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Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 10.

Έν τή «βίων πράσεΐυ ό Λουκιανός θέτει εις πλειστη- 
ριασμόν βίους φιλοσόφους παντός είδους καί προαιρέ- 
ρέσεων ποικίλων. Ό Ζεύς έζτελεϊ χρέη συμβολαιογρά
φου καί ό Έρμης χρέη κήρυκος. Οί άγορασταί προσέρ
χονται καί ή δημοπρασία αρχίζει. Πρώτος πωλείται ό 
βίος ό ΠυΟαγοριζός, δι' όπερ ό αγοραστής έρχεται είς 
διαφόρους εξηγήσεις μετά τοΰ ΠυΟαγόρου .... «ΑΓΟ
ΡΑΣΤΉΣ. Οιδα καί νΰν άριΟμέειν.—ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ. Πώς 
άριΟμέεις; ΑΓΟ. Εν, δύο, τρία, τέσσαρα.— ΠΥΘ. Όράς; 
ά συ δοκέεις τέσσαρα, ταΰτα δέκα έστι καί τρίγωνον εν
τελές καί ήμέτερον δρκιον.»
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Αύτή είναι ή περίφημος ΠυΟαγορική δε κ ά ς· όλαι αί 
έν τώ άνω σχήματι σημειούμεναι μονάδες, άριθμούμεναι, 
άποτελοϋσι τον αριθμόν δέκα. Είναι τό τέλειον τρίγωνον 
τών σοφών. Αί τρεις ζορυφαί τοϋ τριγώνου διακρίνονται 
έζ τής μ ο ν ά δ ο ς (1), Οεωρουμένης ώς τής ψυχής τοΰ κό
σμου. Κάτωθεν τής μονάδος ύπάρχει ή σειρά τής δυάδος 
(1-1), ίνα άποτελέσωσι ζαί αί δύο σειραί όμοΰ τήν τρίτην 
σειράν τής τρ ι άδ ο ς (1-1-1),ήτις είναι έπίσημος άριθμός, 
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διότι, ώς λέγει ό 'Αριστοτέλης, «τό παν καί τά πάντα 
τοΐς τρισίν ώρισται· τελευτή γάρ καί μέσον καί άρχή τόν 
αριθμόν έχει τόν τοϋ παντός, ταϋτα οέ τόν τής τριάδος». 
Άλλ’ έπισημότερος είναι ό αριθμός τής τετάρτης σειράς 
ή τετράς (Ι-1-1-1), διότι έάν προστεθώσιν οί άριθμοί 
αύτής πρός τούς τών άλλων δύο τετράδων τοϋ άνω ση- 
μειουμένου τριγώνου συν τω κατά τό κεντρον αύτοϋ εν ί, 
άποτελεΐται ή δ ε κ ά ς ήτοι ό τέλειος άριθμός.

Κατά τούς Πυθαγορείους ή δεκάς, ως κωλύουσα τήν 
τών άριθμών περαιτέρω πρόοδον καί άνακυκλοϋσα έκα
στον έπί τήν μονάδα, έξ ού περ ή πέραν τής δεκάδος άριθ- 
μησις είναι έπανάληψίς τις τών δέκα πρώτων άριθμών, 
ήτο χαρακτήρ τής τελειότητος. Καθώς έλεγεν ό έν Θή- 
βαις έγκαταστάς Πυθαγορικός Φιλόλαος, «τέλειον ή δε
κάς είναι δοκεΐ καί πάσαν περιειληφέναι τήν τών άριθ
μών φύσιν. Θεωρεΐν δει τά έργα καί τάν έσσίαν τώ αριθ
μώ καττάν δύναμιν, άτις έντί έν τή δεκάδι· μεγάλα γάρ 
καί παντελής καί παντοεργός καί θείω καί ούρανίω βίω 
καί άνθρωπίνω άρχά καί άγεμών.»

Τοιουτοτρόπως έν τώ Οεολογικώ των συστήματι οί Πυ
θαγόρειοι άπεκάλουν τήν δεκάδα κόσμον, ώς συνιστα- 
μένην καί ταύτην παρεμφερώς πρός τόν τοϋ παντός κό
σμου. Αλλοτε δέ άπεκάλουν αύτήν ούρανόν, καθό 
όρον τών άριθμών τελειότατου. Άλλοτε παν, καθό 
έμπερικλείουσαν έν έαυτή τούς άριθμούς πάντας. Αλ
λοτε δέ προσηγόρευον ειμαρμένην, αιώνα, κρά
τος, π ί σ τ ι ν, Άτλαν τα, άκάμαντα, Θεόν, 
Φάνητα καί ήλιον. Ή επομένη περί τής δεκάδος θεω
ρία των έχει ιδιαιτέραν σημασίαν: «Εί δέ καί τήν 'Ανάγ
κην οί θεολόγοι τή τοϋ παντός ούρανοϋ έξωτάτη άν- 
τυγι έπηχοΰσι, διηνεκώς έλαύνουσαν καί κατεπείγουσαν 
άδαμαντίνω καί άτρύτω μάστιγι τήν σύμπασαν περιδίνη- 
σιν, εϊη άν καί ούτως ή δεκάς Ά ν άγ κ η, πάντα περιο- 
ρίζουσα καί ά)Λήλοις καταμιγνύουσα καί πάλιν διΐστά-

Εβραίους. 'Όταν ό ’Αβραάμ ένίκησε τούς έχθρούς 
τό όέκατον τών λαφύρων προσέφερεν αύθορμήτως 
τόν μυστηριώδη ίεροβασιλέα Μελχισεδέκ. 'Όταν ό

νουσα καί κίνησιν καί άλληλουχίαν έμποιοϋσα τοΐς ού- 
σιν αί κατ' αύτήν σφαΐραι τοϋ παντός αί δέκα.» 'Εν γένει 
οί Πυθαγόρειοι έθεώρουν τήν δεκάδα ώς συνάρθρωσιν τοϋ 
όλου κόσμου καί ώς καθορισμόν τοϋ έν ούρανοΐς αριθμού, 
διαιρούσαν αύτόν είς "Ολυμπον ήτοι τό πέριξ τοϋ 
σφαιροειδούς σύμπαντος κινούμενου πϋρ, είς κόσμον 
ήτοι τό στερέωμα έν ω οί πλανήται κινούνται, καί είς ού
ρανόν ήτοι τον ύπό τήν σελήνην χώρον.

Έάν άπό τής πυθαγορικής φιλοσοφίας μεταβώμεν είς 
τήν θρησκευτικήν, προξενεί αίσθησιν ότι κατά τά πρώ
τα θεμέλια ταύτης ή δεκάς έπέχει σημαντικωτάτην έν
νοιαν. Ποία είναι ή αρχική πηγή, έξ ής ή έννοια αύτη 
έπήγασε, δέν είναι τής παρούσης μελέτης ό σκοπός. Έν 
τούτοις άναγινώσκομεν έν Ώριγ. καί Κύρ. Άλεξ. δ' «έθος 
τή θεία Γραφή τόν άριθμόν τόν δέκα τέλειον άεί προσδέ- 
χεσθαι καί είδέναι πληρέστατον.» "Οταν ό Μωϋσής κα- 
τέβη έκ τοϋ όρους τοϋ Θεοϋ, δέκα έντολάς έκόμισεν είς 
τούς — '
του, 
πρός
Ιακώβ άνεχώρησε διά τήν Μεσοποταμίαν, τό δέκατου τών 
άγαθών αύτής ύπεσχέθη είς τόν Θεόν τοϋ Ισραήλ.

Αλλά εάν άπό τοϋ φιλοσοφικοθρησκευτικοϋ όρίζοντος 
τής δεκάδος μεταβώμεν είς τόν καθαρώς μαθηματικόν, 
όφείλομεν είς τόν L. Hugo τρεις έπί τοϋ άριθμοϋ δέκα 
συνδυασμούς, αποκαλύπτοντας τήν ιδιαιτέραν τοϋ άριθ
μοϋ τούτου κοσμογραφικήν αρμονίαν. Ούτω γράφομεν 
καθέτως α) 10, 6') έπίσης 10 άλλ’ ηύξημένον ύπό τής 
μονάδος τής γωνίας τοϋ έν άρχή είκονισθέντος τριγώνου 
τών σοφών ήτοι II, γ') έπίσης 10 άλλ’ηύξημένον ύπό 
τής είς τήν δευτέραν σειράν έρχομένης ουάδος τοϋ τρι
γώνου ήτοι 12, δ') έπίσης 10 άλλ’ ηύξημένον ύπό τής είς 
τρίτην σειράν έρχομένης τριάδος τοΰ τριγώνου ήτοι 13, 
καί ε') έπίσης 10 άλλ’ ηύξημένον ύπό τής είς τήν τετάρ-
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την σειράν έρχομένης τετράδος τοϋ τριγώνου ήτοι 14 :

ΙΟ
11
12
13
14

οίτινες προστιθέμενοι προς άλλήλους άποτελοϋσι τά λε
πτά τής ώρας ήτοι 10+11+12+13+14=60. Έάν 
προσθέσωμεν μόνους τούς δύο άζρους αριθμούς προς άλ
λήλους, αποτελούνται αί ώραι τής ημέρας ήτοι 10+14 
=24. Έάν τέλος τετραγωνίσωμεν (πολλαπλασιάσωμεν 
δηλαδή άφ' εαυτών) τούς όλους τέσσαρας άνωτέρω αριθ
μούς 10, II, 12, 13, 14, ζαί έρωτήσωμεν τά αθροίσμα
τα τών τετραγώνων τών τριών πρώτων αριθμών ζαί τά 
άθοοίσματα τών τετραγώνων τών δύο τελευταίων άριθ- 
μών, δίδουσιν ήμϊν τάς αύτάς εκπληκτικός απαντήσεις 
περί τών τού έτους ημερών. Οί τρεις πρώτοι άριθμοί 
10,11, 12 τετραγωνιζόμενοι καθίστανται 100, 121. 144 
ζαί τδ άθροισμα τούτων είναι 100+121 + 144=365. 
Οί δύο τελευταίοι άριθμοί 13, 14 τετραγωνιζόμενοι κα
θίστανται 169, 196 ζαί τό άθροισμα τούτων είναι 169 + 
196=365.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ, ΡΟΥΜΟΥΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΑΣ-

Μεταξύ τών μικρών τής καθ’ ήμάς ηπείρου έπιζρα- 
τειών άναντιρρήτως ή Ελλάς, ή Ρουμουνία ζαί ή Σερβία 
είναι αί σπουδαιότερα1, ζατά τό νοτειοανατολιζδν τμήμα 
τής Ευρώπης. Οέλομεν συγκρίνει πρός ά/,λήλας τάς οί»
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ζονομιζάς δυνάμεις τών τριών τούτων έπικρατειών άπό 
τελευταίας τινός έν τώ Economist πραγματείας. Επειδή 
πρόκειται περί κρατών συναγωνιζομένων έν τώ μεγάλω 
τής 'Ανατολής δράματι, είναι τοϋ κόπου άςιον νά επι
θεώρηση τις τά κύρια έζεινα στοιχεία, τά όποια άπο- 
τελοϋσι τήν βάσιν τής μελλούσης ένεργείας.

Ό πληθυσμός τής μέν Ελλάδος ανέρχεται είς 2,067, 
775 κατοίκων, τής δέ Ι’ουμουνίας είς 5,376,000, τής δέ 
Σερβίας είς 1,660,337. Υποτιθεμένου κοινού σημείου 
ένώσεως ζαί συνεργασίας τών τριών τούτων έπιζρατειών, 
πρόκειται περί 9 ’/|0 έκατομμυρίων άνθρώπων, περί τά 
όποια δύνανται νά συγκεντρωθώσι ισάριθμα εκατομμύρια 
έκ τών λοιπών τής Χερσονήσου τοϋ Αϊμου κατοίκων. Δύ- 
ναμις δέ 18 εκατομμυρίων άνθρώπων δέν δύναται νά θεω 
ρηθή ώς ανεπαρκής είς φρούρησιν τής 'Ανατολής εύθύς 
ώς έμψυχωθή ύπό τόν μεγαλουργόν σπινθήρα τής άνα- 
νεώσεως. Θά είπη τις : ωραία θεωρία, τήν όποιαν δέν 
ύπάρχει έζεΐνος ό όποιος θά θέση είς πράςιν. Ήμεϊς μαρ- 
τυρούμεν περί τών πραγμάτων, ή δέ δύναμις αύτών όταν 
συντελεσθή θά λείτουργήση. Πάντοτε προηγείται ή έπο
χή ήτις λέγει, τής έποχής ήτις πράττει. Καί δέν άπαι- 
τεΐται είμή μία στροφή τοϋ χρόνου, όπως άνοιξη τούς 
οφθαλμούς τών φρουρών τής ’Ανατολής.

Τά δάνεια τών τριών τούτων επικρατειών δύνανται νά 
διαιρεθώσιν είς δύο κατηγορίας έκ τής μηζέτι συμπληρω- 
Οείσης διαχειριστικής τών οικονομικών αύτών. 'Υπάρ
χουσι δάνεια δημοσίως άνεγνωρισμένα καί χρέη μή πε- 
ριβληθέντα άζόμη τόν δημόσιον ύπολογισμόν. Τά πρώτα 
μέν δάνεια άναβαίνουσιν έν Έλλάδι είς 21,000,000 λί
ρας στερλίνας, έν Ρουμουνία είς 21,000,000 ζαί έν Σερ
βία είς 5,000,000- τά μή ύπολελογισμένα δέ χρέη άνα- 
βαίνουσιν έν Έλλάδι είς 21,000,000, έν Ρουμουνία είς 
5,500,000 ζαί έν Σερβία είς 1,000,000. Έάν προσθέ- 
σωμεν τάς δύο κατηγορίας τών δανείων, ή Ελλάς έπι-
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βαρύνεται διά 42 εκατομμυρίων λιρών στερλινών, ή Ρου- 
μουνία διά 26 ι/? έκατομμυρίων καί ή Σερβία διά 6 εκα
τομμυρίων. Δέν υπολείπεται δέ ή νά διαιρέσωμεν τά ο
λικά ταΰτα δημόσια χρέη έκάστης έπικρατείας διά τοΰ 
αριθμού τών κοτοίκων αύτής, ΐνα εύρωμεν πόσον χρέος 
επιβαρύνει έκαστον τούτων. Ούτω έπί έκάστου μέν Έλ- 
ληνος αναλογεί δημόσιον χρέος πλέον τών 20 καί ι/3 λι
ρών στερλινών, έπί έκάστου δέ 'Ρωμούνου 5 σχεδόν λί- 
ραι στερλίναι, έπί έκάστου δέ Σέρβου πλέον τών 3 
λιρών στερλινών. Έντύπωσιν προξενεί ή χρεολογική έπι- 
βάρυνσίς τών Ελλήνων είς τό τετραπλάσιον καί έπέκεινα 
τών Ρουμούνων, είς τό εξαπλάσιου τών Σέρβων! Λίαν 
ύπερτετιμημένη ή διοίκησις έν Έλλάδι, λίαν. Χωρίς νά 
προσθέσωμεν ούτε μίαν δάφνην είς’τον προγονικόν στέ
φανον, παριστάμεθα άπλοι θεαταί είς τούς θριάμβους καί 
τών Ρουμούνων καί τών Σέρβων, άρκούμενοι είς μόνην 
τήν πληρωμήν θεωρικών, τών όποιων τό βάρος είναι τε
τραπλάσιον καί έςαπλάσιον έκείνου, οπερ είς τούς γείτο
νας λαούς μόνον οί μεγάλοι αγώνες έπιβάλλουσι.

Καί τοιαύτη μέν είναι ή μεταξύ τών τριών ύπό σύγκρι- 
σιν επικρατειών σχέσις τών δημοσίων αύτών δανείων, ή 
δέ πίστις αύτών, ή τρέχουσα δηλαδή τιμή τών χρεωγρά- 
φων των, ύπελογίζετο έν έτει 1881, κατά μέσον όρον, έν 
τή χρηματιστική τής Εύρώπης αγορά ώς έξής : Ελληνική 
πίστις 68 τοΐς °/0, Σέρβική πίστις 78 ’/, τοΐς °/0 Ρουμου- 
νική πίστις 90 ‘/2 τοΐς υ/θ. Ύπό τήν έποψιν δέ τοϋ τόκου 
άπό τήν Ελληνικήν πίστιν άπήτουν οί δανεισταί 7 s/8 
τοΐς %, άπό τήν Σερβικήν 6 3/s τοΐς °/0 καί άπό τήν 
Ρουμουνικήν 5 >/2 τοΐς °/0. Προξενεί αίσθησιν ή απέναντι 
τής 'Ρουμουνικής καί μάλιστα τής Σέρβικης έλάττωσις 
τής Έλληνικής πίστεως. Πρέπει δέ νά ύπάρχωσι σοβα
ρότατοι λόγοι, ΐνα ή πιστωτική τή Έ)»λάδι οικονομία 
καθυστερή τής μέν Ρουμουνικής κατά 22 '/2 τής δέ Σέρ
βικης κατά 10 */■>· ή άπορία επιτείνεται έτι μάλλον,
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άμα ληφθή ύπ’ ό'ψΐν ό ναυτικός καί έμπορικός άπό ικανού 
χρόνου προβιβασμός τής Ελληνικής φυλής σχετικώς 
πρός τήν Ρουμουνικήν καί τήν Σερβικήν, έν ταΐς όποίαις 
ούτε οί έμπορικοί στόλοι ούτε τό έπιχειρηματικόν πνεύμα 
τοϋ Ελληνισμού άπαντώνται. ’Ίνα περιορισθώμεν δέ είς 
ένα μόνον κλάδον τής εθνικής έν γένει οικονομίας, ή ένι- 
αυσία έξαγωγή τής Ελλάδος υπολογίζεται καθ' έκαστον 
κάτοικον αύτής είς 2 λίρας στερλίνας, ένώ ή τήςΡουμου- 
νίας ύπολογίζεται είς 1 3/.( λίρ. στερίνας καί ή τής Σερ
βίας είς λίρ. στερλίνας.

Δέν είναι λοιπόν ή ούσία, ήτις λείπει· είναι τό διοικούν 
προσωπικόν, τό όποιον καθυστερεί. Είς τήν ικανότητα αύ
τοΰ δέον νά άναχθή ή τοιαύτη κατάστασις τής δημοσίας 
πίστεως. Καί ό,τι συμβαίνει είς τάς οικογένειας τό αύτό 
συμβαίνει καί είς τάς έπικρατείας. Ούτε είναι άσύνηθες 
άπάντημα έν τή πρακτική, οίκογένειαι πλείονα έχουσαι 
περιουσίαν νά έχωσι μικροτέραν πίστιν οικογενειών ήτ- 
τον εύπορων, μόνον καί μόνον διότι διαχειρίζονται τάς 
ύποθέσεις των ασύνετοι οίκογενειάρχαΐ. "Οπου ή σύνεσίς 
έκεΐ καί ή τάξις καί ή οικονομία, τάς όποιας παρακολουθεί 
ή εμπιστοσύνη καί στέφανόνει ή έκτίμησίς τοΰ κοινού.

Άφίνοντες κατά μέρος όλα τά λοιπά θέματα, διότι ή 
«Οικονομική Έπιθεώρησις» δέν είναι προωρισμένη διά 
τήν έκ παρατάξεως πολεμικήν κατά τής έπικρατούσης έν 
Έλλάδι κυβερνητικής Σχολής, Οέλομεν περιορισθή είς 
δύο μόνα τά έξής: I) ΊΙ περί τά στρατιωτικά ένιαυσία 
δαπάνη ύπελογίσθη διά μέν τήνΕλλάδα είς 2,735,000 
λίρας στερλίνας (κατά ξηράν 2,547,000 καί κατά θάλασ
σαν 188,000), διά δέ τήν Ρουμουνίαν είς 1,053,000, διά 
δέ τήν Σερβίαν είς 350,000. Άπό τών ποσών τούτων άνα- 
λογούσι προς έκαστον κάτοικον τής μέν Ελλάδος 1 λίρ. 
στ. 6 σελ. 5 πέν., τής δέ Ρουμουνίας 4 σελ., τής δέ Σερ
βίας 4 σελ. 2 πέν. Ή στρατιωτική λοιπόν δαπάνη τής 
Ελλάδος είναι, άριθμητικώς μέν, σχεδόν τριπλάσια τής 
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έν Ρουμουνία χαι όζ.ταπλασία τής έν Σερβία, άναλογιχώς 
δέ έφ' έκάστου κατοίκου, έπταπλασια σχεδόν τής έν Ρου
μουνία καί έν Σερβία. Τοιαύτη ή δαπάνη, τό δέ πόρισμα; 
μηδέν. 2) ΊΙ περί τά δημόσια έργα δαπάνη υπολογίζε
ται εις 15 */ 2 έκατομμύρια λιρ. στερλίνας έν Ρουμουνία 
είς 4 έκατομμύρια λιρ. στερλίνας έν Σερβία ζαί είς Ο έν 
Έλλάδι.— Αύτά δέν είναι λόγοι· είναι βαθεΐαι έννοιαι, ύπό 
τό βάρος τών οποίων ή λαϊκή συνείδησις κρατεί τούς δια- 
χείριστάς τής ’Ελληνικής έπιζρατείας έν προσδοκία τών 
έν τώ μέλλοντι τυχών αύτής.

ΣΚΕΨΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.

Μέχρι τοΰδε ή έμποριζή ήμών ναυτιλία, έζτός μιζρών 
ζατά τά τελευταία έτη εξαιρέσεων, περιωρίζετο είς ιστιο
φόρα μόνον πλοία, τών όποιων κύριον έργον ύπήρξεν ή 
έκ τών διαφόρων λιμένων τοΰ Εύξείνου, Άζοφικής, Δου- 
νάβεως, καί λοιπών τής 'Ανατολής, μετακόμισις γεννη
μάτων είς τούς λιμένας τής Άδριατικής, Ιταλίας, Αύ- 
στρίας, Γαλλίας, 'Αγγλίας καί Ελλάδος, έξ ών λιμένων 
ώς έπί τό πλείστον έπανέκαμπτον κενά, πλήν τών έξ 
’Αγγλίας χαταπλεόντων, άτινα μετεχόμιζον γαιάνθρακας 
ώς έπί τό πλείστον ή άλλα έμπορεύματα. Τινά τών 
πλοίων τούτων ζαί Ιδίως τά έζ Σπετσών ήγόραζον τά 
φορτία των δι’ ίδιον λογαριασμόν ζαί έζέρδιζον πολλάκις 
ποσά ούκ εύζαταφρόνητα. Ύπό τό σύστημα τοϋτο ή ναυ
τιλία ήμών ήκμαζε καί ήμιλλατο πρός τάς τών άλλων 
έθνών, άλλ’ ή έκ τής έφευρέσεως τοΰ τηλεγράφου έπελ- 
θοΰσα μεταβολή είς τό έμπόριον καί ιδίως είς τό τών 
γεννημάτων έπέδρασε τά μέγιστα έπί τήν τύχην τών δι’ 

ίδιον λογαριασμόν φορτονομένων πλοίων, κατόπιν δέ καί 
ή άνάπτυξις τής ατμοκίνητου ναυτιλίας έπέδρασεν έπί 
τήν τύχην τών ναυλοφόρων ήμών πλοίων έπί τοσοΰτον, 
ώστε άφήρεσεν απ' αύτών ολόκληρον σχεδόν τήν έργα
σίαν, ζαί ήδη ή ίστιοφόρος ήμών ναυτιλία πνέει τά λοί
σθια. Παρά πάντων όμολογεΐται, ότι τά ατμόπλοια ζατέ- 
στρεψαν τά ιστιοφόρα. Πάντες βοώσιν, ειδήμονες ζαί α
δαείς, ότι είναι άνάγζη προσζτήσεως ατμόπλοιων, ής 
βλέποντες τό δύσκολου διά τήν έλλειψιν τών άπαιτουμέ- 
νων κεφαλαίων συνιστώσι τον συνεταιρισμόν. ’Απαιτείται 
συνεταιρισμός χραυγάζουσιν άπαντες, διά νά δυνηθώμεν 
νά προαχθώμεν είς τό άνεωγμένον ήδη τοΰ ατμού στάδιον.

Λυπηρόν τώ οντι, ότι οί ήμέτεροι ναυτικοί μή προσέ- 
ξαντες έν ζαιρώ είς τήν έπελΟοΰσαν μεταβολήν, ένέμει- 
ναν είς τό άρχαιον σύστημα, δαπανώντες προς διατήρη- 
σιν τοΰ ύπάρχοντος όσα είχον καί όσα έζέρδιζον. ΊΙ Έλ- 
ληνιζή Κυβέρνησις, βλέπουσα όσημέραι τον άριθμόν τών 
ήμετέρων πλοίων έλαττούμενον ζαί τήν ανέχειαν είς ήν 
περιέπεσαν αί ναυτιζαί ήμών κοινότητες, αισθανόμενη δέ 
καί τήν άπό τής χώρας έλλειψιν τοΰ έκ τών πλοίων κατ’ 
έτος εισερχομένου μεταλλικού, συνέστησεν επιτροπείαν 
είς ήν άνέθεσε τήν έξεύρεσίν τής θεραπείας τοΰ κακού 
έπεφόρτισε δέ καί έμέ, έν τή άλλοδαπή τότε 1881 διατε- 
λοΰντα. ίνα διά τών πληροφοριών, ας ήδυνάμην νά δώσω, 
συνδράμω τήν είρημένην έπιτροπείαν είς τό άνατεθέν 
αυτή έργον. Προθύμως λοιπόν άνεδέχθην τήν παρά τής 
Κυβερνήσεως άνατεθεϊσάν μοι έντολήν, ζαί ζατέγεινα είς 
τήν μελέτην τοΰ ζητήματος, πραγματευθείς τούτο ύπό 
δύο επόψεις: πρώτον, είναι δυνατή ή διατήρησις τής ιστιο
φόρου ήμών ναυτιλίας; είτα, πώς δυνάμεΟα νά έπιδοθώμεν 
είς τήν άνάπτυξιν άτμοζινήτου ναυτιλίας;

Καί έπί μέν τοΰ πρώτου ζητήματος, λυπούμαι μηδέν 
βλέπων τό μέτρον, δυνάμενον νά σώση τήν ιστιοφόρου 
ήμών ναυτιλίαν· πάσα προσπάθεια πεινούσα πρός ύπο- 
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στήριξιν αύτής θά άπέβαινεν ματαία- αυτή προώρισται 
μετ’ ολίγου χρόνον νά καταστή άχρηστος καί διά τήν 
έλαχίστην υπηρεσίαν, καί αυτήν άκόμη τήν μιζράν ακτο
πλοΐαν ημών διά τούς έξής λόγους. Διά τής τελειοποιή- 
σεως τών θαλασσίων άτμομηχανών, κατά τά τελευταία 
ιδίως έτη, έπαισθητή έπήλθεν οικονομία είς τήν κατανά- 
λωσιν τών γαιανθράκων, περιωρίσθη δέ ζαί ό χώρος δν 
έν τοΐς σζάφεσι ζατέχουσιν αί μηχαναί καί αί άποθήκαι 
τών γαιανθράκων, μεγάλη δέ έπήλθεν έλάττωσις είς τό 
προσωπικόν τής μηχανής ζαί τοΰ πληρώματος έν γένει- 
πρόσθες εις ταΰτα καί τήν ζατά μέγεθος αύξησιν τών 
καθ’ έκάστην ναυπηγουμένων σκαφών, ζαί ιδού οί λόγοι 
δι’ ο'ύς τά ιστιοφόρα ζατά πολύ άδυνατοΰσι νά διαγωνι- 
σθώσι πρός τά άτμόπλοια. Πρός δέ τούτοις, έκτος τοΰ 
οτι τά άτμόπλοια δύνανται διά πολύ μικρότερων ναύλων 
νά μεταζομίζωσιν εμπορεύματα άπό λιμένος τίνος είς 
έτερον ή δι’ όσου τά ιστιοφόρα, διά τών άτμοπλοίων τά 
έμπορεύματα μεταφέρονται καί ταχύτερον ζαί άσφαλέ- 
στερον ή διά τών ιστιοφόρων- διά τήν πώλησιυ δέ, τήν 
έγκαιρον παράδοσιν ζαί ταχεϊαν έκκαθάρισιν τών άποτε- 
λεσμάτωυ τής έπιχειρήσεως συμφέρει πολύ τοΐς έμπο- 
ρευομένοις νά προτιμώσι τά άτμόπλοια. Σπάνιαι ύπάρ- 
χουσιν αί περιστάσεις καθ' άς έμπορος γεννημάτων δύ
ναται νά προτίμηση ιστιοφόρου τοΰ άτμοπλοίου- τοΰτο 
δόναται νά συμβή όταν χάριν κερδοσκοπίας θέληση νά 
ζρατήση τό φορτίον έντός τοΰ πλοίου έν τώ λιμένι τής 
έκφορτώσεως πέραν τοΰ ζεζανονισμένου χρόνου. Ιδίως 
δέ αί Οάλασσαι, άς διαπλέουσι ζατά τό είωθός τά πλοία 
ήμών, παρέχουσι τοΐς ιστιοφόροις μείζονας δυσχερείας ή 
άλλαχοΰ, ένώ τουναντίον τά άτμόπλοια πλέουσι καθ’ ό
λας τάς διευθύνσεις μετά τής μεγαλητέρας άκριβείας 
τοΰ δρομολογίου των- μή δέ τά ιστιοφόρα άποτίνουσι μι
κρούς φόρους έζάστοτε είς τόν ατμόν ; Τον Έλλήσπον- 
τον, τόν Βόσπορον, τόν Δούναβιν, διαπλέουσι συνήθως 

ρυμουλζούμενα, άλλά ζαί είσπλέοντα ή έκπλέοντα ζατά 
τούς διαφόρους λιμένας είς τήν αυτήν περιέρχονται ά- 
νάγζην. Τοΰτ’ αυτό συμβαίνει ζαί είς πάσας τάς λοιπάς 
θαλάσσας. Ουδόλως κρίνω άσκοπου νά προσθέσω ένταϋθα 
πληροφορίας τινας, άς έξήτασα έν ’Αγγλία.

Ή όλιζή χωρητιζότης τών άγγλιζών πλοίων άνήρ- 
χετο είςέζζαίδεζα (16) έζατομμύρια τόνων, ή δέ τών λοι
πών έθνών είς ένδεκα (11)· κατά δέ τάς άρχάς τοΰ έτους 
1880 ή αξία τών εμπορικών άγγλιζών άτμοπλοίων ζαί 
ιστιοφόρων όμοΰ άνήρχετο είς εκατόν (100) έζατομμύρια 
λιρών στερλινών τούτοις προσετέθησαν κατ’ αύτό τό 
1880 έτος 659,000 τόνοι, ών τά 9)10 είς ατμόπλοια. 
Προσετέθησαν δέ είς τά νηΐολόγια τής ‘Αγγλίας 362 
πλοία ξύλινα, ένώ άφηρέθησαν 65 σιδηρά ζαί 997 ξύ
λινα, έζ ναυαγίων ζαί πωλήσεων. Ή δέ μεταξύ τών 
προστεθέντων καί έζλειψάντων ιστιοφόρων διαφορά εί
ναι 297,331 τόνοι όλιγώτερον. Είς τά ναυπηγεία τών 
βορείων λιμένων τής ’Αγγλίας, όπου πριν μόνον ιστιο
φόρα ξύλινα καί σιδηρά κατεσκευάζοντο, νΰν ούδέν τοι- 
οΰτον ναυπηγείται. "Απαντες ήσπάσθησαν τόν ατμόν, καί 
αρκετά μέν είναι είσέτι τά Ιστιοφόρα έν ‘Αγγλία, άλλά 
διά τών συνεχών εις ευτελείς τιμάς έζποιήσεων ζαί διά 
τής φυσικής τούτων φθοράς καί διά τών ναυαγίων κατα- 
πληζτιζώς όσημέραι έξαφανίζονται.

Ξύλινα ιστιοφόρα έν ’Αγγλία έξακολουθοΰσιν είσέτι 
ένασχολούμενα είς δευτέρας τάξεως είδη, τουτέστι ξυ
λείαν, γαιάνθρακας, ζαί άλλα κατώτερα, ιδίως δέ διά τούς 
είς ’Αμερικήν, Βαλτικήν, ζαί νότιον 'Αμερικήν πλόας. 
Μεγάλα σιδηρά ιστιοφόρα έξακολουθοΰσιν είσέτι τήν 
άπό Αγγλίας είς Αυστραλίαν ζαί ’Ινδίας ζαί τήν δυτι- 
τικήν παραλίαν τής ’Αμερικής ποντοπλοίαν. Άλλά ζαί 
ένταΰθα εμφανιζόμενα τά άτμόπλοια, ύποσκελίζουσιν, ώς 
είκός, καί φυγαδεύουσι τά ιστιοφόρα. Καί είς αύτήν έτι 
τήν ακτοπλοΐαν τής Αγγλίας, όπου είσέτι εύρίσκονται
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Ιστιοφόρα τινα άσχολούμ3να, άρχοντα-, έχλείποντα προ 
τής άτμοπλοίας ζαί έπί τέλους καταστρέφονται ζημιού- 
μενα χαί μή άνανεούμενα. "Ωστε δύναται τις νά είπη, 
ότι ετερματίσθη πλέον ή σταδιοδρομία τών ιστιοφόρων, 
καί έσημανεν ή ώρα τοΰ θανάτου των, συνεπώς δέ ό ατμός 
ύποχαΟιστά ταϋτα ζαί έρρωμένως αναλαμβάνει άπασαν 
τήν έργασίαν τής θαλάσσης.

Έκ τών είρημένων συμπεραίνομεν, ότι πάσα πρόνοια 
και συνδρομή περί διατηρήσεως καί σωτηρίας τής ιστιο
φόρου ναυτιλίας αποβαίνει ματαία καί άτελε αφόρητος, 
μόνοις δέ τοΐς πλοιάρχοις ή τοΐς ίδιοζτήταις τούτων 
εναπόκειται ή έξεύρεσις τών μέσων τής περαιτέρω συν- 
τηρήσεως ή ταχυτέρας τούτων απαλλαγής. ’Ίσως τ-.νές 
έπιζαλεσθώσιν ύπέρ τούτων ατέλειαν, άλλά τούτο δύνα
ται, κατ' έμήν γνώμην, νά ΟεωρηΟή ώς έλεος μάλλον 
δπερ νά παρατείνη τήν αγωνίαν τοΰ έκπνέοντος ή ώς δυ- 
νάμενον νά συντελέση πρός θεραπείαν. "Ο,τι δέον νά 
συμβουλεύση τις είναι νάφεισθώσιν οί άνθρωποι έν τώ μέλ- 
λοντι τών χρημάτων αύτών, άποφεύγοντες τήν ναυπή- 
γησιν ιστιοφόρων, καί να στρέψωσι τήν προσοχήν των είς 
τά ατμόπλοια, είς αύτά ζητοϋντες τήν σωτηρίαν τής 
ήμετέρας ναυτιλίας.

Πριν ή μεταβώ νά έξετάσω τήν δευτέραν τοϋ προκειμέ
νου ζητήματος έποψιν, έπιτραπείτω μοι νά διερμηνεύσω 
αίτιά τινα όλεΟρίως έπιδράσαντα έπί τής ήμετέρας ναυτι- 
λίρς. Ή ώς έζ τής έλλείψεως δημοσίας ναυτικής Σχολής 
ανεπαρκής διαμόρφωσις τών ήμετέρων ναυτικών καί ή 
ένόεϋθεν ολιγωρία είς τήν χορήγησιν τοΰ διπλώματος τής 
πλοιαρχίας βαΟέως έτραυμάτισαν τήν ήμετέραν ναυτιλίάν· 
καθότι πλοίαρχοί τινες, μή τυχόντες τής πρεπούσης έκ- 
παιδεύσεως καί ανατροφής, μηοέ αισθανόμενοι πόσον πο
λύτιμος είναι ή έμπιστευθεΐσα είς αυτούς σημαία, τινα οέ 
αποτελέσματα δύναται νά φέρη είς τήν τιμήν τοϋ Έθνους 
καί είς τά συμφέροντα τής ναυτιλίας ή αθέμιτος στραςις ένός 

μόνου πλοιάρχου, διωλίσθησαν είς καταχρήσεις σοβαράν 
καί μεγίστην παρασχούσας βλάβην τή τε ναυτιλία έν 
γένει καί ιδία τοΐς αύτών συναδέλφοις. Αΰτη είναι μία 
τών μεγίστων αιτιών τής πενίας, είς ήν περιέπεσαν οί 
μετελθόντες τό ναυτικόν στάδιον. Δύο δέ έκτάτως πα- 
ρ ου σιασθ είσαι περιστάσεις αντί ώφελείας βλάβην έπρο- 
ξένησαν είς τήν ελληνικήν ναυτιλίαν.

"Οτε δηλαδή ζατά τό 1817 ύψώΟησαν οί ναύλοι, διά 
μέν τήν Μασσαλίαν είς I 3 φράγκα διά δέ τήν Αγγλίαν εις 
22 σελίνια, πολλοί, ναυτιλλόμενοι καί μή, έπεδόθησαν 
είς τήν κατασκευήν πλοίων. Μεγάλη ζατά τό έτος 
τούτο ζαί τό έπιόν ύπήρξεν ή συρροή είς τά ναυπηγεία 
ζαί μεγάλως ύπερετιμήθη τό τε ύλιζον ζαί ή έργασία, 
ώς έζ τούτου δέ είς σημεϊον δυσανάλογον έφΟασεν ή 
αξία τών πλοίων ζαί έντεύθεν ούτε τήν πρέπουσαν στε
ρεότητα ζαί τελειοποίησιν είχον. ΓΙρόσΟες είς ταϋτα, ότι 
πολλοί έναυπήγουν πλοία άνώτερα τών δυνάμεων των, 
διά τήν άποπεράτωσιν τών όποιων έδανείζοντο ού μικρά 
ποσά, ζαί ότι, ένεκα τής κατά τό 1 818 ζαί ζατά τά έπό- 
μενα τέσσαρα ζατά σειράν έτη τής έπελΟούσης άπραξίας, 
άδυνατούντες ού μόνον τά ξένα κεφάλαια νά ίκανοποιώσΐ 
καί τούς τόκους αύτών ν’ άποτίνωσιν, άλλ’ ούδέ είς τά 
ίδια έξοδα νά έπαρζώσι, κατέφευγον είς πράξεις τόσον ά
νομους, ώστε ύπεχρέωσαν ζαΐ άσφαλιστάς ζαί έμπορους 
νά λάβωσιν αύστηρά ζατά τών ελληνικών πλοίων μέτρα. 
Ήρξαντο δηλαδή ούτοι νά προτιμώσι τά ΰπό άλλας ση
μαίας πλοία, έξαιρούντες μόνον τούς γνωστούς έπί τιμι- 
ότητι "Ελληνας πλοιάρχους. Επειδή δέ διά φορτία έπί 
ελληνικών πλοίων αί ασφάλεια-. άπήτουν άνώτερα ασφά
λιστρα καί έπειδή διά προπώλησιν τών φορτίων τούτων 
ύπήρχον δυσκολία-, ιδίως έν ταΐς άγοραϊς τής 'Αγγλίας, 
οί έμποροι έπέβαλλον συστηματιζώς άπό δύο μέχρι ήμί- 
σεως σελινιού τό ζουάρτερ έλάττωσιν τού προς τά Ελλη
νικά πλοία διδόμενου ναύλου σχετικώς πρός τον διά τά- 
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άλλας σημαίας έν ταϊς άγοραΐς τών φορτώσεων τρέχον
τα. Πικρόν άντίποινον, τοϋ οποίου τάς επιζήμιους διά 
τήν ναυτιλίαν ήμών συνέπειας δυσκόλως θά ήδύνατό τις 
νά αναμέτρηση.

Ούκ όλίγην έπίσης ζημίαν ύπέστη ή ήμετέρα ναυτι
λία κατά τόν κριμαϊκόν πόλεμον, δτε μή Οελήυαντες νά 
μισθώσωμεν τά πλοΐα ήμών διά τήν ύπηρεσίαν τών δυ
τικών Δυνάμεων, προύτιμήσαμεν νά άφήσωμεν ταϋτα 
δεδεμένα είς τούς λιμένας καί ούτω άπωλέσαμεν ανυ
πολόγιστα κέρδη, καταλιπόντες ταϋτα τοΐς ξένοίς. Μή 
έξετάζων δέ άν συνετώς έπολιτεύθημεν κατά τήν περί- 
στασιν ταύτην, άλλ’ απλώς έξιστορών τά έπελθόντα είς 
τήν σημαίαν ήμών άποτέλέσματα, παρατηρώ ότι διά τής 
άπορρίψεως τών προσενεχθέντων κερδών έπί τοϋ κριμαϊ
κού πολέμου, και διά τής άφρονος χρήσεως τών ύπερόγ- 
κων κερδών τών έκ τών ναύλων τοΰ 1847 προελθόντων, 
πρός δέ καί διά τής μή έπεκτάσεως τών ταξειδίων ήμών 
είς μεμακρυσμένας θαλάσσας, δέν έπλούτησε καί δέν ηύ- 
ξήθη όσον επρεπεν ή ίστιοφόρος ελληνική ναυτιλία, καί 
ήδη ίστάμεθα απέναντι τής έκ τοϋ άτμοϋ έπελθούσης 
μεγάλης μεταβολής μέ άνεπαρκή μέσα, άδυνατοϋντες νά 
είσέλθωμεν είς τό νέον τής ναυτιλίας στάδιον. Καί ιδού 
οί λιμένες ήμών έμειναν μετ’ ολίγων πλοίων, αί ναυτι- 
καί κοινότητες πένονται, οί "Ελληνες ναΰται διασκορπί
ζονται μακράν τής 'Ελλάδος είς όλας τάς γωνίας τής 
ύφηλίου ζητοϋντες έργασίαν, όπου εγκαθιστάμενοι όρι- 
στικώς δέν άξιοϋνται νά έπανίδωσι τήν γενέτειραν πλεΐ- 
στοι έξ αύτών εύρίσκονται έγκατεστημένοι είς τήν Αυ
στραλίαν καί Αμερικήν, ούκ ολίγοι δέ έν τώ Δουνάβει, 
Άζοφική, Αίγύπτω καί άλλαχοϋ, άλλά καί είς αύτά 
τά άγγλικά καί άμερικανικά πλοΐα, είς αύτά τά γαλλικά 
καί Ιταλικά ατμόπλοια άπαντά τις ναύτας "Ελληνας- ή 
μήπως είς τσύς διαφόρους τής Αγγλίας λιμένας δέν ευ
ρίσκει τις νά ναυτολογήσω) τοιούτους·,

Μεταβαίνων ήδη εις τήν άνάπτυξιν του δευτέρου ζη
τήματος, δηλαδή τοΰ περί συστάσεως ναυτιλίας άτμοκι- 
νήτου έπί βάσεων εδραίων, παρατηρώ ότι πρώτον πάντων 
απαιτείται ή μόρφωσις και διοργάνωσις τοϋ προσωπικού 
τοϋ έμπορικοϋ ήμών ναυτικού, δεύτερον δέ ή χρησιμο- 
ποίησις τών προχείρων καί ή έξεύρεσις νέων προσφορών 
μέσων. Επειδή δέ βάσις καί άποχρώσα έγγύησις περί τής 
ύπάρξεως καί προαγωγής πάσης έπιχειρήσεως είναι ή 
κατά τάς άπαιτήσεις τής έποχής σκόπιμος μόρφωσις τοϋ 
πρός αύτήν σχέσιν έχοντος προσωπικού, άποφαίνομαι 
καί συνίστημι θερμώς ότι ή προαγωγή καί έπί αίσίοις 
οίωνοΐς εύόδωσις τοϋ μελετωμένου έργου έξήρτηται πρω- 
τίστως έκ τής όσον ένεστι τελείας καί εύσυνειδήτου μορ- 
φώσεως καί συστηματικής διαπαιδαγωγήσεως τοϋ προ
σωπικού τοϋ έμπορικοϋ ήμών ναυτικού, q οιαμόρφωσις 
δηλαδή τοΰ ναύτου καί τοϋ μηχανικού. "Ολαις λοιπόν 
δυνάμεσι συνίστημι τή Κυβερνήσει τήν ώς τάχιστα ϊ- 
δρυσιν καί τελείαν διοργάνωσιν Σχολής ναυτικής, έν ή 
νά έκπαιδεύωνται έπαρκώς καί διαμορφώνται οι έπιζη- 
τοϋντες νά μετέλθωσι τό ναυτικόν στάδιον. Όφείλομεν 
νά σπεύσωμεν όπως άναπληρώσωμεν έλλειψιν όλως ά- 
σύγγνωστον καί πρός τό ’’Εθνος, κατ’ έμήν γνώμην, εγ
κληματικήν, διότι ή τύχη καί αποστολή τοϋ "Εθνους 
προώρισται είς τήν θάλασσαν τοϋτο συνετελέσθη έν τω 
παρελθόντι, τό αύτό έπιφυλάσσει ή θεία πρόνοια καί έν 
τώ μέλλοντι.

Δέν προσήκει είς τό άντικείμενον τής πραγματείας 
ταύτης νά ομιλήσω περί βαθμολογήσεως τού προσωπι
κού τοϋ εμπορικού ναυτικού ήμών, ούτε περί διακανο- 
νίσεως τής Σχολής ώς καί τών έν αύτη διδαχθησομένων 
μαθημάτων, άλλ’έν παρόδω έπιτραπείτω μοι νά παρατη
ρήσω ότι ή ύπό τής Σχολής ταύτης εκδοσις ναυτικού ή- 
μεοολογίου (Alllianach), έμπεριέχοντος πίνακας χρη
σίμους διά τάς πράξεις τοϋ ναύτου, θά ήτο πολύτιμος 
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οιά τά πλοία ήμών, και Θά έχίνει τήν φιλομάθειαν τών 

αρχαρίων.
Είμαι γνώμης ότι είναι έπάναγζες νά έπιβληθή έν τή 

Σχολή ώς ύποχρεωτίζή ή έχμάθησις μιας ή δύο ευρω
παϊκών γλωσσών, μάλιστα δέ τής αγγλικής, διότι εις 
τήν Αγγλίαν ταξειδεύουσιν ώς έπί τό πλείστον οί ναΰ- 
ται ήμών. Εις τήν άγγλιζήν γλώσσαν Θά εύρίσζωσιν ύ- 
δρογραφικούς χάρτας τελείους, συγγράμματα διδακτικά 
καί πληροφορίας περί διαπλεύσεως όλων τών Θαλασσών 
ή λιμένων τής ύφηλίου, περί φανών καί παλίρροιών τών 
διαφόρων λιμένων ζλπ., αυτόν τέλος τόν παγκόσμιον τών 
σημάτων κώδηκα τόν είς μόνην τήν ήμετέραν έζ τών εύ- 
ρωπαϊκών γλωσσών μέχρι τοϋδε μή μεταφρασΟέντα. Ή 
αγγλική γλώσσα είναι ή γλώσσα τής Θαλάσσης, όμΐ- 
λουμένη σχεδόν πανταχου οπού πλοία ταξειδεύουσιν. 
Είς τήν αγγλικήν γλώσσαν συντάσσονται πολλάζις τά 
ναυλοσύμφωνα καί αί φορτωτικαί, άς οί πλοίαρχοι ύπο- 
γράφουσι. Τήν αγγλικήν γλώσσαν ζρίνουσίν έπάναγζες 
νά έκμανΟάνωσιν οί ναΰται όλων τών έθνών. Αυτήν ό- 
πωσοϋν μανθάνουσιν όσοι τών ήμετέρων πλοιάρχων ηυτύ- 
χησαν νά πλοιαρχεύωσιν ατμόπλοια ή καί ιστιοφόρα πλέ
οντα είς τήν Αγγλίαν. Ή μόρφωσις μηχανικών 'Ελλή
νων, δυναμένων έπαρκώς νά διοιζώσι καί ασφαλώς νά 
έπιτηρώσι ζαί άναλαμβάνωσι τήν μεγάλην τής μηχανής 
εύΟύνην χρήζει ιδιαιτέρας μερίμνης.

Ευτυχώς τό έν Άθήναις πολυτεχνείου ζαί τά διάφορα 
έν 'Ελλάδι μηχανουργεία, δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς 
Σχολαί προζαταρζτιζαί διά τήν μόρφωσιυ τών μηχανι
κών. Μή ούσης όμως άρζετής τής τοιαύτης έζπαιοεύ- 
σεως, οί μηχανίζοί όφείλουσι νά μεταβαίυωσιν είς τήν 
δυτικήν Ευρώπην, όπως τελειοποιηθώσι ζαί άποζτήσωσι 
τό σχετικόν δίπλωμα, του οποίου ή εσωτερική αξία είναι 
άναγζαιοτάτη διά τήν ασφάλειαν τοΰ πλοίου, ζαί διότι ή 
μηχανή πρέπει νά έμπιστεύηται ?ίς άνδρας δεδοζιμασμέ- 

νης ίκανότητος. Καί ώς πρός τούτους μέν θέλομεν κατ’ 
άρχάς άναγζασΟή νά προσλαμβάνωμεν έν τή υπηρεσία ξέ
νους ή μάλλον ’Άγγλους μέχρι τής μορφώσεως αρκετών 
Ελλήνων μηχανικών. Άλλως όμως έχει τό πράγμα ώς 
πρός τούς πλοιάρχους ζαί τούς αξιωματικούς. Οί πλοίαρ
χοι τοϋ έμποριζοϋ ήμών ναυτικού, άν ζαί πολλοί έξ αυτών 
είναι έστερημένοι τών γνώσεων άς απαιτεί ή ναυτική τών 
ημερών ήμών έπιστήμη ζαί ό πρός τάς άλλας σημαίας 
συναγωνισμός, διά τής δραστηριότητος, τής προσοχής 
ζαί τής πείρας των, δύνανται αμέσως νά κριθώσιν άξιοι 
τής διοιζήσεως άτμοπλοίων, ώς μέχρι τοϋδε έναργώς 
άπέδειξαν. Είθε δέ έκ τής μελετωμένης Σχολής νά έξέλ- 
Οωσιν άνδρες ναυτικοί ζατά τάς γνώσεις καί άρετάς πα
ρεμφερείς πρός τούς τών άλλων έθνών.

Εισερχόμενοι ήδη είς τήν Οετιζωτέραν τοϋ ζητήμα
τος έρευναν, παρατηροϋμεν πρό πάντων ότι παρήλΟε 
πλέον ό καιρός ότε έζαστος διά τών μικρών αύτοΰ κε
φαλαίων έγίνετο ιδιοκτήτης μικροϋ ή μεγάλου πλοίου, 
όπερ έκυβέρνα κατά βούλησιν· άνεχώρει έκ τής έστίας 
αύτοΰ είς οίονδήποτε λιμένα έκρινε συμφερώτερον, καί 
πολύν χρόνον έδαπάνα άχρίς ού επιτύχει ναύλωσιν. Τό 
τοιοΰτον όμως σύστημα ό άτμός δέν επιτρέπει πλέον· q 
κτήσις άτμοπλοίων ύφ’ ένός μόνου άτόμου άποβαίνει δύσ
κολος, έπιζήμιος δέ μάλιστα είς τούς έχοντας περιω- 
ρισμένα κεφάλαια. Τό άτμόπλοιον, φθάσαν είς τόν λι
μένα, πρέπει νά έχη πρόχειρον τήν έζφόρτωσιν χαί έτοι
μον τό φορτίου τής έπανόδου- ούδέ δι’ αύτήν τήν είσπρα- 
ξιν τοΰ ναύλου μένει καιρός είς τόν πλοίαρχον νά φρον- 
τίση. Ό πλοίαρχος είναι μόνον διοικητής τοϋ πλοίου διά 
τήν εμπιστοσύνην ήν άπολαμβάνει παρά τών διευθυνόν- 
των αύτό, έάν δέ έχη πολλάς ή όλίγας μετοχάς έπί τοΰ 
πλοίου ή τής εταιρίας είς ήν άνήζει, τοΰτο είναι άδιάφΟ
ρον. Πρός τό σύστημα τοΰτο όφείλουσι νά συμμορφωθώ- 
σιν οί πλοίαρχοι καί οί μέτοχοι.

ETOS 10-ΦΪΑ. 118—AEEEMDPIOS 1832. 28
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Συνιστώμεν τήν πρόσκτησιν ατμόπλοιων ούχί ύπό προ- 
νομοιούχον ζαί συγκεντρωτικήν έποψιν, ώς συμβαίνει εις 
τινα ’'Εθνη, άλλ’ ύπό δλως ιδιωτικήν, ανεξάρτητον ζαί 
έλευθέραν ενέργειαν τοϋ ναυτικού σταδίου, ώς συμβαίνει 
έν Αγγλία. Τό ζήτημα κατ’ άρχάς παρέχει βεβαίως δυσ- 
χερείας, διότι οί ναυτιλλόμενοι ήμών ένεκα άνεχείας άδυ- 
νατούσι νά είσέλΟωσιν είς τό στάδιον τού ατμού καί διότι 
άπό τής χώρας έλλείπουσιν εύκολίαι έπαρζεΐς δι’ ών οί 
ναύται ήμών Οά ήδύναντο νά έπιδοΟώσιν είς τόν ατμόν. 
Αί δυσχέοειαι όμως αύται δέν πρέπει νά άπελπίσωσιν 
ημάς καί εντεύθεν νά σταυρώσωμεν τάς χεΐρας, άλλ’ ό- 
φείλομεν έντείνοντες τάς δυνάμεις ήμών νά έρευνήσω- 
μεν μετά σπουδής δπως εύρωμεν τά μέσα τά όποια δυνά
μεθα νά Οέσωμεν είς ένέργειαν καί ζατανικήσωμεν τάς 
ύπαρχούσας δυσχερείας, ’ούτω δέ βαθμηδόν φθάσωμεν είς 
τό σζοπούμενον. "Ας μεταβώμεν λοιπόν είς τήν έξέτα- 

σιν τούτου.
Ή έλλειψις ναυπηγείου ζαί μηχανουργείου καί αί εύ- 

ζολίαι άς πρός ναυπήγησιν τών ξύλινων ιστιοφόρων παρ- 
εϊχον τά έν τή Έλλάδι καί τή λοιπή ’Ανατολή διάφορα 
ναυπηγεία, ή έλλειψις αύτής τής αναγκαίας πρώτης 
ύλης, σιδήρου δηλαδή καί καλής ποιότητος γαιανθρά
κων, τέλος ή μικρά καί, ώς ελπίζω, ούκ έπί πολύ τού 
λοιπού διαρζέσουσα έλλειψις δεξαμενής έν ή νά ζαΟαρί- 
ζωνται, χρωματίζονται, καί έν ανάγκη νά έπισζευάζων- 
ται τά άτμόπλοια ήμών, είναι μέν δυσκολία-, μεγάλα·., 
άς όμως ευτυχώς ό Έλλην διά τών συνετών μέτρων, τά 
όποια κατά τάς δυσχερείς μάλιστα περιστάσεις λαμβάνει, 
διά τής χαρακτηριζούσης αύτόν δραστηριότατος καί οι
κονομίας, άφοΰ άπαξ είσέλθη είς τήν έπιχείρησιν, θέλει 
δυνηθή νά ύπερνικήση καί έν τώ έργω εύδοκιμήση καί 
προαχθή. Τοίαύται ελλείψεις είς βαθμόν ούχί μικρόν άπαν- 
τώσι καί είς έθνη πολύ άκμαιότερα τού ήμετέρου· άν δέκαί 
δί’ς τινα τούτων ύπάρχωσι ναυπηγεία, ίνα έπιτύχωσιν ό

μως άτμόπλοια τελειότερα καί πολύ εύθηνότερα ζατα- 
φεύγουσιν είς τά ναυπηγεία τής ’Αγγλίας, δπου καί η
μείς άναγζαζόμεθα νά προστρέχωμεν.

Ή ακμή είς ήν εύρίσκονται διάφοροι άτμοπλοϊζαί έ- 
ταιρίαι, είτε ύπό τών ιδίων κυβερνήσεων υποστηριζόμε- 
ναι είτε καί ύπό τών ιδίων δυνάμεων, τά διάφορα ιδιω
τικά άτμόπλοια καί ιδίως τά άγγλιζά, άτινα είτε εται
ρική είτε ιδιωτική ιδιοκτησία είναι, προπάντων δέ τά μέ
χρι τοΰδε ύπό διαφόρων Ελλήνων έν τή αλλοδαπή έγζα- 
τεστημένων γενόμενα πειράματα καί τά εύάρεστα έζ τού
των άποτελέσματα, ίκανώς άπέδειξαν τό έπικερδές τής 
έπιχειρήσεως καίπερ ύποκειμένης καί ταύτης είς διακυ
μάνσεις, ώς καί πάσα άλλη έμπορική καί βιομηχανική έ- 
πιχείρησις. Ούδεμία έντεύθεν αμφιβολία πρέπει νά ύπάρ- 
ξη, ότι μόλις πρώτη ώθησις δοΟή, μεγάλη θέλει έπέλθει 
πρόοδος. "Ας μή άποδειλιάση ημάς ή ζατάστασις τής 
ύπαρχούσης Ελληνικής Άτμοπλοϊκής Έταιρίας. Τά ή
κιστα εύχάριστα άποτελέσματα, τά όποια μέ δλα τά προ· 
νόμοια καί τάς έπιχορηγήσεις έδειξε, δέν πρέπει νά άπο- 
Οαρρύνωσι τούς δυναμένους νά άποκτήσωσιν άτμόπλοια· 
ή έταιρία αύτη άν έξετέλει τό καθήκον αύτής ζαί διευ- 
Ούνετο πρός τόν σκοπόν δι’ δν ό άοίδιμος Άλέξ. Μαυρο- 
ζορδάτος ένήργησε τήν σύστασίν της έν εύθέτω όντως 
ζαιρώ, μεγάλων πρός τό ‘Έθνος Οά έγίνετο πρόξενος ώφ3- 
λειών, καί Οά ήτο ό πρώτος εισηγητής τού ατμού έν Έλ- 
λάδι, Οά έχρησίμευε δέ καί ώς διδάσκαλος τοΐς ναυτιλ- 
λομένοις. Μή δέ τις έκλάβη με ώς πολέμιον τής έται
ρίας ταύτης. Τούναντίον, ώς ούσης έζ τών ύπ’ εμού ύπο- 
δειζνυομένων μέσων πρός έπίδοσιν των ναυτών είς τόν 
άτμόν, έπιθυμώ τήν διατήρησιν ζαί προαγωγήν αύτής, 
άφοΰ διοργανωθή πρεπόντως καί συστηματιοποιηΟή, καί 
άφοΰ στηριζομένη είς τάς ιδίας δυνάμεις άποδυθή είς εύ- 
γενή πρός τούς λοιπούς συναγωνισμόν.

Ή διατήρησις λοιπόν τής Άτμοπλοίχής ήμών Έταιρίας
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καί ή σύστασις μιάς ή καί πλειό^ων μεγάλων άτμοπλοΐ- 
κών εταιριών, μή ύποχρεουμένων είς γραμμάς ταζτικάς, 
άλλ’ απλώς ζαταγινομένων είς μεταφοράς παντοίων έμ
πορευμάτων, είς τούς διαφόρους λιμένας, Οά ητο τό δεύ
τερον έντός τοΰ δυνατού τών ύποδεικνυομένων μέσων. 
Άλλ’ δπως ζαί αί έταιρίαι αύται προκόψωσι, δέν πρεπει 
νά έπιζητώσι παρά τής Κυβερνήσεως προνόμια ή στηρι- 
χθώσιν είς επιχορηγήσεις, άλλ’ είς τήν εμπειρίαν, δρα
στηριότητα καΐ είς τά οικονομικά μέτρα τών διαχειρι
στών καί παντός τοΰ προσωπικού αύτών καί είς τήν πι
στήν έζπλήρωσιν τών ύποχρεώσεων, άς άναδεχονται.

Διά τών δύο όμως τούτων μέσων τής όιατηρήσεως δη
λαδή τής υφιστάμενης ζαί τού σχηματισμού δευτέρας ή 
ζαί τρίτης μεγάλων άτμοπλοϊζών εταιριών, εις ολίγους 
μόνων τώς ναυτών ήμών θά παρειχετο εργασία, ενώ α
νάγκη νά ληφθή πρόνοια περί τοΰ όλου ή όσον ένεστι 
τοΰ πλειοτέρου ναυτικού τής Ελλάδος πληθυσμού. 
Πρός έπίτευξιν τούτων ανάγκη νά άρθή πάν κώλυμα 
έμποδίζον τήν ζατά μικρόν έπίδοσιν τών ναυτών εις την 
έπιχείρησιν τοΰ ατμού. Ούδέποτε θά κατεσζευάζομεν με
γάλα ιστιοφόρα πλοία, άν μή ήρχίζομεν έζ τών μικρών 
τής ήμετέρας ακτοπλοΐας. Ναί· τά τρεχαντήρια, αί βρα- 
τσέραι ζαί τά τοιαϋτα έγέννησαν έν τή πατρίδι ήμών τά 
μεγάλα ιστιοφόρα πλοΐα. Οί ναυτίλλόμενοι δθεν πρέπει 
νά ώσιν ανενόχλητοι είς τήν έφαρμογήν τοΰ ατμού έπί 
πλοίων προωρισμένων διά τήν ακτοπλοΐαν. Οί μέχρι σή
μερον έκ τών ομογενών άποζτήσαντες ρυμουλκά καί άλ
λα μικρά ατμόπλοια έν τώ Βοσπόρω, Δουνάβει ζαί αλ
λαχού έν τή αλλοδαπή, όπου εύτυχώς πολλά ύπάρχουσι 
τοιαϋτα, φέροντα τήν έθνιζήν σημαίαν, κατόρθωσαν τού
το διά τοΰ έλευθέρου συναγωνισμού, ον έπιτρέπουσι διε
θνείς συνθήζαι ζατά τά μέρη έκεινα. ‘ΙΙτο άρα αναγκαία 
ή κατάργησις τοΰ πολυετούς προνομίου, όπερ έδόθη τή 
Έληνιζή Άτμοπλοϊζή Έταιρία, έξ αρχής τής συστά- 

σεως αύτής. Άλλά θά ήτο έπίσης αναγκαία ή άπ*  αύ
τής άρσις ή ή έντός τοΰ λογικού έλάττωσις τής υπέρογ
κου έπιχορηγήσεως, ήτις άτυχώς ζατά τό παρελθόν έτος 
τή έπεψηφίσθη παρά τής Βουλής. Ή έπιχορήγησις αύτη, 
όσον ζαί τό προηγούμενου προνόμιον είς χεϊρας αύτής ή 
πάσης άλλης εταιρίας, είναι ισχυρόν δπλον ζατά τής 
τρυφεράς ζαί άρτιγεννήτου ατμοκίνητου ναυτιλίας ζαί 
ζατά παντός τολμήσοντος νά έπιδιώξη έργασίαν είς τάς 
άζτάς ήμών διά τοΰ άτμοΰ. Τουναντίον, αίρομένων τών 
κωλυμάτων τούτων, θέλει αρχίσει ολίγον κατ’ ολίγων νά 
άναπτυσσηται έν τή παραλία ήμών ή μικρά ατμόπλοια, 
ήτις θέλει, έλπίζομεν, συντελέσει είς τήν αύξησιν τού α
ριθμού μεγάλων ατμόπλοιων. Εύτυχώς έν Έλλάδι ζαί 
τή λοιπή Ανατολή, ύπάρχουσι πολλαί γραμμαί παρέ- 
χουσαι πολλήν έργασίαν είς μικρά άτμόπλοια, άς ό "Ελ- 
λην γνωρίζει Οαυμασίως νά έζμεταλλευθή.

Συντελεστιζώτατον ζαί άνάλογον πρός τάς σημερινάς 
ήμών δυνάμεις μέσον, θά ήτο ή ζατά νήσους, πόλεις ή 
και άλλας ομάδας διά μετοχών άπόζτησις ένός ή πλειά
δων μικρών ή μεγάλων ατμόπλοιων, αναλογών δηλαδή 
ζατά τό μέγεθος καί τήν δύναμιν τής μικράς ή μεγά
λης ακτοπλοΐας ήμών ή τής μεγάλης θαλασσοπλοΐας. 
Τοίοΰτοι συνεταιρισμοί μετά τιμήματος μετοχής προ
σιτού τοΐς πολλοις, ώς έν Αγγλία, όπου ύπάρχουσι καί 
μετοχαί ζατερχόμεναι μέχρι δέκα λιρών, θά ήτο δυνατόν 
ζαί ίζανώς νά άναπτυχθώσι ζαί κεφάλαια νά προσπο- 
ρισθώσιν.

Πολλοί είσιν οί δυνάμενοι τών συμπολιτών ήμών έν 
τε τή Ελλάδι και έν τώ έξωτερικώ νά άναλάβωσιν εύ- 
θαρσώς έπιχειρήσεις τοιαύτας, έπερειδόμενοι ζαί έπί τών 
ιδίων δυνάμεων ζαί έπί τής ύπολήψεως ήν άπολαμβά- 
νουσιν έν τή κοινωνία. Δύναται, λέγω, τις τούτων νά ά
ναλάβη έξ ιδίων τήν ναυπήγησιν άτμοπλοίου, ού τήν α
ξίαν νά έκδοση είς μετοχάς, άς μόλις έζποιών νά άρχίση 
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την ναυπήγησιν δευτέρου, τρίτου καί ουτω καθεξής. 
Άλλά συνίστημι τοΐς ένδιαφερομένης μεγάλην προσοχήν 
έν τή έκλογή τών προσώπων, είς ά θά δώσωσι τήν έμπι- 
στοσύνην των, καί διηνεκή έπ’ αυτών καί έπί όλου τοΰ 
προσωπικού έπαγρύπνησιν. 'Υπό τοιούτον σύστημα άνε- 
δείχθησαν πάμπολλαι έταιρίαι έν Αγγλία καί πολλοί 
πρώην μεσΐται καί ίδιοζτήται ή άπλοι πλοίαρχοι ιστιο
φόρων μετεμορφώθησαυ είς ίδιοκτήτας ζαί διευθυντάς άτ
μοπλοίων ή άτμοπλοϊζών έπαιριών.

Έπί τέλει ήθελον συστήσει τή Κυβερνήσει, ινα έπί θα
λασσίων δυστυχημάτων καί άλλων ναυσιβλαβειών συνι- 
στώνται έκάστοτε διαιτητικά δικαστήρια, δυνάμενα ταχέως 
καί άνεκκλήτως νά άποφασίζωσι, μή άκολουθοϋντα αύστη- 
ρώς τό γράμμα τοϋ νόμου, διότι ή διαιώνισιςτοιούτων ύπο- 
θέσεων είναι πάντοτε καταστρεπτική είς όλα τά ένδιαφε- 
ρόμενα μέρη. Κατά παν δε θαλάσσιον δυστύχημα κρίνω 
συμφέρουσαν τήν έπί τούτω σύστασιυ ναυτοδικείου, δικα
στηρίου τούτέστι προοριζομένου νά δικάζη τόν πλοίαρ
χον καί τό πλήρωμα, έξακριβοϋν κατά πόσον έγένοντο 
αίτιοι ούτοι τοΰ δυστυχήματος, καί έάν έξεπλήρωσαυ τό 
καθήκον αύτών καί δέν άπεμακρύνθησαν τών όρων τής φι
λανθρωπίας.

Είθε αί σκέψεις καί πληροφορία', αύται ζριθώσι παρά 
τής επιτροπής ώφέλιμοι είς τό έργου, δπεο άνέλαβεν. 
Είθε διά τών μέτρων τά όποια θέλει συστήσει, άξιωθώμεν 
νά ίδωμεν τήν ναυτιλίαν ήμών άναπτυσσομενηυ καί τήν 
έθνικήν σημαί αν διαγωνιζομένην προς τάς λοιπός, καί 
κατέχουσαν μεταξύ αύτών διαπρεπή θέσιν. Τά κέρδη άπερ 
θά προσπορισθή τό "Εθνος, ύλικά ζαί ήθικά, έσονται 
πολλά ζαί μεγάλα. Ή εθνική ήμών φιλοτιμία έπιβάλ- 
λει νά βλέπωμεν τήν ελληνικήν σημαίαν έπαξίως καί 
ύπερηφάνως έκπροσωπουμένην μάλιστα έν αύτή τή 'Α
νατολή, χαρπουμένην δέ ωσαύτως καί μετέχουσαν τών 
έκ τούτου κερδών. Περαίνοντες ούτω τάς σκέψεις ταύτας, 

εύχόμεθα όπως ώς τάχιστα ίδωμεν αύτήν ζαλύπτου- 
σαν τάς Οαλάσσας έζείνας, άς άλλοτε έζλέϊσε, καί έν αις 
κ ατά τε τήν αρχαιότητα καί τούς νεωτέρους χρόνους έδο- 
ξάσθη τό ήμέτερον έθνος.

1. Ν. ΘΕΟΦίΑΑΓΟΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ.

Κατά τό άπό 28 ’Ιουλίου 1858 Β. διάταγμα οί προ
ϋπολογισμοί καί απολογισμοί τών Μονών υπήγοντο εί 
δύο εξελέγξεις, έξ ών ή μέν ώς πρώτος βαθμός άνήζεν εί 
τήν επισκοπικήν ’Αρχήν, ή δέ ώς δεύτερος βαθμός άνήζεν 
είς τήν διοικητικήν 'Αρχήν, ήτις είχε καί τήν οριστικήν 
έπί τοϋ θέματος άπόφασιν. Έάν μεταξύ εκκλησιαστικής 
καί διοικητικής 'Αρχής ύπήρχεν ομοφωνία, ή δευτέρα 
περιωρίζετο είς τήν προς τό υπουργείου τών Εκκλησια
στικών άπλήν υποβολήν σημειώσεως τών έγκριθεισώυ 
πιστώσεων. Έάν άπ' εναντίας υπήρχε διαφωνία, ή έάν τό 
ενδιαφερόμενον μοναστηριακόν συμβούλιου, μήάρεσκόμε- 
υον είς τήυ μεταξύ τής εκκλησιαστικής καί διοικητικής 
'Αρχής ομοφωνίαν, έφεσίβαλλεν έντός 30 ημερών τήν ά- 
πόφασιν τής τελευταίας, ήνοίγετο τότε καί τρίτης έξε- 
λέγξεως βαθμός, ύποβαλλομένης τής ύποθέσεως είς τό 
ύπουργεϊον τών Εκκλησιαστικών τοΰ όποιου ή άπόφα- 
σις έκλειε πάσαν άλλην έξέτασιν.

Ή τάξις αϋτη άνετράπη διά τοϋ προ ολίγου έζδοθέντος 
Β. διατάγματος τής 25 Νοεμβρίου 1882. Πριν είσέλθω- 
μεν είς τήν άνάλυσιν αύτοΰ, προηγείται μία έρώτησις, 
ή έξής: Έχει τό δικαίωμα ή εκτελεστική εξουσία νά είσ- 
έρχηται είς τόν τοιούτον ή τοιούτον κανονισμόν τής μο
ναστηριακής περιουσίας, έστω είτε ζατά τό 1858 είτε 



440 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 441

κατά τό 1882} Δυοϊν θάτερον ή ή περιουσία τών Μονών 
είναι Ιδιοκτησία αύτών ώς νομικών προσώπων ζαί τότε ού
δέν δικαίωμα έχει ή εκτελεστική εξουσία είς τήν τοιαύτην 
έν ταΐς ύποθέσεσιν αύτής άνάμιξιν, ή ή περιουσία τών Μο
νών άνήκει εις τήν γενικήν έννοιαν τής εθνικής ιδιοκτη
σίας ζαί τότε μόνη ή νομοθετική έξουσία έχει τό δικαίω
μα νά διατάξη τά περί τών ύποθέσεων αύτής. Λέγομεν 
τοΰτο ημείς οί κοσμικοί, οί θύραθεν, διότι οί άλλοι οί 
ένδοθεν, φωνήν ούκ έχουσι καί είς τήν συνείδησιν τοΰ δι
καίου αύτών δέν πολυπραγμονοΰσι.

Φαίνεται ότι μεταβολή τις μεγάλη ένεργεϊται έν τή 
καθ’ ήμάς εποχή. Αί κτήσεις τών ιερών τεμενών δέν άπο- 
λαύουσι πλέον τής προτέρας έκ μέρους τών πιστών εύλα- 
βείας. Άνεπτύχθη όρεξις Ιδίοποιήσεως τοΰ εκκλησιαστικού 
χρήματος, ένώπιον τής όποιας μετά φρίκης ήθελον άπο- 
στρέψει τό πρόσωπον αί προηγούμεναι γενεαί. Τό παρά
δειγμα δίδεται άνωθεν, πολλαπλασιάζεται κάτωθεν, άνε- 
παισθήτως δέ ζαί ζατά μικρόν ένεργεϊται άδιαζόπως εί
δος τι έκχλησιαστικής έκκαθαρίσεως, μεγάλην κεκλημέ- 
νον νά άσζήση έπιρροήν έπί τοϋ γενικού τής απιστίας 
ρεύματος τοΰ έν ω όρμητιζώς είσήλθομεν χρυσολατρευ- 
τικοΰ αιώνος.

Έρωτήσατε τά 99 εκατοστά τών διατεμνομένων ού
τως ή άλλως τήν έκζλησιαστιζήν περιουσίαν, κυβερνή
ται μεγάλοι είναι ουτοι ή διοικηταί, καθ' όποιονδήποτε 
καί άν ΐστανται τής πολιτείας σταθμόν, έρωτήσατε αύ
τούς ποιον Θεόν πίστεύουσιν, έν ποίω εκκλησιάζονται 
ναώ, πότε έξωμολογήθησαν, πότε έζοινώνησαν τών ά- 
χράντων μυστηρίων. Ζώσιν ώς ξένοι καί αλλόπιστοι, 
τρόπον τινά, έν μέσω τής ήμετέρας κοινωνίας. Καί έν 
τούτοις άπό τών χειρών αύτών έξαρτώνται όλα, ζαί πί- 
στίς τήν οποίαν δηλητηριάζουσι, ζαί έζζλησια τής ό
ποιας τούς αρχηγούς άνδρείκελλίζουσι, καί ιερά εφόδια 
τά όποια έν δημοπρασίαις χαταπομπεύουσι. Άπό τοΰ 

1840 μέχρι τών αρχών τοΰ τρέχοντος ένιαυτοΰ, άπό τοι- 
ούτων όμολογουμένων ή μή ελατηρίων, έπωλήθησαν 1,638 
μοναστηριακά κτήματα αξίας 1,164,645 δραχμών. Καί 
πόσα άλλα δέν ήρπάγησαν, πόσα δέν κατησωτεύθησαν 
διά τοΰ μηχανισμού τών διαλελυμένων Μονών! Αδύνα
τον δέ νά γείνη ύπολογισμός τών διά τής συστηματικής 
δωροδοκίας ζαί ύπεξαιρέσεως ζατασπαταληθέντων κολο- 
σιαίων κεφαλαίων έν όλη τή πονηρά ακολουθία τών έκ 
παντός είδους έξουσιαστών. Έν γένει ή εκκλησία έξω- 
μοιώθη όρφανώ άνευ έπιτρόπου καί άνευ κηδεμόνος. Εί
ναι άληθές, ότι οί έν τώ ναώ δουλεύοντες τρέφονται ακό
μη έντός αύτοϋ· άλλ’ όλοι προαισθάνονται, ότι δέν Οά δι- 
αρζέση έπί πολύ ακόμη τοΰτο. Οιζονομεϊται λοιπόν έκα
στος δπως δύναται, σζΰλοι δέ, ζατά τήν παροιμίαν, είς 
τόν μΰλον έμβαίνουσι καί άλεστιζά δέν δίοουσι. Έξ ά- 
παντος περίοδον κρίσεως διέρχεται ή κατά Χριστόν κοι
νωνία.

Καί ούτω μέν έχουσι τά γενικά έπί τοΰ προκειμένου 
θέματος, ό δέ νεώτερος, ώς προερρέθη, κανονισμός τής 
έξελέγξεως τών μοναστηριακών προϋπολογισμών ζαί ά- 
πολογισμών ώρίσθη διά τοΰ Β. διατάγματος τής 25 Νοεμ
βρίου 1882 ώς έξής:

Α’. Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ί. Παν Μοναστηριακόν 
συμβούλιου οφείλει έντός τοΰ μηνός 'Οκτωβρίου έκά- 
στου έτους νά συντάττη καί ύποβάλλη διά τοΰ οικείου έ- 
πισζόπου εις τόν αρμόδιον Νομάρχην ή ’Έπαρχον τόν 
διά τό άμέσως έπιόν έτος προϋπολογισμόν τών έσόδων 
καί έξόδων τής Μονής, ζατά τάς περί τής ομοιομόρφου 
συντάξεως τών μοναστηριακών προϋπολογισμών ύπουρ- 
γικάς οδηγίας.

Ό Επίσκοπος έντός 15 ημερών άπό τής παραλαβής 
παραπέμπει τόν προϋπολογισμόν μέ τάς έπ’ αύτοϋ πα
ρατηρήσεις του πρός τόν αρμόδιον Νομάρχην ή 'Έπαρ
χον. ό οποίος έντός 15 έπίσης ήμερών ύπο βάλλει αύτόν 
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μετά των τυχόν παρατηρήσεών τοϋ Επισκόπου ζα'ι τών, 
ώς έκτων επιτόπιων γνώσεών του καί πληροφοριών, ιδίων 
παρατηρήσεων, εις τό Ύπουργεϊον τών ’Εκκλησιαστικών. 
’Επιτροπή δέ πενταμελής (συνεδριάζουσα νομίμως, πα- 
ρευρισκομένων τριών αύτής μελών) έδρεύουσα παρά τώ 
Υπουργείω καί συγκείμενη έκ τοϋ Προέδρου τοΰ 'Ελεγ

κτικού Συνεδρίου ή τοΰ νομίμου αύτοΰ άναπληρωτοϋ, τοΰ 
παρά τή 'Ιερά Συνόδω Βασιλικού 'Επιτρόπου, τοΰ παρά 
τώ Υπουργείω τούτω νομικού Συμβούλου, τοΰ έπί τοΰ 
λογιστικού τοΰ Υπουργείου Τμηματάρχου καί του έπί 
τής διαχειρίσεως τών εκκλησιαστικών κτημάτων ετέρου 
Τμηματάρχου τοΰ αύτοΰ Υπουργείου ή τοϋ άναπληρωτοϋ 
αύτοΰ ώςείσηγητοϋ, εξελέγχει τόν τε προϋπολογισμόν καί 
τάς γνώμας τών είρημένων άρχών καί προαποραίνεταιγνώ
μην έπ’ αύτών δι’ ήτιολογημένης έκΟέσεως πρός τό 
Ύπουργεϊον- τοΰτο δέ λαβόν ύπ’ όψιν άπαντα τά έγγρα
φα αποφασίζει άνεκκλήτως έντός τοϋ Δεκεμβρίου μηνός 
καί κοινοποιεί άρμοδίως τήν άπόφασίν του. Διά τής άπο- 
φάσεως του ταύτης τό Ύπουργεϊον δέν δύναται έπ’ ού- 
δενί λόγω νά πρόσθεση δαπάνην είς τά έξοδα Μονής τί
νος, μή προταθεϊσαν ύπό τοΰ Σμμβουλιου αύτής, πλήν 
τών διά νόμου ή Β. διατάγματος ώρισμένων.

Κατά τόν αύτόν άπαραλλάκτως τρόπον, άλλ’ άνευ τών 
όριζομένων προθεσμιών, έγκρίνονται καί αί δι’ έκτακτον 
ή δι’ έπείγουσαν άνάγκην, περί ής ούδέν ύπάρχει σεσημει- 
ωμένον έν τώ προϋπολογισμώ, ζητούμεναι ύπό τών μο
ναστηριακών Συμβουλίων συμπληρωτικά! ή έκτακτοι πι
στώσεις.

Β'. Ά πο λ ο γ ι σ μ ο ί. — 'Εντός τοΰ μηνός Μαρτίου 
έκάστου έτους παν μοναστηριακόν Συμβούλιου κατα
στρώνει τόν έτήσιον άπολογισμόν τοΰ παρελθόντος έτους 
κατά τάς περί ομοιομόρφου καταστρώσεως τών μοναστη
ριακών άπολογισμών ύπουργικάς οδηγίας καί συνοδευό- 
μενον μέ όλας τάς τακτικάς άποδείξεις καί δικαιολογη- 

τικά έγγραφα, τόν παραδίδει μετ’ έκθέσεως ήτιολογη- 
μένης είς τόν αρμόδιον 'Επίσκοπον πρός έξέλεγξιν. Ό 
Επίσκοπος, έξ ελέγχων αύτόν έντός 15 ημερών έκφέρει 
γνώμην, έάν ό άπολογισμός έχη καλώς καί συμφώνως 
πρός τόν έγκριθέντα προϋπολογισμόν ή ού, καί έν ταύτώ 
παραπέμπει άπαντα τά έγγραφα πρός τόν Νομάρχην ή 
τόν "Επαρχον, όστις έντός 15 έπίσης ημερών μετά δεύ
τερον έλεγχον ύποβάλλει τά έγγραφα ταΰτα πρός τό Ύ
πουργεϊον μετά τής γνώμης του. Ή δέ προηγούμενη κατά 
τούς προϋπολογισμούς έπιτροπή, μετά τήν άναγκαίαν 
έξέλεγξιν, προαποφαίνεται γνώμην δΓ ήτιολογημένης έκ
θέσεως πρός τό Ύπουργεϊον, δπερ, λαβόν ύπ’ όψιν άπαν
τα τά έγγραφα, άποφασίζει άνεκκλήτως καί κοινοποιεί 
άρμοδίως τήν άπόφασίν του.

Τής έπί τοΰ άπολογισμοΰ Μονής τίνος άποφάσεως τοϋ 
’Υπουργείου έπιτρέπεται άναθεώρησις έντός 30 ημερών 
άπό τής κοινοποιήσεώς της έπί τή αιτήσει τοΰ ύπολόγου 
μοναστηριακού Συμβουλίου, μόνον έάν δι’ αύτής προσά- 
γωνται νέα δικαιολογητικά δαπάνης τίνος έγγραφα, μή 
προσαχθέντα έν καιρώ.

Δέν θέλομεν νά είσέλθωμεν είς τόν άλλως λίαν ένδει- 
κτικόν βαθμόν τής συγκεντρώσεως τοΰ τελευταίου ύπουρ- 
γικοΰ περί τά μοναστηριακά εισοδήματα μέτρου. Τό δι’ 
ολίγων χειρών καί δή έξουσιαστικών διέρχεσθαι άνευ 
πολλής ποραφυλακής τύπων είναι τά μάλιστα ύποπτον 
είς τήν όο’Οήν τής μοναστηριακής περιουσίας διαχείρησιν. 
Έν γένει αί διαδοχικοί καί Αλλεπάλληλοι έξελέγξεις τοΰ 
προηγουμένου κυβερνητικού περί τάς μοναστηριακός 
προσόδους μέτρου δέν δύναται νά θεωρηθή ώς άστοχον. 
Ή γωλή δέ λειτουργία δέ αυτού έπρεπε νά δώση άφορ- 
μήν μάλλον είς τελειοποίησιν τών έγγυήσεών του παρά 
είς κατάργησιν πλήρη αύτοΰ ύπό όλας τάς βαρείας συνέ
πειας, τάς οποίας τό συγκεντρωτικόν τού τελευταίου ·β,
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διατάγματος πνεύμα έν τη κεντρική τοΰ Κράτους ύπηρε
σία, ύπό όλας τάς έπόψεις περιέχει. Ή αρμονία τών γε
νικών τής πολιτείας καί τής έκκλησίας σκοπών δέν επι
τυγχάνεται διά τής μεταπτώσεως άπό τής Σκίλλης είς τήν 
Χάρυβδιν είναι έργον άμα καί κατόρθωμα εκείνων οΐτι- 
νες γνωρίζουσι τήν τέχνην τών σωφρόνων συνδυασμών, 
τους οποίους ήθεωρία διδάσκει, ή πρακτική δοκιμάζει, καί 
ό καθόλου διοικητικός νους έπινοεϊ.

Η ΛΑΒΑ ΤΟΥ ΒΕΖΟΥΒΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

Χρηματιστική έπιχείρησις διαπραγματεύεται μετά τής 
Κυβερνήσεως τήν στρώσιν τών όοών τής ’Αθηναϊκής 
πρωτευούσης διά τεμαχίων λάβας είσαχθησομένων έξ 
'Ιταλίας. Ή διαπραγμάτευση; ένεργεϊται δπως καί αί 
λοιπαί τής χρηματιστικής οικογένειας. Έν τούτοις ό έν 
Άθήναις λαϊκός συνεταιρισμός «’Εργατικός Σύνδεσμος 
τών Λιθογλύφων» ύπέβαλε πρός τούς αντιπροσώπους 
τοϋ Έθνους τήν έπομένην αναφοράν, τής όποιας ή ούσία, 
άνήκουσα εις λίαν ένδιαφέρουσαν πολιτικο-οικονομικήν 
έποψιν δύναται νά εύρη τήν θέσιν της έν τή Οικονομική 
έπιθεωρήσει.

τη? Σίβαστιρ· Βου.Ι'ρ·.

Ό υπογεγραμμένος λαϊκός συνεταιρισμός «’Εργατικός 
Σύνδεσμος τών Λιθογλύφων» παρακαλεϊ εύσεβάστως τούς 
αντιπροσώπους του "Εθνους, ινα μεταξύ τών άλλων ύψη— 
λών σκέψεων αύτών άφιερώσωσι καί μίαν στιγμήν πρός 
ζήτημα, τό όποιον ύπό πολλάς έπόψεις δέν διαφεύγει 
τήν ύπερτάτην έξουσίαν των. Πρόκειται περί τών όοών 
τής πρωτευούσης τοϋ Ελληνικού Κράτους, τάς όποιας, 
άκούομεν, σκέπτεται ή κυβέρνησις αύτοϋ ίνα παραχώρηση 

είς χρηματιστάς πρός λιθόστρωσιν οι’ ύλικοϋ άπό τής 
άλλοδαπής είσαχθησομένου. Κατά τό έπί τής ύπουργι
κής τραπέζης σχέδιον, οί λίθοι τής κατ’ έξοχήν λιθοφό- 
ρου έλληνικής χώρας δέν άρκοΰν πρέπει νά είσαχθή ή 
ιταλική λάβα τού Βεζούβιού. Είναι μέθοδος καί τούτο 
τής λυμαινομένης τόν τόπον χρηματιστικής, ή οποία, 
ίνα δώσωμεν πρώτην τινά έννοιαν, άρκεϊ νά παρατηρή- 
σωμεν ότι καί έπί τοΰ προκειμένου θέματος, ώς έπί τό
σων άΧλων, τήν γλώσσαν τών έκατομμυρίων άκολουθεϊ.

Δέν είμεθα ήμεϊς οί προσήκοντες νά λύσωμεν τό σο
βαρόν ζήτημα τοϋ λιθοστρώτου ή μή λιθοστρώτου τών 
οδών. Μεσημβρινοί πόλεις, τών οποίων σύμπασα ή ζωή 
είναι θόρυβος, λιθοστρωνομένων τών όοών των, Οά φθά- 
σωσιν είς τό τετράγωνον βοής, τήν όποιαν έξ άπαντος 
πρέπει νά ύπολογίση ό διοικητής των. Ούτε έχομεν κατά 
νοϋν νά ύπενθυμίσωμεν τάς βαρείας νόσους τών μελών 
τής έ κλεκτής κοινωνίας, διότι έν τή τοϋ παρελθόν
τος έτους έπιδημία είδομεν άπαγορεύσεις τής κυκλοφο
ρίας τών αμαξών πέριξ τών οικιών των, διοικητική πρό
νοια άναμφισβήτως εύλαβής, άλλά τής όποιας αί έκα- 
τόμβαι τών πενήτων δέν έκρίθησαν άξιαι. Τό ζήτημα τών 
λιθοστρώτων όοών είναι μάλλον οικονομικόν, καί συνδέε
ται άφ’ ένός πρός τήν έποψιν τής μεταβιβαστικής ίκα- 
νότητος, ήτις ύπελογίσθη έπί συνήθους καταστάσεως τών 
οδών κατά μέν τάς λιθοστρώτου; ώς 70 κατά δέ τάς 
χαλικοστρώτους ώς 16 έπί τής αύτής έλκούσης δυνάμεως, 
καί άφ' έτέρου πρός τήν έποψιν τής διατηρήσεως τών 
όοών διά τρόπου, τόν όποιον τά μεγαλοπρεπή λείψανα 
τών Ρωμαϊκών όοών γνωρίζουσι νά έμπνέουν. Έπί τριών 
αλλεπαλλήλων λιθοστρώσεων στηριζόμεναι αί οδοί έκεϊ- 
ναι, άκόμη καί σήμερον μετά δισχιλίους ενιαυτούς, πα- 
ρέχουσιν ένιαχοϋ τεμάχια καθιστώντα δυτατήν τήν οδι
κήν χρήσιν. "Ινα δέ είς τούς τελευταίους χρόνους άπο- 
λήξωμεν? άπεδείχθη έν Παρισίοις τώ 1862, ότι ένώ άφ’ 
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ένός διά 531,400 μέτρα τρέχοντα λιθοστρώτων οδών έζ- 
τάσεως 4,183,000 τετραγωνικών μέτρων, έδαπανήθησαν 
είς συντήρησιν καί λοιπήν διακονίαν νέαι δραχμαΐ 2,792, 
500, ήτοι G6 7)10 λεπτά κατά τετραγωνικόν μέτρον, 
άφ' έτέρου δι’ 178,000 μέτρα τρέχοντα χαλίκοστρώτων 
οδών, έχτάσεως 1,754,000 τετραγωνικών μέτρων, έδαπα
νήθησαν είς συντήρησίν ζαί λοιπήν διακονίαν νέαι δραχ.
3,518,500, ήτοι 2ζαί6)00 ν.δρ. κατά τετραγωνικόν μέ
τρον. Ή διαφορά τής συντηρητικής δαπάνης μεταξύ τών 
λιθοστρώτων οδών πρός τάς χαλιζοστρώτους έχει τι τό 
έξόχως έπιβάλλον 66 λεπτά διά τάς λιθόστρωτους καί 
206 λεπσά -διά τάς χαλικοστρώτους άποτελοΰσιν όρους 
αναλογίας λίαν πειστικούς.

Έν γένει αί λιθόστρωτοι οδοί ύπόκεινται είς δύο ειδών 
έπισζευάς, έξ ών ή μέν γενική, άποβλέπουσα είς ολοκλή
ρων οδικών τμημάτων άντικατάστασιν, ή δέ μερική, άπο
βλέπουσα εις τήν ειδικήν τών θραυομένων έκάστοτε λί
θων αλλαγήν. "Οσον άφορα τήν γενικήν έπισκευήν, ση- 
μαντιζωτάτη είναι ή έποψις τοΰ πληθυσμού, όστις ποι
είται τών οδών χρήσιν. Τοιουτοτρόπως έν ΓΙαρισίοις αί 
ύπό πλειονα χρήσιν διατελοΰσαι λιθόστρωτοι οδοί έπι- 
σκευάςονται καθ' εξαετίαν περίπου, ένώ αί άλλαι οδοί αί 
σχετικώς όλιγώτερον έν χρήσει έπισχευάζονται ζατά δε
καετίαν, δεκαπενταετίαν καί εικοσαετίαν. Άναλόγως ή 
πόλις τών Αθηνών δέον νά ποιήση ζατά μέσον τινα όρον 
τούς ύπολογισμούς της, είς περίπτωσιν καθ' ήν άκολου- 
θήσει τήν έν Παρισίοις μέθοδον τών λιθοστρώτων οδών, 
όσον άφορα τήν ποιότητα τών λίθων, έζλεγομένων έχει έκ 
τής οικογένειας τών άμμιτών ζαί τών τραχιτών λίθων, 
οϊτινες άποτελούμενοι έξ άποζρυστα/,λωμένων μορίων 
(quartz) παρουσιάζουσι τήν μεγαλειτέραν άντίστασιν 
πρός τήν άδιάκοπον τών τροχών τριβήν.

Τοιούοους λίθους έχομεν άπειρους έν Έλλάδι. Πέριξ 
τών Αθηνών είς Δαφνί, Περιστέρι, Καρά, Σαλαμίνα, Έ

λευσϊνα, έν Μήλω, Πόρω, Σπέτσαις καί άλλαχοϋ, πλήρης 
είναι ή Ελλάς άπό άριστων φυσικών προμηθειών. Τίνος 
ένεκα ή χρηματιστική έπιχείρησις έθηζεν έπί τής ύπουρ- 
γικής τραπέζης είς άντικατάστασιν τών φυσικών τούτων 
προϊόντων τής Ελλάδος τήν ιταλικήν τοΰ Βεζούβιού 
λάβαν, Έάν ύποθέτη αύτη, ότι ή λάβα είναι βράχος ιδι
αίτερος, παρέχων διά τοΰτο ίσην καθ’ όλα τά τεμάχια 
αύτής άντίστασιν, χονδροειδώς άπατάται, διότι ή λάβα 
είναι προϊόν τής τήξεως αδιακρίτως όλων τών έν τώ χω
νευτήρια τοΰ ηφαιστείουύλών πάσης ποιότητος καί παν
τός στερεότητος βαθμού. Βεβαίως τά μέλη τής χρηματι
κής έπιχειρήσεως έπεσκέφθησαν τά έρείπια τής Πομπη
ίας καί ένεπνεύσθησαν άπό τών λαβοστρώτων όδών αύ
τής. ‘Αλλ’ όποιοι όγκοι λάβας είναι απλωμένοι έπί τών 
οδών τούτων, αύτό ούδαμώς ύπολογίζουσι καθώς παρα- 
λείπουσι τήν έξωθεν τής πόλεως ύπαρξιν τής λάβας καί 
τήν ένεκα τής στενότητος τών Πομπηϊανών όδών καί τής 
μικράς έν αύταϊς άμάξοδρομίας έλαχίστην τών λαβολϊ- 
Οων τριβήν. Τό πείραμα έγένετο πληρέστατον, έχομεν 
λόγους νά πιστεύωμεν, ύπ’ αύτής τής χρηματιστικής 
έταιρίας έν Αλεξάνδρειά, όπου κατά τό 1865 ή ιδέα 
τής διά λάβας λοθοστρώσεως τών όδών άπετέλεσε συστη
ματικήν έκμετάλλευσιν τοΰ Χεδιβικοΰ ταμείου.

Όπως προτείνονται νΰν διά τάς Αθήνας, ούτως έπρο- 
τάθησαν καί τότε διά τήν Αλεξάνδρειαν τεμάχια λάβας 
πλάτους 40 ύφεκατομέτρων, μήκους 40 ύφεκατομέτρων 
ζαί πάχους 10 ύφεκατομέτρων. Έλιθοστρώθησαν δι’ αύ
τών 40,000 μέτρα τρέχοντα Άλεξανδριανών όδών ζαί 
μετά δύο έτη δέν ύπήρχον λιθόστρωτοι οδοί, άλλά παν
τοειδών συντριμμάτων λάβας ταινίαι. Τω 1867 έπανε- 
λήφθη τό έζμεταλευτικόν πείραμα, μετεζομίσθησαν έξ 
Ιταλίας τεμάχια λάβας τετράγωνα, διαστάσεως καθ’ ό- 
λας τάς πλευράς εϊκοσιν ύφεκατομέτρων, έλιθοστρώθη- 
σαν δι’ αύτών αί όδοί τής Αλεξάνδρειάς καί μετά τρία 
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έτη μετεβλήθησαν εις σωρούς κινητών στρογγυλολίθων. 
Τω 1873 τρίτον δια λάβας μεταλλευτικόν πείραμα έπι 
τών οδών 'Αλεξάνδρειάς, έτριπλασιάσθη τό πλάτος, έτε- 
τραπλασιάσθη τό μήκος και ηύξήθη τό πάχος τών τεμα
χίων τής λάβας άντί δραχμών 35 κατά τετραγωνικόν 
μέτρον. Άλλά δέν έχομεν σκοπόν νά άκολουθήσωμεν όλα 
τά πειράματα τής έν Αίγύπτω λαβομεταλλευτικής. "Ο,τι 
χαρακτηρίζει τό νΰν έπί τής ύπουργικής τραπέζης σχέ
διον είναι ότι τούτο αρχίζει άπό τήν αρχήν, δηλαδή άπό 
τό πρώτον έν Αλεξάνδρειά πείραμα, τάς αύτάς διαστά
σεις τών τεμαχίων τής λάβας προτεϊνον άντι 15 κατά τε
τραγωνικόν μέτρον δραχμών.

Άπεόειξαμεν λίαν σαφώς έν τοΐς άνωτέρω πρός ποιους 
λίθους συνδέεται ή ιδέα τής στερεότητος τών λιθοστρώ
των οδών, πρός τσύς έν τώ Παρισινω πολιτισμώ δοκι- 
μωτάτους κριθέντας λίθους, ών είδη καί ποσότητας έχει 
άφθονους ή 'Ελληνική γή, ή πρός τούς έν τώ Άλεξαν- 
ορινώ χρηματισμώ κατ’ έπανάληψιν άποδοκιμασθέντας 
λαβολίθους. Οί προς τούς τελευταίους όδηγοΰντες τό 
κερδοσκοπικόν των άρμα πρέπει νά έπισκεφθώσι τά πρός 
τήν Σουνιάδα ’Αθήναν σωζόμενα λείψανα τής άρχαίας 
τών μεγάλων συγκοινωνιών όδοΰ, ϊνα θαυμάσωσι τόν 
κόσμον και τήν στερεότητα τών εγχωρίων λίθων, διότι 
δεν πιστεύομεν νά κατακρίνωσι, χάριν τής χρηματιστι- 

των, τόν ’Αθηναϊκόν Λαόν, ότι δέν έπερί- 
μεινε τάς μεταγενεστέρας τοΰ Βεζούβιού εκρήξεις.

Ιπαρχουν όμως καί άλλαι έπόψεις, πάς οποίας δέν 
δύναται νά παρίδη ή Πολιτεία. Έν πρώτοις ή εύθηνία 
τών εν τω τόπω έξορυττομένων λίθων, τόσον διά τήν ά- 
φθονιαν αύτών όσον καί διά τήν έλλειψιν τών δαπανών 
τής μεταφοράς των διότι έάν ύποθέσωμεν ότι, άφοϋ ά- 
ποκαρπωθή ή ευνόητος ούσια τής χρηματιστικής έπιχει
ρήσεως, άφεθώσιν αί λαβόστρωτοι οδοί τών Αθηνών εις 
την εαυτών τύχην, αί κατόπιν έργασίαι, ϊνα έξακ.ολουθή- 
σωσι τό λαβόστρωμα, πρέπει νά ύπολογίσωσιν ότι αί 
Αθήναι δέν είναι ’Αλεξάνδρεια, δηλαδή δέν συνδέονται 
όπως αύτή μετά τής Ιταλίας δι’ Ισχυροτάτου έξαγωγι- 
κοΰ εμπορίου, πρός ύπηρεσίαν τοΰ οποίου τά έξ Ιταλίας 
είς Αλεξάνδρειαν προσορμιζόμενα πλοΐα δύνανται άντι 

έρματος νά κομίζωσι λαβολίθους. Έπειτα ποΰ ή έργα- 
σία τών ελληνικών ορυχείων; ποΰ ή εργασία τών ελλη
νικών λιθογλυφείων, δηλαδή ή ζωή χιλιάδων οικογε
νειών; Αί έργασίαι αύται καί αί τούτων άκόλουθοι προ- 
γράφονταΐ διά τοΰ έπί τής ύπουργικής τραπέζης χρημα- 
τιστικοΰ τής λαβοστρώσεως τών ’Αθηνών σχεδίου. Δέν 
μένει παρά νά λάβη τήν τελικήν του άνάπτυξιν τό τοι
οϋτο διά τήν Ελλάδα χρηματιστικόν πνεΰμα, δπως συν
τριβή ή έθνική βιομηχανία καί εις τούς ξένους πωλη- 
θώσιν οί βραχίονες αύτής. 'Υπομονή δι’ είδη τινά βιομη
χανικά καί φυσικά προϊόντα, τά όποϊα ό τόπος άγνοεϊ 
καί ή έπιτετηοευμένη κατανάλωσις επιδιώκει. Άλλά νά 
υποστήριξή τις έν τώ κέντρω τής πολιτείας, ότι δέν έχει 
λίθους ή 'Ελλάς καί ότι πρέπει τοιοΰτοι νά ζητηθώσιν 
έκ τής γεν.ναιότητος μεθ’ ής τό στόμα τοΰ ιταλικού η
φαιστείου έτίναξεν άλλοτε τάς λάβας του, είναι τό ίδιον 
ώς νά ζητή νά άπαγορεύση τήν έν Έλλάδι παραγωγήν 
τής Κορινθιακής σταφίδος, όπως χρηματισθή ή έπιχείρη- 
σίς του τάς σταφίδας τάς Ίσπανικάς.

Τοιοϋτο κατά τής εθνικής οικονομίας πραξικόπημα 
οί άντιπρόσωποι τοΰ Έθνους δέν θέλουν άνεχθή. Έάν 
άναφερώμεθα πρός αύτούς, τό πράττομεν έν τή συνει- 
δήσει, ότι έκτελοΰμεν άκριβώς πολιτικόν καθήκον, διότι 
δέν εϊμεθα μόνον βιομήχανοι, εϊμεθα συγχρόνως καί 
πολϊται, ενδιαφερόμενοι δηλαδή περί τών άπαραγρά- 
πτων δικαίων, τά όποϊα ζωοποιοΰσι τήν κοινήν ύπόθε- 
σιν.

Έν Άθήναι; 12 Δεκεμβρίου 1882.
ΎποσημΒίοΰμιΟα ε&σεδάσιως

Έν όνόματι τοΰ «Εργατικού Συνδέσμου τών Λιθο
γλύφων».

Ό .τρώόρος 
■I. ΙίαλούΠηςΟ ταμίας

X.
Ό έΛιγ/ίτΙ/ς 

X.
Οί σύμβοΐι.ΐοι

I. Χαλδούπης, Λ. Λούχας, Κ. Γαίτης,
I. Γεαννάχης, Τ. ΛΙανόχας,

I. Βέχ'.ος.
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’Επί τοΰ νομοσχεδίου, όπερ ή Κυβέρνησις είσήγαγεν 
είς τήν Βουλήν «περί έπιβολής δικαιώματος καταναλώ
σεως τών οίνων,» οί οίνοπώλαι Αθηνών καί Πειραιώς 
ύπέβαλον πρός τήν Βουλήν τήν έπομένην αναφοράν, τής 
όποιας τό πολιτικο-οικονομικόν ενδιαφέρον άρμόςει είς 
τόν σκοπόν τής «Ο ΐ κ ο ν ο μ ι κ ή ς Έ π ι θ ε ω ρ ή- 
σ ε ως».

Προς τήν Χεβαστήν Βουλήν.

Οί ύπογεγοαμμένοι "Ελληνες πολΐται, άνήκομεν είς 
τήν εργατικήν εκείνην τάξιν τοΰ Λαοΰ, ήτις έν ίδρώτι 
τοΰ προσώπου της πορίζεται τόν άρτον της. Άσκοΰντες 
τήν οίνοποιητικήν βιομηχανίαν, οϊαν παρελάβομεν αυ
τήν άπό τής έμπειρικής τών παρελθόντων αιώνων, άνευ 
τούτέστι προόδου καί άνευ τελειοποιήσεως, έν άγνοια τών 
μεθόδων τής έν τή δυτική καί κεντρική Εύρώπη οινο
ποιίας, ουνάμεθα νά είπωμεν μετά πόνου ψυχής ότι δια— 
τελοΰμεν έτι είς τό άρχαικόν στάδιον τής στοχειωοεστέ- 
ρας κατά τον κλάδον τούτον βιομηχανίας. Έάν ή πολι
τεία κατά τήν εύρείαν άποστολήν αυτής ήσχολεϊτο είς 
τόν ήμέτερον περί τήν τέχνην φωτισμόν, έάν διά βιομη
χανικής προς τήν πεπολιτισμένην Εύρώπην έπικοινωνίας, 
άπό συστήματος άναλόγου πρός τήν περί τούς λόγους 
καί τούς τύπους, άνέπτυσσε τήν παραγωγικήν δύναμιν ή
μών, οί βιομηχανικοί ταύτης καρποί θά έπροβιβάζοντο, 
ή γενική άξια των Οά έμεγαλύνετο, καί ό δημόσιος Θη
σαυρός εύλόγως Οά προσεδόκα έπικουρίαν άπό κατεργα
σίας φυσικών προϊόντων έν τοΐς όποίοις, καί άπό κλίμα
τος καί άπό θέσεως, ή Ελλάς είναι προωρισμένη νά πρω- 
ταγωνιστήση μίαν ημέραν έν τή οικονομική τών έθνών 
παλαίστρα. "Ηδη ή πολιτεία άνευ προκατασκευής καί 
άνευ προθεωρίας, ώς άπό ύπνου βαθέος έγερθεΐσα, κτυπα 
τόν πόδ« έπι τού εδάφους καί περιμένει θαύματα έξ αΰ- 

τοΰ. Ήμεΐς παριστάμεθα έκπεπληγμένοι καί διά τήν ύπερ
βολικήν άξίωσιν άφ' ένός καί διά τήν παντελή έλλειψιν 
τή; φορολογικής επιστήμης άφ’ ετέρου· χωρίς δέ νά τό 
κρύψωμεν, ένώπιον τής άπειλούσης τόν τόπον φορολο
γικής καταιγίδος, νομίζομεν οτι έκτυλίσσεται τό οδυνη
ρόν θέαμα ποιμνίου έμπεσόντος είς χεΐρας άδεξίου ποι
μένας, όστις κείρων τό έριον άφαιρεΐ συγχρόνως καίλω- 
ριοας έκ τοΰ δέρματος τών πανταχόθεν κραυγαζόντων έν 
ατυχία καί κακοδαιμονία προβάτων. Τοιαύτην τούλάχι
στον έννοιαν έχουσιν αί παρ’ απάντων τών κλάδων τής 
έθνικής έργασίας συναθροιζόμενα', πρός τό Ελληνικόν 
Βουλευτήριον κραυγαί, καί είμεθα βέβαιοι ότι μίαν ήμέ
ραν ή μέν ιστορία Οά τάς άναλύση, ή δέ πολιτική Οά τάς 
εύρη ύπό πολλάς επόψεις έμπρός.

Παντός σχεδίου φορολογικού δέον έκ λογικής άνάγκης 
νά προηγήται πάντοτε ή έξέτασις τής οικονομικής δυνά- 
μεως, τήν όποιαν πρόκειται τοΰτο νά φορολογήση. Τό 
ύπουργεϊον ύπέλαβεν, ότι κάπου τής γής ώς άπό τύχης 
μεταλλείου προμηΟευόμεΟα τον οίνον, τόν όποιον λιανι- 
κώς έν τή άγορά πωλοΰμεν. Λησμονεί ότι πριν γίνωμεν 
οίνοπώλαι είμεθα οίνοποιοί. Άγοράζομεν τό γλεΰκος τών 
σταφυλών μόλις άπό τοΰ φλοιού αύτών άποχωρισθή, και 
τό μεταποιοΰμεν είς οίνον διά πολλής έργασίας, διά πολ
λών κινδύνων καί διά πολλών κεφαλαίων. Έάν άποδεί- 
ξωμεν ότι ή, ώς σπάθη τοΰ Δαμοκλέους, κρεμαμένη έπί 
τής κεφαλής μας φορολογία Θέτει διά τής μεγαλειτέρας 
άσπλαγχνίας τήν χεΐρα έπί τής έργασίας καί τών κεφα
λαίων μας, είς αύτό ιδίως άποβλέπουσα καί όχι είς τό 
εισόδημά των, θέλει φρίξει βεβαίως ή Βουλή διά τό μέ
χρι δημεύσεως έξικνούμενον ταμιευτικόν τοΰ νομοσχε
δίου πνεύμα. Οί έξής υπολογισμοί ρίπτουσιν άπλετου 
τή άληθεια φώς.

Λαμβάνομεν ώς βάσιν οινοπωλείου μέσου τινός όρου 
έν Άθήναις, περιέχον 20 βαρέλια, χωρητικότητος έκα
στον 600 οκάδων, α') Ή άγορά τοΰ είς πλήρωσιν τών 20 
τούτων βαρελίων γλεύκους άναβιβάζεται είς 12,000 ο- 
κάδας, αϊτινες πρός 25 λεπτά κατά μέσον όρον άπαιτουσι 
κεφάλαιον δραχμών 3,000. β’ Ή δαπάνη τής έκ τοϋ τό
που τής παραγωγής μέχρι τοΰ οινοπωλείου μεταβιβά- 
σεως τών 12,000 οκάδων οίνου καί ή προμήθεια άναβι-
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βάζονται κατά μέσον όρον εις 500 δραχμάς ήτοι 25 
δραχμάς δι’ έκαστον βαρέλιον. γ') Ή έπισκευή και ό 
καθαρισμός τών 20 βαρελίων απαιτεί δαπάνην 400 
δραχμών, ήτοι 20 δραχμάς δι’ έκαστον βαρέλιον. δ') 
ΊΙ ριπτομένη εις τόν οίνον ρητίνη ύπολογίζεται είς 
40 περίπου όκάδας καθ’έκαστον βαρέλιον, δηλαδή διά τά 
20 βαρέλια εις 800 όκάδας, ίιρός 50 λεπτά τήν οκά κατά 
μέσον όρον άπαιτει δαπάνην 400 δραχμών, ε') Ή ύπη- 
ρεσία τοΰ οινοπωλείου απαιτεί δύο ύπηρέτας, τών οποίων 
ό μέν ενιαύσιος μισθός είναι δραχμαΐ 400 διά τόν μεί- 
ζονα καί 200 διά τόν έλάσσονα, ή δέ ένιαυσία τροφή δι’ 
άμφοτέρους είναι 730, τό όλον 1330 δραχμαί. ς·') Τό 
ένιαύσιον ένοίκιον τοΰ έν λόγω οινοπωλείου είναι κατά 
μέσον όρον δραχμαί 1200. ζ') Ό φωτισμός αύτοϋ απαι
τεί ένιαυσίαν δαπάνην δραχμών 365. η') Ό έπιτηδευμα- 
τικός φόρος αύτοϋ ανέρχεται κατά μέσον όρον είς 100 
δραχ. ένιαυσίως. Τό ολον τών διά τό ύπό έξέτασιν μέσον 
’Αθηναϊκόν οίνοπωλεϊον άνωτέρω προκαταβολών αναβι
βάζεται είς δραχμάς 7,295, είς τάς οποίας προσθετέον 
θ') κατά μέσον όρον ήμίσεος έτους τόκον τοΰ κεφαλαίου 
τούτου ήτοι δραχ 438, καί ι') χρεωλύσιον λόγω φθοράς 
καί τόκον τοΰ διά τήν πρώτην τοΰ οινοπωλείου έγκατά- 
στασίν δαπανηθέντος κεφαλαίου ύπολογιζομένου είς δρ. 
2,000 (έπί τών 20 μέν βαρελίων δρ. 1,400 πρός δρ. 70 
έκαστον,έπί τών λοιπών δέ τοΰ οινοπωλείου σκευών, τρα
πεζίων,καθισμάτων, ποτηρίων, φανών, έργαλείων κλπ. 
ορ.600) δραχ. 400. Τοιουτοτρόπως ή όλη άξια τοΰ έν τω 
έπί παραδείγματι οίνοπωλείω πωληθησομένου έξ οκάδων 
12,000 οίνου άναβαίνει είς δραχμάς 8,133 (ήτοι 3000 + 
500 + 400 +400 + 1330 4- 1200 + 365 100 +- 438 + 
400 = 8133). Άλλ’έκ τοΰ ποσοϋ τών 12,000 οκάδων 
δέον νά άφαιρεθώσιν 1440 ώς ύποστάθμη, ήτις ένεκα τής 
φύσεως καί τής διασκευής τών ήμετέρων οίνων άναβαί- 
νει συνήθως είς 12 τοΐς °)θ. Μένουσι λοιπόν ούτω 10,560 
οκάδες οίνου πρός πώλησιν, έκ τής όποιας πρέπει νά εύ
ρη ό κύριος τοΰ οινοπωλείου τάς ώς άνωτέρω έκ δραχμών 
8,133 συνισταμένας προκαταβολάς του, πωλών έκάστην 
όκά άντί 77 λεπτών. Καί ταϋτα χωρίς άκόμη νά ύπολο- 
γισθή τό εύλογον κέρδος τό όποιον καί ό οίνοπώλης, ώς 
έκαστος επιχειρηματίας, δικαιούται να προσδοκά καί το 

όποιον έν τή τιμή ταύτη δέν ύπάρχει. ’Ήδη έρωτάται τό 
ύπουργεϊον: Έμελέτησε ποτέ τάς τρεχούσας έν ’Αθήναις 
τιμάς τοΰ διά τόν έργατικόν Λαόν οίνου; Κατέβη ποτέ 
μέχρι τών άπεριγράπτων δυσχερείων μεΟ’ ών ό Έλλην 
βιομήχανος έξοικονομεΐ τά μέσα τής ύπάρξεώς του; Πω- 
λούντων ήμών πρός 60 λεπτά τήν όκά, τό ύπουργεϊον 
ζητεί τά 6, δηλαδή τό δέκατον! Καί όποιον δέκατον είναι 
αύτό; Είναι τό δέκατον τών προκαταβολών μας! Καί τοΰ
το πριν ή τάς είσπράξωμεν έτι δλας, διότι, ώς άπεδείχθη 
έν τώ παραδείγματι τοΰ μέσου έν ’Αθήναις οινοπωλείου 
πρέπει νά πωλήσωμεν πρός 77 λεπτά τήν όκά, ίνα είσέλ- 
θωμεν είς τήν ολοκληρίαν τών προκαταβολών μας. Ή 
ήμετέρα δεκάτη είναι λοιπόν κατά πολύ χειροτέρα τής 
κατηραμένης τοΰ άγροϋ δεκάτης ! "Οταν όμως αΰτη κα- 
τηργήθη διά τήν σπειρομένην γήν, δέν ήτο ό σκοπός νά 
εύρη άλλα θύματα είς τάς πόλεις.

Φορολογία έπί τών πωλήσεων τοΰ οινοπωλείου ύπό 
τοιούτους όρους καί έτι χείρονας έχει τι έκτρωματικόν. 
Έννοοΰμεν έπί τέλους έάν έπρόκειτο νά φορολογηθή ή 
άξια κατά τήν είσοδον τοΰ γλεύκους έν τώ οίνοπωλείω, 
ώς έπί τοΰ τελωνείου ή άξια τών πραγματειών, αίτινες 
είσάγονται έν τή ημεδαπή κατά τά όρια ταύτης. ‘Αλλά 
νά φορολογώνται τά έξοδα τής μικράς βιομηχανίας μας, 
οί μισθοί τών ύπηρετών μας, τά θρανία μας, τά έργαλεϊα 
μας, ένώ ούτε κατά διάνοιαν είσήλθεν είς τούς κύκλους 
τών κυβερνώντων νά διαπεράσωσι τήν φορολογικήν των 
μηχανήν πρό τών πλουτοκρατικών θυρίδων τών /κυμαι
νόμενων τόν τόπον χρηματιστών, αύτό ύπερβαίνει παν 
άνοχής όριον. Ποΰ παρ’ ήμϊν τό καθαρόν εισόδημα, 
είς τό όποιον πρέπει ή λελογισμένη φορολογία νά άπο- 
βλέπη; Ποΰ τό δ ιαθέσιμον εισόδημα τής έν τώ μέλ- 
λοντι οικογενειακής τοΰ έργάτου προαγωγής; Είς ούδέν 
έκ τούτων άποβλέπει τό ύπουργεϊον. Θέλει χρήματα, καί 
μάς λέγει; Περάσατε τό φορολογικόν φορτίον είς τήν 
ράχιν τών καταναλωτών! .... Άλλ’ έως ποΰ φθάνει ή 
δύναμις τών παραγωγών και ή δύναμις τών καταναλω
τών, τοΰτο ούτε καν ύποπτεύεται τό ύπουργεϊον. Δέν πα
ρατηρεί, ότι οί τελευταϊον έπισωρευθέντες έπί τής κεφα
λής τοΰ έργατικοΰ Λαοΰ φόροι είσήγαγον έν τώ κοινωνι
κά» σώματι είδος τι δυσκαμψίας, τό ρποϊο'ΐ γρήγορα ή 
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άργά θά άποδείξη, ότι ή φορολογική έλαστικότης πλη
σιάζει τά τελευταία της όρια. Τό εύκολον σύνθημα, τό 
όποιον είς πάσαν τοΰ φόρου έπιβάρυνσιν διασαλπίζει ή 
κυβερνώσα Πολιτική Σχολή «πωλήσατε άκριβώτερον» 
σημαίνει «καταστήσατε άκριβωτέραν τήν ζωήν.» Καί είσ- 
ηλθομεν είς τοιαύτην τινα περίοδον,καί ή κυβερνώσα Πο
λιτική Σχολή μάς ώθεΐ όλοέν πρός τό έσχατον τέρμα. 
Οί παραγωγοί καταπονούμενοι συστέλλουσι τα ιστία των, 
οί καταναλωταί πιεζόμενοι περιορίζουσι τάς άνάγκας των, 
καί τό όλον άνησύχως άτενίζει πρός τό ερχόμενον σκο-- 
τεινόν μέλλον.

Άλλ’ άς έξετάσωμεν βαθύτερον τό έπί τοΰ μετώπου 
τής Πολιτείας άναβιβασθέν σύνθημα αύτό τής άπηνοΰς 
φορολογίας τοΰ καταναλώσου Λαοΰ, έάν στηρίζηται τού
λάχιστον έπί τοΰ αρμονικού δικαίου, έπί τοΰ κοινωνικού 
συμφέροντος καί έπί τής οικονομικής ίσότητος έν τώ 
προκειμένω φορολογικώ θεσμώ. Καί ένταΰθα θέλει μάς 
έπιτρέψει ή Βουλή καταστατικήν άνάλυσιν, ήτις κέκληται 
νά δώση τόν τελικόν χαρακτήρα τοΰ προτεινομένου φορο
λογικού μέτρου. Είς 100 εκατομμύρια οκάδων άνεβίβα- 
σενό ύπουργος τών Οικονομικών έν τή κατά τήν 29 δβρίου 
έ. έ. συνεδριάσει τής Βουλής τόν παραγόμενον έν Έλλά
δι οίνον. Όμολογοΰμεν ότι ουδέποτε ε’ίχομεν ύπόληψίν 
είς τάς άπογραφικάς μελέτας τών υπουργών, οσάκις μά
λιστα πρόκειται περί θεμάτων βιομηχανικών, τών οποίων 
ή τρέχουσα πολιτική ούτε τήν πρώτην δύναται νά άνοι
ξη σελίδα. Έάν έρωτήσωμεν τήν διεθνή Καταστατικήν, 
είς 400 έζατομμύρια λίτρας αναβιβάζει αύτη τήν οινο
παραγωγήν τής 'Ελλάδος. Έάν έρωτήσωμεν τάς άμπε
λοφυτείας τής 'Ελλάδος, κατά τό μέτρον τής έκτάσεως 
καί τής παραγωγής αύτών, διά τής γλώσσης ήν ό αγα
θός οικογενειάρχης εννοεί, φθάνομεν είς τά έξής πο
ρίσματα. Κατά τό έτος 1874 ύπελογίζετο είς 737, 
859 στρέμματα ή έκτασις τών έν τώ παλαιώ Κράτει 
(έκτος τής Έπταννήσου καί τών νέων έπαρχιών) αμπέ
λων έάν είς αύτάς προστεθή άφ’ ένός ή ένιαυσία έν τώ 
παλαιώ Κράτει είς άμπελοφυτείας αύξησις, ήτις κατά μέ
σον όρον, έκ τών τής προηγούμενης δεκαπενταετίας δε
δομένων, αναβιβάζεται είς 15 περίπου χιλιάδας στρεμμά
των, καί άφ’ έτέρου ή έκτασις τών έν ταΐς νέαις έπαρχί- 

αις άμπέλων, δέν άφιστάμεΟα πολύ τής άληθείας ίσχυ- 
ριζόμενοι, ότι ή κατ’ έξοχήν άμπελοφόρος χώρα τής 'Ελ
λάδος περιλαμβάνει (έκτος τής Έπταννήσου τήν όποιαν 
παραλείπομεν, διότι έξαιρεΐται τής προκειμένης φορολο
γίας) 1,000,000 περίπου στρέμματα καρποφόρων άμπε- 
λοφυτειών. Λοιπόν κατά μέσον όρον γνωρίζομεν, ότι έ
καστον στρέμμα αμπέλου παράγει 250 όκάδας οίνου, 
πολλαπλασιάζοντες δέ τούς δύο τούτους αριθμούς (1, 
000,000x250) φθάνομεν είς τό ποσόν 250 έκατομμυ- 
ρίων οκάδων ένιαυσίως παραγομένου οίνου. Άφίνομεν 
είς τάς ιδιαιτέρας τοπολογικάς τής άμπελοφυτείας πε
ριστάσεις καί είς βάρος τών κατά μέσον όρον ύπολο- 
γισμών 50 έζατομμύρια, άφαιροΰμεν 20 έζατομμύρια 
διά τήν ένιαυσίαν έξαγωγήν, ήτις όμως τώ 1875 ύπελο
γίζετο είς μόνον 4 ’/2» Χαι Ιδού, έν συγκαταβατικά» κατά 
πάντα ύπολογισμώ, μένουσι διά τήν ένιαυσίαν ζατα- 
νάλωσιν τής Ελλάδος 180 περίπου έζατομμύρια όκά 
δων οίνου.

Διατί ό ύπουργος τών Οικονομικών κατά τήν 29 ’Ο
κτωβρίου διεχήρυξεν είς τήν Βουλήν, οτι ή έν Έλλάδι 
κατανάλωσίς τοΰ οίνου φθάνει μόνον είς 60 έζατομμύ
ρια·, Άφ’ ένός μέν είναι τέχνη τό διά σμικρύνσεων προ- 
βαίνειν είς εύρύνσεις, άφ’ έτέρου δέ διότι όλος ό σκοπός 
τοϋ ύπουργείου είναι νά φορολογήση τάς πόλεις, είς τάς 
οποίας δέν ήδύνατο νά εύρη μείζονα κατανάλωσιν. 'Ότι 
τό ύπουργεϊον διευθύνει τήν φορολογικήν μηχανήν του 
ζατά μόνων τών πόλεων και ιδιαιτέρως κατά του έργα- 
τικοΰ έν αύτοΐς Λαοΰ μαρτυρεί όλη ή τοΰ προζειμένου 
νομοσχεδίου διασκευή. Έν πρώτοις δέν φορολογεί τούς 
δι’ ιδίαν χρήσιν κατασκευάζοντας ή αποταμιεύοντας οίνον, 
όποιοι είναι οί άμπελοκτήμονες καί οι κεφαλαιούχοι,ιδιαι
τέρως δέ όσον αφορά τήν έξοχήν, όλοι οί κάτοικοι ταύ
της. Έν γένει ή μικρά καλλιέργεια, ήτις διακρίνει τήν 
αγροτικήν οικονομίαν έν Έλλάδι, ώς έξαιρεσιν μόνον 
παρίστα καλλιεργητήν τής γής άλλότριον πρός τήν αμ
πελουργίαν, είς περίπτωσιν καθ’ ήν οί άνθρωποι τών 
πόλεων, σιδηρουργοί, τέκτονες, ύποδηματοποιοί, ζτίσται, 
λιθοξόοι, ράπται, άμαξηλάται καί όλη ή ποικίλη τών 
έργατών σειρά, κινοΰντες τήν χειροτεχνικήν βιομηχανίαν, 
άγοράζουσι τόν οίνον άλλά δέν παράγουσιν ούο’ άπο'α- 
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μιεύουσιν αύτόν διότι ούτε αμπέλους ούτε κεφάλαια εύ- 
ρον άπό ύπευθύνους γονείς, ή ελαβον άπό τυφλήν τύχην, 
ή έκέρδισαν άπό ύποπτον χρηματιστικήν. Άλλά τό σχαν- 
δαλωδέστερον είναι ή άπαλλαγή τών χονδρικών πωλή- 
σεων άπό τής προκειμένης φορολογίας. Τό νομοσχέδιον 
την διακηρύττει λίαν σαφώς· δέν εννοεί νά φορολογήση 
είμή μόνον τήν λιανικήν τοΰ οίνου πώλησίν. ’Αρκεί νά 
γράψη τις έπί του οινοπωλείου του ('Χονδρικόν Οινοπω
λείου», καί ευθύς τό φορολογικόν νομοσχέδιον άτονεϊ. Τό 
άποτέλεσμα είναι, οτι άπαλλάσσονται πάσης φορολογίας 
οί χονδρικώς άγοράζοντες, δηλαδή οί πλούσιοι, καί έπι- 
βαρύνονται οί λιανικώς άγοράζοντες, δηλαδή οί πτωχοί ! 
'Ο φορολόγος του ύπουργικοΰ νομοσχεδίου βλέπει πλη- 
ρουμένην τήν πολυτελή οίναποθήκην τοΰ πλουσίου, οσ
φραίνεται καί παρέρχεται, όταν δέ έννοήση ότι κεκμηκώς 
τις έργάτης έτοιμάζεται νά πίη ποτήριον οίνου, όπως 
θερμάνη τά παγωμένα μέλη του, σταματά τό ποτήριον 
εις τά χείλη τοΰ πτωχοΰ ινα πληρώσ η ούτος πρώτον τον 
φόρον !

Άλλ’ είναι περίεργον νά εΰρωμεν τόν άριθμόν τής πο- 
λυπαθοΰς αύτής τάξεως, έπί τής οποίας έτοιμάζεται ή 
φορολογική μάστίξ νά κατέλθη τόσον σκληρώς. Δέν έχο
μεν σκοπόν νά είσέλθωμεν εις τήν πολιτικήν έννοιαν τής 
άπό τής προκειμένης φορολογίας έξαιρέσεως τής Έπταν- 
νησου, καί περιοριζόμεθα είς τό έπιβαρυνόμενον λοιπόν 
Κράτος μετά τών νέων έπαρχιών, ιδιαιτέρως δέ είς τό 
πρώτον, καθυστερούσης έν ταΐς δευτέραις τής κατά πόλεις 
ειδικής άπογραφής. Κατά τό ύπουργικον νομοσχέδιον α’) 
αί πόλεις Αθηνών καί Πειραιώς (84,429 όμοΰ κάτοικοι 
κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1879) φορολογούνται δι’ β 
Λεπτών κατ’ όκάν, β') αί πόλεις Πατρών καί Έρμουπό- 
λεως (46,739 όμοΰ κάτοικοι) φορολογούνται διά 5 */ 2 
λεπτών, γ’) ή Τρίπολις (10,057 κάτοικοι) φορολογείται 
διά 4 '/? λεπτών, δ' 16 μικρότεροι πύλεις, έξ ών έκά
στη περιέχει 5— 10 χιλ. κατοίκων, αί πόλεις ‘Άργος, 
Αιγιον, Πύργος, Φιλιατρά, Καλάμαι, Μεσσήνη, Πόρος, 
Κρανίδιον, Σπέτσαι, "Υδρα, Λαμία, Χαλκίς, Μέγαρα, 
Ααύριον, Μεσολογγίου και Αγρίνιου (101,396 όμοΰ κά
τοικοι) φορολογούνται διά 4 λεπτών, ε') 43 πόλεις, έξ ών 
έκάστη^περιέχει 2—5 χιλ. κατοίκων, ήτοι Ναύπλιον, 

Κόρινθος, Σπάρτη, Γύθειον, Κυπαρισσία, Γαργαλιάνοι, 
Άνδρίτσαινα, Άγουλινίτζα, Δημιτσάνα, Λαγκάδια, Στε- 
μνίτζα, "Αγιος Πέτρος, Δίβρη, Λεχαινά, Ξηροχώριον, 
Θήβαι, Λεβαδεία, ’Αράχοβα, Αίτωλικόν, "Άμφισσα, Γα- 
λαξείδιον κλπ. (133,312 όμοΰ κάτοικοι' φορολογούνται 
διά 3 1/? λεπτών. Παραλείπομεν τούς μικροτέρους 
συνοικισμούς, έφ' ών μικρά ή φορολογήσιμος κατανάλω- 
σις διά τήν είρημένην αιτίαν τής δι’ ιδίαν χρήσιν οινοπα
ραγωγής. Άλλ' ή χατάπτωσις τής φορολογικής κλίμα- 
κος άπό 6 καί 5 */,  λεπτών έν τοϊς πυκνοτέροις πλη- 
Ουσμοϊς είς 3, 2 */ 2 καί 2 έν τοϊς άραιοτέροις εγείρει 
μίαν άπορίαν τήν έξής. Μήπως οί πένητες τών μεγάλων 
πόλεων είναι εύτυχέστεροι τών έν ταϊς μικραϊς·, Έμέτρη- 
σαν ποτέ οί υπουργοί τάς άφορήτους στερήσεις εκείνων, 
οΐτινες νυχθημερόν έργαζόμενοι έγκαταβιοΰσιν έν τοϊς 
ζώσι τών πόλεων τάφοις;

Βεβαίως έννοοΰμεν νά ύποβάλωμεν πρός τήν Βουλήν 
παραστάσεις όχι μόνον έξ ονόματος τών έν Άθήναις καί 
έν ΓΙειραιεϊ οίνοπωλών (φωνή πεντακισχιλίων οικογενει
ών), όχι μόνον έξ ονόματος τών έν ταϊς άλλαις μνη- 
μονευθείσαις άνω πόλεσι ήμετέρων συναδέλφων, μεθ’ ών 
μάς συνδέει στερεά βιομηχανική άλληλεγγύη, άλλά καί 
έξ ονόματος όλου τοΰ ενδιαφερομένου άστικοΰ τής Ελ
λάδος πληθυσμού, μεθ’ ού μάς συνδέουν οί ιεροί τής έ
θνικής έργασίας δεσμοί καί αί βαρεϊαι τοΰ άγώνος τής 
ζωής τύχαι. Είς 450 περίπου χιλιάδας άνθρώπων άναβιβά- 
ζεται ό ιδίως διά τής προκειμένης φορολογίας καθ’ όλου 
τό Κράτος (έχτός τής'Επταννήσου)έπιβαρυνόμενος άστικός 
τοΰ έργατιχοΰ Λαοΰ πληθυσμός. Έάν τό έφ’ ού γίνονται 
οί υπολογισμοί Κράτος καταναλίσκη 180 περίπου έκα
τομμύρια οκάδων οίνου, ό περί τό τέταρτον τοΰ πλη
θυσμού τούτου άναβιβαζόμενος άστικός πληθυσμός δύ
ναται έν τή ποικιλία τής βιωτικής νά φθάση τά 50—60 
έκατομμύρια καταναλισκομένων οκάδων οίνου. Λοιπό’' 
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άπό μέσου τίνος όρου τής έζτεθείσης φορολογικής κλίμα
κάς δυνάμεθα νά ευρωμεν τί ζητεί έν δλω τό υπουργικόν 
νομοσχέδιον παρά τοΰ έργατικοΰ τών πόλεων Λαοΰ. Ζητεί 
.> λεπτά άφ’έκάστης όκάδος τών GO έκατομμυρίων,δηλαδή 
3 εν δλω εκατομμύρια δραχμών. Βαρεία ή δοκιμασία εις 
ήν πρόκειται νάύποβληθή ό πενόμενοςτών πόλεων Λαός. 
Έχει τι είλωτικόν καί αντίκρυ τής αρμονίας, ήτις πρέ
πει νά χαρακτηρίζη τήν λειτουργίαν τής πολιτείας.

Άλλ' άρά γε Οά είσαχθή ολόκληρον τό ποσόν τών 3 
τούτων έκατομμυρίων εις τό ταμεΐον τής έπικρατείας; 
Άφ’ ένός τά ύπεράνω παντός μέτρου έξοδα τοΰ έν τώ 
προκειμένω νομοσχεδίω μηχανισμού,όστις,μή εχων πλήρη 
συνείδησιν έαυτοΰ, πολλαπλασιάζει τάς δυσχερείας του, 
οι’ όλης τής ακολουθίας οικονομικών έφορων, ύπαλλή
λων δημοσίων καί δημοτικών, φορολογικών κατασκόπων, 
καί γενικώς οργάνων αστυνομικής έπιτηρήσεως, έν άτε- 
λευ τήτω διαδοχή εκθέσεων, καταμετρήσεων, αναφορών, 
άδειων κλπ. Άφ’ έτέρου αί καταχρήσεις, αίτινες φύσει έπί 
τοιούτου βαβυλωνικοϋ συστήματος παρομαρτοϋσιν έν τή 
ποικιλία τών πειρασμών, τούς οποίους αύτό τοΰτο κατά 
παν βήμα προτάσσει εις τόν δρόμον του. Έν γένει ένώ ό 
έργατικός Λαός τών πόλεων Οα πληρόνη τά 3 έκατομ- 
μύρια, άμφιβάλλομεν άν τό ήμισυ τούτων Οά είσέργηται 
είς τό δημόσιον ταμεΐον. Τό δέ έτερον ήμισυ Οά χρησι
μεύσω] είς φανερόν ή κεκρυμμένον άλειμμα τής φορολογι
κής μηχανής, τό όποιον ό μέν φορολογούμενος Οά χο- 
ρηγή, ή δέ πολιτεία δέν Οά λαμβάνη. Καί ταϋτα μετά 
πόσας καταπιέσεις, μετά πόσας στενοχώριας, μετά πόσας 
συμφοράς !

Έπιλείψει ήμΐν ό χρόνος είς γενικήν άνάλυσιν τής τοΰ 
υπουργικού νομοσχεδίου δυσαρμονίας πρός τάς θεμελιώ
δεις άρχάς. Έν τούτοις τινά είναι ιδιαιτέρως χαρακτηρι
στικά.—Ή φορολογική δικαιοσύνη είναι έντελώς απούσα. 
Εξίσου φορολογείται ή μεγάλη οινοποιία, ή διαΟέτουσα 

μεγάλα κεφάλαια, ή οδηγούμενη ύπό τής έπιστήμης, ή 
παράγουσα τούς εκλεκτούς τών πλουσίων οίνους, καί 
εξίσου ή μικρά οινοποιία, ή άπό στερήσεων καί άνευ τέ
χνης παρασκευάζουσα τόν οίνον τού εργατικού Λαοΰ. Εξί
σου φορολογείται ό καλός οίνος, ό έν φιάλαις πωλούμε- 
νος άντί 5 καί πλέον δραχμών, καί έξίσου ό άτεχνος οί
νος ό είς τιμήν μόλις έξηκοντάλεπτον άποβλέπων. 6 λε
πτά νά πληρόνη τό μέγαρον καί 6 λεπτά ή καλύβη, εί
ναι όχι δικαιοσύνη, είναι σαρκασμός.—Έν ούδενί άρθρω 
τοΰ νομοσχεδίου αναγράφεται ή άρχή τής άπαξ μόνον 
φορολογίας. Άπ’ εναντίας ή όλη έκθεσις αύτού μαρτυρεί 
τόν σκοπόν τής άλλεπαλλήλου έπί τοΰ καταναλισκομέ- 
νου οίνου φορολογίας. Άφ’ένόςμέν «πας, λέγει τό άρθρον 
3 αύτοϋ, άποταμιεύων ή μεταφέρων οίνους οφείλει» κλπ. 
άφ' έτέρου δέ κατά τό άρθρου 6 κό οικονομικός έφορος 
προσδιορίζει τό όφειλόμενον παρ’ αύτοϋ δικαίωμα». Ούτω 
μεταβιβάζει τις έκ τοΰ οινοπωλείου του είς παράπηγμα 
εξοχικής πανηγύρεως οίνον; πρέπει νά πληρώση φόρον. 
Επιστρέφει έκ τής πανηγύρεως τό μή καταναλωθέν πο
σόν είς τήν πόλιν; ένεργεΐ νέαν μεταφοράν καί πρέπει νά 
πληρώση φόρον. Έπ’ ούδενί τού νομοσχεδίου στοιχείω 
αναφαίνεται ελάχιστη καν υπόνοια πώς συνδυάζεται έν 
άλλαις χώραις ή άρχή τής άπαξ φορολογήσεως πρός τάς 
άνάγκας τής άπό τόπου είς τόπον μεταφοράς.—Ώςεϊπομεν, 
ή φορολογία άποτείνεται κατά τής λιανικής πωλήσεως,ένώ 
δέ ούδαμού τό νομοσχέδιον θέτει τά όρια ταύτης, τό ξηρόν 
γράμμα αύτοϋ επιτρέπει έπί οινοπωλείου περιέχοντος π. 
χ. είκοσι βαρέλια νά δηλωθή τό έν διά λιανικήν πώλη- 
σιν, άφινομένων τών λοιπών διά χονδρικήν· άλλά τοΰτο, 
έκαστος έννοεΐ, τί έν τή πρακτική σημαίνει.—Κατά τό 
άρθρον 5 τοΰ νομοσχεδίου, έάν ό άποταμιεύων οίνους δέν 
δηλώσω] έν τή αιτήσει του τόν άριθμόν τής οικοδομής, έν 
ή τούς άποταμιεύει, τιμωρείται κατά τό άρθρον 19 αύτοϋ 
διά προστίμου 1000 δραχμών! Οϊα αύστηρότης! Άλλά 
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6ά έπροτιμώμεν μάλλον τήν λογιχότητα, διότι τί νά εί- 
πωσιν οί χατοικοϋντες εις πόλεις καί συνοικίας μή ή- 
ριθμημένας ;—Ή υποστάθμη τών ήμετέρων οίνων, λέ
γει τό ύπουργιχόν νομοσχέδιου, είναι 5 τοΐς Ο)θ. Έν 
Γαλλία έπι οίνων άλλεπαλλήλως μετηγγισμένων έντός 
πολυετών άποθηκών, παραδέχονται έπί τής πρός κατανά- 
λωσιν εισόδου των υποστάθμην 3 τοΐς Ο)θ, καί έν Έλ
λάδι ύπό τό ύπάρχον σύστημα τής, σχεδόν είπεΐυ,άπό τοϋ 
φλοιού τής σταφυλής μετ’ ολίγον χρόνον καταναλώσεως 
υποστάθμη μόνον 5 τοΐς Ο)θ ! Άπόδειξις ότι οί συντά- 
ξαντες τό προχείμενον νομοσχέδιου δέν είδον ποτέ τό 
κατακάθισμα τώυ Ελληνικών οίνων. Μόνον ρητίνη έπί 
600 οκάδων οίνου ύπολογίζεται, κατά τά ήδη είρημένα, 
είς 7 τοΐς 0 θ· όταν δέ ληφθώσιν ύπ’ όψιν καί τά λοιπά 
τής ζυμώσεως τοΰ οίνου στοιχεία, έννοεϊ έκαστος κατά 
πόσον είναι όρθή ή πρακτική, ή είς 12 τοΐς 0)θ τήν ύπο- 
στάθμην άναβιβάζουσα.—Κατά τά άρθρα 7 καί 8 τοϋ νο
μοσχεδίου, άν θέλουν οί οίνοποιοί νά πωλήσουν λιανικώς, 
ό οικονομικός έφορος καταμετρά τβύς οίνους των, δίδει 
άδειαν, μετά τήν λήξιν αύτής καταμετρά έκ νέου, καί τό 
μεταςυ τών δύο καταμετρήσεων έλλεΐπον ποσόν φορολο
γεί. Έρωτάτε τό νομοσχέδιου- ποιοι είναι οί οίνοποιοί,καί 
σάς άπαντά: όχι οί οίνοπώλαι. Έν τούτοις δέν ύπάρχει 
οίνοπώλης έν Έλλάδι τής ήμετέρας βιομηχανίας, όστις 
νάμήείναι συγχρόνως καί οίνοποιός. Σύγχυσις λοιπόν καί 
αύθαιρεσία.—Ή προπληρωμή τοϋ φόρου, πωληθή ό οίνος 
ή δέν πωληθή, χυθή ή διαφθαρή, είναι ό άξων τοϋ νομο
σχεδίου, τό όποιον μόλις χορηγεί τινα προθεσμίαν προ- 
κείμένου περί φόρου κατωτέρου ή άνωτέρου τών 1000 
δραχμών, καί ταύτην θέτουσαν είς άπαγόρευσιν, ένόσω 
διαρκεΐ, τήν μεταφοράν τοϋ οίνου. Πόσον διαφέρουσιν αί 
έν Γαλλία άρχαί! Έκεΐ καταμετράται ό οίνος είς τό τέ
λος έκάστης τριμηνίας, εξευρίσκεται ό καταναλωθείς, 
χαι πληρόνεται τότε ό έπ’ αύτοΰ φόρος. Έάν θέλητε 

παραδείγματα, εκλέξατε τούλάχιστον τά καλλίτερα. 
Ποϋ ή πρόνοια τής γαλλικής νομοθεσίας, ή έπιτρέπουσα 
είς τούς δήμους τήν πρός τό Κράτος πληρωμήν τοΰ έπί 
τής λιανικής πωλήσεως φόρου άπό είσπράξεως τοϋ πο- 
σοϋ αύτοΰ δΓ άλλου τινός ήττον έπαχθοϋς τής δημοτι
κής φορολογίας ποσοστοϋ; Ποϋ ή έν Γαλλία εύκολία τής 
έπί σταθεραΐς έγγυήσεσι κατ’ αποκοπήν έκ μέρους τών 
οίνοπωλών πληρωμής τοϋ φόρου; Έκεΐ οί χυνόμενοι καί 
διαφθειρόμενοι οίνοι δέν φορολογούνται, καθώς καί ό ύπό 
τής οικογένειας τοϋ οίνοπώλου καταναλισκόμενος. 'Εδώ 
αί λεπτότητες αύται κρίνονται ύπό τών ύπουργών γε- 
λοΐαι.

Άλλ’ έρχόμεθα είς τό έκφραστιχώτερον γνώρισμα, 
οποίου είδους νομοθετική έρμασία είναι αυτή, τήν οποίαν 
οί ύπουργοί ύποβάλλουσιν είς τούς Αντιπροσώπους τοΰ 
’Έθνους. Έμπνέονται άπό τόν όσημέραι έξαλειφόμενον έκ 
τής Γαλλικής χώρας παλαιόν τρόπον τής έπί τής λιανι
κής πωλήσεως τοϋ οίνου φορολογίας, καί δέν ύποπτεύον- 
ται κάν ότι ένηργήθη έν Γαλλία τώ 1875 μεγάλη κατ’ 
αύτόν μεταρρύθμισις, διά τής μεταβολής τοϋ φόρου τής 
λιανικής πωλήσεως είς φόρου τής έν ταΐς πόλεσιν εισα
γωγής. Πριν έξετάσωμεν του νέου φόρου, άς ρίψωμεν έν 
βλέμμα έπί τοϋ μεταφυτευομένου έν μέσω ήμών παλαιοΰ. 
Συνίσταται ούτος έν Γαλλία είς 18 τοΐς Ο)θ έπί τής ά
ξίας τοϋ οίνου. Έάν ό οίνος πωλείται 100 λεπτά, τά 
18 άνήκουσιν είς τό Κράτος. "Οταν όμως τό ύπουργιχόν 
νομοσχέδιον έπιβάλλη φόρου 4 '/2 λεπτά είς τούς οίνους 
π. χ. τής Τριπόλεως, ήξεύρετε πόσον αναλογεί ούτος 
πρός τήν αξίαν αύτών; Αναλογεί είς 50 τοΐς 0)θ, διότι 
ή άξια τοϋ οίνου έν Τριπόλει είναι μόλις δεκάλεπτος. ’Ε
πομένως κατά τήν μέθοδον τοϋ ύπουργείου οί κάτοικοι 
τής Τριπόλεως φορολογούνται, ώς έάν τρις ήδη ύπέστη- 
σαν τά δεινά τοϋ Γα)»λογερμανικοΰ πολέμου! Άναλόγως 
δέ έκαστος δύναται πρός τήν πόλιν του νά ποιήσρ τούς 
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λογαριασμούς του.—Έρχόμεθα εις τό νέου έν Γαλλία σύ
στημα τής φορολογίας τοΰ οίνου έπι τής έν ταϊς πόλεσιν 
εισαγωγής. Έν πρώτοις -υπάγονται εις αύτό αί περιέχου- 
σαι πλέον τών 10 χιλιάδων κατοίκων πόλεις, αϊτινες, 
τηρουμένων των μεταξύ 'Ελλάδος καί Γαλλίας αναλο
γιών, άντιστοιχοΰσι πρός τάς παρ’ ήμϊν περιεχούσας άνω 
τών 2 χιλιάδων κατοίκων. Διαιρουμένης δέ τής Γαλλι- 
τής χώρα·; εις 5 φορολογικός ζώνας, ό φόρος τής έν 
ταϊς πόλεσιν εισαγωγής τοΰ οίνου άναβαίνει κατά λί
τρου (302 δράμια) άπό 3)10 τοΰ λεπτού μέχρι 2 καί 4)10 
τοΰ λεπτού. Διατι ζητούν οί ύπουργοί τής 'Ελλάδος 6 καί 
5 */,  καί 5 λεπτά άπό τάς πόλεις αύτής; Μάς έπλημμύ- 
ρησεν αρα γε είς τοιοϋτον βαθμόν ή γενική ευπορία, ώστε 
νά φορολογώμεθα είκοσαπλασίως τών Γάλλων; Άλλά 
δύνανται νά μάς άντιτάξωσιν οί ύπουργοί, οτι άν ζητούν 
παρά τών Αθηναίων 6 λεπτά κατ’ όκάν, οί Παρισινοί 
πληρόνουν 8 1)2 λεπτά κατά λίτραν. Λησμονούν όμως, 
ότι οί Παρίσιοι περιέχουν 2,225,910 κατοίκους, όσους 
δηλαδή δέν έχει όλη ή 'Ελλάς, ότι οί Παρίσιοι είναι 
παγκόσμιος πρωτεύουσα, ότι είναι κέντρον άμετρήτου 
πλούτου, και περιπλέον πόλις τήν όποιαν 15 δισεκα
τομμύρια δραχμών έξηγόρασαν άπό τάς χεϊρας τοΰ κα- 
τακτητού. Καί ύπό τήν έποψιν όμως ταύτην, τί εισ
πράττει ό δημόσιος τής Γαλλίας θησαυρός έκ τών φόρων 
τής τού οίνου καταναλώσεως ; Κατά τό 1878 ολαι αί έξ 
αύτών εισπράξεις άνέβαινον έν Γαλλία είς 184 έκατομ
μύρια δραχμών, έπειδή δέ ό Γαλλικός πληθυσμός συμ- 
ποσούται είς 37 έκατομμύρια, πρός έκαστον έκατομμύριον 
κατοίκων άναλογοΰσι 5 έκατομμύρια δραχ. Άναλόγως, 
τηρουμένων τών αποστάσεων τής μεταξύ Γαλλίας καί Ελ
λάδος παρακεχινδυνευμένης οικονομικής συγκρίσεως, ό 
ελαττον τού ήμίσεος εκατομμυρίου άστικός τής Ελλά
δος πληθυσμός, τόν όποιον τό ύπουργικον νομοσχέδιον 
εχει έπί σκοπόν βολής, έπρεπε νά φορολογηθώ διά 2 έκα- 

τομμυρίων δραχμών. Διατί ζητούνται παρ’ αύτοΰ 3 καί 
έπέκεινα; Έδώ, χωρίς νά ρίψωμεν όπλον, τρέχομεν αχα
λίνωτοι είς τό στάδιον τών φόρων τών πολεμικών. Ένώ 
έκεϊ πρέπει νά πωλήσωσι καί τό ύποκάμισόν των, ίνα έξα- 
λείψουν τό μονοκρατορικον στίγμα τής Αλσατίας καί 
τής Λωραίνης, οί ήμέτεροι ύπουργοί άναβαίνουσιν έπί 
σκίμποδος ύψηλοΰ καί λέγουσι κομπαστικώς πρός τούς 
Γάλλους: τί Οά έπράττομεν ήμεϊς, έάν είχομεν τοιαύτην 
δοκιμαστικήν ευτυχίαν!

Ή άνάλυσις αύτη είναι ικανή νά δείξη τάς τάσεις τής 
παρ’ ήμϊν έπισήμου διευθύνσεως τών κοινών πραγμάτων. 
Άλλ’ ή οικονομική δικαιοσύνη διαμαρτύρεται πρός τοιοΰ- 
τον τρόπον άποκαταστάσεως φορολογικής. Ούτε φαίνε
ται ήμϊν άδιάφορον τό τελικόν κατόρθωμα ταύτης, νά 
παραστήση τήν Πολιτείαν ώς σκληράν τού έργατικού τών 
πόλεων πληθυσμού μητρυιάν. Έν γένει ή έν τώ ύπουργι- 
κώ νομοσχεδίω διαρρύθμισις τού έπί τής λιανικής πω- 
λήσεως φόρου μαρτυρεί κακήν χώνευσιν ξενικής ιδέας ά- 
τελώς μελετηθείσης. Ήδύναντο οί ύπουργοί νά σταμα- 
τήσωσι πρό τοΰ έν Πρωσσία συνδυασμού τής οίνοκατα- 
ναλώσεως προς τήν οινοπαραγωγήν κατά τήν φορολο
γίαν ταύτης. Δέν τό έπραξαν.—Ήδύναντο οί ύπουργοί 
νά έμπνευσθώσιν έκ τοϋ έν ’Αγγλία παραδείγματος τής 
έπί τή έσωτερική καταναλώσει τοΰ οίνου φορολογίας 
διά τών έπιτηδευματικών αδειών, ανεξαρτήτως τής γενι
κής ιδέας τοΰ έν Αγγλία τελωνειακού έπί τής εισαγω
γής τών οίνων δασμού· κατά τό 1879 ό άπό τών έπιτη
δευματικών άδειών φόρος τής έν Αγγλία οίνοκαταναλώ- 
σεως άνέβη είς 206,488 λίρας στερλίνας, ήτοι είς 5,165, 
200 δραχμάς, έπειδή δέ ό πληθυσμός τής Αγγλίας συμ- 
ποσούται είς 34 έκατομμύρια, άναλογοΰσι πρός έκαστον 
έκατομμύριον κατοίκων 151,858 δραχμαί, ώστε άναλό
γως ή Ελλάς ( 2 έκατομμύρια κάτοικοι ) θά έπλήρωνε 
300 περίπου χιλιάδας. Δέν το έπραξαν.—Ήδύναντο οί
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ύπουργοί νά μεταφέρωσιν έν τώ τόπω τό προειρημένου 
νέον Γαλλικόν σύστημα τής χατά τήν εισαγωγήν τών 
οίνων είς τάς πόλεις φορολογίας, ώς έν Ελβετία, έν Αύ
στρία, έν 'Ιταλία, καί έν Βυρτεμβέργη, καθ' ήν ιδιαιτέ
ρως φορολογείται μόνη ή είς τά ξενοδοχεία εισαγωγή. 
Δέν τό έπραξαν.—Άλλά τί επραξ«ν, Ζητοΰσι παρά τών 
Αντιπροσώπων τοϋ ’Έθνους νά έπιβάλωσιν είς τάς έρ- 
γατικάς τοϋ Λαοΰ τάξεις τόν επαχθέστατου τών φόρων 
έπί τής λιανικής του οίνου πωλήσεως, φόρον παρεμβαί 
νοντα άδιακόπως είς τήν ήμερησίαν τών πενήτων ζωήν, 
καί άυοίγοντα τό χάσμα βαθύτερου μεταξύ τών αεικινή
των στρωμάτων τής κοινωνίας, τά όποια σκληρώς φορο
λογούνται είς τά στοιχεία τής πρώτης ύπάρξεως αύτών, 
καί τών δυσκινήτων στρωμάτων τής κοινωνίας, τά όποια, 
φθάσαντα είς τήν άφορολόγητον απολαυστικήν περιωπήν, 
δέν ύπάρχει άνθρωπος έν Έλλάδι σήμερον δστις νά μή 
έπιγινώσκη.

Είμεθα ένώπιον προδιαγεγραμμένου σχεδίου νά πλου- 
τοκρατηθή ή Ελλάς. Θά άνεχθή άρά γε ή Βουλή τήν 
τοιαύτην τής Ελληνικής Πολιτείας έξέλιξιν·, Είς δλας 
τάς τοιαύτας κοινωνικάς μεταβολάς οί φόροι, οί βροχη
δόν έπιπίπτοντες κατά τοΰ έργατικοΰ Λαοΰ, άποτελοΰσι 
τό άκροβολιστικόν προοιμίου τοΰ άγώνος. Έάν ήμεΐς τό 
καταγγέλλωμεν, οί Αντιπρόσωποι τοΰ 'Έθνους άς τό α
νατρέψουν πριν έπωάση.

Έν ’Αθήναις τή 25 Δεκεμβρίου 1882.

Ύποσημειούμεθα εύσεβάστως.
Οί οινοπώλαι Αθηνών καί ΙΙειραιώς.

[Έπονται 500 ύπογραφαί].


