
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΟΙΚΙΑΙ.

Καθ’δσον έχτείνεται τό σχέδιον τών ’Αθηνών, κατά τοσοΰ
τον παρατηρεί τες τήν έλλειψη, πρόνοιας έπί τών μικρών συν
οικισμών, τούς όποιους ό έργατικός τής πρωτευούσης πληθυ
σμός διασκορπίζει είς τά περίχωρα. "Εκαστος φίλος τής έξο- 
χής δύναται νά έπισκεφθή τά μέρη, άπό τών όποιων αί προε
κτάσεις τών όδών τής πόλεως είναι προωρισμέναι νά κατα- 
στρέψωσι πολλάς μικροεργατικάς είς κτίρια άποταμιεύσεις. Ή 
δείνα π. χ. όδός διέρχεται έκ τών 2/5 τοΰ οίκίσκου έν ω ό λι
θοτόμος ή ό ξυλουργός σκεπάζει τήν οίκογένειάν του, καί ή 
έτέρα όδός έξαφανίζει κατά σειράν πλήθος μικρών οικιών τής 
πενομένης τάξεως.

Τά έργατικά βαλάντια αισθανόμενα τήν έλαφρότητα αύ
τών έξέρχονται τοΰ σχεδίου τών πόλεων ί'να εύρωσι τήν εύ- 
θηνήν γήν. Ούδέν φυσικώτερον είναι ή Ιστορία όλων τών 
μεγάλων πόλεων. Έξεταστέον όμως άν δέν ήδύνατο ή τάσις 
αύτη νά τεθή έν σχετική τινι ασφαλείς ένώπιον τοΰ βραδέως 
ή τάχιον έρχομένου βαρέος τής πολιτείας άρματος, τό όποιον 
κατα τινα μοιραίαν διεύΟυνσιν τών άνθρωπίνων προτιμά νά βα_ 
δίζη μάλλον έπί τοΰ άσθενοΰς καί τοΰ πτωχού ή έπί τοϋ 
ίσχυροΰ καί τοΰ πλουσίου. Καί έπειδή πρόκειται περί όδών, 
όμολογοΰμεν δ,τι εΓδομεν είς τάς προεκτάσεις αύτών, διότι 
πολλαχοΰ αί εύθεϊαι γραμμαι Οραύονται, έκαστος έννοεϊ ύπέρ 
τίνος.
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Ωστε δργανισμος τις περί τήν οικοδομήν εργατικών οικιών 
tv τοϊς περιχώροις τών πόλεων Οά προησπίζετο κατά πολλών 
Ενδεχόμενων· ού μόνον άπό άνωτέρας Επιστασίας Οά προσ- 
σίρρ-οζετο προς τό Επίσημον, τρόπον τινά, σχέδιον τών πόλεων, 
αλλά καί ώς συγκεντρωμένη κοινωνική δύναμις δέν Οά ήτο 
άπό σκοπού. Ώς πάντες οί οργανισμοί Οά ήτο και ό περί τόν 
εργατικόν συνοικισμόν Εξησφαλισμένος άπέναντι πολλών άναγ- 
κών και κινδύνων, τούς οποίους ή τυχαία τών άνθρώπων δια- 
σκόρπισις συνεπάγει μέχρις ού άναπτυχθή ή συνεκτικτή δύ- 
ναμις τοΰ χρόνου. Ούτως εύαπόδεικτος είναι τόσον ή αστυ
νομική έννοια τοιούτου όργανισμοϋ όσον καί ή περί τήν άγο- 
ραν καί τάς λοιπάς τών ώργανισμένων συνοικισμών σχέσεις.

Καί όμως υπάρχει ιδιαιτέρα έποψις αξία κυριωτάτης Ερεύ- 
νης. Είναι ή άποταμιευτική, τήν όποιαν τοιοΰτος οργανισμός 
δύναται νά Εκτείνη μεταξύ τών Εργατικών ομάδων δι’άπο- 
τελεσματικωτάτου και διδακτικωτάτου τρόπου. Έχομεν ύπ’ 
οψιν τήν Εν Μυλούζη εταιρίαν τών Εργατικών συνοικισμών, 
ήτις ίδρυΟεϊσα τώ 1853 διά κεφαλαίου 300 χιλ. φρ. ύπό 12 
εταίρων Ενεπνεύσθη ύπό τής Εξόχως κοινωνικής ιδέας νά ένώ- 
ση τούς Εργάτας διά τών δεσμών τής ακινήτου ιδιοκτησίας. 
Η έταιρια αύτη άπεβλεψε καί είς κέρδη, δέν είναι μόνον φι
λανθρωπική, Επιδιώκει καί τόκον Επί τών κεφαλαίων της 
πάγιον 4 τοις /0. Τετραμελές συμβούλων διοικεί τά κατ' αύ
τήν καί ό όλος σκοπός της συνίσταται εις τήν οικοδομήν μι
κρών οικιών είς χρήσιν Εργατικών οικογενειών, πρός τούς άρ- 
ΧΊΎ00* τ®ν όποιων πωλοΰνται επί πιστώσει είςμακράς, κατά 
τό μάλλον η ηττον, προθεσμίας καταβαλλομένου τοϋ τιμήμα
τος είς μικράς άναλόγως ποσότητας. Τοιουτοτρόπως τά πε
ρισσεύματα τών Εργατικών μισθών, άντί νά τραπώσι πρός τήν 
καταχρηστικήν κατανάλωσιν, διευθύνονται πρός τό ταμεΐον 
τής έταιρίας, μετασχηματιζόμενου βαθμηδόν τοϋ διά τής με
θόδου ταύτης άποταμιεύοντος Εργάτου είς ιδιοκτήτην καίάπα- 
γορευομένης τής κατόπιν πωλήσεως τών ούτως άποκτωμένων

οικιών άνευ άδειας τής έταιρίας είς άλλους, παρά Επίσης ερ

γάτας.
Ή πρώτη τοϋ Εργάτου κατάθεσις πρός άγοραν τοιουτου 

παρά τής έταιρίας οίκίβκου συνίσταται εις φρ. 400, τό δέ υ
πόλοιπον Εξοφλείται κατά μήνα διά ποσοΰ 18 — 25 φρ. Εντός 
περιόδου 15 Ετών. Έπι τούτω κρατεί έκαστος τοιοΰτος Εργά
της άγοραστής βιβλιάριον, Εν ω σημειοϋνται αί μηνιαίοι κα- 
ταβολαί του μετά τόκου 5 τοϊς °/0· Ώστε δσον πλείονα οικο
νομήσει ό Εργάτης, τόσον τό χρέος του Ελαττοϋται καί τόσον 
πλειότερον Εγγίζει πρός τήν κραταιάν τής ιδιοκτησίας πε
ριοχήν. Τό βιβλιάριον τοϋτο τής Εργατικής οικονομίας άπο- 
τελεϊ τοιουτοτρόπως συνεχές παράδειγμα δι’ δλα τά μέλη τής 
Εργατικής οικογένειας. Άπό τοΰ 1853 μέχρι τοϋ 1862 εις 
618 ύπελογίζοντο αί ύπό τής έταιρίας ταύτης κτισθεϊσαι 
έν Μυλούζη Εργατικαί οίκίαι, έκ τών όποιων 538 εϊχον πω- 
ληθή είς έργάτας άντί 3000 έως 3,300 φρ. έκάστη τών έ- 
χουσών δεύτερον πάτωμα καί 2,650 έκάστη τών ισογείων. 
Είς 650 χιλ. φρ. ύπελογίζοντο αί καταβληθεϊσαι μέχρι τότε 
ύπό τών έργατών χρηματικαί ποσότητες, πλείονες δέ τών 50 
οικιών εϊχον έντελώς άποπληρωθή. Ή κατά τά έπόμενα ετη 
οικοδομή τοιούτων Εργατικών οικιών ύπελογίσθη είς 80 
100 ένιαυσίως, άναλόγως τής Εργατικής προαγωγής τής ω
ραίας αύτής βιομηχανικής πόλεως.

Είς συμπλήρωσιν τής έννοιας τοϋ όργανισμοϋ κατά τον 
προκείμενον Εταιρικόν σκοπόν σημειωτέον οτι έκτός τών κατά 
μέρος οίκίσκων κτίζονται καί μείζονες μετά πλειόνων πατω
μάτων οικιών διά τούς άγάμους έργάτας και οι άλλας τής 
έργατικής κοινωνίας χρείας. Διότι μέχρις ού όμιλήσει το έν
στικτον τής ιδιοκτησίας είς τάς καρδίας τών έργατών, ή Εται
ρία έλαβε τήν πρόνοιαν νά μισθόνη αύτοϊς τήν άναγκαίαν έν 
ταΐς οικοδομαϊς της κατοικίαν. Τπό γενικήν δέ έποψιν έν 
τώ κέντρφ τών έργατικών αύτών συνοικισμών ιόρυσεν ή εται
ρία άρτοποιεϊον, έστιατόριον διά τούς άγαμους και διά τάς 
οικογένειας πολλάκις τών Εργατών, λουτρόν επί πληρωμή 20
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λεπτών καθ' έκαστον λουόμενον, πλυντηρίου καί στεγνωτή- 
ριον δι' άερος ή θερμότητες έπι σμιχροτάτη διά τήν χρήσιν 
του πληρωμή.

“Εχει τι αρμονικόν μεταξύ όλων τών έλατηρίων, τά όποια 
κινοΰσι τήν άθρφπίνην ψυχήν, δ συνδυασμός ούτος τών ατο
μικών και τών κοινωνιών άναγκών. Τοιουτοτρόπως ή πρόο
δος τών Μυλουζιανών συνοικισμών, δυνατόν είπεΐν, έλυσε έν 
τών δυσκολωτέρων κοινωνικών προβλημάτων. Βάσις είναι 
πάντοτε ή αλληλεγγύη, ήτις ίφίσταται μεταξύ προπορευομέ- 
νων βιομηχανικών τάξεων και τών κατόπιν αύτών ερχομέ
νων. Εάν οί έν Μυλούζη έργατικοί συνοικισμοί ήσαν τοκο- 
γλυφικά μηχανήματα, δέν υπάρχει αμφιβολία ότι ήθελον 
μετ ου πολύ ναυαγήσει. Άλλ' οί άνδρες εκείνοι, οΐτινες συνέ- 
λαβον τον σκοπόν, άπέβλεπον εις υψηλότερου ορίζοντα.

Ή υγιεινή άποκατάστασις τών εργατικών οικογενειών εί
ναι κυριωτάτου διαφέρο.ντος έν τω προκειμένω όργανισμψ. Δέν 
περικλείονται έντός στενών καί ακαθάρτων καταγωγίων αί 
έργατικαί εικόνες τοϋ Θεοϋ. Παρατηρήσατε έν ταϊς μή σκε- 
πτομέναις περί τών μελών των κοινωνίαις, ποία ή θέσις τών 
αποκλήρων τής έθνιχής εύδαιμονίας. Δίκην κτηνών συνω- 
θοϋνται περί τρώγλας τινάς άναξίας τοϋ ονόματος τής ανθρώ
πινης κατοικίας· ούτε αήρ ούτε ήλιος εισχωρεί έλευΟέρως έν 
αύταίς.Ή καθαριότης, ήτις αποτελεί τό ωραιότερου κόσμημα, 
είναι προγεγραμμένη έκ τής κρύπτης ταύτης τών κοινωνικών 
έλαττωμάτων.

Αφ’ έτέρου δμως οποία δύναμις κατ’ έξοχήν κοινωνική κα
τοικεί έν τή άνά χεΐρας οικοδομική προνοία! Νά χορηγηθή, 
λεγει έκθεσις τις τών έ>» Μυλούζη οργανιστών τής έργατικής 
ά-οκαταστάσεως, νά χορηγηθή είς τόν έργάτην κατοικία έν 
ή ό άήρ καί ό χώρος δέν λείπουσι, νά τφ χορηγηθή ή εύκο- 
λίι$ νά γείνη ιδιοκτήτης δπως έξέλθη τής νομαδικής ταύτης 
σφαίρας, έν τή όποί<$ πλανώ,νται οί ανέστιοι, νά τω έμπνευσθή 
τό διαφέρον πρός τά κοινωνικά θέματα, τδ αίσθημα τής οικο
νομίας καί τής πρόνοιας, νά προσηλωθή ό έργάτης είς τδ έδα-
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φος έφ’ δύ κερδαίνει τδν άρτον του, νά δι&δοθή παρ’ αΰτψ καί 
έν τή οίκογενείφ του τδ πνεΰμα τής τάξεως, τής φειδοΰς καί 
τής έπιμονής είς τήν έργασίαν, ήτις μόνη έ'ναι ή άληθής 
βάσις τής ευδαιμονίας, — ιδού μία τών μεγαλοπρεπέστερων α
ποστόλων τοϋ σκεπτομένου, είς τδ εύρύ μέλλον, κοινωνικοί 
σώματος.

ΣΠΜΕΙΩΣΕ1Σ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΠΣ ΙΝΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Έν δλη τή ’Ασία ή ’Ινδία άποτελεΐ τήν ευτυχεστέραν καί 
γονιμωτέραν χώραν. Δύναται αύτη νά συγκριθή πρδς τήν 
Βρασιλίαν καί τήν Νότιον ’Αμερικήν. Δέν είναι μόνον τδ πα
ρόν αλλά καί τοϋ παρελθόντος αί ιστορικά! παραδόσεις αίαγου- 
σαι είς τοιαύτην ιδέαν. Ό Μέγας ’Αλέξανδρος είχε θαυμάσει 
τά ώραΐα καί ποικίλα τής ’Ινδίας προϊόντα. Ή καλλιέργεια 
τής ’Ινδικής γής έχει τι άληθώς έκτακτον διά τήν λοιπήν 
οικουμένην, ύπδ τήν επιρροήν τοϋ θαυμάσιου αύτοΰ κλίματος, 
μεταξύ τών τροπικών καί τής έξαισίας αύτοΰ παραγωγικής 
ισχύος. Δυνάμεθα είπεΐν, οτι ή κυριωτέρα πηγή τοϋ Ινοι- 
κοϋ πλούτου, τδν όποιον άπολαμβάνουίιν οί 'Άγγλοι, συνί- 
σταται είς τήν καλλιέργειαν τής γής· ή κτηνοτροφία καί τά 
δρυκτά έρχονται πολύ κατόπιν. Ή Ευρώπη τότε μόνον ηρ- 
ξατο λαμβάνουσα κατά πρώτον άκριβεστέρας ιδέας περί τοΰ έν 
Ίνδίαις φυτικού κόσμου, δτε έπήλθεν ή άνακάλυψις τοΰ άκρω- 
τηρίου τής Καλής Έλπίδος, καί άφ'δτου Πορτογάλλοί, Ολ
λανδό! καί παντοδαποί έμποροι ήρξαντο άποκαθιστάμενοι παρά 
τοϊς αίγιαλοΐς τής μεγάλης χερσονήσου τής νοτίου Ασίας. 
Πολλά περιπλέον φυτά υπήρξαν έξ άρχής άξιόλογος ύλη έμ- 
πορίας ώς έκ τών ιαματικών αυτών ιδιοτήτων, καί έόωκαν 
άφορμήν είς πολλούς τών ιατρών καί βοτανολόγων ϊνα συγ'- 
γράψωσι άξιολογωτάτας έπί τοΰ άντικειμένου τούτου πραγ
ματείας.
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Το δρύζιον έξ άμνημονεύτων χρόνων ύπήρξε πρός τούς 'Ιν
δούς δ,τι πρός ήμας ό σίτος, ή χυριωτέρα τούτέστι τροφή αύ
τών (1). Εν ουδενί αλλω τόπω οί άνθρωποι τρέφονται το- 
σοϋτον άποκλειστικώς δι’ όρυζίου, χαϊ ούδαμοΰ άλλοθι αί έσο · 
δεία·. έξαρτώνται έπι τοσοΰτον άπό τών βροχών. 'Π καλλιέρ
γεια τοΰ όρυζίου λαμβάνει χώραν καθ’δλας τάς καλώς ποτι- 
,ομενας γαίας τάς έντος κοιλάδων και τάς έν γένει χθαμα- 
λ®ς> Ζω?'·ί άποκλειωνται χαϊ αί μή χανονιχώς ποτιστικοί 
γαϊαι δταν συμψηφίζεται ή έλλειψις τοΰ ρέοντος υδατος άπό 
τών άναγκαίων βροχών. Ή μεγαλειτέρα όρυζοπαραγωγή γί
νεται έν Βεγγάλη, Άσσάμη, Όρύσσα, Καρνατϊκ και Βίρμη. 
ΕσοΟεία όρυςίου 200 έπϊ ένός,έν ευδοκιμήσει τής καλλιέργειας, 
είναι φαινόμενον λίαν σΰνηθες έν τή "Ινδική χώρα. Άλλ’ έν 
έλλείψει βροχών πρό πάντων έν ταΐς βορειάνατολιχαΐς έπαρ- 
χίαις έν ταΐς μη άρδευομέναις ύπό ικανών ύδάτων επέρχεται, 
εστιν οτε, τελεία άφορία, ώς συνέβη π. χ. κατά τό 1865, 
δτε έν καί ήμισυ εκατομμύριου άνθρώπων άπέθανον έλλείψει 
τροφής. Τώ δε 18«Ο τοσούτω τρομερός ήτο δ ένσχήψας έκεΐσε 
λιμός, ώστε δεχα δλα έκατομμύρια άνθρώπων άπωλέσθησαν 
έξ αύτοϋ. Όμοιος δέ πάντη τούτω Οά άπέβαινε χαϊ ό τοΰ 
18 ι 3, έάν σύντονα δέν έλαμβάνοντο κατ’αύτοϋ μέτρα ύπό 
τής Αγγλικής κυβερνήσεως πεισθείσης, έπι τέλους δτι έχ τής 
απρονοησίας αύτής ηύξανον μάλλον τά έκ τοΰ κακοΰ δεινά.

Διερχόμενός τις τήν χώραν ταύτην παρατηρεί, δτι τά γε
ωργικά τών 'Ινδών έργαλεϊα είναι άγροΐχα χαϊ άπλούστατα· 
διαπρέπουσιν δμως οί ’Ινδοί έπί τώ ποτισμω τής /ώρας αύ
τών, κατασχευάζοντες μεγάλας δεξαμενάς, αϊτινες μεταβάλ- 
λουσιν εις εύφορωτάτους δρυζώνας ολοκλήρους ερήμους, μάλι
στα χατά τήν μεσημβρινήν ’Ινδίαν, ένθα οί μεγάλοι ποταμοί

(1) 'Υπολογίζεται είς 2 λίτρ. όρυζίου ή ημερήσια έκαστου Ίν- 
όοΰ χατανάλωσις· τό ημερομίσθιον τοΰ χωρικού είς ορύζιον πληρώ
νεται. Κατά τούς τελευταίους υπολογισμούς μόνη η Βεγγάλη χα- 
ταναλίσχει 5 1]2 έχατομ, τόνων όρυζίου κατ’ έτος. 

είναι σπανιώτατοι. Τά πλεΐςα τών έργων τούτων κατεσκευά- 
σθησαν κατά τήν άκμήν τής ’Ινδικής. Μακράν τών μεγάλων 
ποταμών, έν χώρα ένθα ό ούρανός έπϊ όχταμηνίαν ούδέποτε 
νεφελοϋται, αί δέ βροχα’ι είσί σπανιώταται καί εκλείπει πάσα 
Υγρασία χαϊ πάσα δρόσος, οί ’Ινδοί κατεσχεύασαν έπϊ τών ύ· 
ψηλότερων στρωμάτων λίμνας χειροποιήτους, έν αις ήδύναντο 
νά πορίζωνται ώς άπό μεγάλων δεξαμενών τό πρός ποτισμόν 
τής γής καί γεωργίαν άναγχαΐον ύδωρ. Πρός τοϋτο δέ χατε- 
βχεύαζον οί αρχαίοι Ινδοί παμμεγέθη προχώματα άπό όρους 
είς δρος, διά τών δποίων συνεκεντροϋντο τά ύδατα έντός τοϋ 
άνωτέρου μέρους τής διηρημένης ουτω κοιλάδος είς δυσθεώ- 
ρητον δεξαμενήν, ήτις άπετέλει ολοκλήρου λίμνην ύψηλοτέ- 
ραν τής έπιφανείας τής αγόνου γής, καθιστάμενης διά τής 
ποτιστικής ταύτης μεθόδου εύφορωτάτης. Περί τάς δεξαμενάς 
ταύτας, ώς περίμαστον ζωογόνον, συνήγετο δ λαός τής με
σημβρινής ’Ινδίας. ’Έτι χαί νυν τα διασωθέντα κατά τό μέ
ρος τοϋτο τής χώρας κολοσσαΐα ταϋτα έργα είναι χρήσιμα. 
Προσβλέπωυ δέ τις είς τό μέγεθος τών καταστραφέντων ύπό 
τοϋ χρόνου καϊ τής διοικητικής άμελείας, θαυμάζει τον προ
ηγούμενου έγχώριον πολιτισμόν τών αύτοχθόνων ’Ινδών καί 
αγανακτεί διά τήν ακηδίαν τών νεωτέρωυ ήγεμόνων, οί'τινες 
ούδέποτε έφρόυτισαυ νά έξορύξωσι φρέατα ή κατασκευάσωσι 
προχώματα ή γεφύρας, άφ.υουσι δέ άφανιζομενους εν τή έρη- 
μική άμμω χαί τώ Ώχεανώ τούς άρίστους, τής γής ποτα
μούς, ών τά ύδατα έπιτηδείως διανεμόμενα διά διωρύγων καϊ 
οχετών ήδύναντο νά καταστησωσι εύφορωτατας άπειρους 
χτάσεις γαιών. Αίμεγάλαι καϊ χαταστρεπτικαϊ ξηρασίαι, αΐ- 
τινες ένσκήπτουσι περιοδικώς άνά πάσαν ΙΟετίαν ή 12ετίαν 
έν Ινδία, έπιφέρουσι λιμούς δλεθριωτέρους χαϊ τής χολέρας 
αύτής, μεταβάλλοντες είς έρημους πολλάς έπαρχίας, περιφή- 
μους τό πριν έπϊ εύφορία καί πλουτω. Τελευταϊόν μονον ή Ιν
δική κυβέρνησις, βλέπουσα έλαττουμέυας τάς προσόδους καϊ 
τά ώφελήματα αύτής, έξέστη τής ληθαργίας και κατενόησεν 
δτι καθήκον αύτής άμα χαί συμφέρον ήτο ή άποστόμωσις 
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ένίων τής άρχαιότητος διωρύγων, αιτινες ειχον παραμεληθή 
άπο τής πτώσεως τών Τιμουριτών, καί ή άνέγερσις προχωμά
των τινων τών μεγίστων δεξαμενών ή τών χειροποίητων λι
μνών, αιτινες έζωογόνουν τήν χώραν άλλοτε.’

Πρός φυτουργίαν τής ορύζης έν ’Ινδία διαιρείται ό αγρός εις 
πολλά τετράγωνα τμήματα, δυνάμενα διά τών περιζωμάτων 
νά συγκρατώσι έν έαυτοις τό ύδωρ. Τό ολον τοϋ άγρ'οϋ παρι- 
στδ καθόλου όψιν ζατρικίου, ούτινος έκαστον τετράγωνον είναι 
ουτω Οιατεθειμενον, ώστε ή έπιφάνεια αύτοΰ υπερέχει τοϋ πρό 
αύτοΰ έκ μικράς κλίσεως, τό δέ ύδωρ μεταβαίνει άπό τοΰ ένός 
είς τό έτερον. Καί πρώτον θραύονται οΐ βώλοι, ό δέ αγρός 
κατακλύζεται υπό πολλοΰ ύδατος, δπερ επιφέρει τήν σήψιν 
τών άχύρων καί τών ριζών τής τελευταίας συγκομιδής· ύστε
ρον δ' άποχωρήσαντος τοΰ ύδατος, άρχεται ή διά τών βοών 
άροτρίωσις τοΰ άγροΰ καί ή έπιπέδωσις τής άνακινηθείσης 
γής διά τίνος ξυλίνου έργαλείου ύπό βοός έλκομένου ούτω δέ 
συμπληροΰται ή σπορά καί μετά δύο ημέρας άναφύεται τό 
φυτόν. Κατά τάς πρώτας τρεις ημέρας ό όρυζών δέν ποτίζε
ται, μετά δέ τήν τρίτην άρχεται, ήμέραν παρ’ ήμέραν, ό πο- 
τισμός, μέχρις ού τό φυτόν άναδώση τά τρία πρώτα φυλλά- 
ριατου. Έκτοτε δέ καί καθ’ ολον τον μήνα ό άγρός πότιζε- 
ται καθ’ έκάστην, μέχρις ού πλησιαζούσης τής ώριμότητος 
κατακλύζεται πάλιν έπί δέκα ημέρας.

Ό αραβόσιτος καλλιεργείται ιδίως έν ό'σαις χώραις δέν δύ
ναται τό όρύζιον νά παραχθή,ειτεδι’έλλειψιν άρκούσης θερμό- 
τητος είτε τής άπαιτουμένης υγρασίας, ώς έν Κασιμήρη, Παν- 
τζάβη κλπ.

Καί ό σίτος έπίσης άντικαθιςά το όρύζιον έπί τών ορεινών 
μερών, έν αύτοϊς μάλλον καλλιεργούμενος καί μετά όλι- 
γωτερας τοΰ κλίματος θερμότητος συμβιβαζόμενος- Έν τού- 
τοις οσον άφορα τήν νότειον ’Ινδίαν, τά όρεινά μέρη αύτής δέν 
έπιδίδονται εις σιτοκαλλιέργειαν.

Ο Ινδικός κέγχρος είναι προϊόν λίαν διαδεδομένον παρά 
τάς έκβολάς τών ποταμών Ίνδοΰ καί Δεκάν.

Τό ζαχαροκάλαμον, καίπερ προϊόν αύτόχθον, δέν άποτελει 
δμως κύριον αντικείμενου έν τή ’Ινδική γεωπονία, κατ’ άντί- 
θεσιν πρός τήν μεγάλην άλλαχοΰ προαγωγήν αύτοΰ.

Ή χαφφέα, τής οποίας ή γονιμοποίησις έπέτυχε καί έλα- 
βεν εύρείας διαστάσεις έπί τοΰ καθ’ήμας πρό πάντων αΐώνος, 
φύεται έν Κεϋλάνη καί Καρνατίκη.

Ή βανανέα ΰπερπληροϊ τούς κήπους δλων τών γεωργικών 
τής ’Ινδίας οικογενειών.

Ό κοκοφοϊνιξ, έπίσης πολύτιμον προϊόν τής νοτίου ’Ινδίας, 
παρέχει ούσιώδη τροφήν καί χρήσιμον ύλην ξυλικής.

Ό κοινός φοϊνιξ είναι προϊόν τής βορειοδυτικής ’Ινδίας, ιδίως 
τής κοιλάδος τής Σύνδης.

Ή πιστάκη (φιστικιά) καλλιεργείται έν Πεντζάβη καί Κασ- 

σιμίρη-
Τό τέϊον έκαλλιεργήθη πρό τίνος καιροΰ έν Ασσάμη υπο 

τών “Αγγλων, παράγεται δέ νΰν είς μεγίστας ποσότητας, ί- 
πεκτεινομένης τής καλλιέργειας αύτοΰ βαθμηδόν καί έν τώ 
Προεδρείω τής Βομβάης καί Βίρμης.

’ Παραλείποντες τά λοιπά ήδη τής θρεπτικής τών ’Ινδών 
παραγωγής, παρατηροΰμεν δτι δ περί τήν ένδυσιν κλάοος αύ
τής καί ό περί τήν βαφικήν καί ιατρικήν είναι ιδιαιτέρως α
ξιοσημείωτοι.

Τό μηκώνιον έξ ού παράγεται τό δπιον, τό τοσοΰτον έν 
Κίνα καταναλισκόμενον, άποτελει σημαντικωτάτην έποψιντής 
’Ινδικής γεωργίας. Τό κύριον κέντρον τής παραγωγής αύτοΰ 
είναι ή Βεγγάλη ή έγγύς τής Πάτνης, καί ή Μάλβη πρός 
τό πρός βο£ρ«ν τής Νερβάδδης μέρος. Τό μεγαλείτερον τοΰ 
οπίου έμπόριον ένεργεΐται έν Καλκούττη και Βομβάη.

Ή Ινδική ίσατις, έξήςτό ινδικόν (λουλάκι), καλλιεργείται 
έν τώ Δέλτα τοΰ Γάγγου ποταμοΰ καί έν ταϊς πεδιάσι τοΰ 
προεδρείου τής Μαύράσης.

Ό βάμβαξ είναι άρχαιότατον τής ’Ινδικής προϊόν γνωστή 
είναι ή κολοσιαία παραγωγή του, κέντρον έχουσα τήν δυτι
κήν ’Ινδίαν καί τήν Δεκκάνην. Κατά τά τελευταία 10-15
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ετη ή καλλιέργεια του έλαβεν άνάπτυξίν πολύ μεγαλειτέραν.
Η ’Ινδική κάνναβις, ύπερέχουσα πασών τών όμοειδων, προς 

κατασκευήν τών χονδρών πανιών κα: σχ οινοποιίαν, παράγε
ται προ πάντων έν Βεγγάλη.

II κίννα, τής όποιας γνωστόν τό άλεξητήριον κατά τοϋ 
πυρετού έκχύλισμα κινίνης, παράγεται πρό πάντων έν Νιλγί- 
ρρ και έν ταΐς όιακλαδώσεσι τών Ίμαλαίωυ όρεων έγγύς τής 
Δαρζελίνγκης. ΊΙ φυτεία αυτή έλαβε τελευταίον, κατ’ έπίμο- 
νον φροντίδα τής ’Αγγλικής κυβερνήσεως, ρεγάλας διαστά
σεις. Μολονότι δε τά νεόφυτα δένδρα δέν έφΟασαν είσέτι είς 
τήν τελείαν αυτών άνάπτυξίν (35 έτών), ή κυβέρνησις απο
λαμβάνει έκ τών εισοδημάτων της έτησίως 7,000 Λ. Στ.

Τό τέκον (teek) ανήκει είς τον φυσικόν τής ’Ινδικής χώ
ρας πλούτον· είναι δένδρον μέγιστον, τοϋ όποιου τά μέν φύλλα 
δι έρυθραν βαφήν, τά δέ ξύλα χρησιμότατα είς τήν ναυπη
γίαν.

Επίσης ύπάρχουσι πολλά είδη βλαστήσεως, τών όποιων αί 
ρίζαι τε καί οι καρποί ζητούνται έξαιρετικώς διά τήν άρωμα- 
τικήν αυτών ιδιότητα, ώς ή κάννα, τό άμωμον, κόστος, ζιγ- 
γίβερι, μαράνΟα, κιρκύμη, πέπερι, οπερ φύεται έν άφΟονία παρά 
την Μαλαβάρην ιδιαιτέρα μνεία οφείλεται περί τής μεγάλης 
έκείνης οικογένειας τής δάφνης, ήτις χορηγεί τό κιννάμωμον 
καί τήν καμφοράν ολόκληρα δάση σχηματίζουσιν αί δάφναι 
αυται έν Κεϋλάνη, περιφήμω έκπαλαι ύπό τήν έπωνυμίαν Τα- 
προβάνη. Τό μοσχόδενδρον, τό αρωματικόν καρυόφυλλον καί 
ό ίαμβος είς τήν τάξιν ταύτην άνήκουσιν. Ή περαιτέρω άπα- 
ρίΟμησις διαφεύγει τά όρια τής προκειμένη; μελέτης.

Εν γένει ή Ινοικη προίσταται τών άφειδέστερον ύπό τής 
χειρός τοΰ δημιουργού προικισθεισών χωρών. Έκ μόνων τών 
δασών της ή ’Αγγλική κυβέρνησις άπολαμβάνει ένιαυσίαν πρό
σοδον ένός έκατομ. λιρ. στερλ. (’) Τό κυριώτερον τής Άγγλι-
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κής κυβερνήσεως εισόδημα πηγάζει έκ του φυσικού τής χώ
ρας πλούτου· ούτως έκ μόνων τών φυτειών είσάγονται 20 — 25 
έκατομ. λιρ. στερλ. είς τόν δημόσιον θησαυρόν (έγγειος φόρος), 
έτερα δέ 7 - 8 έκατομ. λιρ. στερλ. έκ τοΰ δπίου ιδίως είς τά 

τελωνεία.
Ή κτηνοτροφία είναι όλιγώτερον τής γεωργίας ανεπτυγ

μένη έν ’Ινδία, τό δ’ αίτιον δφείλεται έν μέρει μέν είς τάς θρη- 
σκευτικάς ιδέας αϊτινες άπαγορεύουσι τήν σφαγήν τών ζώων 
και τήν έκ τούτων τροφήν (*),  έν μέρει δέ είς τήν πυκνότητα 
τών κατοίκων, ένεκα τής όποιας δέν μένουσιν ίκαναί άπαντα· 
χοΰ γαΐαι πρός κτηνοτροφικήν καλλιέργειαν. Δέν πρέπει έν
τεΰθεν νά νομίση τις ότι ή ’Ινδία είναι πτωχή έν τφ κλάδω 
τούτω τής παραγωγής Τό μάλλον συνηθες και περίεργον 
ζώον τής νοτίου ’Ασίας είναι ό έλεφας, δν έκπαλαι μετεχει- 
ρίζοντο έντε τοϊς πολέμοις καί τώ έμπορίφ. Έπί τής είσελά- 
σεως τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου Πώρος ό βασιλεύς τών Ινδών 
ειχεν άντιτάξει κατ’ αύτοϋ 300 πολεμικούς Ελέφαντας· μέ
χρι; έσχατων τό ζώον τοϋτο έλάμβανε μεγα μέρος έν ταΐς 
διάφοροι; έκστρατείαις είτε ώς έπιθετικόν καί αμυντικόν είτε 
ώς μεταβιβαστικόν, καί αυτοί δέ οί "Αγγλοι πολλάκις το με- 

σ υ κ ή καλείται, τής οποίας η σκιά εκτείνεται έν ώρα ήλίου είς 
περιφέρειαν 1116 αγγλικών ποδών. Μίλια δέ τινα από τοΰ Βαρόσχ, 
έπί τίνος νήσου τοΰ Νεβρούδ υπάρχει έν τών μεγίστων βανιανών 
δένδρων τής γής, τό όποιον λέγεται οτι φέρει χρονολογίαν 3,000 
έτών, καί έχει μέγιστον κλώνον έξαπλούμενον εις περίμετρον 2, 
000 αγγλικών ποδών· ύπό τήν σκιάν τοΰ δένδρου τούτου δύναν

ται νά μείνωσι πλείονες τών 7,000 ανθρώπων.

(*) Έν Μάνδη παρά τήν ένωσιν τοϋ Γόγρα καί Γάγγου ποταμού 
απαντάται τό δένδρον Βανιανή, ήτις καί θρησκευτικέ)

(1) Τους εΰρωπαίους, ώς εσθίοντας βόειον κρέας, οί ’Ινδοί βδε- 
λύττονται υπέρ τους Παρίας, διό καί οί Βραχμάνες ουδέποτε προσ 
ψαύωσι τήν χεϊρα αύτών, ή, άν άναγκασθώσι, σπεύδουαιν άμα 
φθάσαντες οΐκαδε ίνα έκδυθώσι καί λουσθώσι καθαρίζοντες ούτως 
έαυτοΰς τοΰ μιάσματος τοΰ γενομένου αύτοίς έκ τής προσψαύσεως 
τών βέβηλων, διότι νομίζουσι ότι καί μόνον τό βλέμμα τοΰ Πα- 
ρίου ή τοΰ Ευρωπαίου, αρκεί ϊνα μιάν^ σόν βλεπόμενον, 



60 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕ1Σ Τ1ΝΣΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 1ΝΜΚ.ΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 61

τεχειρίσθησαν εις μεταφοράν πυροβολικού. Ή έγχώριος μετα- 
β-.βαςιχή βιομηχανία κέχτηται έν τώ έλέφαντι χρησιμώτατον 
ύπο πολλάς έπόψεις βοηθόν, έπειδή ούχί μόνον μετακομίζει 
μεγάλα βάρη, άλλά χαί μόνος έπιφορτίζεται έξ αύτών τά μέ
γιστα διά τής προβοσχίδος του· ή δέ έμπορία σπουδαιοτάτην 
ύλην χεχτηται άπό τοΰ πολυζητήτου έλεφαντίνου όστοϋ.

Κατόπιν τοϋ έλέφαντος έρχεται έν τή χλίμαχι τών έρ- 
γατιχών ζώων ή χάμηλος, τήν οποίαν μεταχειρίζονται πρό 
πάντων οί παρά τάς ο’χθας τοϋ Σίνδ έν Πετζάβή και Κασσι- 
μίρη. Οί ’Ινδικοί ίπποι διαχρίνονται διά τήν ωραιότητα χαί 
τήν ταχύτητα αύτών, είναι όμως τοσοΰτον ολίγοι, ώστε ή 
Αγγλία πρός καταρτισμόν τοϋ ίππιχοϋ αύτής άναγχάζεται 
νά προμηθεύηται αύτούς έκ τής Γεδρωσίας (’Αφγανιστάν), 
Βελουχιστάνης, Περσίας, ’Αραβίας, χαί τελευταϊόν μάλιστα 
καί έχ τής Αύστραλίας. Όήμίονος, ό βοϋς καί ό ταϋρος άνή- 
κουσιν είς ιδιαιτέραν τοϋ φυσικού πλούτου έποψιν· τά βόεια 
δέρματα είναι περιζήτητα έν Εύρώπη καί τελείται κατ’ έτος 
ούχί εύχαταφρόνητος τούτων έξαγωγή. Προβάτων καί αιγών 
υπάρχει ποσότης ίχανή· πρό πάντων πρός τά βορειοδυτικά τής 
Ινδίας έκπαλαι φημίζονται αί ώραΐαι αίγες τής Κασσιμίρης 
διά τό έξαίρετον αύτών έριον, έξ ού κατασκευάζονται τά λαμ
πρά σάλια τής Κασσιμμίρης. Παραλείπομεν τήν άπειρον ποι
κιλίαν τών άγριων ζώων και πτηνών τά πτερά τών τελευ
ταίων άποτελοΰσι σπουδαϊον έξαγωγικόν πρός τήν Εύρώπην 
έμποριον. Ιδιαίτερα μνεία όφείλεται, μεταξύ τών ύποτεταγμέ- 
νων είς τον άνθρωπον ζώων, περί τοϋ μεταξοσκώληκος οστις 
άπό 3000 έτών καλλιεργείται έν τή ’Ινδική, παράγων ώραιο- 
τάτην μέταξαν δυναμένην έν πολλοΐς νά συγχριθή πρός τά 
καλά είδη τής Σινικής μετάξης, καίτοι δέν προτιμάται ταύ
της έν Εύρώπη.

‘Η γειτνιασις τών θαλασσών χαί πολλών ποταμών είναι ή 
κυρία αιτία τής μεγάλλης πληθύος τών ιχθύων έν ταΐς Ίν- 
δίαις· πολλαί έχατοντάδες χιλιάδες άνθρώπων άσχολοϋνται 
χαθ ολας τάς ώρας τοϋ έτους έπί τών παραλίων τοΰ Βεγγα- 

λιχοϋ κόλπου είς τήν άγραν τών ποικιλότατων τούτων τοϋ 
ΰο^τος κατοίκων. Κατά τήν περιγραφήν τοϋ Βουχανάν είςμό
νον τόν Γάγγην ποταμόν ύπάρχουσι 250 είδη ιχθύων κατα- 
βρ0χθιζόμενα υπό κροκοδείλων καί δελφίνων, ούς ονομάζει ό 
Πλίνιος «πλατανίστας».Έκ τών άσπονδύλων υδατίνων ζώων 
πρέπει νά άναφέρωμεν τά μαλακοειδή, άτινα χορηγοϋσι κογ- 
χύλας έκ μαργαρίτου έν τώ μεταξύ Κεϋλάνης και Ίνδοστά- 
νηςχόλπω καί ένταΐς άκταΐς τοϋ κόλπου τής Καραμανδέλης.

Ή περί τά ορυκτά βιομηχανία ήρξατο άναπτυσσομένη έν 
Ίνδίιφ μόλις πρό τίνος χρόνου, μολονότι είδη τινά αύτής έκ
παλαι ήσαν γνωστά εις τούς κατοίκους. Μεγιστην έπιρροήν 
έπί τοΰ προκειμένου άσκεϊ ή γενική γεωλογική ύπηρεσία, τήν 
οποίαν ύπό διακεκριμένους έπιστήμονας ώργάνισεν ή Αγ
γλική κυβέρνησις καθ' άπασαν τήν χώραν. Τά κυριώτερα ίρυ- 
κτολογικά προϊόντα είναι τά ακόλουθα.

Ό γαιάνθραξ, κύριον κέντρον έχων τά μεσόγεια μέρη τής 
Ινδίας, ώς έπί τών λόφων τής Ραδζαμασχάλης καί έν τή 
πεδιάδι Δαμούδ, έν Ρύβη, Συργούδζη, Τσότα-Ναχπούρη, έν 
Ταλγύρη, έν τή πεδιάδι Νερβάδδη έπί τών γεωλόφων Σαδ- 
πούρη καί έν ταΐς πεδιάσι τής Βέρδης καί Γαδαβέρης. Ευρέ- 
θησαν άνθρακοϋχα στρώματα καί έν τή άνφ Ασσάμη έπί 
τών όρέων Χάζια πρός άνατολάς τής Καλκούττης. 1ά τής 
Ρονιζάνης γαιανθρακωρυχεϊα προέχουσι πάντων τών λοιπών. 
Τοιαύτη είναι ή εις γαιάνθρακας προμήθεια τής Ινδικής χώ
ρας, ώστε κατά τούς μέσους ύπολογισμούς έπί 800—100<· 
έτη δύναται νά χορηγή καθ’ έκαστον έτος 250,000 τόνους. 
Ό καλλίτερος ’Ινδικός γαιάνθραξ άπαντάται είς Άσσάμη έκ 
τής περιφέρειας τής Δηρβουγάρ καί Συπσαγάρ.

‘Ο σίδηρος εύρίσκεται έν Κασιμίρι, Νεπάλη, Βεγγάλη, Βα- 
χάρ Αύδη, Βεράρ καί “Αγρα, ιδίως δ’ έν τοϊς μεταλλείοις τής 
έπαρχίας Σαλήμ έν τώ προεδρεία) τής Μαδράσης. Γανΰν έν 
ταΐς Άνατολικαΐς έπαρχίαις τής ’Ινδικής ύπάρχουσι εύάριθμά 
τινα μεγάλα μεταλλουργεία σιδήρου καί ιδίως έν Μαδράση, εν 
Βουρβάη. Οί κάτοικοι έξ αρχαιότατων χρόνων κατεσκεύα,ον 
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τον περίφημον 'Ινδικόν χάλυβα, σκληρότατου μέν άλλ' έλα- 
στιχων, καϊ τόν όποιον έθαύμασεν δ,τε μέγας ’Αλέξανδρος και 
οί περί αύτόν.

Ό χαλκός εύρίσκεται εις μέτριας ποσότητας έν τοϊς με- 
ταλλείοις τής Κομαούνης, Γορβάλης, Ναπάλης, "Αγρας καϊ 
έγγύς τής Δζαχπούρης· άλλα τινά μικρότερα μεταλλεία τε
λευταίων έγχατελείφθησαν. Ό μόλυβδος έξάγεται ίχ τών 
πλησίον τής Σύμης και Σαβάδης μερών είς ποσότητα ούχί 
ευκαταφρόνητου, απαντάται δέ έπίσης έν Κούλη, Γορβά- 
λη, Δαρμούρη καί Τσιτσάλη, πλησίον τής Ραμπούρης. 
‘Ο κασσίτερος απαντάται είς τά έν Μαρταβάνη καϊ Γενασε- 
ρύμη μεταλλεία καϊ είς τά τής χερσονήσου Μαλάκκας, τά ό
ποια χορηγοϋσιν άξιόλογον είδος, μολονότι νΰν έν σμικροτέρα ή 
άλλοτε ποσότητι. Τό άντιμόνιον έξάγεται είς μεγίστας πο
σότητας έπι τών Ίμαλαίων όρέων, μεταποιούμενων είς κόνιν 
καϊ χρησιμοποιούμενον είς διαφόρους χρείας, μέχρι και αύτών 
τών βλεφαρίδων, αιτινες δι’ αύτοΰ βάφονται, καϊ τών στομά
χων, είς οΰς δίδεται ώς καθαρτικόν.

ΙΙερίεργος είναι ή έλλειψις τών πολυτίμων μετάλλων έν 
τή Ινδική χώρα· τοιουτοτρόπως ό άργυρος μόλις απαντάται 
έν τοϊς μεταλλείοις τής Κούλης μετά τοΰ κασσιτέρου, καϊ ό 
χρυσός είς έλαχίστην ποσότητα έν Άσάμη. Έντεΰθεν έξη- 
γεϊται ή μεγάλη διεύθυνσις τών πολυτίμων μετάλλων καϊ ι
δίως τοΰ αργύρου έκ τής Εύρώπης πρός τήν ’Ινδικήν.

Τό ορυκτόν άλας τής Πενδιάβης θεωρείται ώς τής άρίστης 
ποιότητας. Πρόκειται περϊ εύρώστου κλάδου έξαγωγικής έκ 
τών σπλάγχνων τής γής βιομηχανίας έν Χεόρη, Σάρδη, Βάρ- 
τση, Καλαβάχη καϊ αλλαχού.

Τά λοιπά μεταλλευτικά προϊόντα έρχονται κατόπιν, ώς 
τό νϊτρον, ή ναύθα, δ υδράργυρος. Άλλα καί οί πολύτιμοι λί
θοι, άδάμαντες κλπ. άποτελοΰσι κλάδον ιδιαίτερον, ίκανώς έλ- 
κύοντα τάς έργατικάς χεΐρας, ώς π. χ. έν Νιζάμ, Βαλαγάτ, 
έν Κεϋλάνη καϊ άλλαχοΰ.

Ή ’Ινδική χώρα έκπαλαι έφημίζετο διά τήν χειρωνακτι-
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κήν αύτής βιομηχανίαν. Τά διά τής χειρδς βαμβάκινα υφά
σματα αύτής είναι συνήθως παρ’ ήμϊν γνωστά ύπό τό όνομα 
• ’Ινδιάνα». "Ολα δέ τά είδη αύτών υπολογίζονται είς 124, 
δυνάμενα νά καταταχθώσιν είς τάς έπομένας κυριωτέρας 
κατηγορίας, ήτοι βαμβακερά, μεταξωτά, μάλλινα, τάπητας, 
ψιάθας κλπ.

Τά ’Ινδικά μουσελίνια, διά τήν λεπτότητα καϊ τήν στερεό
τητά των, παριστάνουσι ασφαλή εικόνα τής τελειοποιήσεως είς 
ήν έφθασεν ήύφαντική τέχνη τών ’Ινδών, όδηγουμένη έκ τής 
πολυχρονίου πείρας ήν έκληρονόμει δ υιός παρά τοΰ πατρός. 
Μέχρι τής σήμερον διατηρείται ή αύτή πάντοτε άξία καϊ υπε
ροχή τών ινδικών τούτων υφασμάτων τήν όποιαν μόλις τε
λευταίων ήδυνήθησαν νά Φθάσωσιν οί Εύρωπαϊοι. Είναι τοιαύτη 
ή λεπτότης τής Ινδικής βαμβακο'ΰφαντουργίας, ώστε, καθώς 
είπέ τις, τά έξαίσια τών έργων της υπολαμβάνονται ώς κα
τορθώματα ή έντόμου ή μαγγίσσης. "Ετερος διακεκριμένος 
συγγραφεύς διατείνεται, οτι είδεν ολόκληρον ένδυμασίαν δυ- 
ναμένην νά διαπερασθή έκ μικρού δακτυλιδιού· οί ΰφαντουργοϊ 
τής Ινδίας δύνανται νά κατασκευάσωσι νήμα, οπερ μετά δυ
σκολίας γίνεται ορατόν καϊ είς τήν άφήν υποκείμενον. Τά 
καλλίτερα μουσελίνια είναι τά τής Δάκκης. Έν Κασσιμίρη, 
Λαχώρη καϊ Παγόρη άπαντώνται τά περίφημα σάλια, καϊ έν 
ΙΙάτνη οί περίφημοι τάπητες.

‘Η μεταξοϋφαντική είναι ανεπτυγμένη έν Σουράτη, ένθα 
κατασκευάζοντα χρυσοκέντητα καϊ άργυροκέντητα μεταξω
τά, έν Μουρσχιδαβάδ, Δέλη καϊ Κασσιμίρη. "Οσον άφορα τήν 
μεταξοΰφαντικήν ιδίως, τελευταίων είσήχθη έν τφ προεδρείω 
τής Βομβάης ή μηχανική έπικουρία άπδ πλείστων υφαντουρ
γείων, έξ ών τά τής Άχμεδαβάδης συναγωνίζονται μετά τών 
τής Βεναρές, ώς προς τήν τελειότητα τής παραγωγής.

Έν γένει ή μηχανική βιομηχανία έν 'Ινδία ήρξατο νά ί- 
δρύηται τή ένεργεία τής ’Αγγλικής κυβερνήσεως. Ό έγχώριος 
τής Ινδικής λαός καίπερ εύφυής άποστρέφεται δμως πάντα 
νεωτερισμόν διά μηχανών καϊ έργαλείων, προτιμών ϊνα κα-
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τασκευαζη διά τών χειρών αύτοϋ έκατόν πλίνθους άντ'ι χι- 
λίων διά τής μηχανής. ’Εντεύθεν έξηγεϊται τίνος ενεκεν ή- 
ναγκάσθη ή ’Αγγλία νά παρεκκλίνη τής ίν αύτή πρακτικής, 
ίδρύσασα κυβερνητικά έν τή ’Ινδική χώρα έργοστάσια, ώς τό 
τής ναυπηγίας κατά τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος έν 
Βομβάη.

Γ. Π ΒΕΓΛΕΡΗΣ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ-

Από τών δημοτικών σχολείων έρχεται ή πρακτική τοΰ 
λαοϋ διδασκαλία. Άφοϋ οί μεγαλείτεροι άριθμοί είς τά σχο
λεία έκεινα έπιζητοϋσι τό φώς, είναι επόμενον οτι έκεΐ πρέπει 
νά τίθενται έν σπέρματι ολαι αί μεταγενέστερον άναπτυσσό- 
μεναι πρακτικαι γνώσεις, ή έπί τών όποιων ειδική είς τά διά
φορα έπαγγέλματα διδασκαλία άποτελεί θέμα ιδιαιτέρας πρό
νοιας έν ταΐς προαγομέναις τοϋ νεωτέρου πολιτισμού κοινω- 
νίαις.

Ή πρακτική αυτή διδασκαλία απαντάται είς τά πλεϊστα 
τών Εύρωπαϊκών έθνών κατά τούς κυριωτέρους κλάδους τών 
άνθρωπίνων ένασχολήσεων. ’Εν Βελγίω υπό τό όνομα «μέση 
έκπαίδευσις,» έν Πρωσσία ύπό τό όνομα τών «άνωτέρων διά 
τούς άστούς σχολείων», έν τή λοιπή Γερμανία και έν ’Ελβε
τία ύπό τό όνομα τών «πραγματικών σχολείων», έν Αγγλία 
ύπό τό όνομα «νεωτέρα έκπαίδευσις» και «σχολεία λαϊκά», έν 
Γαλλία υπό τό όνομα «δευτερεύουσα ειδική έκπαίδευσις» κλπ.

Ή πρώτη διεύθυνσις τοϋ πνεύματος τών περί τήν έπαγγελ- 
ματικήν έκπαίδευσιν άσχολουμένων συνίσταται είς τήν έκμά- 
Οησιν τών όμιλουμένων ξένων γλωσσών καί τήν ένωρίς άνά- 
μιξιν τών νέων έν τώ ποικίλφ κόσμφ τών πρακτικών υποθέ
σεων. Ή κολυμβητική δέν μανθάνεται έκτος τοΰ ύδατος. Υ
πολογισμοί μαθηματικοί άνευ σημείων ορατών, υπολογισμοί 
κατά διάνοιαν ένωρίς ρίπτονται ώς θεμελιώδης τροφή εις τό
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πνεϋμα τό όποιον ετοιμάζεται μετ’ ολίγον νά είσελθρ έν τώ 
μεγάλφ σταδίω τών υπολογισμών (’). Κατά τό δέκατον τέ
ταρτον έ’τος τής ηλικίας διενεργεϊται ή στροφή, τήν όποιαν 
ό προνοών περί τοϋ τέκνου του οφείλει νά ένεργήση έπί τών 
πνευματικών ένασχολήσεών του άναλόγως τοΰ προωρισμενου 
δι’ αυτό σταδίου. Πρέπει νά τό είσάγη βαθμηδόν έν τή διδα
κτική τοΰ σταδίου τούτου άτμοσφαίρα· αι μηχαναί και τα 
έργαλεϊα, ή κίνησις τής βιομηχανίας, αί μέθοδοι, τά υλικά, 
ιδού έν περιλήψει ή περιφέρεια έν τή οποίηε καλείται ή νεαρά 
διάνοια νά είσχωρήση υπό τήν έπιστασίαν έκεινων,τούς όποι
ους οί φυσικοί καί οί κοινωνικοί νόμοι προέστησαν έπ αύτής. 
"Ολα έχουσι ένα καί τόν αυτόν σκοπόν, τήν μετάδοσιν τών 
άναγκαίων γνώσεων καί τήν άνέγερσιν τής κριτικής έν τώ άν- 
Ορώπω δυνάμεως. Μίγμα θεωρίας και πράξεως, έπιστήμης 
καί τέχνης, υπό τό ένδυμα τής προσωπικής κρίσεως και τήν 
έπικουρίαν τής καθαράς τών πραγμάτων γνώσεως, ιδού Ο,τι ή 
νεωτέρα έπαγγελματική έκπαίδευσις έχει ιδίως κατά σκοπόν.

Έν ’Αγγλία, ’Ολλανδία καί Αμερική ή ηλικία τών έπαγ- 

(’) "Εν υπόδειγμα δέν είναι περιττόν. Πρός πολλαπλασιασμόν 
έπί 4, πολλαπλασιάζομεν έπί 8 καί κρατοϋμεν τό ημισυ· πρός 
πολλαπλασιασμόν έπί 20, πολλαπλασιάζομεν έπί 80 καί κρατοϋ
μεν τό τέταρτον· πρός πολλαπλασιασμόν έπί 12’/»’ πολλαπλα- 
σιάζομεν έπί 100 καί κρατοϋμεν τό ’/,· πρός πολλαπλασιασμόν 
έπί 50, πολλαπλασιάζομεν έπί 100 καί κρατοϋμεν τό ημισυ- 
πρός πολλαπλασιασμόν έπί 75 πολλαπλασιάζομε*  επί 100 καί 
κρατοϋμεν τά 5/,' πρός πολλαπλασιασμόν έπί 11, πολλαπλασια- 
ζομεν έπί 10 καί προσθέτομε*  απαξ τόν πολλαπ7ασιαζόμενον 
αριθμόν, ή δ’.ς αν πρόκειται νά τόν πολλαπλασιάσωμεν έπί 12 
τρις άν έπί 13 ή 4 άν έπί 14, καί οΰτω καθεξής. — Ή μέθοδος 
συνίσταται εις τήν εισαγωγήν τοϋ ένός τών δύο αριθμών είς αριθ
μόν στρογγυλόν καί εις τήν χρήσιν τοϋ άριθμοϋ τούτου διά τήν 
ένέργεςαν τοϋ πολλαπλασιασμού ή τής διαιρέσεως καί τήν συμ- 
πλήρωσιν τής αριθμητικής πράξεως διά τής προσθέσεως ή άφαιρέ- 
σεως τών άναγκαίων μονάδων.

ΕΤΟΣ 7-ΦΓΑ. 7 J—AUPIAIOS 1870, & 
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γελματικών έργασιών άρχεται μεταξύ του 16®“ και τοϋ 18°“ 
έτους τής ήλικίας. Το μέρος τοϋ χρόνου, δπερ ή μάλλον συγ
κεντρωμένη πείρα τών συμπεπληρωμένων ικανοτήτων άφινει 
είς τήν τάξιν τών δοκίμων, χρησιμοποιείται έχει είς περαιτέ
ρω έπαγγελματιχήν άνάπτυξιν διά τής άποκτήσεως εύρυτέ- 
ρων γνώσεων έν τή σφαίρα τών δημοσίων ομιλιών τής έσπέ- 
ρας και τής κυριακής. Δέν υπάρχει ώραιότερον σημεΐον συ- 
ναντησεως μεταξύ τών πεπαιδευμένων τάξεων τής κοινωνίας 
καϊ τών δρεγομένων παιδείας, είμή έκεϊνο καθ’ήν αί δημόοιαι 
Ακροάσεις τών γενικών τής έπιστήμης αρχών καρποφοροΰσιν 
έν τή ψυχή τών έργατικών άνθρώπων. ΤΙ έπιστήμη δέν είναι 
Οι’ έαυτήν άλλά διά τήν κοινωνικήν έργασίαν. Μεταξύ αύ
τών κεΐται ό αιώνιος σύνδεσμος τής ευδαιμονίας τών έθνών.

Πρδς γενικήν κατανόηση*  τής έπϊ τοΰ προκειμένου θέματος 
έκπαιδευτικής τοΰ νεωτέρου πολιτισμοΰ τάσεως, θέλομεν έγ- 
κύψει είς τάς β ασεις δύο σημαντικωτάτων Παρισινών Ιδρυ
μάτων. Είναι ή ύπό τοΰ ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου τών 11α- 
ρισίων ίδρυθεΐσα ’Εμπορική Σχολή καϊ ή’Ανωτέρα τοΰ έμπορίου 
"Χ°λή τήν όποιαν τφ 1820 ίδρυσαν οί Casimir Verier, 
Chaptai, Laffille κλπ. Έν τή πρώτη ή διάρκεια τών μα
θημάτων ορίζεται τριετής, προστίθεται δέ καϊ τέταρτον έτος 
εύρυτερας τελειοποιήσεως. Τά μαθήματα συνίστανται 1) είς 
ηθικήν καϊ θρησκευτικήν διδασκαλίαν, 2) εϊς καλλιγραφίαν, 
Ορθογραφίαν, έμπορικήν γεωγραφίαν, έμπορικήν ιστορίαν χαϊ 
τεχνολογίαν, 3) είς λογιστικήν, γνώσιν τών συναλλαγών καϊ 
τών νομισμάτων, 4) είς τήρησιν τών βιβλίων, είς έμπορικήν 
Αλληλογραφίαν καϊ έμπορικόν δίκαιον, 5) είς ιχνογραφίαν, 6) 
είς έκμάθησιν όμιλουμένων γλωσσών. — Ειδική έπιτροπή εκ
λεγόμενη έντος τοΰ 'Εμπορικού Επιμελητηρίου έπιστατεΐ είς 
τήν κανονικήν λειτουργίαν τής Σχολής,ήτις έκδίδει πρός τούς 
έπιτυγχάνοντας μαθητάς μεγάλης σημασίας διπλώματα.

Έν τή έτέρα Σχολή προίστανται άνδρες διακεκριμένοι 
άπό τών έμπορικών καϊ έργατικών προηγουμένων αύτών. Ή 
<ν αύτή διδασκαλία περιλαμβάνει 1) γραφήν, θεωρητικήν 

και πρακτικήν αριθμητικήν,καϊ λογιστικήν έν γένει, 2) έκμά- 
θησιν γλωσσών όμιλουμένων, 3) γεωγραφίαν, ιστορίαν καϊ 
έμπορικήν αλληλογραφίαν, 4) άλγεβραν, γεωμετρίαν, γραμμι
κήν ιχνογραφίαν έφηρμοσμένην είς τάς μηχανάς καϊ τά με
γάλα έργαλεϊα τής βιομηχανίας, 5) στοιχειώδη φυσικήν καϊ 
μηχανικήν, βιομηχανικήν χημείαν, τεχνολογίαν, 6) μελέτας 
έπϊ τών πρώτων υλών τοΰ έμπορίου καϊ τής βιομηχανίας, ώς 
π. χ. τοΰ βάμβακος τής ζακχάρεως, τοΰ καφφέ, τών βαφικών 
ξύλων, υπαρχόντων έν γένει δειγμάτων έντός ειδικού τής Σχο
λής μουσείου, 7) έμπορικήν ιστορίαν καϊ γεωγραφίαν, πολι
τικήν οικονομίαν, έμπορικόν δίκαιον, θαλάσσιον δίκαιον, βιο
μηχανικήν νομοθεσίαν.

Άπό τοιούτων τής έμπορικής κατά τόπους κοινότητος με- 
ριμνών δύναται βαθμηδόν νά άναβιβασθή τό έμπορικόν έπαγ- 
γελμα είς τήν προσήκουσαν αύτώ βαθμίδα έν τή κοινωνική 
τής έθνικής έργασίας κλίμαχι. Παρήλθεν ό καιρός τής απλής 
έμπορικής κατασκευής τών βιομηχανικών άνθρώπων. "Οσφ 
προβαίνομεν είς τόν νεώτερον πολιτισμόν τόσω τά όπλα τε
λειοποιούνται, άλλοίμονον δέ είς έκείνοος οί'τινες έπιμένουσιν 
είς τάς παλαιάς μεθόδους όταν πέριξ αύτών αι νέαι μέθοδοι 
κρατουσιν είς χεϊρας τήν άληθή τής προόδου σημαίαν. ’Εκεί
νην δέ ύπολαμβάνομεν έκ τών κοινωνικών καταστάσεων ώς 
έχουσαν όρθώς, ήτις ευρίσκει τούς όρους τής βελτιώσεως έν τή 
διηνεκεΐ μερίμνη τών παρερχομένων γενεών ύπέρ τών κατό
πιν αύτών ερχομένων, καθ’ δλα τά στάδια τής ανθρώπινης 
δραστηριότητος. Όσα τοιουτοτρόπως έπιτηδεύματα έν τή έν- 
τίμω τών έθνών έργασία, τόσα καϊ φυτώρια είς τήν μεγάλην 
τοϋ Ανθρωπίνου γένους προαγωγήν. Έάν δέν φροντίσωσιν ο·. 
έμποροι περί τής έμπορίας, τίνες Οά φροντίσωσι; Έάν δέν φρον- 
τίσωσιν οί γεωργοί περί τής γεωργίας, τίνες θά τούς ένθυμη- 
Οώσιν ; Έάν δέν φροντίσωσιν οί βιομήχανοι, τίνες θά τούς 
έπισταστήσωσιν ;

Θά είπή τις, ή Πολιτεία. Είθε· ή Ιστορία όμως διδάσκει, 
ότι είς σπανιωτάτας έποχάς αύτής έδείχθησαν οί διοικηταϊ 
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ανώτεροι τών διοιχουμένων. Τό'πάν έξαρταται έκ τής οίκού- 
»ης έντός τών τελευταίων εθνικής δυνάμεως καί αλήθειας.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ.

Από διαφόρων συμπτωμάτων τό Αιγυπτιακόν έμπόριον 
φαίνεται κατά τά τελευταία έτη ύπέρ πολύ καταπεπονημένον. 
Η δανειστική τής έπικρατείας μηχανή, είτε καθόσον έπεχεί- 
ρησε τήν αίφνιδίαν τής χώρας προαγωγήν, είτε καθόσον έξε- 
τράπη τών ασφαλών τής δημοσιονομίας όρων, μέγα μέρος 
ευθύνης ύπέχει διά τήν ένεστώσαν κατάστασιν. Ήσθάνθη- 
σαν τήν σύγκρουσιν τής οικονομικής ανωμαλίας κατά πρώ
τον μεν οι μετά τοϋ δημοσίου τής Αίγυπτου θησαυρού συνδέ- 
σαντες τό βαρύ τής ιδιωτικής των οικονομίας φορτίον, κατά 
δεύτερον δε οι έν τώ σταδ-.ω τών συναλλαγών πορευόμενοι 
μετά πλειονος πιστεως ή ούσιας. Επί τοϋ όλου ή κυριεύουσα 
τής ήμετερας περιόδου έμμονος, σχεδόν είπεΐν, οικονομική 
κρίσις συνεπλήρωσε καί έν Αίγύπτω ώς καί άλλαχοϋ τό ολέ- 
Οριον αύτής έργον.

II κίνησις τοΰ έςωτερικοΰ έμπορίου τής Αίγυπτου, κατά 
τάς δημοσιευθείσας πληροφορίας τής τελωνιακής υπηρεσίας 
“ύτής, ρίπτουσι μαθηματικόν, ούτως είπεΐν, έπί τοΰ προκειμέ- 
νου φώς. Από 1,724,367,346 γροσίων τφ 1877 κατέπε
σαν όμοϋ ηνωμένα-, ή εισαγωγή καί ή έξαγωγή τής Αίγυ
πτου εις 1,291,161,849 τώ 1878. Έάν έπί τής εισαγωγής 
παρατηρήται αϋξησις 35 έκατομ. γρ., ήτο- άπό 449,344, 
135 τφ 1877 είς 484,434,195 τώ 1878, έπί τής έξαγω- 
75» φαινόμενου τής καταπτώσεως αντιπροσωπεύεται ύπό 
466 έκατομ. ήτοι άπό 1,275,023,211 γροσίων τώ 1877 είς 
809,727,699 τώ 1878.

Ιδού πώς έκτυλίσσεται ή αϋξησις καί ή έλάττωσις κατ’ 

άμφοτέρους τοος κλάδους τοϋ Αιγυπτιακού έμπορίου έπί τών 
κυριωτέρων ειδών αύτοΰ:

Αϋξησις. α1') έπί τής εισαγωγής· γαιάνθρακες άπό
64.7 έκατομ. γρ. τώ 1877 είς 66,4 τώ 1878, λουλάκι άπό 
11,1 είς 27,4, φορέματα άπό 21,1 είς 22,3, ζάκχαρις άπό
13.8 είς 15,7, ποτά άπό 12,5 είς 14,6, τρόφιμα άπδ 11,7 
είς 14,2, ξύλα άπό 8,5 είς 11,1, σίδηρος άπό 10,5 είς 10,8 
έλαιον άπό 6,1 είς 8,3. β') έπί τής εξαγωγής· βάμβαξ 
άπό 315,8 είς 450,3, κόμι άπό 16,8 είς 19,2, πτερά στρου
θοκαμήλου άπό 8 είς 10,9. — Έλάττωσις α) έπί τής 
εισαγωγής· υφάσματα άπό 162,7 είς 151,7, νήματα 
άπό 13,2 είς 10,8, πετρέλαιο·/ άπό 10,4 είς 8,6, φάρμακα 
άπό 5,8 είς 5,4 κλπ. β') έπί τής έξαγωγής· ζάκχαρις 
άπό 93,6 είς 81,8, σιτηρά άπό 216 είς 48,5, δέρματα άπό 
12,5, είς 11,1, έρια άπό 8,7 είς 5,1, ράκη άπό 7,2 είς 5, 
έλεφαντόδοντες άπό 6,1 είς 2,7, κηρός άπό 2,1 είς 0,7 κλπ.

Τοιαύτη είναι ή γενική διεύθυνσις τών αυξήσεων καί έλατ- 
τώσεων έπί τής κινήσεως τοϋ έξωτερικοΰ έμπορίου τής Αίγύ- 
πτου, άπό τοϋ έτους 1877 είς τό έτος 1878. Δέν είναι όμως 
άπό σκοπού ινα παρακολουθήσωμεν τάς άποκαλύψεις τών άριθ- 
μών τής καταστατικής κατά τήν έγγυτέραν τριμηνιαίαν περίο
δον τοΰ 1878, τήν τελευταίαν ήτοι, συγκρίνοντες αύτήν προς 
τήν άντίστοιχον τοϋ 1877. Αίκατά τήν τελευταίαν τριμηνίαν 
τοΰ 187 8 άποκαλύψεις περιβάλλονται σημαντικότητα ιδιαι
τέραν έπί τής συνεχείας καί τής έντάσεως τοϋ φαινομένου τής 
έλαττώσεως τοΰ Αιγυπτιακού έμπορίου. Από 656,335,280 
γροσίων είς τά όποϊα άνεβιβάζοντο εισαγωγή καί έξαγωγή όμοϋ 
κατά τούς μήνας ‘Οκτώβριον, Νοέμβριον καί Δεκέμβριον 187 Ί, 
κατέπεσαν αύται είς 428,217,626 κατά τούς άντιστοίχους 
μήνας τοϋ 1878. ΊΙ πτώσις αύτη βαρύνει μόνην τήν έξα- 
γωγήν, διότι ένω έπί τής εισαγωγής παρατηρεΐται αϋξησις 
τις άπό 126,712,540 γροσίων είς 134,874,955 μεταξύ 
τών συγκρινομένων τελευταίων τριμηνιών τοΰ 18/7 καί 
1878 ήτοι 8,159,415 γροσίων, άφ' έτέρου έπί τής έξαγωγής 
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άπ6 529,622, 740 γρ. παρατηρεϊται χατάπτωσις είς 293, 
445,671, σχεδόν είς το ημισυ.

Όσον άφορα τά καθέκαστα τής έμπορίας είδη, άπό τής τε
λευταίας τριμηνίας τοϋ 1877 είς τήν τελευταίαν τριμηνίαν 
τοΰ 1878, έπι μέν τής εισαγωγής τά χυριώτερα είδη είς αυ- 
ζησιν μέν είναι τά έξής- υφάσματα άπό 41,6 έκατομ. γρ. 
είς 42, ένδύματα άπό 6,7 έχατομ. είς 8, ποτά άπό 3,6 είς 
4,8, τρόφιμα άπό 3,9 είς 4,5, ζάκχαρις άπό 3,8 είς 4,2, λου- 
λάχι άπό 3,8 είς 4,3, ξύλα άπό 1,6 είς 3,3, σίδηρος άπό 2,8 
είς 3,1, έλαια άπό 1,8 είς 2,4· είς έλάττωσιν δέ γαιάνθρα
κες άπό 20,6 είς 16,8, πετρέλαιον άπό 4,6 είς 2,7, κηρία 
άπό 1,4 είς 1,3 κλπ. — Έπί δέ τής έξαγωγής μεταξύ τών 
συγχρινομένων τριμηνιών, τά χυριώτερα είδη είς αυξησιν μέν 
είναι τά έςής· χόμι άπό 6,2 είς 6,7, πτερά στρουθοκαμήλου 
άπό 1,7 είς 2,1, ζάκχαρις άπό 0,9 είς 1,2 · είς έλάττωσιν δέ 
βάμβαξ άπό 395,8 είς 222,1, βαμβακόσπορος άπό 86,7 είς 
*2,6, σιτηρά άπό 19,1 είς 4,6, δέρματα άπό 4,1 είς 3, έρια 
άπο 1,6 εις 1,1, ράχη άπό 1,7 είς 1, έλευαντόδοντες άπό 1,5 
* ο» 7,.

Αι λεπτομερειαι αύται άνάγονται είς τόν γενικόν χαρακτη
ρισμόν τών διεθνών τάσεων τοϋ Αιγυπτιακού έμπορίου. Ή 
βαμβακοπαραγωγή διατελει είς τούς χείρονας όρους,' ή σιτο
παραγωγή έπίσης. Έλάττωσις έξωτερικοϋ έμπορίου (εισα
γωγή καί έξαγωγή όμοΰ) έτησία άπό τοΰ 1877 είς τό 1878 
κατά 430,2 έχατομ. γρ. καί άπό τής τελευταίας τριμηνίας 
τοϋ 1877 είς τήν άντίστοιχον τοΰ 1878 κατά 228 έκατομ. 
7?· εΧει τι αποκαλυπτικόν, τοϋ οποίου ή έπιμονή πρέπει νά 
έγείρτ] τήν δραστηριωτέραν έν Αιγύπτιο προσοχήν πρός οσον 
ενεστι ταχυτεραν έπίλυσιν τών έκκρεμών δημοσιονομικών ζη
τημάτων, τά οποία άσκοϋσι χρισιμωτάτην έπιρροήν εις τήν πε
ραιτέρω τοΰ τόπου άποχατάστασιν.

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΜΟΥ.

Ένώ έπι λέξει τό αρθρον I τοϋ άπό 22 Δεκεμβρίου 1847 
νόμου ορίζει τόν δημοτικόν δασμόν 2 τοϊς °/0» κατ άνώτατον 
όρον έπι τής τιμής τών πραγματειών, ουδόλως περί τήν 
ποσότητα τοΰ πρός τό δημόσιον όφειλομένου τέλους άποβλέ- 
πον, άξιον παρατηρήσεως είναι οτι ένιαχοϋ ή δημοτική ήμών 
πρακτική μεταχειρίζεται γλώσσαν παντάπασιν άντίθετον. Τοι
ουτοτρόπως έχομεν ύπ’όψιν δημαρχικήν διακήρυξιν τοΰ δήμου 
’Αθηναίων έν ή, προκειμένου περϊ διαθέσεως τών δημοτικών 
δασμών, περιέχεται ή ρήτρα ότι ή βεβαίωσις αύτών «θελει 
γίνεσθαι έπι τή βάσει τοΰ έπιβαλλομένου τελωνιακοΰ τέλους.»

Τοιοϋτον είναι τό γράμμα τής διακηρύξεως, έξεταστέον 
όμως καϊ τό πνεΰμα αύτής άπό τής ιστορίας τής διαμορφώ- 
σεως τών πρακτικών τής διοικητικής τέχνης τύπων. Αρχει 
νά ΰποτεθή ότι έπί πολύν χρόνον τέλος δημόσιόν είναι το δέ
κατου τής εισαγομένης άξίας καϊ τέλος δημοτικόν (δημοτι
κός δασμός) τό πεντηκοστόν, ϊνα έν τή συνεχεϊ έπαναλήψει 
τών δύο φορολογιών παραπλεύρως τής μέν τή δε καϊ έντός τών 
αύτών τοίχων (ώς συμβαίνει άπό προνοητικής χαριτος τής 
κεντρικής διοικήσεως πρός τούς δήμους) σχηματισθή κατά 
μικρόν ή έξις τής άναλογίας μεταξύ τοΰ 50οΰ τοΰ δήμου και 
τοΰ 10ου τοϋ δημοσίου· δένμένει ούτως είμή εν βήμα πρός τήν 
λεκτικήν διαρρύθμισιν, οτι ή βεβαίωσις τοΰ δημοτικού δασμού 
θέλει γίνεσθαι έπί τή βάσει τοϋ έπιβαλλομένου τελωνιακοΰ τέ

λους. # r
Τό άκριβές είναι ότι τό τέλος τοϋτο χρησιμεύει ως γνω

μών, έξαρτωμένης τής έννοιας ταύτης έκ τής έν ίσχύϊ φορο
λογικής καθ’ έκαστον έμπορικόν είδος κλίμακος, διότι έαν έπι 
παραδείγματι τό δημόσιον τέλος είναι τό ΙΟον, το 9ον, το 
8ον, ή τάνάπαλιν τό 1 Ιον, τΰ 12ον, τό 13ον τής τιμής τοϋ 
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έμπορεύματος, δυνάμεθα πολλαπλασιάζοντες τό τέλος έπϊ τής 
βαθμίδος τής φορολογικής χλίμακος νά εύρωμεν αμέσως τήν 
τιμήν τοϋ εμπορεύματος και νά όρίσωμεν τον δημοτικόν δα
σμόν άνευ ιδιαίτερων κατ' αύτον πραγματικών έκτιμήσεων, 
τάς οποίας θέλει νά άποφύγη ή δημοτική διακήρυξις. Τοιου
τοτρόπως υποτιθεμένου μέν δτι τό δημόσιον τέλος είναι τό 
ΙΟον τής τιμής τοϋ εμπορεύματος (ήτοι 10 τοϊς %). έάν θ 
δημόσιος θησαυρός λαμβάνρ 100 δρ., πολλαπλασιάζομεν τό 
100X10 και έκ τοϋ έξαγομένου τών 1000 δρ. (τιμή τής 
πραγματείας) 20 Ορ. άνήκουσιν είς τόν δημοτικόν δασμόν (2 
τοϊς 70 κατά νόμον έπι τής τιμής τών πραγματειών). Υπο
τιθεμένου δμως δτι τό δημόσιον τέλος είναι π. χ. τό δον τής 
τιμής τοΰ έμπορεύματος (ήτοι 20 τοϊς %), έάν ό δημόσιος 
θησαυρός λαμβάνη 100 πάλιν δραχμάς, πολλαπλασιάζομεν 
τό 100Χ.) χαι έκ τοΰ έξαγομένου τών 500 δρ. (τιμή τής 
πραγματείας) 10 δρ. άνήκουσιν εις τόν δημοτικόν δασμόν (2 
'ί5 ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

’Αν και παρήλθεν ή έποχή καθ’ ήν ή οικονομική βιβλιο
θήκη τών πατέρων μας άπηρτίζετο έκ τοΰ Γλυζωνίου, τοϋ

Μεταφέροντες τήν νομικομαθηματικήν ταύτην αρχήν έπι 
τής ύπό έξετασιν πρακτικής τών δημαρχικών διακηρύξεων, 
έάν δέν προκυπτη έκ διατάξεώς τίνος δτι τό δημόσιον τέλος 
κανονίζεται έπι τή βάσει τής τιμής τών πραγματειών (τόσον 
δηλαδή τοϊς °/0) ad valorem, ή παραπομπή τής δημοτικής 
οιακηρυξεως εις τό τελωνιακόν τέλος είναι νομικώς άχρηστος 
μεθ’ δλην τήν ύποτιθεμένην έμπειρικήν αύτοϋ κατά τό προ- 
κειμενον θέμα έφαρμογήν. Ούτε δύναται ή δημοτική διακή- 
ρυςις άπό αύθαιρετου τίνος υπολογισμού νά φορολογήση τούς 
καταναλωτάς πλέον τοϋ 2 τοϊς °/0 έπι τής τιμής τών εισα- 
γομένων είς τον κύκλον τής φορολογίας της πραγματειών.

Ανάγκη τοιουτοτρόπως έπϊ τοιαύτης διακηρυκτιχής κατά 
την διάθεσιν τών δημοτικών δασμών μεθόδου νά έρευνάται 
ή ύπάρχουσα έν τώ δημοσίω δασμολογίω φορολογική κλί- 
μαξ, πόσον τούτέστι τοϊς °/0 έπιδαρύνει αύτη τήν τιμήν 
εκάστης πραγματείας. Εάν τοιαύτη κλίμαξ δέν έξάγεται έκ 
τοΰ δημοσίου δασμολογίου άλλά κατά τό οοχοΰν ό νομοθέτης 

τοϋ δημοσίου Οησαυροϋ φορολογεί άπό ποικίλων λόγων τά έμ
πορεύματα, τότε καϊ ή κατά τήν έπιμέτρησιν τοϋ δημοτικού 
δασμοϋ εύκολος πρακτική στερείται τής έν τοϊς άνω άναπτυ- 
χθείσης βάσεώς της. Τότε έπϊ αμφισβητήσεων μεταξύ ενοι
κιαστών και φορολογουμένων περί τής τιμής τών φορολογη
τέων πραγματειών έφαρμοστέον έξ αναλογίας τό άρθρον 3 τοϋ 
άπό 13 Φεβρουάριου 1867 νόμου, κατά τό όποιον έν περι- 
πτώσει διενέξεως μεταξύ έμπορου καϊ τελωνιακής άρχή?» ώς 
πρός τά κατ' έκτίμησιν τελωνιζόμενα έμπορεύματα, άποφαί- 
νονται δύο πραγματογνώμονες διοριζόμενοι ό μέν ύπο τοΰ εμ
πόρου όδέ ύπό τής τελωνιακής αρχής,έν διαφωνία δέ καϊ τού
των άποφαίνεται όριστικώς εις έπιδιαιτητής διοριζόμενος ύπό 
τής διοικητικής αρχής ή έν ελλείψει τοιαύτης ύπό τοΰ είρη- 
νοδίκου· έννοεϊται δτι δύνανται καϊ άλλως να όρισθώσι με
ταξύ έμπορου καϊ δήμου (ένοικιαστοϋ) τά τής λύσεως τής 
μεταξύ των διαφοράς.

Προκειμένου περϊ διαφόρων τιμών έντεΰθεν καϊ έκειθεν τών 
δασμολογικών ορίων, ή ύπό διαμετακόμισή άγοραία είναι ή 
μάλλον εύλογος. Ούτε ή τιμή τοϋ τόπου τής παραγωγής ούτε 
ή τιμή τοϋ τόπου τής χαταναλώσεως άποτείνονται εις τήν 
ακριβή έννοιαν τής φορολογητέας άξίας. Περϊ άναγκαστικής 
οιατιμήσεως ούδεις λόγος, διότι άνεξαρτήτως τής οικονομικής 
παραφωνίας έν τώ ύπό τοϋ νομοθέτου προσΟιορισμώ τών τι
μών είτε άμέσως εϊτε έμμέσως, τοιοΰτος δέν υπάρχει έπι του 
προκειμένου, ούτε καϊ άπό διοικητικής δέ ή δημοτικής πηγής. 
Πώς είναι δυνατόν άπό τοιούτων μέτρων νά πλήρωσή δ φορο
λογούμενος εις τόν δημοτικόν θησαυρόν πλέον τών 2 τοϊς /0 
άπερ τφ επιβάλλει ό νόμος ;
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I εωπονικοΰ, Αγάπιου τοϋ Κρητός, τής ιστορίας τοϋ έμπορίαν 
τοΰ Κοχκινάχη χαί τοΰ Κερδώου Έρμου τοϋ Παπαδοπούλου 
έκτος μονού έχεινων οΐτινες ήδύναντο νά άναγνώσωσι τόν 
Πλάτωνα, τόν Ξενοφώντα χαι ’Αριστοτέλη, ουχ ήττον ή οί- 
κονομιχή πρόοοος δέν είναι ανάλογος τών λοιπών επιστημών 
διότι ένώ τά οικονομικά βιβλία άριΟμοϋνται παρά τοϊς πεπο- 
λιτισμένοις έΟνεσι κατά χιλιάδας, έν Έλλάδι άριΟμοϋνται δυ
στυχώς έπι τών δακτύλων, οπερ δέν συμβαίνει τό αύτό διά 
τήν φιλολογίαν καί τάς λοιπάς έπιστήμας. Πριν δέ πολλά 
φυλλάδια καί διατριβαί μεταπέσωσιν εις λήθην, σπεύδω νά 
αναγράψω οσα έκ τούτων γινώσκω ένταϋθα παρακαλών άμα 
τούς ειδότας, νά συμπληρώσωσι τήν σημείωσίν μου ταύτην.

Εν τή βιβλιογραφία ταύτη ένόμισα καλόν νά αναφέρω 
καί τά ολίγα ξένα συγγράμματα οσα άναφέρονται εις τήν 
ιστορίαν τής πολιτικής οικονομίας, ένεκα τοΰ μιχροϋ αύτών 
αριΟμοϋ, τα ςενα οσα κυρίως άφορώσι τήν 'Ελλάδα, άμα δέ 
καί τινα οσα έγράφησαν εις ξένην γλώσσαν υφ’ Έλλήνων.’Εν. 
νοείται οτι έν τοϊς έφημερισι, τοϊς περιοδικαϊς, τοϊς πρακτικοϊς 
τής Βουλής, ταϊς οημοσιεύσεσι τών Υπουργείων, τοϋ ταχυ
δρομείου καί τών Πιστωτικών καταστημάτων, ύπάρχουσι με- 
λεται, άν όχι καΟαρώς οικονομικά·,εχουσαι τουλάχιστον στοι
χεία τινα τής πολ. οικονομίας- άλλως τε ό μεγαλήτερος άρι- 
θμος τών κατωτέρω άναφερομένων συγγραμμάτων δέν άπο- 
τελειται έκ καθαρών οικονομικών προϊόντων.

Huet, Hist, du Commerce et de la navigation, έν Lvon, είς 
16ov 1767 σ. XXIV 4- 496.

Anonym! Economica εις 8.ον Lipsiae 1815.
Michele de Jorio, Storia del Commercio e della navigazione 

dal principio del mondo sino i giorni nostri, Napoli 1778.

J. I.. A. Reynier, de I'Econ. publique et rurale des Celtes, des 
Germains et d’ autres peuples de Nord et du centre de 1’ Europe, 
Geneve et Paris 1 vol. in 8vo 1818.

Τοΰ αύτοΰ. De 1’ Econ. publique et rurale des Perses et des 
Phiniciens, αυτόθι 1819, 8ov.

Τοϋ αύτοΰ- De I’ icon, publique et Rurale dee Juifs et des 

Arabes, αυτόθι 1821, 8ov.
Τοΰ αυτού. De 1’ Econ. publique et rurale des Egyptiens et 

Carthaginois, αΰτόθι 1822.
A. H. L. Heerin, de la politique et du commerce des peu

ples dans l’ antiquitd γαλλ. μετφρ. εις 8ov έν Παρισίοις 1820.
J. Pecchio, Hist, de 1’ Econ. polit. en ltalie είς 8ov σ. 42 i 

γαλλ. μετάφρ. έν Παρισ. 1830.
A. Blanqui, Hist, de 1’ Econ. polit. en Europe 2 τόμ- έν Πα

ρισίοις 1837, σ. XXVIII + 432 καί 480.
Η. Richelot, Esquisse de 1’ Industrie et du commerce de 1’ 

antiquiU εις 8ov έν Παρισίοις.
H. Scherer, Hist, du commerce de toutes les nations τ. 2 εις 

8ov σ. 482 καί 680 γ. μ. έν Παρισίοις 1857.
Vicomte Alban de Villeneuve-Bargemont, Hist, de I’Econ. po

lit. 2 τ. είς 8.ον έν Παρισίοις 1841.
Du Mesnil Marigny, Hist, de 1’ Econ. politique des anciens 

peuples τ. 2, εις 8ov σ. 487 καί 442 Paris 1872.

H. Bandrillart, Hist, du Luxe priv6 et publique depuis Γ anti - 
quit6 jusq’i nos jours, εις 4 τ. εις 8ov έν Παρισίοις 1878 (έδημ 

μέχρι σήμερον είς 2 τόμους).
Έ/ψακοοή.έ Γ./υβω»/ου, Βιβ>ίον πρόχειρον τοϊς πδσι περιέχον 

τήν τε πρακτικήν αριθμητικήν και περί τοΰ πώς ευρίσκειν έκα
στος τδ άγιον Πάσχα, καί τέλειον πασχάλιον αεί καί πάντοτε, 
καί περί εδρέσεως σελήνη; έν ποία ημέρα γίνεται η γέννα αυτής 

1568 είς 4.ον
’Αγαπίου Αάχτου (μοναχού τοΰ Κρητδς), Γεωπονικόν, Ένετι- 

κδς 1620 εί; 16ον μετατυπουμενον πολλάκις έν τώ τυπογραφείο· 

τοΰ Φοίνικας μετ’ άλλων γνωστών βιβλίων.
Karat· Τσιχάνη, ’Εγχειρίδιον ’Αριθμητικόν, ήτοι σύντομος, 

εύκολος, καί ακριβής τοΰ ορθού λογαριασμού. ’Ερμηνεία είς κοινήν 
ωφέλειαν τών αρχαρίων, καί έζαιρέτως εκείνων οί όποιοι μέλλου- 

σιν είς τοΰ Καίσαρος τδν τόπον νά πραγματευθοΰν, εν *Αλλ·ρ  τή 

Μαγδεβουρικίί 1769.
Κωνστ. Κοκκινάκη, Ιστορίας τού έμπορίου επιτομή, συγγρα- 

φεϊσα μέν γερμανιστί υπό Ιωσήφ Νοβακκου, δια δέ φιλότιμου δα
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πάνης τών έμογενών έκδοθεΐσα καί μεταφοασθεΐσα, ίν Βιέννη, 
1809.

Felix-Beaujour, Tableau du Commerce de la Grece, formd d’ 
apr<$s line annle moyenne, depuis 1787 jusqu’au 1797, Paris 
1800 είς 8ov τ. 2, σελ. 371 καί 333.

Ν. Πκπαδοπούλου, 'Ερμής ό Κερδώος, ήτοι εμπορική ίγκυχλο- 
παιδεία έξεδ. μόνον i Α.'. τόμ. ίν Βενετία τό 1815.

Γ. Χρυσίδου, Πολιτ. Οικονομίας Κατήχησις (μετ. έχ τοϋ γαλλ. 
τοΟ I. Β. Σαΐ) έν Αι’γίνη εις δον 1828.

Γρηγ. Ζαλώνη, Περί τής κοινωνικής συνθήκης, βύγγ. Ίω. Ί. 
'Ρουσσώ μετά προλεγομένων ύπό Κ. Νικολοπούλου, ίν Παρισίοις 
1828 εις 12ον σελ. 331.

Auguste Boeckh, Econ. polit. des Ath£niens (μετ. έχ τής ά. 
έχδ. τοϋ γερμ. εις τό γαλλ.) είς τ. 2, ίν Παρισίοις 1828, σ. XV 
+484 χαί 500.

Fr. Thiersch, de Γ Elat actuel de la Grece, 2 τόμ. είς 8ov 
1833.

Δροζίου Ίωσ., Πολιτ. Οικονομία, ήτοι άρχαί τής ίπιστήμης 
τοϋ πλούτου, μεταφ. ίχ τοΰ γαλλ. μετά πολλών προσθηκών ύπό 
Α. Πολυζωΐδου ίν Ναυπλίω 1833 είς 8ον σ. 358.

Γρ. Παλαιολόγου, Γεωργική καί οικιακή οικονομία 2 τ. είς 8ον 
1833—35 σελ. 358 χαί 374 έν Ναυπλίω.

Dureau de la Malle, Economic polit. des Romains εις 8ov 
τόμ. 2 ίν Παρισίοις.

Frederick Strong, Esq., Greece as a Kingdom, or a statistical 
description of that country London 1842 εις 16ov σ. XV+404.

C. Leconte, Etude 6conomique de la Grece de sa aposition a- 
ctuelle de son avenir κτλ. 1847 Paris εις 8ov o. 452.

Κ.’Ασωπίου, Οικονομία τοϋ ανθρωπίνου βίου(μετ. έκ τοϋ Ίταλ.) 
ίν Άθήναις 1850.

Γ. Α. Ναύτη, ΓενικαΙ άρχαί τοϋ εμπορίου 1859 — 60 ίν Ά
θήναις 2 τ. είς δον σ. ιέ+248 καί 448.

Coroneos, Aperfu sur l’avenir de la Gr£ce Paris 1857 είς 8ov 
Κ. Μελά, ’Εμπορικόν έγχειρίδιον είς δον.
Συζητήσεις ίν τή Βουλή περί τοϋ έξωτερικοϋ δανείου 1850 είς 

φυλλ.
Άριστ. Βαλαωρίτου, λόγοι έκφων. τήν 12 Άπριλ. 1862 χατά 

τήν συζήτησιν επί τής ίκθέσεως τής έπιστροφής πρός τροπολόγη- 
σιν τοϋ έν ίσχύϊ φορολογικού συστήματος ίν Κέρκυρα 1862 σ. 18 
είς 8ον.

Σ. Σωτηροπούλου, Διατριβή περί τής εγγύου φορολογίας ίν *Ελ·  
λάδι ίν Άθήναις 1861, είς δον σ. 96.

Κ. Ν. Κωστή, Μελέται περί φυλακών. Μέρος Δ', ήτοι συνοπτι
κή εκθεσις τών διαφόρων περί φυλακών συστημάτων ίν τή 'Εσπε
ρία Ευρώπη. 1862 ίν Άθήναις σ. 113. είς 8ον.

Σ. Σωτηροπούλου, "Εκθεσις περί μετάβολής τοϋ φορολογικού 
συστήματος είς 8ον σ. 72 έν Άθήναις 1867.

Τιέρ, Περί ιδιοκτησία; (μετ. έκ τοϋ Γαλλ. Σ. Σίμου είς δον 
σ. 319 έν Άθήναις.

I. X. Κονδάκη, Στοιχεία στατιστικής, ίν Ναυπλίω σ. 115 
είς 8ον.

I. Α. Σούτσου, Πραγματεία περί παραγωγής καί διανομής τοϋ 
πλούτου 1857 έν Άθήναις.

Τοΰ αύτοϋ, ’Εγχειρίδιου δημοσιολογίας ή θεωρία τοϋ προϋπολο
γισμού ίν Άθήναις 186 4 σ. 216 είς 8.ον

Τού αυτού, Πλουτολογία τ. 2 είς 8ον σ. 666 καί 732 εν Ά
θήναις 1868—9.

Τού αυτού Πλουτολογιχαί μελέται σ. 394 εις 8ον έν ’Αθήναις 
1875.

Τοΰ αύτοϋ Οικονομική Έπιθεώρησις, προϋπολογισμός τού 1876 
καί φορολογικά νομοσχέδια είς 8ον εν Άθήναι 1876 σ. 35.

J. Λ. Soutzo, Discours prononce a Γ occasion de la pose des 
fondements du Zappion le 20 Janvier 1874 είς 32ov σ. 27 εν 
Άθήναις 1874.

Άπό τοΰ 1860 μέχρι τοΰ 1873 έξεδόθησαν Στατιστικοί περί 
τής κινήσεως τοϋ πληθυσμού έν Έλλάδι είς 4ον ύπό τών κατά 
διαφόρους καιρούς τμηματαρχών τής δημοσίας Οικονομία; εκ τοϋ 
υπουργείου δέ τών οικονομικών 01 προϋπολογισμοί τοΰ κράτους 
καί οί γενικοί πίνακε; τοϋ έμπορίου τής 'Ελλάδος επίσης είς 4ον 
1866-76.

Jr/μ. Γα.έαχοΰ, Πολιτικά, οικονομικά καί ηθικά έκ διαφόρων 
ποιητών έκδ. ύπό Γ. Κ. Τυπάλδου είς τόμ. 7 ίν Άθήναις 1845 
—53 εις 8ον.

Κ. Φωστηροπούλου, Δοκίμιον περί τής άγροτ. Οικονομίας τοϋ 
Ήνωμ. Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας (μετ. ίκ τοϋ γαλλικού 
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τοΰ Α. Δελαβέρν) τμήμα ά. έν Άθήναις 1875 είς 8ον σ. 340.
Κ. I. I. Ραπέτ, Δημώδες έγχειρ. ηθ. καί πολιτ. οικονομίας μετ. 

εκ τοΰ γαλλ. υ~ό Κανελλοπούλου και Σκζλίδου έν Άθήναις 1865 
είς δον σ. 144.

Ν. Β. Καβούρ, Ή πολιτογραφία vjtoi περί τής πολιτογραφικής 
επιστήμη;, σύντομος διατριβή έν Έομουπόλοι 1864 σ. 24 είς δον

Α. Μανσόλα, Πολιτεωγραφικαϊ πληροφορίας περί 'Ελλάδος έν 
Αθήναις 1867 είς 8ον σελ. 211.

A. Mansola, la Grecc a 1’ exposition universelie de Paris en 
1878. Athenes in 8o σελ. VI + 117 (4 67 4- 65)

Α. Μανσόλα, Άπογραφικαΐ πληροφορίαι περί Γεωργίας κατά τδ 
έτος 1875 είς 8ον σελ. 49 έν Άθήναις.

A. Mansola, Rapport sur 1’ dial de la statistique en Grece prc- 
scnt0 au congres international de statistique de Sl. Petersbourg 
Athenes in 8o σ. 31.

Γεννατά, Εΰαγ. ’Εγχειρίδιου πρακτικής γεωργίας μετά λιθογρά
φων πινάκων καί εργαλείων έν Κερκύρα 1860.

Δ. Α. μετ. έκ τοΰ γαλλ. έκδ. Δ. Μαυρομάτη, Αγρονομία στοι
χειώδης έν Άθήναις 1861, σ. 90 εις δον.

’Αρσενίου ιερέας Παννα, Δοκίμιον Αγρονομίας είς μ. 8.ον σ. 
μδ'4-757 έν Κερκύρα 1867.

Α. Σ. ’Αγαπητού, Νέον γαιωπονικδν, έν Πάτραις 1862 είς δον 
μ. σ. 72.

Σ. Γ. Βλαστοΰ, Οικιακή Οικονομία μετ. είς δον σ. 64, 1868 
έν Άθήναις.

Δ. Δεσποτοπούλου, Στοιχεία πολιτ. οικονομίας ί, κοινωνικής, 
βιομηχ. *τλ.  μετά τινων άλλων οίκον, μελετών είς μετ. έν Άθή
ναις 1869 είς δον σ. 3δδ.

Ε. Βωδριλλιάρ, Πολυτέλεια καί έργασία, μετ. Δ. Γ. Σκαλίδου 
φυλλ. Λ. εις 12 σ. 47 έν Άθήναις.

Δ. Στ. Μαυροκορδάτου, Έπιστολαΐ είς Γερμανίας περί πιστω
τών τραπεζών τοΰ λαοΰ. έν Λειψία 1869 σ. 163, δον.

Α. Κουμουνόουρου, Έκθεσις καί νομοσχέδιον περί νέου φορολο
γικού συστήματος 1860 είς δον έν Άθήναις σ. 50.

A. Koumondouros, Suppression de 1’ echelle mobile en Grecc 
Paris 1859 είς δον σ. 59.

Α. Διαμαντοπούλου, Περί μεταβολής τών φόρων, έν Άθήναις 

1861 είς 8ον σ. 15.
Le Journal Γ Esperance et les detracteurs de la Grecc 1866 

εις 8ov σ. 30.
A. Levendy, De la dettedes grecs contracts cn 1824 et 1825 

Athenes είς 8ov σ. 20.
Λέξεις τινές περί σιδηροδρόμου μεταξύ ’Ελλάδος καί Αυστρίας 

μετ. τοΰ Μέλλοντος δον σ. 22 έν Άθήναις 1868.
Ή Διώρυξ τοΰ Σουέζ καί αί μετ’ αυτής σχετιζόμεναι θάλασσαι 

έκ τοΰ Μέλλοντος είς 8ον.
A. Dosios, Les limites de 1’ Econ. polit. in 8vo Berlin, σελ. 

91, 1867.
Άρ. Δοσίου, Κρίσεις και σκέψεις περί τής έλλ. άτμοπλοίας έν 

Άθήναις 1867 είς 8ον σ. 160.
Yemeniz. Scenes et recits des guerres de l’inpdpendance 1869 

είς 12ov σ. 322, Paris 1869.
E· Manitaky, Apercus sur les progres materiels de la Grece, 

Athenes 1869.
Άρ. Οικονόμου, Ή έλευθερία τοΰ ’Εμπορίου έν ’Αθήναις 1 869 

εις 8ον σ. 36.
Τοΰ αΰτοΰ. Λαύριον, έν Άθήναις 1872 είς 8ον σ. 200.
Τοΰ αΰτοΰ, Χρηματιστήριον Πειραιώς, λόγος είς τά έγκαίνια 

αυτού 1875 έν Άθήναις 8ον σ. 31.
Τοΰ αΰτοΰ, Οικονομική Έπιθεώρησις έν Άθήναις είς δον 1873 

—79 τ. 6.
Τοΰ αΰτοΰ, Έφημερΐς τών Φυλακών έν Άθήναις είς δον 1875 

— 78 τ. 3.
La Turquie et la Grece par K. Paris, 1867 εϊς 8ov.
Λ. N. Bernardakis, Le present et 1’ avenir de la Crete. Paris, 

1870 είς 8ov σελ. 75.
Τοΰ αΰτοΰ, De 1’ origine des monnaics et de leurs noms. Paris 

1870 είς 8ov σελ. 40.
Τοΰ αΰτοΰ, Le papier-monnaie dans 1’ antiquitc. Paris 1874 

εί; δον σελ. 42.
Τοΰ αύτοϋ, De la quantity des Metaux prdcieux et du chiffre 

des monnaies depuis l’antiquiti jusqu’a nos jours. Paris 1875 
είς 8ov σ. 39.



80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣίΣ.

Άθ. Ν. Βερναρδάκη. Περί πολυτελείας, Ιν Κων)πόλει 1872, σ. 64 
είς 8ον.

I. Πύρλα, Περί τής μή τομής τοϋ κορινθιακού ισθμού, 1869 ίν 
Άθήναις είς δον σ. 15.

1. Σκαλτσούνι), Ή επιστήμη τοΰ έμπορίου, έν Κεφαλληνία 1865 
εις 8ον σ. 338.

Τοΰ αύτοΰ, Περί τής έν Έλλάδι Βιομηχανίας,έν Άθήναις 1868 
εις 8ον σ. 39.

Στ. Τρικαλιώτη, ’Εγχειρίδιον τής πολ. οικονομίας τ. ά, έν Ά
θήναις 1871 σ, 407 εις 8ον.

Τοΰ αύτοΰ, Σειρά μαθημάτων, έν Άθήναις 1871,2 φυλλ. Γ——2 
εις 8ον.

Ή ’Εθνική Τράπεζα ανώνυμος πραγματεία 1870 σ. 100 είς 
δον ίν Άθήναις.

Θ. Όρφανίδου, Γεωπονικά, περιοδ. εις δον έν Άθήναις.
Κ. Καραπάνου, Τδ έμπόριον τών αρχαίων Ελλήνων ίν Κ)πόλει 

είς δον σ. 61.
Ε. Κεχαγιά, Τό νέον νομισματικόν σύστημα σ. 28 είς δον έν 

Άθήναις.
Τοΰ αύτοΰ, Ή περί τραπεζών δμιλία 1 δ73, έν Άθήναις είς 

δον σ. 50.
F. Boulanger, Ampelakia, ou les associations et les municipa

l's helldniques avec documents coniirmatifs, Paris 1δ75 είς 16ov 
σ. XXI1I-J-264.

I. Σ. Ζωγράφου, Μελέτη περί χρήματος. 1876 ίν Άθήναις είς 
δον σ. 102.

Τοΰ αύτοΰ, ΙΙερί δασμών καί περί δασμολογΐας τοΰ σταφιδο
κάρπου 1878 ίν Αθήνας δον σ. 52.

Π. 'Ρομπότου, Λόγος περί Στατιστικής 1875 έν Άθήναις είς 
16ον σ. 30.

Έφημερί; τών φυλακών είς δον 1875—78 φυλλ. έν Άθήναις.
Λ. Κουμουνδούρου, Εισαγωγή είς τό νομοσχέδιου περί συττά- 

σεως έκκλ. ταμείου καί Τραπέζης γεωργικής καί κτηματικής πί- 
στεως, 1875 σ. 9 είς 4ον.

Γ. I. Κουκούλα, ’Επιτομή γεωπονίας έν Έρμουπόλει 1872 είς 
8ον σ. 84.
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ΐ. Δ. Ζύγουρα, Έμπορ. βιβλιοθ. τόμ. Α'. Έλλ. ίμπορ. επι
στολογραφία έν Κ)πόλει 1870 είς δον σ. 662.

Τοϋ αύτοΰ, Έμπορ. βιβλιοθ. τόμ. Β'. Ίστορ. τοΰ καθόλου έμ
πορίου, ίν Κ)πόλει1874 είς 8ον σ. 238.

Τοΰ αύτοΰ, Έμπορ. βιβλιοθ. Γ'. Στοιχεία πλουτολογίας. ίν 
Κ)πόλει 1877 εις 8ον σ. 106.

Τοΰ αύτοΰ, ’Εμπορική βιβλιοθ. Είσαγωγ. ά. τόμος ό Αληθής 
πρακτικός βίος τοΰ εμπόρου, έν Κ^πόλει 1873 είς 8ον σ. 360.

Τοΰ αύτοΰ, Πρακτική Πλουτολογία, περί γεν. βιομηχανίας, ίν 
Κ)πόλει 1877 είς δον σ. 106.

Τοΰ αύτοΰ, Έλλ. οικιακή οικονομία, έν Κ)πόλει 1875 είς 8ον 
σ. 192.

Ρ. Ν. Moraitinis, La Grece tellequ’ elle est, Alhines 1877, είς 
δον σ. XII ή- 589.

A. G. Tombasis, La Grece sous le point de vue agricol. in 8vo 
1878 Athens σ. 51.

Λ. Δοσίου, Μελέται περί τινων συγχρόνων ζητημάτων έν Άθή
ναις 1874 είς δον σ. 104.

Τοΰ αύτοΰ, ΓΙερί βιομηχανίας έν Έλλάδι 1 871 έν Άθήναις 1874 
είς δον σ. 104.

Τοΰ αυτού, Περί τής υπάρξεως άγών, 1874 έν Άθήναις 1874 
είς 8ον σ. 104.

I. Βαλασοπούλου, Τράπεζαι τών έργατών τής γής είς 4ον έν 
’Αθήνας σ. 24. 1877.

Ζήνωνος, Οικονομικός παράγων έν τφ προΰπολογισμω τής Ελ
λάδος τοΰ 1877 ίν Άθήναις είς δον σ. 53.

Περί άνάγκης τής άναπτύξεως τής γεωργίας έν Έλλάδι, ίν Ά
θήναις 1873, 8ον σ. 39.

Μ. Μπούκα,'Οδηγός εμπορικός, γεωγραφικός καί ιστορικό; 1875 
δον έν Άθήναις 376 καί 152.

Σπ. Χωματιανοϋ, Γεωπονικά, έν Άθήναις 1848 είς δον.
®. Ίωαννίδου, Στατις-ική τοϋ συνοικισμού καί τής ταχυδρ. γραμ

μής τής Ελλάδος, Πάτραι 1871, δον σ. 200.
Α. Ήλιοπούλου, Μελέται περί γεωργίας, Άθήνησι 1879 είς 

δον σ. III-f-Ι44.
Δ. Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΔΚΙΙΣ.

EWS 7-ΦΪΛ. 74-ΑΟΡΙΑΙΟ3 1879. θ
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ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ.

Διακρίνω μεταξύ βασιλέως γυναικός καϊ βασιλίσσης συζύ
γου. Όταν ή γυνή βασιλεύη, τά κτήματα τοΰ στέμματος 
και ή ανακτορική έπιχορήγησις δεικνύουσι τά είσοδήματά 
της· όταν δμως ό άνήρ βασιλεύη, έξεταστέον ποια είναι τά 
εισοδήματα τής γυναιχός αύτοϋ.

Τδ ζήτημα φαίνεται έκ πρώτης όψεως άργόν. Όχι οτι εί
ναι παντάπασιν αδιάφορα ήμϊν τά εισοδήματα τών βασιλισ
σών ώς και όλων τών λοιπών γυναικών τοϋ κόσμου, άλλά 
διότι άπό ιστορικών λόγων έξαρταται ή τοιαύτη ή τοιαύτη 
τών βασιλισσών οικονομική άποκατάστασις. Κυριώτατον εί
δος αυτής είναι ή υπό τών γονέων της κατάρτισις είδιχοΰ τί
νος χρηματίου, τούς καρπούς τοϋ όποιου ή βασιλική σύζυγος 
Απολαμβάνει. Κατ’ έξαίρεσιν ή Βυζαντινή νομοθεσία επιτρέ
πει είς τόν βασιλέα δωρεάς πρός τήν σύζυγόν του (5 Κώδι
κάς 16,26), αϊτινες ώς γνωστόν είναι άπηγορευμέναι μεταξύ 
τών λοιπών συζύγων. Καϊ άλλαι δωρεα'ι δύνανται νά συνα- 
ποτελέσωσι ειδικήν διά τάς βασίλισσας περιουσίαν, καθώς και 
χληρονομίαι και άλλαι κατά τό κοινόν δίκαιον αποκτήσεις, έξ 
ών κατασκευάζεται αύτοτελές διά τάς συζύγους τών βασι
λέων οικονομικόν πρόσωπον, έπϊ τοϋ οποίου καϊ τό Μουκιανόν 
τεκμήριου πρέπει νά θεωρηθή ώς άργοΰν, διότι άφοϋ έπι- 
τρέπονται δωρεα'ι τών βασιλέων πρός τάς συζύγους των, πε
ριττή ή υπόθεσις οτι τά παρ’ αυτοϊς υπάρχοντα θεωρούνται 
τοϋ άνδρός αύτών μέχρις άποδείξεως τοΰ έναντίου. Έν γένει 
έν ’Αγγλία διδάσκεται δτι ό βασιλεύς ούδέν έχει δικαίωμα 
έπϊ τής περιουσίας τής γυναικός του, Βεωρουμένης ταύτης ώς 
μόνης και ούχϊ ώς έγγάμου (Blackstone 1, 4).

'Όσον αφορά ιδιαιτέρως τά εισοδήματα τής συζύγου τοΰ 
βασιλέως, έν πρώτοι; τοιαϋτα είναι τά έκ τής ώς άνωτέρω 

χαταρτιζομένης άτομικής περιουσίας της προερχόμενα, Ακο
λούθως δέ οσον όπισθοδρομοϋμεν πρός τήν μεσαιωνικήν έπο- 
χήν τόσον Αναπτύσσονται καϊ διάφοροι λεπτομέρειαι εις άπο- 
τέλεσιν είδικωτέρων κυριαρχικών, τρόπον τινά, διά τάς βασι
λικός συζύγους εισοδημάτων. Τοιουτοτρόπως έν ’Αγγλία (ίδ. 
Blackstone αύτ.) είς τήν γυναίκα τοϋ βασιλέως καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τοΰ γάμου αύτής έθεωρεϊτο ώς άνήκον 10 τοϊς 
°/ο έπϊ πάσης χρηματικής ποσότητος άνωτέρας τών 10 μάρ
κων, ήτις ήθελε δοθή είς τόν βασιλέα, είτε λόγω εκούσιας 
προσφοράς είτε λόγω κυριαρχικού δικαιώματος αύτοϋ άπό χο
ρηγίας προνομίων, παραχωρήσεων, συγγνώμών ή άλλων τοι- 
αύτης φύσεως χαρίτων· τό δικαίωμα τής βασιλίσσης δέν ήλάτ- 
τονε τό δικαίωμα τοϋ βασιλέως άλλ’ είσεπράττετο κατά προσ
θήκην, καϊ ήτο άλλότριον πρός τάς άπό φόρων, προστίμων καϊ 
τής περιουσίας τοΰ στέμματος έν γένει βασιλικός εισπράξεις.

Έν τούτοις είς άρχαιοτέραν έποχήν έλάμβανον αί βασίλισ- 
σαι τής ’Αγγλίας, διαρκοΰντος τοΰ βασιλικού γάμου αύτών, 
κανονικόν τι εισόδημα έκ τών δημοσίων κτημάτων, ύπό τό 
όνομα aurum reginae, πρός Αγοράν κατά τά Απομνημο
νεύματα τών τότε χρόνων, ότέ μέν τών πρός χρήσιν τής με- 
γαλειότητός της έρίων, ότέ δέ τοΰ Αναγκαίου διά τάς λυχνίας 
της έλαίου, ή διά τήν άπό κεφαλής μέχρι ποδών ένδυμασίαν 
της· δι’ έν φόρεμα π. χ. τής βασιλίσσης, έδαπάνησεν ή πόλις 
τοϋ Λονδίνου ογδοήκοντα λίο. στερλ. κατάτό 11 59. Τό φορο
λογικόν τοϋτο δικαίωμα τής βασιλίσσης περιπεσόν έκ διαλειμ
μάτων είς Αχρηστίαν ένεκα τής άγαμίας διαφόρων βασιλέων, 
Αναφαίνεται κατά τήν έπαναστατικήν περίοδον τοϋ 17°·» αίώ
νος, χάριν ευρέσεως πόρων τούς όποιους τό Κοινοβούλιον δέν 
έ’διδεν εις τόν βασιλέα. Μετά ματαίαν Απόπειραν τω 1635 
ήναγκάσθη Κάρολος ό Α' νά έξαγοράση τό δικαίωμα τοϋτο 
άντϊ 10,000 λιρ. στερλ. Δύναται δέ νά σημειωθή ιδιαιτέρως 
καϊ τό έπίσης άρχαϊον εισόδημα τής βασιλίσσης τής ’Αγ
γλίας άπό τών άγρευομένων έν τοϊς Άγγλιχοϊς παραλίοις φα
λαινών, ή κεφαλή τών οποίων άνήκεν είς τόν βασιλέα καϊ ή 
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ούρα είς τήν βασίλισσαν, βεβαίως διά τά χρήσιμα είς τήν έν- 
δυμασίαν της οστά τοϋ μέρους τούτου τοϋ ώς βασιλικού θεω- 
ρουμένου ιχθύος.

Έν τή νεωτέρα κοινωνία αί σύζυγοι τών βασιλέων όσημέ
ραι περιορίζονται έντός τής άκτίνος τοϋ οικογενειακού τής βα
σιλείας βαλαντίου, ώς εφοδιάζεται τοϋτο ύπό τών αντιπροσώ
πων τοϋ έθνους.Ή προσημειωθεϊσα οικονομική αύτοτέλεια τών 
βασιλισσών ύπεχώρησεν είς τούς κοινούς τής συζυγικής ζωής 
ορούς, έπι ταύτη μόνη τή διαφορά τήν οποίαν ή φύσις τών 
άνθρωπινων μεγαλείων δημιουργεί, ότι αί σύζυγοι τών βασι
λέων δεν είναι, όπως αί σύζυγοι τών λοιπών θνητών, οίκοδέ- 
σποιναι έν τή οικία των, διευθΰνουσαι τήν οικονομίαν καί έπι- 
τηροϋσαι τήν δαπάνην, άλλάζώσιν ώς καρπωταί περιουσιών, 
τάς όποιας άλλοι δίδουν, άλλοι διαχειρίζονται καί άλλοι σφε
τερίζονται. Ή πρώτη βασίλισσα ήτις ήθελε δείξει όρεξιν νά 
καταστή αληθής οικοδέσποινα, Οά έξελαμβάνετο ύπό τών λυ- 
μαινομένων, πολυειδώς καί πολυτρόπως, τήν ευτυχίαν της 
αυλικών ώς βάναυσος γυνή, ανίκανος νά έπικαθήση τοιούτων 
έκλαμπροτήτων! Τόσον αληθεύει, οτι εκείνοι τούς όποιους 
ύπολαμβάνομεν άνωτέρους τών άλλων, πολλάκις δουλεύουσι 
είς τά ποταπότερα τής κοινωνίας όντα, έξ άτολμίας καί κα
κώς έννοουμένης αίδοΰς. Πόσα πολιτικά καί οικογενειακά μυ
στήρια κρύπτονται έντός τής άληθείας ταύτης!

ΤΟΚΟΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΏΝ ΧΡΕΩΝ.

Ενώπιον τής αδιάκοπου κινήσεως τών κεφαλαίων καί τών 
τόκων αύτών ή σταθερότης, μεθ' ής συνομολογοϋνται τά δη
μόσια χρέη, άποτελεϊ έποψιν περισπούδαστου διά τούς ασχο
λούμενους έπί τών δημοσίων συμφερόντων. Έν έποχή, καθ’ήν 
ό τόκος είναι ύψωμένος, εύρίσκεται ή Πολιτεία είς εκτάκτους 

άνάγκας άπό τών οποίων δανείζεται έπί τόκω βαρυτάτω· έν 
τούτοις έρχεται άλλη έποχή, καθ’ ήν τό κοινόν τών οφειλε
τών πληρόνει μικρότερους τόκους· διά τί ο δημόσιος Οφειλέ
της νά μή ώφεληθή έκ τής έπελθούσης έλαττώσεως τών τό
κων, όπως καταστήση έλαφροτέραν τήν θέσιν του;

Ώς είναι προφανές πρόκειται περί τών έπ’ αόριστον συμπε- 
φωνημένων δημοσίων χρεών, διότι περί τών έφ’ ώρισμένον 
χρόνον δέν δύναται νά γείνη λόγος περί μεταβολής τοΰ άπ’ 
άρχής κανονισθέντος τόκου άνευ τής Οελήσεως τών δανεισ
τών. Πρόκειται κατά τήν περίπτωσιν ταύτην περί συμφωνίας 
έντός τοϋ κύκλου τής νομιμότητας, καί ή συμφωνία πρέπει νά 
είναι πρός πάντας σεβαστή. Περιττόν νά σημειωθή ότι πρός 
τήν έννοιαν τής μεταβολής τών τόκων έπί τών έπ’ αόριστον 
συνομολογηθέντων δημοσίων χρεών είναι παντάπασιν άλλο- 
τρία ή έποψις τής δημεύσεως, ήν δύναται νά έξασκήση ή Πο
λιτεία έπί τών δανειστών της έλαττόνουσα αύθαιρέτως τούς 
όφειλομένους ύπ’ αύτής τόκους. Ύπό τόν όρων τοκοτροπή 
δημοσίων χρεών (conversion des rentes) έννοοϋ- 
μεν καταβιβασμόν τών τόκων τής έπ’ αόριστον χρόνον συνο- 
μολογηθείσης δημοσίας οφειλής, προσφέροντος τοϋ δημοσίου 
θησαυρού τό δανεισθέν κεφάλαιον άμέσως είς τούς δανειστάς 
του, έάν ούτοι δέν Οέλωσι νά άνανεώσωσι τάς είς χεϊράς των 
έθνικάς ομολογίας, άπό τών άρχαιοτέρων (τοΰ βαρύτερου τό
κου) είς νέας (τοϋ έλαφροτέρου τόκου).

Πρώτη τοιαύτη τοκοτροπή δημοσίων χρεών άπαντάται έν 
’Αγγλία τώ 1717 καί συνδέεται μετά τοϋ ένδοξου ονόματος 
τοϋ Robert Walpole, οστις είσήγαγε τήν δημοσιονομικήν 
ταύτην μέθοδον. ’Από τόκου 6 τοϊς °,0 τό δημόσιον Αγγλι
κόν χρέος κατεβιβάσθη τότε είς τόκον τοϊς °/ο ^ι’ απλής 
αλλαγής τών έθνικών ομολογιών άνευ ζημίας οίουδήποτε, 
οίκειοθελώς προσχωρούντων τών ομολογιούχων. Τώ 1/29, 
τω 1750, τώ 17 59 έλαβον χώραν διαδοχικαί τοκοτροπαί 
τοϋ δημοσίου τής ’Αγγλίας χρέους, καταβιβασθέντος τοϋ τό- 
^ου του μέχρι 3 τοϊς °/0. Περιττόν νά σημειωθή ή είς πολλά 



86 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΙΣ. ΤΟΚΟΤΡ0ΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΕΩΝ.

δισεκατομμύρια άναβαίνουσα ολική ποσότης τών 'Αγγλικών 
χρεών. Το ακριβές είναι οτι κατά μέν τούς δυσχερείς χρόνους 
έδανείζετο ή ’Αγγλική κυβέρνησις έφ’ οσον τόκον ήδύνατο, 
μόλις δμως έβελτιοΰτο ή αγορά και τά κεφάλαια γινόμενα 
εύθηνότερα ύπετιμώντο εις τήν τοκοφόρον άξίαν των, και ευ
θύς έτίθετο είς ενέργειαν ή τοκοτρεπτική τών δημοσίων χρεών 
μηχανή. Κατά τό 1822 τά δάνεια τών πολέμων τοΰ τέλους 
τοϋ 1 8ο« κα’ι τών άρχών τοϋ 19°“ αίώνος έπεβαρύνοντο διά 
τόκου 5 τοις °[0, μετεβλήθησαν είς 4 τοϊς °/9, κατόπιν είς 3 
7» το'« 7ο· x«t0niv (1844) είς 3 ’/, τοϊς %, κατόπιν (1854) 
είς 3 τοϊς °/0· Είς τό σημεϊον τοϋτο διατελοΰσι καί νϋν τά δη
μόσια χρέη τής Αγγλίας, μεθ’ δλην τήν ποικιλίαν τών Ονο
μασιών των: 3 τοϊς °/0 —νέον—3 τοϊς °/0 περιωρισμένον.

Είναι άξιον παρατηρήσεως δτι κατά τήν τοκοτροπήν τοΰ 
1844 έπροκειτο περί 6 */ 10 διλιουνίων νέων δραχμών, δτι οί 
μή άρεσκόμενοι εις τό δημοσιονομικόν τοϋτο μέτρον τής κυ
βερνήσεως μόλις υπολογίζονται είς 2 ‘/10 έκατομ. νέων δραχ - 
μών, τάς οποίας έπροτίμησαν νά πληρωθώσιν είς μετρητά 
άντι νά άνανεώσωσι τάς παλαιάς των ομολογίας καί δτι ή 
απο τής τοκοτροπής ταύτης ένιαυσία ωφέλεια τοΰ δημοσίου 
τής ’Αγγλίας θησαυροΰ άνεβιβάζετο είς 15 */,  έκατομ. νέων 
δραχμών. Κατά τήν τοκοτροπήν τοΰ 1854 έπρόκειτο περί 
τής αυτής ποσότητος διλιουνίων 6 710, ή δέ ένιαυσία ώφέλεια 
τοΰ δημοσίου θησαυροΰ ύπελογίζετο είς 15 ‘/2 έκατομ. νέων 
δραχμών. Εάν συνυπολογίσωμεν και τάς άρχαιοτέρας τέσ- 
σαρας τοκοτροπάς τών έτών 1822, 1826, 1830 και 1834, 
άπό τών έξ τούτων περιόδων (32 έτών) ώφελήθη ένιαυσίως ό 
δημόσιος τής Αγγλίας θησαυρός 93 έκατομ. νέων δραχμών, 
κατά τοσοϋτον έλαττωθέντων τών είς βάρος αύτοϋ τόκων.

’Ανάλογοι έργασίαι είς έλάφρυνσιν τών δημοσίων χρεών 
άπαντώνται, κατά τό μάλλον ή ήττον, καθ’ άπάσας τάς πε- 
πολιτισμένας χώρας Οί διευθύνοντες τάς οίκονομικάς τύχας 
αύτών έκλέγουσι τήν προσφορωτέραν έποχήν καί προβαίνο'υσι 
μετά σταθερότητος είς τό έργον τοΰ καταβιβασμοϋ τών δη
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μοσίων τόκων δι’ όλης τής τάξεως καί ακρίβειας, αϊτινες πρέ
πει νά διακρίνωσι τόν τίμιον καί προνοητικόν οφειλέτην. Πρός 
ευρεσιν τών καταλληλοτέρων περιστάσεων δέν έχει ή κυβέρ- 
νησις είμή νά συμβουλευθή τήν σταθερώς έκτυλισσομένην 
φωνήν τών έν τοϊς Χρηματιστηρίου καί έν τή εύρεία έν 
γένει χρηματιστική αγορά τιμολογίων τών έθνικών ομολο
γιών. "Οταν άναβαίνη ή τρέχουσα τιμή τών δημοσίων χρεω- 
γράφων ύπέρ τήν άξίαν είς ήν τά έξέδωκεν ή Κυβέρνησις, ση
μεϊον έπαισθητής βελτιώσεως τής δημοσίας πίστεως, διότι 
δ,τι έτίμησεν ή Κυβέρνησις άντί 70 π. χ. δραχμών, ή αγορά 
τό τιμά άντί 80· επομένως έπειδή είτε 70 δρ. τιμάται ή ο
μολογία εϊτε 80 τό δημόσιον ταμεΐον θά πληρώση πάντοτε 
τόν άρχικώςέπί έκάστης ομολογίας συμπεφωνημένον τόκον, 7 
π. χ. δραχμάς, φανερόν δτι οί άγοράζοντες τήν ομολογίαν 
αντί 80 δραχμών εύχαριστοΰνται καί έπί μικροτέρω τοΰ άρ- 
χικώς συμφωνηθέντος τόκου κατά */»·  ^ιά τόν άπλούστατον 
λόγον δτι εύρίσκουσιν έν αύτφ τό συμφέρον των, οπερ είναι δ 
ασφαλέστερος έπί τών οικονομικών ζητημάτων κριτής. Εάν 
ύποθέσωμεν λοιπόν δτι τό ποσόν, δπερ σημειοϋται έπί έκάστης 
ομολογίας, είναι αύτό έκεϊνο δπερ έλαβεν ή Κυβέρνησις παρά 
τοΰ δανειστοΰ της καί δπερ είναι ύποχρεως νά τώ έπιστρέψη, 
έπί τοΰ παραδείγματος τής ύπερτιμήσεως τής 7 Οδράχμου 
έθνικής ομολογίας είς 80δραχμον, είναι φανερά ή θέσις τοΰ 
δημοσίου θησαυροΰ δτι πρέπει αμέσως νά σκεφθή περί τής 
τοκοτροπής τών χρεών του.

’Αλλά συμβαίνει διά μικρότερον ποσόν νά δίδη τάς ομολο
γίας της ή Κυβέρνησις είς τούς δανειστάς καί μειζον έπ αύ
τών νά έγγράφη. Έν τοιαύτη περιπτώσει θά περιμείνη τήν 
άνύψωσιν τής τρεχούσης τών χρεωγράφων της τιμής υπέρ 
τήν ονοματικήν αύτών άξίαν, καί άμα πεισθή περί τής στα
θερότητος καί τής σπουδαιότητος τοΰ φαινομένου θά προβή 
είς τήν τοκοτροπήν, έτοίμως πληρόνουσα τούς μή θέλοντας 
νά προσχωρήσωσιν είς τό προτεινόμενον δημοσιονομικόν με- 
τρον. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον παραχωρεϊται προθεσμία είς 
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τους κατόχους τών προχειμένων ομολογιών, ινα έκφρασθώσι 
άν προτιμώσι τήν άμεσον πληρωμήν αύτών. Παρελθούσης 
τής προθεσμίας, ή Κυβέρνησις γνωρίζει πόσοι δανεισταί της 
δέν θέλουσι τάς νέας ομολογίας της, δανείζεται προσκαίρως 
το άναγκαϊον ποσόν έάν δέν τό εχη πρόχειρον, ον ώς εϊδομεν έπι 
τής ’Αγγλικής πρακτικής πάντοτε έλάχιστον, και κατόπιν 
προβαίνει εις τήν μεταλλαγήν τών νέων ομολογιών άντι τών 
παλαιών, αϊτινες ουτω έξαφανίζονται, έλαττουμένου τοΰ δη
μοσίου βάρους κατά τό μέτρον τοΰ όλιγωτέρου τόκου, ον δύ
ναται νά έπιτύχρ ή οικονομική τής έπικρατείας ύπόληψις.

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ.

Ένδιαφεοόμεθα, ΰπό 'Ελληνικήν ιδίως εποψιν, νά μελετή- 
σωμεν τήν χρηματιστικήν πίστιν τής Τουρκίας έκεϊ ένθα αί 
πλείονες τών Έλληνικών πραγμάτων έλπίδες στρέφονται.'Ε
πομένως το χρηματιστήριο'? τών Παρισίων είναι τόσον πλη
σίον τής Γαλλικής πολιτικής ήτις άποτελει, τρόπον τινά, τόν 
δικηγόρον ήμών ένώπιον τοΰ δικαστηρίου τής Εύρώπης, ώστε 
δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ τοΰ συνδυασμοΰ τής χρηματιστι- 
κής πρός τήν ύπερασπιστικήν περί τών ένδοτέρων, ώς εΐκός, 
πρακτικών τάσεων έπι τοΰ 'Ελληνοτουρκικού ζητήματος. 
Πάντοτε ή κατάβασις και ή άνάβασις τής άξίας τών χρεω- 
γράφων έν τή χρηματιστική άγορα έχει λόγον ύπάρξεως άπό 
οικονομικών συμφερόντων, τά όποϊα κατά το μάλλον ή ήττον 
έπιδρώσι έπι τής ριζικής τών έθνών πολιτικής.

Τοιουτοτρόπως κατά τό θερμότερου στάδιον τοΰ Βερολι- 
νείου Συνεδρίου, δτε οί έν αύτώ παρακαθήμενοι πολίτικοι χει
ρουργοί έ'κοπτον τό σώμα τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας πρός τά 
μέρη ένθα ή πάθησις έμαρτυρεϊτο άπό άγώνων πραγματικών, 
καί απλώς έζωγράφιζον αύτό πρός τά μέρη ένθα ή προαιώ
νια πάθησις δέν είχε ίχανάς διά τήν τελεσιουργόν κρίσιν δυ-

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ.

»άμΜ έπ.ρχ«.). ή Τωρχιχή
Χ,ηρίφ τώ» Παρισίω» ώ/Λ» ώς έξής Χ«τ« τη» 20 Ι~- 
L 1878. Α! ΙίτΛογΙ.. 1) τ.0 δ«»ε.» τ.0 1865 (5 τ. ς 

•η 100, ί»ω«»'.χή 4ξί«, χαταβη
2Ί »!· 6^ο·(ί« τω δ«»ώ» τοϋ 187.» (6 τ«ς 

•β 100 είχε χ«τ.6ή είς 13,50· 3) « τοΟ δ.»ώυ «0 
I860 (6 τοϊς 4x4 500 είς 82· 4) «1 τοΟ δ«ε.ω ™ 
1863 6 τοϊς'Ρ 4x4 500 είς 63· 5) «I τε» δ«»ε»υ τω 
1865 (6 τ»ίς·/.) 4x6 500 είς 90- (1) «. τ.» δ«»ε.ω τω 
1869 (6 τεές ’].) 4x4 500 είς 81- 7) «1 τω S«v«ou τ.0 

1873 άπό 500 είς 80. ·
Οί άριθμοί ούτοι τής κατά τά μέσα τοϋ παρελθόντος έτους 

έν ένεργεία Τουρκικής πίστεως μεταβάλλονται ως ε,ής μετά 
έξ μήνας τή 19 Δεκεμβρίου 1878· “1 
τέοω άπαριθμήσει) δανείου δμολογιαι ειχον καταβη είς 1 
αί τοΰ 2- είς 8· αί του 3- είς 62· αί τοϋ εις 66· αι του 
5οο είς 71· αί τοΰ 6- είς 75· αί τοΰ 7- είς 62,οΟ. Εαν 
συνυπολογίσωμεν ιδιαιτέρως τήν ονοματικήν άξίαν μιας ομο
λογίας έξ όλων τών προμνησθέντων Τουρκικών Οανειων κα. 
ιδιαιτέρως τήν έπί μιας έπίσης τρέχουσαν, κατα τα ουο ακρα 
τής τελευταίας εξαμηνίας τοϋ 187 8, έχομεν τους επομένου, 
ένδεικτικους άριθμούς: ’Ονοματική άξία 2,700' τρεχου^ 
ά"'ία τή 20 ’Ιουνίου 425,05· τρέχουσα αξία τη 1·> Δεκεμ^ 
βρίου 356,20. Ή τάσις λοιπόν τής Τουρκικής 
κατάπτωσιν έχει τι σταθερόν μέχρι τοΰ τέλους 18^8. Ας 
ίδωμεν τά εβδομαδιαία φαινόμενα αύτής και κατα την πρω 
την τριμηνίαν τοΰ 1879. Πίναξ τις τών έν τω Χρηματιστη- 
ρίω τών Παρισίων διδομένων είς τά Τουρκικά χρεωγραφα τι
μών δέν είναι άπο σκοπού.

1879 δ. 1865

2 Ίανοιιζρ.

9
1G ■
23 8

8
8

δ. 1875 δ. i860 8. 1863 δ. 1865 δ. 1869 δ. 1873

63,75 65 70 70,50 62,50

60 65 70,25 69,50 61

62,50 65 72,50 71,25 61,50

>9,50 64 68 G9 59.50

11,55
11,55
11,65
11,32
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1879 δ. 1865 δ. 1875 δ. 1860 iJ. 1863 3. 1865 3. 1869 3. 1873

30 tcvousp. 11,70 — 62,50 65 72.50 72 63,50
6 Φιόρουχρ. 12,50 — 67 71,25 79 79,50 68,50
13 . 12,75 — 73 78, 87,50 82 72,50
20 » 12,60 — 71 80 81 79 74
27 ■ 12,60 9 73,50 81,50 81 82 74,25
6 Μχρτίου 12,17 10 73 81 80 78 72,50
13 . 12,20 10 70 78 78 76,25 69,50
20 . 11,80 — 68,50 78 75 72,50 68
27 . 12 67,25 76 77 71 67,25

ΑρχεΓ νά θέση τις κατά μέρος τάς διαμέσους διακυμάνσεις 
τών χρεωγραφικών τούτων τιμών, δπως μεθ’ δλην τήν έλάτ- 
τωσιν τής Τουρκικής πίστεως κρίνη περί τών διαφαινομένων 
σημείων τής βελτιώσεώς της. Τοιουτοτρόπως ένώ το δάνειον 
τοϋ 1875 βαδίζει πρός τά έμπρός, έπι τών λοιπών δανείων 
άχολουθοϋντες τήν αύτήν άνωτέρω ύποδειχθεϊσαν συνυπολο- 
γιστικην μέθοδον τών τρεχουσών έβδομαδιαίων τοϋ πίνακος 
τιμών, παρατηροΰμεν τούς έξής προοδευτικούς άριθμούς, καθ’ 
οσον μεταβαινομεν άπό τών εβδομαδιαίων τοϋ ’Ιανουάριου 
ημερών είς τάς έπομένας ισαρίθμους τοϋ Φεβρουάριου ημέρας 
περιλαμβανόμενης καί τής 6 Μαρτίου 1879.

1879 3. 1860

Ίχνουάριος 308,25
Φεβρουάριος 360,50

δ. 1863 δ. 1865

324 373,25
394,75 411,50

δ. 1869 δ. 1873

352,25 308
400,50 361,75

Οσοι έχουσιν ύποληψιν είς τούς άριθμούς, δύνανται έξ αύτών 
νά πορισθώσιν οσον δύνανται φώς. Πάντοτε ή οΐχονομικοπο- 
λιτική γλώσσα περιέχει μεγάλα διδάγματα είς έκείνους, οί 
όποιοι έγχύπτουσιν είς τά μυστήρια αύτής.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ.

Δέν υπάρχει συναλλακτική έν τώ κόσμω άξια, δυναμένη νά 
άποφύγη τόν νόμον τής μεταβολής τών τιμών. “Ολα μετα

βάλλονται καϊ πράγματα καϊ άξίαι. Τδ ζήτημα είναι άπλώς 
χρόνου χαϊ περιστάσεων ζήτημα.

’Άλλαι μέν πραγματεΐαι έχουσι μάλλον εύμετάβλητον τήν 
τιμήν αύτών, άλλαι δέ έμμένουσι σταθερώτερον είς τόν περϊ 
αύτής άγοραϊον άγώνα. Καϊ τών νομισμάτων ή άξια πάσχει 
άναλόγους μεταβολάς, καί τοι βραδυτέρας καϊ έλαστικωτέ- 
ρας διά τήν εύκινησίαν τήν όποιαν κέκτηται τό νόμισμα ί’να 
τρέ/η απανταχού πρός ισορροπίαν. "Εγκειται είς την νομι
σματικήν φύσιν τδ μεταβλητόν, ένεκα τής διεθνούς άποστολής 
τοϋ νομίσματος, ένεκα τής άναμίξεώς του είς ολας τάς συ- 
ναλλαγάς, ένεκα τών οικονομικών περιστάσεων αϊτινες έρεθι- 
ζουσι ή χαλαροϋσι τήν δραστηριότητά του καθ’ δλην τήν πε
ριφέρειαν τών συναλλακτικών τής άνθρωπότητος, κατά μέρος 
καϊ καθ’ ολου, άναγκών.

’Εκ τής ύποτιμήσεως τοϋ νομίσματος δύναται πολλάκις νά 
προέλθη υψωσις τών ήμερομισθίων· όταν ή έργασία ζητήται, 
θέλει πληρωθή άναλόγως τής ζητήσεως- έάν δέ τό δργανον 
δι’ ού θέλει πληρωθή, τό νόμισμα ήτοι, είναι ύποτετιμημένον, 
πρέπει νά αυξηθή ή ποσότης αύτοϋ μέχρι τοΰ σημείου τής 
συνενοήσεως τοϋ έργοδότου καϊ τοϋ έργολήπτου. Τοιουτοτρό
πως άκριβωτέρα ή έργασία νϋν; άκριβώτερα καϊ τά παραγό- 
μενα δι’ αύτής προϊόντα. Έν τούτοις ύπό τά φαινόμενα ταϋτα 
κρύπτεται ή οικονομική άλήθεια, δτι κατ’ ουσίαν δέν είναι τά 
ημερομίσθια καϊ τά έμπορεύματα τά όποϊα ύπερτιμώνται, 
άλλά τά νομίσματα τά όποϊα ύποτιμηθέντα άνεβίβασαν τήν 
τών δλων τιμήν.

Όσον άφορα τά έπιχειρηματικά κέρδη, συμβαίνει τό έναν- 
τίον άποτέλεσμα. Ή υψωσις τοϋ ήμερομισθίου υποδεικνύει 
τήν μεγαλειτέραν άμοιβήν τών έργατών καϊ ότι τά άντικεί- 
μενα τής πρώτης άνάγκης κατέστησαν άκριβώτερα- έν τοιαύ- 
τη περιπτώσει ή έπιχείρησις άναγκάζεται νά δώση είς τά 
παντοϊα όργανά της μείζονας χρηματικάς ποσότητας ή άλ
λοτε, έξ ούπερ μένει αυτή μικροτέρα χρηματική ποσότης ή 
άλλοτε. Σημεΐον δτι ή κατάπτωσις τοϋ νομίσματος έπιφέ- 
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ρει υψωτιν τών ημερομισθίων χαι κατάπτωσιν τών Επιχειρη
ματικών κερδών.

ΔυνάμεΟα, λέγει ό Ricardo, έχ τής διανομής τοϋ όλικοϋ 
εισοδήματος δεδομένης γεωργικής Επιχειρήσεως, μεταξύ γαιω- 
χτήτου, κεφαλαιούχον και έργάτου, νά κρίνωμεν περί τής αύ- 
ςησ^ως ή Ελαττωσεως τής έγγειου προσόδου, ήτις ανήκει είς 
τόν πρώτον, τών Επιχειρηματικών κερδών άτινα άνήκουσιν 
είς τόν δεύτερον, καί τών ημερομισθίων άτινα άνήκουσιν είς τόν 
τρίτον. Η ποσοτης τής μεταξύ αύτοϋ διανομής αποτελεί 
τήν βάσιν τοΰ έλέγχον καί ούχί ή εύμετάβλητος καί άστα- 
θής τών νομισμάτων αξία.

Τό ύπαρχον έκάστοτε μέτρον τών Επιχειρηματικών κερ
δών, τής έγγειου προσόδου καί τών ημερομισθίων κρίνεται 
ούχί έκ τής ποσότητος τής διανεμομένης είς τάς διαφόρους 
κλάσεις τής κοινωνίας, άλλ’ έκ τής ποσότητος τής έργασίας 
ήτις είναι αναγκαία είς παραγωγήν τοΰ δεδομένου προϊόντος. 
Βελτιώσεις έν τή γεωργία ή έν τή βιομηχανία δύνανται νά 
οιπλασιάσωσι τήν σημαντικότητα τών προϊόντων· έάν όμως 
τό ημερομίσθιον, ή έγγειος πρόσοδος χαί τά κέρδη έδιπλασιά- 
σθησαν συγχρόνως, θά διατηρήσωσι μεταξύ αύτών τάς αύτάς 
σχέσεις καί Οά παραστώσι ώς μή όποστάντα μεταβολήν τινα.

Εάν δμως δεν άνέβαινον έν τή αυτή άναλογία τά ημερομί
σθια, έάν άντί νά διπλασιασθώσι ηύξανον κατά 50 τοϊς °/0 μό
νον, καί έάν ή έγγειος πρόσοδος ηΰξανε κατά 7 5 τοϊς °/0 μόνον, 
άφινομένου τοϋπεριπλέον είς τά Επιχειρηματικά κέρδη, θά ήτο 
ίρΟότεοον νά είπη τις δτι ή έγγειος πρόσοδος καί τά ημερο
μίσθια κατεβιβάσθησλν, Ενφ άπ’ Εναντίας άνεβιβάσθησαν τά 
επιχειρηματικά κέρδη. Τώ δντι έάν είχομεν μέτρον τι σταθε
ρόν δυνάμενον νά καταμέτρηση τήν άξίαν τοϋ δεδομένου προϊ
όντος, θά έβλέπομεν δτι τό διά τούς έργάτας καί τούς γαιο- 
κτητας μέρος είναι μικρότερου καί τό διά τούς κεφαλαιούχους 
Επιχειρηματίας μειζον ή πρότερον. Θα Εβλέπομεν π. χ. δτι, 
και έπί διπλασιασμού ακόμη, ή απόλυτος ποσότης τών πραγ
ματειών είναι ακριβώς αποτέλεσμα τοϋ αύτοϋ άθροίσματος τής 

έργασίας. ’Εάν, λέγει δ Ricardo, έκάστη έκατοστύς πίλων, 
Ενδυμάτων καί μεδίμνων σίτου διενέμετο προηγουμένως έν τή
έξης άναλογία,

είς τούς Εργάταο (ημερομίσθια) .................................. |
είς τούς γαιοκτήτας (έγγειος πρόσοδος) . . ...
είς τούς κεφαλαιούχους (Επιχειρηματικόν κέρδος) 50' 

καί έάν, διπλασιαζομένης τής ποσότητος τών παραχθεισών 
πραγματειών, ή άνωτέρω διανομή έτροποποιεϊτο ώς έξής,

εις τούς Εργάτας (ημερομίσθια)......................... 221
είς τούς γαιοκτήτας (έγγειος πρόσοδος) ...... 22'100 
είς τούς κεφαλαιούχους (Επιχειρηματικόν κέρδος) 501 

θά προήρχετο τδ συμπέρασμα, οτι τά ημερομίσθια καί ή έγ
γειος πρόσοδος ύψώθησαν, Ενώ τά Επιχειρηματικά κέρδη άπ 
Εναντίας ήλαττώθησαν· τοϋτο δέ άκόμη καί καθ' ήν περιπτω- 
σιν, ένεκα τής άφθονίας τών πραγματειών, ή προσδιωρισμενη 
διά τόν Εργάτην καί τδν γαιοκτήτην ποσοτης ήθελε αύξήσει 
Εν τή άναλογία 625 πρός 4. Τδ ημερομίσθιον πρέπει νά ίκτι- 
μάται κατά τήν πραγματικήν άξίαν αύτοϋ, τουτέστι κατά τήν 
ποσότητα τής έργασίας καί τοΰ κεφαλαίου τών διωρισμένων 
είς τήν παραγωγήν αύτοϋ, καί ούχί κατά τήν ονομαστικήν 
των άξίαν είτε εις Ενδύματα, είτε είς πίλους, είτε είς νομί
σματα, είς σίτον κλπ. Έν ταΐς ύποτιθεμεναις περιστάσεσιν, 
αί πραγματεϊαι ήθελον άποβάλει τδ ημισυ τής άξίας των και 
έπίσης τδ ημισυ τής τιμής των, έάν τδ νόμισμα δέν Εκυμά- 
τιζε.Έάν λοιπόν Εβεβαιοϋτο σταθερώς, οτι το εις νόμισμα πλη- 
ρονόμενον -ημερομίσθιον κατέπεσεν, ή κατάπτωσις αύτη δεν 
Οά ήτο όλιγώτερον πραγματική καί έν ή περιπτώσει οί εργα- 
ται Οά ήδύναντο νά προμηθευθώσι οι’ αύτοϋ πλείονα ή πρό
τερον ποσότητα πραγματειών.

Όσον μεγάλη καί άν είναι ή διακύμανσις έν τή αξία του 
νομίσματος, δέν Επηρεάζει αύτη τδ οριον τών Επιχειρηματι
κών κερδών. ΎποΟέσωμεν δτι τά προϊόντα βιομηχάνου τινός 
υπερτιμώνται άπδ χιλίων είς δισχιλίας λίρ. στερλ. ήτοι 100 
τοϊς °/ο» «άν τό κεφάλαιόν του, τό όποιον τροποποιεί' τόσον
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1875,
ίσχυρώς ή άξια τών προϊόντων του, έάν τά οικοδομήματα 
του, έάν αί μηχαναί του ύπερτιμηθώσιν έπίσης 100 τοίς %» 
τό μέτρον τών κερδών του θά μείνη τό αύτό και θά δυνηθή 
νά άγοράση τήν αύτήν ποσότητα έργασίας, ούτε πλείονα ούτε 
έλάσσονα.

Έάν διά κεφαλαίου δεδομένης άξίας δύναται δ βιομήχανος, 
έξοικονομών τήν χειρωνακτικήν έργασίαν, νά διπλασιάση τό 
άθροισμα τών προϊόντων του και νά καταβιβάση τάς τιμάς 
κατά τδ ημισυ, αί αύται άναλογίαι ήθελον προκόψει μεταξύ 
τοϋ κεφαλαίου και τοϋ εισοδήματος, συνεπώς δέ τό δριον τών 
έπιχειρηματικών κερδών Οά έμενε τδ αύτό.

Έάν καθ’ ήν στιγμήν ό βιομήχανος, αύξάνων τήν παρα
γωγικήν δύναμιν τοΰ αύτοϋ κεφαλαίου, πολλαπλασιάζει τά 
προϊόντα του, ή άξια τοΰ νομίσματος καταπίπτει κατά τό 
ημισυ ύπό τήν έπιρροήν τοιούτου ή τοιούτου γεγονότος, ή 
τιμή τών άντικειμένων τούτων θά διπλασιασθή· τδ κεφάλαιον 
όμως το χρησιμέυσαν είς παραγωγήντων, Οά περιβληθή άξίαν 
νομισματικήν διπλασίαν.Ίδού διά τί ή σχέσις μεταξύ τής άξίας 
τοϋ προϊόντος καί τής άξίας τοϋ κεφαλαίου θά μείνη ή αύτή. 
Και όταν δέ τό προϊόν διπλασιάση τήν έγγειον πρόσοδον, και 
τότε άκόμη τά ήμερομίσθια και τά έπιχειρηματικά κέρδη θά 
άκολουθήσωσι σταθερώς, έν ταΐς διακυμάνσεσιν αύτών, τάς 
διαφόρους άναλογίας τάς άνηκούσας είς έκάστην τών διανε
μόμενων αύτά κλάσεων.

Α. Γ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

Ή έποψις τών τυχαίων θανάτων και τών αύτοχειριών απο
τελεί θέμα καταστατικών έρευνών άξιον ιδιαιτέρας προσοχής. 
Αί έν Γαλλία παρατηρήσεις άγουσιν είς τά έξής πορίσματα.

Α'. Τύ χαίο ι θάνατοι. — Άπδ τοϋ έτους 1866 μέ
χρι τοϋ I860 συνέβησαν έν Γαλλία κατά μέσον δρον 11,560

ΚΑΤΑΣΤΑΤ1ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

τυχαίοι θάνατοι κατ’έτος· άπδ δέ τοϋ 1872 μέχρι τοΰ 
12,318. Κατά τό έτος 1876 δ αριθμός τών τυχαίων θανά
των άνέβη είς 13,574, έξ ών 11,152 ήσαν άρρενες, καί 2,422 

γυναίκες.Έπί ένός πέμπτου περιπτώσεων (2784 ήτοι 21 °/0) δέν 
έπρόκειτο, άκριβώς είπείν, περί τυχαίων θανάτων, άλλά περί 
στιγμιαίων φυσικών θανάτων έπελθόντων έν ταίς δημοσίαις 

δδοίς.Καί έκ καταποντισμού μέν άπεβίωσαν 4507 άτομα, έκ 
πτώσεως δέ έξ υψηλών μερών 1538, έκ πτώσεως έξ ίππων 
καί αμαξών 1182, καί έκ καταχρήσεως άλκαλικών ποτών 

419· τό είδος τοϋ θανάτου τών λοιπών άγνοείται.
Β'. Αύτοχειρίαι.—Κατά το έτος 

έν Γαλλία 5,80 ί αύτοχειρίαι, τών προηγουμένων 
ριθμός ήτο λίαν κατώτερος ώς ' 3·

1876 συνέβηβαν 
ι έτών δ ά- • · ·

άποδεικνύεται έκ τοΰ έπομέ-

νου πίνακος.
1836
1846
1856
1865

2762
3543
4331
5133

αύτοχειρίαι
*
»
»

:δ εν πέμπτον περίπου είσί

1845
1855
1865
1875
____ J τό εν πεμπτον ----  

ά τδ έτος 1876 ηύτοχειριάσθησαν 1239

Δέν κατορθώθη νά έξευρεθή ή ήλικία δλων τών κατά τδ
• Λ / Λ ♦ ...»

ΚέΧΡι
1>
»
>

Έκ τών αύτοχειριαζομένων
γυναίκες· ούτω κατά τδ
γυναίκες ήτοι 21 °/0·

Δέν κατορθώθη νά t,_.r_ ρ ,
1876 αύτοχειριασθέντων. Οί 5540 ών έξηκριβώθη ή ήλικία

διαιρούνται ώς έξής·

Μή συμπληρώσαντες το 21°' έτος 
29 μέχρι 40 έτών......................
40 60 > .....................
Άνω τών 60 > .....................

Μή συμπληρώσασαι τδ 21°» έτος 
21 μέχρι 40 έτών......................
50 » 60 » ......................
Άνω τών 60 » .................. .

"JrJpee
159(4 τοίς"/#) 

1047 (24 . ·) 
1751 (37 » ·) 
1389 (32 - ·)

Γνχαΐχκ
90(8 τοίς"/.) 

304(25 » .) 
439(37 » ») 
361(30 » »)
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Ή πολιτική κατάστασις 213 αύτοχειριασθέντων έμεινεν 
άγνωστος. Έκ τών λοιπών 19 ί 3 (34 τοϊς °/0) ήσαν “ϊα' 
μοι, 1724 (31 τοϊς °/0) έγγαμοι έχοντες τέκνα, 950 (17 
τοϊς °/0) έγγαμοι άνευ τέκνων, 631 (11 τοϊς °/ο) Ζ.ήΡ0! 
έχοντες τέκνα καί 373 (7 τοϊς °/0) ΖΛ?01 “νευ τ*χνων· 
"Οσον άφορα τήν κατοικίαν, ήγνοεϊτο αυτή έπϊ 62 αύτοχει- 
ριασθέντων· 3138 (55 τοϊς 0 0) χατώκουν άγροτικάς συνοι
κίας και 2604 (45 τοϊς °|0) πόλεις.

Ώς πάντοτε αί αύτοχειρίαι ήσαν συχνώτεραι κατά τό έαρ. 
Υπολογίζονται κατά τό έαρ αύτοχειριασθέντες 1821 ήτοι 31 
τοϊς °ί 0, κατά τό θέρος 1501 ήτοι 26 τοϊς °]0, κατά τό φθι- 
νόπωρον 1253 ήτοι 22 τοϊς °j0 και κατά τόν χειμώνα 1229 
ήτοι 21 τοϊς °]0.

Πλέον τών επτά έβδομων τών αύτοχειριασθέντων άπέθανον 
διά τής αγχόνης (2519) ή διά τοϋ καταποντισμού (1681)· 
ο τελευταίος ούτος αριθμός είναι 29 τοϊς °ζ έπι τοϋ όλικοΰ 
άριθμοϋ τώναύτοχειριασθέντων και ό προηγούμενος 43 τοϊς°/0·

Ό έπόμενος πίναξ δεικνύει τά έπαγγέλματα τών αύτοχει- 
ριασθέντων :
Ασχολούμενοι εις άγροτικάς έργασίας 2 194 ήτοι 38 τοϊς °/e
Έργάται εις διάφορα βιομηχανικά έργα 1561 » 27
’Έμποροι............................. .................... 430 » 7
’Επιστήμονες..................... .................... 638 » 11
Ύπηρέται.......................... .....................  250 » 4
άνευ έργου ή τούλάχιστον άνευ γνωστού

έργου.............................. ...................... 728 » 13
Έκ τών γενομένων ερευνών ζατορθώθη νά έςακριβωθώσι 

οί υποτιθέμενοι λόγοι τής αύτοχειρίας έπί 5,4 14 περιπτώ
σεων ούτω 1760 αύτοχειρίαι προεκλήθησαν έξ ασθενειών 
τοϋ έγκεφάλου ήτοι τό έν τρίτον, 605 (11 τοϊς °/0) έκ πε
νίας, 727 έξ οικογενειακών έρίδων, 232 έκ κραιπάλης ή έκ 
ζηλοτυπίας, 763 (14 τοϊς °10) έκ καταχρήσεων αλκαλικών 
ποτών, 818 έκ φυσικών παθήσεων καί 509 έκ διαφόρων στε

Σ. Κ. Μ.ρήσεων.


