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ΔΗΜΟΤΙΚΛ ΕΣΟΔΑ Ελ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ'

"Οσοι νομίζουσιν, δτι διά τής άπογραφής τώ» δημοσίων προϋ
πολογισμών τής έπικρατείας συμπληροϋται πάσα έρευνα περί 
τοϋ βάρους τών πολιτών, έχουσιν ατελή τής πραγματικότητος 
ιδέαν. Οι δημοτικοί προϋπολογισμοί κατέχουσι κυριωτάτην θέ- 

σιν μεταξύ τών περιπτώσεων της γενικής φορολογίας. Ή έξα- 
κρίβωσις αύτών διατελεΐ ΰπό δυσγερείας, τάς όποιας άγνοεΤ ό 
δημόσιος προϋπολογισμός τής έπικρατείας, έφ’ δσον ένώ ουτος 
ψηφίζεται ύπό τής έπισημοτέρας έν αύτή άρχής διά τής με- 

γαλειτέρας. δημοσιότητος, άφ' έτέρου έκάστη δήμου περιφέ
ρεια έχει τόν προϋπολογισμόν της, πρέπει δέ νά συναθροισθώ- 
σιν δλοι, ϊνα άποτελεσθή ή γενική άπό τών δήμων τής έπι
κρατείας φορολογική είκών. Θέλομεν πραγματευθή τό θέμα έκ 
τής άπόψεως τών δημοτικών έσόδων κατά τάς έπικρατείας τής 
Ελλάδος καί έν Γερμανία, τής Πρωσσίας, Βαυαρίας, Βυρτεμ
βέργης, Βάδης, Όλδεμβούργου, Αλσατίας κα'ι Αωραίνης.

Ελλάς.— Τό άρθρον 98 τοϋ άπό 1 όκτωβρίου 1852 
νόμου ύποχρεοϊ τήν κυβέρνησιν, ϊνα κατά τό τέλος έκάστου 
έτους υποβάλλει εϊς τήν βουλήν γενικόν δι’ δλους τούς δήμους 
τής έπικρατείας πίνακα, παριστάνοντα τά κατά τό προηγού
μενο» έτος προϋπολογισθέ»τα έσοδα καί έξοδα έκάστου δήμου 
ιδιαιτέρως. Καθόσον γνωρίζομεν, αί δύο τελευταΐαι έπί τοϋ προ
κειμένου θέματος επίσημοι τής κυβερνήσεως δημοσιεύσεις άνά- 
γονται είς τούς δημοτικούς προϋπολογισμούς τών έτών 1868 
και 1879. Τά μεταξύ και τά κατόπιν έτη δέν δύνανται νά 
μαρτυρήσωσι τήν τοΰ είρημένου νόμου έφαρμογήν. Θέλομεν 
λοιπόν έξ άνάγκης περιορισθή είς τά πορίσματα τών πρό δεκαε-
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τίας δημοτικών προϋπολογισμών, έπομένως τά κατά τάς κα

τόπιν προσαρτηθείσας νέας έπαρχίας δέν περιλαμβάνονται είς 
αύτά.

Έν γένει τά κατά τό έτος 1879 προϋπολογισθέντα έσοδα 
τών τότε 366 δήμων τής ελληνικής έπικρατείας αναβιβάζον
ται είς 9,650,062 δρ. ύποδιαιρούμενα είς 14 κεφάλαια.

1) Έσοδα έκ δημοτικής περιουσίας. — Ή πηγή αύτη τοϋ 
δημοτικού εισοδήματος δέν απαντάται παρ’ όλοις τοΐς δήμοις. 

Άλλοι έχουσι δημοτικήν περιουσίαν προσοδοφόρον και άλλοι 

στερούνται τοιαύτης. Τό άθροισμα τών παρά τοΐς πρώτοις τοι
ούτων έσόδων άναβαίνει είς 781,048 δρ. προερχόμενον έκ μι
σθώσεως δημοτικών παραπηγμάτων έν άγοραΐς και άλλαχοϋ, 
δημοτικών οικημάτων ή άλλων κτημάτων, δημοτικών λειβα
διών καί ποσίμου ύδατος, έξ έκποιήσεως τεμαχίων γηπέδων, 

έκ τόκων δανείων, ή μετοχών, ή ύπερημερίας κλπ.
2) Έσοδα έκ προστίμων. — Κατά τά άρθρα 12 καί 25 

τοϋ περί δήμων νόμου καί 50 1 τοϋ ποινικού νόμου, τά πται- 

σματικά πρόστιμα καταβάλλονται είς τό ταμεΐον τοϋ δήμου, 
έν τή περιφερερεία τοϋ όποιου έπράχθη τό πταίσμα. ’Επίσης 
άνήκουσιν είς τούς δήμους 1) τά πρόστιμα τά έπιβαλλόμενα 
κατά τό άρθρ. 3 τοϋ άπό 13 μαϊ'ου 1835 διατάγματος είς τούς 
διά τής βοσκής τών ζώων βλάπτοντας τούς αγρούς, 2) τά 
δυνάμει τοϋ νόμου τής 26 Ιουνίου 1836 έπιβαλλόμενα πρόσ

τιμα είς τούς δημοτικούς συμβούλους, τούς άδικαιολογήτως 
άπολειπομένους τών συνεδριάσεων τοϋ δημοτικοϋ συμβουλίου,
3) τά κατά τούς περί στρατιωτικού καί διοικητικού Οργανι

σμού νόμους τής 1 νοεμβρίου 1851 καί 16 μαρτίου 1851 
(μεταρρυθμισθέντας νΰν έπί έτίρων βάσεων) έπιβαλλόμενα πρό

στιμα είς τούς δημοτικούς συμβούλους καί ύπαλλήλους τούς 
μή έκπληροϋντας τό καθήκον αύτών. Τό άθροισμα τών έσό
δων τούτων άναβαίνει είς 134,384 δρ.

3) Τέλη έκ διαβατηρίων.—Τό ήμισυ τών τελών τοϋ χαρ
τοσήμου τών έσωτερικών διαβατηρίων άνήκει είς τόν οίκεΐον 
δήμον κατά τό άρθρον 12 τοϋ άπό 23 μαρτίου 1835 διατάγ-
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ματος. Τό άθροισμα τών έσόδων τούτων άναβαίνει είς 9,408 

δραχμάς.
4) Έμμεσοι φόροι.—Πρόκειται περί τών δασμών οίτινες έπι- 

βάλλονται έπί τών πρός έσωτερικήν ή τοπικήν κατανκλωσιν 
είσαγομένων έν τφ δήμφ καί άφορώσι α') τά ώνια καί β') 

τούς δημητριακούς καρπούς,τά άλευρα καί άλλα έμπορεύματα. 
Τόσον έπί τών ώνίων τής α' κατηγορίας,όσον καί έπί τών τής 
β' κατηγορίας άντικειμένων, ό δασμός ψηφίζεται ύπό τοϋ δη
μοτικού συμβουλίου είς φορολογικόν όρον μή ύπερβαίνοντα τά 
δύο τοΐς °/(| τής τιμής τών φορολογητέων ειδών. Ή μόνη δια

φορά είναι όσον άφορά τήν έγκρισιν, διότι έπί μέν τής α' κα
τηγορίας ό δασμός έγκρίνεται ύπό τοϋ νομάρχου, έπί δέ τής 

β' ύπό τοϋ βασιλέως έπί τή γνωμ,οδοτήσει τοϋ ύπουργικοϋ συμ
βουλίου. Ό έκτεθείς κανονικός περιορισμός τής πρός έσωτε
ρικήν κατανάλωσιν εισαγωγής καί τοϋ άνωτάτου ορίου τών 
2 τοΐς °|0 ύπόκειται είς μίαν έξαίρεσιν σχετικώς πρός τόν δή
μον ΓΙατρέων, έν τώ όποίω πάσα εισαγωγή φορολογείται μέ

χρι; όμως 1 */.,  τοΐς °/θ τής άζίχς τοϋ φορολογητέου. Τό άθροι
σμα τών έσόδων τούτων άναβαίνει είς 2,710,849 δρ. είς τάς 
οποίας συμπεριλαμβάνονται καί αί άπό τών έξής πηγών πρό
σοδοι: Α') φόρος έκ τών λαχείων (τροποποιηθείς έσχάτως) πέντε 
τοΐς ”/0 έπί τής άξίας τοϋ έκκυβευομ,ένου πράγματος, Β') 

άδειαι οικοδομών πρός δραχ. 5, διά δενδροφυτείας καί κατα
σκευήν οδών καί έκτέλεσιν τών σχεδίων τών πόλεων, Γ') μι
σθώματα παραπηγμάτων έν πανηγήρεσι τελουμέναις περιοδι- 
κώς καί φόροι έπί τών είς αύτάς είσκομιζομένων πρός πώλη- 
otv,είσπραττόμενοι δυνάμει τοϋ άρθρου 27 τοϋ περί δήμων νό
μου, διατηρήσαντος έν ίσχύϊ τό άπό 4 φεβρουαρίου 1830 ψή
φισμα τοϋ Κυβερνήτου, καθ’ ο έκαστον φορτίον πληρόνει, άν 
μέν περιέχη λιανικά, τέσσαρας φοίνικας, άν δέ χονδρικά, δύο, 
άν δέ βρώσιμα, ένα (έκτός λαχανικών καί όπωρών). Δ') με
τρικά δικαιώματα έπί τοϋ στατήρος καί κοίλου δυνάμει τοϋ 
άρθρου 5 τοϋ περί δημοτικής φορολογίας παγίου νόμου, διατη- 
ρήσαντος έν ίσχύϊ τό άπό 1 δεκεμβρίου 1827 νς·' ψήφισμα 
τής τότε βουλής καί δυνάμει τοϋ άπό 23 άπριλίου 1836 δια-
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τάγματος όρίζοντος, οτι ·οΐ έπιστάται τών δημοσίων κανταρίων 
καί κοιλών δέν δύνανται νά έπιφέρωσι τήν παραμικράν βίαν 

είς τούς έμπορους και πολίτας», τούς μή θέλοντας νά ποιή- 

σωσι χρήσιν αύτών, καί Ε') δικαιώματα έκ σφαγείων καί κρεω- 
πωλείων.

5) 'Αμεσοι φόροι. — Πρόκειται περί τής δημοτικής εισφοράς, 
ήτις ψηφίζεται κατ’ έτος ύπό τοΰ δημοτικού συμβουλίου καί 

έγκρίνεται ύπό τοΰ νομάρχου. Έν γένει ό μέν έγγειος φόρος 
τών προϊόντων δέν δύναται νά ύπερβή τά δύο τοϊς θ/θ τοΰ 
όλου έπι του άκαθαρίστου εισοδήματος (κατά τά πρό τοΰ 

νεωτέρου νόμου περί φορολογίας τών άροτριώντων κτηνών ίσχύον- 
τα) ,ό δέ έπι τών ζώων τό έν πέμπτον τοΰ άντιστοιχοΰντος δημο
σίου φόρου, άνήκων έξ ήμισείας είς τόν δήμον τών χειμερινών 

βοσκών καί έξ ήμισείας είς τόν δήμον τών θερινών βοσκών, έάν 
διαιτώνται ταΰτα είς τήν περιφέρειαν δύο δήμων. Σημειωτέον, 
οτι ή έξ αμέσων φόρων πηγή τών δημοτικών προϋπολογισμών 

λειτουργεί έπί άλλων βάσεων έν ταϊς έπαρχίαις τής Έπταννή- 
σου καί έπι άλλων έν ταϊς λοιπαϊς έπαρχίαις τοΰ κράτους. Τό 
άθροισμα τών εσόδων τούτων άναβαίνει είς 2,783,499 δρ.

6) Άπόληψις προκαταβαλλομένων.— Πρόκειται περί πλη
ρωμής πρός τούς δήμους όσων ούτσι προκαταβάλλουσι τοϊς δη
μοδιδασκάλου και ταϊς δημοδιδασκαλίσσαις διδάκτρων είς λο

γαριασμόν τών εύπορων οικογενειών, κλπ. Τό άθροισμα τών 
έσόδων τούτων άναβαίνει είς 1 12,934 δρ.

7) Δάνεια.— Πρόκειται περί έκτακτου πόρου, τό άπό τοΰ 
όποιου άθροισμα εσόδων άνέβη είς 196,180 δρ. Σημειωτέον, 
ότι τό έσοδον τοΰτο είς έξ μόνον δήμους έλειτούργησεν, ήτοι 
τούς Πειραιώς, Πατρέων, Έράνης, Σπετσών, Έρμουπόλεως 

και Κέας.
8) Αφιερώματα καί συνδρομαί.—Έκτακτος και αύτη πηγή 

δημοτικών έσόδων, τό άπό τής όποιας άθροισμα άνέβη ε’ις 
214,207 δρ.

9) Έσοδα απρόοπτα.—Κατά παράδοξον τρόπον περιλαμ
βάνονται έν αύτοΐς και τά έν τοϊς δημοτικοϊς ταμείοις τοΰ 
κράτους ύπάρχοντα μετρητά. Τό άθροισμα τοΰ όλου άνέβη είς 

374,093 δρ. Έν τοϊς νομοΐς ’Αττικής καί Βοιωτίας, ’Ακαρ
νανίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Ζακύνθου, παντάπασι καθ

υστέρησε τό άπρόοπτον τοΰτο.
10) Παρελθοΰσαι χρήσεις. — Ύπελογίσθη τό άθροισμα τών 

άπ’ αύτών πιθανών εισπράξεων είς 1,592,495 δρ.
11) Έσοδα άγαθοεργών καταστημάτων.—Τό άθροισμα τών 

έσόδων τούτων άνέβη είς 740,959 δρ. χωρίς νά έχωσι μετο
χήν είς αύτό οί νομοί Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Άχαΐας καί 
Ήλιδος, Αρκαδίας. Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κεφαλληνίας καί 

Ζακύνθου.
Έπί τοΰ όλικοΰ ποσοΰ τών δημοτικών έσόδων ιδού πώς κα

τατάσσονται οί τούς όποιους έχομεν ύπ’ οψιν 1 3 τής Ελλά
δος νομοί: α') ’Αττική καί Βοιωτία 1,866,816 δο., β') Ά- 
χαία καί Ήλις 1,393,305 δρ., γ') Κυκλάδων 1,203,361 
δρ., δ') Μεσσηνίας 942,368 δρ., ε') ΦΟιώτιδος καί Φωκίδοί 
720,689 δρ., σ') Άργολίδος καί Κορινθίας 695,279 δρ., ζ') 
Κερκύρας 619,285 δρ.,η') Αιτωλίας καί Ακαρνανίας 547,921 
δρ., θ') ’Αρκαδίας 368,732 δρ., Γ) Κεφαλληνίας 354,258 
δρ., ια') Λακωνίας 346,968 δρ., ιβ') Εύβοιας 312,631 δρ., 

ιγ') Ζακύνθου 275,445 δρ.
Ποωσσία. — Κατά τάς έπισήμους δημοσιεύσεις τής 

Πρωσσίας τά έσοδα τών δήμων αύτής προέρχονται, κυρίως εί- 
πεϊν, έκ φόρων, οίτινες είναι οί έξης : δημοτικός έπί τοΰ εισο
δήματος φόρος, πρόσθετα εκατοστά είς τόν έγγειον φόρον τής 

έπικρατείας ώς καί τών επιτηδευμάτων, φόροι έπί τών κυνών 
καί έπί τών σφαγείων, τοπικά δικαιώματα καταναλώσεως ώς 

έπί τής τοΰ ζύθου κλπ.
Τό βάρος τής δημοτικής φορολογίας ύπελογίσθη ώς έξής, 

κατά μέσον όρον, έπί έκάστου κατοίκου τεσσαράκοντα πόλεων 
τής Πρωσσίας, τών σημαντικωτέρων: Ό έπί τοΰ εισοδήματος 
φόρος άπό 4.25 μάρκων τώ 1869 άνέβη είς 8.70 τφ 1876. 
Τά έπί τών έγγειων φόρων ποσοστά άπό 2.11 μάρκων τώ 1869 
άνέβησαν είς 3.80 τφ 1876.Οί άλλοι φόροι ήλαττώθησαν,διότι 
άπό 4.42 μάρκ. τω 1869 κατέοησαν είς 3.06 τώ 1876. 

Έν συνόλω ή καθ' έκαστον κάτοικον τών έκτεθεισών πρωσι-
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κών πόλεων δημοτική φορολογία άνέβη κατά μέσον όρον άπό 
10.78 μάρκων τφ 1869 είς 15.56 τώ 1876. Αύξησις έντός 
δεκαπενταετίας 50 τοΐς θ/0. Ύπό γενικήν έποψιν ή δημο

τική φορολογία έν Πρωσσία, είναι κατά μέσον, όρον καθ' έκα
στον κάτοικον 7.83 μάρκα, ένφ οί δημόσιοι φόροι τοϋ εισο
δήματος, δ έγγειος και δ τών έπιτηδευμάτων άναβαίνουσιν 

δμοϋ είς 5.83 μάρκα.
Ιδιαιτέρως οί καθ' έκαστον κάτοικον τοπικοί φόροι,κατά μέ

σον δρον, ηΰζησαν έν Βερολίνφ άπό 15.09 μάρκων είς 21.43, 
έν Βρεσλάβη άπό 11.30 μάρκ. είς 15.53, έν Κολωνία άπό 
12.00 μάρκ. είς 21 .48, έν Κενιγσβέργη άπό 10.03 μαρκ. είς 

1 1.18, έν Μαγδεμβούργο» άπό 5.64 μάρκ. είς 9.62,έν Φραγ- 
κφόοτη άπό 18.40 μάρκ. είς 19.86. ‘Η μεγαλειτέρα αύξη
σες και τδ μεγαλείτερον βάρος τών τοπικών φόρων απαντάται 
έν Κολωνία. κατόπιν τής δποίας έρχεται ή πρωτεύουσα τής 
έπικρατείας.

Ό δημοτικός φόρος έπι τοϋ εισοδήματος είναι ιδιαιτέρως 
βαρύς. Συγκρινόμενος πρός τόν δημόσιον φόρον έπί τοϋ εισοδή
ματος υπερβαίνει πάσαν άναλογίαν. Ούτως έν τή βιομηχα
νική πόλει Κρέφελδ, ήτις δέν άποτελεϊέξαίρεσιν,σχετικώς πρός 
~δν δημόσιον φόρον τοϋ εισοδήματος ό δημοτικός τοιοϋτος είναι 
200 τοϊς ο ο έπί εισοδημάτων 420—1,200 μάρκ., 240 τοΐς 
ο/ο έπί 1,200 —1,350 μάρκ,, 266 τοΐς ο/ο επί 1,350—150 

μάρκων, 300 τοϊς ο/ο έπί 1,500—2,100 μάρκων, 350 τοΐς 
ο/ο έπί 2,100—3,000 μάρκων, 400 τοϊς ο/ο έπί εισοδημάτων 

άνωτέρων τών 3,00 ' μάρκων. 'Ίνα δώσωμεν τόν γενικόν χα
ρακτήρα τοϋ έπί τοϋ εισοδήματος φόρου τής Πρωσσίας, άρ- 
ζ.οϋσι τά φαινόμενα τοϋ είς τό δημόσιον άνήκοντος. Κατά τό 
1880 έπί 5,000,000 φορολογουμένων υποκειμένων είς τόν δη
μόσιον φόρον τοϋ είσοδήματο, έγένοντο 439,000 έκτελέσεις 
πρός πληρωμήν αύτοϋ. Έπί 355,992 φορολογουμένων έν Βε- 
ρολίνω έγένοντο 393,837 καταδιώξεις, διότι υπήρξαν φορολο
γούμενοι καταδιωχθέντες κατ’ έπανάληψιν, κατά τριμηνίαν 

πληρονομένου τοϋ φόρου.
Βαυαρία.—Ή δημοτική φορολογία έν Βαυαρίγ είναι ά- 

μέσος καί έμμεσος. Ένώ έπί τής δευτέρας καθυστεροϋσιν αί έ- 
πίσημοι δημοσιεύσεις, έπί τής πρώτης παρέχουσιν αύται τάς 
έξής πληροφορίας: Έπί 8,032 δήμων,805 δέν έγνώριζον κατά 
τό έτος 1881 τούς άμέσους δημοτικούς φόρους. Μεταξύ τών 

λοιπών δήμων καθ' έκαστον κάτοικον,κατά μέσον δρον,οί φόροι 
ούτοι είσέπραττον 1 μάοκον έπί 974 δήμων, 1—2 μάρκα έπί 
2,079 δήμων, 2—3 μάρκα έπί 1641 δήμων, 3—4 μάρκα 
έπί 1041 δήμων, 4—-5 μάρκα έπί 591 δήμων. Ύπό τήν έ- 
ποψιν τής διαίρέσεο>ς τοϋ πληθυσμού κατά πόλεις καί χωρία, 
έν τοΐς άνωτέρω δήμοι; περιλαμβάνονται 38 πόλεις καί 7,994 
χωρία. Κατά μέσον όρον καί καθ' έκαστον κάτοικον,λογω δη
μοτικής φορολογίας, έν έτει .1881 αί μέν πόλεις έπλήρωσαν 
6.53 μάρκα,τά δέ χωρία 2.53. Ύπό γενικήν έποψιν ή άνα- 
λογία τών άμέσων δημοτικών φόρων καθ’ έκαστον κάτοικον έν 
Βαυαρία άπό 2.77 μάρκα τω 1876 άνέβη είς 3.13 τώ 1877, 
είς 3 28 τώ 1878, ίνα καταβή είς 3.22 τω 1880 καί είς 

3.16 τώ 1881 . Έν Βαυαρία οί δημοτικοί άμεσοι φόροι άποτε- 
λοϋσιν 71 τοΐς ο ο τών δημοσίων άμέσων φόρων. Συγκριτικώς 
πρός τούτους είναι I—5() τοϊς ο'ο είς 2,846 δήμους, 51 — 
100 τοΐς ο'ο είς 2,556 δήμους, 101—250 τοΐς ο/ο είς 1633 

δήμους, 251—500 τοϊς ο/ο είς 173 δήμους κκί πλέον τών 

500 τοϊς ο/ο είς 16 δήμους.
Βυρτεμβέργη.—Ή δημοτική φορολογία έν Βυρτεμβέργη 

συνίσταται είς είδος τι προσωπικού φόρου, είς φόρον έπί τών κι
νητών, είς εισφοράς προϊόντων, είς πρόσθετα έκζτοστά τών δη
μοσίων έγγειων φόρων κζί τών έπιτηδευμάτων, είς φόρον έπί 
τοϋ είσοδήματο; μέχρι I τοΐς ο/ο. Ό τελευταίος φόρος είναι 

μικράς σημασίας, διότι μόλις άντιπροσωπεύει τά 7 ο. ο τών λοι
πών, τό πλεΐστον είς τάς πόλεις ών αισθητός. ’Όσον άφορά 
τήν άπό τοϋ δημοσίου έγγειου φόρου κζί ίου φόρου τών έπι
τηδευμάτων δημοτικήν έν Βαυαρία φορολογίαν,άπό 1.77 μάρ
κου καθ’ έκαστον κάτοικον έν έτει 1843,άνέβη αύτη είς 2.65 
τώ 1859, είς 3.28 τώ 1869, είς 6.35 τφ 1879. Μεταξύ 

1911 δήμων, 204 δέν ύπόκεινται είς άμέσους δημοτικούς φό
ρους.Όσον άφοργ. τούς λοιπούς,ή άναλογία τών φόρων τούτων
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σχετιζώς πρός τούς δημοσίους είναι 1—50 τοΐς ο/ο έπι 232 
δήμων, 50—100 τοΐς ο/ο έπι 511 δήμιων, 100—150 τοΐς 

ο/ο έπί 465 δήμων, 150—200 τοΐς ο/ο έπι 268 δήμων, 200 
—250 τοΐς ο/ο έπι 130 δήμων, 250—300 τοΐς ο/ο έπι 63 
δήμων, 300—400 τοΐς ο/ο έπί 32 δήμων ζαΐ πλέον τών 400 

τοΐς ο/ο έπι 6 δήμων.
Έκτός τών αμέσων φόρων άπαντώνται και έμμεσοι φόροι 

είς τάς πόλεις τής Βαυαρίας, άναβαίνοντες καθ' έζαστον κά

τοικον είς 7.04 μάρκα έν Στουτχάρτη, είς 5.40 έν Χαϊλ- 
μπρόν, είς 4.51 έν Γμούνδ, εις 3.92 έν Κωνστάτ, είς 2.96 έν 
Ουλμη, είς 1.45 έν Τυβίγγ/). Είς τά; πόλεις τάς έχουσας 

πληθυσμόν άνω τών 10,000 κατοίκων ή δημοτική καθ' έζα
στον αύτών φορολογία έν έτει 1880 ήτο 8.68 μάρζα άπό έγ
γειων φόρων καί άπό φόρων έπιτηδευμάτων, 0.95 μάρζα άπό 
φόρου έπί τοϋ εισοδήματος, 0.92 μάρζα άπό προσωπιζοϋ φό
ρου, 0.39 μάρκα άπό έμμεσων φόρων. Είς τάς πόλεις τάς 
έχουσας πληθυσμόν 5—10,000 ζατοίζων 6.11 μάρζα άπό 

έγγειου φόρου ζαί άπό φόρου έπιτηδευμάτων, 0.5G μάρζ. άπό 
φόρου έπί τοϋ εισοδήματος, 0.74 μάρζ. άπό προσωπιζοϋ φό
ρου, 0.2 μάρζ. άπό έμμεσων φόρων. Είς τά; πόλεις τά; έχού- 
σας πληθυσμόν 4—5,000 ζατοίζων 6.02 μάρζ.,0.56, 0.75 
0.11 άπό έζάστου τών άνωτέρω φόρων κλιμαζηδόν.

Βάδη. —Ή καθ' έκαστον κάτοικον άπό άμεσων φόρω^ 
δημοτική φορολογία ανέβαινε τφ 1883 είς 19.25 μάρκα έν 

Άϊδελβέργη, είς 17.73 έν Κωνστάντσα, είς 16.95 έν Μαν- 
χάϊμ, είς 14.94 έν Βάδη, είς 12.61 έν Φριμπούργ, είς 1 1.68 
έν Πφορτζάϊμ, εί; 10.27 έν Βροσχσάλ ζαί είς 8.36 έν Καρλ- 
σρούη. Όσον άφορ? τους έμμεσους φόρου; 5.54 μάρζα έν Βά- 
δη, 4.58 έν Κωνσταντία,3.67 έν Πφορτζάϊμ, 3.57 έν Καρλ- 
σρούη, 3.10 έν Φριμπούργ ζαί 2.19 έν Μανχάϊμ. Έν γέ- 

νει ζατά τάς άνωτέρω όζτώ πόλεις, ζατά μέσον ορον, τφ 
1883 ή δημοτική φορολογία έπεβκρυνε έκαστον κάτοικον διά 
1 3.64 μάρκων έκ τής άπόψεως τών άμεσων φόρων καί διά 2.32 

έκ τής άπόψεως τών έμμεσων. Οί άμεσοι φόροι λοιπόν προ
πορεύονται έν τή) δημοτική, τής Βάδης διοικήσει είς τό έξα-
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πλάσιον περίπου. Παρά τοΐς λοιποί; δήμοις τής Βάδης ή ές 
άμέσων φόρων δημοτική φορολογία,ζατά μέσον δρον.είναι 6.69 
μαρκα καθ' έζαστον κάτοικον. Πολλα/οϋ αύτών οί δημότζι 

λαμβάνουσι δημοτιζάς γαίας είς άπόλαυσιν.
Όλδβμ.βθΟργον.—Ή επικράτεια αΰτη άποτελεΐται έζ 

τριών τμημάτων, ήτοι τοϋ κυρίως δουκάτου Όλδεμβούργου, 
τής ήγεμονείας Λύβεκ ζαί τής ήγεμονείας Βιρζενφέλδ. Ή άνα
λογία τών δημοτικών φόρων καθ' έζαστον κάτοικον τοϋ πρώ
του τμήματος είναι 7.41 μάρκα, τοϋ δευτέρου 9.70 καί τοϋ 
τρίτου 5.40. Έν γένει καθ’ όλην τήν έπικράτειζν 85 τοΐς ο/ο 
τών δημοτικών φόρων είναι πρόσθετα εκατοστά τών δημοσίων 

άμέσων φόρων.Ή άναλογία τών δημοτικών τούτων έκατοστών 
πρός μέν τόν έγγειον φόρον τής έπικρατείας είναι 88 τοΐς ο/ο, 
πρός δέ τόν φόρον αύτής έπί τοϋ εισοδήματος 153 τοΐς ο/ο. 

ΟΙ δήμοι έν Όλδεμβούργω διαιρούνται είς κοινότητα; πολι
τικά;, τής περιθάλψεως, σχολικά; ζαί εκκλησιαστικά;. 
Έζ τών δημοτικών φόρων έν μέν τφ κυρίως δουζάτω Όλ- 
δεμβούργου 39 τοΐς ο/ο άνήκουσιν είς τάς πολιτιζάς κοινότη
τας, 23 τοΐς ο/ο είς τά; τή; περιθάλψεως, 27 τοΐς ο/ο είς 
τάς σχολιζάς καί I 1 τοΐς ο/ο είς τά; έκκλησιαστικάς- έν δέ 

τή) ήγεμονεία Λύβεκ 29 τοΐς ο/ο άνήκουσιν είς τήν πρώτην 
κατηγορίαν τών κοινοτήτων, 26 τοΐς ο/ο εϊς τήν δευτέραν, 40 

τοΐς ο/ο εί; τήν τρίτην καί 5 τοΐ; ο1 ο εί; τήν Τετάρτην· έν 
δέ τή, ήγεμονεία Βίρκενφελδ 6 τοΐς ο/ο είς τάς εκκλησιαστικά; 

κοινότητα; καί 94 τοΐς ο/ο είς όλας τάς λοιπάς.
Αλσατία καί Λ,ωραί ·η. — Διαιρείται ή χώρα αΰτη 

είς τρία τμήματα, ήτοι είς κάτω ’Αλσατίαν, είς άνω Αλ
σατίαν καί είς Λωραίνην. Ή δημοτική φορολογία αύτής κανο
νίζεται κατά τά πρώην έν Γαλλία ίσχύοντα. Οΰτω τό έκ τών 
άμέσων φόρων μέρος τών δήμων έν μέν τή) πρώτω τμήματι 
(602,015 κάτοικοι) άναβαίνει είς 950,706 μάρκα, έν δέ τώ 
δευτέρω (461 ,642 κάτοικοι) είς 1,158,074 μάρκα, έν δέ τφ 

τρίτφ 492,7 13 κάτοικοι) είς 915,818 μάρκα. Έν γένει τά 
τακτικά έσοδα τών δήμων τής όλης έπικρατείας άναβαίνουσιν 
είς 22,000,000 μάρκα, ές ών 42 τοΐς ο/ο έσοδα έκ δημοσίων 
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δικαιωμάτων καί 1 G.80 τοϊς ο]ο έκ δημοτικών δασμών. Δέν 

είναι άπο σκοπού ή άνάλυσι; τής δημοτικής φορολογίας εν τισι 
ιδιαιτέρως πόλεσιν. Έν Κόλμκρ, έπι πληθυσμού 26,000 κα
τοίκων, τακτικός δημοτικές προϋπολογισμό; 600,000 μάρκα, 
έν οις οί δημοτικοί δασμοί 218,000 καί τά πρόσθετα έκατοστά 
50,000. Έν Μέτζ, έπι πληθυσμού 53,000 κατοίκων, τακτι
κός δημοτικές προϋπολογισμός 979.000 μάρκα, έν οις δημοτι
κός δασμός 500,000 και πρόσθετα έκατοστά 98,000. Έν 
Μυλούζη,έπί πληθυσμού 63,000 κατοίκων, τακτικός δημοτι
κός προϋπολογισμός 1,610,000 μάρκα, έν οις δημοτικός δα
σμός 900,000 καί πρόσθετα έκατοστά 377,000. Έν Στρασ
βούργο, έπί πληθυσμού 1 04,000 κατοίκων, τακτικός δημοτι

κός προϋπολογισμός 2,000,000 μάρκα,έξ ών 1,593,000 δη
μοτικός δασμός καί πρόσθετα έκατοστά 275,000. Κατά μέσον 
όρον οί δημοτικοί δασμοί άναλογούσι προς έκαστον κάτοικον έν 

Κολμάρ πρός 8.40 μάρκα, έν Μέτζ πρός 9. ίΟ,ένΜυλούζη πρός 
14 καί έν Στρασβούργο) πρός 16, τά δέ πρόσθετα έκατοστά 

έν Κολμάρ πρός 2 μάρκα, έν Μέτζ πρός 1.80,έν Μυλούζη πρός 
6 καί έν Στρασβούργο» πρό; 2.75.

Δυνάμεθα νά ποιήσωμεν συγκρίσει; τινάς μεταξύ τών δη
μοτικών έσόδων τών έν τοϊς άνω μνημονευθεισών πόλεων τής 
Γερμανίας πρός τάς έν Έλλάδι έπισημοτέρας, άπό τή; άπο- 

γραφής κατοίκων καί προϋπολογισμών του έτους 1 379. Δή
μος Αθηναίων, έπί πληθυσμού 69,000 κατοίκων, προϋπολο
γισμός 737,471 δρ. έξ ών δημοτικός δασμός 267,500. Δή- 

μ^ς Πατρέων, έπί πληθυσμού 34,000 κατοίκων προϋπολογι
σμός 665,738 δρ έξ ών δημοτικός δασμός 373,480. Δήμος 
Έρμουπόλεως,έπί πληθυσμού 21.000 κατοίκων, προϋπολογι
σμός 824,444 δρ. έξ ών δημοτικός δασμός 460.430. Δήμος 
Κερκύρας. έπί πληθυσμού 25,000 κατοίκων, προϋπολογισμός 
324,750 δρ. έξ ών δημοτικές δασμό; 240,340.
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Τά κράτη, είς α επιδιώκεται μετά πραγματικού ζήλου ή 
θεραπεία τής έν γένει νοσηρας οικονομικής καταστάσεως, ζη- 
τούσι νά έπιτύχωσι τού ποθουμένου διά τών οικονομιών έν γέ- 
νει καί διά τής έμψυ/ώσεως τών παραγωγικών των δυνάμεων, 
πρό πάντων μάλιστα όταν αύται εύρίσκωνται ακόμη εις οίον 

και παρ' ήμϊν σημεϊον Ή έκμετάλλευσις τών παραγωγικών 
δυνάμεων τής χώρας ήμών περιορίζεται εις δύο κυρίως κατη
γορίας : εις τήν άνάπτυξιν τών μέσων τής συγκοινωνίας κατά 
ξηράν καί κατά θάλασσαν, περί ών έπραγματεύθημεν έν δυσί 
προγενεστέροι; φυλλαδίοις τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως» 
καί εις τήν έμψύχωσιν τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας, περί 
ών ύπολείπεται νά πραγματευθώμεν καί έπί τής πρώτης τών 

όποιων θίλομεν νύν ένδιατρίψει.
Ώς γνωστόν, έκ τού έπιτυχούς συνδυασμού έργασίας, κε

φαλαίου καί γής έξηρτήθησαν καί θά έξαρτώνται αί πλεϊσται 
και μεγαλείτεραι τών οικονομικών προόδων τών κρατών, έκ 
δέ τής έπιτάσεως τής γεωργικής παραγωγής εύημέρησαν καί 

θά εύημερώσιν είς τάς πόλεις οί πλεϊστοι τών κατοίκων, συν- 
τελούντες είς τήν γενικήν τής /ώρας εύδαιμονίαν. 'Ώστε τά 
ζητήματα τής αύξήσεως τή; καθαρά; τών κτημάτων προσόδου 

άφ’ ένός, καί τής καλλιέργειας τών χέρσων γαιών άφ’ ετέρου, 
είσιν ό θησαυρός ούτινος τήν άνακάλυψιν όφείλουσι διηνεκώς νά 

ζητώσιν οί περί τά οικονομικά παρ' ήμϊν ασχολούμενοι καί οί 
τήν καλλιτέρευσιν τούτων ποθούντες. Καί είναι μ.έν εύχάρι- 
στον νά βλέπη τις, ότι άπό τίνος γίνεται τακτική τι; μελέτη 
πολλών αρμοδίων περί έμψυ/ώσεως τών διαφόρων κλάδων τής 

γεωργίας, ότι παροτρύνσεις πολλαί προέρχονται έκ μέρους τών 
ειδημόνων πρός παραδοχήν τών άλλα/ού έφευρεθέντων τελειο- 
τέρων γεωργικ ίν εργαλείων, ότι προσπάθεια·, καταβάλλονται 
πρός σύστασιν χεωρχικώ»· σχο.Ιύν, ότι σπουδαϊαι μάλιστα δω- 
;εαί έγένοντο πρός τόν σκοπόν τούτον έκ μέρους φιλοπατρίδων
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καϊ φιλοπροόδων τέκνων τοΰ έθνους, δτι έφηρμόσθησαν άχρι 
τοΰδε έλαφρυντικοί τινες προστατευτικοί διά την γεωργίαν νό

μοι, δτι τέλος αρκετά χιλιόμετρα σιδηροδρόμων και πλεΐστα 
εθνικών όδών κατεσκευάσθησαν κτλ., άλλ’ ενόσω τό κυριώτε- 
ρον τών ζητημάτων μένει είσέτι άλυτον, ένόσφ ούδεμία άκόμη 
οροντϊς κατεβλήθη παρά τών κυβερνήσεων, οϋτε παρά τών 
πλουσίων ιδιωτών, πρός σύστασιν τών καλώς ίννοουμένων καϊ 

πρεπόντως λειτουργουσών χεωρχεαώ»· τμαπεζώκ, ή έμψύχωσις 
τής γεωργίας, άντί νά πραγματοποιηθώ κατά τήν γενικήν έ- 

πιθυμίαν, άντϊ νά άποβη ό κυριώτερος μοχλός πρός άναστή- 
λωσιν τών οικονομικών μας, θέλει κοσμεί τά; στήλας φυλλα
δίων τινών ή εφημερίδων, καθώς καί τάς τραπέζας ή τάς βι- 
βλιοθήκας τών περί τά τοιαϋτα άσχολουμένων.

Δέν θά ήτο δυσχερές έργον, νά άναλάβη τις ένταΰθα τήν 
άπόδειξιν τών λόγων τής παρ’ ήμΐν παραμελήσεως τής κατη
γορίας ταύτης τών παραγωγικών τής χώρας δυνάμεων. ’Αρ
κεί νά ρίψη,πανταχοΰ όπου καϊ άν διέλθη, τό βλέμμα έπι τών, 
ένεκεν κλιματολογικών αιτίων, τά μάλα έπιτηδείων πρός καλ
λιέργειαν γαιών, οίασδήποτε έλληνικής επαρχίας, ίνα παρατη- 
ρήση τήν κατά τά8/10 γυμνότητα αύτών καϊ έδραιώση έν έαυτώ 
τήν πεποίθησιν ότι ή έλλειψις τής πίστεως καί ή ανυπαρξία τών 
κεφαλαίων είσί τό καθαρόν αίτιον τής δυσαρέστου ταύτης ση
μερινής κατασάσεως. Και είναι μέν άληθές ότι ή ατομική ενέρ
γεια ύπάρχει κατά τό μάλλον καί ήττον παρ’ήμΐν, και όφείλει 
φυσικώς νά ύπάρχη,, άφοΰ αύτη είναι ή κυρία πηγή καί ή ά- 
ληθήςνβάσις, έφ’ ής επαναπαύεται τό μέλλον τών έργατικών 
τάξεων, άλλ’ εκτός ταύτης άναγκαϊα έπίσης τυγχάνει καϊ ή 
πίστις, ή ψυχή αύτη τής γεωργίας, τής βιομηχανίας καϊ τοΰ 
έμπορίου, άνευ τής όποιας ή γή καταλλήλως ίσως ήδύνατό νά 
παραβληθώ πρός σώμα έστερημένον τροφής καϊ δυνάμεων. Παρ’ 

ήμΐν όμως ή πίστις ούτε ώ; προσωπική, ούτε ώς πραγματική 
τυγχάνει γνωστή,διότι ούτε τά ηθικά έχέγγυα, άτινα συνεπι- 
φέρουσι τήν έμπιστοσύνην τοΰ δανειστοΰ, ούτε τά ένέχυρα καϊ 
αί ύποθήκαι εύρίσκονται είς τό άπαιτούμενον εΰάρεσον σημεϊον, 
όπως έλκύσωσι τά αναγκαία κεφάλαια πρός καλλιέργειαν τής 

γής Ή προσωπική πίστις έν Έλλάδι δέν εΐναι παρά προ
σόν καϊ τοΐς πλουσίοις αύτοΐς δυσκόλως χορηγούμενον παρά 
τοΰ κεφαλαιούχου, ή δέ πραγματική ούδέ κατ’ έλάχιστον βαθ

μόν δύναται νά χορηγηθώ είς τούς άναλαβόντας τά τής μικράς 
καλλιέργειας, ήτις σχεδόν κατά τό όλον ισχύει παρ’ ύμΐν, είς 
τούς μικρούς δηλαδή γαιοκτήμονας έκείνους, έξ ών βρίθει ή 
χώρα ήμών καϊ τών όποίων ή κτηματική περιουσία, ασήμαν
τος ουσα, άδυνατεΐ ώς έπϊ τό πλεΐστον νά έξασφαλίση τό πρός 
καλλιέργειαν τής ιδιοκτήτου γής άναγκαϊον χρήμα, όπερ φυ- 
σικω τώ λόγω άρνεΐται ό κερδοσκόπος κεφαλαιούχος νά δανεί" 

ζη τώ γεωργώ, έπϊ μετρίω μάλιστα τόκω, ενόσω δύναται νά 

εύρίσκη έπωφελεστέρας τοποθετήσεις.
"Ωστε κυριολεκτικώς δυνάμεθα νά είπωμεν, ότι διά τόν 

γεωργόν δέν ύπάρχει σήμερον παρ’ ήμΐν πίστις. Τά άνεγνωρι- 
σμένα τραπεζικά ήμών καταστήματα έχουσι και ταϋτα, 
έκτός τών’ άλλων κεφαλαιούχων, κλείσει τάς θύρας των πρός 
τάς Απαιτήσεις τών μικρών γαιοκτημόνων, ούτοι δέ έν τή στε
ρήσει των ταύτη τή χρηματική καϊ τούς ίδιους τυχόν άγρούς 
έγκαταλείπουσιν άκαλλιεργήτους καϊ τούς δυναμένους είς τά 

περίχωρα τής διαμονής των νά καλλιεργηθώσι παρορώσιν, έν 
δέ τή Απελπιστική των ταύτη καταστάσει, καϊ ινα μή άφή- 
σωσιν έκ πείνης τά κώλα έν τή έρήμω,άφοΰ ούδαμοΰ εύρίσκου- 
σιν άλλην έργασίαν, λαμβάνουσι τήν άγουσαν πρός τό έτερον 

ήμισφαίριον,νομίζοντες ότι έκεϊ θά εύρωσι τήν γήν τής έπαγγε- 
λίας....’Εάν όμως ήτο δυνατόν νά εύρεθή τό μέσον τής συμφε- 
ρούσης τ·ή γεωργική κλάσει παροχής τών αναγκαίων μικρών 

σχετικώς κεφαλαίων, πρός διευκόλυνσιν τών γεωργικών έργα» 
σεών, τότε ού μόνον τό ρεΰμα τών κατά πολλάς έκατοντάδας 
άχρι τοΰδε γενομένων μεταναστεύσεων Οά κατέπαυεν άμέσως, 
άλλά καϊ τήν πατρίδα ήμών, μετά παρέλευσιν όλίγων έτών, θά 
έβλέπομεν άπο άκρου είς άκρον ένδεδυμένην τήν πρασίνην καϊ 
άνθηράν παραγωγικήν τοΰ πλούτου στολήν καϊ τήν ευημερίαν 

τής χώρας έξησφαλισμενην.
Αί παρ’ ήμΐν πλουτολογικαϊ τής γεωργίας πηγαϊ τυγχά- 

νουσι ποικίλαι καϊ μεγάλης αφθονίας, οϊ δέ κοινωνικοί όροι ού- 
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δέν παρουσιάζουσι σημαντικόν κώλυμα πρός την όσον αίόν τε 

έντεταμένην τής γης έκμετάλλευσιν. Έν τούτοις ή 'Ελλάς, 
κατά τινα στατιστικήν πληροφορίαν, μόλις παράγει τό */ 3 τών 

άναγκαιούντων αύτή δημητριακών καρπών, ενώ άρίστως ήδύ
νατο νά παράγη, διά καλής τίνος καλλιέργειας άπασών τών 
καταλλήλων γαιών,παραπλησίαν,εί μή άνωτέραν,έξαγωγήν τώ 
άναγκαιοΰντι αύτή όλικώς καΐ έτησίως ποσω;1) Τά κα'ι παρά 
τοΐς προγόνοις ήμών γνωστά και λαμπρά θεσσαλικά εκείνα 
πεδία, άτινα τοσοΰτον έπιτήδεια έτι καΐ σήμερον τυγχάνουσζ 

πρός παραγωγήν τοΰ τύγτηστάρου ιΐδονζ z&r σπόρων, ώς άπε- 
κάλεσε τόν σίτον ό Robeit Peel, είσίν ανεπαρκή κατά τήν 

παρούσαν ώραν καΐ διά τάς άνάγκας αύτών τών κατοίκων 
των, ένφ καΐ έπί τουρκοκρατίας άκόμη έξή^οντο πολλαΐ έκα- 
τοστύες χιλιάδων κοιλών, ώς περίσσευμα ! Είναι δ' άρκούν- 

τως περίεργον, οτι αί κατά καιρούς κυβερνήσεις ήμών διατάσ- 

σουσι συνήθως λιτανείας καΐ τά παραπλήσια, έν καιρώ άνομ- 
βριών,καθ' ήν εποχήν καΐ είς τούς άδαεστέρους τών εύρωπαίων 

γεωργών τυγχάνουσι γνωστά τά αίτια τών συνήθων άνομβριών, 
καΐ οτι ταΰτα αίρονται διά τής τών δασών φυτείας καΐ τής 
προστασίας αύτών άπό τών πυρκαϊών καΐ λοιπών βανδαλικών 
πράξεων, άφ ών ούδείς τών αρμοδίων ήδυνήθη άχρι τοΰδε νά 
διάσωση τά όλικώς σχεδόν είς τινα μέρη καταστραφέντα πέ

ρυσι βαθύσκια δάση κα'ι κατά μετριώτερον βαθμόν είς άλλα 

συνεχώς άπό τής συστάσεως τοΰ πρωτύπου τούτου βασιλείου 
πυρπολούμενα ! Άλλ’ έκτός τών δημητριακών καρπών, είς 
όπόσας οίνοφυτείας δέν ήδύνατο νά έπιδοθή ή γεωργική 

παρ' -ήμΐν κλάσις, άφοΰ ή φύσις έπροίκισε τήν ήμετέραν χώραν 
μέ τά κατ' έξοχήν ώναγκαΐα πρός τοΰτο προαπαιτουμενα ; Ή

(1) "Εκζστσν τιτσαγωνιζόν μυριάμιτρον τ.χρίγιι σήμερον ζχτί μέσον ορον 
ΐν Έλλάδι 2 1)2 Εως 3 κοιλά δημητριακών καρπών, ένώ ίν Βιλγίφ τό τετρα
γωνικόν μυριάμιτοον παράγει 18 κοιλά καί έν 'Αγγλία 13. Ή καλλιεργούμενη 
έκτασις τών γαιών ύπολογίζεται έν Έλλάδι εις 8 περίπου εκατομμύρια στρεμ
μάτων, ό δέ λίγος τής ολικής έκτάαιως τών γαιών τιντών πρός τήν ολικήν 
έκτασιν τοΰ βασιλείου εΐναι περίπου 20 0)0, ενώ έν Γαλλία, είναι 55 0)0.

Ελλάς, κατά τούς έλαχίστους ορούς, παράγει σήμερον 140 

έκατομμύρια περίπου όκ. οίνου, ήτοι έν εύφόροις έτεσιν 130— 
150,000,000 καί έν άφόροις 1 00 —120,000,000, ένώ ήδύ

νατο, κατά τούς υπολογισμούς τών ειδικών, νά άναβή ή ένι- 

αυσία οινοπαραγωγή καί είς τό δεκαπλάσιον, καθό μενουσών 
άκαλλιεργήτων πλείστων γαιών, προσφόρων είς άμπελοφυτείαν. 
Τά αύτά δέ βεβαίως δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν κα'ι διά τήν 
καλλιέργειαν τών έλαιοδένδρων, τών όπωροφόρων δένδρων, τοΰ 
βάμβακος κτλ κτλ., ών ή παραγωγή ήδύνατο άναμφιβόλως 
νά πολλαπλασιασθή, έάν ήτο δυνατόν νά έμπνεύσωμεν τήν 

πρός τήν γήν πίστιν τών κεφαλαιούχων καΐ έάν ήτο κατορ
θωτόν νά παράσχωμεν τή πενομένη σήμερον γεωργική κλάσει 
τά άναγκαιοΰντα αύτή μικρά σχετικώς χρηματικά κεφάλαια.

"Ωστε, άφοΰ ή γή τυγχάνει εύφορος κα'ι αρκούντως έκτε- 
ταμένη άναλόγως τώ άριθμω τών κατοίκων, τά πρώτα κα'ι 
άπαραιτήτως ώναγκαΐα πρός έκμετάλλευσιν αύτής συστατικά 
ίιπάρχουσιν.Ελλείπει όμως ή παρά τών πολιτικών άνδρών τής 

χώρας τελεία κατανόησις τών άληθών άναγκών αύτής, έκτός 
δέ τής έλλείψεως ταύτης δέν εύρέθησαν άκόμη τά κεφάλαια 
καΐ ή πίστις. Καΐ περί μέν τής παντελούς άγνοιας τών άναγ
κών τής χώρας ήμών έκ μέρους τών ιθυνόντων τάς τύχας τοΰ 
έθνους, περιττόν ίσως Οά ήτο νά είπωμεν, ίτι πάντες σχεδόν 

συγχέουσι τούς τρόπους, δΓ ών δύνανται νά έξυπηρετηθώσιν αί 
άνάγκαι αύται καί οτι ζητοΰσι ταυτοχρόνως νά θεραπεόσωσι 
ταύτας, άγνοοΰντες τούς στοιχειωδέστερους οικονομικούς κα
νόνας. Είναι δυστύχημα δτι,ένόσφ εξακολουθεί ίσχύουσα παρ’ 

ήμΐν ή γνωστή συγκέντρωσις καΐ ή τρομερά παρούσα βου
λευτοκρατία, ή ιδιωτική πρωτοβουλία θά βραδύνη άκόμη νά 
έγερθή τοΰ ληθάργου, είς ον εύρίσκεται καταβεβυθισμένη παρά 
τών κατά καιρούς κυβερνήσεών μας, ούτω δέ έπί οίουδήποτε 
ζητήματος ή κυβερνητική έπέμβασις θά νομίζηται δυστυχώς 
απαραίτητος πρός εύόδωσιν. Άλλ’ένόσω έπικοατεΐ συγχρόνως 

καΐ ή έκτεθεΐσα σύγχυσίς ιδεών παρά τώ κύκλω τών πολιτευ- 
τών μας, τά άποτελέσματα θά έξακολουθώσι νά ώσιν όλέθρια 

διά τήν πατρέία μας. Διά ταΰτα δέ πάντα άκριβώς, τήν βιο-



208 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠίΗΕίΙΡΙίΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΤΟΥ ΑΑΟΥ 209
μηχανίαν οί πολιτικοί μας νομίσαντες ώς τόν άσφαλέστερον 

λιμένα πρός σωτηρίαν τοΰ κλυδωνιζομίνου οΐκονομικώς σκάφους 
ήμών, πρός ταύτην κατέφυγον κατά πρώτον καί πρός προστα
σίαν ταύτης ήγειρον τά κυκλώπεια τελωνειακά τείχη. Ιίολύς 
όμως χρόνος δέν παρήλθεν άπο τής συστάσεως των κα'ι τά βιο

μηχανικά τοΰ Πειραιώς κατασήματα έστόλισαν τάς Ούρας των 
διά τεμαχίων λευκών στενών ταινιών κα'ι δι’ όλίγων σφραγί
δων έξ Ισπανικού κηροΰ, αί δέ έογατικαί τάξεις, παντοίοις φό- 
ροις βεβαρυμέναι, στεροΰνται ίσως άκόμη κα'ι αύτοΰ τοΰ επι

ούσιου άρτου. Δέν δύναται μ’ όλα ταΰτα νά ίσχυρισθή τις,ότι 
ή κατάστασις αύτη δέν είναι φυσική,διότι, έκτός τοΰ ότι ό τό
πος ήμών τυγχάνει φύσει γεωργικός, ή οικονομολογική επι
στήμη μας διδάσκει,ότι «ή βιομηχανία δέν είναι τό πρώτον καί 
κύριον μ-έσον τής άναπτύξεω; τών οικονομικών τοΰ κράτους· 
τά πρωτεία δέον νά δίδωνται πάντοτε είς τήν γεωργίαν». Καί 

πραγματικώς, άμα τά γεωργικά προϊόντα παραχθώσιν έν 
άφθονία,όταν γεννηθώσι περισσεύματα καί κατορθωθή ή εις τό 
έξωτερικόν εξαγωγή των, μετά τήν έν τω έσωτερικώ ίκανο- 
ποίησιν τών Αναγκών τής χώρας, όταν τέλος ό πληθυσμός 
άποβή πυκνότερος καί τό χρήμα καταστή άφθονώτερον, τότε 
μόνον δύνανται οί Αρμόδιοι νά προστατεύσωσι τήν γεννωμένην 
βιομηχανίαν. "Ωστε παρ’ ήμ.ϊν οί στοιχειώδεις ούτοι όροι άνε- 
στράφησαν, χειμαιρικώς δέ ζητοΰμεν νά έπισπεύσωμεν τήνεύη- 
μερίαν τής βιομηχανίας πρό τοΰ νά έζασφαλίσωμεν έκείνην 
τής γεωργίας. Όποιαν τώρα ζημίαν ή σύγχυσις αύτη τών 
Αληθών Αναγκών τής χώρας ήμών έπήνεγκεν είς τήν ευημερίαν 
καί τήν πρόοδον ταύτης, πάντες σχεδόν γνωρίζουσιν καί δέν 
θά ήτο Αλυσιτελές, πρό τής όριστικής λύσεως τοιούτων σοβα
ρών ζητημάτων, νά έλαμβάνετο είς τό μέλλον ύπ’ δψιν ή 
γνώμη τών έμβριθών περί τά οικονομολογικά παρ’ ήμών προ
σώπων. — Περί δέ τής Ανυπαρξίας τών κεφαλαίων καί τής 
άναγκαιούσης διά τήν γεωργικήν κλάσιν πίστεως είναι βεβαι- 
ότατον, ότι άμα αί Ανάγκαι αυται ίκανοποιηθώσι καί άμα ή 

Ανωτέρα καί σώφρων κυβερνητική έπίβλεψις έπέλθη κατά τάς 
Απαοχάς ταύτας, πρός ευεργετικήν Αρωγήν, άμα πρός τούτοι;

έκπαιδευθή κάπως ή ευφυής, ύπομονητική καί έργατικωτάτη 
γεωργική τάξις καί αί υπέρ τής γεωργίας εφευρέσεις έφαρμο- 
σθώσι παρ’ ήμϊν, τότε, μετ’ ού πολλών έτών παρέλευσιν, δυ
νάμεθα νά προίδωμεν τήν εύημερίαν τής χώρας καί νά θεω- 
ρήσωμεν ταύτην τελείως έξησφαλισμένην.

Έφ’ όσον λοιπόν τά κεφάλαια καί ή πίστις έλείπουσι, τό 
Αγροτικόν παρ’ ήμϊν ζήτημα θά μένη εις ο’αν εύρίσκεται καί 
σήμερον θέσιν, ένώ, άμα τά χρηματικά μέσα έξευρεθώσιν, Αδύ
νατον είναι νά μή έκμεταλλευθώσι καί παρ’ ήμϊν οί άχρι τοΰδε 

Ανεκμετάλλευτοι πόροι. Ύπό τοιαύτην έποψιν, ευτύχημα 
διά τήν πατρίδα ήμών δύναται νά θεωρηθή,ότι ή οικονο

μική έπιστήμη καί αί σωτήριαι έμπνεύσεις τών οικονομο
λόγων ούδέν άφησαν άκατόρθωτον, διότι τήν έλλειψιν τών κε
φαλαίων καί τής πίστεως, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, άνεπλή- 

ρωσαν βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον διά τής φιιόοϋς καί τών Λαΐ- 
χύν τραπχζ&ν· Μικρά δέ έπισκόπησις τών άλλαχοΰ ίσχυόντων 
δέν θά ήτο περιττή ένταΰθα, καθόσον μάλλον διά τής παρα
δοχής τών έκεϊ γενομένων εύκολύνεται τό έργον τών καί παρ’ 
ήμϊν, θαττον ή βράδιον, μελλόντων νά άναλάβωσι τούς εύ- 
γενεϊς τούτους ύπέρ τής έμψυχώσεως τής γεωργίας Αγώνας.

Κατά τάς Αρχάς τοΰ 17ουαίώνος, ή Σκωτία έθεσεν είς 
ένέργειαν τάς σωτηρίους Αρχάς τών οικονομολόγων, δι’ ών τά 
κεφάλαια καί ή πίστις ήτο δυνατόν νά έξευρεθώσι διά τής συ
στάσεως τών μικρών έκείνων τραπεζών, αΐτινες ειχον ώς πρό
γραμμα, 1) νά μή δίδωσιν έπ'ι δανείω χρήματα παρά εις τούς 

μετόχους των μόνον καί είς τούς καταθέτοντας τακτικώς τάς 
ώρισμέναςκαταβολάςτων είς τάκαλούμενα ταμιιυτήρια φίΐύοΰς, 
έφ’ όσον αί καταθέσεις αύται ήδύναντο νά παρέχωσιν έγγύησίν 
τινα καί 2) νά δανείζωσιν είς μόνους έκείνους,οΐτινες ήτο γνω
στόν, ότι θά έδαπάνων τό δανεισθέν χρήμα είς γεωργικάς, έμ- 
πορικάς ή βιομηχανικά; έπιχειρήσεις. Τοιουτοτρόπως πασα ή 
φειδώ τών έργατικών τάξεων,διασωθεϊσα έκ τής μέθης καί τής 
σπατάλης καί είσελθοΰσα είς τά ταμεία τών τραπεζών τούτων, 
έξήγετο κατόπιν έκ τούτων, "να διά τής Ατομικής έργασίας τοΰ 
γεωργικού πληθυσμοΰ τής Σκωτίας χρησιμεύσει ττρύς καλλιίρ- 
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γειαν τών γαιών καί μετατρέψη τό έδαφος άπό άφόρου είς ?ν 
τών εύφορωτέρων της Εύρώπης.

Κατά τύ αύτό ύπόδειγμα έσυστήθησαν ΰπο τοΰ φιλάνθρω
που Shulz.e έν Delitsli καί λειτουργούσε τοσοϋτον εύεργετικώς 

αί πρώται τράπβζαι τον .Ιαοΰ, μέ την διαφοράν οτι, έν μέν τή 
Σκωτία αί τράπεζαι αυται έδάνειζον καί είς μεγάλους γαιοκτή- 

. μονας καί διά μεγαλειτέρων ποσών,ένώ έν Γερμανία δέν δανεί- 
ζουσιν έτι καί σήμερον παρά είς τούς μικρούς γεωργούς καί εϊς 
τούς μικρούς βιομηχάνους.Τά κεφάλαια τών τραπεζών τοΰ λαοΰ 

κατατίθενται παρά τών μετόχων, ών έκαστος ύποχρεοΰται είς 
πεντηκοντάφραγκον κατ' έλάχιστον δρον καταβολήν, γενομέ- 
νην κατά βούλησιν έντός μακροΰ ή όλιγοχρονίου διαστήματος, 
κατά λόγον πεντηκονταλέπτου τούλάχιστον μηνιαίας κατα- 
θέσεως. "Αμα συμπληρωθή τό ποσόν τών 50 φράγκων, δέν 

απαγορεύονται μέν αί μεταγενέστεραι καταθέσεις, άλλ’ έπ' 
αύτών πλέον δέν δίδεται μέρισμα μετοχικόν, ώς έπί τών πρώ
των, άλλά μέτριος τόκος. Έπί τών μερισμάτων γίνονται έτή- 
σιαι τακτικα! κρατήσεις, δπως χρησιμεύσωσιν ώς άποθεματι- 
κόν κεφάλαιον τής τραπέζης, διά δέ τάς έτησίας ταύτας κρα
τήσεις, καθώς καί διά τύ τυχόν επιπρόσθετον άποθεματικύν, 
άνοίγεται ιδία μερίς και έπί τή βάσει τοΰ ύλικοΰ ποσοϋ τούτων, 
ώσε’ι έπί χρηματικού ένεχύρου, χορηγούνται τά πρύς τούς 
μετόχους δάνεια, άτινα Οά χρησιμεύσωσι διά τάς γεωργικάς 
των έργασίας καί τά όποια ποικίλουσιν άπό 500 μέχρι 1000 
κα! πλέον πολλάκις φράγκων. Διά τά δάνεια ταϋτα οί μέτο
χοι άποτίουσιν έτησίως ώρισμένους τόκους, άνερχομένους κατ’ 
άνώτατον δρον είς 5 °/0, έκτύς ποσοστών τινων προμήθειας,και 

ΰποχρεοΰνται πρύς, έν συμπεφωνημένη εποχή, έπιστροφήν τών 
δανεισθέντων χρηματικών ποσών, είτε όλικώς,είτε μερικώς.

Και έν 'Ιταλία αί τράπεζαι αύται τοΰ λαοΰ, «ίσαχθεΐσαι 
πρό πολλοΰ, ώς έλατήριον είχον τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, 
βοηθουμένην και ώθουμένην, κατά τά πρώτα βήματά της, 
παρά τής κυβερνητικής έπεμβάσεως. Βαθμηδόν δέ καί κατ’ 
όλίγον, ού μόνον είς τάς πόλεις, άλλά καί είς τά ελάχιστα χω
ρία συνεστήθησαν ταμεία φειδοΰς, εϊς ά οί άγρόται άπετα- 

μίευον τάς οικονομίας των, τή βοήθεια τών όποίων συνεστή
θησαν καί μετά τινα χρόνον έλειτούργησαν κανονικώς αί τρά· 

πεζαι τοΰ λαοΰ, δι’ ών ίξησφαλίσθησαν έν 'Ιταλία αί σημε
ρινά! γεωργικά! και βιομηχανικά! πρόοδοι, αίτινες κατέπληζαν 
τόν κόσμον. Έν ταϊς τραπέζαις δέ ταύταις ή δίεύθυνσις τών 

έργασιών παρείχετο παρά τών φιλανθρώπων τών πόλεων καί 
τών χωρίων δωρεάν (‘), και τύ κυριώτερον αί οίκονομίαι ένός 
κα! τοΰ αύτού διαμερίσματος διετίθεντο πρύς ίκανοποίησιν τών 
αναγκών αύτού τούτου, ή δέ τοπική φειδώ έδαπανάτο είς το- 
πικάς παραγωγικάς χρείας. Προσέτι τά παρά τών τραπεζών 
τούτων διδόμενα είς τούς άγρότας δάνεια προσεφέροντο πρύς 

άνθρώπους κατά τό μάλλον ή ήττον γνωστούς, ών ή έργασία 
εύρίσκετο καθ’ έκάστην ύπύ τόν έλεγχον τών άλλων άγρο. 
τών, συμμέτοχων τής τραπέζης, έπομένως ή άμιλλα ίγεννδτο 
καί, τή βοήθεια τής πίστεως, έπήρχοντο όσημ.έραι τά λαμπρό
τερα διά τήν ευημερίαν τών κατοίκων τών διαμερισμάτων 

τούτων άποτελέσματα.
Είς πάντα τά λοιπά κράτη τής Εύρώπης, έκτύς όλίγων, 

λειτουργοΰσι πρύ πολλοΰ αί τράπεζαι τοΰ λαοΰ καί τά τής 
φειδοΰς ταμιευτήρια, έπί τή βάσει έκείνων τής Γερμανίας, 'Ιτα

λίας κα! Σκωτίας. Ούτω δέ, μεταξύ τών άλλων κρατών, και 
αύτή ή Δανία άριθμεϊ 500 σχεδόν τραπέζας τοΰ λαοΰ κα! 

ταμιευτήρια, ύπηρετοΰντα τήν γεωργίαν και τήν βιομηχα
νίαν, μέ κεφάλαια ύπερβαίνοντα τά 300,000,000 φράγκων. 
Έφ' άπασών δέ τών χωρών τούτων βασισθέντες έπι τής φει- 
δοΰς καί τής ήθικότητος τών έργατικών καί γεωργικών κλά
σεων, οι θελήσαντεςν ά έμψυχώσωσι τήν γεωργίαν κα! τήν βιο
μηχανίαν,δύνανται νά διϊσχυρισθώσι σήμερον, δτι πραγματικώς 
είργάσθησαν ύπέρ αύτών κα! τής εύημεοίας τής πατρίδος των.

Παρ' ήμΐν δυστυχώς ούδέν άχρι τοΰδε έγένετο ύπέρ τής γής 
κα! πρύ πάντων ύπέρ τής γεωργικής τής χώρας ήμών κλά-

(1) Οΰτω χαΐ αύτής τής περιβόητου Τρατίζης τοΰ Λαοΰ εν Μιλάνω τά πο
λυάσχολα Εργα διευθύνονται παρά τών εκλεκτών τής Ιταλικής ταύτης πόλεως 
άνδρών δωρεάν. Σημειωτέου δέ δτι ένώ τά κεφάλαια τής τραπέζης ταύτης, 
κατά τήν σύατασίν της, ήτοι τδ 1865, άνήρχοντο είς 27,000 φρ., όπερβαί- 
νουσι ταϋτα «ήμερον τά 40,000,000 φρ.



212 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΙΙΣ ΕΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 213

σεως, διότι οί μέν πολίτικοι νόβς δέν έσχόν τόν αρμόδιον χρό

νον νά μελετήσωσι τά ζωτικώτατζ ταΰτα διά την ύπαρξιν τοΰ 
κράτους ήμών ζητήματα, οί δέ κέφαλαιοΰχοι, εις άλλας έπι- 

χειρήσεις ίκανοποιοΰντες τάς κερδοσκοπικάς έπιθυμίας των, 

παραμελοΰσι τήν γήν νομίζοντες, ότι άδύνατον είναι νά προσ- 
σφέρη αύτη είς τόν καλλιεργητήν της πλέον τών 3 °/0· Ή 

γενικώς όμως επικρατούσα παρ’ ήμΐν ιδέα αύτη είναι καιρός 
νά έκλειψη, καθόσον μάλιστα δέν έχεται ούδεμιάς άληθείας, 
πασίγνωστον δέ τυγχάνει οτι όσον πλειότερον δαπανα τις διά 

τήν γήν, τοσοΰτον περισσότερον αύτη αποδίδει. Άλλ’ ή πρός 
τήν γήν έμπιστοσύνη τών κεφαλαιούχων θά έπέλθη άναγ- 
καίως προϊόντος τοΰ χρόνου, κα'ι μέχρι τής εποχής έκείνης 
δέον νά είσαγάγωμεν ταχέως καί παρ’ ήμΐν τούς θεσμούς τών 

τραπεζών τοΰ λαοΰ και νά έμψυχώσωμεν τήν πίστιν, προστα- 
τεύοντες τήν φειδώ καί μετοχετεύοντες τά άποταμιεύματα 

τοΰ γεωργοΰ και τοΰ εργάτου έκάστου χωρίου πρός τήν γήν 
τούτου, ώς άλλο εύεργετικόν ύδωρ έν μεγάλη ανομβρία. Τά 
ζητήματα ταΰτα δέν θά έκθέσωσι τήν χώραν μας είς μεγά
λας δυσχερείας. Είσίν άπλούστατα κα'ι άρκεΐ νά δοθή ώθησίς 

τις έκ μέρους σημαινόντων προσώπων, έως δτου κεντηθή κα
ταλλήλως ή χορδή τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οί βουλευταί 
έκάστου νομοΰ, ή και μερικώτερον οί είς τάς έπαρχίας άνήκον- 
τες, δύνανται εύκόλως, νομίζομεν, νά καλέσωσι πέριξ αύτών 
τούς τιμιωτέρους τών μικρεμπόρων, τών γεωργών, ή τών μι

κρών βιομηχάνων, κα'ι δι’ αύτών νά σχηματίσωσιν άμέσως 
έταιρίας άλληλοβοηθείας. Μερίς τών μηνιαίων αύτών κατα
βολών άς χρησιμοποιηθή πρός συγκρότησιν ταμείων φειδοΰς, 
έάν νομισθή ότι ταΰτα θά ήτο δύσκολον νά συστηθώσι κατά 

πρώτον άπ’ εύθείας, καί, μετά πάροδον μικροΰ χρόνου, άμα 
τά μικρά κεφάλαια ταΰτα αύζήσωσι κατά τι, άς χρησιμεύσω- 
σιν ώς αί άπαρχα'ι τών κεφαλαίων τών τραπεζών τοΰ λαοΰ, 
ώς λειτουργοΰσιν αύται, καθ’ ά ιδομεν, έν Ιταλία. Έκαστος 

τών άντιπροσώπων τοΰ έθνους ήμών καλόν ώσαύτως θά ήτο 
νά ύποδείζη τό καταλληλότερον έν έκάστη έπαρχία, ή καί έν 
έκάστφ δήμω, πρόσωπον καί τό εύπορώτερον πρός κατά χαρι

στικόν τρόπον διεύθυνσιν τών έργασιών τών τραπεζών τούτων. 
’Ανάγκη άκόμη ή δολιότης καί ή άπάτη, αίτινες δυστυχώς 
συμπαρομαρτοΰσι παρ’ήμΐν είς πάσας σχεδόν τάς επιχειρή
σεις, νά άπομακρυνθώσιν άπό τής έστίας τών εύεργετικών τού
των Ιδρυμάτων, νά διεγερθή δέ παρά τώ μεγάλφ σχετικώς 
αριθμώ τών καλών καί εύπορων πατριωτών ή χορδή τής εύ- 
ποιΐας καί νά γίνη γνωστόν αύτοΐς, ότι ή διάθεσις έλαχίστου 
χρόνου πρός διεύθυνσιν τοιούτων εργασιών θέλει είσθαι τό κύ
ριον τής εύοδώσεως αίτιον καί ότι ή ήθική ίκανοποίησις τού
των θέλει βεβαίως έπέλθη διά τής έκπληρώσεως τοσοΰτον 
ωφελίμου διά τήν πατρίδα καθήκοντος.

Διά τών διηνεκών τούτων προσπαθειών, αίτινες συντόμως 
δέον νά καταβληθώσιν, υπάρχει μεγάλη έλπις, ότι ή γεωργι
κή παρ’ ήμΐν κλάσις θέλει άνυψωθή έκ τής ταπεινής κατα- 
στάσεως είς ήν ήδη εύρίσκεται. Είναι πρός τούτοις βέβαιον 

δτε, διά τών ταμιευτηρίων τής φειδοΰς καί τών τραπεζών τοΰ 

λαοΰ, οί παρ’ ήμΐν φυγόπονοι θά γίνωσι φι,Ιόπονοι, καί ότι τής 
μεταμορφώσεως ταύτης έχει σπουδαίαν καί άπαραίτητον άνάγ
κην ή πατρίς, όπως διά τής τάξεως τών φιλόπονων τούτων 

συντελέσωσιν οί άρμόδιοι πρός διέγερσιν τής νέας οικονομολο
γικής καί ήθικής έπαναστάσεως, ήτις θά άποφασίση περί τής 
βεβαίας εύημερίας τής Ελλάδος.

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Είναι άζιον παρατηρήσεως διά τήν Ελλάδα ιδιαιτέρως, οτι 
ένώ ή ’Ολλανδία στερείται όπως καΐ ή Ελλάς, κατά τήν μέ
χρι τοΰδε τούλάχιστον πείραν, φυσικών ύπό τό έδαφος της είς 

γαιάνθρακας προμηθειών, έν τούτοις έπί τής άτμοκινήτου βιο
μηχανίας βαδίζει κανονικώς άπό προόδου είς πρόοδον. Άπό 
2159 άτμοκινήτων έργοστασίων έν έτει 1877 ή όλλανδική 

βιομηχανία ήρίθμει 2929 τώ 1883. Κατά τήν έπίσημον έρευ
ναν, ήν ώργάνισεν ή βουλή τής ’Ολλανδίας κατά τό παρελθόν 
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έτος, τά ατμοκίνητα έργοστάσια της χώρας ταύτης κατά μέν 

την άρχήν τής άνωτέρω έξαετίας (1877—1883) περιεϊχον 
2,952 λέβητας και 2,775 άτμοκΛήτους μηχανάς δυνάμεως 
31,451 'ίππων, κατά δέ τό τέλος 3,763 λέβητας και 3,519 
άτμοκινήτους μηχανάς δυνάμεως 44,603 'ίππων. Κατά μέσον 
δρον έκαστη μηχανή έν τή Ολλανδική βιομηχανία είναι 12 
ίππων, ένω έν τή πρωσσική βιομηχανία είναι 30 ίππων. Ση- 
μεϊον δτι ή ολλανδική έχει μάλλον τόν χαρακτήρα τής μικρας 
βιομηχανίας.

Ό ημερήσιος χρόνος τής έργασίας έν τοϊς έργοστασίοις τής 
Ολλανδίας είναι μείζων τοΰ συνήθους έν άλλαις χώραις. Τοι

ουτοτρόπως έν τοϊς μεγάλοι; μηχανικοϊς άρτοποιείοις ή εργα
σία διαρκεϊ 12—14 ώρας κα! έν τοϊς μικροϊς 14—16 ώρας. 
Ή νυχθημερόν εργασία απαντάται εις τά άρτοποιεΐα, τούς άτ- 
μομΰλους, τά ζυθοποιεία, τά ύελοποιεΐα, τά χαρτοποιεϊα, τά 

έργοστάσια τής ζακχάρεως, τοΰ φωταερίου κλπ. Οί έργάται 
διαιρούνται είς δύο κλάσεις, έξ ών ή μέν έργάζεται τήν ημέραν 

ή δέ τήν νύκτα. Κατά πασαν έβδομάδα γίνεται έναλ.λαγή κλά- 

σεων. Έν τή έπαρχία Λιμπούργ ήριθμήθησαν 1940 βιομηχα
νικά! ίπιχειρήσεις παντός είδους, ένασχολοϋσαι 11,156 έργά
τας, έζ ών 7, 011 άνδρες,240 γυναίκες έγγαμοι, 733 γυναί
κες άγαμοι, 365 κόραι ήλικίας 16—18 έτών, 614 κόραι ήλι
κίας 12—16 έτών, 986 νέοι ήλικίας 16—18 έτών κα! 1207 
παϊδες ήλικίας 12—16 έτών. Ή παιδική κα! νεανική ηλικία 

αποτελεί τά 39 τοϊς 0/0 τού ύπ’ 3ψιν έργατικού πληθυσμού, 
χωρίς νά ύπάρχη ιδιαιτέρα δι’ αύτήν πρόνοια όσον άφορα τόν 
χρόνον τής έργασίας. Έν "Αμστερδαμ ΰπάρχουσι 5,000 έργά
ται τής ραπτικής, έργαζόμενοι κατ’ οίκον απέναντι ένός μόνον 
έργοστασίου, κατασκευάζοντος έτοιμα ένδύματα δι’ ατμοκίνη
των μηχανών διευθυνομένων ύπό 200 γυναικών, και 5,000 
έργάται τής άδαμαντοτομίας τό πλεΐστον έβραϊοι,κερδαίνοντες 
καθ’ έβδομάδα 90^—100 κα! πλέον έτι δραχμάς.

Εννοείται άφ' έαυτής ή ύπάρχουσα ποικιλία είς τά έργα- 
τικά ήμερομίσθια κατά τούς διαφόρους κλάδους τής βιομηχα
νίας. Τοιουτοτρόπως έν τή κατεργασία τού λίνου, κατ’ άνώ· 

τατον ορον, τό ημερομίσθιον άναλογεϊ καθ’ ώραν, έπ! μέν τών 
έργατών πρός 26 λεπτά, άν πρόκειται περ! έργασίας κατ' απο
κοπήν, κα! πρός 20 λεπτά, άν πρόκειται περί έργασίας ημερή
σιας, έπι δέ τών εργατριών πρός 14 λεπτά, έπ! δέ τών παίδων 
πρός 10 λεπτά, έν τή μικρά αρτοποιία πρός 20 λεπτά κα! έν τή 
μεγάλη πρός 32 λεπτά, έν τή χαρτοποιία πρός 25 λεπτά έπ! 
τών έργατών κα! πρός 12 λεπτά έπ! τών εργατριών. Έν *Αμ-  
στερδαμ τό ημερομίσθιον τοΰ χρωματιστού άναλογεϊ πρός 34 
λεπτά, τοΰ τυπογράφου πρός 36 λεπτά, τοΰ χαράκτου πρός 
80, τού κοινού έργάτου μέχρι 32 λεπτών κατ’άνώτατον δρον. 
Επιμελής εργάτης έργαζόμενος 10 ώρας καθ’έκάστην,κερδαί- 
νει κατ’ έτος 940 δραχμάς. Ύπό ένδεικτικήν έποψιν κατε- 
στρώθη δ έξής έβδομαδιαϊος προϋπολογισμός χαλκέος έγγάμου, 
έχοντος δύο τέκνα : εισόδημα έξ ημερομισθίου δρ. 12, έκ βοη
θήματος δρ. 3, τό δλον δρ. 15.—Δαπάνη διά τήν τροφήν δρ. 
7,38, διά τό ένοίκιον δρ. 5, διά φωτισμόν κα! θέρμανσιν δραχ. 
1,40, διά καθαριότητα λεπτά 40, δι’ άσφάλειαν λεπτά 12, 
δι’ έκπαίδευσιν λεπτά 40, δι' έφημερίδας λεπ· 24, είς διάφορα 

λεπ. 6, το δλον δρ. 15.
Ο! άνωτέρω άριθμο! τών έργατικών ημερομισθίων τής ’Ολ

λανδίας δέν άνήκουσιν ούτε είς τό κατώτατον ούτε εις τό άνώ

τατον δριον. Απανταχού τό ζήτημα, τής έπαρκείας τής έργα- 
τικής δυνάμεως είς έαυτήν, άποτελεϊ τήν κυριωτάτην έποψιν 

τού περ! ύπάρξεως άγώνος.

ΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ

Πρόκειται ούχ! περ! άναλύσεως τών αμέσων ή εμμέσων φό

ρων, άλλά περ! τής σχετικής άναπτύξεως αύτών έν τή πρα
κτική τών έθνών. Ή μέν δικαιολογία τών φόρων ανάγεται είς 
τήν έποψιν τής άνάγκης, ή δέ άναλογία αύτών είναι άντικεί- 
μενον τής διοικητικής. ’Ιδού πώς είχεν αύτη κατά τούς προϋ

πολογισμούς τής τελευταίας περιόδου έν ταϊς έπομέναις έπι- 

κτρατείαις:
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Έν Γαλλία οί μέν άμεσοι φόροι άπό 271 έκατομ. φρ. έν S- 
τει 1836 άνέβησαν είς 283 τώ 1856, είς 332 τφ 1869, 
είς 4θ2τφ 1883, είς 440 τώ 1887, οί δέ έμμεσοι φόροι άπό 
616 έκατομ. φρ. τώ 1836 άνέβησαν είς 1,033 τω 1656, είς 
1,323 τώ 1869, είς 2,287 τώ 1883,ίνα καταβώσιν είς 2,163 
τώ 1887. Σχετικώς πρός τούς άμέσους φόρους τετραπλάσιοι 
οι έμμεσοι φόροι τώ 1869 καί σχεδόν έξαπλάσιοι τώ 1883, 
δέν ητο δυνατόν νά άκολουθήσωσι περαιτέρω έτι τόν άνάντη 
αύτόν δρόμον. Ή κατάπτωσίς των είναι ενδεικτική. Σημεϊον 

δτι τό ποτήριον ύπερεχείλισε καί ότι, άποτεινόμενοι έν Γαλλία 
πρός τούς άμέσους φόρους περισσότερον τοΰ δσον άπετάθησαν 
τήν έπιοΰσαν τοΰ γαλλογερμανικοΰ πολέμου, έχουσι νΰν πλειο- 
τέρας ελπίδας είς τήν παραγωγικήν έλαστικήτητα τούτων,

άφοΰ έφθασαν εϊς τά τελευταία όρια τής έλαστικότητος τών 
άλλων.

Άφ’ έτέρου έν Πρωσσία οί μέν άμεσοι φόροι άπό 60 έκατομ. 
μάρκων τώ 1 84 4 άνέβησαν είς 84 τώ 1864,είς 145 τω 1884 
καί είς 151 τφ 1886/87, οί δέ έμμεσοι φόροι άπό 116 έκ. 
μάρκων τω 1844 άνέβησαν είς 177 τώ 1864, ίνα καταβώσιν 
είς 95 τω 1884 καί είς 52 τώ 1886/87. Ή νίκη λοιπόν 
είναι πολέμια προς τούς εμμέσους φόρους καί ή ήττα μάλλον 
συμβιβάζεται πρός αύτούς. Δέν πρέπει νά έκπλαγή τις έπί τώ 

άποτελέσματι, τό όποιον ή βιομηχανική προαγωγή τής Γερμα
νίας υπολογίζει είς τήν μετριότητα τής εμμέσου φορολογίας, 
καί ό δημόσιος θησαυρός άναπληροϊ διά τοΰ είς 1,083 έκα
τομμύρια μάρκων άναβιβαζομένου εισοδήματος τών δημοσίων 
κτήσεων τής πρωσσικής έπικρατείας.

Έν Αυστροουγγαρία,όμοΰ ύπολογιζομένων τών δύο τμημάτων 

της, οί μέν άμεσοι φόροι άπό 52 έκατομ. φλωρινίων τω 1824 
άνέβησαν είς 94 έκατομ. φλωρ. τω 1858 καί είς 181.9 (ήτοι 
92.9 έν Αύστρία καί 89 έν Ούγγαρία) τώ 1883, οί δέ έμμε
σοι φόροι άπό 53 έκατομ. φλωρ. τω 1824 άνέβησαν είς 159 
τφ 1858, είς 396 (ήτοι 289.3 έν Αύστρία καί 106.7 έν 
Ούγγαρία) τφ 1883. Κατά τό 1824 έπεκράτει σχεδόν ίσότης 

μεταξύ άμέσων καί έμμέσων φόρων, μετά 34 έτη οί πρώτοι 

είναι πρός τούς δευτέρους ώς 38 πρός 62 τοΐς ο/ο καί μετά 
25 κατόπιν έτη έν μέν τή Αύστρία ώς 24 πρός 76 τοΐς ο 'ο, έν 

δέ τή Ούγγαρία ώς 45 πρός 55 τοϊς ο/ο.
Έν Ρωσσία οί μέν άμεσσι φόροι άπό 74 έκατομ. ρουβλίων, 

τφ I860 άνέβησαν είς 137,6 τφ 1883, ίνα καταβώσιν είς 

126 τώ 1886, οί δέ έμμεσοι φόροι άπό 181 έκατομ. ρουβλ. 
τφ 1866 άνέβησαν είς 411.7 τώ 1883 καί εις 437.7 τώ 
1886. Κατά τό 1866 οί έμμεσοι φόροι ήσαν ύπερδιπλάσιοι 
τών άμέσων, τώ 1883 ήσαν τριπλάσιοι καί τώ 1886 παρ' 

όλίγον νά τετραπλασιασθώσι.
Έν ’Αγγλία τώ 1 884 ύπελογίζοντο οί μέν άμεσοι φόροι είς 

15.2 έκατομ. λιρών στερλ., οί δέ έμμεσοι είς 58.2. Ή άνα- 
λογία τών πρώτων πρός τούς δευτέρους είναι ώς 21 πρός 79 

τοΐς ο/ο.
Έν ’Ιταλία τώ 1883 ύπελογίζοντο οί μέν άμεσοι φόροι είς 

383 έκατομ. φρ. οί δέ έμμεσοι είς 674. Ή αναλογία τών 
πρώτων παός τούς δευτέρους είναι ώς 36 πρός 64 τοΐς ο/ο.

Έν Έλλάδι οί μέν άμεσοι φόροι άπό 12 έκατομ. δρ. τώ 
1867 άνέβησαν εις 16 τώ 1886 καί είς 21 τώ 1888, οί δέ 

έμμεσοι άπό 13 έκατομ. δρ. τώ 1867 άνέβησαν είς 46 τώ 
1886 καί είς 48 τώ 1888. Κατά τό 1867 έπεκράτει σχεδόν 

ίσότης μεταξύ άμέσων καί έμμέσων φόρων, μετά, είκοσιν έτη 
οί έμμεσοι ήσαν τριπλάσιοι τών άμέσων, ίνα μετά δύο κατόπιν 
έτη αύξήσωσιν οί μέν άμεσοι κατά 5 έκατομ. δρ. οί δέ έμμεσοι 

κατά 2.
Έν γένει, καθώς παρατηρεί ό Dufour, αί έκτεθεΐσαι άνα- 

λογικαί σχέσεις τών έμμέσων φόρων πρός τούς άμέσους άποδει- 
κνύουσι τήν μεγάλην τών έμμέσων σημασίαν είς τήν διοίκη- 
σιν τών έπικρατειών. Όοον πλειότερον έπιβαρύνεται ό προϋ
πολογισμός,τόσον βαθύτερον εισχωρεί ή φορολογική μηχανή είς 

τάς πηγάς τής έμμέσου φορολογίας. Οί παραγωγικώτεροι τών 
φόρων είναι οί άντλοΰντες έκ τών πενιχρών βαλαντίων. Δέν 
πρέπει νά λησμονηθή καί ή εύκολία τής άναβιβάσεως τής φο
ρολογικής μονάδος έν τή τών έμμέσων φόρων έπιβολή. Ό φο

ρολογούμενος πολύ περισσότερον αισθάνεται τήνίχεΐρα τοΰ φο-
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ρολόγου, όταν τίθεται έπί τών ώμων του, παρά όταν ύπό τήν 
πλάστιγγα κα'ι τό μέτρον τών έμπορων λειτουργή. Τοιοΰτος 
ανέκαθεν ΰπήρξεν ό κόσμος. Θέλει νά άπατάται καΐ εϊς τό τέ
λος συναθροίζει τά άποτελέσματα. Διότι άδύνατον εΐναι ή φο
ρολογική κατάχρησις νά μή εΰρη τήν ποινήν της κα'ι δι’ έκεί- 
νους, οίτινες τήν ένεργοΰσι, καΐ δε’ έκείνους, οΐτινες τήν ύπο-

ΚΓΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΑ

Ή ιδέα τής προσαρμογής τής σιδηροδρομίας είς τά έργα 

τής κυβερνήσεως, τής μετατροπής δηλαδή τοΰ κράτους εις 

έπιχειρηματίαν μεταφοράς προσώπων καί πραγμάτων διά τών 
σιδηρών οδών, δέν δύναται νά εΐπη τις, οτι στερείται μέχρι 
τοΰδε δοκιμασίας. Έν πολλαΐς χώραις άπαντώνται σιδηρόδρο

μοι άνήκοντες εϊς τήν επικράτειαν κα'ι εκμεταλλευόμενοι ύπ’ 
αυτής, είτε δι’ έπιστασίας, είτε διά μισθώσεως. Έν τώ πρώτφ 
συστήματι ύπάλληλοι τής κυβερνήσεως θέτουσιν εϊς κίνησιν 
τόν όλον μηχανισμόν. Έν τώ δευτέρω συστήματι ή κυβέρνη- 
σις παραχωρεί τήν έκμετάλλευσιν έπι ώφελεία ιδιαιτέρα καθ’ 
έκαστον σιδηρόδρομον προσδιοριζομένη.

Συνεζητήθη κατ’ έπανάληψιν τό ζήτημα κατά πόσον έν γέ- * 
νει ό βιομηχανικός χαρακτήρ δύναται νά συμβιβασθή πρός τόν 
κυβερνητικόν χαρακτήρα. Πρέπει νά όμολογήσωμεν, ότι κα'ι 
είς τάς μάλλον άντιθέτους πρός τοιαύτην τών κυβερνήσεων 
άνάμιξιν έπικρατείας δέν λείπουσιν αί είς παράβασιν τοΰ συ
στήματος των έξαιρέσεις. Παράδειγμα ή ’Αγγλία, ήτις μετά 
διαφόρους περιστροφές άνέλαβεν έπι τέλους τήν τηλεγραφικήν 

συγκοινωνίαν. Τό άποτέλεσμα εΐναι, έλεγε τελευταΐον έν Αγ
γλία ό υπουργός τοϋ έμπορίου πρός τήν βουλήν τών κοινοτή- . 
των, ότι τό κράτος έζημιώθη 500,000 λιο. στερλ. (=12 */,  
—17 έκατομ. δραχ.) κατά τό έτος 1887 έκ τής τηλεγραφι
κής έπιχειρήσεως αύτοΰ.Τόσω συστηματικώς αί διάφοροι άξιώ- 

σεις, πρωτοστατούσης τής πολιτικής, ήλκυσαν πρός έαυτάς 
τήν κυβερνητικήν τής τηλεγραφίας έπιχείρησιν, είτε είς κα- 
τάρτησιν νέων τηλεγραφικών γραμμών.είτε είςέλάττώσιν τών 
τηλεγραφικών τελών κα'ι έν γένει είς άνάπτυξιν τής όλικής 
δαπάνης. Επίσης ή ταχυδρομική έπιχείρησις άνήκει είς τόν 
αύτόν κλάδον τής βιομηχανικής ένασχολήσεως τών κυβερνή
σεων. Ύπάρχουσι καί άλλα είδη βιομηχανικών τοΰ κράτους 
έπιχειρήσεων, πνεύματος ταμιευτικωτέρου, ώς έκεΐνα καθ’ ά 

συνδυάζεται ή φορολογία πρός τό μονοπώλιον. Δέν πρόκειταζ 

περί άριθμησεως όλων.
Όσον άφορα τήν μετατροπήν τής ιδιωτικής τών έταιριών 

σιδηροδρομίας είς δημοσίαν τοϋ κράτους έπιχείρησιν, ή ύποβλη- 
θεϊσα έσχάτως είς τό άγγλικόν κοινοβούλιον πρότασις ύπήρχεν 
έν τοιαύτη μειοψηφία,ώστε δέν έσχε τήν τιμήν τής ψηφοφορίας. 
Άφέθη κατά μέρος άνευ άριθμήσεως τών κοινοβουλευτικών δυ
νάμεων τής ιδέας. Μή λησμονήσωμεν, ότι ή ’Αγγλία είναι 
ή κλασσική χώρα τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Όπωςδήποτε 

ή άφετηρία τής προτάσεως άνεχώρει έκ νόμου ψηφισθέντος τώ 
1844, τόν όποιον ήρμήνευεν ό εισηγητής αύτής ώς περιέχοντα 
τήν βάσιν τής ύπό τοΰ κράτους έξαγοράς τών σιδηροδρόμων.Ή 
άπάντησις τοΰ ύπουργού τοϋ έμπορίου κ. IIicks-Beach περιείχε 
τήν γενικήν έποψιν τών έν Αγγλία κρατουσών έπί τοΰ θέμα

τος ιδεών. Εΐναι ή έξής :
Άνεγνώρισε μέν ουτος, ότι έν πολλοΐς ό συναγωνισμός με

ταξύ τών διαφόρων σιδηροδρομικών έταιριών καθυστερεί, άπό 
συνενοήσεων είς τάς όποιας τό συμφέρον έκάστοτε όδηγεΐ αύ- 
τάς πρός άντιστράτευσιν κατά τών συμφερόντων τοΰ κοινοΰ τοΰ 
ποιουμένου χρήσιν τής σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, όπερ εντεύ

θεν δέν άπολαμβάνει τά άποτελέσματα τής έκ τοΰ συ
ναγωνισμού εύθηνίας τής μεταφοράς, έν γένει όμως καί ύπό 
τούς τοιούτους όρους απέδειξε τήν λειτουργίαν τής αρχής τοΰ 
συναγωνισμού μεταξύ τής άτμοκινήτου συγκοινωνίας τής ξη
ρής καΐ τής ατμοκίνητου συγκοινωνίας τής θαλάσσης, έφ’ όσον 
τά 3/5 τών σιδηροδρομικών σταθμών εΐναι ακριβώς τοποθετη
μένα έπί τοιούτφ πρός τήν θάλασσαν συναγωνισμώ. Νομίζει 
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τις, ότι χναγινώσκει τήν μέλλουσαν ιστορίαν τών παραλίων σι
δηροδρόμων τής 'Ελλάδος καί έν γένει τών ένούντων τούς λι
μένας αύτής.

Ό άγγλος υπουργός ήρνήθη, δτι ό νόμος τοΰ 1844 περιείχε 
τήν ύπόσχεσιν τής ύπό τοΰ κράτους άγοράς τών σιδηροδρόμων. 
Απλώς τό κοινοβουλίου έπεφυλάσσετο τήν έλευθερίαν του νά 
άποφασίση είς τό μέλλον περί τοΰ συστήματος, δπερ θά ήρμο- 
ζεν είς τόν τόπον,όσον άφορα τήν σιδηροδρομίαν αύτοΰ. Και άν 

ήθελε τό κοινοβούλιον νά επιχείρηση τήν άγοράν τών σιδηρο
δρόμων,δέν ήδύνατο νά θέση είς πραξιν τήν έπιθυμίαν του, διά 

τόν άπλούστατον λόγον δτι διά τήν άγοράν τούτων θά άπη- 
τοΰντο 1200 έκατομμύρια λιρών στερλινών (30—38 δισεκα
τομμύρια δραχμών), τά όποια έπρεπε νά προστεθώσιν είς τό 

νΰν ύπάρχον άθροισμα τών δημοσίων χρεών τής Αγγλίας,δπερ 
θά έπέφερε γενικήν έπανάστασιν είς νά οικονομικά αύτής.

Οί ύποστηρίζοντες τήν άγοράν τών σιδηροδρόμων ύπό τοΰ 
κράτους, άναχωροΰσιν έκ τής ιδέας, δτι ή κυβέρνησις δύναται 
οίκονομικώτερον νά διοικήση αύτούς. Πλάνη τήν όποιαν ούδ’ ή 
κατ’ επιφάνειαν έπισκόπησις τών συμβαινόντων έν τοϊς άλλοις 
κλάδοις τής δημοσίας ύπηρεσίας είναι ικανή νά δικαιολογήση· 
Έν έκάστη χώρα τό άκριβώτερον προϊόν είναι ή κυβέρνησις 
αύτής. Είς κατάρτισιν τοΰ προϊόντος τούτου δαπανώνται άνα- 

λόγως πλειότερα τών δσα δαπανά συλλήβδην πάς άλλος κοι
νωνικών έργων κλάδος είς δημιουργίαν τοΰ προϊόντος του. Α'1 
ίδιωτικαί έπιχειρήσεις,καί μεθ' δλα των τά έλαττώματα,έχου- 

σιν όλιγώτερα τών δημοσίων. Έν Οά ήρκει νά σταματήση τήν 
γενικήν προσοχήν. Είναι, είπεν ό κ. Hicks-Beach, ό μέγας τών 
σιδηροδρομικών ύπαλλήλων στρατός, αναβιβαζόμενο; έν Αγ
γλία είς 367,000 ανθρώπους, οίτινες ήθελον μεταβιβασθή είς 
χεϊρας τής κυβερνήσεως. Έκαστος δύναται νά φαντασθή τάς 
συνέπειας, διότι θά ήτο αληθής μάστιξ ή άπό τοιούτων δημο
σίας ύπαλληλίας άριθμών είσοδος τών ζητημάτων τοΰ κόμ
ματος καί τών επιρροών τής πολιτικής είς τήν σιδηροδρομίαν.

ΕΚΤΙΜΗΣΕ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΪΠΟ ΟΔΟΝ

Ή άποζημίωσις καί ή έκτίμησις τής άξίας τών ύπό εθνι
κών και έπαρχιακών όδών καταλαμβανομένων γαιών, καθόσον 
μέν αύται κεϊνται έντός πόλεων καί κωμών ρυθμίζονται κατά 
τάς γενικάς περί ρυμοτομίας τών πόλεων καί τών κωμών δια
τάξεις, καθόσον δέ κεϊνται έκτός τής ζώνης τούτων ύπάγον- 
ται είς τήν ειδικήν διαρρύθμισιν τών σχετικών περί οδοποιίας 
θεσμών. "Οσον άφορά τάς ύπό δημοτικών καί αγροτικών όδών 
καταλαμβανομένας γαίας, αύται, άν μέν άνήκωσιν είς τό δη

μόσιον, παραχωροΰνται δωρεάν, άν δέ είναι ίδιωτικαι, ή πρόσ- 
κτησί; των έπιβαρύνεε τούς δήμους.

Κατά τόν νόμον ΣΞΓ' της 16 δεκεμβρίου 1867 ή κατασκευή 
τών μέν εθνικών όδών άποφασίζεται έκάστοτε διά νόμου, τών δέ 
έπαρχιακών άποφασίζεται ύπό τών έπαρχιακών συμβουλίων γνω- 

μοδοτήσει καί έγκρίσει τής κυβερνήσεως. Καταργηθεισών τών 
έπαρχιών, τά καθήκοντα τών κατ’ αύτάς συμβουλίων μετεβζ- 

βάσθησαν είς τά κατά νομούς. Ή κατάληψις ιδιωτικών γαιών 
πρός κατασκευήν όδών δέν δύναται νά ένεργηθή είμή κατά τούς 
όρους τοΰ άρθρου 17 τοΰ συντάγματος, κατά τό όποϊον «ούδείς 

στερείται τής ιδιοκτησίας του,είμήδιά δημοσίαν άνάγκην προση- 
κόντως άποδεδειγμένην,δταν καί όπως δ νόμος διατάσσει, πάν
τοτε δέ προηγουμένης άποζημιώσεως». Ό όρος τής δημοσίας 
άνάγκης είναι γενικός, περιλαμβάνων δλας τάς οδούς τής κοι
νής χρήσεως, είτε έθνικαί είτε έπαρχιακαί, είτε δημοτικαί εί
ναι αύται. Ό ορος τής προσηκούσης άποδείζεως τής άνάγκης 
ταύτης είς ποίαν έξουσίαν άνήκει; Διά τάς έθνικάς όδούς ή νο
μοθετική, διά τάς λοιπάς ή έκτελεστική άπετέλεσαν τήν βά- 

σιν τής πρακτικής μέχρι τοΰδε. Ό όρος τής προηγουμένης ά
ποζημιώσεως ύπήρξε θέμα καταστρατηγήσεως είς εύρύτερον 

κύκλον. Μεταξύ διαφόρων δειγμάτων άρκεϊ ό περί κατασκευής 
τοΰ άπό Πειραιώς είς Πάτρας, Ναύπλιον κλπ. σιδηροδρόμου 
ΑΜ^ϊ' νόμος τής 22 Ιουνίου 1882, κατά τό άρθρον 2 έδ. 2 
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τοΰ όποιου, άμφισβητουμένης τής άξίας, τά ?ργα δέν αναστέλ
λονται, έάν τό δημόσιον ζαταθέση έν τω έπαρχιακω ταμείφ, έν 
τή περιφερείς τοΰ όποιου κεΐται τδ κτήμα, τδ αίτούμενον ύπδ 
τοΰ ιδιοκτήτου ποσδν άποζημιώσεως, δπερ μένει κατατε- 
θειμένον μέχρι τής οριστικής έκτιμήσεως τής άξίας τοΰ κτή
ματος. Άρκεΐ τδ δημόσιον νά κρίνη, οτι τδ ποσδν τοΰτο υπερ
βαίνει τήν άξίαν τοΰ κτήματος,καί άνοίγεται αύτφ ή θύρα τοΰ 
προέδρου τοΰ πρωτοδικείου, έν τή περιφερείς τοΰ δποίου κεΐται 
τδ κτήμα, όστις κατά τδ δοκοΰν προσδιορίζει τδ καταθετέον 
ποσδν, μή έχοντοςτοΰ ιδιοκτήτου ούδέν μέσον προσφυγής. Ή 
διαδικασία αύτη τής καταθέσεως, ύπ’ άμφοτέρας τάς έπόψεις 

της, παρακάμπτει τήν συνταγματικήν ύποχρέωσιν τής προη- 
γουμένης άποζημιώσεως διά τρόπου, τδν όποιον βεβαίως δέν 

χαρακτηρίζει δ αυστηρός πρδς τδ σύνταγμα σεβασμός.
‘Όσον αφορά, τήν έκτίμησιν τής άξίας τών καταλαμβανομέ- 

νων γαιών και κτημάτων, κατά τδν νόμον ΣΞΓ' (άρθρ. 34) 
ένεργεϊται αυτή άφ’ ένδς μέν έπι τή βάσει τής άξίας αύτών πρδ 
τής συστάσεως τής όδοΰ και άναλόγως τοΰ εισοδήματος, ύπο- 
λογιζομίνου πρδς 5 τοΐς °/0 , άφ’ έτέρου δέ ύπδ δύο πραγμα- 
τογνωμόνων διοριζομένων ύπδ τοΰ δφείλοντος τήν άποζημίω- 
σιν και ύπδ τοΰ πρδς ον αύτη δφείλεταΓ έάν άπδ τής προσ- 
κλήσεώς των ούτοι, έντός πέντε ημερών, δέν διορίσωσι τούς 
πραγματογνώμονάς των, διορίζει αύτούς δ άρμόδιος έπαρχος. 
Ό μεταγενέστερος ΨΙΒ' τής 20 νοεμβρίου 1878 νόμος (άρθρ, 
3) πρδ τής διά πραγματογνωμόνων ένεργείας έταξε τήν ένίρ- 
γειαν τριμελούς έπιτροπής, συγκείμενης έκ τοΰ προϊσταμένου 
τής διοικητικής άρχής, τοΰ οικονομικού έφορου και τοΰ άρμο- 
δίου μηχανικού, μόνον δέ άν δ ιδιοκτήτης δέν δέχεται τδ ύπδ 

ταύτης δριζόμενον ποσδν, ένεργεϊται ή έκτίμησις διά πραγμα- 
γνωμόνων κατά τούς έκτεθέντας δρισμούς τοΰ άρθρου 34 τοΰ 
ΣΞΓ' νόμου. Πάσα αύτη ή μέθοδος τών νόμων τούτων άντε- 
κατέστη ύπδ τοΰ .·\ΧΜΒ' νόμου τής 4 ίανουαρίου 1888, κα- 
νονίσαντος τδ θέμα ώς έξής :

Κατά τδν.'νόμον τούτον ή άπαλλοτρίωσις τών γαιών καί 
κτημάτων ένεργεϊται ύποχρεωτικώς έπί άποζημιώσει, κανονι- 

ζομένη ύπδ τριμελούς έπιτροπής, άποτελουμένης άπδ τδν νο
μάρχην ή, τούτου κωλυομένου, άπδ τδν άρμόδιον είρηνοδίκην, 

τόν μηχανικόν καί τδν οικονομικόν έφορον τής περιφερείας είς 
ήν ύπάγεται τδ κτήμα.

Έάν δ ιδιοκτήτης δέν άποδέχηται τήν προσδιορισθεΐσαν ύπδ 
τής έπιτροπής ταύτης άποζημίωσιν, ή ύπάρχη άμφισβήτησις 

περί τοΰ εις άποζημίωσιν δικαιουμένου, τδ ποσδν αύτής κα
τατίθεται εν τινι ταμείφ τοΰ κράτους, είδοποιουμένου περί τού
του τοΰ ιδιοκτήτου καί τών τυχόν υπαρχόντων ένυποθήκων 
δανειστών ή, έν περιπτώσει άμφισβητήσεως, δημοσιευόμενης 
είδοποιήσεως διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, τύ δέ 

κτήμα καταλαμβανεται άκωλύτως δκτώ ήμέρας μετά τήν γε- 
νομένην ώς άνω είδοποίησιν. Ό έπι τών έσωτερικών ύπουργός, 
είς τήν διοίκησιν τοΰ δποίου ύπάγεται τδ ταμεΐον τής δδο- 
ποιίας, ή δ έπί τών οικονομικών υπουργός, οσάκις πρός άποζη- 
μίωσιν ύπόχρεον είναι τδ δημόσιον, ή δ ένδιαφερόμενος, δΓ αί
τήσεως πρδς τδ πρωτοδικεΐον, είς ού τήν περιφέρειαν ύπάγεται 
τδ κτήμα, έπιδιδομένης είς τδν ιδιοκτήτην ή τδν κάτοχον αύ- 
τοΰ, ή, έάν αϊτών είναι δ ένδιαφερόμενος, είς τόν ύπουργδν,ώς 
άνω προκαλεΐ τδν ύπδ τοΰ δικαστηρίου προσδιορισμόν τής άπο
ζημιώσεως, ήτις πρέπει νά συνίσταται είς τήν άξίαν ήν τδ 
κτήμα είχε πρδ τής συστάσεως τής όδοΰ. Έπί τών ύποθέσεων 

τούτων έφαρμόζεται ή έπ’ άναφορ^ διαδικασία. Χαρακτηριστι
κόν είναι, 5τι δ νόμος έξαιρεΐ ταύτης τήν περί προαποδείξεως 
διάταξιν τοΰ άρθρου 641 έδ. 5 τής πολιτικής δικονομίας. Τα- 
λαίπωρον άρθρον ! ιδού τί περιέχει : «τό είδος τής έπιδόσεως 
κανονίζεται κατά τά άρθρα 140 καί έπ.» Γνώρισμα άσφαλές 
τής κρατούσης έν τφ τόπφ νομοθετικής άκριβείας.

Πρδς δριστικήν λύσιν τής περί τήν άξίαν τών καταλαμβανο- 
μένων γαιών καί κτημάτων διαφοράς, δταν κατά τά άνωτέρω 
έγερθή τοιαύτη, προηγείται πάντοτε πραγματογνωμοσύνη, ήτις 
δέν είναι υποχρεωτική διά τδ δικαστήριον. Οί πραγματογνώ- 
μονες ώς και ή πρδ αύτών ενεργούσα έκτιμητική έπιτροπή, 
δφείλουσι νά λαμβάνωσιν ώς βάσιν ή τήν μέσην καθαράν πρό
σοδον τοΰ κτήματος κατά τήν προηγηθεΐσαν τής συστάοεως
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τής όδοΰ τριετίαν, έάν είναι γνωστή καΐ Αποδεδειγμένη, κε- 

φβλαιοΰντες αύτήν πρός 5 τοΐς %, ή τήν τιμήν παρακειμένων 
όμοειδών κτημάτων, τήν προκύπτουσαν έκ συμβολαίων Αγο
ραπωλησίας, συνομολογηθέντων κατά τήν προηγηθεϊσαν τής 
συστάσεως τής όδοΰ τριετίαν, ή οίονδήποτε άλλο στοιχεϊον.Οί 
πραγματογνώμονες όφείλουσιν,έπ'ι ποινή Ακυρότητος τής έκθέ- 
σεως αύτών, νά άναφέρωσιν έν αύτή έμπεριστατωμένως τά 
στοιχεία, έφ’ ών στηρίζουσι τήν κρίσιν των. Ή όδός λογίζεται 
ώς συστάσα Αφ' ής ημέρας κατεχωρίσθη έν τή Έφημερίδι 
τής Κυβερνήσεως τό έγκρίνον τήν ρυμοτομίαν ή τήν μεταρ- 
ρύθμισιν αύτής διάταγμα ή τό έγγραφον τοϋ ύπουργοϋ τών 
έσωτερικών, τό έγκρίνον τήν χάραξιν ή τήν μεταρρύΘμισιν 
αύτής.

Κατά τών Αποφάσεων τοΰ πρωτοδικείου, έπιτρέπεται Ανα
κοπή, άν είναι έρήμην, κα'ι έφεσις, άν είναι δριστική, ούχί δέ 
αίτησις Αναιρέσεως και τά λοιπά έκτακτα ένδικα μέσα. Μετά 

τήν γενομένην άπαλλοτρίωσιν πάσα έπί τοΰ καταληφθέντος 
κτήματος άξίωσις τρίτων τρέπεται είς άπαίτησιν έπί τοΰ κα- 
ταθέματος ή εϊς προσωπικήν αγωγήν κατά τοΰ λαβόντος αύτό· 

Π.

ΛΟΤΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΩΝΑΝ

Ή σωματική καθαριότης είναι §ν τών πρώτων στοιχείων 
τής υγείας και τής ζωής. Όσον οί πόροι τοΰ δέρματος εύκο- 
λύνουσι τήν άδηλον αναπνοήν, τόσον οί όροι τής ζωικής ύπάρ- 
ξεως λειτουργοΰσιν έν πληρεστέριρ Αρμονία. ‘Η ακαθαρσία έπι- 
τιθεμένη έν τή συνεχεία τοΰ χρόνου έπί τοΰ σώματος Απολή
γει έπί τέλους είς είδος τι πλακοστρώσεως αύτοΰ,έχούσης όλε- 
θριωτάτας συνέπειας. Άρκεϊ,λέγει ό Δρ. Delabost.vA περικαλυ- 
φθή δι’ έπιχρίσματος άδιαπεράστου ζώον τι καΐ εύθύς τοΰτο θά 
αίσθανθή σοβαράς διαταράξεις τοΰ δργανισμοΰ του. Χωρίς νά 

δμιλήσωμεν περί τών δηλητηριωδών ούσιών, αίτινες κατατιθέ- 
μεναι έπί τής έπιφανείας τοΰ δέρματος προξενοΰσιν Αληθείς δη

λητηριάσεις, ούδέ περί τών μικροσκοπικών οργανισμών, οίτινες 
μένοντες έπι τοΰ δέρματος γεννώσι τάς παρασιτικάς Ασθένειας, 
αί συσωρευμέναι έπί τοΰ σώματος τοΰ ανθρώπου άκαθαρσίαι 
πάσης προελεύσεως, ένεκα τής Ανεπάρκειας τών φροντίδων τής 
καθαριότητος, έχουσι πολλήν δμοιότητα πρός τό έκτεθέν Αδια
πέραστων επίχρισμα,τό όποιον ή φυσιολογία έδοκίμασεν έπί τών 
ζώων. Δέν φέρει τόν θάνατον, διότι δέν είναι πλήρες έπί τοΰ 
Ανθρωπίνου σώματος τό επίχρισμα τοΰτο καί διότι δέν είνα» 
Απολύτως Αδιαπέραστον, σωζομένης πάντοτε λειτουργίας τίνος 
τών δερματικών πόρων. Έν τούτοις ή βλαβερά είς τήν ύγείαν 
επιρροή είναι τελείως Αποδεδειγμένη.

Συνηθεστάτη είναι, έν τή πρακτική τής ιατρικής, ή παρα- 
-τήρησις περιπτώσεων μαρτυοουσών τήν σημαντικότητα τής 
κανονικής λειτουργίας τοΰ δέρματος. Λί έξ υδραργύρου π. χ. 
σκευασίαι, άνευ ειδικών τινων προφυλάξεων, προξενοΰσιν ένίοτε 

Ανωμαλίας καθιστώσας προβληματικήν τήν ύπόληψίν των πάν
τοτε σχεδόν αί άνωμαλίαι αύται προέρχονται έκ τής κακής 
τοΰ δέρματος λειτουργίας, τό πλεΐστον όφειλομένης είς έλλειύιν 
σωματικής καθαριότητος. Όλοι είναι σύμφωνοι όσον Αφορά 
τήν άνάγκην τής καθαριότητος τοΰ δέρματος. ΙΙώς έν τή πρα
κτική δύναται νά θεραπευθή ή Ανάγκη αύτη, ιδού τό ζήτημα 

τό όποιον ένασχολεΐ ιδιαιτέρως τούς μελετώντας τά φαινόμενα 
τών μεγάλων συγκεντρώσεων τών Ανθρώπων. Στρατώνες, φύ
λακα! καί σχολεία άποτελοΰσι τήν κυρίαν τοΰ ζητήματος βά- 
σιν. Άρκεΐ νά είσέλθη τις είς δωμάτιον αύτών, κατά τό μάλ· 
λον καί ήττον κλειστόν, ίνα έκτιμήση διά τής όσμ-ής τό ποσόν 
τής Ακαθαρσίας, τό όποιον οί συνδιαιτώμενοι άνθρωποι κομί- 
ζουσι διαρκώς έπί τοΰ δέρματός των. Ή έστία τοΰ κακοΰ είναι 
ύπό τά ένδύματα, διότι καί κατά τάς έορτάς, ότε αύτά άλάσ- 
σουσι, παρετηρήθη ότι μένει ή βάσις τής δυσωδίας.

Ό όργανισμός τής σωματικής καθαριότητος, έντός τών διαρ
κών συγκεντρώσεων τών Ανθρώπων, δύναται νά είπη τις, ότι 
Αποτελεί σήμερον έξησφαλισμένην κατάκτησιν τής κοινωνικής 

έπιστ-ήμης. Έννοοΰμεν τά λεγόμενα «έπιστακτικά λουτρά 
τής καθαριότητος’» (bains-douches de propretd), τό πρώτον 
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ίδρυμα x&i οποίων έγένετο έν τή γαλλική φυλακή του Ρουέν 
ύπό τοΰ Δρ. Delabost κατά τό έτος 1873 διά δαπάνης 1200 
φράγκων. Κατόπιν αύτοΰ έπηκολούθησαν καί άλλα είς διαφό
ρους τής Γαλλίας φυλακάς. Ένφ έν -ή φυλακή του Ποασή 
άπητεΐτο άλλοτε νά καίη καθ' όλον τό έτος ή κάμινος, όπως 
χορηγήται έν κατά μήνα λουτρόν είς έκαστον φυλακισμένον, 
νυν διά τοΰ συστήματος τών έπιστακτικών λουτρών τής κα- 
θαριότητος δύνανται έντός όλιγίστου χρόνου νά καθαρίζωνται 
κατ' έπανάληψιν όλοι. At δαπάναι είς ϊδρυσιν τών περί ών ό 
λόγος λουτρών είναι γενικά! εις παρασκευήν τοΰ ύδατος κα'ι με
ρικά! είς χρήσιν αύτών κατά διαχωρίσματα. Έν ταΐς άπομο- 
νωτικαΐς φυλακαϊς άναχωροΰσιν άπό κέντρου τίνος διαφράγματα 
δίκην άκτίνων. Είς τό κέντρον τό πΰρ καί τό ύδωρ, είς τάς 
άμέσως έπ’ αύτοΰ στηριζομένας γωνίας τών διαφραγμάτων το
ποθετούνται οί μηχανισμοί τών λουτρών. Τόσοι μηχανισμοί όσαι 
καί ακτίνες, διαδοχ ικώς δέ προσέρχονται οί φυλακισμένοι πρός 
καθαρισμόν των, είτε ύπό τό άπομονωτικόν σύστημα άνευ 
συναντήσεως, είτε μετά τοιαύτης κατά τάς περιστάσεις.

Έν γένει ή λειτουργία τών έπιστακτικών λουτρών τής κα- 
θαριότητος, κατά τόν κ. Paulian, στηρίζεται έπί τών έξής 
βάσεων: 1) Δεξαμενή χωρητικότητος 5,000 λιτρών ύδατος 
ψυχροΰ, πληοουμένη έντός δύο ωρών δι’ άντλίας κινουμένης ύπό 
ένός ανθρώπου, 2) θερμαστικός λέβης χωρητικότητος 800 λι- 
τρών ύδατος, πληρούμενος διά σωλήνος, καθ’ όσον κενοΰται, 
άπό τής μεγάλης δεξαμενής, 3) άναμικτική δεξαμενή χωρητι
κότητος 2,000 λιτρών ύδατος, έν τή όποια χύνονται διά σω
λήνων, ένεργούντων διά στρόφιγγος, συγχρόνως τά ψυχρά ύ- 
δατατής δεξαμενής και τά θερμά τοΰλέβητος έν τή έξής άνα- 
λογία : */.,  ύδατος ζέοντος 1 00° καί 2/3 ύδατος ψυχροΰ 6°
περίπου, είς τρόπον ώστε το μίγμα νά έχη διαρκώς θερμό
τητα 34 — 35 βαθμών τοΰ έκατονταβάθμου θερμομέτρου. 
Άπό τοιαύτης προμήθειας ή άναμικτική δεξαμενή τίθεται δι’ 
ένός στρόφιγγος είς συγκοινωνίαν μεθ’ όλων τών σωλήνων, οϊ- 
τινες άγουσι τό υδάτινον μίγμα πρός τούς λουτήρας, έντός 
τών όποιων,άπό ειδικού στρόφιγγος καί άπό τής αρχικής πιέ- 

σεως τοΰ ύδατίνου όγκου τής δεξαμενής, έπιχέόυσιν είς 5 λε
πτά τής ώρας έφ’ έκάστου λουσμένου 20 λίτρας ύδατος,ήτοι 
διά 10 λουτήρας 200 λίτρας καί δι’έκατόν ανθρώπους 2,000 
λίτρας, έτοιμων ούσών τών ύπολειπομένων έν τή μεγάλη δεξα
μενή 3,000 λιτρών, ϊνα λούσωσιν ετέρους 150. Ύπελογίσθη, 
OTt είς 55 λεπ. τής ώρας δύνανται ύπό τούς έκτεθέντας όρους 
νά λουσθώσιν 100 άνθρωποι. Δέν υπολείπεται είμή ό διά τής 

έπίπλείονα χρόνον λειτουργίας τοΰ όλου μηχανισμού καθαρισμός 
πληθυσμών πολλφ άνωτέρων. Δύναται έκαστος νά φαντασθή 
τήν είς τά καθέκαστα ένέργειαν τών λουτήρων. Προσέρχονται 
άνά δέκα οί φυλακισμένοι ενώπιον τών δέκα λουτήρων, γυ- 
μνόνονται έκαστος πρό τοΰ ώρισμένου αύτώ λουτήρος, διατη- 
ρών μόνην τήν περισκελίδα, τήν όποιαν κρεμφ έπι τής θϋρί- 
δος, άμα είσέλθη έντός τοΰ λουτήρος. Κατά τήν τεταγμένην 
στιγμήν ό άρμόδιος ύπάλληλος ανοίγει τόν στρόφιγγα τοΰ ύδα

τος, τόν κλείει, ϊνα μεταχειρισθή ό λουσμένος τόν σάπωνα, 
τόν ανοίγει καί πάλιν τόν κλείει, άπό διαδοχικών δέ τοιούτων 
ενεργειών συμπληροϋται ή ολη καθαριστική εργασία, έξέρχον- 
ται οι πρώτοι, ίνα είσέλθωσιν οί δεύτεροι καί ούτω καθεξής.

Διά τήν θέρμανσιν καί τήν διατήρησιν αύτής είς τά 
55 λεπτά τής ώρας έν τή φυλακή Φοντεβρώ απαιτούνται i 
1j,J χιλιόγραμμα γαιάνθρακος, ήτοι, πρός 3 ?ρ· τι* ίθθ
χιλιόγραμμα, 1 φρ. καί 31 λεπτά δι’ 100 λουτρά, έν άλλαις 
λέξεσι 1 λεπτόν δι’ έκαστον λουτρόν. Τό ποσόν τοΰτο είναι 
μικροσκοπικόν, καί άν δέ διπλασιασθή καί τριπλασιασΟή διά 

τών λοιπών τοΰ συστήματος δαπανών,ό έξοχος τής άκρας εύ- 
θηνίας χαρακτήρ πάντως διακρίνει τήν περί ής πρόκειται κα- 

θαριστικήν μέθοδον.
Ή εισαγωγή τοΰ συστήματος τούτου είς τήν υγιεινήν τών 

έκπαιδευτηρίων καί τών στρατώνων άποτελεΐ ενδιαφέρον, έπί 
μάλλον καί μάλλον κατεπειγον. Πρόκειται περίβελτιώσεως τών 
δρων, ύφ’ ούς διατελεϊ φυσικώς ή φυλή. Ή έ’ποψις τής άνα- 
τροφής,κατά τόν σημαντικώτατον έν αύτή κλάδον τής καθα- 
ριότητος, δέν είναι μικράς σημασίας. Ή διά τής καθαριότητος 
άποκατάστασις τής κανονικής λειτουργίας τοΰ σώματος πρό- 
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κεΐται νά έπαναφέρη, έν έπιδεξίφ τινι πρδς την γυμναστικήν 
συναρμογή, τους άρχαίους έκείνους οργανισμούς, οϊτινες ειχον 
καταστήσει τδ ελληνικέν γένος τύπον δι’ όλα τά λοιπά. Ή 
ηλικία τής στρατιωτικής έκπαιδεύσεως τοϋ έθνους εύρίσκεται 
άκόμη έντός τοΰ κύκλου, κατά τον όποιον δίδονται τά μεγάλα 
καϊ διαρκή μαθήματα. Καϊ ώς άποτέλεσμα τεχνικόν άν θεω- 

ρηθή νά έπιστρέψη πρός τό έθνος ή πολιτεία, μετά τήν στρα
τιωτικήν θητείαν, βελτιωμένους _ ΰπό υγιεινήν έ'ποψιν άνδρας, 
ύπολογιστέον έν τοΐς μεγάλοις και τοΰτο. Άφίνω τήν έποψιν 
τών γεγυμνασμένων είς τό έργον τής καθαριότητος καϊ τήν 
επιρροήν αύτών έν τή μακρα τοΰ λαοΰ άλληλοδιδασκαλία.

Ή εισαγωγή τών έπιστακτικών λουτρών τής καθαριότητος 
έν τω στρατώ διετυπώθη ύπό τοΰ ταγματάρχου Mengin Le- 
creulx έπϊ τών έξής βάσεων : Τό σύστημα τών λουτρών τού
των έμελετήθη ΰπό τών άξιωματικών τοΰ μηχανικού, οϊτινες 

τό άνέλυσαν ύπό πάσαν τής λειτουργίας των έποψιν έν τή φυ
λακή τοΰ Ρουέν. Ύδωρ θερμόν θερμοκρασίας 40’ βαθμών πε
ρίπου, πίπτον άπό σχετικού ύψους έν εϊδει βροχής άρκεΐ, έπϊ 
5 λεπτά τής ώρας, είς καθαρισμόν καϊ τού μάλλον άκαθάρτου 
σώματος. Δέν άπαιτούνται πλείονες τών 25 λιτρών ύδατος, 
όπερ έστι τό δέκατον περίπου τοΰ έν συνήθει λουτρω απαραι
τήτου. Άφοΰ άποθέση δ λουσθησόμενος τά ένδύματά του, 
είσέλθη εντός τού στενού διαφράγματος καϊ τοποθετηθώ ύπό 
τήν διάτρυτον οπήν τού άνωθεν σωλήνος, ό άρμόδιος υπάλλη
λος άνοίγει τόν στρόφιγγα. Τότε έν άκαρεϊ ή θερμή βροχή 
περιρρέει ολόκληρον τά σώμα τοΰ λουσμένου, μετά ήμισυ λε
πτόν τής ώρας κλείεται ό στρόφιγξ, ό δέ λουσμένος κατά τδν 
αύτόν χρόνον τρίβει τδ σώμά του διά μαύρου σάπωνος καϊ μι- 
κράς ψύκτρας έκ φυτικής ή άλλης όμοιας ύλης, ό στρόφιγξ 
άνοίγει έκ νέου δι’ ήμισυ έτι λεπτόν τής ώρας, έπαναλαμβά- 
νονται δέ τά αυτά τρϊς ή τετράκις. Τριπλή οικονομία χρόνου, 
θέσεως καϊ χρημάτων συνιστά τήν εισαγωγήν τού συστήματοί 
τούτου είς τδν στρατόν.

Έμελετήθη ή ϊδρυσις τοιούτων λουτρών διά τήν έν Ρουέν 
φρουράν, ήτοι είς χρήσιν 4,000 άνδρών, έντός κεντρικού κα

ταστήματος, είς τδ όποιον κατ’ άποσπάσματα θέλουσιν άπο- 
στέλλεσθαιούτοι διαδοχικώς.Ύπελογίσθη είς 11,000 φράγκα 
περίπου ή δαπάνη τής πρώτης έγκαταστάσεως. Όσον δέ 
άφορα τήν παραγωγικήν έκάστου λουτρού δαπάνην, άναβαίνει 
αύτη εις 4 */,  λεπτά,λογιζομένης δέ τής έξ αύτού οικονομίας 
ένδς ποδολούτρου, είς 3 λεπτά. Προέβησαν κατόπιν είς τήν 
μελέτην ϊδρύσεως όμοιων λουτρών διά σύνταγμα έν ένεργεία, 
έντός δωματίων νιπτήρων τοϋ στρατώνος, έν τφ όποίω μένει 
τδ σύνταγμα. Ή δαπάνη τής πρώτης έγκαταστάσεως ύπελο- 
γίσθη είς 1,500 φράγκα καϊ έκάστου λουτρού είς 3 ’/2 λεπτά, 
λογιζομένης δέ τής έξ αύτών οικονομίας ένδς ποδολούτρου, είς 

2 λεπτά.
Μεταξύ τών έκτεθεισών άνωτέρω δύο έγκαταστάσεων προ

ξενεί έντύπωσιν ή ύπέρ τής δευτέρας διαφορά ένός λεπτού καθ’ 

έκαστον λουτρόν. ’Οφείλεται είς τήν οικονομίαν τοΰ μισθού 
ένδς μηχανικού,όστις καθίσταται περιττός έντός τοϋ στρατώ
νος, δυναμένων εύκόλως τών έν αύτώ άνδρών νά τόν άναπλη- 

ρώσωσιν, ένεκα τής μεγάλης άπλότητος τών κατά τδ προκεί- 
μενον σύστημα μηχανισμών.

Έάν έπϊ φρουράς 4,000 άνδρών, άντϊ όργανισμοϋ τών λου
τρών έντός ένδς κεντρικού καταστήματος, έπροτιμάτο ή δευ- 
τέρα έντός τών διαφόρων στρατώνων έγκατάστασίς των, τά 
οικονομικά άποτελέσματα θά ήσαν άνάλογα πρδς τήν ποοεκ- 
τεθεΐσαν παρατήρησιν τής κατά 1 λεπτόν εύθηνοτέρας έκά
στου λουτρού χορηγίας. Ή όλική δαπάνη τών έν τοΐς στρα
τώσιν έγκαταστάσεων τών λουτρών, κατά τήν βάσιν τών 
1,500 φρ. άνά 472 άνδρας, ύπολογίζεται είς 13,000 φρ. 
διά 4,000 άνδρας,ήτοι είς 2,000 φρ. έπϊ πλέον τής δαπάνης 
ην θά άπήτει ή πρώτη έγκατάστασίς τών λουτρών έντός κεν
τρικού δι’ όλην τήν φρουράν καταστήματος. Ή ύπέρ τής πρώ
της έγκαταστάσεως διαφορά αύτη συμψηφίζεται έκ τής μεί- 
ζονος, ώς έξετέθη, εύθηνίας τών λουτρών τής καθ’ έκαστον 

στρατώνα έγκαταστάσεως, έκ τής μικροτε'ρας μετακινήσεως 
τών άνδρών διά τοιαύτην χρείαν, έκ τών μεγαλειτέρων εύ- 
κολιών τής ύπηρεσίας καϊ τής στρατιωτικής έκπαιδεύσεως.
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Ή δεύτερα τού ζητήματος λύσις, τής έντός τών στρατώνων 
δηλαδή έγκαταστάσεως τών λουτρών, φαίνεται ύπό όλας τάς 

επόψεις προτιμωτέρα. Είναι τόσον άπλή κατά τήν έφαρμο- 
γήν καΐ τόσον όλιγοδάπανος, ώστε είναι εύκολον νά δοκιμα- 
σθή τό πείραμα. ’Εν περιπτώσει έπιτυχίας δύναται ή χρήσις 

νά γενικευθή Περιττόν νά σημειωθή, δτι τά μηχανήματα 
τών έπιστακτικών λουτρών τής καθαριότητος δύνανται νά 

χρησιμοποιηθώσι, κατ' άλλας ώρας, και είς θεραπευτικήν ψυ
χρολουσίαν. Εις τρόπον ώστε λουτήρες έν τοΐς θεραπευτηρίοις, 
λουτρά ψυχρολουσίας, νιπτήρες διά τό πρόσωπον καΐ τάς 
χεΐρας, ποδόλουτρα, έπιστακτικά λουτρά καθαριότητος δι' 

όλον τό σώμα, ιδού πλήρης έπί έλαχίστη δαπάν/ι όργανισμός, 
θέτων όλα τά μέσα τής καθαριότητος καΐ τής ύγιεινής είς 
τήν διάθεσιν τοϋ στρατιώτου.

ΑΥΤΟΧΕΙ ΡΙ ΑΙ

Ή αύτοχειρία είναι έξαίρεσις τοΰ φυσικού νόμου τής αΰτο- 
συντηρήσεως. Νά θυσιάση τις έαυτόν υπέρ μεγάλης ιδέας, πα- 

τρΐς λέγεται αύτη ή άνθρωπότης, άνήκει είς τούς ύψηλοτέρους 
τής άνθρωπίνης ψυχής όρίζοντας. Τί είναι έκεϊνο όπερ έξαναγ- 
κώζει τόν έρευνητήν τών μυστηρίων τής φύσεως εϊς τό βέβαιον 

τέλος τής καταστροφής ; Καΐ άν δέν δύναται νά βάψη τις μέ 
τό αίμα του τήν άγιότητα μιας ιδέας, όποιου είδους σκυλο- 
λόγιον είναι έκεϊνο τό ιδανικόν πρός τό όποιον ή μοίρα τόν 

τρέπει ;
Διαφέρει ή αυτοχειρία τής άπογοητεύσεως. "Οταν ό Βρού

τος τήν επιούσαν τής περί Φιλίππους μάχης έλεγε «τλήμον 
άρετά, λόγος άρ- ήσθα, έγώ δέ σε ώς έργον ήσκουν, σύ δ' άρ· 
έδούλευες τύχηο, έλησμόνει τόν κύριον χαρακτήρα τής αρε
τής, ΐνα τόν ένθυμηθή εις βραδυτέραν εποχήν ή γυνή εκείνη, 
ήτις, ένώ ετίθετο είς τά βασανιστήρια,έκοψε διά τών όδόντων 

τήν γλώσσαν της καΐ την έπτυσεν εις τό πρόσωπον τοΰ παρι- 
σταμένου τυράννου. Χωρίς νά έννοώ νά κατηγορήσω τούς με

γάλους αύτόχειρας τής Ρώμης, τό βέβαιον είναι οτι ή μέθοδος 
τής αυτοθυσίας των άπέβη εις μάτην. Περισσότερον έννοώ έκεί- 
νους, οΐτινες πλησιάζουσι τόν τύραννον μέ τό ξιφίδιον είς τάς 
χεΐρας. Έπέτυχον ; τί μέλλει αύτοΐς ή ζωή ! Άπέτυχον; Καΐ 
πάλιν θά ύπηρέτουν τήν ελευθερίαν,άναγκάζοντες τούς τυράν
νους τοΰ λαοΰ νά γίνωνταε συγχρόνως καΐ δήμιοί του. Είς τήν 
συνέχειαν τοΰ χρόνου άδύνατον είναι νά λείψωσιν οΐ έκδικηταΐ 
τοϋ αίματος τών μαρτύρων.

Ή ύπέρ τής ιδέας αύτοχειρία δέν εισέρχεται είς τά όρια τής 

προκειμένης μελέτης. Άντικείμενον αύτής εΐναι ή αύτοχειρία 
ύπό τήν γενικήν αύτής έννοιαν, τήν τοΰ κοινωνικού δηλαδή 
φαινομένου. Υπολαμβάνεται ό έκούσιος θάνατος ώς απαλλαγή 
άπό τών βαρυνόντων τό παρόν δεινών, εΐναι μέτρον εγωισμού 
φροντίζοντας περί μόνον έαυτοΰ καΐ ούχί περί τής οικογένειας. 
Φόβος εΐναι τό κινούν ή άλλο τής ψυχής πάθος, διατάρραξε; 
τής καρδίας ή τοΰ νοός, περιττή εΐναι ή έξέτασις όλων τών 

έλατηρίων, τά όποια όπλίζουσι καθ' έαυτοΰ τήν χεΐρα τοΰ αύ- 
τόχειρος. Ή μεγαλειτέρα έντασις τοΰ φαινομένου τών αυτοχει
ριών απαντάται ιδίως είς οσας έποχάς ό ύλισμός καΐ ό σκε
πτικισμός ύψώνουσι τήν σημαίαν τής αδιαφορίας. Δύναται έθνος 

τι νά άνανεοΰται όλικώς, δταν ηθικώς γηοάσκη καΐ ό άνεμος 
φυσά πρός τήν άρνησιν, ή λέπρα τής άμφιβολίας κυριεύει τά 
πάντα. Μή ζητείτε προσφορώτερον αγρόν είς καλλιέργειαν τής 
αύτοχειρίας, διότι τότε τόν δημιουργεί ή ύπερφιλαυτία καΐ ή 
αύ’.ολατρεία ύπό τό γοητευτικόν φύσημα τής στωϊκής καΐ επι
κούρειου διαλεκτικής, τά δόγματα τής όποιας εΐναι περίφημα 
είς τήν έπί τών ρωμαϊκών χρόνων κλασσικήν τής αύτοχειρίας 

έποχήν. «Ή λύπη σέ κεντά; Υποθέτω μάλιστα δτε σέ σπα- 
ράττει. Πρότεινον τό πλευρόν σου έάν είσαι άοπλος' άλλ' έάν 
είσαι κεκαλυμένος μέ τά όπλα τού ’Ηφαίστου άντιστάσου »—- 
«Έάν δέν γνωρίζης νά ζής εύπρεπώς, παραχώρησαν τήν θέ- 
σιν είς έκείνους οι όποιοι τό γνωρίζουν. Διεσκέδασες αρκετά, 
έπιες αρκετά, έφαγες αρκετά' εΐναι καιρός νά κτυπήσης τόρκ 
τήν ύποχώρησιν. Ή ακόρεστος δίψα σου θά προκαλέσγ, τόν
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γέλωτα τής φιλοπαίγμονος νεολαίας, ή όποια δύναται άνευ 
σκανδάλου νά παραδίδηται είς τάς ήδονάς».

'Όταν ό πύτόχειρ τών όμηρικών χρόνων Αίας ό βασιλεύς τής 
Σαλαμϊνος ηύτοκτόνησε, διότι έπί τής άπο,νομής τών οπλών 
τοΰ Άχιλλέως έπροτιμήθη αύτοΰ ό Όδυσσεύς, εις μάτην ού
τος τφ άπέτεινε τόν λόγον κατά τήν έν τω ’Αδη έπίσκεψίν 
του- ή ψυχή τοΰ Αίαντος, ακόμη κεχολωμένη, άντιπαρήλθεν, 
«ό δέ μ' ούδέν άμείβετο,βή δέ ριετ' άλλας— ψυχάς είς Έρεβος 
νεκύων κατατεθνηώτων» (’Οδύσσεια Λ 563). ’Εκείνο οπερ 
λείπει είς τούς αύτό/ειρας είναι άκριβώς ή μετάνοια,τής όποιας 
έζ οικείας πράξεως γίνονται άνάζιοι. Μόνοι οί πιστεύοντες είς 
τήν άθανασίαν τής ψυχής,δύνανται νά συλλάβωσι τήν γενικήν 
έννοιαν τών τύψεων τοΰ συνειδότος, αΐτινες παρακολουθοΰσι καί 
έν τώ άλλφ κόσμφ τόν είσερχόμενον έν αύτώ μέ τό είσιτήριον 
τοΰ τελευταίου πρός έαυτόν έγκλήματος τής αύτοχειρίας. Ή 
αθάνατος τοΰ Δάντου γραφές τήν περιέγραψεν ώς ακολούθως 
(Κόλαοις ιγ') ;

Ό ποιητής, οδηγούμενος υπό τοΰ Βιργιλίου, διαβαίνει τόν 
έβδομον κύκλον τής κολάσεως και εισέρχεται έντός δάσους, έν 
τώ όποίω ούδέν ύπάρχει ίχνος όδοΰ. Άποτελοΰσιν αύτό κορμοί 
δένδρων άκανθωδών και δηλητηριασμένων, άνευ καρπών κα'ι 
μετά φύλλων μαύρων καί ακαθάρτων. Έν αύτώ εϊχον τάς 

φωλεάς των αί "Αρπυιαι, τά πτερωτά αύτά τέρατα, τά εχον- 
τα μορφήν γυναικός, όνυχας φοβερούς, πρόσωπον ωχρόν καί 
κατεσζ,ληκός, κοιλίαν έξογκωμένην,άκαταπαύστως έξάγουσαυ 
ακαθαρσίας καί ύλας άχωνεύτους. Έκρέμαντο έπί τών απο
τρόπαιων αύτών δένδρων έν τφ μέσω απερίγραπτου θορύβου 
γοερών φωνών. Προσηλωθείς δ Δάντης είς προσοχήν ύπό τοΰ 
Βιργιλίου, διακρίνει οτι αύται ήσαν άνθρώπιναι, συναθροιζόμενα 

πανταχόθεν χωρίς νά είναι δραταί αί έκπέμπουσαι αύτάς ένο
χοι ψυχαί. Νομίζει ότι αί φωναί εξέρχονται άπό κρυπτομένας 

σκιάς. Πλανάσαι, τφ λέγει ό Βιργίλιος- θραΰσον κλάδον τινα 
καί θά πεισθής. Μόλις τό έ'πραξεν δ Δάντης καί εύθύς δ κορ
μός τοΰ δένδρου ήρχισεν έκ τής πληγής νά χύνη μαΰρον αίμα 
καί νά φωνάζη : « Διατί μέ σχ ,ίζεις; διατί μέ πληγώνεις ; Δέν 

έχεις αίσθημα οίκτου δι’ έμέ; Ύπήρξαμεν καί ήμεϊς άνθρωποι, 
τόρα δέ είμεθα κορμοί δένδρων ζωογονημένοι.... Θέλεις νά μά- 
Οης π’2ς ; Όταν μία άγρία ψυχή εξέρχεται τοΰ σώματος χω- 
ριζομένη άπ' αύτοΰ έκουσίως, έκσφενδονίζεται ύπό τοΰ Μίνωος 
είς τόν έβδομον τήν κολάσεως κύκλον, πίπτουσα δέ έντός τοΰ 
δάσους τούτου ώς σπόρος,φύεται ώς βλαστός καί σχηματίζεται 
είς δένδρον.Αί άρπυιαι τότε έπιπίπτουσι κατά τών φύλλων του, 
τρώγουσαι δέ αύτά, τώ προξενοΰσιν όζεις πόνους, άποτέλεσμα 
τών όποιων είναι αί γοεραί φωναί τάς όποιας ήκουσας,έξερχόμε- 

ναςάπότάς αναρίθμητους πληγάς τοΰ δάσους.Ώς αί λοιπαί ψυ- 
χαί ούτω καί ήμεΐς θέλομεν κληθή νά συναθροίσωμεν τά λεί
ψανα ήμών, χωρίς όμως νά δυνάμεθα νά περιβληθώμεν αύτά 
καί πάλιν. Δέν είναι δίκαιον νά άναλάβη ό άνθρωπος 5,τι ό 
ίδιος άπέρριψεν άφ’ έαυτοΰ. Θά σύρωμεν λοιπόν έδώ τά τεμά
χια τών σωμάτων ήμών, κρεμώντες αύτά έπί τών άπαισίων 
δένδρων τοΰ σκοτεινού αύτοΰ δάσους, έν τώ όποίφ είναι αιω
νίως έζωρισμέναι αί καταβασανιζόμεναι ύπό τής αύτοχειρίας 

ψυχαί».
Πόση άπότασις άπό ποιήσεως τόσον ύψιβάμονος πρός τήν έπί 

τοΰ έδάφους χαμαί βαδίζουσαν καταφατικήν! Αρμόζεινά ίδωμεν, 

πώς αί πληροφορίαι ταύτης έκτυλίσσουσι τό φαινόμενου τής αύ
τοχειρίας έν τή θετική λειτουργία τής ζωής.Έπί 100,000 κα
τοίκων ό Casper τώ 1825 ύπελόγισεν 100 αύτοχειρίας έν Κο- 
πενάγη (1:1000),49 έν Παοισίοις (1:2040), 45 έν’Αμβούργφ 
(1:2222), 34 έν Βερολίνφ(1:2941), 20 έν ονδίνφ (1:5000). 
Ό Balbi τφ 1827 ύπελόγισε μίαν αύτοχειρίαν έν Ρωσσία 
έπί 49,182 κατοίκων, έν Αύστρία έπί 20,900 κατ. έν Γαλ
λία έπί 20,740 κατ., έν Πρωσσία έπί 14,404 κατ. έν ’Αμε
ρική δέ έν Φιλαδέλφεια έπί 15,875 κατ., έν Βαλτιμόρη έπί 
13,656 κατοίκων, έν Βοστώνη έπί 12,500 κατοίκων καί έν 
Νέα Ύόρκη έπί 7977 κατοίκων. Έν Γαλλία, κατά τήν πε
ρίοδον τών έτών 1830 — 1869 αί ένιαύσιοι αύτοχειρίαι 
έλαβον, κατά τάς πληροφορίας τοΰ Bloock, τάς έξής δια
στάσεις; Άπό 1750 τώ 1830 άνέβησαν είς 2747 τώ 1839, 
άπό 2752 τφ 1840 άνέβησαν είς 3583 τώ Ι',49, άπό 3596
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τώ 1850 άνέβησαν είς 3899 τώ 1859, άπδ 4050 τφ 1860 
άνέβησαν είς 5114 τώ 1869. Όσον δέ άφορά τδν κατόπιν 

χρόνον,κατά τήν σχετικήν έκθεσιν τοΰ ύπουργοΰ τής δικαιοσύ
νης,κατά μέσον δρον,αί ένιαΰσιοι αύτοχειρίαι άνέβησαν είς 5147 
τφ 1870, είς 6107 καθ’έκαστον τών ετών 1871—75, είς 
5804 τώ 1876 και είς 5922 τώ 1877. Τδ φαινόμενον τής έν 
Γαλλία αύτοχειρίας έλαβετοσαύτην άνάπτυξιν, ώστε έν διαστή- 
ματι τεσσαράκοντα έτών,άπδ τοϋ 1836—1877,υπερεδιπλασιά- 
σθη ό άριθμός τών ένιαυσίων αυτοχειριών,διότι άπδ 7,60 κατά 
μέσον δρον έν τή πρώτη πενταετία 1836—40,έπι 100,000 
κατοίκων, άνεβιβάσθησαν είς 16 τφ 1877.

Μεγάλην έπιρροήν άσκεΐ έπί τών αύτοχειριών ή διαφορά τών 
γενών, τών ηλικιών και τών ώρών τοΰ έτους. Ώς πρδς τδ 
γένος,ό Casper ύπελόγισεν έν Βερολίνφ, έπι 727 αύτοχειριών, 
606 άναγομίνας είς άνδρας και 121 είς γυναίκας, άναλογία 
5:1. Έν Γενεύη ή άναλογία αύτη ήτο 4 : 1 καί έν Παρι
σίοις 2:1. Έν δλοκλήρφ τή Γαλλία τφ 1877, έπ'ι 5,922 
αύτοχειριών, 4,688 άνήκον είς άνδρας καί 1233 είς γυναίκας, 
ώστε ή άναλογία ήτο ώς 3, 8 : 1. Ή μείζων άνάπτυξις τών 
αύτοχειριών τών άνδρών, σχετικώς πρδς τάς αύτοχειρίας τών 

γυναικών, είναι παγκόσμιον φαινόμενον. Τά ελατήρια τής αύ
τοχειρίας λειτουργοΰσι βιαιότερον έν τω άνδρικφ δργανισμώ, ή 
δέ άγάπη και ή έλπίς πλειότερον δρώσι παρά τώ γυναικείφ. 
Μία δρμή παρά τώ άνδρί καταπνίγει τδ φίλτρον, δπερ πρδς 
τά τέκνα του τδν ύποχρεόνει, ένώ παρά τή γυναικι τδ φίλτρον 
τοΰτο περιέχει κα'ι τήν τελευταίαν τής καρδίας πνοήν.

Οί άνωτέρω άριθμοί περιέχουσι καί άλλην έννοιαν,δσον άφορα 
τήν τάσιν τής γυναικύς προς τήν αύτοχειρίαν. Καθόσον μετα- 
βαίνομεν άπδ τής Πρωσσίας πρδ; τήν Ελβετίαν καί τήν Γαλ
λίαν,κατά τοσοϋτον ή γυνή άντιμετωπίζει πλειότερον τδν έκού- 
σιον θάνατον. Ή παρισινή πρδ πάντων γνωρίζει νά άποθνήσκη 
ώς τδ ήμισυ άκριβώς τοΰ παρισινού. Όλος λοιπόν έ κείνος ό 
θόρυβος τής ψευδοβασιλείας τής γυναικδς έν τή μεγάλη πόλει 
είς τδ ήμισυ μνήμα τής αύτοχειρίας άποβλέπει. Ή πατρΐς τής 
Μαργαρίτας γνωρίζει νά άντέχη πλειότερον είς τδν πειρασμόν.

Όσον αφορά τήν ηλικίαν τών αύτοκτονούντων, ύπελογίσθη 
αύτη έπί 1000 αύτοχειριών ώς έξής ύπδ τοΰ Quetelet : Απδ 
10—20 έτών 224 έν Βερολίνφ καί 61 έν Παρισίοις, άπδ 
20—30 έτών 251 έν Βερολίνφ καί 283 έν Παρισίοις, άπδ 30 
— 4 ι έτών 96 έν Βερολίνφ καί 1 82 έν Παρισίοις, άπδ 40 — 
50 έτών 156 έν Βερολίνφ καί 150έν Παρισίοις, άπδ 50—60 
έτών 146 έν Βερολίνφ καί 161 έν Παρισίοις, άπδ 60—70 
έτών 77 έν Βερολίνφ καί 126 έν Παρισίοις,άπό 70—80 έτών 
41 έν Βερολίνφ καί 35 έν Παρισίοις, άνω τών 80 έτών 9 έν 

Βερολίνφ καί 2 έν Παρισίοις. Προξενεί έντύπωσιν ή πρδς τήν 
αύτοχειρίαν τάσις τής νεαρας ήλικίας έν Βερολίνφ. Πρέπει βε
βαίως νά ύπάρχη ειδική τις αιτία έν τή πόλει ταύτη, 'ίνα τδ 
άνθος τών έλπίδων ή έπί τοσοϋτον άπελπι. Έν Παρισίοις λοι
πόν ή ζωή τής πρώτης ήλικίας είναι πλειότερον έλκυστική, 
κατά φυσικήν δέ συναρμογήν καί ή τής τελευταίας άνω τών 
70 έτών. Διαφέρουσεν αί λοιπαί ήλικίαι τών 20 — 40 έτών και 
τών 50—70, καθ’άς ή ζωή έχει φαίνεται πλειοτέραν έν Βε
ρολίνφ χάριν. Ίδοΰ πώς διενέμοντο καθ’ ήλικίας μεταξύ τών 
δύο γενών, έπί 100,000 κατοίκων οί αύτόχειρες έν Γαλλία 

τφ 1877 : άνδρες 164 καί γυναίκες 111 άπδ 10—20 έτών, 
άνδρ. 1197 καί γυν. 335 άπδ 21—40 έτών, άνδρ. 1842 
καί γυν. 449 άπδ 40—60 έτών, άνδρ. 1374 καί γυν. 326 

άνω τών 60 έτών.
Ή πρδς αύτοχειρίαν τάσις διαποικίλλεται κατά τάς διαφο

ράς τοϋ χρόνου. Τοιουτοτρόπως έν τή περιόδφ τών έτών 1812 
—1822 ύπελογίσθη ό άριθμός τών αύτοχειριών ένΒερολίνο) 
κατά Ιανουάριον, φεβρουάριον καί μάρτιον είς 109, κατά άπρι- 
λιον, μάϊον καί iouvtov είς 155, κατά ίούλιον, αΰγουστον και 
σεπτέμβριον είς 173 καί κατά Οκτώβριον, νοέμβριον καί δεκεμ- 
βριον είς 145. Τδ θέρος λοιπόν θερίζει πλείυνας έκουσίους θανά
τους, κατόπιν άρχεται τδ έαρ, άκολουθεϊ τδ φθινοπωρον και 
τελευταίος έρχεται ό χειμών, τοΰ δποίου δ πάγος προσηλόνει, 
φαίνεται, πλειότερον είς τήν ζωήν. Έν γένει ή καταστατική 
μαρτυρεί, ότι μεταξύ τών διαφόρων μηνών ό Ιούνιος καί ίουλιος 
έπιβαρύνονται πλειότερον ύπδ τής αύτοχειρίας καί ό νοέμβριος
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καί δεκέμβριος όλιγώτερον. Έν τώ μέσω κεΐνται κλιμακηδόν 

ό μάϊος, αΰγουστος, σεπτέμβριος, όκτώβριος, και οι λοιποί 
μήνες μεταξύ των ίσοι. Ό κατά τούς μήνας Ιούνιον και Ιού
λιον πλεονασμός τών αύτοχειριών έχει τινα άναλογίαν πρός 
τήν κατά τούς μήνας τούτους παοατηρουμένην έπίτασιν τής 
φρενοβλαβείας είς πάθησιν καΐ είς άριθμούς. Eivat άξια παρατη- 
ρήσεως ή επιρροή τών ώρών είς τήν τελευταίαν άπόφασιν τών 
διά τής άγχόνης αύτοκτονούντων. Καθώς παρατηρεί ό κ. Gu- 
erry, έπί 1000 άπαγχονισάντων έαυτούς έν Πκρισίοις 77 
άπηγχονίσθησαν άπό τοΰ μεσονυκτίου μέχρι τής 2 ώρας π.μ., 
45 μέχρι τής 4 π. μ.. 58 μέχρι τής 6 π. μ., 135 μέχρι τής
8 π. μ., 110 μέχρι τής 1 0 π. μ., 123 μέχρι τής 12 π. μ.,
32 μέχρι τής 2 μ. μ , 84 μέχρι τής 4 μ. μ., 104 μέχρι τής
6 μ. μ., 77 μέχρι τής 8 μ. μ., 84 μέχρι τής 10 μ. μ., 71
μέχρι τής 12 μ. μ.

νΟσον άφορα τά μέσα τής αύτοχειρίας ύπελογίσθησαν ταΰτα 
ώς έξής : Οι άνδρες προτιμώσι τά κοπτερά όργανα καΐ πυρο
βόλα όπλα, αί γυναίκες κλίνουσι μάλλον πρός τό δηλητήριον, 

τάς κατακρημνίσεις καΐ τήν διά τοΰ άνθρακος άσφυξίαν. Κατά 
τούς υπολογισμούς τοΰ Casper έν Βερολίνω, έπί 535 αύτοκτο- 
νησάντων, 234 μετεχειρίσθησαν τήν άγχόνην, 163 τό πυροβό- 
λον, 60 τόν έν ύδατι βυθισμόν, 27 τήν λαιμοτομίαν, 20 τά 
κοπτερά όργανα, 19 έκρημνίσθησαν, 10 έδηλητηριάσθησαν καΐ 
2 ήνοιξαν τάς φλέβας των. Έπι 396 αύτοκτονησάντων τώ 
1825 ένΠαρισίοις, 1 34 μετεχειρίσθησαν τόν έν ύδατι βυθισμόν, 
56 τό πυροβόλον, 59 τήν άσφυξίαν, 49 τόν κατακρημνισμόν, 
40 τήν άγχόνην, 38 τά κοπτερά όργανα, 20 τό δηλητήριον. 
Έν τώ άγγλικω στρατώ, έπι 100 αύτοκτονησάντων, 54.6 
μετεχειρίσθησαν πυροβόλα, 16.1 κοπτερά όπλα, 8.3 βυθισμόν 
έν ύδατι, 8 άγχόνην, 7.1 δηλητήριον καΐ 4.2 κατακρήμνισιν. 
Είναι άξιον παρατηρήσεως, οτι κατά τά διάφορα μέσα τής αύ
τοχειρίας ή προτίμησις ανήκει μάλλον είς τά προξενοΰντα όλι- 
γωτέρας όδύνας. Καΐ τήν τελευταίαν στιγμήν του ό άνθρωπος 
ένθυμεΐται ότι είναι τέκνον τής ήδονής.

Ώς πρός τά έπαγγέλματα, γνωρίζομεν έξ επισήμου δημοσι- 

εύσεως τοΰ ύπουργείου τών στρατιωτικών τής ’Αγγλίας, ότι τό 
στρατιωτικόν έπάγγελμα έν τή χώρα ταύτη αριθμεί σχετικώς 
πλείονας αύτοχειρίας ή ό λοιπός πληθυσμός της. Τοιου
τοτρόπως έπί 10,000 άπλών πολιτών άριθμεϊται 1.07 αύτό- 
χειρ καΐ έπί 10,000 στρατιωτικών άριθμοΰνται 3.79 αύτόχει- 
ρες.Σχετιζώς έν τούτοις πρός τούς άλλους στρατούς τής Εύρώ
πης, ό άγγλικός διατελεΐ ύπό κρείτονας όρους, διότι έπί 10, 
000 στρατιωτών άριθμοΰνται 4.50 αύτόχειοες έν τώ βελγικφ, 
4.70 έν τώ γαλλικώ, 6.40 έν τώ πρωσσικώ, καΐ 8.51 έν τώ 
αύστριακώ. Μεταξύ τών διαφόρων σωμάτων τοΰ άγγλικοΰ 
στρατοΰ τό λεγόμενον διοιζ.ητικόν αριθμεί πλειοτέρας αύτοχει

ρίας 8.64 έπί 10,0 )Ο στρατιωτών, κατόπιν έρχεται τό ιππι
κόν 4.98, τό πυροβολικόν 3.43, τό πεζικόν 3.09. ’Απ’ έναν- 
τίας τό μηχανικόν, ή πεζή σωματοφυλακή καΐ τό ιππικόν 

της σπανιωτάτας περιλαμβάνουσιν αύτοχειριών περιπτώσεις.
Έν τοΐς πολιτικοΐς έπαγγέλμασι τά τών ύποδηματοποιών 

και τών ραπτών παρέχουσιν άνωτέρας είς αύτοχειρίαν άναλο- 
γίας.Είς τάςκαθεστικάς ταύτας ένασχολήσεις,λέγει ό Decaisne, 
καταφεύγει σημαντικός άριθμός προσώπων, κακώς ώς έπί τό 
πλεΐστον ώργανισμένων, τά όποια τάς προτιμώσιν ένεκα τής 
μικράς έντάσεως δυνάμεων, τήν όποιαν άπαιτουσι. Τό αίσθημα 
τής φυσικής καθυστερήσεοις καΐ ή άπομόνωσις έν ή ζώσιν, έξω- 
θοΰσι τά πρόσωπα ταΰτα πολύ πλειότερον τοΰ όσον ύπόκειν- 
ται οί έν έργοστασίοις όμότεχνοι αύτών. Τά έλευθέρια έπαγ
γέλματα περιέχουσι κατόπιν τούς μεγαλειτέρους είς αύτοχειρίαν 
άριθμούς, 30 έπι 100,000 κατοίκων, μετ’ αύτά δέ έπί τοΰ 
αύτοΰ άριΟμοΰ κατοίκων οι έμποροι καΐ οί βιομήχανοι 15, οί 

γεωργοί καΐ οί ΰπηρέται 12.
Μετά τήν γενικήν έν άρχή τής προκειμένης μελέτης υπό

δειξήν τών καθολικών τάσεων τής αύτοχειρίας, αί όποϊαι δια- 
κρίνουσι τάς έποχάς τής άμφιβολίας, τά ειδικά αίτια τοΰ 
κοινωνικού τούτου φαινομένου έμελετήθησαν κατά διαφόρους 

έπόψεις. Έπι 229 αύτοχειριών έβεβαιώθη ή έπιθυμία τής ά- 
ποφυγής δικαστικών καταδιώξεων, έπι 235 ή έρωτική θλίψις, 
έπί 251 ή καταδρομή τής τύχης, επί 688 ή ένδεια, έπί 837 
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ή σωματική πάθησις, άπί 855 ή οικογενειακή θλίψις, έπί 701 
ή μέθη, έπί 1,754 ή φρενοβλάβεια. Ή κλίμαζ αΰτη είναι ίκα- 
νώς ένδεικτική. Ίνα πείση ό δαίμων τής αύτοχειρίας, πρέπει 
πρώτον νά καταλάβη τήν άκρόπολιν τής διανοίας. Μία στιγμή 

παραφοράς συμπληροΐ τό ύπόλοιπον τής καταστροφής. "Οσον 
άφορα τήν επιρροήν τής μέθης ιδιαιτέρως, έπί 100 αύτοκτονη- 

σάντων έν Γαλλία,ή κατάχρησις τών οινοπνευματωδών ποτών 
ήρίθμει 6.09 τώ 1849, 12.98 τώ 1869, 11.61 τώ 1872, 
10.52 τώ 1873, 10.18 τφ 1874, 10.36 τώ 1875 καί 
13.41 τώ 1876. Τό βορειότερον μέρος τής Γαλλίας είναι μάλ
λον υποκείμενον είς τάς έκ μέθης αύτοχειρίας. Έν Μάρνη, 
Μάγχη καί Καλβαδφ 22—35 τοΐς ο ο τών αύτοκτονησάντων 
έ'θυον έζ έπαγγέλματος είς τόν Βάκχον. Όσον καταβαίνει τις 

πρός μεσημβρίαν, τόσον ή πειστική τής μέθης άποβάλλει τό 
τής αύτοχειρίας κύρος.

Ή έντός τών πόλεων ζωή άποτελεϊ ιδιαιτέραν έπί τοΰ φαι
νομένου τών αύτοχειριών εικόνα. Ούτως ύπελογίσθησαν έν 
Παρισίοις αύτοχειρίαι διπλάοιοι τών συμβαινουσών είς τάς μι- 
κράς τών 2,000 κατοίκων πόλεις και τριπλάσιοι τών συμβαι- 
νουσών εις τά χωρία. rA ! Φύσις, φύσις, ή γεννώσα, σώζουσα 
και καταστρέφουσα τά πλάσματά σου, πόσον ή ζωή τής υπαί
θρου εξοχής σου βαλσαμώνει τάς πληγάς αύτών ! Εκείνο τό 
όποϊον χαρακτηρίζει πλειότερον τό δράμα, είναι ή μεταστάθ- 
μευσις, τήν όποιαν κατά διαφόρους περιόδους ένεργοΰσιν αί κοι- 
νωνίαι έν τώ καθολικώ βίφ τής άνθρωπότητος. Όταν έκείνη 
ή χρυσή μετριότης συντάξη τήν διαθήκην της, καταλάβωσι 
δέ τά έθνη αί άχαλίνωτοι όρμαΐ, αί άπληστοι ορέξεις, αί 
συγκινήσεις τής δαπανηράς ζωής, αί παρακεκινδυνευμέναι έπι- 

χειρήσεις, τότε έγκαταλείπεται ή άγκυρα είς τά βάθη τοΰ 
λιμένος καί τό πλοΐον άκατάσχετον ωθείται πρός τό άγνω
στον. "Αν τουλάχιστον έσωζε τήν πυξίδα τής πίστεως! Φεϋ ! 
Πριν ναυαγήση έπι τών σκοπέλων άφηρέθη ή ζωή αύτής άπ’ 
αύτοΰ.

ΑΠΕΡΓΙΑΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι

Τό κεντρικόν γραφεΐον τής καταστατικής τών Ηνωμένων 
Πολιτειών έδημοσίευσε τό πόρισμα έρεύνης, τήν οποίαν είχε 
διατάξει ή μεγάλη Δημοκρατία έπί τών κατά τά έτη 1881 — 
86 γενομένων έν τή χώρα της άπεργιών. Διαιρούνται αΰται 
είς δύο κατηγορίας, διότι ή ένηργήθησαν ύπό έργατών ή ένηρ- 
γήθησαν ύπό έργοστασιαρχών. Τό δικαίωμα τής άπεργίας είναι 
κοινόν αμφοτέρωθεν.Οί έργάται θέλουσιν αύξησιν ημερομισθίου, 
οί έργοδόται θέλουσι τόν περιορισμόν αύτοΰ. Μόνη ή μεταξύ 

των συμφωνία περικλείει τήν άρμονίαν.
Όσον άφορρί τάς άπεργίας τών έργατών, έν συνόλω κατά 

τήν έκτεθεϊσαν περίοδον, αναβιβάζονται αΰται είς 3,903 έπί 
22,336 εργοστασίων. Τώ 1881 άπεργίαι 471 έπι εργοστα
σίων 2,928, πρός έκαστον τών όποιων άναλογοΰσι κατά μέσον 
δρον 6,2 άπεργίαι- τω 1882 άπεργίαι 454, έπι έργοστασίων 
2105, αναλογία 4,6' τώ 1883 άπεργ. 478, έργοστ. 2759, 
άναλ. 5,8’ τώ 1884 άπεργ. 413, έργοστ. 2367, άναλ. 5,3· 

τω 1885 άπεργ. 645, έργοστ. 2284, άναλ. 3,5’ τω 1886 
άπεργ. 1412, έργοστ. 9893, άναλ. 7,0. Προξενεί έντυπωσιν 
ή κατά τό έτος 1886 έπίτασις τών άπεργιών, διότι είναι πλει- 
ότεραι τών ίσων περιέλαβον τρία όμοΰ προηγούμενα έτη και 
επηρέασαν εργοστάσια πλειότερα τών δσων άπέβλεπον αί άπερ- 
γίαι κατά τέσσαρα προηγούμενα έτη. Οί λαβόντες μέρος εις 
τάς άπεργίας τής έζαετίας ταύτης έργάται ύπολογίζονται είς 

1,318,624. —Όσον άφορά τάς άπεργίας τών έργοσασιαρ/ών, 
άναβιβάζονται αΰται έν συνόλφ, κατά τήν αύτήν περίοδον,είς 
1753 έπί 2182 έργοστασίων άριθμουντων 173,995 έργάτας.

Αί ζημίαι τάς όποιας ύπέστησαν οί έργάται και οί έργοστα- 
σιάρχαι, κατά τήν έν λόγω έζαετίαν, άναβιβάζονται είς 493.3 
έκατομ. δραχμών, έξ ών 317 άφορώσι τούς έργάτας (3Οθ είς 
οτέρησιν ημερομισθίων καί 17 είς έζοδα ύποστηρίζεως τών 
άπεργιών) καί 176.3 άφορώσι τούς έργοστασιάρχας 170.8 είς 

ζημίας καί 5.5 είς έζοδα άπεργικά). Έν γένει αί έκ τών άΛερ- 
γιών τών έργοστασιαρχών γενόμεναι πρός αύτούς καί τους έρ-
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γάτας ζημίαι αναβιβάζονται είς 62.3 έκατομ. δρ.,ένώ αί έκ 

τών άπεργιών τών έργατών είναι έπτάπλάσιαι (431 έκατομ.). 
Ή μεγάλη λοιπόν κίνησις άνήκει είς τους μεγάλους άριθμούς 
καί ώς ιδέα καί ώς συμφορά.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΕΝ ΒΑΥΑΡΙΑ.

TJ δράμα τοϋ τελευταίου βασιλέως τής Βαυαρίας συνδέεται 
πρός τήν βασιλικήν έπιχορήγησιν αύτοϋ. Άπό 2,915,000 
δρ. κατά τά τέλη τοϋ παρελθόντος αίώνος άνέβη αυτή είς 
6,675,000 τφ 1885, και όμως πάλιν δέν ήτο άρκετή εϊς 

τούς φανταστικούς ορούς τής ύπάρξεως τοϋ δυστυχοΰς I
Ή πρό 100 έτών ηγεμονική χορηγία πρός τόν έκλέκτορα 

τής Βαυαρίας διηρεϊτο είς 6 κεφάλαια α') διά τόν ηγεμόνα 
236,060 φλωρίν. έξ ών 30,000 διά τήν σύζυγόν του, 6,000 
διά τό άνακτοβούλιόν του καί αί λοιπαί δι’ αύτόν, β) διά τό ν 

οικον του 268,039 φλωρ. έξ ών οί Ιερείς τής αυλής 12,082, 
ιατροί 3,288, φαρμακοποιοί 4,241, έπιστάται 9,238, θαλα- 
μοστόλοι 3,680, θαλαμηπόλοι 7,982, θυρωροί 2,707, παλά- 
τιον Νυμφεμβούργου 5,595, δμ. Σλεϊσάϊμ 2,692, δμ. Φυρ- 
στενρίδ 744, ομ. Λίχτενβεργ 382, λέμβοι Στάρνβεογ 707, 
ύπηρεσία Νεβούργ 5,555, οίκος τοϋ ήγεμόνος 13,112, δμ. 
τής ήγεμονίδος 4,500, δμ. τοϋ πρίγκιπος Καρόλου 1,725, 
δμ. τής πριγκιπέσσης Αύγούστης 2,516, δμ. τής πριγκίπέσ- 
σης Καρολίνας 2,375, συντάξεις 12,226, έκκλησία 2,289, 
φαομακεΐον 6,792, θεραπευτήριον 4,198, ιδιαίτερον τοϋ ήγε
μόνος ταμεΐον 44,879, κτίρια 32,392, φωτισμός 13,810, 
θέρμανσις 28,202, Οέατρον 38,102· γ') υπηρεσία τής ήγεμο- 
νικής ακολουθίας 35,038 φλωρ., ήτοι μισθοί 27,586 καί συν
τάξεις 7,452· δ') ύπηρεσία τοϋ αυλαρχείου 218,338 φλωρ·, 
ήτοι μισθοί 40,329, συντάξεις 13,772, μαγειρεΐον 144,076, 
κήποι 20,161· ε') ύπηρεσία τοϋ σταυλαρχείου 354,378 φλ., 
ήτοι μισθοί κλπ. 248,281, μουσική 58,094, κυνήγιον 47, 
003· τ') χορηγίαι πρός τά μέλη τής ήγεμονικής οικογένειας 
258,710 φλωρ.


