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ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΝΟΙΑΙ.

Δύναται ή κοινωνία νά διαιρεθή εις ούο τάξεις τελείως 
απ' άλλήλων διαχρινομένας. Ή μέν περιλαμβάνει τούς 
παράγοντας έργα ωφέλιμα, ή δέ τούς παράγοντας ή μη
δέν ή έργα βλαβερά. Καθόσον μεταβάλλονται έν τή Ιστο
ρική έχτυλίξει τών κοινωνιών αί μεταξύ τών δύο τούτων 
τάξεων άναλογίαι, κατά τοσοΰτον προβαίνει ή πρόοδος ή 
κυριεύει ή όπισθοδρόμησίς. Αί άναλογίαι αύται είναι αριθ
μητικής αποτελεσματικότατος έν τή παραγωγική τής 
κοινωνίας τάξει καί γεωμετρικής σπουδαιότητος έν τή 
εναντία, τούτέστι, ένώ άφ' ένός πάσα προσθήκη άνθρώ
πων παραγόντων έργα ώφέλιμα αύξάνει τά έφόδια τής 
κοινωνικής ζωής κατά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 καί ούτω 
καθεξής, άφ’ έτέρου πάσα προσθήκη άνθρώπων παραγόν
των ή μηδέν ή έργα βλαβερά έλαττόνει τά έφόδια τής 
κοινωνικής ζωής κατά 2, 4, 8, 16, 32, 64 καί ούτω καθε
ξής. Άοκεΐ είς κηφήν ίνα καταφάγη τούς ίδρωτας έκατόν 
μελισσών, καί είς κακούργος ίνα σπείρη πέριξ έαυτοϋ τήν 
έρήμωσιν.

'Π οικονομική παραγωγή δέν αποτείνεται είς τήν έκ 
τοΰ μηδενός δημιουργίαν, διότι τοιοϋτο έργον είναι άνώ- 
τερον τής φύσεως τοϋ ανθρώπου. 'Απλώς μετασχηματίζει 
τό ύπάρχον, τροποποιούσα τήν μορφήν ή τήν σύστασιν 
αύτοϋ καί μεταβιβάζουσα αύτό μεταξύ προσώπων, τόπων 
καί χρόνων, διά τό τέλος πάντοτε τής πρός τάς άνάγκας 
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του ανθρώπου χρησιμοποιήσεως. Κατ' ακρίβειαν ή παρα
γωγή έχει τήν έννοιαν τής δημιουργίας χρησιμοτήτων 
άπό ύλικοΰ τό όποιον εύρίσκει έν τώ μεγάλω τής φύσεως 
έργαστηρίω. Αί κινητικά! δυνάμεις, τών οποίων τάς ύπη
ρεσίας μεταχειρίζεται ό άνθρωπος πρός τόν σκοπόν τής 
παραγωγής αύτοΰ, ζώον είναι ή άρχή των, ύδωρ, άνεμος, 
ατμός ή ηλεκτρισμός, κατακτώνται ύπό τής επιστήμης 
τοΰ ανθρώπου έκ τών διεσπαρμένων έπί τής γής στοι
χείων.

Πολλοί άνθρωποι, λέγει ό Desllll de Tl’iicy, πιστεύ- 
ουσιν άκόμη, ότι πραγματικωτέρα παραγωγή απαντάται 
έν τή έργασία, ήτις άποβλέπει εις τήν προμήθειαν τών 
πρώτων ύλών, παρά έν τή έργασία, ήτις συνίσταται είς 
τόν μετασχηματισμόν καί τήν μεταβίβασιν αύτών άλλά 
τοΰτο είναι πλάνη. "Οταν θέτω σπόρους τινάς είς συνά
φειαν μετά τοΰ άέρος, τοΰ ύδατος, τής γής καί διαφόρων 
λιπασμάτων, είς τρόπον ώστε έκ τής συνδρομής καί τοΰ 
συνδυασμού τών στοιχείων τούτων προκύπτει ό σίτος, ό 
κάναβις, χατορθοΰται τοσαύτη παραγωγή όση καί όταν 
μεταβάλλω τόν σίτον είς άλευρον καί άρτον, τόν κάνα- 
βιν είς νήμα, ύφασμα καί ένδυμα. Κατ’ άμφοτέρας τάς 
περιπτώσεις υπάρχει παραγωγή χρησιμότητας, διότι όλα 
τά έργα ταΰτα είναι έξίσου αναγκαία προς έκπλήρωσιν 
τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού, τήν ίκανοποίησιν τών άνθρω- 
πίνων άναγκών.

Ό άνθρωπος όστις έλκύει έκ τής θαλάσσης τούς ίχ- 
θεϊς, δέν είναι πλειότερον παραγωγός έκείνου, όστις άπο- 
ξηραίνει ή αλατίζει αυτούς, όστις έξάγει τό έλαιον, τά 
ώά των κλπ. καί όστις μεταφέρει ήμΐν όλα ταΰτα τά. 
προϊόντα. 'Επίσης καί ό άνθρωπος ό σκάπτων έν τώ με
ταλλείο) άπέναντι έκείνου, όστις μεταβάλλει τό εξαγό
μενον μετάλλευμα είς μέταλλον καί τό μέταλλον είς έρ- 
γαλεϊα ή έπιπλα, καί όστις μεταβιβάζει τά όργανα ταΰτα 
πρός έκείνους οί όποιοι έχουσιν άνάγκην αύτών. Έκα

στος τούτων προσθέτει νέαν χρησιμότατα είς τήν ήδη 
παραχθεΐσαν χρησιμότητα καί έπομένως είναι έπίσης 
παραγωγός.

"Ολοι μελετώσιν έπίσης τούς φυσικούς νόμους, οΐτι
νες διέπουσι τά διάφορα όντα, όπως τρέψωσι τήν ένέρ- 
γειάν των ύπέρ εαυτών. "Ολοι μεταχειρίζονται, πρός 
παραγωγήν τοΰ άποτελέσματος όπερ έπιθυμοΰσι, τάς 
χημικάς καί μηχανικός δυνάμεις τής φύσεως. Έκεϊνο 
οπερ καλοΰμεν «βλαστητικήν δύναμιν» της δέν προέρχε
ται άπό άλλην τινά φύσιν είναι σειρά έλξεων καί χημι
κών συγγενειών, τάς οποίας βεβαίως μέν δέν γνωρίζομεν 
καθ’ όλας αύτών τάς περιστάσεις, δυνάμεθα όμως νά κι- 
νήσωμεν διά τής ήμετέρας έργασίας καί νά διευθύνωμεν 
είς τροπον ώστε νά καταστώσιν ήμΐν ώφέλιμοι.

Αδίκως λοιπόν, προσθέτει ό Destllt de Tracv, έθεω- 
ρήθη ή γεωργική βιομηχανία ώς ούσιωδώς διάφορος τών 
άλλων κλάδων τής ανθρώπινης έν γένει βιομηχανίας, 
και ώς κινουμένη ύπό τής φύσεως κατά τινα τρόπον ιδιαί
τερον. ’Εντεύθεν έπήγασεν ή σύγχυσις έν τή άκριβεΐ έν
νοια τής γεωργικής βιομηχανίας. Περιέλαβον έν αύτή 
τήν αλιευτικήν καί τήν κυνηγετικήν- άλλά τίνος ένεκα 
δέν περιέλαβον έπίσης τήν βιομηχανίαν τών νομαδικών 
ποιμένων ·, Υπάρχει άρά γε τόσον μεγάλη διαφορά με
ταξύ τοΰ άνατρέφειν τά πρός τροφήν ημών ζώα, καί τοΰ 
φονεύειν ή συλλαμβάνειν αύτά, έν άγρία καταστάσει, 
πρός τόν αύτόν τής ήμετέρας τροφής σκοπόν ·, ’Εάν ό έξά- 
γων άλας έκ τοΰ ύδατος τής θαλάσσης διά τής έκθέ- 
σεως αύτοΰ ύπό τήν έπιροήν τών ηλιακών άκτίνων είναι 
παραγωγός, τίνος ένεκα ό έξάγων τό αύτό άλας έκ τοΰ 
ύδατος πηγής διά μέσου τής ένεργείας τοΰ πυρός δέν 
είναι παραγωγός έπίσης; Καί έν τούτοις ποία ειδική δια
φορά ύπάρχει μεταξύ τής βιομηχανίας ταύτης καί δλων 
τών λοιπών αί όποΐαι παράγουσιν άλλα χημικά προϊόν
τα; Έάν κατατάσσηται μεταξύ τής παραγωγικής ταύτης



340 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

χλάσεως ό έξάγων έκ της γής τό μετάλλευμα, τίνος ένεκα 
νά μή περιληφθή έν αύτή έπίσης καί ό έξάγων έκ τοΰ 
μεταλλεύματος τούτου τό μέταλλον ·, Έάν ό μέν παρά- 
γη μετάλλευμα, ό έτερος παράγει μέταλλον ποΰ δέ νά 
σταματήση τις κατά τάς διαφόρους μεταμορφώσεις, τάς 
οποίας ύοίσταται ή ύλη αυτή μέχρι ού καταστή έπιπλον 
ή κόσμημα ; Ε'ις ποίαν|βαθμίδα τών διαδοχικών τούτων 
έργων δύναται νά είπη τις : έδώ σταματά ή παραγωγή 
καί δέν γίνεται πλέον είμή καλλωπισμός; Δύναται νά 
είπη τις ταύτά περί έκείνων οίτινες ζητοΰσι τήν ξυλείαν 
έντός τοΰ δάσους ή συναθροίζουσι έπί τής όχθης τής θα
λάσσης ή τών ποταμών τά ύπό τών ύδάτων κατατιθέμενα 
έπ’ αύτής χρήσιμα πράγματα. Γεωργοΰσι, χειροτεχνοΰσιν 
ή μεταφέρουσι; Καί έάν πράττωσι πάντα ταϋτα, τίνος 
ένεκα είναι παραγωγοί ύπό τήν μίαν τών Ιδιοτήτων τού
των ούχί δέ καί ύπό τάς λοιπάς;

Τό άληθές είναι ότι όλα τά χρήσιμα έργα ήμών είναι 
παραγωγικά καί ότι τά σχετικά πρός τήν γεωργίαν είναι 
παραγωγικά όπως καί τά άλλα, κατά τόν αύτόν τρόπον 
δπως καί τά άλλα, διά τούς αύτούς λόγους όπως καί τά 
άλλα, καί ότι δέν έχουσζ κατά τοϋτο ούδέν τό ιδιαίτερον. 
Ή αγροτική έπαυλις είναι αληθές χειροτεχνικόν έργοστά- 
σιον τά πάντα κινούνται έν αύτη έπίσης, διά τών αύτών 
άρχών καί πρός τόν αύτόν σκοπόν. Ό αγρός είναι άληθές 
έργαλεϊον, ή, έάν προτιμά τις, άθροισμα πρώτων ύλών 
τάς οποίας δύναται τις νά λάβη, έάν δέν άνήκωσιν εις
άλλον, ή νά άγοράση, μισθώση ή δανεισθή, έάν άνήκωσιν 
ήδη είς κύριον. Δέν μεταβάλλεται ποσώς ή φύσις του, έάν
τόν μεταχειρίζωμαι είτε πρός γονιμοποίησίν σπόρων, είτε 
πρός άπλωσιν όθωνών διά λεύκανσιν είτε πρός πάσαν άλ
λην χρήσιν. Καθ' όλας τάς περιστάσεις είναι άναγκαϊον 
όργανον διά τό έπιδίωκόμενον άποτέλεσμα ώς ό κλίβα
νος, ή σφύρα, τό πλοΐον. ΊΙ μόνη διαφορά τοΰ οργάνου 
τούτου πρός όλα τά λοιπά είναι ότι δπως τό μεταχειρι- 
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σθή τις, έπειδή είναι άκίνητον, πρέπει νά ύπάγη αύτός νά 
τό εύρη, άντί νά τό φέρη άλλος πρός αύτόν.

Ή γεωργική βιομηχανία είναι κλάδος τής χειροτονι- 
κής βιομηχανίας καί δέν έχει χαρακτήρα τινα ειδικόν δια- 
χωρίζοντα αύτήν άπό τών λοιπών. Θέλει τις νά γενικεύση 
έπι τοσοΰτον τήν γεωργικήν βιομηχανίαν ώστε νά περι- 
λάβη όλα τά έργα τά όποια έπιδιώκουσι τήν προμήθειαν 
τών πρώτων ύλών ; Τότε είναι βέβαιον, ότι ή γεωργική 
βιομηχανία είναι ή άρχαιοτέρα καί ή άναγκαιοτέρα όλων 
τών λοιπών, διότι πρέπει τις νά προμηθευθή προηγουμέ
νως πράγμα τι όπως τό προσαρμόση είς τήν χρήσιν του. 
Δέν είναι όμως διά τοϋτο άποκλειστικώς ή γεωργική βιο
μηχανία παραγωγική, διότι τά πλεΐστα τών προϊόντων 
αύτής έχουσιν ανάγκην έργασίας ίνα καταστώσιν ήμϊν 
χρήσιμα- άλλως τε πρέπει νά περιληφθώσιν έν τή γεωργική 
βιομηχανία ού μόνον ή βιομηχανία τών κυνηγών, τών άλι- 
έων, τών ποιμένων, τών μεταλλευτών κλπ., άλλ’ άκόμη 
καί ή τοΰ άγριου καί τών κτηνών τά όποϊα ζώσιν έκ τών 
αύτομάτων προϊόντων τής γής, καθόσον ταϋτα είναι πρώται 
οι’ αύτά ϋλαι, χωρίς νά μεταβάλλη τό θέμα ή περίστα- 
σις ότι καταναλίσκωνται αύται παραχρήμα. Βεβαίως πρό
κειται ουτω περί παραδόξων γεωργών καί παραγωγών.

Θέλει τις νά έννοήση διά τοΰ όρου «γεωργική βιομη
χανία» τήν κυρίως είπεϊν γεωργίαν ·, Τότε δέν είναι ή 
πρώτη έν τή χρονολογική σειρά, διότι οί άνθρωποι διετέ- 
λεσαν πολύν χρόνον άλιεϊς, κυνηγοί, ποιμένες, άπλοι 
άλήται κατά τόν τρόπον τών κτηνών, πριν γίνωσι γεωρ
γοί. Δέν είναι δέ ή μόνη βιομηχανία ήτις παράγει πρώ- 

ύλας, καθόσον μεταχειριζόμεθα πολλάς τάς όποιας 
τή όφείλομεν. Βεβαίως είναι πάντοτε σημαντικωτάτη 

ιί πρώτη πηγή τών ήμετέρων τροφών, άν όχι καί τοΰ 
έρου πλούτου, άλλά δέν δύναται νά Οεωρηθή άπο- 

τας
οεν
καί

'ν·ε 
κλειστικώς ώς καί ή μόνη παραγωγική.

Πάσα έργασία ώφέλιμος είναι πράγματι παραγωγική
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χαί όλη ή έργατική τάξις τής κοινωνίας έχει ίσον δικαίω
μα νά καλήται παραγωγική. ΊΙ αληθώς άγονος τάξις 
είναι ή ιών αργών. Εις τήν τάξιν ταύτην, λέγει ό Destut 
(le Tracy, άνήκουσιν οί ζώντες κατά τό όή λεγόμενον 
εύγε νώς, άπό προϊόντα τών προ αύτών συντελεσΟέντων 
έργων, προερχόμενα αύτοΐς είτε έξ ακινήτων κτημάτων τά 
όποια μισθόνουσι πρός άλλους εργαζομένους, είτε έκ χρη
ματικών κεφαλαίων τά όποια δανείζουσι πάλιν έπί μι- 
σΟώ είς άλλους, Αυτοί είναι οί αληθείς κηφήνες τής κυ
ψέλης, έκτος άν καθίστανται αξιοσύστατοι έκ τών ύπηρε- 
σιών τάς όποιας χορηγοϋσι ή έκ τών φώτων τά όποια δια- 
οίδουσι, διότι καί ταϋτα ακόμη είναι έργα ώφέλιμα καί πα
ραγωγικά, καίτοι ή χρησιμότης των δέν είναι άμεσος ύπό 
τήν έποψιν τοΰ πλούτου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.

Έκ τελευταίου δημοσιεύματος τής έπισήμου έν Αύστρία 
καταστατικής, πληροφορούμεθα ότι ή δημοσία ύγιεινή έν 
τώ έντεύθεν τοΰ Αέϊθα τμήματι τής Αύστριακής αύτοκρα- 
τορίας διετέλει κατά τό έτος 1878 εις τήν εξής κατά- 
στασιν.

Είς 683,661 ύπολογ'.ζονται αί κατά τό έτος τοΰτο άπο- 
βιώσεις, ήτοι είς 3/JS τοϊς °/α έπί τοΰ ολικού τής χώρας 
π?.ηθυσμοΰ. Ιοού κλιμακηδόν πώς κατατάσσονται τά αί
τια τών άποβιώσεων τούτων : 1 έκτέλεσις θανατικής ποι
νής, 348 έκ χολέρας, 3,480 αύτοχειρίαι, 4,554 έξ ιλα
ράς, 6,910 βίαιοι θάνατοι, 7,792 έκ δυσεντερίας, 13,313 
έξ εύφλογίας, 15,275 έκ τύφου, 15,819 έξ οστρακιάς, 
26,292 έκ κοκίτου, 56,551 έκ βρογχίτου, 56,973 έκ 
γρούπης καί διφθερίτου, 85,487 έκ φθίσεως.

Τό έντεύθεν τοΰ Αεϊθα τμήμα τής Αύστριακής αύτο- 
κρατορίας περιλαμβάνει 505 νοσοκομεία περιέχοντα όμοΰ 
26,466 κλίνας. Κατά τό 1878 τά νοσοκομεία ταϋτα έδέ
χθησαν 237,772 ασθενείς ήτοι I έπί 84 κατοίκων τοΰ 
όλου πληθυσμού. Ό αριθμός τών φρενοκομείων ανέρχεται 
είς 26 μετά 5,934 κλινών, έν τοϊς όποίοις κατά τό 1878 
ένοσηλεύθησαν 8,867, ήτοι 2 τοϊς °/0 πλειότερον τοΰ
1877 καί 3 τοϊς °/0 πλειότερον τοΰ 1876. "Οσον διάφορά 
τήν μεταξύ τών δύο γεννών σχέσιν, 54 τοϊς °/θ ήσαν άν
δρες καί 46 τοϊς °/0 γυναίκες. Έκτος τών έν τοϊς φρενο- 
κομείοις νοσηλευθέντων ύπήρχον έντή χώρα κατά τό έτος
1878 καί άλλοι 16,123 φρενοβλαβείς καθώς καί 13,462 
ηλίθιοι.

Τά φιλανθρωπικά τής μητρότητος καταστήματα είναι 
18 μετά 1,517 κλινών, έν τοϊς όποίοις έδέχθησαν 16,649 
μητέρας καί 14,861 νεογνά, είς 15,241 άναβιβαζομένων 
τών γεννήσεων, έξ ών 12 τοϊς ο/θ ήσαν διπλαί καί 0,07 
τοϊς °/0 τριπλαί. Τά έκθετοτροφεϊα είναι 14, έν τοϊς 
όποίοις εύρον έν έτει 1878 περίθαλψιν 45,631 νήπια, έξ 
ών 8,030 άπεβίωσαν κατά τό αύτό έτος ήτοι 17,6 τοϊς 
ο/θ· ή άναλογία τών έκθετων είναι 1 προς 735 κατοίκους 
έπί τοΰ όλου π/.ηθυσμοΰ, προεχούσης έν τούτοις κατά 
πολύ τής Βιέννης, έν ή πανταχόθεν τής αυτοκρατορίας 
συρρέουσι αί παρθενομητέρες, καθώς καί τών τής Κάτω- 
Αύστρίας έπαρχιών.

Τά καταστήματα τών κωφαλάλων είναι 15, τά όποια 
έν έτει 1878 παρεσχον άσυλον μέν είς 1,243 πρόσωπα, 
έκπαίδευσίν δέ είς 1,092· έκτος τών κωφαλάλων τούτων 
ύπήρχον έν τή χώρα καί έτεροι 20,843. Τά ύπέρ τών τυ
φλών καταστήματα είναι 8, τά όποια έδέχθησαν 374 μα- 
θητάς, έξ ών 212 άρρενας καί 162 θήλεις· ό άριθμός τών 
λοιπών έν τή χώρα τυφλών ύπελογίζετο έν έτει 1878 είς 
11,730.

Τά καταστήματα τών ιαματικών ύδάτων υπολογίζον
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ται είς 220, τά όποια έπεσζέφθησαν 150,496 πρόσωπα. 
Ό μεγαλείτερος αριθμός τών τοιούτων καταστημάτων 
απαντάται έν Τυρολία περιεχούση 84· άζολούθως έρχεται 
ή Στυρία 24, ή Βοημία ζαί ή Γαλιζία 21, ζλπ.

Τό Ιατρικόν προσωπιζόν τοϋ έντεϋθεν τοΰ Λέϊθα τμή
ματος τής Αυστριακής αύτοζρατορίας ύπελογίζετο έν έτει 
1878 είς 4,603 ιατρούς, είς 2,971 χειρουργούς, είς 
15,969 μαίας, είς 400 κτηνίατρους. Έν Βιέννη έπί 582 
κατοίκων άναλογει εις ιατρός. Έν τούτοις καθ’ όσον απο
μακρύνεται τις τοϋ κέντρου τούτου, κατά τοιοϋτον ή ια
τρική προμήθεια καθίσταται αραιότερα. Τοιουτοτρόπως έν 
Βοημία μέν καί Γαλιζία 1 ιατρός αναλογεί προς 10,000 
κατοίκους, έν Δαλματία δέ ζαί Βουκοβίνα 1 ιατρός πρός 
20,000 ζαί 30,000 κατοίκους.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΑΠΑΝΑΙ ΕΙΣ ΙΔΡΥΣΙΝ ΦΥΛΑΚΩΝ.

(Σννίχι α. "13. φυλ. 115, βίλ. 326)

Ε’. ΙΙρωσαία.
Έν Πρωσσία δέν ύπάρχουσι φυλαζαί έξ ύπαρχής καί 

έξ ολοκλήρου κατασκευασμένα', είς κελλία. Απλώς αί 
πρό τοϋ άπομονωτιζοϋ συστήματος ΰπάρχουσαι ζοιναί 
φυλαζαί μετεσχηματίσθησαν ζατά τό μάλλον ή ήττον, 
κατασζευασθέντων είς διάφορα αύτών μέρη κελλίων πρός 
νυκτερινήν ή νυχθημερινήν άπομόνωσιν. Έντός 49 φυλα
κών ύπάρχουσι 7,219 κελλία, έξ ών 3,877 μέν δι' άπομό- 
νωσίν ημέρας καί νυκτός, 3,342 δέ δι’ άπομόνωσιν μόνον 
ζατά τήν νύκτα. Φυλαζαί είδιζώς προσδιωρισμέναι δι’ έν- 
τελή άπομόνωσιν είναι ή έν Moabit, έν ή ό κατάδικος 
άπομονοϋται ζατά τε τήν εκκλησίαν, τό σχολεΐον καί τόν 
περίπατον, καί ή έν Munster. Τά ζελλία άμφοτέρων 
τών φυλακών τούτων ύπολογίζονται είς 802. Έν γένει αί 

φυλαζαί τών ύποδίζων ζαί καταδίκων έκτίσθησαν έν 
Πρωσσία δαπάναις τοϋ Κράτους έκτος τών αστυνομικών 
φυλακών, τών οποίων ή οικοδομή βαρύνει τούς δήμους, 
καί τών διά έπαίτας, άλήτας ζαί πόρνας φυλακών, τών 
οποίων ή οικοδομή βαρύνει τάς έπαρχίας.

Ή δαπάνη τής οικοδομής μονωτικών φυλακών είναι 
διάφορος κατά χρόνον καί τόπον. Τά επόμενα παραδείγ
ματα είναι ίζανώς ένδεικτιζά. Διά τήν έν Rcildsbourg 
φυλακήν περιέχουσαν 200 κελλία είς άπομόνωσιν ημέ
ρας καί νυκτός καί 250 είς άπομόνωσιν κατά τήν νύκτα 
έδαπανήΟησαν 4,000,000 ν. δραχμαί. Διά τήν έν Cassel 
φυλακήν είς χρήσιν 450 καταδίκων, μεΟ’ δλων τών πα
ραρτημάτων διά τό προσωπικόν τής ύπηρεσίας ζλπ. ύπο- 
λογίσθησαν 3,920,625 ν. δραχμαί. Διά τήν έν Herford 
φυλακήν είς χρήσιν 450 καταδίκων ύπελογίσθη 1 */ 4 
έζατομ. ν. δραχμών. Διά τόν είς 34 κελλία μετασχη
ματισμόν ένός πατώματος τής έν Garlilz φυλακής ύπε- 
λογίσΟησαν 25,000 ν. δραχμαί.

ΪΤ'. Αύατμία.

Είς έφαρμογήν τοϋ συστήματος τής καθ' ημέραν ζαί 
νύκτα άπομονωτικής φυλακίσεως δέν μετεχειρίσθησαν έν 
Αυστρία τάς προϋπαρχούσας έν κοινώ φυλακάς, έφόσον 
έζρίΟησαν ακατάλληλοι καί δέν ήσαν διαθέσιμοι. Έκτί
σθησαν λοιπόν νέαι μονωτιζαί φυλαζαί τον αριθμόν έ 
(μή περιλαμβανομένης τής Ούγγαρίας), μετά 1,174 κελ
λίων, έκ τών όποιων τέσσαρες μέν είναι κεντρικά! προω- 
ρισμέναι διά καταδίκους άρρενας, ήτοι ά) ή έν Graz φυ
λακή, κτισθεισα είς τρία έτη καί άνοιχθεισα τόν Ιούλιον 
1872, μετά 252 κελλίων, β') ή έν Steill φυλακή, κτι- 
σθεϊσα είς τρία έτη καί άνοιχθεισα τον Ιούλιον 1873, 
μετά 348 κελλίων, γ') ή έν Karlliaus φυλακή, άνοί- 
χθεΐσα τόν Μάϊον 1874, μετά 63 κελλίων, δ') ή έν Ρ11- 
seil φυλακή, κτισθεισα είς τέσσαρα έτη καί άνοιχθεισα 
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τόν Αύγουστον 1878, μετά 387 κελλίων,—δύο δέ είναι 
προωρισμέναι διά ύποδίκους και καταδίκους, ήτοι έ) ή έν 
Cilli φυλακή του Δικαστηρίου, άνοιχθεϊσα τόν Νοέμβριον 
1871, μετά 58 κελλίων καί ς·') ή έν Reicbenberg φυ
λακή τοΰ Δικαστηρίου δι’ άμφότερα τά γένη, κτισθεϊσα 
εις τέσσαρα έτη καί άνοιχθεϊσα τόν Αύγουστον 1877, μετά 
67 κελλίων. "Εκαστον κελλίον έχει κατ’ έλάχιστον 4 
μέτρων μήκος, 2 */,  πλάτος, 3 */,  ύψος καί χωρητικό
τητα 26 κυβικών μέτρων,

Αί διά τήν οικοδομήν τών έξ αύτών μονωτικών τής Αυ
στρίας φυλακών δαπάναι κατεβλήθησαν ύπό τοϋ Κρά
τους, έκτός καθόσον άφορα τάς δύο τελευταίας έν Cilli 
καί Reiclienberg, τάς οποίας έκτισαν αί πόλεις. Ιδού 
πώς ’υπολογίζονται αί καθ’ έκάστην τών φυλακών τούτων 
δαπάναι : ά) Φυλακή έν Graz 353,378 φλωρίνια Αυ
στριακά, ήτοι δι’ έκαστον κελλίον 1,402· ή φυλακή αυτή 
περιέχει έκτός τών είρημένων κελλίων καί 10 έτερα πει
θαρχικά, έργοστάσια καί λουτρά έν τώ ύπογείω, οικίαν 
τριώροφον είς χρήσιν τής διοικήσεως, μαγειρεϊον, άπο- 
θήκας, γραφεία, σχολεΐον, ναόν, κτίρια διά τάς μηχανάς 
καί μηχανουργεϊον είς παραγωγήν τοϋ αερίου τοϋ έλαίου. 
β') Φυλακή έν Stein, ώργανισμένη όπως καί ή προηγού
μενη, 590,298 φλωρίνια, ήτοι ] ,696 δι’ έκαστον κελλίον. 
γ') Φυλακή έν Karlhaus, 71,061 φλωρ. ήτοι 1,127 δι’ 
έκαστον κελλίον ή φυλακή αύτη περιέχει 9 πειθαρχικά 
κελλία καί αυλήν διά περίπατον, δ') Φυλακή έν l'ilscil 
1,310,000 φλωρ. ήτοι 1,450 δι’έκαστον κελλίον ή φυ
λακή αύτη έχει όλα τά επακόλουθα, περιπλέον δέ καί θέ
σιν διά 504 πρόσωπα είς φυλάκισιν έν κοινω καθώς καί 
οικήματα διά τούς άνωτέρους ύπαλλήλους καί δι’ όλους 
σχεδόν τούς φύλακας, έ καί ς-') Τό διά τάς έν Cilli καί 
Reicheilbrg φυλακάςδαπανηθέν κεφάλαιον, διά τό όποιον 
τό Κράτος πληρόνει είς τάς πόλεις ένοίκιον, ύπολογί- 
ζεται είς 50,000 φλωρίνια, ήτοι είς 600 καθ’έκαστον κελ- 

λίον. — Έν γένει ή δαπάνη είς έγερσιν μονωτικής φυλα
κής ύπολογίζεται έν Αύστρία κατά τό τρίτον άνωτέρα 
τής αναγκαίας πρός οικοδομήν φυλακής έν κοινω, ύπο- 
λογίζομένης τής χωρητικότητος τής φυλακής δι’ έκα
στον κρατούμενον είς 26 κυβικά μέτρα έν ταϊς πρώταις 
καί είς 13 έν ταϊς δευτέραις.

Ζ’. ·Ελβετ'<*.

I. Ή Δημοκρατία τοΰ Τεσσίν αριθμεί 120,000 κα
τοίκους, έχει δέ μίαν έν Αουγάνω μονωτικήν φυλακήν 
μετά 52 κελλίων, διά τήν έξ ύπαρχής οικοδομήν τής 
όποιας έδαπανήθησαν 150,000 νέαι δραχμαί, ήτοι 3,000 
κατά μέσον όρον δι' έκαστον κελλίον. ’Ενώπιον τής φυ
λακής ταύτης έν τώ αύτώ περιβόλω έκτισεν ή Δημοκρα
τία τοΰ Τεσσίν δι’ 80,000 νέων δραχμών τό άνάκτορον 
τής Δικαιοσύνης, έν τώ όποίω έδρεύουσιτά δικαστήρια, οί 
ένορκοι, ό ανακριτής, ό εισαγγελείς καί ό αστυνόμος. 
'Ιδού πώς έπρομηθεύθη ή μικρά αύτη δημοκρατία τά 
αναγκαία πρός οικοδομήν τών δύο τούτων καταστημάτων 
κεφάλαια : ά) 40,000 ν. δραχ. κληροδότημα τοΰ Φιλίπ
που Ciaili άποθανόντος έν Αουγάνω, προσδιορισθέν είοι- 
κώς διά τήν τών φυλακών μεταρρύθμισιν έπί τώ τελεί 
τής εισαγωγής τοΰ άπομονωτικοΰ συστήματος μετά τρο
ποποιήσεων β’) 40,000 ν. δρ. έπιχορήγησις τής πόλεως 
Αουγάνου, άπαλλαχθείσης άπό τινων δημοσίων βαρών 
αύτής προς τό Κράτος- γ') 150,000 ν. δραχ. καταβληθεϊ- 
σαι ύπό τοΰ γενικού ταμείου τής Δημοκρατίας (τώ 1868 
μέ 100.000, τώ 1869 δέ 30,000, τώ 1873 δέ 20,000.) 
Το κτίριον τής έν Αουγάνω φυλακής διαιρείται είς 
•υπόγειον (μαγειρεϊον, πλυντήριον, κελλία πειθαρχικά, 
άποθήκαι κλπ.), είς ισόγειον (θυρωρεϊον, στοά, γρα
φεία, όμιλητήριον, έπισκοπεϊον, δύο έργοστάσια, κελ- 
λία, οίκημα διά τούς φύλακας έπί δεξιά, γυναικειαι 
φυλακαί έπ' άριστερά, κήπος, περίπατος καί ό κύκλο-
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'ερής δρόμος)—είς άνω πάτωμα (στοά, γραφεϊον διά 
τον διευθυντήν μετά δύο δι’ αυτόν δωματίων, κελλία, 
ναός, σχολεϊον, δωμάτιον τοϋ άρχιφύλακος, έπ’ αριστε
ρά ιματιοθήκη, έν ή καί έργοστάσιον διά τάς γυναίκας, 
παρ' αύτή δέ δωμάτιον τής φύλακος αύτών),—εις δ ε ύ- 
τ ε ρ ο ν α ν ω πάτωμα έπί τοϋ προέχοντος μέσου τής φυ
λακής (άποθήχη ζαί τέσσαρα δωμάτια διά τόν διευθυν
τήν καί τήν οίκογένειάν του.)

2. Ή Δημοκρατία τής Bale-Campague έχει μίαν 
μονωτικήν φυλακήν έν Λιεστάλ μετά 109 κελλίων, ζτι- 
σθεϊσαν έξ υπαρχής διά δαπάνης 410,000 νέων δραχμών, 
έν αις περιλαμβάνεται ζαί ή προμήθεια τών κινητών τής 
φυλακής. ΊΙ δαπάνη αύτη ζατεβλήθη ύπό τοϋ δημοσίου 
ταμείου έν μέρει καί διά τών έτησίων προϋπολογισμών, 
ζατά τό λοιπόν δε ^300,000 ν. δρ.) διά δανείου. Ή κατά 
μέσον όρον άξια έκάστου ζελλίου ύπολογίζεται είς 4,000 
ν. δρ. Έν τή φυλακή τοϋ Λιεστάλ φυλακίζονται ά) οί κα- 
ταοικοι τών χαζουργιοδικείων ζαί τών πλημμελειοδικείων, 
καθώς ζαί οι ύπό τών γενικών Συμβουλίων καταδικαζό
μενοι έπι αλητεία, έπαιτεία, μέθη καί παραγνωρίσει 
τών οικογενειακών καθ η κ ό ν τ ω ν είς τήν ποινήν 
τών αναγκαστικών έργων, β') οί κατηγορούμενοι, γ') οί 
μεταφερόμενοι είς άλλης περιφέρειας φυλακήν ζαί ο') οί 
όφειλοντες ποινικά δικαστικά έξοδα καί τόν στρατιωτι
κόν φόρον.

Η . Αγγλία.

Άλλοτε αί φυλακαί τής Αγγλίας ήσαν πλείονες ή 
νυν και διετέλουν ύπό τήν διοίχησιν τών έπαρχιών καί 
τών δήμων. Βαθμηδόν τό Κράτος έπελήφθη τοϋ μεγάλου 
αύτοϋ κοινωνικού ζητήματος, περιόρισε τόν αριθμόν τών 
φυλακών καί μετέβαλε τό σύστημα. ΊΙ λειτουργία τοϋ 
κυβερνητικού μέτρου έχει τι συνεχές. Ήδη ζατά τό 1878 
ήριθμοΰντο είς 113 αί φυλακαί τής Αγγλίας, καταργη- 

θεισών δέ καί έ'ζτοτε 37, υπολείπονται νυν έν ένεργεία 
76 περιέχουσαι 24,812 ζελλία. ’Εκτός σπανίων εξαιρέ
σεων έκαστος φυλακισμένος έν Αγγλία έχει ιδιαίτερον 
διά τήν νύκτα κελλίον. Έν γένει ή τελεία καί διαρκής έν 
τή φυλακίσει άπομόνωσις δέν θεωρείται εύνοϊκώς έν Αγ
γλία. Τό επικρατούν σύστημα είναι άπομόνωσις ζατά 
τήν νύκτα καί συμβίωσις καθ’ έν μέρος τής ήμέρας ύπό 
αύστηράν έπιτήοησιν ζαί άπόλυτον σιωπήν. Διά τους 
ύποδίζους ιδιαιτέρως ή Αγγλική φυλακή δύναται νά Οεω- 
ρηθή ώς ό κατ’ έξοχήν τύπος, διότι καταβάλλεται πασα 
έν αύταϊς προσπάθεια, ίνα καθίσταται ή φυλάζισις όσον 
ένδέχεται ήττον οχληρά.

Ύπό τήν έποψιν τής δαπάνης αί Άγγλιζαί φυλακαί 
δύνανται νά διαιρεθώσιν είς δύο κατηγορίας, είς φυλακάς 
ζτισθείσας ύπό τής Κυβερνήσεως ζαί είς φυλακάς κτι- 
σθείσας ύπό τών έπιτοπίων αρχών. Έκτος ολίγων έξαι- 
ρέσεων, τό πλεϊστον τών Αγγλικών φυλακών έζτίσθη 
έξ ύπαρχής· έν τούτοις έχρησιμοποιήθησαν ζαί παλαιών 
φυλακών κτίρια. Αί επόμενα*.  διά τινας φυλακάς σημειώ
σεις είναι ίκανώς ενδεικτικά! όσον αφορά τάς έπί τοϋ 
όλου δαπάνας.

Φυλακή Pentonville· υλικόν όπταί πλίνθοι, 
όλιζή δαπάνη 84,168 λίραι στερλίνα’, καί 12 σελίνια, 
ζελλία 520 χωρητικότητος έκαστον 819 ποδών, δαπάνη 
ζατά κελλίον 161 λ. στ. 17 σελ. Ήνεώχθη τώ 1842, 
έκτίσθη δι’ έπιχειρήσεως καί περιλαμβάνει ή δαπάνη κτί
ρια τής φυλακής, τοίχους περιφράγματος, οίκημα διά 
τούς αξιωματικούς αύτής ούχί δέ καί τήν αξίαν τοϋ γη
πέδου. — Αύτ. Υλικόν οπτοί πλίνθοι, ολική δαπάνη 
90,071 λ. στ. 15 σελ., κελλία 520 χωρητικότητος έκα
στον 819 ποδών, δαπάνη ζατά κελλίον 173 λ. στ. 4 σελ. 
Ήνεώχθη τώ 1842, έζτίσθη δΓ έπιχειρήσεως ζαί περιλαμ
βάνει ή δαπάνη έκτος τών άνωτέρω ζαί παραρτηματιζόν 
τμήμα δι’ άξιωματικούς τής φυλακής, κυκλοτερή δρόμον 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΑΙ ΕΙΣ ΙΔΡΥΣΙΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 35!350

χ^π·—Αύτ. 'Υλικόν όπται πλίνθοι, ολική δαπάνη 15,598 
λ. στ. 2 σελ., ζελλία 520 χωρητικότητος έκαστον 819 
ποδών, δαπάνη ζατά κελλίον 70 λ. στ. 18 σελ. Ήνεώχθη 
τώ 1867 ζαί έκτίσθη δι’έπιχειρήσεως.—Αύτ. Υλικόν 
όπται πλίνθοι, ολική δαπάνη 12,782 λ. στ. 9 σελ., ζελ- 
λια 327, χωρητικότητος έκαστον 819 ποδών, δαπάνη 
ζατά κελλίον 39 λ. στ. 1 σελ. Ήνεώχθη τώ 1871 ζαί 
έκτίσθη ύπό τών φυλακισμένων.

Φυλακή Portsmouth. Ύλιζόν όπταί πλίνθοι, 
όλιζή δαπάνη 1,837 λ. στ. 3 σελ., κελλία 25 χωρητι
κότητος έκαστον 552 */.,  ποδών, δαπάνη ζατά κελλίον 
21 λ. στ. 9 σελ. Ήνεώχθη τώ 1865 ζαί έκτίσθη ύπό 
τών φυλακισμένων.

Φυ λ ακ ή Ρ ο Γ11 an d. 'Υλικόν έζ λίθου, όλιζή δα
πάνη 901 λ. στ. 3 σελ., ζελλία 42 χωρητικότητος έκα
στον 585 ποδών, δαπάνη ζατά ζελλίον 21 λ. στ. 9 σελ. 
Ηνεώχθη τώ 1865 ζαί έκτίσθη ύπό τών φυλακισμένων.

Φυλακή Fulham. Υλικόν όπτοί πλίνθοι, όλιζή 
δαπάνη 3,930 λ στ. 19 σελ. ζελλία 144 χωρητικότη
τος έκαστον 433 ποδών, δαπάνη ζατά ζελλίον 27 λ. στ.
6. σελ. Ήνεώχθη τώ 1870 ζαί έκτίσθη δι' έπιχειρήσεώς. 
—Αύτ. 'Υλικόν όπτοί πλίνθοι, όλιζή δαπάνη 1,236 λ. 
στ. 17 σελ., κελλία 12 χωρητικότητος έκαστον 805 πο
δών, δαπάνη ζατά κελλίον 103 λ. στ. 1 σελ. Ήνεώχθη 
τώ 1871 ζαί έκτίσθη δι' έπιχειρήσεως.

Φυλακή Dartmoor. 'Υλικόν έκ γρανίτου, όλιζή 
δαπάνη 5,891 λ. στ. 1 σελ., ζελλία 272 χωρητικότητος 
έκαστον 598 ‘/2 ποδών, δαπάνη ζατά κελλίον 21 λ. στ. 
13 σελ. Ήνεώχθη τώ 1875 ζαί έκτίσθη υπό τών φυλα
κισμένων.

Φυλακή Woking. Ύλιζόν όπταί πλίνθοι, όλιζή δα
πάνη 530 λ. στ. 8 σελ. ζελλία 6 χωρητικότητος έκα
στον 805 ποδών, δαπάνη ζατά ζελλίον 88 λ. στ. 8 σελ. 
Ήνεώχθη τώ 1873 καί έκτίσθη ύπό τών φυλακισμένων,

Φυλακή Wormwood Scrubs. 'Υλικόν όπταί πλίν
θοι, όλιζή δαπάνη 13,075 λ. στ., ζελλία 352 χωρητικό
τητος έκαστον 819 ποδών, δαπάνη κατά κελλίον 37 λ. 
στ. 2 σελ. Ήνεώχθη τώ 1878 ζαί έκτίσθη ύπό τών φυ
λακισμένων.

Στρατιωτικά! φύλακαί. ά) Colchester' ύλιζόν 
όπταί πλίνθοι, όλιζή δαπάνη 4,340 λ. στ., κελλία 36, 
δαπάνη ζατά κελλίον 120 λ. στ. 11 σελ. — β') Dover· 
ύλιζόν όπταί πλίνθοι, όλιζή δαπάνη 3,916 λ. στ., ζελλία 
28, δαπάνη κατά κελλίον 139 λ. στ. 17 σελ.—γ) Leeds' 
ύλιζόν έζ λίθου προς τά έξω ζαί έξ οπτών πλίνθων προς 
τά έσω, όλιζή δαπάνη 42,762 λ. στ., κελλία 296, δα
πάνη ζατά ζελλίον 144 λ. στ. 9 σελ.

Φυλαζαί έγερθεΐσαι ύπό τών επιτόπιων αρχών. α') 
LeweS' ύλιζόν έζ λίθων πρός τά έξω ζαί έξ οπτών πλίν
θων πρός τά έσω, όλιζή δαπάνη 69,758 λ. στ., ζελλία 396, 
δαπάνη ζατά κελλίον 176 λ. στ. 3 σελ. — β') Lindsey 
ύλιζόν ομοίως, όλιζή δαπάνη 35,474 λ. στ. 4 σελ., ζελ
λία 208, δαπάνη ζατά ζελλίον 170 λ. στ. 10 σελ.—γ') 
Plymouth- ύλιζόν ομοίως, όλιζή δαπάνη 13,112 λ. στ. 
16 σελ., ζελλία 75, δαπάνη κατά ζελλίον 174 λ. στ. 16 
σελ.—o') Portsmouth· ύλιζόν ομοίως, όλιζή δαπάνη 
41,718 λ. στ. 6 σελ., κελλία 160, δαπάνη κατά κελ
λίον 260 λ. στ. 13 σελ.—έ) Reading· ύλιζόν όπταί πλίν
θοι, όλιζή δαπάνη 46,622 λ. στ. 17 σελ., κελλία 250, 
δαπάνη ζατά ζελλίον 186 λ. στ. 9 σελ. — ς-') Salford' 
ύλιζόν όπταί πλίνθοι, όλιζή δαπάνη 184,645 λ. στ. 
19 σελ., κελλία 1059, δαπάνη κατά κελλίον 174 λ. στ. 
7 σελ. — ζ') Warwick- ύλιζόν όπταί πλίνθοι, όλιζή δα
πάνη 76,147 λ. στ., ζελλία 360, δαπάνη κατά ζελλίον 
211 λ. στ. 10 σελ.

Ή χρησιμοποίησις τών πέντε παλαιών φυλακών τοΰ 
Gloucester εις ζατάρτισιν φυλακών του νέου συστήμα
τος άπήτησε δαπάνην 40,585 λ. στ., διά τής όποιας ζα- 
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τεσζευάσθησαν 720 κελλία, έζ τών όποιων 163 έζτίσΟη- 
σαν άπό τοϋ 1844 μέχρι τοϋ 1850 διά δαπάνης 20,034 
λ. στ. άναλογούσης πρός 122 λ. στ. 9 σελ. τό κελλίον. 
Τό ολικόν κεφάλαιον τοϋ 40,585 λ. στ. έπρομηθεύθη ή 
πόλις άπό είδιζοϋ εγγείου φόρου, έπιβληθέντος τή κομη
τεία. Έν τούτοις έζ τών πέντε τοϋ Gloucester φυλαζών 
διατηρείται νϋν ή μεγαλειτέρα, περιέχουσα 447 κελλία καί 
200 φυλακισμένους. Ό άριθμός τών κενών κελλίων δύναται 
νά όδηγήση τούς αποβλέποντας εύΟύς έξ άρχής εις τήν 
ίδρυσιν μεγάλων καί πολυδάπανων φυλακών, ότι φρονι- 
μώτερον είναι νά άρχίσωσιν έζ μικρών, προβαίνοντες εις 
τό έργον άναλόγωςπρός τάς άνάγκας τοΰ τόπου ζαί πρός 
τό πιθανόν άποτέλεσμα της έν τώ νέω συστήματι της 
φυλαζίσεως έλαττώσεως τών ποινών. Έάν έπετρέπετο 
έπί τοϋ άριθμοϋ τών φυλακισμένων νά συγκρίνωμεν τήν 
κομητείαν τοΰ Gloucester, περιέχουσαν 352,000 κατοί
κων, πρός τήν 'Ελλάδα, περιέχουσαν 2 σχεδόν έκατομμύ
ρια, δηλαδή μόλις τό εξαπλάσιου, ήθέλομεν άπολήξει είς 
τό συμπέρασμα ότι, όταν είσαχθή παρ’ ήμϊν τό νέον τής 
φυλαζίσεως σύστημα, μετά τήν πλήρη λειτουργίαν αύ
τοΰ, ό άριθμός τών φυλακισμένων, είς δν δέον τις κανο- 
νικώς νά άποβλέψη, δέν δύναται νά είναι πιθανώς λίαν 
μεμακρυσμένος τών 1200, ίζανώς ένδεικνύων ζαί τήν 
διεύθυνσιν τής οικοδομικής τών νέων φυλαζών δαπάνης 
άπό κελλίων ισαρίθμων.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.

Μεταξύ τών μεγάλων άνδρών τής Αθηναϊκής Δημο
κρατίας, πρώτον ό Πλάτων κατέτασσε τόν Άριστείδην. 
Ό μέν Θεμιστοκλής, έλεγε, ζαί ό Κίμων ζαί ό Περικλής 
στοών ζαί χρημάτων καί φλυαρίας πολλής ένέπλησαν τήν 

πόλιν, Αριστείδης δέ έπολιτεύθη πρός άρετήν. Έν γένει 
ή πολιτεία τοΰ Άριστείδου αποκλειστικήν είχε βάσιν τήν 
δικαιοσύνην. Επειδή δέ ή χρεία ταύτης είναι πάντοτε 
ζοινοτάτη, παρείχε, λέγει ό Πλούταρχος, αϊσθησιν τοϊς 
πολλοϊς, ζαί συνέβη ώστε άνήρ πένης ό Αριστείδης καί 
έκ τοΰ λαοϋ νά άποκτήση τήν θειοτάτην προσηγορίαν 
«Δίκαιος», τήν όποιαν ούδείς τών βασιλέων έζήλωσε 
προτιμώντες νά προσαγορεύωνται Πολιορζηταί καί Κε
ραυνοί καί Νιζάτορες καί ’Αετοί καί Ίέραζες, τήν άπό 
τής βίας καί δυνάμεως, ώς φαίνεται, ή τήν άπό τής άρε- 
τής δόξαν άγαπώντες.

Ή πολιτεία τοϋ Άριστείδου δύναται νά μελετηθή ύπό 
διαφόρους έπόψεις, μεταξύ τών όποιων πρόκειται νΰν νά 
έξετασθή ή περί τά δημόσια οικονομική κατά τάς άπό τοϋ 
Πλουτάρχου πηγάς. Διαιρείται αύτη είς δύο περιόδους, 
ήτοι πρό τών Μηδικών πολέμων καί μετ’ αυτούς. Κατά 
τήν πρώτην έκλεχθείς έπιμελητής τών δημοσίων προσό
δων, τούτέστιν όπως ημείς θά έλέγομεν ύπουργός τών 
οικονομικών, έδειξε τοιαύτην έπιστήμην καί αύστηρότητα 
περί τήν διοίκησιν τής κοινής προσόδου, ώστε ή οικονο
μική διαχείρησίς του άπεκάλυψε τάς λυμαινομένας τόν 
Θησαυρόν τής Δημοκρατίας πληγάς, "χωρίς νά ένουάση 
άπέναντι τής ισχύος τών καταχραστών, είτε προηγούμε
νοι άρχοντες ήσαν ούτοι είτε σύγχρονοι έν ένεργεία.

Συνέβη τότε δ,τι είς πολλάς περιστάσεις άπομνημο- 
νεύει ή πρακτική τών πονηρών. Συνησπίσθησαν ούτοι 
έναντίον τοΰ Άριστείδου μετά τοσαύτης λύσσης, ώστε, 
καθ’ ήν έποχήν κατά τό τέλος τής Αρχής του έδιδεν ού
τος λόγον τής διαχειρίσεως αύτοΰ, τόν κατηγόρησαν έπί 
νοσφίσει δημοσίων χρημάτων. Κατά πόσον ή σκευωρία 
αύτη έπέτυχε, έξάγεται έζ τής καταδίκης τήν οποίαν 
ύπέστη ό Αριστείδης. Άλλά τό σζάνδαλον ύπήρξε τοι- 
οΰτον, ώστε οί βέλτιστοι τής πόλεως άγαναζτήσαντες 
συνετάχθησαν είς κοινήν συνεργασίαν, έξ ής έματαιώθη 

ΙΤΟΧ 10-ΦΪΛ, 116—OKTOBPIOS 1882. 23 
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ή καταδίκη χαί άπηλλάγη ό Αριστείδης τοΰ έπιβληθέν- 
τος αύτώ προστίμου· ού μόνου δέ τοΰτο, άλλά καί διω- 
ρίσθη έκ νέου αρχών έπί τήν αύτήν τών δημοσίων θη
σαυρών διοίχησιν.

Άναλαβών ό ’Αριστείδης τδ δεύτερον τήν διεύθυνσιν 
τών οικονομικών τής 'Αθηναϊκής Δημοκρατίας άπεφάσισε 
νά δώση -περιφανέστατου μάθημα είς του λαόυ αύτής. 
Προσεποιήθη δτι μετεμέλετο διά τάς δποίας πρότερου 
εΐχεν ένεργήσει καταδιώξεις, δεικνύων δέ εαυτόν μαλα- 
κώτερον ήρεσκε πρδς τούς κλέπτοντας τά κοινά, μή έξε- 
λέγχων ούδ’ ακριβολογών είς τούς λογαριασμούς αύ
τών. Κατά συνέπειαν ούτοι καταληστεύοντες τά δημό
σια ήσαν ενθουσιασμένοι ύπέρ τοΰ Άριστειδου καί συνε- 
χαιρον τώ λαω διά τήν έκλογήν του, φροντίζοντες έκ- 
θύμως ύπέρ τής έκ νέου έκλογής αύτοϋ ώς έπιστάτου τών 
κοινών. Οί 'Αθηναίοι ήσαν έτοιμοι νά τόν άναοειςωσι 
τοιοΰτον δι’ άυαστάσεως, δτε ό ’Αριστείδης τούς παρεκα- 
λεσε νά τόν άκούσωσι προηγουμένως. Σφοδροτέραν έπι- 
τίμησιν άμφιβάλλομεν άν ήκουσε ποτέ λαός: «Όταν 
μέν, τοϊς εΐπε, πιστώς καί καλώς έξετέλεσα τά καθή
κοντα μου καθυβρίσθην καί προεπηλακίσθην δταν δέ 
άφησα τούς κλέπτας νά άρπάσωσι τά πολλά τών κοινών, 
θεωρούμαι θαυμαστός πολίτης ! ’Αλλά μάλλον έντρέπο- 
μαι έπί τή τιμή, διά τής δποίας μέ περιβάλλετε σήμερον, 
παρά έπί τή καταδίκη τή πρώην, βαρυτάτην δέ αισθάνο
μαι λύπην, δτι ύμεϊς ένδοξώτερον νομίζετε τοΰ σώζειν 
τά δημόσια τό χαρίζεσθαι τοϊς πονηροϊς.» Ή ρητορική 
αυτή ήτο αληθής κεραυνός. Ή συνέλευσις κατελήφθη 
ύπό έκπλήξεως, ό ’Αριστείδης έξήλεγςε τάς κλοπάς τών 
δημοσίων χρημάτων, άπεστόμωσε τούς τότε βοώντας 
ύπέρ αύτοϋ καί ένεθάρρυνε τούς αγαθούς πολίτας είς τάς 
άπό τοΰ αληθινού καί δικαίου πολιτικάς ελπίδας.

Κατά τήν δευτέραν περίοδον ή οικονομική τοϋ Άριστεί- 
007 περιβάλλεται χαρακτήρα πανελλήνιον. Έπί τής Σπαρ- 

τιαχής μετά τήν δίωςιν τών Περσών ήγεμονίας οί "Ελ
ληνες έπληρωνον φόρον τινα είς έξακολούθησιν τοΰ πο
λέμου και ναυτικήν ιδιαιτέρως παρασκευήν. Άλλ’ ό φό
ρος ούτος δέν ήτο άκριβώς κεκανονισμένος καί επομέ
νως, μεταβιβασθείσης τής ήγεμονείας είς τήν Αθηναϊ
κήν Δημοκρατίαν, οί σύμμαχοι ήτήσαυτο παρ’ αύτής τόν 
Άριστειδην ίνα κανονίση τήν φορολογίαν ταύτην, έπι- 
σκεπτόμενος τάς χώρας καί τάς προσόδους αύτών καί 
όρίζων τό ποσόν τοΰ φόρου, δπερ ώφειλεν έκάστη πόλις 
νά πληρώνη άναλόγως τής άξίας καί τής δυνάμεώς της.

Ό Αριστείδης, γενόμενος κύριος τηλικαύτης έξουσίας 
καί τρόπου τινα τής 'Ελλάδος είς αύτόν καί μόνον έμπι- 
στευθείσης τά πράγματα πάντα, πένης μέν είσήλθεν εις 
τήν πανελλήνιον ταύτην Αρχήν πενέστερος δέ άπ’ αύ
τής έξήλθε, προσδιορίσας τήν διά τόν κατά Περσών πό
λεμον εισφοράν έκάστης πόλεως ού μόνον μετ’ ακρί
βειας και δικαιοσύνης, άλλά καί προσφιλώς τοϊς πάσι 
καί άρμονικώς. Διότι καθώς οί παλαιοί τόν έπί Κρόνου 
βίου, ούτω καί οί σύμμαχοι τών Αθηναίων τόν έπί Άρι- 
στείδου φόρον, εύποτμίαν τής 'Ελλάδος όνομάζον- 
τες, ύμυουν. Τω δντι δέν παρήλθε πολύς καιρός καί 
ό φόρος ούτος έδιπλασιάσθη, κατόπιν δέ καί έτριπλα- 
σιάσθη. ’Ενώ δ ύπό τοϋ Άριστειδου ταχθείς ύπελογίζετο 
είς 460 τάλαντα, ό μέν Περικλής του άνεβίβασεν είς 600 
τάλαντα, οί μεταγενέστεροι δέ δημαγωγοί τόν άνεβίβα- 
σαν είς 1300 τάλαντα, δχι διότι ό πόλεμος έγένετο δα
πανηρός διά τήν διάρκειαν καί τάς τύχας αύτοϋ, άλλά 
διότι έπεκράτησεν έν Αθήναις ή πολιτική τής πολυτε
λείας και τής καταρρίψεως τών κοινών χρημάτων έν τή 
καταβόθρα τής απολαυστικής.

’Ολίγους άνδρας έχει νά δείξη ή ιστορία τών έθνών 
είς τοσοΰτο προαγαγόντας τό ηθικόν αύτών κράτος, ώστε 
μόνον δι’ αύτοϋ νά βαδίζωσι τήν δύσκολου τής δημοκρα
τικής Αρχής οδόν. Άλλ’ είναι έκεϊνο τό όποιον λέγει ό
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Πλούταρχος περί τής εύσταθείας του Άριστείδου έν τή 
πολιτεία, διότι μήτε έπί ταΐς τιμαϊς ύπερηφανεύετο, μήτε 
έκ τών ατυχιών έθορυβεΐτο, έπίστευε δέ έν πάση έπιγνώ- 
σει, οτι ώφειλε νά παρέχη εαυτόν τή πάτριοι δωρεάν ζαί 
άνευ μισθού είτε είς χρήματα είτε είς δόξαν. "Οτε μίαν 
ήμέραν έν τώ Οεάτρω ήκούσθησαν οί διά τόν Άμφιάραον 
επόμενοι λόγοι τοΰ Αισχύλου :

«Ού yip Soxstv δίκαιος, άλλ’ είναι βίλιι, 
βαΟεΤαν αλοχα δια φρενός χαρπούμενο;, 
άρ’ ή; τά χεδνα βλαιτίνει βουλεύματα,

ΐίάντες, λέγει ό Πλούταρχος, άπέβλεψαν πρός τόν Άρι- 
στείδην ώς έκείνω μάλιστα τής αρετής ταύτης προσηκού- 
σης.»

Μυστήριον προσωπικής ισχύος, τής οποίας ή έννοια 
περιβάλλεται υψιστον διαφέρον, έν τή εξελίξει τών πολι
τικών πραγμάτων. Μεταξύ τών ποικίλων φάσεων αύτοΰ 
ή πολιτεία τοΰ Άριστείδου αποτελεί μεγαλοπρεπέστατον 
διά τόν άνθρωπισμόν μάθημα, έν τώ όποίω ή έζτεθεϊσα 
ήδη οικονομική έποψις είναι ούτε ή έλαχίστη ούτε ή όλι- 
γώτερον κατά σκοπόν.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΑΙ.

Μεταξύ Γερμανίας, Αυστροουγγαρίας, Βελγίου, Δα
νίας, Αίγύπτου, Γαλλίας ζαί τών Γαλλικών άποικιών, 
Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Νορβηγίας, Κάτω Χωρών, 
Πορτογαλλίας, Ρουμανίας, Σουηδίας ζαί ’Ελβετίας συνω- 
μολογήθη τή 4 Ιουνίου 1878 σύμβασις περί ανταλλα
γής ταχυδρομικών έπιταγών. Τά τής συμβάσεως ταύτης, 
3ΐς ήν διά τοϋ άπό 26 Μαΐου 1882 νόμου προσεχώρησε 
και ή 'Ελλάς, όσον αφορά δηλαδή τήν ανταλλαγήν τών 

χρηματικών άποστολών διά τοϋ ταχυδρομείου ζαί δι’ έπι
ταγών μεταξύ τών προμνησθεισών έπιζρατειών, έχουσιν 
ώς εξής :

1. Κατά γενικήν αρχήν, τό άντίτιμον τών έπιταγών κα
ταβάλλεται ύπό τών καταθετών καί πληρώνεται πρός τούς 
ύπέρ ών έζδίδεται είς μεταλλικόν· άλλ’ έζάστη Διεύθυν- 
σις τών Ταχυδρομείων δύναται νά δέχηται ζαί νά ποιή- 
ται ή ιδία χρήσιν πρός τοΰτο παντός έχοντος νόμιμον έν 
τή Χώρα αύτής κυκλοφορίαν χαρτονομίσματος, ύπό τον 
όρον όμως νά ύπολογίζη, περιστάσεως τυχούσης, τήν 
διαφοράν τής τρεχούσης τιμής. Ή έπιταγή δέν ύπερβαί- 
νει τήν ποσότητα τών 500 φράγκων, πραγματικών ή πο
σότητα ισάξιον, ώς έγγιστα, ζατά τό οικείον νόμισμα 
έζάστης Χώρας. Πλήν έναντίας μεταξύ τών ένδιαφερο- 
μένων Διευθύνσεων συμφωνίας, ή έν έζάστη έπιταγή πο- 
σότης δηλοϋται διά τοΰ μεταλλικοϋ νομίσματος τής Χώ
ρας, ένθα γενήσεται ή πληρωμή. Πρός τοΰτο ή Διεύ- 
θυνσις τής Χώρας τής καταγωγής ορίζει ή ιδία, άν ή 
περίστασις, τήν τιμήν τής μετατροπής τοϋ ίδιου νομί
σματος είς νόμισμα μεταλλικόν τοϋ τόπου τοΰ προο
ρισμού. ’Επιφυλάσσεται είς έκάστην τών συμβαλλομέ- 
νων Χωρών τό δικαίωμα τοϋ δηλώσαι μεταβιβάσιμον δΓ 
όπισθογραφήσεως έπί τοϋ έδάφους αυτής τήν κυριότητα 
τών έξ άλλης τών Χωρών τούτων προερχόμενων ταχυ
δρομικών έπιταγών.

2. Τό ύπό τοϋ άποστολέως πληρωτέον γενικόν τέλος 
δι’ έκάστην άποστολήν χρημάτων, ένεργουμένην δυνά
μει τών άνω είρημένων, ορίζεται έν άξια μεταλλική 
είς 25 έκατοστά άνά 25 φράγκα ή κατωτέρω τών 25 
φράγκων, ή είς τό ισοδύναμον έν τώ οίκείω τών συμβα)«- 
λομένων Χωρών νομίσματι, διαφυλασσομένου τοϋ δι
καιώματος τοϋ άνάγειν, περιστάσεως τυχούσης, τάς ζλα- 
σματικάς υποδιαιρέσεις είς άκέραιον έν τούτοις, έπι- 
τρέπεται είς τάς Διευθύνσεις τών συμβαλλομένων Χωρών
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νά είσπράττωσι κατ’ έλάχιστον δρον 50 εκατοστά διά 
πάσαν μή ύπερβαίνουσαν 50 φράγκα επιταγήν. Ή έκ- 
δοϋσα έπιταγάς ΔιεύΘυνσις καταβάλλει είς τήν έξαργυ- 
ρώσασαν αύτάς τό ήμισυ τού, κατά τά άνωτέρω όρισθέντα, 
είσπραχθέντος τέλους. Αί ταχυδρομικά! έπιταγαί καί αί 
έπ’ αυτών διδόμεναι εξοφλήσεις, ώς καί τά αποδεικτικά 
παραλαβής, τά παραδιδόμενα είς τούς καταθέτας, δέν 
ύπόκεινται εις βάρος τών αποστολέων ή τών παραλη
πτών τών χρημάτων είς δικαίωμα ή τέλος οίονδήποτε, 
πλήν του, κατά τά είρημένα, εισπρακτέου τέλους καί τής 
αμοιβής τοϋ διανομέως διά τήν κατ’ οίκον πληρωμήν, ο
σάκις γίνηται τοιαύτη.

3. At Διευθύνσεις τών Ταχυδρομείων τών συμβαλλό
μενων Χωρών συντάσσουσιν, έν ταϊς ύπό τοϋ προσηρτημέ- 
νου τή άνά χεϊρας συμβάσει κανονισμού ώρισμένάις έπο- 
χαις, τους λογαριασμούς, έν οΐς συγκεφαλαιούνται πά- 
σαι αι ύπό τών οικείων Γραφείων πληρωθεϊσαι ποσότη
τες, ώς και τά εισπραχθέντα έπί τή έκδόσει τών έπιτα- 
γών τέλη. Οι λογαριασμοί ούτοι, άφοϋ έγκριθώσι, μετά 
προηγουμένην άμοιβαίαν έξέτασιν, έξοφλούνται, πλήν 
έναντίας συμφωνίας, διά μεταλλικού νομίσματος τής πι- 
στούχου Χώρας, καταβαλλομένου ύπό τής άναγνωρισθει- 
σης όφειλέτιοος Διευθύνσεως πρός τήν έτέραν, έντός τής 
ύπό τοΰ αύτοϋ κανονισμού όριζομένης προθεσμίας. Πρός 
τούτο, οσάκις έπιταγαί έπληρώθησαν έν διαφόροις νομί- 
σμασιν, ή έλάσσων πίστωσις τρέπεται είς τό αύτό νόμι
σμα τής μείζονος, λαμβανομένης ώς βάσεως τής μετα
τροπής τού μέσου όρου τής τιμής τής συναλλαγής έν τή 
πρωτευούση τής όφειλέτιοος Χώρας κατά τήν χρονικήν 
περίοδον, είς ήν ό λογαριασμός άναφέρεται. Έν περι- 
πτώσει μή πληρωμής τού ’υπολοίπου έξισώσεως λογα

ριασμού τίνος έντός τών όρισθεισών προθεσμιών, οφεί
λεται τόκος διά τό ύπόλοιπον τούτο άπό τής ημέρας 
τής λήςεως τών έν λόγω προθεσμιών μέχρι τής ημέρας 

«η
 ο

τής πληρωμής. Ό τόκος ύπολογίζεται πρός 5 °/0 ετη- 
σίως καί φέρεται είς χρέωσιν τής καθυστερούσης ύπηρε

σίας έν τώ επομένω λογαριασμέ.
4. Αί έν ταϊς έπιταγαϊς παριστώμεναι ποσότητες έξα- 

σφαλίζονται ύπέρ τών καταθετών μέχρι τής στιγμής, 
καθ’ήν πληρωθώσι τακτικώς πρός τούς παραλήπτας ή 
πρός τούς έντολοδόχους αύτών. Αι παρ έκαστης Διευ- 
Ούνσεως είσπραχθεϊσαι ποσότητες άπέναντι ταχυδρομι
κών έπιταγών, ών ή έξαργύρωσις δέν έζητήθη έντός τών 
ύπό τού νόμου ή κανονισμών τής Χώρας τής καταγω
γής ώρισμένων προθεσμιών, περιέρχονται οριστικές είς 
τήν κυριότητα τής έκδούσης τάς έπιταγάς ταύτας Διευ- 

θύνσεως.
5. Αί διατάξεις τής παρούσης συμφωνίας δέν περιορί- 

ζουσι τό δικαίωμα τών συμβαλλόμενων μερών νά διατη- 
ρήσωσιν ή νά διομολογήσωσιν είδικάς συμφωνίας, ώς και 
νά διατηρήσωσι καί νά καταστήσωσι στενοτέρους συνδέ
σμους πρός άνταλλαγήν έπιταγών διά τού τηλεγράφου 
καί έν γένει πρός βελτίωσιν τής ύπηρεσίας τών διεθνών 

ταχυδρομικών έπιταγών.
6. Έκάστη ΔιεύΘυνσις δύναται είς έκτακτους περιστά 

σεις, δικαιολογούσας τό μέτρον, νά διακόπτη προσωρι
νές τήν ύπηρεσίαν τών διεθνών έπιταγών έν γένει ή έν 
μέρει, ύπό τόν δρον τού νά γνωστοποιή άμέσως τούτο, 
έν άνάγκη δέ τηλεγραφικές, είς τήν ένδιαφερομενην ή 

είς τάς ένδιαφερομένας Διευθύνσεις.
7. Αί Διευθύνσεις τών Ταχυδρομείων τών συμβα/.λομέ- 

νων Χωρών όρίζουσι μέν, έκάστη δι’ δ,τι τή άφορα, τά 
Γραφεία, άτινα όφείλουσι νά έκδίδωσι καί νά πληρόνωσι 
τάς, δυνάμει τών προειρημένων, έκδιδομένας έπιταγάς· 
κανονίζουσι δέ τόν τύπον καί τόν τρόπον τής διαβιβά- 
σεως τών έπιταγών, τόν τύπον τών έν τή 3 παραγράφω 
όριζομένων λογαριασμών καί παν άλλο λεπτομέρειας 
ή τάξεως άναγκαϊον πρός έξασφάλισιν τής έκτελέσεως 
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τής περί διεθνών ταχυδρομικών επιταγών συμφωνίας.
8. Ή περί ταχυδρομικής ένότητος συνθήκη τής 1 ’Ιου

νίου 1878 μεταξύ τών έν αύτή άναφερομένων ’Επικρα
τειών, ήτις όσον αφορά τήν 'Ελλάδα έπεκυρώθη διά τοΰ 
άπό 14 Δεκεμβρίου 1878 νόμου, έκανόνισεν έν άρθρω 
αύτής 19, ίνα τούλάχιστον κατά πενταετίαν συνέρχηται 
Συνέδριον πληρεξουσίων τών ’Επικρατειών τούτων πρός 
έπίλυσιν τών τυχόν άναφυησομένων ζητημάτων, έπιτρέ- 
ψασα, έν έκτάκτοις περιστάσεσι, καί τήν ταχυτέραν συγ- 
κρότησιν απλών διοικητικών συνδιασκέψεων. "Οθεν έν
τός τών περιόδων τούτων πάσα Διεύθυνσις τών Ταχυδρο
μείων Επικράτειας τίνος έκ τών συμβαλλομένων έχει 
τό δικαίωμα νά πέμπη εις τάς άλλας συμμετεχούσας 
Διευθύνσεις, διά τοϋ Διεθνούς Γραφείου, προτάσεις περί 
τής ύπηρεσίας τών ταχυδρομικών επιταγών· άλλ’ ίνα γί- 
νωσι παραδεκταί αί προτάσεις αύται ύπό τοϋ Συνεδρίου, 
δέον νά συγκεντρώσιν ύπέρ εαυτών παμψηφίαν μέν έάν 
πρόκειται περί τροποποιήσεως τών έν ταϊς 1, 2, 3, 9 καί 
10 παραγράφοις οριζόμενων, τών δύο τρίτων δέ τών ψή
φων έάν πρόκειται περί τών έν τοϊς 4, 5, 6, καί 7, τήν 
άπόλυτον δέ πλειοψηφίαν, έάν πρόκειται περί ερμηνείας 
τής συμβάσεως (περί ταχυδρομικών έπιταγών). Αί Ισχυ
ρά! άποφάσεις έπικ.υροΰνται, έν μέν ταϊς δυσί πρώταις 
διά διπλωματικής δηλώσεως, ήν ή Κυβέρνησις τής Ελ
βετικής 'Ομοσπονδίας έπιφορτίζεται νά παρασκευάση καί 
διαβιβάση είς πάσας τάς Κυβερνήσεις τών άποτελουσών 
τόν Ταχυδρομικόν Σύνδεσμον ’Επικρατειών, έν δέ τή τρί
τη περιπτώσει διά διοικητικής κοινοποιήσεως τοϋ Διε
θνούς Γραφείου πρός πάσας τάς Διευθύνσεις τοΰ Ταχυ
δρομικού Συνδέσμου.

9. ’Επιφυλάσσεται είς έκάστην ’Επικράτειαν τό δι
καίωμα, ίνα άπομακρυνθή τής περί διεθνών ταχυδρομι
κών έπιταγών συμβάσεως, γνωστοποιούσα τούτο έν 
έτος πρότερον διά τής Κυβερνήσεως αύτής πρός τήν 

Κυβέρνησιν τής ’Ελβετικής 'Ομοσπονδίας. Άφ’ ετέρου 
καταργοΰνται πάσαι αί πρότερον διωμολογημέναι μεταξύ 
τών Κυβερνήσεων ή Ταχυδρομικών Διευθύνσεων τών συμ
βαλλομένων 'Επικρατειών διατάξεις, έφ’ οσον αύται είναι 
άσυμβίβαστοι πρός τούς όρους τής προκειμένης συμβά
σεως καί άνευ βλάβης τών έν τή 5 παραγράφω διαφυ- 
λασσομένων δικαιωμάτων. 'Εν γένει δέ άφέθη άνοικτή ή 
όοός είς έκάστην μή άρχικώς συμβληθεϊσαν ’Επικράτειαν, 
ίνα προσχωρήση είς τήν έν λόγω σύμβασιν, διπλωματι- 
κώς κοινοποιούσα τήν πρόθεσίν της πρός τήν Κυβέρνησιν 
"ής Ελβετικής 'Ομοσπονδίας, οπεο αύτη άνακοινοϊ πρός 
τάς Κυβερνήσεις τών άλλων 'Επικρατειών, έπερχομένης 
ούτως αύτοδικαίως τής ταχυδρομικής ένώσεως.

Α. Γ.

ΠΕΡΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΕΝΕΠΝ.

Ή καταμέτρησις τοΰ χρόνου διά τών άνθρωπίνων γε
νεών άποτελεϊ μέθοδον Ιδιαιτέραν ύπό τό' όνομα «κύκλος 
γενεών», ήτις διετέλεσεν έν μεγάλη χρήσει παρά τοϊς 
άρχαίοις Έλλησιν έπί μακράν τής πρώτης αύτών ζωής 
περίοδον. "Οταν ό "Ομηρος Οέλη νά μετρήση τήν ηλικίαν 
τοϋ Νέστορος, είς τό χρονόμετρον τής γενεάς καταφεύ
γει (Ίλ. Α' 250): «τώ δ’ ήδη δύο μέν γενεαί μερόπων άν- 
θρώπων—έφθίαθ’, οι οί πρόσθεν άμα τράφεν ήδέ γένοντο 
—έν Πύλω ήγαθέη, μετά δέ τριτάτοισιν άννασεν.»—Δύο 
γενεάς ό Νέστωρ καί είδε έθαψεν, έπί δέ τής τρίτης έβασί- 
λευε γέρων. Έν γένει οί άρχαϊοι ιστορικοί, ώςό 600 έτη 
π. X. Κάδμος ό Μιλήσιος, ήκολούθησαν τήν γενεαλογι

κήν χρονολογίαν.
Άλλ’ ίνα δώσωμεν τήν συστηματικήν έπί τής χρονο

λογίας ταύτης έννοιαν, άρκεΐ ήμϊν ό πατήρ τής ιστορίας, 
όστις, προκειμένου περί Αίγύπτου έν βιβλ. Β', κεφ. 142 
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τών 'Ιστοριών αύτοΰ μέτρα τον χρόνον ώς εξής: «Άπό τοΰ 
πρώτου βασιλέως ές τοΰ Ήφαιστου τόν ίρέα τόν τελευταίου 
βασιλεύσαντα, μίην τε καί τεσσεράζοντα ζαί τριηζοσίας αν
θρώπων γενεάς γενομένας, ζ.αίέν ταύτησι άρχιρέας καί βα
σιλέας έκατέρους τοσούτους γενομένους- καί τοι τριηζό- 
σιαι μέν άνδρών γενεαί δυνέαται μύρια έτεα- γ ε ν ε α ί 
γάρ τρεϊς άνδρών εκατόν έτεά έστι· μιής 
δέ ζαί τεσσεράζοντα έτη τών επίλοιπων γενεέων, αί έπή- 
σαν τήσι τριηζ.οσίησι, έστι τεσσεράζοντα ζαί τριηκόσια 
ζαί χίλια έτεα.» Τοιουτοτρόπως ό Ηρόδοτος ύπελόγιζε 
τήν διάρζειαν τής ανθρώπινης γενεάς είς τό έν τρίτον 
τής έζατονταετηρίοος δηλαδή είς 33 έτη καί 4 μήνας, 
αριθμός είς τήν μαθηματικήν τοΰ όποιου Ακρίβειαν άπέ- 
ληξε καί ό διάσημος τοϋ ήμετέρου αίώνος γεωμέτρης 
Fourier άπό έξηκριβωμένων ύπολογισμών, έπί τών κατά 
τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος ζαί τάς άρχας τοΰ πα
ρόντος καταστατικών διδομένων τήν κινήσεως τοΰ τών 
Παρισίων πληθυσμού, όρίσας τήν διάρκειαν τής Ανθρώ
πινης γενεάς είς έτη 33 καί μήνας 3.

Ή συνάντησις αύτη τής ιστορίας πρός τήν μαθηματι
κήν Αποτελεί Αληθή έκπληξιν, καί πρέπει νά προστεθή 
είς τήν σειράν τής έν τοΐς ήμετέροις χρόνοις διαδοχικής 
έν τώ κύκλω τών έξηκριβωμένων έπιστημών έπικυρώ- 
σεως τών Αποκαλύψεων τοΰ πατρός τής ιστορίας. Έν 
τούτοις δέν έπεται έντεΰθεν, οτι ζαθυστεροΰσι ζαί παρεκ- 
κλίνοντες τοΰ Ανωτέρω ίστορικο-μαθηματικοΰ τής γενεάς 
χρονικού προσδιορισμού υπολογισμοί άλλοι. Τοιουτο
τρόπως έν μέντή άρχαιότητι ό Ζήνων ύπελόγιζε τήν διάρ
κειαν τής ανθρώπινης γενεάς είς 30 έτη καί ό Ήρόδι- 
ζος είς 25, έν τοΐς καθ’ ημάς δέ χρόνοις, ό κ. Facher 
ύπολογίζει αυτήν είς 31 έτη καί ό κ. Fovillc είς 36 έτη.

Έκ τών δύο τελευταίων ό πρώτος εισερχόμενος είς 
ιδιαιτέρους ύπολογισμούς δύο οικογενειών, έξ ών ή μία 
βασιλική τών Βουρβόνων άπό τοΰ έτους 941 μέχρι τοΰ

1785, καί ή έτέρα Ιδιωτική άπό τοΰ έτους 1620 μέχρι 
τοΰ 1874, άπολήγει είς συμπεράσματα ούχί πολύ τών 
τοΰ 'Ηροδότου άπέχοντα. Έπί τής Βουρβωνικής οικογέ
νειας άπό τής γεννήσεως τοΰ άρχηγοΰ αύτής Ούγου τοΰ 
Καπέτου (941) μέχρι τής γεννήσεως τοΰ τελευταίου Δελ
φίνος τής γενεάς αύτοΰ (1785) ύπήρξαν 33 βασιλεΐαι αν
τιστοιχούσα'. πρός26 γενεάς κατ’εύθείανγραμμήν ζαί πρός 
7 έζ πλαγίου διαδοχάς. Παραλειπομένων τών τελευταίων, 
ή κατά μέσον όρον διάρκεια έκάστης τών έν λόγω βασι
λικών γενεών Αναβιβάζεται είς 32 έτη ζαί 5 μήνας. Έπί 
δέ τής ιδιωτικής οικογένειας, οί έν τή έκτεθείση περιόδω 
(1620—1874) διανύσαντες τό στάδιον τής ζωής άρρενες, 
έν συνεχεία κατ’ εύθείαν γραμμήν Απόγονοι, άναβιβάζουσι 
κατά μέσον όρον τήν διάρκειαν έκάστης γενεάς αύτών είς 
33 έτη καί 6 μήνας.

Άλλά ποια είναι τά φυσιολογικά σημεία, έξ ών άρχε- 
ται καί είς ά τελειόνει ή άνθρωπίνη γενεά ·, ’Άνευ τοιού- 
των ορίων ό διαχωρισμός τής έκατονταετηρίδος είς τρεϊς 
Ανθρωπίνους γενεάς θά είχε τι αύθαίρετον ζαί έπομένως 
δεόμενον προσδιορισμού άπό συνθήκης, ήτις παρ’ ούδε- 
μιά κοινωνία ή έποχή άπομνημονεύεται. ΤΙ άνθρωπίνη 
γενεά άρχεται διά γεννήσεως καί τελειόνει διά γεννή
σεως. Τό λεγόμενον «ό γεννήσας υίόν ούκ άπέθανε,» 
μεταξύ άλλων έννοιών, έχει ζαί ταύτην ότι Αποτελεί τό 
φυσικόν στάδιον έν ώ έζτυλίσσεται ή άνθρωπίνη γενεά. 
Τό σύστημα τοΰτο άνευρίσκομεν έν πληρεστάτη συνοχή 
είς τήν ύπό τοΰ εύαγγελιστοΰ Ματθαίου μακράν άναγρα- 
φήν τής γενεαλογίας τοΰ Ίησοΰ: «Αβραάμ έγέννησε τόν 
’Ισαάκ- ’Ισαάκ δέ έγέννησε τόν 'Ιακώβ- 'Ιακώβ δέ έγέν
νησε τόν ’Ιούδαν .... κλπ.—Πάσαι αί γενεαί άπό Α
βραάμ έως Δαβίδ, γενεαί δεζατέσσαρες- καί άπό Δαβίδ έως 
τής μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεζατέσσαρες- καί άπό 
τής μετοικεσίας Βαβυλώνος έως τοΰ Χριστού, γενεαί δε
ζατέσσαρες.» Έάν ύπολογίσωμεν πρός 33 έτη ζαί 4 μή
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νας έχάστην τών άνωτέρω 42 γενεών η, όπερ ταύτόν, καθ’ 
'Ηρόδοτον τρεις γενεάς δι’ έκάστην έχατονταετηρίδα, άπό 
του ’Αβραάμ μέχρι τής γεννήσεως τοϋ Χρίστου διήλθον 
επι τής άνθρωπότητος 1400 έτη έν τω γενεαλογιχώ κύ
κλω κατά τάς άπό του μέσου όρου πιθανότητας.

Ή Ιδέα, ότι ή γενεά άρχίζει άπό τής ημέρας καθ' ήν 
γενναται ό άνθρωπος χαΐ τελειόνει τήν ημέραν καθ’ ήν 
ουτος μεταβιβάζει τήν όποιαν έλαβε ζωήν εις τά τέκνα 
.ου, άναγεται είς τά φιλοσοφικά προβλήματα τής ελλη
νικής άρχαιότητος. Τοιουτοτρόπως ό Λατίνος συγγρα- 
φευς Gensorinus άναφέρει τήν δοξασίαν τοϋ Ηρακλεί
του περί τής διάρκειας τής γενεάς, ότι «είναι τό διά
στημα εκείνο του χρόνου καθ’ ο ένεργεΐται ή έν τώ άν- 
θρωπίνω βίω μεταβολή μεταξύ τής στιγμής χαθ’ήν ό 
άνθρωπος γενναται καί τής στιγμής καθ' ήν ούτος γεν- 
να.» Ό άριθμός τών έτών, τά όποια περιλαμβάνει τό διά
στημα τοϋτο, δύναται νά ύπολογίζηται ούτως ή άλλως· 
τό άληθές είναι ότι πρόκειται περί δύο οριστικών ση
μείων είς την έξέλιξιν τής άνθρωπίνης ζωής.

Ή γενεά τοϋ ανθρώπου έχει τήν χρονολογικήν άξίαν 
της δρώσης ζωής αύτοΰ. Θέσατε μίαν γενεάν έπί τής άλ- 
λης, καί Ιδού ή φαντασία σάς ύψόνει είς άρχαίους όρί- 
ζοντας τούς όποιους οί τυπικοί τών μαθηματικών ύπο- 
λογισμοί ψυχρώς μόνον νά άτενίσωσι δύνανται. Έκτεί- 
νας τις τό νήμα τοΰ χρόνου έν τή συνεχεία άριθμοϋ τίνος 
γενεών καί συνάπτει τά άκρα τής ζωής τών τεθνεώτων 
έν αύταΐς άνθρώπων, χωρίς δέ νά τό ύποπτευθή φθάνει 
έξαίφνης είς τάς ημέρας τών έμπνεόντων αύτόν μεγά
λων άνδρών. Ή γενεά άποτελεϊ τήν αισθητήν βαθμίδα 
έν τή τοϋ χρόνου κλίμακι, καί όταν άναβαίνη τις είς αύ
τήν έννοεΐ, ότι άρχίζει τό μυστήριον τής ιδίας ζωής του.
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ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

Δέν πρόκειται περί έξετάσεως τών γενικών ή ειδικών 
δρων τής άλιευτικής βιομηχανίας άλλά περί τής νομοθε
τικής πρόνοιας, τήν όποιαν άπαντώμεν έν τώ νόμω τής 4 
’Ιουνίου 1882 σχετικώς πρός τήν άπαγόρευσιν καταστρε
πτικών τινων κατ’ αύτήν μέσων. Διότι ένώ ό βιομήχανος 
αποβλέπει είς τό μεγαλείτερον τής έργασίας του προϊόν, 
ό νομοθέτης οφείλει νά κανονίση τήν τάσιν ταύτην έάν 
απειλή τάς πηγάς αύτάς τοΰ φυσικού πλούτου. Ή κατά- 
χρησις είναι, λέγουσι, δικαίωμα τής ιδιοκτησίας· όταν 
όμως, ώς έπί τής θαλάσσης καί τών προϊόντων αύτής, ή 
ιδιοκτησία άνήκει εις δλην τήν κοινωνίαν, ή κατάχρησις 
τών ολίγων είναι έγκλημα κατά τών πολλών. Τοιουτο
τρόπως οί έν τω προμνησθέντι νόμω σχετικοί κανονισμοί 
έχουσιν ικανόν τό διαφέρον, περιστρέφονται δέ είς τά έξής:

Απαγορεύεται ή διά τής δυναμίτιδος ή δι’ άλλων ορ
γάνων καταστρεπτικών τοΰ γόνου τών ιχθύων αλιεία, 
πρός δέ ή κατά τήν σπογγοαλιείαν χρήσις μηχανημάτων 
καί οίουδήποτε είδους εργαλείων, καταστρεφόντων πάν 
τό προστυχόν έν τώ πυθμένι τής Θαλάσσης (κακκάβα). Οί 
παραβάται τής διατάξεως ταύτης τιμωρούνται μέ φυλά- 
κισιν τριών μέχρις έξ μηνών καί μέ χρηματικήν ποινήν 
δραχμών εκατόν μέχρι πεντακοσίων. Οί πλοίαρχοι καί 
κυβερνήται στερούνται συγχρόνως τοΰ διπλώματος των 
έπί τριετίαν.

Ώς συναυτουργοί Θεωρούνται οί προσλαμβανόμενοι ώς 
άλιεις ή δι’ οίανδήποτε άλλην ύπηρεσίαν είς αλιευτικά 
πλοιάρια, έν οίς γίνεται χρήσις τών άνωτέρω μέσων. Τι
μωρούνται δέ ούτοι μέ φυλάκισιν ένός μέχρι τριών μηνών 
και μέ χρηματικήν ποινήν πεντήκοντα μέχρι διακοσίων 
δραχμών.
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Έν περιπτώσει ύποτροπής, έπιβάλλεται ό ανώτατος 
δρος τής, ζατά τά προηγούμενα, όριζομένης ποινής- οί 
δε πλοίαρχοι καί κυβερνήται στερούνται τοΰ διπλώματος 
των έπι πενταετίαν.

Πας διευθύνων αλιευτικόν πλοιάριον, έντός τοΰ οποίου 
ήθελεν άνακαλυφθή δυναμίτις ή άλλα έκ τών ώς άνω 
άναφερομένων έργαλείων, τιμωρείται μέ κράτησιν δέκα 
μέχρι τριάκοντα ήμερων καί μέ πρόστιμον τριάκοντα μέ- 
χρις όγδοήχοντα δραχμών, στερείται δέ καί τοϋ δικαιώ
ματος τοΰ πλοιαρχεΐν ή κυβερνάν οίουδήποτε είδους 
πλοία. Κατά πάσαν στιγμήν οί ύγειονομικοί, λιμενικοί 
και τελωνιακοί ύπάλληλοι καί οί κυβερνήται τών άτμο- 
τελωνίδων έχουσι τό δικαίωμα καί τό καθήκον νά έπιχει- 
ρώσι τοιαύτην έν τοϊς πλοίοις καί λέμβοις έρευναν.

'Έμποροι καί παντοπώλαι καί οίοιδήποτε άλλοι πω- 
λοΰντες δυναμίτιδα ή άλλα έκ τών άπηγορευμένων έρ
γαλείων, έν γνώσει τοΰ δτι ό παρ’ αύτών προμηθευόμε- 
νος ταϋτα ποιείται χρήσιν τοιούτων πρός αλιείαν μέσων, 
τιμωρούνται μέ πρόστιμον δραχμών τεσσαράκοντα μέχρις 
εκατόν- έν ύποτροπή δέ, μέ τόν άνώτατον όρον.

Ή, κατά τά άνω έκτεθέντα, άνακαλυπτομένη δυνα
μίτις καί τά άπηγορευμένα εργαλεία κατάσχονται παρ' 
οίας δήποτε δημοσίας ή δημοτικής Αρχής- διά τής δι
καστικής δέ άποφάσεως, δι’ ής έπιβάλλεται ή ποινή, δια
τάσσεται καί ή δήμευσις τών οργάνων τούτων. Ή δυνα
μίτις, κατά πάσαν περίπτωσιν ζαί προ τής έζδόσεως κα- 
ταδιζαστιζής ή άθωωτιζής άποφάσεως, καταστρέφεται.

Απαγορεύεται ή πώλησις τών άγρευομένων ιχθύων, 
όστρειδιων καί άλλων οστράκων καί τών σπόγγων διά 
τών ώς άνω άπηγορευμένων μέσων. 'Οπουδήποτε καί άν 
εΰρεθώσι τοιοΰτοι ιχθύς, όστρακα καί λοιπά καταστρέ- 
φονται.

Οί έν γνώσει προμηθευόμενοι ζαί μεταπωλοΰντες Ιχ
θύς, άγρευομένους, ή όστρακα ζαί σπόγγους άλ'.ευομέ- 

νους δι’ ένός τών άνωτέρω μέσων, τιμωρούνται μέ πρό- 
στιμον δραχμών πεντήκοντα μέχρις εκατόν- έν ύποτροπή 
δέ, καί μέ κράτησιν οκτώ μέχρις εϊκοσιν ήμερών. “Αν δέ 
οί τοιοΰτοι χορηγώσι καί τά πρός άγρευσιν άπηγορευ
μένα μέσα, θεωρούνται ώς συναυτουργοί καί τιμωρούνται 
μέ τάς πρός αύτούς ώς άνωτέρω όριζομένας ποινάς.

Οί κατά τόπους διοιζηταί, λιμενικοί, δημοτικοί καί 
άστυνομικοί ύπάλληλοι καί ύπηοέται πρός δέ καί οί κυ
βερνήται τών άτμοτελωνίδων όφείλουσι νά έπαγουπνώ- 
σιν είς τήν άκριβή τήρησιντών διατάξεων τοΰ προκειμένου 
νόμου- έχουσι καθήκον νά καταγγέλλωσΐ τούς παραβαί- 
νοντας ταύτας, νά έπιμελώνται τής προμνησθεισης κατα- 
σχέσεως, πρός δέ καί τής ώς άνω διατασσομένης κατα
στροφής τών ιχθύων, όστράκων ζαί λοιπών. Τά αύτά 
καθήκοντα έπιβάλλονται ζαί είς τήν χωροφυλαζήν. Ή 
παράλειψις τής έζπληρώσεως τών καθηκόντων τούτων 
τιμωρείται μέ χρηματικήν ποινήν εκατόν μέχρι τριαχο- 
σίων δραχμών ζαί άπόλυσιν άπό τής ύπηρεσίας τών οίου
δήποτε είδους λιμενικών καί τελωνιακών ύπαλλήλων καί 
ύπηρετών, μή δυναμένων τούτων νά έπανέλθωσιν είς αύ
τήν είμή μετά παρέλευσιν διετίας.

Άν ή τοιαύτη παράλειψις έγένετο έπί σκοπώ οίασδή- 
ποτε χρηματικής ή ήθικής ώφελείας, δέν ύφίσταται δέ 
άλλη 3αουτέρα περίπτωσις, τιμωρουμένη άπό τόν ποινι
κόν νόμον, τιμωρούνται προσέτι άπαντες οί άνωτέρω δη
μόσιοι ζαί δημοτικοί ύπάλληλοι ζαί ύπηρέται ζαί μέ φυ- 
λάζισιν τριών μέχρις εξ μηνών.

Άν οί άνωτέρω ύπάλληλοι ώσιν άξιωματιζοί τοΰ ναυ- 
τιζοΰ, τίθενται συνάμα είς άργίαν διά χρονικόν διάστημα 
ούχί έλαττον τοΰ ένός έτους, ούδέ μεϊζον τών δύω.

Έπί τέλους ό νόμος άφήζεν είς τήν έζτελεστικήν έξου- 
σίαν, ίνα διά Β. διατάγματος έπί τή προτάσει τού ύπουρ- 
γοΰ τών Εσωτερικών καί Ναυτικών κανονίσή τά άφο- 
ρώντα είς τήν παρά τάς άκτάς τών έλλή’Ηχών θαλασσών. 



368 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΪΣ

έν τοΐς χόλποις καί έντός τών λιμένων τοΰ Κράτους άλι- 
είαν Ιχθύων, οστράκων καί σπόγγων και είς τήν άπαγό- 
ρευσιν τών καταστρεφόντων τόν γόνον τούτων όργάνων, 
καθώς καί νά όρίση τήν έπί τών αντικειμένων τούτων δι
καιοδοσίαν τών λιμενικών καί τελωνιακών αρχών.

Μ.

ΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ-

Ό Εργατικός Κύκλος του Μεδιολάνου έδημοσίευσε τε
λευταίου διαχήρυξιν, έπέχουσαν τόπον προγράμματος διά 
τούς έργάτας τής Ιταλίας. "Ολαι αί μελέται καί δλαι αί 
προσπάθεια', αύτών άποβλέπουσιν είς τό ιδανικόν του ορ
γανισμού τής κοινωνίας είς τρόπον ώστε τά μέσα τής 
παραγωγής, τής καταναλώσεως καί τής έκπαιδεύσεως νά 
ώσιν ικανά, όπως έκαστος έπαρκή έλευθέρως είς όλας του 
τάς άνάγκας καί αναπτύσσει έκτενώς όλα του τά προτε
ρήματα. Ώς μέσα είς έπίτευξιν καί προπαρασκευήν τοΰ 
τοιούτου μέλλοντος τής γενικής ευδαιμονίας καί τής έλευ- 
Οερίας ή περί ής ό λόγος έργατική διακήρυξις διατυπόνει 

τάς έπομένας προτάσεις :
α') Νομική καί πολιτική ίσότης όλων τών πολιτών 

άνευ δικρίσεως γένους καί καταστάσεως.
β') Καθολική ψηφοφορία δι’ όλα τά άξιώματα τοΰ δη

μοσίου βίου, έκαστος δέ δημόσιος λειτουργός έστω έπί 

μισθω καί μετακλητός.
γ ) Απόλυτος έλευθερία του τύπου, τών συναθροίσεων 

καί τών συνεταιρισμών έν γένει, κατάργησις τής προφυ- 
λακίσεως, καί έξασφάλισις τής προσωπικής έλευθερίας 
εναντίον τών έξαιρετικών νόμων καί τών καταχρήσεων 
τής έξουσίας τών άρχών. Πάσα αρχή έστω πάντοτε υπεύ
θυνος διά τάς πράξεις της, τό δέ Κράτος ύπόχρεων είς 
άποζημίωσιν διά τά λάθη τών υπαλλήλων αύτοΰ.
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δ') Κατάργησις τοΰ ύπουργείου τών έκκλησιαστικών.
ε') Κατάργησις τοΰ τακτικού στρατοΰ καί άντικατάστα- 

σις αύτοΰ διά τής εθνοφυλακής.
ς·') Μοναδικός καί προοδευτικός φόρος έπί τοΰ κεφα

λαίου, έπί τοΰ εισοδήματος καί έπί τών κληρονομιών· 
άπό πάσης δέ φορολογίας απαλλαγή τών διά τήν άνθρω- 
πίνην υπαρξιν έφοδίων τής πρώτης ανάγκης.

ζ') Πλήρης έλευθερία σχέσεων μεταξύ τών έργατικών 
έταιριών άφ’ ένός, καί τών κεφαλαιούχων, έργοστασιαρ- 
χών καί ιδιοκτητών άφ’ έτέρου, πρός παν ότι άφορα τήν 
έργασίαν. Έπομένως έλευθερία τών έργατικών συνασπι
σμών καί άπεργιών.

η') Δημοτική αυτονομία καί έλευθερία τών δήμων είς 
ομοσπονδιακός ενώσεις κατά τό μέτρον τών δημοσίων 
άναγκών.

θ') Νομική άναγνώρισις τών έργατικών έταιριών πα
ραγωγής, πίστεως, καταναλώσεως, άμύνης, έκπαιδεύ- 
σεως καί άλληλοβοηθείας, άνευ άλλου όρου παρά τήν άπό- 
δειξιν τής ύπάρξεώς των.

ι') ‘Άμεσος άνάθεσις τών δημοσίων έργων είς εργατι
κός εταιρίας.

ια') Παραχώρησις είς τούς έργάτας καί τούς συνεταιρι
σμούς αύτών δωρεάν τής χρήσεως τών ακινήτων κτημά
των τοϋ δημοσίου, τής ένορίας, τοΰ στέμματος, ώς καί 
τών ακαλλιέργητων γαιών, έπί τώ δρω τό μέν αναπαλ
λοτρίωτου δικαίωμα τής ιδιοκτησίας νά μένη είς τούς 
δήμους ή είς τό έθνος, οί δέ έργάται νάπληρώνωσιν εισφο
ράν τινα διά τάς δημοσίας δαπάνας. Μετατροπή τών άκι- 
νήτων κτημάτων τών φιλανθρωπικών καταστημάτων είς 
δημόσια χρεώγραφα, διά τό τέλος ΐνα δοθώσι τά κτήματα 
ταΰτα έπίσης είς δωρεάν χρήσιν πρός τούς έργάτας καί 
τούς συνεταιρισμούς αύτών κατά τούς προμνησθέντας 
όρους.

ιβ’) Βαθμιαία εισαγωγή τών δήμων καί τής έπικρατείας 
ΕΤΟΣ 10-ΦΪΛ. 116—OKTUBPIOS 1882. 24
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έν χαταστάσει, ώστε νά χορηγώσιν ύπό τούς αυτούς προ- 
μνησθέντας όρους πρός τούς έργάτας ζαί συνεταιρισμούς 
αυτών δωρεάν τήν χρήσιν τών γηπέδων, τών οικιών, τών 
καταστημάτων, τών εργοστασίων ζαί έν γένει όλων τών 
τής εργασίας οργάνων.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ-

Έζ τών έπί τής τηλεγραφικής συγκοινωνίας κατα
στατικών πληροφοριών, τών δημοσιευθειβών έσχάτως έν 
τή ’Εφημέριοι τής Κυβερνήσεως πληροφορούμεθα τά περί 
τών τηλεγραφικών έν Έλλάδι εισπράξεων κατά τάς ποώ- 
τας έξαμηνίας τών έτών 1880, 1881 καί 1882. Ένώ 
κατά τήν ά εξαμηνίαν τοΰ 1880 είσεπράχθησαν άπό τη
λεγραφημάτων δοαχμαί 320,455, κατά τήν ά έξαμηνίαν 
τοΰ 1881 είσεπράχθησαν 454,972 καί κατά τήν ά έξα
μηνίαν τοΰ 1882 είσεπράχθησαν 445,840. Άφαιρουμέ- 
νων τών είς τήν Ανατολικήν Έταιρίαν, ζαθο διαχειριζο- 
μένην τάς ύποβρυχίους τηλεγραφικός γραμμάς, άνηζόν- 
των έζ τών άνωτέρω εισπράξεων, ήτοι 122,408 διά τήν 
ά έξαμηνίαν τοΰ 1880, καί 204,428 διά τήν ά έξαμηνίαν 
τοΰ 1881 καί 119,795 διά τήν ά έξαμηνίαν τοΰ 1882, 
αί υπέρ τοΰ δημοσίου τής Ελλάδος καθαραί εισπράξεις 
κατά τάς έν λόγω έξαμηνίας έχουσιν ώς έξής :

1880 ά εξαμηνία δρ. 198,046
1881 β » » 250,443
1882 » » » 326,045

Ή, τήν όποιαν μαρτυρεί ή άνωτέρω κλίμαξ, αύξησις τών 
τηλεγραφικών εισπράξεων άνήκει είς τό κανονικόν φαι
νόμενου τής έπιτάσεως τής τηλεγραφικής συγκοινωνίας. 
‘Όσον προβαίνει ή νεωτέρα έποχή, τόσον περιβάλλεται ό 
βίος αύτής ταχύτερον χαρακτήρα, επομένως καί ή τηλε-
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γραφική συγκοινωνία άποκαθίσταται μάλλον αναγκαία 
είς τήν άνάπτυξιν τών σχέσεων τών ζανωνικών. Έν τού- 
τοις πρέπει, είς ολοσχερή έκτίμησιν τοΰ έκτεθέντος άπό 
τών τηλεγραφικών εισπράξεων πορίσματος ζαί χάριν, έπί 
ϊσοις, συγζρίσεως τών έν λόγω έξαμηνιών, νά άφαιρεθή 
έζ τών εισπράξεων τής πρώτης έξαμηνίας τοΰ 1882 ή 
ποσότης δραχμών 42,430, άνηζουσών είς τήν τηλεγρα- 
φιζήν κίνησιν τών νέων έπαρχιών, ήτις έλλείπει έζ τών 
ύπολογισμών τών ετέρων πρώτων έξαμηνιών τοΰ 1880 
καί 1881.

ΔυνάμεΟα νά μελετήσωμεν τά περί τάς εισπράξεις τών 
προκειμένων έξαμηνιών άπό τριών κεφαλαιωδών έπό- 
ψεων, έξ ών ή μέν άφορα είς εισπράξεις άπό ιδιωτικών 
τηλεγραφημάτων έν τώ έσωτεριζώ τής Έπικρατείας, ή 
δέ είς εισπράξεις άπό ιδιωτικών τηλεγραφημάτων δίευ- 
Θυνομένων έκ τής άλλοδαπής ή πρός τήν άλλοδαπήν, ή 
δέ είς εισπράξεις άπό έπισήμων τηλεγραφημάτων διευ- 
θυνομένων έκ τής άλλοδαπής ή πρός τήν άλλοδαπήν. Θέ- 
λομεν διεξέλθει καί τάς τρεις έπόψεις διαδοχιζώς.

Α.'. Έν γένει τά ιδιωτικά τηλεγραφήματα έν τώ έσω
τεριζώ τής Έπιζρατείας είσήνεγκον είς τόν δημόσιον θη
σαυρόν κατά τήν ά έξαμηνίαν 1880 δρ. 133,928, κατά 
τήν ά έξαμηνίαν 1881 δρ. 165, 069 καί κατά τήν ά έξα
μηνίαν 1882 δρ. 217,356,

Β’. Έν γένει τά ιδιωτικά τηλεγραφήματα, τά διευθυνό- 
μενα έζ τής άλλοδαπής ή προς τήν άλλοδαπήν, είσήγα- 
γον είς τόν δημόσιον θησαυρόν κατά τήν ά έξαμηνίαν 
1880 δρ. 150,629, κατά τήν ά έξαμηνίαν 1881 δρ, 196, 
118, ζαί ζατά τήν ά έξαμηνίαν 1882 δρ. 205,717.

Γ'. Έν γένει τά έπίσημα τηλεγραφήματα, τά διευθυ- 
νόμενα έκ τής άλλοδαπής ή πρός τήν άλλοδαπήν, είσή- 
γαγον είς τόν δημόσιον θησαυρόν ζατά τήν ά έξαμηνίαν 
1880 δρ. 30,899, κατά τήν ά έξαμηνίαν 1881 δρ. 93, 
784 καί ζατά τήν ά έξαμηνίαν 1882 δρ. 22,727. Ο;

I
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άριθμοί ούτοι πρέπει νά συνδυασθώσι πρός τήν μείζονα ή 
ελασσόνα διπλωματικήν δραστηριότητα τών Ελληνικών 
κυβερνήσεων καθ' έκάστην τών ύπό έξέτασιν πρώτων εξα
μηνιών τών έτών 1880, 1881 και 1882, έφ’ όσον αλη
θεύει ότι έχουσι και οί άριθμοί τάς άποζαλύψεις των.

Καθ' όσον έξάγεται έζ τοϋ συνόλου τών τηλεγραφι
κών εισπράξεων, σημαντικότερος έπί τής τηλεγραφικής 
συγκοινωνίας μήν ύπήρξεν ό Μάρτιος κατά τήν ά εξαμη
νίαν 1880 (δραχ. 56,877), ό 'Απρίλιος κατά τήν ά έξα- 
μηνίαν 1881 (δρ. 95,211) καί ό Ιούνιος ζατά τήν ά έξα- 
μηνίαν 1882 (δρ. 91,386). Τελευταίος δέ είς τήν μη- 
νιαίαν κίνησιν τής τηλεγραφικής συγκοινωνίας ύπήρξεν 
ό Φεβρουάριος κατά τήν ά εξαμηνίαν I 880 (46,419), ό 
’Ιούνιος ζατά τήν ά εξαμηνίαν 1881 (δρ. 66,220) καί ό 
Φεβρουάριος κατά τήν ά εξαμηνίαν 1882 (δρ. 46,019).

AIIWIA 1ΙΓΩΧΕΥ3ΙΣ liU ΧΡΕΩΚΟΜΙΑ-

"Οπως οί έμποροι ούτω καί αί επικράτεια*,  πτωχεύουσι 
καί χρεωζοποΰσι. Ατυχείς έπιχειρήσεις, συμφοραί οικο
νομικά! καί άνατροπαί κοινωνικά! καταβροχθίζουσι πολ- 
.ακίς ουχι τα ιοια των έμπορων η των επικρατείων κε

φάλαια, άλλά καί εκείνα τά όποια παρ’ άλλων προμη
θεύονται ούτοι διά μέσου τής δανειστικής μεθόδου. 'Εν 
τή άνώτερα βία δέν δυνάμεθα νά εύρωμεν δόλον καί κα
ταλογισμόν είς έκείνους, οί όποιοι ύπό τό βάρος τής δυ
στυχίας συντρίβονται. Είναι περιστάσεις καθ' άς δανεί
ζεται τις μετ' άγαθής συνειδήσεως καί άπόλλυσι τό δα- 
νεισθέν ποσόν μετά αθώας ένεργείας. Πτωχεύει άπό χρή
ματα, άλλ’ όχι καί άπό τιμήν. — Όταν όμως οανείζη- 
ταί τις έπί τώ σκοπώ ίνα καταβροχθίση τάς ξένας περιου
σίας, όταν ό δόλος ζαί ή άπάτη συνοδεύωσι τάς πράξεις 

του, όταν ή άσωτεία είναι τό σύνθημά του, δύναται νά 
είναι άτομον (έμπορος), δύναται νά είναι όμάς, άτομον 
(δήμος ή Κράτος), ή άνηθιζότης άποτελεϊ τόν κύριον χα
ρακτήρα. του. Τότε δέν δυστυχεί, ίνα έλζύση πρός εαυτόν 
τής πτωχείας τήν συγζατάβασιν τότε ζλέπτει καί λη
στεύει, ίνα τό στίγμα τοΰ χρεωκόπου έπί τοΰ μετώπου 
οεχΟή.

Όσον αφορά ιδιαιτέρως τήν επικράτειαν, ή πτώχευσις 
κτυπά τήν Ούραν αύτής οσάκις έζ περιστάσεων άνωτέρας 
βίας, τό Κράτος ύποπίπτει είς ανικανότητα νά πληρώση 
τούς δανείστάς του. Ύποθέτομεν ένα δεδικαιολογημένον 
πόλεμον, τοΰ οποίου ή διεξαγωγή αποβαίνει καταστρε
πτική διά τό Κράτος. Βαρεΐαι πολεμιζαί δαπάναι άπεξή- 
ρανον τούς παραγωγικούς τής έπικρατείας χυμούς, καί 
άφόρητοι πολεμικαί άποζημιώσεις, τάς οποίας ό νικη
τής επιβάλλει είς τόν ήττημένον, έρχονται νά συμπλη- 
ρώσωσι τό έργον τής οικονομικής καταστροφής. Δέν 
απαιτείται είμή νά άφαιρεθώσι και έπαρχίαι τινές τής 
άτυχησάσης έν πολέμω χώρας, ίνα καταρτισθή πλή
ρης τής έθνικής συμφοράς ή είκών. Είς τοιαύτην περί- 
πτωσιν τί έννοοΰσιν οί δανεισταί τής έπικρατείας; Έχου- 
σιν άπέναντι αύτών πονηρόν ζαί καταχραστήν οφειλέτην 
ή άπ’ έναντίας άξιον συμπάθειας δυστυχή;

Έν τή αυστηρά τοΰ δικαίου έννοια δέν εύρίσζομεν ότι 
τό Κράτος, ύπό τό βάρος τοιαύτης συμφοράς διατελοΰν, 
αποκλείεται τών κοινών τής ιδιωτικής πτωχεύσεως βοη
θημάτων. Ή ατυχία καί πρός τόν ένα καί πρός τούς 
πολλούς, όταν έρχηται, διατηρεί τήν αύτήν φυσιογνω
μίαν. Βεβαίως ή πτώχευσις τοΰ Κράτους δέν θέλει κη- 
ρυχθή ύπό έμποροδικείου, ούδέ αί κατά τό ιδιωτικόν δί
καιον σφραγίδες Οέλουσιν έπί τής δημοσίας περιουσίας 
τεθή. Άλλά τό Κράτος θέλει είπεΐ είς τους δανειστάς 
του : ιδού ή συμφορά, ιδού ζαί ή κατάστασις· δέχεσθε 
τόσα τοϊς °/0 έπί τών άπαιτήσεών σας; Καί οί δανεισταί
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Οέλουσιν εννοήσει όλον τό βάθος τής τοιαύτης γλώσσης, 
Οελουσι μετάσχεί εις τήν συμφοράν, καί μετά τόν συμβι
βασμόν θά έπέλθη ή νέα τής δημοσίας πίστεως τάξτς. 
Τό μεν Κράτος θά εύρη είς τάς μελλούσας έπιχειρήσεις 
του τήν πίστιν τήν όποιαν αξίζει, οί δέ δανεισταί, μέχρις 
ού λησμονήσωσι τά χρηματιστικά τραύματά των θέλου- 

άσφαλέστερου νά έμπι- 
τούς οργανισμούς τών

το
είς

τοΰ δικαίου συνέπεια, δέν 
ς τήν εθνικήν 

ή ζωή είναι

πρέπει νά έπείσθη περί τής έφημέρου ύπάρ- 
έάν δέν ήκουσε τον κώδωνα τών τελευταίων 
ετοιμάζεται νά τον άκούση· καί, καθώς ό 

ούδέ τον σκοπόν ουδέ τόν και- 
Έκεινο τό όποιον έθεωρή- 

ό νά έχη δηλαδή μετά 
ήν πίστιν

σιν ϊδει ότι δέν είναι πάντοτε 
στεύωνται τά χρήματά των 
κυβερνητών.

Τοιαύτη είναι ή αυστηρά 
είναι όμως καί ό σκοπός τής ύφαινούση 
δύναμίν πολιτικής τέχνης. Του Κράτους 
αίωνία, αί άτυχίαι πρός τάς εύτυχίας συμψηφίζονται έν 
τώ διαστήματι τοΰ μακροΰ αύτής χρόνου, καί μάλιστα 
πολιτικόν συμφέρον ύπατον επικρατεί ακριβώς κατά τήν 
περίοδον τών εθνικών συμφορών, ΰα κράτη ή πολιτεία τήν 
κεφαλήν της όρθίαν. Ίνα κηρύξη ή επικράτεια τήν πτώ- 
χευσίν της, 
ξεως αύτής· 
ημερών της, 
έμπορος, δέν έχει βεβαίως 
ρόν νά πτωχεύη άδιακόπως. 
σαμεν ώς φυσικήν κατάστασιν, 
τήν πτώχευσίν της η επικράτεια τήν πίστιν τήν οποίαν 
άξίζει, μεθ' όλην τήν αξιωματικήν αλήθειαν αυτού, είναι 
ακριβώς δ,τι πτοεί τήν κυβερνητικήν έπιστήμην περισ
σότερον. Είναι απλούς λόγος νά κλεισθή τις έξω τών 
πυλών τής κοινωνικής πίστεως, άλλ’ εννοεί έκαστος ότι 
πρέπει νά θυσιάση καί το τελευταίου μέσον του ΐνα άπο- 

ποΐος στρατηγός έλεγε 
ότι ήτο έτοιμος νά θυσιάση 

του όπως άρχίση έκ νέου 
εται πολύ ακόμη γενι- 

τά μέλη αύτής, συ

πρέπει νά θυσιάση και
φύγη τούτο. Δέν ένθυμούμεθα 
καί μετά 
και
την 
κώτερον περισυνάζει ή οικογένεια

τάς ατυχίας του, 
:όν τελευταίου στρατιώτην 
δοκιμήν. ΊΙ πολιτεία σκέπ

στέλλει τά ιστία τού ταλαιπωρημένου πλοίου της καί 
πλέει έκ νέου είς τό πέλαγος, έάν τά άγρια τής τρικυ
μίας κύματα δέν κατέπιον τήν ακμήν καί τήν έλπίδα της 
ζωής.

Έάν περί τής πτωχεύσεως τού Κράτους τοιαύται είναι 
αί κρατούσαι ίδέαι καί αί σώζουσαι, τί νά εϊπη τις περί 
τής χρεωκοπίας τού Κράτους, ήτις είναι τό έγκλημα ε’ις 
τό τετράγωνόν του ·, "Οταν ή ληστεία αποχαιρέτα τά 
δάση καί έγκαθιδρύηται έπί τού τής πολιτείας ιερού, δέν 
απαιτείται πιστοτέρα είκών τής καταλαβούσης τήν χώ
ραν κοινωνικής άχρειώσεως. Οί νόμοι, όπως έκτελεσθώ- 
σιν έναντίου τοΰ Κράτους, δέν έχουσι τήν άπαιτουμένην 
ίσχύν, ή άνηθικότης προκηρύσσεται έπί τού μετώπου τής 
πολιτείας, καί τοϋ δικαίου ή σημαία καταρρίπτεται άπό 
τοΰ ίστοϋ αύτής. Τότε μεταξύ τών ’ιδιωτών, οΐτινες δέν 
δύνανται νά ζήσωσιν έν τή άτιμία, καί τοΰ Κράτους, όπερ 
διεζεύχθη πρός τήν τιμήν, σχηματίζεται χάσμα τό όποιον 
ή πίστις δέν ύπερπηδά. ΊΙ τιμωρία τοΰ παραβαίνοντος 
τόν ηθικόν νόμον δέν άργεΐ, διότι τίθεται έκτος αύτοΰ, 
όσον ισχυρός καί άν είναι. "Οστις δέν τιμά τήν ύπογρα- 
φήν του δέν δύναται νά άπαιτή νά τήν τιμώσιν οί άλλοι. 
"Ερχονται ούτω περιστάσεις κρισιμώταται, τό Κράτος 
έπικαλεΐται τήν πίστιν τοΰ κοινού, καί τότε βλέπει ότι 
τά μέν ώτα είναι κεκλεισμένα τό δέ βαλάντιον έρμητι- 
κώς κλειστόν.

ΊΙ δημοσία χρεωκοπία ένεργεϊται κατά διαφόρους τρό
πους. Μεταξύ αύτών ό αρχαιότερος καί νυν έτι έν χρή- 
σει κατά τάς βαρβαρικάς τής ’Ανατολής έπικρατείας είναι 
ή έλάττωσις τής πολυτίμου έν έκάστω νομίσματι ύλης. 
’Επειδή τό Κράτος έχει είς χεϊράς του τήν νομισματο- 
ποιίαυ, δανεισθέν έπί νομίσματι δεδομένου βάρους, όταν 
έλθη ό χρόνος τής πληρωμής, έκδίδει νόμισμα έλαφοό- 
τερον έπί τή αύτή τοΰ προτέρου τιμή, κλέπτον ούτω 
παρά τών δανειστών του τήν τοΰ πολυτίμου μετάλ
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λου διαφοράν. Άλλ’ ή κοινωνία δεικνύει τάσεις ζυγι
στικάς μεταξύ τών δύο νομισμάτων; Είναι περίπτω- 
σις αύτη, τήν όποιαν ή χρεωκοπία παρακάμπτει, δίοουσα 
εις τά νομίσματά της τό αύτό μέν βάρος, είσάγουσα όμως 
έν τώ μίγματι τοΰ πολυτίμου μετάλλου πλειοτέραν τήν 
δόσιν τοΰ εύτελοΰς. Ούτω δανειζόμενη ή επικράτεια διά 
νομισμάτων περιεχόντων 10 π. χ. τοΐς °/() εύτελοΰς με
τάλλου, πληρόνει διά νομισμάτων περιεχόντων 40 τοΐς 
ο/θ έξ αύτοΰ. Άλλά και ή μέθοδος αύτη έπί τέλους ά- 
ποκαλύπτεται- ούτε ή δύναμις τής αρπαγής ούτε ή 
τέχνη τής απάτης συνεμάχησαν ε'ις τό διηνεκές μετά 
τοΰ χρόνου. Τό έπιδιωκόμενον αποτέλεσμα, νά ώφεληθή 
τό Κράτος τήν διαφοράν, ήτο λοιπόν πρόσκαιρου, ή πρός 
αύτό δυσπιστία έκορυφοΰτο καί κατά τήν μέθοδον ταύτην, 
οικονομικόν δέ χάος έδημιουργεΐτο διά τής τών νομι
σμάτων κυβερνητικής νοθείας καθ’ όλας τής κοινωνίας 
τάς συναλλαγάς.

Έτέρα μέθοδος είναι ή διά τής βίας, τρόπον τινα, χρεω
κοπία. Κατά τόν μεσαιώνα οί δανείζοντες τό Κράτος 
’Ιουδαίοι έδιώκουτο πέραν τών ορίων αύτοΰ, δημευομένης 
τής περιουσίας των καί άπειλουμένης τής άντιχριστιαν:- 
κής ζωής των. Μεταγενέστερον οί εγχώριοι χριστιανοί 
δανεισταί τής έπικρατείας έτίθεντο υπό άλλην μάχαιραν, 
έκηρύττοντο έχθροί τής βασιλείας, έφυλακίζοντο οι’ άπο- 
κρύφων ένταλμάτων αύτής καί έγίνοντο άφαντοι, κατασχο- 
μένης τής περιουσίας των ύπέρ τοΰ δημοσίου. Δικαστηρίου 
είχε σχηματισθήέν Γαλλία κατά τόν 17 αιώνα εναντίον τών 
έχόντων απαιτήσεις κατά τοΰ δημοσίου, ύπό τήν αιγίδα 
τοΰ οποίου έλειτούργει ή τής δημοσίας χρεωκοπίας μη
χανή, περιοριζομένων τών χρεών τής έπιζρατείας είς τό 
ήμισυ ζαί τό τρίτον αύτών. Ό ύπουργός τών Οικονομι
κών τής Γαί,λίας Tei’iai, έπί Λουδοβίκου ΙΔ', έοογμάτιζε 
τήν αναγκαιότητα καί νομιμότητα τής δημοσίας χρεωκο
πίας άπαξ τούλάχιστον ζατά πάσαν εκατονταετηρίδα.

Έν γένει ή δημοσία χρεωκοπία σκοπεί τήν καταβρό
χθισα τών έμπεπιστευμένωυ είς τήν επικράτειαν ξένων 
κεφαλαίων. Ένεργεϊται δέ αύτη τό πρώτον μέν ζατά μι
κρόν ζαί, ούτως είπεΐν, είς τό αφανές- κατόπιν ή έπί τών 
άλλοτρίων ό’ρεξις επιτείνεται, μέχρις ού ζαί είς παντελή 
άρνησιν τών δημοσίων δανείων δύναται νά φθάση. Άλλ’ 
ώς είπομευ, ή κυβερνητική έπί τοιούτων θεμάτων επι
στήμη προτιμά πάντοτε τήν απατηλήν μάλλον οδόν, χω
ρίς νά λησμονή καί τά τής ψυχολογικής βίας μέσα. Ό 
ζαταβιβασμός τοΰ τόκου, έπί δανείων συμπεφωνημένων 
έπι τόκω μείζονι ζαί χρόνω έτι διαρζοΰυτι, αποτελεί 
μίαν τής δημοσίας χρεωκοπίας έποψιν, κατά τήν όποιαν 
έζλέγεται ώς περίοδος τής εφαρμογής έκείνη, καθ’ ήν 
οί κεφαλαιούχοι εύρίσκονται ύπό τήν πίεσιν μεγάλης πο
σότητος κεφαλαίων άζητήτων.

Δέν σζοποΰμεν, ίνα άπαριθμήσωμεν όλα τά στρατηγή
ματα, τά όποια μεταχειρίζονται αί κυβερνήσεις, όπως ζατά 
τούτον ή έζεΐνον τόν τρόπον Οέσωσιν ένα ή πλείονας όνυχας 
έπί τής είς χεϊρας των περιουσίας τών δανειστών αύτών. 
’Έν όμως μέσον, ώς έζ τής μεγάλης κατ’ αύτό καταχρή
σεως, δεΐται μνείας ιδιαιτέρας. Είναι τό κυβερνητικόν χαρ
τονόμισμα, όταν άνευ άντιζυγίου, άλογίστως ή έγκλημα- 
τικώς, ρίπτηται είς τήν κυκλοφορίαν. Μεγαλείτερον τι
ναγμόν δέν δύνανται νά ύποστώσι τά οικονομικά τής έπι
ζρατείας πράγματα, παρά όταν ή γενική πίστις αύτής 
ρίψη τόν ύπέρ τών όλων κύβον ύπό τόν τύπον τοΰ χαρ
τονομίσματος. Χάρτης τότε, σύμβολον έχων τό ψεύδος, 
αναλαμβάνει τό έργον νά έξοφλήση τούς τής έπικρατείας 
οανειστάς, μετ’αύτών δέ ζαί τούς τών ιδιωτών έπίσης. ΊΙ 
οικονομική ιστορία τοσάκις είδε τήν κατάχρησιν τοΰ χαρ- 
τονομισματιζοΰ τής δημοσίας πίστεως μέσου, ώστε ζαί 
ή χρήσις αύτη τοΰ μέσου τούτου κατέστη ύποπτος είς τήν 
άπό τών φοβερών έξ αύτοΰ δοκιμασιών εύπαθή ζαταστά- 
σαν εθνικήν οικονομίαν. Έν τούτοις ένώ ή ζατάχρησις 
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τοΰ χαρτονομίσματος είναι χρεωζοπία, ή χρήσις αύτοϋ 
ανήκει εις οικονομικήν έννοιαν, τής οποίας ή τελική 
άνάπτυξις ανήκει ούσιωοώς εις τό μέλλον. Διότι, ζατά 
μέρος τιθέμενων όλων τών ύπερβολών και όλων τών 
αμαρτημάτων, τό Κράτος πάντοτε είναι ό μεγαλείτερος 
κεφαλαιούχος τής πίστεως, τής οποίας ό τελευταίος λό
γος οέν είναι βεβαίως ή έκρυθμος ζατάχρησις, άλλ’ ή λε
λογισμένη χρήσις.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ-

Πολλά είδη αγορών ύπάρχουσι και ·η χρηματιστική 
αποτελεί έξ αύτών μίαν ούχί βεβαίως τήν όλιγώτερον 
σημαντικήν. Κατ’ ούσίαν είναι αγορά πίστεως, δηλαδή 
τοΰ μεγαλειτέρου παράγοντος τής νεωτέρας εθνικής οικο
νομίας. Κατά τόν παρελθόντα Δεκέμβριον 1881 έπραγ- 
ματεύθημεν τά περί τών τιμών τής χρηματιστικής άγορας 
τών Αθηνών ύπό τρεις κεφαλαιώδεις κατηγορίας· ά) ομο
λογία·. δημοσίων δανείων, β') μετοχαί Τραπεζών ζαί γ") 
μετοχαί έπιχειρήσεων. Θέλομεν ούτω συνδυάσει έπί τών 
αύτών Θεμάτων τάς τότε τιμάς πρός τάς ζατά τά τέλη
τοΰ Σεπτεμβρίου 1882 τρέχουσας, δπως χρησιμεύση ή
σύγζρισις είς τήν μελέτην τών σχετικών οικονομικών

Δ«»ίμ6ρ. 1881

φαινομένων.
Σικ:ίμ.ίρ. 1882ά) Δημόαι» Αίνε x

Τών 120,000,000 φρ. πρός 5 τοϊ; °/£, φρ. 360 360
Τών 60,000,000 » » 6 » » 440 432
Τών 26,000,000 » 6 0 » 423 422
Τών 10.000,000 » 6 0 » 210 210
Τών 28,000,000 δρ. » 9 > δρ. 305 304
Τών 28.000,000 » 8 0 » 295 293
Τών 6,000,000 » 6 • 123 116
Τών 4,000,000 » 8 » » 286 290
Τών έτών 1824 καί 1825 λ. στ. 80 ι/, 79

6’) Τράπιζαι Σικ-.ίμδρ. 1882 Δε«ίμ6ρ. 1

Εθνική Τράπεζα δρ. 4,910 4,175
Λαχειοφόρον δάνειον αύτή; φρ. 191 160
Γενική Πιστωτική Τράπεζα » 386 17ί 395
Τράπεζα Βιομηχανική; Πίστεω;
Ναυτική Τράπεζα ’Αρχάγγελο;

0 143 150
» 55 64

Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως » 200 300
Εμπορική Τράπεζα ’Αλεξάνδρειά; )) 55 75
Γενική Τράπεζα Αίγυπτου • 540 580

γ’) ‘EitiyEipijssi;

Σιδηοόδρο; Αθηνών καί Πειραιώ; δρ. 350 130
Μεταλλουργεία Λαυρίου φρ. 204 162
Γαλλική Έταιρία Λαυρίου 0 630 830
Φωταέριον ’Αθηνών δρ. 160 270

Φωταέριον Πειραιώ; 0 300 300
Μάρμαρα τή; Πάρου φρ. 400 500
Ελληνική Άτμοπλο'ίκή Έταιρία δρ. 280 175
Πανελλήνιο; Άτμοπλοϊκή Έταιρία. » 180 250

< ί»

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ-

Ό περί μεταλλείων, ορυχείων ζαί λατομείων νόμος τή 
22 Αύγούστου 1861 άριθμεΐ τάς πρώτας ύλας, τάς όποια 
διά τών διαφόρων μεθόδων τής μεταλλευτικής ζητεί ό 
άνθρωπος έζ τών σπλάγχνων ή τής έπιφανείας τής γής. 
II νομιζή αΰτη περιγραφή συνδυάζεται προς τήν καθο
λικήν έπί τοϋ κλάδου τούτου επιστήμην, ήτις δίδει τόν 
κύριον λόγον είς τήν τέχνην καί τάς διαφόρους έφαρμο- 
γάς αύτής. Ιδού πώς έχει ή τοΰ ελληνικού νομοθετήμα- 
τος περιγραφή τών ύπό έξέτασιν ύλών. α') Έκ τής έπό- 
ψεως τών μεταλλείων, χρυσός, άργυρος, λευκόχρυσος, 
ύδράργυρος, μόλυβδος, σίδηρος, χαλκός, κασσίτερος, ψευ
δάργυρος, βυσμούθιον, κοβάλτιου, αρσενικόν, μαγγανή- 
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σιον, στίλβιον, μολυβδαίνιον, ούράνιον, νικέλιον, χρωμίου 
κλπ. θειον, ανθρακίτης, λιθάνθραξ, γαιάνθραξ, γραφίτης· 
β') Έζ της έπόψεως τών ορυχείων, προσχωματικός σί
δηρος, άλατα νίτρου, στυπτηοίας, βιτριολιού, χρυσόκολ
λας, σμύρις, γύψος, μηλόπετραι, σήπιον, μαγνησίτης, βα- 
φιζαί ύλαι, πισσώδεις, ρητινώδεις καί ελαιώδεις ούσίαι ώς 
νέφθι, άσφαλτος, πετρέλαιον, ήλεκτρου ζλπ. γ'.) Έκ τής 
έπόψεως τών λατομείων, λίθοι χρήσιμοι ε’ις τάς τέχνας 
και πρός οικοδομήν, μάρμαρα, σχιστόλιθοι, τιτανόλιθοι, 
μάργαι, άκόναι, πώροι, πλάκες παντός είδους, όφϊται, γρα- 
νιται, βασάλτοι, πυροποικίλοι, ζίσσαρις, θηραϊκή γη, 
όψιανος, άμμΐται, πυριται, άμμος παντός είδους, τόρφος.

Ποια άκριβώς είδη καί καθ' όποιας ποσότητας περιλαμ
βάνει ή ελληνική γή έζ τών ανωτέρω πρώτων τής καθό
λου μεταλλευτιζής ύλών, είναι ζήτημα πραγματιζόν, τό 
όποιον συνδυάζεται πρός τήν έν σπαργάνοις έτι περιστρο
φήν τών κλάδων τούτων τής φυσικής έν τή χώρα παραγω
γής. Είναι όμως καί είδη, τών όποιων τήν παραγωγικήν 
έκ τής έλληνικής γής έννοιαν δυνάμεθα νά παραζολουθή- 
σωμεν μεθ’ ίζανοΰ, κατά τό μάλλον ήήττον, βαθμού ακρί
βειας. Ούτω, κατά τάς ένέτει1881 δημοσιευθείσας κατα
στατικός τοϋ ύπουργείου τών οικονομικών πληροφορίας, ή 
έτησία παραγωγή τής Ελλάδος έχει ώς έξής όσον αφορά 
τά επόμενα είδη- α') ή Ελληνική έταιρία τών Μεταλλουρ
γείων τοΰ Λαυρίου παρήγαγεν 8,750 τόνουςμολύβδου, οΐ
τινες πρός 590 δραχμάς ίσοδυναμοΰσι πρός δρ. 5,160,000- 
β') ή Γαλλική έταιρία τών Μεταλλείων τοϋ Λαυρίου πα- 
ρήγαγε άφ’ ένός μέν 60,000 τόνους μεταλλεύματος ψευ
δαργύρου, οΐτινες πρός 50 δρ. ίσοδυναμοΰσι πρός δραχ. 
3,000,000, άφ’ έτέρου δέ 36,000 τόνους μεταλλεύματος 
μολύβδου, περιέχοντος 8 τοΐς °/θ άργυροΰχον μόλυβδον, 
ήτοι μετά έζζαμίνευσίν 2,160 τόνους μολύβδου, οΐτινες 
πρός 500δρ.ίσοδυναμοΰσι προςδρ. 1,080,000-γ') Τό γαι- 
ανθραζωρυχεΐον Κύμης παρήγαγεν 7,000 τόνους γαιαν- 

θράζων, οΐτινες πρός 20 δραχ. ίσοδυναμοΰσι πρός δραχ. 
140, 000- δ') τό γαιάνθραζωρυχεϊον Ώρωποϋ παρήγαγε 
3,500 τόνους, οΐτινες πρός 20 δρ. ίσοδυναμοΰσι πρός δρ. 
70,000- ε') τό Οειορυχεΐον Μήλου παρήγαγεν 1,000,000 
οκάδων θείου, αΐτινες πρός 20 λεπτά ίσοδυναμοΰσι πρός 
δρ. 200,000- ς-') σμύρις Νάξου δρ. 502,000- ζ') μυλόπε- 
τραι Μήλου δραχ. 80,000- η') γύψος Μήλου δρ. 12,000. 
Τό όλον τής άπό τών έζτεθέντων ειδών ένιαυσίας φυσικής 
παραγωγής τοϋ έλληνικοϋ έδάφους ανέρχεται ούτω είς 

δρ. 10,174,000.
Βεβαίως τό ποσον τοΰτο δέν δύναται νά θεωρηθή άνά- 

λογον πρός τόν φυσικόν πλούτον, τόν όποιον κρύπτουσίν 
έν έαυτοϊς τά σπλάγχνα τής έλληνικής γής. Πάντως όμως 
ύποδηλοϊ τήν ύπό τούς νεωτέρους βιομηχανικούς όρους 
περιμενομένην, έπί μάλλον καί μάλλον, έπίτασιν τών έν 
λόγω κλάδων τής φυσικής τοϋ τόπου παραγωγής. Τό 
■ηφαιστειογενές τής χώρας είναι προφανές, καί τά γαιο- 
λογιζά αύτοΰ άποτελέσματα δέν δύνανται νά ζαθυστερώ- 
σιν έπίσης. Άλλ’ άπαιτεΐται οργανισμός τοϋ μεγάλου 
έπιχειρηματικοϋ πνεύματος, εμπιστοσύνη είς τά κεφάλαια, 
ζαί χρόνος διά τήν τελεσιουργόν τής όλης βιομηχανικής 
τοϋ τόπου άναπτύξεως αρμονίαν.

ΑΞΙΑΙ ΓΑΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

(Σονίχεια. "15. φυλ. 115 σελ. 312)

3. ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ. Διά τών άπό 31 Μαΐου 

1878 ύπό στοιχ. ε’ ζαί ς·' πράξεων τοΰ ύπουργικοΰ συμ
βουλίου ή κατά στρέμμα τιμή τών άσζεπών καί τών πε- 
φυτευμένων έθνιζών γαιών τής έπαρχίας ταύτης ώρίσθη 

ως εςης :
Δήμος X α λ ζ ι ο έ ω ν. Χωρίον Δοκός, ασκεπείς πο-



382 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΑΞΙΑΙ ΓΑΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 383

τιστιζαί ά τάξεως δρ. 230, ξηρικαί ά τάξεως 70, β' τά
ξεως 30. Μύτικας, ασκεπείς ποτ. ά 230, ξηρ. ά80, β' 70. 
"Αγιος Νικόλαος, άσκεπεΐς ποτ. ά 220, ξηρ. ά 70. Ά- 
φράτι, άσκεπεΐς ποτ. ά 230, ξηρ. ά 30, β' 25. Βασιλι
κόν, άσκεπεΐς ξηρ. ά 80, β 60, γ' 20- πεφυτευμέναι ποτ. 
ά 100, ξηρ. ά 70. Φύλλα, άσκεπεΐς ποτ. ά 200, ξηρ. γ' 
25- πεφυτευμέναι ποτ. 250. Κουμαΐ, άσκεπεΐς ξηρ. ά 15. 
Κάτω Μάμουλα, άσκεπεΐς ξηρ. ά 30, β' 25. Γυμνόν, ασκε
πείς ξηρ. ά 25, β' 20- πεφυτευμέναι ποτ. ά 40, ξηρ. ά 
25. Άνω Μάμουλα, άσκεπεΐς ξηρ. ά 25. Μποτίνον, 
άσκεπεΐς ξηρ. ά 15. Χαλκϊς, άσκεπεΐς ξηρ. ά 60, β" 40. 
Βάθεια, άσκεπεΐς ξηο. ά 60, β' 30· πεφυτευμέναι ξηρ. 
ά 80, β' 50.

Δ ή μ ο ς Κ α ρ ι ν θ ί ω ν. Άγια ’Άννα, άσκ. ξηρ. ά 40, 
β' 30. Μαρκάταις, άσκ. ξηρ. ά 10, β' 8. Δράζι, άσκ. ποτ. 
ά 25, ξηρ. ά 20, β' 15. Άχμέταγα, ποτ. ά 40, β' 30, 
ξηρ. ά 30, β' 25. Παπάδες, άσκ. ποτ. ά 25, ξηρ. ά 18- 
πεφ. ξηρ. ά 22. Παγώντας άσκ. ποτ. ά 20, ξηρ. ά 15, β'
10. Σερακίνηκα, άσκ. ξηρ. ά 10· πεφ. ξηρ. ά 12. Βλάχια, 
άσκ. ξηρ. ά 10, β' 9, γ' 8. Στροφυλιά, άσκ. ξηρ. ά 30, 
β' 20. Κεράμια, άσκ. ξηρ. ά 25, β' 18. ’Αχλάδι, άσκ. ξηρ. 
ά 25, β' 20. Πύλη, άσκ. ποτ. ά 20, ξηρ. ά 12, β’ 8· πεφ. 
ξηρ. ά 25. Παλαιόβρυση, άσκ. ξηρ. ά 25, β' 20, γ' 15. 
Τσούκα, άσκ. ποτ. ά 40, ξηρ. ά 25, 6' 20. Σκυλόγιαννη, 
άσκ. ποτ. ά 55, ξηρ. ά 35, β’ 25. ΣπαΟάρι, άσκ. ποτ. ά 
30, ξηρ. ά 20, β’ 15, γ' 10· πεφ. ξηρ. ά 25. Μαντοΰδι, 
άσκ ποτ. ά 60, β' 50, ξηρ. ά 40, β' 35, γ' 30. Τροΰ- 
παις, άσκ. ποτ. ά 22, ξηρ. ά 20, β' 15, γ' 10. Κα7ώβια, 
άσκ. ποτ. ά 25, ξηρ. ά 20, β' 15. Μετόχων, άσκ. ποτ. 
ά 50, β 40, ξηρ. ά 35, β' 25, γ' 20. Φαράκλα, άσκ. ποτ. 
ά 40, ξηρ. ά 20. Κρυόβρυσις, άσκ. ποτ. ά 55, ξηρ. ά 35, 
6' 30. Κερασιά, άσκ. ξηρ. ά 25, β' 20, γ' 15. Μέλαντες, 
άσκ. ξηρ. ά 20, β 12. Στρόφοι, άσκ. ξηρ. ά 20, β' 15. 
Κατσίκια, άσκ. ξηρ, ά 25, β' 20,

Δήμος Μεσαπίων. Βέρτουρα, άσκ. ξηρ. ά 25, 
β' 15, γ' 10· πεφ. ξηρ. ά 25, β' 15. Κυπαρίσι, άσκ. ποτ. 
ά 40, ξηρ. ά 30, β' 20, γ’ 1 5. Τριάς, άσκ. ποτ. ά 60, β' 30, 
ηο. ά 40, β' 25, γ' 20. Μακρυμάλη, άσκ. ποτ. α' 50 β' 

40, ξηρ. α' 30, β' 20, γ' 10. Νεροτριβιά, άσκ. ποτ. ά 
40, β' 35, ξηρ. α' 30, β' 20, γ' 15. Βατώντας, άσκ. ξηρ. ά 
60, 6' 40, γ' 25. Πολιτικόν, άσκ. ποτ. ά 75, β' 50, ξηρ. 
ά 40, 6' 30, γ' 20- πεφ. ποτ. ά 75, β' 50, ξηρ. ά 40, 
β' 30. Ψαχνά, άσκ. ποτ. ά 130, ξηρ. ά 60, β' 40, γ' 25- 
πεφ. ποτ. ά 130, ξηο. ά 70, β' 50. Καστέλα, άσκ. ποτ. 
ά 130, ξηρ. ά 60, β' 40, γ' 25- πεφ. ποτ. ά. 130, ξηρ. 
ά 70, β' 50. Ζούρα, άσκ. ποτ. ά 35, ξηρ. ά 30, β' 20, 
γ' 15. Κοντοδεσπότη, άσκ. ποτ. ά 35, ξηρ. ά 25, β’ 15, 
γ' 10. Απόκρημνος, άσκ. ξηρ. ά 20, β' 15, γ' ΙΟ. Δα
φνώνας, άσκ. ξηρ. ά 15, β' 10. Άκραις, άσκ. ξηρ. ά 20, 
β' 14, γ' 8- πεφ. ξηρ. ά 25, β' 14.

Δήμος Λ η λ α ν τ ί ω ν. Στενή, άσκ. ποτ. ά 35, ξηρ. 
ά 30, β' 20, γ' 15. Γιδαις, άσκ. ποτ. ά 40, ξηρ. ά 35, 
β' 25, γ' 20. Μακροκάπα, άσκ. ποτ. ά 35, ξηρ. ά 25, 
β' 15, γ' 10. Στρώπωνες και Λάμαρι, άσκ. ποτ. ά 18, 
ξηρ. ά 10, β' 8· πεφ. ποτ. ά 20, ξηρ. ά 12. Πεισώνας, 
άσκ. ποτ. ά 60, ξηρ. ά 30, β' 25, γ' 20. Τσεργοκατσί- 
κια, άσκ. ξηρ. ά 11, β' 9. Καμπιά, άσκ. ξηρ. ά 20, β' 15. 
Άγια Σοφία, άσκ. ξηρ. ά 9, β’ 8- πεφ. ξηρ, ά 12. Σέτα, 
άσκ. ξηρ. ά 15, β' 10. Κουτρουλομετόχι, άσκ. ποτ. ά 16, 
ξηρ. ά 10, β' 8. Βουνόν, άσκ. ποτ. ά 35, ξηρ. ά 25, β’
20. Μαυρόπουλον, άσκ. ξηρ. ά 15, β' 10. Μίστρος, άσκ. 
ξηρ. ά. 15, β' 10. Αούτσαις, άσκ. ξηρ. ά 22, 6' 18. Κα- 
θενο’ι, άσκ. ξηρ. ά 40, β' 25. Πάλιουρας, άσκ ποτ. ά 
35, ξηρ. ά 25, β' 20. Θεολόγος, άσκ. ποτ. ά 22, β' 15, 
ξηρ. ά 20, β' 10.

ΔήμοςΝέωνΨαρών. Ν. Ψαρά, άσκ. ξηρ. ά 20. 
Δήμος Αιγαίων. Σκεπαστή, άσκ. ξηρ. ά 40, β' 30, 

γ' 20, πεφ. ξηρ. ά 30, β' 25. Κουρζουλός, άσκ. ξηρ. ά 35,
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β' 25, γ' 15. Μανδανικά, άσχ. ξηρ. ά 25, β' 20. Ροβιαις, 
άσκ. ποτ. ά 30, ξηρ. 25, β' 15, γ' 10. Λίμνη, άσχ. ξηρ. 
ά 25, β' 15, γ' 10. Καλαμόδδι, άσχ. ξηρ. ά 25, β' 15. 
Κεχριαϊς, άσκ. ποτ. ά 50, ξηρ. ά 40, β' 30. Δρυμώνος, 
άσκ. ξηρ. ά 20, β' 15. Μονή Γαλατάχη, άσκ. ποτ. ά 
25, ξηρ. 15. Αγιος Βασίλειος, άσκ. ξηρ. ά 12. Παλαιο- 
χώριον, άσκ ξηρ. ά 20, Δράμιον, έπίσης. Αγιανάκος, 
έπίσης. Μαροΰλι άσκ. ξηρ. ά 25. Μονή Γέροντος, άσκ. 
ξηρ. ά 25, β' 10. Κούλουρος, άσκ. ξηρ. ά 20, β’ 15.

Α. Λ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ.

Ή κατά μέσον δρον έφετεινή παραγωγή δημητριακών 
καρπών ύπολογίζεται κλιμακηδόν ώς έξης : έν μέν ταϊς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής είς 785,500,000 
έκατόλιτρα, ή άναλογία τών οποίων πρός έκαστον τής 
μεγάλης Δημοκρατίας κάτοικον είναι 16,30 έκατόλιτρα. 
έν δέ τή Ρωσσία είς 653,000,000 έκατόλ. ήτοι είς 7,42 
καθ' έκαστον κάτοικον έν δέ τή Γερμανία είς 260,000, 
000 έκατόλ. ήτοι είς 6,50 καθ' έκαστον κάτοικον· έν δέ 
τή Γαλλία είς 238,680,000 έκατ. ήτοι είς 6,33 καθ' έκα
στον κάτοικον έν δέτή Αύστροουγγαρία είς 171,000,000 
έκατόλ. ήτοι είς 4,50 καθ' έκαστον κάτοικον· έν δέ τή 
Αγγλία είς 65,000,000 έκατόλ. ήτοι είς 2 καθ' έκαστον 
κάτοικον.

Έτ γένει, οσον άφορα τήν Ευρώπην, ή παραγωγή τής 
Γαλλίας ανήκει είς τάς κατά μέσον όρον άφθονους, ή τής 
Ουγγαρίας ύπερέβη τήν μέσην παραγωγήν κατά 50 τοϊς 
θ)Ο, ή τής Γερμανίας κατά 10—15 τοϊς θ)0, ή τής ’Ιτα
λίας κατά 20 τοϊς θ)0· ή τής ’Ολλανδίας, τοΰ Βελγίου, 
τής ’Αγγλίας καί τής Ρωσσίας θεωρούνται ώς καλαί, μόνη 
οέ ή τής Ισπανίας καθυστέρησεν.


