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ΤΕΛΟΝΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ

Δύναται νά ειπη τις, ότι ή πληρωμή τών τελωνιακών δα
σμών εϊς χρυσόν είναι δημοσιονομική έπινόησις τής Ρωσσίας. 
Έν μηνί νοεμβρίω 1876 έξεδόθη έν Πετρουπόλει αύτοκρατο- 
ρικδν διάταγμα, καθ’ 3 άπό τής 1 ίανουαρίου 1877 οί τελω- 
νιακοί δασμοί έδει νά πληρόνωνται εις χρυσά νομίσματα, ρωσ- 
σικά ή ξένα, ή είς προσεχούς πληρωμής τοκομερίδια τών με

ταλλικών χρεών τής Ρωσσίας. Ό σκοπός τοΰ ύπουργοϋ τών 
οικονομικών αυτής κ. Reutern άπέβλεπεν είς τήν διά τών τε
λωνείων, τά όποια άποτελοΰσι τήν εύπειθεστίραν φορολογικήν 

μηχανήν, άφ’ ένός αυξησιν τών δημοσίων έσόδων καί άφ’ έτέ
ρου έξασφάλισιν άποταμιεύματος είς χρυσόν διά τήν ύπηρεσίαν 
τών δημοσίων δανείων. Ή άντί χρυσού παραδοχή τών προσε

χούς πληρωμής μεταλλικών τοκομεριδίων ήλάττωνε τάς έπ*  
αύτοΐς πληρωμάς είς χρυσόν καί έπέφερε τά αύτά άποτελέ
σματα τής είς χρυσόν πληρωμής τών τελωνιακών δασμών.

Πολλά έλέχθησαν ύπέρ τοΰ συστήματος τούτου, ώς συντε- 
λοΰντος εις τήν βελτίωσίν τών όρων τής εξωτερικής συναλλα
γής. Υπέθεσαν ότι, συναθροιζομένων τών τελωνιακών δασμών 
είς χρυσόν, ή κυβέρνησις άπαλλάσσεται τής άνάγκης νά προ- 
μηθεύηται χρυσόν έκ τοΰ έξωτερικοϋ, καί έπομένως ή ύπερτί- 
μησις τοΰ είς χρυσόν συναλλάγματος δέν δύναται νά εΐναι ά
ποτέλεσμα τής έκ μέρους τής κυβερνήσεως άγορας αύτοϋ. 
Τοΰτο εΐναι άκριβές· έχουσα ή κυβέρνησις τόν άναγκαϊον είς 
πληρωμήν τών ύποχρεώσεών της χρυσόν δέν άγοράζει άλλον. 
Άλλά τί πρός τήν τιμήν τοΰ χρυσοΰ συναλλάγματος, όταν 
άντί νά άγοράζη τοιοΰτο ή κυβέρνησις, άγοράζωσιν έκεΐνοι οϊ- 
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τινες πληρόνουσι τούς τελωνιακούς δασμούς; Έάν ή ζήτησις 

τοϋ συναλλάγματος εΐναι αιτία τής ύπερτιμήσεως αύτοΰ, ή πο
σότης τής ζητήσεως μένει ή αύτη, απλή δέ .μεταβολή τών 
ζητούντων προσώπων κατορθοΰται. Δέν ζητεί δ ύπουργδς, ζη

τεί δ έμπορος. Ή ούσία τής ζητήσεως πάντοτε μένει.
Λαμβάνομεν ύπ' δψιν έπικράτειαν,έν ή ύτάρχει άναγκαστική 

κυκλοφορία. Όσοι νομίζουσιν, οτι ή ύποτίμησις τοϋ χαρτονομί
σματος της έξαρτάται έκ τής τιμής τοϋ έξωτερικοϋ συναλ
λάγματος αύτής, είς υπερβολήν άπατώνται. Ή ύποτίμησις τοϋ 
χαρτονομίσματος έρχεται καΐ χωρίς ή έπικράτεια νά σύρη συ
ναλλάγματα έπι τοΰ έξωτερικοϋ. 'Όταν τδ χαρτονόμισμα κα
τέστρεφε τήν Γαλλίαν, έπι τής μεγάλης τοΰ 1789 έπαναστά- 
σεώς της, ποιας ποσότητας χρυσοϋ έχρεώστει αυτή εις τήν 
άλλοδαπήν; Τί είσήγεν αύτη έκ τής άλλοδαπής, ινα ύποτεθή 
ή ζήτησις τοϋ έξωτερικοϋ συνναλλάγματος είς έπίτασιν καΐ 
έπομένως ώς προκλητική τής ύποτιμήσεως τοϋ χαρτονομίσμα
τος αιτία; Όλως έσωτερικοΐ λόγοι, έλλειψις έμπιστοσύνης πρός 
τήν κυβέρνησιν, υπερβολή έκδόσεως χαρτονομίσματος, φόβος 

έπικειμένων νέων έκδόσεων αύτοΰ, συγκεχυμένη άντίληψις τών 
δημοσίων πραγμάτων, περιπέτειαι πανικών φόβων, άλλαι είδι- 
κώτεραι τής έσωτερικής κυκλοφορίας περιστάσεις, ιδού τά κυ
ρία αίτια τής φοβεράς ύποτιμήσεως τοΰ χαρτονομίσματος, ή 
δποία κατά τήν εποχήν έκείνηνέκατεμάστιζε τήν Γαλλίαν. 
Άπδ τοϋ 1789 μέχρι τοϋ 1794 έξεδόθησαν 6 δισεκατομμυρίων 
χαρτονομίσματα. Κατά τδ 1796 έξεδόθησαν έτερα 2 */ο  

σεκατομύρια, τδν δέ Ιούλιον τοϋ έτους τούτου χαρτονόμισμα 
100 λιβρών ήζιζε λεπτά 5 !

Δέν εΐναι ή έλλειψις τοΰ χρυσοϋ, ήτις έπιφέρει τήν ύποτίμη- 
σιν τοϋ χαρτονομίσματος. Δύναται, και άνευ τής παρεμβάσεως 

τής άπδ τών ξένων νομισματικών αγορών ανάγκης, νά ύπάρχη 
χρυσός έν τώ έσωτερικω τής έπικρατείας καΐ όμως τδ χαρτο
νόμισμα νά δρμα είς τήν όδύν τής ύποτιμήσεως του. Άπόδει- 

ξις αύτή ή Ρωσσία, ήτις εΐναι ή μάλλον χρυσοφόρος έπικράτεια 
τής Εύρώπης καΐ τής ’Ασίας, καΐ όμως τδ χαρτονόμισμά της 
διατελεΐ είς σταθεράν ύποτίμησιν. Τώ 1874 παρήγαγεν 192
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έκατομμύρια χρυσοϋ καΐ τφ 1876 έτιμάτο τδ ρούβλιον της 

άπδ όνοματικής άξίας 4 φράγκων είς μόνον 2,95.
Έν γένει ή κυβερνητική μέθοδος τής πληρωμής τών τελω- 

νιακών δασμών είς χρυσόν συναθροίζει μέν αύτόν έν τοΐς τα
μείοις τής έπικρατείας, έκ τών βαλαντίων όμως ούχί τών ξέ
νων άλλά τών ήμεδαπών. Ούτε μίαν ούγγίαν χρυσοϋ δύναται 
ή μέθοδος αύτη νά είσαγάγη έξωθεν έν τή χώριγ. Έν πρώτοις 

οί έν αύτή είσάγοντες τά ξένα έμπορεύματα προκαταβάλλουσι 
τά έξοδα τής εισαγωγής έν οις καΐ τούς τελωνιακούς δασμούς 

εις χρυσόν, πληρόνονται δέ κατόπιν αύτά παρά τών καταναλω
τών. Οί έ» τής άλλοδαπής άποστολεΐς δέν πληρόνουσι τι. Τδ 

βάρος άνήκει είς τδ έσωτερικον έμπόριόν, οπερ βαθμηδόν καΐ 
κατ’ όλίγον τδ έναποθέτει είς τούς ώμους τοϋ κοινού τών κα
ταναλωτών. Αύτή είναι ή φυσική τών πραγμάτων τάζες.

Άλλ’ ένόμισάν τινες, οτι ή είς χρυσόν πληρωμή τών τελω- 
νιακών δασμών έπιβαρύνουσα τήν εισαγωγήν διά τής διαφοράς, 
ήτις ύφίσταται μεταξύ τής τιμής τοΰ χαρτονομίσματος καΐ τής 

τιμής τοΰ χρυσοϋ,χρησιμεύει είς έλάττωσιν τώνέξωθεν είσαγομέ- 
νων. ’Ιδού λοιπδν,έπιλέγουσι, μέθοδος έκ τής δποίας,ένώ έξακο- 
λουθή τδν δρόμον της ή έξαγωγή φέρουσα χρυσόν έν τή ήμεδα- 
πή,υποχωρεί ή εισαγωγή, ΐνα έξάγη όλιγώτερον χρυσόν είς τήν 
άλλοδαπήν. Συλλογισμός άνίκανος νά άνθέξη είς τήν προχειρο- 
τέραν άνάλυσιν, διότι τά έμπορεύματα άνταλλάσσονται δι’ άλ
λων έμπορευμάτων, τδ δέ νόμισμα δέν χρησιμεύει είμή ώς 

κερκΐς είς τό ύφασμα τής συναλλακτικής ζωής. Όταν όλίγα 
άγοράζη κράτος τι, όλίγα καΐ πωλεΐ, έν τή γλώσση δέ τών 
μέσων όρων, οΐτινες διέπουσι τούς μεγάλους τών κοινωνιών 
άριθμών, δ μεταξύ εισαγωγής καί έξαγωγής ισολογισμός εΐναι 
έπί τέλους έπιβολή τών φυσικών τής έθνικής οικονομίας νό
μων. Τά πλοία νά έρχωνται κενά καΐ νά άναχωρώσι πλήρη, 
δέν εΐναι κανονική κατάστασις τών έπικρατειών. Μία λεπτο
μέρεια εΐναι Ικανή νά έλκύση τήν προσοχήν, ή τοϋ διπλοϋ 
ναύλου έπί τών έξαγομένων προϊόντων, διότι δι’ αύτοΰ έπιβα- 
ρύνεται καΐ δέν ένθαρρύνεται ή ιθαγενής έξαγωγή. Ουσα δέ 
βεβαρυμένη, πώς θά συναγωνισθή έν τή άλλοδαπή πρδς τάς 
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έξαγωγάς άλλων χωρών μή βεβαρυμένας; Είναι ή φύσις τών 
πραγμάτων, ήτις διδάσκει τήν αίωνίαν οικονομικήν αλήθειαν, 
οτι πρέπει ή χώρα νά άγοράζη έν τή αλλοδαπή, ϊνα πωλή εις 

τήν αλλοδαπήν.
Ή είς χρυσόν λοιπόν πληρωμή τών τελωνιακών δασμών δέν 

δύναται νά έχη άλλην σημασίαν παρά την αύξησιν τής τελω- 
νιακής φορολογίας, τήν όποιαν αναβιβάζει έφ’ δσον διαφέρει ή 

τιμή του χρυσοΰ πρός τήν τιμήν του χαρτονομίσματος. Ή γε- 
νομένη, ώς προερρέθη, έπιβολή τοΰ τοιούτου συστήματος έν 
Ρωσσία έσχε τό άποτέλεσμα, δτι ηύξησε τήν τελωνιακήν φορο
λογίαν κατά 30—35 τοϊς °/ο· Ύπερέβη λοιπόν αύτη τάς άν- 
τιστοίχους τών άλλων έπικρατειών και ή τιμωρία δέν έβρά- 

δυνε νά έπέλθη. Ή εισαγωγή τής Ρωσσίας ήλαττώθη, τά εί- 
σαγόμενα ξένα προϊόντα ΰπερετιμήθησαν «ίς ύπερβολήν και τό 

χαρτονόμισμα έξηυτελίσθη έπι μάλλον και μάλλον. Όταν 
αύτή ή κυβέρνησις δέν θέλη τό χαρτονόμισμά της, ποιαν θά 
θά εύρη τοΰτο παρά τοϊς ίδιώταις υποδοχήν;

Διά τών νόμων τής 18 μαρτίου καί 11 άπριλίου 1887 εί- 
σήχθη καί έν Έλλάδι τό σύστημα τής είς χρυσόν πληρωμής 
τών τελωνιακών δασμών, κατά τόν τρόπον δστις διακρίνει τήν 
φορολογικήν τοΰ τόπου πολιτικήν. Έν πρώτοις μέν οί νόμοι ου- 
τοι άναγράφουσι τήν άρχήν τής είς μεταλλικόν πληρωμής τών 
τελωνιακών δασμών τής έκ τής άλλοδαπής έν Έλλάδι εισα
γωγής και τής έκ τής Έπτανήσου εξαγωγής και μεταφοράς, 
άκολούθως δέ έξ οίονε'ι συγκαταβάσεως έπιτρέπουσιν είς τούς 
είσάγοντας καθ’ δλον τό κράτος καί τούς έκ τής Έπτα
νήσου έξάγοντας ή μεταφέροντας, άντί μεταλλικού νά πλη- 
ρώνωσι είς τραπεζικά γραμμάτια άναγκαστικής κυκλοφορίας 
τούς τελωνιακούς δασμούς των έπί προσθήκη 15 τοϊς °/0 έπί 
πλέον. Όταν συνειθίσωσιν ίκανώς, δύναται τό δριον τούτο νά 
προβιβασθή μέχρι τής ολοκληρίας τής διαφοράς τής τιμής τοΰ 
χρυσού καί τής δλης ύποστάσεώς του. Ούδεμία αμφιβολία, δτι 
έν τη όδώ, είς ήν βαδίζουσι τά οικονομικά τοΰ κράτους, ό φο
ρολογικός πήχυς θά έξακολουθήση άναμετρών καθ’ δλας τάς 
διευθύνσεις τήν ράχιν τών φορολογουμένων, είναι δέ τοιαύτη ή 

τελωνιακή περιφέρεια αύτής, ώστε έπιδέχεται δεινοτέρας έτι 
συμφοράς. Ό δημόσιος θησαυρός αύξώνει τήν δρεξίν του, δσον 

πλειότερον τρώγει, βά καταφάγη πρώτον τούς έχοντας δλίγα- 
θά έλθη κατόπιν καί ή σειρά τών έχόντων πολλά. Ή έξέλι· 
ξις αύτη τοΰ φορολογικού δράματος τής Ελλάδος είναι μοιραία.

Τό πάν έπί τοιούτων ζητημάτων συνίσταται εις τήν έφαρ- 
μογήν τοΰ άξιώματος τοΰ Audiffret, καθ’ο <ή φορολογία είναι 
τέχνη τοΰ μαδάν τήν όρνιθα χωρίς νά φωνάζη». Τό προσπαθεϊ 
τις δσον δύναται. Έπειτα και μέ τάς φωνάς συνειθίζει και 
τήν όρνιθα ψήνει, μήπως ή τύχη της δέν είναι νά μαγειρευθή; 
Ή πολιτική μαγειρική δύναται νά διαφέρη είς τά έμβάματα, 
κατ’ ούσίαν τόσαι πέριξ αύτής γαστέρες άργα'ι έχουσιν άνάγ- 
κην νά έμπλησθώσι. Χορηγίαι, μισθοί, έπιχειρήσεις χορεύουσι 
πέριξ τής πολιτικής χύτρας, δπως τά άλλόκοτα ζώα,τά όποια 
είδεν ό Φάουστ πέριξ τής μαγικής χύτρας. Δέν μένει πρός συμ- 

πλήρωσιν τής είκόνος είμή τό στέμμα, τοΰ όποιου τά σύν- 
τρίμματα προσφέρουσιν οί μικροί διάβολοι είς τόν Μεφιστοφελή 
σύν τή έξής προσφωνήσει :

Ο sei doch so gut,
Mit Schweiss und mit Blut 
Die Krone zu ieimen !

3 έστ'ι μεθερμ-ηνευόμενον: « άξίωσον, μέ Ιδρώτα καί μέ αίμα νά 

προσκολλήσης τό στέμμα, τό όποϊον θραύομεν».

ΔΥΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ! ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Ή πρώτη ανάγεται εις τά ύδωρ τών Μεγάρων, tel τού οποίου ή έπιχείρησις 
τοΰ σιδηροδρόμου ΙΙειραιώς-’Λθηνών-Πελοποννήσου ήννόει νά θέση χεϊρχ ιδιο
ποιήσεων. Ή δευτέρα ανάγεται είς τήν διά τοΰ "Αργού; κεντρικήν διίλευσιν 
τής γραμμής αύτοΰ πρός τό Ναύπλιον άφ’ ένός καί πρός τούς Μύλους άφ’ ετέ
ρου. Κατ’ άμφοτέρας πρόκειται περί άγώνων, έν οίς ή φωνή τών κοινοτήτων 
έπεδλήθη, διότι έπί τοΰ δικαίου εστηοίζετο. Ή νίκη είναι εργον αύτών καί 
τής τακτικής μεθ’ ής {λειτούργησε τό λαϊκόν πνεΰμάτων. ’Αλλοίμονον είς τού; 
τόπους οί όποιοι δίν τό ?-/ουσι.
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Α'.

Προς τήν Κοινότητα τΛν Μεγάρων

Έν Αθήναις, β δεκεμβριου 1884.

“Εντιμοι ποΛΐται,
Έμελέτησα τί όποιον εθίσατε ζήτημα. Άνήκειείςτήν ΰψη- 

λοτέραν τής πολιτείας έννοιαν,ή όποια όδηγεΐ είς την Αρμονίαν 

όλων τών συμφερόντων. Τό ζήτημα ύμών αναλύεται είς τήν 
έξής έρώτησιν : Τό έξ 120 δραμίων μοναδικόν ύδωρ τής πό- 
λεώς σας άρκεΐ έπι τοσοϋτον είς τάς άνάγκας τών έξακισχι- 
λίων κατοίκων αύτής, ώστε νά μένη περίσσευμα διά τήν χρή
σιν τοϋ σιδηροδρόμου ; Έάν ύπάρχη περίσσευμα, πρέπει νά 
δοθή μέ ευλογίαν και μέ χαράν, ώς εισφορά πρός τήν μεγάλην 
τής συγκοινωνίας ιδέαν, ήτις Αναβιβάζει τά έθνη καί πολι- 
τίζει τάς έποχάς αύτών. Άλλ’έάν τό ύπαρχον ύδωρ δέν άρ- 

κή είς τήν συντήρησιν τής ζωής τών οικογενειών ύμών, δέν 
υπάρχει νόμος έπϊ τής γής ό όποιος νά καταδικάζη αύτάς είς 
τόν έκ τής στερήσεώς του βέβαιον όλεθρον.

Πρόκειται λοιπόν περί τής έκτιμήσεως τών ύδατίνων αναγ
κών τής πόλεως σας. Υπάρχουν πόλεις, αίτινες ήθελον κυρι
ευθύ ύπό απελπισίας έάν, όπως έπϊ τής ύμετέρας, άνελόγουν 
20 μόνον δράμια ύδατος είς πάσαν χιλιάδα κατοίκων. Είναι 
τοσοϋτον συνδεδεμένη ή οικονομία τοϋ ύδατος πρός τήν άνά- 
πτυξιν τών Ανθρωπίνων συνοικισμών, ώστε ούδέποτε άνέβησαν 
είς τάς ύψηλοτέρας βαθμίδας τής κοινωνικής κλίμακος πόλεις 

έστερημέναι άφθονων προμηθειών υδατίνων. Έάν τό ύδωρ ύμών 
δέν άρκή είς τάς στοιχειωδεστέρας άνάγκας τής ζωής, ό άρχων 

έκεινος, όστις ήθελε τό άφαιρέσει διά τής βίας, θά ήτο δ άπο- 
ποτροπαιότερος όλων τών τυράννων, τούς όποιους έθρεψέ ποτέ 
ή κακοδαιμονεστέραγή.

Υποθέτω, ότι ύπολογίζετε μάλλον τήν καταστρατήγησιν 
τών νομικών τύπων, μεθ’ ής τοσάκις συνεδυάσθησαν αί πολι- 
τισμέναι τυραννίαι τών έθνών. Είς τήν καταστρατήγησιν ταύ
την άποβλέπουσι πιθανώς οί θέλοντες νά θέσωσι τήν χεϊρα έπί 
τής ιδιοκτησίας σας. Δέν μένει είς ύμας είμή νά όχυρωθήτε 

όπισθεν τοϋ φυσικού και θετικού δικαίου, τό όποιον συγχωρεΐ 
τήν ύπέρ τών δικαιωμάτων σας άμυναν. Αύτή θέλει Ανοίξει 
τόν Αγώνα τής δικαισύνης, ένώπιον τής όποιας αί μηχανορρα
φία! δέν θέλουν στερεωθή. Δέν έχετε είμή νά ένθυμηθήτε τόν 
«Μεγαρικόν Σύνδεσμον τόν όποιον ύπό τόν ήχον τών κωδώνων 

τών ιερών ναών έσπευσεν δ λαός τών Μεγάρων νά συστήση 
κατά τό έτος 1871 έν τή ώραία πλατείς σας. Ενθυμούμαι 
καί θά ένθυμοϋμαι πάντοτε τήν λαϊκήν έκείνην τών ψυχών 

ήμών συνεργασίαν. Άς συνέλθη και πάλιν ή Κοινότης τών 
Μεγάρων, άς διορίση Αντιπροσώπους Μεγαρεΐς, έξ έκείνων τών 
όποίων τούς πατέρας συνετήρησεν είς τό παρελθόν και τά τέ
κνα θά συντηρήση είς τό μέλλον ή κινδυνεύουσα μοναδική πηγή 

σας, άνδρας έντιμους,είς τούς όποιους νά διατυπωθήδτι ή έλα- 
χίστη τών μεγαρικών δικαιωμάτων έγκατάλειψις θέλει τιμω- 
ρηθή παραδειγματικώς ύπό τής λαϊκής τών έμπιστευθέντων 

δικαιοσύνης.
Διότι ύπάρχει θεμελιώδης έν Έλλάδι θεσμός, κατά τόν 

όποιον ούδείς στερείται τής ιδιοκτησίας του είμή διά δημοσίαν 

Ανάγκην, προσηκόντως άποδεδειγμένην, δταν καϊ δπως ό νό
μος διατάσση, πάντοτε δέ προηγουμένης άποζημιώσεως. Ή 
ήμετέρα Κοινότης διατελεΐ ύπό τό κοινόν δίκαιον. ’Ανεξαρτή
τως τής άρχής τής προηγουμένης άποζημιώσεως, ήτις ουδέ
ποτε είς τήν άλήθειαν ένεσαρκώθη, ποία είναι αύτή ή δημοσία 
άνάγκη, ήτις καταδικάζει ύμας είς τήν Ανυπαρξίαν ; Ποΰ εΐναι 
ό νόμος, όστις διδάσκει τόσον φοβεράν καταστροφήν ; Ό μόνος 
τίτλος, είς 3ν στηρίζονται οι έκμεταλλευται τοϋ σιδηροδρόμου, 
είναι ό νόμος τής 22 ίουνίου 1882, όστις δέν όμιλεΐ είμή 
περί γηπέδων καϊ όστις κατά συνέπειαν δέν δύναται παρά 
στενώς νά έρμηνευθή. Τί κοινόν μεταξύ τών γηπέδων τής σι
δηροδρομικής γραμμής και τοϋ μακράν αύτής ύδατος σας υπάρ
χει ; Έάν οί πραγματευταϊ τοϋ σιδηροδρόμου θέλουν ύδωρ, τά 
ύπάρ/οντα φρέατα καθώς καϊ άλλα νέα δύνανται νά δώσουν 

τοιοϋτο.Άς άφήσουν έν ειρήνη τήν πτωχικήν πηγήν, ήτις συν
τηρεί τήν ήμερησίαν ζωήν τοϋ πολυπαθοϋς έργατικοΰ λαοϋ, 
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διότι πρέπει νά είναι βέβαιοι, ότι ούχί πρός ύπερτίμησιν άλλά 

πρός κατάραν τών μετοχών αύτών θέλει χρησιμεύσει.
Ή έλαστική σφαίρα τής διοικήσεως τών ’Αθηνών ούδεμίαν 

έχει έζουσίαν έπί τής ιδιοκτησίας σας. Θέσατε φρουρούς αύτής 

τάς γυναίκας σας και τά παιδία σας, και άς ίδωμεν έάν έχουν 

τό θάρρος οι έποφθαλμιώντες αυτήν νά καταπατήσουν τά πτώ
ματά των. ’Ανοίξατε τήν σημαίαν τοΰ νόμου, τοΰ ύπερτάτου 
νόμου, κα'ι άν δέν τήν σεβασθοΰν, έάν περιφρονήσουν τήν νο- 

μιμοφροσύνην σας και τήν ύποταγήν σας μή άπελπισθήτε. Θά 
εύρεθοΰν μίαν ήμέραν οί έκδικηταί.

Ύποπτεύεσθε τήν ψυχολογικήν βίαν τών έν ΆΟήναις διοι
κητών κατά τών έν Μεγάροις δημοτικών άρχόντων. Ή Κοινό- 
νότης τών Μεγάρων εΐναι αύτοτελές νομικόν πρόσωπον,τό όποιον 
ώς κοινότης, δυνάμ.ει τών προαιώνιων νόμων τής άνθρωπότη- 

τος, υπάρχει διότι υπάρχει. Ούτε δήμαρχος, ούτε δημοτικόν 
συμβούλων δύναται νά καταρρίψη τά δικαιώματα αυτής. Κύ
ριός της είναι ό λαός καί ούδείς άλλος.

Ήκουσα, ότι οί μεγάλοι τών ’Αθηνών άπειλοΰν ύμας μέ δε
σμωτήρια καί μέ καταδιώξεις.Πόσον προτιμότερον Οά ήτο, έάν 
έδιδον ύμΐν τό παράδειγμα τοΰ εύθέος καί τοΰ πρέποντος 1 
Ποϊον εΐναι τό έγκλημα τής Κοινότητος ύμών ; Εΐναι οτι υπε
ρασπίζεται τήν ιδιοκτησίαν της. Μέχρι τοΰδε έγνώριζον, ότι 
οί ΰπερασπισταί τής ιδιοκτησίας βραβεύονται, καί σήμερον 
βλέπω ότι κινδυνεύουν ! Διατί ; Δώτι πονηρούς διατρέχομεν 
καιρούς, τών οποίων ή οριστική έκτύλιξις έπιφυλάσσεται είς 
όχι πολύ μεμακρυσμένον μέλλον. Ή συνείδησις τοΰ δικαίου καί 
τοΰ άνθρωπισμοΰ έν τοιαύταις περιόδοις εΐναι ΰποδεεστέρα τής 
διαχειριστικής εύστροφίας, ήτις χαρακτηρίζει τούς άπό τών 

μεγάλων τής πολιτείας σταθμών, κατόπιν τοΰ ύλικοΰ κέρδους, 
έν διηνεκεΐ προμελέτη τρέχοντας. Εύτυχία είς εκείνους, οΐτι
νες δέν συντρίβουν ύπό τούς βαρείς τροχούς τής κινουμένης 
άκατασχέτου μηχανής. Όταν δέ αίθριάση ό όρίζων, τότε θά 
μετρηθούν οί ουδέποτε τήν εαυτών άπολέσαντες έλπίδα.

Έν τή προσδοκία ταύτη όλων τών κοινοτήτων τής ’Ελλά
δος στηρίζετε άλλήλους, έντιμοι πολΐται τής Μεγαρικής, καί 

δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν τών θερμών αισθημάτων, μεθ’ ών 

διατελώ
ίιμέτερος φίλος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΙΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

Τή 9 δίκεμβρίου 1884 ή Κοινότης τών Μεγάρων συνήλβεν έν τή πλατεία της 
εϊς γενικήν συνέλευσιν. Είχέ τι έζόχως μεγαλοπρεπές αΰτη. Άφοϋ έβεδαίωσε 
τήνλύπην της διότι, «μ+, άρκοϋντος τοϋ ϋδατος της πόλεως εϊς τάς μάλλον 
απολύτους άνάγκαςτής ζωής, δέν ήδύνατο νάπαραχωρήση έξ αύτοΰ είς τήν έπι- 
χείρηοιν τοΰ σιδηροδρόμου,δυναμένην έτέρωβεν διά φρεάτων νά ύδρευβή·, διε- 
κήρυξε συγχρόνως «τήν στερεάν άπόφασίν της νά υποστήριξή τό δικαίωμά της 
κατά πάσης άντισυνταγματικής παρανομίας». Τά λοιπά του ψηφίσματος καί 
τής ένεργείας άνήκουσιν εϊς άλλον κύκλον Ιδεών.

Β'.

Προς τούς έντέμ,ους πολέτας τοΟ ’'Αργους

Έν ΆΟήναις 6 Ιανουάριου 1885

"Εντιμοι ποΛϊζαΐι
Τό ζήτημα ήμών εΐναι κοινωνικόν. ’Ιδίως ένδιαφέρουσι τήν 

ύμετέραν πόλιν δύο κλάδοι τής σιδηροδρομικής γραμμής Πει- 

ραιώς-Πελοποννήσου, ό άπό Κορίνθου είς Ναύπλιον, όστις κατά 
νόμον πρέπει νά διέλθη διά τής πόλεώς σας, καί ό είς Μύλους, 
όστις πρέπει νά άρχίση έξ αύτής. Διά τών δύο τούτων σιδη
ροδρομικών κλάδων τό "Αργος εισέρχεται είς τήν άμεσον κίνη- 
σιν έν γένει μέν τής όλης τοΰ έθνους ζωής, άπό τής άθηναϊ- 
κής καρδίας μέχρι τής τελευταίας αρκαδικής κοινότητος, ιδιαι
τέρως δέ τής έργατικής κοινωνίας τής έκπληρούσης τόν προο
ρισμόν της παρά τόν Κορινθιακόν κόλπον, τοΰ όποιου τήν εί
σοδον φυλάττουσι και έμπνέουσιν αί Πάτραι. Ή δραστηριότης 
σας θέλει εννοήσει τό άποτέλεσμα εύθύς ·ώς άνοιχθή ή νέα 
όδός τής δυτικής Εύρώπης, τής οποίας τάς κυρίας πύλας κατέ
χει ή ’Αχαϊκή πρωτεύουσα μέ τό μέλλον μεγαλεΐον, τό όποιον 
αύτη έγκυμονεΐ. Ποιος βάσκανος δαίμων κινεί σήμερον τάς με
ταξύ τών επιχειρηματιών τής κυβερνήσεως καί τοΰ σιδηρο
δρόμου συνενοήσεις πρός άντικατάστασιν τής έργατικής πό
λεώς σας διά τών έρειπίων τής ναυπλιακής Τίρυνθος ; Πα-
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ράδοξα έρείπια ! Όταν κατωκοΰντο ΰπ’ άνθρώπων, αιώνιοι πό
λεμοι μεταξύ τών προγόνων σας καί αυτών. Μήπως έπανήλ- 
θον αί σκιαί των, δπως καί πάλιν άνταγωνισθοΰν;

Πρέπει βεβαίως οί έπιχειρημα~ίαι νά έχωσι τούς λόγους 
των, άλλ' οί πραγματικοί έξ αύτών δέν είναι έξ έκείνων οί 
όποιοι εύκόλως όμολογούνται. Καί όμως προφανής είναι ό 
σκοπός τών κατά τοϋ νομικού καί φυσικού δικαιώματος σας 
ραδιουργιών. Θέλουν ή σιδηροδρομική άρτηρία ΙΙειραιώς-Πε- 
λοποννήσου νά μή είσάγη τήν ρέουσαν έθνικήν ζωήν άπ' εύ- 
θείας είς τήν πόλιν σας. Καί δέν σάς άρνοϋνται μέν απολύ
τως τήν σιδηροδρομίαν, θέλουν όμως νά δίχησθε αύτήν έξω
θεν τοϋ Ναυπλίου, ύπό τήν βολήν τών πυροβόλων αύτοϋ, καί 
ούτε πρός τήν τής Κορίνθου ούτε πρός τήν τών Μύλων θά
λασσαν, έξαιρέτως μάλιστα πρός ταύτην, νά όδηγή τήν φιλο- 
πονίαν σας ή μεταρρυθμιστική τοϋ άτμοΰ βοή. Φοβούνται μή
πως μετά τών κατερχομένων ’Αρκάδων όργανίσητε έκεϊ, παρά 
τά ίχνη τή; Λερναίας Ύδρας, συνοικισμόν ισχυρόν, όπως άγω- 
νισθή μίαν ήμέραν τούς μεγάλους τοϋ θαλασσίου έμπορίου άγώ- 
νας. 'Αλλά τό έπιχείρημα τών έχθρών σας είναι άνανδρον. 
Άλλοίμονον εις έκείνους, οϊτινες μόνον πνίγοντες τόν συναγω
νισμόν τών άλλων έλπίζουν νά σωθοΰν. Άδύνατον ή εύφυής 
τοϋ Ναυπλίου κοινωνία νά έχη τοιοϋτο ιδανικόν. Όσοι παρι- 
στώσιν είς αύτήν, ότι συμφέρει ό σιδηροδρομικός άποκλεισμός 
τοϋ Άργους, μικράν έχουν ιδέαν περί τοϋ αισθήματος τοϋ 
δικαίου, το όποιον έμπνέει τούς λαούς. Πρέπει νά έχουν με
γάλα βάρη συνειδήσεως, ϊνα καταφεύγουν είς τοιαϋτα έγκλή- 

ματα άπάτης. Έάν έχουν θέσιν τινά έντός τών τειχών τοϋ 
ήρωϊκοϋ Ναυπλίου, βεβαίως έπρόδωκαν τά δικαιώματα καί 

τά συμφέροντά του, έκεϊ δπου ταϋτα ήσαν ιερά καί ύπαρκτά, 
ϊνα τρέχωσιν ήδη όπισθεν φασμάτων, τά όποια καί άντιλο- 
γικά είναι καί άνύπαρκτα. Τό μεγαλείτερον συμφέρον τών 
λαών είναι ή αρμονία τής ελευθερίας των. Ένώπιον τής άρ· 
μονίας ταύτης δέν ύπάρχει φραγμός καί οί συνωμοτοϋντες 
έναντίον σας έπιχειρηματίαι προσπαθούν νά σας χωρίσουν άπό 
τής άντικρύσας άδελφής πόλεως διά τείχους σινικού. Αγνοούν, 

οτι όσον πλειότερα πυκνών πληθυσμών κέντρα συνδέουν οί σι
δηρόδρομοι, τόσον ή ζωποιός δύναμις τοϋ όλου άποβαίνει κρα- 
ταιοτέρα. Σιδηρόδρομος άναχωρών έκ Πειραιώς ϊνα φθάση εις 
Ναύπλιον, διαβαίνων έκ τοΰ πληθυσμού τών Μεγάρων (5348 
κάτοικοι) καί έκ τοΰ πληθυσμού τής Νέας Κορίνθου (2619), 
είναι έντροπή νά συζητήται κατά πόσον είναι ζωτικόν νά δια- 
βαίνη καί έκ τοΰ άσυγκρίτω τφ λόγω πυκνοτέρου πληθυσμού 
τοϋ Άργους (9861 κάτοικοι). Άλλ’ έλησμόνησα' τό έπιχεί
ρημα δέν είναι πρωτοφανές, διότι καί κατά τήν πρώτην τήν 
μεσαιωνικήν, τρόπον τινά, περίοδον τών σιδηροδρόμων, προκει
μένου νά κατασκευασθή τοιοϋτος μεταξύ Παρισίων καί 'Ισπα
νίας, εύρέθησαν άνθρωποι, οϊτινες ύπεστήριζον τήν διακοπήν 
αύτοϋ έν Βορδώ, όπως ώφελήται ή πόλις αύτη, έλεγον, έκ 
τής άναγκαστικής έν αύτή τών μεταβιβαζομένων προϊόντων 
καί ανθρώπων διαμονής ! Πλάνη άναξία ανασκευής. Τό αίμα 
τής συγκοινωνίας όχι διακοπτόμενον, άλλά κυκλοφορούν ζωο
γονεί. Καί άν έλειπεν ό νόμος τής 22 ίουνίου 1882, ή γραμμή 
τοϋ Πελοποννησιακοΰ σιδηροδρόμου έπρεπε νά χαραχθή διά τοΰ 
μέσου τής ΰμετέρας πόλεως. Είναι ή φυσική δίεύθυνσις αύ
τής, διότι πρώτη ζώνη τής Πελοποννήσου, τής άκροπόλεως 
ταύτης τοϋ Ελληνισμού, είναι ή θάλασσα καί δευτέρα ζώνη 
είναι ή άντιμετωπίζουσα αύτήν σιδηροδρομική γραμμή. Δέν 

άπαιτεΐται είμή κοινός νους, ϊνα εύρη έπί τοΰ άπλουστέρου 
χάρτου τά σταθερά σημεία, τά όποια τήν χαρακτηρίζουν, άνα- 
βιβάζοντα τό άγαπητόν Άργος σας είς τά μάλα γε διακε- 
κριμένην θέσιν.

Δέν άμφιβάλλω, ότι άν έπρόκειτο νά έκφρασθώσιν οί μέλ
λοντες τοϋ Πελοποννησιακοΰ σιδηροδρόμου καλλιεργηταί θά 
ήσαν συμφωνότατοι πρός τάς ιδέας τοϋ λαοϋ τοΰ Άργους. 
Άλλά δέν ύπάρχουν. Έάν ή όνοματική έταιρία αύτών είχεν 
ίχνος σπουδαιότητος, είμαι βέβαιος θά παρενέβαινεν εις τήν 
συζήτησιν καί θά έκλειε τό στόμα έκείνων οϊτινες, άνοίγον- 
τες τόν λάκκον σας, είναι καταδεδικασμένοι νά πέσουν έν αύτώ 
πρώτοι. Διότι, τούς έννοούμεν πάνυ καλώς, εύλαβοϋνται χρη- 
ματιστικάς δυνάμεις καί θύουν είς τραπεζικάς έπιρροάς, όνει-
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ρευόμενοι την διά μέσου τούτων και τών πέριξ αύτών κερδα- 
λέαν τοποθέτησιν τών σιδηροδρομικών μετοχών των, ρίπτον- 
τες θαμβόν δμμα πρδς τδ "Αργος, το όποϊον έχει μέν την Αλή
θειαν κα'ι τδ δικαίωμα, 2χι δμως και τήν μαγγανείαν τοΰ χρυ
σού, περί τήν οποίαν ούτοι δίκην Ταντάλου στρέφονται, μή 
δυνάμενοι νά κορέσουν τήν κατατρύχουσαν αύτούς δίψαν.

Είπέτε εις αύτούς, δτι ή φυσική τοΰ σιδηροδρόμου γραμμή 
άμα διαπεράση τά στενά τών Δερβενακίων, δέν είναι παρά 

εύθεΐα διά τοΰ ’Άργους πρδς τούς Μύλους, δηλ. πρδς τήν γενι
κήν τής κεντρικής Πελοποννήσου διεύθυνσιν. Είπέτε εις αύ
τούς, οτι έάν θυσιάσουν τό "Αργος, ή πονηρά γραμμή των θά 
γείνη καμπύλη πρδς τούς Μύλους καθ’ δλον τδ βάθος τοΰ Άρ. 
γολικοΰ κόλπου, τδ όποιον θά άναγκασθή αύτη εις μεγάλας 
Αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων νά Αναβή έν τώ μέσφ έλών, 
τά όποια όχι σιδηροδρομικά ελάσματα, Αλλ’ δλοκλήρους πό
λεις δύνανται νά καταπιούν. Είπέτε είς αύτούς, δτι ή ένε- 
στώσα νομική γραμμή τοΰ σιδηροδρόμου είναι άξων τής έπαρ- 
χίας σας μέ τούς 25,000 κατοίκους της, τούς 50,000 έπα- 
κουμβώντας έπ’ αύτής Μαντινεϊς καί τούς 400,000 κεντρι
κούς Πελοποννησίους. Είπέτε είς αύτούς, δτι ή πρδς Ανατο- 
λάς, είς άπόστασιν μιας καί πλέον ώρας, μετάθεσις τής γραμ
μής ταύτης είναι Απώλεια πολυτιμοτάτου χρόνου ήμίσεος 
σχεδόν έκατομμυρίου Ανθρώπων, πρδς τήν όποιαν ούδέ οί Τούρ
κοι πασάδες τοΰ Ναυπλίου ήθελον τολμήσει νά άποβλέψωσι. 
Είπέτε είς αύτούς, δτι είναι πρδς συμπολίτας άκαρδοι, καί δτι 
ή Γαλλία τω 1881 κατήργησε τήν έκ τών Σαβοϊκών σιδη
ροδρόμων της άπομόνωσιν τής ξένης δι" αύτήν Γενεύης, υπο
χωρούσα είς τδ παγκόσμιον δικαίωμα τής κυκλοφορίας τής άν- 

θρωπότητος. Είπέτε είς αύτούς νά άφήσουν τάς φυσικάς σχέ
σεις τών πραγμάτων νά λειτουργήσωσιν, δτι δέν υπάρχει δύ- 
ναμις ικανή, ίνα μέχρι τέλους άντιταχθή κατά τής άληθείας 
κα'ι δτι ή χρυσή βροχή τής Δανάης δέν είναι πάντοτε θαυμα- 
τουργική. Πρέπει πολύ νά προσέξουν, μήπως δ άπδ Κορίνθου 

σιδηρόδρομός των όμοιάση τδν Βελλεροφόντην, δστις καταφυ
γών έκεϊθεν είς Τίρυνθα έπεσεν είς τά δίκτυα τής πονηράς
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τοΰ Προίτου γυναικός, ινα πολεμήση κατόπιν τήν χίμαιραν. 
Σείς δέ, ώ Αργεϊοι, μή πεποίθατε έπ' άρχοντας, έπι υιούς 

Ανθρώπων, οίς ούκ έστι σωτηρία. Ούτε τά παίγνιά των σάς 
Αρκοΰν, ούτε τά θύματά των σας σώζουν. Διά τά δικαιώματά 
σας δέν ύπάρχει άλλη έγγύησις είμή ή μεγαλόφωνος, ή ανοι
κτή συζήτησις δλης τής 'Ελλάδος. Έάν δέν έπιβληθήτε διά 

τής μεγάλης τοΰ έθνους συνειδήσεως, άπολώλατε. Αύτή θέ
λει αποδείξει έλαττωματικδν τδ έργον τοΰ σιδηροδρομικού πλα- 

γιασμοΰ, τδν όποιον έπισείουν κατά τής εύημερίας σας. Και θά 

ευοωσιν οί ένοχοι τάς συνεπείας είς τήν τιμήν τών μετοχών 
των, δηλ. ακριβώς είς τδ πλέον εύαίσθητον άντικείμενον, χά
ριν τοΰ όποιου προσβάλλουν τήν φιλοτιμίαν σας κα'ι ύπονο- 
μευουν τά δίκαιά σας. Αύτδ είναι μοιραΐον άντίποινον, ινα 
γνωρίση ό κόσμος, δτι δέν άγωνίζεσθε είμή περί τοΰ δικαίου 
καί τοΰ καθολικού συμφέροντος·

Έπί τή εύχή καί τή έλπίδι τής ύμετέρας νίκης, δεχθήτε, 

έντιμοι πολΐται τοΰ ’Άργους, τήν διαβεβαίωσιν τών θερμών 
αισθημάτων μεθ' ών διατελώ

ϋμέτερος φίλο;
ΑΡΙΣΤΕΙΔΙ1Σ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΒΙρύς το Δημ,οτεχον Χυμοούλοον Άργεέων

Έν Άθήναις, τή 26 Ιουλίου 1885

Κύριοι σύμ£ου.1οι,
Τό ανακοινωθέν μοι ΰπ’ άριθ. 33 έ. έ. ψήφισμα ύμών ύπεν- 

θυμίζει άρχαίους τής Ελλάδος καιρούς. *Οχι  διά τάς εύχαρι- 
στίας αύτοΰ, αΐτινες, δσον άφορα τήν Ασθενή μου έν τφ άγώνι 
τής πόλεώς σας παρέμβασιν,είναι ύψηλδν λαϊκής εύγενείας θέμα, 
Αλλά διά τήν έκδηλουμένην τακτικήν μεθ’ ής ήγωνίσθητε πρδς 
καθοδήγησιν τών δικαίων του Άργους είς τήν νίκην.

Δύναται τδ Δημοτικόν Συμβούλων τοΰ Άργους νά χρησι- 
μεύση ώς ύπόδειγμα είς πολλών άλλων έλληνικών άστεων 
τούς προϊσταμένους περί τοΰ τρόπου καθ’ δν προστατεύονται τά 
δημοτικά δίκαια απέναντι τών διαρκών κινδύνων, τούς δποίαυς 
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συναθροίζει ό περί την κεντρικήν εξουσίαν μηχανισμός. Έάν 

ένικήσατε είς τό ζήτημα τοΰ σιδηροδρόμου ’Αθηνών-*Αργους,  
Άργους-Ναυπλίου, ένικήσατε διότι σάς ύπελόγισαν ώς λαόν 
μεθ' ου και ώς έπιχείρησις και ώς κυβέρνησις οί έν Άθήναις 
διαχειρισταί έπρεπε νά λογαριασθώσι. Καί σας ύπελόγισαν ώς 

λαόν οχι μόνον έν τή περιφερεία σας άλλά καί έν αύτώ τώ 
κέντρφ τής επικράτειας, έν τφ όποίφ τά τέκνα τοϋ *Αργους  
άποτελοΰσιν έν τών δραστηριωτέρων και άκμαιοτέρων στοιχείων 

τής νεωτέρας λαϊκής ζωής. Ή φωνή τοΰ λαοϋ τούτου ύπήρ- 
ξεν ή άποτελεσματικωτέρα ύπέρ τοΰ ζητήματος τοΰ Άργους 
εισφορά. Κα'ι δέν ΰπήρξεν ’Αργείος έν Άθήναις κα'ι έν Πειραιεΐ, 
καθ’ όλην την σειράν τής έργατικής ισχύος ή όποια διακρίνει 
τούς άποίκους σας, δστις νά μή συνετέλεσεν είς τήν μόρφωσιν 

τής κοινής γνώμης, ήτις όριστικώς συνετάχθη μέ τόν άγώνα 
ύμών.

Δώσατε λοιπόν, ώ Άργεϊοι,τήν χεΐρα τής καρδίας πρός τούς 

έν Άθήναις καί έν Πειραιεΐ αδελφούς ύμών. Ή νίκη είναι κοι
νόν ύμών καί έκείνων κατόρθωμα. Αφήσατε δέ είς τούς φίλους 
τοΰ Άργους και ιδιαιτέρως είς έμέ τήν εύχαρίστησιν νά έπι- 
κροτήσωσι είς τόν θριάμβον τής ύμετέρας συνεργασίας. Είθε 
νά χρησιμεύση τό σύμπτωμα αύτής ώς άρχή εύρυτέρας καί 
συστηματικωτέρας συντάξεως. Τό μέλλον ανήκει εις τήν συνερ
γασίαν τών ανθρώπων τοΰ λαοΰ. Ή ιδέα μου είναι, ότι πρέπει 
μεταξύ τών έπαρχιών καί τής πρωτευούσης νά όργανισθή ισχυ
ρόν κέντρον ένώσεως, ώστε νά μή συμβαίνη τι έν έκείναις ή έν 
ταύτη, γενικοΰ ή τοπικοΰ διαφέροντος, τό όποϊον νά μή άπο- 
τελή διά τάς ομάδας του λαοΰ ειδικόν θέμα έπικοινωνίας.

Έν τή νεωτέρρ: τροπή τών πληθυσμών τών έπαρχιών πρός 
τάς πρωτευούσας τών έθνών ό όργανισμός ούτος, δύναμαι νά 
είπω, άποτελεΐ άληθή κοινωνικήν άνάγκην. Καλός ό τύπος, 
καλός καί δ βουλευτής, καλλίτερος δ’ άπάντων δ τών έν ταϊς 
έπαρχίαις καί έν τή πρωτευούση άδελφών σύνδεσμος. Άπό 
τής λειτουργίας καί τής έπιτηρήσεως τοιούτων συνδέσμων θά 
κατασκεσασθή ό δραστικώτερος χαλινός καθ’ όλων τών παρεκ
βάσεων, τάς όποιας καθ’ έκάστην βλέπομεν συντελουμένας ύπό 

τήν έπιρροήν τής κρατούσης πολιτικής δυσαρμονίας. Πρόκει
ται περί άναγκών τής έπαρχίας ; Οί έξ αύτής έγκατεστημένοι 
έν Άθήναις θά ένθυμώνται τάς πατρικάς έστίας καί θά στρέ- 

φωσι μετά συγκινήσεως τό βλέμμα πρός τήν γήν τής άναχω- 
ρήσεως. Πρόκειται περί άναγκών τοΰ έθνους ; Οί έν τή πρω
τευούση πρόσκοποι τών έπαρχιών θά δίδωσιν είς αύτάς τήν 
κίνησιν διά τής άφετηρίας τοϋ συνθήματος, τό όποϊον ανήκει 
εις τήν συνείδησιν τοΰ έθνους.

Μέ τήν ιδέαν ταύτην τής ένώσεως τών έπαρχιών μετά 
τής πρωτευούσης δι’ ίσχυρώς συντεταγμένων λαϊκών συνδέσμων, 
κλείω τήν παροΰσαν καί πέμπων ύμϊν άδελφικόν άσπασμόν,δια

τελώ μετά πάσης ύπολήψεως
δλως ύμέτερο; φίλο;

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δύο ρεύματα ύπάρχουσι φορολογικά καθ’ δλας τάς έπικρα. 
τείας’ οί μέν παραγωγοί έπιθυμοΰσι τήν έπιβάρυνσιν τής φορο
λογίας τών έξωθεν εϊσκομιζομένων πραγμάτων τής βιομηχανίας 
των, οί δέ καταναλωταί έν τή έλαφροτέρα φορολογία τούτων 
εύρίσκουσι τό συμφέρον των άπό τής εύθηνίας τοΰ συναγωνι
σμού. Μεταξύ όλων τών κλάδων τής βιομηχανίας δ γεωργικός 
άπό καιρού εις καιρόν αναπτύσσει τήν μεγαλειτέραν είς τό ζή
τημα ζωηρότητα. Οί κάτοικοι τής γής απανταχού έννοοΰσι νά 
έπιβάλωσι είς τούς μή κατόχους τάς τιμάς τοΰ προϊόντος των. 
Άξίωσις πλήρης έννοιας, πρός τήν όποιαν ούχί σπανιως και η 
πολιτική έμπειρική προσχωρεί άπό λόγων σχετικών πρός τήν 
κατά τόπους καί καιρού; διεξαγωγήν της. Αρμόζει νά έξε— 
τάσωμεν, ποιοι πρό πάντων ώφελοΰνται έκ τής άξιώσεως ταύ

της, οί μικροί ή οί μεγάλοι γαιοκτήται ;
Ό κ. Nordmann ύπελόγισεν έσχάτως, έπί τοΰ έκκρεμοΰς έν 

Γερμάνιο: ζητήματος τής τελωνιακής έπιβαρύνσεως τών αλ
λοδαπών γεωργικών προϊόντων, ότι, ύποτιθεμένης τής έσοόείας 
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τών άγροτικών κτημάτων είς 10 τοΐς ο/ο, άν εΐναι ταϋτα μικρό
τερα; έκτάσεως τών 50 στρεμ., εις 30 τοΐς ο/ο άνω τών 200 
στρεμ., είς 40 τοΐς ο/ο άνω τών 500 στρεμ. καί είς 50 τοΐς ο/ο 
άνω τών 1000 στρεμ., αύξησις τελωνιακοϋ δασμού κατά 6 

μάρκα άνά 78 όκάδας (δπως έπιζητεϊται έν Γερμανία) παρέ
χει πρύς έκαστον μέν τών 4,043,238 μικρογαιοκτητών της 
πρώτης κατηγορίας (—50 τραμ.) ωφέλειαν 3.33 μάρκων, πρύς 
έκαστον δέ τών 239,887 γαιοκτητών της δευτέρας κατηγορίας 
(άνω τών 200 στρεμ.) ωφέλειαν 262.41 μάρκων, πρύς έκαστον 
δέ τών 41,623 γαιοκτητών τής τρίτης κατηγορίας (άνω τών 
500 στρεμ.) ωφέλειαν 728.37 μάρκων, πρύς έκαστον δέ τών 

24,991 μεγαλογαιοκτητών τής τελευταίας κατηγορίας (άνω 
τών 100 ) στρεμ.) ώφέλειαν 4,753.87 μάρκων ! Οί τονίζοντες 
λοιπύν τύ ζήτημα τής τελωνιακής έπιβαρύνσεως τών γεωργικών 
προϊόντων τής αλλοδαπής δέν είναι οί ώφελούμενοι τά 3 
μάρκα, άλλ’οί ώφελούμενοι τά 4,753,δέν εΐναι οί μεγάλοι τών 
παραγωγών άριθμοί (4,043,238), άλλ'οί δλίγοι 24,991 τών 
μεγάλων γαιοκτησιών κλήροι. Ή παρατήρησις κέκτηται ιδιαι
τέραν σημασίαν διά τούς θέλοντας νά γνωρίζωσιν άκριβώς πό- 
θεν είς τοιαϋτα ζητήματα φυσά δ άνεμος.

Ό καταμερισμός τών γεωργικών έν Γερμανία καλλιεργειών 
ύπήρξεν άντικείμενον ειδικών έρευνών τοΰ κ. Scheel. Άναβιβά- 
ζων ούτος τύ σύνολον αύτών εις 401,786,810 στρέμματα, εύ- 
ρεν δτι διαιρούνται είς 5,276,344 γεωργικά; έπιχειρήσεις, τάς 
δποίας διήρεσε είς 14 κατηγορίας : 1) μέχρι 200 τετραγωνι
κών μέτρων, 66,143 επιχειρήσεις, 2) μέχρις στρέμματος 
195,298 έπιχ. 3) μέχρι 2 στρεμ. 656,493 έπιχ. 4) μέχρι 
10 στρεμ. 1,405, 682 έπιχ. 5) μέχρις 20 στρεμ. 738,515 
έπιχ. 6) μέχρι 50 στρεμ. 981,467 έπιχ. 7) μέχρις 100 

στρεμ. 554,174 έπιχ. 8) μέχρι 200 στρεμ. 372,431 έπιχ. 
9) μέχρι 500 στρεμ. 239,887 έπιχ. 10) μέχρι 1000 στρεμ. 
41,263 έπιχ. 11) μέχρι 2,000 στρεμ. 11,033 έπιχ. 12) 
μέχρι 5,000 στρεμ. 9,814 έπιχ. 13) μέχρι 10,000 στρεμ. 
3,629 έπιχ. καί 14) άνω τών 10,000 στρεμ. 515 έπιχ. 
Έν γίνει έν τή γερμανική γεωργία ύπάρχουσι α') 2,323,616 

επιχειρήσεις έκτάσεως μικροτέρας τών 10 στρεμμάτων, άποτε- 
λοΰσαι γενικήν έκτασιν 9,232,060 στρεμ. έξ ών 7,779,580 
διά τήν γεωργίαν, β') 2,274,090 έπιχειρήσεις έκτάσεως 10— 
100 στρεμμάτων, άποτελοΰσαι γενικήν έκτασιν 98,500,340 
στρεμ. έξ ών 81,461,300 διά την γεωργίαν, γ') 653,941 

έπιχειρήσεις έκτάσεως 100 —1000 στρεμμάτων, άποτελοϋσαζ 
γενικήν έκτασιν 191,265,000 στρεμ. έξ ών 151,596,21 0 διά 
τήν γεωργίαν καί δ') 24,191 επιχειρήσεις έκτάσεως άνω τών 
1000 στρεμ- άποτελοΰσαι γενικήν έκτασιν 102,781,410 ορεμ. 
έξ ών 77,861,630 διά τήν γεωργίαν. Έπομένως ή μεγάλη 
καλλιέργεια άποτελεϊ τύ τέταρτον, ή μέση όλιγώτερον κατά τι 
τοΰ ήμίσεος, ή μικρά τύ τέταρτον. Όσον άφορά τήν έλαχί- 

στην καλλιέργειαν, τήν ένασχολοΰσαν έκτασιν γής μικροτέραν 
τών 2 στρεμμάτων, μόλις άποτελεϊ αΰτη 1,060,000 στρεμ. 
ήτοι 1/379 τής δλης έκτάσεως τών γεωργικών τής Γερμανίας 

έπιχειρήσεων.
"Οσον άφορα τήν καλλιέργειαν τής γής ύπδ μισθωτών, εινας 

άξιον παρατηρήσεως έν Γερμανός, δτι προπορεύονται αί έλάχι- 

σται γαιοκτησίαι, έπονται αί μέγισται, μεθ’ άς αί μικραί και 
εϊς τύ τέλος αί μέτριαι. Τοιουτοτρόπως καλλιεργούνται διά μι
σθωτών,έπι μέν τών έχουσών έκτασιν μικροτέραν τών 1 0 θρεμ
μάτων, 3,090,330 στρέμματα ήτοι 33 τοϊς ο/ο, έπι δέ τών 
έχουσών έκτασιν άνω τών 1000 στρεμ. 23,011,270 στρέμ. 
ήτοι 22.4 τοϊς ο/ο, έπί δέ τών έχουσών έκτασιν 10 —100 
στρεμ. 1,286,740 στρέμματα ήτοι 13.1 τοϊς ο/ο, έπί δέ τών 

έχουσών έκτασιν 100—1000 στρεμ. 12,761,960 στρέμμα
τα ήτοι 6.3 τοϊς ο/ο.

Υπολογισθείσης ιδιαιτέρως τής κτηνοτροφίας έπί τών δια
φόρου έκτάσεως γεωργικών έπιχειρήσεων, άνά πάσαν χιλιάδα 
στρεμμάτων έβεβαιώθησαν έπί μέν τών έχουσών έκτασιν μι- 
κροτέραν τών 10 στρεμμάτων 2.3 ίπποι, 83.4 βόες, 59.3 
πρόβατα, 208.4 άρνία καί 172.2 χοίροι,έπί δέ τών έχουσών 
έκτασιν 10 —100 στρεμμάτων 7.9 ίπποι, 75.9 βόες, 24.2 
πρόβατα, 8.5 άρνία καί 43.5 χοίροι, έπί δέ τών έχουσών έκ- 
τασιν 100—1000 στρεμμάτων 12.3 ίπποι, 46.8 βόες, 47.7 
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πρόβατα, 0.9 άρνία κα'ι 20.3 χοίροι, έπί δέξτών έχουσών έκ- 
τασιν άνω τών 1000 στρεμμάτων 7.5 ίπποι, 19./ βοές, 147.1 
πρόβατα, 0.1 άρνία και 6.2 χοίροι. Οι μεγαλείτεροι άριθμοΐ 

τών ίππων άνήκουσιν εις τάς μέσας καλλιέργειας, τών βοών» 
άρνίων καΐ χοίρων είς τάς μικράς καλλιέργειας και τών προβά

των εϊς τάς μεγάλας καλλιέργειας.
Ύπολογιζομένης κατά μέσον όρον τής άξίας τοΰ ίππου εϊς 

177 μάρκα, τοϋ βοός είς 195 μάρ., τοΰ προβάτου είς 16, 
τοΰ άρνίου είς 15 καΐ τοΰ χοίρου είς 52, ή άξία τών κτηνών, 
καθ’έζάστην δεκάδα στρεμμάτων, διαμοιράζεται ως έξής: 

304 μάρκα είς τάς μέχρι 10 στρεμμάτων γεωργικάς επιχειρή
σεις, 213 μάρ. εις τάς έχοόσας έκτασιν 10—100 στρεμ., 168 
μάρ. είς τάς έχοόσας έκτασιν 100—1000 στρεμ. και 101 

μάρ. είς τάς έχοόσας έκτασιν άνω τών 1000 στρεμ- Η με- 

γαλειτέρα λοιπόν άξία κεφαλαίου κτηνών άπαντάται άναλόγως 
είς τάς μικράς έπιχειρήσεις, καΐ ή μιζροτέρα είς τάς μεγαλας. 
"Οσον άφορά τήν άπόλυτον έν τούτοις άξίαν τοΰ κεφαλαίου τών 

κτηνών, αΐ μέσαι γεωργικά! επιχειρήσεις, αΐ έχουσαι έκτασιν 
100 —1000 στρεμ.,άντιπροσωπεύουσι 2,549,401 μαρκα, κα
τόπιν έρχονται αι μικραΐ μετά 1,738,246 μάρκων, αΐ μεγαλαι 
μετά 788,271 μάρ. καΐ τελευταΐαι αι έλάχισται μετά 236, 

348 μάρ.
Τό μέγεθος λοιπόν τής κτηνοτροφίας δέν έξαρτάται απολύ

τως έκ τοΰ μεγέθους τής γαιοκτησίας καΐ ή έλαχίστη καλλι
έργεια είναι είς ύπερβολήν μικρά, ίνα προσαρμοσθή πρός τους 
άναγκαίους κτηνοτροφικού; όρους. Aurea mediocritas.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ Οί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΝ

Ή τών υπηρετών τής πολιτείας καθόλου, έπομένως καΐ ή 
τών δικαστικών, έργασία κατατάσσεται εϊς τήν κατηγορίαν 
τών μή παραγωγικών, κατά τάς θεωρίας περί παραγωγής καΐ 
άξιων τοΰ Ά8άμ Σμήθ, καΐ τής Άγγλικής έν γένει σχολής,
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κατ’ άντίθεσιν πρός τούς εύρίσκοντας τό προϊόν αύτής εϊς ην 
έξασφαλίζει έννομον τάξιν. Άλλ’ ή θεωρητική αυτή διαμά
χη ούδέν παρακωλύει, ίνα γενικώς άναγνωρίζηται καΐ ή ύπη
ρεσία αύτη χρήσιμος, όταν περιορίζηται εϊς τό απολύτως άναγ- 
καιον μέτρον, εν ώ πάσα ύπέρβασι; αύτοΰ δικαίως καταδικά
ζεται ώς άσώτευσις τοΰ μέλιτος τών έργατίδων μελισσών πρός 

συντήρησιν κηφήνων. Καΐ πάλιν ή απόλυτος χρησιμότης τής 
πολιτικής αρχής δέν είναι άποχρών λόγος άδιαφορίας τής πο
λιτείας, ώς πρό; τό πρόσφορον τής κειμένης νομοθεσίας, ήν 
οί λειτουργοί αύτής πρόκειται νά έφαρμόσωσι. τά δέ εύάρε- 
στα η μη οικονομικά άποτελέσματα είσί τά άπεικονίζοντα πι- 
στώς τόν βαθμόν τής έπιτυχίας τοΰ νομοθέτου, ώς καΐ τά 
πρώτα καταγγέλλοντα τήν άποτυχίαν του. Βεβαίως οίαδή- 
ποτε έννομος τάξις είναι προτιμωτέρα τής αναρχίας, άλλά 
τοΰτο δέν απαλλάσσει τήν πολιτείαν τής ύποχρεώσεως του 

περισκοπεϊν έπιμελώς τάς έλλείψεις της, κα'ι διορθοΰν έκά
στοτε αυτας. Ουτος είναι ό νόμος τής προόδου, ή φωνή τής 
κοινής συνειδησεως, καθισταμένης όσημέραι άνθρωπινοτέρας, 
τήν δόναμιν τής οποίας άπεθανάτισεν έν 1‘ώμη τό περίφημον 

τοΰ ΓΙραιτωρος έδικτον. Παρ’ ήμΐν όμως ή άστυκή νομοθεσία 
άπέκτησε, φαίνεται, τήν ίσόθεον παπικήν χάριν τοΰ θεωρεΐ- 
σθαι αναμάρτητος, καΐ ούδείς τολμά νά κινήση καΐ αύτά τά 
παρά πάντων άναγνωριζόμενα ώς κακώς κείμενα.

Δέν πρόκειται νά είσέλθωμεν ένταΰθα είς τό εύρύ τοΰ ιδίως 
άστυκοΰ νόμου πεδίον, ένθα πλεϊστα κα’ι σπουδαιότατα ζητή
ματα, σχετικά πρός τήν παραγωγήν καί διανομήν τοΰ πλού
του, είσίν εγκατεσπαρμένα. Τό μέρος τοΰτο τοΰ δικαίου, ύπό 
τήν άποκαλυπτικήν σφραγίδα τοΰ ρωμαϊκοΰ νόμου κεκλεισμέ- 
νον, δέν γνωρίζομεν πότε θά έπιτρέψη τήν είσοδον βεβήλου 
ποδός, πλήν είναι βέβαιον, βεβαιότατον, ότι ή ένεστώσα θέ
σις του ήκιστα έξυπηρετεΐ τά οικονομικά τής χώρας συμφέ
ροντα. Δύνανται νά παριστώσιν, όσον θέλουσι, τό ρωμαϊκόν 
δίκαιον ώς πηγήν άνεξάντλητον σοφίας κα'ι πρακτικωτάτων 
περί δίκαιου γνώσεων, ό εύρύς ουτος ωκεανός είναι ούχ ήττον 

πλήρης υφάλων διά τούς υποχρεωμένους νά παραπλέωσι τάς 
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άγνωστους Ακτάς του. Περί τούτου έδει νά πείση ήμάς, εί 
μή τι άλλο, τδ παράδειγμα δλων τών πεπολιτισμένων τής 
Εύρώπης λαών, οιτινες, ώς πρώτην Αρετήν πάσης νομοθεσίας 

δικαίως θεωροΰντες την διά κειμένου Ασφαλοΰς, και τοϊς πάσι 
προσιτού, διάδοσίν της πρδ πολλοϋ έξήλθον τοϋ μεγαλοπρε
πούς ρωμαϊκού μεγάρου, άρκεσθέντες έκαστος εις την ίδιαν 

του οικίαν, ην διά τάς χρείας των ώκοδόμησαν, δσον και άν 

ηναι εύτελεστέρα έκείνου. Άλλά περ'ι τούτου, ώς ειπομεν, δέν 
πρόκειται. Ή μικρά αύτη μελέτη έχει αξιώσεις πολύ μετριω- 
τέρας, άνάγεται δηλ. είς πρακτικά τινα δικονομικά ζητή- 
μ.ανα, και μάλιστα περιορίζεται είς μικρόν της δικονομίας μέ

λος, ήτοι τδ άφορών την αναγκαστικήν τής τοΰ δφειλέτου πε
ριουσίας έκποίησιν.

Λαμβάνω τδν όρισμδν τοϋ δικαίου τοιοϋτον οΤον τδν δίδε, 
δ πρύτανις τής παρ’ ήμϊν έπιστήμης του κ. Καλλιγδς' είναι, 

λέγει, ή κοινή τών πολιτών θέλησις, ΰποτάσσουσα τάς Ατο- 
μικάς θελήσεις εις Αρμονίαν, ινα κατασταθή ή έλευθερία αύτών 
πραγματική,—καί δι’ αύτοΰ έξετάζων τδ περ'ι απαλλαγών άπδ 
τής Αναγκαστικής κατασχέσεως άρθρον τής πολιτικής δικονο
μίας,εύκόλως ευρίσκω δτι τοΰτο δέν είναι τόσον καθαρός χρυσός, 
δσον ήδύνατό τις έκ πρώτης δψεως νά ύποθέση, καθόσον έν 
τή έφαρμογή του βλέπω πρδ τών δφθαλμών μου έν τώ έσχά- 
τω τής πενίας όρίω, έν τή άπελπισίρ: αύτή καί Αδυναμία 

πρδς έργασίαν, οικογενειάρχην τέως αύτάρκη καί καθ’ δλα έν
τιμον· Τί λοιπόν συνέβη, πώς ή κοινωνία άπεσκυβάλισε τδ 
χρήσιμον τοΰτο μέλος της ; Τδ μόνον σφάλμα του ύπήρξεν,δτι 
δέν ύπελόγισεν δρθώς τοΰ εντόκου δανείου τά Αποτελέσματα, 
κα'ι συνήψε τοιοΰτο πρδς άνακαίνισιν τοΰ πατρικοΰ του οικου. 
Παρερχομένων τών ένιαυτών, Ανεγνώρισεν δτι Ανακαίνισις 
οικίας μέ ξένα κεφάλαια εΐναί τι έμπρησμοΰ χείρον. Άλλ’ ητο 
Αργά, ή κοινωνία έχει τούς νόμους της· άνθρωπος έπεσεν είς 
τήν θάλασσαν, κατά τδν Οΰγγώ, άλλά τί πρδς τοΰτο ; τδ 
κοινωνικόν πλοΐον ούριοδρομεϊ, άδιαφοροΰν διά τήν Αγωνίαν 
τοϋ πνιγομένου. Τέλος ή ειμαρμένη στιγμή έπήλθε, ού μόνον 
δέ ή οικία, άλλά καί ή λοιπή περιουσία τοΰ δφειλέτου έπω- 

λήθησαν άναγκαστικώς, και ιδού ούτος είς τάς όδούς Ακριβώς, 
φέρων είς τούς ώμους τδ έλεος τοΰ ήμετέρου νομοθέτου τά 
αναγκαία Ιμάτια καί στρώματα, καί ζωοτροφίαν όκτώ ήμβ- 
p&r ■' Έν τή είκόνι ταύτη πραγματοποιείται άρά γε ή έναρ- 
μόνιος υποταγή τών Ατομικών θελήσεων, χάριν τής Αληθοΰς 
των έλευθερίας; Ή δικαιοσύνη έχορήγησεν ουτω πως τήν συμ
βολήν της είς τήν οικονομικήν πρόοδον τής χώρας ; ’Ιδού τοΰ 
ζητήματος δ κόμβος.

Ό Αναγινώσκων τδ Αληθώς δρακόντειον τοΰτο άρθρον άγετα, 
ευθύς είς τδ φυσικώτατον έρώτημα: «και τί θέλετε νά τάς 

κάμη τάς τροφάς αύτάς καί τά στρώματα δ Ατυχής άνθρω
πος, ποΰ νά τά άποθέση ; Ή κοινωνία δέν κρατεί δωρεάν ανοι
κτάς τάς οικίας της διά τούς δυστυχείς, έπομένως ούτε δι’ 
αύτόν, άλλως δέν θά έσπευδε νά τδν έξώση τής ίδικής του. 
Δότε λοιπόν αύτώ δλίγην στέγην, στέγην προσωρινήν Αφήσατε 
αύτώ μίαν σανίδα έκ τοΰ ναυαγίου του, δλίγα χρήματα διά τδ 
ένοίκιον μιας έξαμηνίας, έστω μιας τριμηνίας, ϊνα κατ’ αύ- 
τήν δυνηθή νά συνέλθη έκ τής πληξάσης αύτδν συμφορ&ς. 
Άλλ’ άλλως έδοξε τώ νομοθέτη. "Έχων ούτος Αντιμέτωπον 
τήν προσωπικήν ύπαρξιν τοΰ δφειλέτου καί τδ βαλάντιον τοΰ 
δανειστοΰ, έπροτίμησε τδ δεύτερον, έθυσίασε τουτέστι τήν 

εύγενεστέραν Αρχήν, καίτοι ό ίδιος άναγνωρίσας, οτι ή Αρχή 
τής ΐκανοποιήσεως τοΰ δανειστοΰ δέν έχει Αξίαν απόλυτον. 
Μήπως κα'ι τά στρώματα καί αί τροφαί, ή τά έργαλεϊα τοϋ 
τεχνίτου, καί ό βοΰς τοΰ γεωργοΰ, άτινα έξήρεσε τής κατα
σχέσεως, δέν έλαττοΰσιν έπίσης τδ βαλάντιον τοΰ δανειστοΰ ; 
"Οτι δέ ή προσωπικότης τοΰ δφειλέτου άσπλάγχνως έθυσιά- 
σθη, δτι ήχθη ούτος είς Αδυναμίαν πρός άνάκτησιν τής προ- 
τέρας του θέσεως διά τής έργασίας, έν’ι λόγω δτι ή έλευθερία, 
ήν ή έννομος τάξις υπόσχεται, είναι δι’ αύτδν χιμαιρική, δέν 
δύναται τις σπουδαίως νά φιλονεικήση, καθόσον δ άρνούμενος 
ταΰτα θά έκινδύνευε νά θεωρήση καί τδν έν μέσω πελάγει 
καταποντισμόν τοΰ ναυαγοϋ αποτέλεσμα τής θελήσεώς του, 
άφ’ ού εϊχε τήν έλευθερίαν τής κινήσεως τών μελών αύτοΰ, 
ηα'ι ήδύνατο κολυμβών νά σωθή.
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Τδ δέ οικονομικόν άποτέλεσμα της άπογυμνώσεως ταύτης 

τοΰ δφειλέτου εΐναι έξόφθαλμον. Τό καχεκτικόν, τί ζώνεκρον 
τοΰτο μέλος τής κοινωνίας θά μείνη εις τό έξής είς βάρος αύ
τής. Θά άναγκασθή αύτη νά τό θρέψη, διότι όλοι οί ζώντες 

τρώγουσιν,άδιάφορον άν παράγωσιν ή όχι- ητο πρότερον ευθα
λής κλάδος, στολίζων τό κοινωνικόν δένδρον μέ τά φύλλα zz't 
τούς καρπούς του, έγινε ν ήδη όζώδες ξύλον,άπορροφοΰν είς μά- 
την χυμούς. Άλλ' οί όζοι ούτοι δέν κόπτονταιπροχείρως, μόνον 
έν τή προλήψει τοΰ σχηματισμού των έγκειται τοΰ νομοθέ- 
του ή άρετή. Τοΰτο άπέδειξεν, ότι ήνόησε κάλλιον δ νομοθε- 
τήσας τδν έμπορικδν νόμ.ον, διότι παρέσχεν είς τδν πτωχεύ- 
σαντα τδ δικαίωμα νά ζητήση άπδ τήν δικαστικήν άρχήν νά 

τφ ΧοΡΊΐ^σν χρηματιχύν τι βοήθημα άνα,Ιόγως τών άναγχΰν 
του, τής μικράς ϊ) αεγά.Ιης οΐχογτπίας του·, τοϋ άΜΛου τής 
προαιρέσιώς του,κλπ. (άριθ. 530 παλ. έμπ. νόμου). Ποία δια
φορά μεταξύ τής ένασκήσεως τοΰ δικαιώματος τούτου τοΰ 
πτωχεΰσαντος έμπορου, άξιοπρεπώς ζητοΰντος τά έφόδια τής 

ζωής, καί τοΰ τεμαχίου τοΰ άρτου, δν τδ άρθρον 885 τής 
πολ. δικονομίας ρίπτει είς τδ πρόσωπον τοΰ πτωχεΰσαντος μή 
έμπορου ; Καί, ϊνα μή τις ύποθέση δτι ανώτερος τις κοινωνι
κός ή οικονομικός λόγος συντρέχει ύπέρ τής έμπορικής τάξεως, 
ιδού παράδειγμα τής αύτής εί μή μείζονος επιείκειας ύπέρ τής 
γεωργικής,διδόμενον ήμΐν έκ τοΰ Νέου Κόσμου. Έκεϊ δηλαδή 
κατεχόμενοι έξ ίσης φροντίδος είς προστασίαν τοΰ βαλαντίου 
τοΰ δανειστοΰ, και τής προσωπικότητος τοΰ δφειλέτου, καθιέ
ρωσαν τδ λεγόμενον heinistatte, ήτοι τδ άνεκποίητον μέρους 
τών άγρών τοΰ γεωργού, ώς αναπόφευκτου κέντρου νέας άνα
πτύξεως αύτοϋ, περιπεσόντος είς ένδειαν.

Άλλ' δ οικονομικός όλεθρος τοΰ οφειλέτου συντελεϊται ιδίως 
διά τοΰ τρόπου, δι' ού ένεργεϊται παρ' ήμΐν ή τών κατασχε- 
θέντων κατακύρωσες. Ενταύθα δέ δέν πρόκειται πλέον περί έλ- 
λείψεως έπιεικείας, άλλά διαπράσσεται καθαρά αδικία είς βά
ρος τοΰ βεβαρυμένου και ήδη δυστυχοΰντος, έπ' ώφελεία τοΰ 
καταδιώκοντος δανειστοΰ. Τούτέστι τδ αρχικόν άρθρον 900 τής 

πολ. δικονομίας ώριζεν, ότι μή δεδομένης εύλογου τιμής κατά 

τήν ήμέραν τοΰ πλειστηριασμοΰ, λαμβάνει τδ πράγμα δ δα
νειστής, κατά τήν δι' έκτιμήσεως άξίαν του· άλλά μετά διε
τίαν τδ άρθρον έτροποποποιήθη διά τοΰ άπδ 21 7βρίου 1836, 
καί ήδη έν ίσχύϊ βασιλικού διατάγματος, καθ’ ο τδ πράγμα 
κατακυρούταε τω έπισπεΰδοντι είς ήν τιμήν ήθελε προσδιορίσει 
ούτος έν τω προγράμματι. Άλλ’ είναι καθαρά άρνησις τής τοϋ 

δικαίου άρχής τοιαύτη πώλησις έπί τιμήματι, δπερ δ άγορα- 
στής δρίζει, είναι θυσία τοΰ οφειλέτου είς τήν ιδιοτέλειαν τοΰ 
δανειστοΰ, θυσία δυναμένη μάλιστα νά έπιφέρη, έν δεδομένη 
περιπτώσει, γενικωτέρας οίκονομικάς καταστροφάς, καί νά 
συνταράξη έκ θεμελίων τήν έννομον τάξιν. Ούδείς βεβαίως 

άγνοεΐπόσον μειοΰται ή αξία τών κτημάτων έν τή πρώτη 
χρηματιστική κρίσει, άλλ’ έκτδς τών τοιούτων κρίσεων ύπάρ
χουσι καί άλλαι καθαρώς κτηματικαί. Φαντασθώμεν πρδς 
στιγμήν ότι, δ μή γένοιτο, έν καί μόνον φυλλοξηρικδν κρούσμα 
έπαρουσιάσθη είς τάς σταφιδαμπέλους ήμών οί κατεπτοημένοι 
δανεισταί θά θελήσωσι βεβαίως νά προβώσιν είς εισπράξεις, δ 

πανικός φόβος,μεταδοτικός ώς πάντοτε,θά κυριεύση τάς ψυχάς 
όλων, ούδείς θά θελήση νά σύνδεση είς τδ έξής τήν τύχην του 
μετά τών είς θάνατον καταδεδικασμένων φυτειών, έπομέ
νως ή άγοραία άξια των θά φθάση τδ μηδέν, ή έκεϊ πλησίον. 
Εφαρμόσατε τότε τδν κρατούντα άπόλυτον πλειστηριασμόν, 
διά νά έχητε τδ παράδοξον φαινόμενον ληστεύσεως, ένεργου- 
μένης ύπδ τδ κράτος τής άρχής ! Άλλαχοΰ έν τούτοις δέν 

άπογυμνοΰσιν ούτωσί εύκόλως τούς άνθρώπους, άλλ’ άκολου- 
θοΰσι τδ σύστημα τοΰ άρχικοΰ άρθρου 900, δπερ Γσχυε καί έν 
Έπτανήσω μέχρι τής άφομοιώσεως. Έκεϊ μάλιστα τδ σύστη
μα τοΰ άπολύτου πλειστηριασμοΰ, είσαχθέν διά τοΰ κώδικος 
έν έτει 1841, καί δοκιμασθέν, άπερρίφθη ώς έπιβλαβές, καί 
ό νομοθέτης ήναγκάσθη νά έπανέλθη μετά οκταετίαν (1849) 
είς τδ πρό τοΰ κώδικος σύστημα, ήτοι είς τήν κατακύρωσιν 
τοΰ πράγματος είς τδν έπισπεύδοντα έπί τιμήματι κατά 1 . 
έλάσσονι τής γενομένης έκτιμήσεως (quarto meno).

Τδ σύστημα τοΰτο τών έλαττώσεων είναι σοφόν μέτρον, είς 
δ καταφεύγει δ νομοθέτης έξ άνάγκης είς πρόληψιν μεγάλων 
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άδικιών. Τφόντι ή κοινωνία δέν δύναται, οΰτε πρέπει κατά 
κανόνα νά προστρέχη είς Την δι’ έκτιμήσεως έξεύρεσιν τών 
άξιων, καΐ έκαστος καλώς γνωρίζει,ότι τό πράγμα του θά τώ 

άποφέρη τό τίμ,ημα, όπερ θά έπιτύχη έν τή άγορα κατά τήν 
ημέραν τής πωλήσεως, ούχί τήν πραγματικήν άξίαν, εκείνην 
δηλ. τής παραγωγικής δαπάνης. Ή διά πλειστηριασμοϋ μά

λιστα έκποίησις, άτε περιέχουσα βεβιασμένην τινά προσφο
ράν, δίδει τίμημα συνήθως κατώτερον κα'ι αύτής τής αγοραίας 
άξίας, ήνζημίαν φέρει και πρέπει νά φέρη ό οφειλέτης. Άλλ’ 
έρωτάται : δέν ύπάρχει ένταΰθα δριόν τι, μέγεθος τι ζημίας, 
πρό τοϋ όποιου ό νομοθέτης δφείλει νά σταματήση ; Υπάρχει 
βεβαίως, καΐ είναι ή περίπτωσις, καθ’ ήν ή εύτέλεια τοϋ τι

μήματος ίσοϋται πρός παντελή έλλειψιν αύτοΰ. Τότε αληθώς 
έκτακτόν τι συμβαίνει, τό τεκμήριον περί άγοραίας άξίας κα
ταπίπτει πρό τής ποαγματικότητος, κα'ι αγοραπωλησία δέν 
ύφίσταται, άλλά παρωδία αύτής. Τήν κανονικήν εικόνα τής 
άγοραίας άξίας δύναται τις ίσως νά παρατηρήση έν τω γεω

μετρική σχήματι s.i.letyreuc, ής τάς δύο έστίας άποτελοΰσιν 
αί παραγωγικα'ι δαπάναι, καί ή στιγμιαία προσφορά και ζή- 
τησις. Τό σχήμα τοΰτο δέν έχει άληθώς τήν συμμετρίαν τοΰ 
κύκλου, άλλα τήν πλησιάζει τοσούτω μάλλον, δσω όλιγώτε
ρον άπέχουσιν άλλήλων αί δύο αύται εστίαν ή άπομάκρυνσίς 
των, αύξουσα, καταστρέφει τήν συμμετρίαν, τής έλλείψεως 

μεταβαλλόμενης ούτως εϊς παραβολήν ή ύπιρβοΛήκ. Τοιαύτη 
τις αληθής ϋπερβολή καταντά καί τό έν πλειστηριασμώ τί
μημα, άν ό κατήφορος τής ύποτιμήσεως άφεθή άφρακτος 
δλως, υπερβολή, είς ήν μάτην ήθελέ τις άναζητήση τόν έτε

ρον τών παραγόντων, καί μάλιστα τόν ούσιωδέστερον, ήτοι 
τόν τής παραγωγικής δαπάνης, έξ ής ή άγοραία άντλεϊ, καί 
δέον νά άντλή τό έαυτής κΰρος. Τούλάχιστον έπί έλλείψεως 

πάσης προσφοράς πρέπει τις άναγκαίως νά παραδεχθή, ότι αί 
περιστάσεις είσί τοιαΰται, ώστε καθιστώσιν άδύνατον τήν μόρ- 
φωσιν άγοραίας άξίας, καθόσον είναι μεγάλη άπλότης νά 
παραδεχθή τις, ότι ό έπισπεύδων, διά τής τυπικής προσφοράς 

του, έπέτυχε καί άνεΰρε τήν άληθή άγοραίαν άξίαν, καί διά 

τοΰτο ούδείς άλλος έπλεεοδότησεν. Αναγκαστική έκποίησις 
άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου παντελής έλλειψις άγοραστών, άποτε- 
λοΰσι αύτό τοΰτο άνωτέραν βίαν, ήτις δέον νά άρθή έκ τοΰ μέ
σου, τοσούτφ μάλλον δσω καί είς τήν έκουσίαν άγοραπωλη- 
σίαν επιτρέπεται ή διάρρηξις, ένεκεν ύπερόγκου βλάβης τοΰ 
πωλητοΰ. Άπασαι αί νεώτεραι νομοθεσίαι διετήρησαν τόν τε
λευταΐον τοΰτον θεσμόν. Ή δέ άπόπειρα πρός κατάργησίν του 
έν τή έπιτροπή τοΰ γαλλικοΰ κώδικος έχρησίμευσε μόνον, ΐνα 

άποδείξη μίαν έπι πλέον φοράν τήν άκαταμάχητον λογικήν 
τοΰ πρώτου Υπάτου (Troplong, vente ρ. 788).

Τό λογικώτερον πρό τοιαύτης καταστασεως της άγοράς θά 
ήτο νά άναγκάζηται ό δανειστής νά άναμείνη, όπερ άλλαχοΰ 
έπέτυχον διά τής παρεμβάσεως τής δικαστικής άρχής, ήτις, 
σταθμίζουσα τάς περιστάσεις, έπιτρέπει τήν άναγκαστικήν έκ- 
ποίησιν τών άκ’-νήτων (Dalloz, vente judiciaire έπί τοΰ άρθρου 
570 τοΰ δανικοΰ κώδικος). Άλλ’ έστω, δέν είναι δίκαιον νά 

περιμένη, δέν πρέπει νά ύποχρεοϋται νά κρατή τό ακίνητον 
έπί έκτιμήσει· άλλά δέν είναι τούλάχιστον δρθόν, δέν άποτε- 
λεϊ τήν στοιχειωδεστέραν δικαιοσύνην τό νά μή θεωρήται ορι
στική καί άμετάκλητος ή τοιαύτη είς τήν πρώτην προσφοράν 
κατακύρωσις ; Ό δανειστής άναντιρρήτως δέν έλαβεν ούτω πως 

δ,τι εδικαιούτο, έλαβεν δ,τι ήθέλησεν είσήλθεν εις τήν νομήν 
τής περιουσίας τοΰ όφειλέτου του, διότι ειχεν άπαίτησιν λη
ξιπρόθεσμον έστω, άς τήν κατέχη, άλλ’ &ς έπιτρέπεται εϊς 
τόν όφειλέτην ή έντός προθεσμίας τίνος άνάκτησίς της, διά 

τής καταβολής τοΰ χρέους. Τί δικαιότερον τούτου ; Μάλιστα 
οί πρακτικοί Άγγλοι θεωροΰσι, κατά κανόνα, ώς ικανοποίη
σή τοΰ δανειστοΰ τήν τής νομής παραχώρησιν, άν διά τών 

καρπών έξοφλήται τό χρέος βατός Λογικού χρόκου. Καί δ ύμέ- 
τερος δέ νομοθέτης ετράπη πρός τοιοΰτόν τι συνετόν μέτρον 
(άρθρ. 954 έδ. 3 πολ. δικονομίας), άλλ έσταμάτησεν είς τό 
μέσον τής όδοΰ, διότι, άντί νά άφίση, ώς ό Άγγλος, είς τήν 
κρίσιν τοΰ δικαστοΰ τόν προσδιορισμόν τοΰ χρονικού τούτου δια
στήματος, τό περιώρισεν εϊς §ν έτος, καΐ ούτως έματαίωσεν ό 
ίδιος έν τή έφαρμογή τήν αρχήν, ήν έθηκεν.
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Άλλ’ ένταΰθα γενναταιτό ερώτημα, μήτοι άραγε ή βλάβη, 
ήν θέλομε*  νά άποτρέψωμεν έξ ένός μέρους, ένσκήψη εις τόν 
οφειλέτην άλλοθεν,ήτοι δι' έλαττώσεως τής πίστεως; Άν, λέ- 
γουσιν, ό δανειστής δέν είναι βέβαιος, ότι Οά λάβη αμέσως τά 

χρήματά του, ή τό πραγμα τοΰ δφειλέτου είς τήν τιμήν τής 
προαιοέσεώς του, θά γίνη δυσκολότερος εις τήν χορήγησιν δα
νείων, και ιδού οί έν ανάγκη ζημιούμενοι. Άλλά τίς μας βέ
βαιοι ότι, ύπό τούς έπαχθεστάτους τούτους όρους, αί συναλ- 
λαγαί δέν θά παρακωλυθώσιν κα'ι ώς έκ τοΰ προσώπου τών 
δανειζομένων ; "Αν είναι τόσον φοβερόν διά τόν δανειστήν τό 
νά ύποχρεωθή νά λάβη τό πράγμα είς τιμήν κατά 10, 20, 
40 ο/ο κατωτέραν τής πραγματικής του, τί νά είπωμεν περί 
τοΰ κινδύνου τής πλήρους άπωλείας τοΰ πράγματος, 3ν δια
τρέχει ό οφειλέτης; Ό έπιθυμών νά δανεισθή, έπί αυξήσει τής 
περιουσίας του, δέν δύναται άρα γε νά άποτραπή τοΰ δανείου, 
πρό τοΰ κινδύνου,ον διατρέχει, νά άπωλέση δλως καί τήνύπάρ- 

χουσαν; Άν υποστήριξή τις τό άδύνατον τών δισταγμών τού
των, ώς πρός τόν δανειζόμενον, ώς εχοντα οπωσδήποτε άνάγ- 
κην νά έργασθή, διά τόν ίδιον λόγον είναι ύποστηρικτέον τό ά
δύνατον καί διά τόν δανειστήν, έπιθυμοΰντα πάντως νά χρη- 

σιμοποιήση τά χρήματά του,ή άλλως,άν δηλαδή ή ίσότης αύτη 
δέν ύφίσταται, τότε, νή Δία, μένει αυταπόδεικτος πλέον ή 
όρθότης τής κοινωνιστικής άρχής περί τής τυραννίας τοΰ κε
φαλαίου (la Ιοί d’airain).

Τό συμ,πέοασμα ήμών είναι, οτι έπί τοΰ κανονισμού τοΰ δι
καίου, ώς καί έν πολλοϊς άλλοις, αί απόλυτοι άρχαί, αί άκρα
τοι θεωρίαι άγουσιν είς πλάνας, καί εντεύθεν βλάβη οικονομική 
έπέρχεται είς τάς χώρας, ένθα τό σύστημα τοΰτο έπικρατεΐ. 
Ή κοινωνία δέν είναι βεβαίως σχολεΐον ηθικής, ώστε νά άνα- 
γράψη ώς νόμους τάς ήθικάς ύποχρεώσεις, άλλ' έπίσης δέν εί
ναι, ώς άξιοΰσιν άλλοι, παλαίστρα έπικρατήσεως τών ισχυρό
τερων, είτε κατά τάς σωματικάς δυνάμεις, είτε κατ’ έκείνας 
τοΰ βαλαντίου. Ή θεωρία αύτη τοΰ Herbert Spencer, καθ' 
ήν άπαιτοΰνται θύματα εις προβιβασμόν τών ίκανωτέρων άτό- 

μων, έπομένως είς πρόοδον τής κοινωνίας, θά ήτο ή προωρι- 

σμένη ίσως νά όδηγήση είς τάς μεγαλειτέρας απογοητεύσεις, 
άν ήκολουθεϊτο μέχρι τών άκροτάτων πορισμάτων της. Καί 
τοΰτο καλώς έννοήσαντες οί ιθύνοντες τάς τύχας τής πατρίδος 
τοΰ "Αγγλου φιλοσόφου, ένεκαίνισαν έν τη πράξει σύστημα δλως 
διάφορον τής θεωρίας τοΰ συμπολίτου των, ήτοι νομοθεσίαν 
συμπαθέστερον πρός τούς άσθενεστέρους διακειμένην. "Οθεν 
φρονοΰμεν, ότι καιρός είναι νά είσέλθη είς τήν οδόν ταύτην καί 
ή ήμετέοα νομοθεσία, άποτρίβουσα άφ’ έαυτής παν ο,τι φέρει 
τόν τύπον θυσίας τοΰ οφειλέτου εις τά συμφέροντα τοΰ δανει- 
στοΰ,καί τής προτιμήσεως ταύτης φέρει δυστυχώς πολλά ίχνη. 
’Ιδού καθυστεροΰμεν είσέτι όλων τών πεπολιτισμένων λαών ώς 
πρός τάς κατά τής τοκογλυφίας διατάξεις, έν φ τουναντίον 
διατηροΰμεν τόν θεσμόν τής προσωπικής κρατήσεως, καίτοι 
εύτυχώς μεταβεβλημένον είς έρείπςα μετά τήν προκληθεϊσαν 

έσχάτως συζήτησιν, καί άναμένοντα μόνον τόν τελευταΐον κτύ
πον. Είθε έν τη καταπτώσει του νά συμπαρασύρη καί άλλας 

διατάξεις, ώς έκείνας, άς έν παραδείγματι άνελύσαμεν. Ό οι
κονομικός προβιβασμός τής χώρας δέν θά ζημιωθή έκ τούτου, 

τουναντίον σπουδαίως θά έξυπηρετηθή
Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΙΙΣ.

Η Δ' ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Είς τάς ίθνικάς καί διεθνείς έκθέσεις, ών πρό ένός μ.ηνός πε
ρίπου έγένοντο τά έγκαίνια έν διάφοροι; πρωτευούσαις καί πό- 
λεσι τής Εύρώπης, ώς έν Βαρκελώνη, έν Βονωνία, έν Μονάχω, 
έν Κοπεγχάγη, έν Βιέννη καί έν Βρυξέλλαις έσχάτως, προστε- 
θήσεται καί ή μετά δύο μήνας άνοίγουσα τάς πύλας της ήμε- 
τέρα έθνική έκθεσις. «Αί παραπλήσιαι έορταί τής έργασίας, 
ώς πρό τίνος είπεν ό βασιλεύ; τοΰ Βελγίου κατά τήν έναρξιν 

τής παγκοσμίου τών Βρυξελλών έκθέσεως, είσί τοΰ παρόντος 
αίώνος.· Μ'δλον δέ τόν πολεμικόν πυρετόν, όστις πρό δύο έτών 
επικρατεί έν Εύρώπη, μεγάλαι καί μικραί έπικράτειαι δέν 
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παύουσι νά προσκαλώσιν άλλήλας πρός τούς βιομηχανικούς, 
γεωργικούς καί καλλιτεχνικούς τούτους συναγωνισμούς, καθ' 
ούς ισχυρότερος και ένδοξότερος λαός είναι εκείνος, όστις δέν 
Οπισθοδρομεί, ούτε έπι στιγμήν παραμελεί την πραγματοποί- 
ησιν τοΰ προορισμού του έν τω κόσμφ, όστις δέν πίπτει καθ' 
έκάστην είς τό βάραθρον τοϋ μαρασμ,οΰ, άλλ’ όστις εύδαιμο- 
νεϊ ύλικώς κα'ι έκπολιτίζεται, όστις αύξάνει τούς παραγωγι
κούς του πόρους καί συντελεί είς την ύπό κρείσσονας όρους έξα- 

σφάλισιν τοΰ μέλλοντος τών γεωργικών κλάσεων.
Ή έλληνική έκθεσις τής Δ' Όλυμπιάδος συμπίπτουσα μετά 

τών έγκαινίων τοΰ Ζαππείου μεγάρου και μετά τών τελετών 
έπι τή είκοσιπενταετηρίδι τοΰ βασιλέως τής Ελλάδος, βεβαίως 
θά έλκύση έν ’Αθήναις πάντας τούς ενδιαφερομένους περί τής 
προόδου τής πατρίδος, όπως διά της ιδίας έκτιμήσεως των πι- 

στώσωσι τάς γενομένας άχρι σήμερον προόδους, καθώς και έκεϊ- 
νας, άς έκ τών γνωστών τούτων δέον νά άναμένη τις έν τω 
μέλλοντι. Τό γεγονός μάλιστα τοΰτο δέν δύναται παρά νά έχη 
σπουδαιοτάτην σημασίαν, διότι είς τήν έκθεσιν ταύτην δέν 
θά προσέλθωσι μόνον οί έν τή ημεδαπή 'Έλληνες, άλλά θά 
τρέξωσι καί τά έν τή άλλοδαπή τήδε κάκεϊσε διεσπαρμένα τέ
κνα τής 'Ελλάδος, άτινα μέ πάλλουσαν καρδίαν, πλέον παν
τός άλλου,θά ζητήσωσι νά πληροφορηθώσιν, έάν τά περί εύη- 
μερίας καί τών πολλαπλών προόδων τής χώρας διαδιδόμενα 
είσίν όντως άληθή. Θά σπεύσωσιν άκόμη καί άλλοδαποί πολ
λοί, είτε έζ ένδιαφέροντος, είτε έκ περιεργείας, όπως βεβαιω- 
θώσιν έάν πραγματικώςβαδίζωμεν καί ήμεΐς έπι τά ίχνη έκεί
νων, οίτινες πρωταγωνιστούσα έν τή Δύσει.

’Εντεύθεν πασίδηλον καθίσταται όποιαν σημαντικήν έπιρ· 
ροήν δύνανται νά έχωσι τά νεότερα ταϋτα Παναθήναια τής 

συγχρόνου 'Ελλάδος έπί τής ύπολήψεως του έθνους καί οποίας 
ώφελείας δύναται νά έπιφέρη είς τό μέλλον ή άπόδειξις έκείνη 
τοΰ διϊσχυρισμοΰ, ον συνήθως προβάλλουσιν, ότι δυνάμεθα δη
λαδή καί ήμεΐς νά συγκαταλεχθώμεν μεταξύ τών μάλλον πε
πολιτισμένων έθνών. Συνεπώς, ούδεμία άμφιβολία ύπάρχει, 
ότι τό κράτος έχει άπαραίτον καθήκον νά προστατεύση διά 

τής άνωτάτης αύτοϋ εποπτείας καί νά έμψυχώση πάσαις δυ- 

νάμεσι τόν εύγενή τούτον συναγωνισμόν, τήν ειρηνικήν ταύ
την πάλην, έν η μέλλουσι νά έπιδειχθώσιν είς τόν κόσμον τά 

έργα δεκαετούς όλου βίου.
νΟλως περιττόν θά ήτο νά ύπεδείκνυέ τις ίνταΰθα τά ποι

κίλα έκ τών έκθίσεων έπωφελή άποτελέσματα, διότι πασίδη
λον τυγχάνει, ότι διά τούτων τά προϊόντα έκάστου τόπου εύ
κόλως γίνονται γνωστά, ότι οί παραγωγοί πλησιάζουσιν άλ- 
λήλους, συσχετίζονται, σπουδάζουσι τάς πράξεις, τάς ιδιο
τροπίας, τάς άπαιτήσεις τέλος τής κοινωνίας, έν ή έμπορεύον- 
ται καί ίργάζονται, ώς καί έκείνας τών έξωτερικόν κατανα
λωτών, έτι δέ, τό καί κυριώτερον, άνταλλάσσουσι τάς ιδέας 

των έν γένει έπί τών υποθέσεων των καί πολλάς συναλλαγάς 
έκτου προχείρου έπωφελώς ποιοΰσιν.Όπόσαι ώσαύτως έφευρέ- 
σεις δέν έξήλθον έκ τοΰ περιβόλου τών έκπολιτιστικών τού
των Ιδρυμάτων, στέφουσαι πάντοτε τήν κεφαλήν έκείνων, οί- 
τινες ήδυνήθησαν διά τής εύφυΐας καί τής έργασίας νά προ- 
σφέρωσιν ένεκτιμήτους είς τήν ανθρωπότητα έκδολεύσεις 1 
Όπόσα άκόμη διεθνή συνέδρια δέν άπεφασίσθησαν, κατά τήν 
διάρκειαν τών έκθέσεων τούτων,λαμβάνοντα έντεΰθεν τήν άφε- 
τηρίαν, όπως είτα συντελέσωσιν είς τήν άνάπτυξιν διεθνών δε
σμών καί έθνικών συμφερόντων I

Αί έκθέσεις αύται, είτε τακτικαί ή περιοδικά! ήσαν, είτε 
διεθνείς ή μή έτύγχανον, άναγνωρισθεϊσαι ώς ούσιώδεις διά 
τήν πρόοδον τών έθνών, έτι δ’ ώς έπωφελέσταται καί απαραί
τητοι διά τήν τελειοποίησιν τών βιομηχανικών ειδών, τών γε
ωργικών προϊόντων, τών ώραίων καλουμένων τεχνών κλπ., 
άνάγονται είς τόν κύκλον τής δικαιοδοσίας τών κυβερνήσεων, 
εις τάς όποιας άνήκει ό διοργανισμός τής λειτουργίας των άπό 
άδρών τοΰ κράτους δαπανών. Δυστυχώς παρ’ ήμΐν κυβερνη
τικά! φροντίδες ούδέποτε πρός τοΰτο σπουδαίως καί άποτελε- 
σματικώς άχρι τοΰδε κατεβλήθησαν, ή δέ άμέλεια προς κανο
νικήν κατά τριετίαν, ή κατά πενταετίαν τούλάχιστον (άφοΰ 
δέν πρόκειται περί διεθνών ή παγκοσμίων έκθέσεων), λειτουρ
γίαν τοιούτων έκπολιτιστικών συγκεντρώσεων έγένετο πολλών 



-270 0 i ΚΟ.ΝΟΜ 1KB El UBEQPΗΣΙΣ Η Δ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 27

βλαβών πρόξενος και διά την γεωργίαν κα'ι διά την βιομηχα
νίαν και διά τό έμπόριόν. Έκτός δέ τούτου, τά προϊόντα των 
ώραίων τεχνών δέν έφύτρωσαν άκόμη παρ’ ήμΐν καί, κατά τί 
μάλλον και ήττον τυγχάνουσιν άγνωστα, μ’ 8λην τήν παρά 
τών προγόνων ήμών άφειδώς σπαρεΐσαν σποράν,έζ ής τρίτοι μό
νον άχρι τοΰδε ώφελήθησαν. Τά πλεονεκτήματα τής λεπτό- 
τητος έν τή έκτελέσει καί θείου ταλάντου έν τή εκδηλώσει έρ
γα, τά έπί μαρμάρου διά τής γλυφίδος ή έπί τοΰ χάρτου διά 

τοΰ χρωστήρος παραγόμενα, και τά όποια άπαντώνται άλλα- 
χοΰ κατά μέγιστον βαθμόν διαδεδομένα, παρ’ ήμΐν σπανίζου- 
σιν, ή μάλλον δέν ύπάρχουσι καί δέν θά ύπάρξωσιν, ένεκεν τής 

έλλείψεως τών έκθέσεων καί τής άκανονίστου και παρημε- 
μελημένης αύτών λειτουργίας. Έν τούτοις ή Ελλάς ήδύνατο, 
πρό πάσης άλλης χώρας, νά παραγάγη τούς άρίστους τών 
καλλιτεχνών, ένεκεν τής φύσεως αύτής και τής ανατροφής 
τών κατοίκων της έν μέσω τοσούτων λαμπρών άπεικονισμά- 
των τοΰ άρχαίου θαυμασίου τεχνικού κόσμου έκείνου, ένεκεν 
τής ένδιαιτήσεως αύτών έν τώ έδάφει τούτω τφ κατ’ έξοχήν 

ταϊς ώραίαις τέχνεσι καθιερωμένφ καί τώ βρίθοντι άναριθμή- 
των κα'ι έκτάτων ώραίων πρός άναπαράστασιν τοπείων, ήδύ
νατο βεβαίως, διά καταλλήλου κυβερνητικής ώθήσεως νά 
άναγεννήση τόν έρωτα τούτον πρός τάς ωραίας τέχνας, κα'ι 
ούτω βαθμηδόν καΐ κατ’ ολίγον ή μικρά φάλαγζ τών νεωτέ
ρων Απελλών καί Φειδιών δέν θά έβράδυνε νά σχηματισθή 

άφ’ έαυτής, εις μόρφωσιν τοΰ καλλιτεχνικού καί παρ’ ήμΐν αι
σθήματος καί παραγωγήν τών έργων έκείνων, άτινα δοξάζουσι 
τά έθνη και περί ών εύφήμως ποιείται λόγον ή Ιστορία.

Ώστε διά τούς δυναμένους νά διΐδωσι τόν άριθμόν τών 
ποικίλων ώφελειών, άς αΐ εκθέσεις άπαραιτήτως συνεπιφέρουσι, 
δέν τυγχάνουσιν αύται, ώς τινες διϊσχυρίσθησαν, άπλαί έορ- 
τα'ι, διεθνείς ή έθνικαί, έν αίς οί πολυτάλαντοι καΐ οΐ πλουτο- 
κράται προσέρχονται, μέ ανοικτόν καί πλήρες τό θυλάκιον,πρός 
εύθυμίαν ή ματαίαν έπίδειξιν, άλλ’ είσί κέντρα πολιτισμού, έζ 
ών διαχέονται άφθόνως αί οίκονομικα'ι ώφέλειαι, έξ ών άπορ- 
ρέουσι πολλάκις, ώς είπομεν, πλεΐστα διά τήν άνθρωπότητα 

άγαθά, ώς διά τών έφευρέσεων, και δι’ ών τέλος μορφοϋνται 
τά πρός τάς ώραίας τέχνας αισθήματα, ή τελειοποίησις τών 
όποιων συντελεί εις τήν λάμπρυνσιν τής έθνικής δόζης. Ή 
σπουδα ιότης δέ αύτη τών έκθέσεων περιλαμβάνει, ώς δήλον, 
τοσοΰτον μέγαν άριθμόν γενικών συμφερόντων, συσχετιζομένων 
μετά τής γενικής προόδου κα'ι ευημερίας χώρας τίνος, ώστε 

εύλόγως θεωρείται αναγκαία ή τοΰ κράτους έπιβάρυνσις διά 
τών είς τήν λειτουργίαν αύτών άφορώντων.

Αί κυβερνήσεις όμως παρ’ ήμΐν, έπ'ι τών έφ’ ά μή δει κα- 
τατρίβουσαι συνήθως τόν χρόνον, έπ’ όλίγιστον, ινα μή ε?πω- 
μεν ποσώς, άχρι τοΰδε έφρόντισαν περί τής συστηματικής 
έκπληρώσεως τών σκοπών τών εκθέσεων τούτων, άς τινες 

προσφυώς ίθηκά κάτοπτρα άπεκάλεσαν. Εις έθνικούς εύεργέ- 
τας οΐ κυβερνήται ήμών έπιτρέψαντες τήν άνέγερσιν τοΰ Ζαπ- 
πείου μεγάρου, περί ούδενός άλλου έφρόντισαν κατά καιρούς, 
εί μή περί τής διηνεκούς τροποποιήσεως τών σχεδίων τοϋ ιδρύ
ματος καί περί τής διαφυλάξεως τών κληροδοτημάτων, δι’ ών 
οί μεγάλοι ουτοι έθνικοί δωρητα'ι αδελφοί Ζάππαι έπροίκισαν 

τό ίργον των. Πάντα τά λοιπά άφέθησαν οΐονεί είς τήν τύχην 
των. Ούτε ό υπουργός τοΰ έμπορίου, ούτε ό τής βιομηχανίας, 
ούτε ό τής γεωργίας, οΰτε ό τών ώραίων τεχνών άνέλαβε τήν 
άνωτάτην φροντίδα τής έποπτείας, διά τόν άπλουστατον λό
γον έτι τοιαΰτα υπουργεία δέν ύπάρχουσι παρ’ ήμΐν. Καί διά 
μέν τά άχρι τοΰδε γενόμενα άτοπα, άκαιρον ήθελεν είσθαι νά 
γίνη ένταΰθα σήμερον λόγος, άλλά διά τήν μετ’’ού πολύ 
μέλλουσαν νά άνοιξη τάς πύλας της Δ' 'Ολυμπιάδα, διά τό 

κάτοπτρον τοΰτο τών σημερινών τοΰ έθνους παραγωγικών δυ
νάμεων, οπερ έντός όλίγου άκόμη θά έκτεθή είς τά δμματα 
παντός τοΰ κόσμου, δέν πρέπει νά τηρήται παρά τών δυναμέ- 
νων νά διαμαρτυρηθώσιν ή σιγή καί νά φαίνωνται ουτοι έπικρο- 
τοΰντες είς τήν κυβερνητικήν πρό ήμών καθ’ έκάστην έπαυξά- 
νουσαν άβελτηρίαν. Είναι βεβαίως λυπηρότατον νά βλέπη τις 
άλλα κράτη, δαπανώντα πολλά έκατομμύρια διά τάς έκθέσεις 
των, τήν δέ Ελλάδα ζητούσαν διά τών 150,000 δρ., άς τό 
κληροδότημα τών Ε. καί Κ. Ζάππα χορηγεί, νά διοργανίζη 



272 01Κ0ΝΌΜIΚΗ ΕΠ1ΘΕΩ1ΉΣΙΣ II Δ* ΟΑΓΜΠΙΑΣ 273
τά νεώτερα ΙΙαναθήναια της σημερινής της προόδου ! Βεβαίως 

εύτύχημα δέον νά θεωρηθή, ότι πλεϊστοι πλούσιοι δμογενεϊς 
ώρισαν διάφορα χιλιόδραχμα η κα'ι άνώτερα τούτων βραβεία, 
οΰτω δέ Ελπίς υπάρχει ότι Ελλείψεις τινές, δσον άφορά τδ ζή

τημα τών βραβείων, θά πληρωθώσι κατ’ ευχήν. Άλλά πώς 
είναι δυνατόν νά παραδεχθώμεν, ότι διά τών Εκατόν έκείνων 

κα'ι πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών είναι δυνατόν νά λειτουρ
γήσει εΰπροσώπως έκθεσις, έστω και τοιαύτη οία ή ήμετέρα ; 
Διά τήν έν Παρισίοις, κατά τδν έρχόμενον μάϊον άρχομένην, 
δαπανώνται πεντήκοντα περίπου Εκατομμύρια, κα'ι πάντα τά 
κράτη,όσα θά λάβωσιν έπισήμως μέρος, έψήφισαν είς τούς προϋ
πολογισμούς των δι’ αύτήν πολλάς Εκατοντάδας χιλιάδας φράγ
κων, άλλά διά τήν Ελλάδα, τήν κατασπαταλήσασαν τοσαύ- 
τας εκατοντάδας Εκατομμυρίων, ουδέ Εν κονδύλιον έψηφίσθη 
έν τφ προϋπολογισμώ της παρά τών άζιούντων νά διευΟύνωσ*  
τάς τύχας της. Ύποθέτουσιν Γσως ουτοι,δτι αί έθνικα'ι ίδέαιδέν 

δύνανται νά έξυπηρετηθώσι δι’ είρηνικών Εργων, άλλά μόνον 
διά τών πολεμικών, άνευ άποτελέσματος, προπαρασκευών, καί 

άγνοοΰσι, φαίνεται, ότι διά τών μεγάλων τούτων βιομηχανικών 
Εορτών τά έθνη δύνανται νά συντελέσωσιν έπιτυχώς πρδς Εμ
ψύχωσαν όλων τών κλάδων τής Εθνικής έργασίας, οτι έξασκοΰ- 
σιν αυται συνεπώς μεγίστην έπιρροήν Επι τής λύσεως τών ύψί- 
στων οικονομικών ζητημάτων καί ότι άπόλυτος ανάγκη υπάρ
χει νά μή παραμελώνται τά κατά ταύτας, άλλά νά περιβά- 

λωνται διά τής πρεπούσης λαμπρότητος κα'ιμεγαλοπρεπείας.
Έκεΐνο τδ όποϊον μέχρι τής σήμερον δέ*  Εγένετο, άδύνατον 

νά κατορθωθή μέχρι τής έπί θύραις εϋρισκομένης Εποχής τής 
ένάρξεως τής Δ' Όλυμπιάδος, καί ή έκθεσις αυτή κατά πά
σαν πιθανότητα θέλει παρουσιασθή είς τά ομματα τοΰ κόσμου 

πολύ ισχνή μέν έν μεγαλοπρεπείς καί άφθονία τών γεωργικών, 
βιομηχανικών καί λοιπών τής τέχνης προϊόντων,παχύσαρκος δέ 

έν έπιτροπείαις, ύποεπιτροπείαις, Εφορείαις καί τοϊς παρα- 
πλησίοις. Διά ταύτας δέ άκριβώς τάς Ελλείψεις νομίζομεν, ότι 
θά ήτο άναγκαϊον τήν έδώ αποτυχίαν νά άνεπλήρωνεν ή εύ- 
προσωποτέρα τής 'Ελλάδος έν Παρισίοις παράστασις, κατά τήν 

παγκόσμιον τοΰ 1889 έκθεσιν, διά γενναίας τινός πρδς τοΰτο 
κυβερνητικής έπιχορηγήσεως. Αί έκ τής έπιτυχοΰς μάλιστα 

άντιπροσωπείας τής χώρας ήμών έν Παρισίοις ώφέλειαι θά ώσι 
ποικίλας χωρίς νά παρουσιάσωσιν άνυπερβλήτους δυσκολίας 
ήμϊν, ώς έκ τής σχεδόν συγχρόνου λειτουργίας τής ήμετέρας 
έκθέσεως, καί ή Ελλάς δύναται νά διάδοση πανταγοΰ μέγα 
μέρος τών προϊόντων της,είτε φυσικά είσί ταΰτα είτε τεχνικά, 
και έζ έκείνων άτινα εύτυχώς τδ κλίμα, τδ έδαφος καί ή 
Εθνική Ιδιοφυία έπροίκισαν ήμϊν διά τοϋ τίτλου τής βϊύικό- 
τητος.

'Εκτός τής Εξωτερικής καί έσωτερικής άσφκλείας τά κρά
τη, κατά τήν οικονομολογικήν Επιστήμην, όφείλουσιν, έν τή 

πραγματοποιήσει τοΰ σκοποΰ των, να άναλαμβάνυισι καί τά 
τής παροχής πάντων τών άναγκαίούντων έν γένει προς έπέ- 
κτασιν τής προόδου. Ή πρόοδος έθνους τίνος, είτε διανοητική 
ήήθική, είτε πραγματική ή υλική είναι αΰτη, δέον νά ένδια- 
φέρη ιδιαιτέρως τήν έν τοϊς πράγμασιν Εκάστοτε κυβέρνησιν, 

είς τήν όποιαν άνήκει ή διεύθυσις τών καταλληλοτέρων μέ
σων προς τελικήν τής προόδου έπίτευζιν. 'Επειδή δέ, ώς πα- 
ρεδέχθημεν, αί Εκθέσεις προτίθενται, σύν τοϊς άλλοις, καί 
τήν διανοητικήν καί υλικήν τοΰ έθνους άνάπτυζιν καί πρόο
δον, φρονοΰμεν ότι ή έπέμβασις τής κυβερνήσεως, κατά τήν 

περίστασιν ταύτην, ή προστασία τών Εκθέσεων καί ή άνω- 
τάτη έποπτεία περί τήν διοργάνωσιν τών κατά ταύτας εισέρ
χονται άκριβώς είς τδν κύκλον τών κυβερνητικών καθηκόντων. 
’Εάν δέ ή άποτυχία τής Δ' Όλυμπιάδος δέον νά άποδοθή είς 
τήν έλλειψιν τής δεούσης κυβερνητικής άπδ μακροΰ χρόνου 

προνοίας, νομίζομεν ότι ύπάρχει άκόμη καιρός, ίνα τά έκ τής 
υπερβολικής άδρανείας γεννηθέντα κενά έν πολλοϊς άναπλη- 

ρωθώσιν κατά τινα βαθμόν αισίως, καί Ενταύθα καί έν τή έν 
Παρισίοις παγκοσμίω Εκθέσει, άπδ δεκαπλασιασμοΰ τής έν- 
τάσεως, ήτις είς παρόμοια έργα είναι άπαραίτητος καί έν τή 
τελευταία στιγμή. Ή πυρετώδης αΰτη Ενέργεια δύναται νά 
γαλβανίση τούς τροχούς τής κυβερνητικής μηχανής ; Αξίζει 
τδν κόπον, διότι πρόκειται νά άποδειχθή είς τδν κόσμον, δτι 
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ούτε όπισθοδρομοϋμεν, ούτε παύομε·/ έκπολντιζόμενοι καί κατα- 

νοοϋντες τόν προορισμόν τής ‘Ελλάδος καί έν τή ’Ανατολή 

καί έν τή Εύρώπη.
Ε. Εμπειρικός

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΠΟΡΙΟΝ THE ΕΑΑΑΔΟΣ

“Εχομεν ύπ’ οψιν τήν κίνησιν τοΰ γενικού έμπορίου τής 
Ελλάδος μετά τής άλλοδαπή; κατά τήν πρώτην τριμηνίαν 

τοΰ έτους 1888, ώς προκύπτει έκ τών μηνιαίων έπισήμων 

δημοσιεύσεων τοΰ έν τφ ύπουργείω τών οικονομικών ο γραφείου 
στατιστικής». Κατ’ αύτάς ή μέν εισαγωγή πρός κατανάλω- 
σιν καί άποταμίευσιν άνέβη κατά Ιανουάριον εις δραχμάς 

10,752,329, κατά φεβοουάριον είς 10,340,625 καί κατά 
μάρτιον εΐ; 9,993,852, τό όλον κατά τού; τρεϊς μήνας ε’ις 
31,086,806 άπέναντι 33,891,1 70,είς άς εΐχεν άναβή, κατά 
τού; αντιστοίχους μήνας τοΰ 1887. Ή δέ έξαγωγή άνέβη 

κατά Ιανουάριον εί; 7,506,740, κατά φεβρουάριον είς 

1,748,681 καί κατά μάρτιον εί; 6,123,401, το όλον κατά 
τού; τρεις μ.ήνα; είς 20.378,822 άπέναντι 23,243,462, εις 
ά; εΐχεν άναβή κατά τού; άντιστοίχους μήνας τοΰ 1887. 
Έλάττωσις λοιπόν, καθόσον μεταβαίνομεν άπό τήν πρώτην 
τριμηνίαν τοΰ 1887 είς τήν πρώτην τριμηνίαν τοΰ 1888, 
έπί μέν τής εισαγωγή; κατά δρ 2,804,361, έπι δέ τή; έξα
γωγή; κατά 2,864,640, ήτοι όμοΰ έπί εισαγωγής καί έξα
γωγή; κατά 5,669,004. Έάν υποθέσωμεν, ότι ή τάσι; αυ η 
τή; έλαττώσεω; Οά έξακολουθήση καί κατά τάς ύπολοίπου; 
τριμηνία;, ιδού ότι κατά τό έτος 1888 τό γενικόν έξωτερι
κόν έμπόριον τής Ελλάδος εύρίσκεται ένώπιον έλλείμματο; 
άνωτέρου τών 22 εκατομμυρίων δραχμών.

Μεταξύ τών διαφόρων εμπορευμάτων, άτινα καθυστέρη

σαν κατά τήν πρώτην τριμηνίαν τοΰ 1888, σχετικώς πρός 
τήν πρώτην τριμηνίαν τοΰ 1887, τά κυριώτερα είναι τά έξής: 
έν μέν τή εισαγωγή δημητριακοί καρποί 3,887,729 δρ.,
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ξυλεία 1,027,692, ορυκτά άκατέργαστα 621,468, ζώα 
222,840, ύφάσματα μάλλινα 213,891, κηρός 120,297, 

ορυκτά κατειργασμένα 1 14,463, καπνός 67,014, κλπ. Έν 
δέ τή έξαγωγή μεταλλίτιδες 2,259,032, σταφίδες 939,592, 

βάλανοι 413,424, σύκα 275,1 17, έλαϊαι 216,003, οίνοι 
164,678, σάπων 81,873, ύφάσματα βαμβακηρά 61,042, μέ- 
ταξα 52,360, έλαιόλαδα 50,363, έρια 41,661, κλπ.

Ή έ'ποψις τή; έμπορική; οπισθοδρομήσει·); τή; Ελλάδος 
λαμβάνει εύρυτέραν σημασίαν, εύθύς ώςύποτεθή,έν ταϊς ανα
λογία!; τών μέσων όρων, ότι ή κατά τό πρώτον τέταρτον 

τοΰ 1888 κίνησις τοΰ έξωτερικοϋ έμπορίου αύτής θέλει έξα- 
κολουθήσει τήν αύτήν διεύθυνσιν καί κατά τά υπόλοιπα 

τρία τέταρτα τοΰ έτους. Συνυπολογιζομένης τή; εισαγωγή; 
καί έξαγωγής, τό γενικόν έξωτερικόν έμπόριον τή; Ελλάδος 
κατά τήν πρώτην τριμηνίαν τοΰ 1888 άνέβη είς 51,465,628, 
δρ., έπομένω; κατά τήν τεθεϊσαν βάσιν θέλει άναβή καθ’ ό

λον τό έτος εί; 206 έκατομμύρια δρ,, εί; περιπτωσιν καθ’ 
ήν κατά τό ήγούμενον έτος 1887 εΐχεν άναβή είς 254 ίκα 
τομ. Κίνδυνος έλαττώσεως 48 έκατομ. ήτοι τοΰ πέμπτου 

τή; κατά τό έτος 1887 κινήσεως τοΰ διεθνούς έμπορίου τής' 
χώρας. 01 άριθμοί ούτοι είναι ικανοί νά έλκύσωσι τήν προ
σοχήν. Εί; τό κέντρον αύτών περιέχεται άποκάλυψις, τήν 
οποίαν ή δύναμις τών πραγμάτων έπιβάλλει. Τοιαΰται πάν
τοτε ύπήρξαν αί συνίπειαι τή; βαρείας φορολογική; πολιτι
κής. "Η τό λαθρεμπόριον ΰπό τά έλκυστικά βραβεία, τά όποια 
προσφέρουσιν είς αύτό οί ύπέρμετροι τελωνιακοί δασμοί, άφαι- 
οεϊ μέγα μέρος τής κινήσεως τοΰ έξωτερικοϋ έμπορίου άπό 
τούς έλέγχου; τής κεντρική; άρχή;, ή οι καταναλωταί, μή 
δυνάμενοι νά έπαρκέσωσι εί; τήν ορμητικήν αυξησιν τών 

δαπανών τή; ήμερησίας ζωής, ήναγκάσθησαν νά έλαττώ- 

σωσι τά; προμήθεια; των. ’Αμφότερα τά θέματα ταϋτα άνή- 
κουσιν είς τήν περαιτέρω μέριμναν τή; πολιτείας. Περιττόν 
νά άποδειχθή τό κρίσιμον αύτών τόσον πρός τούς όρους τής 

κοινωνικής ζωή; όσον καί πρός τούς όρους τής κοινωνικής 
συναλλαγής.
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Ή κατά την προκειμένην τριμηνίαν εισαγωγή ήκολού- 
θησε την έξής κατ’έπικρατείας άνάπτυξιν: Ρωσσία 7,964 
χιλ. δρ., ’Αγγλία 7,753 χιλ., Αύστρία 3,889 χιλ., Τουρ
κία 3,746 χιλ., Γαλλία 3,195 χιλ.. ’Ιταλία 1,318 χιλ., 
Γερμανία 887 χιλ., Βέλγιον 887 χιλ., Ήνωμέναι Πολιτεϊαι 
553 χιλ., Ρουμανία 269 χιλ., Αίγυπτος 188 χιλ., 'Ελβε

τία 115 χιλ., ’Ολλανδία 26 χιλ., Δανία 4 χιλ., λοιπαΐ 
έπικράτειαι 265 χιλ. Ή αύτη περίπου άναλογία παρατηρεϊ- 
ται είς την καί καθ’ όλον τό έτος 1887 εισαγωγήν τών πλεί- 
στων έκ τών άνωτέρω έπικρατειών : Ρωσσία 37,718 χιλ., 
’Αγγλία 37,004 χιλ., Τουρκία 19,155 χιλ , Αύστρία 18,865 
χιλ., Γαλλία 11,299 χιλ. έκτός τής Ρουμανίας 6 432 
χιλ καί ’Ιταλίας 6,399 χιλ., α'ίτινες ισοδύναμοι τφ 1887 

άφίστανται κατά την πρώτην τριμηνίαν τοΰ 188 \ καταπι- 
πτούσης τής Ρουμανίας είς τό πέμπτον. Έπί δέ τής έξα
γωγής : Γαλλία 4,829 χιλ., Βέλγιον 4,012 χιλ., Αγγλία 
3,783 χιλ., Τουρκία 2,803 χιλ., Αύστρία 1,941 χιλ., 
Ήνωμέναι Πολιτεία·. 899 χιλ., Αίγυπτος 74'3 χιλ. Ρωσσία 
357 χιλ., ’Ιταλία 355 χιλ., Γερμανία 265 χιλ , "Ολλανδία 

220 χιλ., Ρουμανία 124 χιλ., λοιπαΐ έπικράτειαι 42 χιλ. 
Δέν άπαντάται ή αύτη άναλογία κατά την έξαγωγήν τοΰ 

ολου έτους 1^87 : ’Αγγλία 41,851 χιλ., Γαλλία 22,733 
Βέλγιον 10,097 χιλ., Τουρκία 9,330, χιλ., Αύστρία 6,682 
χιλ., Ήνωμέναι Ιίολιτεΐαι 4,435 χιλ., Γερμανία 4,108χιλ., 
’Ολλανδία 2,175 χιλ., Ιταλία 1,986 χιλ.

Ή σημαντικότης τών διαφόρων τελωνείων τοΰ κράτους 
έπί τής κινήσεως τοΰ έξωτερικοϋ έμπορίου τής "Ελλάδος κατά 
τήν πρώτην τριμηνίαν τοΰ 1888 έν μέν τή εισαγωγή έχει ώς 
έξής: τελωνεϊον Πειραιώς 9,519 χιλ. δρ.,Σύρου 6,339 χιλ., 
Πατρών 4,2 I 6 χιλ ,Βόλου 1,782 χιλ.,Ζακύνθου 1,65 1 χιλ., 
Κερκύοας 1,570 χιλ., Κεφαλληνίας 1,356 χιλ., ’Αθηνών 
544 χιλ., λοιπά τελωνεία 4,045 χιλ. Έν δέ τή έξαγωγή 
έχει ώς έξής: Σύρου 1,596 χιλ., Πατρών 1,221 χιλ., Κερ- 
κύρας 1,051 χιλ., Ζακύνθου 913 χιλ., Πειραιώς 454 χιλ., 
Βόλου 393 χιλ., Κεφαλληνίας 336 χιλ., λοιπά τελωνεία

14,412 χιλ. Αί άναλογίαι τοΰ όλου έτους 1887 ήκολούθη- 
σαν τήν αύτήν κατά τό μάλλον και ήττον διεύθυνσιν έπί 
τής εισαγωγής καί διάφορον έπί τής εξαγωγής. Έν μέν τή 

πρώτή, τελωνεϊον Πειραιώς 44,455 χιλ., Κερκύοας 12,127 
χιλ., Κεφαλληνίας 6,838 χιλ,, Βόλου 6,425 χιλ., Ζακύν
θου 5,272 χιλ., Αθηνών 2,370 χιλ., λοιπά τελωνεία 
18,259 χιλ. Έν δέ τή έξαγωγή τελωνεϊον Πατρών 18,346 
χιλ., Ζακύνθου 5,667 χιλ , Κέρκυρας 5,177 χιλ. Κεφαλλη
νίας 2,172 χιλ., Πειραιώς 2,082 χιλ., Βόλου 1,428 χιλ., 
λοιπά τελωνεία 69,385 χιλ.

’Ιδιαιτέραν σημασίαν κέκτηται ή κατά τήν πρώτην τρι
μηνίαν τοΰ 1888 κίνησις τής άποταμιεύσεως έν τή εισα
γωγή τοΰ έξωτερικοϋ έμπορίου τής 'Ελλάδος. Κατά τήν 31 
δεκεμβρίου 1887 ύπήρχον έν τοΐς άποταμιευτικοϊς καταστή- 
μασιν αύτής κατατεθειμένα έμπορεύματα άξίας 6,605,502 
δρ. κατά τόν Ιανουάριον 1888 κατετέθησαν 2,9 13,082,κατά 
φεβρουάριον 2,10 1,994 καί κατάμάρτιον 1,552,552. Ή τά- 

σις πρός έλάττωσιν ορμητική, άπό 8/10 έκατομ. κατά τόν 
δεύτερον μήνα εις I 3/10 έκατομ. κατά τόν τρίτον μήνα. 

Κατά τό τέλος τοΰ ϊανουαρίου έπερίμενον έν τή ελληνική 
διαμετακομίσει έμπορεύματα άξίας δρ. 8,319,982, κατά 
τό τέλος τοΰ φεβρουαρίου 8,050,447 καί κατά τό τέλος τοΰ 
μαρτίου 6,961,145. Ό δισταγμός λοιπόν έπισκιάζει τό έμ- 
πορικόν παρόν τής Ελλάδος. "Οσον άφορή τήν έκ τών άπο- 
ταμιευτικών καταστημάτων έξαγωγήν άπο 1,199,602 δραχ. 
κατά Ιανουάριον άνέβη αΰτη είς 2,371,629 κατά φεβρουά

ριον, καί είς 2,641.754 κατά μάρτιον. Έν τρικυμία περι- 
στέλλ νται τά ιστία καί τό πλοΐον πλέει ώς δύναται.

Αί έπί τής εισαγωγής τοΰ έξωτερικοϋ έμπορίου τής Ελ
λάδος τελωνιακαί εισπράξεις άπό 1,724,538 κατά Ιανουά
ριον 1888 άνέβησαν είς 1,920,7 36 κατά τόν φεβρουάριον, 
καί είς 2,257,572 τόν μάρτιον. Ένώ, ώς είδομενέν άρχή τής 
προκειμένης μελέτης, ή εισαγωγή έλαττοΰται, ή φορολογία 
αύτής έπιτείνεται. Τό σύμπτωμα είναι έκ τών κρισιμωτέρων 
καί δ τελευταίος λόγος τής φορολογικής ψαλλίδος βεβαίως 
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δέν etvat αύτάς. "Ινα περιορισθώμεν είς τήν καθαράν σφαίραν 
τής καταστατικής, Ιδού ποϊα έμπορεύματα ηχούσαν εύπει- 
θέστερον τής φωνής τοΰ φοοολόγου χατά τήν ά. τριμηνίαν 
τοΰ 18κ8 : Ζακχαρις 1,038,7 10 δρ. δημητριαεοί καρποί 
819,687, βαμβχκηρά ύφάσματα 750,652, ύφάσματα μάλ
λινα 372,173, χαφφές 272,196, ιχθύες 263,432, ξυλεία 
οικοδομήσιμος 182,257, ρίζιον 178,200, μέταλλα χατειρ- 

γασμένα 172,606, ύφάσματα σύμμιχτα 168,936, νήματα 
χαί χλωσται 139,380, σκεύη κιραμεικά καί ύελου 135,082. 
Παραλειπομεν τα λοιπά είδη. Τό τελωνιακον δασμολόγιον 
περιλαμβάνει 20 κατηγορίας, 84 κλάσεις, 452 βαθμίδας, μή 
ύπολογιζομένων τών περαιτέρω λεπτομερειών, έξ ών άποτε- 
λεϊται ό έν ίσχύϊ τελωνιαχός οργανισμός.

ΔΑΣΗ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Ύπάρχουσιν άντινομίαι τινές έν τή πολίτικη οικονομά, 
τάς όποιας μόνη ή συνδρομή τών ποικίλων δρων τής κοινωνι
κής ζωής δύναται νά έξηγήση. Μεταξύ τών άντινομιών τού
των είναι ή μεταξύ τών διαφόρων χωρών διανομή τών δασών. 
"Οσον αναπτύσσεται ό πολιτισμός τών έθνών, τόσον τά δάση 

αύτών σμικρύνονται καί τάνάπαλιν, δσον τά δάση έξαφανίζον- 
ται τόσον περιορίζεται ό πληθυσμός τών ανθρώπων, ό καθολι- 
κώτερος δηλαδή χαρακτήρ τοΰ πολιτισμού. Ή Μεσοποταμία 

εις τούς άρχαίους χρόνους ήτο πλήρης ανθρώπων κα'ι δένδρων. 
Σήμερον έρημικά φυτά καί έρημικα'ι καλύβας άπαντώνται έν 

τή άλλοτε ευτυχισμένη γή. Άπ’ έναντίας ποΰ είναι τά άρ- 
χαϊα δάση τής Βρεττανίας, τής Γαλατίας καί τής πέραν τοΰ 
Ρήνου γής; Ό περιορισμός αύτών δέν έμπόδισε τόν πολιτι
σμόν καί τόν πολλαπλασιασμόν τών ανθρώπων. Άπόδειξις ή 
κατά παν έ’τος έπίτασις τών μεταναστεύσεων τής άγγλοσα- 
ξωνικής φυλής.

Κατά τάς πληροφορίας τοΰ κ. Em. Jamais,α'ιδασικαίέκτά- 
σεις διαμοιράζονται ώς έξής μεταξύ τών επικρατειών τής Εύ- 
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ρώπης: Εύρωπαϊκή Ρωσσία 2,000,000,000,000 στρέμματα, 
Σουηδία 175,690,000, Γερμανία 139,000,000, Αύστρία 
97,770,000, Γαλλία 93,880,000, ΟύΓγαρία 91,680,000, 
’Ισπανία 84,840,000, Νορβηγία 78,060,000, 'Ιταλία 
36,560,000, Ρουμανία 20,000,000, ’Αγγλία 12,610,000, 
Σερβία9,690,ι)00, Ελλάς 8,500,000, Ελβετία?,810,000, 
Βέλγιον 4,890,000, Πορτογαλλία 4,710,000, Ολλανδία 
2,300,000, Δανία 1.900,000. Ύπδ τήν έποψιν τής ποσότη- 
τος,α'ι μεγαλείτεραι δασικαί προμήθειαι άπαντώνται έν τή Εύ
ρωπαϊκή Ρωσσίο: καί αί μικρότεραι έν Δανίμ. Κατατασσομέ- 
νων είς τρία τμήμάτα τών άνωτέρω επικρατειών, ύπδ απόλυ
τον έποψιν δασικών προμηθειών, τδ πρώτον προεδρεύει ή Ρωσ
σία, τδ δεύτερον ή Ισπανία καί τδ τρίτον ή 'Ελλάς.

νΟσον άφορα τάς άναλογίας τών δασικών έκτάσεων πρδς 
τήν δλην έπιφάνειαν τών διαφόρων -χωρών, ιδού πώς έχουσιν 

αύται έπί τοϊς ο/ο : Σουηδία 39, Εύρωπαϊκή Ρωσσία 37, Αύ
στρία 32, Ούγγαρία 29, Γερμανία 25, Νορβηγία 24, Σερβία 
20, 'Ελβετία 19, Γαλλία 17.7, 'Ισπανία 17, Βέλγιον 16.6, 
Ρουμανία 15, 'Ελλάς 13, Ιταλία 12, 'Ολλανδία 7, Πορτο
γαλλία 5, Δανία 4.8, ’Αγγλία 4. Κατατασσομένων είς τρία 
τμήματα τών έπικρατειών τούτων, υπό έποψιν δασικών ανα
λογιών, τδ πρώτον προεδρεύει ή Σουηδία, τδ δεύτερον ή Σερβία 

καί τδ τρίτον πάλιν ή 'Ελλάς.
Ή αναλογία τής δασικής έκτάσεως έν έκάστη τών επικρα

τειών τής Εύρώπης πρδς έκαστον κάτοικον αύτής ακολουθεί 
τήν έξής κλίμακα : Εύρωπαϊκή Τουρκία μετά Βουλγαρίας, 
Βοσνίας και ’Ερζεγοβίνης 77.7 στρέμματα, Νορβηγία 43,2, 
Σουηδία 38.4, Εύρωπαϊκή Ρωσσία 33.7, Ούγγαρία 5.8, Σερ
βία 5.8, 'Ισπανία 5.2, Αύστρία 4.4, Ελλάς 4.2, Γερμανία 

3.7, Ρουμανία 3.7, ’Ελβετία 2.', Γαλλία 2.5, Ιταλία 1.3, 
Πορτογαλλία 1.1, Βέλγιον 0.9, Δανία 0.9, ‘Ολλανδία 0.5, 
’Αγγλία 0.4. Πλειοτέρα λοιπόν δασική έκτασις άναλογεΐ έν 

Έλλάδι πρδς έκαστον κάτοικον αύτής τοΰ δσον άναλογεΐ έν 
Γερμανία, Ρουμάνι'^, ’Ελβετία καί Γαλλία πρδς έκαστον κά
τοικον τούτων, τριπλάσια τής έν Ίταλί$ καί Πορτογαλλία, 
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τετραπλάσια της έν Βελγίφ και Δανία, δεκαπλάσια τής έν 
'Ολλανδία και Άγγλί^.

Έκ τούτου δέν έπεται, οτι έχει στάδιον ή ’Ελλάς είς πε
ραιτέρω κατασώτευσιν τοΰ δασικού πλούτου της· Δέν ήξεύρει 
τις είς ποιαν εποχήν νά άποδώση τάς μεγαλειτέρας καταττρο- 
φάς του, έν τή έποχή τής μακρας πρό τοΰ 1821 δουλείας, ή 

έν τή εποχή ζαθ ήν ή έλευθερία άρμονικώτερον ήδύνατο μετά 
τής προνοίας νά συνδυασθή. Όπως κα’ι άν έχη, ικανώς μέχρι 
τοΰδε άφέθη ό φυσικές ουτος πλούτος είς τήν διάκρισιν τής τύ

χης. Η επιστημονική καλλιέργεια τών δασών ήδύνατο πρός 
εύρυτέρους δημοσίους σκοπούς νά προσαρμοσβή. Διότι μία γενεά 

καταστρέφει, άλλη φυτεύει καΐ άλλη συναθροίζει τούς καρ
πούς. Ούτως εξηγείται ή μετά τάς κατά τόν παρελθόντα 
αιώνα δασικάς καταστροφάς έν Γαλλία, διοικητική έν τώ πα- 
ρόντι έπίδοσις πρός άναδάσωσιν τής χώρας. Ή κλίμαξ τών δα

σικών έν τοΐς γαλλικοϊς προϋπολογισμούς δαπανών έχει τι λίαν 
ένδεικτικόν. Άπό 3 έκατομ. φρ. τώ 1822 άνέβησαν είς 5.5 
τώ 1846, είς 8.5 τώ 1866,"είς 11.6 τώ1873, είς 13 τώ 

1878, είς 16 τώ 1884. 'Αριθμοί ανώτεροι παντός σχολίου. 
Τίέχει απέναντι αύτών νά δείξηή διοικητική πρόνοια τής 'Ελ
λάδος ; Μόλις 129,800 δρ. αναγράφει διά τά δάση της ό έν 
έτει 1888 προϋπολογισμός αύτής !

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Γό διάταγμα τής 3 ίουνίου 1888 ωρισε τήν ένέργειαν τής 
πρώτης έκλογής τών διά τοΰ νόμου τής 27 μαΐου 1887 όργα- 
νισθέντων νομαρχιακών συμβουλίων κατά τήν 24 ΐσταμένου 
μηνός ίουλίου, προσδιόρισαν ώς έξής τούς άριθμούς τών έν έκά- 

στω νομώ, άναλόγως τού πληθυσμού τών έκλογέων του, έκλε- 
χθησομένων νομαρχιακών συμβούλων. Κατά τόν νόμον έπι 
πληθυσμού έκλογέων μέχρις 20 χιλ. δώδεκα νομαρχιακοί σύμ
βουλοι, άνά τρισχιλίους δέ εκλογείς έπι πλέον προστίθεται εις 

νομαρχιακός σύμβουλος. 'Ιδού πώς τά έπί τοΰ θέματος τούτου 

έκανονίσθησαν έν τοΐς 16 νομοΐς τοΐς έπικρατείας ; Νομός Ά- 
χαίας καΐ Ήλιδος 20 νομαρχιακοί σύμβουλοι, Αττικής και 
Βοιωτίας 19, ’Αρκαδίας 19, Κυκλάδων 19, Μεσσηνίας 18, 
Ααρίσσης 18, 'Αργολίδας καΐ Κορινθίας 18, Αιτωλίας καΐ'Α
καρνανίας 17, Φθιώτιδος καΐ Φωκίδος 16, Λακωνίας 15, Κερ- 
κύρας 15, Τρικκάλωνίδ, Εύβοιας 13, Κεφαλληνίας 13, Ζα
κύνθου 12 καΐ "Άρτης 12. Μεταξύ τών όλων δήμων τοΰ κρά
τους ό τών ’Αθηναίων θά έκλέξη 6 νομαρχιακούς συμβούλους, 
άνά 4 οΐ δήμοι Πατρέων καΐ Ζακυνθίων, άνά 3 οΐ Κερκυραίων 
καΐ Άρτης, άνά 2 οΐ Πειραιώς, Έρμουπόλεως, Λαρίσης, Τρικ- 
κάλων, Θεοδωρίας καΐ Άγνάντων, άνά 1 όγδοήκοντα έννέα 
δήμοι, οΐ λοιποί σύμβουλοι έκλέγονται έκ τών λοιπών δήμων 
τής έπικρατείας, ένουμένων είς περιφερείας περιλαμβανούσας 

2—4 δήμους.
Βεβαίως θέλει δοκιμασθή ό θεσμός, ούδέν όμως έμποδίζει ΐνα 

άπό τοΰδε έπισκοπήσωμεν τάς γενικάς γραμμάς του. Κατά τό 
άρθρον 23 τοΰ είρημένου νόμου τά νομαρχιακά συμβούλια, ύπό 
τήν έποπτείαν τοΰ νομάρχου, έπιτηρούσι τήν διοίζησιν τών 
δήμων καΐ τών δημοσυντηρήτων άγαθοεργών καταστημάτων, 
τήν παίδευσιν έν τοΐς δημοτικοΐς καΐ δημοσίοις σχολείοις καΐ 
τήν έκτέλεσιν τών λιμενικών καΐ άλλων έργων δημοτικής καί 
δημοσίας συγκοινωνίας, έξελέγχει τήν οικονομικήν διαχείρισιν 
τών δήμων, τών δημοσυντηρήτων άγαθοεργών καΐ έκπαιδευ- 

τικών καταστημάτων, τών λιμενικών ταμείων ζαΐ τών Ιερών 
ναών, προτείνει πρός τόν νομάρχην καΐ τά άρμόδια ύπουργέΐα 

μέτρα πρός άνάπτυξιν τής κοινωνικής εύημερίας τοΰ νομοΰ καΐ 
βελτίωσιν τών ποινικών, επανορθωτικών καΐ διά χρέη φυλακών 
καΐ προκαλεΐ τήν ένέργειαν τών διοικητικών ή δικαστικών άρ- 
χών καΐ τών ύπουργείων, κατά τήν άρμοδιότητα αύτών, πρός 
έπανόρθωσιν παντός άδικήματος. Είναι τόσον γενικός ό όρος 
τής έπανορθώσεως παντός άδικήματος, ώστε δύναται νά περι- 
λάβη τό όλον. Καΐ ή άνάπτυξις τής κοινωνικής εύημερίας τοΰ 
νομοΰ δέν έχει έκτασιν μικροτέραν. Όπωςκαΐ άν έχη, κατά τό 
άρθρον 41 τοΰ νόμου, τά νομαρχιακά συμβούλια δέν δύνανται 
νά έπεμβαίνωσιν είς τά καθήκοντα τών δημοσίων άρχων ή νά 
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ίπιλαμβάνωνται πολιτικών συζητήσεων. Τί πρός τοΰτο; 'Αρ
κεί νά περιορίζονται είς τήν «έπανόρθωσιν παντός αδικήμα
τος» και τήν «κοινωνικήν εύημερίαν», ϊνα κρατώσι τήν ούσίαν 
τής πολιτικής συζητήσεως, χαρίζοντα τήν έξωτερικήν μορ
φήν της.

Έν γένει ϊνα μεταβληθή ό οργανισμός τών δήμων, δέον νά 
άποφανθή υπέρ τής μεταβολής τό νομαρχιακόν συμβούλων ή 
έντός τοϋ αύτοΰ έτους ή έντός τοϋ αμέσως προηγουμένου. Τό 
νομαρχιακόν συμβούλων συσκέπτεται περί τής ΐδρύσεως καί 

συντηρήσεως αγαθοεργών ή άλλων καταστημάτων επωφελών 
τώ νομώ καί άνακοινοϊ τήν γνώμην του έπί παντός ζητήμα
τος άφορώντος είς τά συμφέροντα τοΰ νομοϋ, προκαλούμενον 

ύπό τοϋ νομάρχου ή τών υπουργών ή και αύτεπαγγέλτως. Τό 
νομαρχιακόν συμβούλων δωρίζει 1) τούς δημοτικούς είσπράκτο- 
ρας έκ προτεινομένων ύπό τών δημοτικών συμβουλίων τριπλα
σίων υποψηφίων, 2) τάς έφορευτικάς έπιτροπάς τών δημοτι
κών σχολείων, 3) έπιτροπάς έκ τών μελών αύτοΰ πρός έζέτα- 

σιν τής δωικήσεως και διαχειρίσεως τών άγαθοεργών καταστη
μάτων, πρός έπιθεώρησιν τών δημοτικών καί δημοσίων σχο
λείων, πρός έζέλεγζιν τής διαχειρίσεως τών δήμων καί τών λι
μενικών ταμείων και πρός έξέτασιν τών έν τώ νομώ έκτελου- 
μένων λιμενικών και άλλων έργων δημοτικής καί δημοσίας 

συγκοινωνίας.
Τό νομαρχιακόν συμβούλων αποφασίζει έν πρώτω μέν βαθμω 

έπι τών ετησίων άπολογισμών τής διαχειρίσεως τών δήμων 
και τών δημοσυντηρήτων άγαθοεργών καταστημάτων, τάς έπι 
τών οποίων άποφάσεις δύναται νά έκκαλέση ό νομάρχης ένώ- 
πιον τοϋ έλεγκτικοΰ συνεδρίου, κατ'έφεσιν δέ έπί τών ετησίων 
προϋπολογισμών αύτών καί έπί πάσης άλλης έφέσεως τών 
δημοτικών συμβουλίων κατά τών αποφάσεων τοΰ νομάρχου, 
πλήν τών έπιβαλλουσών ύποχρεωτικάς κατά τόν νόμον περ'ι 
δήμων δαπάνας πρός έκτέλεσιν τής τοπικής ή άγροτικής αστυ
νομίας, αί κατά τών οποίων εφέσεις δικάζονται ύπό τοϋ ύπουρ- 

γοϋ τών εσωτερικών. Έκ τών αποφάσεων τοϋ νομαρχιακού 
συμβουλίου χρήζουσι τής έγκρίσεως τοΰ έπί τών εσωτερικών 

ύπουργοϋ αί διατάττουσαι δαπάνην άπορριφθεϊσαν ή έλαττω- 
θεϊσαν διά τής άποφάσεως τοϋ νομάρχου, αί περί αποδοχής 
δωρεών ή κληροδοτημάτων ήνωμίνων μέ βάρη, αί περί συγ- 
καταβάσεως είς πληρωμάς ή περί χορηγήσεως αμοιβών κα'ι 
δώρων, αί περ'ι έκποιήσεως ή άνταλλαγής άκινήτων κα'ι αί 
περί δανείων ή συμβιβασμού ή εισαγωγής δίκης Επομένως αί 
λοιπαί άποφάσεις τών νομαρχιακών συμβουλίων τέμνουσι τε- 
λεσιδίκως τά ύποβαλλόμενα αύτοϊς ζητήματα.

Τά νομαρχιακά συμβούλια έκλέγονται κατά τετραετίαν, 
συνέρχονται αύτοδικαίως τήν 1 ο όκτωβρίου έκαστου έτους εις 
τακτικήν σύνοδον 30 ήμερων, τήν όποιαν δύνανται νά παρατεί- 
νωσινέπϊ άλλας 30 ήμέρας, συγκαλούνταε είς έκτακτον σύνοδον 
ύπό τού βασιλέως καί διαλύονται ύπ’ αύτοΰ, δυναμ-ένου τοϋ νο
μάρχου νά άναβάλη τήν έναρξιν τής συνόδου ή νά διακόψη αύ- 
τήν έπ'ι όκτώ τό πολύ ήμέρας, δυναμένας νά παραταθώσι μέ- 
χρις ένός μηνός δι’ άποφάσεως τοΰ ΰπουργικοΰ συμβουλίου. Τό 
νομαρχιακόν συμβούλων έδρεύει έν τή πρωτευούση τοΰ νομοϋ, 
συνεδριάζει δημοσία, συζητεΐ κα'ι αποφασίζει. Εύθύς ώς συνέλθη 

τό νομαρχιακόν συμβούλων, εκλέγει δι’ δλην τήν περίοδον, διά 
μυστικής ψηφοφορίας καί άπολύτου πλειοψηφίας, τόν πρόεδρον 
του, ένα αντιπρόεδρον, δύο γραμματείς και πενταμελή κατά 
πάσαν σύνοδον νομαρχιακήν επιτροπήν, ύπό τήν έπιτήρησιν δύο 
ψηφολεκτών καλούμενων ύπό τοΰ προεδρεύοντος. Ή νομαρχιακή 
έπιτροπή έκλέγει έκ τών πέντε μελών της τόν πρόεδρον καί 
τόν γραμματέα της διά μυστικής ψηφοφορίας καί άπολύτου 
πλειοψηφίας, συζητεΐ, άποφασίζει και έκτελεΐ τά είς τό νομαρ
χιακόν συμβούλων ανατιθέμενα καθήκοντα, όταν τοΰτο άπου- 
σιάζη ή διαλυθή (έκτος άν διαλυθή καί αύτή), οτε έπί μέν 
τών ετησίων άπολογισμών τών δήμων κα'ι τών δημοσυντηρή
των άγαθοεργών καταστημάτων" άποφασίζουσιν ό νομάρχης, 
ό πρόεδρος καί ό άρχαιότερος δικαστής τοΰ πρωτοδικείου, έπ'ι 
δέ τών έφέσεων τών δημοτικών συμβουλίων κατά τών άποφά- 
σεων τοΰ νομάρχου ό πρόεδρος, 4 είσκγγελεύς καί ό άρχαιότε
ρος δικαστής τοϋ έφετείου). "Εκαστος νομαρχιακός σύμβουλος 
λαμβάνει διά πάσαν σ’-^εδρίασιν δρ. 10 καί έκαστον μέλος τής
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νομαρχιακής έπιτροπής δρ. 100 κατά μήνα διά τόν χρόνον τής 
Απουσίας τοΰ νομαρχιακού συμβουλίου.

Ή άπαρτία τόσον τοΰ νομαρχιακού συμβουλίου δσον καί τής 

νομαρχιακής έπιτροπής άποτελεΐται ύπό τοΰ ήμίσεως τών με
λών των πλέον ένός. Δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τήν λειτουρ
γίαν αύτών κατά μίαν τών επισήμων συνεδριάσεων των. Πρό
κειται νά έκλέξωσι τάς άρχάς των ή νά συζητήσωσιν. "Ας λά- 
βωμεν ώς παράδειγμα τό νομαρχιακόν συμβούλιου "Αρτης. Ή 

άπαρτία του άποτελεΐται έξ έπτά μελών. Εις θά έκλεχθή 
πρόεδρος, εις Αντιπρόεδρος, δύο γραμματείς καϊ πέντε μέλη 

τής νομαρχιακής έπιτροπής. Πληροϋται τό άκροατήριον τοΰ 
νομαρχιακοΰ συμβουλίου, ό εκλογικός άγων Αρχίζει νά θεο- 
μαίνηται, οί παρόντες έπτά σύμβουλοι δέν άρκοΰσι πρός κατά- 
ληψιν τών έννέα Αξιωμάτων, τά όποια δημιουργεί δ νόμος. Ή 
νομαρχιακή έπιτροπή είναι εις εύκολωτέραν θέσιν, διότι έπι 
τών τριών τής Απαρτίας μελών συμφωνοΰσι τά δύο είς τήν 
διανομήν τών Αξιωμάτων. Άλλά πρόκειται περί συζητήσεως. 
'Ιδού διαιρούνται εϊς δύο στρατόπεδα τά μέλη τοϋ νομαρχια
κού συμβουλίου, τρία είναι ύπέρ τής μιας γνώμης, τρία ύπέρ 

τής άλλη; και τό έβδομον έν τω μεταξύ. 'Αρχίζει ή ρητορική 

πάλη. Πανταχόθεν σπεύδουσιν είς τό άκροατήριον τοΰ νομαρ
χιακού συμβουλίου. Έν κωμικω θεάτρφ άδύνατον νά εύρεθή 
μείζων διασκέδασις· Μόνη ή συνεδρίασις τής νομαρχιακής έπι
τροπής υπερβαίνει παν δριον. Όταν αύτη άναπληροΐ τό νομαρ
χιακόν συμβούλων, είναι ύπόχρεως και δημοσία νά συνεδριάση, 
συζητηση και Αποφασίση, άφοΰ καϊ ταϋτα είναι καθήκοντα 

αύτού. Έκαστος δύναται νά φαντασθή τρεις ανθρώπους συζη- 
τούνταςένώπιον πολλών θεατών, τίς νά καταπείση τόν έτερον. 
Τό γελοΐον είναι δ τάφος τοΰ θεσμού, έκτός άν ή φορά τών 
πραγμάτων όδηγήση εϊς άλλην έξέλιξιν.

ΦΥΓΟΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΙ

Εκ τών κατά μήνα δημοσιευομένων έπισήμων πινάκων τών 
άριθμών τών συλληφθέντων και προσελθόντων ουγοδίκων καί 
φυγοποίνων, καθ' δλον τό κράτος, προκύπτει δτι κατά τούς 
πρώτους πέντε μήνας τοΰ 1888 συνελήφθησαν ή προσήλθον 
1384 φυγόποινοι καϊ 1377 φυγόδικοι, πλείονες δηλαδή ύπό 

καταδίκην ή ύπό κατηγορίαν διατελοΰντες. Και κατά μέν τόν 
Ιανουάριον 141 φυγόδικοι και 168 φυγόποινοι, κατά δέ τόν 

φεβρουάριον 229 φυγόδικοι καί 186 φυγόποινοι, κατά δέ τόν 
μάρτιον 340 φυγόδικοι και 350 φυγόποινοι, κατά δέ τόν Α
πρίλιον 304 φυγόδικοι και 316 φυγόποινοι, κατά δέ τόν μάϊον 

323 φυγόδικοι καϊ 364 φυγόποινοι.
Δυνάμεθα έκ τοΰ τελευταίου μηνός νά κρίνωμεν τάς έπ’ι τοΰ 

δλου πενταμήνου διαστήματος Αναλογίας μεταξύ συλληφθέν
των καϊ προσελθόντων. Τοιουτοτρόπως έκ μέν τών φυγοδί- 
κων, κατά μάϊον 1888, συνελήφθησαν 234 και προσήλθον 89, 
έκ δέ τών φυγοποίνων συνελήφθησαν 265 καϊ προσήλθον 99. 
Όσον άφορ^ τούς συλληφθέντας φυγοδίκους. οι μεγαλείτεροι Α
ριθμοί άνήκουσιν είς τούς νομούς Ά/αΐας και Ήλιδος (78) καϊ 
’Αττικής κα'ι Βοιωτίας (35) καϊ οί μικρότεροι εις τούς νομούς 
Λαρίσσης (3) και Άρτης (2f δσον δέ άφορα τούς προσελθόν- 
τας φυγοδίκους οί μεγαλείτεροι άριθμοί άνήκουσιν είς τούς νο
μούς ’Αττικής και Βοιωτίας (16), Αιτωλίας κα'ι ’Ακαρνανίας, 
Ζακύνθου (άνά 9), και οί μικρότεροι εις τούς νομούς Εύβοιας 
κα'ι Λαρίσσης (άνά 3) κα'ι Κερκύρας (2). Έπι δέ τών συλλη
φθέντων φυγοποίνων οί μεγαλείτεροι άριθμοί άνήκουσιν είς τούς 

• νομούς Ά/αιας καϊ Ήλιδος (74) καϊ’Αρκαδίας (46) καϊ οί 
μικρότεροι εϊς τούς νομούς Λακωνίας, Ζακύνθου καϊ Τρικκάλων 
(άνά 4)’ δσον άφορρί τούς προσελθόντας φυγόποινους, οί μεγα- 
λείτεροι άριθμοί άνήκουσιν είς τούς νομούς Αρκαδίας (25) καϊ 
Αιτωλίας καϊ ’Ακαρνανίας ('4), καϊ οί μικρότεροι είς τούς νο
μούς Κερκύρας καϊ Τρικκάλων (άνά 1). Δέον νά γείνη μνεία,
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οτι ούδείς μέν φυγόδικος ή φυγόποινος προσήλθβν έν τώ νομώ 
Κυκλάδων, ούδείς δέ φυγόποινος συνελήφθη ή προσήλθεν έν τφ 

νομώ ’Άρτης ή προσήλθεν έν τώ νομφ ’Αττικής και Βοιωτίας. 
'Ιδού διά ποίας πράξεις κατηγορήθησαν ή κατεδικάσθησαν οί 

κατά μάίον 1888 συλληφθέντες ή προσελθόντες καθ’ όλον τό 
κράτος φυγόδικοι και φυγόποινοι:

Φυγόδικοι.— Έπι φόνφ και ληστεία 1, έπι ληστεία 13, 
έπΐ άπαγωγή καΐ φόνφ 5, έπι φόνφ 14, έπι φόνφ έξ άμελείας 
1, έπΐ τραύματι 38, έπί κλοπή καΐ τραύματι 2, έπΐ άποπείρα 
φόνου 15, έπί αναιρέσει 19, έπί άποπείρα άναιρέσεως 74, έπι 
ψευδορκία 2, έπί άπαγωγή καΐ βιαστώ 2, έπί βιασμω 14, έπί 

απαγωγή καΐ άποπείρα βιασμού 4, έπι άποπείρα βιασμού 1, 
έπί άπαγωγή 6, έπΐ διγαμία 1, έπί ασελγείς παρά φύσιν 1, 
έπι πλαστογραφία 6, έπί λαθρεμπορία 4, έπί ζωοκλοπή 30, 
έπί κλοπή 21, έπι άποπείρα κλοπής 1, έπί συνεργείς κλοπής 
1, έπί ναυταπάτη 1, έπΐ άντιστάσει κατ’ άρχής 22, έπί έμ- 
πρησμφ 2, έπί φθορή ξένης ιδιοκτησίας 5, έπί άδίκφ έπιθέσει 
5, έπί άπιστίοι 1, έπΐ απάτη 6, έπΐ ίδιοποιήσει 1, έπ’. έξυ- 
βρίσει θρησκείας 1, έπΐ άρπαγή καΐ εκβιάσει 1, έπΐ άποπείρα 
έκβιάσεως 2.

Φυγόποινοι. — Έπΐ άναιρέσει 1 , έπί άποπείρα φόνου 1, έπ1 
άποπείρα άναιρέσεως 2, έπΐ τραύματι 174, έπΐ τραύματι έξ 
άμελείας 1, έπι μοιχείη 5, έπΐ απαγωγή 2, έπΐ κλοπή 9, έπΐ 
ζωοκλοπή 72, έπΐ ζωοκτονία 5, έπΐ λαθρεμπορία 4, έπΐ άν- 

τιστάσει κατά άρχής 5, έπί έμπρησμφ 1, έπΐ ύπεξαιρέσει 1 , 
έπΐ άφαιρέσει 1, έπΐ Ιδιοποιήσει 1, έπΐ παρανόμφ υλοτομία 4, 
έπΐ φθορά ξένης ιδιοκτησίας 5, έπΐ άδίκφ έπιθέσει 36, έπΐ 
έξυβρίσει 10, έπΐ αύτοδικία 4, έπΐ διαταράξει οικιακής ειρή
νης 3, έπΐ προσβολή ηθών 2, έπΐ παραβάσει του τηλεγραφι
κού νόμου 2, τοΰ στρατολογικού νόμου 2, τοΰ περί ποιμνιοβο
σκής νόμου 2, τοΰ τελωνιακοϋ νόμου 2, τοΰ έκλογικοΰ νόμου 
1, τοΰ φορολογικού νόμου 2, τής διά χειραψίας ΰποσχέσεως 
1, έπΐ ψευδεϊ καταμηνόσει 1, έπΐ αίκίαις 2.

Π.

ΑΠΟ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

Τό δασονομικόν τμήμα τοΰ υπουργείου έδημοσίευσε πρό όλί- 
γου κατάστασιν τής άπό τών έλληνικών δασών ύλοτομηθείσης 

ξυλείας καΐ τών συλλεγέντων ή κατασκευασθέντων δασικών 
προϊόντων κατά τό έ’τος 1887, έν συγκρίσει πρός τόν μέσον 
όρον τών έτών 1884—86. Ένφ καθ'έκαστον τών έτών τού
των ή άξία τής ύλοτομηθείσης ξυλείας και τών λοιπών δα
σικών προϊόντων τών δασών τής Ελλάδος άνέβαινε κατά μέ
σον όρον είς δρ. 8,878,797, κατά τό έτος 1887 κατέπεσεν 
αύτη εις δρ. 7,014,217· έλάττωσις κατά 1 έκατομ. καΐ 864 
•χιλ. "Οσον άφορή. τά είσπραχθέντα δημόσια έσοδα, ένώ καθ’- 
έκαστον τών έτών 1 884—86 άνέβαινον ταΰτα κατά μέσον 
όρον εις δρ. 1,073,650, κατά τό 1887 κατέπεσαν είς 

997,465' έλάττωσις κατά 76 χιλ. ΓΙοία είναι ή άναλογία 
μεταξύ τών δύο έλαττώσεων τούτων ; Έάν δασική άξία 
7,014,217 δρ. είσήγαγεν εις τό δημόσιον ταμεΐον 997,465 

δρ., ή καθυστερήσασα δασική άξία 1,864,580 δρ. ουσα τό 

τρίτον ή τό τέταρτον τής μή καθυστερησάσης, θά είσήγεν είς 
τό δημόσιον ταμεϊον 250—300 χιλ. δρ. Έν άλλαις λέξεσιν, 
έάν δασική άξία 8,878,795 δρ. είσήγαγε τό όγδοον αύτής 
(1,073,650) κατά τό έτος 1886 είς τό δημόσιον ταμεϊον, ή 
κατά τό έτος 1887 δασική άξία 7,014,217 δρ. Ιδει, έπΐ τή 

αύτή άναλογία τοΰ όγδοου, νά είσαγάγη 876,752 δρ. καΐ 
ούχί 997,465. "Ωστε καί έπΐ τοΰ κλάδου τούτου τής παρα
γωγής ύπάρ/ει φορολογική αύξησις, ά.ν δέν ύπάρχη ε’ις τούς 
έπισήμους άριθμούς λάθος. 'Ιδού πώς έχουσιν έν έτει 1887 τά 

καθέκαστα τοΰ προκειμένου θέματος :
Ή ύλοτομ,ηθεΐσα οικοδομήσιμος ξυλεία είναι άπό έθνικών 

μέν δασών ήμερος 17,107,700 κυβικά μέτρα άξίας δραχμών 

715,959 έπΐ δημοσίφ δικαιώματι δρ. 149,472, καί άγρια 
1,085,850 κ. μ. άξίας 68,770 δρ. έπΐ δικαιώματι 14,494 
δρ., άπό ιδιωτικών δέ δασών ήμερος 8,390,400 κ. μ. άξίας
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384,138 δρ. έπί δημοσιφ δικαιώματι 43,459 δρ., καί άγρια 
2,911,680 κ. μ. άξίας 202,363 δρ. έπ; δικαιώματι 22,448 
δρ. Έπίσης ή ΰλοτομηθεϊσκ ναυπηγήσιμος ξυλεία είναι άπδ 
έθνικών μέν δασών ήμερος 121,950 κυβ. μέτρ. άξίας 9,485 
δρ. έπί δημοσίω δικαιώματι 2,044 δρ., κα'ι άγρια 22,550 κ. 
μ. άξίας 2,505 δρ. έπ'ι δικαιώματι 502 δρ., άπό ιδιωτικών δέ 
δασών μόνον ήμερος 100,490 κ. μ. άξίας 8,476 δρ. έπ'ι δη- 
μοσίφ δικαιώματι 922 δρ.

"Οσον άφορ^ τήν λοιπήν ύλοτομίαν χ') διά σκεύη καί 
μηχανάς, άπό έθνικών μέν δασών ίζίχ 66,141 δρ. δημόσιον 
δικαίωμα 17,950 δρ., άπό ιδιωτικών δέ άξια 20,558 δρ. 
δικαίωμα 3,445 δρ. β') δι' άνθρακας άπό έθνικών μέν δασών 
άζία 1,073,824 δρ. δικαίωμα 176,142 δρ., άπό ιδιωτικών 
δέ άζία 985,363 δρ. δικαίωμα 112,169 δρ. γ') δι’ άσβεστον 
άπό έθνικών μέν δασών άξια 483,7 6 δρ. δικαίωμα 54,690 
δρ., άπό ιδιωτικών δέ άζία 147,738 δρ. δικαίωμα 17,308 
δρ. δ') διά δεψικάς ουσίας καί άλλα άπό έθνικών μέν δασών 
άζία 32,587 δρ. δικαίωμα 5,404 δρ. άπό ιδιωτικών δέ άζία 

112,791 δρ. δικαίωμα 12,327 δρ. Τά δασικά προϊόντα, οιον 
ρητίνη κλπ. άζία 1,188,919 δρ. δικαίωμα 178,516, βαλα- 
νοκικίδια άξίχ 1,436,660 δρ. ©όρος και δικαίωμα έπικαρπίας 
171,124 δρ., καυσόξυλα διά θαλάσσης μεταφερόμενα άξίχ 
74,227 δρ. φόρος 15,041 δρ.

Μεταξύ τών άνωτέρω ειδών αίσθησιν προξενεί ή κατάπτω- 
σις τοΰ δημοσίου δικαιώματος έπι τών βχλχνοκικιδίων. Άπό 
339,827 δρ. κατά μέσον όρον καθ’ έκαστον τών έτών 1884— 
86 κχτέπεσεν είς 171,124 δρ. τω 1887. Διαφορά 168,703 
δρ. πρός τήν όποιαν σχετίζεται ή πρός τόν διάδοχον δασική τοΰ 
παρελθόντος έτους δωρεά.

Α.


