίστανται αί έπαρχίαι τοϋ Πεδεμοντίου, τής Βενετίας, 
τής Τοσκάνης καϊ τής Λιγουρίας.

Ή κατεργασία τοϋ λινού καϊ τοΰ κανάβιος περιορίζεται ώς 
έπί το πλεϊστον, είς τάς άρχαίας μεθόδους. Έν τούτοις ήρχι- 
σεν ή νεωτέρα μηχανική νά είσχωρή καϊ έντός τοϋ κλάδου 
τούτου τής βιομηχανίας· τοιουτοτρόπως λειτουργοϋσιν ήδη έν 
τώ Λομβαρδικω ιδίως τμήματι τής Ιταλίας μηχανικά έργο- 
στάσια τής λινοκλωστικής μετά 59,223 άτράκτων καϊ μη
χανικά λινοϋφαντικής έργαλεϊα 722.

Ή σχοινοποιϊα καίτοι δέν προσεταιρίσθη έτι είς Ικανόν βαθ
μόν τήν μηχανικήν, κατέχει άξιόλογον όπωςδήποτε θέσιν έν 
τή όλη τής ’Ιταλίας βιομηχανική άπογραφή. Πρόκειται περϊ 
231 σχοινοποιείων καϊ 8 ’/, χιλιάδων κατ’αύτά έργατών.

’Ιδιαίτερον κλάδον άποτελεί έν τή ’Ιταλική ^καταστατική 
ή άπο οιαφόρων μιγνυομένων νημάτων ύφαντική. Ένεργεϊται 
αύτη έντός 210 ειδικών έργοστασίων, ένασχολούντων 5,475 
έργάτας μετά 3,416 έργαλείων, έξ ών 433 είναι μηχανοκί
νητα καϊ 2,983 χειροκίνητα.

Ή κατ’ οίκον ύφαντική άποτελεί περισπούδαστον έν τή 
καθολου βιομηχανία κλάδον. Μεθ’ ολην τήν ίσχύν τών βιο
μηχανικών έργοστασίων, έπιφυλάσσεται καϊ είς τήν οικιακήν
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βιομηχανίαν άνάλογον πάντοτε μέρος έπϊ τής γενιχής παρα
γωγής, άπο τίνος συνδυασμού τών όλων οικογενειακών ένα- 
σχολήσεων και χρησιμοποιήσεως τών διαθεσίμων έκάστοτε 
ωρών. Ή Ιταλική καταστατική βέβαιοί τήν έν Ιταλία υπαρ- 
ζιν 226,889 οικογενειακών τής υφαντικής έργαλείων, έκ 
τών όποιων 1,480 ασχολούνται εις τήν μεταξο'ύφαντικήν, 
6,587 εις τήν έριο'ΰφαντικήν, 42,025 είς τήν βαμβακο'ύφαν- 
τικήν, 67,785 είς τήν λινοϋφαντικήν, 23,109 εις τήν μι
κτήν υφαντικήν, και 85,903 έκ διαδοχής είς διάφορα υφαντι
κής είδη. Έν γέ*νει  ή οικιακή υφαντική επικρατεί μάλλον έν 
τή μεσημβρινή ’Ιταλία, κατά τάς έπαρχίας τής Νεαπόλεως, 
τής Σικελίας και τής Σαρδηνίας.

Ή χαρτοποιία ένεργεΐται έντός 521 έργοστασίων, κινούμε
νων ύπό μηχανών δυνάμεως 13,980 'ίππων και ένασχολούν- 
των 17,312 έργάτας· αί έπαρχίαι τοϋ Πεδεμοντίου προέ- 
χουσι εις τόν προκείμενον κλάδον. — ΊΙ πιλοποιία ένεργεΐται 
έντός 512 μικρών έργοστασίων, ένασχολούντων 5,317 έργά
τας· τό κύριον τής προαγωγής αύτής απαντάται έν ταϊς 
έπαρχίαις τοϋ Πεδεμοντίου καϊ τής Λομβαρδίας. —Ή βυρσο
δεψία ένεργεΐται έντός 1,316 έργοστασίων ένασχολούντων 
10,734 έργάτας. — ΊΙ σαπωνοποιία ένεργεΐται έντός 537 
έργοστασίων ένασχολούντων 2,084 έργάτας. — Ή άπό σπό
ρων έλαιοποιία αριθμεί 437 έργοστάσια. —Ή έκ στέατος 
κηροποιία άριΟμεϊ 10 εργοστάσια.

’Ιδιαιτέρα μνεία οφείλεται οσον αφορά τά έργοστάσια τών 
σιδηροδρόμων, υπολογιζόμενα είς 48 μετά μηχανικής δυνά
μεως 529 ίππων καϊ ένασχολοΰντα 6,404 έργάτας. Τά δη
μόσια εργοστάσια, τής στρατιωτικής, τής ναυτικής καϊ τής 
λοιπής έν γένει τοϋ Κράτους υπηρεσίας, άριθμοϋνται είς 47, 
περιέχοντα 2,364 ίππων δύναμιν καϊ ένασχολοΰντα 16,612 

■ έργάτας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ

ΕΠΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Τά αποτελέσματα τής άναγκαστικής κυκλοφορίας τών 
τραπεζογραμματίων γίνονται αισθητά άφ’ ής ήμέρας ή έ'κδο- 
σις αύτών προβιβασθή έπι τοσοΰτον, ώστε ένφ άφ’ ένός τό 
δεκάδραχμον π. χ. τραπεζογραμμάτιον μένει πάντοτε δεκά- 
δραχμον, άφ' έτέρου τά δύο πεντάδραχμα αργυρά νομίσματα, 
τά όποϊα πρότερον άντηλάσσοντο έπακριβώς πρός έκεϊνο, 
ύπερτιμώνται μετά τήν άναγκαστικήν κυκλοφορίαν. "Οσω 
πλειοτέρα ή άπόστασις μεταξύ τής προσφοράς τών τραπεζο
γραμματίων καϊ τής ζητήσεως τών πρός ά ταΰτα άνταλάσ- 
σονται νομισμάτων, τόσω μείζων ή διαφορά μεταξύ τής τι
μής αύτών.

Κατ’ ούσίαν ήέπίτασις τής άναγκαστικής κυκλοφορίας τών 
τραπεζογραμματίων διώκει έκ τής ημερήσιας συναλλαγής τά 
άργυρά καϊ χρυσά νομίσματα, τά όποϊα είσάγονται τοιουτο
τρόπως έν τοϊς ταμείοις τών κολλυβιστών, ίνα άπό δργάνων 
άνταλλαγής τών πραγματειών γίνωσιν είδικώτερον άντικεί- 
μενον άγοράς καϊ πωλήσεως. Τότε παραδίδεται ή έσωτερική 
συναλλαγή είς τάς τύχας τής τραπεζικής κυκλοφορίας. Όσω 
πνέει ούριος ό άνεμος, βαδίζουσι τά πράγματα πρός τά έμπρός· 
άμα όμως άρχίσει νά άστράπτη, πρέπει νά περιμένη τις καϊ 
τά ναυάγια.

Τό πρώτον σύμπτωμα τής έν τή άναγκαστική κυκλοφορία 
ΕΤΟΣ 6-Φ1Α. 72-ΦΕΒΡΟΤλΡΙΟΣ 1879. * 3ί

Λ. Γ.


