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ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ.

Ή πλειονότης τών Τραπεζών, αϊτινες έν τή αύτή χώρα έκ- 
δίδουσι τραπεζογραμμάτια, έχει τοιαύτην σχέσιν πρός τήν εύ· 
ρείαν έννοιαν τοΰ ζητήματος τής ύπό κοινούς καϊ σταθερούς 
ορούς έλευθέρας έκδόσεως τών τραπεζογραμματίων, ώστε ύπο- 
λαμβάνομεν ότι βαθμηδόν ή ή υπάρχουσα πλειονότης Οά γέν
νηση τήν τραπεζικήν έλευθερίαν διά τής περαιτέρω έπεκτά- 
σεως τοϋ τραπεζικών δοκιμών ή ή σημαία τής τραπεζικής 
ελευθερίας θά παραγάγη τόσας τραπέζας όσας αί άνάγκαι του 
τόπου χωρουσι. Τοιουτοτρόπως ή έν τή Γερμανία πλειονό- 
της τών τραπεζογραμμάτια έκδιδουσών Τραπεζών ανήκει εις 
άξιόλογον θέμα πρακτικής κατά σκοπόν μελέτης.

Είς δέκα καϊ οκτώ υπολογίζονται αί τοιαϋται έν Γερμανία 
Τράπεζαι, έκ τών οποίων σημαντικωτέρα είναι ή Τράπεζα 
τής Αυτοκρατορίας· πέντε άνήκουσιν είς τήν Πρωσσίαν, τέσ- 
σαρες είς τήν αρκτικήν Γερμανίαν, τρεις είς τήν μεσημβρι
νήν Γερμανίαν, τρεϊς εις τήν Σαξωνίαν, μία είς τήν Βαυα
ρίαν καϊ μία είς τήν Φραγκοόρτην. 'Ίνα θέσωμεν σημεϊον τι 
συγκρίσεως μεταξύ τών 17 τούτων Τραπεζών (εκτός τής 
αΰτοκρατορικής) και τής ήμετέρας ’Εθνικής, είς 87 */,  έκα- 
τομυρ. μάρκα (έκαστον μάρκον=1 */.  νέας δραχμής) ανα
βιβάζεται τό πέραν τοϋ μεταλλικού αποταμιεύματος κυκλο
φόρησαν έν έτει 1878 ποσόν τραπεζογραμματίων αύτών, ένω 
παρ’ ήμϊν ή οδός τής τοιαύτης κυκλοφορίας, καϊ εκτός έτι 
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τής έπόψεως τής ισχυούσης νΰν άναγκαστικής, είναι άναλο- 
γως πολύ εύρυτέρα. Έκ τών 87 ’[, τούτων έκατομ. μάρκων 
28,8 άνήκουσιν είς τήν Βαυαρικήν Τράπεζαν, 23,8 είς τάς 
τής μεσημβρινής Γερμανίας, 20 είς τάς Σαξωνικάς, 3 ‘/, είς 
τάς Πρωσσικάς, 5 είς τας τής αρκτικής Γερμανίας καί 4,4 
είς τήν τής Φραγκφόρτης. 'Όσον άφορα τήν Τράπεζαν τής 
Αύτοκρατορίας, το έν έ'τει 1878 πλεόνασμα τών τραπε
ζογραμματίων της, σχετικώς πρός τό μεταλλικόν αποταμίευ
μά της, αναβιβάζεται εις 240,2 είς τό τρίτον περίπου, ένω 
παρά τή ήμετερα 'Εθνική διά τής έπινοήσεως τοϋ έντός καί 
έκτός τής 'Ελλάδος μεταλλικού αποταμιεύματος ή αναλο
γία τής κυκλοφορίας (καί έκτός τής έπόψεως τής άναγκαστι
κής) είς τό τριπλάσιον πολλάκις τοΰ ευ Έλλάδι αποταμιεύμα
τος πράγματι άνέβη.

Τό ενεργητικόν του συνόλου τών 18 Γερμανικών Τραπε
ζών εϊχεν ώς έξής κατά τά δύο τελευταία έτη : Μεταλλικόν 
αποταμίευμα μετά τοΰ χαρτονομίσματος 615 έκατομ. μάρκα 
τώ 1877 καί 578, 9 τω 1878- έκ τών τελευταίων 475 άνή- 
κουσιν είς τήν Τράπεζαν τής Αυτοκρατορίας καί 103, 9 είς 
τάς λοιπάς. Χαρτοφυλάκων συναλλαγματικών καί γραμμα
τίων 689,9 τώ 1877 καί 610,2 τω 1878· έκ τών τελευ
ταίων 358 άνήκουσιν εις τήν Τράπεζαν τής Αύτοκρατορίας 
καί 252,2 είς τάς λοιπάς. Προκαταβολαί έπί πολυτίμοις με- 
τάλλοις κλπ. 92,1 τω 1877 καί 94,1 τω 1878· έκ τών 
τελευταίων 66,2 άνήκουσιν είς τήν Τράπεζαν τής Αύτοκρα
τορίας καί 27,9 είς τάς λοιπάς. Δημόσια χρεόγραφα 16,4 
τω 1877, καί 15,2 τώ 1878· ούδέν ή Τράπεζα τής Αυτο
κρατορίας· άναλογία 10,2 τοϊς °/0 έπί τοΰ μετοχικού κεφα
λαίου τών λοιπών. ’Ανοικτοί λογαριασμοί όφειλετών 18,7 
τώ 1877 καί 18,5 τω 1878· έκ τών τελευταίων 1 διά τήν 
Τράπεζαν τής Αύτοκρατορίας καί 17,5 διά τάς λοιπάς.

Τό παθητικόν τών Τραπεζών τούτων κατά τήν έν λέγω 
διετίαν ΰπελογίζετο ώς έξής: Κεφάλαιον μετοχικόν 268 
έκατομ. μάρκα τόσον τω 1877 οσον καί τφ 1878,έξών 120

έκατομ. άνήκουσιν είς τήν Τράπεζαν τής Αύτοκρατορίας καί 
148,3 είς τάς λοιπάς. Άποθεματικόν κεφάλαιον 29,7 τώ 
1877 καί 33,7 τω 1878, αναλογούν έπί τοΰ μετοχικού κε
φαλαίου κατά τό έτος 1878 είς 13,7 τοϊς °/0 διά τήν Τρά
πεζαν τής Αύτοκρατορίας καί είς 11,5 τοϊς °/0 διά τ“ς λοι- 
πάς. Τραπεζογραμμάτια είς κυκλοφορίαν 917,5 τφ 1877
καί 906,6 τώ 1878· έκ τών τελευταίων 715,2 άνήκουσιν 
είς τήν Τράπεζαν τής Αύτοκρατορίας καί 191,4 είς τάς λοι
πάς. ’Ανοικτοί λογαριασμοί δανειστών 179,2 τω 1877 καί 
278,4 τώ 1878· έκ τών τελευταίων 256,8 άνήκουσιν είς 
τήν Τράπεζαν τής Αύτοκρατορίας και 21,6 είς τάς λοιπάς. 
Παρακαταθήκαι 55,5 τω 1877 καί 50,6 τω 1878· έκ τών 
τελευταίων 9,4 άνήκουσιν είς τήν Τράπεζαν τής Αυτοκρα
τορίας καί 41,2 είς τάς λοιπάς.

Ή έποψις τής παραγωγικότητος τών έν λόγω τραπεζικό ν 
επιχειρήσεων έχει ώς έξής : Σύνολον τών καθαρών κερδών 
19,7 τώ 1877 καί 19,6 τω 1878· έλάττωσις κατά 710 έ
κατομ. μαρκ. Ή κατά τό έτος 1878 άναλογία τών καθαρών 
τούτων κερδών πρός μέν τά άκαθάριστα τοιαϋτα είναι 58,3 
τοϊς “(ο διά τήν Τράπεζαν τής Αύτοκρατορίας καί 68,8 τοϊς 
°/ο διά τάς λοιπάς· πρός δέ τό μετοχικόν κεφάλαιον 9 τοϊς °/0 
διά τήν Τράπεζαν τής Αύτοκρατορίας καί 5,9 τοϊς °/0 διά τάς 
λοιπάς. Τό διανεμηθέν μέρισμα έν έτει 1878 ήτο 6,2 έκα
τομ. μάρκ. διά τήν Τράπεζαν τής Αύτοκρατορίας όλιγώτε- 
ρον κατά */ ι0 έκατομ. τοΰ 1877, καί 5,3 διά τάς λοιπάς, 
ό’μοιον τώ τοΰ έτους 1877.

Εκ τής άνωτέρω τραπεζικής άπογραφής, τής όποιας οί 
αριθμοί άνήκουσι κατά τό πλεϊστον είς τό έν Βερολίνφ έκδι- 
οόμενον «'Εμπορικόν Φύλλον,» προκύπτει άξιοσημείωτος τά- 
σις είς έλάττωσιν τής τραπεζικής έν Γερμανία οικονομίας. 
Είναι άποτέλεσμα τής παγκοσμίου κρίσεως, ήτις μετ’ έντά
σεως κυριεύει τών βιομηχανικών τοϋ ένεστώτος τυχών άπό 
ικανών ήοη έτών. Αί πολεμικοδιπλωματικαί περίπλοκα! τής 
τελευταίας κατά τήν ’Ανατολήν -περιόδου συνετελεσαν ςίς
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έπέκτασιν τών φαινομένων τής κρίσεως. Τοιουτοτρόπως, ώς 
είόομεν έπι τοϋ τραπεζικού χαρτοφυλακίου τής Γερμανίας, άπό 
689,9 έκατομ. τώ 1877 κατέπεσε τοϋτο εις 610 τώ 1878. 
Οσον οέ άφορα το δλον τών τραπεζικών έργασιών, άρκεϊ νά 

λάβωμεν ώς θέμα τήν Τράπεζαν τής Αύτοκρατοριας ί’να κρί- 
νωμεν περί τής γενικής καταστάσεως. Ένω τώ 187 7 ύπε
λογίζοντο αί έργασίαι τής Τραπέζης ταύτης είς 47,541 έκα
τομμύρια μάρκων, τώ 1878 ύπεβιβάσθησαν εις 44,254*  
έλάττωσις κατά 3 ’/, διλιούνια μαρκών, βαρύνουσα ιδιαιτέ
ρως τήν ΓΙρωσσικήν πρωτεύουσαν, τό έν τή οποία κεντρικόν 
κατάστημα τής Τραπέζης τής Αύτοκρατοριας άπδ 13,726 
έκατομ. μάρκ. είς έργασίας τώ 1877 κατέπεσεν είς 11,617 
τω 1878, πλέον ήτοι τών 2 διλιουνίων!

Οι άριθμοί ούτοι έξηγοΰσι μέγα μέρος τής κοινωνικής άμ- 
φιοολίας, τήν οποίαν αί καχεκτικαϊ επισωρεύσεις τών μεγά
λων πληθυσμών κυοφοροϋσιν έν έαυταϊς. ΤΙ έργασία είναι 
ό υπέρτατος νόμος έπί τής γής είς πρόοδον. Παν δ,τι οιατα- 
ρασσει τήν αρμονικήν άνάπτυξίν της, καθ’ όποιονδήποτε κλά
ξον τής καθόλου βιομηχανίας, είναι σπέρμα ώοίνων διά τό 
κοινωνικόν σώμα. Παρατηροϋμεν δέ έν Γερμανία κατά τήν 
τελευταίαν δεκαετηρίδα συμπτώματα, τά όποϊα διότι έπ’έσχά- 
των έσίγησαν έν φωνή, οέν έ’πεται οτι καί έξηφανίσθησαν έν 
ύποχθονίω ένεργεία.

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.

Είναι χαρακτηριστικόν τό φαινόμενου τών πτωχεύσεων εν 
τή νεωτέρα έμπορική άναπτύξει τών κοινωνιών καί μεταξύ 
όλων έν τή ύπό οικονομικήν έ’ποψιν κατά πολλούς λόγους 
προπορευομένη ’Αγγλική. ’Από 11,022'κηρυχΟεισών έν Άγ- 
γλί<φ πτωχεύσεων τώ 187 7, άνέβη ό αριθμός αύτών, χατά 

τελευταίας ειδικός τής Καταστατικής πληροφορίας,είς 15,059 
τώ 1878,καί κατά μόνον τό πρώτον έξάμηνον τοΰ 1879 ύπο- 
λογίζονται αύται είς 8,990. Έάν ύποθέσωμεν οτι τό άρξά- 
μενον δεύτερον έξάμενον θά άκολουθήση τήν αύτήν οδόν, ολό
κληρον τό έτος 1879 πρόκειται νά έπιβαρυνθή ύπό 18 περί
που -χιλ. πτωχεύσεων,ήτοι κατά 3 χιλ. πλειότερον τών έν έτει 
1878 και κατά 7 -χιλ. πλειότερον τών έν έτει 1877. Όοός 
κατωφερής μεστή κρημνών, οΐτινες συνδυάζονται πρός τήν γε
νικήν καχεξίαν, ήτις λυμαίνεται τήν Εύρωπαϊκήν έν γένει οι
κονομίαν.

Ό ολικός αριθμός τών Αγγλικών πτωχεύσεων δύναται νά 
διαιρεθή είς δύο κατηγορίας, έξ ών ή μέν άφορα τό χονδρικόν 
έμπόριον ή δέ τό λιανικόν. Ή πρώτη περιλαμβάνει 2,17? 
πτωχεύσεις κατά τό 1877 έτος, 2,643 κατά τό 1878 καί 
1 553 κατά τό ά. έξάμηνον τοΰ 1879. Ή δευτέρα περιλαμ
βάνει 8,850 πτωχεύσεις κατά τό 1877 έτος, 12,416 κατά 
τό 1878 καϊ 7,437 κατά τό ά. έξάμηνον τοΰ 1879.

Έάν περιορισθώμεν είς μόνας τάς πτωχεύσεις τοϋ χονδρι
κού έμπορίου, αϊτινες άσκοΰσι μείζονα έπι τοΰ δλου φαινομέ
νου έπιρροήν, παρατηροϋμεν δτι έπϊ τών πτωχεύσεων τούτων 
έν έτει 1877 αί πλείονες άνήκουσιν είς τήν κυρίως ’Αγγλίαν 
2000, μετά τάς όποιας έρχονται αί εν Σκωτία 139, καϊ τε
λευταία·. αί έν Ιρλανδία 33. Κατά τό έτος 187 8 αί έξής άνα- 
λογίαι*  2,479 πτωχεύσεις εν τή κυρίως ’Αγγλία, 232 έν 
Σκωτία καί 32 έν Ιρλανδία. Κατά τό ά. έξάμηνον 18; 9 αι 
έξής αναλογία·.· 1405 πτωχεύσεις έν τή κυρίως Αγγλία, 133 
έν Σκωτία και 15 έν ’Ιρλανδία. Ή ’Ιρλανδία εχει τι στασι- 
μον ύπό τήν έ’ποψιν τών πτωχεύσεων, έξηγουμενον έκ τής 
ιδιαιτέρας οικονομικής αύτής καταστάσεως. Ή Σκωτία προ
χωρεί είς τήν πτωχευτικήν τοΰ χονδρικού έμπορίου οδόν καϊ 
ή ’Αγγλία περισσότερον έτι.

Ύπό τήν έ’ποψιν τών μεγάλων πόλεων καί τών έπαρχιών, 
παρετηρήθη έν τή κυρίως ’Αγγλία ότι αί πτωχεύσεις τοϋ χον
δρικού έυ.πορίου έν μεν ταΐς έπαρχίαις άπό 457 τώ 187 7
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άνέβησαν είς 561 τω 1878 καί είς 332 κατά το ά. έξάμη- 
νον τοϋ 1879 (υποτιθέμενα! καθ’ ολον τό έτος 664), έν δέ 
ταΐς μεγάλαις πόλεσι παριστώσι τήν έξής κλίμακα: Λονδΐ- 
νον 456 τώ 1877, 566 τώ 1878, 315 ά. έξαμ. 1879 (δι’ 
ολον τό έτος 630)· Λιβερπούλ 81 τφ 1877, 92 τώ 1878, 
55 ά. έξαμ. 1879 (δι’δλον τό έτος 110)· Μαγκεστρία 134 
τώ 1877, 125 τώ 1878, 107 ά. έξαμ. 1879 (δι’ ολον τό 
έτος 214)· Βίρμιγκαμ 189 τώ 1877, 216 τώ 1878, 120 
ά. έξαμ. 1879 (δι*  ολον τό έτος 240)· κλπ.

Έάν έπιθεωρήσωμεν τάς κατά τους διαφόρους κλάδους τοϋ 
χονδρικού έμπορίου τάσεις τής πτωχεύσεως, ιδού πώς έμφανί- 
ζονται αύται κατά τό ά. έξάμηνον τοϋ 1879: Πράκτορες και 
παραγγελιοδόχοι, 128 πτωχεύσεις· τραπεζϊται, 4· υποδημα
τοποιοί, 112· ζυθοποιοί 15· καπνοπώλαι, 3· άνθρακοποιοί, 
7 0· έπιχειρηματίαι, 20- σιτέμποροι καί μυλωθροί, 43· νημα- 
τοποιοί και ΰφανταί, 47· μεσίται βάμβακος και αποικιακών, 
14· βυρσοδέψαι και δερματέμποροι, 47· προεξοφλητής, 1*  πα
ραγωγοί χημικών προϊόντων, 13*  χρωματοποιοί, 4θ· καθαρι- 
σταί και βαφείς, 29· άργυρωταί καί χρυσωταί, 5’ μηχανι
κοί, χύται, μεταλλέμποροι, 221*  χρηματιστικοί πράκτορες, 
3· ύελοποιοί, άγγειοπλάσται, 13· πιλοποιοι, 13· ζυθοποιοί, 7*  
κοσμηματοπώλαι, 27*  παραγωγοί υφασμάτων, έλασμάτων, 
πίλων, 196· έμποροι, 125· παραγωγός κηρωτών, 1· προ· 
μηθευταί, 32· κατασκευασταί σχοινιών, ιστίων, 28· ναυτικοί 
μεσίται, 42*  ναυπηγοί, 15· βιβλιοπώλαι, χαρτοπώλαι, 25*  
πωληταί τείου, καφφέ, 14· πωληταί ξυλείας, 54- άποθηκά- 
ριοι ξένων έμπορευμάτων, 50· οίνοπώλαι, 63· παραγγελιοδό
χοι καί έμποροι ερίων καί βάμβακος, 30.

Αί άνωτέρω έπαγγελματικαί σημειώσεις είναι ένδεικτικαί, 
διότι περιλαμβάνουσι τριπλάσιον περίπου αριθμόν βιοποριστι
κών ειδικοτήτων. Ένώ δέ ή διαίρεσις τών έργων προχωρεί 
εις τόν νεώτερον οικονομικόν πολιτισμόν, συμβαδίζει καί ό 
κίνδυνος τών οικονομικών πτώσεων τάς-όποιας ή διακλάοω- 
σις αύτη τών πτωχεύσεων υποδεικνύει. Συγχρόνως έν τούτοις 

πληροφορούμεθα έκ τής άνωτέρω άπογραφής, προς ποιον κλά- 
δον τής έμπορικής δραστηριότητος ή πτωχευτική όδός είναι 
μάλλον ολισθηρά.

ΥΔΑΤΑ ΕΝ ΑΘΠΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.

Ή μέν περί τοϋ παρελθόντος καί τοΰ μέλλοντος τών ύδά- 
των τής ’Αθηναϊκής πρωτευούσης έρευνα άνήκει είς είδικάς 
έπί τοΰ θέματος μελετάς καί άφ’ ετέρου είς διοικητικήν πρό
νοιαν έξοχου ένδιαφέροντος, τό όποιον έν τή πρακτική τών 
παρ' ήμΐν συμβαινόντων έκτυλίξει ουσιωδώς καθυστερεί. Ή 
δέ περί τοϋ ένεστώτος έρευνα, όποϊαι τούτέστι αί νϋν υδάτι
νοι τοϋ ήμετέρου λεκανοπεδίου προμήθεια!, είναι μείζονος έξα- 
κριβώσεως δεκτική. Κατά τοϋτο πολλάς όφείλομεν χάριτας 
τώ ήμετέρω όρυκτολόγωκ. Κορδέλα,οστις έν τελευταία δήμο- 
σιευθείση πραγματεία του δίδει πολυτίμους περί τοϋ ολου 
σκοποϋ πληροφορίας, έκ τών οποίων άντλοϋμεν τάς σχέσιν 
πρός τό ύπάρχον έχούσας. Εις 35 κατηγορίας δύνανται νά 
καταταχθώσι τά περί ών πρόκειται ύδατα ώς έκ τών φαινο
μένων προελεύσεων αύτών.

1) Ά δ ρ ι ά ν ε ι ο ν ΰ δ ρ α γ ω γ ε ϊ ο ν. — Διά τοϋ υδρα
γωγού τούτου συνάγονται καί διοχετεύονται σήμερον 302 1,90 
μέτρα κυβικά υδατος καθ’ έκάστην. Έξ αύτών 1 89,20 κυβ. 
μέτρ. (200 δράμια) λαμβάνουσιν οί ίδιοκτήται τών ’Αμπελο
κήπων καί ή ιερά Μονή τών Άσωμάτων δι’ ύδροφράγματος 
(vanne) τεθέντος παρά τόν "Αγ. Δημήτριον, καί 2837,70 
μέτρα κυβ-.κά (3079 δράμια) διοχετεύονται καθ’ έκάστην εις 
τάς δεξαμενάς τής πόλεως έν ταΐς ύπωρείαις τοϋ Λυκαβητοϋ, 
τήν τε Άδριάνειον καί τήν παρακειμένην μικράν δεξαμενήν 
τήν έν έτει 1873 κατασκευασθεΐσαν.

Έκ τών δεξαμενών τό ύδωρ μετοχετεύεται άνά πάσαν τήν 
πόλιν διά τών σιδηρών αγωγών καί διανέμεται εις 1383 ίδιω-
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τιχάς οικίας, δημοτικά καί δημόσια καταστήματα (είς 874 
άνά % δράμιον, είς 387 άνά 1, είς 16 άνά ί */,  κλπ. είναι 
xal 1 μετά 90 δραμίων ύδατος) καί είς 55 κρήνας (Α' τμήμα 
πόλεως 17, Β' τμ. 12, Γ’ τμ. 16, Δ' τμ. 10).

Εάν τό διανεμόμενον τοϋτο ποσόν τοϋ ύδατος τό είς τάς 
οικίας καί κρήνας διοχετευόμενου καί συνιστάμενον έκ 1879, 
30 κυβ. μετρ, άφαιρέσωμεν έκ τοϋ ποσοϋ τοϋ διοχετευόμενου 
καθ' έκάστην είς τας δεξαμενάς έκ 2837,70 κυβ.’μέτρ. προ
κύπτει πλεόνασμα 958,40 κυβ. μέτρ. οπερ ήδύνατο νά χρη- 
σιμεύη πρός κατάβρεξιν τής πόλεως. Καί όμως ού μόνον 
τοϋτο δεν έκτελεϊται, ώς δει, άλλά καί πολλοί τών υδρευό
μενων, ών αί οίκίαι κεϊνται έν ύψηλαΐς τής πόλεως Οέσεσι, 
οεν λαμβάνουσι τακτικώς τό ύδωρ αύτών, καί δη πάσχουσιν 
ύπο φαινομενης λειψυδρίας έν ώρα θέρους καί φθινοπώρου, 
καΟάς δηλονότι έποχάς τό ποσόν τών ύδάτων έν γένει μειοΰ- 
ται. Τό κακόν τοϋτο, δπερ καί τά υλικά συμφέροντα τοϋ δή
μου ζημιοΐ, δος δέ καί τδ ηθικόν αύτοϋ, τούς δέ άγοραστάς 
τοΰ ύδατος ένοχλεΐ, δέν έγκειται, ώς πολλοί διΐσχυρίζονται, 
εν τω συστηματι τοϋ έφαρμοσθέντος δικτ ιου τών σιδηρών 
άγωγών. Τδ σύστημα τοϋτο καί τά υδραυλικά αύτοϋ πα
ραρτήματα είσιν έκ τών νεωτέρων,έστι δέ άπανταχοϋ καί τήν 
σήμερον έν χρησει. Καί ούδέ ή μεγάλη διάμετρος τών σωλή
νων φρονοϋμεν, δτι επιδρά έπί τοϋτο, διότι τό σύνολον τοϋ δι- 
κτίου έχει μόλις 400 κυβ. μετρ, χωρητικότητα.

Ή άνωμαλία τοΰ έδάφους τής πόλεως, δ τρόπος τής δια
νομής τών ύδάτων, έτι οέ καί ή όλιγωρία τών υδρευόμενων 
πολιτών, έπιτραπείτω νά εΐπωμεν, είσί τά κύρια αίτια τής 
παρουσιαζομένης ταύτης δυσχερείας.

Η διανομή κανονίζεται διά στρόφιγγος καί οπής (jauge) 
κείμενης έν σιδηρώ φρεατίω έκτος τών οικιών. Άλλ’ ό προσ
διορισμός τοϋ πωλουμένου ύδατος διά τοϋ συστήματος τού
του άπαιτεϊ ύδρονομεΐς μέ πείραν μεγάλην καί άκραν εύσυνει- 
δησίαν, προς δε καί ύδρευτάς φειοομέεους-κάπως τών ύδάτων 
τής πόλεως προλαμβάνοντας πάσαν κατανάλωσιν ματαίαν

ΥΔΑΤΑ KN ΑΟΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠίίΡΙΞ ΑΪΤΏΝ. 24*  

καί σπατάλην τοΰ πλεονάζοντος ύδατος έν ταΐς δεξαμεναΐς 
αύτών.

Τδ έπικλινές τής πόλεως καί τδ τών έν αύτή τοποθετηθέν- 
των σωλήνων φέρει τά ύδατα πρός τά χθαμαλά μέρη. Ή 
πίεσις αύξάνει ένταϋΟα, τά δέ έκρέοντα ύδατα έκ τής αυτής 
διαμέτρου τής οπής ύπόκεινται είς αύξομειώσεις μεγάλας, κα- 
θιστώσας τά μάλιστα δυσχερή τον κανονισμόν τοϋ πωληθέν- 
τος ύδατος. Ένώ δέ άφ’ ενός τά μέρη ταΰτα τής πόλεως εύ- 
μοιροϋσιν ύδάτων, τά υψηλά μέρη πάσχουσι, διότι έν αύτοϊς 
οί σίδηροί άγωγοί δέν πληροϋνται, τά δέ μετοχετευόμενα υ
δατα στερούμενα τής άπαιτουμένης πιέσεως δέν ούνανται νά 
άνέλθωσιν είς τάς ώς εί'ρηται οικίας τών πολιτών.

Ή κατάστασής αύτη δυσάρεστος μέν, άλλ’ ούχί και άπελ- 
πιστική· είναι μάλιστα επιδεκτική βελτιώσεως. Έπί τούτω 
δέ δέον α') νά κατασκευασθή μικρά δεξαμενή καί νά τοποθε- 
τηθώσι νέοι σωλήνες, δι’ών νά ύδρεύωνται τά πάσχοντα ταϋ- 
τα μέρη τής πόλεως άνεξαρτήτως τών λοιπών· β’) νά τεθώ- 
σιν ύδρογνώμονες (κλεψύδραι, compteUFS d cau) έν ταΐς 
οίκίαις τών λαμβανόντων ύδωρ ή τούλάχιστον αύτοκλειομε- 
νοι στρόφιγγες (robinet-flotteur), όπως κλείονται αύτο- 
μάτως αί όπαί τής έκροής μετά τήν πλήρωσιν τών δεξαμε
νών, τδ δέ ύδωρ έπιστρέφη εις τούς δημοτικούς σωλήνας και 
δέν χύνηται ματαίως είς οχετούς καί είς φρέατα, ώς τανΰν 
πολλαχοϋ τοϋτο παρετηρήθη- γ') ή διανομή νά γινηται οιά 
κανονισμού νενομοθετημένου, δι ού νά έπιβάλλωνται πρόστιμα 
είς τούς παραβάτας τών κεκανονισμένων.

2) 'Γ δ ρ α γ ω γ ε ΐ ο ν Τ σ α κο υμ ά κο υ. — Τό υδραγω
γείου τοϋτο έχει τάς πηγάς αύτοϋ κατά τήν θέσιν Γουδί, εγ
γύς τοϋ Ίλισσοΰ, δέχεται δέ τά διηθούμενα έκ τής συνεπα- 
φής τών σ/ιστολίθων καί τών συμφυρμάτων τής θέσεως ταύ
της υδατα.’Κεϊται 1 έως 6 μέτρα ύπό γής, διέρχεται ύπό τής 
Ριζαρείου Σχολής, έχει ώς έγγιστα 2,500 μ. μήκος, καί ^διο
χετεύει καθ’ έκάστην 200-300 μέτρα κυβικά ύδατος, δι’ού 
αρδεύεται άποκλειστικώς μέγα μέρος τοΰ ανακτορικού κήπου.
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Ενίοτε προς συντήρησιν αύτοΰ έπιχειροΰσι μιχράς έπισχευάς 
χαι εκχαθάρσεις, άλλ' ούδέποτε έφρόντισαν περί έπεκτάσεως 
χαι έμβριθεστέρας αύτοΰ μελέτης, καί όμως φρονοΰμεν οτι διά 
τοιαύτης έργασίας δύνανται κατά πολύ νά αύξήσωσι τά ύ ■ 
οατα αύτοΰ χαι νά ποτίζηται άφθόνως ό αξιόλογος ούτος άνα- 
ψυκτικός καί τοϊς πολίταις κήπος.

3) Ύδρ α γ ω γ εϊ ο ν Γ ου δ ί ο υ. — Έκ τής αύτής περί
που πηγής λαμβάνει τά ύδατα αύτοΰ καί το ύδραγωγεϊον τοΰ 
Γουδίου, γνωστού άπό τοΰ φρέατος τοΰ παρά τήν νονιοδυτι- 
τικήν γωνίαν τοϋ ίεροΰ ναού άγιου Θωμά. Δι’ αύτοΰ μετοχε
τεύονται 150— 200 μετρ. χυβ. περίπου υδατος, δι’ ού αρ
δεύονται τό κτήμα τών κάτω ’Αμπελοκήπων καί τό τής μο
νής τών Άσωμάτων.

4) Ύδραγωγεϊον Λ ο υτ ρ οΰ.—Τά κατά τήν συμβο
λήν τοΰ Ηριδανοΰ καί τοΰ Ίλισσοΰ έκρέοντα ύδατα έκ πα
λαιών υδραγωγείων, άνευρεΟέντων άρτι δι’ έρευνών τοΰ Δή
μου, διηθούμενα υπό τήν άμμώδη αύτοΰ κοίτην, άναφαίνονται 
περί τό ιδιωτικόν σφαγείου. Τά ύδατα ταΰτα ώς καί τά τών 
οχθών τοΰ Ίλισσοΰ σταλάζοντα, δέχεται τό ύδραγωγεϊον 
τοΰτο κάτωθεν τών παλαιών υδραυλικών γεφυρών, διά προ
χείρου χάνοακος, ον άνώρυξαν οί ίδιοκτήται αύτοΰ, άφοϋ άπώ- 
λεσαν τας άρχικάς πηγάς τοΰ υδραγωγείου. Μετοχετεύονται 
οε δι αύτοΰ 100 -150 κυβ. μετρ, υδατος καθ' έκάστην, έξ 
ων μέρος μέν λαμβάνουσιν οί περί τόν Ίλισσόν κήποι, μέρος 
οε μετοχετεύεται διά τοΰ κακώς έκτισμένου κα> έν πολλοϊς πε
πραγμένου υδραγωγείου εις τό παρά τήν οδόν Άδριανοΰ λου- 
τρόν.

5) 1 Ο ρ α γ ω γ ε ι ο ν Σταδίου. — Ού μακράν τής νέας 
γεφύρας του Σταοίου έν τω ρειθρω τοΰ Ίλισσοΰ άνεκαλύφθη 
υπο τής δημοτικής άρχής παλαιόν λιθόκτιστου υδραγωγείου, 
ουτινος τά άναβρυοντα υοατα άντλοΰσιν ήδη οί καραγωγεϊς 
διά τήν κατάβρεξιν τής πόλεως.

6) Κ αλλιρ ρό η. — Τα ύδατα ταΰ^α τής Καλλιρρόης 

εισί μέν κάλλιστα καί διαυγή άλλ’ ούχί καί άφθουα. Τούτοις 
δέ χρώνται πρός πλύσιν καί πόσιν οί πέριξ κάτοικοι.

7) Ύδραγωγεϊον Β ο υ ν ο ΰ. — "Αρχεται άπό τής 
Καλλιρρόης καί άπολήγει είς τάς Χαμοστέρνας έγγύς τής 
Οέσεως Βουνό. Ήν δέ τοΰτο τό άρχαϊον 'Ελληνικόν ύδραγω ■ 
γεϊον, οπερ τανΰν άνήκει τώ Δημοσίφ καί ιδιώταις. Συντη
ρείται δέ διά μικρών έπισκευών, ών ή άξιολογωτέρα εγένετο 
έν έτει 1858 τή άρωγή τής δημοτικής άρχής πρός τόν σκο
πόν τοΰ νά διοχετεύηται μέρος τών ύδάτων τοΰ ύδραγωγείου 
τούτου είς τό δημοτικόν παρά τόν Ίλισσόν σφαγείου. Γό 
ύδωρ ρέει είς δύο μεγάλας δεξαμενάς, ών έκάστη έχει 15 
μέτρα μήκος, 7,60 πλάτος καί 1,40 ύψος. Το δέ ημερήσιον 
ποσόν ανέρχεται είς 900 περίπου κυβ. μέτρα, δι' ων αρδεύον
ται οί πέριξ κήποι καί άμπελοι. Μέγα μέρος όμως τοΰ ύοα- 
τος τούτου άπόλλυται καθ’ όδόν, έκρέον έκ τών έφθσρμενων 
μερών τοΰ ύδραγωγείου. Έπί τής δεξαμενής ύπάρχει Ί ουρ- 
κική πλάξ, ήτις δέν λειτουργεί μέν τήν σήμερον, άναφέρεται 
όμως ύπό πολλών περιηγητών καί κεϊται έπί τής παλαιας 
όδοΰ Πειραιώς. Ή τήν κρήνην ταύτην άποτελοΰσα μαρμάρινη 
πλάξ, ήτις φαίνεται ότι άλλοτε άπετέλει άρχαϊον τύμβον, φέ
ρει τήν έπιγραφήν «Φιλοξενίοης, Επίγειος, Αιγιλιεύς».

8) 'Γ δ ρ α γ ω γ εϊ ο ν Άγιας Ί ρ ι ά ο ο ς. — Το ύοωρ 
είναι ύφάλμυρον καί ούχί καλόν πρός πόσιν. Εν ώρα χειμώ- 
νος μετοχετεύονται καθ’ έκάστην 80—100 κυβ. μέτρα ύθα· 
τος. Ήδη τό ύδωρ τοΰτο χύνεται είς δύο δεξαμενας, ών έκά
στη έχει 9,20 μέτρα μήκος, 7,80 πλάτος καί 1,50 ύψος,χρη
σιμεύει δέ προς πλύσιν τοϊς πέριξ οίκοϋσιν.

9) Ύδραγωγεϊον Γερανιού. — Πλησίον τοΰ πα
λαιού Θεάτρου ύπάρχει οικοπέδου έν ω άναβρύουσι τά ύδατα 
αρχαίου υδραγωγείου τής πόλεως. Μέρος τών ύδάτων τούτων 
συντηρεί δημοτικήν κρήνην, μέρος δέ πωλείται ύπο τοΰ ιοιο- 
κτήτου πρός κατάσβεσιν άσβέστου Οιά τάς οικοδομάς καί 
κατάβρεξιν τής πόλεως. Τό ποσόν τοΰ καθ έκάστην εις μι- 
κοάν τινα δεξαμενήν έκρέοντος υδατος άφικνεϊται εις 40 —50 
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χυβ. μέτρα. Τά έπι τής Πειραϊκής όδοϋ παρά τό νυν ’ίΐδεϊον 
ρεοντα πολλάκις ύδατα προέρχονται έκ τοϋ μέρους τούτου.

10) Γδραγωγεΐον’Α γ α. — Τό ύδραγωγεΐόν τοϋτο 
έρόεύει τούς παρά τόν άγιον Παντελεήμονα κήπους καί διοχε
τεύει καθ’ έχάστην 30 — 35 χυβ. μέτρα υδατος.

11) Ύδραγωγεΐόν Ίππικοΰ.— Τό διά πήλινων 
κρουνών πρό τινων έτών κατασκευασθ’εν ύδραγωγεΐόν τοϋτο 
διοχετεύει 10 — 15 χυβ. μέτρα υδατος χαΟ’ έκάστην έχ μι- 
χρας πηγής άναβλυζούσης έν ταΐς ύπωρείαις τών Πινακωτών. 
Διά τό μικρόν τοϋ ποσόν τοϋ υδατος, ώς λέγουσιν, έτέΟη τό 
καλόν τοϋτο δημόσιον κατάστημα έν ή άκαταλλήλως εύρί- 
σκονται θέσει, τοΰθ’ δπερ καί τοϋτο ήδίχησε χαί τό πεδίον τοϋ 
Αρεως, πρός δέ χαί τά παρακείμενα οικόπεδα.

12) Φ ρέα τα πόλεως. —Έν άπάσαις σχεδόν ταΐς 
οίκίαις τής πόλεως και ιδίως ταΐς κτισθείσαις πρό τοϋ 1872 
ύπάρχουσι φρέατα, έξ ών άντλοϋσιν οί πολΐται τά πρός τάς 
ποικίλας οίχιακάς άνάγκας υδατα. Τά φρέατα ταϋτα είσιν 
ιορυγμένα έκ σχιστολίθω, έν ω τό ύδωρ εύρισκεται είς G — 12 
μέτρων βάθος. Ενεκα τοΰ επικλινούς τών διαστρώσεων τοϋ 
πετρώματος τούτου, τό ύδωρ φερόμενον βραδέως πρός τά χθα
μαλά μέρη κινείται, φυσιχώ τω λόγω, χαί άνανεοΰται. Έχει 
τι τό υφάλμυρου καί τό στυφόν άλλ’ ούχ ήττον είναι εύχά- 
ριστον πρός πόσιν. Έπί τής ποιότητες δμως τοϋ φρεατείου 
τούτου υδατος μεγάλως έπιδρώσιν οί απανταχού χτισθέντες 
λάκκοι ακαθαρσιών ένεκα τής άνά τήν πόλιν έλλείψεως τών 
οχετών. Τά ύδατα ταϋτα μολυνόμενα φθείρονται διά τών διη
θούμενων σεσηπυιών οργανικών ούσιών καί τοΰ άμμωνιακοΰ. 
Ούδεμία έγένετο άνάλυσις τών ύδάτων τούτων, άλλ’ ουδέ 
καν έξητάσθη ποτέ, έάν έν αύτοΐς ύπάρχη νιτρικόν όξύ, δπερ, 
ώς γνωστόν, σχηματίζεται έκ τής σήψεως οργανικών ούσιών.

13) Ύδραγωγεΐόν Χασεκή. — Διά τών ύδάτων 
τούτων αρδεύεται δ,τε βοτανικός κήπος τοΰ Δημοσίου καί 
πολλοί άλλοι περί τά Σεπολια χλπ. Άπό τής εορτής τοϋ 
Άγιου Δημητρίου μέχρι τής τοϋ Άγιου Γεωργίου τά υδατα 

του ύδραγωγείου τούτου άνήχουσι τώ Δήμφ, οστις παραχω
ρεί αύτά πρός άρδευσιν του έλαιώνος.

14) Ύδραγωγεΐόν Μ ε ν ι δ ί ο υ. — Τό έπι τής έπι
φανείας ύδραγωγεΐόν τοϋτο κατεσκευάσθη έν ετει 1862, φαί
νεται δέ οτι λαμβάνει τά ύδατα αύτοϋ, ών τό ποσόν φθάνει 
είς 600 κυβ. μέτρα περίπου καθ’ έκάστην ημέραν, έξ αρχαίου 
τίνος ύδραγωγείου, δπερ θεωροΰμεν ώς τό βόρειον σκέλος τοϋ 
κεντρικού Άδριανείου ύδραγωγείου. Διά τών ύδάτων αύτοϋ 
αρδεύεται ό νέος τοΰ Μενιδίου έλαιών.

15) Ύδραγωγεΐόν 11 ύ ρ γ ο υ. — Ό νϋν ιδιοκτήτης 
τής άγροτικής έπαύλεως τοΰ Πύργου κατεσκεύασεν κατά το 
παρελθόν έτος μικρόν ύδραγωγεΐόν δι’ ού προμηθεύεται τά έκ 
τής διηθήσεως τοϋ έδάφους προερχόμενα ύδατα 150 κυβ. μέ
τρα περίπου, δι’ ών αρδεύεται μέρος τοΰ κτήματος.

16) Βαρυπόμπι. — Έν τή περιφερεία τής άγροτικής 
ταύτης ιδιοκτησίας, κειμένης έν ταΐς ύπωρείαις τοΰ Πάρνηθας 
νοτιοδυτικώς τής Δεκελείας, ύπάρχουσι πολλαχοϋ ρύσεις άνα- 
βρυόντων ύδάτων έκ τοΰ ίππουριτικοΰ ασβεστόλιθου καί τών 
έπιγενεστέρων πλειόκαινων διαπλάσεων, άτινα άπόλλυνται έν 
τοϊς ρύαξι καί ταΐς ρωγμαΐς. Αί έν έρειπίοις οίκοδομαί, αί 
κρήναι και τά μικρά έπί τής έπιφανείας υδραγωγεία καί τά 
ύπολειπόμενα όπωροφόρα δένδρα έπιμαρτυροϋσι τήν σημασίαν 
ήν είχε καί έπί τουρκοκρατίας έτι ή θέσις αύτη. Ή νϋν λει
τουργούσα δια τούς ποιμένας εκροή, «Κοντοΰτο» καλούμενη, 
παρέχει άξιόλογον καί δροσερόν ύδωρ 400 περίπου κυβ. μέ
τρων καθ’ έχάστην. Ου μακράν αυτής έκ τοϋ σπηλαίου «Βι- 
ζίων» καλουμένου έκρέουσι 700 — 800 μέτρα κυβικά· ώσαϋ- 
τως καί έν τή θέσει Σάκκουλα έκρέουσι 200—300 κυβ. μέ
τρα ύδατος καθ’ έκάστην. Τά ύδατα ταϋτα δύνανται νά πολ- 
λαπλασιασθώσι διά μικρας δαπάνης καί μετοχετευθώσιν είς 
τήν πόλιν διά τοΰ Άδριανείου ύδραγωγείου, δταν ή έκκάθαρ- 
σις αΰτοΰ φθάση έν τοϊς πέριξ τών πηγών τούτων, όπου ήδη 
άνιχνεύσαντες, άνεύρομεν αυτό.

17) Ύδραγωγεΐον Δέχιλείας. — ΟΙίΜιλίυς έπι*
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χειρήσας αλλεπαλλήλους ύδραυλιχάς εργασίας έν τή έπαύλει 
αύτοϋ εύρε χαί μετωχέτευσεν έκ τών υψίστων φαράγγων τοϋ 
Πάρνιθος διαυγή και πολλά ύδατα, άτινα πρότερον διηθούμενα 
άπώλλυντο έν τοϊς άσβεστολίθοις, ήδη δέ άρδεύουσι τήν έξο
χου καλλονής έπαυλιν τής Δεκελείας.

18) Κ ηφι σ σός. — Τά ύδατα τοϋ Κηφισσοΰ είσί μονι- 
μώτερα, τό δέ ποσόν αύτών πολλω μειζον τοϋ τών ύδάτων 
τοϋ Ίλισσοΰ. Κατά τήν θέσιν Μονομάτι δέχεται ό Κηφισσός 
χαί τά έξ ‘Αδριανείου φρέατος άναβρύοντα ύδατα 700 — 800 
περίπου κυβ. μέτρα, άτινα χινοΰσι τόν πρό τινων μηνών υπό 
τής δημοτικής αρχής άγορασΟέντα υδρόμυλον. ΈνταϋΟα 
ύπήρχεν έπαυλις πλουσίου και ισχυρού Οθωμανού, οστις καθ’ 
α ή παράδοσις λέγει, «ότέ μέν έδιδε ύδωρ εις τά Σεπόλια 
(ο·.ά τοϋ Κηφισσοΰ), ότέ δέ πάλιν είς τήν πόλιν (διά τοϋ ύπο- 
γείου Αδριανείου όχετοϋ).» Τά ύδατα τοϋ Κηφισσοΰ κινοϋσιν 
άπό τής θέσεως Μονομάτι μέχρι τών Σεπολίων 17 υδρόμυ
λους, έκείΟεν δέ άρδεύουσι τούς περί τά Σεπόλια κλπ. κήπους.

19) Υδραγωγεία Κηφισιάς. — Τά ύδατα τοϋ 
γνωστού Κεφαλαρίου καί τών υδραγωγείων τών έκκαθαρθέν- 
των και έπισκευασθέντων πρό μικροϋ ύπό τοΰ κ. Κασσαβέτη 
είσιν άξια παντός λόγου. Τό ποσόν τοϋ ύδατος φθάνει μέχρι 
2500 -3000 κυβ. μέτρα. Δι’ αύτοϋ δέ αρδεύονται τά κτή
ματα τών χωρίων Κηφισίας, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Ηρα
κλείου καί πολλαί άλλαι άγροτικαί κτήσεις. Μέρος τών ύδά
των τούτων ήδύνατο νά μετοχετευθή εύχερώς εις τήν πόλιν 
διά τοϋ Αδριανείου ύδραγωγείου. Τό μέτρον τοϋτο, περί ού 
έγένετο ήδη σχέψις, δύναται τά μέγιστα νά διευκολύνη καί 
έπιταχύνη τήν τοσοϋτον άναγκαίαν έκκάθαρσιν καί άναχαί- 
νισιν τοϋ ’Αδριανείου ύδραγωγείου τούτου τής πόλεως, έάν δέν 
άποφασισθή άλλο οίκονοαιχώτερον καί λυσιτελέστερον.

20) Τ δ ρ α γ ω γ ε ϊ ο ν Κ ο υ κ ο υ 6 α ο ύ ν ω ν. — Ό ε
λαίων τοΰ χωρίου τούτου άρδίύεται δι’ ύδατος, όπερ άναβρύε: 
έξ αρχαίου φρέατος κατά τήν θέσιν αγίαν'Βαρβάραν, άνήχον- 
ΐοφ είς έγχάρσιόν τι τοϋ Αδριανείου υδραγωγείου. Το καθ’ ί-
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κάστην έκρέον ποσόν συμποσοϋται περίπου είς 600 —700 

κυβ. μέτρα.21) Ρ υ α κ ι ο ν Β ρ α χ α μ ί ο υ. — Αί περί τήν Καλογρέ- 
ζαν καί τό Βραχάμι κτήσεις καί αί τής Ριζαρείου Σχολής 
αρδεύονται δι’ ύδάτων άναβρυόντων έκ φρεάτων έγκαρσίου τί
νος τοϋ ‘Αδριανείου ύδραγωγνίου, ιδίως δέ κατά τήν θέσιν 
Μπισπίρι. Τό ποσόν τοΰ ύδατος τούτου φθάνει καθ’ έκάστην 

είς 300—500 κυβ. μέτρα.
22) Ύδραγωγεϊον Ηρακλείου.— Καί τό χωρίον 

τοϋτο προσπορίζεται τά ύδατα αύτοϋ 80 — 100 κυβ. μέτρα 
έξ έγκαρσίου τίνος ύδραγωγείου τών τοΰ Άδριανοΰ· ταΰτα δέ 
άνυψούμενα μετοχετεύονται διά μικρού υδραγωγείου είς τό 

χωρίον.
23) Υδραγωγείου Χαλανδρίου.— Το δροσερόν 

καί διαυγές ύδωρ τοΰ Χαλανδρίου (80 — 100 κυβ. μέτρα καθ’ 
έκάστην) συνάγεται έκ τών οχθών τοϋ ομωνύμου ρύακος τοΰ 
φερομένου πρός τό Πεντελικόν, καί μετοχετεύεται δι’υπογείου 

ύδραγωγείου.
21) 'Γ δ ρ α γ ω γ ε ί ο ν Πεντέλης. — Εγγύς τής ίε · 

ράς Μονής ύπάρχει δεξαμενή 25 μ. μήκους 11 μ. πλάτους 
καί 2 μ. Βάθους, ήτοι χωρητικότητος 560 κυβ. μέτρων, ήτις 
πληροΰται δι’ ύδάτων διοχετευομένων δι’ ύδραγωγείου λελα- 
ξευμένου έν τω σχιστολίθω καί διευθυνομένω πρός τάς φάραγ- 
γας τοϋ Πεντελιχοϋ. Τό ποσόν τοϋ καθ’ έκάστην διοχετευο- 
μένου ύδατος φθάνει είς 200 - 220 κυβ. μέτρα. Παραπλεύ- 
ρως τής όδοΰ τοϋ Πεντελιχοϋ ύπάρχει ρυάκιον περιέχον καί έν 
ώρα θέρους υδατα. Περί αύτό φαίνονται ερείπια μύλων, πολύ 
δέ κατωτέρω είς τάς δεξιάς όχθας τοΰ φαραγγώδους τούτου 
ρυαχίου φαίνεται λελαξευμένον ύδραγωγεϊον μεγάλων δια
στάσεων ούπω έξετάσθέν καί γνωσθέν καλώς. Φαίνεται δί 
διευθυνόμενου είς τήν Οέσιν Λουτρό καί Καλογρέζαν.

25) Υμηττός. — Τά περί τον 'Υμηττόν υδραγωγεία 
τοϋ Σταυρού (Κολώνα) καί άγιου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, 
λελαξευμένα έν σχιστόλιθο,» καί ασβεστόλιθο,», παρέχουσι μι- 
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χρα ποσά υδατος, δι’ ών συντηρούνται μικρότερα'. κρήναι.
26) Ύδραγωγεϊον Δ ε σ π ό τ η. — Ού μακράν τής 

Σκοποβολής, αριστερόθεν τής προς τήν Καισαριανήν άγούσης 
όδοΰ, εύρίσχεται φρέαρ εύρύτατον, οπερ είναι ώρυγμένον έν
τός συμφυρματικών λιμασμάτων καί είχε βάθος 20 μ., έξ ών 
τά 12 πληροΰνται υδατος (μηνί Όκτωβρίω). Πρός άνατολάς 
τοΰ φρέατος τούτου άνευρε πρό τινων μηνών ή δημοτική 
αρχή μικρόν καί τοπικής χρήσεως ύδραγωγεϊον, οπερ διοχέ
τευε τά πλημμυροΰντα άπό τίνος οπής, κείμενης 5 περίπου 
μέτρα ύπό γής, ύδατα τοϋ φρέατος είς τόν πλησίον αμπε
λώνα άλλοτε κήπον τοΰ Δεσπότη. Τό φρέαρ τοΰτο καί έν με- 
γίσταις άνομβρίαις περιέχει ύδωρ, τοΰθ’ οπερ επιμαρτυρεί' τό 
ύπό γής υδροφόρου τοΰ έδάφους κατά τήν περιφέρειαν ταύτην.

27) Π η γ αί Κ α ι σ α ρ ι α ν ή ς. — Αί πηγαί αύται δέν 
άναβρύουσιν άφθόνως, περιέχουσιν όμως άξιολογώτατα πό
σιμα ύδατα, διό πολλοί τών κατοίκων τής πόλεως ’Αθηνών 
προσπορίζονται έντεΰθεν τό πρός πόσιν ύδωρ. Ή συνήθεια ό
μως αύτη πολύ ήλαττώθη άφ’ ής εποχής διωχετεύθη είς τήν 
πόλιν τό ύδωρ τοϋ Άδριανειου ύδραγωγείου.

28) Πηγή Περσου. — Έν ταϊς βορειοδυτικούς ύπω- 
ρείαις τοϋ Βριλησσοΰ άναβρύειέντή θέσει Περσώ ή Ποδαράδες, 
λαλουμένη, πηγή έξ άσβεστολιθιχής πέτρας, ήςτό ημερήσιον 
ποσόν τών ύδάτων φθάνει είς 1000—1200 κυβ. μέτρα. Τά 
ύδατα τής πηγής ταύτης είναι βαρέα, έχουσιν άνεπαίσθητον 
αλκαλικήν γεϋσιν καί κατά τι υφάλμυρου, δέν είναι δέ έντε- 
λώς διαυγή. ’Από τής πηγής τά άναβρύοντα ύδατα σχημα- 
■ϊίζουσι μικρόν ρυάκιον, δϊ ού κινούνται οί υδρόμυλοι τοϋ κτή
ματος τοΰ Άγιου Τάφου καί αρδεύονται οί κήποι τών ΙΙατι- 
σίων. Δέν Οά ήτο άσκοπου, έάν έγίνετο μικρά τις έρευνα έν
ταϋθα, όπως βεβαιωθή τις εάν τά ύδατα ταΰτα άναβρύωσιν 
έξ άληθους πηγής ή έκ τίνος πεφραγμένου καί αγνώστου ύδρα
γωγείου.

20) Ύδραγωγεϊον Ιίατισίων-καί Κυψέλης.— 
'Ιζνταΰθα ύπάρχουσι πολυάριθμα τοπικής χρήσεως υδραγωγεία 

λελαξευμένα έν πέτρα. Τό έδαφος φαίνεται έν Πατισίοις λίαν 
υδροφόρον, διό διά μικράς έπιμήκους υπογείου σύριγγος, άνο- 
ρυχθείσης πρό τινων έτών έν κήπω, εύρέθησαν αρκετά ύδατα 
πρός χρήσιν τοΰ τε ίδιου κήπου καί τινων γειτονικών.

30) 'Ύδατα Φ α λ ή ρο υ.—Διά μικρών άρτεσιανών και 
διά κοινών φρεάτων απέκτησαν οί νέοι οίκήτορες τοΰ Φαλή
ρου ύδατα, ών έστερεϊτο ή άκτή αύτη πρό μικρού.

31) Γ λ υ κ ο ν έ ρ ι Φαλήρου. — Τά διά τών ελωδών 
τόπων διηθούμενα ύδατα καί κατά τήν Φαληρικήν ακτήν 
συμβάλλοντα, είσί μεν γλυκέα, αλλά μεμολυσμένα διά παν- 
τοίων σεσηπυιών οργανικών ύλών, αιτινες καθιστώσιν αύτά 
ού μόνον άχρηστα πρός πόσιν, αλλά καί τά μάλιστα έπιβλα- 
βή τή ύγεία. Έν θέσει «Γλυκονέρι» καλουμένη, τά ελώδη 
ταΰτα ύδατα σχηματίζουσι ρυάκιον 2 περίπου μέτρων πλά
τους καί 4 — 5 ύφεκατομέτρων βάθους, οπερ σχεδόν καθ’ ολας 
τάς ώρας τοϋ έτους ρέει αενάως καί έκβάλλει είς τήν θάλασ
σαν. Έκ τής έξετάσεως δέ τών ύδάτων τούτων έπανειλημ- 
μένως κατά καιρούς καί κατά παραγγελίαν τής δημοτικής 
άρχής, εύρον οτι τό ρυάκιον τοΰτο φέρει εις τήν θάλασσαν 
30 — 40 λίτρας υδατος καθ’έκαστον δευτερόλεπτου τής ώρας, 
ήτοι 2,592 έως 3,456 μέτρα κυβικά ύδατος καθ’ έκάστην. 
Εάν διά χημικών άναλύσεων καί συνεχών πειραμάτων άπο- 

οειχθή, οτι διά τής έπιδράσεως τοΰ ήλιου τά ύδατα ταΰτα 
Εξατμιζόμενα οέν γεννώσι νοσογόνα αέρια, δύναται τις νά χρη
σιμοποίηση αύτά πρός τε τήν δενδροφυτείαν καί τήν κατά- 
βρεξιν τών κεντρικωτέρων οδών τής πόλεως, τών τοϋ παλαιού 
Φαλήρου, τοΰ Πειραιώς, τών Πατισίων κλπ.

32) Ύδραγωγεϊον Πειραιώς. — Τό έπίνειον τού 
άστεως κατά τήν άρχαίαν ελληνικήν εποχήν δέν ηύμοίρει 
πολλών ύδάτων, άλλ’ όμως οί ύδραυλικοί Ρωμαίοι έπροίκισαν 
καί τήν νυν άναγεννηθεϊσαν, ταχέως αύξομένην καί τά μά
λιστα πεπλουτισμένην διά βιομηχανικών καταστημάτων πό
λιν τοΰ Πειραιώς δι’ ύδραγωγείων, ών ή πρό όλίγων έτών 
άνακάλυψις άπέβη εύτυχές εύρημα δι’ αύτήν, Έπί πολλά

ΕΤΟΣ 7-ΦΪΑ. 78—ΑΪΓΟΪΣΤΟΣ 1879, 
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έτη ή πόλις ύδρεύετο έκ φρέατος. Τδ ύδωρ αύτοϋ ήντλεΐτο 
διά μαγκάνου και διωχετεύετο έντεΰθεν εις τήν πόλιν διά μι
κρού λιθόκτιστου έπι τής έπιφανείας υδραγωγείου, δπερ καί 
τανϋν υπάρχει· διενέμετο δέ έν τή πόλει εϊς τάς δλίγας τότε 
κρήνας διά πηλίκων κρουνών. Έν έ'τει 18G6 ό τότε δήμαρ
χων κ. Μουτσόπουλος κατεσκεύασεν έν ταΐς ύπωρείαις τοΰ 
Κορυδαλλού 2 περίπου χιλιόμετρα μακράν τής ακτής, κατά 
τήν Οέσιν Βέραν ή Πηγάδαν, κυκλικήν δεξαμενήν λίθόκτι- 
στον, έχουσαν 20μ διάμετρον καί κειμένην 5μ ύπέρ τήν έπι- 
φάνειαν τής θαλάσσης. Άπο τής δεξαμενής ταύτης διηυθύ- 
νοντο άκτινοειδώς ύπόγειοι οχετοί, δι’ ών περισυνήγετο τό 
ΰδωρ έκ τού υδροφόρου έδάφους. Παρά τήν δεξαμενήν ταύτην, 
τήν Πηγάδαν, έτέθη άτμαντλία 12 ίππων δυνάμεως, ήτις 
αντλεί 20 λίτρας υδατος άνά παν δευτερόλεπτου. Τά αντλού
μενα υδατα μετωχετεύοντο διά λιθόκτιστου ύδραγωγείου είς 
τό ήδη ρηθέν ύδραγωγεΐόν τής πόλεως. Άλλά μετ’ οΰ πολύ, 
ήτοι έν έτει 1870, άνεκαλύφθη παρά τήν κυκλικήν δεξαμε
νήν τό σήμερον λειτουργούν ύδραγωγεΐόν, δπερ έχει 1,30 μ 
ύψος καί 0,70 πλάτος καί διευθύνεται βορειοανατολικώς 
προς τά άνω μέρη τού λεκανοπεδίου. Τό ύδραγωγεΐόν τούτο 
πού μέν είναι λελαξευμένον έν τή πέτρα, πού δέ άνέχεται 
διά μεγάλων όωειδών κεράμων, έχει δέ ώς τό τής πόλεως 
τών Αθηνών καθ’ ώρισμένας αποστάσεις φρέατα.

Κατά τήν πορείαν τής έζκαθάρσεως τού ύδραγωγείου καί 
τής έπερχομένης έπαισθητής αύξήσεως τών ύδάτων, ήτοι άπό 
τοϋ 1871 —1875, ή δημοτική άρχή έθετο άλλην άτμαν- 
τλίαν δυνάμεως 20 ίππων, αντλούσαν 30 λίτρας υδατος άνά 
παν δευτερόλεπτου τής ώρας, καί καπεσκεύάσε μεγάλην καί 
ώραίαν δεξαμενήν 25'1 ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης είς 
τό άκρον τής οδού νοσοκομείου, κατά τήν θέσιν Μύλους κα- 
λουμένην, ήν ήνωσε μετά τής άτμαντλίας διά σιδηρών σω
λήνων τών 0,25 καί 0,30 μ. διαμέτρου έν άποστάσει 3,600 
μ. Ή δεξαμενή αυτή έ’χει 58 μ. μήκσς, 22 πλάτος καί 5 
βάθος καί υποδιαιρείται ςίς 6 μέρη συγκοινφνοϋντα πρός άλ- 

ληλα δι’ ύδροφραγμάτων. Άπό τών μεγάλων αγωγών άπο- 
σπώνπαι σίδηροί σωλήνες ελασσονών διαστάσεων άνά πάσαν 
τήν πόλιν, ών τό ολικόν μήκος συμποσοΰται είς 10,000 μέ
τρα. Ουτω λοιπόν ή πρό ολίγων έ’τι έτών άνυδρος πόλις τοϋ 
Πειραιώς έχει σήμερον υδατα, άτινα διανέμει είς 38 κρήνας 
δημοτικάς, εϊς 220 ιδιωτικός οικίας καί είς 16 βιοτεχνικά 
καταστήματα. "Εκαστον μέτρον κυβικόν υδατος πωλείται 
άντί δρ. 60, έκαστον δέ ήμισυ άντί δρ. 40, διανέμεται δέ 
ζαί καταμετρείται δι’ ύδρογνωμόνων. Έν μόνον δέν προεΐδεν 
ή δημοτική άρχή, ότι δηλαδή ή πόλις έπεκτείνεται καί καθ’ 
ύψος καί οτι άπασαι αί οίκίαι, αϊτινες κεΐνται άνωτέρω τής 
ρηθείσης δεξαμενής, στερούνται τοϋ ευεργετήματος τούτου 
τής διανομής τών ύδάτων.

33) Ύδραγωγεΐόν Χα'ϊδαρίου ζαί Πυριτι
δοποιείου. — Βορειοανατολικώς τής Μονής Δαφνιού κεΐ- 
ται τό Χαϊδάριου. Ένταΰθα ύπάρχει άγνωστου διευθύνσεως 
μέγα ύδραγωγεΐόν ωσαύτως ρωμαϊκής κατασκευής- Έν τώ 
Πυριτιδοποιείω έκαθαρθέν άρχαΐον ύδραγωγεΐόν παρέσχεν αρ
κετόν ποσόν υδατος πρός τάς άνάγκας τοΰ βιοτεχνικού τούτου 
καταστήματος.

34) Φρέατα. — Φρέατα ύπάρχουσιν έφ’ όλου τού Λεκα
νοπεδίου. ΙΙαρέχουσιν ουζ. ολίγα ποσά υδατος ποός τοπικήν 
χρήσιν τών αμπέλων, έλαιών καί κήπων, είσι δέ απανταχού 
έφωδιασμένα διά σιδηρών ύδρευτικών μηχανών (Noria), κα- 
τασκευαζομένων έν τοϊς μηχανοποιείοις τοϋ Πειραιώς. Αί τοϋ 
παλαιού είδους άρδευτικαί μηχαναί μέ κάδδους πήλινους, 
μαγκάνια καλούμενα·., έξέλιπον έκ τοΰ λεκανοπεδίου. ’Ήδη 
οέ ήρξαντο νά τοποθετώσι πρός άντλησιν τών φρεατείων ύδά
των καί αντλίας άτμοζινήτους.

Πλησίον τών Παλαιών Λιοσίων ύπάρχει φρέαρ βΖοφρέα» 
καλούμενον 4 μ βάθους, ούτινος τό δροσερόν ύδωρ δέν έκλεί- 
πει ουδεμίαν ώραν τού έτους παρέχον ουτω μεγίστας ευκο
λίας τοϊς κατοίκοις τών είρημένων χωρίων. Τό φρέαρ τοϋτο 
έίνα:, ώρυγμένον έν τρις λιθάσμασ·. τής τριτογενούς έποχής, 
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έν δέ τώ πυθμένι αύτοϋ υπάρχει, ώς λέγεται, μικρά φυσική 
σύριγξ, άγουσα προς τά ένδότερα τοϋ παρακειμένου λόφου. 
Έάν έπεχείρουν τήν άνόρυξιν τάφρου έπι τής επιφάνειας κα1. 
υπογείου όχετοϋ ήδύναντο νά άποκτήσωσιν οί κάτοικοι ρέοντα 
υδατα πρός άρδευσιν τών πέριξ αύτών κτημάτων.

35) "Γδατα Πάρνηθος. — Ό Πάρνης έστί τά μά
λιστα υδροφόρος. Ένθεν μέν τοΰ λεκανοπεδίου έδρόσιζε διά 
τοΰ ’Αδριανείου ύδραγωγείου τής ’Αθήνας, έκεΐθεν δέ δι’ άλ
λου υδραγωγείου τήν ’Ελευσίνα. Ό ορεινός ούτος όγκος συ
νίσταται έξ ασβεστόλιθων τής κρητίδος, οΐτινες έπικάθηνται 
έπι άργιλλικών σχιστόλιθων και ψαμμιτών. Άμφότερα τά 
τελευταία πετρώματα και ιδίως κατά τήν επαφήν μετά τών 
επικειμένων ασβεστόλιθων, περιέχουσι πολλά και λίαν δροσε
ρά υδατα, άτινα σχηματίζουσι πηγάς ών τά υδατα άπόλλυν- 
τάι έν ταΐς φάραγξι τών κρημνωδών και αποτόμων αύτοϋ 
υψωμάτων.

Εις τρεις κατηγορίας διαιρούνται αί περί τών ύδάτων τοΰ 
Πάρνηθός ερευναι, τάς όποιας έ’χομεν ύπ’οψιν· Α) ύδατα Γιαν- 
νούλας ή Χασιάς τά όποια, καλούμενα καϊ χειμερινά, πηγά- 
ζουσι έκ τής διαλύσεως τής χιόνος τοΰ Πάρνηθος, ρέουσι μό
νον τόν χειμώνα μέχρι τοΰ ’Απριλίου, είσαγόμενα δέ παρά 
τήν ίεράν Μονήν τής Παναγίας τών Κλειστών άπό τίνος 
άβάτου καϊ βαθυτάτης φάραγγος εις έκτισμένον τινα (άπό 
τοΰ 16 αίώνος κατά τήν έν έτει 1801 παράδοσιν τοΰ Άγ
γλου περιηγητοΰ Ε. Dodwell) άνοικτόν χάνδακα, περιελισ- 
σόμενον έν ταΐς ϋπωρείαις τοΰ Πάρνηθος καϊ τοΰ προφήτου 
Ήλιου τής Χασιας, καταλήγουσιν είς φυσικόν ρυάκιον δπερ 
έκεΐθεν φέρεται είς τό λεκανοπέδιον, άρδεΰον τά κτήματα τών 
χωρίων Χασιάς, Παλαιών Λιοσίων, Πύργου, Άνάκασσας κλπ. 
Έκεΐθεν δε ένούμενον τοϋτο μετά τών ύδάτων τοΰ Κηφισσοΰ 
αρδεύει τον περϊ τόν Άγιον Σάββαν ελαιώνα κλπ. Τά ύδατα 
ταΰτα άνήκουσι τώ δήμω τών Αθηναίων, οστις παραχωρεί 
αύτά άντ'ι 10 —12 χιλ. δραχμών ζατ’-έ'τος, οί δέ ένοικιαστα; 
λαμβάνουσι πρός άρδευσιν έκάστου στρέμματός δρχ. 2.

Β) Πηγαι Πάρνηθος άδιακόπως άναβλύζουσαι yaa άπολ- 
λύμεναι έν ταΐς ρωγμαΐς, άποτελωΰσαι δέ χείμαρρους έν ώρα 
χειμώνος ορμητικούς. Σημαντικώτερον είναι τό ρυάκιον οπςρ 
άρχεται άπό τών ύψίστων ανωφερείων τοΰ Πάρνηθος, Αγίας 
Τριάδος, φέρεται καϊ συμβάλλει είς τόν φάραγγα τών Κλει
στών, ήν κοινώς καλοΰσι ποτάμι τοΰ Όζιά ή τής Γκούρας, 
καϊ ήτις διευθύνεται πρός τό Θρυάσιον πεδίον· τό ρυάκιον 
τοϋτο -δέχεται καί τά ύδατα τών πηγών Αγίας Τ^ιάδ,ος,Ρου- 
μάνι καϊ Άλωνάκι. Μεταξύ τών διαφόρων πηγών ύπέρ τάς 
οχθας τοϋ ποταμοΰ Όζια ή σπουδαιότερα είναι ή τής Τζού
ρας, μίαν περίπου ώραν άπέχουσα άπό τής θέσεως Άλωνάκι 
καϊ τρεις άπό τοΰ χωρίου τής Χασιας. Ή πηγή αύτη κεΐ- 
ται είς 975 μ. ύψος υπέρ τήν θάλασσαν, άναβρύει δέ καθ’ ο- 
λον τό έτος καί είναι άφθονωτέρα κατά τον χειμώνα. Είς 
2500 — 3000 κυβ. μέτρα άναβιβάζεται ή ποσότης τών καθ’ 
έκάστην ημέραν άναβρυόντων έξ αύτής ύδάτων (έζτίμησις 
κατά Μάϊον μήνα), τά όποια έκρέουσι ακριβώς κατά τήν συ- 
νεπαφήν τών άργιλλικών σχιστόλιθων καϊ τών ασβεστόλι
θων πλησίον μεγάλης πλατάνου. Έάν διηρευνάτο τό ύδωρ 
τοϋτο καί άπεμακρύνοντο τά αίτια τής στενοχώριας αύτοϋ 
διά τής εύρύνσεως τών έκροών του, τό ποσόν αύτοϋ ήθελε 
κατά πολύ αύξηθή. Ιδού, λέγει ό Κ. Κορδέλλάς, τω όντι να- 
μάτιον δροσερόν καϊ διαυγές, οπερ άπόλλυται έν τοϊς ρείθροις 
τών φαράγγων, ένώ τούναντίον ήδύνατο νά δροσίζη τούς Α
θηναίους. Ού μακράν τής πηγής ταύτης όρώνται τοίχοι πα
λαιού μύλου καί έν τή άπέναντι όχθη τοΰ ”0ζια κέραμοι καϊ 
οπτόπλινθοι ήρειπωμένου ύδραγωγείου. Είς άπόστασιν 1 '[, 
ώρας κεϊται ή πηγή τής Φυλής είς ύψος 854 μ. ύπέρ τήν 
θάλασσαν, παράγουσα 600 περίπου κυβ. μέτρα ύοατος άνα- 
βρύοντος έξ ασβεστόλιθου, οπερ σχηματίζον μικρόν ρυάκιον 
άπόλλυται έν ταΐς έγγύς φάραγξιν.

Γ) Έπϊ τής έκεΐθεν τοϋ Πάρνηθος κλιτύος πρός τήν Ελευ
σίνα άπαντώνται ίχνη μεγάλου ύδραγωγείου μή έξερευνηθέντα 
έτι, μαρτυροϋντα δέ ώς έκ τών ύδραυλικών έργων τής έπϊ
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21,000 περίπου μέτρα έχτάσεως αύτών, δι’ όπτολίθων, λε- 
λαξευμένων βράχων ασβεστόλιθου (πλάτος 0,55 μ. και ύψος 
1,30) καϊ αψίδων, τήν έν τοϊς πρότερον χρόνοις σπουδαιό- 
τητα τής Έλευσϊνος καϊ έν γένει τήν σημαντικότητα τών 
υδατίνων τοϋ Πάρνηθος προμηθειών.

Κ.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΠΡΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ.

Δέν γνωρίζομεν τούς ιδιαιτέρους έπιχειρηματικούς ορούς, 
ύφ’ οΟς ή έν Πειραιεϊ βαμβακουργική βιομηχανία κινεί τάς 
παραγωγικάς δυνάμεις της. Άλλ' οσον άφορα τήν παραγω
γικήν τοϋ νήματος δαπάνην καϊ τό αυστηρόν πνεϋμα τής 
κατ’ αύτήν οικονομίας, κρίνομεν ούχί άπο σκοπού τήν πρός 
τούς ήμετέρους χορηγίαν τοΰ έπομένου παραδείγματος έκ τής 
οικονομικής τών Γαλλικών έργοστασίων άναπτύξεως. Πρό
κειται περϊ Νορμανδ-.κοϋ νηματουργείου, περιέχοντος 10,200 
ατράκτων καϊ παράγοντος νήμα άριθμοϋ 16 — 20, αί έπϊ τοϋ 
όποιου πληροφορίαι άνήκουσιν είς είδικάς έρεύνας τής πρό τί
νος όργανισθείσης προς τοΰτο Τελωνιακής έν Γαλλία έξετα- 
στικής Έπιτροπής.

Κατά τό 1868 έκάστη έν αύτώ άτρακτος παρήγεν 20,2 
χιλιόγραμμα νήματος· τώ 1869 χιλιόγρ. 23,3· τώ 1874 
χιλ. 23,6· τώ 1875 χιλ. 25,2· τω 1876 χιλ. 24,4· τώ 
1877 χιλ. 24,6· τώ 1878 χιλ. 21,8. Έπϊ έκάστου χιλιό
γραμμου νήματος βαμβακηροΰ υπολογίζεται έν τώ νημα
τουργεία» τούτου παραγωγική δαπάνη είς 3,604 χιλιοστά 
τής νέας δραχμής (ήτοι 3 * ι0 νέας δραχμής, πλέον 4 χιλιο
στά αύτή;) τώ I 8<>8, είς 3,783 τώ 1869, είς 3,040 τω 
1874, είς 2,739 τώ 1875, είς 2,753 τώ 1876, είς 2,436 
τφ 187 7 καϊ είς 2,531 τώ 1878.

Ένώ κατά τό 1868 έν τή παραγωγική ένός χιλιογράμ- 
μου νήματος δαπάνη υπολογίζεται είς 2,844 χιλιοστά τής
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νέας δραχμής ή άξία τοΰ νηματοποιηθέντος βάμβακος (μετά 
προηγουμένην άφαίρεσιν τής άξίας τών άπορριμάτων αύτοΰ), 
τώ 1869 ή αξία αύτη άναβαίνει είς 3,108, ϊνα τφ 1874 
καταβή είς 2,412, τώ 1875 είς 2,132, τώ 1876 είς 2,117, 
τώ 1877 είς 1,778, καϊ τώ 1878 είς 1831.

"Οσον άφορα τήν νηματοποίησιν, ένώ κατά τό 1868 είς 
παραγωγήν ένός χιλιογφάμμου νήματος άπητοϋντο 0,760 χι
λιοστά τής νέας δραχμής, τφ 1869 κατέβη ή παραγωγική 
αύτη δαπάνη είς 0,675, τώ 1874 είς 0,628, τώ 1875 είς 
0,607, ίνα άναβή τφ 1876 είς 0,636, τώ 1877 είς 0,658 
καϊ τώ 1878 έτι μάλλον είς 0,700.

Ύπολογιζομένης είς 100 τής παραγωγικής τοΰ νηματουρ- 
γηθέντος βάμβακος δαπάνης έν τώ ύπ' όψιν Νορμανδικά» νη- 
ματουργείφ, 7 8,9 άνήκουσιν είς άξίαν τοΰ βάμβακος καϊ 21,1 
είς έξοδα νηματουργίας τώ 1868, είς 82,1 τό α'καϊ·είς 17,9 
τό β' τώ 1869, είς 79,5 τό α’ καϊ είς 20,5 τό β' τώ 1874, 
είς 78 τό α' καϊ είς 22 τό β' τφ 1875, είς 77 τό α' καϊ είς 
23 τό β' τώ 1876, είς 73 τό α' καϊ είς 27 τό β' τώ 1877, 
είς 72,3 τό α' καϊ είς 27,7 τό β' τώ 1878.

Ή άναλογία τών έπϊ τής νηματουργίας φόρων απέναντι 
τών νηματουργικών δαπανών είναι 26,3 τοϊς °/0 τω 1868, 
- 29,6 τοϊς ·/. ’<? 1869, — 31,9 τοϊς % τφ 1874,— 33 
τοϊς % τώ 1875, — 31,4 τοϊς % τώ 1876, — 30,4 τοϊς */ 0 
τφ 1 877 καϊ 28,6 τοϊς °]0 τω 1878.

Ή μεγαλειτέρα κυρίως νηματουργική δαπάνη έν τώ 
άνωτέρφ, ώς είδομεν, έλέγχφ άνήκει είς τό έτος 1868 άνα- 
βαίνουσα είς 0,760 τής νέας δραχμής, καϊ ή μικρότερα ανή
κει είς τό έτος 1875 καταβάσα είς 0,607. Ιδού πώς μεταξύ 
τών δύο τούτων έτών διανέμονται τά καθέκαστα έξοδα, α) 
Τώ 1868. —μισθοί 0,352 ν. δρ., άνθρακες 0,1 15, διεύθυνσις 
καϊ γενικά έξοδα 0,096, φορολογία 0,014, ασφάλεια 0,017, 
φωτισμός 0,001, χάρτης είς περιτύλιξιν καϊ σωλήνες χάρτι
νοι 0,013, συλλήβδην δέ διατήρησις καϊ έπισκευή, ψήκτραι, 
χορδαϊ βαμβακηραϊ καϊ λιναϊ, κνάφη άπό καουτσούκ, έλαιον
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xat λίπος, Χιβώτια άποστολής, μαγαζεΐον, καθαρισμός καπνο
δόχου, κύλινδροι και διάφορα, τό ολον 0,143. β') Τω 1875. 
— μισθοί 0,259 ν. δραχμής, άνθρακες 0,082, διεύθυνσις και 
γενικά έξοδα 0,080, φορολογία 0,015, ασφάλεια 0,015, φω
τισμός 0,009, χάρτης είς περιτύλιξιν καϊ σωλήνες χάρτινοι 
0,018, συλλήβδην δέ τά προειρημένα, διατήοησις, έπισκευή 
κλπ. 0,129.

Θά εΐπη τις: ξηροί αριθμοί. Άπαντώμεν: δύνανται νά γεί- 
νωσι χλωροί είς χεϊρας τών ήμετέρων έργοστασιαρχών, άμα 
υποβληθώσιν ύπ αύτών είς αύστηράν άνάλυσιν καϊ σύγκρισιν 
προς τά έν τοϊς έργοστασίοις των συμβαίνοντα. Ή προαγωγή 
τήί ήμετερας μηχανικής βιομηχανίας είναι συνάμα καϊ πόθος 
τής έπιστήμης καϊ πόρισμα τής έξηκριβωμένης πρακτικής.

ΟΥΓΓΡΙΚΟΙ ΙΠΠΟΙ.

Έντός τών αχανών πεδιάδων τής Ούγγαρίας ή χτηνοτρο- 
φική βιομηχανία έκ παλαιού χρόνου έσχε μεγάλην έπίδοσιν. 
Μεταξύ τών διαφόρων ειδών οι ισποι κατέχουσι σημαντιχω- 
τάτην θέσιν έν τή χλίμακι, καθ’ ήν συναντώνται ή φύσις, ή 
βιομηχανία καϊ ή διοίκησις.

Ό αρχικός τύπος τοΰ ουγγρικού ίππου ήτο ανάστημα μι
κρόν, κακώς έσχηματισμένον καϊ καχεκτικόν· άφ’ ετέρου ή 
ολιγάρκεια, ή δραστηριότης χαϊ τό άκαταπόνητον άπετέλουν 
τα διακριτικά πλεονεκτήματα αύτοϋ. Βάσεις δυνάμεναι νά 
καταστήσωσι τούς ούγγρικούς ίππους πολυτιμωτάτους συν
τρόφους τοΰ άνθρώπου δια τής βιομηχανικής τελειοποιήσεως 
αύτών. Ή κυβέρνησις έχει μέγιστον μέρος είς τό έπι τέλους 
έπιτευχθέν άποτέλεσμα τής έξευγενίσεως τοϋ ουγγρικού ίπ
που, οστις ύπο τόν αρχικόν τύπον δέν εύρισκεται πλέον είμή 
έν τή Τρανσυλβανική περιφερεία Szehelv.
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Είς δύο συστήματα δύναται νά διαιρεθή ή κυβερνητική 
έπϊ τοϋ προκειμένου θέματος άνάμιξις έν Αύστρία. Τό πρώ
τον συνίστατο είς τήν ύπ’ αύτής τής κυβερνήσεως παραγω
γήν μεγάλου άριθμοΰ ίππων, έκ τοΰ όποιου έθεράπευσε τάς 
άνάγκας τοϋ ιππικού αύτής· τό σύστημα τοϋτο μέτριους άπέ- 
φερε καρπούς ένεκα τής άτελοϋς διαίτης καϊ τής ανεπαρκούς 
τροφής· μετά τήν καταγωγήν ή κατά τήν πρώτην ήλικίαν 
τροφή παρέχει είς τούς ίππους τό ανάστημα καϊ τήν ίσχύν. 
Τό δεύτερον σύστημα τό έν ένεργεία νϋν, συνίσταται είς τήν 
ύπό τής κυβερνήσεως πρός τάς διαφόρους ίπποτρόφους έπαρ
χίας χορηγίαν έπιβητόρων άριστου γένους, τούς οποίους έν 
έκάστη έπαρχία έν ίδιαιτέροις καταστήμασι διατηρεί ή κυ- 
βέρνησις. Κανονικώς ό ολικός άριθμός τών έπιβητόρων τού
των υπερβαίνει τάς 2000, συντηρείται δέ διά τής άνανεώ- 
σεως άπό πέντε καταστημάτων, έν οίς τρέφονται 5,000 φορ- 
βάδες υψηλού άναστήματος καϊ ωραίας γενεάς, άπό τών 
όποιων κατ’ έ'τος 400 νέοι έπιβήτορες άναπληροΰσι τούς είς 
αχρηστίαν κατ’ έπαρχίας περιπίπτοντας. Άλλ’ ώς είναι φα
νερόν τά καταστήματα τών φορβάδων παράγουσι πλείονας 
τών 400 έπιβητόρων, επομένως τό πλεόνασμα διατίθεται είτε 
είς τάς άνάγκας τοΰ ιππικού, είτε είς τάς άνάγκας τοΰ κοινού 
τών καταναλωτών, είτε είς τας άνάγκας αύτών τών κατα
στημάτων άπ’ άμφοτέρων τών γενών.

Ή πρός τήν αγοράν διάθεσις τοϋ πλεονάσματος τής έτη- 
σίας παραγωγής τών έν λόγω καταστημάτων έξηγεΐ μιαν 
έποψιν τής βελτιώσεως τών ιππικών τής χώρας προμηθειών. 
Ή σημαντικωτέρα δμως και γενικωτέρα έποψις είναι ή χά
νον κή λειτουργία τών προειρημένων δημοσίων έπιβητόρων. 
Δι*  έκαστον επιβήτορα έπλήρονεν άλλοτε ή έπαρχία, εις ήν 
άποστέλλεται ούτος, χίλια άργυρα φλωρίνια. 'Επομένως έκ 
τών κατά τόπους παρακαταθηκών τών έπιβητόρων αί διάφο
ροι κοινότητες προμηθεύονται τάς δια τάς φορβάδας αύτών φυ- 
σικάς τών γενών ενώσεις, χαϊ ή τελειοποίησις έν τή συνεχείς 
τοΰ χρόνου βαθμηδόν άνά πάσαν τήν χώραν έπιτυγχάνεται.
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Τό γε νυν έχον, δύο είναι τά είς παραγωγήν έπιβητόρων 
καταστήματα έν Babolua πλησίον τοϋ Δουνάβεως καί έν 
Mezo-Hegyes πλησίον τοϋ Theiss. Έκ τών καταστημά
των τούτων μεγάλος ποσότητας ίππων προμηθεύεται αύτή 
ή κυβέρνησις διά τάς άνάγκας τοΰ ιππικού καί πυροβολικού 
της. Δέν είναι άπο σκοπού ή δι’ όλίγων περιγραφή τοΰ πρώ
του καταστήματος.

Περιέχει τούτο 171,820 στρέμματα γαιών καλής ποιότη- 
τος, πεοικυκλοϋται δέ ύπό βαθέος και πλατέος χάνδακος άσ©α· 
λίζοντος εντελώς τά έν αύτώ. Λί γαϊαι αύται καλλιεργούν
ται, τό δέ είσόοημα αύτών ανήκει εις τήν συντήρησιν τών 
προσώπων τοϋ καταστήματος καί τών 'ίππων. Εις τό κέν
τρον τά κτίρια διά τούς ανθρώπους καί τά κτήνη, δι’ άποθή- 
κας, νοσοκομεία κλπ. Ή τροφή τών ίππων χορηγείται τό 
πλεϊστον τού έτους έντός τών ιπποστασίων, τής βοσκήσεως 
έντός τών Λειμώνων ουσης έντελώς παρεπομένης. Ή διοίκησις 
οιατελεϊ ύπό ένα άρχηγόν, έχοντα παρ’έαυτώ τέσσαρας αξιω
ματικούς, τριάκοντα ύπαξιωματικούς καί τριακοσίους στρα- 
τιώτας. Ό άριΟμός ούτος έπαρζει τόσον διά τήν καλλιέργειαν 
τών γαιών οσον καί διά τήν περιποίησιν καί φύλαξιν τών 
ίππων, υπό στρατιωτικήν ενεργών πειθαρχίαν. Δέκα επιβή
τορες καί διακόσιαι φορβάδες είναι προσδιωρισμένοι εις τήν ίπ- 
ποπαραγωγήν· 280 δέ βόες καί 40 φορβάδες είς καλλιέργειαν 
τών γαιών. Αί δαπάναι τού καταστήματος τούτου προκατα
βάλλονται ύπό τής κυβερνήσεως, πληρόνονται δέ ύπό τών 
έπαρχιών διά τοϋ τιμήματος τών 40 — 50 έπιβητόρων, οίτι- 
νες πρός αύτάς ώς προερρέθη διευθύνονται κατ’ έτος. Έάν 
προσΟέσωμεν καί τούς λοιπούς πωλουμένους ίππους καθώς 
καί τούς πλεονάζοντας καρπούς τής καλλιέργειας τών γαιών, 
τό κατάστημα παρέχει καί εισόδημα καθαρόν είς τό δημό
σιον θησαυρόν.

Άπό τοιούτου συνεταιρισμού τής φύσεως πρός τήν τέχνην 
καί τήν κυβερνητικήν μέριμναν, τά αποτελέσματα τής έν 
Ούγγαρία ίπποτροφίας υπερέβησαν πά/τα υπολογισμόν. Άπό 

1 Υ, εκατομμυρίου ίππων τώ 1858 άνέβη ό αριθμός αύτών 
εις 2 ’/10 έκατομ. τω 1870, αξίας πλέον τών 280 έκατομ. 
©λωρινίων. Ό τελευταίος τών ίππων άριθμός έχει τάς έξής 
αναλογίας: 385 καθ’ έκαστον □ μίλιον καί 140 καθ’ έκά
στην χιλιάδα κατοίκων. "Οσον άφορα τήν άξίαν έκάστου ίπ
που άπό 100 φλωρίνια κατά μέσον δρον τώ 1870, άνέβη αύ
τη νϋν είς 130.

Μεγίστην σημασίαν κέκτηται διά τήν Ουγγαρίαν ή έξα
γωγή τών ίππων αύτής. "Εχομεν ύπ’ όψιν τήν κατά τό 
1868 - 76 κίνησιν αύτής. Άπό 3,526 ίππων τώ 1868 (ά
ξίας 740,460 φλωρινίων) άνέβη αύτη εις 5,744 ίπ. (1,206, 
240 φλ.) τώ 1869, είς 7,666 ίπ. (1,786,180 φλ.) τψ 
1870, είς 7^294 ίπ. (2,188,200 φλ.) τώ 1871, είς 8,375 
ίπ. (2,345,000 φλ.) τώ 1872, είς 15,500 ίπ. (4,650,000 
φλ.) τώ 1873,εις 17,000 ίπ. (5,100,000 φλ.) τω 1874,είς 
18,700 ίπ. (5,600,000 φλ.) τώ 1875, είς 20,500 ίπ. (6, 
150,000 φλ.) τώ 1876. Άπαγαρευθείσης τής έξαγωγής τών 
ούγγρικών ίππων ένεκα τών ανατολικών πολεμικών περιπε
τειών άπό τοϋ έαρος 1877 μέχρι τοϋ φθινοπώρου 1878, έξή
χθησαν άπό τοϋ Σεπτεμβρίου 1878 μέχρι τοΰ τελευταίου 
μηνός 25,000 ίπποι άξίας 7 ‘/3 έκατομ. φλωο.

Έάν πρός τα ποσά ταϋτα ύπολογίσωμεν τάς 4,000 περί
που ίππων, τάς όποιας κατ’ έτος προμηθεύεται ή κυβέρνησις 
διά τάς διαφόρους ύπηρεσίας της καί τούς μή διά σιδηροδρό
μων και πλοίων έξαγομένους έκ τής Ούγγαρίας ίππους, διότι 
ή προεκτεθεϊσα άπογραφή άφορα μόνην τήν άπό τών δύο τού
των διευθύνσεων έξαγωγήν έκτος τών ορίων τής δλης Αύ- 
στριακής αύτοκρατορίας, δυνάμεθα νά προσθέσωμεν είς έκα
στον τών προσημειωθέντων άριθμών τό τρίτον περίπου αύτών 
είς ολοσχερή κατανόησιν τής σπουδαιότητος τών ουγγρικών 
είς ίππους προμηθειών καί τής κατ’ αύτούς βιομηχανίας.

Π.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΣ,
ΜΕΤΡΑ. ΣΙΤΗΡΩΝ.

ΜΕΤΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ.

Ή καταμέτρησις τών σιτηρών διαφέρει κατά τόπους έν τή 
ποικιλία, ήτις διακρίνει άπο χώρας εις χώραν τάς έν ίσχύϊ 
περί τά μέτρα και σταθμά μεθόδους. Ή ένοποίησις αυτών και 
ή παγκόσμιος παραδοχή ένός όργάνου είς καταμέτρησιν τών 
3αρων αποτελεί κυριώτατον τής οικονομικής πόθον. Έχει τι 
άκριβώς αντίστοιχον πρός τήν ιδέαν τής νομισματικής ένο- 
ποιήσεως καθ’ άπασαν τής οικουμένης τήν συναλλαγήν.

Έν τούτοις «υέχρις ού έπιτευχθώσιν οί εύρεϊς ούτοι σκοποί, 
δέν είναι ανωφελής ή γνώσις τοΰ ύπάρχοντος νΰν πραγματι
κού. Μεταξύ όλων δέ τών έπόψεων τής καταμετρήσεως έν 
γένει τοϋ βάρους, περιοριστέον νϋν είς τήν άφορώσαν τό γενι- 
κώτερον και σημαντικώτερον έφόδιον τής ζωής, τά σιτηρά 
τούτέστι.

1) Ά γ γ λ ί α. — Κουάοτερ=8 βοϋσελ=32 πέκ (pecks) 
=64 γαλόνια=256 τέταρτα=512 πίντας. —Αάστον=2 
τόνους=ΙΟ κουάρτερ.— Κουάρτερ = 2,9078 έκατόλιτρα 
γαλλικά=8,76 κοιλά Κωνσταντινουπόλεως» 1,49 ψάθας 
ρωσσικάς. Ή πώλησις τών σιτηρών ένεργεϊται οιά μέτρου, 
προσδιορίζεται δέ κατά βάρος διά τοΰ βοϋσελ- έκαστον βοΰ- 
σ·λ Αντιστοιχεί πρός 62 λίτρας βάρους σίτου, πρός 44 ’ή σί
καλης, πρός 48 κριθής, πρός 39 βρώμης.

2) Γαλλία. — Έν Μασσαλία, κάρικα=160 λίτρας, 
ύποδιαιρουμένη εις 6 έμίνας διά τήν βρώμην καί εις 4 διά τά 
λοιπά σιτηρά· 20 κάρικαι=32 έκατόλιτρα.

3) ’Ιταλία. — Έν Ρώμη ρούβιον=294,42 λίτρας γαλ- 
λικάς=8,83 κοιλά Κωνσταντινουπόλεως. — Έν Βενετία, 
μόδ·.ον=4 στάγια, 100 στάγια=8 έκατόλιτρα γαλλικά» 
241,22 κοιλά Κωνσταντινουπόλεως.—Έν Γενούη, μίνα ύπο· 
διαιρουμένη είς 12 γομβέτας=116,73 λίτρας γαλλικάς -= 

3,50 κοιλά Κωνσταντινουπόλεως. 100 μίναι=40,15 κουάρ
τερ άγγλικά=60 ψάθας Ρωσσίας.—Έν Αιβόρνφ, σάκκος = 
3 στάγια=6 μίνας=12 τέταρτα=48 μετζέτας=96 κουαρ- 
τοΰτσα. Στάγιον=72 λίτρας γαλλικάς. 100 σάκκοι=73,Ο8 
έκατόλιτρα γαλλικά=25,14 κουάρτερ άγγλικά=219,24 
κοιλά Κωνσταντινουπόλεως. — Έν Νεαπόλει, τόμολον=53, 
23 λίτρας γαλλικάς» 1,59 κοιλά Κωνσταντινουπόλεως. Τό- 
μολον=46—48 ρότολα=40 χιλιόγραμμα γαλλικά. 100 
ρότολα=89,1Ο χιλιόγραμμα γαλλικά» 18 6,49 λίτρας βά
ρους άγγλικάς=-=69,49 όκάδας τουρκικάς. —Έν Σικελία, γε
νική σάλμα (ύποδιαιρουμένη είς 16 τόμολα, έκαστον τών 
όποιων υποδιαιρείται εις 4 μοδίλους)==274,6 λίτρας γαλλι- 
κάς = 8,22 κοιλά Κωνσταντινουπόλεως.—Έν Τουρίνφ, 
στραρέλον=48,961 λίτρας γαλλικάς. —Έν Μιλάνω, σόμα 
(ύποδιαιρουμένη είς 10 μίνας καί 100 πίντας)=1 έκατόλι- 
τρον γαλλικόν.

4) Γερμανία. — Έν Άμβούργφ, σέφελ—105,03 λί
τρας γαλλικάς—3,15 κοιλά Κωνσταντινουπόλεως. Αάστον 
=30 σέφελ, δι’ού πωλοϋνται ό σϊτος καί ή σίκαλις. Αάστον 
=20 σέφελ, δι’ ού πωλοϋνται ή κριθή καί ή βρώμη. Τό σέ
φελ έχει βάρος έπί τοΰ σίτου 86 λίτρας γαλλικάς, επί τής 
σίκαλης 81,έπί τής κριθής 80 καί έπί τής βρώμης 52. Εκα
τόν σέφελ=36,24 κουάρτερ άγγλικά=54,15 ψάθας ρωσσι
κάς.— Έν Βαυαρία, σέφελ=222 λίτρας γαλλικάς. 100 σέ- 
φελ=76,5Ο κουάρτερ άγγλικά=114,25 ψάθας ρωσσικάς. 
Έν Ορωσσία,σέφελ=16 μέτζαν=55 λίτρας γαλλικάς=1,65 
κοιλά Κωνσταντινουπόλεως.

5) Α ύ σ τ ρ ί α. — Έν Βιέννη,μέτζεν=61,49 λίτρας γαλ- 
λικάς==1,8-ί κοιλά Κωνσταντινουπόλεως. 30 μέτζεν = 1 
μούτ.— Έν Τεργέστη, στάρον=82,61 λίτρας γαλλικάς = 
2,57 κοιλά Κωνσταντινουπόλεως. 5 στάρα=6 μέτζεν Βιέν
νης.

6) Ό λ λ α ν δ ί α. — Έν Άμστελοδάμω, μούδ (ttiudde) 
— 1 έχατόλιτρον γαλλικόν, 30 μουδ— 1 λάστον.



170 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΫΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ. 171

7) ’Ισπανία. — Κάχιξ, ύποδιαιρουμενος είς 12 φανέγας· 
έκάστη φανέγα=64,80 λίτρας γαλλιχάς=Ι,64 κοιλά Κων
σταντινουπόλεως. 110 φανέγ·αι= 19,95 κουάρτερ αγγλικά.

8) Πορτογαλλία. — Έν Αισαβόνη, μόγιον=15 φα- 
νέγας=60 άλκουίρ=26Ο κουάρτε=480 δκτάβα—1920 σε- 
λαμίς=8,11 έκατόλιτρα γαλλικά=24,33 χοιλά Κωνσταν
τινουπόλεως. — Έν Βαρκελόνη, σάλμα ή τονελάδα=1 J/s 
κάργας ή 4 κουαρτέρας. 100 κουαρτέραι=68 έκατόλιτρα 
γαλλικά=2,04 όκάδας τουρκικάς.

9) Έ λβ ετ ί α. — Σάκος = 10 καρτερόν = 1 50 λίτρα» 
γαλλικάς.

10) Δ α ν ι μ α ρ κ ί α. — Έν Κοπενάγη, πότ—54 κυβι
κούς πόδας—0,959 λίτρας γαλλικάς· 1 τόνος σίτου—144 
πότ.

11) Σουηδία.—Εν Στοκχόλμη, τόνος ήβαρέλα«=146, 
50 λίτρας γαλλικάς. —Έν Χριστιάνη, έπίσης.

12) Ρωσσία. — Τσέτφερτον ή ψάθα=2 βσμίν-=4 πα- 
γούχ=8 τζέτφερικ=64 γέριετζ. 1 ψάθα=195,54 λίτρας 
γαλλικάς=5,86 κοιλά Κωνσταντινουπόλεως«=Ο,66 κουάρ- 
τερ αγγλικά = 7,98 στάγια πορτογαλλικά -= 3,4 φάνεγας 
ΐσπανικάς. Κορτζέκ πολωνικόν—51,137 λίτρας γαλλικάς. 
Οί σίτοι πωλοΰνται διά του μέτρου τής ψάθας βάρους 10 που- 
τίων.

13) Ρουμουνία.—Έν Βραΐλα, κοιλόν=19 κοίλα Κων
σταντινουπόλεως.— Έν Γαλαζίω κοιλόν=12 κοιλά Κων
σταντινουπόλεως.

14) Τ ο υ ρ κ ί α. — Έν Κωνσταντινουπόλει κοιλόν=33, 
16 λίτρας γαλλικάς=0,93 βοΰσελ αγγλικού· 815 τοιαϋτα 
κοιλά=100 κουάρτερ αγγλικά. — Έν Θεσσαλονίκη, κοιλόν 
—4 κοιλά Κωνσταντινουπόλεως. — Έν ΙΊύργω καί Σέρραις, 
-κοιλόν=2 κοιλά Κωνσταντινουπόλεως.—Έν Σμύρνη, κοιλόν 
κατά 2 τοϊς °/0 μίϊζ^ν τοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως.

15) Α ίγ υ π τ ο ς.—Έν ’Αλεξάνδρειά, άρδέπι—· 1,7 3 έκα- 

τόλιτρα γαλλικά—108 κάρικας Μασσαλίας,=60 κουάρτερ 
άγγλικά=240 σάκκους Λιβόρνου.

16) 'Ελλάς. — Διά τοϋ διατάγματος τής 28 Σεπτεμ
βρίου 1828 είσήχθη τό έπίσημον μετρικόν σύστημα τής Γαλ
λίας λίτρα έλληνιζή=λίτρα γαλλική· κοιλόν=έκατόλιτρον· 
Έν τούτοις είσέτι είναι έν χρήσει τά έκ προτέρου χρόνου ισχύ· 
οντα τουρκικά μέτρα, ήτοι όκα=400 δράμια- 312 δράμια 
= 1 χιλιόγραμμου- καντάριον=4ί όκάδας· κοιλόν=>33,16 
λίτρας γαλλικάς.

17) Ήνωμέναι ΓΙολιτεϊαι τή ς ’Αμερικής.— 
Έχουσι τά άγγλικά μέτρα καί σταθμά. Οί σίτοι πωλοΰνται 
διά τοϋ άγγλιχοΰ βοΰσελ=’/, τοΰ κουάρτερ· τά άλευρα διά 
τοϋ βαρελιού ζυγίζουτος 196 λίτρας=88,80 χιλιόγραμμα 
γαλλικά.

18) Μ ε ξ ι κ ό ν.—’Έχει τά ισπανικά μέτρα καί σταθμά.
19) Β ρ α σ ιλ ί «. — Έν Ριω Γιανείρφ, μίο= 19 φάγκας 

=240 κάρτα=48Ο όκτάβα=8,28 έκατόλιτρα γαλλικά.
20) Κίνα. — Τά σιτηρά πωλοΰνται διά στάθμης· σχί= 

72 χιλιόγραμμα γαλλικά καί 154 γραμμάρια- πεκούλ=6Ο ’/, 
χιλιόγραμμα γαλλικά· λιάγγ=37 γραμμάρια.

2 1) Ί νδ ι κή.—Έν Καλκούτη,καούν=40 μούνδ=17,45 
έκατόλιτρα γαλλικά.

Π.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ.

*Οσω ή γυνή καταβαίνει τήν κλίμακα τοϋ ανθρωπισμού, 
τόσω ό άνήρ καταβαίνει περισσότερον έ’τι. Αύτό διδάσκει ή 
ιστορία όλων τών αιώνων καί όλων τών τόπων. Τό θεμέλιον 
τής οικίας είναι ή γυνή. 'Όταν αυτό φθείρηται, όταν αυτό 
ίκπίπτη, δ άνήρ μένε·, έν τή οικία ώς έν στρατοπέδω ή έν 
καταλύματι, τά όποϊα πάσα γή δύναται νά δώση. Άλλ' ή 
γή, ήτις δέν είναι δ·.’ οικογένειαν, δέν είναι τοϋ μέλλοντος γή.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΗΙβΕΩΡΗΣΙΣ. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ. 27S

Mia τών κυριωτέρων αιτιών τής όπισθοδρομήσεως, έν ή 
κατά τό πλεϊστον διατελοΰσιν αί χωρικαί κοινότητες, οφεί
λεται εις τήν έ’κρυθμον Οέσιν, έν ή κατ’ αύτάς διατελεΐ ή γυ
νή. Καί οσω πλειότερον έκ τής αποστολής της εκτοπισμένη 
ή γυνή,τόσφ πλειότερον έκπεπτωκυίαή κοινότης. Τοιουτοτρό
πως οπού ό μέν άνήρ, τό οπλον έ'χων είς τό πλευρόν ή πίνων 
καί αργών, καταστρέφει τόν έαυτοΰ χρόνον, ή δέ γυνή τάς 
βαρείας τοϋ άγροϋ έκτελεϊ έργασίας, ξυλευομένη είς τό δάσος 
καί έξαντλουμένη έν τώ περί τής ζωής άγώνι, έκεΐ ή κοινό- 
της έπαναστρέφει είς τούς αρχαίους χρόνους, καθ’ ούς ή γυνή 
ήτο κτήνος καί ό άνήρ τύραννος.

Έν τή ποικιλία έν τούτοις τών έργων ή κανονική διαμοί
ρασες αύτών πρέπει νά συνδυάζηται πρός τάς δυνάμεις τών 
έργαζομένων. Τά παιδία δέν είναι πλασμένα ϊνα φέρωσι τά 
βάρη τών άνδρών, καί αί έγκυμονοϋσαι γυναίκες δέν είναι 
διωρισμέναι υπό τής φύσεως νά φέρωσι βαρύτερον έπί τής ρά- 
χεως φορτίον. ΓΙοσάκις έν τούτοις ή έξοχή δέν παριστα έξαν- 
τλουμένην τήν γυναίκα ύπό τον βαρύν τής καταπιεστικής 
έργασίας ζυγόν. Κόρη τής πρώτης ηλικίας πήδα άπό βρά
χου είς βράχον βόσκουσα τάς αίγας της, ακολουθεί τό άρο
τρου, σκάπτει τήν γήν και θερίζει τούς καρπούς της. Έπί 
τέλους το σώμα της παραμορφοϋται, ή ώραιότης της άπόλ- 
λυται καί ό σπινθήρ τοϋ πνεύματος ύπό παχείαν στάχτην 
αποκοιμάται. Ποιος θά άναθρέψη τά νεογνά της; Μόλις 
προφθάνη νά τά φέρη είς τόν κόσμον, καί ευθύς ό αύτος τήν 
παραλαμβάνει ζυγός ύπό τήν ίσχυράν αύτοϋ εξουσίαν. Έπί 
τέλους συνειθίζει τήν δουλείαν της καί ευρίσκει τήν δυνατήν 
ευτυχίαν ύπό τόν άμείλικτον νόμον αύτής. Άλλά τίς πλη- 
ρόνει τήν αμαρτίαν τής κοινωνίας ταύτην; Αύτή πάλιν ή 
κοινωνία, ήτις άντί προόδου συλλέγει όπισθοδρόμησιν, άντί 
άναβάσεως τών μελών της είς τήν κλίμακα τής άνθρωπότη
τος συλλέγει ή λησμονεί τούς ύπό τούς πόδας αυτής κατα- 
πατουμένους.

’Όχι οτι ή γυνή πρέπει νά χλεισθή έντός τών τεσσάρων 

τοίχων τής οικίας ή τών τεσσάρων στύλων τής καλύβης, 
τήν τύχην τοΰ γυναικωνίτου ζηλεύουσα· άλλά διότι μεταξύ 
τής ύπό τήν οικογενειακήν στέγην αποστολής της καί τής 
έργατικής ισχύος της ό ύπέρτατος τής κοινωνικής προόδου 
νόμος απαιτεί τόν συνδυασμόν. Πρώτη και κυριωτάτη έργα
σία τής γυναικός είναι ή μόρφωσις τών άνθρώπων,τούς οποίους 
αύτη γέννα και τούς οποίους έπισκιάζει. Καθώς λέγει ό De 
Maistre είς τό ανδρικόν γένος άναμφιβόλως άνήκει ό σχημα
τισμός γεωμετρών, στρατηγών, χημικών κλπ., δ,τι δμως λέ
γεται άνθρωπος, ό ηθικός δηλαδή άνθρωπος, έάν δέν έσχη- 
ματίσθη έπί τών γονάτων τής μητρός του, μεγάλη πάντοτε 
θά είναι δυστυχία. Ούδέν δύναται νά άντικαταστήση τήν 
ανατροφήν ταύτην. Έάν ή μήτηο πρό πάντων ένεχάραξε βα- 
θέως έπί τοΰ μετώπου τοϋ υίοΰ της τόν θειον χαρακτήρα, δύ
ναται έκαστος νά είναι βέβαιος οτι ή χειρ τοΰ έλαττώματος 
δέν θά τόν έξαλείψη ποτέ.

Πρός τά έλαφρά έργα τής βιομηχανίας, καθ’ δσον ταϋτα 
δέν καταστρέφουσι τάς δυνάμεις τής γυναικός καί δέν τήν 
άποσπώσι άπό τό κύριόν της έργον, τήν μόρφωσιν ήτοι τών 
νέων τής κοινωνίας βλαστών, ή βιομηχανική μεταξύ τών 
γενών αρμονία δύναται νά εύρη πολύν δρόμον. Μία άνα- 
κάλυψις έν τή καθόλου βιομηχανία, μία έφεύρεσις μηχανική, 
ιδού θέτουσαι είς κίνησιν τάς μεγάλας δυνάμεις τής φύσεως 
έπιτρέπουσι καί εις τάς έλαχίστας ανθρωπίνους νά λάβωσι 
μέρος είς τόν γενικόν τής συνεργασίας αύτών αγώνα. Ή εισα
γωγή καί καλλιέργεια τοΰ μωρεοδένδρου καί τής έπ’ αύτοϋ 
στηριζομένης σκωλικοτροφίας δίδει εύρυτάτην έκτασιν είς τά 
βιομηχανικά τής γυναικός έργα, διά πάσης δυνατής εύλαβείας 
πρός τόν άναγκαιον διά τήν οικογένειαν της χρόνον. Είς 
πολλά εξοχικά έργα δύνανται νά μετάσχη ή γυνή έπι τής 
αύτής αρμονικής πρός τήν δλην άποστολήν της άναλογίας. 
Άντί νά σύρη τό άροτρον ώς έν πολλοϊς οπισθοδρομικοϊς καί 
τής Δύσεως αύτής τόποις έγνώρισεν ό ήμέτερος έτι αιών,άντί 
νά μεταπίπτη άπό τοΰ ανθρωπίνου είδους συναγελαζόμενη μετά

ETOS 7-ΦΓΔ. 7«-ΔΠΌΙΪΓΟ5 1879. ΐί 
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τών κτηνών και άποβάλλουσα τόν τύπον τής οικογενειακής 
μητρος ίνα περιβληθή τόν τής άθλιεστέρας δούλης, χρησι
μότερα θά ήτο διά τήν ανθρωπότητα ή άνύψωσίς της έπι 
τής έργατικής κλίμακος.

Ή έκπαίδευσις τής γυναικος είναι τό πρώτον βήμα, είς τό 
όποιον οί αληθείς τών κοινωνιών και προοδευτικοί μεταρρυθ- 
μισταί πρέπει νά έ’χωσι ύπ' ό'ψιν. Τό πρώτον σχολεϊον τών 
νεαρών τής άνθρωπογενείας φυτωρίων πρέπει νά είναι περί 
τήν μητρικήν πνοήν. Γυνή πνευματικώς άνεπτυγμένη βρά- 
διον ή τάχιον θά άσκήση τελεσιουργον έν τή δι’ αύτής μορ- 
φουμένη οικογένεια έπιρροήν. "Οσους θέλετε κατασκευάσατε 
διδασκάλους τών σχολείων·' δέκα μητέρες άνεπτυγμέναι δύ
νανται νά άναμορφώσωσι διά τοϋ παραδείγματος καί τής 
έπιρροής αύτών τήν συνοικίαν των και τήν κοινότητά των 
κατά εκατοντάδας πρότερον ένιαυτών.

Ή διάδοσις βιομηχανικών γνώσεων έν τή έξοχή άποτελει 
τό άναγκαϊον τοϋ όλου σκοπού συμπλήρωμα.Όταν διά μικρών 
καί έλαφρών βιομηχανημάτων ή γυνή συνεισφέρη είς τήν 
οικογενειακήν οικονομίαν πολύ περισσότερον τοΰ οσον άλλοτε 
έξαντλουμένη παρείχε, είναι προφανής ή άγαθοποιά τοιαύτης 
βιομηχανικής μεταρρυθμίσεως έπιρροή. Ή αληθής κοινωνική 
ευημερία δέν θέλει καλλίτερου γνώρισμα. Είναι καί τά έργα 
τών κοινωνιών δ'πως καί οί φόροι τούς οποίους αύταί πληρώ- 
νουσι. Ή άναλογία τών έργαζομένων καί φορολογουμένων δυ
νάμεων πρός S,τι ζητείται έξ αύτών δέν είναι μόνον δημοσιο
νομικός άλλά και έξοχος κοινωνικός νόμος.

Αί προπορευόμεναι τής κοινωνίας τάξεις, ό διοικητής καί ό 
νομοθέτης, μεγάλην έχουσι θέσιν είς τήν καθοδήγησιν τών 
συγχρόνων τυχών πρός τό έρχόμενον μέλλον. ’Αναγκαστική 
πρώτη έκπαίδευσις τοΰ γυναικείου φύλου έν πάση αλήθεια καί 
συνεχεία άποτελει τό Sv άκρον τοΰ, άξονος. Οικονομική καί 
βιομηχανική μεταρρύθμισις άποτελει' τό άλλο. ’Επί τοϋ ολου 
δέ συγκοινωνία καί άμοιβαία έπίδρασις'τών διαφόρων κοινω
νικών τάξεων πρός άλληλας, ιδού τό γενικόν σημείου, έκ τοϋ 

όποιου ή έκπολιτιστική δύναμις τής γυναικος άναχωρεϊ καί 
πρός τό όποιον επιστρέφει, κυριώτατος ούσα μοχλός τής όλης 
εκπολιτιστικής τοΰ ανθρωπισμού τάσεως.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.

Έν ταϊς άρχα'ίκαϊς κοινωνίαις ή οικογένεια άποτελει πολύ 
ΐσχυρότερον δεσμόν τοΰ όσον μεταγενέστεροι χρόνοι γνωρί- 
ζουσιν. Συναθροίζονται οί πρώτοι καί δεύτεροι συγγενείς υπό 
τήν σκιάν τοΰ αρχηγού τής κοινής έστίας καί καλλιεργοΰσι 
τά κτήματα τά όποϊα ή πρώτη τής ιδιοκτησίας ήώς εθεσεν 
έν τω κύκλω τής δραστηριότητός των. Ή πατριαρχική καλ
λιέργεια έντεΰθεν άποτελεϊται· οί άρχηγοί τής οικογένειας 
συγκεντρώνουσιν εις έαυτούς τήν καλλιέργειαν τών οικογε
νειακών κτημάτων, κινοΰντες αύτήν διά τών τέκνων, τών 
έγγυτέρων συγγενών, τών δούλων ή τών υπηρετών των.

Ή έποχή τής πατριαρχικής καλλιέργειας χαρακτηρίζεται 
ύπό πλείονος εύτυχίας καί πλείονος άρετής τής πολυπληθε- 
στέρας μερίδος τοΰ έθνους. Τά μέσα άφθονώτερα καί τό συμ
φέρον εις ΐσχυρότερον μεταβάλλεται σύνδεσμον τών υπό τόν 
αύτόν γεωργικόν οργανισμόν ζώντων. Ό πατήρ, ό πάππος, ό 
θέσιν έπέχων αύτών δέν έχει μόνον καρδίαν έχει καϊ ευθύνην 
υπέρ τών άνθρώπων, τούς όποιους ή τύχη καί οί κοινοί τοΰ 
αίματος δεσμοί έθεσαν υπό τήν εξουσίαν του. Ή κοινωνική 
αύτη κατάστασις είναι βεβαίως στάσιμος, δέν είναι όμως και 
δυστυχής.

Η πατριαρχική καλλιέργεια έξηγεϊ υπό τόν τελειότερου 
τύπον τήν άκίνητον ιδιοκτησίαν. "Οταν ό ιδιοκτήτης καλ
λιεργητής σκάπτη ό ίδιος τήν γήν του, όταν τήν καλλιεργή 
όιά τών βραχιόνων έαυτοϋ καί τών τέκνων του, τοιαύτη άπο- 
τελεϊται ενωσις τοϋ προσώπου του μετά τοϋ κτήματός του, 
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ώστε ή ιδιοκτησία κρατεί κατά πασαν στιγμήν άνά χεϊρας 
τά ιερά αύτής διπλώματα, διαχέουσα πέριξ αύτής τούς αγα
θοποιούς καρπούς της έν πνεύματι αδελφότητος και αγάπης, 
τό όποιον διακρίνει τούς γλυκείς τής αγροτικής ποιήσεως χρό
νους. Απέναντι δέ έρχεται ή διά μισθωτών καλλιέργεια τής 
γής μετά τών αυστηρών υπολογισμών καί τών ψυχρών αισθη
μάτων της.

Ή γεωργική βιομηχανία, λέγει ό Sismoildi, είναι ή βρα· 
δυτέρα όλων. Προϊόντα τινα αύτής άπαιτοϋσιν ολοκλήρων 
αιώνων τήν μεσολάβησιν- ό πρόγονος φυτεύει τήν δρύν καί ό 
άπόγονος τήν ξυλεύεται. Τά προς ποτισμόν έργα, αί διώρυ
γες, αί αποξηράνσεις τών έλών παρέχουσι καρπούς μετά πολ- 
λάς εκατονταετηρίδας. Καί τά κοινά τής γεωργίας έργα, ανε
ξαρτήτως τών περιμενομένων αμέσων ωφελημάτων, παρέ
χουσι βελτιώσεις διαρκείς, αϊτινες δύνανται νά μεταβιβασθώ- 
σιν άπό γενεάς είς γενεάν. ΓΙασα συναλλαγή, πασα διανομή 
τών καρπών, διαχωρίζουσα τό συμφέρον τής ιδιοκτησίας άπό 
τοϋ συμφέροντος τής καλλιέργειας, τείνει είς τήν καταστρο
φήν ή τούλάχιστον τήν έλάττωσιν τοϋ καλοϋ αποτελέσμα
τος, τό όποιον ή κοινωνία έπροσδόκησε έκ τής ίδιοποιήσεως 
τών γαιών. Είς μάτην οί νόμοι τών έθνών, τά όποϊα πλειό
τερον έπροστάτευσαν τήν γεωργίαν, διηυκόλυναν κατά τήν 
νεωτέραν περίοδον τάς μακροχρονίους μισθώσεις τών αγροτι
κών κτημάτων άρκεϊ 8τι ή μίσθωσις θα τελειώση μίαν ημέ
ρα, ώστε τό συμφέρον τοΰ μισθωτού νά είναι όλιγώτερον ζωη
ρόν τοΰ συμφέροντος τοΰ ιδιοκτήτου.

Άλλ’ ανεξαρτήτως τοΰ συμφέροντος, λέγει ό αύτός τής 
έπιστήμης διδάσκαλος, ή αγάπη τοΰ ιδιοκτήτου πρός τήν 
γήν, ^ή7 όποιαν καλλιεργεί, είναι έκ τών μεγαλειτέρων ελα
τηρίων πρός τήν γεωργικήν τελειοποιησιν. Ή αγάπη προγό
νου πρός τούς άγνώστους άπογόνους του, τούς μηκέτι γεννη- 
θέντας, σπανίως θά ήρκει ινα τόν πείση, δπως θυσιάση ύπέρ 
αύτών τάς εαυτού άπολαύσεις, έάν ή ηδονή τής δημιουργίας, 
τής αύξήσεως, τςϋ καθωραϊσμοΰ δέν έσπευδον νά συνεταιρι- 
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σθώσι πρός τήν ηδονήν τής ένεργείας άγαθοΰ, τόσον μεμακρυ- 
σμενου. Ο άνθρωπος είργάσθη διά τούς τελευταίους άπογόνους 
του, διότι ήγάπα τό έργον του οσον τουλάχιστον καί αύτούς. 
Περιόρισε τάς απολαύσεις του ίνα Οεμελιώση, διά τής βελ- 
τιωσεως τής γής, διαρκή πρόσοδον ύπέρ τών άπογόνων του, 
και τό έπραξε άνευ έπιλογισμοϋ, διότι ή ήδονή νά συλλαβή 
χρόνον τόν όποιον δέν θά ίδή, καί νά ένεργή άκόμη όταν δέν 
θά ύπάρχη, ήτο ή χυριώτερα του άμοιβή. Έν ταΐς χώραις έν 
αίς ό καλλιεργητής είναι ιδιοκτήτης καί έν αίς οί καρποί 
άνήκουσιν έντελώς είς τούς αυτούς άνθρώπους, οΐτινες κατέ- 
βαλον όλα τά γεωργικά έργα, χώραις τών όποιων όνομάζο- 
μεν τήν καλλιέργειαν πατριαρχικήν, βλέπει τις κατά παν 
βήμα τά σημεία τοΰ έρωτος, τόν όποιον ό καλλιεργητής τρέ
φει πρός τήν οικίαν τήν οποίαν κατοικεί πρός τόν άγρόν τοϋ 
όποιου έπιμελήται. Δέν έρωτα πόσας ημερήσιας έργασίας 
πρέπει νά δαπανήση διά τήν πάροδον τήν όποιαν χαράσσει, 
διά τήν πηγήν τήν όποιαν διευθύνει, διά τήν ώραίαν θέσιν έπί 
τής όποιας πρόκειται νά φυτεύση άνθη. Ευρίσκει τον χρόνον 
καί τάς δυνάμεις ϊνα έκτελέση ταΰτα, διότι δέν τω λείπει ή 
άπ’ αύτών εύχαρίστησις· δ χρυσός καί δ άργυρος δέν θά τον 
έπειθον νά έκτελέση έκεϊνο, τό όποιον δ έρως τής ιδιοκτησίας 
του καθιστά είς αύτόν τόσον εύκολον.

Έτερον πλεονέκτημα τής ίδιοποιήσεως τών γαιών είναι ή 
πρόοδος τήν όποιαν ή πείρα καί ή άνάπτυξις τής διανοίας εί- 
σάγουσιν είς τήν γεωργικήν έπιστήμην. Άμφότεραι είναι 
έπίσης άναγκαΐαι, άμφότεραι έξασθενοΰσι ή καταστρέφονται 
έν πάση καλλιέργεια, τής όποιας οί καρποί δέν είσάγονται 
όλοι είς τό αύτό πρόσωπον. Έν τοϊς εύτυχέσι τόποις έν οίς ή 
καλλιέργεια είναι πατριαρχική, ή ιδιοφυία έκάστου αγρού με- 
λετάται καί ή περί αύτοϋ γνώσις μεταβιβάζεται άπό γονέων 
είς τέκνα- δ σπόρος ό όποιος αρμόζει είς αύτόν, δ χρόνος ό 
έπιτήδειος είς σποράν, οί κίνδυνοι τής χαλάζης ή τοΰ πάγου, 
όλα είναι σεσημειωμένα- καί οστις έζησεν έν τώ μέσω γεωρ
γών γνωρίζει ότι δέν ύπάρχει αγροτική περιφέρεια τόσον μι- 
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χρά, ώστε ή παρατήρησις νά μή άποδεικνύή τοπολογικάς δια
φοράς άπο τετραγώνου είς τετράγωνον. Άλλ’ είναι μικρόν 
τό γνωρίσαι τάς διαφοράς ταύτας· πρέπει τά αποτελέσματα 
νά ώριμάσωσι διά τής κρίσεως, δέν έ’χομεν δέ μέσα νά άνα- 
πτύξωμεν ταύτην άλλως είμή δίοοντες εις τον καλλιεργη
τήν τήν εύκολίαν και τήν ησυχίαν τοΰ πνεύματος. Ή καλ
λιέργεια διά μεγάλων μισθώσεων, διευθυνομένη ύπό ανθρώ
πων πλουσίων, θά ύψωθή ίσως περισσότερον τής πατριαρχι
κής καλλιέργειας ύπεράνω τών προλήψεων και τοϋ εμπειρι
σμού· άλλ’ ή διάνοια δέν θά καταβή μέχρε έκείνου οστις ερ
γάζεται, και κακώς θά έφαρμοσθή.

Τοιουτοτρόπως δταν διαβαίνη τις δλην σχεδόν τήν "Ελβε
τίαν, πολλάς έπαρχίας τής Γαλλίας, τής ’Ιταλίας καί τής 
Γερμανίας, δέν έχει ανάγκην νά ερώτηση, θεωρών έκαστον 
τμήμα γής, έάν ανήκει τοϋτο είς ίδιοκτητο-καλλιεργητήν 
ή είς μισθωτήν. Αί καλώς έννοούμεναι έπιμέλειαι, αί ετοι
μασμένα! διά τόν γεωργόν άπολαύσεις, ό στολισμός τον όποιον 
δ αγρός έλαβεν έκ τών χειρών του, μαρτυροϋσι τάχιστα περί 
τοΰ πρώτου. Είναι αληθές δτι καταπιεστική κυβέρνησις δύ
ναται νά καταστρέψη τήν ευδαιμονίαν και νά άποκτηνώση 
τήν νοημοσύνην τήν όποιαν έπρεπε νά δώση ή ιδιοκτησία, εί
ναι αληθές δτι ό φόρος δύναται νά άρπάξη τό καθαρώτερον 
τοϋ άγροτικοΰ εισοδήματος, οτι ή αυθαιρεσία τών ανθρώπων 
τής έξουσίας δύναται νά ταράξη τήν ασφάλειαν τών χωρι
κών, δτι ή αδυναμία τής άπολαύσεως δικαιοσύνης κατά ισχυ
ρού γείτονας δύναται νά ρίψη άπογοήτευσιν έν τή ψυχή· άλλά 
ταϋτα είναι άπόδειξις δτι πρέπει δλοι οί κανόνες τής Πολιτι
κής Οικονομίας νά συντρέξωσιν είς τήν ευημερίαν τών κοινω
νιών, χωρίς έν τούτοις νά παραγνωρίσωμεν δτι καί εις μόνον 
κανών αύτής ελαττώνει κατά ποσόν πολλάκις τό κακόν.

Ή πατριαρχική καλλιέργεια βελτιώνει τά ήθη καί τόν 
χαρακτήρα τής πολυαριθμοτέρας έκείνης μερίδος τοΰ έ'θνους, 
ήτις όφείλει νά καταβάλη ολας τάς έργασίας τών αγρών. Ή 
ιδιοκτησία παρέχει συνήθειας τάξεως και οικονομίας· ή ήμε- 
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ρησία αφθονία καταστρέφει τήν δρεξιν τής πολυφαγίας και 
τής μέθης· αί στερήσεις καθιστώσιν έπιθυμητάς τάς υπερ- 
βολάς· αί κατατρύχουσαι μέριμναι έπιζητοΰσι τήν λήθην έν 
τή αποκτηνώσει τής μέθης. Αί ταχείαι συναλλαγαί παρέ- 
χουσιν άναγχαίαν ένθάρρυνσιν είς τήν έμπορικήν βιομηχανίαν· 
πρέπει δέ χάριν τών πλεονεκτημάτων αύτών νά ύποστή τις 
καί τά ατοπήματα των, μεταξύ τών όποιων τό κυριώτερον εί
ναι ή άλ>οίωσις τής καλής πίστεως/τοΰ λαοϋ. Δέν ζητεί τις 
έπί πολύν χρόνον νά πώληση καλώς, χωρίς έπί τέλους νά 
άπολήξη είς τήν ύπερτίμησιν καί εις τήν απάτην· οσον δέ 
δυσχερέστερου ό ενεργών συνήθως άγοραπωλησίας έπιτυγχά- 
νει τά πρός τό ζήν, τόσον πλειότερον είναι έκτεθειμένος είς 
τον πειρασμόν νά μεταχειρισθή τήν απάτην. Πολλάκις πα- 
ραπονοΰνται δτι οί άνθρωποι τής εξοχής δέν είναι άξιοι τής 
έπί καλή πίσιει ύπολήψεώς των· έν τούτοις οί ίδιοκτητο- 
-καλλιεργηταί καί ούχί άλλοι έθεμελίωσαν τήν ίιπόληψιν 
ταύτην, ήτις δέν πρέπει νά έπεκταθή καί εις τάς άλλας τά
ξεις τών χωρικών. Βεβιασμένοι ούτοι καθ’ έκάστην νά πω · 
λώσιν τά έργα των καί τά εισοδήματα των, νά δολιεύωνται 
πρός ΰπεράσπισιν τών καχεκτικών έφοδίων των, νά έμπορεύ- 
ωνται γλίσχρως καθ’ δλας των τάς συναλλαγάς, άναγχαίως 
άποβάλλουσι τάς άρετάς έκείνας τάς όποιας ό ίδιοκτητο-καλ- 
λιεργητής διατηρεί, διότι μή συναλλαττόμενος σχεδόν είμή 
μετά τής φύσεως, έ’χει ολιγώτερον παντός άλλου βιομηχανι
κού έργάτου τήν εύκαιρίαν νά δύσπιστή πρός τούς ανθρώπους 
καί νά άντιστρέφη κατ’ αύτών τό οπλον τής κακής πίστεως.

’Εν ταΐς χώραις έκείναις, αϊτινες διετήρησαν τήν πατριαρ
χικήν καλλιέργειαν, δ πληθυσμός αναπτύσσεται κανονικώς 
καί ταχέως, μέχρι τοΰ σημείου καθ' ο φθάνει τά φυσικά όρια· 
έν άλλαις λέξεσι αί κληρονομίαι έξακολουθοΰσι διαιρούμεναι 
καί υποδιαιρούμενα! μεταξύ πολλών υιών, ένόσω μετά τίνος 
αύξήσεως τής έργασίας έκάστη οικογένεια δύναται νά άπο- 
λαύση ίσον εισόδημα άπό τήν μικροτέραν μερίδα γής. Ό πα
τήρ οστις έδέσποζε εύρειας έκτάσεως φυσικών λειμώνων, τήν 
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διανέμει μεταξύ τών υιών του, όπως ούτοι τήν μεταβάλωσι 
είς άγρούς χαι τεχνητούς λειμώνας. Οί υίοι ούτοι τάς δια- 
νέμουσι ακόμη ϊνα άποκλείσωσι τό σύστημα τών αγραναπαύ
σεων. Έκάστη τελειοποίησις τής γεωργικής έπιστήμης έπι- 
τρέπει νέαν διαίρεσιν τής ιδιοκτησίας τών γαιών· δέν πρέπει 
όμως νά φοβηθή τις, οτι δ γαιοκτήτης ανατρέφει τά τέκνα 
του ίνα τά χαταστήση έπαίτας· γνωρίζει έπ’ ακριβώς τήν 
κληρονομιάν τήν οποίαν δύναται νά τοϊς άφήση· γνωρίζει δτι 
ό νόμος διανέμει αύτήν έξίσου είς τά τέκνα του, βλέπει μέ
χρι ποϋ ή διανομή αυτή Οά τά άναγκάση νά καταβώσι έκ 
τής τάξεως είς ήν αύτός διετέλεσε, δρθώς δέ έννοουμένη οι
κογενειακή υπερηφάνεια, ευρισκομένη έπίσης έν τω χωρικφ 
όπως χαι έν τω εύγενεΐ, τόν σταματά πριν χαλέση είς τήν 
ζωήν τέκνα, περί τής τύχης τών όποιων δέν ήδύνατο νά προ- 
νοήση. Έάν έν τούτοις γεννηθώσι τοιαϋτα, τούλάχιστον δέν 
έρχονται ταΰτα είς γάμον ή έκλέγουσι μεταξύ πολλών αδελ
φών έχεϊνον, οστις Οά έξακολουθήση τήν οικογένειαν. Δέν βλέ
πει τις ποτέ έν τοϊς Έλβετικοΐς διαμερίσμασι, τάς χωρικάς 
γαιοκληρονομίας διαιρουμένας είς τρόπον, οστις νά καταβι- 
βάζη αύτάς κατωτέρω τίμιας ευπορίας.

Ή ίσχυρωτέρα έγγύησις δια τήν καθεστηκυίαν τάξιν είναι 
ό πολύς τών γαιοκτητών χωρικών άριΟμός. Όσον ώφέλιμος 
και άν είναι είς τήν κοινωνίαν ή έγγύησις τής ιδιοκτησίας, 
πάντοτε ή ιδέα αύτής έχει τι άφηρημένον, τό όποιον δυσκόλως 
αντιλαμβάνονται έκεϊνοι, πρός τούς όποιους μόνον στερήσεις 
φαίνεται έξασφαλίζουσα. 'Όταν ή ιδιοκτησία τών γαιών άφαι- 
ρεϊται άπό τούς καλλιεργητας καί ή τών χειροτεχνικών άπο 
τούς έργάτας, δλοι έκεϊνοι οΐτινες δημιουργοϋσι τα πλούτη, 
βλέποντες ότι άδιακόπως φεύγουσι ταΰτα διά τών χειρών 
των, είναι ξένοι είς ολας τάς έξ αύτών άπολαύσεις. Αποτε
λούσε τήν πολυάριθμον έραν μερίδα τοϋ έθνους, θεωροΰσιν εαυ
τούς τούς ώφελιμωτέρους, καί έν τούτοις αισθάνονται εαυτούς 
αποκλήρους. Διαρκής ζηλοτυπία το>/ς έρεθίζει εναντίον τών 
πλουσίων μόλις τολμά τις νά συζητήση ένώπιον αύτών περί 

πολιτικών δικαιωμάτων, διότι είναι φόβος μή άπό τής συζη- 
τήσεως τούτων μεταβώσιν είς τήν συζήτησιν τών δικαιωμά
των τής ιδιοκτησίας καί ζητήσωσι τήν διανομήν τών περιου
σιών καί τών γαιών.

Άρκεϊ νά ύποθέση τις έπανάστασιν έν χώρα, τής όποιας ή 
γαιοκτησία είναι περιορισμένη εις ολίγων χεϊρας, δπως άνα- 
μετρήση δλην τοϋ κινδύνου τήν έ'κτασιν. Ή κοινωνική τάξις 
θά χλυδωνισθή έκ θεμελίων. Άλλ' όταν ό καταμερισμός τών 
γαιοκτησιών χατασκευάζη πλείονα στηρίγματα τής κοινωνικής 
τάξεως,όταν τό πνεύμα τής οικονομίας, τής νομιμότητος, τής 
αξιοπρέπειας συνεχή τό πλεϊστον τής κοινωνικής οικοδομής, 
αί παραφωνίαι τών μερών καλύπτονται υπό τής αρμονίας τοϋ 
όλου. Ή πατριαρχική καλλιέργεια είς τοιοΰτο σημεϊον όρίζον- 
τος αποβλέπει. Τήν άνευρίσκομεν έν Έλλάδι, έν Ελβετία, έν 
Γαλλία καί έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής. 
’Εχει τόν νεώτερον δημοκρατικόν τής έξοχής τύπον έν τώ 
στερεώ συνδέσμω τών ιδεών καί τών ιδρώτων,άπδ τών οποίων 
διακρίνεται ό λαός τών υπαίθρων, όταν έχη ούτος τό αίσθημα 
τοϋ ιδιοκτήτου καί τήν ύπερηφάνιαν τοΰ πιλίτου.
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Θεμελιώδης έν τώ Ασιατικό άπολυτισμώ άρχή περϊ ιδιο
κτησίας είναι, δτι δ κύριος τών προσώπων είναι καί τών πραγ
μάτων κύριος. Βασιλείς, Κα?ίφαιή Σουλτάνοι,είναι ένσαρκω- 
μέναι εικόνες τοϋ αιωνίου τούτου κατά τήν Ασίαν οόγματος. 
Έν τούτοις παρά τή ηγεμονική ταύτη συντρέχει καί έτέρα 
θρησκευτική έννοια. Οί ’Άραβες ένωρίς συνέδεσαν τήν πρω- 
την αρχήν τής μουσουλμανικής ιδιοκτησίας πρός τήν περί 
Θ-οϋ έννοιαν, διότι ούτος εί ν α ι ό μόνος αληθής ίδιο- 
κ τ ή τ η ς (CauiTOlS περί ιδιοκτησίας παρ’ 'Οθωμανού,.
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Άσιατ. έφημ. ’Ιούλιος 1818. Κατά τό Κοράνιον (κεφ. 2, 
στιχ. 27) «ό Θεός έδημιούργησεν δ ι’ ύ μ. ά ς παν δ, τι 
είναι έπι τής γής»· επομένως ιδού ή διχαιολογική 
βάσις τής ιδιοκτησίας τών πιστών.

Ή κατακτηθήσα γή, τοιαύτη δέ ήν κατά τό δίκαιον τοϋ 
Μωάμεθ πασα ή έκτός τής ’Αραβίας χαΐ τοϋ ’Αραβικού Ίραμ 
κειμένη, ή διετίθετο ώς βραβεϊον υπέρ τών περ'ι τόν θρόνον 
άφοσιωμένων, ή κατελείπετο εις τούς ύποδουλωθέντας κατοί
κους. Έν τή πρώτη μέν περιπτώσει άπετελεϊτο τ ιμάρ ι ον, 
είς το όποιον ούδέποτε οί εύνοούμενοι άπέδιδον τήν σταθερό
τητα τής ιδιοκτησίας. Έν τή δευτέρα δέ περιπτώσει, ήτις 
περιελάμβανεν, ώς είκός, καί τήν μείζονα τών γαιών έκτασιν, 
επικρατεί ή αρχή τής ελεημοσύνης ύπό περίεργόν τινα 
εποψιν, διότι, τό μέν, οί μή έξολοθρευθέντες άπιστοι πρέ
πει νά ζήσωσιν όπως θαυμάζωσι τόν μέγαν τοϋ Ίσλάμ λαόν, 
οθεν ή καλλιέργεια τής γής άφίνετο αύτοϊς ώς βοήθεια· τό 
δέ, πρέπει καί οί άποροι τής μωαμεθανικής κοινότητος 
νά ύποστηριχθώσι διά τοϋ δεχάτου μέχρι τοϋ ήμίσεως τοϋ ει
σοδήματος τής γής, ήν ό Θεός έχάρισεν είς τά πλάσματά του.

Αί φορολογούμενοι αύται τών άπιστων γαϊαι εκαλούντο 
χαραζδζιέ έκ τοΰ δουλικού δικαιώματος χαράζδζ, οπερ 
έπλήρωνον καί τό όποιον άκριβώς είπεΐν συνέκειτο άπό 
τοϋ εισοδήματος, οτε έλέγετο χαράζδζ μουκασεμέ, 
καί άπό κατ’ αποκοπήν είσπραττόμενον έπί τής γής ποσόν 
καλούμενον χαραζδζ μουβαζαφέ. Αί γαϊαι αύται, 
καθώς χαί αί ώς λάφυρα τοϊς πορΟηταϊς δοθεϊσαι έν χαίρω 
τής κατακτήσεως ή κατόπιν (ούσριγέ καί έμιριγέ), έν περι- 
πτώσει άκληρίας τών κατόχων μετέβαινον είς τήν διάθεσιν 
τοϋ κοινού τών μουσουλμάνων οίκου. Έν τούτοις δεν πρέπει 
νά νομίσωμεν οτι ό φόρος ήτο καί πάντη άλλότριος προς τάς 
καθαρώς είς χεΐρας μουσουλμάνων γαίας, διότι άνευρίσκονται 
ίχνη αύτοΰ έν τή άρχαιοτάτη εισφορά (ζεκαέτ), τόν όποιον 
αυτός ό Μωάμεθ έπέβαλεν είς τούς πιστούς υπέρ τοϋ πολέμου 
καί τών πτωχών. Ή δέησες, το ζ ε κ α έ τ, ή νηστεία καί ή
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έπίσχεψις τή Μέκκας άποκαλοϋσι τάς τέσσαρας θεμελιώδεις 
τοϋ ’Ισλαμισμού υποχρεώσεις (Perron Όθωμαν. Νομοθ. τόμ. 
1, σελ. 559)·

Ύπό τήν άνω τεθεϊσαν διπλήν τής έλεημοσύνης έννοιαν 
άνεπτύχθη ή περί βακουφιού (εύσεβοϋς καθιδρύματος) 
μουσουλμανική θεωρία. Έάν έν τή μεταγενέστερα άναπτύξει 
αύτής βακούφιον είναι κτήμα, τοΰ οποίου ή ψιλή μέν κυριό- 
της έδόθη είς θρησκευτικόν τέμενος, ή ώφέλιμος δέ έμεινεν είς 
τήν οικογένειαν τοΰ άφιερωτοϋ μέχρις έξαντλήσεως ταύτης, 
κατ’ άρχάς (δταν ή κατακτηθεΐσα γή κατελείπετο είς καλ
λιέργειαν τοϊς υποδουλωθεϊσιν) οί κατακτηταί ήννόουν τήν 
συγκρότησιν μεγάλου β α κ ο υ φ ί ου είς δόξαν τοϋ Θεοϋ 
καί βοήθειαν τών πιστών του. Έκ τής γονίμου ταύτης θεω
ρίας έμορφώθη βαθμηδόν ή περί δημοσίας κτήσεως οριστική 
έν τώ οθωμανικώ δικαίω αρχή, καθ' ήν δ Σουλεϊμάνειος κα- 
νουναμές έκήρυξεν οτιήσπειρομένη γή άνήκενείς 
τόν κοινόν τών μουσουλμάνων οίκον, έμπεπι- 
στευμένη απλώς εις χεΐρας τών άπιστων πρός κάρπωσιν.

Άλλ’ έκτός τής σπειρομένης γής ύπήρχον καί άλλαι γαϊαι 
ακαλλιέργητοι, νεκραί (μεβάτ) κατά τήν έχφραστιχήν τών 
Ασιανών· γλώσσαν, τάς οποίας ό Μωάμεθ υπεσχέθη είς έκεί- 
νους, οΐτινες ήθελον τάς ζωογονίσει. Ό προσδιορισμός τών 
γαιών τούτων είναι περίεργος, διότι ένώ ή ιδιοκτησία μένει 
πάλιν παρά τώ κοινώ τών μουσουλμάνων οί’κω, υποτίθεται 
δτι δέν άφέθησαν ποτέ είς τήν χρήσιν τών κατοίκων καί δτι 
κεϊνται έπί τοσοϋτον μακράν τών χωρίων καί τών κωμών, 
ώστε μεγαλόφωνος κήρυξ δέν ακούεται άπό τών ά
κρων τών κατωκημένων τόπων.

Τής γενικής ταύτης περί χυριότητος τής γής θεωρίας κυ
ρία βάσις είναι τό δικαίωμα τοΰ πολέμου· δ,τι διά τής συμ- 
πράξεως δλων κυριεύεται ανήκει είς όλους. Τοιουτοτρόπως 
δέ άναφαίνεται ή είκών τοΰ μεγάλου τών ’Οθωμανών έπί 
γής ιδιοκτήτου, τούτέστι τοϋ δημοσίου. Έκ τής θεωρίας 
ταύτης άνεπτύχθη έν τώ Όθωμανικφ δικαίω ή έννοια τής
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ιδιοκτησίας έπί τών μεταλλείων, τών ύπό τήν αρχαϊκήν 
έποψ'.ν αύτοϋ κατ’ έξοχήν νεκρών τούτων γαιών, κατ' άντιθε- 
σιν πρός μή τοιαύτας διότι σπείρονται. 'Οπουδήποτε ανακα
λυφθώ μεταλλείου (μααντέμ) χρυσοϋ, άργύρου, μολύβδου, 
χαλκοΰ κλπ. ή καλλιέργειά του έξαρτάται έκ τής θελήσεως 
τής κυβερνήσεως, ήτις τό παραχωρεί είτε έφ’ ορού ζωής είτε 
έπι άλλως προσδιωρισμένω χρόνω είς τόν άνακαλύψαντα, 
έάν ούτος είναι υπήκοος 'Οθωμανός άνευ διακρίσεως θρη
σκείας.

Εν γένει ή κυβέρνησις ^υθμίζει τά τής διαχειρίσεως και 
καλλιέργειας τών μεταλλείων, τά όποια θεωρούνται είς όφε
λος τής μουσουλμανικής κοινότητος, έν ταΐς -χώραις τάς 
οποίας αύτη κατέκτησεν, ή οιά συνθήκης ύπέταξεν, ή αί 
όποΐαι συγκατοικοϋνται ύπό τών νικητών καί τών ήττημέ- 
νων, ή έγκατελείφθησαν υπό τών τελευταίων, άδιαφόρως άν 
τά μεταλλεία κεΐνται έντός γαιών άνηκουσών είς ιδιώτην 
μουσουλμάνον ή μή (ΡβΓΓΟΠ Όθωμ. τομ. 1, σελ. 528). 
Παραχωρήσεις έγίνοντο καί επομένως ήδύναντο (κατά τούς 
κλασικούς τών ’Οθωμανών νομικούς) νά δοθώσι καί πρό τής 
κατακτήσεως έ'τι έπί μεταλλείων κειμένων έν χώραις πολε- 
μίαις ύπό τόν δρον τής συμπληρώσεως τής κατακτήσεως 
(Perron αύτ.). Τό δικαίωμα τοϋ δημοσίου συνίστατο είς τό 
Ά τοϋ μεταλλικού εισοδήματος, προτιμωμένης τής Χυβερνή- 
σεως είς τήν αγοράν καί τών ετέρων ’/,·

Εϊς συμπλήρωσιν τής ίστορικο-οίκονομικής ταύτης μελέ
της προσθετέον, οτι ή περί τά μεταλλεία κτήσις έκανονίσθη 
κατά τήν τελευταίαν περίοδον έν Τουρκία διά τοϋ νόμου τής 
7 Μουχαρέμ 1286 (μ. X. 1869) έπί βάσεων αναλογών πρός 
τάς νεωτέρας έν Εύρώπη ιδέας περί μεταλλείων καί κατά 
σκοπόν γονιμωτέρας καλλιέργειας αύτών.

Όσον άφορα τήν δεσποτικήν ιδιαιτέρως έννοιαν τής παρ’ 
όθωμανοϊς ιδιοκτησίας άνευρίσκομεν ιδιαιτέρως σημαντικήν 
έξήγησιν αύτής έν ταΐς άπαντήσεσι,τάς.όποίας ό Κυβερνήτης 
τής Ελλάδος άπηύθυνε τώ 1828 πρός πά ερωτήματα τών 

άντιπροσώπων τών Συμμάχων Δυνάμεων. Είναι ή έξής καί 
χαρακτηρίζει μέγα μέρος τής Σουλτανικής έπί τοΰ προκειμέ
νου θέματος ιδέας :

— Ό Σουλτάνος είναι δικαιωματικώς δ κύριος όλης τής κα- 
τακτηθείσης γής, ήτις είναι άναπαλλοτρίωτος· άλλ’ έξ αύτής 
είμπορεϊ νά κάμη αφιερώματα άναφαίρετα, καθώς είναι τά 
Βακούφια· είμπορεϊ προσέτι νά κάμη ισοβίους, ή κληρονομι
κές δωρεάς· άλλά τάς τελευταίας μεταξύ τών μουσουλμά
νων μόνοι οί Ουλαμάδες άπολαμβάνουν άποκλειστικώς. Τά 
ακίνητα κτήματα τών ύπηχόων Γραικών, ’Αρμενίων και άλ
λων είναι ωσαύτως κληρονομικά, δι’ ένός έλαφροΰ ένοικιακοΰ 
δοσίματος, τό όποιον έκάστη Κοινότης υποχρεοΰται νά πλη- 
ρώνη έτησίως είς τό θησαυροφυλάκιο·;.

Όλα τά άκίνητα τών μουσουλμάνων κτήματα, έκτός τών 
άνω ρηθέντων, έπανέρχονται μετά τόν θάνατόν των εις τόν 
Σουλτάνον. Άλλ' έπειδή παρόμοιος νόμος, ανατρεπτικός τών 
θεμελιωδών άρχών πάσης κοινωνικής διατάξεως, δέν ήτο δυ
νατόν νά διάτηρηθή αύστηρώς, ό Σουλτάνος χαρίζεται τά 
κτήματα τοΰ πλειοτέρου μέρους τών ιδιωτών μουσουλμάνων 
είς τούς κληρονόμους των, διά μικρού άντιτίμου, πληρωνομέ- 
νου είς τό Βαϊτουλμαλι-Μιρί ή θησαυροφυλάκιον τοΰ Σουλ
τάνου. Άλλ’ ούτος μετέρχεται τό δικαίωμά του έφ’ όλων 
τών κτημάτων τών δημοσίων υπουργών· ώς έπί τό πλεϊστον 
αύτά άγοράζονται άπό τούς κληρονόμους των είς μετριωτά- 
την τιμήν αύτη συνήθως έξισοϋται μέ τό τριπλοΰν, ή τό 
πολύ τό τετραπλοΰν τής ετήσιας προσόδου των.

Έκτός τοΰ δικαιώματος, τό όποιον έχει ό Σουλτάνος επάνω 
εις όλα τά κτήματα τών δημοσίων υπουργών, μετέρχεται 
καί έν άλλο, καθιερωθεν άπό τήν πάροδον τοΰ χρόνου, καί 
άπό τήν άναμφισβήτητον χρήσιν αΰτοΰ. Τοϋτο είναι, τό νά 
έξουσιάζη μετά τόν θάνατόν των καί δλην τήν λοιπήν κατά- 
στασίν των, έπί προφάσει τοϋ οτι τήν έκέρδισαν μέ ζημίαν 
τοΰ Κράτους καί επομένως άνήκει είς αυτόν.

Μερικοί Σουλτάνοι ήθέλησαν εις διαφόρους έποχάς να έπε- 
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χτείνωσι τό δικαίωμα τούτο χαϊ χατά τής Ιδιοκτησίας τών 
μή μουσουλμάνων δημοσίων υπουργών άλλ’ απαιτήσεις, ε- 
πιστηριζόμεναι είς Χάτι-Σερίφια ή Φερμάνια, χορηγηθέντα 
άπό τούς προχατόχους των, δέν τους άφησαν νά καθιερώσουν 
διά τής συνήθειας τήν αρπαγήν ταύτην.

ΞΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΙΟΝ.

Εντελώς τών τελωνιακών νόμων σιωπώντων,ή διπλωμα
τική τής πρώτης 'Ελληνικής άποκαταστάσεως έννοια εξα
κολουθεί άπό τοϋ 1834 περιποιούμενη,έν τή πραγματική τοϋ 
τελωνιακοΰ τής χώρας οργανισμού αναπτύξει τά ξένα πολε
μικά πλοία, τών οποίων τάς καταναλώσεις έκήρυξενμή ύπο- 
χειμένας είς δασμόν. Καϊ οσον μέν άφορα τάς ύπό τών π).οίων 
τούτων τοπιχάς έντός τών έλληνικών λιμένων καταναλώσεις, 
τάς ΰπαγομένας έν γένει εις τελώνιον κατά τήν έξαγωγήν, 
ούδείς λόγος, άφοϋ δέν εξέρχονται αύται τής τελωνιακής τοΰ 
κράτους άκτΐνος καί άφοϋ τό κύριον έπι τής έξαγωγής τελω- 
νιακόν μέλλον όσημέραι σμικρύνεται. "Οσον δμως άφορα τήν 
έπϊ τών ήγκυροβολημένων κατά τάς έλληνικάς άκτάς ξένων 
πολεμικών πλοίων ατελώνιστου (άπό πλοίου είς πλοίου) εισα
γωγήν, καί παράφωνος είναι αύτη καί δεκτική καταχρήσεων. 
Ιδού πώς αμφοτέρωθεν κανονίζεται τό άνά χεϊρας θέμα διά 
τής ίσχυούσης έτι άπό 1ξ Αύγούστου 1834 έγκυκλίου τοϋ 
υπουργείου τών Οικονομικών :

— Όσα προϊόντα πορίζονται τά ρηθέντα πολεμικά πλοία 
άπο τούς λιμένας τοϋ Βασιλείου (ήτοι κατά τήν άπό 17 Ιου
νίου 1842 έγχύκλιον,άπό τάς αγοράς τών πόλεων), οίον έδώ- 
διδιμα, ποτά κλπ. ή πανιά, σχοινιά, καί άλλα έγχώρια ή 
ξένα χειροτεχνήματα (ό δρος «ξένα» περιττεύει κατά τήν άνω 
σημειωθεΐσαν δευτέραν έγχύκλιον, διότι αυτά έπλήρωσαν ήδη

χΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑ! ΤΕΛΩΝΙΟΝ. W 

το τέλος τής εισαγωγής των, δπερ δέν έπιστρέφεται) είς χρή
σιν μόνον τών πλοίων των ή τών έν αύτοις ναυτών θέλουν εί
ναι ελεύθερα έξαγωγικοϋ τέλους. ’Οφείλει δμως ό προμηθευ
τής πριν έπιβιβάση αυτά είς τό πλοΐον νά τά παρουσιάζη προη
γουμένως είς τό τελωνείου τοΰ μέρους, όπου εύρίσχεται τό 
πλοΐον. "Αν τά είδη αύτά χατά τήν ποσότητα ή τήν ποιό
τητα δέν είναι έκ τών συνήθως προμηθευομένων διά τήν κα
θημερινήν χρήσιν τοΰ πλοίου οίον άρτος, κρέας, πτηνά, λα
χανικά, καϊ άλλα τοιαϋτα όψώνια, τότε ό προμηθευτής δφεί- 
λει νά παρουσιάζη έγγραφον πρόσκλησιν τοϋ πλοιάρχου πρός 
τό τελωνείου διά νά συγχωρήση τήν έπιβίβασίν των.

Άν ό πλοίαρχος προμηθεύηται έξωθεν τά αναγκαία είς τό 
πλοίόν του, έπιτρέπεται ή μεταβίβασις αύτών άπό τό έμπο
ρικόν πλοίου είς τό πολεμικόν, καθ’ δσον δέν ήθελον έξαχθή 
είς τήν ξηράν. Οθεν άμα έλλιμενισθή πλοΐον έμπορικόν φέ- 
ρον όποιουδήποτε είδους πραγματείας διωρισμένας δι’ έν πο
λεμικόν πλοΐον ξένης δυνάμεως, οφείλει δ πλοίαρχος τοΰ 
πρώτου νά ειδοποίηση έντός 24 ώρών τό τελωνείου έγγρά- 
φως, δηλοποιών τόν άριθμον καί τά σημεία τών κιβωτίων, 
βαρελίων ή δεμάτων, τά όποια περιέχουσιν εκείνα τά είδη.

Ό φροντιστής τοΰ πολεμικού πλοίου πριν παραλαβή αύτα, 
θέλει παρουσιάζει είς τό τελωνείου έγγραφον σημείωσιν τών 
είς παραλαβήν του ειδών, υπογεγραμμένην παρά τοΰ πλοιάρ · 
χου του καί περιέχουσαν τό ποσόν, τούς άριθμούς· καϊ σημεία 
τών κιβωτίων, βαρελίων καϊ δεμάτων.

Άφ’ ού λάβη ό χατά τόπον τελώνης τήν δηλοποίησιν τοϋ 
πλοίαρχου τοΰ έμπορικοϋ πλοίου καί τήν πρόσκλησιν του 
πλοιάρχου τοΰ πολεμικού, τότε θέλει δίδει άδειαν νά μεταβι- 
βασθώσι τά περί ών ό λόγος είδη άπό τό έμπορικόν είς το πο
λεμικόν πλοΐον.

ΊΙ μεταβίβασις πρέπει νά γίνεται άφεύκτως άπό πλοίου είς 
πλοΐον, παρόντος ένός τελωνιακοΰ ύπηρέτου χωρίς ποσώς ν’ 
άποβιβασθώσιν είς τήν ξηράν είς τήν τελευταίαν αύτήν περί- 
τασιν τά έξαχθησόμενα είδη υπόχεινται είς τέλος εισαγωγής.
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Αν τυχόν έν πολεμικόν πλοΐον, ή τινά έξ αύτών, σχοιμκ· 
τίζοντα μοίραν ναυτικήν, ήθελον είσθαι διωρισμένα νά παρα- 
χειμάσωσιν είς ένα τών λιμένων του Βασιλείου ή νά διαμεί- 
νωσι πολύν καιρόν, εΐ’τε έξ αιτίας άλλης έκτακτου περι- 
στάσεως, ήθελον έχει άνάγκην νά προβλέψωσιν έξωθεν τρο
φός ή άλλα είδη, καί νά άποταμιεύσωσιν αύτά είς τήν ξη
ρόν διά νά λαμβάνωσι έξ αυτών καθ'όσον τό απαιτεί ή χρεία, 
ό πλοίαρχος θέλει ειδοποιεί τό τελωνεϊον· αυτό δέ δέν θέλει 
δίδει τήν περί τούτου άδειαν, παρά αφού έπισκεφθή τήν απο
θήκην, εις τήν οποίαν γίνεται ή έναποταμίευσις. Μετά δέ 
τήν άποταμίευσιν θέλει κλείεσθαι ή άποθήκη μέ δύω κλεί
δας, τών οποίων ή μέν θέλει μείνει είς τόν φροντιστήν, ή οέ 
θέλει παραδίοεσθαι εις τό τελωνεϊον. Είς τοιαύτην περίστασιν 
τδ τελωνεϊον χρεωστει πάντοτε νά είδοποιή τόν άνώτερον του.

'Οσάκις οί τελώναι ήθελον παρατηρήσει, ότι ή διδόμενη 
αυτή άδεια τόσον τής εσωτερικής, οσον καί τής έξωτερικής 
προβλέψεως, δίδει άφορμήν είς άπηγορευμένας καί επιζήμιους 
κερδοσκοπίας, άμέσως όφείλουσι νά είδοποιώσι τούς ανώτερους 
των ή τήν Γραμματείαν. —

Τοιοΰτος ό έπί τών ξένων πολεμικών πλοίων τελωνιακός 
συνδυασμός τής άσθενείας πρός τήν ίσχυν. "Εν τούτοις άμφι- 
βάλλομεν άν μόνοι οί ξένοι έπεβλήθησαν ή καί ή σμικρότης 
τής εγχωρίου διοικήσεως συνετέλεσε τά πρώτα τής κουφότη
τας βήματα. Τό άκριβές είναι δ'τι έπ’ ούδενός νομίμου τοιαύτη 
τελωνιακή πρακτική δύναται νά στηριχθή. Είναι τόσον ανα
κόλουθος αυτή, ώστε ούδέ είς τήν αμοιβαιότητα ήδυνήθη νά 
άποβλέψη. Τί νά είπη δέ τις άναλογιζόμενος, ότι τά πλεονε
κτήματα τών ξένων πολεμικών πλοίων είναι υπέρ πάσαν τε- 
λωνιακήν σχετικώς απαλλαγήν τών ιθαγενών! Αύτά κατα- 
ναλίσκουσιν έπιβεβαρυμένα διά τοΰ τελωνίου εφόδια· ώστε 
όλη ή δόξα τής περιποιήσεως είναι πώς τά ξένα πολεμικά 
πλοία νά διατελώσιν υπό κρείττονας τής έν τω τόπω διοικη
τικής ορούς.

Α. Λ.


