
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

Ά^γισιττάχτψ:: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΤΟΜΟΣ 13 - ΕΤΟΣ 13"*

1 κχι»

---

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

II ΔΙΕΓβΙΧϊΙΣ, Ο4ΟΧ ΙΙΙΝΑΚΩΤΩΧ 10



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ)

ΟΤΙ ΜΟΝΟΣ Ο ΣΟΦΟΣ ΠΛΟΓΣΙΟΣ

'Όσοι θεωροΰσι τίν πλούτον έν τώ της περιουσίας πλεονά- 
σματι, Οά εύρωσι παράδοξον τό δόγμα τώ1* στωϊκών «οτι μό
νος ό σοφός πλούσιο;·. Πλούτος είς χρήμαΤα, πλούτος είς 
ιδίας είναι δύο θέματα, τά όποια δΰνανται νά όμοιά.ζωσιν είς 

τό ποσόν, ποτέ όμως είς τό ποιόν. 1 Ιόσοι άνθρωποι πλούσιοι 
είς χρήματα είναι πτωχοί είς ιδέας,καί τάνάπαλιν πτωχοί είς 
χρήματα είναι πλούσιοι είς ιδέας !

Καί όμως, έν ολη τή άντιθέσει ταύτη, είς τήν βάσιν υπάρ
χει Ιν κοινόν σημεϊον συγκρίσεως, τό όποιον ιδού πώς πραγμα
τεύεται ό Κιαέρων, έχων ύπ’ δψιν τόν Κράσσον και όχι ολί
γον εαυτόν, έν τώ έβδόμω τών Παραδόξων του :

Α'. — Πρός τί ή έξύμνησις τοΰ πλούτου σου μετά τής άλα- 
ζονικής αύτής έπιδείξεως ; Είσαι μόνος πλούσιος ; Πρός Θεού, 
μήπως αϊ γνώσεις μου καί αΐ σπουδαί μου δέν εχουσί τι όπερ 

νά καθιστα καί έμέ ύ περήφανον ; Νομίζεις σεαυτόν ώς μόνον 
πλούσιον, άλλ' έάν σοί άποδιίξω, οτι δέν είσαι κάν πλούσιος ! 
ότι μάλιστα είσαι πράγματι πτωχός I

1 Ιώς έννοοϋμεν τόν πλούτον καί ποιον θεωροΰμεν πλούσιον ; 
Βεβαίως εκείνον, όστις έχει ικανήν περιουσίαν, ώστε νά Οεωρή 
αύτήν άνευ στενοχώριας έπαρκή είς ελευθέριον ζωήν, οστις δέν 
ζητεί, δέν επιθυμεί, δέν φιλοδοξεί νά άποκτήση πλειοτίραν 

έτι. Ή ατομική σου κρίσις σέ κηρύττει πλούσιον, οχι ή κοινή 
γνώμη καί τό μεγαλεΐον τών κτημάτων σου. Συ αυτός πρέπει 
νά εύρίσκης, ότι οΰδέν σοί λείπει, καί νά μή ζητής τήν άπό- 
κτησιν νέας περιουσίας, έάν όντως θεωρός σεαυτόν πλούσιον. 
Κατά τήν ιδέαν σου ύπερχειλίζουσιν έν τφ ταμείω σου τά 
χρήματα, ή μάλιστα είσαι έξ όσων έχεις ευχαριστημένος ;
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Έάν τοΰτο έχη οΰτω, σέ άνακηρύττω πλούσιον. Άλλ' έάν, έν 
τη απληστία. σου νά συνάθροισης νέζ πλούτη, ούδέν κέρδος 
θεωρής αισχρόν, έάν καθ’ ολας τάς ήμέρας τής ζωής σου δο- 
λιεύησαι. άπατας,ζητής, διαπραγματεύησαι, άφαιρής, λαμβά- 

νης, έάν άπογυμνόνης τούς συμμάχου; και ληστεύης τόν δη
μόσιον θησαυρόν (·), έάν περιμένης τάς διαθήκας τών φίλων 
σου, έάν μάλιστα πλαστογραφή; τοιζύτας, είναι άρά γε αύτά 
σημεία αφθονίας ή στερήσεως ; Πλούσιον είναι τό πνεύμα τοΰ 
ανθρώπου και όχι το ταμεϊον αύτοΰ. Δύναται τύ βαλάντιόν 
σου νά είναι πλήρες, έάν σύ αύτό; είσαι κενός, δέν σέ πιστεύω 
ώς πλούσιον.

Τά πλούτη μετρώνται διά τής έπαρκείας τών περιουσιών 
"Εχει τις μίαν θυγατέρα : έχει άνάγκην χρημάτων. Έχει δύο 
θυγατέρας ; απαιτούνται πλείονα. Έχει πλείονας θυγατέρας ; 
άπαιτοΰνται πλείονα έτι. Κα’ι άν, ώς ό Δαναός έχη πεντή- 
κοντα θυγατέρας, ιδού πεντήκοντα προίκες, τάς οποίας δέον 
νά έτοιμάση. Πρέπει λοιπόν νά άναμετράται ή περιουσία έκά
στου άναλόγως τών αναγκών αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως ό έχων 
ούχί πολλάς θυγατέρας άλλ' αναρίθμητα πάθη, δυνάμενα. έν 

ολίγω χρόνω νά έξαντλήσωσι τούς μεγαλειτέρους θησαυρούς, 
δέν πρέπει ούδαμώς νά όνομάζηται πλούσιος, μάλιστα όταν 

αύτός ουτος αίσθάνηται εαυτόν ύπό τό βάρος τής ανάγκης. 
Σέ ήκουσα πολλάκις λέγοντα, ότι δέν είναι πλούσιος είμή ό 
δυνάμενος δι' ιδίων έξόδων νά διατηρήση ολόκληρον στρατόν, 
όπερ μόλις άπό τίνος χρόνου εις τόν Ρωμαϊκόν λαόν έπιτρέ- 
πουσι τά μεγάλα εισοδήματα του. Έπομένως, ύπό τήν έποψιν 
ταύτην, δέν θά είσαι πλούσιος είμή τήν ημέραν, καθ' ήν αί 
άποταμιεύσεις σου θά έπιτρέψωσι νά πληρώσης τάς δαπάνα; 
έξ λεγεώνων καΐ όλα τά βοηθητικά αύτών σώματα πεζών καί 
ιππέων. Άλλά τοΰτο είναι ομολογία, Οτι δέν είσαι πλούσιος, 
άφοΰ ή περιουσία σου άπέχει τόσον πολύ τής έπαρκείας εϊς τό
σον ώραΐον όνειρον. Τοιουτοτρόπως δέν είναι μυστ.κόν ή πτω-

(1 Ε-ί τί; ττίτη; ύσχτείις τσύ ΙΙβμπτ,.',υ :*Λχπν,ο»·ζ  ϊν. Kit.'ι. Λ ■ 
2.000 ζ.ίτιχ: χρυσοϋ. τύ> ίο·'. Γχοχτιχών 7.ι;.·.<·.·. ϊ.χΟ/σι
ύ i/.iyOift'MTf,; τή; Ι’ωμη; Κχμ*.7.ο;  ΐ.; τύ> τοί
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χεία σου, μάλιστα δέ ή ένδειά σου καί ή άκρα δυστυχία σου.
Β'. —"Οπως οί έπ'.διώκοντε; τίμια κέρδη έν τώ έμπορίω 

καί έν τή βιομηχανία μαρτύροϋσι περί τής ανάγκης, ητις τούς 

κινεί, ούτως όταν βλέπη τις τήν οικίαν σου πλήρη έκ κατη
γόρων καί δανειστών, συγχρόνως δέ έκ κατηγορουμένων ενό
χων καί πλουσίων, έργαζομένων ύπό τάς εμπνεύσεις σου τήν 
διαφθοράν τών δικαστών των, — όταν βλέπη τις διά ποιων 
συναλλαγών πωλεΐς τήν προστασίαν σου. — όταν βλεπη τάς 
έγγυήσεις τάς όποιας χορηγείς εϊς τάς έκλογικάς σκευωρίας 
τών ύποψηφίων, τούς απελεύθερους τούς όποιους στελλεις εϊς 
φορολογίαν καί διαρπαγήν τών επαρχιών, τούς γείτονας σου 
άπογυμνουμένους τών ιδιοκτησιών των,τάς ληστείας σου έν τή 
έξοχή, τάς έταιρίας τά; όποιας σχηματίζεις μετά δουλών καί 
ύποτελών σου, όλας αύτάς τάς άνευ κυρίων ιδιοκτησίας, τάς 

προγραφάς τών εύπορων, τά; σφαγάς έντός τών πόλεων και 
όλην αύτήν τήν εσοδείαν τής έποχής τοΰ Σύλλα (' , —όταν 
άναλογισθή τάς πλαστά; διαΟήκας καί τόν αριθμόν τών άν- 
Ορώπων, οίτινες έξηφκνίσθησαν,— όταν άνακαλύψη τέλος, οτι 
έθεσες τά πάντα εί; χρηματικήν διατίμησιν, τάς κατατάςεις 
έν τώ στρατώ, τάς άποφάσεις σου, τήν ψήφον σου καί την 
ψήφον τοΰ άλλου, τήν ομιλίαν σου καί τήν σιωπήν σου, ότι 
μετέβαλε; είς χρηματιστήριον τήν οικίαν σου καί τήν άγοραν : 
— πώς νά μή συναγάγη έκ τή; ιδίας σου ομολογίας, ότι ή α
νάγκη σέ ωθεί εί; όλα ταΰτα ; Ό κύριος χαρακτήρ τοΰ πλού
του είναι ή έξ εφοδίων ύπερπλήρωσις τής ζωής. Ο πλοΰτος 
αναγνωρίζεται έκ τής άνέσεως καί τής αφθονίας,έν ταϊς όποίαις 
εύρίσκεταί τι;· έπειδή δέ ούδέποτεσύ θά τά; επιτυχής, ούδέ- 

ποτε καί θά καταστή; πλούσιος.
Πβριφρονεΐς τήν περιουσίαν μου, καί εύλόγως· κατα την 

κρίσιν τοΰ κοινοΰ μέν είναι μέτρια, σοΰ δέ μηδαμινή, έμοΰ δέ 

μικρά. Άλλ’ ίνα μή ομιλήσω περί έμαυτοΰ. δέν μοί λέγεις,

(1) Σ0>.λχ;ί,7. -■■■ ■ !· ‘ ,Λ·'
•ir'xz.vv χρΛμνΰ πσζ..τύ·ζ χχι χχτΐοτρΓ-'Χ οιχ τοΰ ..-.ό. ΐζ /ί-*-  τη, I F ι» 
;υ-Κ?χσσο;, χ-μρχοχ; χί; ώτιλί. τιμήν χχί τχ χτήνχτα χχί τχ οι «εΐχ 
τχΰ χ. χπίχτητεν ίχ τών χτ.τχιι;.ήτι·ν τοΰτν» μι·.·»» πζ.ούτη.
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προκειμένου νά καθορίσωμεν τήν γνώμην καί τήν έκτίμησιν 

ήμών, ποιον πρέπει νά έκτιμήσωμεν πλειότερον, τά χρήματα 
άπερ ό Πύρρος προσέφερεν εί; τόν Φαβρίκιον ή το αδιάφθορου 
τοΰ Φαβριζίου, ξστις άπέρριύε τά χρήματα ταΰτα. ; τά χρή

ματα τών Σαμνιτών ή τήν άπάντησιν τοΰ Ιίουρίου : τήν κλη
ρονομιάν τοΰ Παύλου Αιμίλιου ή τήν γενναιότητα τοΰ ’Αφρι
κανού, όστι; άφήκε τό έζ τής κληρονομιάς ταύτης μέρος του 
εις τόν άδελφόν του Μάξιμον ; Δέν ύπάρχει αμφιβολία, οτι αί 
πράξεις αύται, άναχωροΰσζι έκ τών εύγενεστέρων αρετών, 

έ’χουσι πλειοτέραν τιμήν άπό τά περιφοονημένα αύτά πλούτη. 
Πώς λοιπόν, έάν είναι άληθές οτι ό πλούτο; δέον νά μετρζτζι 
διά τής τιμής τών άγαθών τά όποια χορηγεί, πώς δύναται τις 

νά άμφιβάλη περί τής ύπάρξεως αύτοΰ έν τή άρετή ; Δέν 
ύπάρχει περιουσία, δέν ύπάρχει όρος χρυσοΰν ή άργυροΰν, τών 

όποιων ή τιμά, νά δύναται νά συγκριθή πρός την τιμήν τής 
αρετής.

Γ'. — Οί άνθρωποι δέν θέλουσι νά έννοήσωσι πόσον λαμ
πρόν εισόδημα είναι ή μετριότης τών έπίθυμιών. Άφίνων κατά 
μέρος τούς κατατρωγομένους ύπό τοΰ πάθους τής άπληστίας, 
λαμβάνω ώς παράδειγμα τού; κατεχομένους ύπό τοΰ πάθους 

τής πολυτελείας. ’Εκείνοι πορίζονται έζ τών κτημάτων των 
fiOO σεστέρτσια'1 καί έγώ μόνον 100 έκ τών έμών άλλ' εκεί

νοι θέλοντες φατνώματα χρυσά έν ταΐ; έξοχικαϊς οίζίαις των 
καί πατώματα έκ μαρμάρου,συναθροίζοντες πλησμονήν άγαλμζ- 

των, εικόνων, επίπλων καί ενδυμάτων πολυτελών, δέν εύρί- 
σκουσιν είς τό έκτεθέν χρηματικόν ποσόν ούχί τά μέσζ πρός 
πληρωμήν τών δαπανών των, άλλ’ ουδέ τούς τόκους τοΰ κε
φαλαίου αύτών. 'Απ’ έναντία; τό μικρόν χρηματικόν ποσόν 
έμοΰ, μή έπιβζρυνόμενον ύπό καταστρεπτικών ορέξεων, θά μοί 

πζρεςη περίσσευμα. Ποιος λοιπόν είναι ό πλουσιότερος, εκείνος 
εϊς τόν όποιον λείπουσι τά χρήματα ή έκεΐνος εις τόν όποιον 

περισσευουσι ταΰτα ; ό διζτελών έν τή άνάγκη ή ό διατελών 
έν τή αφθονία ; ΙΙοία είναι ώραιοτέρα περιουσία, έκείνη ήτις 

(1) Sestertius, serietiuui ν-,μίσμοτα Ρωμχϊκί.

όσον μεγεθύνεται τόσον είναι ά·.επζρκή; εϊς συντήρησιν έζυτής, 
ή έκείνη ήτις συντηρείται διά τών ιδίων δυνάμεων της ; Ό 

Μζνίλιο; ήτο, καθώς ελεγον οί γονείς ήμών, πτωχός, είχε μι- 
κράν οικίαν έν Καρίνη καί μικρόν άγοόν έν Λαβικάνω. Είμεθα 
άραγε πλουσιότεροι ήμεΐς, διότι εχομεν πλειότερα αύτοΰ ; 

Είθε ! Έν τούτοι; ή περιουσία μ,ετράται ούχί έκ τής άπογρα- 
φής,άλλ'έκ τής διαίτης καί τής άνέσεως τήν όποιαν επι

τρέπει.
Νά μή έχη τις ελαττώματα, είναι χρήματα μετρητά- Νά 

μή άγαπΚ τάς δαπάνα;, είναι ώραϊον εισόδημα. Νά είναι 
εύχαρ'.στημένος έξ όσων έχει, είναι ό μεγαλείτερος κα'ι στε
ρεότερος πλούτος. Διότι, έάν οί έμπειροι πραγματογνώμο- 
νες δίδωσι μεγάλην τιμήν εί; τού; λειμώνα; καί τούς αγρούς, 

έκ τοΰ ότι τά είδη ταΰτα τών ιδιοκτησιών ύφίστανται τάς μι
κρότερα; προσβολής, ποια διατίμησι; δέν αρμόζει εί; τήν άρε- 
τήν, ήτις ποτέ δέν δύναται νά αρπαγή ή νά ζλαπή, ή οποία 
δέν άπόλλυτζι μήτε έν ναυαγίω, μήτε έν πυρκζϊα, καί τήν 

όποιαν δέν μεταβζλλουσι μήτε ή βία τών τρικυμιών, μήτε αί 
καταστρυφαί τοΰ χρόνου ! Μόνοι οί κατέχοντε; αύτήν είναι 

πλούσιοι, διότι μόνοι αύτοί έ’χουσι κτήματα παραγωγικά άμα 
και άζατάστρεπτα καί μόνοι αύτοί (οπερ είναι ίδιον τοΰ πλού
του) είναι ευχαριστημένοι έξ όσων έ’χουσι καί Οεωροΰσι τήν 
περιουσίαν των έπζρκή. Ούδέν έπιθυμοΰσιν, ούδενός έχουσιν 
άνάγκην, ούδενός ίλλειύιν αισθάνονται. ούδέν έπιζητοΰσιν. 

’Απ’ έναντίας οί κακοί καί οί φιλάργυροι, έχοντες κτήματα 
αβέβαια καί υποκείμενα εις τήν τύχην, θέλουσι πάντοτε νά 
τά αύξάνωσι. Δέν εύρέθη άκόμη είς μεταξύ αύτών, οστις ήδυ- 

νήθη νά μείνη εύχαριστημένο; έξ όσων έχει. Τοιουτοτρόπως 
πρέπει νά Οεωρώνται ουτοι ούχί ώ; πλούσιοι καί έν αφθονία, 

άλλ' ώ; πτωχοί καί ένδεεΐς.

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΙΣ

Ή κρίσις, τήν όποιαν διατρέχει ή ένεστώσα περίοδος, στηρί
ζεται έπι πολλών παραγόντων. Χαρακτηριζομένη ιδιαιτέρως 
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ύπό τής έκπτώσεως τών τιμών, Ανάγεται άφ' Ενός μέν είς τόν 

περιορισμόν τών μέσων, τά όποια διαθέτουσιν si άγορασταί 
διά την προμήθειαν τών Αντικειμένων τή; συναλλαγής, άφ' 
Ετέρου δέ εις τον πολλαπλασιασμόν τών αντικειμένων τούτων, 
διά τών νεωτέρων τελειοποιήσεων τή; βιομηχανίας, είς βαθμόν 

άνώτερον τής ζητήσεως. 'Ελάττωσες λοιπόν ζητήσεωςκαίαΰ- 
ξησις προσφοράς, ιδού ό άξων περί ον στρέφεται ή ένεστώσα 

κρίσις.
Καί τά μέν αίτια τής αύξήσεως τή; προσφορά; είναι εύ- 

σίνοπτα,εϊτε ώ; άνήκοντα εί; τόν, έφ’ οσον προάγεται ή κοι

νωνία, έπι μάλλον καί μάλλον έπιτεινόμενον συναγωνισμόν έν 
τώ κχθολικώ άγώνι τή; ζωή;, είτε ώ; άνήκοντα είς τά; με
γάλα; τοΰ Ανθρωπίνου πνεύματος άνακαλύψεις, έκ τών οποίων 
τά μέν όργανα τής παραγωγής κατέστησαν δραστηριότερα, 
αί δέ Αποστάσεις τών τόπων ήλαττώθησαν, έν γένει δέ ή 

γεωργική, βιομηχανική καί εμπορική οικονομία είσήλθον εί; Ερ
μητικόν στάδιον προαγωγή; άγνωστον καί εί; αυτούς τού; πρό 
όλίγου παρελθόντα; χρόνους. 'Όσον όμως Αφορά. τά αίτια τή; 
έλαττώσεω; τή; ζητήσεως, ή έξκκρίβωσις αύτών δέν είναι τό · 
σον εύχερής, διότι άφοΰ τό Ανθρώπινον γένος κανονικώς αυξά
νει, πώς οί έντός αύτοΰ καταναλωται ζητοΰσιν όλιγώτερα ; 
Καί αν προάγηται ή κοινωνία είς γεωργίαν, βιομηχανίαν καί 
έμπόριον, σημεϊον οτι συντηρεί τούς έν κύταΐς Εργαζομένους, 
οτι παρέχει δηλαδή αύτοΐς τά μέσα νά άγοράζωσι, καί Επο
μένως πώς ή ζήτησις έλαττοΰται ;

Τό Ακριβές είναι οτι, τοΰ Αριθμού τών Αγοραστών αύξανο- 
μένου, ή Ελάττωσες τής ζητήσεως ενυπάρχει μάλλον είς τά 
μέσα, τά. όποια ούτοι διζθέτουσιν. Ή συντήρησι; αύτών έν 
τοΐς διαφόροις κλάδοι; τής κοινωνικής έργασίας δέν είναι Ανά
λογο; πρός τούς νεωτέοου; ορού; τή; βιωτικής. Υπάρχει τι 
έντός τών ορών τούτων, οπερ Εξωθεί πρός τήν κατανάλωσιν 
πολύ περισσότερον τοΰ όσον τά μέσα τών καταναλωτών έπι- 
τρέπουσιν. Εντεύθεν δυσαρμονία καί σύγχυσις, όπως δέ αύται 
έν στρατοπέδφ δημιουργοΰσι τήν καταστροφήν,ούτω καί έν τή 

κοινωνία δημιουργούσε τήν κρίσιν.

•Αύτή είναι ή γενικωτάτη, ήδύνατο νά είπη τις, ή φιλοσο
φική έννοια τής κρίσεως. Δέν λείπουσιν έν τούτοι; καί ίδιαίτε- 
ραι λεπτομέρειαι, μεταξύ τών οποίων ό κ. Alhinl, διευθυντής 
τοΰ Νομισματοκοπείου τού Βελγίου, ύπέβκλε τήν έξής ενώπιον 

τή; Γαλλικής Ακαδημίας τών ηθικών καί πολιτικών επιστη
μών τή 26 ίανουαρίου έ.έ. Έκ τή; μελέτης,λέγει,τής ένεστώ- 
σης ΰποτιμήσεως καί έκ τής έζακριβώσεως τοΰ κυρίου χαρα- 
κτήοος αύτή; προκύπτει, ότι ή περικυκλοΰσα ήμάς πτώσι; 
όλων τών τιμών είναι Αποτέλεσμα νομισματικών αιτίων. Ή 

Αφθονία τοΰ νομίσματος άνεβίβασε πάντοτε τάς τιμάς, Απ' 
Εναντίας ή ϊλλειψι; τοΰ νομίσματος προεκάλεσε πάντοτε τον 
καταβιβασμόν των. Επικαλούμενο; εις άποδειξεν τοΰ θεωρή
ματος του τήν σειράν τή; -ν τή ιστορία, έξελίξεως αύτοΰ, εξη

γεί τό φαινόμενου τής καταπτώσεως τών τιμών διά τοΰ παρα

δείγματος τών δύο δίσκων τή; πλκστιγγος, έκ τοΰ οποίου κα
ταρτίζει τόν συλλογισμόν, ότι υπερβολή παραγωγή; και έ'λ.λει 

ύις νομίσματος είναι συνοίνυμα.
Ή άπονομισματοποίησις τοΰ Αργύρου έν Γερμανία και τό 

μέτρον τής έπεκτασεώς της έν Γαλλία καί έν ταΐ; λοιπαϊς 
χώραις τής Λατινικής νομισματικής Ενώσεως έξήσκησκν Απο 

του 1873 σημαντικήν έπι τή; πτώσεως τών τιμών έπιρροήν. 
Συνέβη Εντεύθεν, ότι ή τιμή τού χρυσού, οστις διετηρήθη 
ώς τό μόνον νομισματικόν μέτα/.λον, ύψώθη κατά 27 τοϊ; ο/ο, 
Επομένως όλαι αί τιμαι τών λοιπών πραγμάτων καί τοΰ Αργύ

ρου Επίσης, ύπολογιζόμεναι εί; χρυσόν, κατέπεσαν Αναλογώ;, 
διότι είς Αγοράν αύτών έδίδετο όλιγώτερα ποσότης χρυσού. 
Έν Γαλλία τό μέτρον τούτο τή; άπονομισματοποιήσεως τοΰ 
Αργύρου εύρεν έξ άρχής Εναντίας και τήν Γαλλικήν Τράπεζαν 

καί πολλά; άλλα; αξιωματικά; έν τή νομισματική οικονομία 
γνώμας. Έν Αγγλία, ήτι; δύναται νά θεωρηθή ώς ή κυρία 
εστία τής μονομεταλλικής έν τή ν.μισματοποιία Αρχής, Ανα
γνωρίζεται σήμερον ύπό πολλών, ότι είς τήν άπονομισματο- 
ποίησιν τοΰ Αργύρου δέο νά ζητηθή τό κύριον τής πτώσεως 
τών τιμών, ή όποια μαστίζει τήν νεωτέραν περίοδον.

At πηγάζουσαι Εντεύθεν διαταράξεις τής νομισματικής κυ-
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κλοφορίας είναι βαθεΤαι. Οί έχοντες πζγία; προσόδους ώφελουν- 
ται δαπάνα·.; τών έργατών, τά. δημόσια. χρέη έπεβαρύνθησαν, 
ή ύποτίμησι; τών σιτηρών καί ζί γεβργικαί άνωμαλίαι εξη
γούνται έζ. τη: ύποτιμήσεως τοϋ άργύρου, χάρις εις τήν όποιαν 
δυνατή είναι ή =ί; εύτελεΐ; τιμάς αγορά τών σιτηρών έν Ινδία, 

έν ή, ώς γνωστόν, έπιζητοϋνται τά αργυρά. νομίσματα εις τάς 
συναλλαγής. Εί; τήν αύτήν αιτίαν οφείλονται ή χαλάρωσις 
τοΰ έσωτερικοϋ τών έπικρα-ειών εμπορίου, ή τεταραγμένη κα- 
τάστασις τών σχέσεων τοΰ εξωτερικού τών έθνών εμπορίου, 
ή έκθεσι; τή; ελευθερίας τή; συναλλαγής είς πολλαπλούς κίν
δυνου; και τέλος, τό καί σημαντινώτερον, ή θλιβερά κατά- 

στασι; τή; έν Ευρώπη εργατική; τάζεως,- ενομενη; θϋμα τή; 
κοινωνική; ταύτης συγχύσεως.

Τό θέμα λοιπόν είναι έξό · ως σημαντικόν. ’Εάν έζζκολου- 
θήση ή επικρατούσα νομισματική πολιτική, ή άπονομισματο- 
ποίησις τοΰ άργύρου θά φθκση εί; τά τελευταία όρια, θά χω- 
νευθή ούτο; καί θά δκπανηθώσι I Ί δισεκατομμύρια είς πλήρη 

τοΰ συστήματος λειτουργίαν. Τοιουτοτρόπως παρουσιάζεται ή 
ύπερτάτη άνάγκη τής θεραπεία; μεθ' όλη; τής έπιβλητικότη- 
το; αύτής. Έν ’Αγγλία ή κοινή γνώμη παραδέχεται καί ή 

πρό καιρού συστημένη επιτροπή τοϋ /ρυσοΰ καί τοϋ άργύρου 
υποστηρίζει, έν τή εσχάτως κατατεθείση εκθέσει της, οτι ά 
ναπόφευκτο; είναι μια νομισματική συνεννόησις μεταξύ όλων 
τών έθνών' ό κ. Allard άξιοι, ότι πρός τόν σκοπόν τούτον πρέ
πει νά διευθυνθώσιν ολαι αί βλέψεις καί νά συναθροισθώσιν 
όλαι αί προσπάθεια'., έάν πρόκειται νά ένωθώσιν αί ελπίδες 
πρό: Ασφαλέστερου μέλλον.

Τό ζήτημα τή; έπανόδσυ τοϋ άργύρου είς τήν νομισματικήν 
κυκλοφορίαν άνεκινήθη τελευταΐον καί έν τώ 1'ερμανικώ Κοι- 
νοβουλίω διά τρόπου θεωρητικόν μ.έν, λίαν όμως ενδεικτικόν. 
Ο βουλευτής κ. Mirliiich ϋ,τεστήριξεν, ότι ύπάρχει περίπτω- 

σις συνίνοήσεως τής Γερμανίας μετά τής 'Αγγλίας πρός νο- 
μισματοποίησιν τοΰ άργύρου. Άνεχώρει έκ τής σχετική; δη- 
λώσεως τή; τελευταίας νομισματική; συ.διασκέψεω; μεταξύ 
Γαλλίας. Ηνωμένων Πολιτειών, 'Ολλανδίας, Ιταλίας καί

'Ισπανίας, κατά τήν όποιαν αί έπικράτειαι αύται ήσαν πρόθυ

μοι νά έπαναγάγωσι τήν διπλήν νομισματικήν κυκλοφορίαν 
τοϋ χρυσοϋ καί τοϋ άργύρου, έάν ή Αγγλία καί ή Γερμανία 
έδέχοντο νά είσέλθωσιν είς τήν τοιαύτην ένωσιν αύτών. Εί; 
τήν πρόσκλησιν ταύτην ή μέν Αγγλία άπήντησε μάλλον έν- 
δοιαστικώς, ή δέ Γερμανία μάλλον εύνυϊκώς.

Ό ύφυπουργός τών οικονομικών τή; Γερμανίας κ. Mall znhn, 
υπερασπιζόμενος τό μονομεταλλικόν νόμισμα αύτής, δέν έλειψε 
να υποδήλωσή, οτι, έάν ή ‘Αγγλία έδέχετο τό διμεταλλικόν 
νόμισμα, καί ή Γερμανία θά έπραττε τό αύτό. Έν τούτοι; ευ- 
ρισκεν, ότι είναι άκόμη διαμεμοιρασμέναι αί γνώμαι. Οπως 
καί άν έχη, κατά τόν κ. Mirbaeh, ή Γε μανία θά ευρισκεν 

ούχί μικρόν συμφέρον, έν τή επαναφορά, τής άργυρά.ς νομι- 
σματοποιίας, εϊς τό έμπόριον, τήν γεωργίαν καί τήν βιομηχα
νίαν τη; έν γένει καί κατά τάς σχέσεις αύτών πρός τά εχοντα 
τόν διπλοϋν νόμισμα, τοϋ χρυσοϋ καί τοϋ άργύρου, κράτη. 
Όσον δέ αφορά, τήν Αγγλίαν, τό μετά τής άργυροφίλου Ιν
δική; κολοσσαϊον έμπόριον τη; καί αί εύρύτκται σχέσεις τη; 
μετά τών λοιπών έχουσών τό διπλοϋν νόμισμα χωρών, γρή
γορα ή άργά, ύπό τάς εμπνεύσεις τών παθημάτων τής έξω- 
τερικής συναλλαγής της καί τήν διεύθ .νσιν τοϋ έκ Μαγχε- 
στρίζς άναχωροϋντο; ρεύματος τής κοινής γνώμης, θά κατα- 
στήση άναπόφευκτόν τήν περαιτέρω συνενόησιν έπί τής διευ- 
θετήσεως τοϋ πάντοτε έκκρεμοϋ; νομισματικού ζητήματος.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ

Τό πρώτον σκοπούμενον τών σιδηροδρόμων είναι ή ταχύτης 
τής δι’ αύτών μεταφοράς. Είναι καί αλλαι κατ' αύτούς βλέ
ψεις, ώς ή κανονικότης τή; ύπηρεσία; καί ή άνάπαυσι;, άλλ' 
αύται εί; δευτέραν έρχονται τάξιν. Όσον άφορά. τήν ταχύ
τητα. ή κίνησις τών ελληνικών σιδηροδρόμων έχει ώ; έξής :

Α'.— Σιδηρόδρομος Λϋηνΰκ-ΠΗραιΰς. Απ Αθηνών εί; 
Πειραιά άπόστασίς 8 χιλιομέτρων, μεθ' ένός έν τώ μεταξύ
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σταθμού, διανυομένη είς 20 λεπτά τής ώρας, ταχύτης 24 

χιλιόμετρα τήν ώραν.
—Σιδηρόδρομος Πειραιώς - Πε.Ιυποννήσου. Άπό μέν 

Αθηνών εί- Πάτρας άπόστασις 221.4 χιλιομέτρων, μετά 11 
σταθμών, διανυομένη διά τής ταχείας άμαξοστοιχίας είς 7 
ώρας και 40 λεπτά, ταχύτης 28.8 χιλιόμετρα -ήν ώραν,— 
άπό δέ Αθηνών είς Ναύπλιον άπόστασις 156.4 χιλιομέτρων, 
μετά 8 σταθμών, διανυομένη διά τής ταχείας αμαξοστοιχίας 
εις 6 ώρας, ταχύτης 26 χιλιόμετρα τήν ώραν.

Γ. — Σιδηρόδρομος 'Αττικής. Απ’ Αθηνών είς Λαύριον 

αποστασις 65.8 χιλιομέτρων, μετά |2 σταθμών, διανυομένη 
εις 2 ώρας καί 40 λεπτά, ταχύτης 2 i.6 χιλιόμετρα τήν ώραν.

Απέναντι τής τοιαύτη; κινήσεως τών έλληνικών σιδηρο
δρόμων ή ταχύτης τών επομένων έν Εύρώπη και Αμερική, 

ίσης περίπου πρός άλλήλους έκτάσεως, σιδηροδρόμων έχει ώς 
έξής :

Ανγ.Ιία. — Σιδηρόδρομος άπό Λονδίνου είς Μάντσεστερ, 
άπόστασις 327 χιλιομέτρων, μετά 2 σταθμών, διανυομένη είς 
4 ώρας καΐ 15 λεπτά, ταχύτης 77 χιλιόμετρα τήν ώραν.

Ηνωμίναι Πο.Ιιτεΐαι — Σιδηρόδρομος άπό Νέας Ύόρκης 
είς Βασιγκτώνα, άπόστασις 364 χιλιομέτρων, μετά 3 σταθ
μών, διανυομένη είς 5 ώρας καί 18 λεπτά, ταχύτης 68.7 
χιλιόμετρα τήν ώραν. — Σιδηρόδρομος άπό Νέας Ύόρκης είς 
Βοστονην, άπόστασις 377 χιλιομέτρων, μετά 6 σταθμών, δια- 
νυομένη είς 6 ώρας, ταχύτης 62.8 χιλιόμετρα τήν ώραν.

Γα.Ι.Ιΐα.— Σιδηρόδρομος χ—. Παρισίων είς ΙΊοατιέ, άπό- 
στασις 332 χιλιομέτρων, μετά 5 σταθμών, διανυομένη είς 5 
ώρας καί 19 λεπτά, ταχύτης 62.2 χιλιόμετρα τήν ώραν.— 
Σιδηρόδρομος άπό Παρισίων εις Δ’.ζιόν, άπόστασις 315 χιλιο

μέτρων, μετά 2 σταθμών, διανυομένη είς 5 ώρας καί 33 λε
πτά, τα χύτης 5 7 χιλιόμετρα τήν ώραν.

Γερμανία-—Σιδηρόδρομος άπο Βερολίνου είς Μίνδεν, άπό- 
στασις 320 χιλιομέτρων, μετά 7 σταθμών, διανυομένη είς 5 
ώρας καί 35 λεπτά, ταχύτης 57.3 χιλιόμετρα τήν ώραν.

Αύστρία.—Σιδηρόδρομος άπό Βιέννης είς Πίλσεν, άπόστα-
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σις 349 χιλιομέτρων, μετά 11 σταθμών, διανυομένη είς 6 

ώρας καί 45 λεπτά, ταχύτης 52 χιλιόμετρα τήν ώραν.
Ίτα.Ιία. — Σιδηρόδρομος άπό Ρώμης είς ΙΊίσαν, άπόστασις 

335 χιλιομέτρων, μετά 8 σταθμών, διανυομένη είς 7 ώρας, 
ταχύτης 47.8 χιλιόμετρα τήν ώραν.

Ισπανία. — Σιδηρόδρομος άπό Μαδρίτης είς Σαραγόσαν, 
άπόστασις 340 χιλιομέτρων, μετά 9 σταθμών, διανυομένη είς 
9 ώρας καΐ 26 λεπτά, ταχύτης 34.5 χιλιόμετρα τήν ώραν.

Πορτογα.Ι.Ιία. — Σιδηρόδρομος άπό Λισαβώνος είς Όπόρ- 
τον, άπόστασις 336.5 χιλιομέτρων, μετά 18 σταθμών, δια- 
νυομένη είς 11 ώρας, ταχύτης 30.6 χιλιόμετρα τήν ώραν.

Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΤΗι ΠΑΓΜΟι ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Ή Βουλή έύήφισεν έσχάτως δρ. 250,000 δι’ έξοδα τής 

συμμετοχής τής Ελλάδος είς τήν έν Παρισίοις τελεσθησομένην 
Παγκόσμιον Έκθεσιν τοϋ 1889. Κατά τήν άπό 8 δεκεμβρίου 

1888 εισηγητικήν τοΰ σχετικού νομοσχεδίου έκθεσιν τοϋ 
ύπουργοϋ τών Οικονομικών δέν ήτο δυνατόν νά αναγραφή ή 
πίστωσις αυτή είς τόν τακτικόν προϋπολογισμόν τοΰ 1889. 
Διατί ; Έπειδή ούδέν ύλικόν έμ.πόδιον παρενεβάλλετο είς τήν 

τοιαύτην αναγραφήν της, ύπολείπεται ή θεωρία τών έκτακτων 
προϋπολογισμών, διά τών όποιων ή κυβέρνησις, τόσον έπΐ τής 
προκειμένη; πιστώσεως όσον καΐ έπΐ πολλών άλλων γενικοΰ 
είς έκατομμύρια αθροίσματος, εύρε τό μυστήριον νά παριστα 
τούς τακτικούς της προϋπολογισμούς έν προσεγγίζοντι ή καΐ 
κατωρθωμένω ΐσοζυγίω. Sancta simplicilas 1

Έκ τοΰ εναντίου, πρό δεκαετίας, ή δαπάνη τής συμμετοχής 
τής'Ελλάδος είς τήν τελεσθεΐσαν τω 1 878 Παγκόσμιον έν Παρι
σίοις Έκθεσιν έθεωρεΐτο ώς κατά φύσιν άνήκουσκ είς τήν έννοιαν 

τοΰ τακτικοΰ προϋπολογισμού, έφ’ ώ καΐ άνεγράφη έν μέν τω 
προϋπολογισμέ τοΰ 18/ ι διά δρ. 150, 00, έν δε τφ προϋ- 
πσλογισμφ τοΰ 1878 διά δρ. 50,000, χορηγηθεισών κατόπιν 
καΐ έτέρων δρ. 50,000 διά τοΰ διατάγματος τής 18 μαίου
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1878, κυρωθέντος διά τοΰ νόμου τής 13 Νοεμβρίου 1878.Έάν 
προσθεσωμεν είς τάς πιστώσεις τζύτζς κχί τήν διά τοΰ δια
τάγματος της 31 αύγουστου 1879 χορηγηθεΤσαν συμπληρω
τικήν έκ δρ 20,000, αί διά την έν Πχρισίοις Έκθεσιν τοΰ 

1878 προϋπολογισθεισαι δαπάνα·. τής Ελλάδος άνέβησαν τότε 
είς δρ. 270,000. Ώστε καταβιβάζων ό υπουργός τών οικονο
μικών έν τή Βουλή τό ποσόν τούτο εις δρ. 250,000, άπώλε- 
σεν έκ παραδρομής τό δέκατον τρίτον τή; ισχύος τοΰ άπό τών 

προηγουμένων επιχειρήματος του. ’Απώλεια ασήμαντος. Κα'ς 
άνευ του τοιουτου ή πίστωσες Οά έγίνετο δεκτή. Υπολείπε
ται έκ τών υστέρων ή ΰπόθεσις τοΰ κατά τήν μέθοδον τών 
αύτών προηγουμένων διπλασιασμού τής ύηφισθείσης ποσότητος 
τών δρ. 250,000, ΰπόθεσις τής οποίας τά διδόμενα έγένοντο 
είς ύπερβολήν συνήθη. Το παν είναι νά έ'μβη τις είς τόν χορόν. 
Οι μουσικοί Οά πληρωθώσι κατόπιν.

Τό ακριβές είναι, οτι οί μεγάλοι αυτοί τής νεωτίρας βιο
μηχανία; διεθνείς αγώνες είναι ίκζνώς δαπανηροί Ίνζ κρίνω- 
μεν έκ μόνου τοΰ προσώπου τοΰ φιλοξενούντο;, ή έν ΙΙζρισίοις 
Παγκόσμιος ’Έκθεσις τοΰ 1878 διήρκεσεν 19 4 ημέρας, άπό 
τής 1 μαΐου μέχρι τή; 10 νοεμβρίου 1878, είσέπρζξε 12, 
053,746 φράγκα, ήτοι κατά μέσον ορον 65,225 φρ. καθ'έ- 
κάστην, καί δέν έπήρκεσαν ταΰτα είς τάς δαπάνα; της, έπι- 
βαρυνθείση; τής γαλλική; κυβερνήσεως διά τοΰ υπολοίπου.

Κατά τήν πρός τόν έπί τοΰ εμπορίου καί τή; βιομηχ ανία; 
υπουργόν τή; Γαλλία; έκθεσιν τοΰ κ. Berger ή συμμετοχή 
τών ςένων επικρατειών είς τήν έν ΙΙαρισίοι; Παγκόσμιον Έκ- 
θεσιν τοΰ 1889 δύνζτζι νά κζτζταχθή εί; τέσσζρας κατηγο
ρίας : α') επικράτεια·, λαμβάνουσζι μέρος δι’ επισήμων επιτρο
πών καί κυβερνητικών έπιχορηγήσεων, β') έπικράτειαι λαμ- 
βζνουσζι μέρος δι' ιδιωτικών επιτροπών καί κυβερνητικών έπι
χορηγήσεων, γ') έπικράτειαι λαμβάνουσζι μέρος δι’ ιδιωτικών 
επιτροπών καί ιδιωτικών έπιχορηγήσεων, δ') έπικράτειαι μή 
λαμβάνουσζι μέρος καθόλου.

Εί; τήν α' κατηγορίαν άνήκουσιν αί έξης έπικράτειαι: Η
νωμένα; Πολιτεΐζι 1,200,000 φρ., Ελβετία 450,000 φρ.,

Ελλά; 200,000 φρ. (ήτοι δρ. 250,000',, Νορβηγία 140,000 

φρ., Ιαπωνία 500,000 φρ., Μ οξικόν, αί διάφοροι έπικράτειαι 
τή; Νοτείου Αμερικής, Σερβία, Περσία, Σιάμ, Μαρόκον καί 
Τοανσβάλδ, τών οποίων αί έπιχορηγήσεις δέν είχον έ'τι όρισθή 

τή 31 δεκεμβρίου 1888.
Εί; τήν β' κατηγορίαν άνήκουσιν αί έξή; έπικράτειαι : Βέλ- 

γιον 600,000 φρ., Ισπανία500,009 φρ., Ρβυμανία 200,000 
φρ., Δανία 1 40,000, Πορτογαλλία 137,000 φρ., Λουξεμ- 

βοΰργον τοΰ οποίου δέν είχεν έ'τι όρισθή ή έπιχορήγησις.
Εί; τήν γ' κατηγορίαν περιλαμβάνονται αί έξης επικράτεια·.: 

Αγγλία 1,500.000,000 φρ. άπό συνεισφορά; τών έκθετων, 
Αίγυπτο; 120,000 φρ. επίσης. Ρωσσία, Ιταλία, Αυστροουγ
γαρία, ’Ολλανδία καί Κίνα, έν ταΐ; όποίαις ή ιδιωτική πρωτο
βουλία δέν έδημοσίευσε τά όποια κζτήρτισε σχετικά διά τάς 

δαπάνα; τής έν τή Εκθέσει συμμετοχή; των κεφάλαια.
Είς τήν δ' κατηγορίζν περιλαμβάνονται αί έξή; έπικρά- 

τειαι : Γερμανία, Σουηδία, Τουρκία και Μαυροβούνιου.
"Οσον άφορα τήν Ελλάδα ιδιαιτέρως, ή μέν προπζρζσκευή 

καί διεξαγωγή τών τής συμμετοχής αύτής είς τήν Έκ- 
θεσιν άνετέθησαν διά τού άπό 11 ίανουαρίου 1888 διατάγ
ματος είς τήν έπί τών ’Ολυμπίων καί Κληροδοτημάτων επι
τροπήν, ή δέ ύηφισθεΐσα δαπάνη τ,’.ν 250.000 δρ. άφορα τήν 
διζκόσμησιν τοΰ έν τή ’Εκθέσει παραχωρηθέντο; χώρου, τήν 
μεταφοράν καί επαναφοράν τών εκθεμάτων, τήν άποζημίωσιν 
τοΰ άναγκαίου προσωπικούς;) καί τά αλλα αναπόφευκτα έξοδα, 
ώς άνέφερεν ή προς τήν Βουλήν δικαιολογική έκθεσις τοΰ νο
μοσχεδίου .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΓΝΗ

Έκ τών επισήμων πινάκων, τών δν,μοσιευθέντων έσχάτως 

ύπό τοΰ υπουργείου τής δικαιοσύνης, προκύπτει ή έπομενη κζ- 
τάστασις τών κατά τό α' έξάμηνον τοΰ 1888 εργασιών τών 
δικαστηρίων τής Ελλάδος.
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Λριιος Πάγος- — Εξέδώκε 317 αποφάσεις, έξ ών 234 
κατ'αντιμωλίαν καΐ 83 έρήμην. Έπί τοΰ συνόλου 216 πολί
τικα! (13 έπι ίλαττον τή; α έξαμηνίας 1887) καί 101 ποι. 
νικαί (16 έπι πλέον τής α' έξαμηνίας 1887;. ΓΙρός έκαστον 
άρειοπαγίτην άναλογοΰσιν 21 αποφάσεις καθ’ έξάμηνον και 
δι’ έκάστην άπόφασιν 9 ήμέραι. Έμειναν έκκρεμεϊς είς τα πι
νάκια τοΰ Άρείου ΙΙάγου υποθέσεις 1801 (153 έπί πλέον τής 
α' έξαμηνίας 1887).

Έφίτβΐα. — Τά 5 τοΰ Κράτους ίφετεϊζ έξέδωκαν 2,873 
αποφάσεις (113 έπί πλέον τής α' έξαμηνίας 1887), έξ ών 
1668 κατ' αντιμωλίαν και 1205 έρήμην. Αί δευτεραι παρ’ 
ολίγον άποτελοΰσι τό ήμισυ τών πρώτων. Έν γένει ή μέν ερη
μοδικία έχει τι αύξάνον (1073 αποφάσεις τήν α' έξαμηνίαν 
1887 καί ή κατ’ αντιμωλίαν έκδίκασις έχει τι έλαττούμενον 
(1687 αποφάσεις τήν α' εξαμηνίαν 1887). Ωστε σχετικώς 
πρός τήν α' έξαμηνίαν 1887, κατά τήν κ' έξαμηνίαν 1888 αί 
κατ’ αντιμωλίαν άποφάσεις ήλαττώθησαν κατά 10,ένώ τούναν- 
τίον αί ερήμην ηύξήνθησαν κατά 132 ήτοι 10 τοΐς ο/ο.Άφ’έτέ- 

ρου ή ποινική εργασία τών δικαστικών συμβουλίων παρουσιάζει 
αξιοσημείωτων αΰξησιν, διότι, ένώ κατά τήν α' έξαμηνίαν τοΰ 

1887 έξεδόθησζν 675 βουλεύματα, κατά τό αυτό διάστημα 
τοΰ 1888 έξεδόΟησαν 1125, ήτοι 450 έπι πλέον, αύξησις 
31 τοΐς ο/ο. Αί μείνασαι έκκρεμεϊς έν τοΐς πινακίοις τώνέφε 
τείων υποθέσεις είς τό τέλος τής α' έξαμηνίας τοΰ 1888 άνέρ- 
χονται είς 5825, πζρουσιάζουσαι ίλάττωσιν κατά 95 ύπο- 
θέσεις έν συγκρίσει πρός τήν αντίστοιχον έξαμηνίαν τοΰ 1887. 
Τά μάλλον βεβαρυμένζ πινάκιά είσι τά τοΰ έφετείου ’Αθηνών 
(284 3 υποθέσεις), τά τοΰ Ιΐζτρών (1 770 υποθέσεις) καί τά τοΰ 
Ναυπλίου (I 109 υποθέσεις). Συγκρίνοντες τόν αριθμόν τών έκ- 
δοθεισών αποφάσεων πρός τόν αριθμόν τών έφετών, άνερχομέ- 
νων εις 47, παρζτηροΰμεν, οτι ή έξάμηνος έργασία έκάστου 
έφέτου περιλαμβάνει κατά μέσον όρον 62 αποφάσεις, έξ ών 
36 κατ’ αντιμωλίαν καί 26 έρήμην. Πρός έκάστην κατ’αντι
μωλίαν άπόφασιν άναλογοΰσι 5 ήμέραι.

Πρωτοόίχιΐα- — Ολα τά πρωτοδικεία τοΰ Κράτους έξέδω- 

καν 23,659 άποφάσεις (24,742 τήν α' έξαμηνίαν 1887). 
Έλζττ >σ·.ς λοιπών κατά 1083 αποφάσεις έν τή α' έξζμηνίζ 
1888. Τά κζθυστερήσζντζ πρωτοδικεία, είσι τά τή; Λαμίας, 
Ναυπλίου, Τριπόλεως, Κζλαμών. Κυπαρισσίας, Σπάρτης, 11ζ- 
τρών, Μεσολογγίου, Λευκκδος, Κεφαλληνίας. "Αρτης, Βόλου 
καί Κζρδίτσης. Έκ τών 23,659 άποφζσεων αί 15,41 I κατ’ 
αντιμωλίαν και αί 8,248 έρήμην, ήτοι τό ’/:! τοΰ όλου. Αί 
μείνασαι έκκρεμεΐς έν τοΐς πινακίοις τών πρωτοδικείων υποθέ
σεις άνέρχονται εί; 5.064 αντί τών 4,381 τής α' έξαμηνίας 

1887, ήτοι 683 επιπλέον. Τά μάλλον βεβζρυμένζ πινάκια 
είσι τά τών πρωτοδικείων 'Γριπόλεω; 858, Ναυπλίου 696, 
Σπάρτη; 672. Πατρών 57’:, ’Ηλεία; 539 κλπ. Καθ’όλα τά 
έξζγόμενα τών αριθμών, ή πρωτοβάθμιο; δικαιοσύνη είναι ένη- 
μερωτέρζ τή; δευτεροβαθμίου. Αί έργασίαι τών πρωτοδικείων 

συγκρινόμεναι πρό; τόν αριθμόν τών πρωτοδικών, άνερχομένων 
εις 161, διατελοΰσιν ε’ι; τά; έξή; κατά μέσον όρον άνζλογίας. 

Προς έκαστον μέν πρωτοδίκην άναλογοΰσιν 147 αποφάσεις, 
έξ ών 96 κατ’ άντιμωλίαν καί 5 I έρήμην, πρός έκάστην δέ 

κατ’ αντιμωλίαν άπόφασιν δύο περίπου ήμέραι. Σημειωτέου 
όμως,οτι ικανοί τών αριθμόν πρωτοδίκαι έκτελοΰσιν άνζκριτκά 

καθήκοντα, οπερ αύξάνει τήν εργασίαν τών λοιπών.
Π.Ιη^ι^ε.Ιιιοάιχιϊα. — Αί ένώπιον τών πλημμελειοδικείων 

τοΰ κράτους είσαχθεΐσαι δίκζι ζνήλθον είς 24,579, ύπερβζί- 
νουσζι τάς τή; α' έξζμ. τοΰ 1887 κατά 4,346 δίκας. Αύξη- 

σις λοιπόν τών έπί πλημμελήματι κατηγοριών κατά 18 τοΐς 
ο ο. Έκ τών είσζ/θεισών δικών μόνον τό ήμισυ ήτοι 12,037 
έξεδικάσθησαν κατ’ αντιμωλίαν, έκ δέ τών λοιπών 12,037 

μέν έδικάσθησαν έρήμην, αί δέ λοιπζί 3,738 άνεβλήθησαν. 
"Οσον άφορα τάς ερημοδικίας του 1888, έν συγκρίσει πρός τό 
1887, παρουσιάζεται αισθητή έλάττωσις, διότι ένώ κατά τήν 
α' έξζμ. 1887 αί έρημοδικίαι σχεδόν έξισοΰντο πρό; τάς κατ’ 
αντιμωλίαν δίκας. κατά τήν α' έξζμ. 1888 αί κατ’ άντιμω- 
λίαν ύπερβζίνουσι τά; έρημοδικίας κατά 3,233. Ώς πρό; τάς 
άνζβληθείσζς παρατηρεϊτζι τάσι; τις πρό; έλάττωσιν, καθόσον 

κατά μέν τήν α' έξζμ. 1887 έπί 20,233 είσαχθεισών δικών
ΕΤοϊ 13—Φ)Λ. Γιϋ—ΉρΒΙΌΓΑΡΙΟΣ 1889. ' 2 
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άνεολήθησαν 3,375 ήτσι 17 περίπου τοΐς ο jo, /.χτχ δέ την 
α έξαμ. 1888 έπι 24,579 δικών άνεβλήθησαν 3,738, ήτοι 
15 ταϊς ο/ο. Τά έκδοθέντα βουλεύματα κατά την α' ίξαμ. 
1888 ανέρχονται είς 17,857 ήτοι 5,354 έπι πλέον τής α' 
έξαμ. 1887. Εκ τών είσαχθειτών δικών κατά τήν α' έξαιλ. 
1888 άναλογεϊ μία έπι πλημμελήματι δίκη έπί 81 κατοίκων, 
έάν δέ τηρηθή ή αύτή άναλογία και δια τήν β' έξαμ. τοΰ 

έτους θέλει άνζλογήση δι' όλόκληρον το 1888 μία έπί πλημ- 
μελήματι δίκη έπί 40 μόνον κατοίκων ! ΊΙ αύξησις τών έπ, 
πλημμελήματι δικών, δύναται νά εΐπη τις, είναι γενικόν φαι- 
νόμενον σταθερώς παρζτηρηθέν είς άπαντα σχεδόν τά έθνη. Ή 

ανευρεσις τών αιτίων αύτής έκφεύγει τοΰ σκοποΰ τής παρού- 
σης μελέτης.

’-άααζριταί. —Έπερατωθησαν 8,619 ανακρίσεις ήτοι 2.887 
έπι πλεβν τής α' έξαμ. 1887, έμειναν δέ έκκρεμεϊς είς χεΐ- 

ρας των ανακριτών 5,224 ανακρίσεις ήτοι 3,891 έπί έλαττον 
τής α' έξαμ. 1887. Αι παρά τοΐς εΐσαγγελεΰσιν έκκρεμεϊς υ
ποθέσεις ύπελογίσθησαν είς 16,434,έξών 11,600 έτοιμοι πρός 

εισαγωγήν είς τό άκρΟατήριον και 4,834 πρός επεξεργασίαν. 
Κατά τήν α' έξαμ. 1887 ύπελογίζοντο είς 16,980 αί είς τά 
είσαγγελικα γραφεία έκκρεμεϊς υποθέσεις, έπομένως έλάττω- 
σις ύπέρ τής α' έξαμ. 1888 κατά 546 υποθέσεις.

!ί. ΛΓΓΕΛ. ΛηΑΧΑΤΟΧ

ΕΠΙΤΗΔΕΤΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΙαριστάμεθα είς περίεργον έξέλιξιν τής έν Έλλάδι ίσχυού- 

σης φορολογικής πολιτικής. Καθ όλα τά φαινόμενα άπώλεσεν 
αύτη τό γενικόν θάρρος της. Οπου πρόκειται περί μεμονωμέ
νων ατόμων καί κοινοτήτων είναι αμείλικτο;, Οπου πρόκειται 
περί συγκεντρωμένων πολυπληθών ομάδων ό δισταγμός ήρχισε 
νά ταραττη τήν ψυχήν της. Πάντα ταΰτα ανάγονται είς τήν 
φύσιν τοΰ οργανισμού αύτής.

Τελευταΐον οί έπιτηδευυ.ζτίαι τών Αθηνών έθεσαν τήν χεϊρα 
έπί τοΰ συμπτώματος, μετά τρόπου δεικνύοντος -.άς γενικάς 
τάσεις. Ευθύς ώς ήσθάνθησαν τήν φορολογικήν ψαλλίδα εισερ
χόμενης μέχρι τοΰ δέρματός των, «δέν πταίω έγώ», φωνάζει 
ή φορολογική πολιτική, άλλ’ ό έπιτηδευματικός κατάλογος. 
Ό ταλαίπωρος χάρτης ! Μή δυνάμενος νά δμιλήση,παραπέμ- 
πεται είς τόν άνακριτήν. Έν τω μεταξύ παρέρχεται ή λαϊκή 
άγανάκτησις καί ό χρόνος διδάσκει.

Συγκεκινημέναι έν τούτοις αί συντεχνίαι τών Αθηνών δέν 

φαίνονται διατεθειμένο» νά καταστρατηγηθώσιν. *Οχι  δπι 
ύπάρχει τις βιομήχανος έν αύταΐς, όστις δέν αισθάνεται κατά 
βάθος τήν τιμήν καί τήν ύποχρέωσιν νά συνεισφέρω άναλόγως 
τών πόρων του είς τά βάρη τής έπικρατείας, άλλ’ ότι όλοι, 
στέργοντες είς τήν δικαίαν τών έλευθέρων πολιτών φορολογίαν, 
δέν έννοοΰσι να γείνωσιν έπί τέλους έρμαια σατραπικής έκμε- 
ταλλεύσεως. Ή έπομίνη άναφορά τής συντεχνίας τών χρωμα
τιστών περιέχει τήν άφετηρίαν τών γενικών βλέψεων.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ ΣϊΒΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟίΛΑΤΙΣΤΟΝ

ΙΙρός τόν κύριον 'Υπουργόν τών Οικονομικών

Κύριε Τπουργέ
Οί ύπογεγρζμμένοι χρωματιστά! έπεφορτίσθημεν ύπό τής 

ήμετέρας Συντεχνίας, νά ύποβάλωμεν πρός τήν κυβέρνησιν τάς 

σκέψεις της έπί τοΰ ζητήματος τής τών έπιτηδευματιών φο
ρολογία; ΤΙ πόλις τών Αθηνών διατελεϊ άκόμη ύπό τάς εν
τυπώσεις τών υπέρογκων φόρων, τούς όποιους ήπειλησε κατα 
τών έπιτηδευματιών της ό πρό ολίγων ήμερών εκτεθείς εις τό 
δημαρχείου κατάλογος. Ή συντάξασα αύτόν δημοσία άρχή 

άνέλζβε βαρεϊζν εύθύνην.
Αί τάς όποιας διετάξατε κατάσχεσις τοΰ καταλόγου τού

του καί παραπομπή αύτοΰ είς τήν εισαγγελίαν έπί κατηγο
ρία. πλαστογραφίας, υπήρξαν βεβαίως fifcpov ιντυχέστατογ- 
Έσταμάτησε τήν όρμήν τοΰ έξεγερθέντος ρεύματος τής κοινής 
άγζνακτήσεως καΐ αν σήμερον ή συνάθροισις τών διαλογι
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σμών τοΰ λαοΰ έξζκολουθή, υπάρχει ό καιρός πρός την κανο
νικήν λύσιυ. Οί βιομήχανοι των Αθηνών ένδιαφέρονται νά 

άπακαλυφθή τελείως, αν ή πλαστογραφία συνετελέσθη ύπέρ 
τοΰ φορολογουμένου ή ύπέρ τοΰ φορολόγου, καί έλπίζουσιν, ότι 
ή δικαιοσύνη Οά πατζξη αμείλικτος τούς, είτε κατά τόν ένα 

τρόπον είτε κατά τόν άλλον, έγκλημζτοΰντζς έπι τών ιδρώ
των τοΰ λαοΰ.

Καίτοι μετά τό γεγονός τής κατασχέσεως ό φορολογικός 
κατάλογος τών έπιτηδευμζτιών δέν δόνα:κι νά θεωρηθή ώ; έν 
τώ δημαρχείο; κατά νόμον εκτεθειμένος, κατ’ ακολουθίαν δέ ή 

προθεσμία τής υποβολής τών κατ’ αύτοΰ ενστάσεων δέν δόνα 

ται νά ύποτεθή ώς τρέχουσα διά τήν τελεσιδικίαν τής κκταρ- 
τισεω; του, άναπόφευκτόν θεωρεί ή ήμετέρα συντεχνία, πρός 
κζθησυχασιν τών πνευμάτων καί κατά παντός ενδεχομένου 
π.ίαγιασμοΰ, ίνα βεβαίωση τά άνωτέρω έπίσημος τοΰ ύπουρ
γείου διακήροξις, διότι τά κατά τήν εκρηξιν τής λαϊκή; άγα- 
νακτήσεως συστηματικώς διαδοθέντα υπό τών οργάνων τής 
έξουσίας άνά τήν πάλιν, περί άνακλήσεω; τοΰ καταλόγου, 

εθεωρήθησζν ύπόπτως ύπό τών πολιτών, ή δέ προχθεσινή έν 
τή Βουλή δήλωσις υμών, διάφορο τρόπο»; ύπό τών έφημερίδων 
δημοσιευθεΐσα,άπέληξεν έπι μάλλον καί μάλλον εις αμφιβολίαν.

Έν τή άναθεωρήσει τοΰ φορολογικού καταλόγου τών έπιτη
δευμζτιών, ή ήμετέρα συντεχνία έχει δι" έλπίδος,οτι ό έλεγχος 

τής φορολογικής δυνάμεως τών έργατικών τάξεων δέν θέλει 
ένεργηθή τυπικώς καί ύπό μόνην τήν επιρροήν τοΰ ταμιευτικού 
πνεύματος. ‘Η πόλις τών ’Αθηνών διατελεΐ εί; κρίσιν τοιαύ
της έντάσεως. ώστε, διότι έγένετο αύτη χρονιά, περιεβλήθη 
πράγματι έπικινδυνωδίστζτον χαρακτήρα.Τά μέσα τής Αθη
ναϊκής ζωής περιωρίσθησζν, οί πόροι τών οικογενειών της έ’φθα- 
σαν είς τό τελευταΐον σημεΐον. ή γρηματική πίστις πρό και
ρού τήν άπεχαιρέτησε, τοιαύτη εποχή δέν είναι έποχή εις 
πολλαπλασιασμόν τών επαγγελματικών φόρων.

ΤΙ Συντεχνία τών έν Άθήναις Χρωματιστών υποβάλλει εΰ- 
σεβάστως πρός τήν κυβέρνησιν ώς μέτρου κοινής σ<· τηρίζς τόν 

περιορισμόν τής έπιτηδευματικής φορολογίας εις τά μ-έχρι τοϋδε
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ύπάρχοντχ όρια. Βεβαίως καί ταΰτα είναι δυσανάλογα πρός 

τήν κζταλζβοΰσαν τάς εργατικά; τάξει; τών 'Αθηνών οικονο
μικήν δυσπραγίαν, άλλ' είναι άνάγκη τής έπικρατείας καί ού- 
δείς εννοεί νά μή ΰποκύύη εί; αυτήν. Απέναντι όμως τή; νέας 
βαρύτατης καί άνίσου εί; τάς βάσεις της φορολογίας τών έπι
τηδευμζτιών σταματά πζ; περί τοιαύτης άνάγκη; διαλογι
σμός, διότι προηγείται ή υπέρτερα άνάγκη τής έγκζταλεί- 
ύεω; τών βιομηχανικών έργων, έκ τής οποίας ούδέν πρό; ού- 

δένζ όφελος.
Νομίζομεν οί υπογεγραμμένοι οτι έξετελέσαμεν τό άνατεθέν 

ήμΐν καθήκον καί διατηροΰμεν τήν προσδοκίαν, ότι ή φωνή τοΰ 
λαοΰ θά εύρη ήχώ είς τά; σκέψεις τή; κυβερνήσεως.

'Εν Άθήναις ?6 ίανουαρίου 1889.
Υπηοημέιούιΐΐθα εύσεβάστως

Κ. Κοντάνίδής, Γ. Γιαύόπουλος, Γ. Μαργαρίτη:, 1. Ίίλιόπτυλο:, 
Α. Ζωγράφου, Ε. ’Αλεξάνδρου, Γ. Άσκληπιάδης. Β. Βενετσάνος, Κ. 
Φλωρίττ,;, Π. Κουτσόπουλος. Δ. Κκραγιάννης. 1. Κουδούνα;.
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Τήν παράβασιν τών φυσικών νόμων τή; πολιτικής οικονο
μίας επακολουθεί μετά τοσαύτη; σταθεροτητο; ή τιμωρία, ώσ
τε δέν δύναται τι; είμή νά θζυμζση τήν μοιραίαν αύτήν αρμο
νίαν τοΰ ύπερτάτου ποινικού εξαγνισμού. Ή θετική τών έθνών 
νομοθεσία, μεθ’ όλα; τάς προνοίας καί τού; αλλεπαλλήλους 

προσδιορισμού; της, εΐ.ζι ωχρόν αντίγραφου τοΰ ύπερτάτου 
νόμου τή; φύσεως, όστις άδιζκόπω; βαδίζει τον δρόμον του 
καί άμειλίκτω; έγχαράττει τά; έφαρμογάς του έν τώ βιβλίω 

τή; παγκοσμίου ζωής.
Έπεβλήθησαν εί; τόν 'Ελληνικόν λαόν φόροι ύπερβαινοντες 

τάς οικονομικά; δυνάμεις του. Πρό τριών έτών άφήρουν ουτοι 
τό τρίτον τοΰ εισοδήματος του('). 'Έκτοτε οί όδόυτες τή; φο-

(1) Ίϊ. Οικονομικήν Ί·τ·.·κώ;.τ·5:·.·· ·;·.■<. 1 .' ί. ;)>·■.·. 1888,σιζ.. 50 κα: 51 .
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ρολογικής μηχανής εΐσήλθβν βαθύτερον έ'τι εις τάς σάρκας 
ίου έθνους. Έν τώ μέσφ τής χάρτινης ελευθερίας του ή 
εκμετάλλευσις του άνθρώπου ύπδ τοΰ άνθρώπου άνεβι- 

βασθη εις δόγμα, τής υψηλής πολιτικής. ή περιουσία του 

αφέθη ώς σχολά.,ουσα περιουσία εις χεϊρας τών διαχειριστών 
του, ήκούσαμεν παιάνας, διότι εύρέθη τδ χρήμα του εις 
τύν πυθμένα τοΰ βαλαντίου του, παρέστημεν εις πζνηγύ- 

ρεις και δλιγαρχικάς χαράς, έτοιμαζόμεθα και δι' άλλας,—τδ 
ακριβές είναι, δτι ενώπιον τής συγχρόνου γενεάς αναπτύσσεται 
μία περίφημος σκηνή τής ΙΙαλαιάς Διαθήκης. Είναι τδ συμ- 
ποσιον τοΰ Βαλτάσσαρ, έν τώ δποίφ, ένώ «μέ τά σκεύη τοΰ 

λαοΰ τα χρυσά καί αργυρά έπινον δ βασιλεύς και οί μεγιστά
νες αύτοΰ κα’ι οί παράσιτοι αύτοΰ καί at παλλακαί αύτοΰ», 
εξήλθον αίφνης δάκτυλοι μυστηριώδους χειρός, γράφοντες «έπι 

τδ κονίαμα» τοΰ τοίχου τοΰ οίκου τοΰ βασιλέως : μανή, Οε- 
χελ, φάρες, ο έστιν, δπως ήρμήνευσεν ό θεόπνευστος Δα
νιήλ, «έμίτρησεν ό Θεός την βασιλείαν σου. εύρέθη ύστεοοΰσα 
και θά συντριβή.·—Επίσης νυν καί έν Έλλάδι έν τώ συμπο- 
σιω, τδ όποιον μέ τδ χρήμα τοΰ λαοΰ οί έκμεταλλευταί του 

ευωχοΰνται, χειρ μυστηριώδης γράφει έπί τών τοίχων του : 
πρόστεμον X9,69»,SX«) δραχμών, ό έστιν, ώς 

έρμηνεύουσιν οί επίσημοι πίνακες τοΰ διεθνούς έμπορίου τής 

Ελλάδος, ένώ ή εισαγωγή και ή εξαγωγή αυτής δμοΰ τώ 
1887 άνέβαινον εις 234,501.812 δρ. κατέπεσαν τώ 1888 

εις 204,802.923, δηλαδή ήλαττώθησαν κατά 29,098,889 
δρ. έν διαστήματι ένδς έτους ' Τιμωρία ένδεικτικωτέρα τής 
παραβάσεως τών φυσικών νόμων τής εθνικής ζωής δέν ήδύνατο 
νά ύπάρζη. Περιλαμβάνει τδ έβδομον τής εθνικής συναλλαγής 

το όποιον άνεπιστρεπτεϊ άπωλέσθη. Είναι προειδοποίησις. Οί 
ευωχούμενοι πρέπει νά έτοιμασθώσιν. "Ερχεται μοιραίως ό εξα
γνισμός άπδ τής έζαντλήσεως.ή οποία κατέλαβε τήν όδδν τοΰ 
έθνους (').

|1) Β'ΊΆΙΙΣ ττινογρ»φιν.4 πραζτικά. ϊυ,ϊό-.'χσι: -.ή: 1."> άτ'.ϋ.ι'.υ I'M):
Οικονόμος. Χομίζρα, ότι ο· ραρεί; ΐασμ-.ί :.:ι . ϊζιϊνοι, ί,ϊτιν.·; r>. r.c-.vo: 

το ?αλίντ ιον τής ίπιζρατϊίας. Ηέλιτε όμως ϊόεϊ τό ίνιντϊον. Καί όιατ; Διότι

Αυτή είναι ή γενική έννοια τών άριθμών. Αί λεπτομέρεια! 
έχουσι τάς εξής διαστάσεις. Πρόκειται περί τοΰ ειδικού έμπο
ρίου τής 'Ελλάδος. Ή μέν εισαγωγή του άπδ 131,840,325 
δρ. τώ 1887 κατέπεσεν εις 109,149, 1882 δρ. τώ 1888, 
έλάττωσις 22,700,143 δρ.. ή δέ εξαγωγή του άπδ 12, 
652,487 τώ 1887 κατέπεσεν εις 95,653,741 τφ 1888, 
έλάττωσις 6,998,746 δρ. Μεταξύ τών διαφόρων ειδών αύτοΰ 

ιδού πώς καθ' έκαστον παρίσταται κλιμακηδδν ή τής έλαττω- 
σεως τάσις εις άξίαν δραχμών ;

Α'. — Εισαγωγή.
ι: I ·8

Δημητριακοί καρποί.................... 30,803,926
Υφάσματα.................................. 22,347,4 12
Ξυλεία οικοδομική .................. 5,858,092
Ορυκτά ακατέργαστα .. . 5,536.121
Μέταλλα κατεργασμένα .... 3,624,932
Ίχθΰς πάρεσκευασμένοι..............  3,755,639
Ζάκχαρις........................................ 3,473.964
Δέρματα ακατέργαστα κλπ. 3,311,773
Καφφές.......................................... 3,040,962
Όρύζιον........................................ 2,083.150
Ζώα................................................... 1,910,617
Νήματα καί κλωσταί. .. . 1,818.545
Μέταλλα ακατέργαστα... 1,716,553
Δέρματακαΐόστάκατειργασμένα 1,504,359
Σκεύη έκ γης καί ΰάλου. . . I. 33,231
Βάμβαξ, λινόν, κάνναβις κλπ. 1 ,394,37 4
Χάρτης........................................... 1,137,417

1 · t
50,193,204 
23,094,184 
6,165,947 
6,156,538 
2,960,997 
3,880,444 
3.495,201 
3,401,271 
3,089,518 
2,487,690 
2,482,331 
1,876,231 
1,865.273 
1.235,410 
1,442,382 

969,265 
1,441,187

116,227,073Εις μεταφοράν 94,771,067

.a, iuj.-jQ·»·;’>w. 79- i,|XQx- -·-» ,-=^.5-
«ότ.'ριν. Kai -·>.ι μιν ίντζ.ίίτ.· '.τ·,·, ίύνατΟ:. μιιί :: όί μήνα; 04 ίντλήστ,τι 
όλιγώτιρον Ζινι ϊπΛνμίϊτ:, μττά έν ιτν; '.ι άζόμη όλιγώτερον. Μή ν'.μ·.- 
σν.τι ότι ιϊνι 4—ε-.ινριττοι νί τιόρν. τϊ,: έπικ'.ατι α;- σζά’ύατ: τον αγρόν, 04 
έ/ήτΐ καρπού:· αζ/ύατ: pa’.'.—;.0<.· ' πάλιν ζα.π'.ύ;· ά/ λ :άν προ/ω-
ρήοητι τκάπτ',ν—:. 04 κχτασκίυαΐη-.ί πλί-,ν ό/ι αγρόν ίζΛά φρέαρ- II φορο
λογία σα: έν . από ταυ· ζύξάννυ-α. Τά πντνο-4 94
ζαταπζτ ν·ιυ ήτωτι τόντόπν.. Ηα ι'.'άσητ: τϋν πάταν Αύτή :ίνα: ή χα-

r/νοιχ τ.ύ ^χ;.
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Κΐδη
Έκ μεταφοράς

Χημικά προϊόντα..........................
Είδη πολυτελείας..........................
Σχοινιά........................................ .
Ξυλεία βαρελοποιίας....................
Πίλοι.................................................
Μηχαναί...........................................
Δασικά προϊόντα..........................
Φαρμακευτικά είδη.......................
Χαβιάρια...........................................
1 Ινευματώδη ποτά.......................
’Αποικιακά διάφορα. . ·............
Βούτυρον...........................................
Τυρός................................................
’Ορυκτά κατειργασμένα............
Έλαια..............................................
Λάμπαι και πολύφωτα..............
Άλεξήλια καί άλεξίβροχα. . 
Κόλλαι.................................λ. .
Διάφορα...........................................

Τό ολον.................... 109,149,182 131,849,325

f RRR 1RR7
94,771,067 116,227.073

1,061,289 857,419
1,014,067 787,893

872,656 822.751
798,578 399,128
732,839 888.314
726,815 362 919
662,968 758,698
616.392 930,264
559,861 885,227
361,716 348,189
327.561 434.385
346,21ί 431,396
•288,410 627,784
281,414 615,158
235,824. 201,923
185,575 160,360
177,350 225.926
171,452 186,624

5,304,164 9,169,864

Εΐδτ,
Έκ μεταφοράς

Τυρός ....................... ......................
Όπώραι νωπαΐ και ξηραί. . . .
Σάπων ..............................................
Διάφορα...........................................

Είδη
Κορινθιακά, σταφίς.......................
Μεταλλϊτις και μόλυβδος.... 
Οίνοι................................................
Σύκα................................................
Καπνός..............................................
’Ελαιόλαδα.....................................
Σπόγγοι...........................................
Βάλανοι...........................................
Δέρματα ακατέργαστα ............
Έλαΐαι...........................................
Σμύρις..............................................
Δέρματα κατειργασμένα .... 
Κουκούλια..................................  .
Μέταξα ...........................................

■issr 1SS7
53,250 637
20,691.206

58,057,840
21,954,796

5.062,5994.4 14,871
2,659,231 2,076.872
2,510,748 2,317,837
2,296.982 3,535,821
1,939.737 2,073,324
1 ,416.157 1,319,067

735,761 723.691
711,621 1,055,914
585,720 370,749
533,080 602,757
515,463 342,823
328,540 573,019

Είς μεταφοράν 92,579,663 100,066,109

Τό όλον................. 95,653,141 102,652,487
Έν γένει ή έλάττωσις μεταξύ μέν τών 35 κυριωτέρων κα

τηγοριών τής εισαγωγής άφορα τά; 24, μεταξύ δέ τών 17 

τής εξαγωγής άφορα τάς 10, προσβαλοΰσα κατά προτίμησιν 
τά πρώτα εφόδια τής ζωής και τάς πρώτα; ύλας τής βιομη
χανίας Υπ' άμφοτέρας τάς έπόύεις έλκύει τήν προσοχήν ό πε
ριορισμό; τής δραστηριότητο; τού έθνους. Άφ' έτέρου πρ· ξενεΐ 
έντύπωσιν ή αύξησις τών ειδών τής πολυτελείας κα.τ αντι
κατοπτρισμόν τοΰ καθολικού προγράμματος τή; επιδεικτικής 

πολιτείας, ήτις διευθύνει τά κοινά.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ

Τά πλεϊστα τών κρατών σήμερον πορίζονται σπυυδαΐον 

μέρος τών έσόδων των καί ίκανοποιοΰσιν οΰκ ολίγα; τών ά-αγ- 
κών των έκ τών βιομηχανιών,άς μετέρχονται και -!κ τών ιδιο
κτησιών, άς εκμεταλλεύονται (*;.  Οί σιδηρόδρομοι, τά μεταλ 

λεία, αί άλικαί κλπ. θεωρούνται έν γένει ώ; βιομηχανικοί 
τών κρατών επιχειρήσεις. Αί καλλιεργήσιμοι γαΐαι, τά δάση 
καί τά άλλου είδους ακίνητα, έάν τυγχάνωσιν ιδιοκτησία, τού 
κράτους καί παρ' αύτοΰ έκμεταλλεύωνται, είσίν ωσαύτως οίκο- 
νςμικαι έπιχειρήσει; πρός όφελος του έξασκοϋμεναι. Έν τή 
παρούσα, μελέτη περιοριζόμεθα είς τήν έξέτασιν τοΰ άναγομέ- 
νου εις τά δάση δημοσιονομικού ζητήματος, θέλςμεν δέ ιδίως

(i| "Εν.χ μάλιστα τών ·Ζ'.χ-.ών μ.τ ./',ι-.ι·. zxl τόν ·ζ:;χλχ:'/ΰ/μν ?, τόν 
τρχτιιζίττ,ν ·ζχ:. ΐχουσι μιτν/ιζί; μι·. λχ; τιχπίζχ;, ή χιφχλχια τοπο1)?- 
τημίνα σνμφερδντως έν τώ ίςωτιρικώ. Ιδ: Lerov — Beaulieu τόμ. Λ . σελ. 
19, Nature*  tie ibuuniiie*.  Ιλλχ ζιχττ, ΐμζορί-'.ντχ:, χχδώ; τό I’eioft. 
·,τλ·. ι'.ζτΛί-.·:’.. if. τοΰ tntiitio χχτ' :το: πιρ: τί ΙΟΟ,ΟΟΟ.ΟΟΟ ss.



2G ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΚ-ιΕΩΙΊΙΣΙΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ Δ \ΣΊΙ

έρευνήσει, ν.χτχ πόσον τυγχάνει ώφέλιμο; εί; τά κράτη ή ιδιο
κτησία τών δζσών καί κατά τίνζ βαθμόν είναι επικερδής ή 
έζμετάλλευσίς τούτων ύπό της πολιτείας.

Ή των δασών επιρροή έπί του κλίματος έν γένει κζ'ι έπί 
της έν συνολω παραγωγή; τής χώρα; ιδίως είναι τοΐ; π2σιν αρ
κούντως γνωστή. Πζνθομολογούμενον είναι, ότι διά τή; ύπάρ- 
ξεως μεγάλων δασικών εκτάσεων έξυγιζίνοντζι και αύτά τά 

μάλλον νοσηρά μέρη,ή καθολική δέ ή μερική των δασών κατα
στροφή έχει άναλόγως ώ; έπζκόλσυθον τήν αύξησιν τών ξηρα
σιών κζΐ τήν Ισχυροτέραν ορμήν τών καταιγίδων, έξ ής καί αί 
μεγάλαι τών γαιών καταστροφζί. Ουτω; ένω άφίένός αί Ύαϊαι 
άναγκζίως καταδικάζονται εί; τήν έλάσσονζ παραγωγήν, ένε
κεν τής ανυπαρξίας δασών, άτινα συγζρατοΰσι τήν άνζγκαίζν 
διά τάς πλείστας τών φυτειών υγρασίαν, άφ’ έτέρου πζρασύ- 

ρονται τά καλλιεργήσιμα χώματα παρά τών γειμάρρων κζΐ 
άπόλλυνται, διά τή; έξαφζνίσεώ; των καταδιζάζοντα εί; 
Αχρηστίαν σπουδαία; εδαφικά; έκτάσεις, πρεσφόρου; εί; πλεί
στας φυτεία;.

Αύτοί είναι έν συνςψει οί λόγοι, οίτινε; όδηγοΰσιν είς τήν 
ύποχρέωσιν τοΰ κράτους πρός συντήρησιν τών δασών. Ού/' 
ήττον παρά τοΐ; πλείστοις τών κρατών όλίγιστζι προνοητικζί 
φροντίδες καταβάλλονται περί τήν τών δζσών συντήρησιν. έκ 
παρατηρήσεων δέ γενομένων εξάγεται,ότι οί ίδιώται εμφορούν
ται ύπό περιέργου μέν άλλ' ζκρατήτου τζσεω; πρός κατα
στροφήν τών δασικών περιφερειών. Εινζι πολύ άδιάφορον εί; 
τόν ιδιοκτήτην τών ορεινών πρό πάντων δζσών, έάν οί ποτα
μοί πλημμυρώσιν έν ταϊς πεδιάσιν, έάν παρζσύρωσιν ώ; έπί 
τό πλεϊστον μέχρι θαλάσση; τά εύεργετικά τή γεωργία γώ- 
μζτζ. έζν μεταβάλλωσι τού; πρώην πλευστούς ποταμούς, ή 
σχημζτιζωσιν ελη, διζσπείροντζ τόν θάνατον μεταξύ τών 

παρόχθιων πόλεων καί χωρίων. Μόνον περί τ ΰ ίδιου συμφέ
ροντος προνοουντες, οί ίδιοκτήτζι ουτοι άρκοΰντζι εϊς τήν 
έξεύρεσιν οίας δήποτε ώφελείζς, έστω καί τή; εύτελεστέρας, 
όπως έπιδοθώσιν εί; τό εξολοθρευτικόν διά. τά δάση έργον των. 
Διό. ότέ μέν κόπτουσιν, ότέ δέ ζζ.ίουσιν, ότέ δέ έκκριζώ-

νουσι τά άνθοΰντα σωτήρια δάση. Καί οί ποιμένες δέ έν στιγ
μιαία ιδιοτροπία ή έν'περαιτέρω βιομηχανική αύτών προνοία, 
μεταβάλλουσιν απέραντου; εκτάσεις δζσών είς πρόσκαιρους 
λειμώνας, όπως συντηρήσωσιν ουτω τά ποίμνιά των. Ουτω 
δέ τό καταστρεπτικόν έργον έπεκτείνεται καί τό φαινόμενου 
τής σπουδαία; έλαττώσέως τών δασών έν Εύρώπγ, εξηγείται 
εύκόλως, διότι, κατά τόν οικονομολόγον Cauwcs ,Πολιτ. Οί- 
κονομ. τόμ. Α’. σελ. 325) ή έν Εύρώπη έκτασις τών δα
σών δέν ύπερβαίνει σήμερον έν συνόλω τά 270 έως 280,000, 
000 στρεμμάτων, έξ ών τά I ίΐΟ,ΟΟιΙ,ΟΟΟ άνήκουσιν είς μό
νην τήν Ρωσίαν, ένω πρό τινων εκατονταετηρίδων ή όλ'ζή 
έκτζσις ήτο διπλάσιά κατ’έλάχιστον όρον (*).

Είς τάς καταστρεπτικά; ταύτας τών ιδιωτών τάσεις «ζή

τησαν νά Οέσωσι φραγμόν πλεΐστα τών ευρωπαϊκών κρατών 
παραδεχθέντα συστήματα καταλλήλου οργανισμού, δι' ού και 
τά δάση προφυλάσσονται άπό τών πυρκαιών, καί αί βανδαλι- 
καί τών καταστροφέων πράξεις περιορίζονται, καί αΐ φυτεΐζι 
έπεκτείνονται. κζΐ ζί άνζδασώσεις κανονίζω; χωροΰσι, καί αί 
άναγκκϊαι διά τήν δασικήν ύπηρεσίαν οδοί κατασκευάζονται, 
καί, έν μια λέξει, πάντα τά προνοητικά μέτρα λζμβάνοντζι 
ύπέρ τή; σωτηρία; καί άναπτύξεως τών δασών, τόσον χάριν 
τών /Αιματολογικών πλεονεκτημάτων, όσον καί τών οικονομι
κών ωφελημάτων έκ τής πωλήσεως τών δασικών προϊόντων.

Ή όσημέρζι έπερχομένη, ώ; γνωστόν, τών δασικών προ’ί 

όντων ύπερτίμησι; παρεκίνησε τούς οικονομολόγους συγγρα
φείς, όπως έξετάσωσι τούς προκαλοΰντζς τήν ύψωσιν τών τι
μών αυτών λόγους καί βεβαιώσωσιν, έάν ή συντήρησις καί 
καλλιέργεια τών δασών θά ήτο έπωφελεστερα, γινόμενη παρά 
τοΰ κράτους ή παρά τών ιδιωτών. Και άφοΰ πάντε; έβεβαί- 
ωσζν, ότι ή κατ’ έξακολούθησιν ύύωσις αύτη τών τιμών τής 
ξυλείας, είτε διά τήν ναυπηγίαν καί τάς οικοδομά; χρησίμου, 
είτε δι' άλλα; βιομηχανικά; άνάγκας καί τήν θέρμασιν άναγ-

(1) Mill τήν Ριόοτίϊν, 8sov ί-·,·.ί -.ί; μιγίλ»; ?ϊσ:ζά; ϊν.τάσεις, ϊ;./ i Νοοίηγία ·/.»: ιϊονη’ΐίϊ. μετ ιίτί; ή Λύστοία. ή Βαυζρίχ, ή Β-ατεμ- 
όέογη, ή Ούγγχοίϊ ν.ϊί τ, Γαλλία.
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καίας, οφείλεται εις τρία αίτια (’), ήτοι τήν εκπτωσιν τών 

πολυτελών μετάλλων, τήν γενομ.έ^ην καταστροφήν μεγάλων 
δασικών εκτάσεων, αιΤινες ύπήρχον άλλοτε, καί τήν σχετι- 

κώς μεγαλειτέρζν ζήτησιν τών ξύλων, ένεκεν τοΰ διαρκώς αύ- 
ξάνοντος πληθυσμού, τοΰ πολλαπλασιασμού τών βιομηχανιών, 
αϊτινες καταναλίσκουσιν ού μικράν τούτων ποσότητα, κα’ι τής 

ύπό καλλίτερους όρους χωοούσης πάντοτε θεραπείας τών προσω
πικών αναγκών,—παρεδέχθησζν οί πλεϊστοι. πρωτοστατοΰντος 
τοΰ σοφοΰ Βάγνερ, οτι ή συντήρησις καί καλλιέργεια τών δα
σών δέον νά ένεργήται παρά τοΰ κράτους καί ούχί παρά τών 
ίδωτών. Οί προς τούτο δέ πείσαντες αύτοΰς λόγοι δέν είναι μό

νον κλιματόλογικοί, άλλά καί άπό άλλων έπόύεων πηγάζουσιν. 
Ούτως ή παρά τοΰ κράτους γινόμενη καλλιέργεια άπεδείχθη 

έπανειλημμένως, ότι είναι έπιτυχεστέρα τή; παρά τών ίδωτών 
έπιχειρουμένης, καθώς καί τά ύπό τοΰ κράτους είσπραττό- 
μενα. εισοδήματα κατά πολύ ύπέρτερα τών ύπό τών ιδιωτών. 
’Εκτός τούτου οί ύποσ τηρίζοντε; τήν τεΰ κράτους κυριότητα 
έπί των δασών ευρον ταύτην μάλλον συνάδουσαν πρός τό διαρ
κές τής ύπάρξεως αύτοΰ καί μάλλον Ασυμβίβαστον πρός τήν 
πρόσκαιρου ζωήν τοΰ ατόμου. "Αλλως τε ή δασική καλλιέρ
γεια τυγχάνει τοσοΰτον απλή καί κανονική, ώστε ή παρουσία 
τοΰ κράτους έν τφ σημείω τούτω τή; οικονομική; σφαίρας δέν 
συνεπάγεται τά προσκόμματα εκείνα, ά.τινα αί παραπλήσιας 
επεμβάσεις αύτοΰ Οά έπεσώρευον επί πάσης άλλη; οικονομι

κή; έπιχειρήσεως, ασυμβιβάστου πρό; τόν προορισμόν του.
Τα αίτια ταΰτκ. ληφθέντα ύπ' ό'ύει εγκαίρως παρά τινων 

κρατών, παρεκίνησαν αυτά νά έπιδοθώσιν εσχάτως εϊ; τήν 
έκμετάλλευσιν τοΰ δασικού των πλούτου, είς τήν έπεκτασιν 
τών δασοφυτειών των, διά τής άναδασοόσεως καί τή; αγοράς 
νέων δασικών εκτάσεων,καί τόν οργανισμόν τή; δασικής ύπη- 
ρεσίας, δι' ών μέσων κατόρθωσαν έν ού μακρώ χρόνω νά κα- 
τασταθώσιυ ΐδιοκτήται απέραντων δασικών περιοχών, αιτινες 
παρουσιάζουσιυ αύτοΐς κατ’ έτος ούκ ευκαταφρόνητα κέρδη.

I) 15. Leroy - Bennlien τόμ. Λ' sfz.. 57. >>.
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Τοιουτοτρόπω; έν μέν τή Γερμανία, κατά τόν Βάγνερ, ή έδα- 

φική τών δασών έκτασις υπερβαίνει τά 130,000,000 στρεμ
μάτων, έξ ών πλέον τών 90,000,000 άνήκουσιν είς τό κρά
τος έν δέ τή Ρωσσΐα, κατά τόν Φοβίλ, αί κατεχόμεναι ύπό 
δασών έκτάσεις ανέρχονται μέχρι; 1,900,000,000 στρεμμά
των, ών τά ’73 τυγχά.νουσιν δημοσία ιδιοκτησία, έν τή Νορ
βηγία καί Σουηδία ή έκτασις τών δασών προσεγγίζει τά 

300,000,000 στρεμμάτων,καί έν τή Αύστρία καί τή Γαλλία 

αί δασικαΐ περιοχαί ύπερβαίνουσι τά 80,000,000 στρεμμά
των, ών τό ήμισυ σχεδόν ανήκει είς τό κράτος. Σημειωτέου 
ότι πάντα τά κράτη ταΰτα ίκανοποιοΰσιν έκ τών εισοδημάτων 

τών δασών σπουδαίου μέρος τών αναγκών των, άνακουφίζοντα 

έπαισθητώς τούς προϋπολογισμούς αύτών.
Παρ' ήμϊν ακριβής καταμέτρησις τών δασικών τής χώ

ρας έκτασεων ούδέποτε έγένετο. Ό προβαλλόμενος λόγος, ότι 
ή καταμέτρησι; αύτών είναι άδύνατος, e'yexsr τον άνωιιά.Ιου 
τοΰ εJdjpoizc, δέν είναι σπουδαίος. Έν Έλλάδι, ό ζητών στατι
στικά; πληροφορίας δύναται νά είναι έκ τών προτέρων βέβαιος, 
ότι έπί πάντων τών κλάδων θέλει τύχει παραπλήσιου είδους 

δικαιολογητικών Απαντήσεων. Ί1 Ανακρίβεια καί ή πλάνη 

συμπαρομαρτοΰσιν έκαστη πληροφορία, ήν ό έπί τής στατιστι
κής ύπάλληλος ήθελε δώσει. Εν γένει ή παρά τών κατά και
ρούς κυβερνήσεων έπιδιωχθεϊσα διά τήν προστασίαν τών δασών 
Αναλγησία έχει τι καταπληκτικόν. Ούτε οργάνωσις δασικής 

ύπηρεσίας ασφαλής, ούτε Ανώτατη έπίβλεύις επαρκής, ούτε 
διαχείρισις, ούτε καλλιέργεια, ούτε έξασφάλισις τοΰ δασικού 
τής χώρας πλούτου ή περί αύτοΰ φροντίς επιστημονική έλή- 

φθη ποτέ άποτελεσματικώς. Δύναταί τις κυριολεκτικώς νά 
είπη, ότι τά πάντα έγκατελείφθησαν εις τήν τύχην των, τό
σον άπό τής ανεξαρτησίας τή; Ελλάδος, όσον καί πρό αύ 
τής, άπό τών βυζαντινών χρόνων. Έν γένει ή χιόρα άπό κα- 
ταρρύτου καί παμφύτου μετεβλήθη,έν τή μακρα αύτή περιόδω, 

είς μεγάλην σειράν γυμνών βράχων.
Ή 'Ελλάς, κατά τούς πληρεστέρους 'υπολογισμούς, περιέχει 

δάση έκτάσεως 10,000,000 στρεμμάτων έκτάσεως περίπου.



30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ι-ΙΙΙΘΕΟΡΙΙΪΊΪ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣ1Ι 31

Ό επιθεωρητής αύτών κ. Χλωρές καταβιβάζει την εκτασίν 
των είς 8,000,(100 στρέμματα, έξ ών τό έν πέμπτον ανήκει 
είς ΐδιώτας καί τά τέσσαρζ πέμπτχ είς τί κράτος. Έκ τού
των όμως δέον νά άφαιρέση τις περ'ι τά; 900,000 στρέμμα- 
τα δασών, κζταστραφέντων κατά τά τελευταία ταΰτα έ'τη 

[Λονον εκ πυρκαιών, και έξ ών έζήμιώθη τό κράτος περί τά 
4.000,000 δρ. Αί δασικαί αύται εκτάσεις είναι διαμεμοιρα- 
σμεναι (’) ώς εςής μεταξύ τών διαφόρων τοΰ κράτους νομών :

Λάρισσζ, Τρίκαλα καί Αρτα 
'Ακαρνανία καί Αιτωλία.. . .

2,200,000 στρέμμ
1,210,000

Φθιώτι; καί φωκίς. . 1.600.000 η
’Αττική καί Βοιωτία. , 430,000 η
Αχ αία καί "ΙΙλις.................... 366,600 »
Άργολίς καί Κορινθία............ 319,000 »
Αρκαδία.................. 618 700 •

Μεσσηνία..................................... 177,500 »
Λακωνία...................... ζ, . 588,200 »
Εύβοια ................. 630,000 •

Έν συνόλφ 8,200,000 (!)
Η Ελλάς, κατά τούς ζρχαιστάτους χρόνους, ήτο κεκα- 

λυμμένη ύπό βαθύσκιων δασών, τεθειμένων ύπδ την προστα
σίαν τών θεών. Έκ τών αρχαίων συγγραφέων μανθάνομεν, ότι 
έκαστος θεός είχε καί ίδιον δάσος, έν ώ έτελοϋντο α'ι θρησκευ
τικά! τελετζί. Ουτω λ. χ. ό "Ηφαιστος είχε τό έζυτυΰ δά
σος έπ’ι τής Αιτνης, ό 'Ασκληπιός έν Έπιδαύρφ. Ίά πλεϊστα 
τών δασών κατά τήν εποχήν έκείνην έθεωρονντο ιερά, διά τής 

άφιερωσεως των δ! είς τούς θεούς έπεδιώκετο ή άποτελεσματι- 
κωτέρα προστασία των. Κατά τινας αί δασικαί τής Ελλάδος 
εκτάσεις διετηροΰντο έν καλή κζταστάσει μέχρι τών βυζαν
τινών χρόνων, άπό τής έποχής δέ εκείνης ήρξατο τό έργον 

τής καταστροφής, συμπληρωθέν κατά τούς χρόνους τής δου
λειάς και τάς έπελθούσας έξ αύτής συμφοράς. Έκ τίνος δι-

fl) Ν. ‘ jilvriis, \V:iliIv.'iliahui>.,. lirie-heijloiiils os).. 40.
'2, Ι·.ν ιι·:; ζχζ-.χχ·- τχύτχ-.ς ίζτχτζσιν,·;. έλζτη άναλογί: πιύ;3ΰ τ<>·; ο|θ, 

η π:·;·ζη 20 τω; ο|ο. κι'. τζ λωπί οενϊρα 45 τοΐς ο|'ο, 

καιολογιτικής έκθέσεως τοϋ 1833, περί δασικού κανονισμού, 
μανθάνομεν τά τής οίκτρας τών ελληνικών δασών καταστώ - 
σεως έν τή περιόδω ταύτη, δεινωθείσης έπί μάλλον καί μάλ
λον κατόπιν ένεκεν τών συχνών πυρκαιών.

Τό υίκονομικέν ενδιαφέρον, οπερ τό κράτος δύναται νά εύρη 
έν τή καλλιέργεια τών δασών, κατατάσσεται μεταξύ τών τής 
πρώτης τάξεω; έθνικών συμφερόντων. Διά μικρών ετησίων 
Ουσιών και έκλογής καταλλήλου δασικού οργανισμού θά κα- 
τορθώσωμεν, βαθμηδόν καί κατ' ολίγον, νά άναδασώσωμεν τά 
μέρη έκεϊνζ, άτινα ήσαν άλλοτε κατειλημμένα ύπό δασών,καί 
τά όποια δέν άπεγυμνώθησαν είσέτι τών αναγκαίων πρός 
συνοχήν τών ριζών χωμάτων. Τάς πρώτα; μάλιστα φυτείας 
δέον νά έπεκτείνωμεν είς τά μέρη έκεινα, άτινα προσβάλλον
ται συχνότερων άπό τάς καταιγίδα; καί τού; καταστρεπτικούς 

διά τήν συνοχήν τών γαιών χειμάρρου;. Άναδασοϋντες έτη
σίως ώρισμένον ποσόν στρεμμάτων, θά κατορθώσωμεν μετά 
παρέλευσιν τοΰ αναγκαίου χρόνου και τά εισοδήματα τής χώ
ρας νά αύξήσωμεν κατά ικανοποιητικόν βαθμόν, καί τά νο
σηρά αύτής μέρη νά μεταβώλωμεν είς ύγιεινά, κζνονίζον- 
τες συγχρόνως τήν ροήν τών ύδάτων καί έξασφαλίζοντε; τήν 
άναγκαιοϋσαν κατά τόπους υγρασίαν, πρό; εύδοκίμησιν τών 
ύπαρχουσών φυτειών καί περαιτέρω άναπτυξιν τών προσδοκώ" 

μενών, πρό; τά; όποιας τόσον πολύ άντ’.στρατεύεται ή υπερ
βολική ξηρασία τοΰ εδάφους.

Έν γένει έπ. 10,000,000 στρεμμάτων δασών ύπολογίζε
ται το καθαρόν εισόδημα τής καλλιέργειας των είς 20,(00, 
000 φρ., κατά τινας δέ και μέχρι 25,000,000 φρ. Έν Γαλ
λία έκ τών 20,000,000 στρεμμάτων, άτινα έκμεταλλεύεται 
τό κράτος, εισέρχονται κατ' έτος είς τόν δημόσιον θησαυρόν 
αύτή; πλέον τών 37,000,000 φρ. Έκ τούτων 5,000,000 

φρ. δαπανώνται έτησίως πρός άναδάσωσιν, ένω αί τακτικα'ι 
δαπάνα·, πρός συντήρησιν των δεν ύπερβαήουσι τά. G έως 7 
έκατομμύρια φρ. "Ωστε διά τήν Ελλάδα, έάν παραδεχθώμεν, 
ότι διά καταλλήλου τρόπου θά έπροχώρει κανονικώς ή άναύά- 
σωσις καί θά έξέλιπον αί πυρκαίκί, δέν είναι δύσκολον νά δε- 
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χθή τις, οτι θά ήτο δυνατή ή έντός ου μακροΰ χρόνου πραγ- 
ματοποίησις τής έξασφαλίσεως καθαρού εισοδήματος 15 έως 
20,000,000 δρ.έκτής κανονικής και συστηματικής καλλιέρ
γειας 12 έως 15.000,000 στρεμμάτων. Εκτός όμως τής 
ώφελειας ταύτης θά γεννηθή καί έτέρα έμμεσος, ούχ ήττον 5έ 
σπουδαία, διότι θά παύση ό τόπος ήμών δαπανών περί τά 
8,000,000 δρ. κατ’ έτος πρός εισαγωγήν ξυλείας έκ τοΰ έξω- 
τερικοΰ.

’Απαραίτητον λοιπόν κυβερνητικόν καθήκον νομίζομεν. όπως 
μελετηθή συστηματικότερου τό έκ τών δασών οικονομικόν τής 
χώρας συμφέρον. Κανονισμός έτησίας δαπάνης πρός αναδάσω
σήν τών επιτηδείων περιφερειών τής χώρας καί πρός κατα
σκευήν τών χρησίμων δασικών οδών είναι πρώτης ανάγκης 
έ’ργον. Έν τή άναδασόσει νομίζομεν, οτι κατά πρετίμησιν δέον 
νά έπεκταθή ή φυτεία τής πεεκης (') διά τήν γενικωτέραν αύ- 
τής έν τή χώρα χρήσιν, κατά δεύτερον δε λόγον ή τής έλά- 

της, ιτέας, λεύκης, πλατάνου, σφενδάμνου κλπ. 'Όσον άφορ^ 
τήν άναδάσωσιν τών ιδιωτικών δασικών περιφερειών, δέον νά 
προσφέρη τό κράτος δωρεάν τούς σπόρους ή τά πρός νέας 

φυτείας άναγκαιοΰντα δένδρα, ώς γίνεται έν Γαλλία, οπού 
ή άναδάσωσις, κατά τά διατάγματα τοΰ I860, 1861 και 
1864, είναι υποχρεωτική πρός τούς ίδιώτας έν τισι περι- 
στάσεσιν, ώς όταν πρόκειται περί έκτάσ-.ων προσβαλλομένων 
ύπό χείμαρρων, οτε πρός αποτροπήν τοιούτου κινδύνου κατα
στροφής τών γα.ιών ύποχρεοΰνται και οί ίδιώται, δι' ιδίας δα
πάνης και εντός ώρισμένης προθεσμίας, νά προβώσιν εις νέαν 

φύτευσιν αυτών, στερούμενοι άλλως τής ιδιοκτησίας των και 
έχοντες τό δικαίωμα τής έξωνήσεός της μετά προηγουμε'νην 
άποζημίωσιν τών γενομένων παρά του κράτους δαπανών.

'Όσον αφορά τέλος τό έφαρμοσθησόμενον παρ’ ήμιν σύστημα 
άναδασώσεως καί τον τρόπον καθ’ Sv τοΰτο θά τεθή εις ενέρ
γειαν, ή εΰρεία συζήτησις θά όδη^ήση εις τήν εκλογήν τοΰ

1 Έν μϊν τξ 'Ι.'ι.'ι,ί'.·. ύπΐο/νυτ: πίυζώνι: 1,500.’ 00 στρεμμ-ίτων, έν is 
rrj Ι αλλ.'ι (1,000,000 οτι:μ;).»των, sz τών όποιων ώφίλϊΐται ό γϊλλ’.ζό; ir,- 
μότιν; Οηι»υρόί zs?!. τά 10.Ol.l0,000 sp.
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καταλληλοτέρου. Τό κύριον καί ουσιώδες είναι νά κατανοη- 
θώσι παρά τών αρχόντων τά ύφηλά και ποικίλα συμφέροντα, 
άτινα θά εύρη τό κράτος έν τή ιδιαιτέρα περί τών δασών με- 
ρίμνη. Πρέπει αύτη όριστικώς νά έπεκταθή έπί τοΰ δασικού 
τής χώρας πλούτου, εις προστασίαν τών πεδιάδων καί κατα- 
πολέμησιν τών ξηρασιών και τών πλημμυρών, έξ ών έπίσης 
πάσχει ή παραγωγή τής ήμετέρας γής. Έν τώ μεταξύ βαθ
μηδόν θά κατασκευασθή σπουδαιότατου άποθεματικόν κεφα
λαίου έν τώ δημοσίω δασικώ πλούτω τής έπικρατείας, τό 
όποιον δύναται νά χρησιμεόση εις περαιτέρω προαγωγήν τών 
σκοπών αυτής. Ή έποψις αύτη δέν είναι άσχετος πρός τά γενι
κότερα τών οΐκονομικοπολιτικών συμφερόντων. Τοιουτοτρόπως 
όταν κατά τό 1865 συνεζητεϊτο έν τώ Νομοθετικοί τής Γαλ
λίας σώματι τό ζήτημα τής άπαλλοτριώσεως τών έθνικών 
δασών, ύπελογίζετο ή άξια αυτών εις 2,000,000,000 φρ., 
άτινα δέν άπέφερον εισόδημα άνωτερον τών 32,000,000 φρ., 
ένώ διά τής πωλήσεως των ήτο δυνατόν νά είσκομισθώσι πολ
λαπλάσια εις τόν δημόσιον θησαυρόν. Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩι 1888
Ή κατάστασις τών έν τοϊς ταμείοις καί τελωνείοις βεβαιω- 

θέντων, είσπραχθέντων καί καθυστερούντων εσόδων τής /ρή
σεως τοΰ έτους 1888 παρίσταται ώς έξης ύπό τών εσχάτως 

δηαοσιευθέντων έπισήμων τής υπηρεσίας πινάκων :
’Απέναντι προϋπολογισθέντων έσόδων 95,306,231 δρ. έβε- 

βαιωθησαν 84,172,027 ήτοι έπί έ'λατ-.-ον 1 1.134,204 και 
εΐσεπρκ/θησαν 71,630,052 ήτο έπί έλαττον 23,676,179 
απέναντι τών προΰπολογισθέντων καί 12,541,''75 απέναντι 
τών βεβαιωθέντων. Είναι άληθές. ότι ή διαχείρισις τής /ρή
σεως τοΰ 1888 εξακολουθεί και έντός τοΰ 1889, άλλ είναι 
αξιοσημείωτου, ότι τό τέταρτον τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 1888 
δέν είσεπράχθη έντός τοΰ έτους τούτου. Εάν λάβωμεν ΰπ
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8ψιν τά έν τή έπισήμω κζτζστζσει άναφερόμενα ώς είσπρώ- 
ζιμα έσοδα τοϋ 1888 μετά τήν έ'κπνευσιν τοϋ έτους τούτου, 
άνζβιβζζόμενζ είς δρ. 12,541,975, τήν διαφοράν δηλαδή με
ταξύ βεβαιωθέντων και είσπραχΟέντων, οί προϋπολογισμοί τής 
κυβερνωσης οικονομικής άποδεικνύονται εσφαλμένοι κατά 11, 
134,204 δρ. δηλαδή κατά τό ογδόον περίπου.

"Οσον άφορά τάς λεπτομέρειας τών εισπράξεων, Οέλομεν έν 
τοις έπομενοις μεταξύ τών διαφόρων τοϋ προϋπολογισμού πόρων 
άναγραφει πρώτον τούς πζρζσχόντζς πλέον τοϋ εκατομμυρίου, 
δεύτερον τούς πζρζσχόντζς όλιγώτερον μέχρι τοϋ ήμίσεος εκα
τομμυρίου, τρίτον τούς πζρζσχόντζς πλέον τών 300 χιλ- δρ. 
και τέταρτον συλλήβδην τούς πζρζσχόντζς μικρότερα ποσά.

Α'. — Φόρος έπι τών άροτριώντων κτηνών 1 .857,940 δρ., 
φόρος έπί τής σταφίδος 3,579,514, φόρος έπί τών ζώων 2, 
350,1 44, φόρος έπί τών επιτηδευμάτων 1,006,948, τελω- 
νιακά τέλη 24,1 28,896. ύπεροιμησις τών έν τοΐς τελωνεία' 
εις μεταλλικόν είσπρζττομένων τελών εισαγωγής και εξαγω
γής 3,584,479, άντίτιμον κζτανζλωύέντος χαρτοσήμ.ου 
8,055.821, δικαίωμα καταναλώσεως καπνού 4.446,439, 
άντίτιμον σιγζροχάρτου κζτζνζλωΟέ· το; έν τοΐ; καπνεργοστζ- 
σιοις 2,0/6,104, άντίτιμον τοϋ ύπό του δημοσίου πωλουυ.έ- 
νου πετρελαίου 2,638,735, ταχυδρομικά τέλη 1,172,623, 
τηλεγραφικά τέλη 1 ,0 1 6,789, άλικζί 1,557,«82. δημό
σια έσοδα κεκλεισμένων χρήσεων 3,177,319, τό ό’λον δρ. 
60,649,633.

13’.— Φόρος έπι τών οικοδομών δρ. 947.054, πρόσθετα 
τέλη 653,272, φόρο; βαλανοκάρπου διά θαλάσσης εξαγομέ
νου 7 47,726, έσοδα έκ τή; έκτελέσεως τοϋ στρατολογικού 
νόμου 900,635, τό όλον δρ. 3,248,687.

Γ · —Φόρος έπι τοΰ ελαίου δρ. 390,780, φόρος έπί τών 
σύκων 34 7,1 1 4, προξενικά δικαιώματα 442.811, άντίτιμον 
τών ύπο τοϋ δημοσίου πωλουμένων πυρείων 489,540, ιχθυο
τροφεία ί 4 1.51 δ,πζγιαι δόσεις γζιών και φυτειών 367. Ι^ΓΟ, 
τόκοι υπερημερίας 450,908, ποινικά εργοστάσια 400,678. 
τό όλον δρ. 3,330,536.

Δ'. — Μεταξύ τών λοιπών μικρότερων πόρων τοϋ προϋπο
λογισμού σημαντικώτερσι είναι οι εξής : δικαίωμα καταναλώ
σεως πνευματωδών ποτών δρ 261.792, άντίτιμον εκποιημένου 
υλικού στρατιωτική; καί ναυτική; υπηρεσία; 232,013, εισ
πράξεις λόγω πολιτικών συντάξεων 274,3 18 κλπ. Έν συνόλω 

παρέσχον ούτοι δρ. 4,401,196. Α.

ΠΛΕΓΣΤΑΙ ΟΔΟΙ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ

Τό ζήτημα τή; συγκοινωνίας αποτελεί πάντοτε τόν κυριω- 
τερον χαρακτήρα τοϋ πολιτισμού. Έάν άφή-ωμεν κατά μέρος 
τήν αρχαϊκήν άτρζπόν, τήν οποίαν έν τώ μέσω τών δασών 

έβάδιζον αί ποώται κοινωνικέ, ύπό πάσαν έπούιν αί ώργανι- 
σμένζι οδοί τής ξηοάς είναι μεταγενέστερα; τών ύδζτίνων οδών, 
τάς όποιας άποτελοϋσιν οί ποταμοί της. ΜεΟ’ όλην τήν νεωτέ- 
ρζν άνάπτυξιν τή; σιδηροδρομικό αί πλευστά·, οδοί τή; ξη
ρά;, δύνκτζι νά εί'πη τις, οτι κζτέχουσι καί νυν σημαντικήν 
θέσιν έν τή συγκοινωνία.. Τοιουτοτρόπως τώ 188 4 ύπελογισθη 
ύπό τοϋ κ. Scherzer, ότι διά τών ποταμών καί διωρύγων με- 
τεβιβάσΟησζν έν μέν τή ’Αγγλία 35 εκατομμύρια τόνων έμ· 
πορεύματα, έν δέ ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις 30, έν δέ τή 
Γαλλία. 20, έν δέ τή Γερμανία 19. Καθόσον δέ ή έκτα- 
σις τών πλευστών οδών αναβιβάζεται έν μέν τή Αγγλία εϊ; 
4,5(10 χιλιόμετρα, έν δέ τή Γαλλία είς 4,500 επίσης και έν 
τή Γερμανία είς 4,000 περίπου, έπετζι οτι ή έκτεθεΐσκ κί- 
νησι; αντιστοιχεί πρός 6,000 τόνους κατά χιλιόμετρον έν 
’Αγγλία καί πρός 4,500 έν Γαλλία καί Γερμανία.

Είς 126,500 τόνους ύπολογίζετζι ή διά τών σιδηρών καί 
πλευστών όδών τής Γερμανίας μεταφορά εμπορευμάτων έν 
έτει 1884, έξ ών 84. 4 τοΐς ο/ο άνήκουσιν είς τήν σιδηρο- 
μικήν συγκοινωνίαν καί 1 5. 2 τοΐς ο/ο εις τήν υόατινην. Ιδού 

πώς είς εκατομμύρια τόνων κατατάσσονται τά κυριωτερα εμ
πορεύματα είς τό φαινόμενον τής διπλής ταύτης κινήσεως ·
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Εμπορεύματα
Γαιάνθρακες . . . .
Ευλεία....................
Λίθοι..........................
Σιτηρά,όσπρια κλπ. 1,993 (1.58
Λιθόκολλαι..............
Μέταλλα .................
Ζακχαρώδεις ύλαι. 
Μεταλλεύματα. . .

Σιδηροδρομία
51,888 (41.18 ο/ο)

6,220 ( 4.93 ο/ο)
8,101 ( 6.43 ο/ο)
6.704 ( 5.32 ο/ο)
4,085 ( 3.24 ο/ο)
7,058 ( 0.50 ο/ο)
1,537 (1.21 ο/ο)
4,376 ( 3.47 ο/ο)

700 ( 0.55 ο/ο)

Ύδατοδρομία
5,506 (4.35 ο/ο)
3,265 (2.59 ο ο)
2,225 (1.79 ο/ο) 

ο/ο)
1,065 (0.84 ο/ο)

635 (0.50 ο α)
507 (0.47 ο/ο)
412 (0.32 ο/ο)
381 (0.30 ο/ο)ΓΙετρέλαιον, έλαια.

όλον....................16,1 10(12.74ο/ο) 9ο,6 9 (71.93 ο/ο)
Εϊς οκτώ συμπλέγματα δύναται νά καταταχθη ή έν Γερμα

νία διά πλευστών όδών συγκοινωνία, είς έκαστον τών όποιων 
παραθέτομεν την έν έτει 1884 κίνησιν : α') λεκάνη τών πο
ταμών Νιέμεν, I ιστούλα, ΙΙρέγελ κα'ι Πασάργ 2,227,000 
τόνοι, β') λεκάνη του ποταμού Όδερ 861,000 τόνοι, γ') λε
κάνη τοΰ ποταμού 'Έλβα 7,767,000 τόνοι, δ') λεκάνη τοΰ 

ποταμού Βέσσερ 218,000 τόνοι, ε') λεκάνη τοΰ ποταμού Έμς 
176,000 τόνοι, σ') λεκάνη τοΰ Ρήνου 7,565,000 τόνοι, ζ') 
λίμνη Κωνσταντίας 338,000 τόνοι, η') Δούναβις 210,000 
τόνοι. Άναλόγως τής σημαντικότητος τής κινήσεως, πρώτη 
μέν είναι ή τής "Ελβας, τελευταία δέ ή τοΰ Δουνάβεως. Ή 
χωρητικότης τών ένεργούντων τήν ύδατίνην ταύτην συγκοινω
νίαν πλοίων ύπβλογίζετο τώ 1885 εϊς 2,535.000 τόνους. Με
ταξύ τών πλοίων τούτων ήσαν άτμοκίνητα έπί τοΰ Βιστούλα 
21 δυνάμεως τό όλον 1,442 'ίππων, έπι τοΰ Όδερ 75 δυ
νάμεως τό δλον 4,025 ίππων, έπι τής Έλβας 205 δυνά
μεως τό δλον 22,429 ίππων καί έπι τού Ρήνου 132 δυνά
μεως τό δλον 37,251 ίππων.

Έν γένει κατά κανόνα ή διά τών πλευστών όδών μετα
φορά περιλαμβάνει μάλλον τά βαρέα καί ογκώδη άμα δέ και 
εύτελή τήν τιμήν έμπορεύματα. Εντούτοις άπό Ικανού ήδη 
χρόνου σημαντικά! ποσότητες έμπορευμάτων άνωτέρας σφαί
ρας ήρχισαν νά προτιμώσι τήν ύδατίνην συγκοινωνίαν. Άπό- 
δειξις τό Βερολΐνον, οπερ κατά τό 1884 έδέχθη 760 τόνους 

όρυζίου διά τών σιδηρών όδών και 2,400 διά τών πλευστών. 
Χάρις δέ εις τήν συγκοινωνίαν τοΰ ποταμού Έλβας, :·.ατζ τό 

αύτό έτος, τό Άμβοΰργον έλαβε δΓ αύτή: . ,0 0 τόνους πε
τρελαίου περισσότερον τοΰ όσον έλαβε διά το' σιδηροδρόμου ή 

Βρέμη.
Έν Έλλάδι τό σύστημα τής διά πλε.στών όδών κατά ςη- 

ράν συγκοινωνίας, δύναται νά είπη τις,οτι έντελώς > αθυστερ =ϊ. 
Και ύπάρχουσι μέν καί παρ' ήμϊν ποταμοί, ώ; ό Αχελώος, ό 
’Αλφειός, ό Πηνειός.δυνάμενοι νά καταστώσι πλευστοί καί νά 
είσαγάγωσι τήν έμπορικήν ζωήν είς τά μεσόγεια, απαιτείται 
όμως ή τακτοποίησις τοΰ ρεύματός των καί ιδιαιτέρως ό ορ
γανισμός τής συγκοινωνίας των κατά τά διάφορα σημεία τοΰ 
πληθυσμοΰ, τά όποια ή κυρία διεύθυνσις τών άρτηριών τού

των επιτάσσει.

ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕ ΙΟΝ

Τό 'Αγγλικόν ταχυδρομείου έκτελεΐ πέντε κυρίως ύπηρε
σίας, έζ ών ή μέν άφορα τήν ιδίως ταχυδρομίαν, ή δέ τήν 

τηλεγραφίαν, ·ή δέ τήν άπό τόπου εί; τόπον αποστολή·· ρη
μάτων, ή δέ τό ταμιευτήριου. ή δέ τήν ασφάλειαν έπί τής 
ζωής καί έπί τών προσόδων. Περί τών κατά τό έτος 1887 >8 
έργασιών τού 'Αγγλικού ταχυδρομείου δημ: σιευθεϊσα έκθεσις 
τής διευθύνσεώς του παρέχει τάς έζής πλη. •.φορέας·

Όσον αφορά τήν κυρίως ταχυδρομικήν ύπηρεσίαν, διατηρεί 
αύτη έν ένεργεία 36,750 ταχυδρομικά κιβώτια, μεταβίβασε·· 
1,512.000,000 έπιστολάς (3.6 τοϊς ο ο πλέον τοΰ -'6/87). 
188,800,000 ταχυδρομικά δελτάρια (4.8 τοϊς ο/ο πλέον τοϋ 
86/87). 389,500.000 δέματα (5.6 τοϊς ο/ο π'λέσν τοΰ 8b- 
87), 1 52,300,000 εφημερίδας (0.8 τοϊς = οπ'-έον τοΰ 86/87 

καί 36,732,000 δέματα δειγμάτων (1 I .f τοϊς ο/υ πλέον 
τού 86/87 , τό όλον 2.279-532,000 (3.9 τοΐ; ο/ο πλέον 

τού 86/87. Πρός έκαστον κάτοικον τής 'Αγγλίας άναλογοΰσι 
61 έν γένει ταχυδρομικά! άποστολκί· Έκ τοΰ συνόλου τώ"'
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αποστολών τούτων εις 13, 136.000 αναβιβάζονται αί ώ; έκ. 
της έλλείψεως της προσηκούσης επιγραφής μή διαπεραιωθεΐ- 
σα·. υπό τοΰ ταχυδρομείου. Μεταξύ αύτών έρρίφθησαν εις τά 
ταχυδρομικά κιβώτια 25,726 έπιστολαί, έπ'ι τών όποιων 

έλειπεν εντελώς σημείωσις διευθόνσεως’ έν αύταΐς 1,553 πε- 
ριεϊχον τραπεζικά γραμμάτια και εντάλματα αξίας 7,111 

λιρών στερλινών.
'Όσον αφορά τάς λοιπάς ύπηρεσία.ς, ή μέν τηλεγραφική, 

ενεργούσα άπδ 6,810 γραφείων, διεβίβασε 5.3,1-03,425 τη
λεγραφήματα (.3,1 59,786 πλέον τοΰ 86.87), ή δέ περί τάς 
ταχυδρομικά; έπιταγάς διεβίβασε χρηματικά; άξια; 37.577, 
676 λιρ. στερλ., ή δέ περί τά ταχυδρομικά ταμιευτήρια συ- 
νεκέντρωσε καταθέσεις ΰπολογιζομενας κατά τό τέλος τοΰ 
έ'τους εις 53,974,000 λιρ. στερλ. (3,099,727 πλέον τοΰ 
86, 8 ί), ή δέ περί τάς ασφαλείας έπί τής ζωής καί έπί τών 

προσόδων ύπελόγισε 56,460 ώσφκλισθέντας 1,609 πλέον τοΰ 
86/87) έξ ών 6,993 γυναίκες.

Τα άκαθαριστα έσοδα τοΰ Αγγλικού ταχυδρομείου άνέβη- 
βησαν εϊς I 1,064,745 λιρ. στερλ., έξ ών, άφαιρουμένων τών 
έξόδων 8,213,405 λ. στ., προκύπτει καθαρόν έ'σοδον 2,851, 
340 λ. στ. (336,705 πλέ-.ν τοΰ 86 87)' ίσοδυναμοΰν πρός 

89 έκατομμ.υρια δραχμών !

ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Τ<· 188s

Τό ζήτημα τής έν Γαλλία οινοπαραγωγής έχει τι έξόχως 
ενδιαφέρον μετά τάς τελευταίας περί τής ελληνικής σταφίδας 
συζη-,ήσεις. Τό υπουργείου τών οικονομικών τής Γαλλίας έδη- 

μοσίευσε πρό ολίγου έκθεσιν περί τής ακριβούς καταστάσεως 
τή; κατά τό παρελθόν έτος γαλλικής οινοπαραγωγής, κατά 
τά εξαγόμενα τής όποιας άνέβη αύτη εις 30,120,000 έκα
τόλιτρα, ύπήρξε δηλαδή άνω τέρα τή; κατά τά έτη 1885, 
1886 καί 1887 καθ’ z είχεν άναβή μέχρις 28, 25 καί 24 
έκατομ. έκατολίτρων. Έν γένει ή οινοπαραγωγή τοΰ 1SS8 

προσέγγίζει τήν μέσην τών δέκα τελευταίων ετών 1878—87 
οινοπαραγωγήν,άναβαίνουσαν εις 31,800,000 έκατόλιτρα,και 
μάλιστα τήν υπερβαίνει, έάν προσθέσωμεν εις αύτήν τούς πα- 
ραχΟέντας κατά τό 1888 έν’Αλγερία οίνους, ο’ίτινες, άναβαί- 
νοντεςείς 2,728,000 έκατόλιτρα, δέν συνυπολογίζονται εϊςτό 
είρημένον ποσόν τών 30,1 20,000 έκατολίτρων, τά όποϊα τοι- 
τοτρόπως προβιβάζονται εις 32,848,000.

Λαμβανομένη; ώς βάσεως τής μέσης κατά τήν τελευταίαν 
δεκαετίαν τιμή; τών οίνων, στρεφόμενης περί τά φρ. 41.25 
τδ έκατόλιτρον, ή κατά τδ 1888 παραχθεΐσα έν Γαλλίγ. πο- 
σότης οίνου αντιστοιχεί πρός 1,250 εκατομμύρια φρ. Τδ πο
σό ν τοΰτο δέν απέχει πολύ τών εύτυχεστέρων πρό τής επιδρο
μής τή; φυλλοξήρας περιόδων, διότι ή ένιαυσία μέση αξία τής 
έν Γαλλία οινοπαραγωγής άπδ τοΰ 1861 μέχρι τοΰ 1870 
ύπολογίζεται εις 1,500 έκατομ. φρ. Έάν συνυπολογισθή καί ή 
αξία τής έν 'Αλγερία οινοπαραγωγής. ή ολική άξια τοΰ 1888 
άναβαίνει εϊς 1,362 έκατομ. φρ. δηλαδή προσεγγίζει έτι 
μάλλον τήν μέσην τής είρημένης εύτυχεστέρας πρό τής φυλ
λοξήρας περιόδου.

'Ιδού πώς κλιμακηδόν διαμοιράζεται ή έν έτει 1888 οινο
παραγωγή τής Γαλλίας μεταξύ τών σπουδαιοτέρων εις τό ζή
τημα τοΰτο νομ.ών αύτής : Herault 4,508,000 έκατόλιτρα, 
Gironde 3,000,(lOO,Audi· 2.861,000,Gard 1,4 65,000,Alger 
1,149,000, l’\ri-nees-Orientnles 1,122,000,Loir-.Jnferieure 
1,116,000, Puv-de-DAme 1.098,000, Oran 1,081,000, 
Bonches-du Rhone 996,000, Gers 933-000, Haute-Garonne 
765,000, Loir-el Cher 725,000, Cole-d' r 701,000, 
Sai>ne-et-Loire 669,000, Maine-el Loire 661,OOO, Indre-et- 
l.oire 621,000, Constantine 498,000-

Η καλλιέργεια τής αμπέλου έν 'Αλγερία μόλις χρονολογεί
ται άπδ I 5 ετών καί, ώς είδομεν, ύπολογίζεται ή έν έτει 1888 
παραγωγή της εις τδ σημαντικόν ποσόν τών 2,728,000 έκα- 
τολίτοων άξια; 1 12,53'1,000 φρ. κατά τήν έκτεθεϊσαν μέσην 
τιμήν τών φρ. 41.25 καθ' έκατόλιτρον. Μεγάλας προσδοκίας 
έχει ή γαλλική οινοποιία έκ τής αφρικανικής ηπείρου, τής 
όποιας τδ κλίμα καί τδ έδαφος εύρίσκεται ύπό όρους μεγαλει- 
τέρων έτι επιτυχιών. 'Από τοΰ 1884 είσήχθη ύπό Γάλλων 
άποίκων καί έν Τύνιδι ή κα/.λ'-έργεια τής αμπέλου, κατε- 
χουσα ήδη 33,000 στρέμματα και παραγαγοΰσα τώ 1888 περί 
τά; 15,000 έκατολίτρων οίνου, τιμωμένων τών κατωτέρων
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ποιοτήτων του άντ'ι 20—30 φρ. καί τών καλλίτερων άντι 
35—60 φρ. κα9’ έκατόλιτρον.

"ΛξιΟν παρατηρήσεως, οτι ή έκ ξηράς σταφίδα; κατασκευή 
οίνου έν Γαλλία,άναβιβασθεΐσα εί; 2,620,000 έκατόλιτρα τώ 
1887, κατέπεσεν εί; 2,220.000 έκατόλιτρα τώ 1888. Απ' 
εναντίας οί εΐσαχΟεντε; είς Γαλλίαν ξένοι οίνοι,άπό 12,258,000 
έκατόλιτρα τώ 1887, άνέβησζν είς 12.658,000 τώ 1888. 
Οι άριθμοί ούτοι Οίλουσιν έκτιμηθή δεόντως. Μεταξύ ξηράς 
και χλωρά; σταφίδας παρεμβάλλεται ή τέχνη ή οίνοπαιητική. 
Έπί τοΰ όλου και αί τάσεις τή; γαλλική; οινοπαραγωγής πρέ
πει νά ύπολογισθώσιν επίσης.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΓΓΙΛΙΑΣ

Εκ τών επισήμων πινάκων τής κινήσεως τής έμπαρικής 
ναυτιλίας προκύπτει, ότι κατά τόετος 1888 κατέπλευσαν είς 
τήν Ελλάδα 5,917 πλοία καί άπέπλευσζν έξ αύτής 5,49-4. 
Έπερίυ.ενον λοιπόν κατά τό τέλος τοϋ έ'του; 1888 εί; τούς 
λιμένα; τής Ελλάδος 453 πλοία, μεταξύ τών όποιων άδηλον 
είς πόσα καθυστερεί το φορτί -ν.

Έκ μέν τών κζταπλευσάντων πλοίων 2,518 ήσαν ύπό έλ- 
ληνικήν σημαίαν χωρητικότητας 343,677 τόνων καί 3,429 
ΰπο ξένην σημαίαν τόνων 2,051,917. Έκ δέ τών άποπλευ- 
σάντων πλοίων 2,162 ήσαν ύπύ έλλην. σημαίαν τόνων 354, 
814 κκι 3.332 ύπό ξένην σημαίαν τόνων 2,043.195. Τόσον 
κατά τού; κατάπλους όσον καί κατά τούς άπόπλου; ή έλλη- 
νική σημαία καθυστερεί έπί μέν τοϋ αριθμού τών πλοίων κατά 
2,081 πλοία (4,680 : 6,7ύ|), έπί δέ τή; χωρητικότητος 
κατά 3,396,621 τόνους (698,491 : 4,095,1 12).

Οί σημαντικότεροι μήνες έν τή κινήσει τή; εμπορικής ναυ
τιλίας τώ 1888 ήταν, όσον άφορα τήν χωρητικότητα τών 
πλοίων, έπί μέν τών κατάπλων δια τά έλληνικά πλοία ό δε- 
κε'μβριος (.2,601 τόν.;, ό αύγου ;το; (38,1 95) καί ό Ιούνιος 
(33,973), καί δια τά ξένα πλοία ό ίουλιο; (298.356 τόν.;, 
ό αΰγουιτο; (2 17.459) καί ό σεπτέμβρίος (200,000 j, έπί δέ 
τών απόπλων δια τα έλληνικά πλοία ό μάρτιος (47,835 τόν.), 
ό σεπτέμβρίος (35,450) καί ό μάϊο; (43,524) καί διά τά 
ξένα πλοία ό μάϊο; (243,014 τόν.), ό αύγουστο; (217,459) 
καί ό σεπτέμβρίος (200,83 4). Α.


