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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΑΥΞΗΣΙΣ ΦΟΡΠΝ.

Είναι περίεργον φαινόμενον, οτι οσον ό πολιτισμός προάγε- 
ται τόσου χαι οί φόροι πολλαπλασιάζονται. Ό λαός έκεϊνος, 
οστις κατοίκων άγρίαν παραλίαν μόλις έκ τών ιχθύων αύτής 
ζή, όποιους φόρους Θέλετε νά πληοώση έν τή σφαίρα τής 
ίχθυοφάγου βαρβαρότητός του; Άπ’ έναντίας παρατηροϋμεν 
τούς πλουσίους λαούς τών πεπολιτισμένων περιόδων, δσον 
πλειότερον προάγουται τόσον πλεώτερον νά φορολογώνται. 
Έν τοιαύταις περιόοοις όπως ή ζωή τών ατόμων, τοιουτο
τρόπως καί ή ζωή τών πολιτειών περιβάλλεται λεπτότερου 
ένδυμα, αί άνάγκαι καθίστανται ποικιλώτεραι και τά μέσα 
τής έπαρκείας αύτών τίθενται εις εύρυτέραυ κυκλοφορίαν. Ή 
έποχή καθ’ ήν έφύλαττον τάς Ούρας τών οικιών διά κόμβου 
σχοινιών δέν έχει τι κοινόν πρός τήν έποχήν, καθ' ήν οπλίζε
ται δλόκληρος στρατιά φυλάκων παντός είδους είς ύπεράσπι- 
σιν τών έν τώ πολιτισμω άποκτωμένων μεγάλων και απαν
ταχού διεσπαρμένων περιουσιών. Έν τή πρώτη έποχή έκα
στος έδέσποζεν δ,τι ήδύνατο νά άσφαλίση έντός τής άκτίνος, 
ήν διέγραφε το βέλος, τό δόρυ καί ή μάχαιρά του· ένψ έν τή 
δευτέρα έποχή κατασκευάζονται σωροί απείρων καί πολυδα- 
πάνων μηχανισμών, Οιά τών όποιων άπό άκρου είς άκρον τής 
χώρας καί έκτός τών ορίων αύτής άφομοιοϋται ή επικρά
τεια προς μεγάλην, άπειρον αποθήκην είς φύλαξιν τών άνα- 
ριθμήτων στοιχείων τής καθολικής ιδιοκτησίας.

Άλλά θά ήτο ατελής ή έ’κθεσις αύτη, έάν δέν είσήρχετο 
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έν αύτη χαί ό περί τήν ασφάλειαν τών προσώπων έτερος τής 
πεπολιτισμένης περιόδου σκοπός, διότι ένφ έν τή πρώτη πε
ριόδφ ό οπλίτης διά τοϋ ένός οφθαλμού κοιμάται καί διά τοϋ 
έτέρου έγρηγορεϊ, έν τή δευτέρα περιόδφ ή πολιτεία αναλαμ
βάνει τήν προστασίαν τών κατά μέρος άτόμων δπως καί τοΰ 
ολου συλλήβδην αύτών έπί δαπάναις άναλόγοις πρός τό μέ
γεθος τοΰ κοινωνικού όργανισμοϋ. Άλλά δέν είναι ή ασφά
λεια τών προσώπων χαί τών ιδιοκτησιών ή μόνη αιτία τοΰ έν 
τή νεωτέρα περιόδφ προβιβασμού τών δημοσίων δαπανών καί 
έπομένως τών δημοσίων φόρων. Διότι έσω προχωρεί ή κοι
νωνία τόσφ προβιβάζεται ή ιδέα, οτι είναι αΰτη μοχλός είς 
έπιτέλεσιν περαιτέρω έ'τι διά τήν ανθρωπότητα έργων. Χωρίς 
νά τό αίσθανθώσιν, ύπό διαφόρους μορφάς αί κοινωνία! έκτε- 
λοΰσι γενικά έργα, τά όποϊα μόνη ή άρχή τής κοινοκτημο
σύνης έν τοϊς άπολύτοις θεωρήμασιν αύτής ήδύνατο καί νά 
έγκαινιάση καί να δικαιολογήση. Τοιουτοτρόπως έκατοντάδες 
δισεκατομμυρίων έδαπανήθησαν καί Οαπανώνται έν τή πεπο- 
λιτισμένη περιόδφ, είς έπίτευξιν γενικών έργων, έν τοϊς ό- 
ποίοις ζητείται ή ώφέλεια τής έν τω δήμφ, έν τώ έθνει, έν 
τή άνθρωπότητι λειτουογούσης αρχικής τών άνθρώπων χοι- 
νότητος, άνευ ιδιαιτέρας πολυπραγμοσύνης πρός έκείνους οϊ- 
τινες υπέχουσι τό τελικόν τής άναγχαίας φορολογίας βάρος.

Ή άνάπτυξις τής φορολογίας έν τή πεπολιτισμένη περιόδφ 
πρέπει νά συνδυασθή καί προς έτέραν τάξιν ιδεών, τήν όποιαν 
ό Montesquieu διετύπωσεν έν τω γενικφ δόγματι, οτι κα
θόσον ή έλευθερία τών λαών προάγεται, κατά τοσοΰτον καί ή 
φορολογία αύτών έπιτείνεται, ένφ απ' έναντίας, αύξανομένης 
τής δουλείας, ή φορολογική μετριότης έπιβάλλεται ώς άνά
γκη. Έν πρώτοις τό δόγμα τοϋτο δεϊται ιστορικής τίνος άνα- 
λύσεως, διότι μεταξύ τοΰ δεσποτισμοΰ, οστις διά τοΰ φορολο
γικού νόμου λαμβάνει ολιγώτερον διά τοΰ φορολογικού δε 
αύθαιρέτου λαμβάνει τό ολον, καί τής έλευθερίας, ήτις ευλα
βείται τής νομικής φορολογίας τούς λεπτομερείς λογαρια
σμούς, δέν δύναται νά ΰπάρξη σύγκρισις.

"Οσον δήποτε μεγάλα καί άν είναι τά βάρη τής έλευθε
ρίας, τά βάρη τοΰ δεσποτισμοΰ είναι άπείρως πλειότερα μεθ’ 
ολην τήν λανθάνουσαν περιβολήν τής υποκριτικής τυραννίας. 
Δέν πρέπει έν τούτοις νά άφήση τις άπαρατήρητον καί έν τή 
τάξει τής έλευθερίας, ότι τό καθαρόν δημοκρατικόν σύστημα 
προσαρμόζεται πλειότερον τής άντιπροσωπικής πολιτείας πρός 
τήν φορολογικήν μετριότητα. Είναι φυσικός έν τή χοινωνική 
οικονομία νόμος, δτι δσον περισσότερον ένεργεϊ τις μόνος τάς 
ύποθέσεις του, τόσον ή δαπάνη είναι μικροτέρα, ένφ ή μεσο- 
λάβησις αντιπροσώπων εξογκώνει τήν χρηματικήν τών δη
μοσίων πραγμάτων έννοιαν. Μεθ’ όλους τούς υπέρ τοΰ άντι- 
προσωπευτικοΰ πολιτεύματος διθυράμβους, τό βέβαιον είναι 
ότι οί άντιπρόσωποι τών λαών δέν είναι αύτοί οί λαοί, χαί 
εις τό ζήτημα τών έσόδων καί έξόδων τής έπικρατείας δευ- 
τέραν καί τρίτην προσοχήν οί αντιπρόσωποι καταβάλλουσι, 
διαφυλάττοντες τήν πρώτην πρός έτέραν τάξιν πολιτικών καί 
άλλων συμφερόντων. Τοϋτο είναι αλήθεια άναντίρρητος· άλ
λ' ευρετε τόν τρόπον νά διέπωνται τά έθνη άνευ αντιπροσώπων ;

Τό εΐρημένον έλάττωμα τών άντιπροσωπιχών πολιτειών 
έπί του ζητήματος τών μεγάλων κατ’ αύτάς δαπανών, έχει 
ισχυρόν, κατα τό μάλλον ή ήττον, άντιζύγιον έν τή δημοσία 
έξελέγξει τών έσόδων καί έξόδων, ήτις άποτελεϊ έν έκ τών 
πολυτιμωτέρων τής έλευθέρας πολιτείας έφοδίων. Έκεϊναι αί 
άπόκρυφοι καταβόθραι τών δημοσίων χρημάτων, τάς όποιας 
ή ιστορία τοϋ άπολυτισμοΰ, τοΰ φανεροΰ ή λεληθότος, διά 
τόσον ζωηρών χρωμάτων ζωγραφίζει, δέν δύνανται κανονι- 
κώς νά ύπάρξωσιν έν τή άντιπροσωπική πολιτεία. Είναι αλη
θές, οτι αί μεγάλα·, συζητήσεις τής πολιτείας ταύτης περί 
άλλα μάλλον ελατήρια στρέφονται, άλλ' ή δημοσιότης τών 
δημοσίων λογαριασμών άποτελεϊ τόν φόβον δστις, κατά τήν 
παροιμίαν, φυλάττει τά έρημα.

"Οπως καί άν έχη, κατά μέρος τιθέμενων τών παρεκβά
σεων, αϊτινες ε'ναι ειμαρμένη δλων τών θεσμών, έν τή νεω
τέρα περιόδφ τοϋ πολιτισμοΰ ετυχε γενικής παραδοχής ή 
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ιδέα τοΰ Mirabeau, δτι ή θεωρία τών φόρων είναι ή αληθής 
νομοθεσία τών λαών. "Ολοι οί νόμοι τής έπικρατείας είναι 
όργανα πρός τον σκοπόν αύτής, τά οποία δέονται έλαιου 
δπως χινηθώσι. Λοιπόν ό φόρος αποτελεί τό έλαιον τής πο
λιτικής μηχανής, άνευ τοϋ οποίου τρίβεται αύτη χαι εις α
χρηστίαν περιπίπτει. Καί δέν ύπάρχει κλάδος έν τή καθόλου 
δημοσία διοικήσει, καθ' δν ή επικρατούσα φορολογική έν τή 
έπικρατεία έννοια νά είναι άλλοτρία· ούχί οτι δέν παρίσταν
ται καί πολλά δυσαρμονίας στοιχεία, άλλά διότι τό σκοπού- 
μενον πάσης δρώσης πολιτείας είναι ή τελική τής αρμονίας 
έπιτυχία.

Ό,τι πλειότερον έπιζητεϊται έν τή περιόδω τοϋ πολιτισμού 
και τής έλευθερίας είναι ή δικαιότερα διανομή του φορολογι
κού βάρους μεταξύ δλων τών άποτελούντων τήν έθνικήν κοι
νότητα μελών, δηλαδή ακριβώς τό έναντίον τοϋ έν τώ άπο- 
λυτισμω σκοπουμένου, έν τώ όποίω τά προνόμια άναπτερώ· 
νουσι τούς μέν, και συντρίβουσι τούς δέ, καί μάλιστα τούς 
πλειοτέρους. Έν τή έλευθέρα πολιτεία ούδείς δύναται νά 1~ 
σχυρισθή, οσον καί άν είναι έπί ύψηλοτέρας βαθμίδος τεθει
μένος, δτι οί υπήκοοι είναι πρόβατα έμπεπιστευμένα είς τήν 
ποιμενικήν τών ηγεμόνων, τών αύλικών καί τών υπουργών, 
διότι άπ' εναντίας επικρατεί" μάλλον ή ιδέα τής τοϋ λαοΰ κυ
ριαρχίας, ήτις, πληρώνουσα τούς μισθούς, διατηρείείς έαυτήν, 
μεθ’ δλας τάς παραφωνίας, τό καθολικόν πρόσταγμα τής 
ύπακοής. Ύπό τοιαύτας ιδέας ή φορολογία περιβάλλεται 
όσημέραι λαϊκώτερον χαρακτήρα, καί δέν είναι τοΰτο πρόοδος 
μικρά. Όποια διαφορά πρός τούς χρόνους έκείνους καθ’ ούς 
έθαυμάζοντο οί ήγεμόνες, οΐτινες δέν έπεβάρυνον πολύ τούς 
λαούς! Σήμερον τοιαύτη έπιβαρύνσεως προσωπική άξίωσις 
θά άπετέλει δίπλωμα έκθρονισμου έν ταϊς αληθώς έλευθέροις 
πολιτείαις.

Άλλ’ δλοι οί λόγοι ούτοι καί άλλοι κατόπιν αύτών δέν δύ
νανται νά άναιρέσωσι τήν άλήθειαν τοΰ κοινωνικού φαινομέ
νου, δτι οί προϋπολογισμοί τών ελευθέρων καί πεπολιτισμέ

νων έθνών είναι μάλλον τών δουλικών καί απολίτιστων 
έξογκωμένοι. Έγκειται είς τήν φύσιν τών πραγμάτων ό ύπό 
τήν αιγίδα τής έλευθερίας μείζων τής κοινωνίας πλουτισμός. 
Όσον οέ τις πλείονα εχη, τόσον καί πλείονα δαπανά. Ή 
έλευθέρα πολιτεία δέν μετανοεί διά τοΰτο. Ένόσω αί παραγω
γικοί πηγαί της δέν ξηραίνονται, ένόσω ή προσωπική χρή
σις τών δημιουργούντων τόν έθνικόν πλούτον δέν περιορίζεται, 
ή κοινωνία πληροί τον δημόσιον θησαυρόν άνευ γογγυσμού 
ύπό τήν σημαίαν τοΰ νόμου τής ίσότητος, τής δικαιοσύνης 
καί τής κοινής ώφελείας. Τότε ή γενική προσοχή στρέφεται 
μάλλον εις τόν τρόπον, καθ' δν τά όργανα τής πολιτείας με
ταχειρίζονται τόν δημόσιον θησαυρόν, καί λογοδοσία ζητείται 
πανταχόθεν τών άξίως καί πρεπόντως δαπανωμένων.

Έν τοιαύτη περιόδω τής άνθρωπότητος έκτελοϋνται τά με- 
γαλείτερα τών οικονομικών τής πολιτείας έργων. Όταν τά 
μέσα ύπάρχωσιν άφθονα, δταν η παραγωγή έπιτείνηται καί ή 
κατανάλωσις βελτιοϋται, τότε δέν άπαιτεΐται είμή ή σειρά 
τών έκτάκτων άνδρών, ινα δώσωσιν ούτοι περαιτέρω έτι ώθη- 
σιν είς τόν καθολικόν τοΰ έθνους καί τής άνθρωπότητος προ
βιβασμόν. Τοιαΰται περίοδοι έν τή οικονομική ιστορία διαχω- 
ρίζουσιν είς σταθμούς τόν αιώνιον δρόμον αυτής, είς σταθμούς 
πέριξ τών όποιων ή καθολική τοΰ άνθρωπίνου κόσμου κρίσις 
γίνεται καί αί τής Θείας Προνοίας βουλαί τελειοϋνται.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

Έάν ύπάρχη μάθημα τοϋ οποίου οί καρποί παρακολουθούσε 
τόν άνθρωπον μέχρι τέλους τής ΰπάρξεώς του, βεβαίως αυτό 
είναι τό μάθημα τής οικονομίας τών πνευματικών, ηθικών καί 
υλικών συμφερόντων. Όλη ή τέχνη τοϋ βίου είς τήν οικο
νομίαν ταύτην συνίσταται. Κατά τούτο διάφορα ύπάρχουσι 
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συστήματα χατά τό μάλλον ή ήττον είς τον σκοπόν άγοντα. 
Κατά μέρος όμως τιθέμενων τών πνευματικών χαι ηθικών 
στοιχείων τής καθόλου έκπαιδεύσεως, ό άναγόμενος είς τά 
ύλικά συμφέροντα χλάδος τοΰ μεγάλου μαθήματος τής οικο
νομίας έξασκεΐ σωτηριωδεστάτην έπί τοΰ δλου έπιρροήν. Ή 
χρηματική οικονομία δέν είναι απλώς ένστικτον, διότι έν 
πολλοϊς παρατηρεΐται μάλα γε διδακτόν. Καί είναι διδακτόν 
ούχϊ κατά τούς σχολαστικούς τής γραμματικής τύπους, άλ.- 
λά διά τής ημερήσιας έφαρμογής ύπό τήν πατρικήν τοϋ δι
δασκάλου πρόνοιαν.

Ή διεθνής πείρα έρχεται είς άπόδειξιν τής εύρείας ταύτης 
αλήθειας. Πολλαχοΰ είσήχθη ή ταμιευτική ώς πρακτικόν μά
θημα έξασκήσεως έν τή κατωτάτη εκπαιδεύσει. Ή έν Γαλ
λία άνάπτυξις τής τών σχολείων ταμιευτικής έχει τι άλη
θώς οικοδομικόν διά τούς θέλοντας νά παραδειγματίζωνται 
λαούς. Τοιουτοτρόπως άναγινώσκομεν περϊ αυτής έν τή «Μι
κρά Γαλλική Δημοκρατία» (φύλ. τής 27 Μαίου 1881) τά 
επόμενα:

Ή διεύθυνσις τής κατωτάτης έκπαιδεύσεως έν τώ ύπουρ- 
γείω τής Παιδείας συνεκέντρωσε τελευταίον, μετά λίαν έπαι- 
νετής δραστηριότητας, τήν στατιστικήν τών έν Γαλλία Τα
μιευτηρίων τών Σχολείων κατά τήν 1 Ίανουαρίου 1881. 
Συγκρινομένων τών πορισμάτων τής έργασίας ταύτης πρός 
τάς άρχαιοτέρας διετείς άπογραφάς, τάς περιλαμβανομένας 
έν τή τελευταία έκδόσει τοϋ ’Εγχειριδίου τοϋ Κ. Malarce, 
βεβαιοΰται νϋν πρόοδος κατά πολύ μεγαλειτέρα. Ιδού οί δει- 
κνυοντες αύτήν άριθμοί. Κατά μέν τήν 1 Ίανουαρίου 1877 
ύπελογίζοντο έν Γαλλία 8,033 ταμιευτήρια σχολείων, 
143,272 βιβλιάρια ταμιευτικά καϊ 2,984,352 φράγχ. έγ
γεγραμμένα έν τοΐς βιβλιαρίοις τούτοις ποσά- κατα δέ τήν I 
Ίανουαρίου 1879 ύπελογίζοντο 10,440 ταμιευτήρια σχολεί
ων, 177,574 βιβλιάρια ταμιευτικά, καϊ 3,602,021 φράγκων 
έγγεγραμμένα έν τούτοις ποσά, κατα δέ τήν 1 Ίανουαρίου 
1881 ύπελογίζοντο 14,273 ταμιευτήρια σχολείων, 307,452 

βιβλιάρια ταμιευτικά και 6,228,560 φράγκων έγγεγραμμένα 
έν τούτοις ποσά.

Οί άριθμοί ούτοι όμιλοϋσι τόσον άφ’ εαυτών, ώστε άρκεϊ ή 
προσθήκη δτι έν διαστήματι μικροτέρω τών επτά έτών, άπο 
τοΰ 1874 μέχρι τοΰ 1881, ή Γαλλία ύπερέβη τας λοιπάς 
έπικρατείας κατά πολύ, δσον άφορα τον νέον τοϋτον κλάδον 
τής δημοσίας έκπαιδεύσεως, οστις περιεβλήθη έν Γαλλία τόν 
χαρακτήρα μεθοδικής καϊ κανονικής Οεσμοθεσίας, μεγάλου 
ήθικοΰ άιτοτελέσματος, τής όποιας ούδέν σχολεϊον θά δυνηθή 
έπϊ πολύν χρόνον νά στερηθή, χάρις είς τάς νέας εύκολίας, 
αϊτινες παρέχονται είς τούς διδασκάλους διά τάς μηνιαίας έπϊ 
τών σχολικών ταμιευτηρίων έργασίας των. Ύπομιμνήσκομεν 
δέ καί πάλιν δτι ή έπιτυχία τών ταμιευτηρίων τών σχολείων 
οφείλεται άφ’ ένός μέν είς τήν άπλήν, εύκολον, άσφαλή και 
διδακτικήν μέθοδον, ήτις διατυπωθεΐσα έν Γαλλία τω 1874 
έδοκιμάσθη έντός 14 χιλ. σχολείων, άφ’ έτέρου δέ τόσον είς 
τήν δρθήν κρίσιν καϊ τήν έπιμονήν τών Γάλλων παιδαγωγών, 
δσον καί είς τήν εύφυίαν καί τήν άφοσίωσιν μεθ' ών ούτοι 
ήκολούθησαν τήν χαραχθεϊσαν καί δοκιμασθεϊσαν καλήν όδόν.

ΔΙΕΘλ’ΕΣ ΣΪΝΕΔΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΦΪΑΑΟΞΑΡΑΣ,

Έάν τό μικροσκοπικόν τής φυλλοξήρας έντομον είχε συνεί
δησή τών πέριξ αύτοϋ συμβαινόντων, θά ήσθάνετο ύπερηφά- 
νειαν διότι άπό άκρου εις άκρον τοΰ άμπελοφόρου τμήματος 
τής γής ένασχολεϊ καϊ βιομηχάνους καί έπιστήμονας, είς κί- 
νησιν θέσαν απανταχού τήν τών πολιτειών μέριμναν. ΙΙρό- 
κειται περί τοϋ σημαντικωτάτου κλάδου τής γεωργικής βιο
μηχανίας, τοϋ καλλιεργοΰντος τόν πολύτιμον τής αμπέλου 
καρπόν, "ίνα κρίνη τις τάς δυνάμεις τοϋ έχθροϋ, οστις έπε- 
τέθη κατά τής ύπάρξεώς τοΰ κλάδου τούτου τής παραγ'ωγής, 
άρκεϊ ή έν κεφαλαίιο σημείωσις τών έν Γαλλίοε συμβεβηκό- 
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των' διότι ένφ πρό τής εισβολής τής φυλλοξήρας ή έκτασις 
τών Γαλλικών αμπέλων ύπελογίζετο είς 22,000,000 στρεμ
μάτων παραγόντων 60,000,000 έκατόλιτρα οίνου άξίας 
1,800,000,000 νέων δραχμών, είσελθοΰσα ή φυλλοξήρα είς 
τά Γαλλικά χώματα κατέφαγε μέχρι τοϋδε αμπέλους 5,000, 
000 στρεμμάτων, τρώγει νϋν άμπέλους 6,000,000 στρεμ
μάτων, καί έπήνεγκε καταστροφήν 3,000,000,000 νέων 
δραχμών, έξακολουθοΰσα τήν όλεθρίαν άποστολήν της,

Τοιαΰται γεωργικαί συμφοραί και τά έπακόλουθα αύτών 
έν τή καθόλου συναλλαγή δέν είναι βεβαίως έξ έκείνων, τά 
όποια έλκύουσι παροδικήν άπλώς προσοχήν. Τοιουτρόπως βλέ- 
πομεν άπανταχοΰ έξεγειρόμενον τό μεγαλείτερον ένδιαφέρον, 
μία τοΰ όποιου διατύπωσις είναι τό έν Βορδώ συγκροτηθησό- 
μενον κατά τήν 5 Σεπτεμβρίου έ. έ. Διεθνές Συνέδριον κατά 
τής φυλλοξήρας. Ή πρωτοβουλία ανήκει είς τό Έμπορικόν 
Έπιμελητήριον και τό Δημοτικόν Συμβούλιου τοϋ Βουρδώ, 
είς τό Νομαρχιακόν Συμβούλιου, τήν Γεωργικήν Εταιρίαν καί 
τήν Κηπουρικήν Εταιρίαν τής Γιρόνδης.

Τό προκηρυχθέν Διεθνές κατά τής Φυλλοξήρας Συνέδριου 
άποβλέπει είς τρεις σκοπούς 1) είς τήν συζήτησιν και τόν 
προσδιορισμόν τών άμυντικών κατά τής φυλλοξήρας μέσων, 
τών όποιων τά κυριώτερα είναι ή δπου δυνατόν κάλυψες τών 
προσβληθεισών αμπέλων ύπό παχέος στρώματος υδατος, ή 
άναφύτευσις κλιμάτων έξ ’Αμερικής, ή χρήσις έντομοφθόρων 
χημικών συσκευών, 2) είς τήν διάδοσιν τών σχετικώς πρός 
τά μέσα ταϋτα βεβαιωθεισών υπό τής έπιστήμης καέ τής 
πείρας αληθειών, 3) είς τήυ άνεύρεσιν γ-ενικών, π. χ. έν τή 
χρηματιστική, μέτρων πρός άναφύτευσιν τών καταστραφέν- 
των αμπελώνων. Πρόκειται τοιουτοτρόπως νά συναθροισθή 
ή πρακτική δλων τών έθνών, καί αί έπιστημονικαί άποκαλύ- 
ψεις μετά τών έφαρμογών τής κατά τόπους τέχνης τής 
άμπελουργικής νά άποτελέσωσι τον παράγοντα, δνπερ ζητεί 
δ κοινός κίνδυνος πρός άποσόβησιν τής φοβέρας τής φυλλοξή
ρας μάστιγος έκ τοϋ προσώπου τής πεπολιτισμένης γής.

Μένει βεβαίως νά ίδωμεν τά αποτελέσματα. Άλλ’ οπού 
ή συνεργασία τών έθνών καλείται και λειτουργεί, πάντοτε έν 
βήμα τελείται πρός τά πρόσω, καί ή πρόοδος, έργον ουσα κοι
νόν, περιβάλλεται υπό τής άλληλεγγύης τήν οποίαν κέκτηται 
ή καθολική τοΰ ανθρωπίνου γένους σοφία. Τποθέτομεν δτι 
ή 'Ελλάς, έκτός μέν ουσα τής ζώνης, έν ή ή φυλλοξήρα κα - 
ταστρέφει τήν δυτικήν άμπελουργίαν, ούχί δέ καί ταύτης πολύ 
μεμακρυσμένη, Θέλει άπό δεούσης κυβερνητικής πρόνοιας έπω 
φεληθή έκ τών μελετών καί τών πορισμάτων τοΰ παρασκευα
ζόμενου Διεθνούς κατά τής φυλλοξήρας Συνεδρίου.

ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΑΙ.

Δέν πρόκειται περί μηχανικής άναλύσεως τών φαινομένων 
τής ατμομηχανής καί τών ορών καθ’ ούς αυτή λειτουργεί, 
άλλά περί οικονομικής έξετάσεως τών σχετικών άποτελεσμά- 
των της. Ώς γνωστόν, ή δύναμις τών άτμομηχανών μετρά- 
ται είς ίππους· ύπάρχουσι δέ έν τή γλώσση τοΰ υπολογισμού 
τών περί τάς μηχανάς διαφόρων κλάδων τής βιομηχανίας ίπ
ποι άτμοκίνητοι, δπως έν τή συνήθει τών κτηνών κατατάξει 
ίπποι ζώντες. Όθεν είναι γενικώς παραδεδεγμένου έν τή έξα- 
κριβώσει τών σχετικών δυνάμεων τοϋ άτμοκινήτου ίππου, τοΰ 
ζώντος ίππου, καί τοϋ άνθρώπου, ή έξής άναλογία. Εϊς μέν 
ατμοκίνητος ίππος (ή δπερ ταύτόν άτμοκίνητος μηχανή δυνά
μεως ένός ίππου) ίσοδυναμεΐ πρός τρεις ζώντας ίππους ίή δπερ 
ταύτόν πρός τήν δύναμιν τριών ζώντων ίππων όμοΰ έλκόντων), 
εις δέ ζών ίππος ίσοδυναμεΐ πρός επτά εύρωστους άνθρώπους 
(πρός τήν δύναμιν τούτέστι αύτών). Έξεταστέον πόσην δύ- 
ναμιν νέαν προσέθηκαν αί άτμομηχαναί έν τω κόσμω, ήτις 
πρότερον δέν υπήρχε.

Έάν έξαιρέσωμεν τάς πειραματικάς, κατά τό μάλλον ή 
ήττον, έμφανίσεις τής ατμομηχανής κατά τό δεύτερον τέταρ
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τον τής παρούσης έκατονταετηρίδος, περί τά τέλη αύτοΰ ώς 
έλαχίστη πρέπει νά θεωρηθή ή έν τώ κόσμω λειτουργία τών 
ατμομηχανών. Ή γενική αύτών χρήσις χρονολογείται άπο 
τοϋ 1850, είς τήν τελευταίαν δέ εικοσιπενταετίαν, 1855 — 
1880, κατεσκευάσθησαν τά τέσσαρα πέμπτα τών λειτουρ- 
γουσών νϋν ατμομηχανών. Όλαι αί ατμοκίνητοι τοϋ κόσμου 
μηχανα! ύπολογίζονται είς δύναμιν 46 εκατομμυρίων ίππων 
έπειδή δέ, ώς προερρέθη, ό ατμοκίνητος ίππος ίσοδυναμεϊ 
πρός τρεις ζώντας ίππους, έκαστος δέ ζών ίππος πρός επτά 
ανθρώπους, είναι φανερόν οτι προσετέθη είς τήν λειτουργού
σαν έν τή βιομηχανία κίνησιν δύναμις 138 έκατομμυρίων 
ίππων, αντιστοιχούσα πρός δύναμιν 1036 έκατομμυρίων άν
θρώπων, πλέον τούτέστι τοϋ δισεκατομμυρίου! Παρ’ ολίγον 
τούτέστι διά τής άτμομηχανής νά διπλασιασθή ή ολοκλήρου 
τοϋ άνθρωπίνου γένους δύναμις ! Έν τούτοις λαμβανομένου 
ύπ’ ό’ψιν μόνου τοΰ πραγματικώς έργαζομένου έν τώ άνθρω- 
πίνω γένει πληθυσμού, ή σχετικώς πρός τούτον προστεθεϊσα 
ατμοκίνητος δύναμις είναι ώς 2 : 1. 'Επομένως συνυπολογι- 
ζομένης τής ανθρώπινης δυνάμεως καί τής άτμοκινήτου δυ
νάμεως, ιδού δτι ή άτμοκίνητος μηχανή έτριπλασίασε τήν 
δύναμιν τής άνθρωπίνης έργασίας.

Κατά μέρος τιθεμένων τών λοιπών κρατών, αί νεώτεραι 
τής καταστατικής έρευναι διανέμουσι τούς άτμοκινήτους ίπ
πους μεταξύ τών έπομένων πέντε, ώς έξής κλιμακηδόν: Ή
νωμέναι Πολιτεϊαι 7 ‘|, έκατομμύρια, Αγγλία 7 έκατομμύ
ρια, Γερμανία 4 '/, έκατομμύρια, Γαλλία 3 έκατομμύρια, 
Αύστρία 1 έκατομμύριον. Τό δλον τών ατμοκίνητων ίππων 
έν ταϊς πέντε ταύταις έπικρατείαις 23 1[Ι έκατομμύρια δη
λαδή τδ ήμισυ περίπου τών δλων έν τώ κόσμω ατμοκίνητων 
ίππων, άναβιβαζομένων ώς έξετέθη είς 46 έκατομμύρια. Έν 
τούτοις έκ τών άνωτέρω πρός τάς έπικρατείας ταύτας σχε
τικών υπολογισμών λείπουσιν ώς έπί τδ πλεϊστον αί άτμομη- 
χαναί τών σιδηροδρόμων, ώστε προστιθεμένων καί αύτών μέ
νει διά τάς λοιπάς έπικρατείας πολύ όλιγώτερον τοΰ ήμίσεως 

έκ τοϋ καθολικού άθροίσματος τών έν τώ κόσμω άτμοκινή- 
των ίππων.

Έάν ύπάρχη βιομηχανικός κλάδος, δστις ιδιαιτέρως νά χα- 
ρακτηρίζη τήν λειτουργίαν τής άτμοκινήτου μηχανής, είναι 
άναμφισβητήτως ό σιδηροδρομικός. Όθεν ύπολογίζεται είς 
100 δισεκατομμύρια νέων δραχμών ή δαπάνη τής κατα
σκευής καί τής θέσεως τών σιδηροδρόμων είς κίνησιν βιομη
χανικήν, ένώ διά τάς λοιπάς άτμοκινήτους μηχανάς έδαπα
νήθησαν 65 δισεκατομμύρια νέων δραχμών. Τοιουτοτρόπως 
ή άτμοκίνητος μηχανή έθεσεν είς τήν ύπηρεσίαν της 165 
δισεκατομμύρια νέων δραχμών κεφάλαιον, τοϋ όποιου τδ κα
ταπληκτικόν ύψος μόλις δύναται νά άτενίση τις. Ποιος έδη- 
μιούργησε τδ κεφάλαιον τοΰτο, ποϊος τδ άνέπτυξεν ; ’Ας 
άπαντήση ή μεγαλοφυία, ήτις συνέλαβε τήν ιδέαν καί ή άν
θρωπότης ήτις έκαλλιέργησε τδν σκοπόν.

ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ.

Πολλάκις έσταματήσαμεν πρδ τής σκέψεως, διατί ό άνα- 
τολικδς κόσμος δσον πλειότερον απομακρύνεται τοΰ δυτικοΰ, 
τόσον πλειότερον δεικνύει τάσεις προτιμήσεως τοΰ άργύρου ; 
Μήπως δ χρυσός δέν είναι χρώματος λαμπρότερου; Μήπως ή 
λάμψις αύτοΰ δέν είναι πλέον έπαγωγός ; Καί έν τώ μέσφ 
τής σκέψεως ταύτης διέβαινον πολλαί ίδέαι, σχετικαι πρός 
τήν έπιμονήν τοΰ άνατολικοΰ κόσμου είς τά πάτρια. Ή Άνα- 
νατολή καί μάλιστα ή άπωτέρα 'Ανατολή είναι ή κλασική 
χώρα τής θεοποιήσεως τών προγόνων, αί παραδόσεις τών 
οποίων διαβιβάζονται άπδ γενεάς είς γενεάν μετά σταθερότη- 
τος, πρδς τήν όποιαν οί αιώνες άποδεικνύονται ανίσχυροι. Εί- 
σέλθετε π. χ. έν τφ Ίνδικω πολιτισμώ τής σήμερον, θά νο- 
μίσητε δτι βλέπετε τούς Βραχμάνας τής έποχής τοΰ μεγά-
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λου ’Αλεξάνδρου. Ή αχανής χώρα τής Ούρανίας Αύτοκρα- 
τορίας έχει τό αιώνιον σύμβολόν της έπι τοϋ όρθιου ετι Σινι
κού τείχους της. Άπό τοιούτων έννοιών στασιμότητος τόσον 
επιμόνου, μετρώσης τάς χιλιετηρίδας ώς εκατονταετηρίδας, 
μεταβαίνοντες είς τήν σταθεράν έν τή άπωτάτη Ανατολή 
προτίμησιν τοΰ άργύρου, μήπως είμεθα ενώπιον ένός ιστορικού 
αινίγματος ;

Τελευταίον ό κ. Del Mar πραγματευόμενος περί τής σχέ- 
σεως τοϋ χρυσοΰ πρός τόν άργυρον άπό τών άρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι σήμερον, υποστηρίζει, οτι ύπήρξεν έποχή καθ’ 
ήν ό άργυρος ήτο πολυτιμώτερος τοϋ χρυσοΰ καί άναβιβάζει 
τήν έποχήν ταύτην είς τόν 15ον αιώνα πρό Χρίστου. Ή 
χώρα, έν ή αποκαλύπτεται το γεγονός τοϋτο, είναι ή άρχαία 
'Αραβία, έν τή οποία κατά τόν Άγαθαρχίοαν, γεωγράφον ελ- 
ληνα ζήσαντα έπί τών χρόνων ΙΙτολεμαίου τοΰ Φιλομήτορος 
περί τάς άρχάς τοϋ 2 π. χ. αίώνος, ό άργυρος έτιμάτο δεκά
κις άκριβώτερον τοϋ χρυσού. Ανάλογα φαινόμενα παρετηρή- 
θησαν έν Περού πρό τής έν τή χώρα ταύτη άφίξεως τών 
Ισπανών, διότι ό χρυσός έν αύτή ήτο εύθηνότερος τοΰ άρ
γύρου.

"Οπως καί άν έχη, ή έν τφ σκότεί τοΰ χρόνου φεύγουσα 
μεμακρυσμένη έχείνη άρχαιότης δίδει καί άλλα ίστορικώτερα 
σημεία προσεγγίσεως τών δυο πολυτίμων μετάλλων. Τοιου
τοτρόπως έν Αίγύπτω οί νόμοι τοΰ Μενές προσδιώριζον τήν 
μεταξύ άργύρου καί χρυσού σχέσιν ώς 2 ‘/2 : 1, κατά τοσοϋ
τον μόνον θεωρούντες πολυτιμώτερον τόν χρυσόν. Είς μετα- 
γενεστέραν έν τούτοις περίοδον παρατηρεΐται έπαισθητή ύπερ- 
τίμησις τοΰ χρυσοΰ, διότι άπό διαφόρων ιστορικών πηγών 
προσδιορίζεται ή μεταξύ άργύρου καί χρυσοΰ σχέσις είς 13 
’[,: 1 έν ’Ασσυρία τώ 708 πρό Χριστού, ώς 13 : 1 έν Περ
σία τω 500 π. X., ώς 12 ’/2 : 1 έν Σικελία τφ 490 π. X., 
ώς 13 */,  : 1 έν Μικρά ’Ασία τω 420 π. X., ώς 12 : 1 έν 
Έλλάδι τω 400 π. X. Θέλομεν κατατάξει τάς άπό τής έπο
χής ταύτης μέχρι σήμερον διακυμάνσεις τής σχέσεως τών 

τιμών τοΰ χρυσοΰ καί άργύρου κατά τούς σχετικούς πίνακας 
τού κ. Del Mar, Α') άπό τοϋ τετάρτου πρό Χριστοΰ αίώνος 
μέχρι τής έν έτει 1492 μετά Χριστόν άνακαλύψεως τής Α
μερικής, καί Β') άπό ταύτης μέχρι τού 1878. Έν τοΐς ύπο- 
λογισμοΐς ό μέν χρυσός άποτελεί τήν ύποτιθεμένην μονάδα, ό 
δέ σημειούμενος άριθμός δηλοΐ τήν είς βάρος ποσότητα τοΰ 
άργύρου έκείνην, ήτις έν τή πλάστιγγι τών τιμών ίσοδυναμεϊ 
πρός τήν μονάδα τού χρυσοΰ.

Α'. — Πρό Χριστού μέν άπό τοΰ 404 μέχρι τοΰ 336 έτους 
ότέ μέν 12, ότέ δέ 13, ότέ δέ 13,33 έν Έλλάδι άπό τοΰ Πε- 
λοποννησιακοΰ πολέμου μέχρι τών χρόνων τοΰ μεγάλου ’Αλε
ξάνδρου. Τώ 340 έν Έλλάδι έπί τής έποχής τοΰ Δημοσθέ
νους 14. Άπό τοΰ 338 μέχρι τοΰ 326 έν Έλλάδι 11,50. 
Άπό τοΰ 343 μέχρι τοΰ 323 έν Αίγύπτω, έπί τών Πτολε- 
μαίων 12,50. Τώ 300 έν Έλλάδι κατά συνέπειαν τής εισα
γωγής τών λαφύρων τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου 10. τω 207 
έν 'Ρώμη 13,70. Τω 189 καί 186 έν Ρώμη 10. Άπό τοΰ 
58 μέχρι τοΰ 49 έν Ρώμη κατά συνέπειαν τής εισαγωγής 
τών λαφύρων τοΰ Καίσαρος 8,93. Τώ 54 έν Ρώμη 11,99. 
— Μετά Χριστόν δέ άπό τοΰ 1 μέχρι τοΰ 37 έ'τους έν Ρώμη 
έπί Αύγούστου καί Τιβερίου 10,97. Άπό τοϋ 37 μέχρι τού 
41 έν Ρώμη έπί Καλιγούλα 12,17. Άπό τοΰ 54 μέχρι τοΰ 
68 έν Ρώμη έπί Νέρωνος 11,80. Άπό τοΰ 69 μέχρι τοϋ 79 
έν Ρώμη έπί Ούεσπεσιανοΰ 11,54. Άπό τοΰ 81 μέχρι τοϋ 
96 έν Ρώμη έπί Δομιτιανοΰ 11,30. Άπό τοΰ 138 μέχρι τοΰ 
161 έν Ρώμη έπί Άντωνίνων 1 1,98. Τώ 3 1 2 έν Βυζαντίφ 
έπί Κωνσταντίνου 14,40. Τω 864 έν τή κατά τήν Δυτικήν 
Εύρώπην ήγεμονεία τών Καρολιδών 12. Τω 1260 έν ταΐς 
έμπορικαΐς πόλεσι τής ’Ιταλίας 12,60. Έν Αγγλία τώ 1344 
μέν 12,09, τω 1349 δέ 11,57, τώ 1356 δέ 11,16, τφ 
1401 δέ 11,16, τώ 1421 δέ 10,33, τω 1464 δέ 10,33, 
τω 1465 δέ 11,16, τω 1470 δέ 11,16, τφ 1482 δέ 11,16. 
Έν Γερμανία τώ 1351 μέν 12,30, τώ 1375 δέ 12,40, τφ 
1403 δέ 12^80, τώ 1411 δέ12, τφ 1451 δέ 11,70, τώ 
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1463 δέ 11,60. Άπό του 1453 μέχρι τοϋ 1494 κατά τούς 
λοχαριασμούς τών ιπποτών τοΰ Τευτονικοΰ τάγματος 10,50. 
Τω 1336 έν ’Ολλανδία 10,50. Τώ 1388 έν Γαλλία 10,75. 
Τφ 1492 έν Γαλλία 10,50. Έν Ίσπανίς; τώ 1475 μέν 
10,975, τφ 1480 δέ 1 1,555, τώ 1 483 δέ 11,675, τφ 
1497 δέ 1Ο,755,τώ 1492 δέστε άνεκαλυφθη ή ’Αμερική 11.

Β'. — Έχ τών τριών τελευταίων αριθμών προκύπτει δτι 
ένω έννέα έ’τη πρό τής άνακαλύψεως τής ’Αμερικής (1482) 
ή διαφορά τής τιμής τοϋ άργύρου προς τήν τοΰ χρυσοϋ ήτο 
έν 'Ισπανία ώς 1 : I 1,675, πέντε έ’τη μετά τήν άνακάλυψιν 
τής Αμερικής (1497) ή διαφορά αΰτη κατέπεσεν εις 1:10, 
755, τφ 1641 ή άναλογία αΰτη έλογίζετο ώς 1 : 14, τφ 
1730 ώς 1 : 16, τφ 1772 ώς 1 : 16, τφ 1786 είς 1:16, 
38. Ιδού δέ όποια ήτο ή πρός τόν χρυσόν σχέσις τοΰ άργύ
ρου έν Αονδίνω άπό τοΰ 1760 μέχρι τοό 1878 καθ’ έκαστον 
δέκατον τής περιόδου ταύτης έ'τος. Τφ 1760 . . 14,29, τω 
1770 . . 14,35, τώ 1780 . . 14,43, τώ 1790 . . 15,01, 
τώ 1800 . . 14,81, τφ 1810 . . 16,15, τώ 1820 . . 15, 
71, τφ 1830 . . 15,73, τώ 1840 . . 15,61, τφ 1850 . . 
15,70, τφ 1860 . . 15,28, τώ 1870 . . 15,57, τφ 1878 
17,94. Δύο έτη πρότερον, κατά ’Ιούλιον 1876, συνέβη ή 
μεγαλειτέρα τών μέχρι τοϋδε γνωστών ύπερτιμήσεων τοϋ 
χρυσοϋ σχετικώς πρός τόν άργυρον, διότι κατά συνέπειαν του 
καταλαβόντος τόν τελευταϊόν πανικού φόβου ή σχέσις άνέβη 
εις 1 : 19,26.

Οΰτως έχουσιν έν γενική τινι θεωρία τά φαινόμενα τών 
τιμών τοΰ χρυσοϋ καί τοΰ άργύρου. Δέκα καί πέντε μέν αιώ
νας πρό Χριστού δ άργυρος ήτο έν ’Ασία τιμιότερος τοϋ χρυ
σού είς τό δεκαπλάσιον, ήτοι 1 μονάς άργύρου=πρός 10 μο
νάδας χρυσοϋ, δέκα καί οκτώ δέ αιώνας μετά Χριστόν ό χρυ
σός είναι έν Εύρώπη τιμιότερος τοΰ αργύρου είς τό είκοσα- 
πλάσιον, ήτοι 1 μονάς χρυσοΰ=»πρός 20 μονάδας άργύρου.

ΠΕΡΙ ΕΡΑΝΑΝ.

Αναγινόσκομεν έν άρθρω 667 τοΰ ποινικού νόμου, οτι οστις 
άνευ δικαιώματος ή άνευ ιδιαιτέρας άδειας τής άρχής επι
χειρεί δημόσιόν τινα έρανον, έάν είς τήν περίστασιν ταύτην 
δέν συμπίπτωσι γνωρίσματα χαρακτηρίζονται τήν πραξιν ώς 
κακούργημα ή πλημμέλημα, τιμωρείται ώς έπαίτης, και, έάν 
δέν δύναται νά θεωρηθή ώς τοιοΰτος, καταδικάζεται είς πρό- 
στιμον, παρεκτός τών μέτρων όσα δ νόμος ορίζει περί τών 
δι’ ιδιαιτέρους σκοπούς γινομένων έράνων, τά δέ συναθροι- 
σθέντα χρήματα, φυσικά προϊόντα ή άλλα πράγματα δη
μεύονται. Κατά δέ τό άρθ. 225 τοΰ αύτοϋ ποινικού νόμου, 
έάν δημόσια σωματεία είσπράττωσι άσυγχωρήτους εράνους, 
τιμωρούνται οί μέν προϊστάμενοι αύτών διά φυλακίσεως τό 
πολύ ές μηνών καί διά χρηματικής ποινής μέχρις έκατόν 
δραχμών, οί δέ λοιποί συνέταιροι διά φυλακίσεως τό πολύ 
δύο μηνών καί διά χρηματικής ποινής μέχρι πεντήκοντα 
δραχμών. Υπάρχει καί έτέρα λεπτομέρεια, ότι κατά τό άρθρ. 
66 τοΰ άπό 23 Νοεμβρίου 1837 νόμου τιμωρείται διά φυλα
κίσεως ένός μέχρις έζ μηνών καί διά προστίμου 50 — 500 
δραχμών ό άπευθύνων προσκλήσεις προς τό δημόσιον περί 
έράνων ή συναθροίζων έράνους ή δίδων τοιούτους, πρός συν
δρομήν ένεκα άποζημιώσεως τών διά δικαστικής άποφάσεως 
έπιβληθέντων προστίμων, έζόδων, δαπανών καί ζημιών.

Οΰτως έχουσι τα κατά τούς έράνους έν τή νεωτέρα νομο
θεσία. Έν δέ τή άρχαιότητι τής Ελλάδος δ έρανος έλει- 
τούργει ώς κοινωνικός θεσμός έζόχου δημοκρατικού τύπου. 
'Έρανος έκαλεϊτο είδος έταιρίας μεταζύ τών πολιτών, ή όποια 
συνήθροιζε τάς συνεισφοράς αύτών πρός άποτέλεσιν κοινού 
κεφαλαίου οαπανωμένου είς κοινάς έστιάσεις, εϊς χορηγίας 
πρός ένδεεϊς καί είς ένέργειαν πολιτικφν σκοπών έτι. Τοιαϋ-
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ται έρανικαί έταιρίαι, τών οποίων οί προϊστάμενοι έλέγοντο 
έ ρ α ν ά ρ χ α ι και τά μέλη έ ρ α ν ι σ τ α ι, ύπήρχον έν 
δλαις ταϊς δημοκρατίαις τής 'Ελλάδος, έλκύσασαι έπι πλεϊ
στον χρόνον τήν κοινήν ύπόληψιν, τόσον διά τήν οικονομικήν 
των δύναμιν οσον καί διά τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν αύ
τών λειτουργίαν. Άπαντώμεν δέ έν τή άρχαιότητι τόν θε
σμόν τοϋτον μεγάλην άσκοϋντα έπιρροήν εις τό ζήτημα τής 
έμπορικής καί βιομηχανικής άνορθώσεως τών δυστυχούντων 
καί άλλως δεόμενων μείζονος χρηματιστικής άναπτύξεως. 
Μέχρι τής έκπαιδεύσεως είσήρχετο ό τοϋ εράνου μηχανισμός, 
καί βλέπομεν έν Διογένει τώ Ααερτίω, οτι οί σοφισταί καί 
«Πρόδικος λόγους άναγινώσκοντες ήρανίζοντο.»

Έπί τοϋ άνά χεΐρας θέματος ό Κοραής έν τή κατά τό 
1799 Γαλλική έκδόσει τών χαρακτήρων τοΰ Θεοφράστου 
αναφέρει, άτι ό έρανος ήτο ενίοτε συνώνυμος τοΰ φόρου, τόν 
όποϊον έκαστος πολίτης έπλήρωνε εις τόν δημόσιον θησαυρόν 
άναλόγως τής οικονομικής άξίας του, καθώς καί συνώνυμος 
τών λόγω καθαράς έλεημοσύνης διδομένων, γενιζώτερον δέ 
έσήμαινεν τό κοινόν δεϊπνον τό δποϊον πολλοί φίλοι εδιδον 
πρός άλλήλους, είτε διαδοχικώς κατά τήν μέθοδον τής 'Ομη
ρικής έποχής, καθ’ ήν οί πλούσιοι φίλοι ειχον είδος καθήκον
τος διαδοχικής έστιάσεως τών φίλων, είτε κατά τήν μέθοδον 
τής έταιριστικής συμβολής τών έφοδίων. Άλλ’ ύπάρχουσι 
δύο άλλαι έπόψεις τοΰ έράνου έν τή προσημειωθείση μελέτη 
τοΰ μεγάλου τής νεωτέρας Ελλάδος διδασκάλου, τάς οποίας 
θέλομεν διαλάβει έν τοΐς έπομένοις.

1) Ή Αττική ήτο διηρημένη είς 174 τμήματα τά όποια 
ώνομάζοντο δήμοι, δια τών διαφόρων δέ ενώσεων αύτών 
άπετελοΰντο δέκα φυλαί, έκάστη τών οποίων διηρεϊτο άκόμη 
είς τρεις συναδελφότητας όνομαζομένας φ ρ α τ ρ ί α ς, έκά
στη δέ πάλιν τούτων ύποδιηρεϊτο είς τριάκοντα κ λ ά- 
σεις. Οί πολΐται τοΰ αύτοΰ δήμου έκαλοΰντο σχετικώς 
προς τούς άλλους δ η μ ό τ α ι, οί τής αύτής φυλής φυ λέ- 
τ α ι, οί τής αυτής φρατρίας φράτορες, καί οί τής αύ- 

τής κλάσεως γε ν ήτ α ι. Οί άποτελοΰντες τά διάφορα ταΰτα 
σωματεία έλογίζοντο ώς άδελφοπεποιημένοι προς άλλήλους, 
διότι ειχον κοινά τούς ναούς, τάς έορτάς καί τάς θυσίας. "Ο
πως έπαρκέσωσιν εις τάς Ουσίας ταύτας καί είς τά πάντοτε 
έπακολουθοΰντα αύτάς γεύματα, ήσαν δλοι ύπόχρεοι νά πλη- 
ρώνωσι καθ’ έκαστον μήνα ώρισμένην ύπό τοΰ έρανικοΰ νό
μου ποσότητα, ήτις ώς καί τό γεϋμα διά τό όποιον έοαπανδτο 
ήτο πάλιν έρανος. 'Όσοι άπέφευγον νά συμμορφωθώσι πρός 
τούς νόμους καί τούς κανονισμούς τών συνεταιρισμών τούτων, 
ύπεχρεοΰντο διά τής δικαστικής όδοΰ νά έκπληρώσωσι τό κα
θήκον των έκαλοΰντο δέ τά είδη ταΰτα τών δικών έ ρ α
ν ικ α I δ ί κ α ι. Ό Άθήναιος όμιλεϊ περί όλων τούτων τών 
συνεταιρισμών, τών όντων πολιτικών άμα καί θρησκευτικών, 
όταν λέγη (5, 1, σελ, 185) «οί νομοθέται τά τε φυλετικά 
δείπνα καί τά δημοτικά προσέταξαν, έτι δέ καί τούς θιάσους, 
καί τά φρατρικά, καί τά δργεωνικά λεγάμενα.»

2) Οί "Ελληνες είχον τήν συνήθειαν νά προκαταβάλλωσι 
είς τόν δυστυχοΰντα φίλον τά πρός άνόρθωσιν τών υποθέσεων 
ζαί τής πίστεώς του αναγκαία κεφάλαια, άνευ άπαιτήσεως 
τόκου, υπό τόν όρον τής έπιστροφής τών προκαταβολών των 
όταν έπανέλθη ή τής τύχης εύνοια. Τοιουτοτρόπως οσάκις 
πλείονα πρόσωπα συναπετέλουν χρηματικόν κεφάλαιον προω- 
ρισμένον εϊς άνόρθωσιν κοινού φίλου, τό συναθροιζόμενον αύτό 
ποσόν εκαλείτο έρανος. Ό Κασοβών επεκτείνει καί έπί 
τοϋ είδους τούτου τοϋ έράνου όσα έρρέθησαν ήδη έπί τοΰ μη
νιαίου έράνου τής αύτής φυλής, φρατρίας ζαί δημοτικής κοι- 
νότητος, καθώς καί έπί τών σχετικών προς αύτόν νόμων καί 
δικών. ’Ισχυρίζεται ότι ύπήρχον σωματεία ή συνεταιρισμοί 
έχοντες κοινόν ταμειον, έν τω όποίω έκαστον μέλος κατέθετε 
καθ’ έ’καστον μήνα ώρισμένην χρηματικήν ποσότητα πρός 
βοήθειαν τών δυστυχούντων μελών, καί ύποθέτει τάς έρα- 
νικάς δ ί κ α ς, περί ών όμιλοΰσιν οί 'Έλληνες συγγραφείς, 
ώς οίκας έγειρομένας έναντίον τών δυστυχών τούτων, έάν 
μετά τήν έπιστροφήν τής τύχης, ήσαν ούτοι άγνώμονες καί

ETOS 0-ΦΪΑ. 101—ΙΟΓΛΙΟΣ 1381. 14 
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άδιχοι συγχρόνως. Είναι αληθές οτι ό βοηθούμενος ύπό τών 
φίλων δι’ έράνου ήτο ύπόχρεως νά έπιστρέψη αύτόν, δταν 
έβελτιοΰτο ή Οέσις του καί ύπέκειτο ένίοτε εις νομικόν πρός 
τοϋτο καταναγκασμόν. Δύναται δμως νά άποδειχθή έχ πολ
λών χωρίων τών 'Ελλήνων συγγραφέων, οτι αί έρανικαί δί- 
και άπέβλεπον μόνους τούς μή θέλοντας νά συντελέσωσιν είς 
τήν συνεισφοράν ή τόν έρανον. Θά ήτο άλλως άτοπον νά ύπο- 
θέση τις, οτι ύπεβάλλετο είς νομικόν καταναγκασμόν πραξις 
γενναιότητας, ήτις έδει νά μένη άπολύτως εκούσια. Αί έρα- 
νικαί δίκαι άπέβλεπον τάς αμφισβητήσεις, αϊτινες περί τών 
εράνων έγεννώντο μεταξύ τών πολιτών τής αύτής φυλής, 
φρατρίας ή δήμου· και τόσω μάλλον τοϋτο οσφ έδικάζοντο 
κατά πάντα μήνα, δπως καί οί έρανοι ένηργοϋντο κατά πάντα 
μήνα.

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΙΙΡΟΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ».

Γαιάνθραξ καί σίδηρος, ιδού ή βάσις τής νεωτέρας βιομη
χανικής έποχής. Καί δύναται νά ρηΟή, οτι κατά τοσοϋτον 
χώρα τις είναι βιομηχανικώτερον ύπό τής φύσεως πεπροικι- 
σμένη, καδόσον έν τοϊς σπλάγχνοις αύτής ύπάρχουσιν άφδονώ- 
τεραι προμήθειαι τών δύο τούτων πολυτιμωτάτων έφοδίων 
τής παραγωγής. Όσον άφορά τήν Γερμανίαν έκ τελευταίας 
επισήμου οημοσιεύσεως αύτής μανδάνομεν σχετικώς τά επό
μενα.

Κατά τήν δεκαετίαν 1870 — 79 τά Γερμανικά άνθρακωρυ- 
χειακαί μεταλλεία παρήγαγον τάς έξήςείς έκατομμύρια τόνων 
ποσότητας γαιάνδρακος, ξυλάνδρακος (λιγνίτου) καί σιδηρο- 
μεταλλεύματος.— Γαιάνθρακες τω 1870 μέν 26,3 τώ 1871 
δέ 29,3- τώ 1872 δέ 33,3- τφ 1873 δέ 36,3· τώ 1874 δέ 
35,9· τώ 1875 δέ 37,4· τφ 1876 δέ 38,4· τφ 1877 δέ 
37,5· τώ 1878 δέ 39,5· τφ 1879 οέ 42, ήτοι άκριβέστε- 

ρον 42,025,000 τόνων, έξ ών 37,674,000 προέρχονται έκ 
τών άνΟρακωρυχείων τής ΓΙρωσσίας, 507,000 έκ τών τής 
Βαυαρίας, 3,310,000 έκ τών τής Σαξωνίας, 431,000 έκ 
τών τής ’Αλσατίας καί Λωραίνης, τό λοιπόν δέ έκ τών έτέ- 
ρων κρατών. — Ξυλάνθρακες τω 1870 μέν 7,6· τώ 1871 
δέ 8,4· τώ 1872 δέ 9- τώ 1873 δέ 9,7· τώ 1874 δέ 10,7- 
τώ 1875 δέ 10,3· τώ 1 876 δέ 11· τώ 1877 δέ 10,7· τω 
1878 δέ 10,9· τώ 1879 δέ 11,4. —Σιδηρομετάλλευμα τφ 
1870 μέν 2,9- τώ 1871 δέ 3,3· τω 1872 δέ 4,7- τω 
1873 δέ 4,8· τώ 1874 δέ 3,6· τώ 1875 δέ 3,6· τώ 1876 
δέ 3,5· τω 1 877 δέ 3,7 · τώ 187 8 δέ 4· τφ 1879 δέ 4,2.

Ή είς χρηματικήν άξίαν σιδηροπαραγωγή τής Γερμανίας 
έ'ν έτει 1879 ύπολογίζεται είς 367,171,031 μάρκα (τό μάρ- 
χον==1 ’/4 '■'έας δραχμής), τά όποϊα διανέμονται ώς έξής με
ταξύ τών διαφόρων Γερμανικών κρατών :

Πρωσσία 304,002,347
Βαυαρία 15,844,707
Σαξωνία 11,040,952
Βυρτεμβέργη 5,397,350
Βάδη 1,992,021
Έσση 598,252
Μακλεμβοϋργον 373,57 1
Θουριγγία 1,636,268

Όλδεμβοΰργον 
Βρουνσβίκη 
Άνχάλτη 
Αυβέχη
Βρέμη
ΆμβοΟργον 
Αλσατία Λωραί 
Αουξεμβοϋργον

1,229,135
2,098,949
1,248,326

91,399
260,799
664,713

20,444,664
247,598

Κατά τό 1879 ύπήρχον έν Γερμανία 306 μέν έργοστάσια 
ένασχολούμενα άποκλειστικώς είς τήν παραγωγήν χυτοϋ σι
δήρου δευτέρας τήξεως, 710 δέ εργοστάσια ένασχολούμενα 
άναμιξ περί τε τόν κλάδον τοΰτον τής σιδηρουργικής βιομη
χανίας καί περί έτέρους. ’Εκ τών υπαρχόντων 2,318 κλιβά
νων, 1720 είργάζοντο. "Οσον άφορα τόν πληθυσμόν τών έρ
γατών, ύπελογίζοντο ούτοι είς 32,625 έν οις καί 217 γυ
ναίκας. Τό ολικόν ποσόν του κατεργασθέντος έν τοϊς έργο- 
στασίοις τούτοις μεταλλεύματος άνεβιβάζετο είς 516,981 
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τόνους σιδήρου, έξ ών περίπου το ήμισυ προήρχετο έκ τής 
αλλοδαπής και τό ήμισυ έχ τών Γερμανικών κλιβάνων. Άπό 
τών 516,981 τόνων τούτων ακαθαρίστου σιδήρου παρήχΟη- 
σαν 448,015 τόνοι χυτοΰ σιδήρου, παντός είδους, άξίας 
πλέον τών 81 έκατομμυρίων μάρκων. Τό πλεϊστον τοΰ σιδή
ρου τούτου (227,405 τόνοι) έχρησίμευσεν είς κατασκευήν μη
χανών· ακολούθως έρχονται οί σωλήνες (58,085 τόνοι), τά 
άγγεϊα (32,521 τόνοι) κλπ.

Έκτος τών άνωτέρω σιδηρουργικών πορισμάτων ή περ'ι τόν 
σίδηρον βιομηχανία τής Γερμανίας περιέχει 225 έργοστάσια, 
ασχολούμενα άποκλειστικώς είς τήν παραγωγήν σφυρηλάτου 
σιδήρου, καϊ 126 ασχολούμενα άναμϊξ τόσον είς τόν κλάδον 
τοΰτον οσον καϊ είς άλλους. Είς 49,159 έργάτας ύπολογί- 
ζονται οι έν τή σιδηρουργία ταύτη εργαζόμενοι, έν οις 493 
γυναίκες. Έπϊ 4,605 κλιβάνων καϊ σφυρηλατηρίων παντός 
είδους 3,296 ήσΛν είς ένέργειαν. Παρήχθησαν δέ έξ αύτών 
1,380,780 τόνοικατειργασμένου σιδήρου άξίας 122,701,000 
μάρκων. Ιδιαιτέρα μνεία απαιτείται ώς προς τά σιδηρά έλά- 
σματα και τά έκ χάλυβος έργα. Είς 478,344 τόνους άναβι- 
βάζεται ή παραγωγή αύτη, έκ τών όποιων 23,723 τόνοι είς 
τεμάχια χάλυβος, 10,205 τόν. είς πυρόβολα, 2,026 τόν. είς 
μηχανάς, 254 τόν. είς έργαλεϊα, 900 τόν. είς πλάκας, καϊ 
τό λοιπόν είς διάφορα άλλα.

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΓΑΙΩΝ.

Περϊ τών έν Έλλάδι έθνικών γαιών πολλά ήδύνατο τις νά 
γράψη άπό του γενικού σκοπού, δν διεφύλαξεν αύταΐς ή ιστο
ρία, μέχρι τής διαθεσεως αύτών, ήν έκανόνισεν ή νομοθεσία. 
Θέλομεν περιορισθή είς τά μέτρα τής τελευταίας, έχοντες ώς 
βάσιν τούς άπό 24 καϊ 25 Μαρτίου 1871 δύο νόμους ΤΠΤ 

καϊ ΥΑΑ' καϊ τόν τελευταϊόν έκδοθέντα άπό 28 Μαρτίου 
1880 TUH'.

Α'. — Κατά τόν πρώτον ΤΠΤ νόμον οί μέχρι τέλους τοΰ 
1870 έμφυτεύσαντες, άδεια ή μή τής Κυβερνήσεως ή τών 
πρώην ιδιοκτητών Οθωμανών, έπϊ γαιών έθνικών, έπισκοπι- 
κών ή διαλελυμένων μονών, άμπέλους, σταφιδαμπέλους» 
έλαίας, μωρέας, όπωροφόρα δένδρα, συκέας ή άναμϊξ κλήμα
τα άμπέλων σταφιδαμπέλων ώς καϊ πάν είδος καρποφόρων 
δένδρων, άναγνωρίζονται ίδιοκτήται τών φυτειών έπι πλη
ρωμή τής ένεστώσης άξίας τής πεφυτευμένης γής, καϊ έξαι- 
ρουμένων 1) τών φυτειών τών γενομένων έπϊ γαιών παραχω- 
ρηθεισών είς τρίτους, έκτός άν ή παραχώρησις άκυρωθή δι- 
καστικώς, 2) τών φυτειών τών γενομένων έπϊ έκκλησιαστι- 
κών ή έπισκοπικών γαιών πολυετώς έκμισθωμένων, έν δσω 
διαρκεϊ ή έκμίσθωσις.

’Ακολούθως ό νόμος διαιρεί τάς φυτείας καϊ έκτιμά αύτάς 
διά δύο έπιτροπών, καϊ ανοίγει στάδιον είς ένστάσεις τών πο
λιτών τάς όποιας,έάν τό Υπουργικόν Συμβούλων κρίνη άναγ- 
καϊον, έξελέγχει τρίτη έπιτροπή, τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου 
έχοντος τήν τελειωτικήν άπόφασίν. Ή πληρωμή τοΰ τιμή
ματος καϊ ό τρόπος τής παραχωρήσεως τών φυτειών κανονί
ζεται έν τω 2 καϊ 3 κεφαλαίω τοΰ νόμου. Ώς πρός τό τίμη
μα άκολουθεϊται ή χρεωλυτική μέθοδος, ώς πρός τήν παρα- 
χώρησιν έφαρμόζεται ή μέθοδος τών δηλώσεων.

Β'. — Κατά τον δεύτερον νόμον ΥΑΑ' δικαίωμα μετοχής 
έπϊ τής διανομής τών έθνικών γαιών έχουσι μέχρις έκτάσεως 
80 στρεμμάτων ξηρικών ή 40 στρεμμάτων ποτιστικών, α') 
πας πολίτης "Έλλην έγγαμος, β') πας πολίτης Έλλην άνή- 
λιξ, ζών έξ ίδιας έργασίας ή περιουσίας, γ') πασα χήρα πο
λίτου Έλληνος, δ) τά πατρός καϊ μητρός ορφανά άνήλιχα 
άντι τοΰ άποθανόντος πατρός ώς καϊ τά ορφανά χήρας έλθού- 
σης είς δεύτερον γάμον· τό δικαίωμα τής άτέκνου χήρας πε- 
περιορίζεται είς τό ήμισυ ή έχουσα τέκνα χήρα, έλθοΰσα είς 
δεύτερον γάμον στερείται παντός δικαιώματος, έάν δέ έξή- 
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σχησεν ήδη τδ δικαίωμα διαρχούσης τής χηρείας της, αί δυ
νάμει αύτοΰ άποκτηθεϊσαι γαϊαι διανέμονται μεταξύ αύτής 
χαί τών τέκνων τοΰ πρώτου γάμου έξίσου. Άπεκλείσθησαν 
τής μετοχής είς τήν διανομήν τών έθνικών γαιών 1) οί κατά 
τδν περί προικοδοτήσεως νόμον προιχοδοτηθέντες καί μή πα- 
ραιτήσαντες τάς είς προικοδότησιν ληφθείσας παρ’ αύτών 
γαίας κατά τδν άπδ 12 Αύγούστου 1855 νόμον περί τών έκ 
προικοκτησιών καθυστερούντων, 2) οί Κρήτες καί λοιποί ά- 
ποικοι, οϊτινες έλαβον δωρεάν έθνικάς γαίας, 3) οί κάτοχοι 
φυτειών έπί έθνικών ή έκκλησιαστικών γαιών· οσοι δμως έκ 
τών ύπαγομένων είς τάς τρεις ταύτας έξαιρέσεις έλαβον ή 
χατέχουσιν γαίας μιχροτέρας τής έν άρχή κανονισθεισης κατά 
μέγιστον δρον έκτάσεως τών 80 ή 40 στρεμμάτων, δύνανται 
να λάβωσι τδ υπόλοιπον.

Διανεμητέαι έκηρύχθησαν υπό τοϋ ΥΛΑ' νόμον άπασαι αί 
καλλιεργούμενοι καί καλλιεργήσιμοι έθνικαί γαΐαι, ώς καί αί 
τών διαλελυμένων μονών καί έπισκοπών, έξαιρουμένων α') 
τών δασών κατά τά προσδιωρισμένα ή προσδιορισθησόμενα 
δρια αύτών καί αί συστάδην κείμεναι άγριελαϊαι, β ) αί γαϊαι 
δσας ή Κυβέρνησις δια βασιλικού διατάγματος ήθελεν προσ
διορίσει πρδς δημόσιον ή δημοτικόν σκοπόν, γ') αί γαϊαι δσαι 
κατά τούς κειμένους νόμους δύνανται νά παραχωρηθώσιν είς 
πραγματοποίησή γραμματίων φαλαγγιτών, Κρητών, πυρπο- 
λιστών, δρφανών ή άλλων, έαν οί φέροντες τά γραμμάτια 
ταΰτα ύποβαλλωσι τήν περί πραγματοποιήσεως αϊτησίν των 
πριν ή διά τάς αύτας γαίας δοθή δήλωσις κατά τάς διατά
ξεις τοϋ ΥΛΑ' νόμον, δ') αί πολυετώς έκμισθωμέναι έκκλη- 
σιαστικαί γαϊαι ένόσω διαρκεϊ ή έκμίσθωσις, έάν δέν ύπάρχη 
λόγος διαλύσεως αύτής (δυναμένων δμως τών βουλομένων 
έκ τών έχόντων δικαίωμα διανομής νά ζητήσωσι τήν έπί 
τών γαιών τούτων μερίδα του, οτε ή παραχώρησις λαμβάνει 
χώραν μετά τήν λήξιν τής μισθώσεως ή, άν ύπάρχη περί- 
στασις, καί προτέραν διάλυσιν αύτής), ε') αί έπίδικοι γαϊαι 
αί παραχωρηθεϊσαι δυνάμει πιστωτικών γραμματίων ή άλ

λων νομίμων δικαιωμάτων, έκτος άν ή παραχώρησις άκυ- 
ρωθή δικαστικώς, ς') δσαι έθνικαί καί έκκλησιαστικαί γαϊαι 
δέν άνήκουσιν έν δλφ είς τό δημόσιον μέχρις ού διανεμηθώσι. 
Ακολούθως δ νόμος προέβη είς τά τής διαιρέσεως και έκτι- 
μήσεως τών γαιών, είς τούς ορούς τής παραχωρήσεως, διά 
τήν όποιαν είσήγαγε τήν μέθοδον τών δηλώσεων, ιδιαιτέρως 
προνοών περί τών κατόχων καί ιδιαιτέρως περί τών μή κα
τόχων, καί κανονίσας τήν έξόφλησιν τών τιμημάτων έπί τής 
χρεωλυτικής βάσεως.

Γ'. — "Ακολούθως έξεδόθησαν έπί τής προκειμένης Οεσμο- 
θεσίας, σχετικώς πρός τήν διάθεσιν τών έθνικών φυτειών καί 
γαιών, νόμοι μέν οί έξής: α') ό ΥΓ1Α' τής 30 Ιουλίου 1873, 
β') ό ΥΠΓ' τής αύτής χρονολογίας, γ') δ ΦΞΖ' τής 24 Δε
κεμβρίου 1874, δ') δ ΧΖ' τής 15 Μαρτίου 1877, ε') δ ΧΛΕ' 
τής 29 Ιουνίου 1877,ς') δ ΨΜΓ'τής 13 Δεκεμβρίου 1878 
καί ζ') δ ΨΑ1Δ' τής αύτής χρονολογίας, διά τών όποιων συνε- 
πληρώθη εκατέρωθεν ό μηχανισμός τών προεκτεθέντων θεσ
μών, έξετέθη διαδοχικώς ή προθεσμία τών δηλώσεων καί τδ 
δικαίωμα τών καλουμένων είς τήν διανομήν, έν γένει οέ έρ- 
ρυθμίσθησαν αί άπό τής εφαρμογής προκύψασαι λεπτομέρειαι. 
'Όσον άφορα τήν Οιά βασιλικών διαταγμάτων έξαίρεσιν δια
φόρων έθνικών γαιών έκ τής διανομής, άπδ τοϋ 187 1 μέχρι 
τοΰ 1878 έξεδόθησαν 38 Β. διατάγματα,διά τών όποιων έκη- 
ρύχθησαν μή ύποκείμεναι είς δήλωσιν πρός διανομήν αί έξής 
γαϊαι : 1) πέριξ τών πόλεων καί κωμών έκκλησιαστικαί καί 
έπισκοπικαι, 2) παρά τάς πηγάς ιαματικών ύδάτων έν τώ 
οημω ’Ολυμπίας, νήσων Πτυχίας, έν Κερκύρα, Άγιου Ίωάν- 
νου έν Μήλω, Πολυγώνου Ναυπλίου, αί κατεχόμεναι ύπδ τής 
οικογένειας Χατζή Χρήστου, καί τοΰ Λιβαδιού Κοκίστρας 
έν Τριχωνία, 3) έντός καί πέριξ τοΰ φρουρίου Ναυαρίνων, 4) 
τής νήσου Σφακτηρίας, 5) τής νήσου Ψυτταλίας, G) τών νή
σων Σεπιέντζας (IΙορτολέγκο) Άγιας Μαρίνας καί Σχίζας 
τών δήμων Μεθώνης, Βενετικού Κολλονίδων κλπ. έν ΓΙυλία, 
7) τής νήσου Τουρλίδος έν Μεσολογγίφ, 8) τής νήσου Κου- 
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χομίτζας xat Κεφάλου έν Βονίτζη, 9) τής νήσου Πλατείας 
έν Ναυπλίφ, 10) τής νήσου Παλαιάς καί Νέας Καϊμένης έν 
Θήρα, 11) τής Τάχ ας παρά τά χωρία Βουνό xat Μπερπάτη 
έν Μαντινεία, 12) τής λίμνης Φενεοϋ έν Κορινθία, 13) τής 
λίμνης Κωπαίδος έν Λεβαδεία, 14) τής περιφέρειας τών χω
ρίων Ψάρι, Καπελέϊχο καί Μάζι, τών θέσεων Βάρδα, Καπελε- 
τεικο χαί Ψαρέϊχο,Βουπρασίων έν Ί1λεία,15) τής νήσου Κα- 
βαλιανής Στύρων τής Καρυστίας, 16) τοϋ Λειβαδιού χαί 
Μυρταρίου Βονίτζης, 17) τών θεριστικών λειβαδιών Ευρυτα
νίας, Καλαβρύτων καί Τριχωνίας, 18) τοϋ λειβαδιού τής 
διαλελυμένης μονής Άγιου Γεωργίου Πόρτες τοϋ δήμου Έχί- 
νου Βονίτζης, 19) τοΰ Άγιου Φλώρου Καλαμών, 20) παρά 
τδν ποταμόν Νέδαν τής Κυπαρισίας, 21) παρά τήν έθνικήν 
όδόν άπδ Καλαμών εις Μεγαλούπολιν, 22) τής νήσου Σκύ
ρου τής Καρυστίας, 23) έμπροσθεν τοΰ φρουρίου τών Πα
τρών, 24) τών έχβολών Κηφισσοΰ μεταξύ Φαλήρου καί Ά
γιου Γεωργίου τής Αττικής, 25) τής θέσεως Άγιος ’Ιωάν
νης, 26) έν ταΐς έπαρχίαις Καλαβρύτων, Καρυστίας, Μεγα
ρίδος, 'Ολυμπίας, Αγρίνιου, Μεσολογγίου χαί Λεβάδείας, 27) 
τής Φαληρικής παραλίας, 28) τοϋ ρεύματος τής Μήλου, 29) 
έν Μακρινεία και Άγρινίω, 30) τοϋ Άγιου Ίωάννου έν Θή- 
βαις 31) τοΰ Άγιου Κωνσταντίνου έν Τριχωνία, 32) έν τή 
έπαρχία Μεγαλουπόλεως, 33) έν τή έπαρχία Λοκρίδος, 34) 
παρά τάς πηγάς τοΰ ποταμοϋ Παμίσου, 35) παρά τόν ποτα
μόν Νέδαν καί τήν άπό Κυπαρισσίας είς Πύργον οδόν, 36) 
παρά τήν όδόν άπό Καλαμών διά τοΰ άγιου Φλώρου εις Τρί- 
πολιν κλπ. 37) τών χωρίων Μαραθια καί Βίνιανης τής Εύ
ρυτανίας, 38) τών πρός άνατολάς τοΰ φρουρίου Μεσολογγίου.

Δ'.— Κατά δέ τδ παρελθόν έτος έξεδόθη έπί τοΰ προκειμένου 
θέματος τών γαιών καί φυτειών ό νόμος ΨίςΗ', όςις συνεπλή- 
ρωσε τά κατά τήν θεμοθεσίαν ταύτην ώς έξής,χηρύξας άνίσχυ- 
ρον τάπρος αύτόν άντιβαίνοντα έκ τών προνενομοθετημένων.

1. Μέχρι τής έκδόσεως τών παραχωρητηρίων,οι δηλώσαν- 
τες γαίας καί φυτείας, έπί τή βάσει τών νόμων ΤΛΑ' καί 

ΤΠς άπό 25 Μαρτίου 1871, τών κατόπιν συμπληρωτικών 
καί τοΰ παρόντος, ώς καί οί έκδοχεΐς τών δικαιωμάτων των, 
υπο/ρεοϋνται νά πληρώνωσι τήν προσωρινήν έτησίαν δόσιν 
έπί τή βάσει τών συνταχθησομένων μέχρι τή; δέκατης πέμ
πτης Αύγούστου έχάστου έτους, πράξεων κατατάξεως, περί 
ών διέλαβε τδ άρθρον 5 τοΰ νόμου ΨΜΔ' άπό 17 Δεκεμβρίου 
1878. Διά τάς γαίας καί φυτείας έχείνας, ών ή μέν κατάτα- 
ζις ήθελε καθυστερήσει, ή δέ έκτίμησις έκηρύχθη οριστική, 
δύνανται οί δηλώσαντες ή οί έκδοχεΐς αύτών νά πληρώσωσι 
τήν έτησίαν δόσιν έπί τή βάσει τής οριστικής έκτιμήσεως, 
άν παραδώσωσι πρός τον Οικονομικόν ’Έφορον, μέχρι τής 
έν τοΐς άνωτέρω ορισθείσης προθεσμίας, είς διπλοϋν δήλω- 
σιν έφ’ άπλοΰ χάρτου, ύπογεγραμμένην παρά τοϋ ένδια- 
φερομένου, ή αγραμμάτου δντος, παρ’ άλλου τής εκλογής του, 
όρίζουσαν τήν τοποθεσίαν, έν ή περιλαμβάνονται καί διά τής 
οριστικής έκτιμήσεως κανονισθεΐσαν κατά στρέμμα τιμήν. Ή 
δήλωσις καταχωρεΐται έν βιβλίω έπί τούτω χρατουμένφ, έ- 
πιστρεφομένου τοΰ άποσπάσματος αύτής εις τον ενδιαφερό
μενον τεθεωρημένου καί υπογεγραμμένου υπό τοΰ ’Εφόρου. Το 
βιβλίον κλείεται τήν έσπέραν τής λήξεως τής προθεσμίας 
υπό τής διοικητικής Άρχής· δπου δέ τοιαύτη δέν υπάρχει ή 
κωλύεται, υπό τοΰ Εϊρηνοδίκου καί τοϋ ’Εφόρου, συντασσαμέ· 
νης έπί τοΰ βιβλίου τής άπαιτουμένης πράξεως μετά τήν κα- 
ταχώρισιν τής τελευταίας δηλώσεως. Άν ή δήλωσις δέν έ
γένετο ακριβής καί συνεπώς ή έτησία δόσις έπληρώθη έλλι- 
πώς, έφαρμόζονται αί διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοΰ νόμου ΨΜΔ'. 
Διά τάς γαίας καί φυτείας, περί ών ούτε κατάταξις, ούτε 
δήλωσις έγένετο, ή έτησία δόσις καταλογίζεται έπί τή βάσει 
τοΰ άρθρου 1 τοϋ ΨΜΔ' νόμου.

2. Ό Οικονομικός ’Έφορος έπί τή βάσει τών πράξεων κα- 
τατάξεως, τών δηλώσεων τών άφορωσών είς τήν όρισθεΐσαν 
διά τής έκτιμήσεως κατά στρέμμα τιμήν, καί τών βιβλίων 
τής μεταγραφής τών δηλώσεων διά τάς γαίας καί φυτείας 
τής τρίτης κατηγορίας (περί ών έντέ?ε: τής ήγουμένης 
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παραγράφου) συντάσσει τους χρηματικούς πίνακας τής προ- 
σωρικής έτησίας δόσεως καί αποστέλλει αύτούς πρός τον 
Ταμίαν πρός είσπραξιν. Οί καθυστερήσαντες τήν πληρω
μήν, μέχρι τής πρώτης ’Οκτωβρίου έκάστου έτους, ύπό- 
κεινται εις τήν άπότισιν τοϋ νενομισμένου τόκου υπερη
μερίας.

3. Οί δηλώσαντες γαίας καί φυτείας καί οί έκδοχεϊς τών 
δικαιωμάτων αύτών απαλλάσσονται τής πληρωμής τής προ
σωρινής έτησίας δόσεως,άν μέχρι τέλους Άπριλίου τοϋ 1881 
έπέδωσαντω άρμοδίψ Οΐκονομικώ Έφόρω,διά δικαστικού κλη- 
τήρος, παραίτησιν τών έκ τών δηλώσεων δικαιωμάτων των 
η τε δήλωσις καί τό έπιδοτήριον αύτής συντάσσονται έφ’ ά
πλοΰ χάρτου, ό δέ κλητήρ λαμβάνει, ώς δικαίωμα, λεπτά 
πεντήκοντα παρά τοΰ παραιτούμενου. Είς τούς παραιτηθέν- 
τας δηλωτάς ούτε ή προκαταβολή οδτεαί έτησίαι δόσεις,δσαι 
έπληρώθησαν, έπιστρέφονται· ύποχρεοϋνται δέ εις τήν πλη
ρωμήν τής έτησίας δόσεως τοΰ έτους 1879.

4. Είς τούς μέχρι τοϋδε δηλώσαντας γαίας καί φυτείας έ
πιτρέπεται νά δώσωσι μέχρι τέλους Ιουλίου τοΰ 1 881 συμ- 
πληρωτικάς δηλώσεις διά τήν μή δηλωθεϊσαν έκτασιν, τήν 
περιλαμβανομένην έν τοϊς όρίοις τής αρχικής δηλώσεως, άν 
δέν έόηλώθη πρότερον νομίμως ύπό άλλων, ύποχρέους όντας 
καί εις τήν πληρωμήν τής έφετεινής προσωρινής δόσεως. Διά 
τάς προκειμένας δηλώσεις έφαρμόζονται αί διατάξεις τών 
νομών ΥΑΑ' καί ΤΠΣΤ'. Τών άνωτέρω πλεονασμάτων γαιών 
έπιτρέπεται ή παραχώρησις καί άν οί κατέχοντες αύτά έδή- 
λωσαν προηγουμένως τήν κατά τό άρθρον 6 τοϋ άρχικοΰ ΥΑΑ' 
■γόμου περί διανομής τών εθνικών γαιών όρισΟεΐσαν έκτασιν.

5. Αί μέχρι τοϋδε δοΟεΐσαι δηλώσεις περί φυτειών, γενο
μένων καί μετά τήν όρισΟεΐσαν προθεσμίαν διά τοϋ άρθρου 1 
τοΰ νόμου ΓΠΑ' άπό 30 Ιουλίου 1873, θεωρούνται έγκυροι.

6. Τά έπί τή βάσει τών νόμων περί διανομής τής έθνικής 
γής καϊ έθνικοϊδιοκτήτων φυτειών έκδιδόμενα παραχωρητήρια 
άποστέλλονται είς τόν αρμόδιον Οικονομικόν Έφορον, δστις 

αύτός άπ’ ευθείας ή διά τής δημοτικής Άρχής ειδοποιεί, έπί 
άποδείξει, ιδία έκαστον δηλωτήν περί τής έκδόσεως τοϋ πα
ραχωρητηρίου. Οί είδοποιηθέντες και μή έπιδόσαντες έντός 
τριών μηνών άφ’ ής προσεκλήθησαν, πρός τόν αρμόδιον Έφο
ρον παραίτησιν, κατά τήν άνωτέρω 3 παράγραφον, εϊσίν υπό
χρεοι νά πληρώσωσι τό τίμημα καί τούς δρους τών σχετικών 
νόμων.

7. Διά τά πλεονάσματα, τά όποια ήθελον τυχόν υπάρχει 
έντός τών ορίων τών δηλωθεισών γαιών καί φυτειών, και διά 
τά όποια δέν ήθελον δοΟή συμπληρωτικαί δηλώσεις κατά τήν 
4 παράγραφον,θέλουσιν ένεργηθή τά οριζόμενα έν τψ άρθρφ 4 
τοϋ νόμου ΨΜΔ'· δέν ύπόκεινται δμως εις άπόδοσιν δικαιώ
ματος έπικαρπίας πρός τό Δημόσιον ή τούς ένοικιαστάς.

8. Οί δηλώσαντες γαίας καί άνεγείραντες έπ’αύτών ύδρομύ- 
λους,πρό τής έκδόσεως τοΰ νόμου ΧΖ' άπό 15 Μαρτίου 1877, 
ώς καί οί έκδοχεϊς αυτών, έχουσι δικαίωμα άποζημιώσεως 
παρά τών άναδειχθησομένων, μετά τήν δημοσίευσιν τοϋ πα
ρόντος νόμου, άγοραστών διά τε τήν οικοδομήν τοϋ υδρόμυ
λου και διά τάς καταβληθείσας πρός βελτίωσιν τών γαιών 
δαπάνας. Έπιτροπή συγκροτουμένη παρά τοΰ αρμοδίου ’Ε
φόρου, τοΰ Ειρηνοδίκου, ή τούτων κωλυομένων, ύπό τών νο
μίμων αναπληρωτών των καί ένός πραγματογνωμονος, διο- 
ριζομένου ύπό τοΰ ένδιαφερομένου, μεταβαίνει έπί τόπου καί 
προσδιορίζει διά πρωτοκόλλου ήτιολογημένου τό ποσον τής 
άποζημιώσεως. Τό πρωτοκολλάν αύτό Θεωρείται έκτελεστόν, 
άν δέν ύπάρξη διαφωνία- άλλως, άποφασίζει άνεκκλήτως ό 
ύπουργδς τών Οικονομικών, πρός δν δ ’Έφορος όφείλει νά ύ- 
ποβάλη τό πρωτόκολλον, παραδεχόμενος μίαν έκ τών γνω
μών, ή σ/ηματίζων ίδιαν έντός τών δρων αύτών. Άν δ έν- 
διαφερόμενος δέν διορίση τόν έκ μέρους του πραγματογνώ- 
μονα, δέν δρκίση αύτον ένώπιον τοΰ Ειρηνοδίκου καί δέν έγ- 
χειρίση τώ Έφόρψ τήν άπαιτουένην περί διορισμού δήλωσιν 
μετ’άντιγράφου τής έκθέσεως τής ορκοδοσίας, έντός δέκα ημε 
ρών, άφ’ής έπί αποδείξει προσκληθή παρά τοΰ ’Εφόρου, προσ
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λαμβάνεται ό πρόεδρος τοϋ αρμοδίου δημοτικού Συμβουλίου, 
τούτου δέ κωλυόμενου, ό νόμιμος αναπληρωτής· τό αύτό γί
νεται, άν ό πραγματογνώμων δέν παρευρεθή είς τόν τόπον 
κατά τήν προσδιοριστέαν ήμέραν τής έκτιμήσεως, ή άρνηθή 
νά ύπογράψη τό πρωτόκολλου.

9. Αι δηλωθεΐσαι ζαί μή παραχωρητέαι φυτεΐαι κατά τό 
έδάρ. 1 τοϋ άπο 8 ’Ιουνίου 1871 Β. διατάγματος, τοΰ έζδο- 
θέντος είς έκτέλεσιν τοΰ ΥΑΑ' νόμου περί διανομής καί δια- 
Οέσεως τής εθνικής γής, οπερ ισχύει ζαί διά τάς φυτείας ζατά 
τό άρθρον 8 τοΰ νόμου ΦΞΖ' άπό 24 Δεκεμβρίου 1875, καί 
αί έντός τών σχεδίων τών πόλεων κείμενοι παραχωροΰνται 
έπί τή βάσει έζτιμήσεως, κατά τά βριζόμενα έν τή ήγουμένη 
παραγράφω, ένεργουμένης ιδίας δι’ έκάστην φυτείαν καί λαμ- 
βανομένης ύπ’ό’ψιν τής σημερινής άξίας τής γής· τά δέ παρα
χωρητήρια θέλουσιν έκδοθή μετά προηγουμένην καταμέτρη- 
σιν. Τά οδοιπορικά έξοδα διά τήν έπί τόπου μετάβασιν τής 
Επιτροπής, ώς ζαί πασα έτέρα νόμιμος άποζημίωσις διά τε

τήν έκτίμησιν ζαί καταμέτρησιν τών φυτειών καί τών ύδρο- 
μυλων, έζζαθαριζόμενα υπό τοΰ έπί τών Οικονομικών ύπουρ
γοΰ, καταλογίζονται είς βάρος τών ένδιαφερομένων καί είσ- 
πράττονται διοικητικώς, δυνάμει τοΰ νόμου περί εισπράξεως 
τών καθυστερούντων. Οί δηλώσαντες γαίας καί φυτείας έξαι- 
ρεθεισας τής διανομής έπί τή βάσει τών μέχρι τοΰδε ίσχυόν- 
των νόμων ζαί Β. διαταγμάτων, έκποιηθείσας δέ παρά τοΰ 
δημοσίου ούδέν έχουσι δικαίωμα άποζημιώσεως.

10. Είς τούς κατόχους γαιών ζαί φυτειών, περί ών διέλα- 
βον οι νόμοι ΥΛΑ' κ»ί ΤΠΣΤ' και οί κατόπιν συμπληρωτι
κοί, έοοθη νέα πρός δήλωσιν προθεσμία, διά μέν τάς γαίας 
μ£χρι τέλους Σεπτεμβρίου τοΰ 1881, διά δέ τάς φυτείας, τάς 
έμφυτευθεισας έ'ως τέλους τοΰ 1879, μέχρι τέλους τοΰ 1881, 
άν δέν έδηλώθησαν πρότερον νομίμως. Άπό δέ τής 15 
‘Οκτωβρίου μέχρι τέλους τοϋ έτους 1881 πάντες οί έχοντες 
τά προσόντα τοϋ άρθρου 1 τοΰ ΥΛΑ' νόμου δύνανται νά δη- 
λώσωσι γαίας διαθεσίμους. Διά τάς δηλώσεις ταύτας τών 

γαιών καί φυτειών ισχύουσιν αί διατάξεις τών προλαβόντων 
νόμων.

11. Αί δηλωθησόμεναι γαϊαι καί φυτεΐαι απαλλάσσονται 
διά μόνον τό 1881 τής έτησίας δόσεως, άλλ’ ύπόκεινται είς 
δικαίωμα έπικαρπίας.

12. ’Απαγορεύεται είς τό μέλλον ή διά Β. διατάγματος 
έξαίρεσις άπό τής διανομής δηλωθεισών γαιών. Έάν δέ έπέλ- 
θη που άνάκλησις διαταχθείσης έξαιρέσεως γαιών, ισχύουσιν 
αί πρό τής έκδόσεως τοΰ έξαιρέσαντος αύτάς Β. διατάγματος 
γενόμενοι δηλώσεις, έάν δέν έπεστράφησαν αί προκαταβολαί.

13. Οί μέχρι τοΰ έτους 1879 έγζεντρίσαντες άγριελαίας 
έπί έθνικών, έπισζ.οπικών ή είς διαλελυμένας Μονάς άνηκου- 
σών γαιών, είτε άδεια τής κυβερνήσεως έπί τή βάσει τοΰ άπό 
16 ’Οκτωβρίου 1856 Τ'<Ε' νόμου περί έγκεντρίσεως έθνικών 
άγριελαιών, εί'τε μή, άπολαύουσι τών εύεργετημάτων τοΰ νό
μου ΤΠΣΤ' ζαί τών κατόπιν συμπληρωτικών περί τώνγενομέ- 
νων έμφυτεύσεων έπί έθνικών ζαί άλλων γαιών,άν οώσωσι δη- 
λωσιν μέχρι τέλους τοΰ 1881 κατά τάς διατάξεις τοΰ άνω
τέρω νόμου καί πληρώσωσι χρηματικήν προκαταβολήν δύο 
δραχμών δι’ έκαστον στρέμμα. Οί έγζεντρίσαντες άγριελαίας 
ζειμένας έπί γαιών, ών ή κατοχή ή ή κυριότης άνήκει είς 
τρίτον, όφείλουσιν έντός τής αύτής ώς άνωτέρω όρισθεισης 
προθεσμίας νά δώσωσι δήλωσιν, περιλαμβάνουσαν τήν θέ
σιν, τήν έκτασιν, τά όρια καί τό ονοματεπώνυμον τοΰ κατό
χου ή τοΰ ιδιοκτήτου τής γής καί τό ποσόν τών έγκεντρι- 
σθεισών άγριελαιών, πληρώνοντες ώς προκαταβολήν λεπτά 
είκοσι καθ’ έκαστον έλαιόδενδρον.

14. Ό δηλωτής έγζεντρισθεισών άγριελαιών τής πρώτης 
κατηγορίας όφείλει νά πληρώση τήν άξίαν τής παραχωρη- 
τέας έκτάσεως, δ δέ τής δευτέρας τό ήμισυ του τιμήματος 
τών δένδρων, κατά τούς ορούς τοϋ περί έκποιήσεως τών φθαρ
τών κτημάτων νόμου ΙΖ' άπό 20 Δεκεμβρίου 1863. Η έ- 
κτίμησις καί καταμέτρησις ένεργεΐται κατά τά έν τή άνω 
8 παραγράφφ οριζόμενα, τά δέ έξοδα έπιβαρύνουσι τόν 
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δηλωτήν. Διά τάς έγχεντρισθείσας άγριελαίας, δι’ οσας δεν 
ήθελον δοθή δηλώσεις, έφαρμόζονται αί διατάξεις τοΰ σχετι
κού νόμου περί έγκεντρίσεως άγριελαιών.

15. Έπί τών παραχωρητηρίων, τών έχδιδομένων έπι τή 
βάσει τών νόμων περί διανομής τής έθνιχής γής καί παρα
χωρήσεως τών φυτειών, ή υπογραφή τοϋ Ύπουργοΰ δύναται 
νά τεθή καί οιά σφραγιστήρος· έν τοιαύτη δέ περιπτώσει 
προσυπογράφει αύτα χα'ι ό αρμόδιος τμηματάρχης.

16. Τό τής μεταγραφής έκάστου παραχωρητηρίου γαιών 
ή φυτειών δικαίωμα προσδιορίζεται είς λεπτά πεντήκοντα, 
εις Γσον δέ ποσόν καί το τής υποθήκης.

Α. Γ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ.

Όσοι ύπολογίζοντες μόνους τούς είς τόν δημόσιον θησαυ
ρόν είσαγομένους φόρους, νομίζουσιν δτι συνεπλήρωσαν ουτω 
τήν άπογραφήν τών οικονομικών τής έπικρατείας βαρών, 
άτελή έχουσιν περί τούτων ιδέαν. Παρά τή γενική τοϋ κρά
τους φορολογία υπάρχει καί ή τοπική, ή άπογραφή δέ άμφο
τέρων δίδει τήν καθολικήν έπί τοϋ προκειμένου έννοιαν.

Έκ διαφόρων τής καταστατικής δημοσιεύσεων κατά τήν 
Αγγλίαν καί Γαλλίαν, γνωρίζομεν περί έκατέρας τών έπι- 
κρατειών τούτων άναλογίας ένδιαφερούσας σχετικώς πρός τήν 
γενικήν καί τοπικήν φορολογίαν αύτών. Τοιουτοτρόπως έν 
μέν τή Γαλλία τώ 1877 άνεβιβάζετο εις 3,600 έκατομμύ
ρια νέων δραχμών τό ολον τής γενικής καί τοπικής φορολο
γίας, έν δέ τή ’Αγγλία άπό 1 ’Απριλίου 1878 μέχρι 30 
Μαρτίου 1879 είς 3,300. Άναλογιζομένων τών ποσών 
τούτων πρός έκαστον κάτοικον τών χωρών τούτων, προκύ
πτει οτι καί έν Γαλλία καί έν Αγγλία υπάρχει τό αύτό φο
ρολογικόν βάρος, δηλαδή 97 νέων δραχμών κατά κεφαλήν. 
Ιδιαιτέρα άνάλυσις τών διαφόρων κλάδων τής φορολογικής 

καθ’ έκατέραν τών χωρών τούτων είσπράξεως θέλει χρησιμεύ
σει εις πλείονα τοϋ θέματος διασάφησιν.

ΑΓΓΛΙΑ. — Κατά τό προμνησθέν έ'τος 1878 — 79, τά 
μέν δημόσια εισοδήματα τά είσαγόμενα έν τφ τής έπικρα
τείας θησαυρφ άνεβιβάζοντο είς 2,07 8,9 έκατομμύρια νέων 
δραχμών, τά δέ τοπικά εισοδήματα, τά είσαγόμενα έν τοϊς 
τών τοπικών διοικήσεων ταμείοις, είς 1,229,2 έκατομμύρια. 
’Ιδού πώς κατατάσσονται τά εισοδήματα ταϋτα κατά τούς 
διαφόρους τών εισπράξεων κλάδους είς έκατομμύρια πάντοτε 
νέων δραχμών: ά) Εισοδήματα τοϋ δημοσίου θησαυροϋ· τε
λωνεία 507,9 φόροι έπί τής καταναλώσεως 685, χαρτόσημου
266.8, φορολογία γής καί οικιών 68, φόρος τοϋ εισοδήματος
217.8, ταχυδρομεία 156, τηλέγραφος 33,4, κτήματα στέμ
ματος 10,2, τόκοι προκαταβολών 27,3, διάφορα εισοδήματα
105.6, δλον 2,078,9. β') Εισοδήματα τοπικών διοικήσεων· 
έν τή κυρίως μέν Αγγλία καί Ούαλλίηε γενικά εισοδήματα
544.6, δικαιώματα έπί τών άνθράκων, οίνων καί σιτηρών 
έν τή πόλει τοΰ Λονδίνου 11,4, διάφοροι εισπράξεις άπό φω
ταερίου, ύδάτων, σχολείων, νεκροταφείων, άγορών, λιμένων 
καί νεωρίων 216,5, άλλα εισοδήματα 156,7. Έν Σκωτία 
δέ καί ’Ιρλανδία καθ’ όλους όμρϋ τούς κλάδους τών τοπικών 
εισοδημάτων 300, δλον 1,229,2.

ΓΑΛΛΙΑ.— Κατά τδ έτος 1877 τά μέν δημόσια εισοδή
ματα, τά είσαγόμενα έν τφ τής έπικρατείας θησαυρφ, άνεβι- 
βάζοντο είς 2,780 έκατομμύρια νέων δραχμών, τά δέ τοπικά 
εισοδήματα, τά είσαγόμενα έν τοϊς τών τοπικών διοικήσεων 
ταμείοις, είς 820 έκατομμύρια, δλιγώτερα όντα τών άντιστοί- 
χων Αγγλικών κατά 409,2 έκατομμύρια· γνώρισμα κρισι- 
μώτατον τής ύπαρχούσης μεταξύ ’Αγγλίας καί Γαλλίας διοι
κητικής άπό τοϋ συγκεντρωτικού καί άποκεντρωτικοϋ συ
στήματος διαφοράς. ’Ιδού πώς κατατάσσονται τά εισοδήμα
τα ταϋτα κατά τούς διαφόρους τών εισπράξεων κλάδους είς 
έκατομμύρια πάντοτε νέων δραχμών: α') Εισοδήματα τοϋ 
δημοσίου θησαυρού- άμεσοι φόροι 391,6, όμοιοι φόροι 25,7,
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δημόσια χτήματα 16,1, δάση 36,6, μεταγραφή ζαί χαρτό
σημον 626, τελωνεία 297,6, Εμμεσοι φόροι 1,045,8, ταχυ
δρομεία 119,5, φόρος 3 τοϊς °/0 έπί τών κινητών άξιών 34,1, 
τηλέγραφος 19,2, έχπαιδευτιχά εισοδήματα 4,5, εισοδήματα 
'Αλγερίας 27,2, κρατήσεις διά πολιτικός συντάξεις 19,5, 
διάφορα εισοδήματα 1 17,6, δλον 2,780. β') Εισοδήματα νο
μαρχιακών διοικήσεων έγγειος φόρος 91,9, φόρος έπί τών 
κινητών 26,4, φόρος έπί τών Ουρών και παραθύρων 9,9, φό
ρος έπί τών έπιτηδευμάτων 33,2, δλον 151,4. γ') Εισοδή
ματα τής πόλεως τών Παρισίων· άμεσοι φόροι, ίπποι και 
άμαξα·., άδειαι κυνηγετικαί 24, δημοτικοί δασμοί 128,5, φό
ροι έπι τών κυνών, κοινοτικοί, διάφορα εισοδήματα, πρόστιμα, 
έκπαιδευτικοι φόροι 61,4, εισοδήματα άπό δημοτικών κτημά
των 3,6, δλον 217,5. δ') Εισοδήματα τών λοιπών τής Γαλ
λίας δήμων· άμεσοι φόροι, ίπποι καί άμαξαι, άδειαι κυνηγε
τικά! 124,7, δημοτικοί δασμοί 124,5, φόροι έπί τών χυνών, 
κοινοτικοί, διάφορα εισοδήματα, πρόστιμα, έκπαιδευτικοι φό
ροι, χορηγίαι 123,4, εισοδήματα άπο δημοτικών κτημάτων 
66,6 δώρα χαί κληροδοτήματα 3,3, δλον 442,5.

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΙΠΠΟΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ.

Είναι χαρακτηριστική ή ταχύτης μεθ’ ής ένεργοΰνται έν 
Αγγλία τά νομοθετικά καί κυβερνητικά μέτρα. Ήθέλησε τό 
Κοινοβούλιον νά πληροφορηθή εις ποιαν κατάστασιν διατελοϋ- 
σιν οί ίπποσιδηρόδρομοι τής Αγγλίας, Σκωτίας καί ’Ιρλαν
δίας, καί έντός έξ μηνών τό έμαθε διά πάσης καταστατικής 
άχριβείας κατά τό παρελθόν έτος. Σημεϊον αγαθόν τής αρμο
νικής λειτουργίας τοΰ πολιτεύματος. Τό Κοινοβούλιον έκεΐ 
αποτελεί τήν βάσιν, πρός τήν όποιαν άπολήγουσι δλα τά έλα- 
τήρια τής πολιτικής μηχανής μετά πειθαρχίας, τήν όποιαν 
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ούτε να όνειρευθή δύναται ή δόξα τών αυταρχικών. Τά πορί
σματα τής κοινοβουλευτικής ταύτης έν Αγγλία έρεύνης δύ
νανται νά χρησιμεύσωσι καί πρός άλλους λαούς, οΐτινες ή 
έχουσιν εύρύ σύστημα ίπποσιδηροδρομίας ή στερούμενοι τοι
ούτου είναι διατεθειμένοι μίαν ήμέραν νά άποκτήσωσι.

Έν πρώτοις τό μετοχικόν κεφάλαιον τών ίπποσιδηροδρο- 
μικών έπιχειρήσεων δέν κατεβλήθη έν ’Αγγλία ολόκληρον. 
Το καταβληθέν μέρος αύτοϋ ανέρχεται εις 4,265,655 λίρας 
στερλίνας, έξ ών 3,198,483 έν τή κυρίως ’Αγγλία, 471,976 
έν Σκωτία καί 595,196 έν ’Ιρλανδία. Εις τό ποσόν δέ τοϋτο 
πρέπει νά προστεθώσι καί 1,426,014 λ. στ. τάς όποιας αί 
ίπποσιδηροδρομιχαί έπιχειρήσεις έδανείσθησαν, ήτοι 1,008, 
154 έν ’Αγγλία (43 τοϊς °/β τοϋ κεφαλαίου), 358,920 έν 
Σκωτία (24 τοϊς β[ο τοϋ κεφαλαίου) καί 58,940 έν ’Ιρλανδία 
(9 τοϊς °/0 τοΟ κεφαλαίου). ΤΙ άναλογία άμφοτέρων τών κα
τηγοριών τών άνωτέρω ποσοτήτων πρός τό μετοχικόν κεφά- 
λαιον έπί τοϊς °/β είναι 76,03 έν ’Αγγλία, 56,80 έν Σκωτία, 
καί 90,99 έν ’Ιρλανδία, κατά μέσον δέ δρον είς δλον τό Ή- 
νωμένον Βασίλειον 74,94.

Τό δαπανηθέν έν ταΐς έργαζομέναις γραμμαϊς κεφάλαιον 
αναβιβάζεται είς 5,453,579 λ. στ. διανεμόμενου ώς έξης· 
4,320,729 εις πάγια σιδηροδρομίας έργα, 448,975 είς ίπ
πους, 3,614 είς μηχανάς, 303,799 είς άμάξας καί 376,462 
είς έξοδα επισήμων πράξεων καί άλλα. Ιδού πώς έχει ή δα
πάνη αύτη καθ’ έκαστον τών τριών τμημάτων τοΰ Ηνωμέ
νου Βασιλείου. Ά γ γ λ. ί α· πάγια ίπποσιδηοοδρομιχά έργα 
3,195,356, ίπποι 324,225, μηχαναί 3,614, άμαξαι 227, 
019, έξοδα πράξεων καί άλλα 202,663. Σκω τία· πά
για ίπποσιδηοοδρομιχά έργα 579,617, ίπποι 83,115, μη
χαναί Ο, άμαξαι 44,246, έξοδα πράξεων καί άλλα 135,921. 
Ιρλανδία- πάγια ιπποσιδηροδρομικά έργα 545,756, ίπ
ποι 41,635, μηχαναί 0, άμαξαι 32,534, έξοδα πράξεων καί 
άλλα 37,878.

"Οσον άφορα τό μήκος τών ίπποσιόηροδρομιχών γραμμών, 
EIOS 9-Φ1Ά. I01-IOUWS 1881, 15 
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ίνίρχοντα'. αύται καθ’ δλον τδ Ηνωμένο ν Βασίλειον είς 368 
Αγγλικά μίλια (έκαστον τοιοΰτον—1 */  χιλιομέτρου), έκ 
τών δποίων 196 περιέχουσι διπλάς οδούς (53,26 τοϊς ’/») 
καϊ 172 άπλάς. Είδικώτερον ή εκτασις τών γραμμών τού
των έχει ώς έξής· έν Αγγλία 269 μίλια, ήτοι 130*1,  εις δι
πλήν όδόν (48,47 τοΐς °j0 καϊ 138 3/4 ε'·ί άπλήν, έν Σκω
τία 50 % μίλια, ήτοι 38 *|,  είς διπλήν όδόν (76,61 τοϊς ’/,) 
καί 11 ’|4 είς άπλήν, έν ’Ιρλανδία 48 '/, μίλια, ήτοι 27 είς 
διπλήν όδόν (55,67 τοϊς “/<>) καϊ 21 7, εις άπλήν. Έν γένει 
το διά τάς ίπποσιδηροδρομικάς ταύτας γραμμάς οαπανηθέν 
κεφάλαιον άναλογεϊ είς 14,819 λ. στ. κατά ’Αγγλικόν μί- 
λιον, είδικώτερον δέ έν τή κυρίως ’Αγγλία είς 14,681, έν 
Σκωτία είς 16,774 καϊ έν ’Ιρλανδία είς 13,563.

Ή έποψις τών ίπποσιδηροδρομικών εισοδημάτων περιβάλ
λεται ιδιαιτέραν σημασίαν. ’Ανέρχονται ταΰτα είς 1,312,933 
λ. στ. αναγόμενα είς τάς έξής πηγάς· άπό επιβατών 1,808, 
114, άπό δεματίων 1,131, άπό έμπορευμάτων 2,157, άπό 
διαφόρων 31,531. Ή άναλογία τοϋ άπό τών επιβατών εισο
δήματος πρός τά λοιπά είναι 97,40 τοϊς °/β· Ιδού πώς έχου- 
σιν είδικώτερον τά εισοδήματα ταΰτα- έν τή κυρίως ’Αγ
γλία 972,513, ήτοι 949,283 άπό επιβατών (97,61 τοϊς °/β), 
481 άπό δεματίων, 1,821 άπο έμπορευμάτων και 20,928 
Afto διαφόρων έν Σκωτία 240,7 14, ήτοι 233,608 άπό επι
βατών (97,05 τοΐς u/0), 493 άπό δεματίων, 320 άπό έμπο
ρευμάτων καί 6,283 άπό διαφόρων· έν Ιρλανδία 129,706, 
ήτοι 125,223 άπο έπιβατών (96,54 τοϊς °/0), 157 άπό δε
ματίων, 16 άπό έμπορευμάτων καϊ 4,310 άπό διαφόρων.

’Αλλ’ έκ τών εισοδημάτων τούτων πρέπει νά άφαιρεθώσιν 
αί δαπάναι τών ίπποσιδηροδρομικών έπιχειρήσεων, ινα προκύ- 
ψη ή καθαρά πρόσοδος αύτών. Τοιουτοτρόπως καθ' όλον τό 
"Ηνωμέναν Βασίλειον υπολογίζονται αί τοιαΰται δαπάναι είς 
65,466 λ. στ. διά τάς οδούς καϊ τά έργα, 3,189 διά τάς 
άτμοκινήτους μηχανάς, 501,506 διά τό ιππικόν τών σιδηρο
δρόμων, 48,947 δι’ έπιδιόρθωσιν καϊ άνανέωσιν τών αμαξών, 
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299,121 διά τήν έμπορικήν κίνησιν τών ίπποσιδηροδρόμων, 
194,865 διά γενικά έξοδα, τό δλον 1,113,094 ρπερ δια
νέμεται ώς έξής: έν Αγγλία 812,876, έν Σκωτία 194,839 
καϊ έν Ιρλανδία 105,379. Επομένως μετά τήν άφαίρεσιν 
τών άνωτέρω ποσοτήτων τό άπομένον καθαρόν είσόδημμ τών 
’Αγγλικών ιπποσιοηροδρόμων έχει ώς έξής- έν Άγγλί# 159, 
637, έν Σκωτία 45,875, έν ’Ιρλανδία 24,327, καθ’ δλον δέ 
τό κράτος 229,839.

Η γενική μέν άναλογία τών δαπανών πρός τό ακαθάριστον 
εισόδημα είναι 83,58 τοϊς ’/» έν Αγγλία, 80,94 τοϊς #/Β έν 
Σκωτία καϊ 81,24 τοϊς °/β έν Ιρλανδία καθ’ δλον δέ τό κρά
τος 82,88 τοϊς °/0· Ή σχετική δέ άναλογία τών άπαριθμη- 
Οέντων ειδών δαπανών έχει ώς έξής έπϊ τοϊς ’/·· Αγγλία· 
οδοί καϊ έργα 6,20, ιππικόν 43,52, άμαξαι 4,48, κίνησις 30, 
21, έξοδα γενικά 15,50. Σκωτία- οδοί καϊ έργα 4,30, 
ιππικόν 50,53, άμαξαι 4,21, κίνησις 13,40, έξοδα γενικά 
27,49. Ιρλανδία· οδοί καϊ έργα 6,34, ιππικόν 49,76, 
άμαξαι 4,15, κίνησις 25,93, έξοδα γενικά 13,82. Καθ’ δλον 
δέ τό κράτος όδοϊ καϊ έργα 5,88, ιππικόν 45,34, άμαξαι 
4,40, κίνησις 26,87, έξοδα γενικά 17,51. "Οσον άφορα 
τήν σχέσιν τής πρός συντήρησιν τών αμαξών δαπάνης πρός 
τό άρχικόν τίμημα τής αγοράς αυτών, ιδού πώς έχει αύτη 
έπϊ τοϊς °/ο- έν Αγγλία 16,02, έν Σκωτίφ 18,55, έν Ιρ
λανδία 13,43, καθ' δλον δέ τό κράτος 16,11.

Έν γένει αί δαπάναι τής κινήσεως τών Αγγλικών ί,ΠΤί^σΐ- 
δηροδρόμων δέν δύναται νά εϊπη τις, οτι είναι έπϊ τοϋ αυστη
ρότερου πνεύματος τής οικονομίας έστηριγμέναι. Μόνον τό 
περϊ τούς ίππους μέρος αυτών άπορροφα σχεδόν τό ήμισυ τοΰ 
όαπανωμένου έν τή κυρίως 'Αγγλία κεφαλαίου. Έπομένως 
έγείρεται τό ζήτημα τής διά τών άτμοκινήτων μηχανών 
άντικαταστάσεως τών Ιππων, ήτις όμως δέν έλαβε σημαντι- 
κάς διαστάσεις, ώς προκύπτει έκ τής προσημειωθείσης $ji«« 
τών έν χρήσει ατμομηχανών μή ύπερβάσης τάς 3,634 λ. 
στ. Όσον άφορα τό είσιτήριον,δπερ πληρώνουσιν οί έπιβάται, 
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έν μέν τή κυρίως ’Αγγλία ορίζεται τοϋτο εις 2 πένας (22 λε
πτά), έν δέ τή Σκωτία είς 1 7, πένας (17 λεπτά) χαϊ έν Ιρ
λανδία εϊς 2 7, πένας (28 λεπτά). Έν τούτοις οί τόκοι, τούς 
όποιους λαμβάνουσιν οί μέτοχοι τών ’Αγγλικών ίπποσιδηρο- 
δρόμων, είναι 4 τοϊς */ β έν τή κυρίως Αγγλία, 5,44 τοϊς ·|β 
έν Σκωτία καϊ 3,70 τοϊς °/0 έν ’Ιρλανδία.

ΝΟΜΙΚΗ ΤΑΞΙΣ ΕΝ ΣΥΡΟ·. (1695-1812).

Ή έν τώ ύπουργείω τής Δικαιοσύνης συνάθροισις τών το
πικών έν Έλλάδι έθίμων ανήκει εις εύρύτατον κύκλον ιδεών, 
τάς όποιας είχεν ύπ' δψιν ό Μάουρερ όταν διέττασε τό μέτρον 
τοϋτο. Δέν είναι ή μεταφυτευομένη έκ τής αλλοδαπής νομο
θεσία, ήτις δύναται νά έκπληρώση τής έθνικής άνάγκης τούς 
σκοπούς, άλλ’ ή σπουδή τών φαινομένων τής έθνικής ζωής, 
δπως αυτή διαρρυθμίζεται ύπό τοϋ χρόνου καί τών πραγμά
των, ή σπουδή αύτη άποτελεϊ τήν στερεάν βάσιν τής πρακτι
κής τών επικρατειών άποκαταστάσεως έν νόμοις καί ίδέαις, 
έν συμφέροσι και έλπίσι, έν γένει καθ' δλους τούς όρους καθ 
ούς τό έθνικόν μέλλον τελειοϋτα·.. ’Από τοιούτων σκέψεων 
αγόμενοι δημοσιεύομεν τά κατόπιν τοϋ έκτεθέντος κυβερνη
τικού μέτρου περισωθέντα τών τριών τελευταίων αιώνων νό
μιμα τής νήσου Σύρου, και ύπό έθνολογικήν καϊ ύπό γλωσ- 
σολογικήν έποψιν ίκανώς περίεργα.

1695 'Ιουνίου 13 Ε. Λ. 2,'ύρα.

Τήν σήμερον συμμαζομένοι ήμεϊς οί κάτωθεν γεγραμμένοι 
έπίτροποι καϊ προεστοί, και όλοι οί έπίτροποι τοϋ παρόντος 
νησιού, ξεκαθαρίζομεν έδώ παρών ολας τάς τάξεις όποΰ έστα- 
θήκασι στό νησί μας άπό τό έκπαλαι, ώς καθώς εύρεθήκαμεν 
καϊ έβεβαιωθήκαμεν άπό τούς παλαιούς άνθρώπους πώς ήτον 
πάντα, καϊ μέ τό νά μήν εύρίσκωνται γεγραμμένα, συμφω- 
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νημένοι δλοι είς μίαν γνώμην, θέλομεν νά τά βάλωμεν δια
γράψου διά νά άκολουθοϋσιν δλοι ώς καθώς φαίνονται, καϊ νά 
μήν σηκόνεται καθ’ ένας νά χαλά ταΐς συνήθειαις, διά τοϋτο 
δλοι τας βοβαιόνομεν πώς είναι ή γνώμη μας καϊ άπογραφού- 
μεσται άπό χειρός τοϋ Κατζελλέρη τής κοινότητός μας.

1. Αέγομεν, δτι όποιος θέλει νά πουλήση κανένα πράγμα 
άκίνητον, πρέπει νάδιαλαληθή μέ τόν καστελάνον έμπροστεν 
εις τήν έκκλησίαν τοϋ Άγ. Γεωργίου καϊ Άγ. Ίωάννου· όποιος 
είναι έκεΐνος όπου έχει προτιμή νά τόν άγοράζη είς τέρμινον 
ήμ. 10 είς έκείνους όποΰ εύρίσκονται έπάνω στον τόπον, καϊ 
περάσοντας αί 10 ήμέραι καϊ δέν ήθελε γυρέψει τά δικαιώ
ματα του, νά τά χάνη· δ ξενιτεμένος νά έχη τέρμινον ώς ένα 
χρόνον, ήγουν άπ’ έκεΐ όποΰ εύρισκεται, ή άν έχη έδώ έπι- 
τρρπικόν διά γιενιά, νά τοϋ μηνά νά γυρέψη τά όικαιώματά 
του, καϊ άν δέν τά γυρέψη είς τό τέρμινον τοϋ χρόνου νά τά 
χάνη. Ό σκλάβος ώς όποΰ νά έλθη στον τόπον νά στέκωνται 
τά δικαιώματά του καϊ τό πράγμα ν' άποκόβεται μέ δυω ά- 
ποκοφτάδες, καϊ διαλημένον άπό τά δύω μέρη.

2. Αέγομεν έπάνω σταϊς γυναίκες όποΰ ξεπέσωσι, όποια 
ήθελε ξεπέσει μέ τό θέλημά της, νά μήν έχη καμμίας λογής 
δικαιώματα άπ’ έκεϊνον τόν άνδρα, καϊ μάλιστα νά είναι παι
δεμένη καϊ άπό τούς έπιτρόπους, καϊ όποιος άνδρας ήθελε πά· 
γει νά φορτζάρη κάμμίαν γυναίκα καϊ ήθελεν είσθαι βεβαιω
μένος μέ μαρτύρους νά είναι κονταναριμένος διά τό κάτεργον.

3. Στά άνδρόγυνα όποιον μέρος χηρέψει καϊ έχει παιδιά 
νά περνούν τά παιδιά τών άποθαμένων ό)α των τά πράγ
ματα ώς κληρονόμοι, καϊ τό ζωντανόν μέρος νά είναι κράτη- 
μένον άν ίσως και γυρέψη νά μεταπανδρευθή νά δίνη τών 
παιδιών του τά τρίτα τών πραγμάτων, ήγουν άνίσως και τά 
ρεφουδάρη καϊ δέν τά κυβερνά· ειδεμή καϊ σταθεί ωσάν καλός 
γονέος, κατά τόν θεόν, καϊ τά παιδιά νά είναι κρατημένα νά 
κυβερνοϋσι τούς γονέους των εις έκεϊνο όποΰ τών χρειάζεται 
στά γηρατειά των κατά τήν δύναμιν των.

4. "Οποιος είναι άκληρος καϊ θέλει νά κάμη τεσταμέντο 
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ν’ άφήση τά πράγματά του, ήγουν, τά προικιά του τών κλη
ρονόμων του κατά τά προικοσύμφωνα όποϋ έχομεν, ήγουν νά 
στρέφωνται τά πράγματα στους πρόσημους, άν δέν κάμουν 
κληρονόμον, καί άν και κάμνουν και κληρονόμον και άποθάνη 
πάλιν νά στρεφωνται είς τούς πρόσημους- παρά όσα είναι κό
ποι των, άγοράδες άπό τούς κόπους των, νά είναι νοικοκύρης 
νά ταΐς άφινη οπού θελει, καί άν δέν έχη κόπους όλότελα καί 
θέλει ν άφήση ψυχικόν, ν’ άφινη άπό τό προυκί του στά δέκα 
ένα καί όχι περισσότερον.

5. Σάν άποθάνη τό ένα μέρος άπό τ' άνδρόγυνον και Οέ νά 
μοιράσωσιν οί κληρονόμοι μέ τό ζωντανόν μέρος εις δλαις των 
ταΐς άγοράδες, νά ταΐς μοιράζωσιν ίσια, και δσα ροϋχα έχουν, 
ταΐς φορεσίαις των, τ άνδρίχια ρούχα νά τά πέρνη τό μέρος 
τ άνδρός, και τά γυνεκία ροϋχα νά τά πέρνη τό μέρος τής 
γυναικός, έξέχως αν έχωσι μαλαματιχά ή άσημιχά νά τά 
μοιράζουν ίσια.

6. Επάνω είς δλα τά χρισίματα λέγομεν δτι οπότε πε
ράσουν τριάντα χρόνοι Ν. 30 και δέν ήθελεν γυρέψει ποτέ 
κανένας τά διχαιώματά του, όλότελα νά μήν άνεφανισθή εις 
κάμίαν κρίσιν, νά μήν έχη πλέον δικαιώματα.

( Επονται αί ύπογραφαί τών τότε έπιτρόπων, προκρίτων 
και λοιπών πολιτών τόν άριθμον 33).

(Τ. Σ.) ΠΡΕΓΙΟΡΓΗΣ Κ0ΜΝ11Ν0Σ ΦΑΝΕΡΟΣ ΚΑΝΓΖΕΑAEPUS.

1761. jiipbc. u.-tpiJlcv 12. Ε. Ν. Σνρα.

Συμμαζωμένοι δλοι ημείς μεγάλοι κα'ι μικροί είς τήν αυ
λήν τοϋ άγ. Ίωάννου έπίτροποι και προεστοί καί τό επίλοι
που κοινόν, δλοι είς μίαν βουλήν καί γνώμην, συμιιόνουμεν 
και θέλομεν οτι δλα τά καπίτουλα τοϋ νησιού μας όποϋ ήτον 
έκπαλαι νά είναι στεραιά καί άμετάθετα, καί μερικά θέλομεν 
οτι δποιος θέλει νά χάμη άλλαξία, ή άλλαξια καμομένη όποϋ 
νά είναι άπό πραγμα άκινητον, ξεδιαλίζομεν χωράφι μέ χω
ράφι, σπήτι μέ σπήτι, νά μήν ήμπορή νά χαλάται μήτε άπό 
γενιά ούτε μέ χολοτεραιαν καί νά μήν είμπορή κανένας έπί- 

τροπος νά χάμη πρετέντζα κόντρα είς αύτό, και διά τ άλη- 
θές άπογραφούμεθα καθώς φαίνεται.

(“Επονται αί ύπογραφαί τών τότε έπιτρόπων, προεστών χαί 
λοιπών πολιτών τόν άριθ. 56).

(Τ. Σ.) ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΠΑΚΑΡ1ΙΣ ΚΑΝΤΖΕΑΑΕΡΗΣ)

1763. Γεχαρ/ου 22. Ε. Ν.

Τήν σήμερον συμμαζωμένοι ήμεΐς δλοι οί κάτωθεν άπο- 
γραμμένοι έπίτροποι προεστοί καί δλοι οι έπίλοιποι τοϋ νησιού 
μας, ξεκαθαρίζομεν ανάμεσα εις δλα τά καπίτουλα τοϋ νησίου 
μας άπό τήν σήμερον καί έμπρός σταθερόνομεν καί έτοΰτο 
καί λέμε, πώς δποιος είναι έκεΐνος, όποϋ εύρεθει άζωστος ή 
άν είναι καί καλά καί θέλει νά κόμη παραγγελία και διά τήν 
ψυχήν του, ή διά τά παιδιά του, και ο,τι νά είναι έκεϊνα όποϋ 
θέλει νά παραγκείλη, νά κράζη τόν Καντζελλάρην τής έχχλη- 
σίας νά χάμη τήν παραγγελιά καί άν δεν εχη καιρόν νά χρα- 
ζη τόν Καντζελλάρην, νά τό λέγη τοϋ Πάροκου όποϋ θέλει νά 
έ^αγορεύψει, είδε άλλέως καί κάμη παραγκελιά μ άλλους αν
θρώπους ή γυναίκα νά είναι νούλα αί παραγγελία-, του δποϋ 
θέλει κάμη καί δλαι αί παραγγελίαι όποϋ θέλουν γίνει ν’άγρι- 
χοϋνται κατά τά τί καπίτουλα ζεδυαλύζομαι, οτι δ’σαι άλλαι 
παραγγελίαι εΰρεθοϋν όποϋ νά μήν είναι κατά τά καπίτουλα 
νά είνε νούλες καί ανώφελες, εύγάζοντες τον καιρόν τοϋ θα
νατικού, καί είς ένα έςάφνου θάνατον, και δποιος είναι ίχει- 
νος όποϋ άτόσιου ξέβρει νά γράψη, νά είναι καλή ή παραγγε
λία του, ήγουν ώς δηλοΐ άνωθεν κατά τό κϊπίτουλον, καί διά 
τό αληθές ύπογραφούμεσται ώς φαίνεται.

(Τ. Σ. Μ. ΒΑΜΠΑΕΑΡΗΣ ΚΑΤΖΕΑΑΑΡΙΟΣ.

Εΐ<; τή 1812. dtxiji6plov 25.

Άγκαλά καί είχανε κάμη οί προαπερασμένοι μας είς τά 
1695 καπίτουλον, Οέλοντες’δτι δποιος είναι έκεΐνος όποϋ θέ
λει νά πωλήση πράγμα ακίνητον, ν' άποκοδεται μέ δύο άπο- 
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κοφτάδες, χαϊ οΰτω νά τό ττέρνγ) δ πρόσημος, το όποιον αύτό 
χαπίτουλον καλόν χαι άξιοπαίνετον διά έτότε καιρού, όμως 
προβλεποντας ήμεϊς τήν σήμερον δτι αί παρόν περιστάσεις 
ήλλαξαν, χαι φέρνει μεγάλην ζημίαν τής φτωχολογιάς, διά 
έτοΰτο ήμεϊς έπίτροποι, προεστότες και γέροντες, έστοχασθή- 
χαμεν χαι έσταΟερώσαμεν άλλο νέον χαπίτουλον είς όφελος 
χαι χαλόν τής φτωλογίας· λοιπόν άπο τήν σήμερον λέμε καϊ 
δίδομεν άδειαν χαϊ έξουσίαν όποιος θέλει νά πουλήση έδιχόν 
του πράγμα κινητόν χαϊ άκίνητον νά είναι νιχοκύρης νά τό 
πωλή όσον ευβρει, μ έ αλήθεια, καϊ όχι μέ καμμία λο- 
γής ψευτιά, δίχως άποκοπήν, θέλει εις τό ΐνκάντο, θέλει με
ρικά, συμφωνόντες οί δύω τους, μα πάντα είς τήν κοινήν 
καντζελλαριαν, χαι νά διαλαλώνται πριτά δέκα ήμέρας είς τό 
κοινόν διά οσον πρόσιμον είναι είς τόν τόπον, καϊ έ'νας χρόνος 
διά τούς ξενητεμένους, καϊ δπόταν έλθει ό σχλαβομένος· άν 
θελήση δμως νά δώση ό πρόσιμος δσα δίνει ό ξένος, νά έχη 
τήν προτιμήν, δίχως έναντιότητα· έτζι ζητά ή αδελφή αγά
πη, δμοίως και ο κολοτεράνος άν δίνη δσο δίνει ό ξένος νά 
μήν γίνεται έναντιότητα, και ο πρόσιμος άγροικέται όποιος 
ε’ναι πλέον χοντά ή προτιμή του είς έκεϊνο όποΰ πουλεϊ, χαϊ 
όχι άπεχεϊ όποΰ ήτον πρώτα τό πράγμα όποΰ πουλιέται, χαϊ 
ουτω λείπουν αί ένοχλήσεις καί τα σφάλματα, καϊ οποίος 
έναντιωθεϊ εις τά άνωθεν περιεγραμμένα νά είναι πεδεμένος· 
ούτως συμμόγνωμοι ύπογραφόμαστεν.

(Έπονται αί υπογραφαϊ τοϋ τότε έπιτρόπου καϊ προεστών, 
ώς χαϊ τών λοιπών πολιτών τόν άριθμδν δεκαεννέα).

(Τ. Σ.) Γ1ΟΓΖΕΠΕ Ζ ΑΣΤΡΙΝΑ ΚΑΝΤΖΕΑ. χοινότν,τοί.

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ (1808).

Από τής αύτής έν τώ ήγουμένω θέματι ιδέας δημοσιεύο- 
μεν χαι το είς τάς άρχάς τοϋ παρόντος αίώνος άνήκον έπόμε- 

νον τής νήσου Φολεγάνδρου νόμιμον. Έν πρώτοις ποιεϊέντυ 
πωσιν ή γλωσσική μεταξύ τών δύο νήσων διαφορά καϊ τό 
άξιωματιχώτερον τής έν Σύρω έκθέσεως τών ίσχυόντων έν 
αύτή νομικών ορισμών, διατελούσης έν αρμονία πρός τήν μεί
ζονα ασφάλειαν, τήν όποιαν άπήλαυε ή κοινότης τής Σύρου, 
ύπό τήν προστασίαν τοϋ καθολικισμού καϊ ιδίως τής I αλ- 
λίας. Ή κοινότης τής Φολεγάνδρου είχε μάλλον περιωρισμέ- 
νον δρίζοντα, χωρίς νά έμποδίζη τό παρακλητικόν πρός τόν 
τουρκικόν δεσποτισμόν ύφος της νά έχη ιδιαιτέραν έθνιχήν 
ζωήν χαι αύτη ιδιαιτέραν νομικήν έν τοϊς έθιμοις διατυπωσιν.

1808 Αύγουστου 16.

Τάξις είναι οί κατά καιρόν πρωτεύοντες, να διοικούν καϊ 
νά επιστατούν είς οσα είναι καλά και ωφέλιμα τής χοινοτη- 
τος. Είς δσα δέ πάλιν είναι πρός ζημίαν καϊ άφανισμόν, νά 
τά άπωθούν καϊ νά τά άναιροϋν καϊ να τά άποφεύγουν μέ 
κάθε τρόπον έ’πειδή λοιπόν χαϊ είς τό νησίον μας είναι πολλά 
άτοπα περϊ πωλήσεως πραγμάτων, δηλαδή στεχουμένων τής 
γής, τόσον δπου δέν μένει μηδεμία πωλησις άπείρακτη, χαι 
οπού νά μή φέρη σκάνδαλον, χαϊ θέλοντες νά τά διορθώσω- 
μεν είς τό έξής, τήν σήμερον συναχθέντες άπαντες οί έγχά- 
τοιχοι είς τήν κοινήν μας καντζελαρίαν ίερομένοι, προεστώ
τες, χαϊ οίχοκύριδες, χαϊ δλη ή κοινότης, έσυμβουλεύθημεν 
περϊ τούτου καϊ άποφασίζομεν δλοι κοινώς, καϊ όμνύομεν είς 
τήν συνείδησίν μας, είς τό έξής όταν πωληθή κάνενα πράγμα 
σπήτι, χωράφι, άμπέλι, δένδρα καϊ όμοια στεκούμενα και 
άκίνητα, νά έρωτώνται οί συγγενείς άπο τους άγοραστάς οσοι 
εινε παρών είς τόν τόπον έπάνω, παιδία, αδέλφια, μεγάλα 
άνέψια, καϊ έως πρώτα έξαδέλφια, καϊ νά τά πέρνη ο πλέον 
συμότερος συγγενής· άπό δέ δσοι λείπουν είς ξενιτείαν, κα 
πουληθή πράγμα γονικόν τους, νά μήν ήμπορή άλλος τινας 
συγγενής νά τό πέρνη, είμή μόνον πατήρ, καϊ υιός χαι άδελ- 
φός μέ τόν άδελφον, χαϊ τινας άλλος μαχροσυγγενής, και 
τοϋτο είς διορίαν χρόνους πέντε, αναμεταξύ οηλαδή τών πέντε
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χρόνων ή νά έρχεται, ή νά γράψγ] νά το πέρνη άχολύτως· 
«περνώντας δμως ή άνωθεν διορία νά μην έχη χάνίνα δι
καίωμα, και νά ήναι πλέον αύταί αί πωλήσεις άκαταζήτη- 
ται καί άδιάσπασται εις τον αιώνα· χαί άν κατά καιρόν ήθελε 
φανή είς κριτήν τό παρόν μας, νά έχη τό χϋρος χαί τήν 
ίσχύν, ώς ούσα τοπική μας συνήθεια- δθεν είς έ'νδειξιν ύπο- 
γραφόμεθα άπαντες με τάς ιδίας μας ύπογραφάς, τυποϋντες 
αυτό και μέ τήν κοινήν μας σφραγίδα εις ασφάλειαν. Πρός 
τούτοις παρακαλοϋμεν τήν κατά καιρόν χρίσιν όποιας τάξεως 
χαι άν ηναι, οποΰ οποίος ήθελε χινηθή χακοτρόπως νά άνα- 
τρέψη τήν παρούσαν τοπικήν μας συνήθειαν, νά μή εισακούε
ται διόλου, άλλά νά πληρώνη αύτός δλα τά έξοδα τής χρί- 
σεως, ώς άναιρέτης τής τοπικής μας συνήθειας.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ.

Απανταχού ή έμποριχή ναυτιλία διατρέχει σπουδαιοτάτην 
χρίσιν. Η ταχεία συγκοινωνία τοϋ άτμοϋ ενεργεί αδιάλειπτου 
πόλεμον κατά τής βραδείας συγκοινωνίας τών ιστίων. Πλεϊστα 
δέ αλλα αίτια συμβάλλουσιν εις τήν έπικρατοϋσαν μακράν, 
δύναται τις νά είπη, καί επίμονον,αμφιβολίας διά τά ναυτικά, 
περίοδον. Εν τούτοις οέν καθυστεροϋσι καί τά πρός άνόρθω- 
«ιν τής καταστάσεως λαμβανόμενα μέτρα. Τοιουτοτρόπως 
εχομεν ύπ' σψιν τόν άπό 29 ’Ιανουάριου 1881 έν Γαλλία ψη- 
φισθέντα υπέρ τής έμπορικής ναυτιλίας νόμον, έν τώ όποίω 
ή νομοθετική πρόνοια συναντάται έν πολλοΐς, ιδίως έπί τών 
ναυπηγικών βραβείων,μετά τής προστατευτικής άρχής. 
Οσον και αν είναι ή άρχή αύτη συζητήσιμος είς τάς θεωρητι

κός βάσεις της καί τά πρακτικά άποτελέσματα της, ή προ
κειμένη θεσμοθεσία ανήκει είς κύκλον σπουδαιοτάτων έπί τής 
έμπορικής ναυτιλίας μελετών, έχει δέ ώς έξής ·.

1. Ναυτιλιακή άτέλε-.α χορηγείται είς δλα τά ιστιοφόρα 
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πλοία τά έχοντα χωρητικότητα μικροτέραν τών 80 τόνων 
καί είς τά άτμοκίνητα τά έχοντα χωρητικότητα μικροτί- 
ραν τών 100 τόνων, όταν συνήθως ένεργώσιν έσωτερικούς 
πλόας άπό λιμένος είς λιμένα ή είσέρχωνται έντός τών ποτα
μών. Έπί τή αιτήσει τών έμπορικών έπιμελητηριων και 
μετά έρευναν κατά τούς κανονικούς τύπους ένεργουμένην δύ
ναται ή δημοσία διοίκησις διά νέων κανονισμών νά εΐσαγάγη 
εις τούς υπάρχοντας τας αναγκαίας βελτιώσεις έν τω συμ- 
φέροντι τής ναυτιλίας.

2. "Οσον άφορα τά πλοία τής μακροπλοίας, ή ύπο τοΰ 
225 άρθρου τοΰ Εμπορικού νόμου (είναι τό αύτό έν Γαλλία 
καί έν Έλλάδι) επιβαλλόμενη έπίσκεψις, διά νέαν φόρτωσιν 
γινομένην έν Γαλλία, είναι υποχρεωτική μόνον άν παρήλθον 
πλέον τών εξ μηνών άπό τής τελευταίας έπισκέψεως, έκτός 

όμως άν υπέστησαν άβαριας.
3. Αί καθιστώσαι τήν έξ ολοκλήρου ή έν μέρει μεταφοράν 

τής ιδιοκτησίας τών πλοίων πράξεις ύπόκεινται λόγω μετα
γραφής εις μόνον τριών φράγκων πάγιον τέλος, καταργουμέ- 
νης τής έναντίας διατάξεως τοϋ άρθρ. 5 § 2 τοϋ νόμου της 
28 Φεβρουάριον 1872.

4. Είς συμψηφισμόν τών βαρών, τα όποϊα τό τελωνιακον 
δασμολόγιον έπιβάλλει είς τούς ναυπηγοΰντας θαλάσσια 
πλοία, παρέχονται αύτοϊς αί επόμενοι χρηματικοί έπιχορηγή- 
σεις καθ’ έκαστον Ακαθάριστον τόνον χωρητικότητος : Δια τα 
έκ σιδήρου ή έκ χάλυβος πλοία, 60 φράγκα· διά τά πλέον 
τών 200 τόνων έκ ξύλων πλοία, φρ. 20· διά τά έλαττον τών 
200 τόνων έκ ξύλου πλοία, φρ. 10· δια τά μικτά πλοία, φρ. 
40, θεωρούμενων ώς τοιούτων τών έχόντων τό περικάλυμα 
μέν ξύλινον, τάς δοκούς δέ καί τά πλάγια στηρίγματα έκ 
σιδήρου ή χάλυβος καθ’ ολοκληρίαν διά τας έπι ατμοκινή- 
των πλοίων κινητικός μηχανάς και τά βοηθητικά αυτών μη
χανήματα, ώς άτμοκινήτους αντλίας, κινητήρας, βαρούλκα, 
μηχανοκίνητα άνεμιστήρια καί τούς σχετικούς λέβητας και 
σωλήνας, 12 φρ. κατά 100 χιλιόγραμμα.
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6. Πδ·α μεταβολή τοϋ πλοίου, έχουσα ώς αποτέλεσμα 
την αύξησιν τής χωρητικότητος, παρέχει δικαίωμα είς έπι· 
χορήγησιν ύπολογιζομένην έπί τή βάσει τής άνωτέρω διατι- 
μήσεως, κατά τον άριθμον τών τόνων τής αύξήσεως τής 
χωρητικότητος. Η έπιχορήγησις, οσον άφορα τάς κινητικάς 
μηχανας καί τα βοηθητικά μηχανήματα, δίδεται μετά τήν 
τοποθέτησιν των καί μετά τήν τελειωσιν τοϋ πλοίου. Έν πε- 
ριπτωσει αλλαγής τών λεβήτων, δίδεται εις τον ιδιοκτήτην 
τοΰ πλοίου έπιχορήγησις φρ. 8 κατά 100 χιλιόγραμμα των 
τιθεμένων νέων λεβήτων (άνευ τών σωλήνων) καί όταν ούτοι 
είναι γαλλικής κατασκευής.

6. Αί έν τοις άρθροις 4 καί 5 έριζόμεναι επιχορηγήσεις 
πληρόνονται, μετά τήν εκδοσιν τοΰ περί τής έθνικό'τητος τοΰ 
πλοίου επισήμου έγγράφου, τή έπιμελεία τοΰ πλησιεστέρου 
είς τόν τοπον τής τοϋ πλοίου κατασκευή? τελωνείου.

7. Καταργεϊται τό διά τών νόμων τής 19 Μαίου 1866 
“ΡθΡ· 1 τής 17 Μαρτίου 1879 άρθρ. 2είσαχθέν σύστημα 
τής είς άτέλειαν παραδοχής.

8. Οσον άφορα τά ναυπηγούμενα κατά τήν έναρξιν τής 
ισχύος τοΰ παρόντος νόμου, οί ναυπηγοί θέλουσι λάβει τάς 
έπιχορηγήσει,, τάς οποίας ορίζει τό άρθρον 4, ύπό τον δρον 
τής άφαιρέσεως τοΰ όλου τών τελωνιακών δασμών τών όρι- 
ζομένων υπό τής συμβατικής διατιμήσεως σχετικώς πρός 
τάς ξένας υλας, τών όποιων έπέτυχον τήν άτελή εισαγωγήν 
πρός κατασκευήν τών πλοίων τούτων.

9. Προς συμψηφισμόν τών επί τής έμπορικής ναυτιλίας 
έπιβαλλομένων βαρών άπό τής ναυτολογίας καί τής ύπηρεσίας 
του πολεμικού ναυτικοϋ, χορηγείται διά μίαν περίοδον δέκα 
έτών, άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος νόμου, έπιχορήγη- 
σις εις τά ιστιοφόρα καί άτμοκίνητα Γαλλικά πλοϊα, τά άπο- 
κλειστικώς εις τήν μακροπλοίαν άσχολούμενα, προσδιοριζο- 
μένη, κατά τόνον καθαράς χωρητικότητας καί κατά χιλιά
δα μιλίων διαπλευσθεντων, άν μέν τά πλοϊα κατεσκευάσθη- 
σαν έν Γαλλία εις 1 φράγκον, άφ' ής έξέλθωσι τών ναυπη
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γείων καί έλαττουμένη είς τό έξής ένιαυσίως κατά Ο φρ. 075 
προκειμένου περί πλοίων ξύλινων ή μικτών καί Ο φρ 05 προ
κειμένου περί πλοίων σιδηρών, άν δέ τά πλοϊα κατεσκευα- 
σθησαν έν τή άλλοδαπή είς *] 4 τοΰ φράγκου. Τά προ τής 
δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος νόμου άποκτήσαντα τήν 1 αλλι- 
κήν έθνικότητα πλοϊα έξομοιοΰνται, όσον άφορα τήν έπιχορή- 
γησιν, πρός τά κατασκευασθέντα έν Γαλλία πλοϊα. Η έπι- 
χορήγησις αύξάνει χατά 15 τοϊς β]0 βσον άφορα τά άτμοκί
νητα τά ναυπηγηθέντα έπί σχεδίων προηγουμένως έγκριθέν- 
των ύπό τής δημοσίας ναυτικής ύπηρεσίας. Ό αριθμός τών 
διαπλευσθέντων μιλίων ύπολογίζεται κατά τήν μεταξύ τοϋ 
σημείου τής άναχωρήσεως καί άφίξεως άπόστασιν μετρουμέ- 
νην έπί τής ευθείας ναυτικής γραμμής. Έν περιπτωσει πο
λέμου, τά έμπορικά πλοϊα δύνανται νά ληφθώσιν ύπό τής 
έπικρατείας. Εξαιρούνται τής έπιχορηγήσεως τά πλοϊα τα 
ασχολούμενα είς τήν μεγάλην καί μικράν αλιείαν, είς τάς 
έπιχορηγουμένας είδικώς γραμμάς καί εις τήν χάριν τέρψεως 
θαλασσοπλοΐαν.

10. Πας πλοίαρχος, λαμβάνων μιαν των επιχορηγήσεων 
τών βριζόμενων ύπό τοΰ άρθρου 9 τοΰ παρόντος νόμου, είναι 
ύπόχρεως νά μεταφέρη δωρεάν τήν άλληλογραφίαν τήν όποιαν 
ή ή ταχυδρομική ύπηρεσία τω έμπιστεύεται ή προς αυτήν 
πρόκειται νά παραδώση, κατά τάς διατάξεις τής ύπατικής 
άποφάσεως τής 19 γερμινάλ έ'τους 10. Έάν ταχυδρομικός 
υπάλληλος άποστέλλεται είς έπιστασίαν τής άλληλογραφιας, 
μεταβιβάζεται ούτος έπίσης δωρεάν.

11. Κανονισμός τής δημοσίας διοικήσεως, περιέχων ειδι- 
κώς πίνακα τών άποστάσεων άπό λιμένος είς λιμένα, θέλει 
προσδιορίσει τόν τρόπον τής εφαρμογής τοΰ παρόντος νόμου.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

"Οσον περισσότερόν ή οικοδομή τών πόλεων στηρίζεται έπι 
ξύλινων προμηθειών, τόσον ή έπισώρευσις τών πληθυσμών
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χαί ή τοϋ πυρος έν αύτοΐς άνάμιξις άποτελεϊ συνεχή χαΐ βα- 
?ΰν κίνδυνον. Τό παράδειγμα τής έν ’Αμερική πόλεως .Chi
cago, καταστραφείσης άρδην πρό ολίγων έτών ύπό τοΰ πυ
ρός, και ή μαχρά σειρά τών πυρκα'ίών έν Κωνσταντινούπολή 
έπι τής κατ έξοχήν ξύλινης αύτής οικοδομικής περιόδου είναι 
αρκούντως ένδεικτικά.

Ή πυροσβεστική τής Νέας Ύόρχης παρασκευή θεωρείται 
ώς πρωτεύουσα μεταξύ δλων τών λοιπών του κόσμου άστεων, 
καί δμως ή τοϋ ξύλου χρήσις έν τή πόλει ταύτη τοϋ Νέου 
Κόσμου είναι τόσον εύρεία, ώστε αί άπό τοϋ πυρός καταστρο
φή περιβάλλονται δεινόν έν αύτή χαρακτήρα. Μή υπολογι
ζόμενων τών άπό τοϋ καπνοδόχου πυρών, άπό τοΰ 1866 μέ
χρι τοΰ 1875 γνωρίζομεν έκ τής καταστατικής τούς επομέ
νους κατ έτος αριθμούς πυρκαϊών και έπιγενομένων έξ αύτών 
ζημιών είς δολλάρια (=6 δρ. έκαστον) :

νεΙη 
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875

δλον

■ΊυρχαϊαΙ
796
873
740 
•850 
964 

1,258 
1,844 
1,398 
1,410 
1,373

11,506

(ημίαι
6,428,000 
5,711,000 
4,342,000 
2,626,393 
2,120,212 
2,127,256 
4,268,440 
2,648,795 
1,328,841 
2,340,500

33,941,437

Κατά τήν δεκαετίαν λοιπόν 1866 — 75 τό πϋρ έν Νέα 
Τόρκη κατέφαγε περιουσίας άξίας 33,941,437 δολλαρίων 
ήτοι 203,648,622 δραχμών ’ Έάν κατά μέσον δρον άναλο- 
γισωμεν καθ έκαστον έτος τήν καταστροφήν ταύτην, ιδού 
ότι ή μάστυξ τών πυρκαϊών λαμβάνει έτησίως έχ τοΰ ’Αμε
ρικανικού άστεως 3,394,144 δολλάρια, πλέον τούτέστι τών 
20 έκατομμυρίων δραχμών είς τό έαυτής μέρος.
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'Όσον άφορα τήν έξ έκάστης πυρκαϊάς ζημίαν, οιαιρουμέ- 
νου τοϋ μέσου δρου τών έκ τών πυρκαϊών ένιαυσίων συλλή
βδην ζημιών, άνερχομένοο ώς έξετέθη είς 3,394,144 δολλά
ρια, διά τοϋ κατά μέσον έπίσης δρον ένιαυσιου άριθμοϋ τών 
πυρκαϊών, άνερχομένου εϊς 1141, προκύπτει δτι έκάστη πυρ- 
καϊά κατέστρεψεν έν Νέα Ύόρκη, κατά τήν δεκαετίαν 1866 
75, άξίαν 2,974 δολλαρίων ήτοι 17,844 δραχμών, ποσόν 
κατά πολύ άνώτερον τών έν Εύρώπη έξακριβωθέντων αντι
στοίχων. _ y

Δέν είναι άπό σκοπού νά επιθεωρήσωμεν τα αίτισ, έξ ών 
αί ύπό μελέτην έν Νέα Ί’όρκη πυρκαϊαΐ προέκυψαν. Έν πρώ- 
τοις ώς άπανταχοϋ ουτω καϊ έν Νέα Γόρκη κατά τον χει
μώνα συμβαίνουσιν αί πλείονες πυρκαϊαΐ. Ακολούθως, οσον 
άφορα τό έτος 1874 ιδιαιτέρως, τά αίτια τών πυρκαϊών κα
τατάσσονται ώς έξής: άμέλειαι 414, έλαττωματα εις τήν 
κατασκευήν τών θερμαντικών μηχανημάτων 244, υπερθερ
μάνσεις τών σωλήνων τών λεβήτων, κλπ. 96, παίδων παί- 
γνια διά φωσφόρων 77, έκκρήξεις μεταλλικών ούσιών 76, 
σπινθηροβολήσεις κλιβάνων, ατμομηχανών κλπ. 65, έκ πυ
ροτεχνημάτων 59, έκ κακής χρήσεως τής φλογός^ τοϋ φω
ταερίου 55, έκούσιαι πυρκαϊαΐ άπό ήσφαλισμένων ιδιοκτητών 
40, άπό άναφλέξεως ξύλων έκ πριονίσματος 40, έκ διιζήσεων 
τοϋ φωταερίου 38, έκ κακοβουλίας κακούργων 20, έκ διάφο
ρων συμβάντων 20, έξ έγκαταλείψεως θερμής στακτής ή 
κλιβάνων κακώς έσβεσμεσμένων 18, έξ άναφλέξεως λίπους 
1 1, έξ αγνώστου αιτίας 35.

Τοιαΰται αί αίτια1. και τοιαΰται αι ές αύτών συνεπειαι. 
Μένει νά ίδωμεν όμως καϊ τόν οργανισμόν δι’ ού τό δημοκρα
τικόν τής Νέας Ύόρκης άστυ αμύνεται κατά τοϋ καταστρε
πτικού πυρός. Δέν υπάρχει έκεΐ στρατιωτικόν πυροσβεστών 
σώμα, άλλ’ δπως οί έν ταΐς μεταλλείοις έργαζόμενοι, συνα
θροίζονται άπλώς έργάται πυροσβέσται έξ έθελοντών πολι
τών,/ωρϊς νά άποτελώσι μέρος οπωσδήποτε δημοτικής στρα
τιάς. Εύθύς ώς ληφθή τό σημεΐον τής πυρκαϊας, έντος δύο
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τής ώρας λεπτών ή άτμοκίνητος αντλία μετά τοΰ προσω
πικού αύτής ευρίσκεται έπι τοΰ μέρους τής πυρκαϊας. Ό- 
λαι αί αντλία; λειτουργοΟσι διά τοϋ άτμοϋ· νυχθημερόν οί 
θερμασταϊ διατηροΰσι βράζον τό ύδωρ τών λεβήτων είς τρό
πον ώστε άρκοϋσι δύο λεπτά περαιτέρω θερμάνσεως πρός έπι- 
τυχίαν τής άπαιτουμένης πιέσεως, δταν ή αντλία φθάση έπί 
τοϋ τόπου τοϋ δυστυχήματος. Οί ίπποι είναι τοποθετημένοι 
ούτως, ώστε νά τεθώσιν άφ’ έαυτών ένώπιον τής άμάξης. Ό 
ηλεκτρισμός, δίδων τό σημεϊον τής πυρκαϊας, άφαιρεΐσυγχρό
νως τόν τής φάτνης χαλινόν καί, χωρίς νά είναι ανάγκη ούτε 
μιας λέξεως, τίθενται ο', ίπποι είς τήν θέσιν τής ελξεως. Αί 
ίπποσκευαϊ είναι ήρτημέναι υπεράνω τής θέσεως, έν τή όποια 
ίστανται· δέν υπάρχει ανάγκη είμή νά άφεθώσιν αύται νά πέ- 
σωσιν έπ’αύτών, νά κομβωθή ή ζώνη, νά κλεισθή τό περιλαί- 
μιον, νά προσηλωθή είς τό στόμα δ χαλινός ήδη προσηλω
μένος είς τήν έδραν τής άμάξης. Κατά τήν έργασίαν ταύτην 
ό αμαξηλάτης άναβαίνει έπί τής θέσεως του, ή θύρα ανοίγε
ται καί μετά τινα δευτερόλεπτα άπό τοϋ σημείου τής πυρ
καϊας ή αντλία όρμά πρός αύτήν, καταφθάνουσα εις δύο κατά 
μέσον δρον λεπτά τής ώρας.

Όλοι οί πυροσβεστικοί σταθμοί υπηρετούνται ύπό 1,125 
χιλιομέτρων τηλεγράφου. Όλα τά δημόσια καταστήματα, 
καϊ όσημέραι αυξανόμενος άριθμός ιδιωτικών οικιών έπϊ πλη
ρωμή μικροϋ τέλους είς τό ταμεϊον τής πόλεως, συνδέονται 
τηλεγραφικώς μετά τών πλησιεστέρων πυροσβεστικών σταθ
μών. "Ολας τάς νύκτας περιπολία; πεζαϊ και έφιπποι περιέρ
χονται τήν πόλιν έπι τή ειδική αποστολή τής άνακαλύψεως 
τών πυρκαϊών καϊ τής γνωστοποιήσεως αύτών είς τόν πλη- 
σιέστερον πυροσβεστικόν σταθμόν. Δέν πρέπει νά παραλείψω- 
μεν και τήν έκ πρώτης βψεως καινότροπον πράγματι δέ χρη- 
σιμωτάτην έταιριστικήν τών άσφαλιστικών καταστημάτων 
πρόνοιαν, ήτις ώργάνισε σώματα ειδικά άνδρών έχόντων τήν 
άποστολήν, νά σώζωσι τά πρόσωπα καϊ τά κινητά πράγματα 
έκ τών πυρκαϊών.


