
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤ'ΚΗ]

ΠΕΡΙ ΟΡΚΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ·

Αί τιμαί τών πραγματειών ορίζονται έκ της λειτουργίας 
δύο φυσικών τής Πολιτικής Οικονομίας νόμων, έκ τών ό
ποιων τόν μέν σχηματίζουσι αί παραγωγικαί δαπάναι, τόν 
δέ άποτελοΰσιν ή ζήτησις καί ή προσφορά.

Αί παραγωγικαί δαπάναι δίδουσι τήν ύπόστασιν είς τήν 
πραγματείαν. Είναι τρόπον τινα φυσικαΐ δαπάναι, διότι δι’ 
αυτών ό άνθρωπος ώς ή φύσις δημιουργεί μετασχηματίζων 
καί ειδοποιών τήν ύλην. Μεταξύ στερήσεων, έξόδων καί έρ
γασιών προβαίνει ή δημιουργία τής νέας πραγματείας. Εί
ναι αύτη τό πόρισμα αγώνων, τών οποίων τήν άξίαν πρέπει 
νά εύρη ό βιομήχανος είς τήν τιμήν τής πραγματείας, τήν 
οποίαν ή φι/.οπονία του παρήγαγε καί ή κοινωνία δέον νά 
πληρώση άν αισθάνεται τήν άνάγκην της. Άλλ’ ό νόμος 
τών παραγωγικών δαπανών συμπληροΟται ύπό τοΰ νόμου 
τή? ζητήσεως καί τής προσφοράς τών παραχθέντων πραγ
μάτων. Άνευ τοΰ νόμου τούτου, ό πρώτος θά ήτο άύΟαί- 
ρετος. Ή ζήτησις και ή προσφορά άποτελοΰσι τήν ισορρο
πίαν μεταξύ τών διαφόρων κοινωνικών αναγκών. Είναι ό 
άξων τής ύπερτάτης οικονομικής αρμονίας, περί τόν οποίον 
στρέφονται αί τιμαί, ίνα συντηρηΟή ό κοινωνικός κόσμος.

Ό συνδυασμός τοΰ νόμου τών παραγωγικών δαπανών 
πρός τόν νόμον τής ζητήσεως καί προσφοράς τών πραγμα
τειών δίδει τήν κίνησιν είς τήν όλην εθνικήν οικονομίαν διά 
τής διατιμήσεως τών παντοίων εφοδίων αύτής. Άποτελεΐ- 
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ζαι δέ εντεύθεν σειρά ολόκληρος φαινομένων,τά όποια έρμη- 
νεύει ό Smith ώς έξης:

Ή τιμή εις ήν εκποιούνται τά προϊόντα καλείται ά γ ο- 
ρ α ί α τιμή, άλλοτε μέν ύπερβαίνουσα τό όριον τών φυσι
κών (παραγωγικών) τιμών, άλλοτε δέ καθυστερούσα. Δι’ έ
καστον προϊόν ή αγοραία τιμή κανονίζεται έκ τής σχέσεως 
τοΰ ποσοΰ, όπερ εκτίθεται είς τήν αγοράν,και του ποσοΰ, τό 
όποιον ζητοΰσι νά άποκτήσωσιν οί θέλοντες νά πληοώσωσι 
τήν φυσικήν (παραγωγικήν) τιμήν αύτοΰ. Τή*  ζήτησιν δυνά
μεθα νά όνομάσωμε*  πράγματι κ ή ν, διότι άρκεΐ αύτη 
όπως ένεργηθη ή έκποίησις τού προϊόντος. 'Οσάκις τό έκτι- 
θέμενον έν τή άγορα ποσόν είναι όλιγώτερον τής πραγμα
τικής ζητήσεως, αδύνατον δι' αύτού μόνου νά ίκανοποι 
αΰτη.Τινές λοιπόν τών ζητούντων νά άποκτήσωσι τό προϊόν 
θέλουσι προσφέρει μείζον τίμημα κα'ι οΰτω, διαγωνιζομένων 
πρός άλλήλους τών αγοραστών, Οέλουσιν αύξήσει αί τιμαί, 
καί μάλιστα κατά λόγον τού παρ’ αύτοΐς πρός άπόκτησιν 
τής πωλουμένης πραγματείας πόθου. ’Εντεύθεν έξηγοΰνται 
αί έκ πολιορκίας καί σιτοδείας υπέρμετροι τιμαί τών πρός 
ζωήν αναγκαίων.

Όσάκις δέ τό ποσόν τών προϊόντων,όπερ έκτίθεται έν τή 
άγορα,ύπερβαίνει τήν πραγματικήν ζήτησιν,άδύνατον τό σύ- 
νολον αύτών νά πωληθή πρός τούς έπιΟυμοΰντας νά πληρώ- 
σωσι τήν πραγματικήν τιμήν των. Έξ άνάγκης λοιπόν μέρος 
αύτών Οά πωληθή πρός τούς προσφέροντας όλιγώτερον,ή δέ 
ύποδεεστέρα τιμή αΰτη καταβιβάζει τήν τιμήν τού συνόλου τών 
προσφερομένων πραγμάτων. Καί ή αγοραία αΰτη τιμή θέλει 
έπί τοσοΰτον έκπέσει κάτω τής φυσικής (παραγωγικής) τι
μής, έφ’ όσον οί πωληταί διαγωνίζονται πρός άλλήλους 
ζωηρότερου καί αισθάνονται μείζονα τήν έπιθυμίαν τής έκ- 
ποιήσεως τών προϊόντων. Έπί τή ύποθέσει δέ ότι δύο ετερο
γενή προϊόντα διατελούσιν έν ίση αφθονία,ή τιμή τού όλιγώ
τερον μεταξύ αύτών διαρκούς ή όπερ ταύτόν τοΰ μάλλον 
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εις φθοράν ύποκειμένου θέλει έκπέσει κατωτέρω τής τιμής 
τοϋ άλλου.

Έάν δέ τό ποσόν τών έκτιΟεμένων έν τη άγορα προϊόν
των είναι άνάλογον πρός τήν πραγματικήν ζήτησιν, ή άγο- 
ραία τιμή αύτών δέν θέλει διαφέρει τής φυσικής τιμής των, 
ή θέλει είσθαι ώς έγγιστα ή αύτή. Ή φυσική λοιπόν τιμή 
είναι τό κεντρικόν σημεΐον,πρός τό όποιον τείνουσιν αί τιμαί 
όλων τών προϊόντων. Διάφοροι περιστάσεις δύνανται νά ά- 
ναβιβάσωσι τάς άγοραίας τιμάς υπέρ ή ύπό τό κεντρικόν 
τοΰτο σημεΐον, χωρίς ούδέποτε ή σταθερά πρός τούτο τάσις 
αύτών νά μεταοληθή,οίαδήποτε καί άν είναι τά αίτια τά κω- 
λύοντα τήν έπάνοδον τών άγοραίων τιμών πρός αύτήν.

ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΚΠΡΑΞΕΚ-

Ώς προκύπτει έκ τών έσχάτως δημοσιευθέντων έπισήμων 
πινάκων τών τελωνιακών εισπράξεων τής έλληνικής έπι
κρατείας, τό ολικόν ποσόν αύτών, κατά τί άπό 1 Ιανουά
ριου μέχρι τέλους 'Οκτωβρίου 1883 δεκάμηνον, αναβιβάζε
ται είς δραχ. 22,000,673, έκ τών όμοιων 16,616,592 άνή- 
κουσιν είς τήν εισαγωγήν, 1,799.528 είς τήν έξωγωγήν, 
160,036 είς τήν διαμετακόμισιν, 134,452 εις τά λαθρεμπό
ρια κλπ. 3,135,115 είς τούς έγγειους φόρους καί 154,452 
είς τα δικαιώματα. Αί κατά τί άντίστοιχον δεκάμηνον τοΰ 
έτους 1882 τελωνιακαί τήσ ελληνικής έπικρατείας εισπρά
ξεις άνέβαινον εις δραχ. 2Λ646,165, έξ ών 16,076,277 ά- 
νήκον είς τήν εισάγω;ή'*,  1,135,940 εις τήν έξαγωγήν, 
145,348 είς τήν δ^μετακόμισιν, 95,373 εις τά λαθρεμπό
ρια κλπ., 3,069.f39 είς τούς έγγειους φόρους, καί 123,585 
εις τά δικαιώματα. "Ωστε καθόσον μεταβαίνομεν άπό τοΰ 
1882 είς νό 1883, παρατηρεϊται έντός τών πρώτων δέκα
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μηνών αύξησές τών τελωνιακών εισπράξεων κατά δραχμάς 
1,354,509. - Η ς

,αο^τίρως α1 τελω',1αχα' «αράξεις κατά ’Οκτώβριον 
™83 οιαιροΰντσι χατά κεφάλαια ώς έξής ; Εισαγωγή δραχ. 
2,203,629, ’Εξαγωγή 406,341, Διαμετακόμισις 14,913, 
Λαθρεμπορία κλπ. 15,794, Έγγειοι φόρο- 948,501, Δικαιώ
ματα 21,034. Ή χατά λόγον τών έν τώ μηνϊ τούτω εισπρά
ξεων σημαντικότης τών διαφόρων τελωνείων του Κράτους 
παρίσταται κλιμακηδόν ώς έξής; Πειραιώς δρ. 837,034 (ει
σαγωγή 820,207), ΙΙατρών 763,596 (εισαγωγή 561,158), 
Ζακύνθου 357,071 (έξαγωγή 205,125), Σύρου 339,517 (εΐ’ 
σαγωγή 327,506), Καταχώλου 280,086 (έγγειοι φόροι 
232,820), Καλαμών 222,017 (έγγειοι φόροι 156,890) 
Κεφαλληνίας 214,465 (έξαγωγή 155,063), Κέρκυρας 133,’ 
572 (εισαγωγή 104,472), ’Αθηνών 111,700 (εισαγωγή 
105,587),Βόλου 104,339 (εισαγωγή 98,825). Τα λοιπά τών 
τελωνείων έρχονται κατόπιν, ύπολογιζομενων τών τελωνια- 
χών έκαστου εισπράξεων έλαττον τών 100,000 δραχμών.

; π.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΡΠΟ)·.

■Ί.’

Βασις τής έργασίας παντός νο'.μονος γεωπο',,ου ό -λε£ 
να ηναι ό υπολογισμός, ήτοι ή έξέτ,σις 3απάνη. χα> 
τής εξ αυτής προσδοκωμένης προσόδου, Χα1 της ποοζυΛού. 
σης εντεύθεν ώφελείας αύτοϋ έν γένει. Έκ ,οΒ υπολογισμού 
τουτου Οελει οδηγηΘή εϊς τά έργα αύτού έν γάνεί> Χα1 θέλε£ 
διαγνώσει κατά πόσον έστΐ συμφέρουσα καλλιεργώ τις
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χαΐ χατά πόσον αυτή καΟίστητι παραγωγικόν τό κεφά
λαιό·/ του.

Ώς πάτα έργασία σκοπεί τήν έπωφελή έπασχόλησιν και 
τήν άνπευξιν κεφαλαίου τινός, ούτω και ή καλλιέργεια 
όφείλει νά έρευνηΟή διά τοΰ υπολογισμού κατά πόσον ή είς 
αύτήν έπασχόλησις τού κεφαλαίου είναι έπικερδής καί συμ
φέρουσα.

"Ινα ό ύπολογισμός ούτος γίνηται ασφαλώς πρέπει νά 
ήναι άκριβώς γνωστή ή καλλιεργουμένη έκτασις. Τήν έκτα- 
σιν τοΰ κτήματος αύτοϋ οφείλει νά γνωρίζη άκριβώς έκα
στος ιδιοκτήτης, και ού μόνον τήν έν συνόλω έκτασιν, άλλά 
καί τάς λεπτομέρειας αυτής, έάν μάλιστα καταμερίζηται 
αύτη εις τήν καλλιέργειαν διαφόρων προϊόντων. Πρός τούτο 
είναι καλόν νά κέκτηται ό κτηματίας στοιχειώδεις τινάς 
γνώσεις χωρομετρίας, όπως δύνηται ούτως άνευ συνδρομής 
γεωμέτρου ή μηχανικού νά έξακριβώνη οίανδήποτε έκτα- 
σιν, καί διαιρή άναλόγως πρός αύτήν τήν έργασίαν τής 
καλλιέργειας του, υπολογίζη δέ καί τάς δαπάνας αύτής 
άκριβώς.

Ή έκτασις τής γής μετρειται παρ’ ήμΐν διά τών στρεμ
μάτων, συνισταμένων έκ 1000 τετραγωνικών βασιλ. πή- 
χεων ή μέτρων. Ή πλευρά έκάστου στρέμματος είναι 
31,622/|000ζ. ή 4Ι,108/1000π. πήχεις τεκτονικοί Πατρών.Γό 
όλον οέ στρέμμα άναλογεΐ πρός 1,686,66 πήχεις τεκτονι
κούς τετραγωνικούς. Άρχαιότερον ύπήρχεν έν χρήσει τό 
παλαιόν λεγόμενον στρέμμα, μεγαλείτερον τοΰ ήδη έγκε- 
χριμένου βασιλικού στρέμματος κατά 270 περίπου τετρα
γωνικά μέτρα· ή σχέσις αύτού άκριβώς είνε ώς 1:1,269,696.

Ό κτηματίας λοιπόν πρέπει νά γνωρίζη άκριβώς τήν 
ποσότητα τών στρεμμάτων τού κτήματος αύτού, οποίαν έν 
αύτώ έκτασιν κατέχουσιν αί άλωνες, οποίαν αί τυχόν τά
φροι, δρόμοι, δρομίσκοι, ή διάφοροι άλλαι φυτεΐαι, ούτω δέ 
θέλει δύνασΟαι νά υπολογίζη άκριβώς τήν κατά στρέμμα
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πρόσοδον τήν οποίαν απολαμβάνει, ζαί τήν αναλογούσαν 
τής καλλιέργειας δαπάνην έφ’ έκάστου στρέμματος ιδία.

1. Λαπάνη καλλιέργειας Χταφιδαμ,πέλου.

Αί δαπάναι τής καλλιέργειας είσί σχετιζαι πρός τήν ποιό
τητα τής γής άφ' ένός, ζαί τήν ποιότητα αύτής ταύτης τής 
καλλιέργειας άφ’ έτέρου, ένταΰθα δε Οέλομεν έχει διηνεζώς 
ώς βάσιν τόν μέσον όρον άμοοτέρων.

Ούτως έν τη τακτική καλλιέργεια άπαιτεΐται δαπάνη : 

και κλαδεύσεως ήμερομ. μέσος ορος
(σκαλίσματος)

1) ΚαΟάρσεως
2) Σκαφής
3) Βωλοκοπής
4) Χαραγής
5) Θειώσεως
6) Τρυγητού
7) Στυλώσεως
8) Έκφύλλισαα, βλαστολογία, κλ.

Κατά στρέμμα έν δλω ημερομίσθια 
'Εί αύτών τά μ'εν 13,90 άνδρικά πρός

,

1,30
3,50
2,75
1 —
0,35
5 13,90
1,50
1,70 3,20

1730
“4Ϊ77Ο

4,80
2,80
5 -

xal δεσίματος

ια δέ 3,20 γυναικεία 
Άξια 10 όκ. θείου πρό; 20 λεπτά 
’Επιστασία κατά μέσον όρον 
'Ήτοι μέση δαπάνη καλλιέργειας κατά στρέμμα

ην έρ

Δρ. 54,30
Έάν ήδη εΐς τά άνωτέρω προσΟέσωμεν και διά τήν έρ

γασίαν τής περιλακκώσεως (ξ ε λ ά ■/. ζ ω μ α) 1 'ffl-έρ· ‘/.Λ-ζσ. 
στρέμμα, έχομεν έν δλω ήμερ. 4 8,10 ζαί δαπάνην δρ. δ°/0 
έν δλω.

Καί αύτη μέν είναι ή κανονική δαπάνη τής κοινής μέσης 
καλλιέργειας άνευ προσθήκης λιπασμάτων, άνευ τής άξίας 
τών άνανεουμένων έζάστοτε στύλων, καθώς καί τών άνα- 
νεουμένων άμπέλων διά καταβολάδων ή συμμάνων. Ή δα
πάνη τής λιπάνσεως δέν δύναται νά συμπεριληφΟή εΐς τάς 
έτησίας δαπάνας, διότι ούτε γίνεται ούτε πρέπει ή χρήσις 
λιπασμάτων κατ’ έτος.

1 50Δρ.

»
>

Δρ.

56 -
0,75

58.25

Διά τήν λίπανσιν άπαιτεΐται :
Ιον Βαθύτερα περιλάκωσις, ήτοι προαθή-η ήμίσεως ημερομισθίου ετι είς 
τήν τακτικήν τοιαύτη» (έκ 3 δρ.) 
200) οκάδες προβατείας κόπρου κατά στρέμμα, ήτοι έπί 
400 κλημάτων πρός 5 όκ. κατά πρέμνον πρός 2 δρ. 40 
καί άγώγιον 4ΐ) λ. τάς 10 I όκ. ήτοι πρός δρ. 2,80 0)0 
κατ’ όκάν ....................................................................................
·Ι]2 ημερομίσθιον διανομής τοΰ λιπάσματος 1,50 .

Κατά στρέμμα δαπάνη λιπάνσεως...........................
Άλλ’ ή δαπάνη αύτη, ώ; προιίπομεν,δέν είναι έτησία, 

καί 8ν ύπολογίσωμεν ταύτην κατά πενταετίαν τούλά
χιστον άνανεουμένην, τότε έχομεν 58,25.5 = 11:65 κατ’ 
έτος, ήτοι..........................  - . .
κα! οί λοιπή ώς άνωτέρω καλλιέργεια.................................

Έν συνόλω μετά τής λιπάνσεως. . . . Δρ.

Δρ.
>

11.65
57 -

68.65

Δρ. 140

» 2,45
. 137?53~

» 12,60

» 124,95
. 68,65

Δρ. 56730

Έξετάσωμεν ήδη τήν κατά στρέμμα πρόσοδον τής στα
φιδαμπέλου. Ή ζατά μέσον όρον παραγωγή δέν υπερβαίνει 
τάς 600 λίτρας ξηρά; σταφίδος ζατα στρέμμα, άντιστοι- 
χούσας πρός 900 όζ. γλωοών σταφυλών. Έπειδή όμως ύπο- 
λογίζομεν τήν καλλιέργειαν μετά τοΰ λιπάσματος, πρέπει 
νά άναβιβάσωμεν τήν παραγωγήν είς 700 λίτρας τούλάχι
στον ζατά μέσου όρον κατά στρέμμα.

‘Γπολογίζοντες ήδη τήν άξίαν τοΰ ήμετέρου σταφιδο
κάρπου (ΙΙατρών' πρός 200 δρ. ζατά χιλιάδα λίτρων, έ
χομεν δι’ άξίαν 700 λίτρων πρός δρ. 20) ο]οο .

Έλαττον δαπάνης άποκαθάρσεως πρός 50 λ. καί αγω
γιού μεταφοράς πρός δρ. 3, ήτοι δρ. 3.50 ο|οο . .

Γενική άνεκκαθάριστος πρόσοδος κατά στρέμμα .
Άλλ’ έ< τοΰ ποσού τούτου Οά άφαιρέσωμεν ετι τούς 

φόρους, ήτοι έγγειον πρός 13 δρ. (*),δημοτ·.κόν  πρός δρ. 
4 καί λιμενικόν πρός 1. Έν δλω δρ. ΐ8 ο]οο ....

Υπόλοιπον προσόδου.................................
Έκπίπτοντες ήδη τά ώς άνωτέρω έξοδα καλλιέργειας

Μένει καθαρά πρόσοδος κατά στρέμμα ....

(*)  Χάριν μείζονος άκριδιίας άφαιροΰμεν τόν έγγειον φόρον άν καί, ώς 
γνωστόν, ό φόρος ούτος κυρίως έπιβαρύνει τό έμπόριον καί ούχί τόν πα
ραγωγόν έάν 0έ μή ύπολογισίή ό φόρος ούτος εΐς τάς δαπάνας τής παρα-
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II πρόσοδος αΰτη, λογιζομε'νης της μέσης άξίας χατά 
στρέμμα σταφιδαμπέλου εις -'ραχ. 700, αναλογεί πρός 8 °/0 
ώς έγγιστα. ’Εάν δέ άφαιρέσωμεν την δαπάνην λιπάσματος, 
καταβιβάσωμεν δέ ζαί τήν παραγωγήν εις G00 μόνον λί
τρας χατά στρέμμα, θέλομεν έχει τό αύτό περίπου άποτέ- 
λεσμα.

Έζ τοϋ άνωτέρω όμως ποσού τής καθαράς προσόδου δέον 
νά άφαιρέσωμεν έτι τήν έζάστοτε φθοράν τοΰ κτήματος, ήτοι 
τήν δαπάνην νέων συμπληρωματικών εμφυτεύσεων, εις άνα- 
νέωσιν τών φθαρέντων φυτών, άνανέωσιν στύλων, επισκευήν 
κα'ι άξίαν εργαλείων κλπ. Καίτοι δέν είναι δυνατόν νά ύπο- 
λογίση τις ακριβώς τήν τοιαύτην δαπάνην, ούχ ήττον νομί- 
ζομεν ότι κατά προσέγγισιν δύναται νά όρισθή αυτή εις 5 °/° 
έπί τής καθαράς προσόδου. Οΰτω θέλομεν έχει 56,30—2,80 
=53,50, ήέν άκεραίω δρ. 54 καθαράς προσόδου ζατά στρέμ.

Τήν πρόσοδον ταύτην, ήτις βεβαίως δέν είναι εύχαταφρο- 
νητος, δύναται νά αύξήση έτι ή φιλοπονία ζαί νοημοσύνη 
τοΰ γεωργού διά τής έπιμεμελημένης καλλιέργειας ζαί τής 
έπαρχους λιπάνσεως. διά τών οποίων δύναται ν’ αύξηθή χαί 
ή ζατά στρέμμα παραγωγή, ζαί ή ζατά -χιλιάδα άξια τοΰ 
προϊόντος έκ τής σχετικής ζαλλιτέρας ποιότητος αύτοΰ.

15—

4,50

15 —
12 —

5 —

18 —

9 —

18 —

Δρ. I74,50
Ϊ2 —

114.50

Δρ.

9 —
/,50

6 —
6.—

54,50

1®. Λαπάνη έ]κφυτεύσεως σταφεδαμ.πέλου

Ή πρόσοδοί αΰτη οπωσδήποτε είναι ανώτερα τής έκ
τής κοινής άμπελον. Ή άμπελο; παράγουσα <>θθ όκ. 
σταφυλας κατά στρέμμα κατά μέσον όρον τιμώμενα; 
πρός 12 δρ. τάς 1 00 όκ. φέρει ....................................... Δρ. 72

Άφαιρουμένης δέ τής δαπάνης καλλιέργειας . > 35

Υπολείπεται καθαρά πρόσοδος ....... Δρ. 37

"Ητοι κατά πολύ έλάσσων τή; αύτής σταφιδαμπέλου

5 —

12 —
9 —

3

34,30

Αον έτος. Άζία ύγροΰ (μέσος ο·

ς)τό στρέμμα............ Δρ. 80—

γωγής, Απέρχεται ετι ευνοϊκότερου τό εξαγόμενον τής καθαρά," προσόδου, 
ΰπερβαΐνον τό 8 0]0.

ΚΑΑ. ΣΤΑΦ.—ΦΟΡΟΑ. ΣΤΑΦΙΔ.

Έκχερσωσις άγροΰ 5 ημερομί

σθια προς 3 δρ.........................................
Κάθαρσις τοΰ άγροΰ άπό λίθων,

ριζών κλπ. 3 ήμερ. πρός 1,50 . . .
“Ορυζις λάκκων (γουβιών) 5 ή-

μερομ. {προς 5 δρ..................................
Έμφύτευσις 4 ήμ. πρός 3 δρ. . .

Άζία φυτοΰ.................ι.....................
Άνασκαφή άγροΰ (ίβάλαρος) 6

ήμερ. πρός 3 δρ......................................
Περιχαμάκωσις τοΰ άγροΰ δ,ά

τάφρων 3 ήμ. πρός 3 δρ......................
Σκάλισμα τής φυτείας δις 6 ή μ.

πρός 5 δρ......................................................

Δαπάνη πρώτου έτους......................
Βον έτος. Σκαφή 4 ήμ. πρός 5 δρ. 

Βώλο κοπή (σκάλισμα) 5 ήμερ.

πρός 3 δρ........................................................
Κλάδευσις I)2 ήμ. πρός 3 δρ. . 
ΓΊεριλάκκωσις και κάθαρσις ριζί

διων 2 ήμ. πρός 3 δρ............................
2ου σκάλισμα 2 ήμ. πρός 3 δρ. .

Δαπάνη δευτέρου έτους...................
Γοι έτος. Κλάδευσή; καί κάθαρ-

σις I ήμ. δρ..................................................
Σκαφή 4 ήμ. πρός 3 δρ....................
Βωλοκοπή 5 ήμ. πρός 3 δρ. . . 
Στύλωμα και δέσιμον κλημάτων

2 ήμ. πρός 1,50 δρ.................................
Άζία 400 στύλων πρός 40 δρ.

και 1000 σχίνων (βούρλων) πρός I 

δραχμήν.......................................................
θείωσις 40 λ. και άζία 5 όκ. 

θείου πρός 28 λ. δρ.................................
Δαπάνη τρίτου έτους . . . . Δρ.

1,80 

~ΊΤ,80 ί4,80

16 —
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dov βτος·. Πλήρης καλλιέργεια . 55 —
Λίπαυσις.................................................. 58,25

Δαπάνη κατά τό 4 έτος I 15,25 I 15,25

Δαπάνη τ'.σσάρωυ έτων Δρ. 559,05
Τόκος κεφαλαίων » 64,95

Άξια έν συνόλω έκάστου στρέμ

ματος μετά 4 έτη................................. Δρ. 454,00
Άλλ' απαιτείται έπταετία πλή

ρης πρός εντελή καρποφορίαν τής 
σταφιδαμπέλου, διό και έχομεν έτι 
νά προσθέσωμεν .......................................

IJ τήν δαπάνην 5 έτων καλλιέρ
γειας πρός 57 δρ........... Δρ. /7/—

2J τόκον επ' αυτών διά τήν διε
τίαν. . . . ■................................................. » 28,50

Έν όλω δαπάνη τριετίας .... Δρ. 199,50 
Έκ τοΰ ποσοϋ τούτου δέον νά έκ-

πέσωμεν τήν άπό τοΰ 4 έτους άρ- 

χομένην ήδη παραγωγήν λογιζομέ- 

νηνεΐςβΟΟ λίτρας κατά τάτρία ετη 
ήτοι 600 λίτρας πρός 200 δρ. 120, 
ελαττον δασμοΰ καί εξόδων 12.50 » 105,50

92,00

Δρ 526 —

Έν όλω δαπάνη κατά τό επτα

ετές διάστημα..........................................
Είς τό ποοόν τοΰτο προσθέτον- 

τες ήδη και τήν προσωπικήν εργα
σίαν τοΰ εμφυτευτοΰ, λογιζομενην 

εις δρ. 20 κατά στρέμμα, έχομεν 
διά τήν έπταετίαν.................................

Άξια πλήρους αμπελώνας μετά έπταετίαν
Δρ 140 —

Δρ. 666^-
η ολική δαπάνη πρός άποκατάστασιν τελείας στα- 

φιοαμπε/.ου μέσης ποιότητος γής χαί μέσης καλλιεργεί 
«νερχε.αι χατα το διάστημα τοΰτο είς δρ. 666 ή ίνα στρογ- 
γυλωσωμεν τον άριΟμόν ο'ρ. 700 χατά στρέμμα. ‘

ΚΑΛ. ΣΤΑΦ.—ΦΟΡΟΛ. ΣΤΑΦΙΔ.

Έάν ήδη ή ποιότης τής γής ήναι χαζή, οϊον καθ’ υπερ
βολήν πετρώδης, ή λίαν συμπαγής χαί πυκνή, ή δασώδης, 
ή λίαν ύγρά ώστε νά χρήζη άποξηράνσεως καί ύγιάνσεως, 
απαιτούνται πρόσθετοί τινες δαπάναι έτι, αίτινες δύνανται 
νά ύπολογισθώσι κατά μέσον όρον είς δρ. 100 καθ' όλον τό 
διάστημα τοΰτο, καί τότε τό συνολον τής άξίας τής σταφι
δαμπέλου άνέρχεται είς δρ. 800.

Είς τάς δαπάνας έν γένει ύπελογίσΟη λίαν μετρίως ή 
προσωπική έργασία ζαί έπασχόλησις τοΰ ιδιοκτήτου ή έμ- 
φυτευτοΰ, ή άξια τής όποιας είναι πολύ άνώτερα, μή δυνα- 
μένη ακριβώς να όρισθή.

Οϋτως ή δαπάνη άποζαταστάσεως νέου κτήματος έζ 
σταφιδαμπελώνος εΐναι σχεδόν ίση, ζαί ενίοτε ανώτερα τής 
μέσης άξίας τελείου έτοιμου χτήματος μέσης ποιότητος. 
Τοιαϋτα κτήματα τιμώνται συνήθως 600 έως 700 δρ. ζατά 
στέμμα. Άλλ’ ή άγορά ετοίμου άμπελώνος μολονότι απαλ
λάσσει τόν άγοραστήν πολλών κόπων χαί φροντίδων τάς 
οποίας απαιτεί ή έξ άρχής ανάπτυξις αύτοϋ, ούχ ήττον έχει 
τά μειονεκτήματά της, διότι δυνατόν νά λανδάνωσι πολλά 
έλαττώματα είτε κατά τήν έμφύτευσίν, είτε κατά τήν ποιό
τητα τών κλημάτων ζλπ., ή διόρΘωσις τών όποιων άπαιτεΐ 
καί δαπάνας καί χρόνον.

V.ε»
1

Β'.
Φ

Ή παρ’ ήμϊν φορολογία τοΰ σταφιδοκάρπου συνίσταται 
είς τόν έγγειον λεγόμενον φόρον, όστις ώρίσθη παγίως διά 
νόμου, καί είς τόν κατ’ έτος ψηφιζόμενον παρά τών δήμων 
δημοτικόν έπι-όπιον φόρον.

Ό έγγειος ούτος φόρος προσδιωρίσΟη διά μέν τόν καρ
πόν τοΰ ΚορινΟιακοΰ Κόλπου, ήτοι άπό Κορίνθου μέχρι 
Πατρών, πρός δραχ. 13 ζατά χιλιάδα Ένετικών λίτρων, 
δια δέ τάς έτέρας σταφιδοφόρους έπαρχίας, Ηλείαν, Κυπα-
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ρισσίαν, Μεσσηνίαν χαί ’Αργολίδα πρός δρ. 11 μόνον. Έν 
τη Έπτανήσω επικρατεί έτι τό πρό τής ένώσεως σύστημα 
της εμμέσου έν γένει φορολογίας έπί όλων τών προϊόντων, 
άτινα Επιβαρύνονται έν τή έξαγωγή διά φόρου 19 °/0, ό δέ 
φόρο; ούτος έζτείνεται, ώ; εϊζός, καί έπί τοΰ σταφιδοκάρπου.

Πλήν τοϋ δημοσίου τούτου φόρου, ή σταφίς ύποβάλλεται 
καί παρ’ έκαστου δήμου εΐς ιδίαν μικράν φορολογίαν, ήτις,
ώς γνωστόν, δέν δύναται νά ύπερβή τά 2 έπί τοΐς εκατόν 
έπί τής ακαθαρίστου άξίας. "Ε·. τισι δέ λιμέσιν, ώς έν Πά
τρα'.;, Καταχώλω, κλπ. πληρόνε: λιμενικόν φόρον, είοιζώς 
έψηφισμένον παρά τής Βουλής, ύπέρ τοΰ ταμείου τοϋ οι
κείου λιμένος.

Ή διάφορος κατ’έπαρχίας φορολογία, καίτοι ό προσδιο
ρισμός αύτής δέν έβασίσθη ακριβώς έπί τής άξίας τοϋ φορο- 
λογόυμέναυ σταφιδοκάρπου, έχει εύλογον τινα ύπόστασιν 
ένεκα τής διαφοράς τής ποιότητος ζαί τή; έντεΰΟεν διαφό
ρου .επομένως άξίας. Είναι γνωστόν,ότι αί ζατά τόν Κοριν
θιακόν Κόλπον έπαρχίαι, Κορινθία, Λίγιάλεια καί ΙΙάτραι, 
παράγουσι τήν έκλεζτοτέραν ποιότητα έν γένει, όλων δέ 
τών λοιπών έπαρχιών ή παραγωγή θεωρείται καί είναι όμο- 
λογουμένως ύποδεεστέρας ποιότητος καί συνεπώς έλάσσο- 
νος κατά τό μάλλον ή ήττον άξίας- ή διαφορά δέ τής άξίας 
δικαιολογεί πληρέστατα τήν διαφοράν τοϋ φόρου, καί ήθε- 
λεν εισθαι πολύ δικαιότερος ό κανονισμός τής φορολογίας, 
έάν έβασίξετο άκριβώς έπί τής άξίας έκάστης παραγωγής.

Οί ζανονίσαντες έν τούτοι; τήν διάκρισιν ταύτην, φαίνε
ται ότι ούδόλως ώρμήθησαν εΐς τοϋτο έκ τής άρχή; ταύτης, 
διότι περιέπεσαν εΐς άτοπον όπερ καταδεικνύει όλως έτέρας 
προθέσεις.

Τό άτοπον τοϋτο είναι ότι ή μιζροτέρα φορολογία τοΰ 
επαρχιακού λεγομένου σταφιδοκάρπου περιορίζεται έν μόνη 
τή οικεία επαρχία, άμα δέ ό καρπός μεταφερθη έξ αύτής 
εΐς άλλην πόλιν ή λιμένα πρός έξαγωγήν, ύποβάλλεται είς
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ήν ζφ ό λιμήν ούτος. 
4?λπ. ένώ κατ' εύ-

ι; I 1 δραχ. 
εξαγόμενος έζεϊθεν 

*ην πληρωμήν τών 13 
j; όποια; ώφειλε νά 
' οέ φορολογία τοΰ 
υ κατά τό πλείστον 

οΰ Κορινθιακού 
τό τοιοϋτο δέν 

:ος ένδιαφε- 
ία τοϋ άτό- 
Λ παραζο-

τήν μεγαλειτέοαν φορολογίαν, εΐς 
Ούτως ό καρπός τής Μεσσηνίας, Ήλεί- 
θεΐαν εξαγόμενος έκ του τόπου ύπΛΤητάι είς 
φόρον, μεταφερομενος έν ΙΙάτραι; 
είς τό εξωτερικόν, ύποβάλλεται εί 
δραχ. Ούτως αναιρείται ή άρχή, 
στηρίζηται ή διαφορά αύτη τοϋ φ 
έπαρχιακοΰ σταφιδοκάρπου, έξαγ 
διά τών IΙατρών, άφομοιοϋται πρ 
Κόλπου. Είναι άπορίας άξιο*  τ 
έπέσυρε τήν προσοχήν τών άρμοοίω- 
ρομένων, καί δέν έζητήθη μέχρι 
που, ίνα τό πλεονέκτημα τή; διαφορά; τ 
λουΟή τό προϊόν μέχρι τή; έξαγωγή; του, άν 
λιμένο; διά τοϋ όποιου ένεργεΐται ή έξαγωγή αύ’-Νΐ

Εί; τήν άρσιν τοϋ άτοπου τούτου είχον καί έχουσι 
συμφέρον, άμεσον μέν αί έπαρχίαι αί άπολαύουσαι τή; ήτ- 
το'νος φορολογίας, έμμεσον δέ ή πόλις τών 1 Ιατρών, ήτις 
έστί τό γενικόν κέντρον τής κινήσεως καί έξαγωγή; τοΰ 
σταφιδοκάρπου, καί ήτις ήθελεν ώφεληθή σπουδαίω; έκ τή; 
άοσεως τοΰ προσθέτου φόρου τών 2 δρ. δστις έπιβαρύνει 
νΰν τόν έκ τών άλλων έπαρχιών μεταφερόμενον αύτόθι.καρ

πόν πρός έξαγωγήν.
’Απορεί τις τωόντι διά τό στενόν τοΰ πνεύματος τοΰ ό- 

δηγήσαντο; εί; τήν ζαθεστώσαν διάταξιν τής φορολογίας 
ταύτης. Οί νομοθετήσαντε; τόν περιορισμόν τοΰ φόρου έντός 
τή; έπαρχίας μόνον, είχον ίσως ύπ’ οψιν νά παράσχωσι διά 
τοΰ μέσου τούτου τήν εύζαιρίαν μείξονος άναπτύξεως τών 
παραλίων έζείνων διά τής έξ αύτών κατ’ εύθεϊαν έξαγωγής 
τοΰ ίδιου προϊόντος, ζαί ούδόλως, ώς φαίνεται, τήν κατ’ 
άξίαν έν γένει δ'.καιοτέραν φορολογίαν.

Τοιαύτη όμω; άνάπτυξις ούδόλως δημιουργεΐται ή ύπο- 
στηρίζεται ύπό μόνη; τή; φορολογική; προστασία;. Πρέπει
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εύχερών ζαί προχείρων, βοηθητικώς 
ζαί ή ευ ,οια της φορολογίας, όπως 
ό φορτωτής νά προτίμηση τήν άπό 
εξωτερικόν έξαγωγήν. ’Αλλά ζαί 
νεπαρζή· ή σταφίς τών άλλων έ
ν Ηάτραις, ούχί ζυρίως διότι είναι 
αγωγή αύτής, άλλ’ ίνα προσφερθη 
άγοραστών, διότι αί ΙΙάτραι είναι 
ς παραγωγής, άλλά ζυρίως τό 

μπορίου τοΰ προϊόντος τούτου. "Οθεν 
ομίζη τις, ότι Οά έμποδίση τήν συγκέν-

Α
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νά προηγηΟή ή ϋ^αρξις λιμένων, προκυμαιών, μέσων μετα
φοράς ζαί φορτώι 
δέ εις ταΰτα νά έπ?7.
έζ. τούτων παρακιν 
τοΰ τόπου άμεσον «είς^ 
ταΰτα πάντα είσίν έφ 
παρχιών συγζεντρο' 
δυσχερής ή ζατ’ εύΟ 
εις τό έμπόριον ζσά 
ού μόνον τόπος*<  
κέντρον τοΰ διε^νο 
είναι παράλο^ν 
τρωσιν^τόΰ·'ζαρ3Γόΰ έπιβάλλων μεγαλείτερον φόρον, ένώ ή 

ι»ίΐς αυτή είναι αποτέλεσμα τής ζητήσεως τοϋ 
φ ζαί τοΰ συμφέροντος του παραγωγού.
V φορολογία τής σταφίδος είναι έμμεσος, ήτοι ό έπ’ αύ- 

·*$*.·*£*"  τήν φόρος εΐσπράττεται ζατά τήν έξαγωγήν έν τοΐς τελω- 
νείοις, κατά συνέπειαν καταβάλλεται ύπό τοΰ εμπορίου, ζαί 
δέν επιβαρύνει άμέσως τόν παραγωγόν. ’Απ’ εναντίας ό δη
μοτικός καί λιμενικός φόρος, καίτοι καταβαλλόμενοι έπίσης 
ύπό του εμπορίου έν τοΐς τελωνείοις, κρατούνται όμως άπό 
τοΰ ΐδ'οζτήτας ζαί συμψηφίζονται έν τή προσφερομένη άξια 
τής άγοράς, ζατά τό έπικρατήσαν ανέκαθεν έθιμον. Οΰτω 
κυρίως μόνον ό μικρός ουτος φόρος επιβαρύνει τόν παρα
γωγόν ένώ ό έγγειος λεγόμενος επιβαρύνει άμέσως τόν 
καταναλωτήν έν τή έξωτεριζή άγορα. ’Ίσως δύναται τις νά 
ίσχυρισΟή, ότι και ό τελευταίος ουτος φόρος επιβαρύνει έπί
σης τόν παραγωγόν άλλ’ έμμέσως. ’Εάν μή υπήρχε παντε
λώς, ή ήθελε προσφέρεσθαι άνωτέρα τιμή παρά του έμπο
ρίου είς τόν παραγωγόν,διατηρουμένης τής έν τώ έξωτεριζώ 
τιμής τοΰ προϊόντος, καί ώφελουμένου έπομένως τοΰ έμπο
ρίου, καί ζατά συνέπειαν τοΰ παραγωγού τήν διαφοράν τής 
του δασμού δαπάνης, ή ήθελεν ώφελεΐσθαι ταύτην ό ζατα-

ναλωτής προσφερομένου είς αύτόν εις εύθηνοτέραν τιμήν τοΰ 
προϊόντος. Έν τή πρώτη περιστάσει ή ώφέλεια τοΰ παρα
γωγού είνε άμεσος, έν δέ τή δεύτερα είναι όλως έμμεσος, δι
ότι ένεκα τής εύθηνοτέρας τιμής ή ζατανάλωσις ήθελεν έπ- 
εκταθή διά τοΰ χρόνου πολύ περισότερον, καί επομένως ή 
ζήτησις ήθελεν είσθαι ζωηρό τέρα· έκ τή; ζωηροτέρας δέ ζη
τήσεως έπέρχεται αύΟις ή ώφέλεια τοΰ παραγωγού, καθό 
αύξανομένης τής αγοραίας τιμής.

'Οπωσδήποτε ό φόρος ουτος είναι άνεπαίσθητος διά τόν 
ένταΰθα παραγωγόν, καί ούδολως επηρεάζει τήν προσφερο- 
μένην τιμήν, έπιβαρύνεται δέ δι’ αύτοΰ όλοκλήρως ό κατα
ναλωτής.

Τό δημόσιον εισπράττει έκ τοΰ έγγειου φόρου περί τά 
2,500,000 δραχμών, καί 1,000,000 περίπου οί διάφοροι 
δήμοι τοϋ κράτους καί τά λιμενικά ταμεία, ώστε 3 1)2 έκα
τομμύρια περίπου έν συνόλω εΐσπράττονται έκ τών φόρων τοΰ 
σταφιδοκάρπου.

Έν τούτοις είς τάς πλείστας άγοράς τής καταναλώσεως 
ό σταφιδόκαρπος ύπόκειται είς βαρυτάτους δασμούς. Έν 
’Αγγλία μέχρι τοΰ 1834 έπλήρονε τόν ύπέρογκον δασμόν 
44 σελινίων κατά στατήρα, ήτοι 572 δρ. κατά χιλιάδα ώς 
έγγιστα!

Κατά τήν εποχήν εκείνην ήλαττώθη είς τό ήμισυ ήτοι σελ. 
22 καί 6 δηνάρια μέχρι τοΰ 1844, ότε έκ νέου ήλαττώθη είς 
σελ. 15 και 9 δηνάρια. Τώ δέ I860 ήλαττώθη αύθις ό δα
σμός είς σελ. 7 μόνον κατα στατήρα, ήτοι δραχ. 92 περί
που κατά χιλιάδα λίτρων.

Άπό τοΰ I860 μέχρι σήμερον ύφίσταται αναλλοίωτος 
ό φόρος ουτος.

Έν ταΐς άλλαις χώραις ή φορολογία έχει ώς έξής.
’Ey Άμερικί) / */ 2 εκατοστά fcentsj 

τ7)1' λίτραν ήτοι treρίπου...............................
’Ey Γβρμαυίρ 4 πρωσσικά τάληρα

94 δρ. την χιλ.
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/thalers^ περίπου . . ι...................................
Έν Αύστρία 1 φλωρίυιου περίπου . .
Έι· Βελγίω Ί φράγκα τα 100 χιλιό

γραμμα περίπου...............................................
Έυ 'Ολλανδία / *] 2 φλωρίν. περίπου

Έν Γαλλία 40 εκατ. τοΰ ύρ. περίπου

154 δρ. κατά χιλ.
20 » η

7 7 υ »
16,25 η η
2,14 ν η

’Εν Ρωσσία ύπαρχε», ελεύθερος, δταν γίνηται χρήσις τοϋ 
προϊόντος ώς ξηρού ζαρποΰ, ύπάγεται δέ είς βαρυτάτην φο
ρολογίαν, εσχάτως Οεσπισθεϊσαν, ώς ύλη πνευματοποιΐας.

Καίτοι ούτως ύπό βαρείας φορολογίας πιεζομένη ή ζατ- 
ανάλωσις έν ταϊς έξωτεριζαϊς άγοραϊς, ούχ ήττον έλαβεν 
εύρεϊαν άνάπτυξιν, ζαί είς τιμάς ζατα τό μάλλον ζαί ήττον 
έπιχερδεϊς. 'Οποία άρα ήθελεν είσθαι ή έξόδευσις έάν αΰτη 
άπηλλάσσετο τών πολλαχοΰ ύπερόγζων δασμών;

Τοΰτο ώφειλε νά σζεφθή ή ήμετέρα Κυβέρνησις ζαί οιά 
καταλλήλων ενεργειών νά έπιδιώξη είμή τήνέντελή ζατάρ- 
γησιν, τούλάχιστον τήν έλάττωσιν τοΰ δασμού όπου ούτος 
υπάρχει μάλιστα ύπέρογζος, ζαι ή ζατανάλωσις είναι 
σπουδαία.

Ή ’Αγγλία είναι ό πρώτιστος καί ζυριώτατος κατανα
λωτής τοΰ ήμετέρου προϊόντος, καίτοι δέ ή φορολογία 
ήλαττώθη σπουδαίως έζ διαλειμμάτων, ούχ ήττον ζαί 
είς ό σημεϊον σήμερο; εύρίσκεται (τών 7 σελ. τόν στα
τήρα) είναι έτι ύπέρογζος, αναλογούσα πρός 50 τοΐς 
έζατόν ζαί πλέον έπί τής άρχιζής άξίας αύτού. ΊΙ φορο
λογία αΰτη είναι άναντιρρήτως σπουδαϊον πρόσζομμα είς 
τήν εύρυτέραν άνάπτυξιν τής καταναλώσεως, τής όποιας 
ήδύνατό νά τύχη τό προϊόν τούτο έν Αγγλία παρά τή έρ· 
γατική ίδίω^ τάξει, ζαί γενιζώτερον ώς ύλη πνευματοποιΐας.

Έάν ό φο^^ούτος ζατηργεϊτο, ή ήλαττοΰτο έπαισθη- 

τώς τούλάχιστον, ή άγοράία τιμή έν τώ τόπω τής ζατανα
λώσεως ήθε/.εν έλαττωθή οπωσδήποτε, είτε καθ’ ολόκληρον 
τήν διαφοράν τοΰ δασμοΰ, είτε ζαί ζατά μέρος μόνον, ούτω 

δέ προσφερομένου είς εύθηνοτέραν τιμήν τοΰ ζαρποΰ, τό 
στάδιον τής καταναλώσεως αυτού ήθελεν είσθαι πολύ εύρύ- 
τερον, ζαί τό μέλλον τού προϊόντος άσφαλέστερον.

Έν ’Αγγλία πολλάζις ζατεβλήθησαν προσπάθεια: υπό 
τού έμπορίου πρός έπιτυχίαν τής ζαταργήσεως τοΰ δασμοΰ 
τούτου, πλέον δέ ή άπαξ άνεμένετο μετά πεποιθήσεως ή 
ζατάργησις αΰτη. Άτυχώς όμως ούδέν μέχρι τοΰδε έγένετο. 
Ή ’Αγγλική Κυβέρνησις πρό τινων έτών, πρωθυπουργούν- 
τος τού Γλάδστωνος, καί ύπουργοΰντος έπί τών οικονομι
κών τοΰ Lowe, είχε δηλώσει προθυμίαν είς τοΰτο, ζαί άπήτει 
παο ήμών ώς άντάλλαγμα τήν ζατάργησιν τοΰ δασμοΰ ει
δών τινων τής εισαγωγής μος, προερχόμενων έξ ’Αγγλίας, 
ώςτοΰ σιδήρου, νημάτων ζλπ.Ή ήμετέρα Κυβέρνησις τότε 
ούδόλως έμβαθύνουσα είς τήν ώφέλειαν ήν ήθελεν άρυσθή 
τό έθνος έζ τής τοιαύτης ζαταργήσεως, ζαί ύπό στενώς τα
μιευτικών ιδεών έμφορουμένη, ζατά τό σύνηθες, δέν έσπευσε 
νά άποδεχθή τάς άγγλιζάς προτάσεις, ζαί ούτως άπωλέσθη 
ή ζαλλιτέρα ευκαιρία πρός έπιτυχίαν στ ουοαίου πλεονεκτή
ματος ύπέρ τής τύχης τού σταφιδοκάρπου.

Έπί τού προκειμένου ή ήμετέρα Κυβέρνησις έδείχθη, ώς 
πάντοτε, ήκιστα πρακτική καί λίαν ταμιευτική. Άνελογίσθη 
ότι καταργούσα τόν έπί τού σιδήρου κλπ. δασμόν, ήθελεν 
στερηθή χιλιάδων τινών αμέσου προσόδου, τάς όποιας ούδό
λως ήθελεν αναπληρώσει ή έπέζτασις τής τοΰ σταφιδοκάρ
που καταναλώσεως έν ’Αγγλία. Ή έλάττωσις δέ τής προ
σόδου ήθελεν είσθαι έτι μείζων, καθόσον ήθελεν ίσως ύποχρε- 
ωθή ή Κυβέρνησις νά έπεζτείνη τό αύτό μέτρον τής άτελείας 
καί πρός έτερα κράτη διά τά αύτά είδη. Εντεύθεν ύπελόγι- 
σεν άμέσως ή Κυβέρνησις τό προκΰψον έλλειμμα έν τω προ
ϋπολογισμό» της, ζαί έστη άμηχανοΰσα.

Έν πρώτοις έπιτραπήτω νά νομίζωμεν, ότι ούδόλως ύπε- 
χρεοΰτο ή Κυβέρνησις νά γενιζεύση τό μέτρον τής άσυδοσίας 
τών ζητούμενων ειδών δι’ oka τά κράτη, καθότι τό μέτρον
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τοΰτο, καθόσον άφορα τήν Αγγλίαν, ήθελε στηρίζεσθαι είς 
δλως ειδικήν περίπτωσιν άμοιβαιότητος άτελείας, συμφωνου- 
μένης έκ τών προτέρων μεταξύ τών δύο κρατών. Άλλά καί 
έάν τά άλλα κράτη ήΟελον τυχόν άποδεχθή τήν αυτήν αμοι
βαιότητα, άγαθή τύχη!, ή Κυβέρνησις ώφειλε νά σπεύση είς 
παραδοχήν τούτου. Άλλ’ οί συντάχται τοΰ προϋπολογισμού 
έρωτώσι, πόθεν Οέλουσιν άναπληρώσει τό προκϋψονέλλειμμα;

Πρώτον έξ αύτής τής άναπτύξεως τής καλλιέργειας τής 
σταφιδαμπέλου, ήτις βαθμηδόν ήθελεν αναπληρώσει τό κενόν 
πληρώνουσα φόρους διά τάς καλλιεργούμενας καί γονιμο- 
ποιουμένας εκτάσεις· δεύτερον, άς εύρεθωσι καί άλλοι πόροι.

Ό ’Εμπορικός Σύλλογος IΙατρών, κατά τήν περίστασιν 
ταύτην είχεν υποβάλει δι’ έκΟέσεώς του γνώμην, ν’ άντικα- 
τασταΟή τό έλλειμμα δια τής έπιβολής άνωτέρου φορου έπί 
τών καπνών καί τών πνευματωδών ποτών ιδίως.

Τήν γνώμην ταύτην, όλως ξένην τοϋ προκειμένου θέμα
τος, δέν έπιχειροΰμεν νά έξετάσωμεν, καθόσον είναι έργον 
τών αρμοδίων νά άνεύρωσι τό προσφορώτερον μέσον τής 
άναπληρώσεως τής δημοσίας προόδου, τής έλαττωθησομένης 
διά τής καταργήσεως δασμού τίνος.

Έν τούτοις διά τής καταργήσεως τοΰ δασμού τής στα
φίδος έν Αγγλία είναι άναμφήριστον ότι θέλει προκύψει 
αύξησις τής καταναλώσεως, καθ’ όσον είναι βεβαιωμένον ότι 
τόσω μείζων είναι αΰτη, όσω ή τιμή εις τήν όποιαν προσφέ- 
ρεται ύπό τοΰ εμπορίου είναι εύθηνοτέρα. Καί είναι μέν άλη- 
θές ότι ή αύξησις δέν δύναται διά μιας νά προβή άπότόμως 
εις μεγάλας διαστάσεις, καί άν έτι ύποτεθή, όπερ καί πιθα- 
νώτερον, ότι ολόκληρος ή διαφορά τοΰ δασμοΰ θέλει έκπε- 
σθή έκ τής αγοραίας τιμής, ήτοι ότι ό σταφιδόκαρπος θέλει 
προσφέρεσθαι εις τιμήν ελασσόνα κατά 7 σελ. καί έπομέ
νως ή κατάργησις τοΰ δασμοΰ θέλει είσθαι πρός όφελος ά
μεσον τοΰ καταναλωτοΰ· ούχ’ ήττον ή αύξησις τής κατανα
λώσεως άπό έτους είς έτος θέλει έξασφαλισθή καί Οέλουσιν
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ίσως παρουσιασθή καί άλλαι διέξοδοι είς τήν κατανάλωσιν
ταύτην, ώς έσχομεν ήδη τό παράδειγμα τής έν Γαλλία ά-
ναφανίσης άπό τίνος χρήσεως τοΰ προϊόντος ήμών πρός οι
νοποιίαν καί πνευματοποίίαν.

Τοΰ σταφιδοκάρπου ήμών χρήσις, ώς γνωστόν, γίνεται 
έν Αγγλία καί έν ταΐς άλλαις χώραις ώς ξηροΰ καρποΰ 
καί ώφελίμου θρεπτικής ύλης. Τό σχετικώς ύψηλόν τής τι
μής αύτοΰ δέν έπέτρεψε μέχρι τοΰδε τήν χρήσιν αύτοΰ είς 
παραγωγήν οίνων καί οινοπνευμάτων, καίτοι έν Αγγλία 
άνεγνωρίσθη πρό πο).λοΰ ή χρησιμότης αΰτοΰ ώς άρίστης 
ύλης πνευματοποίί'ας. Οί άγγλοι έργοστασιάρχαι, καίτοι 
τυχόντες ένιοτε ευκαιρίας νά άποκτήσωσι τόν καρπόν τοΰτον 
είς εύτελείς τιμάς συμφερούσας δια τήν χρήσιν αύτοΰ είς 
πνευματοποίίαν, δέν έτόλμησαν νά μεταχειρισθώσιν αύτόν 
πρός τοΰτο, διότι δέν ήσαν βέβαιοι περί τής καί έν τώ μέλ- 
λοντι επιτυχίας τών τιμών τούτων. Επειδή δέ ό σταφιδό
καρπος είναι άναντιρρήτως ή προσφορωτέρα ύλη πνετματο- 
ποίίας, καί τό έξ αύτοΰ παραγόμενον έπομένως οινόπνευμα 
άσυγκρίτως άνωτέρας ποιότητος, οί λίαν πρακτικοί ’Άγ
γλοι ένόησαν ότι ήΟελον ζημιωθή έθίζοντες τούς πελάτας 
αύτών είς προϊόν άνωτέρας ποιότητος, τήν παραγωγήν τοΰ 
οποίου δέν ήΟελον έχει πάντοτε έξησφαλισμένην, ούτω δέ 
προτιμώσι νά περιορίζωνται είς τάς ύλας τάς οποίας έχουσι 
πάντοτε προχείρους καί άφθονους, καίτοι ύποδεεστέρας 

ποιότητος.
Ή σταθερά ύποτίμησις τής άξίας κατά 7 σελίνια (καταρ- 

γουμένου τοΰ δασμοΰ) ήθελε βεβαίως πείσει τούς έργοστασι- 
άρχας άγγλους νά κάμωσι χρήσιν τοΰ σταφιδοκάρπου καί 
είς οινοπνεύματα, διότι ούτως ήθελον έχει έξησφαλισμένην 
τήν τακτικήν προμήθειαν τής ύλης ταύτης. καί έπομένως ή 
κατανάλωσις ήθελεν ύπεοαυξήσει, σύν τη έπαυξήσει καί τής 
γενικής καταναλώσεως τοϋ προϊόντος ώς καρποΰ καί θρε
πτική? ύλης,
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Ούτως ήθελεν έπέλθει έμμεσος ή ώφέλεια του ένταΰθα 
παραγωγού, έκ τής αύξήσεως τής ζητήσεως, καί τής σχετι
κής αΰθις ύπερτιμήσεως. Τό δέ δημόσιον έπίσης ήθελεν ώ
φεληθή έκ τής μείζονος έπεκτάσεως τής καλλιέργειας καί 
συνεπώς τής αύξήσεως τής παραγωγής, έκ τής όποιας ήΟε- 
λεν αύξήσει καί ή πρόσοδο? τοΰ δημοσίου, ούτω δέ ή ώς θυ
σία έκ μέρους αύτοΰ θεωρουμένη, ήτοι τής άτελείας ειδών 
τινων,ήθελεν άποβή τουναντίον πηγή αύξήσεως προσόδου είς 
αύτό, καί σπουδαίας άναπτύξεως τοΰ έθνικοΰ πλούτου.

Ή Αγγλία έκ τοΰ δασμοΰ έπί τοΰ ήμετέρου σταφιδο
κάρπου εισπράττει περί τάς 350,000 έως 4-00,000 λιρών 
στερλινών ώς έγγιστα, ήτοι 11 έως 12 έκατομμύρια δραχ. 
Τό ποσόν τοϋτο διά τήν 'Αγγλίαν βεβαίως δέν είναι μέγα 
τι· είναι ούχ ήττον πάντοτε σπουδαίου κονδύλων εΐς προ
ϋπολογισμόν φέροντα έλλειμμα, όπως κατά κακήν τύχην 
άπέβη καί ό άγγλικός έπ’ έσχατων. Άλλ’ έκτός τούτου ή 
κατάργησις κατ’ άνάγκην Οά έπεκταθή έπί όλων τών ξη
ρών καρπών, οίτινες ύπόκεινται και νΰν είς τόν αύτόν δα
σμόν, ούτω δέ ή έλάττωσις τής προόδου διά τό άγγλικόν 
δημόσιον Οά ήναι διπλάσιά. “Ενεκα τών λόγων τούτων είναι 
δλως απίθανου δτι δυνάμεΟα νά έλπίσωμεν προσεχή τινα 
λύσιν τοΰ ζητήματος τούτου, μετά τά τελευταία μάλιστα 
πολιτικά γεγονότα, άτινα ού μικρόν έπεβάρυναν τό άγγλι
κόν δημόσιον.

Ούχ*  ‘ήττον ή Κυβέρνησις όφειλει νά μή παράλειψη ού
δεμίαν ευκαιρίαν δπως καί αυθις άναζιυήση τό άντικείμενον 
τοϋτο παρά τή άγγλική, καί μή όκνήση νά παρέξη τάς ζη- 
τηθησομένας τυχόν είς άντάλλαγμα εύκολίας άτελειών, έ
στω καί διά προσωρινής τίνος Ουσίας τών προσόδων αύτής, 
όπως ούτως ύποστηρίξη καί έξασφαλίση τόν σπουδαιότερο·? 
παράγοντα τοΰ έθνικοΰ πλούτου, τήν γεωργίαν καθόλου, 
καί είδικώτερον τήν καλλιέργειαν τής σταφιδαμπέλου, έκ 
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τής τύχης τής οποίας, ώς γνωστόν, έπηρεάζεται σπουδαί- 
ως ή έθνική οικονομία.

Είς 38 έκατομμύρια δραχμών περίπου ανέρχεται τό είσα- 
χθέν είς τόν τόπον χρήμα έκ τής τελευταίας εσοδείας τοΰ 
σταφιδοκάρπου, περιπλέον δέ τό δημόσιον είσέπραξε περί 
τά 2 ί/2 έκατομμύρια φόρον έξ αύτοΰ, και 1 έκατομμύριον 
είσέτι οί διάφοροι δήμοι, περί τά 5 δέ έζατομμύρια έτι είναι 
ΐσως ή άξια τής πρός έξαγωγήν διασκευής καί έργασίας. 
Άλλά είς μόνα τά δύο πρώτα κονδύλια’περιορίζόμενοι, έ
χομεν ποσόν ύπέρ τά 4-0 έζατομμύρια, ήτοι πλέον τοΰ’ή
μίσεως τής άξίας τής όλης έξαγωγής τοΰ κράτους.

Ή άντιστοιχοΰσα άξια πρός τήν δλην ζαλλιεργουμένην 
έκτασιν, συνισταμένην, ώς εϊοομεν, έζ -400,000 στρεμμά
των έν Έλλάδι ζαί Έπτανήσω, ανέρχεται κατά μέσον όρον 
είς 200 έζατομμύρια δραχμάς ώς έγγιστα, 20 δέ έζατομ
μύρια καταβάλλονται έτησίως κατ’ έλάχιστον δρον διά τήν 
καλλιέργειαν καί παραγωγήν τοΰ προϊόντος, ζαί έτερα 7 
περίπου έχχτθ[Λμ.ύρια είς φόρους ζαί έξοδα διά τήν έξαγω
γήν αύτοΰ. ΈντεΰΟεν όποια κίνησις ζαί έπασχόλησις κε
φαλαίων, όποια έργασίας πηγή, ζαί πάροχος εύημερίας διά 
τόν έργατικόυ λαόν !

Ύφ’ όλας λοιπόν τάς έπόψεις ό σταφιδόκαρπος άποτελεϊ 
σπουδαιότατο'? στοιχείου του έθυικοΰ πλούτου τής χώρας, 
ζαί έπομένως τό προϊόν τοϋτο άξιοΰται ιδιαιτέρας τινός με- 
ρίμνης ζαί προστασίας παρά τής Κυβερνήσεως, ήτις οφείλει 
διά παντός μέσου νά έμψυχώνη ζαί ένΟαρρύνη τήν άνάπτυ- 
ξιν αύτοΰ, προνοοΰσα έπίσης καί περί τών άναγκαίων μέ
τρων πρός έξασφάλισιν τής καταναλώσεως τοΰ έν ταϊς ξέ- 
ναις άγοραϊς. Τά μέτρα ταϋτα εισίν, ώς προερρέθη, ή συ- 
νεννόησις μετά τών άλλων κρατών, καί ή δι’ άμοίβαίων 
παραχωρήσεων ζαί έμποριζών συμβάσεων παροχή εύζολιών 
ζαί άτελειών, διά τώυ οποίων, ύποβιβαζομένωυ τών δασμών, 
οίτινες βαρύνουσιν αύτό, καθίσταται εύωνότερον πρός τούς 
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ζαταναλωτάς, ζαΐ έπομένως έξαπλοΰται ή χρήσις αύτοϋ 
πολύ ταχύτερου ζαΐ εύζολώτερον.

Ή πρόνοια τής Κυβερνήσεως είναι τόσω μάλλον άναγ- 
καία’έπΐ τοΰ προκειμένου, όσω ή παραγωγή λαμβάνει τερα- 
στιαν αυξησιν άπό έτους είς έτος, ζαΐ συντόμως Οά εΐναι κο
λοσσιαίου τό ποσόν αύτής, μετά τάς τελευταίου μάλιστα 
γενομέυας άπεράντους νέας έμφυτεύσεις, μετά τόν «περί 
δηλώσεων» νόμον. Ή δυσανάλογος αύξησις τής παραγω
γής πρός τήν κατανάλωσιν εΐναι φόβος μή έπφιέρη ζρίσιν, 
ζαι ή κρισις αύτη έστη σχεδόν έπί θύραις,κατά τήν τελευ- 
ταίαν έσοδείαν (1878) ότε, ώς άπό μηχανής θεός, άνεφάνη 
άπροσοοζήτως νεα διέξοδος τοΰ προϊόντος,ή έν Γαλλία εισα
γωγή καί χρήσις αύτοϋ δια οινοποιίαν ζαΐ πνευματοποίί'αν.

Η παραγωγή τοΰ 1 878, ώς είδομεν, άνήλθεν είς τό πο
σόν τών 217,500,000. Προστιθεμένου δέ ζαί τοΰ κατα
λοίπου τοΰ προηγουμένου έτους έζ τόνων 22,491, ήτοι 
47,904,000, είχομεν έν όλω ποσόν έζ 265 ί/.2 εκατομμυ
ρίων σταφιδοκάρπου προσφερομένου είς τήν κατανάλωσιν. 
Τό καταπληκτικόν τοΰτο ποσόν δέν ήδύνατό ή νά έπηρεάση 
σπουδαίως τήν άξίαν, ζαΐ νά περιαγάγη τό προϊόν είς κρί
σιμου θέσιν. Ούτω συνέβη πράγματι νά χατέλθωσιυ οί τι- 
μαΐ τοΰ κοινού πράγματος μέχρι τών 18 σελινίων ζαΐ κά
τω άζόμη, έάν δέ μή έπήρχετο ή ζωηρά έυ Γαλλία ζήτησις 
ι.. , α- τ^αα>ι Αγγλία ήθελον έτι έζ-

ότι ήθελον φθά-

έν τώ μέσω τοϋ έτους, 
πέσει, ζαΐ ούδόλως απίθανου ότι ήΟελον 
σει ζαΐ μέχρι τών 10 ζαΐ 12 σελινίων.

Εύτυχώς όμως τό ζαζόν τής μεγάλης 
τιμής έπέφερε σπουδαίου ώφέλημα τοΰ νά 
χή τών έν Γαλλία οίνοποιών, στενοχωρημένων ήδη έζ τών 
αύτόΟι συνεπειών τής μάστιγος τής φυλλοξήρας, πρός τό 
ήμέτερον προϊόν. Ή Γαλλία μέχρι τοΰδε ήτο έζ τών χω
ρών τών έλαχίστην ζαΐ ασήμαντου ποιουμένων χρήσιν τής 
ΚορινΟιαζής σταφιδος ώς ξηρού ζαρποΰ, έν αύτή δέ τή παγ-

έχπτώσεως τής 
τραπή ή προσο- 

χοσμίω καταναλώσει, τό παρ’ αύτής έξοδευόμενου ποσόν 
συγζατηριθμεΐτο έν τή στήλη τών «διαφόρων άλλωυ κρα
τών». Άπό τοϋ 1877, ένεκα τής είς τούς αμπελώνας αύ
τής γενομένης έκ τής φυλλοξήρας ήδη καταστροφής, ζαΐ 
τής μειώσεως τής οίνικής παραγωγής, έστοάφη ή προσοχή 
τών Γάλλων είς τήν σταφίδα, ζαΐ περί τό τέλος τοϋ έτους 
εκείνου ήγόρασαν ζαΐ είσήγαγον ποσόν τι σταφιδοκάρπου 
πρός δοκιμήν διά οινοπνευματοποιίαν.

Ούτω τό έπιόν έτος 1878, οτε ή έζπτωσις τών τιμών 
κατέστησε τό προϊόν τούτο προσιτόν διά τοιαύτην χρήσιν, 
έσπευσεν ή Γαλλία νά προμηθευθή σπουδαία ποσά, ζαΐ εν
τεύθεν κατ’ εύθεϊαν, καί έξ Αγγλίας, ζαΐ έξ αύτής έτι τής 
’Αμερικής, όπου ύπήρχον παλαιά άποθέματα.

Έζ μόνης τής Αγγλίας έξήχθησαν διά τήν Γαλλίαν άπό 
τού Μαρτίου 1878 μέχρι τού Ιουνίου 1879 8,500 τόνοι, 
ήτοι περί τά 18 !/2 εκατομμύρια, έξ Αμερικής δε μετεβι- 
βάσθησαν αύτόσε έτερα πέντε εκατομμύρια περίπου, έστά- 
λησαν δέ κατ' εύθεϊαν έντεύθεν περί τά 8 έχατομμύρια.

Τό όλον έν Γαλλία είσαχθέν ποσόν κατά τό διάστημα 
τοΰτο συμποσοΰται είς 30 εκατομμύρια περίπου, έκτος οέ 
τούτων 2,000 τόνοι παλαιού ζαρποΰ (τοΰ 1 877) μένοντος 
έτι έν Αγγλία (τήν 30 ’Ιουνίου 1879) είναι προσδιορισμέ
νοι πρός έξαγωγήν είς Γαλλίαν.

Ούτως ή Γαλλία, τέως αδιάφορος πρός τόν ήμέτερον στα
φιδόκαρπον, κατέστη έν μικρώ οιαστήματι ή σημαντικωτέρα 
μετά τήν ’Αγγλίαν άγορά καταναλώσεως, καί οιά τής ζη
τήσεως αύτής έσωσε τό προϊόν έζ τής απειλούσης αύτό 

ζρίσεως.
Ό σκοπός διά τόν όποιον χρησιμεύει ό καρπός ουτος έν 

Γαλλία εΐναι πρός κατασκευήν οίνων και οινοπνευμάτων. 
Πρός τόν σκοπόν δέ τούτον δέν έχει ανάγκην τής καλής 
ποιότητος, άλλά τής εύτελεστέρας και εύθηνοτέρας. Διά 
τούτο έξήντλησε σχεδόν άπασαν τήν έν Αγγλία παρακατα



488 01Κ0Ν0Μ1Κ Ιί El 1ΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

θήκην τοΰ παλαιού πράγματος (τοΰ 1877), τό όποιον ήτο, 
ώς είζός, τό σχετιζώς εύθηνότερον. Αί τιμαί τάς οποίας έ- 
πλήρωσε κατ’άρχάς ήσαν άπό 22 έως 24 φράγκα τά 100 
χιλιόγραμμα, άντιστοιχοΰσαι πρός ορ. 118 έως 129 κατά 
χιλιάδα λίτρων. Δέν έβράδυναν όμως πολύ αί τιμαί αύται 
νά ύψωθώσΐ, και κατά τάςάρχάς τοΰ τρέχοντοςέτους (1879) 
έφθασαν ήδη εΐς 30 φρ. καί μετ’ ού πολύ προέβησαν βαθ
μηδόν αύξανόμεναι μέχρι τών 36 φρ. τά I00 χιλιόγραμμα 
ήτοι δρ. 194 τήν χιλιάδα !

Ή πρόοδος αύτη τής τιμής ήτο όλως ανέλπιστος, διότι 
ύπερτέρησε ζατά πολύ τήν έν ’Αγγλία προσφερομένην τιμήν 
εΐς τήν ποιότητα ταύτην, ζαί οΰτως έπέφερε ζαί αύτόΟι 
τήν άνατίμησιν τοΰ είδους, ζαί ιδίως τών υποδεεστέρων ποιο
τήτων, ή άξια τών όποιων είχε ζατέλθει έν ’Αγγλία μέχρι 
τών 12 έως 13 σελινίων τόν στατήρα διά παλαιόν πράγμα.

Άπό τοΰ 1851 ούδέποτε είχε φθάσει είς τοσοΰτον εύτε- 
λές σημεΐον ή τιμή τοΰ σταφιδοκάρπου έν Αγγλία. Κατά 
τό έτος εκείνο μόνον εύρίσκομεν τήν τιμήν κάτω έτι τών 
I 2 έως 1 3 σελ. τής σημερινής έποχής, διότι είχε φθάσει είς 
τά 19 έως 19.6 σελ. τόν στατήρα, άλλ’ύπό δασμόν 17.6 
σελ. ώστε περί τά 2 μόνον σελίνια έμενε καθαρά άξία εΐς 
τόν κάτοχον, ένώ ήδη έπί τών 12 σελινίων μένουσι τά 5 
είς αύτόν.

Ό έπί τής εισαγωγής δασμός έν Γαλλία είναι, ώς είδο- 
μεν, 0,40 φρ. τά 100 χιλιόγραμμα, 30 εκατοστά είναι δι
καίωμα τελωνείου, καί 1 0 εκατοστά δικαίωμα στατικής 
έπί τών 100 χιλιογράμμων, όπερ αντιστοιχεί πρός δρ. 2,14 
ζατά χιλιάδα λίτρων. Ο δασμός ούτος είναι ό ελάχιστος 
τών έν πάσαις ταΐς άλλαις χώραις έπιβαρυνόντων τό προϊόν 
ήμών, ζαί τοϋτο ύπήρξεν εύτυχής σύμπτωσις, καί σπου- 
δαίως συνετέλεσεν εΐς τήν διευζόλυνσιν τής αύτόθι εισαγω
γής, διότι δέν έπεβαρύνετο έπαισθητώς ή αρχική άξία τοΰ
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καρποΰ, ζαί κατά συνέπειαν ή χρήσις αύτοΰ άπέβαΐνεν έπι- 

κερδής.
"Ωστε είς τρεις κυρίως αίτιας όφείλομεν τήν νέαν ταύτην 

ζαί σπουδαίαν διέξοδον τοΰ ήμετέρου προϊόντος : α') είς τήν 
έκτακτον αφθονίαν τής τελευταίας έσοδείας, καί τής ση
μαντικής έζ τούτου έζπτώσεως τών τιμών, β') είς τόν μι
κρόν δασμόν τής εισαγωγής έν Γαλλία καί γ') είς τάς συνέ

πειας τής φυλλοξήρας.
Αί συνέπειαι τής νόσου ταύτης, τής έρημωσάσης, ώς εί- 

δομεν, τάς πλείστας άμπελοφόρους έπαρχίας τής Γαλλίας, 
ύπήρξαν βεβαίως πρώτη αφορμή όπως στραφή ή προσοχή 
τών Γάλλων είς άναξήτησιν άλλης καταλλήλου ύλης πρός 
άναπλήρωσιν τών άναγκών τής άπεράντου οίνοποίητικής 
βιομηχανίας αύτών ένεκα τούτου ήφυλλοξήρα ώφειλεν ίσως 
νά θεωρηΟή ώς πρώτη αίτια τής εισαγωγής τής χρήσεως 
τοΰ σταφιδοκάρπου. Άλλ’ ή έκ τής φυλλοξήρας προζύ- 
ψασα άνάγζη δέν ήρζει νά προκαλέση μόνη τήν χρήσιν 
ταύτην έπρεπε νά συνδυασΟή ή άνάγκη αύτη μετά τής εύ- 
Οηνίας τών τιμών, όπως καταστήση προσιτόν εΐς τήν βιομη
χανίαν τό προϊόν ήμών Ή φυλλόξηρα, ώς γνωστόν, μα
στίζει πρό πολλοΰ ήδη τήν Γαλλίαν, ζαί πρό πολλοΰ κα- 
ταναλίσζει αύτη ξένον ύλικόν πρός συμπλήρωσιν τών άναγ- 
ζών της, άνευ δέ τής εύθηνίας τών τιμών, ζαί σήμερον έτι 
δέν ήθελεν εισθαι συμφέρουσα είς αύτήν ή χρήσις τής στα
φίδος.

Διά τοϋτο ώς πρώτον λόγον προετάξαμεν τήν ευτέλειαν 
τής τιμής, μετά τής οποίας άμέσως σχετίζεται ζαί τό εύ- 
τελές τοΰ αυτόθι εισαγωγικού δασμού, άμφότερα δέ ταϋτα 
καθιστώσιν ού μόνον δυνατήν άλλά ζαί έπιζερδή τήν διά 
βιομηχανικήν χρήσιν χζτανάλωσιν.

MAN. θ. ΧΑΙΡΕΤΗΣ.

<-Καλλ'.έργε·.α τής Σταφιδαμπέλου" υπό Μαν. ®. Χαψέτη, 1883.
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ΠΕΡΙ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. KATASTATIKAI ίΗΜΕΙΩίΕΙί

Καθόσον τά παίγνια έξαρτώνται έκ τής έπιτηοειότητος 
τοΰ παιζοντος χαί ούχί έκ τής τύχης,δέν ύπάγονται είς τήν 
απαγορευτικήν διάταξιν τοΰ άρθρου 50 έδ. 10 τοΰ άπό 3| 
Δεκεμβρίου 1856 άστυνομιζοΰ διατάγματος, ήτις μάλιστα 
άφορα ούχί εις όλα τά τυχηρά παίγνια άλλά μόνον τά είς 
δημόσια μέρη παίζόμενα. Οΰτω βλέπομεν ότι φορολογούν
ται τά παιγνιόχαρτα, όπερ εξηγεί τό Θεμιτόν τοΰ οι αύτών 
παίγνιου αρκεί να μήπαίζηται τυχηρώς είς διάφορα μέρη,έν 
οις και άλλαι παικτικαί διασκεδάσεις, μάλλον πρός τήν τέ
χνην άπολήγουσαι, είναι επιτετραμμένα'..

Τό έπί παιγνίοις χρηματίζεσθαι είναι ζυρίως τό σημειον 
όπερ διακρίνει τό Θεμιτόν άπό τοΰ αθεμίτου. Κατα τό Βυζαν
τινόν δίκαιον τοιοΰτος χρηματισμός ήτο άπηγορευμένος καί 
μόνον έπι άγωνίσμασι σωματικής εύρωστιας έπετρέπετο τό 
σ υ ν 0 η κ ί ζ ε ι ν έπι χ ρ ή μ α σ ι. Τοιουτοτρόπως άναγι- 
νώσκομεν έν τοΐς Βασιλικοΐς (&. 60, 8) «κωλύεται τις παί
ζε·7 έπί χρήμασί,πνήν τοΰ δι’ άρετήν τρέχειν ή πηδάν, άκον- 
τίζειν, παλαίειν, μάχεσθαι». Τά αγωνίσματα ταΰτα ή μετα
γενέστερα Βυζαντινή νομοθεσία περιέλαβεν ύπό τάς έξής ο
νομασίας: μονόβολον, κοντομονόβολον, κυΐντανός κόνταξ, 
περιχυτή, ιππικόν, Οέσασα ώς όριον τής χρηματικής κατα
βολής μέχρι χρυσοΰ νομίσματος.

Μεταξύ τών άλλων παιγνίων μόνα τά έπί έδωδίμοις τελού
μενα άπαντώμεν έν τοΐς Βασιλιζοΐς (o'. 60, 8) ότι'έπετρέπον
το. « Επί τοΐς έοωοίμοις έξεστι παίζειν». Προξενεί αίσθησιν ή 
έν τή εύνοια τ.ΰ νομοΘέτου συνάντησις αΰτη τών άπό αρετής 
αγωνισμάτων πρός τά άπό κοιλίας, περί τά όποια ό Σχολια
στής δίδει τάς έπομένας έξηγήσεις : «έξεστι συνθηκίζειν έπί 
τοΐς έν συμποσίω τροφής χάριν γινομένοις, όταν έν συμ- 
ποσίω τινες όντες έπί τώ τόν ήττώμενον άγαγεΐν αύτοΐς 
τινα τών βροσίμων τήν συνθήκην άποτί&ενται».

Αί έπί τοΰ Άθωνος ('Αγίου Όρους) Μοναί ύπολογίζον
ται τόν αριθμόν είς 20, ήτοι 1) Μονή Μεγίστης Ααύρας, 
2) Μονή Ίβήρων,3) Μονή Βατοπεδίου,4) Μονή Χιλίανδρίου,
5) Μονή Κουτλουμουσίου,β) ΜονήΙΙαντοκράτορος, 7) Μονή 
Ξηροποτάμου, 8) Μονή Διονυσίου, 9) Μονή Δοχειαρίου,
10) Μονή Καοακάλλου, 11) Μονή Σίμωνος Πέτρου, 12) 
Μονή Σταυρονιζήτα, 13) Μονή Φιλοθέου, 14) Μονή Ζω
γράφου, 15) Μονή Άγιου Παύλου, 16) Μονή Γρηγορίου,
17) Μονή Έσφιγμένου, 18) Μονή Ξενοφώντος, 19) Μονή 
Κωνσταμονίτου,20) Μονή Αγίου ΓΙαντελεήμονος.

— Κατα τό έτος 1883 είσήχΟησαν έν τώ Βρεφοκομεία» 
’Αθηνών 370 έκθετα,έξ ών 200 ήσαν θήλεα καί 170 άρρενα. 
Οί καρποί λοιπόν τών άθεμίτων έρωτικών ένώσεων άποκλί- 
νουσι μάλλον πρός τήν θηλυγονίαν. 10ού πώς οιαμοιρα·- 
ζονται αί έν τώ Βρεφοζομείω είσοδοι τών έκθετων καθ έκα
στον μήνα τοΰ 1883 : Ιανουάριος 27, Φεβρουάριος 38, Μάρ
τιος 42,’Απρίλιος 38, Μάιος 41, Ιούνιος 20, Ιούλιος 22, 
Αύγουστος 15, Σεπτέμβριος 37, ’Οκτώβριος 26, Νοέμβριος 
39, Δεκέμβριος 25. Έάν υπολογίσωμεν καί τά έζ τοΰ προ
ηγουμένου έτους ύπάρχο-τα έν τώ Βρεφοζομείω εκθετα, ό 
όλος αριθμός τών ύπό τήν στέγην αύτοΰ άτυχων έν έτει 
1883 ύπάρξεων άνήρχετο είς 660, έκ τών οποίων ό Χάρων 
έθέρισε 287 ήτοι 43 τοΐς 0/0 !

— Ό πληθυσμός τής Ήγεμονείας τής Σάμου αναβιβά
ζεται είς 39,108 κατοίκους, οις προσθετέο·' ζαί 13,500 Σα- 
μίους κατο:κούντας τά παράλια τής Μιζράς ’Ασίας. Αι 
πρόσοδοι τής ήγεμονείας προϋπελογίσθησαν έν έτει 1883 
είς 3,304,58 ί γρόσια καί αί δαπάναι είς 3,700,000,έν οις ό 
φόρος τής πρός τόν Σουλτάνον ύποτελείας 400,000.

— Αί ύπό τούς Τούρκους ‘Ελληνικαί νήσοι άποτελοΰσι 
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δύο τής Τουρκικής αύτοζρατορίας νομούς, έξ ών ό μέν φέρει 
τόόνομα «Κρήτη» και έχει πρωτεύουσαν τά Χανιά, ό δέ τό 
όνομα «Νήσοι τοΰ Αιγαίου» ζαι έχει πρωτεύουσαν τήν Χίον. 
Ό νομός τής Κρήτης άποτελεΐται έζ 3 τμημάτων, 3 ύποδι- 
οιχήσεων ζαΐ 14 έπαρχιών, ήτοι Τμήμα Χανιών, έπαρχια 
Χανιών, έπ. Σελήνου, έπ. Κισσάμου. Τμήμα Σφαζίων, επαρ
χία Σφαζίων, έπ. Άποχορώνων. Τμήμα ‘Ρεθύμνου, ύποδιοί- 
ζησις Ρεθύμνου, έπαρχια Μηλοποτάμου, έπ. Άμαρίου. 
Τμήμα Ηρακλείου, ύποδιοίκησις ‘Ηρακλείου, έπαρχια Μα- 
λεβυζίου, έπ. Τεμένους, έπ. Πεδιάδος, έπ. Μεσαρας. Τμήμα 
Λασιθίου, ύποδιοίκησις Μιραμπέλου, έπαρχια Λασιθίου,έπ. 
‘Ιεραπέτρας, έπ. Σιτείας. — Ό δέ νομός τών Νήσων τοϋ 
Αιγαίου άποτελεΐται έκ 4 έπαρχιών ζαΐ 14 ύποοιοιχήσεων, 
ήτοι έπαρχια Χίου ύποδιοιζήσεις Κώου, Ψαρρών, ’Ικαρίας, 
Καλύμνου, Λερού. ’Επαρχία Ρόδου, υποδιοικήσεις Σύμης, 
Κάσσου, Καρπάθου, Χάλκης. ’Επαρχία Λήμνου, ύποδιοική- 
σεις ’Ίμβρου, Τενέδου- ’Επαρχία Μιτυλήνης, ύποδιοιζήσεις 
Πλωμαρίου, Μολύβου, ΙΙούνδας.

— 1ο έξωτεριζόν έμπόριον τής ’Αγγλίας άνέβη έν έτει 
1883 εις 665,433,676 λίρας στερλίνας έξ ών 425,603,93 2 
άνήκουσιν είς τήν εισαγωγήν ζαΐ 239,829,744 εϊς τήν έξ
αγωγήν.. Κατά τό προηγούμενου έτος ή εισαγωγή ύπελογί
ζετο είς 412,001,683 λ. στ. ζαΐ ή έξαγωγή είς 241,468,162 
‘Επομένως άπό τοΰ έτους 1882 μέχρι τοΰ έτους ·| 883 πα
ρατηρείται αύξησις είς τήν εισαγωγήν ζατά 13,602,249 λ. 
στ. ζαΐ έλάττωσις είς τήν έξαγωγήν κατά 1,638,418.

— Τά αύτά περίπου φαινόμενα άπαντώνται ζαΐ έν τω έ
ξωτερικώ έμποοίω τής Γαλλίας. Κατά τό έτος 1883 άνέβη 
τοΰτο είς 8 519,150,000 δραχμάς, έξ ών 4,994,256,000 
άνήκουσιν είς τήν εισαγωγήν ζαΐ 3,534.894,000 είς τήν 
έξαγωγήν. Σχετιζώς πρός τό έτος 1883 ή εισαγωγή τοΰ 
1883 παριστα αυξησιν κατά 172,431,000 δρ. ζαΐ ή έξαγωγή 
έλάττωσιν κατά 49,462,000.
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ΜΑΡΤΙΟΣ 1885
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Ή Οικονομική Επιθεώρησες

Έζδίοοται ζατά τήν πρώτην εβδομάδα έκάστου μηνός, εις 
φυλλάδια σχήματος μεγάλου όγδοου:

Άσχολεΐται περί τήν μελέτην του εθνικού βίου έν γένει 
καί ιδίως ύπό οικονομικήν, δημοσιονομικήν καί καταστα
τικήν έποψιν:

ΕισήλΟεν ήδη εις τό 11 ον έτος τής ηλικίας αύτής, άρ- 
ξαμένη κατά Μάρτιον 1873.

Κατά
»

τό
»

πρώτον ζ~. 
δεύτερον

■°C
»

επραγματ
Β

εύΟη 99 θέματα
104 Β

» Β τρίτον Β » 99 Β
» Β τέταρτον Β Β 94 Β
» 3 πέμπτον Β Β 110 Β
» Β έκτον Β Β 111 Β
» Β έβδομον Β Β 113 Β
» Β όγδοον > Β 98 Β
» Β έννατον Β Β 105 Β
» Β δέκατον Β » 108 Β

ΤΙΜΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

(Πληρωτέας μί/pt MaUv έν Άδ^ναις)

15 υεαι δραχμαί διά τήν Ελλάδα
I είκοσό^ραγκου διά τήν Γαλλία", ’Ιταλίαν, Αυστρίαν, 

Τουρκίαν.
I λίρα στερλίνα διά τήν ’Αγγλίαν, Γερμανίαν, Ρωσσίαν, 

Αμερικήν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤίΚΗ]

ΕΤΟ1 1 1 ον — «Ι»1ι·/ν. 1®«ον

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1885 ’

ΕΝ AOHNAIC

Έν τώ γραφείο) τής ΔιευΟύνσεως-όδός ’Ακαδημίας 12-καί
έν τω βιβλιοπωλείω Ν. Νάκη-όοός Α'.όΛου - πωλοΰνται
σώματα πλήρη τής Οικονομικής ΈπιΟεωρήσεως, άντί δρ.
25 διά τό πρώτον έτος (έξηντλημένον ) και δρ. 15 δί έκα
στον τών λοιπών.

1J Δ1ΕΤ·ΤΚ21Σ, ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1?.

Τύποις ΚΑΛΛΟΥΣ.
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ΊΙ Οικονομική ’Κπιθεώρησις

Έζοίδοται ζατά τήν πρώτην εβδομάδα έκάστου μηνός .·
Άσχολεΐται περί τήν μελέτην τοϋ έθνικοΰ βίου έν γένει 

ζαί ιδίως ύπό οικονομικήν, δημοσιονομικήν ζαί καταστα
τικήν έποψιν:

Διατρέχει ήδη τό I I ον έτος τής ηλικίας αυτής, άρξα- 
μένη ζατά Μάρτιον 1873.

ΤΙΜΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Κατά τό πρώτον έτος έπραγμα·-εύθη 99 0.έματα
» » οευτερον » » 10ί 2
» » τρίτον » » 99 »
» » τέταρτον » » 94. »
» » πέμπτον » » 110 S
J » έζτον 2 » 111 »
» S έβδομον » » 113 »
2 2 όγδοον ί » 98 »
» » έννατον » » 105

•ο δέζατον » » 108 »

(Πληρω-έας μέχρι Μαίου έν Άθήναις)

/5 νίαι δραχμαι διά τήΐ' Ελλάδα
/ βϊκοσόφραγχοί' διά την Γαλλίαν, ’Ιταλίαν, Αυστρίαν, 

Τουρκίαν.
ί λίρα στερλίνα διά την ’Αγγλίαν, Γερμανίαν, Ρωσσίαν, 

’Αμερικήν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΚΊΓΟΧ 11ον — 1%3?ν

ΜΑΙΟΣ 1885

ΕΝ ΑΟΗΝΑΙί

’Εν τώ γραφείω τής ΔιευΟύνσεως-όδός Ακαδημίας 12-καί
έν τώ βιβλιοπωλείω Ν. Νάκη-όδός Αιόλου - πωλοΰνται
σώματα πλήρη τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως, άντί δρ.
25 διά τό πρώτον έτος (έξηντλημένον ) ζαί δρ. 15 δι έκα
στον τών λοιπών.

Β ΔΙΕΤβΤΚΧΙϊ, ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ IJ.
Τύποις ΚΑΛΛΟΥΣ.



ΙΙΙΝ'ΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
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κ. Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΥ........................................
5. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΕΚ

ΠΑΙΔΕΥΣΕΙ ύπό τοΰ κ. Γ. Δ.
4. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΑΣ. 
ΰ. Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟ
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.9. ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΐΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙ-

ΟΙΣ ΔΥΣΤΤΧΗΜΑΤΩΝ ......................

»

»

.97

.9.9

I Ι'ι

122

/2ί

/25

<26



ΊΙ ΟοχονομΛζή Επιθεώρησες

Έζδίδοται κατά τήν πρώτην εβδομάδα έκαστου μηνός :
’Ασχολεϊται περί τήν μελέτην τοΰ έΟνιζοΰ βίου έν γένει 

και ιδίως υπό οικονομικήν, δημοσιονομικήν και καταστα
τικήν έποψιν:

Διατρέχει ήδη τό I Iον έτος τής ηλικίας αυτής, άρξα- 
μένη κατά Μάρτιον 1873.

Κατά τό πρώτον ε·:ος έπραγματεύΟη 99 θέματα
» » δεύτερον » » 104 »
» S τρίτον » » 99 »
» » τέταρτον » J) 94 »
» » πέμπτον » » 110 »
» » έκτον » » 111
» » έβδομον » » 113 »
» » όγδοον » » 98 »
» » έννατον » » 105 »
» ■9 οέζατον » » 108 »

ΤΙΜΗ ΕΝΙΑΥΣΙΟΙ' ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

(Πληρωτέας μέχρι Μαϊου έν ΆΟήναις)

15 νέαι δραχμαί διά την 'Ελλάδα
I είκοσόφραγκον διά την Γαλλίαν, ’Ιταλίαν, Αυστρίαν, 

Τουρκίαν.
I λίρα στερλίνα διά την Ά^ηλίαν, Γερμανίαν, Ρωσσίαν, 

Αμερικήν.

Έν τώ γραφείω τής ΔιευΟύνσεως-όδός ’Ακαδημίας 12-και
έν τώ βιβλιοπωλεία) Ν. Νάκη-όδός Αιόλου - πωλοΰνται
σώματα πλήρη τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως, άντί δρ.
25 διά τό πρώτον έτος (έξηντλημένον ) καί δρ. 15 δΐ έκα
στον τών λοιπών.

Τύποις ΚΛΑΛΟΥΣ.


