
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΙΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

[ΠΟΛΙΤΙΚΗ οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΑΠΕΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.

"Αλλοτε ή Οικονομική Έπιθεώρησις (φυλ. 14, σελ. 
83, Απρίλιος 1874) έπραγματεύθη περί τής δικαιολο- 
γιχής βάσεως τών απεργιών. *Οστις  έχει τό δικαίωμα 
νά έργάζηται, έχει καί τό δικαίωμα νά μή έργάζηται. Ό 
συνεταιρισμός πολλών όμοΰ τοιούτων δικαιωμάτων εί
ναι έπίσης νόμιμος, όπως καί ό τών λοιπών. Μόνοι οί 
νομίζοντες ότι έχουσι δικαίωμα έπί τής έργασίας τών 
άλλων δύνανται νά όργίζωνται κατά τής ελευθερίας μεΟ' 
ής ούτοι μεταχειρίζονται αύτήν. Έν τούτοις ή οργή των 
είναι τόσης σημασίας οση καί η βοή τής μελίσσης ή 
οποία άπώλεσε τό κέντρον της. Διαδοχικώς πρωτηγω- 
νίστησαν ολαι αί τάξεις τής κοινωνίας. Σήμερον ε'ίναι ή 
σειρά καί τής έργατικής. Κατά πρώτον λαμβάνει συνεί- 
δησιν έαυτής, έπειτα προβάλλει τά δικαιώματά της, μέ- 
χρις ου έλθη ή ώρα νά άναπτύςη καί τάς Αξιώσεις της.

Άλλ’ έάν περιορισθώμεν έν τή οικονομική σφαίρα τοΰ 
προκειμένου θέματος καί καθ’ όσον ταύτη έκ τής πολιτι- 
κονομικής έπόψεως ανήκει, δέν έχομεν τί άπό τών έπαμ- 
φοτεριζόντων νομοθετικών τής προηγουμένης περιόδου 
οργανισμών νά έλέγξωμεν είς τό εργατικόν ρεύμα, τό 
όποιον άπό ημέρας είς ημέραν Αναπτύσσεται. "Ολαι αί 
ποινικαί Απαγορεύσεις τών έργατικών ενώσεων έπεσαν 
κατά γής ύπό τό φύσημα τής θεμελιώδους τών συνταγ
ματικών συνεταιρισμών άρχής. Κατά μέρος δέ τιθέμενων 
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των παραφωνιών, τάς οποίας ή κίνησις τών μεγάλων 
άριθμών άναγκαίως συνεπιφέρει μέχρις ού ή κοινωνική 
αρμονία διαβή τούς διαφόρους σταθμούς αύτής, τό βέβαιον 
είναι ότι ή λαϊκή έλευθερία ατενίζει είς ορίζοντας οΐτι- 
νες όλοέν ευρύνονται. Χαρά είς έκείνας τάς χώρας καθ’ 
ας τό πνεύμα τής αδελφότητος μεταξύ τών ανθρώπων 
οέν είναι είς μόνον τά χείλη τών ευαγγελιστών. Τό μέλ
λον άνήκει είς τήν συνεργασίαν όλων τών παραγωγών 
τής έθνικής ευδαιμονίας, καί όστις είπή, ότι έκτός τής 
σφαίρας τής έμής δέν υπάρχει σωτηρία, δέον νά έκβληθή 
έκ τής σφαίρας τής κοινωνίας έκτός άν ήδη τήν ύπέταξεν.

Άλλά το δικαίωμα τής έργασίας ή τής μή έργασίας 
(άπεργίας) έχει τοιαύτην σχέσιν πρός τό δικαίωμα τοΰ 
συναιτερισμού έν τοΐς μεγάλοις τής έθνικής οικονομίας 
ζητήμασί, ώστε άμοιβαίως συμπληροΰνται. Διά πολύν 
καιρόν ή έργασία Οά περιεστρέφετο έντός τοΰ πνιγηρού 
κύκλου τής άτομικότητος, έάν δέν ετίθετο ύπό τήν κρα- 
ταιάν αιγίδα τοΰ συνεταιρισμού. Όπως δέ έπί τής έργα
σίας ή ένωσις πολλών έργατικών δυνάμεων πολλαπλα
σιάζει τήν άποτελεσματικότητα αύτών, τοιουτοτρόπως 
καί έπί τής άπεργίας ή δραστικότης αύτής έξαρτάται έκ 
τής ένώσεως έκείνων, οΐτινες δέν εχουσι άλλο έκτός αυ
τής καταφύγιου. Διότι άγων είναι ούτος, τόν όποιον οί 
μέν έπιπόλαιοι παρατηρηταί δέν βλέπουσιν, οί δέ έκ τοΰ 
σύνεγγυς μελετηταί μετ’ έντάσεως θεωροΰσι. Άφ’ ένός 
οί έργάται πωλοΰντες τήν εργασίαν των, καί άφ’ έτέ
ρου οί κεφαλαιούχοι πωλοΰντες τό κεφάλαιόν των. Ή 
πάλη τών διαπραγματεύσεων άρχίζει κατά μέρος, αί 
συμφωνίαι κλείονται, καί ό άσθενέστερος υποχωρεί ένώ
πιον τοΰ ισχυρότερου. Ζήτημα ισχύος παγκόσμιον, τοΰ 
οποίου οί κατά μάνας πορευόμενοι γνωρίζουσι τήν έπι- 
βλητικήν σημασίαν πολύ πλειότερον τών ύπό τήν ση
μαίαν τοΰ συνεταιρισμού εισερχομένων είς τό στάδιον, 
Τήν στιγμήν καθ’ ήν έπί τού οικονομικού τούτου άγώνος 

είπή τις πρός τούς έργάτας : κάτω αί ενώσεις σας, κάτω 
οί σύνδεσμοί σας, οί έργάται πρέπει νάέννοήσουν ότι πρό
κειται περί τής ζωής αύτών.

Άλλά τοιούτος κίνδυνος άπό κεκηρυγμένου κατά τής 
έργατικής τάξεως προγράμματος δέν φαίνεται άνήκων 
είς τήν νεωτέραν έςέλιξιν τών λαών. Τό ούσιώδες στρέ
φεται οϋτω είς τήν μέθοδον τής κοινής ένεργείας τών 
έργατικών ομάδων καί έπειδή πρόκειται περί τού οικονο
μικού θέματος τών άπεργιών, δέν είναι άπο σκοπού η έκ- 
Οεσις τοΰ πρώτου έν Έλλάδι οργανισμού των. Απαντά
ται ούτος έν τή τυπογραφική βιομηχανία, τής οποίας οί 
έργάται ύπό πολλάς επόψεις προπορεύονται είς τό καθο
λικόν ρεύμα τό όποιον κινεί τάς ύπάρξεις έκείνων, οΐτινες 
έν τώ ίδρώτι τοΰ προσώπου αύτών άνακαλύπτουσι τό μυ
στήριον τής ζωής. Ιδού πώς ό «Εργατικός Σύνδεσμος 
τών Τυπογράφων» ώρισε τό θέμα τών άπεργιών του έν τώ 
άπό 11 Ιουλίου 1882 καταστατικά) αύτοΰ:

«Άρθρ. 1.—Οί ύπογεγραμμένοι τυπογράφοι σννιστώ- 
μεν έν Άθήναις έδρεύοντα λαϊκόν συνεταιρισμόν ύπό τήν 
επωνυμίαν «Έ ρ γ α τ ι κ ό ς Σύνδεσμος τ ώ ν Τ υ
πό γ ράφω ν», σκοπός τοΰ όποιου είναι ό έν τή κοινω
νική κλίμακι προβιβασμός τών έργατών τής τυπογραφι
κής βιομηχανίας, ή έν τώ άγώνι τής ζωής πρακτική ύπε- 
ράσπισις τών έργατικών συμφερόντων έπί τής ουσιαστι
κής τού αιωνίου δικαίου βάσεως, καί ή ΐδρυσις κέντρου 
ένώσεως καί συνεργασίας πρός περαιτέρω άνάπτυςιν τών 
όρων τής βιομηχανικής αύτών προαγωγής ύπό τήν αι
γίδα τοΰ νόμου τής αύτοσυντηρήσεως καί τοΰ νόμου τής 
πολιτείας.

«‘Άρθρ. 2.—Ό σκοπός ούτος θέλει έπιδιωχθή διά τοΰ 
οργανισμού ά συστηματικής άμύνης κατά τών έπί τής 
έργατικής κοινωνίας έν γένει καί τής τυπογραφικής βιο
μηχανίας ιδία καταπιέσεων ύπό οίονδήποτε χρώμα καί 
άν κρύπτωνται αυται, (β'_ έφημερίδος τών έργατικών
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ιδεών, γ' έταιρικής λέσχης και δ' συνεργατικού τυπο
γραφείου).

« Αρθρ. 3.— Ο Εργατικός Σύνδεσμος τών Τυπογράφων 
διοικεϊται υπό Επιτροπής, άποτελουμένης ές ένός Προέ
δρου, ενός Ταμίου, ένός Έλεγκτοΰ καί ένός Γραμματέως, 
άντιπροσωπευούσης αύτόν απέναντι τών τρίτων ή ένώ
πιον τών Δημοσίων "Αρχών, καί άποφασιζούσης τά αναγ
καία μέτρα έν συνδιασκέψεσι τελουμέναις άπας τουλάχι
στον τής έβοομάδος έν ιδιαιτέρα) τής Αέσχης τοΰ Συνδέ
σμου χώρω, μετά τοΰ παρ’ αύτή όργανιζομένου δωδεκα- 
μελοΰς Συμβουλίου κατ’ απόλυτον πλειονοψηφίαν ....

« Αρθρ. 10.—ΊΙ Διοικητική Έπιτροπή μετά τών δύο 
τρίτων τούλάχιστον τήςόλομελείας τοϋ Συμβουλίου, οσά
κις οι όροι τής έργατικής ζωής εύρίσκονται είς διάστα- 
σιν πρός τό υφιστάμενον τυπογραφικόν ήμερομίσΟιον, τήν 
υφιστάμενη·; διάρκειαν τής ήμερησίας ή νυκτερινής έρ- 
γασιας καί τήν καθόλου κατάστασιν τής τυπογραφικής 
βιομηχανίας, συνέρχονται είς ειδικήν συνεδρίασιν, έν τή 
όποια άποφασίζονται τά ληπτέα μέτρα, μεταξύ τών ό
ποιων πρώτον μέν είναι φιλική συνεννόησις μετά τών κα
ταστηματαρχών, τελικόν δέ ή κήρυξις γενικής ή μερικής 
απεργίας. Καί γενική μέν απεργία είναι όταν καθόλου 
·> f .
οιατασσεται η παϋσις τών τυπογραφικών έργων, μερική 
οε απεργία όταν πρός ώρισμενα μόνον τυπογραφεία άπα- 
γορεύηται ή χορήγησις έργασίας. Άρθέντων τών αιτίων 
της άπεργίας, ή Επιτροπή, άπό όμοιας τή άνωτέρω δια- 
σκέψεως, κηρύττει τήν παϋσιν τής άπεργίας.

« Άρθρ. 11.—ΚηρυχΟείσης τής άπεργίας, είς ούδέν μέ
λος τοϋ Συνδέσμου έπιτρέπεται νά έργασθή, έπί γενικής 
μέν άπεργίας είς τά τυπογραφεία έν γένει, έπί μερικής 
δε είς τά άπηγορευμενα. Έάν μέλος τι παραβή τήν διά— 
■ταςιν ταύτην κυρυσσεται προδότης, διαγράφεται έκ 
τοϋ μητρώου τοΰ Έργατικοΰ Συνδέσμου καί στερείται ό
λων τφγ προηγουμένων καταθέσεών του καί παντός άπό 

τοϋ Συνδέσμου δικαιώματος. Τό όνομα αύτοϋ δημοσιεύε
ται έν τή έφημερίδι τοϋ Συνδέσμου καί έκτίθεται έπί μαύ
ρης πινακίοος έν τή Λέσχη αύτοϋ.

«’Άρθ. 12.—Έπί γενικής άπεργίας είς έκαστον μέλος 
τοΰ Έργατικοΰ Συνδέσμου καί έπί μερικής άπεργίας είς 
έκαστον μέλος αύτοϋ εργαζόμενον, ότε έκηρύχθη αΰτη, 
είς άπαγορευθέν τυπογραφεϊον χορηγούνται κατά πάσαν 
ημέραν δραχμή μία καί ήμίσεια έντός τών πρώτων δέκα 
εβδομάδων καί δραχμή μία έντός τών επόμενων οεκα 
εβδομάδων. Έάν τά χρηματικά μέσα τοϋ Συνδέσμου δέν 
έπιτρέπωσι τοιαύτας χορηγίας, ή Έπιτροπή δύναται νά 
περίορίση αύτάς είς μικρότερα έτι ποσά.

«’Άρθ. 13.—Κηρυχθείσης τής άπεργίας, άπαγορεύεται 
είς τά μέλη τοϋ Εργατικού Συνδέσμου νά όμιλώσι καί 
νά συγκοινωνώσιν οπωσδήποτε πρός τά μή τοιαϋτα.

«’Άρθ. 14. —"Οσοι καταστηματάρχαι τυπογραφείων 
θέλουσι προς αύτούς νά παύση ή κηρυχθεΐσα άπεργία, 
συνεννοούνται μετά τής Διοικητικής Επιτροπής τοϋ Ερ
γατικού Συνδέσμου, ήτις κατά τά έν άρθρω 3 ώρισμενα 
δίδει, έπί τή άποκοπτομένη τοϋ ημερομισθίου τιμή και 
τώ λοιπώ τής βιομηχανικής διενέξεως συμβιβασμώ, τήν 
άδειαν είς τά άνήκοντα μέλη τοϋ Συνδέσμου, ίνα έργα- 
σθώσιν έν τοϊς τυπογραφείοις, τών όποιων αίρεται ή ά- 
περγική άπαγόρευσις.

«"Αρθ. 15 —Τά έπί γενικών άπεργιών άναφυόμενα 
ιδιαιτέρως σοβαρά ζητήματα λύονται, έάν έκ τών περι
στάσεων τό κρίνη εύθετον ή Διοικητική Έπιτροπή τοϋ 
Συνδέσμου, ύπό έννεαμελοϋς διαιτητικού δικαστηρίου, 
τά τρία μέλη τοϋ οποίου διορίζει ή Έπιτροπή, τά τρία 
τό σύνολον τών καταστηματαρχών, καί τά υπόλοιπα τρία 
άναδεικνύονται διά κλήρου έξαγομένου, έπι παρουσία 
τών έξ άμφοτέρωθεν διαιτητών, έκ κληρωτιόος, εν η τί
θενται τά ονόματα τών έν Αθήναις διωρισμενων παντός 

βαθμού δικαστών.»
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Τοιαΰται αί βάσεις τοϋ άπεργικοΰ έν τή νεωτέρα ήμών 
κοινωνία ρεύματος. "Ο,τι ιδιαιτέρως προζαλεϊ τήν προσο
χήν είναι ή άκρα εύλάβεια τοϋ οργανισμού αύτών πρός 
τούς ιερούς τής κοινωνίας δεσμούς καί πρός τό ύψηλόν 
τής νομοκρατίας πνεύμα. Δέν πρόκειται είμή περί ά- 
γώνος ιδεών ζαί άγώνος δικαίων. "Εν δέ είναι τό σκοπού- 
μενον, ό θρίαμβος τής κοινωνικής αρμονίας, τήν οποίαν 
ή πρόοδος αναβιβάζει όλοέν εις τήν κλίμαζα τοΰ ανθρω
πισμού.

ΕΓΓΕΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ.

Μεταξύ τών μεγάλων ζητημάτων, τά όποϊα οί παρελ- 
θόντες αιώνες έζληροδότησαν εις τόν παρόντα, καί άν ού
τος άποδειχθή ανίκανος πρός λύσιν αύτών, εις τούς μέλ
λοντας, άναμφισβητήτως κυριωτάτην θέσιν κατέχει τό 
ζήτημα τής 'Ιρλανδικής γής, τόσον έκ τής ζρισιμότητος 
τών συνεπειών αύτού πρός τήν μεγαλειτέραν, έξ όσων 
ποτέ ύπήρξαν έν τω κόσμω αύτοζρατορίαν, έννοοΰμεν τήν 
’Αγγλικήν τής οποίας ύποσκάπτει τά θεμέλια έν τώ βω- 
μώ αύτώ τής έστίας, όσον ζαί έζ τής κοινωνικής σημα
σίας τήν οποίαν τό ζήτημα τούτο κέκτηται έν τή καθαρά 
τοΰ ανθρωπισμού σφαίρα, διά τήν οποίαν ή γή έοόθη είς 
τούς ανθρώπους καί όχι οί άνθρωποι εις τήν γήν.

Έν γένει ό πληθυσμός τής Ιρλανδίας ύπολογίζεται 
είς 5 3/10 περίπου εκατομμύρια ψυχών, αίτινες άφ’ όποιων- 
δήποτε φυλών καί άν κατάγωνται, άπό Κελτών, Δανών, 
Νορμανδών, "Αγγλων ή Γάλλων, τό ακριβές είναι ότι 
ύπέστησαν κατά τό πλείστον τήν έπιροοήν τοΰ κλίματος. 
Ή μεγάλη ένότης τοΰ λαοΰ τής ’Ιρλανδίας είναι ’Ιρλαν
δική καί μεταξύ τών προμάχων αύτής άπαντώνται πολ-

αρχαίων καί νέων καταχτητών της. 
τών 5 3/ι() έκατομμυρίων

λοί απόγονοι τών
Έπί τοΰ είρημένου πληθυσμού τών 5 3/ι0 έκατομμυρίων 
’Ιρλανδών, 423,829 ύπολογίζονται μισθωταί τής γής καί 
444,729 ύπομίσθιοι έργάται τής γής. Οί μέν πληρώνουσιν 
είς τόν γαιοκτήτην μίσΟωμ,α, οί δέ λαμβάνουσι διά τήν καλ
λιέργειαν τής άλλοτρίας γής έβοομαδιαϊον μισθόν. Τόση 
έχθρότης ύπάρχει μεταξύ τών ύπομισθίων έργατών τής 
γής καί τών μικρών μισθωτών αύτής, όση μεταξύ τών 
μισθωτών καί τών ιδιοκτητών ταύτης.

Ή έπιφάνεια τής ’Ιρλανδίας, λέγει ό κ. Ρήβ, είναι έκ- 
τάσεως 20,159,675 άκρων, έζ τών όποιων 51 1,465 έδη- 
μεύθησαν έπί τής έπαναστάσεως τής Βορώνης.Έζ τών ύπό 
τοΰ Κρόμβελ οημευθεισών γαιοοκ.τησιών τώ 1646, τό έν 
τρίτον άπεδόθη είς τούς άρχαίους ίδιοκτήτας έπί τής πα- 
λινορθώσεως Καρόλου τοΰ Β' τώ 1660. Τότε τό κοινοβού
λιο'/ έψήφισεν ειδικόν περί τής έγγειου ιδιοκτησίας έν ’Ιρ
λανδία, νόμον, οστις προσωρινώς έπαυσεν ισχύων κατά 
τήν έπανάστασιν τοΰ 1688, δτε τόν ζατήργησε τό ιρλανδι
κόν κοινοβούλιο'/ 'Ιακώβου τοΰ Β. Μετά τήν ήτταν τών 
Στουάρτων έν τή μάχη τής Βούνης έλαβε χώραν νέα δή- 
μευσις τής 'Ιρλανδικής γής 1,000,000 άκρων, έζ τών ό
ποιων έν τέταρτον έπωλήθη είς τούς παλαιούς ίδιοζτή
τας διά τής συνθήκης τοΰ Διμερών, ικανόν δέ μέρος έκ 
τοΰ έναπομείναντος παρεχωρήθη βραδύτερου ύπό τού Γου- 
λιέλμου. Έν συνόλω αί δημεύσεις τής ’Ιρλανδικής γής 
δέν φαίνεται ότι άνήλθον άνω τού δεκάτου αύτής, πρέπει 
δέ νά Οεωρηθή ώς ύπερβολή ή πάντων τών παρόντων δει
νών αναγωγή είς τάς δημεύσεις.

ΓΙολλαί γαϊαι έμειναν είς τάς χεϊρας τών παλαιών ιρ
λανδικών οικογενειών άπό πολλών αιώνων. "Οσον άφο
ρα ιδιαιτέρως τάς δημεύσεις τάς χρονολογουμένας άπόδύο 
ήδη αιώνων, πολλαί μεγάλαι ιδιοκτησία·, παρεχωρήθησαν 
ύπό τοΰ Στέμματος είς διαμαρτυρουμένας οικογένειας 
άγγλιζής καταγωγής, ήείς οικογένειας ζατοικούσας μάλ
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λον έν ’Αγγλία ή έν ’Ιρλανδία, μάλιστα δέ κατοικούσας 
έν τή δημαρχία τής πόλεως Λονδίνου, ήτις ίδρυσε προς 
βορράν τής ’Ιρλανδίας τήν ομώνυμον πόλιν Λονδόδερυ. 
Διισχυρίζονται τινες οτι ό αριθμός τών μεγάλων “Άγ
γλων ιδιοκτητών, τών έχόντων γαίας έν ’Ιρλανδία, ανέρ
χεται είς 1443 καί ότι κατέχουσιν ούτοι περίπου 10,000, 
000 άκρων, τών οποίων μέρος μόνον είναι καλλιεργήσι
μον άλλά δέν δύναται τις νά έγγυηθή περί τής άκριβείας 
τών αριθμών τούτων. "Οπως καί άν έχη, ό είς τήν αγ
γλικήν αριστοκρατίαν άνήκων αριθμός ούτος τών καλ
λιεργητών τής ιρλανδικής γής είναι ό δυστυχέστατος.

Κατά τούς δύο τελευταίους αιώνας, μέγα μέρος τών 
γαιών τής ’Ιρλανδίας περιήλθεν εις νέας χεΐρας διά τής 
διαδοχής, τοΰ γάμου, τής πωλήσεως καί παντοειδών αν
τικαταστάσεων, παρενέβη δέ ή νομοθεσία είς διευκόλυνσιν 
τής κινήσεως ταύτης έν τή έγγείω ιδιοκτησία. Ούτω πα- 
ρατηροΰμεν έν έτει 1847 έπί τής άντιβασιλείας τοϋ λόρ
δου Κλάρενδων, έπειδή ύπήρχεν έν ’Ιρλανδία μέγας αριθ
μός ιδιοκτησιών λίαν καταχρεωμένων, αϊτινες δέν ήτο 
δυνατόν νά πωληθώσιν άνευ πολυκλόζων δικαστικών δια
τυπώσεων, ή νομοθεσία, τή ένεργεία του λόρδου Κλάρεν
δων, έδημιούργησεν ειδικόν δικαστήριο·/ διευκολύνον τήν 
παράδοσιν ζαί πώλησιν τών καταχρέων τούτων γαιοκτη
σιών. Διά τών αποφάσεων του δικαστηρίου τούτου έπω- 
λήθησαν έν διαστήματι τριάκοντα έτών έν ’Ιρλανδία 
γαϊαι, τών όποιων ή άξια άνέρχεται είς τό κολοσαιον πο
σόν τών 52,404,494 λιρών στερλινών.

Έν γένει ή τιμή δέν ήτο μεγάλη, διότι άπετέλει τό 
ήμισυ περίπου τής τιμής ήν εχουσι δμοιαι γαϊαι έν Αγ
γλία καί ’Ιρλανδία. Έν τούτοις μεθ' δλην τήν επίσημον 
έγγόησιν, ήτις παρεχωρεΐτο είς τούς άγοραστάς τών 
είρημένων γαιοκτησιών ύπό τοΰ Αγγλικού Κοινοβουλίου 
ζαί ήτις έζαλεΐτο κοινοβουλευτικός τίτλος, έλειπε τό 
χυριωδέστερον στοιχεϊον τής ’ιδιοκτησίας, τοΰτέστιν ή 

άσφάλεια. 'Ολίγα 'Αγγλικά κεφάλαια διετέθησαν διά τάς 
άγοράς ταύτας, τάς οποίας ώς ήτο έπόμενον ένήργησαν 
οί Ιρλανδοί. "Οπως ζαί άν έχη, ζαί σήμερον άκόμη ού- 
τοι φιλονεικοΰσι περί τών κερδών ζαί τής ιδιοκτησίας, 
ή δέ ζατάστασις αύτών είναι ύπό πολ) άς επόψεις οίχτρά. 
Διέθεσαν τά χρήματά των έλπίζοντες δικαίως νά άρυσθώ- 
σιν ώφέλειάν τινα. ΓΙολλάκις άναμφιβόλως ήθέλησαν νά 
πορισθώσι μείζονα ώφέλειάν, άναβιβάζοντες τήν τιμήν 
τών μισθωμάτων βοηθούμενοι ύπό τοΰ συναγωνισμού. 
Καί συμβαίνει ότι ή τιμή τών μισθωμάτων τών ιρλανδι
κών γαιών είναι έν γένει μεγαλειτέρα τοΰ όσον άπαντα- 
ται έν 'Αγγλία, Σκωτία καί Βελγίω. "Οπως δήποτε ή τά- 
ξις τών κερδοσκοπώ·/ είς ήν παρεδόθη τό έκτον περίπου 
τής ιρλανδικής γής, ήδύνατο νά δικαιολογηθή πλειότε- 
ρον τών παλαιών Ιδιοκτητών.

'Εναντίον τής τάςεως ιδίως ταύτης τών έν 'Ιρλανδία 
γαιοκτητών άπευθύνονται νΰν αί περί τών μιαθωμάτων 
κατακραυγαί, μολονότι ζαί ούτοι άνήζουσιν είς τήν ίδιαν 
φυλήν είς ήν καί οί έναντίοι των. ΊΙ έπιταζτιζή φωνή 
τοΰ Αγροτικού Συνδέσμου, βοηθουμένη ύπό τοΰ τρόμου 
τον όποιον εμπνέει·, ζαί έχουσα πολλά στηρίγματα, 
άπαγορεύει είς τούς μισθωτάς νά πληρώνωσι τά χρέη 
των. Καί έζεϊνοι δέ οΐτινες Οέλουσι νά πληρώσωσι, είναι 
δέ ούτοι, πιθανόν, οί περισσότεροι, δέν τολμώσι νά τό 
πράςωσιν. ’Εντεύθεν ή τάςις τών γαιοκτητών περιήλθεν 
ήδη είς άζραν ένδειαν, όλαι δέ αί οδοί τοΰ έμπορίου ζαί 
τής πίστεως έσταμάτησαν. Ίσως είς ούδεμίαν πεπολιτι- 
σμένην χώραν είδέ τις τόσον θλιβερόν καί μοναδικόν θέα
μα. Είναι ή πρώτη φορά, καθ’ ήν ολόκληρος λαός άπο- 
δέχεται τήν περίφημο·/ ρήτραν τοΰ Proudhon εή ιδιο
κτησία είναι κλοπή», Έάν ή κατάστασις αϋτη έξαχολου- 
Θήση, Οά έπιφέρη κοινωνικήν διάλυσιν.

ΓΙροσεπάθησαν καί προσπαθοΰσιν έτι νά συστήσωσι καί 
διαδόσωσι έν 'Ιρλανδία τήν μιζράν ιδιοκτησίαν. "Ολος ό
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χοσμος παραδέχεται ότί ή ΰπαρξις πολυαρίθμων μικρών 
Ιδιοκτησιών είναι επωφελής διά τήν χώραν. Αί πρός πώ- 
λησιν διαθέσιμοι γαΐαι δέν λείπουσιν έν ’Ιρλανδία, απ' 
εναντίας και έν αφθονία και έν εύθηνία προσφέρονται. Άλλ’ 
ίνα τάς άγοράση τις έχει ανάγκην κεφαλαίων. ΊΙ μι
κρά ιδιοκτησία δέν δημιουργεΐτσι ούτε διά τής έπεμβά- 
σεως τής Πολιτείας, ούτε διά νομοθετικών πράξεων. 
Δημιουργεί αύτή έαυτήν διά τής οικονομίας, τής εύρυθ- 
μίας, τής οικογενειακής αναλογίας καί τής ακαμάτου 
έργασίας. Δυστυχώς αί άρετα’ι αύται δέν υπάρχουσιν έν 
τή Ιρλανδία. Έν τούτοις άπό έξ ή έπτά έτών έπωλήθη- 
σαν είς μικρούς ίδιοκτήτας άντι τεσσάρων ή πέντε σχε
δόν έκατομμυρίων νέων δραχμών αί άρχαΐαι γαΐαι τής 
εκκλησίας, έπί τώ δρω νά πληρωθή ή τιμή τών γαιών 
τούτων έντός τριάκοντα έτών δι’ ετησίων δόσεων, έδη- 
μιουργήθησαν δέ ούτω 5,000 περίπου μικροί γαιοκτή- 
ται, οϊτινες είναι οί καλλίτεροι έκ τών Ιρλανδών χωρι
κών, διότι διαθέτουσι κεφάλαιά τινα.

Ή νομοθεσία πολλάκις έπειράθη άπό εικοσιν ήδη έτών 
νά κανονίση τάς σχέσεις τών μισθωτών πρός τούς ίδιο- 
κτήτας, ύπό ευνοϊκήν διά τούς πρώτους έποψιν. Ό νό
μος τοϋ 1 860 διακηρύττει ότι αί σχέσεις τοϋ μισθωτού 
πρδς τόν ιδιοκτήτην στηρίζονται έπί τοϋ μεταξύ αύτών 
συμβολαίου καί οχι έπί τής συνήθειας- σημειωτέου δέ ότι 
τά συμβόλαια περιέχουσι πολλούς εύνοϊκούς διά τόν μι
σθωτήν όρους. Ούτω κατά τά συμβόλαια οί μισθωταί 
δύνανται νά άφαιρώσι καί νά παραλαμβάνωσι μεθ' εαυ
τών δ,τι κατεσκεύασαν μετά τό τέλος τής διορίας, έχουσι 
τό δικαίωμα νά έξαγάγωσι γαιάνθρακας προς Οέρμανσίν 
των, ό οέ νόμος τοΐς παραχωρεί ένός έτους προθεσμίαν 
διά τήν πληρωμήν τοϋ μισθώματος καί έν γένει τούς 
προφυλάττει διά πολλών εγγυήσεων άπό πάσης κατα- 
πιέσεως.

Ό νόμος τοϋ 1870, προταθεις ύπό τοϋ Γλάδστωνος,
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περιέχει πλείονα έτι ύπεράσπισιν πρός τούς μισθωτάς. 
Ούτω παραχωρεί ε'ις αύτούς άποζημίωσιν διά παν δ,τι 
δύνανται νά ζημιωθώσιν έν περιπτώσει μετακομίσεως, 
καί άν άκόμη τοΰτο προέλθη οι' έλλειψιν πληρωμής τοϋ 
μισθώματος. Έάν ή άπό τοϋ κτήματος άποβολή τοϋ μι
σθωτού γίνη αύθαιρέτως, ή άποζημίωσις αύτοϋ έπιμε- 
τραται βαρύτερα. Έν γένει ό δικαστής προσδιορίζει τό 
ποσόν τής άποζημιώσεως, ήτις ε’ις πολλάς περιπτώσεις 
δύναται νά ύπερβή έπτάκις τό μίσθωμα. Ούδεμία νομο
θεσία έοωκεν είς τόν μισθωτήν όμοίαν προστασίαν, ουδέ 
ύπήρξε τόσον βαρεία διά τόν κύριον τής γής.

Ούδέν ήρκεσε όπως ευχαρίστηση τό δημοτικόν κόμ
μα τής 'Ιρλανδίας. Ζητεί τούτο τήν τελείαν άποπομπήν 
τών γαιοκτητών καί άρνεϊται τήν πληρωμήν τών μισθω
μάτων. Φαίνεται δέ λησμονούν, -ότι διά τοϋ άνά χεΐρας 
συστήματος δταν καί οί νϋν κάτοχοι τού έδάφους γίνωσι 
ίδιοκτήται, τά διχαιώματά των δέν Οά είναι πλέον άπρόσ- 
βλητα. 'Όπισθεν τών κατόχων Οά ιδη τις έγειρομένους 
τούς ούδέν κατέχοντας. Έκ τών είρημένων, προσθέτει ό 
κ. Ρήβ, είναι φανερόν ότι τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας 
προσεβλήθη έν ’Ιρλανδία, καί οτι βασιλεύει έκεΐ είδος τι 
κοινοκτημοσύνης. Κατόπιν έρχονται αί συνέπεια'., ή άπο- 
μάκρυνσις δηλαδή τών κεφαλαίων, ή διακοπή τών έργα
σιών, τών προωρισμένων νά Οέσωσιν είς ένέργειαν τάς 
έργατικάς χειρ ας καινά βελτιώσωσι τήν χώραν, ή έλ- 
λειψις τής πίστεως, ή καταστροφή τοϋ μικρού έμπορίου 
καί τά άναρίθμητα δΓ όλην τήν κοινωνίαν δεινά. Ή τοι
αύτη κατάστασις δέν δύναται είμή νά προέλθη έκ τής 
άμελείας τών νόμων, οϊτινες διευθύνουσι τήν κοινωνικήν 
τάξιν, ίσως δέ καί έξ άλλων αιτίων, μεταξύ τών όποιων 
προσθετέου καί έκείνους οϊτινες δυνάμενοι νά προίοωσι 
καί έμποδίσωσι τά δυστυχήματα ταϋτα, δέν τό έπραξαν, 
ύπεύθυνοι δντες ένώπιον τής ιστορίας.
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ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ.

II διαρρύθμισις τής τηλεγραφικής έν Έλλάδι συγκοι
νωνίας δύναται νά διαιρεθή εις δύο κεφαλαιώδεις κλάδους, 
ές ών ό μέν άφορα τήν ημεδαπήν, ό δέ τήν άλλοδαπήν. 
Ιδού πώς έχουσι τά καθ' έκαστον αύτών :

Λ'. — Ημεδαπή.

Έν Έλλάδι ύπάρχουσι 124 τηλεγραφικά γραφεία, ά- 
ποτελοϋντα σύμπλεγμα διηρημένον κατά υποδιευθύνσεις, 
είς άς ύπάγονται διοικητικώς τά λοιπά τηλεγραφεία, τά 
όποια διαιρούνται είς τρεις τάξεις. Και υποδιευθύνσεις 
μέν, έογαζόμεναι ημέραν κα'ι νύκτα, άριθμοϋνται ΙΟ,ήτοι 
Αθηνών, Χαλκίδος, Λαμίας, Λαρίσσης, Πατρών, Μεσο
λογγίου, Ζακύνθου, Τριπόλεως, Καλαμών, Σύρου. Τη
λεγραφεία δέ πρώτης μέν τάξεως, έργαζόμενα άπό τής 
7 π. μ. μέχρι τοϋ μεσονυκτίου διαρκώς, άριθμοϋνται 11, 
ήτοι Πειραιώς, Κορίνθου, Λεβαδείας, Βώλου, Τρικκάλων, 
'Άρτης, Κεφαλληνίας, Κερκύρας, Πύργου, Ναυπλίου, 
Σπάρτης·—δευτέρας δέ τάξεως, έργαζόμενα άπό τής 8 
π· Ρ· Ρ^ΖΡ'· τήν 12 μεσημ. καί άπό τής 2—10 μ.μ., άριθ- 
μοϋνται 33, ήτοι Τατοίου, Λαυρίου, Μεγάρων, Θηβών, 
Άμφισσης, Καρύστου, Εηροχωρίου, Καρπενησιού, Αί
γιου, ’Αταλάντης, Καρδίτσης, Ναυπάκτου, Λευκάδος, 
Ιθάκης, Καλαβρύτων, Άλμυροΰ, Γαστούνης, Νησίου, 
Μελιγαλά, Κυπαρισσίας, Πύλου, Μεγαλουπόλεως, Άν- 
δριτσαίνης, ’Άργους, Σπετζών, "Υδρας, Γυθείου, Άνδρου- 
— τρίτης δέ τάξεως, έργαζόμενα άπό τής 8 π. μ. μέχρι 
τής 12 μεσ. καί άπό τής 2—6 μ. μ., άριθμοϋνται 70, 
ήτοι Κηφισσίας, Έλευσΐνος, Σαλαμινος, Καλαμακίου, 
Κιάτου, Ξυλοκάστρου, Γαλαξειοίου, Λιδωρικίου, Άλιβε- 
ρίου, Κύμης, Πεταλίων, Άγ. Άννης, Λίμνης, Σκιάθου, 

Μαντουοίου, Στυλίδος, Σούρπης, 'Υπάτης, Γαρδικίου, 
Φουρνά, Κερασόβου, Δομοκοΰ, Τυρνόβου, Άγυιάς, Φερ- 
σάλων, Καλαμπάκας, Φαναριού, Ραψάνης, Φερρών, Κα- 
στακας, Γαβελοϋς, Άστακοϋ, Κατούνης, Ζαβέρδας, Λη- 
ξουρίου, Βασιλικής, Άχαίας, Λεχαινών, Δερβιτζελεπή, 
Κατακώλου, Άγουλινίτσης, Θούριας, Φιλιατρών, Γαρ- 
γαλιάννων, Λυγουδίστης, Κορώνης, Μεθώνης, Καρυταί- 
νης, Δημητσάνης, Στεμνίτζης, Άστρους, Αγίου Πέτρου, 
Λεωνιδίου, Κρανιδίου, Πόρου, Άρεουπόλεως, Μολάων, 
Μονεμβασίας, Νεαπόλεως, Κυθήρων, Κύθνου, Κέας, Σκο
πέλου, Βιτρινίτσης, Κορθίου, Αίδηψοϋ, Άραχώβης.

Έν γένει τά διά τήν έν τή ημεδαπή τηλεγραφικήν 
συγκοινωνίαν τηλεγραφήματα δέον νά ώσιν υπογεγραμ
μένα διά τοΰ ονόματος καί έπωνύμου τοϋ άποστολέως. 
"Οσον δέ άφορα τάς τιμάς, καθ’ όλας τάς γραμμάς, μία 
δραχμή μέχρις είκοσι λέξεων, 5 άραβικών άριθμών ύπο- 
λογιζομένων ώς μία λέξις, καί προστιθεμένων λεπ. 50 
διά πάσαν περιπλέον τών είκοσιν δεκάδα λέξεων, έκτός 
τής Σύρου καί Κερκύρας (δραχ. 4), Ζακύνθου, Ιθάκης, 
Κεφαλληνίας, "Υδρας, Σπετσών, Κέας, Σκιάθου, Κυθήρων 
(δραχ. 2), Τήνου, Άνδρου, Κύθνου (δραχ. 3). Περιπλέον 
προστίθενται διά έκαστον τηλεγράφημα 10 λεπτά ώς κό
μιστρα πληρονόμενα ήδη ύπό τοϋ άποστολέως.

Αλλοδαπή.

Τά διά τήν άλλοδαπήν τηλεγραφήματα είναι δεκτά καί 
έν τή έλληνική γλώσση γεγραμμένα διά λατινικών χαρα
κτήρων, δύνανται δένάήναι οίουδήποτε άριθμοϋ λέξεων 
έστω καί μιάς, χωρίς νά άπαιτήται, ώς έπί τών τηκεγρα- 
φημάτων τής ημεδαπής, ή ύπογραφή αύτών. Τά τέλη 
αύτών είσπράττονται κατά λέξιν, ώς αύτη πρός έκάστην 
επικράτειαν διατιμάται κατωτέρω, προστιθεμέ- νου είς 
τόν πραγματικόν άριθμόν τών τηλεγραφουμένων λέξεων 
πέντε περιπλέον ιδανικών λέξεων, δ·’ άς είσπράττεται τε- 
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λος, πλήν τών εις Γαλλίαν χα'ι Αίγυπτον άποστελλο- 
μένων τηλεγραφημάτων.

Καί όσον μεν άφορα τάς Εύρωπαϊκάς έπικρατείας, τήν 
'Αλγερίαν καί τήν Τύνιδα, διά τάς οποίας είναι προτιμη
τέα ή όοός Ζ α κ ύ ν 0 ο υ—Ό τ ρ ά ν τ ο υ, τά τέλη έ'χου- 
σιν ούτω : ’Ιταλία (λεπ. 36 , Αύστρία (λ. 50), Ουγγα
ρία (λ. 55), Γερμανία (λ. 57), Γαλλία ηπειρωτική (λ. 66), 
Κορσική (λ. 54), 'Αλγερία καί Τύνις (λ. 68), Βέλγιον 
(λ. 49), ’Ελβετία (λ. 47), Δανιμαρκία (λ. 66), Σουηδία 
(λ. 74), Νορβηγία (λ. 76), ΙΙορτογαλλία (λ. 73), Ισπα
νία (λ. 69), Μεγάλη Βρεττανία καί "Ιρλανδία (λ. 67), 
Έλιγολάνδη (λ. 72), Μελίτη (λ. 59), Γιβραλτάρ (λ. 73), 
'Ολλανδία (λ. 19), Λουξεμβοΰργον (λ. 59).

'Όσον δέ άφορα τήν Τουρκίαν, διά μέν τάς παραλίους 
πόλεις αύτής προτιμητέα ή οδός Χίου (λ. 48), διά δέ 
τάς μεσογείους ή αυτή οδός (λ. 72). Διά τήν ’Αλβανίαν 
καί τήν Ήπειρον προτιμητέα ή οδός Ζ α κ ύ νθ ο υ—Ό- 
τ ρ ά ν τ ο υ—Α ΰλ ώ ν ο ς (λ. 54). "Εν τούτοις οι’ όλην 
τήν Τουρκίαν ύπάρχει καί ή όοός τής Ααρίσσης, έν ή τά 
τηλεγραφήματα διατιμώνται διά μέν τήν Ευρωπαϊκήν 
Τουρκίαν λεπ. 24, διά δέ τήν ασιατικήν όσον άφορα τάς 
παραλίους πόλεις λ. 48 καί όσον άφορα τάς μεσογείους 
λ. 72. "Ιδιαιτέρως διά τήν Χίον οδός Σύ ρ ο υ (λ. 30), Κρή
την διά Σύρου κατ’ εύθείαν (λ. 78), Σάμον, Ρόδον καί Μι- 
τυλήνην οδός Χίου (λ. 66), διά τήν Σερβίαν, Βοσνίαν 
καί Έρζεγοβίνην ή αύτή όοός (λ. 61), διά τήν κάτω Αί
γυπτον οδός Σ ύ ρ ο υ-Κ ρ ή τ η ς (δρ. 1,77), διά τήν άνω 
Αίγυπτον ή αύτή οδός (δρ. 2,07), διά τήν ‘Αλεξάνδρειαν 
ή αύτή όοός (1,47).

'Όσον δέ άφορα τήν Ρωσσίαν, διά τό Ευρωπαϊκόν μέν 
κράτος αύτής, οδός X ί ο υ-Κ ω ν σ τα ν τ ι ν ουπόλεως- 
Ό δ η σ σ ο ΰ (λ. 90) καί οδός Ααρίσσης ώς καί Ζ α- 
κ ύ ν 0 ου-Ό " ρ ά ντ ου (λ. 85), διά τό "Ασιατικόν δέ, 
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όοός X ί ο υ-Κ ω ν σταντινουπόλεω ς-Ό ο η σ σ ο ϋ 
(δρ. 1,14).

"Οσον άφορα τήν’Ινδικήν, οδός Σύ ρ ο υ-Κ ρ ή τη ς, πρός 
δυσμάς μέν τής Κιταγκόν (δρ. 6,72), πρός άνατολάς δέ 
(δρ. 7,02).

Όσον άφορα τήν Αμερικήν, διά μέν τήν Καλλιφορ- 
νίαν καίΚολοράδο δρ. 1,68), Καναδά, Νέαν Γήν, Άκρω- 
τήριον, Κρετόν (δρ. 0,72), Βρετανικήν Κολομβίαν (δρ. 
3), Γεωργίαν, Μισισιπή, Καρολίναν (δρ. 1,38), Μεξικόν, 
Ματαμόρα, Βάσιγκτων δρ. 1,98). Πενσιλβανίαν, Δελλα- 
βάρρην, Γέρσεϋ (δρ. 0.90), Βιργινί’αν, Ίνδιάναν, Όχιο, 
Μισσουρή (δρ. 1,14). Νέαν Ύόρκην, Βρούνσβικ (δρ. 0,72). 
Εις τά τέλη τής "Αμερικής προσθετέον, τό άνήκον τέλος 
τής δι" Εύρώπης οιελεύσεως, ήτις προτιμότερα διά Γαλ
λίας (όδός Ζακύνθου) άπαιτεΐ λεπτά 86 κατά λέξιν.

"Εν γένει κατά μέν τήν τηλεγραφικήν συγκοινωνίαν 
πρός τάς Εύρωπαϊκάς έπικρατείας, τήν Αλγερίαν, τήν 
Τύνιδα, τήν Εύρωπαϊκήν Τουρκίαν, τήν ’Ασιατικήν καί 
τάς νήσους αύτής ώς καί τήν Ρωσσίαν, έκάστη μέν λέξις 
δέν έπιτρέπεται νά υπερβαίνη τά 15 γράμματα, έκαστος 
δέ άριθμός τά 5 άραβικά ψηφία (τής γραμμής τών κλα
σμάτων ύπολογιζομένης ώς ενός ψηφίου), συγχωρουμένης 
έν τούτοις τής μέχρι τών ορίων τούτων τών 15 γραμμά- 
σων καί 5 ψηφίων ένώσεως λέξεων καί αριθμών. Διά δέ 
τήν Αίγυπτον, τήν Ινδικήν καί τήν ’Αμερικήν έκάστη μέν 
λέξις δέν έπιτρέπεται νά ύπερβαίνη τά 10 γράμματα, έ
καστος δέ άριθμός τά 3 ψηφία, ύπολογιζομένης καί 
ένταΰθα τής γραμμής τών κλασμάτων ώς ένός ψηφίου.— 
Έν τούτοις έκτός τών κοινών τηλεγραφημάτων ύπάρχουσι 
καί ’ιδιαίτερα, τούτέστι τά κατεπείγοντα, άτινα πληρο- 
νομένου τριπλού τέλους μεταβιβάζονται αύθωρεί προτι- 
μώμενα καί αύτών τών έπισήμων.
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ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ·

Αί ζατά τό ένοεκάμηνον άπό 1 Ιανουάριου μέχρι 30 
Νοεμβρίου 1882 τελωνιακαί τής έπικρατείας εισπράξεις 
αναβιβάζονται έν συνόλω ύπό τής έσχάτως δημοσιευθει- 
σης προσωρινής επισήμου καταστατικής είς 23,103,052 
νέας δραχμάς, έζ τών όποιων 1,675,750 άνήκουσιν εις 
τάς νέας έπαρχίας καί 21,427,301 είς τό λοιπόν Κράτος, 
ζατά τό όποιον ή αύξησις έν τώ αύτώ ένδεζαμήνω διαστή- 
ματι, άπό τοΰ έτους 1881 είς τό έτος 1882, ύπολογίζεται 
είς 2,462,658. Έν γένει τό δημόσιον άπό τελωνιακών 
εισπράξεων εισόδημα τών ν. δρ. 23,103,052 διαιρείται ζατά 
κεφάλαια ώς έξής: Εισαγωγή 18,001,471, Εξαγωγή 
1,389,622, Διαμετακόμισις 160,913, Λαθρεμπόρια ζλπ. 
118,346,’Έγγειοι φόροι 3,296,982,Δικαιώματα 135,715.

Ιδιαιτέρως αί κατά τόν μήνα Νοέμβριον 1882 τελω- 
νιακαί εισπράξεις άναβιβάζονται είς ν. δρ 2,415,714, έξ 
ών 223,248 άνήκουσιν είς τάς νέας έπαρχίας ζαί 2,222, 
466 είς τό παλαιόν Κράτος, ζατά τό όποιον ό μην Νοέμ
βριος παρίστα έλάττωσιν, καθ' όσον μεταβαίνομεν άπό 
τοΰ έτους 1881 είς τό έτος 1882. Ένώ ζατά τον Νοέμ
βριον 1881 αί τελωνιακαί τοΰ παλαιού Κράτους εισπρά
ξεις συνεποσώθησαν είς ν. δρ. 2,440,685, ζατά τον Νοέμ
βριον 1882 κατέπεσαν εις δρ. 2,222,466, δηλαδή ήλατ- 
τώθησαν ζατά 218,219. Τόαύτό φαινόμενου τής έλαττώ- 
σεως τών τελωνιακών εισπράξεων παρετηρήθη ζατά τόν 
προηγούμενον έτι μήνα, διότι άπό τοΰ έτους 1881 είς 
τό έτος 1882 έζαθυστέρησεν ζαί ό 'Οκτώβριος κατά δρ. 
50,420. Ή μεγαλειτέρα ύπέρ τοΰ Νοεμβρίου 1881 δια
φορά συνίσταται είς τούς έν τοΐς τελωνείοις είσπραττο- 
μένους έγγειους φόρους, τών όποιων αί εισπράξεις κατά 
ςόν Νοέμβριον 1882 παριστώσιν έλάττωσιν ζατά ορ. 

καί η μεγαλειτέρα όπέρ τοΰ Νοεμβρίου 1882 διαφορά συ
νίσταται είς τήν έξαγωγήν, τής οποίας αί τελωνιακαί εισ
πράξεις κατά τόν Νοέμβριον 1881 ήσαν όλιγώτεραι ζατά 
δρ.23,878.

Έν γένει αί καθ’ όλον τό Κράτος τελωνιακαί εισπρά
ξεις τοΰ Νοεμβρίου 1882 διαιρούνται ζατά κεφάλαια 
ώς έξής: Εισαγωγή ν. δρ. 1,910,643, Εξαγωγή 259, 
268, Διαμετακόμισις 15,127, Λαθρεμπόρια ζλπ. 22,746, 
"Εγγειοι φόροι 226,916, Δικαιώματα 11,010. Ή ζατά 
λόγον τών έν τώ μηνί τούτω εισπράξεων σημαντικότης 
τών διαφόρων τελωνείων παρίσταται κλιμακηδόν ώς έξής: 
Πειραιώς ν. δρ. 701,911 (εισαγωγή 675,513), Πατρών 
291,212 (εισαγωγή 235,617), Βώλου 200,786 (εισαγω
γή 188,576), Σύρου 199,749 (εισαγωγή 187,852) Κερζύ- 
ρας 1 96,1 53 (εισαγωγή 112,862), Κεφαλληνίας 160,408 
(έξαγωγή 90,366), Καλαμών 135,986 (εισαγωγή 69, 
663'ι, Ζακύνθου 124,206 (έξαγωγή 66,559), Καταζώλου 
102,757 (εισαγωγή 52,840). Τά λοιπά τών τελωνείων 
έρχονται κατόπιν, ύπολογιζομένων τών τελωνιακών έκά
στου εισπράξεων έλαττον τών 100 χιλ. ν. δραχμών.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥ.

Ό διευθυντής τοΰ νομισματοκοπείου τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών τής Αμερικής δημοσιεύει άπό καιρού είς και
ρόν ένδιαφερούσας πληροφορίας, όσον άφορα τήν τών πο
λυτίμων μετάλλων παγκόσμιον παραγωγήν. Νωρίς νάάμ- 
φισβητήσωμεν τήν έπί τοΰ προκειμένου θέματος σημαντι- 
ζότητα τοΰ κατά προσέγγισιν ύπολογισμού, ΰπό τής φύ
σεως τών πραγμάτων έπιβαλλομένην, έπί τοΰ όλου μαν- 
Οάνομεν έκ τών έν λόγω τελευταίον δημοσιευθεισών κα
ταστατικών πληροφοριών, ότι ζατά τό έτος 1881 τάδιά-

ΕΤΟΣ 10-ΦΥΑ. 120—ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1883, 33 
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φορά χρυσορυχεΐα τής γής παρήγαγον εις αξίαν νέων 
δραχμών 550 έκατομμύρια καί τά διάφορα άργυρορυχεΐα 
500 έκατομμύρια. Έάν συγκρίν^ιμεν τό έτος 1881 πρός 
τό έτος 1880, παρατηροΰμεν μικράν τινα αύξησιν είς τήν 
παραγωγήν τοΰ 1881, διότι έν έτει 1880 ή παραγωγή 
τοΰ χρυσοϋ ύπελογίζετο είς 535 έζατομμ,ύρια καί ή τοΰ 
αργύρου είς 475. Έν συνόλω ή διαφορά είναι 40 έζατομ- 
μύρια, τά όποια ή μείζων έν έτει 1881 γονιμότης τών πο
λυτίμων μεταλλείων έχορήγησεν είς τήν τοΰ χρυσοϋ καί 
αργύρου συναλλαγήν. "Οπως καί άν έχη, προσοχής άξιον 
είναι οτι ή γονιμότης τών χρυσορυχείων προβαίνει μετά 
ζωηροτέρας, σχετικώς πρός τά άργυρορυχεΐα, ακμής. ΊΙ 
σπανιότης τοΰ χρυσοϋ όλοέν σμιζρύνεται ζαί ή αφθονία 
τοΰ μετάλλου τούτου αδύνατον είναι νά μή έξασκήση, έν 
τή σειρά τών έτών καθ' ήν ζανονικώς έκτυλίσσεται τό 
φαινόμενου τοϋτο, μεγάλας νομισματικός μεταβολάς, άν 
δέν ήρχισεν ήδη πρό καιροϋ ταύτας έν τή οικονομική των 
τιμών παλαίστρα.

Ή ζατά τόπους παραγωγή τών πολυτίμων μετάλλων 
έν έτει 1881 ορίζεται ώς έξής ύπό τών άνά χεϊρας κα
ταστατικών πληροφοριών :

Ήνωμέναι Πολιτεϊαι 175 έζα τομ. υ. δρ
Αυστραλία 160 » »
Ρωσσία 145 » »
Κολομβία 20 » »
Βενεζουέλα 11 »
Αφρική 10 » »
Καναδά 6 »
Μεξικόν

·» .> »
Αύστρία 5 » »
Βρασιλία 3 » »
’Ιαπωνία 2 » »
Γερμανία I »

Αργυρος. Ήνωμέναι Πολιτεϊαι 225 a »
Μεξικόν 125 »
Βολιβία 55 » »
Γερμανία 30 » »
Χιλή 25 » »
Ισπανία 15 Λ »
Αυστρία 5 a »
Κολομβία 5 » »
Ιαπωνία 2 » »
Ρωσσία 2 » »
Αύστραλία 1 » »

Οί άριθμοί ούτοι φαίνονται λίαν άπλοι είς τήν άπο- 
γραφιζήν κλίμακά τών. Άλλά τά 1050 αύτά εκατομμύ
ρια νέων δραχμών, τά όποια ζατά τό έτος 1881 προσή- 
νεγκεν ή γενναιότης τής φύσεως είς τήν άνθρωπίνην κοι
νωνίαν, είσήλθον άραγε είς τήν νομισματικήν ταύτης οι
κονομίαν, έτράπησαν τήν τής πολυτελούς βιομηχανίας 
οδόν ή είναι έφεδρεία διά τόν κατόπιν ένιαυτόν ; Είς 
30,000 έκατομμύρια νέων δραχμών ύπολογίζει ό διευ
θυντής τών νομισμακοπείων τής Μεγάλης Δημοκρατίας 
τά κυκλοφοροΰντα έν τώ κόσμω νομίσματα, έξ ών 16 
χιλ. έκατομ. είς χρυσόν καί 13 '/·> χιλ. έκατομ. είς άρ
γυρον. Όσον άφορα ιδιαιτέρως τήν έν έτει 1881 παγ
κόσμιον νομισματοποίησιν, ύπολογίζεται αυτή είς 1250 
έκατομμύρια, έπί τών όποιων αί έπόμεναι έπικράτειαι 
έχουσι τήν έξής μερίδα είς έκατομμύρια νέων δραχμών :

Ήνωμέναι Πολιτεϊαι 500 Ζ^σός 200 άργυρος
Μεξικόν — » 100 »
Ιαπωνία — » 20 »
'Αγγλία — » 20 »
Γερμανία 8 » »
Αύστρία 12 - » ♦ 45 »
'Ιταλία 16 » 7 »
Σουηδία 35 » 20
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Άφίνοντες ζατά μέρος τάς λοιπάς έπικρατείας, έν 
ταΐς όποίαις ή νομισματοποίησις περιλαμβάνει 247 όμοΰ 
έζατομμύρια, παρατηροΰμεν έζ τοΰ άνωτέρω πίναζος, οτι 
έπί τών 1003 κατ' αύτόν νομισματικών έζατομμυρίων τά 
591 ήσαν είς χρυσόν ζαί τά 412 είς άργυρον. Ή διαφορά 
δέν είναι λοιπόν μεγάλη ζαί, ώς φαίνεται, δέν έσήμανεν 
έτι ό τελευταίος κώδων τής άογυράς νομισματοποιΐας, 
ώς διαπύρως εύχονται οί άσπονδοι εχθροί αύτής.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ-

Θέλομεν, σχετικώς πρός τό εσχάτως ύπό τής Κυβερ- 
νήσεως ύποβληθέν είς τήν Βουλήν νομοσχέδιου τοΰτο 
πραγματευΟή περί τοΰ έγγειου φόρου έπί τοΰ οίνου ζατά 
τήν έξαγωγήν αύτοΰ, ζαί τινα περί τοΰ δικαιώματος έπί 
τής καταναλώσεως αύτοΰ.

/!'. Ώς .τρόο ΐ'/’’ ίχιΰο.Ιιρ· τοΰ εγγείου φόρου.

Διά τοΰ άρθρ. 16 τοΰ είσαχθέντος είς τήν Βουλήν νομο
σχεδίου περί έπιβολής διζαιώματος ζαταναλώσεως έπί 
τών οίνων ('ό είςτήν αλλοδαπήν έξαγόμενος οίνος άπαλ- 
λάσσεται τοΰ διζαιώματος τής ζαταναλώσεως».

Ή άρχή αυτή είνε σύμφωνος πρός τήν έν τώ άρθρω 
2ω τοΰ POST' τής 13 Φεβρουάριου 1867 νόμου περί δα
σμολογίου άναγεγραμμένην, καθ' ήν «δέν έπιβάλλεται 
τέλος έπί τών έξαγομένων». ΊΙ αύτή δ- άρχή ισχύει ζαί 

. έν Γαλλία έπί τοΰ διζαιώματος τής καταναλώσεως τών 
πνευμάτων έν γένει ζαί τοΰ οίνου, δυνάμει νόμου τής 28 
Απριλίου 1816 άρθρ. 5 ζαί 8 δι' ών έξαιροΰνται τοΰ εί- 
ρημένου διζαιώματος τά διά τό έξωτερικόν ζαί τάς άποι- 
ζίας εξαγόμενα τής Γαλλίας πνευματώδη ποτά έν γένει 
καθώς ζαί ό οίνος.

Διά τοΰ νομοσχεδίου περί φορολογίας τών προϊόντων 
Υή; °-ά τό 1883 ή στρεμματιζή φορολογία έπί τών 

αμπέλων ζαταργεϊται, τούτέστι ζαταργεϊται ό έγγειος 
φορος έπί τών άμπέλων.

Αφού λοιπόν ζατ’ άρχήν τέλος έξαγωγής έπι τών έξα- 
γομενων οίνων δέν δύναται νά έπιβληθή· άφοΰ τέλος ζα- 
ταναλώσεως έπί τών έξαγομένων οίνων δέν έπιβάλλεται 
οιά τοΰ νόμου· ζαί άφοΰ ό στρεμματιζός φόρος έπί τών 
άμπελων ζαταργεϊται, ποία είνε ή διζαιολογική βάσις, 
έφ ης στηρίζεται ή έπιβολή έγγειου φόρου μόνον έπί 
τών έξαγομένων τοΰ Κράτους οίνων ; άρα υποβάλλονται 
εις εγγειον φόρον μόνον οί εξαγόμενοι τοΰ Κράτους οίνοι 
ζατ εξαίρεσιν ; άλλά διατί ή έξαίρεσις αύτη, έναντίον 

“ΡΖήί τής γενιζότητος τών φόρων, «1/ iinpol doit 
etre general c’ esl-a-dire qu’ il doit flapper tons 
les ci I oven s, tous ceux du moins qui peuvenl en 
supporter la charge.»

Δύναται τις νά έννοήση ζαί νά παραδεχθή διαφοράν 
τοΰ τρόπου τής έπιβολής ζαί τής είσπράξεως τοΰ έπί τοΰ 
αύτοΰ άντικειμένου έπιβαλλεμένου φόρου, είτε πρός α
παλλαγήν τοΰ φορολογουμένου ζαί τής δημοσίας ύπη
ρεσίας έζ τών πρός έξασφάλισιν τής βεβαιώσεως τοΰ πλη
ρωτέου φόρου διατυπώσεων, είτε πρός άναζούφισιν τοΰ 
φορολογουμένου έζ τών ένδεχομένων καταθλίψεων τών 
επί τής βεβαιώσεως ζαί είσπράξεως τοΰ φόρου ύπαλλή- 
λων ή ένοικίαστών, είτε τέλος προς άπαλλαγήν τοΰ δη
μοσίου ταμείου έξ ύπερόγζου διά τήν βεβαίωσιν ζαί είσ
πραξή τοΰ φόρου δαπάνης. Δύναται νά έννοήση ζαί νά 
παραδεχθή τήν εϊσπραξιν φόρου ζατά τήν έξαγωγήν προ
ϊόντων, άτινα δέν ζαταναλίσζονται έντός τοΰ Κράτους, ή 
ών ή έσωτεριζή ζατανάλωσις είνε άναξία λόγου. Άλλ’ 
είνε άκατανόητος ζαί άντιστρατεύεται είς τήν λογικήν ή 
έπιβολή φόρου ζαί φόρου έγγειου, ούχί δέ έξαγωγής, 
όπερ ζαλώς πρέπει νά έννοηθή, έφ’ ένός προϊόντος, μό- 
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υον καθ’ όσον τοΰτο εξάγεται διά τό εξωτερικόν, ή απαλ
λαγή δέ έζ τοΰ εγγείου φόρου τοϋ αΰτοΰ προϊόντος, καθ' 
όσον χαταναλίσκεται έντός τοϋ Κράτους, ένώ τό έντός 
του Κράτους καταναλισχόμενον ποσόν αύτοϋ εΐνε πολύ 
ύπέρτερον τοΰ εξαγομένου.

Τό έπί τής καταναλώσεως τών οίνων δικαίωμα είναι 
κατ’ άρχήν φορολογικήν καί κατά τόν ειδικόν περί τούτου 
νόμον άσχετον πρός τόν έγγειον φόρον. Έάνδέ ποτέ γέ- 
νηται παρρδεκτόν και έν Έλλάδι τό σύστημα τής στρεμ- 
ματιζής φορολογίας, θέλει είσθαι δυνατή ή απαλλαγή 
μέν άπό τοϋ έγγειου φόρου τοϋ καταναλισκομένου έντός 
τοϋ Κράτους οίνου, ή έπιβολή οέ τοιούτου έπί τοΰ εξα
γομένου διά τήν αλλοδαπήν ;

Ό ενδεχόμενος ισχυρισμός, ότι είς τό δικαίωμα τής 
καταναλώσεως ενυπάρχει καί ό έγγειος φόρος έπί τών 
έντός τοΰ Κράτους χαταναλισκομένων οίνων, δέν θέλει εί
σθαι ορθός, διότι καί άν συνεισεπράττοντο τό δικαίωμα 
τής καταναλώσεως καί ό έγγειος φόρος κατά τήν ζατα- 
νάλωσιν, δπερ δέν είναι έν γένει ορθόν καί δπερ καταστρέ
φει τάς έπαγγελίας, καθ’ άς οί έπιβαλλόμενοι φόροι έπί 
τής καταναλώσεως έπιβρρύνουσι τούς καταναλωτάς καί 
ούχί τούς παραγωγούς, έπρεπε τούτο ρητώς ν’ άναφέρη- 
ται έν τώ νόμω ζαί νά προσδιορίζηται τό ένυπάρχον είς 
τό δικαίωμα τ·7,ς καταναλώσεως ποσοστόν τοϋ έγγειου 
φόρου, δπερ εύλόγως έδύνατο τότε νά είσπράττηται έπί 
τών έξαγομένων τοϋ Κράτους οίνων κατά τήν έξαγω- 
γήν των.

β . Ώς πρός τό ποσό»' τον εγγείον φόρον.

’Επειδή ή δεζάτη έλαμβάνετο έζ τής ακαθαρίστου προ
σόδου τών δημητριακών καρπών, έθεωρήθη πάντοτε βα
ρεία, οί οέ ψαλέντες ύπέρ τής καταργήσεως αύτής παιά
νες αιτίαν είχον ούχί τόσον τήν μεταβολήν τοϋ συστή
ματος τής φορολογίας, όσον τοϋ φόρου τήν έλάττωσιν ή 

μάλλον τήν κατάργησιν, διότι ό έπί τών άροτριώντων κτη
νών φόρος, οστις έπί τής παραγωγής τών δημητριακών 
κών καρπών αναλογεί είς έλάχιστον ποσοστόν, δέν είναι 
κατ’ ούσιαν, είμή φόρος έπιτηδεύματος τοϋ καλλιεργή
σου, ζατά τοσοϋτον δέ μόνον ήθελεν είσθαι έγγειος φό
ρος, έπιβαρύνων τόν ιδιοκτήτην τής γής, καθ' όσον ό έπί 
τών άροτριώντων κτηνών φόρος ήδύνατό νά έπηρεάση τό 
ημερομίσθιον τοϋ καλλιεργήσου, ήτοι νά έπιφέρη τήν 
ύπερτίμησιν αύτοϋ μέχρι βαθμοΰ, ίσοσταθμίζοντος προς 
τό έζ του φόρου προστιθέμενον βάρος. Άλλά διά νά αύ- 
ξήση τό ημερομίσθιον τοϋ ζαλλιεργητοϋ πρέπει ν'αύξήση 
προηγουμένως ή ζήτησις τής έργασίας του. Επομένως ό 
φορος καί κατ' εύθεϊαν καί έμμέσως επιβαρύνει τόν καλ
λιεργητήν, καθ’ όσον καλλιεργεί κτήματα άλλότρια καί 
δέν άναδέχεται άμέσως ό ιδιοκτήτης τήν πληρωμήν τοϋ 
φόρου.

Είπον ότι ό έπί τών άροτριώντων κτηνών φόρος, ζαί 
τοιοϋτος υπάρχων, άναλογεΐ έπί τής παραγωγής τών δη
μητριακών καρπών είς έλάχιστον ποσοστόν, ένώ ό έπί 
τών έξαγομένων οίνων φόρος άναβαίνει είς 10 τοϊς θ/° 
έπί τής ακαθαρίστου προσόδου, τούλάχιστον διά τούς 
οίνους τής Κύμης και τών πέριξ δήμων, οϊτινες μεταφέ
ρονται είς τό εξωτερικόν, διότι οί οίνοι ούτοι πωλοϋνται 
πρός 1 I δραχ. κατά μέσου όρου τήν έξ οκάδων 54 συνι- 
σταμένην βαρέλαν, έπί δέ τών 54 τούτων οκάδων έπι
βάλλεται πρός λεπτά 2 κατ’ όκάν φόρος έκ δραχ. 1,08 
έπί δραχ. 11 ώς είρηται.

Διά τήν καλλιέργειαν ένός στρέμματος, περιέχοντος 
800 κλήματα, πλήν τών εξόδων τής έμφυτεύσεως απαι
τούνται :

I Διά 30 φορτία κόπρου πρός δραχ. 3,50 τό φορ- 
τίον δραχ......................,.............................................. 105

2) Δι’ άγώγιον μεταφοράς αύτής μέχρι τού

δραχ. 105
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Έκ μεταφοράς δραχ. 105 

χτήματος πρός λεπτά 80 κατά φορτίον δραχ. 24
3) Διά τήν τοποθέτησίν τής έπί τών ζλη

μάτων πρός δραχμήν ] ζατά φορτίον δραχ. 30

Τό δλον δραχ............................ 159
Έπειδή δέ τό λίπασμα δύναται νά άρζέση διά 4 έτη 

τό πολύ, λαμβάνεται τό τέταρτον ήτοι δραχ. . 39,75
4) Διά σκάψιμον ένός στρέμματος ήμερομ.4

πρός δραχ. 4 έκαστον δραχ...................................... ]β
5) Διά ζλάδευμα ήμερ. 1 δραχ. 4 έκαστον ορ. 4
6) » δισκάφ. » 2 » 4 » » 8
") » άποφύλ. » 1 » 4 » » 4
8) » αντίτιμου θείου » 12
θ) » Οείωσιν ήμερ. 3 » 4 » » 9

J0) » τρύγησιν » 2 » 4 » » 8
11) ν μεταφοράν σταφυλών εις τόν ληνόν

(έργάτου μετά τοϋ κτήνους ζαί τής 
τροφής των) ήμερ. 3 πρός δρ. 8 έζ. » 24

12) » πίεσιν τών σταφυλών ήμερ. 3 πρός
δραχ. 3 έκαστον..................................... 9

13) » μεταφοράν τοΰ οίνου είς τήν πα
ραλίαν, ής ή δαπάνη επιβαρύνει τόν 
παραγωγόν, πρός λεπτά 50 τούλά
χιστον τήν βαρέλλαν έπί 20 βαρελ. » 10

14 Τόκος δραχ. 150 διά τήν αγοράν ο’ινο- 
δοχείου καί κάδου καί φθορά αύτών » 20

Τό δλον δραχ................ 163,75
Τό ποσόν τοϋτο τών έξόδων τής καλλιέργειας είναι 

μάλλον περιωρισμένον ή έξωγκωμένον, διότι ή γνωστή 
άνάπτυξις τών δημοσίων έργων, ή καλλιέργεια μεταλ
λείων καί αι έργασίαι τών υδραγωγείων προσήλκυσαν τήν 
έργατιζήν τάξιν ζαί έπέφερον μετ' άλλων αιτίων τήν ύπερ- 
τίμησιν τοϋ ημερομισθίου. Ή·Βέ ένεζεν τής ένσζηψάσης 

είς τάς έν Γαλλία αμπέλους φυλλοξήρας έπελθοΰσα ζή- 
τησις τών οίνων ένίσχυσε πυρετωδώς τήν άνάπτυξιν τής 
άμπελοφυτείας ζαί τής καλλιέργειας τών αμπέλων ζαί 
έπέφερε τήν ύπερτίμησιν ζαί τών ήμερομισθίων ζαί όλων 
τών διά τήν καλλιέργειαν ζαί έμφύτευσιν τών αμπέλων 
•χρησίμων, είς τρόπον ώστε άπερροφήθη τό έκ τής ύπερ- 
τιμήσεως τών οίνων κέρδος τών ιδιοκτητών.

“Εν στρέμμα αμπέλου καλλίστης ποιότητος άφθό- 
νως λελιπασμένον ζαί καλώς καλλιεργούμενου δύνα
ται νά παραγάγη κατ’ άνώτατον όρον 20 βαρέλας οί
νου πωλουμένου πρός δραχ. 11 ζατά βαρέλλαν. Επο
μένως ή αξία τών 20 βαρελών τοΰ οίνου ή οκάδων 
1080 άναβαίνει είς δραχμάς 220· άφαιρουμένων δέ έκ 
τούτων τών έξόδων τής καλλιέργειας, άνερχομένων ώς 
άνω είς δραχ. 163 ύπολείπονται ύπέρ τοΰ ιδιοκτήτου 
ώς καθαρόν εισόδημα δραχ. 57 αΐτινες έπί τοΰ ακαθαρί
στου εισοδήματος άναλογοΰσι πρός 25,90 τοΐς %.

Έπί τών 20 βαρελών ή όζάδ. 1080 έπιβάλλεται έγ
γειος φόρος πρός λεπτά 2 κατ’ όκάν έζ δρ. 21,60· ό δέ 
φόρος ούτος αναλογεί έπί μέν τοΰ ακαθάριστου εισοδήμα
τος πρός 10 τοΐς "/ο» επί δέ τοΰ καθαρού εισοδήματος 
προς 38 τοΐς °/θ. Έάν δέ είς τόν δημόσιον προστεθώσιν, 
ό δημοτικός έκ δραχμών 4.52 ζαί ό λιμένιος φόρος εζ 
δρα-/. 10 ήτοι 50 λεπτά ζατά βαρέλλαν, ή φορολογία ά- 
ναβαίνει είς δραχ. 36.12 αΐτινες έπί του καθαρού εισο
δήματος τών δραχ. 59 άναλογοΰσι πρός 63 τοΐς θ/θ. Υ
πολείπεται δέ ύπέρ τού ιδιοκτήτου καθαρόν εισόδημα έζ 
δραχ. 19.88 έξ ένός στρέμματος καλλίστης ποιότητος 
άμπέλου, έχούσης άξίαν δραχ. 700 περίπου.

"Απορον δέ είναι πώς ή Κυβέρνησις ένέκρινε ζαί τήν 
επιβολήν λιμενίου φόρου πρός λεπτά 50 ζατά βαρέλλαν 
εναντίον τοΰ άρθρου 2 τοϋΡΚΘ’ άπό 29 Δεκεμβρίου 1865 
νόμου περί έπιβολής φόρων διά τήν κατασκευήν προκυ
μαιών κλπ. ζατά τό όποιον ό πρόσθετος φόρος δέν δύνσ-
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ί δισεκατομμύρια φράγ- 
πρός 4.17 τοϊς 
δέ τών πρεσΟέτων 
είς 7.32 τοΐς 
τών προσθέτων δε- 
φράγκα 357 έκα-

ό καθαρόν εισόδημα, δπερ ζατά τό 186 ί 
είς 4 δισεκατομμύρια, ύπολογισΟή

ται νά ήναι ανώτερος τών 3 τοΐς °/υ έπί τής αξίας τών 
πρός έξαγωγήν ή μεταφοράν επιβιβαζόμενων προϊόντων.

Έν Γαλλία ό έγγειος φόρος έπιβάλλεται έπί τοΰ κα
θαρού εισοδήματος «Γ empdl fancier esl sur toules 
les proprietes foncicresa raison de leurrevenunel·»

Καθαρόν δέ εισόδημα είναι τό μένον είς τόν ιδιοκτήτην 
μετά τήν έζ τοΰ ακαθαρίστου εισοδήματος άφαίρεσιν τών 
έξόδων τής καλλιέργειας, τής συλλογής τών προϊόντων 
ζαί τής οιατηρήσεως αύτών.

Ό έγγειος φόρος (ϊιηρύΐ fancier) άνήρχετο έν Γαλ
λία ζατά τό 1864 είς φράγκα 161,000,000, τό δέ καθα
ρόν εισόδημα ύπελογίζετο είς 
ζων, ώστε ό έγγειος φόρος άνελόγει 
έπί τοΰ καθαρού εισοδήματος, μετά 
δέκατων (centlines addilionnels) 
Διά τό 1883 ό έγγειος φόρος μετά 
ζάτων προϋπελογίσΟη έν Γαλλία είς 
τομμύρια, έάν δέ 
ύπελογίζετο είς 4 δισεκατομμύρια, ύπολογισΟή νΰν είς 
6 μόνον δισεκατομμύρια φράγκων, έπί τοΰ ποσού 
ό έγγειος φόρος αναλογεί πρός 6 τοΐς °/0, έ 
ό διά τοΰ προκειμένου νομοσχεδίου 
όζαν έπιβαλλόμενος έπί τών οίνων 
38 μέν τοϊς “/„ άνευ τοΰ δημοτικού ; 
είς 63 δέ τοΐς °/0 μετ' αύτών.

Κατά τόν άνωτέρω ύπολογισμόν 
προσόδου τών αμπέλων έλήφΟη 
παραγωγή, κατωτέρω δέ ταύτης 
Οαρά πρόσοδος ύπέρ τοΰ ιδιοκτήτου.

Άλλά δύναται τις ν' άντείπη, διατί οί ίδιοζτήται έπι- 
μένουσιν είς τήν καλλιέργειαν τών άμπέλων άνευ συμφέ
ροντος ;

Επειδή ή φύσις τοΰ έδάφους δέν 
παραγωγήν δημητριακών καρπών ή 

ι τουτου 
ένώ παρ' ήμϊν 

ι πρός 2 λεπτά κατ' 
φόρος άναλογεΐ είς 

καί λιμενίου φόρου,

τών έξόδων καί τής 
ως μέτρον ή άνωτάτη 

ούδεμία προκύπτει ζα-

είναι επιδεκτική πρός 
ετέρων προϊόντων, οί

ίδιοζτήται τών οίνοφόρων δήμων ύποχρεοϋνται διά μόχ
θων άτρύτων, καί δι' αδρών δαπανών νά έξαζολουΟώσι 
τήν καλλιέργειαν τών άμπέλων, αίτινες χρησιμεύουσι 
ταύτοχρόνως καί ώς ελαιώνες, καί έπειδή άπαντες σχε
δόν οί άμπελοζτήμονες είσί καί καλλιεργηταί, οί έξ αύ
τών μή δυνάμενοι ένεζεν τής ήλιζίας ή έτέρων λόγων νά 
άπομαζρυνΟώσι τών οικογενειών των προς εϋρεσιν έργα
σίας, άποζημιοΰνται διά μέτριου ημερομισθίου, έργαζό- 
μενοι αύτοΐ, αί σύζυγοί των καί τά κοράσιά των είς τήν 
καλλιέργειαν τών κτημάτων των.

Γ . Ώ,ς πρός n)v όιαγοριίτ μεταξύ τοΰ μέχρι τοΰδε η.ίηρο- 
νομένου στρεμματιχοΰ φόρου χαί τοΰ διά τοΰ νέου 

γορο.Ιογιχοΰ τόμου έπι6α.ΙΛομένου

Ώς καί άνωτέρω είρηται τό έδαφος τής γής είναι ά
γονον έντελώς, ούδέν δυνάμενον νά παραγάγη άνευ άφθο
νου λιπάσματος. Εύζολωτάτη δέ τούτου άπόδειξις είσί 
τά δηλωτικά τής είσαγομένης είς τόν λιμένα τής Κύμης 
κόπρου. Ένεκα τοΰ λόγου τούτου καί ένεζεν τής αύτόΟι 
μιζράς τοΰ οίνου αξίας αί άμπελοι τών δήμων Κυμαίων 
ζαί Κοτυλαίων χαρακτηρίζονται γ’. και δ’, ποιότητας, 
ύποβαλλόμεναι μέχρι τοΰδε είς φόρον δρ. 2,50 τής γ'. 
καί δρ. 1,50 τής δ', ποιότητες κατά στρέμμα ήτοι δρ. 2 
κατά μέσον όρον.

Διά τήν σύγκρισιν τοΰ φόρου τούτου πρός τόν νΰν επι
βαλλόμενου, έάν μέν ή παραγωγή άναβιβασΟή είς 20 βα
ρέλας κατά στρέμμα, ό έπιβαλλόμενος νΰν φόρος έκ 
δραχμών 21,60 ήτοι πρός λεπτά 2 έπί 1,080 οκάδων, 
είναι ύπερδεζαπλάσιος τοΰ νΰν πληρονομένου, έάν δέ 
περιορισΟή είς 15 βαρέλας, οϊτινες άποτελοΰσι τόν μέ
σον όρον τής παραγωγής, ό φόρος έκ δρ. 16,20 είναι 
οκταπλάσιος τοΰ μέχρι τοΰδε έπιβαλλομένου, καί άν έτι 
περιορισΟή μέχρι 10 βαρελών ό έκ δρ. 10,80 φόρος εί
ναι πενταπλάσιος.
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J . Ως πρύς τή>· δια>·οριι>· τοϋ ιγγΐίου φόρου καί τοϋ 

δικαιώματος τής καταυα.Ιώσιως.

ΙΙρό της καταργήσεως τοϋ έπί τών δημητριακών καρ
πών εγγείου φόρου, ό φόρος ούτος έπληρόνετο έπί τή 
βάσει πρωτοκόλλων τής τιμής τών σιτηρών, διαφερούσης 
ουχι ζατά νομούς ή έπαρχίας, άλλά ζατά δήμους.

Δια τοϋ νόμου ΩΚΔ'. τής 24 Απριλίου 1880 περί φο
ρολογίας τών προϊόντων τής γής διά τό έτος 1880 ό 
φορος έπί τής σταφίδος προσδιωρισθη διάφορος, άναλό- 
Γωί ‘ή-ϊ άςιας αύτής· «αρθρ. I ό έπί τής σταφίδος έγ
γειος φόρος διά μέν τάς έπαρχίας Καλαμών, Μεσσήνης, 
Πυ/.ίας, ’Ολυμπίας ζαί 'Ηλείας ορίζεται δι’ έκάστην χι- 
λιαοα ένετικών λιτρών άνά δραχ. 13, δι’όλας δέ τάς λοι
πάς επαρχίας άνά δρ. 12».

Ο πάγιος περί φορολογίας τών προϊόντων τής γής 
?ομος εν άρθρω 40 Οετει όρθώς ώς βάσιν τής φορολογίας 

των αμπέλων τό ποσον τής παραγωγής ζαί τήν συ- 
ν ή ® η τιμήν τών προϊόντων.

Ο φόρος επί τών οικοδομών έπιβάλλεται έπί τοϋ ένοι- 
ζιου ζαι ούχί έπι τής χωρητικότητος τής οικοδομής.

’Επί δέ τών έξαγομένων του Κράτους οίνων έπιβάλλε- 
•αι έγγειος φόρος προς λεπτά 2 κατ’ όζάν άδιαζρίτως, 
ενψ είναι Αναντίρρητου, ότι άπαντες οί οίνοι τής Ελ
λάδος δεν έχουν τήν αύτήν άξίαν.

1 Ιρός εΰρεσιν τοϋ εισοδήματος, έφ’ ού πρέπει νά έπι- 
βάλληται ό φόρος (Γ impot est, en principe, assis 
Stir le revenu) άνερευνδται ή άξια τών προϊόντων, ζαί 
εν έκ τών σζοπουμενων διά τοϋ κτηματολογίου είναι ζαί 
ή ευρεσις του στοιχείου τούτου, ήτοι τής άξίας τών 
προϊόντων προς έπιβολήν έπί τή βάσει αύτής τοϋ φόρου. 
«Le cadastre est un inventaire constatant lacon- 
tenance des biens-fands,les divers genres d’exploi- 
lations, les revenue qu’ ils produisent, el la va- 

leur relative pour la quelle ils doivent etre soumis 
a Γ impot fancier. 1Z evaluation du revenu com- 
prend Irois operations lo Classification. C’est la 
division en classes des different genres de pro- 
prieles suivant la fertilite du terrain el la valeur 
du produil».

Καί τό δικαίωμα έπί τής καταναλώσεως τών οίνων 
προσδιορίζεται έπί τή βάσει τοϋ ποσού καί τής άξίας 
τών πωλουμένων οίνων καί ούχί έπί τή βάσει τοϋ πλη
θυσμού, δν παρεοέχθη τό νομοσχέδιου περί έπιβολής δι
καιώματος καταναλώσεως έπί τών οίνων.

Παραθέτω δέ τά περί τούτου έν Γαλλία ίσχύοντα :
«Ή κλίμα; τοϋ έπί τής κυκλοφορίας τών ποτών δι- 

«ζαιώματος, ήτις δέν ύπέστη μεταβολήν τινα άπό τής 
»30 Δεκεμβρίου 1830 έδιπλασιάσθη διά τοϋ νόμου τής 
»1ης Σεπτεμβρίου 1871. Είναι δέ διάφορος διά τούς οϊ- 
»νους ζατά τά διάφορα διαμερίσματα (departements) 
«άτινα διαιρούνται είς τέσσαρας τάξεις. Τό δικαίωμα κα
νονίζεται έκ τής τάξεως είς ήν ανήκει τό διαμέρισμα, 
»είς ό άποστέλλεται ό οίνος πρός κατανάλωσιν,ζ.αί προσ- 
»διορίζεται δι’ έζάστην τάξιν ζατά λόγον τοϋ μέσου όρου 
»τών λιανικώς πωλουμένων οίνων καθ’ όλην τού διαμε- 
«ρίσματος τήν περιφέρειαν είς τρόπον ώστε τό δικαίω- 
»μα είναι κατώτερον έν τοΐς οίνοφόροις έπαρχίριις, ένθα ή 
»άξία είναι μικρά, άνώτερον δέ είς τάς μή οίνοφόρους, 
»ενεκεν τής έν αύταΐς άνωτέρας τού οίνου άξίας.»

Τελευταίου διά νόμου τής 9ης Ιουλίου 1880 (άρθρ. 3) 
αί μέν τάξεις περιωρίσθησαν είς τρεις, τό δέ δικαίωμα τής 
κυκλοφορίας έλαττωθέν καθ’ 1]3 ώρίσθη, διά μέν τά δια
μερίσματα τής Α.' τάξεως είς 1 φράγζον τό έζατόλιτρον, 
ήτοι τάς 78 όκάδας, διά δέ τά τής Β' τάξεως είς φρ. 
1,50 καί διά τά τής Γ' είς φρ. 2.

Τό δικαίωμα τούτο τής κυκλοφορίας, όπερ καί μετά 
τον διπλασιασμόν του ζατά τό 1871 είναι έν μέρει ζα-
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τώτερον τοΰ έπί τών εξαγομένων οίνων επιβαλλομένου 
έγγειου φόρου, δέν είναι διάφορον τοΰ τής χαταναλώ- 
σεως, διότι τδ δικαίωμα τής καταναλώσεως διαιρείται είς 
δύο κατηγορίας, είς δικαίωμα καταναλώσεως χονδρικώς, 
ήτοι ποσοτήτων ύπέρ τάς 25 λίτρας (όκαδ. 19 */ 2) όπερ 
καλείται δικαίωμα κυκλοφορίας, (droil de circulation) 
καί είς δικαίωμα καταναλώσεως λιανικώς, όπερ καλείται 
ούτω (dl'i it de consommalion) ουδέποτε δέ πληρόνε- 
ται καί τδ έν καί τό έτερον τών δικαιωμάτων τούτων διά 
τούς αύτούς οίνους. Μόνον δέ τδ δικαίωμα τής εισόδου 
(droit (Γ entree) όπερ είναι έλάχιστου, κυμαινόμενου 
άπδ 40 εκατοστών τοΰ φράγκου μέχρι φρ. 3 τό έκατόλι- 
τρον, ήτοι τάς 78 όκάδας, είναι διάφορον τοΰ έπί τής 
καταναλώσεως δικαιώματος καί επιβάλλεται έπί τε τών 
χονδρικώς και τών λιανικώς πωλουμένων οίνων, έπί τή 
βάσει έπίσης τής τιμής τής πωλήσεως αύτών, έφ’ ή βά
σει σχηματίζονται αί τάξεις :

«Les droits auxquols soul sounds les λ-ins, ci- 
dres, poiresct liydroinels sonl ceux de circulation, 
de detail et d‘ entree. Le droit esl, a proprement 
parler, uu droil de co. sommalion percu sur les 
parliculiers qui s’ approvisionnenl cn gros; le 
droit de detail frappe, an conlraire, Γ approvision- 
nemenl cn detail. Jamais la meme quantile de 
boissons n’ esl attcinle par les de.ux taxes. Le droit 
d’enlres se cumule avec l une ou Γ autre dans les 
lieux sugets.»

Τό δικαίωμα τής λιανικής καταναλώσεως 'droil de 
consommalion) έπιβάλλεται έπί τής αξίας τοΰ οίνου 
καί κατά πρώτον μέν έπεβλήθη’είς 10 τοίς η/|( έπί τής 
αξίας τής πωλήσεως, διά νόμου δέ τής I 7 Μαρτίου 1872 
άνεβιβάσΟη είς 15 τοϊς °/0, και τελευταίου διά νόμου τής 
10 ‘Ιουλίου 1880 ·,άρθρ. 3) ήλαττώθη είς 12 */·.  "οΐς °/0 
ρί Τή, αξίας ταύτης.

«Το έπί τής λιανικής καταναλώσεως δικαίωμα αποτε
λεί πράγματι φόρου άναλόγως τής αξίας έπιβαλλόμευον. 
Είναι τό μόνον έπί τώυ ποτών δικαίωμα, όπερ παρουσιά
ζει τό πλεονέκτημα τοϋτο, άλλ’ είναι έπίσης τό μόνον 
διά τό όποιον τό πλεονέκτημα τοϋτο κατέστη εφικτόν. 
Διότι είναι εύκολου νά γνωσθή, τούλάχιστον κατά προσ- 
έγγισιν, ή αξία τών λιανικώς πωλουμένων ποτών».

Τό δικαίωμα τής εισόδου καί τό δικαίωμα τής λιανι
κής καταναλώσεως τών οίνων έδύνατο νά μετατραπή διά 

' συμφωνίας είς έν δικαίωμα εισόδου (taxC uninue aux 
entrees) πληρονόμενον κατά τήν εισαγωγήν τών οίνων, 
ή δέ μετατροπή αύτη κατέστη διά τοΰ νόμου τής 9ης 
‘Ιουνίου 1875 υποχρεωτική διά τάς έχούσας πληθυσμόν 
ανώτερου τών 10,000 ψυχών πόλεις. Άλλά καί τό δι
καίωμα τοϋτο βασίζεται έπί τοϋ ποσοΰ καί τής αξίας τών 
πωλουμένων οίνων. «Le lai if de la laxe unique doit 
elre revise periodiquement, dans tonics les villes 
redimees, d’ appres la prix inoyen de la venle eu 
detail et d’appres les qnanlites vendues par les 
debilanls. Le prix moyen de la venle cn detail esl 
eelui constate dans Γ arroqdissemenl pendant les 

trois dernieres annees».
Είπον άνωτέρω ότι δέν δύναται νά ΰπονοηθή, ότι είς 

τό έπί τής καταναλώσεως τών οίνων δικαίωμα ενυπάρχει 
καί ό έγγειος φόρος. Άλλά καί τούτου δοθέντος, πόσος 
έπρεπε νά ήναι ό έγγειος φόρος;

Ό πωλούμευος οίνος έχει έν γένει διπλάσιάν τοΰ 
γλεύκους άξίαν. Έάν επομένως τό έκ λεπτών 6 επιβαλ
λόμενου δικαίωμα καταναλώσεως Οεωρηθή, ώς τό δέκα
του τής άξ'.ας τοΰ προς λεπτά 60 πωλουμένου οίνου, έξ 
ών 4 μέν λεπτά θεωρούνται ώς δικαίωμα καταναλώσεως, 
2 δέ λεπτά ώς έγγειος φόρος, προκύπτει ή έξής άνα- 

λογία :
Γλεϋκος πρός λεπτά 30. έγγειος φόρος λεπτά 2 ή
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6,G6  τοΐς η/0 έπι τής αξίας τοΰ γλεύκους, ήτοι έπί τής 

ακαθαρίστου προσόδου.
Οίνος πρός λεπτά 60, δικαίωμα καταναλώσεως λεπτά 

4 ήτοι 6,66 τοΐς θ/θ έπί τής αξίας τοΰ πωλουμένου οίνου, 
ώστε ό έγγειος φόρος είναι ίσος πρός τό δικαίωμα έπί 

τής καταναλώσεως.
Έάν δέ τό έκ 4 λεπτών έπιβαλλόμενον δικαίωμα κα

ταναλώσεως Οεωρηθή ώς τό δέκατον τής άξίας τοΰ πρός 
λεπτά 40 πωλουμένου οίνου, έξ ών 2 μέν λεπτά θεω
ρούνται ώς δικαίωμα καταναλώσεως, 2 οέ λεπτά ώς έγ- - 
γειος φόρος, προκύπτει ή επομένη αναλογία.

Γλεΰκος πρός λεττά 20, έγγειος φόρος λεπτά 2 ή 10 
τοΐς °/θ έπί τής άξίας τοΰ γλεύκους, ήτοι έπί τής ακαθα

ρίστου προσόδου.
Οίνος πρός λεπτά 40, δικαίωμα καταναλώσεως λεπτά 

2, ήτοι 5 τοΐς °/0 έπί τής άξίας του πωλουμένου οίνου, 
ώστε ό έγγειος φόρος είναι διπλάσιος του έπί τής κατα
ναλώσεως δικαιώματος.

Έάν δέ προβή τις κατωτέρω, μόνον έγγειον φόρον θέ
λει άπαντήσει ούχί δέ καί δικαίωμα καταναλώσεως.

"Εν επομένως έκ τών δύο· έάν μέν είς τό έπί τής κα
ταναλώσεως δικαίωμα ένυπάρχη καί ό έγγειος φόρος, ό 
δέ έγγειος φόρος συνίσταται είς λεπ. 2 κατ' όκαν, είς τάς 
πόλεις έκείνας, είς άς περιορίζεται τό δικαίωμα τοΰτο είς 
λεπτά 2 (όπερ άποτελεϊ τόν έγγειον φόρον) δέν έπιβάλ
λεται δικαίωμα καταναλώσεως. Έάν δέ δέν ένυπάρχη είς 
τό δικαίωμα τής καταναλώσεως ό έγγειος φόρος, ούτος 
έπιβάλλεται μόνον έπί τών έξαγομένων τοΰ Κράτους οί
νων κατ' έξαίρεσιν αδικαιολόγητον.

Τοιαύτην άλληλουχίαν παρουσιάζουσι τά φορολογικά 
νομοσχέδια. Έαν δέ Οελήση τις νά είσέλθη είς τάς δίκο- 
νομικάς αύτών διατάξεις καί συγκρίνη ταύτας πρός τάς 
άλλαχοΰ ίσχυούσας, δι’ ών λαμβάνεται πρόνοια όπως μή 
φορολογήται δίς ό αυτός οίνος, όπως μή παρακωλύηται 

ή κίνησις τοΰ έμπορίου τών οίνων, όπως μή έπιβάλληται 
δικαίωμα έπί οίνου φθαρέντος ή άπολεσθέντος, όπως πλη- 
ρώνηται τό δικαίωμα μετά τήν πώλησιν τοΰ οίνου καί 
άναλόγως τοΰ πωλουμένου ποσοϋ, καί όπως μή άνοίγη- 
ται στάδιον καταχρήσεων, εϊτε τών φορολογουμένων, είτε 
τών ύπαλλήλων, θέλει θαυμάσει μέν τήν πρόνοιαν τοΰ 
ξένου νομοθέτου, άπορήσει δέ διά τήν άδιαφορίαν ή άνι- 
κανότητα τοΰ ήμετέρου.

Κατά τήν έπιβολήν τών φόρων πρέπει νά λαμβάνων- 
ται όλα τά μέτρα όπως μή άποβαίνη ούτος καταθλιπτι- 
κός κατά τοΰ φορολογούμενου, ή δαπανηρός διά τό δη
μόσιον ταμεΐον, άλλ’ έξ έτέρου πρέπει νά κλείηται ή Ούρα 
τών καταχρήσεων είς τούς ικανούς νά ώφελώνται έκ τών 
βαρέων φόρων καί τελών.

Ό διάσημος οικονομολόγος κ. Leoil Say έν σπουδαιο- 
τάτη αύτοϋ έν τή γαλλική Γερουσία ομιλία κατά τήν 10 
Δεκεμβρίου π. έ. έπί τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 1883 εί- 
πεν : «Κατ’ άνάγκην τό Κράτος άναδέχεται καί έργα βιο- 
μηχάνου. ’Ιδού έπί παραδείγματι ό καπνός. Λοιπόν - 
είμαι πεπεισμένος, ότι ούδείς έδύνατο νά έκμεταλλευθή 
τόν καπνόν, όπως τό Κράτος. Καί είναι άναγκαΐον, λόγω 
τοΰ μονοπωλείου, τό Κράτος νά ήναι σύναμα παραγωγός, 
βιομήχανος καί έμπορος».

Ό οέ ήμέτερος φορολόγος έλπίζει νά έξασφαλίση τό 
έπί τής καταναλώσεως τοΰ οίνου δικαίωμα διά μέτρων 
άτελών, και τό τοΰ καπνού διά τών σιγαροχάρτων καί τών 
κοπτικών τού καπνού μηχανών. “Οτε έπρόκειτο νάέπιβλη- 
θή τό έπί τών παιγνιοχάρτων τέλος έδημοσίευσα άλλοτε 
ποια μέτρα καί έν Γαλλία καί έν Αγγλία λαμβάνονται 
πρός έξασφάλισιν τού έπί τών παιγνιοχάρτων τέλους, καί 
παρετήοησα ότι ό τρόπος, καθ' δν τό τέλος έπεβάλλετο, 
δέν έδύνατο νά έξασφαλίση ύπέρ τού δημοσίου τήν προσδο- 
κωμένην έκ τοΰ τέλους τούτου πρόσοδον. Ό δέ είσαχθείς 
είς τήν Βουλήν προϋπολογισμός τών έσόδων τοΰ Κράτους

ΕΤΟΣ 10-ΦΤΑ. 120-ΦΕΒΡΟΪΔΡΙ02 1883, 34 
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διά τό 1883, δι’ ού τό προύπολογιζόμενον ποσόν περιο
ρίζεται άπό δραχ. 15Β χιλιάδων είς δραχ. 100,000, άπο- 
δεικνύει ότι ή αυξησις τοϋ τέλους δέν εισέρχεται είς τό 

δημόσιον ταμεΐον.
"Οσον άφορα είς τό κύριον τής παρούσης θέμα, ήτοι τόν 

έπί τοϋ έξαγομένου οίνου έπιβαλλόμενον φόρον έκ λεπτών 
2 κατ’ όκαυ, συμπεραίνω, ότι ό φόρος ούτος μετά τήν 
κατάργησιν τοϋ στρεμματικοϋ φόρου είναι άδικος, είναι 
δέ καί βαρύς, διότι έπί τοΰ καθαρού εισοδήματος καί έπί 
τής άνωτάτης παραγωγής άναλογεΐ πρός 38 καί 63 τοΐς 
°/0, καί συγχρόνως είναι άνισος, διότι δέν έπιβάλλεται ά
ναλόγως τής άξίας τών οίνων.

Ή κυβέρνησις, κατεχομένη ύπό φορολογικού πυρετού, 
ούδένα τών θεμελιωδών κανόνων περί έπιβολής φόρων 
τηρεί, παραβιάζει δέ καί αύτό τό άναγεγραμμένον έν τώ 
συντάγματι δημόσιον τών Ελλήνων δίκαιον περί τής ίσης 
διανομής τών φόρων, προκειμένου περί φόρων κατά τήν 
έπιβολήν τών όποιων ή φορολογική ίσότης δύναται νά 
εύρεΟή.

Καί τό κακόν καταντά σχεδόν άθεράπευτον, άφοΰ οί 
φόροι έπιβληθώσιν. Ό καί άνωτέρω μνησθείς οικονομο
λόγος κ. Say έν τή αύτή ομιλία του είπε, προκειμένου 
περί φόρων: «Messieurs, les impols out la vie dure, il 
est plus difficile de les fairc disparailre que de les 
creer, ήτοι οί φόροι εχουσι βίου διαρκή καί ή κατάργη- 
σίς των είναι δυσκολωτέρα τής έπιβολής των».

S. Γ. Φ5ΩΡΟΣ.

ΓΑΩΣΣΟΛΟΓΙΚ11 ΤΙ1Σ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ.

Γνωστή είναι ή έκ πολλών έθνών καί φυλών συγκρό- 
τησις τής Αύστριακής αύτοκρατορίας. Άλλ’ αί άναλο- 
γίαι, τάς όποιας τά διάφορα στοιχεία αύτής εχουσι πρός 

άλληλα μένουσι πάντοτε έκκρεμεϊς είς μελέτην. Βεβαίως 
η ιστορική έκάστου εθνολογικού στοιχείου άνάπτυξις κέ- 
κτηται ιδιαιτέραν έπί τοϋ προκειμένου θέματος επιρροήν, 
καθώς καί ή οικονομική έκάστης τών ηνωμένων χω
ρών σημασία, χωρίς νά λησμονήσωμεν τους δεσμούς καί 
τάς διαιρέσεις τάς οποίας ή θρησκευτική ποικιλία δη
μιουργεί είτε τάς πολιτικάς διαμάχας, τάς οποίας ή κί- 
νησις τού διοικητικού τής αύτοκρατορίας μηχανισμού 
κατά παν αύτής βήμα περιπλέκει. Έν τούτοις μεταξύ 
όλων τών έπόψεων, ύφ’ άς δύναται νά μελετηθή ή εσωτε
ρική κατάστασις τής Αυστριακής αύτοκρατορίας, ή έπο- 
ψις τής γλώσσης παρέχει τόν χαρακτηριστικότερου εθνο
λογικόν τύπον.

Ή γλωσσολογική έποψις ένησχόλησεν έπ’έσχάτων τόν 
κ. Schimmel’ κατά τό έκτός τής Ουγγαρίας έτερον τών 
δύο μεγάλων τμημάτων τής Αύστριακής αύτοκρατορίας, 
τό ιδίως Αύστριακόν μετά τών ειδικών αύτώ παραρτημά
των, τό όποιον κατοικούμενον ύπό 21,794,231 άνθρώπων 
συνίσταται έκ τών έπομένων χωρών Κάτω Αύστρία, 
Άνω Αύστρία, Σαλτσβοΰργον, Στυρία, Καρινθία, Καρ- 
νιόλη, Τεργέστη μετά τής περιφέρειας της, Γκορίζτ καί 
Γραδίσκα, Ίστρία, Τυρολία, Βοραλβέργη, Βοημία, Μο
ραβία, Σιλεσία, Γαλικία, Βουκοβίνα, Δαλματία. ’Ιδού 
πώς κλιμακηδόν έν ταΐς χώραις ταύταις διαμοιράζονται 
αί λαλούμενα·, γλώσσα·. : Γερμανική 8,008,864 άνθρω
ποι. Βοημική, μοραβική καί σλοβακή 5,180,908. Πο
λωνική 3,238,534. Άνθινή 2,792,667. Σλοβινή 1,140, 
304. Ιταλική 668,653. Σέρβική, κροατική 563,615. 
Ρουμουνική 190,799. Μαγυαρική 9,887.

Μεταξύ τών γλωσσών τούτων ή γερμανική έπικρατεΐ 
έν τή κάτω Αύστρία 2,100,874 άνθρωποι, ή βοημική, 
μοραβική καί σλοβακή έν Βοημία 3,470,252, ή πολω
νική έν Γαλικία 3,058,400, ή άνθινή έν Γαλικία έπίσης 
2,549,707, ή σλοβινή έν Καρνιόλρ 447,366, ή ιταλική
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έν Τυρολία 360.975, ή σέρβική κα'ι κροατική έν Δαλματία 
440,259, ή ρουμουνική έν Βακοβίνα 190,005, κα’ι ή μα- 
γυαρική έν Βουκοβίνα έπίσης 9,887. Ή ειδική σημαντι- 
κότης έχάστης γλώσσης έντός τών κατοικούντων έκάστην 
χώραν π7,ηθυσμών, έκτός τής μαγυαριχής γλώσσης ήτις 
απαντάται έν μόνη τή Βουκοβίνα έχει ώς έξής :

Ή γερμανική γλώσσα περιλαμβάνει έν τή κάτω Αυ
στρία 2,100,874 ανθρώπους, έν Βοημία 2,054,174, έν 
Στυρία 794,841, έν τή άνω Αύστρία 748,080, έν Μορα
βία 628,907, έν Τυρολία 432,062, έν Γαλικία 324,336, 
έν Σιλεσία 269,338, έν Καρινθία 241,585,έν Σαλτσβούρ- 
γω 159,297, έν Βουκοβίνα 108,820, έν Βορελβέργη 101, 
197, έν Καρνιόλη 29,392, έν Τεργέστη καί τή περιφέ
ρεια αύτής 5,141, έν Ίστρία 4,779, έν Δαλματία 3,382, 
έν Γκορίτζη καί Γραδίσκα 2,659.—Ή βοημική, μορα
βική, σλαβική γλώσσα έν Βοημία 3,470,252, έν Μορα
βία 1,507,328, έν Σιλεσία 126,585, έν κάτω Αύστρία 
81,257, έν Γαλικία 5,541, έν άνω Αύστρία 3,821, έν 
Στυρία 2,512, έν Βουκοβίνα 1,738· παραλείπομεν τούς 
έν ταϊς λοιπαϊς χώραις μικρότερους πληθυσμούς. — ΊΙ 
πολωνική γλώσσα έν Γαλικία 3,058,400, έν Σιλεσία 
151,887, έν Βουκοβίνα 18,251, έν κάτω Αύστρία 2,270, 
έν Μοραβία 3,083, έν Βοημία 1303, κλπ.— Ή άνθινη 
γλώσσα έν Γαλικία 2,549,707, έν Βουκοβίνα 239,690, 
έν Βοημία 1285, έν κάτω Αύστρία 1028, κλπ. — Ή σλο- 
βινή γλώσσα έν Καρνιόλη 447,366, έν Στυρία 388,419, 
έν Γκορίτζη καί Γραδίσκα 129,857, έν Καρινθία 102,252, 
έν Ίστρία 43,004, έν Τεργέστη μετά τής περιφέρειας 
26,263, έν τή κάτω Αύστρία 1611, κλπ.—Ή Ιταλική 
γλώσσα έν Τυρολία 360,975, έν Ίστρία 114,291, έν 
Ίστρία 114,291, έν Τεργέστη μετά τής περιφέρειας 88, 
887, έν Γκορίτζη καί Γραδίσκα 73,425, έν Βοραλβέργη 
1427, κλπ.—Ή σέρβική, κροατική έν Δαλματία 440,259, 
έν Ίστρία 121,732, έν χ-^τω Αύστρία 1,005, χλπ—Ή 

ρουμουνική έν Βουκοβίνα 190,005, έν Μοραβία 473, έν 
Γαλικία 276, κλπ.

Τπό τήν έποψιν τοΰ άπό τών γλωσσών έθνιχοΰ έν έκά- 
στη Z®kpa ανταγωνισμού, παρατηροΰμεν ότι έπί τών 17 
τής Αύστριας χωρών κατά έξ ή δέν ύπάρχει τοιοΰτος ή 
ό ύπάρχων είναι ελάχιστος, ήτοι έν τή κάτω Αύστρία 
2,100,874 γερμανική γλώσσα, 61,257 βοημική, μορα- 
βική, σλοβακή, 2,270 πολωνική, κλπ., έν τήάνω Αύστρία 
748,008 γερμανική γλώσσα, 3,821 βοημική, μοραβική, 
σλοβακή, κλπ., έν Σαλτσβούργω 159,297 γερμανική γλώσ
σα, 326 βοημική, μοραβική, σλοβακή, κλπ., ένΒοραλβέρ- 
γη 101,197 γερμανική γλώσσα, 1,427 ιταλική, χλπ., έν 
Καρνιόλη 447,366 σλοβινή γλώσσα, 29,392 γερμανική, 
317 Ιταλική κλπ., έν Δαλματία 440,259 σέρβική, κροα
τική, 27,305 ιταλική, 3,382 γερμανική.—Ό μεγαλείτε- 
ρος ανταγωνισμός απαντάται έν Βοημία, έν τή οποία αν
τιτάσσεται ή γερμανική γλώσσα 2,054,174 κατά τής βοη- 
μικής, μοραβικής, σλοβακής 3,470,252, καί έν Γαλικία, 
έν τή οποία αντιτάσσεται ή πολωνική γλώσσα 3,058,400 
κατά τής άνθινης 2,549,707, λαμβανούσης μέρος ε’ις τον 
αγώνα καί τής γερμανικής 324,336. Κατόπιν έρχονται 
οί λοιποί ανταγωνισμοί ήτοι έν Μοραβία, βοημική, μορα
βική, σλοβακή γλώσσα 1,507,328 καί γερμανική 628,907, 
έν Στυρία γερμανική γλώσσα 79 4,841, καί σλοβινή 388, 
419, έν Καρινθία γερμανική γλώσσα 241,585 καί σλο- 
βινή 102,252, έν Τυρολία γερμανική γλώσσα 432,062 
καί ιταλική 360,975, έν Σιλεσία γερμανική γλώσσα 269, 
338, βοημική, μοραβική, σλοβακή 126,385 καί πολωνική 
154,887, έν Βουκοβίνα άνθινη γλώσσα 239,690, ρου
μουνική 190,005 καί γερμανική 108,820.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΑ.

Α .—Μεγάλη έξεγείρεται ή απορία τ.ως, οί αντιπρόσωπο', 
τούς οποίους εκλέγει ό δήμος διά τήν διεύθυνσιν και έπι- 
τήρησιν τών ύποΘέσεων αύτοΰ, θεωρούνται ύπό τής έν 
Ισχύϊ νομοθεσίας όλιγώτερον άξιοι εμπιστοσύνης τών 
έφημέρων ζαί ετεροκίνητων εκείνων υπαλλήλων, τούς 
οποίους αναβιβάζει εις τήν διοίκησιν τής έπαρχίας ζαί 
τοΰ νομού ή ραδιουργία μεθ’ δλων τών συναφών αυτή 
Ιδιοτήτων, τάς όποιας παραλείπομεν, διότι είναι πασί- 
γνωστον έν Έλλάδι θέμα.

Πρόκειται περί εσόδων καί έςόδων τού δήμου ; πρέπει 
νά άποφασίση ό νομάρχης. Πρόκειται νά άποζτήση ακίνη
τόν τι ό δήμος ; πρέπει νά δώση τήν άδειαν ό νομάρχης. 
Αλλ’ ύπάρχει ανάγκη διαχειρίσεως τής περιουσίας τού 

δήμου ·, πρέπει νά τό έπιτρέψη ό νομάρχης. Έκαστος 
πολίτης έχει τό δικαίωμα νά ένοικιάση τάς προσόδους 
του, ό δήμος είναι σύνολον πολιτών, καί όμως έχει ανάγ
κην άδειας τοΰ νομάρχου διά νά έξασκήση τό φυσικόν δι
καίωμά του. Υποθέσατε οτι δήμος τις έχει δάσος· πρέπει 
νά περιμένη άπό τάς άποφάσεις του νομάρχου πώς νά 
διαχειρισθή αυτό. Υποθέσατε ότι ό δήμος άδικειται· πρέ- 
πει να /.αύη τήν αοειαν του νομάρχου ινα όικαστικώς 
προστατευθή. Ουδέ κληρονόμος δύναται νά γείνη ό δήμος, 
έάν δέν συγκατάνευση τό νομαρχιακόν δοκοΰν ! Ήθελεν 
ε’.σθαι φορτικόν νά προχωρήση ή παραιτέρω άπαρίθμησις 
τών ζατά παν βήμα έξαρτήσεων τοΰ δήμου έζ τής γρα
φειοκρατίας τοΰ διοιζητοϋ. Δέν ύπάρχει δήμος, τοΰ όποι
ου οί άρχοντες δέν καλούνται ύπό τής ίσχυούσης νομο
θεσίας νά κύψουντό γόνυ ένώπιον τού εύτελεστέρου υπαλ
λήλου, τον όποιον ή κεντρική διοίκησις μεταχειρίζεται. 
Άναγνώσατε τό ά’ρθρον 119 καί έπ. τοΰ περί δήμων νό

μου τής 27 Δεκεμβρίου 1833, καί έπειτα ομολογήσατε 
τί άπομένει διά τήν άςιοπρέπειαν τής έν τώ δημοτικώ όρ- 
γανισμώ μεγάλης κοινωνικής άποστολής.

Ή έκτεθεϊσα μάλιστα χρονολογία τού 1833 έχει Ιδιαιτέ
ραν έπί τοΰ προκειμένου σημασίαν, διότι φέρει κατά νοΰν 
τό σύστημα τής ύποδουλώσεως, δπερ έφηρμόσθη έν Έλ
λάδι ύπό τής θεμελιώδους παρεισάκτου ξενοκρατικής άρ
χής ζατά τών δήμων καί τών κοινοτήτων, τών οποίων έ- 
λησμονήθησαν τά γενναία καί γόνιμα στοιχεία τής αυτο
τελούς κατά τούς προτέρους αιώνας ζωής. Μέγα μέρος 
τών άνωμαλιών, πρός τάς οποίας κατά παν βήμα προσκό
πτει ό δημοτικός καί διοικητικός τής Ελλάδος μηχανι- 
μός, ουδέ τοϋ πολιτικού αύτοΰ έξαιρουμένου, οφείλεται 
ε’ις τήν παραβίασιν τοΰ φυσικού δικαίου τών Ελληνικών 
κοινοτήτων, τό όποιον καί άπό φυλετικού χαραζτήρος 
καί άπό ιστορικών παραδόσεων έξήσκησαν αυται, έν τή 
περιόδω τής ζυμώσεως τοΰ Ελληνισμού, ύπό τό πνεύμα 
τής αΰτοβουλίας καί αυτοενεργείας. Συναθροίζομε·? ήδη 
τάς συνέπειας τής μεταφυτευθείσης έν Έλλάδι ξενοκρα- 
τικής άρχής, κατά τήν όποιαν έξωμοιώθησαν, οί μέν δή
μοι πρός ανηλίκους καί ανικάνους, οί δέ διοικηταί καί οί 
κυβερνήται πρός κηδεμόνας άπό θείου τρόπον τινά δικαι
ώματος. Οί κηδεμονευόμενοι έδέθησαν είς χειροπέδας, 
τυφλοί δέ κηδεμονεύοντες όδηγούσιν είς οδόν τήν οποίαν 
έντελώς άγνοουν. Ούτε βουλεύματα, ούτε ένέργειαι, ού
τε έποπτεϊαι. Ώς άπό τυφλής τύχης τό φέρον φέρει καί 
πρός κατήφορον οδηγεί. Μένει δέ νά ίδωμεν έως πού.

Άλλ’ ένώ τοιαύτη είναι ή κατάστασις, έκ πολλών συμ
πτωμάτων άγόμεθα νά πιστεύωμεν, ότι αί λαϊζαί ίδέαι 
ήρχισαν νά ώριμάζωσιν. Ύπό όλην αύτήν τήν πίεσιν τών 
δημοτικών οργανισμών αί ζωτικαί δυνάμεις τού έθνους, αί 
κινούμενα·, έν τοΐς δημοτικοΐς καί κοινοτικοις διαμερίσμα- 
σιν, έπί τέλους θέλουσι καταρίψει τό παραπέτασμα, καί 
ή χειραφέτησις τών δήμων Οά καταστή πολύ ταχέως ζή
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τημα πρώτης ανάγκης. Κατάργησις τής διοικητικής κη
δεμονίας έπί τών δήμων, ιδού τό σύνθημα τό όποιον εί
ναι διωρισμένον νά ένωση όλους τούς δημοτικούς άνδρας 
πρός τόν σκοπόν.

Άλλ’ ένώ προσδοκώμεν έκ λίαν προσεχούς μέλλοντος 
τήν άποκατάστασιν τής ικανότητος τών δήμων νά άποφα- 
σίζωσι περί τών ίδιων υποθέσεων, δέν ένοοΰμεν ν' άφήσω- 
μεν άνευ άπαντήσεως καί τήν, έν τώ διαστήματι τής πα- 
ρελθούσης πεντηκονταετίας, διαμορφωθεΐσαν ύποπτον ι
δέαν ότι οί δήμοι, έζ παροδικών έστω τής έποχής λόγων, 
δέν δύνανται νά φέρωσι τήν ευθύνην τής αύτοενεργείας. 
Διότι ύπάρχει τρόπος νά όργανισθώσι δύο βαθμοί δικαιο
δοσίας έν τοΐς πράγματι τών δήμων, ανάλογοι πρός τούς 
έν τή δικαστική έξουσία λειτουργοϋντας. Τί π. χ. έμπο- 
δίζει, ΐνα τό μέν συμβούλων τοΰ δήμου άποφασίζη, τό 
δέ συμβούλων τής έπαρχίας δικάζη, ώς έφετεϊον τάς α
ποφάσεις αύτού-, Τοιουτοτρόπως δύο έλεγχοι, ζαί προζει- 
μένου περί λαϊκής ένεργείας ό Λαός τοΰ δήμου ύποχωρεϊ 
είς τόν Λαόν τής έπαρχίας, ζανονιζομένων τών δημοτι
κών πραγμάτων άπό μεγαλειτέρας έπόψεως τής έν κοινώ 
ζωής.

Ή μεταρρύθμισις αύτη είναι έκ τών εύκολώτερον δυνα- 
μένων νά συντελεσθώσιν άνευ μεγάλης τών κειμένων νό
μων άνακινήσεως. Τά επαρχιακά συμβούλια έζδίδουσιν 
αποφάσεις, συντάττουσι βουλεύματα, διατυποΰσι γνωμο
δοτήσεις καί διαβιβάζουσιν εύχάς. Μεταξύ τών τετραπ
λών αύτών καθκόντων, άρκεΐ νά εύρυνθή ό κύκλος τού 
πρώτου, ϊνα περιλάβη τόν δεύτερον τής δικαιοδοσίας βαθ
μόν έπί τών άποφάσεων τού δημοτικού συμβουλίου.

Ιουτο είναι αςιον να ενασχόληση ολους εκείνους, οι- 
τινες πονοΰσι διά τήν δυσαρμονίαν, ήτις άπό τής ζυβερ- 
νήσεως τής έπικρατείας μέχρι τής κυβερνήσεως τού δή
μου λυμαίνεται τήν Ελλάδα.

Β’.—Κατά τήν 12 Φεβρουάριου έ.έ. ό πρόεδρος τοϋ δη- 

μοτικοΰ συμβουλίου τών Παρισίων, ευχαριστών τά μέλη 
αύτού διά τήν έζ νέου έκλογήν του, έπεθεώρησεν έν τω 
λόγω του τά θέματα, τά όποια αί άνάγκαι τής κοινωνίας 
έθετον ύπό τήν μελέτην τοΰ συμβουλίου ζατά τήν άρχο- 
μένην δημοτικήν περίοδον. «Τό νέον δημοτικόν έτος, εί
πε, θέλει διακριθή άπό σπουδαιοτάτων συζητήσεων. Ή 
έλάττωσις τής τιμής τού φωταερίου, ή άναθεώρησις τοΰ 
συμπλέγματος τών λεωφορικών καί ίπποσιδηροδρομιζών 
γραμμών, ό οριστικός οργανισμός τών σχολικών ταγμά
των, ή ύγιεινή βελτίωσις τών Παρισίων, ό Μητροπολι- 
ζός σιδηρόδρομος αύτών, τό ζήτημα τής εύθηνίας τών 
ένοικίων, θέλουσιν ένασχολήσει τάς διασκέψεις σας». 
"Εχει τι επιβλητικόν τωόντι ή τοιαύτη άπογραφή δημο
τικών θεμάτων, άναγομένων είς τήν εύδαιμονίαν τής πό
λεως. Δέν πρόκειται περί προσωπικών άπολαυσεων, περί 
διορισμών και χαρίτων. Πρόκειται περί γενικών μέτρων, 
διά τών όποιων έπιδιώκεται ό προβιβασμός τού δήμου είς 
τήν κλίμακα τής ανθρώπινης τελειότητας.

Κατά τόν αυτόν χρόνον έν τή Γαλλική Βουλή συζη- 
τεΐται ό νέος τών γαλλικών δήμων διοργανισμός. Μένει 
δέ νά ίδωμεν κατά πόσον τό άποκεντρωτικόν τής έλευθε- 
ρίας πνεύμα Οά κατορθώση τήν χαλάρωσιν τών βαρέων 
δεσμών, μέ τά όποια τό άπ’ αίώνος λυμαινόμενον τον 
γαλλικόν Λαόν συγκεντρωτικόν σύστημα πιέζει τάς πράγ
ματι δημοτικός έλευθερίας.

Έάν άπό τής Γαλλίας μεταβώμεν είς τήν Αγγλίαν, 
παρατηροϋμεν ότι νέος έπίσης διοργανισμός παρασκευά
ζεται ένώπιον τοΰ άγγλικοΰ Κοινοβουλίου σχετικώς πρός 
τήν τοπικήν διοίκησιν. Τήν ιδιαιτέραν τοϋ Κοινοβουλίου 
προσοχήν πρόκειται νά έλκύση ό δημοτικός οργανισμός 
τής πόλεως τού Λονδίνου. Κατά τά μέχρι τοΰδε ισχύον- 
τα, ή τοπική διοίκησις τοΰ Λονδίνου διαιρείται μεταξύ 
τής δημοτικής άρχής τοϋ έν τώ κέντρω τής άχανοΰς αύ
τής πόλεως 'Άστεως καί διαφόρων επιτροπών, έξ ών έκά- 
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στη άναφέρεται εις ειδικόν κλάδον δημοτικών αναγκών 
καί έργων. Ήδη ό δημοτικός πυρήν τοϋ “Αστεως πρόκει
ται νά έπεκταθή καθ’ δλην τήν περιφέρειαν τοΰ Λονδίνου 
κα'ι νά συγχωνεύση έν έαυτω πάσαν ειδικήν κοινοτικών 
έργων επιτροπήν. Ή αγγλική πρωτεύουσα Οά άποτελέση 
ιδιαιτέραν διοικητικήν μονάδα, διαιρουμένην είς τμήμα
τα, τών οποίων έκαστον Θέλει πέμπει είς τό δημοτικόν 
συμβούλιον τούς αντιπροσώπους αύτοΰ. Τό άρχαϊκόν λοι
πόν Σωματειον τοΰ ’Άστεως τού Λονδίνου Θέλει μετα- 
βληθή, έπεκτεινομένης τής σφαίρας του καί τροποποιού
μενων τών ιστορικών του διπλωμάτων. Ό λόρδος Δήμαρ
χος δέν θά έκλέγηται τοΰ λοιποΰ διά ψηφοφορίας τριών 
ή τεσσάρων βαθμών, άλλά θά έκλέγηται ύπό τοΰ δημο
τικού συμβουλίου. 'Εκείνη ή ιδιαιτέρα τάςις τών ισοβίων 
τρόπον τινά συμβούλων, οίτινες τόσην έπιρροήν άσκοΰ- 
σιν έπί τής διοικήσεως τοΰ σωματείου τοΰ "Αστεως, πρό
κειται νά ύποταχθή είς τόν εκλογικόν νόμον τής άνανεώ- 
σεως. Καί ή δημοτική αστυνομία τοΰ Λονδίνου, ή ώς 
γνωστόν περιοριζομένη έντός τών ορίων τοΰ κεντρικού 
“Αστεως, πρόκειται ήδη νά συγχωνευθή έν τή μεγάλη 
τής πόλεως τού Λονδίνου Αστυνομία, τήν όποιαν διευ
θύνει ή τής έπικρατείας Κυβέρνησις. Μένει νά ίδωμεν 
κατά πόσον αί δυνάμεις τών παλαιών τήν Αγγλίας ορ
γανισμών θέλουσιν άντιταχθή κατά τών έφόδων τοΰ με- 
ταρρυθμιστικοΰ πνεύματος.

Έκ τών μέχρι τοΰδε είρημένων παρατηρεί τις, ότι ή 
ιδέα τοΰ δημοτικού οργανισμού είναι τεθειμένη έπί τής 
τραπέζης τών κοινοβουλευτικών συζητήσεων κατά τά δύο 
μάλλον προπορευόμενα έθνη τής Δύσεως. Ή Αγγλία μέ 
τό αποκεντρωτικόν της σύστημα, ή Γαλλία μέ τό συγ
κεντρωτικόν της, διατελούσαι είς αδιάλειπτον έπικοι- 
νωνίαν ιδεών, θέλουσι βεβαίως συναντηθή είς τήν άνά- 
πτυξιν τής δημοτικής ιδέας, κατά το μέτρον τό όποιον αί 
γενικαί άνάγκαι αύτής καί αί τοπικαί περιστάσεις δύναν- 

ται πρός έκατέραν τών επικρατειών νά έπιτρέψωσι. Έκ 
τών μεγάλων συζητήσεων,αΐτινες πρόκειται νά άναπτυχθώ- 
σιν έν τώ άγγλικω Κοινοβουλίω καί ήρχισαν ήδη αναπτυσ
σόμενα! έν τω γαλλικώ, πολλά μαθήματα δύναται νά άν- 
τλήση η Ελλάς, Διά τούτο έχομεν δι’ έλπίδος, ότι δέν 
θέλουσι λείψει αί είδικαί μελέται καί παρ’ ήμϊν.

ΝΙΚΟΑΛ.Ο5 Λ. ΚΧΑΜΦΡΟΝΙΧ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΓΝΗΣΙΤΟΥ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ.

Πρόκειται περί τοΰ εϊδους εκείνου τοΰ μαγνησίτου, έκ 
τοΰ όποιου κατασκευάζονται αί μικραί τής πολυτελείας 
καπνοσύριγγες (πίπαι) καί τό όποιον παρά Γάλλοις ονο
μάζεται διά τήν λευκότητα αύτοΰ «άφρός τής θαλάσσης». 
Είναι υλη κατ’ έξοχήν εύγλυπτος, έπί τής όποιας ή τέ
χνη χαράττει λεπτότατα σχεδιάσματα. Άφ’ ένός δέ ή τέ
χνη καί άφ’ έτέρου ή σπανιότης τής ύλης καθιστώσι τά 
προϊόντα τής βιομηχανίας ταύτης έπαισθητώς άκριβά. 
Ύπάρχουσι πολλά είδη μαγνησίτου, καί ό'Ελληνικός νό
μος, μεταξύ τών άντικειμένων τά όποϊα κατατάσσει είς 
τήν κατηγορίαν τών ορυχείων, διαφυλάττει ιδιαιτέραν θέ
σιν διά τό σήπιον καί τόν μαγνητίτην. Απαντάται καί έν 
Ισπανία πλησίον τής Μαδρίτης, έν Γαλλία πέριξ τών 
Παρισίων, έν ’Ιταλία κατά το ΓΙεοεμόντιον, καί άλλαχοΰ. 
Άλλ’ ή ποιότης τών ειδών τούτων άπεδείχθη άχρηστος 
πρός τήν είρημένην βιομηχανίαν, ήτις (ανεξαρτήτως τών 
παραπόιήσεων αί όποϊαι καί κατ’ αυτήν συμβαίνουσι ώς 
κατάτόσας άλλας) άποκλειστικώς προμηθεύεται τήν πρώ
την αύτής ύλην έκ τών πλησίον τής έν τή Μικρά Άσία 
πόλεως Έσκι-Σχείρ ορυχείων.

Ήδη πρό τής ίδρύσεως τοϋ 'Οθωμανικού Κράτους τά 
ορυχεία ταύτα τυΰ μαγνησίτου (άφρού τής θαλάσσης) έκ- 
καλλιεργούντο. Έν γένει τά περίχωρα τής Οέσεως αύτών 
σχηματίζουσι κοιλάδα έπιμήκη, ήτις έχρησίμευσεν πιθα
νώς ώς κοίτη μεγάλης λίμνης άποξηραμένης ήδη, διότι 
ό μαγνητίτης άναμεμιγμένος μετά χονδρής άμμου είναι 
τοποθετημένος καθ’ δλην τήν περίμετρον έπί βράχων συμ
παγών καί έπί γής ερυθρωπής. Τά ορεινά στρώματα τοϋ 
μαγνησίτου έχουσι κλίσιν 45 βαθμών περίπου. Μεταξύ 
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δέ δύο σειρών στρογγυλών χαλίζων, ενίοτε διαζοπσομέ- 
νων ύπό στρώματος γής, απαντάται πάντοτε στρώμμα 
μαγνησίτου τής θαλάσσης άφροΰ, όστις πολλάζις εμφα
νίζεται και ώς περικάλυμμα χονδρών χαλίζων.

Ό μαγυησίτης εξάγεται έκ τοΰ ορυχείου ύγρός καί 
μετά άλλων γήινων ζαί ληθίνων στοιχείων συμμεμιγμέ- 
νος, ακολούθως ξηραίνεται, καθαρίζεται καί έντός θηκών 
τοποθετείται. Διά τάς έργασίας ταύτας τής πρώτης σζευα- 
σίας ύπελογίσθη δαπάνη 1200 φλωρινίων τής Α,ύστριας 
έπί 100 θηκών, διά τήν πλήρωσιν τών οποίων απαιτούν
ται 15 έργάται εργαζόμενοι έπί δύο μήνας. Έκάστη θήκη 
είναι 30 δακτύλων μήκους, 8 πλάτους καί 15 ’/., ύψους. 
Ένώ κατά τό 1855 ύπελογίζοντο εις 3,000 αί έξαχθεΐ- 
σαι έκ τών ορυχείων τής Έσκί-Σχείρ θήκαι μαγνησίτου, 
κατά τό 1870 άνέβησαν είς 9,500 καί κατά τό 1881 είς 
1 1,000. Αί κατά μέσον όρον επιτόπιοι τιμαί τοΰ προϊόν
τος τούτου κατά θήκην έκυματίζοντο άπό τοΰ έτους 1873 
μέχρι τοΰ 1881 είς 7 έως 11 */,  τουρκικάς λίρας ήτοι 
είς 160—250 νέας δραχμάς, άναλόγως τών διαφόρων 
ποιοτήτων τοΰ μαγνησίτου, αϊτινες δέν είναι όλιγώτεραι 
τών δέκα, έκάστη τών όποιων ύποδιαιρεΐται είς τέσσαρας 
κατηγορίας όσον άφορα τάς διαστάσεις τών έν ταΐς θή- 
καις τεμαχίων. Ή πρώτη κατηγορία περιέχει 25—40 
τεμάχια, ή δευτέοα 100—150, ή τρίτη 200—250 καί ή 
τετάρτη 450—1500.

Τό έμπόριον τοΰ μαγνησίτου ένεργεϊται έν Κωνσταν- 
τινουπόλει ύπό 15 περίπου έμπορικών καταστημάτων καί 
διευθύνεται άπό τοΰ έτους 1855 ιδίως πρός τήν Βιέννην, 
έκ τής όποιας προμηθεύονται αύτόν αί Ήνωμέναι Πολι
τεία*.  τής ’Αμερικής, ή Γαλλία καί ή Γερμανία. Άλλοτε 
ή έκ Βιέννης πρός τήν 'Αμερικήν έξαγωγή συριγγών καί 
άλλων πρός χρήσιν καπνού σκευών έκ μαγνησίτου κατε- 
σκευασμένων είχε λάβει μεγάλας διαστάσεις. Άλλ’ οί έ- 
πελθόντες βαρείς τελώνιαζοί έπί τής εισαγωγής δασμοί 
τών Ηνωμένων Πολιτειών έτροποποίησαν τούς όρους τής 
Βιενναίας τών ειδών τούτων έξαγωγής, σήμερον δέ τό 
πλεΐστον είσάγεται έκεΐ είς ύλην άζατέργαστον, τήν ο
ποίαν αυστριακοί τεχνΐται διασζευάζουσιν έπί τής άμερι- 
κανικής γής.

ΠΙΝΑ- ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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