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ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟϊ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

Έάν έπρόκειτο νά άναλύσωμεν τούς φόρους μέχρι τής 
τελικής αύτών επιβολής, όέν υπάρχει άμφιβολία, ότι οί 
πλεΐστοι αύτών έπιβαρόνουσι τό εισόδημα τών φορολο
γούμενων, είς τό όποιον, κατά τό μάλλον ή ήττον, ένιαυ- 
σίως επαναλαμβανόμενοι, άποβλέπουσι. Παραλείπω τούς 
φόρους εκείνους, οιτινες, εισερχόμενοι, τρόπον τινα, εις 
τήν ζαρδίαν αύτήν τοϋ κεφαλαίου, σταματώσι τήν κανο
νικήν λειτουργίαν αύτής.

’Αρκεί νά ύποθέσωμεν ότι τοιοϋτοι φόροι άποτελοϋσι 
τό κύριον τής έν τή επικράτεια φορολογίας, ινα συλλά- 
βωμεν γενικήν έννοιαν περί τής ταχύτητος, μεθ’ ής επέρ
χεται ή ένδεια έν τή κοινωνία. Τότε χαλαροΰται τό αί
σθημα τής άποταμιεύσεως, οί άνθρωποι ζώσιν άπό ημέ
ρας είς ημέραν, τό δέ αίσθημα τής προσωρινότατος προσ
βάλλει τά θεμέλια τής αιώνιας ζωής τών λαών. Εύτυχώς 
οί φόροι ουτοι άπαντώνται είς παροδικάς τής άνθρωπό- 
τητος έποχάς, τάς οποίας αί κοινωνικαί συμφοραί έξα- 
γνίζουσι καί ή πικρά πείρα συνετίζει.

Έν τοΐς άνωτέρω έχω ύπ’ όψιν ούχί τό όνομα άλλά 
τήν ύπόστασιν τοϋ φόρου έπί τοϋ κεφαλαίου. Έν ταΐς 
Ήνωμέναις ΙΙολιτείαις τής ’Αμερικής ό φόρος επιβάλλε
ται έπί τοϋ κεφαλαίου όνοματικώς, επιβαρύνει δέ τό εΐσό-
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δημα κατ' ούσίαν. Έν γένει, καθώς παρατηρεί ό Rieardo, 
ό φόρος δέν προσβάλλει άναγκαίως τό κεφάλαιον διά μό
νον τόν λόγον ότι επιβάλλεται έπ’ αύτοϋ, και τάνάπαλιν 
τό εισόδημα διότι ορίζεται έπί τούτου. Έάν πρέπει νά πλη
ρώνω φόρον 1000 δρ. έπί ενιαυσίου εισοδήματος 10000, 
ό φόρος ούτος είναι έπί τοϋ εισοδήματος, έάν περιορίζω 
τάς δαπάνας μου είς 9000 δο., καί έπί τοϋ κεφαλαίου, έάν 
εξακολουθώ νά δαπανώ όλας τάς 10000 δρ. Δεδό- 
σθω, ότι τό εισόδημα τοϋτο παράγεται έκ κεφαλαίου 
100000 δρ. Έάν τοϋτο φορολογήται δι’ 1 τοΐς ο ο, ιδού 
ό φόρος τών 1000 δραχ. όστις, κατά τάς άνωτέρω δια 
κρίσεις είναι πράγματι ή έπί τοϋ εισοδήματος, ή έπί τοΰ 

κεφαλαίου.
Υποθέτω έν τούτοις, ότι καί οί φόροι είναι λελογισμέ

νοι καί οί καταβάλλοντες αύτούς συνετοί. Έν γένει 
μεταξύ τών πρός τό εισόδημα ιδίως άφορώντων υπάρχει 
μεγάλη ποικιλία, διότι ύπάρχουσι φόροι βαθύτερου Οέτον- 
τες τήν χεΐρα καί φόροι ήττον απαιτητικοί· οί μέν άφίνου- 
σιν ικανήν μερίδα διαθέσιμον τοϋ γενικού τής χώρας εισο
δήματος είς περαιτέρω προβιβασμόν τής εθνικής έργασίας, 
οί δέ εισέρχονται είς τό ακαθάριστον έθνικόν εισό
δημα μετ’ όλιγωτέρας εύλαβείας. Καθόλου είπεΐν, οί φό
ροι έπί τοϋ θρεπτικών καί ένδυματικών ούσιών φλεβοτο- 
μοϋσιν έπαισθητώς τό βαλάντιον τοϋ έργατικοϋ ανθρώ
που, ένώ μόλις κινοϋσι τήν περιέργειαν τοΰ απόρου καί 
πολύ όλιγώτερον τοϋ πλουσίου. Άφ’ έτερου οί φόροι έπί 
τής πολυτελείας ούδεμίαν ή έλαχίστην άσζοϋσιν έπιρροήν 
έπί τών πενομένων τής κοινωνίας τάξεων. Έν τούτοις 
οί έζ τής άντιθέσεως ταύτης ενδιαφερόμενοι πληθυσμοί 
διατελοϋσιν είς άζραν άπ' άλλήλων αριθμητικήν άπόστα- 
σιν. Άφ’ ένός τά έκατομμύρια τών άνθρώπων καί άφ’ 
ετέρου αί χιλιάδες μόνον αύτών. Έάν ύπό τήν έποψιν 
ταύτην κατατάξωμεν τάς φορολογικός λεπτομέρειας, προ

κύπτει τό έξής έπί τοϋ όλου πόρισμα· ότι ή γενική κατα- 
νάλωσις ζαί επομένως ή κοινή τοϋ λαοϋ ζωή έπιβαρύνε- 

ται απανταχού διά τών έν ίσχύϊ φορολογικών μεθόδων 
άσυγκρίτω τω λόγω πλειότερον. ’Άράγε δέν είναι δυνα
τόν νά εύρεθή φόρος τις, δυνάμενος νά χρησιμεύση ώς 
άντιζύγιον τής ειμαρμένης ταύτης περί τά φορολογικά 
άνισότητος ;

Γπολαμβάνω τόν φόρον τούτον άποβλέποντα μάλλον 
πρός τάς εύπορους τήν κοινωνίας τάξεις, ώστε ένώ όλοι 

τής οικονομικής ζωής οί μικροί, οί μέτριοι καί οί μεγά
λοι συνεισφέρουσιν είς τάς έθνικάς άνάγζας άπό ίσότητος 
άναλογικής, δέκα π. χ. τοΐς εκατόν έκαστος, οί εύπορώ- 

τεροι νά καταβάλλωσι ζαί τι πλέον. Τό πλέον τοϋτο 
είναι ή βάσις τής φορολογικής ισορροπίας, διότι δέκα τοΐς 
ο ο έπί εισοδημάτων χιλιοδράχμων είναι πολύ σημαντι- 
ζώτερον όμοιων δέκα τοΐς ο[ο έπί εισοδημάτων μυριοδράχ- 
μων ή δεκάκις μυριοδράχμων. Τί ύπολείπεται είς τά πρώ
τα ζαί τί είς τά δεύτερα διά τήν θεραπείαν τών βιωτιζών 
άναγζών ! Ό κοινός λοιπόν νοϋς έπιτακτικώς διακηρύτ
τει, ότι ή τής άριθμητιζής άναλογίας φορολογική ίσότης 
είναι ειρωνεία, ζαί ότι ή πολιτειακή έννοια τοϋ δόγματος 
τής άναλόγως τής περιουσίας συμμετοχής όλων είς τά 
δημόσια βάρη άνήζει εις εύρύτερον όλως πρακτικόν τής 
άναλογίας ύπολογισμόν.

ΊΙ φορολογική αύτη εποψις δέν είναι άγνωστος έν τη 
οικονομική τών έθνών πρακτική. Ήδη άπό τής έποχής 
τοϋ Σόλωνος διετυπώθη έν τή Αθηναϊκή οικονομία ή 
άρχή τής άπό πάσης φορολογίας έξαιρέσεως ορίου τίνος 
τών πρός ζωάρκειαν απολύτως άναγκαίων εισοδημάτων, 
καθώς καί τής κατά προϊοϋσαν άναλογίαν μείζονος φορο
λογικής έπιβαρύνσεως τών εύρωστοτέρων τής κοινωνίας 
τάξεων. "Ωστε έάν πρόκειται νά άντληση τις μαθήματα 
έκ τής νεωτέρας οίζονομικο-πολιτιζής διαπλάσεως τής
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’Αγγλοσαξωνικής φυλής, έν ή ό έν λόγω φορολογικός 
συνδυασμός ιδιαιτέρως καί έγγύτερον πρός τούς ήμετέ- 

ρους χρόνους έμελετήθη, δέν πρέπει νά λησμονήση τά 
στοιχεία ιδέας, ήτις διαβαίνει τούς αιώνας καί τά έθνη, 
ζαΐ ώς άπό ένστικτου αναφαίνεται έν τη ούσία τών ελευ
θέρων θεσμών, ύπό τάς ώραιοτέρας αύτών επόψεις, τήν 
'Ελληνικήν έν τή άρχαιότητι καί τήν ’Αγγλικήν έν τή 

νΰν εποχή. Τοιαύτη ιδέα νά φορολογηΟώσι βαρυτερον οί 
μεγάλοι τών έθνών, Οά έθεωρεΐτο έν τή εποχή τής δουλεί
ας τών πολλών ώς βλασφημία άξια τής άγχόνης. Έν 
τούτοις κατά τό 1798 διετυπώΟη ύπό τοΰ μεγαλεπιβόλου 
Pitt άπό τοΰ έλευθερωτέρου βήματος τής νεωτέρας πολι
τειακής ζωής, τό δέ ’Αγγλικόν Κοινοβουλίου άπετέλεσεν 
έκ τών σπλάγχνων αύτής τόν έκτοτε άνά πάσαν τήν Εύ
ρώπην γνωστόν καταστάντα ύπό τό όνομα income-tax, έπί 

τοΰ εισοδήματος φόρον.
ΔιηρέΟησαν είς πέντε κατηγορίας οί εις τόν φόρον τού

τον ύποκείμενοι· ή κατάταξις δέ αΰτη άκόμη καί νΰν ύφί- 
σταται. Έν τή πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται δλα 
τά έκ τής γής άπορρέοντα ή μετ’ αύτής συνηνωμένα ει
σοδήματα (γαΐαι παντός είδους, κτίρια, οίζίαι, αρχοντικά 
μέγαρα κλπ.). Έν τή δ ευ τέρα κατηγορία περιλαμ
βάνονται τά αύτά κτήματα, καθόσον ένεργεϊται ή κάρπω- 
σίς των διά καλλιέργειας είτε έκ μέρους τών ιδιοκτη
τών είτε έκ μέρους τών μισθωτών. Έν τή τρίτη κατη
γορία περιλαμβάνονται τά έξ έθνιζών, ιθαγενών καί μή, 
δανείων εισοδήματα. Έν τή τ ε τ ά ρ τ η κατηγορία περι
λαμβάνονται τά βιομηχανικά, έμπορικά και έν γένει έπαγ- 
γελματικά κέρδη, τά έκ τών ανωνύμων εταιριών, έκ τών 
κυκλοφορουσών αξιών, τών σιδηροδρόμων, μεταλλείων 
διωρύγων, αλιείας, φωταερίου κλπ. Έν τή πέμπτη 

κατηγορία περιλαμβάνονται αί συντάξεις καί οί παντός 
είδους δημόσιοι μισθοί.
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.Ό φόρος ούτος έπεβλήθη ζατά πρώτον έπι τών ύπερ- 

βαινόντων τάς GO λιρ. στερ. ένιαυσίων εισοδημάτων, έκ 
τών όποιων άπήτησε διά τάς άνάγζας τοΰ δημοσίου 10 
τοΐς ο’ο. Καταργηθείς δέ τώ 1802 άνενεώθη τώ 1803, 
μετερρυθμίσθη έπί μετριωτέρας κλίμαζος τω 1806, όσον 
άφορα τά εισοδήματα άπό 50—150 λ. στ., καί διέμεινεν 
έν ίσχύϊ μέχρι τοΰ 1816, οτε τό δεύτερον ζατηργήθη. 
Κατά τήν δεζαεπταετή ταύτην έν ένεργεία περίοδον, δια- 
ζρινομένην τό πλεΐστον έζ τών μεγάλων τοΰ αίώνος πο
λεμικών περιπετειών, ό έπί τοΰ εισοδήματος φόρος είσή- 
γαγεν έντός τοΰ δημοσίου τής Αγγλίας θησαυρού 
168560000 λ. στ. ήτοι 4749907200 δραχ. (περί τά 280 
έζατ. ένιαυσίως ζατά μέσον όρον) διά δαπάνης 3740560 

λ. στ. έπί τών όλων εισπράξεων.
Άπό τοΰ 1816 ή μηχανή τοΰ φόρου τούτου τίθεται 

είς αχρηστίαν έν Αγγλία έπί ολόκληρον είκοσιπενταετίαν 

μέχρις ου τώ 1842 τά απειλητικά έ?.λείμματα τών προϋ
πολογισμών έχρησίμευσαν είς τόν peel, όπως εις τόν Pitt 
οί μεγάλοι πολεμικοί αγώνες τώ 1798, ώς άφορμή νέας 
εισαγωγής τοΰ έπί τοΰ εισοδήματος φόρου. Επομένως 
έπεβλήθη ούτος διά τριετίαν έπί τών ύπερβαινόντων τάς 
150 λ. στ. ένιαυσίων εισοδημάτων. ’Ανανεωθείς δέ έπί- 
σης διά τριετίαν τώ 1845 ζαΐ 1848, έψηφίσθη ένιαυσίως 
τώ 1851 ζαΐ 1852, έπί έπταετίαν τώ 1853, άπό δέ τοΰ 
1860 άποτελεϊζανονιζόν πόρον τών ένιαυσίων Αγγλικών 
προϋπολογ ισμών, οϊτινες άφορώντες είς μόνα τά ύπερ- 
βαίνοντα τάς 100 λ. στ. ένιαύσια εισοδήματα (1), παρε-

(1) Υπάρχει έν τούτοις έξαίρεσίς τις, όσον άφορα τά μεταξύ 
100—200 λ. στ. ένιαύσια εισοδήματα, διότι άοίνεται έν αύτοΐς 
αφορολόγητος ή ποσότης 60 λ. στ.. Τήν εκπτωσιν ταύτην έπεκα- 
λέσθησαν 156305 άτομα τω 1853, μέχρις αθροίσματος 9 f έκατ. 
λ. στ., καί 237935τώ 1867, μέχρις αθροίσματος 14 | έκατ. λ.σ. 
Έπί τών άνω τών 200 λ. στ. ένιαυσίων εισοδημάτων ούδείς περί 

έκπτώσεως λόγος.
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δέχθησαν χατά τά τελευταία έτη τάς έπομένας φορολο

γικός μονάδας.

Έτι
1864 2, 91 τοΐς ο)ο

- |
1868

1865 2, 50 » 1869
1866 1, 66 » 1870
1867 1, 66 »

' Φορολογιχή ftovac
2, 08 τοΐς ο)ο
2, 50
2, 08

»
»

τής φορολογίας ταύτης εισπράξεις τ 
Ί τής ’Αγγλίας άνέβησαν τώ 1872—' 
στ. αί’τινες διανέμονται ώς εξής μεταξύ τών

τοΰ οημο-
73 είς

- - ί
Γ'

Αί άπό ■ 
σίου θησαυρού 
7402701 λ. 
προμνησθεισών 5 φορολογικών κλάσεων : Α’ 2539000·— 
Β' 329581·— Γ' 712123 — Δ 3309745 — Ε 452312. 
*Β σημαντικωτέρα όθεν πρόσοδος άνήκει είς τήν φορολο
γίαν τής άχινήτου κτήσεως χαί τής έπαγγελματικής 
βιομηχανίας, αί’τινες, ώς προερρέθη, άποτελοΰσι τήν Α' 
καί Δ' φορολογικήν τών εισοδημάτων ζλάσιν.

Έάν έζ τών εισπράξεων τού έπί τοΰ εισοδήματος φό
ρου μελετήσωμεν τάς τάσεις τών ’Αγγλικών εισοδημά
των, ή τελευταία δεκαπενταετία 1858—72' παρέχει τά 
εξής πορίσματα. Άπό 327138800 λ. στ. τώ 1858 προ- 
εβιβάσθησαν τά άνω τών 100 λ. στ. ένιαύσια εισοδήματα 
είς 358340000 τώ 18G3, είς 423772000 τώ 1867 καί 
είς 482036000 τώ 1872. Έν διαστήματι λοιπόν 15 
έτών ό προβιβασμός τών ’Αγγλικών εισοδημάτων ύπολο- 
γίζεται είς 47 τοΐς ο ο ήτοι λ. στ. 154897200. ΙΙρέπει 
άναλόγως νά συμπεράνωμεν ότι καί τά κατώτερα τών 
100 λ. στ. ένιαύσια εισοδήματα δέν καθυστέρησαν είς τό 
στάδιον,'έφ’ όσον καθ’ άπαντα τά στρώματα τής κοινω
νίας διεδόθη ή εύπορία. Άπόδειξις τά μεγάλα ημερομί
σθια τοΰ λαοϋ καί ή άνάπτυξις τών κοινών καταναλώ- 
σεών του. Δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς στοιχεΐον συγ- 
κρίσεως οί έπί τών πνευματωδών ποτών είσπραττόμενοι 
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τελωνιακοί δασμοί* άπό 19979864 λ. στ. τώ 1859 άνέ
βησαν ουτοι είς 32445793 τώ 1873. Αύξησις έντός 14 

έτών κατά 12 έκατομ. λ. στ.
Ή πειραματική, ούτως είπεΐν, άνάλυσις αύτη άποδει- 

κνύει ότι ό έπί τοΰ εισοδήματος φόρος κατ’ ούδέν παρα
κωλύει τήν οικονομικήν τών έθνών άνάπτυξιν, όταν αύτη 
στηρίζηται έπί προοδευτικών παραγωγής όρων. Καθώς 

παρατηρεί ό Mill, φόρος συνετώς έπί τοΰ εισοδήματος έπι- 
βεβλημμένος, ύπόκειται έκ τής έννοιας τοΰ δικαίου, είς 
όλιγωτέρας απέναντι τών λοιπών φόρων αντιρρήσεις. Ό,τι 
δύναται νά τώ άντιταχθή, έν τή θλιβερά καταστάσει τής 
δημοσίας ήθικής, είναι ή αδυναμία τής έξακριβώσεως τοΰ 
πραγματικού εισοδήματος τών φορολογούμενων. Δέν είναι 
μεγάλης σημασίας ή ύποτιθεμένη αύστηρότης είς τή*· 
έξανάγκασιν αύτών περί τήν δήλωσιν τοΰ εισοδήματος 
των. Μία τών κοινωνικών νόσων είναι ή προβαίνουσα 
όσημέραι συνήθεια τοΰ διατηρεΐν ή έπιδεικνύειν βιωτικήν 

άπόλαυσιν, έκπροσωποϋσαν εισόδημα άνώτερον τοΰ πραγ
ματικού. Θά ήτο λοιπόν ώφελιμώτατον διά τούς έχοντας 
τήν αδυναμίαν ταύτην, έάν τό άθροισμα τών εισοδημά
των αύτών ήτο ακριβώς καί γενικώς γνωστόν, είς τρόπον 
άφαιροΰντα τόν πειρασμόν τής δαπάνης πέραν τών δυνά- 
μεών των, ή τής άπέναντι τών πραγματικών προτιμή

σεως τών έπιδεικτικών μάλλον άναγκών.
Ύπό τήν έποψιν τής έξερευνητικής φύσεώς τού έπί 

τοΰ εισοδήματος φόρου, βεβαίως ούδεμία ύπάρχει δύνα- 
μις διά τόν μάλλον πειθήνιον λαόν, όπως είσαγάγη τούς 
δημοσίους είσπράκτορας είς τά άπόκρυφα τών φορολο- 
γουμένων πρός έξακρίβωσιν τής πραγματικής περιουσίας 
αύτών. Έάν άφ’ ένός δύναται νά βεβαιωθή τό αίθροισμα 
τών μισθωμάτων, τών ημερομισθίων, τών προσόδων καί έν 
γένει τών σταθερών εισοδημάτων, άφ’ ετέρου ύπάρχουσι 
ποικίλα έπαγγέλματικά κέρδη καί μάλιστα έμπορικά, τήν 
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σημαντιχότητα τών οποίων καί αύτό τό ενδιαφερόμενοί 
πρόσωπον πολλάχις αγνοεί, πολύ δέ όλιγώτερον δύναται 
ό είσπράκτωρ νά προσέγγιση. Κατά πρώτιστον όθεν λό
γον ό έπί τοϋ εισοδήματος φόρος στηρίζεται έπί τών δη
λώσεων τών φορολογουμένων. Αί δέ κατ’ αύτάς έπαλη 
Θεύσεις χρησιμεύουσι μόνον καθ’ άς περιπτώσεις τό ψευ
δές τής οηλώσεως είναι καταφανές· έν τούτοις καί κατά 
τάς περιπτώσεις ταύτας άτελής εΐναι ή βοήθεια τών έπα- 
ληθεύσεων άπέναντι τής κακής πίστεως, ήτις δύναται 
έκ προοιμίων, διά ψευδοβιβλίων καί δολίων έν αύτοϊς έγ- 
γραφών ή παραλείψεων, νά ματαιώση όλα τά μέσα τής 
έξελέγξεως. Τοιουτρόπως μεθ’ όλας τάς λογικάς καί επι
εικείς βάσεις του (προσθέτει ό Mill) ό έπί τοϋ εισοδήματος 
φόρος άποβαίνει έν τή έφαρμογή άνισος καί μάλιστα τοϋ 
χειροτέρου κατά τοϋτο είδους, ύπό τήν έννοιαν ότι έπιβα- 
ρύνει τόσω μάλλον τόν φορολογούμενου, όσω ούτος εΐναι 
πλέον εύσυνείδητος.

Άλλ’ ή εποψις τώνπερίτήνβεβαίωσιν τοϋ φορολογητέου 
εισοδήματος έλαττωμάτων τοϋ φόρου έχει πολλήν ανα
λογίαν πρός τήν έπί τών βαρέων τελωνίακών δασμών 
ένεργουμένην λαθρεμπορίαν. Βεβαίως εις ύπερβολήν τα
μιευτικός έπί τοϋ εισοδήματος φόρος ύπερεθίζει τάς τάσεις 
πρός άπόκρυψίν. Άφ’ έτέρου ή κανονική καί σταθερά με- 
σολάβησις τής κοινωνικής δικαιοσύνης δύναται νά χρη- 
σιμεύση,άπό παραδειγματικών τινων τιμωριών, ώς συστα
τικόν τής φορολογικής λειτουργίας φάρμακον. 'Υποθέτω 
όμως ότι έπί τέλους κατωρθώνουσιν οί πονηροί τήν άπό- 
κρυψιν τοϋ εισοδήματος αύτών δέν εΐναι λόγος άποχρών, 
όπως οί τίμιοι άρνηθώσι τήν οικονομικήν πρός τάς άνάγ- 
κας τής πολιτείας βοήθειάν των. Ύπάρχουσι πολλω χεί- 
ρονες πονηροί, οί κλέπται καί οί λησταί, οΐτινες ού μόνον 
τά ίδια κρύπτουσιν, άλλά καί τά τών άλλων άφαιροϋσι, 
χωρίς έντεϋθεν οί έργατικοί άνθρωποι ή νά σταυρώνωσι 

ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΓ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
τάς χεΐρας, ή νά άρνώνται τούς φόρους αύτών. "Ινα δώσω 
γενικήν τινα έννοιαν έπί τής Αγγλικής διαδικασίας πρός 
άνακάλυψιν τών κατά τήν φορολογίαν τοϋ εισοδήματος 
καταδολιεύσεων, άρκεϊ ή παρατήρησις, ότι κατά τό 
18G4 έπί 350412 έγγεγραμμένων φορολογουμένων, 40 
τοΐς οΐο, άπέχρυπτον τά είσοδήματά των, χατορθωθείσης 
δέ τής άνακαλύψεως 25 τοΐς ο^ο, έμειναν 15 μόνον τοΐς 
ο ο όπως κατισχύσωσιυ έπί τέλους τής φορολογικής μη
χανής, δηλαδή ποσότης, ήτις κατά μέσον όρον έν τοΐς 
πλείστοις τών κοινωνικών θεμάτων πρέπει νά θεωρηθή ώς 

κλήρος τών πονηρών τοϋ ανθρώπου τάσεων.
’Εν γένει ή μέθοδος, έφ’ ής λειτουργεί έν Αγγλία ό έπί 

τοϋ εισοδήματος φόρος, παριστά μείζονας δυσκολίας, όσον 
άφορα τήν Δ' φορολογικήν κλάσιν, τήν άπό τής κυρίως 
έπαγγελματικής τούτέστι βιομηχανίας. Αί λοιπαί πλά
σεις εΐναι, έκ τής φύσεως τών κατ’ αύτάς εισοδημάτων, 
μάλλον εύεξέλεγτοί καί επομένως όλιγωτέρων διατυπώ
σεων έχουσιν άνάγκην.—Προσκαλούνται οί έχοντες εισό
δημα άνω τών 100 λ. στ. διά προκηρύξεων, προσηκόν- 
τως δημοσιευόμενων, ΐνα δηλώσωσίν έντός 21 ημερών τά 
εισοδήματα αύτών. Ύπάρχουσι τέσσαρες, κατά τον άνά 
χεΐρας μηχανισμόν, βαθμοί δικαιοδοσίας. Ό πρώτος άνή- 
κει είς τούς διανεμητάς, τρόπον τινα, ύποδεεστέρους ύπαλ- 
λήλους (assessors), ό δεύτερος είς τούς έλεγκτάς, ό τρίτος 
είς τούς ειδικούς έφορους καί ό τέταρτος είς τούς γενικούς 
έπιτρόπους. Ιδού πώς συνάπτονται αί καθ’ έκαστον έρ
γασία'. πρός συμπλήρωσιν τής έπί τοϋ εισοδήματος φο

ρολογικής έπιβολής.
Κατά πάσαν συνοικίαν ύπάρχουσι δύο ή πλείονες δια- 

νεμηταί (assessors), οί όποιοι κατόπιν τών προκηρύξεων 
είδοποιοΰσι καί κατ’ οίκον τούς φορολογούμενους περί 
τής δηλώσεως αύτών, συντάττουσι δέ κατάλογον όλων 
όσους είδοποίησαν, έν Ιδιαιτέρα τοϋ όποιου στήλη μνη- 
μονεύονται οί έμπροθέσμως δηλώσαντες καί οί παραλίώ 



ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 251250 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

ψαντες τό καθήκον τοΰτο. Οί κατάλογοί ουτοι παραδί
δονται είς τούς έλεγχτάς, οιτινες εΐδοποιοΰσι τούς τυχόν 

μή είδοποιηθέντας ύπό τών διανεμητών φορολογουμένους. 
Έν τούτοις οί διανεμηταί έπί ποινή 20 λ. στ. εμφανίζον
ται ένώπιον τών έφορων χαί βεβαιοΰσι ένόρκως, ότι έποι- 
ήσαντο τάς νομίμους πρός έκαστον φορολογούμενον ειδο
ποιήσεις. "Αμα έντός άναλόγου χρόνου οί έλεγκταί άπο- 
περατώσωσι τάς έπί τών δηλώσεων μελετάς αυτών, παρα
δίδονται αύται είς τό συμβούλων τών έφορων. Έάν ούτε 
οί έλςγκταί ούτε οί έφοροι συλλαμβάνωσι εύλογον τινα 
ύπο'νοιαν περί τής ειλικρίνειας τής δηλώσεως, έπιβάλε- 
λεται άμέσως ύπό τών τελευταίων ό κανονικός έπί τοΰ 
όλιχοΰ εισοδήματος φόρος. Έάν έγείρωνται ύπόνοιαι περί 
δολιότητος ή ή δήλωσις εΐνε άτελής, οί έφοροι κρίνουσι 
έκ τών ένόντων καί έπιβάλλουσι, χατά τό μετρ ον τής άπό 
τών πραγμάτων πλήρους, κατά τό μάλλον ή ήττον, συν- 
ειδήσεως, τόν νενομισμένον έπί τοΰ εισοδήματος φόρον.

Καί οί έλεγκταί καί οί φορολογούμενοι δύνανται νά 
έκχαλέσωσι τήν άπόφασιν τών έφορων ένώπιον τών γε
νικών έπιτρόπων, οιτινες έχουσι τήν τελειωτικήν κρίσιν, 
διατάσσοντες άποδείξεις, έξετάζοντες μάρτυρας, έπιβάλ- 
λοντες όρκους, καί Οέτοντες ζητήματα εις τούς φορολο
γουμένους, είς τά όποια ουτοι όφείλουσιν έπί ποινή 20 
λ. στ. χαί τριπλή φορολογία νά άπαντήσωσιν έμπροθέ- 
σμως. Οί γενικοί έπίτροποι άποτελοΰσι τήν στέγην τής 
οικοδομής. Κατά πάσας δέ τάς ύπ’ αύτών έρεύνας ύπάρ- 
χει είδος τι αντιδικίας μεταξύ ελεγκτών καί φορολογου 
μένων, πρός τούς όποιους κοινοποιούνται όλα τά ύπό άμ- 
φισβήτησιν θέματα. Οί φορολογούμενοι δύνανται νά προσ- 
χληθώσι καί εις προφορικήν ένώπιον τών γενικών έπιτρό
πων έξήγησίν. Έάν μεθ’ όλας τάς έξετάσεις ταύτας οί 
γενικοί έπίτροποι πεισΟώσι περί τής δολιότητος κατά τήν 
δήλωσιν, ή ότι οί μή ύποβαλόντες τοιαύτην έχουσιν ένΐ- 

αύσιον εισόδημα έντός τών ορίων τοΰ φορολογικού νόμου, 
τούτέστι άνω τών 100 λ. στ., έπιβάλλουσι τότε τριπλοΰν 
είς τούς φορολογουμένους τούτους τέλος έπί τοΰ άνακα- 
λυφθησομένου ύποφόρου εισοδήματος των.

Ιδιαιτέρως πρέπει νά μελετηθή ή περί τάς δηλώσεις τών 
φορολογουμένων μέθοδος, πρό πάντων καθ’ όσον άφορα 
τήν περί τά κέρδη λίαν εΰμετάβολον Δ' κλάσιν, καθόσον 
αί λοιπαί δέν παρέχουσι μεγάλας δυσχερείας διά τό, ώς 
προερρέθη, εύεξέλεγκτον τών εισοδημάτων αύτών. Οί μέν 
έμποροι, οί κυρίως λεγόμενοι βιομήχανοι καί οί καρπούμε- 
νοι χτήματα έκτός τής Μεγάλης Βρετανίας κείμενα όφεί- 
λουσι νά δηλώσι τό κατά μέσον όρον άθροισμα τών είσο- 
δημ.άτωναύτών, καθ’ έκαστον τών τριών τελευταίων έτών, 
άπό τοΰ έμπορίου, τής βιομηχανίας καί τών κτημάτων αύ
τών. "Οσον αφορά τάς έμπορικάς έταιρίας, οί διευθυνταί αύ
τών δηλοΰσι περιπλέον τούς συνεταίρους των, οιτινες έπί- 
σης δηλοΰσιν ιδιαιτέρως τό άθροισμα τών εταιρικών είσο* 
δημάτων αύτών. Οί λοιποί έπαγγελματίαι, ώς καί οί έχον
τες μ.ή κανονικά εισοδήματα, δηλοΰσι μόνον τό κατά τό 
προηγούμενο·; έτος άθροισμα τοΰ εισοδήματος των. Οί 
καρπούμενοι κινητάς άξίας, τοποθετημένας έκτός τής 
Μεγάλης Βρεττανίας, δηλοΰσι ό,τι έλαβον ή κατά πιθα- 
θανότητα Οά λάβωσι κατά τό ένεστώς έτος. Οι έχοντες 
εισόδημα μή προβλεπόμενον είδιχώς υπό τοΰ νόμου, δη- 
λοΰσι τό άθροισμα τών ένιαυσίως πραγματοποιηθέντων 
εισοδημάτων αύτών, κανονίζεται δε ή κατά μέσον όρον 
φορολογητέα ποσότης άπό συνεννοήσεως αύτών μετά τών 
γενικών έπιτρόπων.

Έκτός τοΰ εισοδήματος των όφείλουσιν οί δηλοΰντες 
νά σημειώσι τά ονόματα τών ύπαλλήλων αύτών, καθώς,άν 
εΐναι αντιπρόσωποι ετέρων, τά ονόματα καί τήν διαμονήν 
έκείνων διά λ)σμόν τών οποίων ένεργοΰσι, καθώς καί 
ποιον έκ τών προσώπων τούτων είναι φορολογήσιμον κατά 
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την έννοιαν τοΰ νόμου. Έάν πρόκειται περί έταιρίας, ή 
δήλωσις πρέπει νά περιλαμβάνη και τό καταστατικόν 
αύτής-

Έάν φορολογούμενος τις βεβαιωθή έν τή προηγουμένως 
άναπτυχΟείση εξελεγκτική διαδικασία ώςτοιοΰτος,καταδικά- 
ζεταιύπότών γενικών επιτρόπων,διά τήν περίπτωσιν τής μή 
ύποβολής δηλώσεως,είς πρόστιμου 20λ. στ. Άπαλάσσεταΐ 
δέ έάν, πρό τής καταδιώξεώς του εις πληρωμήν αύτοϋ, 
ύποβάλη τακτικήν και πιστήν δήλωσιν, ή καί άρξαμέυης 
τής καταδιώξεώς, έάν οί γενικοί έπίτροποι πεισθώσιν,ότι 
ή έλλειψις δέν προήλθεν έκ δολιότητος. Έπί ατελών δη
λώσεων οί έπίτροποι δύνανται νά χορηγήσωσι ιδιαιτέραν 
προθεσμίαν πρός συμπλήρωσιν αύτών.

Ύπέρ τών φορολογουμένων τής Δ' κλάσεως έπενοήθη 
είδος τι φορολογικής συνδρομής, άπαλάσσον αύτούς τών 
ένοχλήσεων τής ένιαυσίου δηλώσεως. Δύνανται έπί βεβαι
ώσει τών κατά τό ένεστώς έτος εισοδημάτων αύτών νά 
συμφωνήσωσι μετά τών γενικών έπιτρόπωυ περί πληρω
μής κατ’ άποκοπήν, τρόπον τινα, φόρου διά τά επόμενα 
τρία έτη, μετά προσθήκης είς τό συμπεφωνημένον ποσόν 
5 τοΐς ο)ο. Έάν άποδειχθή ότι οί φοροσυνδρομηταί ουτοι 
έδολιεύθησαν, άκυροΰται ή άνωτέρω συμφωνία, επιβάλ
λεται ό άνήκων φόρος καί περιπλέου πρόστιμου 50 λ. στ.

Έν γένει ή έπί τοΰ εισοδήματος φορολογία συνδυάζε
ται πρός σπουδαίαν έποψιν επιείκειας σχετικώς πρός τούς 
μετά τήν έναρξιν τοΰ φορολογικού έτους όπωςδήποτε 
άτυχοΰντας έν τώ σταδίω τών ύποθέσεων. Έάν διακό- 
ψωσι τήν έξάσκησιν τοΰ έπαγγέλματός των (εκτός άν με- 
τεβίβασαν τοΰτο είς έτερον), έάν ήλαττώθησαν τά εισοδή
ματα των ύπό τόν έλάχιστον όρον όστις είχε ληφθή ώς 
βάσις τής φορολογίας, άναφέρονται πρός τούς γενικούς 
επιτρόπους, οίτινες δύνανται νά άναθεωρήσωσι τό οικείου 
μέρος τοΰ φορολογικού πίνακος, καί έάν ό φόρος έπλη- 

ρώθη ήδη, διατάττουσι τήν έπιστροφήν άναλόγου μέρους. 
Κατά τάς οικονομικός τών έτών περιπετείας διαποικίλλε
ται καί ό άριθμός τών σχετικών έπίτοΰ προκειμένου αιτήσε
ων. Τοιουτοτρόπως κατά τό 1865 ύπεβλήθησαν τοιαΰται 
πρός έπιστροφήν τοΰ φόρου, όλοκ7^ήρου ή κατά μέρος,αι
τήσεις 113495, τώ 1866 κατέβησαν αύται είς 94827, τω 
1867 έτι μάλλον είς 90773, ινα άναβώσι τώ 1868 είς 
104720 καί τώ 1869 είς 112877.

Τοιοΰτος άπό γενικής τίνος έπόψεως είναι ό έν ’Αγγλία 
μηχανισμός τοΰ έπί τοΰ εισοδήματος φόρου. 'Όσα τών 
νεωτέρων έθνών ήκολούθησαν τό σύστημα τοΰτο τής φο
ρολογίας, έτροποποίησαν αύτό άναλόγως τών κοινωνικών 
αναγκών των. Τοιουτοτρόπως έν ταΐς Ήνωμέναις ΙΙολι- 
τείαις τής 'Αμερικής ό έπί τοΰ εισοδήματος φόρος άπέ- 
βλεψε τό κατ’ άρχάς είς εύρύτερον κύκλον εισοδημάτων, 
άκολούθως περίωρίσθη είς τά ανώτερα τών 1000 δολα
ρίων (6 χιλ. δραχ.), μέχρις ού περίωρίσθη έτι μάλλον είς 
εύπορώτερον ορίζοντα εισοδημάτων, άνω δηλ. τών 2000 
δολλαρίων. Κατά τήν περίοδον τοΰ πρό ολίγων έτών 
φοβερού τής ένώσεως πολέμου,ή δύναμις τοΰ φόρου ήτο 
10 τοΐς ο)ο, κατόπιν κατέβη είς 5 τοΐς ο)ο καί κατά τό 
1872 έγέυοντο προσπάθεια·., όπως καταβή έτι μάλλον είς 
3 καί 2 | τοΐς ο)ο. Ό επόμενος πίναξ μαρτυρεί τήν σχε
τικήν γονιμότητα τοΰ έπί τοΰ εισοδήματος φόρου έν τη 
Δημοκρατία τής ’Αμερικής.

40412637 δο>.
34791856 »
37775873 »

1865 20740451 δο>. 1868 |
1866 61071932 » 1869
1867 61984437 ό 1870

Έάν έπρόκειτο νά άναλύση τις τήν εσωτερικήν σημα
σίαν τών φορολογουμένων εισοδημάτων, δέν δύναται νά 
άποφύγη τήν έπομένην γενικωτάτην παρατήρησιν. "Αλλα 
έκ τών εισοδημάτων τούτων άνήκουσιν είς κεφάλαια έν 
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τφ παρελθόντι σχηματισθέντα, καί άλλα άνήχουσιν είς χε- 
φαλα1α έν τφ σχηματίζεσθαι, τρόπον τινα, όντα. "Οπως 

οε επι των κτηνών ό συνετό; κύριος βαρύνει πλειότερον 
τα ώριμα έξ αύτών καί όλιγώτερον τά μικράς ηλικίας, 

τοιουτοτρόπως καί ή όρθήοίκονομικο-πολιτική συμβουλεύει, 
ινα η φορολογία εύλαβειται πλειότερον τάς είς τό στα- 
otov της βλαστήσεως εύρισκομένας περιουσίας. Έκ τής 

έννοιας ταύτης τά εμπορικά καί βιομηχανικά κέρδη άντι- 
εντα. προς τά έζ τών μεγάλων κληρονομικών ζτημά- 

των εισοδήματα, καί μεταξύ δε τών εμπορικών καί βιο
μηχανικών έργων πρέπει ιδιαιτέρως νά λαμβάνηται ύπ’ 
οφιν η εκ τοΰ χρόνου τής ζωής των συναγομένη οικονο
μική σημασία.

^ωςένάρχ-^τήςπροκειμένης μελέτης εξέθεσα, ή 

J'? των φορών έννοια πρός τό εισόδημα τελικώς ά
πο επει. Αρα γε υπαρχόντων τοιούτων ©όρων καί ύ- 

^ΑηΟησαν ούτοι, δύναται νά γίνη σκέψις περί έπιβο- 

έξαρΧ ° ™ ζ^ημα
ξ ρτα;αι εκ των περιστάσεων εις άς διατελεΐ ό τόπος.

ον αφοργ. την φορολογικήν δικαιοσύνην, ίκανώς αύτη 
ί«Γτ?ωΓτύχβ’’· Τ1'" ίτι ίν 'Α”λί’οί

‘ τα .ΛΛ.·^ τδ, «,Μ„λβγΜ(1β, π."ε.
καλεσαν τήν εισαγωγήν τοΰ έπί τοΰ εισοδήματος ©όρου 
κατα τό 1798 νη) tat a τ' ■■ , * γ, . , ’ 181·“· Ιυο«6^κεν ναμή άποταθήείς

-ον ζαι η Ελλάς εί; πρώτην σπουδαίαν καί κατά 
σκοπον περίπτωσιν διεθνούς ταραχή; ; Μήπως τά στα- 

ερως εμμενοντα ελλείμματα τών προϋπολογισμών της 
εν οοηγουσιν εις οικονομικόν βάραθρον ; "Ινα άνασηκώ- 

βωσιν αι εθνικαί τύχαι τής 'Ελλάδος, πρέπει νά έπουλω- 

«“™οι σχεδόν πληγαί αυτής ; τά δάνεια τοΰ 
182-ί. και 182ο. Η συνομολόγησις αύτών ώφέλησε βε
βαίως δλον τό έθνος. Τίνος ενεκεν,ύπό τήν αιγίδα τής έκ- 

τεθείσης φορολογικής δικαιοσύνης, οί προπορευόμενοι είς 
τό στάδιον τής οικονομικής ευτυχίας νά μή συνδράμωσιν 
ιδιαιτέρως είς τήν άπόσβεσιν χρέους, τοΰ όποιου τά κοι
νωνικά άποτελέσματα δύνανται νά άνευρεθώσιν έν πολλοις 

στοιχείοις τοΰ συγκροτηθέντος κατ’ άτομα πλούτου;

Τοιουτοτρόπως προβάλλει τό ζήτημα τής άντιδημοτι- 
κότητος τοΰ έπί τοΰ εισοδήματος φόρου. Ή άντιδημο- 
τικότης έπί τοΰ προκειμένου εΐναι λέξις άνευ έννοιας. Κατά 
τό 1868 οί φορολογικοί κατάλογοι τών Ηνωμένων Πο
λιτειών τής ’Αμερικής περιελάμβανον 2’50000 φορολο- 
γουμένους έπί τώ είσοδήματι. Έάν ύποθέσωμεν, λέγει ό 
Κ. Wells, δτι έκαστος φορολογούμενος αντιπροσωπεύει 
μίαν οικογένειαν καί δτι έκάστη οικογένεια περιλαμβάνει 
ί πρόσωπα, ιδού δτι έπί 38 y εκατομμυρίων κατοίκων 
τής Δημοκρατίας, 1 μόνον εκατομμύριου ένδιαφέρεται είς 
τήν πληρωμήν τοΰ προκειμένου φόρου. Καθώς δέ παρατη
ρεί ό Walkler, έν τή ’Αμερική έχθρός τοΰ έπί εισοδήματος 
φόρου δέν είναι ό λαός άλλ’ οί μεγάλοι κεφαλαιούχοι, οί- 
τινες ένεργοΰσιν άμείλικτον κατ’ αύτοΰ πόλεμον. Έάν, 
λέγει, ή ισχυρά έπιρροή αύτών έπί τών νομοθετικών συνε
λεύσεων κατορθώση τήν ζατάργησιν τοΰ έπί τού εισοδή
ματος φόρου, Οά άποτελεσθή εντεύθεν μεγάλη άδικία 
πρός τάς έργατικάς τάξεις.

Άλλ’ άπέδειξα ήδη έν τοΐς προηγουμένοις τήν οικαιο- 
λογιζήν ζαί κοινωνικήν σημασίαν τοΰ προκειμένου φόρου. 
Ή έπιστήμη συμβουλεύει, ή διοικητική εισάγει καί ή 
πρακτική κατά τά; λογικά; άνάγκας τής έπικρατειας 
τροποποιεί.
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Άπό τής πρώτης τοΰ άρξαμένου Αύγουστου τό διά

ταγμα τής 29 Μαρτίου 1876 έκλεισε τάς Ουράς τώυ δη
μοσίων τής 'Ελλάδος ταμείων είς δλα τά άργυρα νομί
σματα τών ξένων επικρατειών, έκτός τώυ Γαλλικών, ’Ιτα
λικών, Βελγικών ζαΐ ’Ελβετικών, ή ύπέρ τών όποιων έξαί- 
ρεσις είναι αποτέλεσμα τής γνωστής νομισματικής ένώ- 
σεως μεταξύ Γαλλίας, ’Ιταλίας, Βελγίου, ’Ελβετίας καί 
Ελλάδος. Τό μέτρου τοΰτο έθεωρήθη συντελεστιζόν είς 
άποσόβησιν τών οικονομικών καταστροφών, τάς οποίας 
άπειλεϊ ό έκ Γερμανίας, Αυστρίας καί ’Αμερικής εις τήν 

ημετεραν ’Ανατολήν έξορμήσας (άπό ιστορικών λόγων νο
μισματικής μέν άλλαγής έν Γερμανία, 'Ολλανδία, Σκαν- 
διναυία καί Αυστρία, έντεταμένης δέ άργυράς παραγωγής 
έν ’Αμερική 560000 δραχ. τώ 1859 καί 179200000 τω 
1875 ) χείμαρρος τών άργυρών νομι-σμάτων.

Τώ όντι δέν ήτο μικρόν, δτι νομίσματα ύποτετιμημένα 
έν τή διεθυεΐ τών πολυτίμων μετάλλων άγορά, ύπό τήν 
αιγίδα τής έν 'Ελλάδι κυβερνητικής ύπερτιμήσεως των 
έσπευδον πρός ημάς, ινα άνταλλάξωσι τά προϊόντα τοΰ 
τόπου είς εύτελή ούσιαστικώς έπί τοΰ όλου τιμήν. Υπο
θέτω, ότι ή ζατά τήν έυ γένει συναλλακτικήν κίνησιν ει
σαγωγή τών νομισμάτων τούτων έν Έλλάδι άπέβλεπεν 
άνάλογον μέρος τοΰ εξωτερικού ταύτης εμπορίου· κατά 
πάσαν πιθανότητα προϊόντα άξίας 50 περίπου έκατ. δρ. 
έπρόκείτο νά άνταλλαγώσι διά τώυ παρεισαγόμενων αχρή
στων άλλαχοΰ νομισμάτων. Έάν ύπολογίσωμεν τήν έζ- 
πτωσιν τοΰ άργύρου έν Ευρώπη, κατά τά τελευταία τιμο
λόγια, εϊς 25 τοΐς ο]ο, ιδού δτι 12 ·’ έκατ. δρ. έτρεχοντόν 
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κίνδυνον τοΰ οριστικού έζπατρισμόΰ, καθ’ ού άσθενώς άν- 
τετάσσετο ή έν μηνΐ Ίουλίω 1875 κυβερνητική κατά 3 
σχεδόν τοΐς ο]ο ύποτίμησις τών έν λόγω νομισμάτων, έξ 
ής Οά περιωρίζετο ή ζημία εις ’, δηλαδή πάντως σπου
δαίου διά τήν εθνικήν οικονομίαν ποσόν 11 περίπου έκατ. 
δραχμών.

Πρέπει'νά όμολογήσωμεν, δτι ή νομισματική αυτή κα
ταστροφή, καθ’ δσον μέρος συνετελέσθη ήδη καί καΟ’δσον 
προελήφθη διά τών κατά τό παρελθόν καί ένεστώς έτος 
κυβερνητικών μέτρων, δέν εΐναι άπλώς αποτέλεσμα τής 
παγκοσμίου ύποτιμήσεως τοΰ άργύρου, διότι οφείλεται, 
ακριβώς είπειν, είς τήν οικονομικήν τοΰ τόπου πολιτικήν, 
έξ άπορρέει ή κυβερνητική τών ξένων νομισμάτων διατί
μησες. Έάν μόλις ή διατίμησις τών έγχωρίων νομισμά
των εΐναι ανεκτή έν τή καθαρά έπιστήμή, τί νά είπη τις 
περί τής κυβερνητικής διατιμήσεως τών άλλοτρίων νομι
σμάτων ; Πρέπει ό διατιμών, έάν Οέλη νά εΐναιδίκαιος, νά 
κρατή πάντοτε τήν πλάστιγγα, νά έγκύπτη είς τά, καθ’ 
δλην τήν διεθνή άγοράν, τιμολόγια τών πολυτίμων με
τάλλων καί νά έρωτά τούς αριθμούς τών ναύλων καί τών 
λοιπών κατ’ αύτά δαπανών. ’Εργατική δύναμις, μόλις 
άπαυτωμένη έν τή είδικωτέρα τοΰ έμπορίου άναπτύξει, 
άγνωστος δέ σχεδόν έν τή διοικήσει τών έπικρατειών. Έάν 
έλειπε παντελώς κυβερνητική τών ξένων νομισμάτων δια- 
τίμησις, έάν αί έκάστοτε άνάγκαι τής νομισματικής έν τώ 
τόπω κυκλοφορίας έκανόνιζον τήν τιμήν τών αντικειμένων 
της, θά έρρυθμίζετο τό ύπό έξέτασιν θέμα, δπως τό 
κατά τήν έμπορίαν τώυ λοιπών έφοδιων τής ζωής, καί θά 
έδίδετο τιμή άνάλογος πρός τήν φύσιν τών πραγμάτων 
καί τήν έπιρροήν τών περιστάσεων, ούδέ Οά ήτο ποτέ δυ
νατόν, ένώ ό άργυρος ύποτιμάται έκτός τώυ 'Ελληνικών 
ορίων, νά ύπερτιμάται ούτος έντός αύτών. Ό νόμος τής 
οικονομικής ισορροπίας Οά έξησφάλιζεν έπί τών πολυτί-

ΕΤΟΣ 4—ΦΥΛ. 42—ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1876. 17 
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μων μετάλλων ταχύτερου ζαΐ βεβαιότερου τά αποτελέ
σματα αύτοϋ.

"Οπως ζαΐ άυ ίγτ{, ό οικονομικός κίνδυνος προεζάλεσε 
τήν γενικήν τοϋ έθνους προσοχήν. Δέν υπήρξεν ούτος ά. 
πλώς άνακάλυψ’.ς τής θεωρητικής επιστήμης, ήτις πρό 
πολλοϋ έδίδασζε τά γενικά αύτής αξιώματα, άλλά, δπερ 
καί τό πραζτιζώς ούσιωδέστερον, έβεβαιώΟη Οετικώς ύπό 
τής παρά τω λαώ έφηρμοσμένης επιστήμης. Υπολαμβά
νω δέ τό φαινόμενου τοΰτο ώς λίαν ενδιαφέρον τούς με
λετώντας τήν οικονομικήν τών έθνών άνάπτυξιν, ινα δώ
σω περαιτέρω έτι περί αύτοϋ εξηγήσεις. Δανείζομαι αύ
τάς έκ τών παρά τω Ύπουργείω τών Οικονομικών συγ- 
κεντρωΟεισών πληροφοριών άπό τών σπουδαιότερων, ζατά 
τό μάλλον ή ήττον, έμπορικών κέντρων τής 'Ελλάδος, 
μεταξύ τών οποίων μετά λύπης παρετήρησα, ότι δέν αν
τιπροσωπεύεται ιδιαιτέρως έν τ', άρμοζούση αύτώ θέσει ό 
όσημέραι προαγόμενος είς έμπορίαν καί βιομηχανίαν ΙΙει- 
ραΐεύς. Παραλείπω τήν ζαΟυστέρησιν τών ιδεών τοϋ Ναυ- 
πλιαζοϋ έμπορίου καί πρό πάντων τής μεσογείου έν 'Γρι- 
πόλει Πελοποννησιακής οικονομίας. Άλλά καί ή κατά 
τήν Στερεάν 'Ελλάδα νομισματική κυκλοφορία ήδύνατο 
μεταξύ Μεσολογγίου, Λαμίας καί Χαλκίδος μετά πολλοϋ 
ενδιαφέροντος νά έρωτηΟή. 'Οπωσδήποτε ή άπό 29 Μαρ
τίου 1870 δικαιολογητιζή τοϋ προμνησΟέντος διατάγματος 
έκΟεσις τοϋ κ. Υπουργοί) τών Οικονομικών είναι άξια 
μεγάλης ζατά τό ήμέτερον θέμα προσοχής καί ώς πόρι
σμα ερευνών καί ώς μέθοδος ένεργείας διά τών πρακτικών 
τοϋ Λαοϋ ιδεών. Αποσπώ έξ αύτής τά επόμενα:

— Ένώ '■ Κυβέρνησις συν-κάλει ενταύθα έπιτροπάς καί συνε- 
σκέπτετο περί τ>ϋ πρακτέου μετ’άνδρών όμολογουμένης περί τά 
τοιαϋτα ειδικότητα:, έλαβεν (ό κ. υπουργός) έκ Πατρών τηλεγρά
φημα τοΰ ύπό τήν επωνυμίαν «ό Ερμής» έν τή πόλει εκείνη Έμ- ■ 
πορικοϋ Συλλόγου, διαλαμβάνον ότι «βλέπων έκπίπτουσαν όσημέραι 

«έπαισΟητώς τήν άξίαν τοϋ άργύρου καί έχων ύπ’ό’ψιν ότι τά έκτος 
»νομίμου κυκλοφορίας τεθέντα εσχάτως έν Γερμανία απειροπληθή 
οάργυρά νομίσματα Οά είσρεύσωσιν είς τό Κράτος ύπό τήν ένεστώ- 
»σαν παρ’ ήμΐν νομισματικήν διατίμησιν καί ότι μεγάλη έκ τού- 
»του απειλεί τόν τόπον ζημία, ή'τις ήρχισεν έκδηλουμένη έν τή 
»ολως άσυνήΟει υψώσει τοϋ έξωτερικοΰ συναλλάγματος, γινόμενη 
»έπί σκοπώ κερδοσκοπίας, βάσιν έχούσης τήν ύποτίμησιν τοϋ άργύ- 
»ρου, ένόμισε καθήκον του νά ύποβάλη ευχήν πρός τήν Κυβέρνη- 
»σιν, όπως προλάβη δι’ ών γινώσκει μέτρων όσον ένεστι τάχιον* 
»τό κακόν. Κατά τήν γνώμ.ην δέ τοϋ συλλόγου ό απειλούμενος 
«κίνδυνος δύναται νά άποτραπή, έάν τεΟώσιν εκτός νομίμ.ου κυκλο- 
«φορίας άπαντα τά τών ξένων έπικρατειών αργυρά νομίσματα, 
»έκτός τών έν τή διεθνεΐ συμβάσει περιλαμβανόμενων,διά τά όποια 
«θέλει διατηρηθη ή αρχική διατίμησις».

’Επειδή ή γνωμοδότησις αϋτη τοΰ συλλόγου συνέπιπτε μέ τήν 
οποίαν ειχεν έξ άρχής ή κυβέρνησις ιδέαν περί τοϋ ζητήματος τού
του καί μέ τό πόρισμα τών γενομένων ένταΰθα διασκέψεων, έσπευ- 
σα (λέγει ό κ. Υπουργός) νά διαβιβάσω περίληψιν τοϋ ληφθέντος 
τηλεγραφήματος πρός τούς Νομάρχας τών μεγαλειτέρων έμπορικών 
πόλεων τοϋ Βασιλείου, μέ τήν παραγγελίαν νά τήν καθυποβάλωσιν 
ύπ’ όψιν τών έμπορικών έπιμελητηρίων καί συλλόγων καί νά προ- 
καλέσωσι τάς γνωμοδοτήσεις αύτών. Καί τό μέ» εμπορικόν έπιμε- 
λητήριον τής πόλεως Πατρών έγνωμάτευσεν, ότι πρός ριζικήν θερα
πείαν τών έπαπειλουμένων ώς έκ τής νομισματικής ανωμαλίας ζη
μιών δέν ευρίσκει άλλο μέτρον είμή τήν άρσιν τής έπικρατούσης παρ’ 
ήμ.ΐν νομισματικής άβεβαιότητος, διά τής παραδοχής ένός τών έν 
Εύρώπη παρά τοΐς π.Ιιιοτίροις Κpateair Ισ-βώντων νομισματικών 
συστημάτων, άλλ’ επειδή τοΰτο δέν είναι έφιζτόν σήμερον, ούδέν 
άλλο μέτρον μάλλον τελεσφόρον ευρίσκει ή τό ύπό τοϋ εμπορικού 
συλλόγου προτεινόμενον.

Έν 'Ερμουπόλει τό μέν εμπορικόν επιμελητήριου, ακόυσαν τήν 
γνώμην τών έπισημοτέρων τής πόλεως έμπορων καί βιομηχάνων 
καί περιοριζόμενον είς τήν έξέτασιν τής γνωμοδοτησεως τοΰ έν Πά- 
τοαις συλλόγου, έκθέτει ήτιολογημένως, ότι ή κερδοσκοπία, ώφε- 
λουμένη έκ τής έλευΟέρας κυκλοφορίας τών ξένων άργυρών νόμισμά-
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των, θέλει εισαγάγει μεγάλας ποσότητας αύτών, ίίτ.ζζ θέλει επι
φέρει ανυπολόγιστον διά τό Κράτος ζημίαν καί άποφάίνετάι, οτι 
είναι τής απολύτου άνάγΖης νά τεΟώσιν έκτός κυκλοφορίας απάντα 
τά τών ξένων ‘Επικρατειών άργυρα νομίσματα, οιον σβάντσικα, 
εικοσαριά Τουρκικά, Βαυαρικά καί Γερμανικά τάλληρα έν γένει, 'όη- 
ρέσίάνά, Σικελικά, Μεξικανικά, ’Αμερικανικά, Έωσσικά', ώς καί 
παν άλλο άργυρούν νόμισμα, πλήν τών έν τή διεΟν'εϊ συμβάσει πε- 
ριλάυ.βάνομένών τεσσάρων έθνών. Ό ϋζ εμπορικός σύλλογος πρόσ- 
εκάλεσεν είς διάσκεψιν, πλήν τών ιδίων αύτοΰ μελών, καί πολλά 
άλλα πρόσωπα, συγκροτήσάς ούτω, καθά αναφέρει ή εκΟεσίς του, 
πολυπληθή σύνάΟροισιν έχουσαν χαρακτήρα oioi tl ΐμπόρικής συι·- 
e.fivaiuC έπιλήφΟείς δέ τής έξετάσεως τοΰ νομισματικού συστή
ματος ύπό γενικωτέραν έποψιν, συνεφώνησε μέν καί αύτός, οτι 
πρέπει νά άπαγορευΟή ή κυκλοφορία τών ξένων αργυρών, πλήν τών 
όμριομ,ύρφων και ισαξίων νομισμάτων τών Κρατών·,· άτινα διά-κβι- 
νής· συμβάσεως- συνεβάλοντο μετά τής Ελλάδος* άλλά-προσεθήκε 
περιπλέον,·· ότι' οφείλει· ή Κυβέρνησις νά προβή -είς πή'ν- έφαρμογήν 
τοΰ7·νέθυ Λομισμα'ε'.ζΟΰ συστήματός, ένουμένη ούτω μετά πλεί- 
στων·-Ευρωπαϊκών Κρατών, ύπό τόν όρον τόΰ νάπαρακολοΰ-- 
0ή· πάσαν φΛετ®βολ?ήν, τήν όποιαν τά μεΟ’ήμών διά τής·συμ— 
βάσεως συόδεδεμ.ένα έθνη ήΟελ.σν επιφέρει ·ε’ς ·τό·άργυρόΰν ?>όμίσμάφ 
εύχεται δ’έπί τέλους ·ϊνα ή 'Ελληνική Κυβέρνησις -καπά τήττεροσ- 
εχή Σύνοδον τών αύτωσΐ· ηνωμένων Κρατών-ΰΐόστηρίξη τήν παρα
δοχήν .μόνου τοΰ χρυσού ώς νομίσματος. ....... ...

Τό έμπορϊκόν έπιμελητήριον ’Αθηνών ύπεστήριξεν άν'επίφυλ.άκτώς 
τήν 'γνώμ'οδότησιν τοΰ εν Πάτραις- συλλόγου," προέτείνε δέ μόύον 
νά άναλάβή τό δημόσιόν τήν έντός ρητής προθεσμίας άνταλλά'γή,ν 
τών μελλ.όντών νά τεθώσίν έκτός κυκλ.οφΟρίας αργυρών νόμΑσμάτών 
μέ'^κπτωσιν ί~—5 τοΐς ο)ο.

Έν Καλάμαις συνελΟόντες πολλοί έμποροί, έν ελλείψει επιμελη
τηρίου, έςέφρ'ασαν τήν εύχήν νά μή άπαγορευΟή ή κυκλοφορία τών 
ξένων αργυρών νομισμάτων, άλλά νά γενή νέα ύποτίμ.ησις αύτών,. 
έξάίρέσεί τώνάνηκόντων είς τά τής διεθνούς συμβάσεως Κράτη, 
τούτο δέ, διότι φοβούνται, ότι έάν περιορισΟώσ'.ν είς μόνα τά έχον. 
τα κυκλοφορίαν καί έν τή αλλοδαπή (ιδίως πά φράγκα), Οά φυγα-
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δευΟώσιν άπαντα τά αργυρά νομίσματα καί μεγίστη Οά έπέλθρ είς 
τό έμπόριον άμ.ηχανία.

Τό έμπορϊκόν έπιμελ.ητήριον Ζακύνθου κατ’ άρχάς μ.έν άπεφάνΟη 
ότι ή εφαρμογή τοΰ προτεινομένου μ.έτρου είναι ού μόνον έπιζήμιος 
αλλά καί ανέφικτος διά τήν 'Επτάνησον, διό·ίι τά γραμμάτια τής 
Ίονικής Τραπέζης φέρουσι τίτλον ούχί δραχμής άλλά κολ.ονάτου, 
όπερ πρόκειται νά τεΟή έκτός κυκλοφορίας' Οπως δέ άποτραπώσιν 
αί άπειλούσαι τόν τόπον σπουδαία·. ζημίαι ένεκα τής τοΰ άργύρου 
ύποτιμήσεως, γνωμοδοτεΐ ν’ άναγνωρισΟή κατεπειγόντως ώς νομι
σματική μονάς ή νέα δραχμή, ούχί όμως έπί τή διπλή,, άλλ’ έπί τή 
ενιαία βάσει τοΰ χρυσού μόνον. Διά μεταγενεστέρου ό'μως τηλ.εγρα- 
φήματος άνεγνώρισε τό έπιμελ.ητήριον τής νήσου ταύτης ώς μή ορ
θήν τήν γνώμην αύτοΰ, καθόσον ό Ίόνιος κώδηξ προβλέπει καί κα
νονίζει τόν τρόπον, καθ’ δν γίνεται ή έξόφλησις δανείων συνομολο- 
γηθέντων είς νομίσματα μή έχοντα πλέον νόμιμον κυκλοφορίαν.

Έν Κεφαλληνία δμήγυρις έμ.πόρών, συγκαλεσΟεΐσα παρά τού Νο
μάρχου, έν ελλείψει έμπορικοϋ επιμελητηρίου, έγνωμάτευσεν, ότι 
πρός άπότροπήν πάντων τών έπαπειλούντων τό έμπόριον κινδύνων 
ένεκα τής ύποτιμ.ήσεως τοϋ άργύρου, δέον νά τεθή ώς νομισματική 
μονάς ό χρυσός, έάν δέ τοΰτο ΟεώρηΟή αδύνατον, πρέπει νά ύπο- 
τιμηθώσιν άπαντα έν γένει τά έν Έλλάδι κυκλοφοροΰντα άργυρα 
νομίσματα, μή έξαιρουμένης μηδέ τής νέας 'Ελληνικής δραχμής 
(φράγκον), χωρίς ν’άπαγορευΟή ή κυκλοφορία τών ξένων νομισμά
των, άπαραιτήτων διά τήν ευκολίαν τοΰ έμπορίου, καθόσον δέν 
ύπάρχουσιν άρκετά Ελληνικά τοιαύτα.

Τό έμπορϊκόν έπιμελ.ητήριον Κερκύρας, συσκεφΟέν, ώς διαλαμβά
νει ή εκΟεσίς του, μετά τοΰ έπί τούτω συνελ.Οόντος έμπορικοϋ σώ
ματος, συμμερίζεται τήν γνωμοδότησιν τοΰ έν Πάτραις συλ.λ.όγου 
άποφαινομένου, ότι δι’ ούδενός άλλου μέσου δύναται ν’ άποτραπή 
δ έκ τής ύποτιμ.ήσεως τοΰ άργύρου επικείμενος σ.τουόαΐος xtWwoc, 
εΐμ.ή τιθέμενων έκτός κυκλοφορίας απάντων τών ξένων νομισμάτων, 
πλήν τών έν τή διεΟνεϊ συμβάσει περιλαμβανόμενων τεσσάρων επι
κρατειών, μενούσης τής παλαιάς δραχμής ώς νομισματικής μ.ονάδος. 
Ένεκεν ό'μως τής εξαιρετικής Οέσεως τής Έπτανήσου, τό έμπόριον 
τής μεγαλονήσου ταύτης θεωρεί άναγκαϊον, όπως ή άπαγόρευσις 
.σννςφευθή.καί μέ τά, έξής μέτρα'. 1) ή μέν κυβέρνησις. νά έφοδι.α.σΟ.ή 
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μέ άνάϋ.ογον καί προς τάς άνάγζας τοϋ τόπου καί τοϋ έμπορίου 
επαρκές εθνικόν νόμισμα τής νέας δραχμής, ή δέ Ίόν.ος Τράπεζα ν’ 
άϋ.ήάςη τό χαρτονόμισμα αύτής μέ άλλο,βάσιν εχον τό εθνικόν νό
μισμα’ 2) Ν’ άνταήή.άξν) ή Κυβέρνησις τά ξένα άργυρά νομίσματα 
μέ άλλα έθνικά ή μέ νέον χαρτονόμισμα τής Ίονικής Τραπέζης και
3) Νά δηλοιθή, ότι άπαντα τά υφιστάμενα είς τάλϋ.ηρα δάνεια θέ
λουν έξοοληθη, ύποϋ.ογιζομένου τοϋ ταλλ’Ζρου κατά τήν άπό 12 
’Ιουλίου π. ε. διατίμτ,σιν.—

Αί άνωτέρω πρακτικαί ίδέαι δύνανται νά καταταχθώσιν 
εϊς τρεις κεφαλαιώδεις κατηγορίας. Αί μέν άποβλέπουσι 
■πρός την έκτός τής νομίμου κυκλοφορίας άποδίωξιν τών 
ξένων νομισμάτων, αί δέ πρός τόν διά τής κυβερνητικής 
ύποτιμήσεως κανονικόν περιορισμόν αύτών,αί δέ πρός τήν 
άπομάζρυνσιν άπο τής έπιζρατούσης διπλής νομισματικής 
βάσεως, εκλεγόμενης ώς μοναδικής τοιαύτης τής τοϋ χρυ
σού. Βεβαίως ή τελευταία πρότασις δέν υπολογίζει τήν 
Νομισματικήν Ένωσιν,τής οποίας,ώς προερρέθη,ή 'Ελλάς 
αποτελεί μέρος, καί τής οποίας, ώς γνωστόν, ό άργυρος 
καί ό χρυσός άποτελοΰσι δύο νομισματίκάς βάσεις. Μαρτυ

ρεί δμως ή πρότασις αύτη, ότι ή έν ’Αγγλία καί Γερμα
νία, κατά τήν ένιαίαν χρυσήν βάσιν, πρακτική δέν πα- 
ρήλΟε διά τήν Ελλάδα απαρατήρητος, καί ότι ή καθαρά 
ΙΤολιτική Οικονομία καλλιεργείται έν τώ τόπω πολύ 
πλειότερον τοϋ δσον κοινώς νομίζεται.

Άλλά τό ζήτημα τής ενιαίας χρυσής περί τά νομί
σματα βάσεως, άλλου χρόνου θέμα. Καί αί περί τήν έξα- 
κολούΟησιν δέ τοΰ συστήματος τής κυβερνητικής δίατι- 
μίσεως ίδέαι έκρίΟησαν ήδη έν αρχή τής προκειμένης με
λέτης. Τό κύριον πόρισμα, περί δ πάσαι αί γνωμοδοτή
σεις στρέφονται, είναι ή άπαγόρευσις τών ξένων νομισμά
των έκ τής νομισματικής έν Έλλάδι κυκλοφορίας. Δέν 
ύπάρχει αμφιβολία, ότι τό πόρισμα τοϋτο έξήσζησε τήν 
ιτροσήχουσαν έπιρροήν έπί τρϋ τελευταίο·.) κυβερνητικού 

μέτρου. Έν τούτοις ένώ έκεΐνο άπήτει ολοσχερή άπαγό- 
ρευσιν, τό διάταγμα τής 29 Μαρτίου 1876 περιωρίσΟη 
εις μόνον τόν έκ τών δημοσίων ταμείων άποκλεισμόν. *Λς 
ίδωμεν τάς έκ τής τροποποιήσεως ταύτης νομικός καί 

οικονομικός συνέπειας.
Τό διάταγμα δέν άπηγόρευσε τά ξένα νομίσματα έκ τής 

έν τή επικράτεια συναλλαγής, διότι δέν ήδύνατο νά τά 
απαγορεύσω. Ή κυκλοφροία αυτών στηρίζεται εις τήν νο
μικήν τής χώρας άνάπτυξιν, τήν όποιαν μόνος ό νομοΟέ- 
της ήδύνατο νά μεταρρύθμιση. Τό μέν άρθρον 20 τοϋ άπό 
8)20 Φεβρουάριου 1833 νομο-διατάγματος, ώς καί τό 
άρθρον 1G τοΰ άπό 10 ’Απριλίου 1867 νόμου, περί τοϋ 
νέου ήμών νομισματικού συς-ήματος άπαγορεύουσιν έκ τής 
κυκλοφορίας μόνα τά κέρματα (billon), τό δέ άρθρον 14 
τοϋ τελευταίου νόμου ρητώς αναφέρει, ότι «τά νομίσματα 
τών ξένων έπικρατειών είναι δεκτά ύπό τού δημοσίου καί 
τών ιδιωτών έπί τή δίατιμήσει αύτών σχετικώς πρόζ τήν 
νέαν νομισματικήν μονάδα». Άλλά μή άπαγορεΰσαν τό 
διάταγμα τήν κυκλοφορίαν τών ξένων νομισμάτων, ήδύ
νατο νά άποκλείση αύτά έκ τών δημοσίου ταμείων ;

Έκ πρώτης οψεως ή καταφατική άπάντησις φαίνεται 
εύκολωτάτη. Άμα δμως είσέλθη τις είς τήν άνάλυσιν τοϋ 
άνά χεΐρας θέματος, θέλει παρατηρήσει τάς δυσχερείας. Τί 

εΐναι τό δημόσιον ταμεΐον όταν λαμβάνη χρήματα ; Είναι 
δανειστής, τόν όποιον πληρόνουσιν οί όφειλέται αύτοϋ- Έκ 
τούτων άλλοι άνήκουσιν εις τό ένεστώς έτος, άλλοι είς 
τά προηγούμενα, ζαί άλλοι εις τόν κατόπιν χρόνον. Πώς 
εΐναι δυνατόν νά έξαναγζασθωσι διοιζητικώς οί όφειλέται 
τοϋ δημοσίου νά πληρώσωσι τό χρέος των είς τό δείνα ή 
δείνα νόμισμα, ένώ ό άστυζός νόμος (1) έπιτρέπεί εις αύ-

(1) Βασιλικών (25,1) 21 § 1 «ό καταβολών Μοχψους νουμους 
οίτι τήν ττ«ρν τηΰ ϊνιχόρου αγωγήν Hivtf, την χρίτις 
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τούς νά έξοφλήσωσι οιά δοκίμων, τούτέστι μή άπηγο- 
ρευμένης κυκλοφορίας, νομισμάτων ;

'Γποθέτω όμως, ότι τό άπό 29 Μαρτίου 1876 διάταγμα 
τυγχάνει τής, είς ήν πάνυ όρθώς άπέβλεψε, νομοθετικής 
κυρώσεως. Τό έπί τή ένεστώση διασκευή αύτοϋ αποτέλε
σμα Οά εΐναι τό έξης. Οί έν τή επικρατείς οφείλεται Οά 
διαιρεΟώσιν εις δύο τάξεις. Άφ’ένός οί πρός τό δημόσιον 
οφείλεται καί άφ’ ετέρου οί πρός τούς ίδιώτας καϊ τούς 
παντός είδους συνεταιρισμούς. Ένω οί πρώτοι οφείλεται 
πρέπει νά προμηθευθώσι νομίσματα Γαλλο-ιταλο-ελλη- 
νικά, οί δεύτεροι δύνανται νά έξακολουθή,σωσι συναθροί- 
ζοντες τά έκ τών δημοσίων ταμείων άποδίωκόμενα Γερ

μανικά, Αύστριακά καί ’Αμερικανικά. Οί ίδιώται δανεισταί 
δέν δύνανται νά άρνηθώσι τήν διά τών τελευταίων τού

των νομισμάτων έξόφλησιν τών άπαιτήσεών των. Έκ τοϋ 
ότι τό διάταγμα άπαλάσσει τόν δημόσιον θησαυρόν τής 
ύποχρεώσεως ταύτης, δέν έπετ αι ότι ή άπαλλαγή αυτή 
εκτείνεται καί πρός τά ιδιωτικά ταμεία.

Άλλ’ ή παρατήρησις αύτη εΐναι ούσιωδώς μονομερής· 
Καθόσον τά άργυρα νομίσματα τής Γερμανίας, Αύστρίας 
καί ’Αμερικής δέν άπαγορεύονται έκ τής νομισματικής 
τής ' Ελλάδος κυκλοφορίας, ή εισαγωγή αύτών Θέλει έ’ 
ξςικολο.υθήσει έπί τή βάσει τής ένεστώσης διατιμήσεως. 
Κάτοικος δέ τής Τεργέστης έπιβιβάζει έπί τοΰ άτμοκινή. 
του εν έκατομμύριον ταλλήρων Θηρεσιανών, μεταβαίνει 
είς II άτρας καί αγοράζει άνάλογον ποσότητα τής νϋν

Οεροϋτα ι, άποδιδομέ%ων αύτώ τών αδόκιμων». Έν γένει όταν δέν 
αυμφωνήται ή πληρωμή τοΰ χρέους εις ώρισμένον είδος νομισμάτων 
ή θετική έπί τοΰ προκειμένου νομοθεσία παραδέχεται ώς όργανα 
έξοφλήσεως τά νομίμως κυκλοφοροΰκτα νομίσματα έν τή κυβερνητι
κή αύτών διατιμήσει,. , ...

2G5

συγκομιζομένης σταφίδος. Έρχεται .ή στιγμή τής. πλη
ρωμής καί καταθέτει τόν άργυροϋν Θησαυρόν του. Ποιος 
νόμος σώζει τούς σταφιδοπαραγωγούς ; Τό διάταγμα τής 
29 Μαρτίου 1876 ; Ούδαμώς. Αύτό προνοεΐ μόνον περί 

τών δημοσίων ταμείων. Τό πείραμα του Τεργεσταίου έμ
πορου είναι ένδεικτικόν τή αλήθεια δ$ Οά ήτο πολύ α
πλοϊκόν τό έξωτερικόν έμπόριον τής Ελλάδος, έάν δέν τό 

έπενόει. ■ ..· ·
Νομίζω ότι ή άτέλεια τοϋ νομο-διατάγματος τής. 29 

Μαρτίου 1876 ίκανώς έν τοΐς άνωτέρω απεδ.είχθη. Ύπ.ο- 
Οέτων δέ ότι θέλει συμπληρωθή υπό τής προσεχούς Βου

λής, άπαλλασσομένης γενικώς τής 'Ελληνικής νομισμα
τικής κυκλοφορίας τοΰ έφιάλτου τών έκ Γερμανίας, Αυ
στρίας καί Αμερικής άργυρών νομισμάτων, μεταβαίνω, είς 
τήν έξέτασιν .τών δευτέρων έντεϋθεν συνεπειών.. Επειδή 
τό μετά τοϋ Βελγίου ελληνικόν έμπόριον είναι άαήμαντον 
καί τό μετά τής ’Ελβετίας παντάπασιν έλλείπει, ή. άπό 

τής άλλοτρίας νομισματοποιίας προμήθεια άργυρών νο
μισμάτων περιορίζεται κατά κύριον μέν λόγον είς τό 
Έλληνο-γαλλικόν έμπόριον, κατά δευτερευούσης δέ όλως 

σημασίας έποψιν είς τό Έλληνο-ιταλικόγ.
Πρέπει νά προστεθή όσον αφορά! τήν εύρωστίαν τής έ

ξωθεν εισαγωγής τών άνργκαίων διά τήν Ελληνικήν κυ
κλοφορίαν άργυρών νομισμάτων, ότι ή Γαλλική νομισμα- 
τοποιία είσήλθεν .άπό τρϋ παρελθόντος έτους είς τήν, όδόν 
τής βαθμιαίας έήαττώσεως τής άργυρός βάσεως. Επο
μένως δέν εΐναι. πιθανόν δτι,.ή μικρά.συναλλαγή τής Γαλ

λίας, ή διά τώ,ν άργυρών νομισμάτων κινούμενη, θά έπι- 
τρέψη μεγάλων ποσοτήτων τήν έξαγωγήν πρός τά Ελ
ληνικά παράλ.ια. Τοιουτοτρόπως ή..Ελλάς πρέπει έξ ι
δίων νά προνοήση περί τής άναγκαίας είς,..τήν . κυκλο

φορίαν της ποσότητος αργυρών νομισμάτων. Ί'πο.θέτω 
δέ ώς λίαν κατά σκοπόν τήν υπό.τής Νομισματικής. Έτ 
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νώσεως πρός τήν ’Ελλάδα γ<νομένην έσχάτως έπίτρεψιν 
τοΰ δικαιώματος τής έκτυπώσεως 12 εκατομμυρίων δρ. 
εις άργυρά νομίσματα.

ΤεΟέντος ότι διά τής, εϊς τό ύπάρχον νέον νομισματικόν 
τής 'Ελλάδος εσωτερικόν (6 έκατομ. δρ.) καί εξωτερικόν 
άποταμίευμα, προσθήκης τών 1 2 τούτων εκατομμυρίων 
ικανοποιούνται αί οικονομικά! άναγκαι τής νομισματικής 
'.οΰ τόπου κυκλοφορίας, ύπάρχει καί έτέρα εποψις κατά 
πόσον χρόνον ή διεθνής είς νομίσματα έμπορία Οά άφή- 
ση έντός τών Ελληνικών όρίων τήν άναγκαίαν ποσότητα 
άργυρών νομισμάτων. Τό ζήτημα έξαρτάται έκ τής τιμής 
τοΰ άργύρου, έκ τής ποσότητος τών έν τή χώρα χρυσών 
νομισμάτων, έκ τής μείζονος ζητήσεως νομισματικών 
άξιών διά τό πρός τήν άλλοδαπήν χρέος τής 'Ελληνι
κής συναλλαγής, έκ τών δαπανών τής τών πολυτίμων 
μετάλλων μετακινήσεως, κλπ.

Διάφοροι δέ λόγοι ^ενικωτέρων οικονομικών συμφερόν
των δύνανται νά φέρωσιν ώς άποτέλεσμα τήν μετά τινα 
χρόνον, κατά τό μάλλον ή ήττον εγγύς, καΟυστέρησιν 
τών έν Έλλάδι νέων άργυρών νομισμάτων, όπως συνέβη 
κατά τήν νομισματικήν μεταβολήν τοΰ 1833, τής οποίας 
τά νομίσματα ταχέως έξηφανίσΟησαν έκ τής έσωτερικής 
κυκλοφορίας. Τοιουτοτρόπως έάν π. χ. ή διεθνής πίστις 
διατηρήση έπί τινα χρόνον τό πρός τήν Γαλλίαν συνάλ
λαγμα ύψωμένον πέραν τοΰ ορίου, έν τω όποίω περιλαμ
βάνεται ή άξία τών άργυρών νομισμάτων καί ή δαπάνη 
τής άποστολής αύτών, δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ή άρ
γυρά παρακαταθήκη τής Ελλάδος Οά έλαττωθή άναλό
γως, έφ’ όσον Οά συμφέρη εϊς τό έμπόριον ή διά τοΰ άρ
γύρου καί ούχί διά συναΐ^λάγματος πληρωμή τών έξω- 
τερικών χρεών αύτοΰ.

Άλλ’ ό άργυρος άποτελεΐ τό έτερον σκέλος τής νομι- 
^ατικής ή|Α$γ ρ-ηχανής, τής οποίας ό χρυσός «ΐνα<( 
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ώς γνωστόν, τό έτερον, τό καί πολυτιμώτερον. Οί θια- 
σώται μάλιστα τής διττής νομισματικής βάσεως έκ τής 
έξ ύπαμοιβής ένεργείας άμφοτέρων τών πολυτίμων με
τάλλων κατασκευάζουσι τό ισχυρότατου, άλληλοβοηΟείας 
τρόπον τινα, έπιχείρημά των. "Οταν (λέγουσι) νοσή τά 
περί τόν άργυρον, λειτουργεί ό χρυσός, καί τάνάπαλιν. 
Λησμονοΰσιν όμως έν τώ μεταξύ, ότι τό νομισματικόν 
σώμα βαδίζει τότε χωλόν.

"Οπως καί άν έχη, τό διάταγμα τής 29 Μαρτίου 1876 
περιορίζον τήν κυκλοφορίαν τών άλλοτρίων τή Νομισμα
τική 'Ενώσει άργυρών νομισμάτων, ούδέν θέτει έμπόδιον 
εϊς τήν κυκλοφορίαν τών χρυσών νομισμάτων. 'Επομένως 
έκ τής χρυσής τοΰ νομίσματος βάσεως διατηρείται ή ύ- 
πάρχουσα μεγάλη έν τώ τόπω ποικιλία. Παρά τώ είκο- 
σαφράγκω τής Νομισματικής Ένώσεως Οά συμβαδίζη ή 
’Αγγλική λίρα στερλίνα, ή Τουρκική καί όλη ή ακολου
θία τών άπό ’Αμερικής, Γερμανίας, Αύστρίας, Ρωσσίας 
κλπ. χρυσών τύπων. Έάν έρωτήσωμεν τήν γλώσσαν τοΰ 
διεθνούς έμπορίου τής Ελλάδος, έπειδή τό μέγιστον αύ
τοΰ τρέπεται πρός τήν ’Αγγλίαν, δυνάμεθα νά συλλάβω. 
μεν άκριβή, κατά τό μάλλον ή ήττον, έννοιαν περί τής 
πρός τήν ήμετέραν χώραν διευΟύνσεως τοΰ Άγγλικοΰ 
χρυσοΰ. Έν γένει έκ τής έμπορικής έπόψεως ό κύριος είς 
χρυσόν νομισματικός έν Έλλάδι συναγωνισμός ένεργεΐται 
μεταξύ ’Αγγλικού, Γαλλο-ιταλικοΰ καί Τουρκικού. Τοιου- 
ουτοτρόπως μ-έχρις ού προστεΟή σπουδαία ποσότης καί 
Ελληνικού χρυσού, ή θεμελιώδης δύναμις τής καθ’ ημάς 
νομισματικής είς χρυσόν οικονομίας εΐναι ούσιωδώς τρι
συπόστατος.

Έάν άπέναντι τής άργυράς έν Έλλάδι κυκλοφορίας 
καί τών κινδύνων τής έξαντλήσεως αύτής έν τινι προσέ
χει μέλλοντι, ύπολογίσωμεν τάς διαστάσεις, τάς <5- 
ΤΤρίας λαμβάνει απανταχού ή χρυσή κυκλοφορία, βεβαίως
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τό διάταγμα τής 29 Μαρτίου 1876 πρέπει νά θεωρηθή 
ώς ούσιωδώς έμπνεόμενον ύπό τής καθολικής έν τή νεω
τέρα νομισματική έννοιας. Τό διάταγμα τοΰτο είναι δια- 
μαρτύρησις κατά τής απεριορίστου κυκλοφορίας τοϋ αρ
γύρου.. Έάν ή προσεχής Βουλή δώση τήν (ώς προϋπέ- 
δειξα) περαιτέρω άνάπτυξιν τής έννοιας ταύτης, τά νο
μισματικά διπλώματα τοΰ άργύρου Οά τεθώσιν έπί τής 
τραπέζης καί έν Έλλάδι, δπως έτέΟησαν ήδη έν Γαλλία 
Αυστρία, Βελγίω, ’Ιταλία καί άλλαχοΰ,

Ή όλη κίνησις τών σχετικών ιδεών οδηγεί πρός. τήν 
επικουρικήν χρησίμοποίησιν τοΰ άργύρου, έν ζερματική 
τινί νομισματοποιία. Καθ’όσου ή πρόοδος τοΰ πολιτισμού 
συνδυάζεται έπί μάλλον καί μάλλον πρός τό εύκινητό- 
τατον καί πολυτιμότατου μέταλλον, τόν χρυσόν, πρέπει 
νά ύποθέσωμεν ότι .ή χρυσή έν Έλλάδι κυκλοφορία Οά ά- 
ναπτυχθή εις μείζονα έτι βαθμόν, καί ότι προϊόντος τοΰ 
χρόνου θά περιορίση έπαισΟητώς τά όρια τής άργυρος. 
ΙΙάσα νέα ευκολία συγκοινωνίας καί έμπορικής επιμιξίας 
ώθεΐ πρός τά πρόσω τό άποτέλεσμα τοΰτο. Καϊ δσω ή ά
νάγκη τής συναλλαγής λεπτύνεται, τόσω είναι βεβαιό
τερου ότι οίεμπορευόμενοι αύτάς Οά άποτείνωνται κατά 
προτίμησιν εις τά λεπτότερα τής μεταβιβάσεωςτών αξιών 
όργανα. , . _ . .

Συνδυαζομένων όθεν καθόλου τών οικονομικών περι
στάσεων πρός τάς συνέπειας νΰν τοΰ περιορισμοΰ καί 
κατόπιν τοΰ βαθμιαίου αποκλεισμού τής άργυρος ύλης έκ 
τήςέν'Ελλάδι κυκλοφορίας,δέν είναι πιθανόν ότι Οά συμδή 
έκ τής προκειμένης νομισματικής μεταρρυθμίσεως μεγά
λη, προσεχώς ή βραδύτερου, διατάραξις έν τή έθνική σύ- 
ναλλαγή. Πρόσκαιροι δυσχέρειαι βεβαίως δέν Οά λείψω- 
σιν. Έάν άπαιτώνται δέ καί βαρύτεροι δοκιμασίαι, ποιος 
άληθής διά τήν πρόοδον άγων πρός αύτάς έδίστασε ; Τό 
παν είναι ή επί ασφαλών θεμελίων έδραίωσίς. τής καθημάς 

νομισματικής οικονομίας.' "Οταν άπανταχου- 6'χρυσός δίδη 
τόν γεΰϊκόυ έίς άυτήντόνον, ή ποσότης τοΰ άργύροΰ’ δύ- 
ναται παρ’ήμΐν νά κυματίζηται z-αί έν ταΐς έπσχαΐς τώυ 
έλλειμμάτώυ της νά άυαπληροΰται· έκ τών νομισματικός 
κύκλόφορουσών πιστωτικών αξιών. Δέν Οά βραδύνηδε σ. νό- 
μος’τή'ζ ζητήσεως καϊ τής προσφοράς νά'φέρη τήν ίσόρρο- 
πίάν καί έπί τώυ πολυτίμων μετάλλών, όπως Λαράτή-" 
ροΰμεν καθ’ έκάστηυ, ότι- ενεργεί έπί τών. λοιπών έφοδίων 
τής έθνική.* οικονομίας, καί μάλιστα, διά τήν -παροιμιώδη 
ευκινησίαν τούτων, άσυγπρίτω τώ λόγον ταχύτερο';.'

' ΓΟΪΡΚΙΚΙΙ ΚΑΊ'ΑΣΤΑΤΙΚΠ.

Ή Εύρωπαϊκή Τουρκία, μή περιλαμβανόμενων τών ύπο- 
τελών αύτή Ήγεμονειών, διαιρείται εις έπτά·Ύομδύς~'^βτ- 
λαγιέτ), έν ταΐς πρωτευούσαις τών οποίων δημοσιεύονται 
κάτ’ έτος ύπό τών Νομαρχιακών .Διοίκήσεων_;έπίσημα η
μερολόγια (σαλαμίέ), περιέχοντα. σχετικά .πρός. τήν έγ-, 
χωρίου καταστατική?? θέματα. Έκ τών τοπικών τούτων, 
πληροφοριών. ή. έν Βιέννη έκδιδομίνη.« Μηνιαία' Άνατό<’-<ή _ 
Έ-ιθεώρησιςί (Monatsschrift fiir der Orient) $ημΌϊ<εμε'.· τε
λευταίου τά εξής πορίσματα '(1).- Πρέπει έν τούτοις; νά" 
παρατηρ.ηθή· εύθύς έξ άρχής, 5-λ οί Τουρκικοί εις άνθρώ--

. (1) Τά.περιοδικόν τοΰτο Αργανον τής Βιενναίας Λημοοωγραφίας 
ανήκει είς τήν κατάτϊ» 1873 συστάσαν έταιρίαν προμελέτην: τοδ- 
έν ένεργεία βίου τών ανατολικών, έθνών.-Σκοπός, τής έταιρίας ηαύ-.
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πους απολογισμοί περιλαμβάνουσι μόνους τούς άρρενας· 
αί γυναίκες ούδέ έν τούτω τώ κόσμω άριθμοΰνται ουδέ έν 
τώ έτέρω υπολογίζονται.

Ό πρώτος νομός περιλαμβάνει την Κωνσταντινούπολιν, 
δπως εκτείνεται αύτη εκατέρωθεν τοΰ Βοσπόρου. Ή έπί 
τής Εύρώπης περιφέρεια του περιλαμβάνει τά Βυζαντινά 
περίχωρα μέχρι περιοχής 46 □ μιλιών καί κατοικεϊται 
ύπό 680000 άνθρώπων άμφοτέρων τών γενών.

Ό δεύτερος νομός περιλαμβάνει τήν είς έπανάστασιν 
ήδη διατελοΰσαν Βοσνίαν, ύποδιαιρούμενος είς 7 έπαρ
χίας (σαντζάκ), έν αΐς καί ή Έρζεγοβίνα. Κατοικεϊται 
ύπό 616229 άρρένων έκ τών οποίων 309522 Μωαμεθανοί 
καί 306707 Χριστιανοί. Έν γένει παρατηρητέον, οτι καθ’ 
άπαντας τούς νομούς τής αύτοκρατορίας οί Τουρκικοί ύ* 
πολογισμοί έπαισθητώς άποκλίνουσιν είς τόν πολλαπλα
σιασμόν τοΰ Μωαμεθανικού στοιχείου, τόσον έξ αισθήμα
τος φυλετοθρησκευτικοϋ, δσον καί έκ τοΰ φορολογικού 
συμφέροντος τών χριστιανών πρός άπόκρυψιν τοΰ πραγ
ματικού αριθμού αύτών.

της εΐναι ή συγκεντρωσις πρακτικών έκ τής ’Ανατολής πληροφοριών, 
οικονομικών, καταστατικών, εμπορικών, βιομηχανικών κλπ. Έν γέ- 
νει ή ώθησις έδόθη έκ τών Αύστρο-βλαβικών πε.Ι τής Τουρκικής 
αυτοκρατορίας ιδεών. ’Αριθμεί δέ ή εταιρία μεταξύ τών μελών αυ
τής πολλούς άνδρας διαπρέποντας έν τή πολιτική καί τή οικονομική.

Τοιουτοτρόπως μία γενεά μελετά καΐέτέρα εφαρμόζει. Βεβαίως 
δέν έχω σκοπόν νά αδικήσω τήν απ' αίώνος γραμματικήν εκστρα
τείαν τοϋ 'Ελληνισμού πρός τήν ’Ανατολήν. Τά διπλώματα τήςδό- 
ξης αύτής εΐναι απαράγραπτα. Άλλ’ ύπεράνω τών γραμμάτων είναι 
τά πράγματα. Έπεθύμουν δέ νά μάθω πόσοι εΐναι οί παρ’ ήμΐν 
γινώσκοντες τούς πρακτικούς όρους π, χ. τοϋ παρά τά αρκτικά όρια 
τής Μακεδονίας βιοϋντος πληθυσμού. Φεϋ! Μέχρι τής Όρθρυος κα1, 
τών πρόθυρων τοϋ ’Αθηνών πρέπει τις νά έρωτήσγ,!

Ό τρίτος νομός περιλαμβάνει τό πλεΐστον τής Αλβα
νίας (Μοναστήρ), ύποδιαιρούμενος είς 6 έπαρχίας καί κα- 
τοιζ.ούμενος ύπό 903728, έξ ών 485993 Μωαμεθανοί ζαί 

417805 Χριστιανοί.
Ό τέταρτος νομός περιλαμβάνει τήν Ήπειρον καί Θεσ

σαλίαν (Γιάνινα), ύποδιαιρούμενος είς 5 έπαρχίας καί κα- 
τοικούμενος ύπό 718350 άρρένων, έν οις 250749 Μωα
μεθανοί καί 467601 Χριστιανοί.

Ό πέμπτος νομός περιλαμβάνει τήν Μακεδονίαν (Σα
λόνια-), ύποδιαιρούμενος είς 3 έπαρχίας καί κατοικούμενος 
ύπό 248995 άρρένων, έν οις 124838 Μωαμεθανοί καί 

124157 Χριστιανοί.
Ό έκτος νομός περιλαμβάνει τήν Θράκην (Άδριανού- 

πολις), ύποδιαιρούμενος εις 5 έπαρχίας καί κατοικούμε- 
νος ύπό 636735 άρρένων, έν οις 235587 Μωαμεθανοί 

ζαί 401148 Χριστιανοί.
Ό έβδομος νομός περιλαμβάνει τήν Βουλγαρίαν άπό 

τών Σερβικών ορίων πρός τόν Ευξεινον Πόντον μεταξύ 
Δουνάβεως ζαί Αίμου, ύποδιαιρούμενος είς 7 επαρχίας 
ζαί κατοιζούμενος ύπό 1171706 άρρένων, έν οις 455768 
Μωαμεθανοί καί 715938 Χριστιανοί.

Κατά τούς άνωτέρω ύπολογισμούς, έάν έξαιρέσωμεν 
τόν πληθυσμόν τοΰ νομού τής Κωνσταντινουπόλεως, οί 
λοιποί έξ νομοί τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας περιλαμβάνου- 
σιν έν συνόλω 4295803 άρρενας κατοίκους, έξ ών 1862 
447 Μωαμεθανοί καί 2433356 Χριστιανοί. Έντός -οΰ 
αριθμού τούτων συγχωνεύονται και αί μή άνήζ.ουσαι είς 
τά θρησκεύματα ταΰτα ούσιωδώς ασήμαντοι μειούεφίαι. 
Τοιουτοτρόπως κατά τήν Τουρκικήν έννοιαν ή μεταξύ 
Μωαμεθανών ζαί Χριστιανών άναλογία είναι ώς 43 πρός 
57, δηλ. άνωτέρα τής ήν οί χριστιανικοί τών περιηγητών 
υπολογισμοί περιγράφουσι, περιορίζοντες ζατά πολύ τούς 
Τουρκικούς αριθμούς. "Οσον άφορα τήν κατ’ έπαρχίας δια·



I’l'i oiRtthWifcii

νομήν τών έν λ3-γώ ιΐληθυσμώυ, ό μέν 'Μωαμεθανικός 
ύπερισχύει εις 11 έπαρχίας, ό δέ Χριστιανικός ε!ς 22.

‘Υπό τήν έποψιν τής κατά τούς διαφόρους νομούς τής 
Αύτοκρατορίας πυκνότητος τοϋ έν γένει' πληθυ'σμοΰ έπί 
έκάστου □ μιλίου ό'μέντής Κώνςαντινούπ'όλεωξ περιλαμ- 
βάν'ει 14782 κατοίκους, ό δέ τής Θράκής 2168, ό δέ τής 
Ήπέιρο-Θεσσαλίας 2153', <5 δέ τής Μακεδονίας 1227, ό 
δέ τής Βοσνίας 1095, ό δέ τής Αλβανίας 1015, <5 δέ τής 
Β&υλγάρίας960. Πολύς έκάστοτε γίνεται λόγος περί άραι- 

ό-τήτος Ύο'ΰ ανθρωπίνου πληθυσμού·έυ ΐή ’Οθωμανική αύ- 
τΐΜραΐόρία. Καί όμως τι νά ειπη τις περί τής ‘Ρωσσίκής, 
έν ή κατά □ μιλίου άριΟμοϋνται 732 κάτοικοι, καί μά- 
λισ% ‘ΐτερί τή'ς ‘Ελλάδος τής όποιας έκαστον □ μίλιον 
μόλις^ριέχει 421 κατοίκους!

"ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ.

Ά'ιίο 8224 γάμων τούς οποίους συνήψεν ό 'Ελληνικός 
πληθυσμός τω'1865, κατέβη ό αριθμός ούτος, ώς ίξάγε- 

ται έκ -ίών τελευταίων καταστατικών τοϋ ύπουργείου τών 
’Εσωτερικών δημοσιεύσεων είς 8985 τώ 1873. ΙΙόθεν προ
έρχεται-ότι ένώ άφ’ ένός ό Ελληνικός πληθυσμός τείνει 
είς αυξηάιν, βεβαίως δέ κατά τήν έννεαετίαν ταύτην άνα- 
λ-όγώς Άροήχθη, άφ’ έτέρου τό κοινωνικόν τών γάμων 
α^άίνομενον έλαττοϋται;
e ‘Υπί τήν έποψιν ταύτην ή έννεαετία, 1865—75, δύ- 

νάταΤ νά δίάιρέθή εις ΐρέϊς κατηγορίας. ‘ΙΓ πρώτη περι
λαμβάνει τό έτος 1865, 1869 καί 1871, κατά τά όποια 
οί πλειονές συνετελέίθησαν γάμοι· 9224 έν τώ ά, 9488
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έν τώ β', καί 9475 έν τώ γ'. ‘Π δεύτερα περιλαμβάνει τά 
έτη 1870, 1872 καί 1873 καθ’άς αί πρός τούς γάμους 
τάσεις τοϋ ‘Ελληνικού πληθυσμού ύ ποχωροϋσιν είς 8987 
έντώ ά, είς 8985 έν τώ γ' καί εις 8924 έν τώ β'. ‘Η τρίτη 
κατηγορία κατέχει τήν τελευταίαν βαθμίδα, διότι έυ μέν τω 
έτει 1868 έτελέσΟησαν 8655 γάμοι, τω 1866 δέ 8558, 
τώ 1867 δέ 8553. "Ωστε τό έτος 1873 δέν άνήκει είς τά 
δυσκολώτερα πρός τούς γάμους έτη, έφ’ όσου κατέχει τό 

κέντρου τής μέσης τών άνωτέρω κατηγοριών.
Είναι μελέτης άξιον ότι ή έν τή ζατωτάτη βαθμίδι τρι

ετία 1866—68 περιλαμβάνει έν έαυτή τήν περίοδον τών 
πρός τήν Κρήτην τελευταίων ελληνικών άγώνωυ, ό άπό 
τών όποιων ερεθισμός καί αί περιπέτειαι έξήσκησαν ση
μαντικήν επιρροήν είς τήν περί γάμους κίνησιν τοΰ ελλη
νικού πληθυσμού. Εύθύς όμως ώς παρήλθον αί περιστά
σεις έκεϊναι, παρατηροΰμεν τό έτος 1869 προβιβάζον τούς 
γάμους αύτοΰ κατά 935 γάμους άνω τών έν έτει 1867 
τελεσθέντων. Τό φαινόμενον τοΰτο εΐναι κανονικόν πόρισμα 
τών περί τάς γαμικάς τάσεις οικονομικών όρων. Τοιουτο
τρόπως μετά τούς μεγάλους πολέμους καί τάς μεγάλας 
έπιδημίας οί γάμοι τών έθνών καταπληκτιζώς άναπτύσ- 
σονται. Τό σύμπτωμα εΐναι ακριβώς άνάλογον πρός τούς 
κενουμένους τόπους. "Οσον ουτοι πλειότεροι τόσον αί 
οίκογενειακαί κατ’ αύτούς άποκαταστάσεις εύκολώτεραι. 
Άφ’ έτέρου δέν πρέπει νά λησμονηθώσι καί αί όσημέραι 
άναπτυσσόμεναι δυσχέρειαι περί τήν συντήρησιν τών οι
κογενειών. Κατά τοΰτο ή ‘Ελλάς προβαίνει πέραν τοϋ 
πρέποντος είς τό στάδιον τών φανταστικών καταναλώ
σεων. ‘Η άλήθεια είναι οτι, χάρις είς ταύτας, τά τελευ
ταία έτη 1872—73 δέν κατέχουσι τήν περί τούς γάμους 
άνήκουσαν αύτοΐς Οέσιν κατόπιν τής άλλως ομολογούμε- 
νης τοΰ έθνίζοΰ πλούτου άναπτύξεως.

Μεταξύ τώυ έτώυ 1865 καί 1873 ζωηρότεροι εις γά- 
ΕΤ.ΟΣ 4—ΦΥΑ. 42—ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1876. 18
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μους μήνεςειναι κατά μέν τό ά. έτος ό ’Ιανουάριος (1442), 
ό ’Οκτώβριος (4 322), ό Απρίλιος (1407) καί ό Νοέμ
βριος (1103), κατά δετό δεύτερον έτος ό’Οκτώβριος 
(1139), ό ’Απρίλιος (1000) ό ’Ιανουάριος (1041) 
καί ό Φεβρουάριος (970). Στασιμώτεροι δέ μήνες είναι 
κατά μέν τό 1865 ό Δεκέμβριος (422), ό Ιούνιος (348) 
καί ό Μάρτιος (124), κατά δέ τό 1873 ό Αύγουστος 
(486), <5 Δεκέμβριος (477) καί ό Μάρτιος (117). Περίερ
γος εΐναι ή έπιμονή τής κατά Μάρτιον στασιμότατος, 
προδίοουσα τήν προσεγγίζουσαν έξάντλησιν τών χειμερι
νών άποταμιεύσεων. ‘Η μεταβολή τής μείζονος περί τήν 
τέλεσιν τών γάμων δραστηριότατος άπό τοΰ ’Ιανουάριου 
είς τόν’Οκτώβριον μεταξύ τών έτών 1863 καί 1873, κα
θώς καί ή ύποκατάστασις τοΰ Νοεμβρίου διά του Φεβρου
άριου, άποτελοΰσι λεπτομέρειας κοινωνικού θέματος, 
τοΰ οποίου ή κανονική έκτύλιξις μάλλον κατά τάς ώρας 
τοΰ έτους ή κατά τούς μήνας αύτών πρέπει νάέξηγηθή.

'Η ηλικία άποτελεΐ ιδιαιτέραν έννοιαν, δσον άφορα τήν 
περί τούς γάμους προσοχήν τών πληθυσμών. Ένφ κατά 
τό 1865 εύρέθησαν 524 άνδρες, μή συμπληρώσαντες τό 
20ον έτος τής ηλικίας των, ίνα έλθωσιν είς γάμου κοινω
νίαν, κατά τό 1873 ό άριθμός αύτών κατέπεσεν είς 306. 
’Απ’ εναντίας οί παρήλικες έθυσαν πλειότερον είς τόν 'Υ
μέναιον κατά τό 1873, διότι υπολογίζονται είς 763 οί 
άνω τών 45 έτών νυμφευθέντες, ένω κατά τό 1865 ήσαν 
μόνον 429. Ή προσφορωτέρα πρός τούς γάμους ηλικία, 
άπό 20—45 έτών, περιλαμβάνει 8271 άνδρας κατά τό 
1865 καί 7915 κατά τό 1873. 'Όσον άφορα τάς γυναί
κας, ή γαμική τάσις τοΰ 1865 άπέβλεψεν είς πλείονας 
αώρους μέχρις 29 έτών ηλικίας, 462, ένω τό 1873 πε- 
ριωρίσθη εις μόνον 299. Αί ύπεράνω τών 30 έτών κατ’ 
άμφότερα τά ετη έχουσί τήν αύτήν σχεδόν ύποδοχήν 
(533 τώ 1865 καί 522 τω 1873). »JI κυρία τής γυναι- 

κός ηλικία, άπό τού 20—30 έτους, περιλαμβάνει 8229 
άτομα τοΰ ώραίου φύλου κατά τό 1865 καί 7976 κατά 
τό1873.

Τό ζήτημα τών δευτερογαμούντων δέν είναι μικροΰοιαφέ- 
ροντος.’Ανεξαρτήτως τών ηθικών κατ’αύτό έλατηρίων, καί 
τής βραδυτέρας ή ταχυτέρας παρηγοριάς τών χωριζομένων 
ζευγών, γνωστή είναι ή έπί τοΰ προκειμένου πρόνοια τής 

.To.lcrixiii τών πληθυσμών (διότι έ'-χ ει καί ή άνάπτυξις αύ 
τών τό προσήκον μέρος έν τή εφαρμοσμένη διοικήσει). 
Τώ οντι σημαντικώτατον εΐναι άν πρέπει διαρκώς ή άν- 
θρωποπαραγωγή νά σταματήση, διότι αί περιπέτεια', τής 
ζωής διεχώρισαν τό τοΰ αρχαίου μύθου άνδρόγυνον, 
μόλις ώς έκ νέου έν τώ γάμω συνήφθη τοϋτο. Ύπό τήν 
έποψιν ταύτην αί ίστορικαί κατά τών δευτερογαμούντων 
ποιναί άποτελοΰσι ψευδή κατά κυριώτατον λόγον οδόν. 
Ή οικονομική θέσις τής γυναικός κέκτηται μεγάλην έπί 
τοΰ προκειμένου θέματος έπιρροήν. "Οσω ή θέσις αϋτη 
προβιβάζεται έν τή κοινωνική κλίμακι, τόσω τά κοινωνι
κά, κατ’ άμφότερα τά γένη, φαινόμενα ολίγον άφίσταν- 
ται άπ’ άλλήλων. Έν γένει άπέναντι 7890 τοΰ έτους 
1865 καί 7750 τοΰ έτους 1873 άγεύστων προη
γουμένου γάμου ενώσεων, τό μέν έτος 1863 περιλαμβάνει 
321 γάμους μεταξύ εκατέρωθεν -χήρων, 659 μεταξύ χή
ρων καί αγάμων, καί 354 μεταξύ -χηρών καί αγάμων, τό 
δέ έτος 1873 περιλαμβάνει 306 γάμους μεταξύ εκατέρω
θεν χήρων, 634 μεταξύ χήρων καί αγάμων, καί 366 με
ταξύ χηρών καί άγαμων. Έάν συγκρίνωμεν τούς αριθ
μούς τούτους πρός άλλήλους, τό έτος 1873 παριστα μεί- 
ζονα ζωηρότητα είς τήν παρηγοριάν τών χηρών ή τών 
χήρων, λαμβανομένου ύπ’ όψιν καί τοΰ σχετικώς έλάσ- 
σονος άριΟμοΰ τών ολικών κατά τό 1873 γάμων.

Ή κατά νομούς διανομή τοΰ κοινωνικού φαινομένου 
τών γάμων έχει ώς έξής άπό τής άρχής εις τό τέλος τής 
υπό μελέτην έννεαετίας :
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Νομοί 1865 1 γάμος 1873 1 γάμος
■ έπί κατ. — έπί κατ.

Άχαίας και *Ί1λιδος 1018 135 1237 120
’Αττικής καί Βοιωτίας 852 136 671 203
Λακωνίας 831 137 681 155
’Αρκαδίας 830 137 897 146
Κυκλάδων 794 148 674 182
Φθιώτιδος καί Φωκίδος 770 132 779 139
Άργολίδος καί Κορινθίας 747 151 705 181
Μεσσηνίας 735 159 807 174
Κερκύρας 676 133 585 165
’Ακαρνανίας καί Αιτωλίας 644 169 776 156
Εύβοιας 5 36 135 512 161
Κεφαλληνίας 4 83 192 399 194
Ζακύνθου 308 145 262 170

ΓΟλον 9924 143,70 8985 162
Έζ τοΰ πίνακος τούτου προκύπτει ότι ζατά μέσο·/ όρον 

είς γάμος αναλογεί έν έτει μέν 1865 πρός 143 κατοίκους 
έν έτει δέ 1873 πρός 162. Ύπό γενικήν όθεν έποψιν ζατά 
19 κατοίκους τής Ελληνικής έπικρατειας συνέβη έν τή 
προκειμένη περιόδω έπαισθητή περί τούς γάμους καθυ- 
στέρησις.

’Ιδιαιτέρως όμως πρός έκαστον νομόν έξεταζομένου τοΰ 
συμπτώματος τούτου, ένδεκα μέν νομοί τελείως καθυ- 
στεροΰσι, δύο δέ μόνον, ό τής Άχαίας καί ΊΙλιοος ζαί 
ό τής ’Ακαρνανίας καί Αιτωλίας, άποτελουσιν άξιοση- 
μείωτον έξαιρεσιν, διότι ζατά μέν τόν πρώτον εις γάμος 
αναλογεί άπό 135 κατοίκων τοΰ 1865 είς 120 τώ 1873, 
κατά δέ τόν δεύτερον εις γάμος αναλογεί άπό 169 κα
τοίκων τοΰ 1865 είς 156 τώ 1873. Οί νομοί λοιπόν ού- 
τοι συνήψαν πνείονας γάμους τω 1873 σχετικώς πρός 
τό 1865, έξ ού δυνάμεθα νά συναγάγωμεν συμπεράσματα 
περί τής εύρωστίας τής οικονομικής ζατά τά τελευταία 
ετη τών ’Αχαιών, Ίίλείων, Άζαρνάνων καί Αίτωλών 
προαγωγής. "Οσον άφορα τούς λοιπούς νομούς, έντύπω- 
σιν πρέπει νά προξενήση ή μεγάλη κατάπτωσις τών γά
μων έν τω νομω Αττικής καί Βοιωτίας, όστις, ύπό τό 
ράρος τών άναπτυσσομένων τοΰ ’Αθηναϊκού πληθυσμού 
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αναγκών, αποφεύγει τούς γάμους έν τή άναλογία ένός 
τοιούτου κατά μέν τό 1865 έπί 136 κατοίκων κατά δέ 
τό 1873 έπί 203. Ηαρέζζλισις 67 έν τή άναλογία ταύτη 
άτόμων ! Κατόπιν έρχεται ό νομός τών Κυκλάδων μετά 
παρεκκλίσεως 34 άτόμων, ό τής Κερκύρας μετά παρεκ- 
κλίσεως 32, τής Άογολίδος καί Κορινθίας 30. Ή μικρό
τερα παρέζκλισις είς γάμους άπό τοΰ 1865 είς τό 1873 
παρατηρεΐται έν τώ νομω Κεφαλληνίας, ύπολογιζομένη 

έν αύτώ είς 2 μόνον άτομα.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΟΪ ΛΑΟΪ
ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ.

"Αν καθ’ ημέραν ό πλούτος τών έθνών αύξάνη διά τοϋ 
έμπορίου καί τής βιομηχανίας, κατά τόν αύτόν λόγον, 
δύναται τις νά εΐπη, αύξάνει καί ή πτωχεία. Αί άνάγκαι 
τοΰ ανθρώπου, διά τής προόδου ήν ή κοινωνία καθ’ έκά- 
στη κάμνει, αύξάνουσι, τά διάφορα είδη τής καταναλώ
σεως ύπερτιμώνται, καί καθ’ ημέραν ή ύπαρξις καθίστα
ται δυσκολωτέρα. Ούδ’ έξαρκεΐ πρός άντιστάθμισιν τής έ- 
περχομένης έν γένει άζριβείας ή διά τών τελειοποιήσεων 
τής βιομηχανίας ζαί τής γεωργίας έπερχομένη έπί τινων 
αντικειμένων αυξησις τής παραγωγής καί εύθηνεία εις τάς 

τιμάς.
Ό περί ύπάρξεως αγών είναι κοινός είς όλας τάς τάξεις, 

πλήν πολλά δυσκολώτερο; είς τήν ζατωτάτην, τήν τών 
άζτημόνων, οΐτινες άπό τής έργασίας τών χειρών των, 
ήμερα τή ημέρα πορίζονται τά πρός τό ζήν. Έστερημένη 
ή κλάσις αύτη πάσης άλλης βοήθειας, δέν δύναται ή διά 
τής μεγίστης οικονομίας καί λιτότητος νά έπαρκέση διά 
τοΰ ημερομισθίου, όπερ απολαμβάνει, εις τάς πρώτας ά- 
νάγκας τοΰ βίου. Καί πώς έπαρκεΐ είς αύτά,-, τοϋτο γνω- 
ριζουσίν όσοι έτυχε νά ί’δωσι παρ’ ήμΐν έκ τοΰ πλησίον 
τούς έργάτας παντός είδους, είς τάς ώρας καθ’ άς ανα
παύονται, τρώγοντας. ’Αρτος καί τυρός, έλαιαι ή σαρδέλ- 
λαι κατ’ έναλλαγήν, ιδού ή βάσις τής τροφής των, καθ 
ότι τάς οπώρας κατά τούς μήνας μόνον τοΰ θέρους έχου- 
σι· τό δέ κρέας δύναται τις νά είπη, ότι είναι δι’αύτούς 
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πολυτελείας μάλλον άντικείμενον, όπερ άπαξ τής έβδο- 
μάδος ή κατά τάς μεγάλας έορτάς γεύονται.

Συμβαίνει δέ δυστυχώς τό αντίστροφον τοϋ ζατά τήν 
λογικήν πρέποντος, ότι δηλ. ή τάξις εκείνη, ήτις έχει 
τήν μεγίστην άνάγκην νά διατηρή ζαΐ άνανεώνη τάς σω
ματικός της δυνάμεις, τρέφεται όλιγώτερον ζαΐ χειρό
τερον πασών τών άλλων.

Άλλ’ έάν ή πτωχεία παρά τή τάξει τών έργατών γί
νεται έπαισΟητοτέρα, ή κοινωνία δέν λείπει ευτυχώς άπό 
τοΰ νά έρχηται καθ’ ημέραν αρωγός είς τήν απορίαν της. 
Λί εύποροΰσαι τάξεις συναισθάνονται τό ούχί μόνον χρι
στιανικόν καθήκον, άλλά ζαΐ πολιτιζο-οίκονομικόν συμ 
φέρον των τοΰ νά συντρέχωσι πρός βελτίωσιν τής τύ
χης τών πτωχοτέρων. Εις τί άλλο οφείλονται τά παν
τοειδή αγαθοεργά καταστήματα, άτινα καλούμενα Βρεφο
κομεία, ’Ορφανοτροφεία, Σχολαί απόρων παίδων, Νοσο
κομεία, ΙΙτωχοκομεια, Λεπροκομεία, Γηροκομεία, καί ε 
πως άλλως, συντείνουσιν είς άνάπτυξιν, θεραπείαν, άνα- 
κούφισιν ή τελευταϊον καταφύγιου, πρό παντός άλλου τής 
τάξεως έκείνων, οιτινες μόνον πόρον έχουσι τήν έζ τών 
χειρών των εργασίαν ;

ΊΓ ύπό διαφόρους μορφάς άναφαινομένη αΰτη τάσις 
πρός τήν άγαΟοεργίαν καί βοήθειαν έπενόησε καί άλλον 
τρόπον δι’ ού, ούχί έν είδη ελεημοσύνης, πλήν πρακτι- 
κώτερον ίσως, συντείνει είς τό νά εύκολύνη τήν υπαρξιν 
είς τής ενδεείς κλάσεις τής κοινωνίας. Συνείδότες πολλοί 
πόσον ή εργατική τάξις έχει ανάγκην καλής καί δυναμω- 
τικής τροφής, τήν όποιαν όμως τά μικρά της μέσα καθι- 
στώσι δοσπροσπόριστον, έσζέφθησαν νά συστήσωσι τά 
έοώ όνομασθέντα I olliskuclicn 'Εστιατόρια τοϋΛαόν, τών ο
ποίων σκοπός είναι νά παρέχωσιν είς τούς πτωχούς τρο
φήν απλήν άλλά καθαρόν καί ύγίεινήν είς όσον ενεστί 
μέτριας τιμάς, ώστε καί ό έλάχιστος έργάτης νά δύναται 
άπαξ τής ημέρας νά τρέφηται μέ θερμόν ρόφημα καί 
κρέας.

Φιλάνθρωποι τινες Κύριοι τή πρωτοβουλία τοϋ Κυρίου 

Dr Josef ΚύΗ» Δημοτικού συμβούλου, συνελθόντες τω 1872, 
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συνέστησαν επιτροπήν πρός ίδρυσιν τοϋ Πρώτου ’Εστια
τορίου τοΰ Λαοΰ είς τό Τέταρτον Τμήμα τής πόλεως. 
ΆποταΟέντες πρός εύγενεΐς τινας Κυρίας, εύρον αύτάς 
προθύμους νά άναλάβωσι τήν ύποστήριξιν τοϋ έργου, καί 
ούτω τήν 21 ’Ιανουάριου 1873 ήνέωξαν είς τήν χρήσιν 

τοΰ κοινοΰ τό πρώτον εστιατορίου.
Έ έπιτυχία, ήτις έστεψε τάς προσπάθειας των κατά 

τήν πρώτην αύτήν δοκιμήν, ένεθάρρυνε τούς μέν καί τούς 
δέ, καί ούτω βαθμηδόν ή πρώτη αΰτη φιλανθρωπική εται
ρία συνέστησε καί πέντε άλλα παρόμοια Καταστήματα 
είς διάφορα Τμήματα τής πόλεως. Κατ’ άπομίμησιυ ίδού- 
Οησαν καί 6 άλλαι έταιρίαι, αιτινες συνέστησαν είς έκα
στον Τμήμα άνά έν έστιατόριον, ώστε σήμερον ή Βιέννη 
μετρά 11 τοιαϋτα, προσεχώς δέ κατά τούς πρώτους μή
νας τοϋ φθινοπώρου Οά περιλάβη καί 12ον, όπερ είναι 

ήδη έν τω όργανίζεσθαι.
Ή Αύτοκράτειρα ’Ελισάβετ άνέλαβε τήν προστασίαν 

τής πρώτης έταιρίας, Άρχιδούκισσαι δέ ζαΐ Κυρίαι τών 
άριστοζρατιζωτέρων οικογενειών, μεταξύ τώυ όποιων δια- 
ζρίνεται έπί τώ ενδιαφέρουν., δ δεικνύει πρός επιτυχίαν 
τοϋ φιλανθρωπιζοϋ τούτου έργου, ή Πρίγκηπέσσα Mario 
Hohenlohe, άνέλαβον τήν τών ετέρων έξ. "Λπασαι όέ όμοϋ 
αί έταιρίαι, άν καί ανεξάρτητοι άπ’ άλλήλων, άπαρτίζουσι 
σύνδεσμον, όπως άλληλοθοηθώνται πρός άσφαλεστέραν 

προαγωγήν τοϋ έργου δ άνέλαβον.
’Επειδή δέ άφ’ ένός μέν τά τοιαϋτα Καταστήματα δέν 

έπιζητοϋσι κέρδος, άφ' έτέρου δέ τά έξοδα τοϋ άναγκαίου 
προσωπικού των είναι έλάχιςα, κατορθοϋται νά δίδωσι τάς 
μερίδας εις τιμάς τώ όντι μηδαμινός, προσιτάς καί είς τό 

πτωχότατου βαλάντιον.
’Ευνοείται δέ ότι έφ’ όσου αύξάνει ή κατανάλωσές των, 

τόσον έκπίπτουσι καί τάς τιμάς, καθ’ ότι τά γενικά έξοδα 
ύπηρεσίας καί λοιπών, έλαττοΰνται άναλογιζώς έφ’ έζά
στης μερίδος, τά δέ είδη εύθηνότερον προμηθεύονται έφ’ 
όσον μεγαλειτέρας ποσότητας ζαταναλίσζουσιν.

Είναι πράγματι περίεργον ν.α.1 ενδιαφέρον νά ίδη τις 
τοιοΰτον Έστιατόριον ζατά τάς ώρας, καθ’ άς συνήθως 
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εδώ ή έργατιζή τάξις γευματίζει, δη),, άπό τάς 12 |—3 
μ. μ. ΙΙρό τίνος καιρού, διερχόμενος έμπροσθεν τοιούτου 
καταστήματος εις τό Α' Τμήμα τής πόλεως, παρετήρησα 
πλήθος άνθρώπων πρό τής εισόδου. Περίεργος νά ιοω τό 
εσωτερικόν, εισέρχομαι καί άντίμετωπίζομαι ύπό τήν Ούραν 
μέ τόν γραμματοκομιστήν, όστις πολλάκις τήν ημέραν 
άναβαίνει τήυκλίμακά μας. ΙΙρός τά αριστερά τής εισόδου 
βλέπω καθημένας άπέναντι τραπέζης δύο Κυρίας· έν τή 
μιφ τούτων άναγνωρίζω τήν ώραίαν κόμησσαν ί**"έκ τών 
γνωςοτέρων τής ενταύθα άριςοκρατίας οικογενειών, ήτις 
εις τάς αιθούσας, περικυκλουμένη ύπό τών τά πρώτα φε- 
ρόντων έν τή κοινωνία, είναι άντικείμενον θαυμασμού 
καί μόλις μεθ’ υπερηφάνειας ατενίζει τούς πρός αύτήν Ερ
χομένους. ’Ενταύθα είναι δλως άλλη. 'Απλούστατα ένδε- 
δυμένη, κάθηται άπέναντι τής τραπέζης. καί λαμβάνουσα 
τάς μερίδας, άς αί ύπηρέτριαι φέρουσιν έκ τού μαγει
ρείου, διανέμει αύτάς τοΐς προσερχομένοις άντί traijjtov, 
οπερ προμηθεύεται τις παρά τή Ταμία, τή καθημένη πλη
σίον τής εισόδου. ’Επιθεωρεί τάς μερίδας, άν εΐναι κατά 
τό ώρισμένον ποσόν καί μέτρον, και δίδει τοΐς καταναλω- 
ταϊς άρτον καί μαχαιροπήρουνα. Καθ' ήν στιγμήν πλη
σιάζω, δίδει μερίδα άρτου καί κρέατος πρός 
μέ χαιρέτα- στρέφομαι καί άναγνωρίζω τ' 
νον τοΰ ύποδηματοποιού μου. Τοιοΰτον 
τό κοινόν, τό πληρούν τήν αίθουσαν άμαξηλάται, ύπη- 
ρέται μαγαζείων, δημόσιοι ύπηοέται, έργάται, ύποδημα- 
τοποιοΐ, ράπται κλπ. Πλήν καί πτωχοί μαθηταί δέν άπα- 
ξιοΰσι νά παρακαθήσωσ·, γνωρίζοντες ότι Οά λάβωσι φαγη- 
τόν καλόν καί καθαρόν έπί εύτελεστάτη τιμή.

Έπί τη καλή γνωριμία τής Κυρίας ταύτης βασιζόμενος, 
τή ζητώ νά ιδω τό Κατάστημα. Άλλ’ ή εύγενής Κόμησ- 
σα μοϊ αντιτείνει, ότι κατά τόν Κανονισμόν άπα χορεύεται 
τούτο, ενόσω διαρκοΰσιν αί ώραι τού γεύματος. Ή ιδέα 
εΐναι όρθοτάτη· δέν πρέπει νά ύπολάβωσιν οί συχνάζοντες 
τό Έστίατόριον, ότι χρησιμεύουσιν είς θεωρίαν ένεκα τής 
πτωχείας των. Εύτυχώς ή ώρα πλησιάζει καί μόλις έν 
τέταρτον έχω άκόμη νά περιμείνω, πλήν καί έδώ παρου
σιάζεται έμπόδιον- έν εκα τού αύτοϋ πάντοτε λόγου τής 

τινα, όστις 
τόν μαθητευόμε- 
δέ περίπου εΐναι
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άξιοπρεπείας, άπαγορεύεται ή διαμονή είς τούς περιέργους 
τούς μή τρώγοντας. Πρέπει καί έγώ, άν θέλω νά ί’δω, νά 
γευθώ. Τί τό περίεργον, άφού ό Αύτοκράτωρ, ή Αύτο- 
κράτειρα, ό Διάδοχος, ’Αρχιδούκες καί άλλα έπίσημα πρό
σωπα έγεύθησαν ώς ό πρώτος θνητός. ’Αντί 16 κράϊτζερ 
(35 λεπτών) λαμβάνω ένσςμον, άντί τού όποιου ή Κό- 
μησσα μοϊ δίδει ολόκληρον μερίδα κρέατος καί λαχανι
κών τό φαγητόν εΐναι πράγματι καθαρώτατον καί ή γεϋ- 
οις καλλίστη.

’Ωφελούμαι τής εύκαιρίας καί άπευθύνω τή Κυρία L*** 
έρωτήσεις τινας. Μανθάνω ότι έκτος τών έκεΐ γευματι- 
ζόντων προσέρχονται πολλοί μέ ίδια πινάκια, ινα λάβωσι 
φαγητά, ά μεταφέρουσιν εις τήν κατοικίαν των. Τούτο 
κάμνουσι πολλαί πτωχαί οίκογένειαι, αί όποΐαι εύρίσκουσι 
μέγα συμφέρον, καθ’ ότι ούτως ούτε ή μήτηρ ούτε αί 
κόραι άπασχολώνται άπό τής έργασίας των, ινα μαγει- 
ρεύσωσι, δέν Αναγκάζονται νά μεταβώσιν είς τήν άγοράν, 
καί άποφεύγουσι πολλάς δαπάνας, οΐον έγκαταστάσεως 
θερμάνσεως κλπ., άς δέν εΐναι πάντοτε είς θέσιν νά ένερ- 

γώσι.
Κατά τούς τελευταίους μήνας, άφ’ ότου ένεκα τής ύ

περβολικής συρροής ή έταιρία ΐδρυσεν έν τώ Α' Τμήματι 
ολίγον άπωτέρω καί β'κατάςημα,διένειμε τό πρώτον κατά 
μέσον όρον 1400—1500 μερίδας καθ’έζάστην, ένω πρό- 
τερον κατηνάλισκε σχεδόν διπλάσιάν ποσότητα. Καί είς 
τά λοιπά δέ τμήματα ή έξόδευσις τών εστιατορίων αύτών 
δέν έλαττούται τών 1000 μερίδων, δπερ άποδείκνύει ισα

ρίθμους σχεδόν θαμώνας.
Τά γενικά έξοδα τής διατηρήσεως, ύπηρεσίας καί λοι

πών εΐναι έλάχιστα, ώστε ή τιμή τών μερίδων εΐναι εντεύ
θεν δσον τό δυνατόν εύθυνή, καλύπτουσα μόλις τά πραγ
ματικά έξοδα τής έταιρίας, μή άποβλεπούσης είς κέρδος 
ούτε είς περίσσευμα κάν, καθ’ ότι τά έξοδα τής έγκατα- 
ταστάσεως, ύπολογιζόμενα είς 4—5000 φλωρίνια δι’ έ
καστον Κατάστημα, καταβάλλονται διά συνεισφορών. Τόν 
παρελθόντα Φεβρουάριον μάλιστα ει5*ρ;·«τί*ή ά;·ο/ά, όργα- 
νισθεΐσα ύπό τών Κυριών τών ποοστατριών τών διαφόρων 
εταιριών, άπέφερε καθαρόν κέρδος 30000 φλωρινίων, ώςε 
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νυν αί εταιρία', είσίν αρκούντως έξησφαλισμέναι διά παν 
ένδεχόμενον.

Ό προϋπολογισμός τών γενικών εξόδων ’Εστιατορίου 
τοΰ Λαοΰ, δυναμένου νά διανέμη 1500 η καί 2000 μερί
δας καθ’ έζάστην, άναβαίνει είς φλωρ. 5250 κατ’ έτος, 
έξ ών 1100 ορίζονται είς ενοίκων ή αμοιβή τοΰ προσω- 
κοΰ συνισταμένου έκ μιας έπιμελητρίας, ταμία, μαγειρίσ- 
σης καί πέντε ύπηρετριών, καί ή τροφή τούτων άναβαίνει 
είς φλωρ. 2785· ό φωτισμός καί η Οέρμανσις άπαιτοΰσι 
φλ. 1100, τάδε μικρά έξοδα υδατος, καθαριότητες κλπ. 
άπορροφώσι τά άπομένοντα φλωρ. 250—300. Είς τό πο
σόν τών φλωρ. 5250 προστίθενται καί φλωρ. 1000 είσέτι, 
ήτοι 20 ο[ο, πρός άπόσβεσιν τής έκ τής χρήσεως φθοράς 
καί άνανέωσιν τών έπίπλων τής πρώτης έγκαστάσεως· 
ώστε τά έξοδα άτινα έπιβαρύνουσιν έν όλω τήν τιμήν τών 
μερίδων καί άτινα πρέπει νά κερδίση τό Κατάστημα, συμ- 
ποσοΰνται είς φλωρ. 6250 κατ’ έτος. "Ο έστι έκ τών ει
σπράξεων τοΰ εστιατορίου καθ’ ημέραν πρέπει νά τίθενται 
κατά μέρος 18 φλωρ. Τά δέ λοιπά δαπανώνται άποκλει- 
στικώς είς προμήθειαν τών τροφίμων, καί άναλόγως τών 
δαπανών τούτων κανονίζεται ή τιμή τών μερίδων.

Ή ύπηρεσία τών Κυρίων καί Κυριών τής έπιτροπής εΐ
ναι άμισθος, ώστε ή έπιτήρησις καί ή γενική διεύθυνσις 
ουδόλως έπιβαρύνουσι τούς καταναλωτάς.

Καθ’ έζάστην δύο Κυρίαι παραμένουσιν είς τό έστιατό- 
ριον κατά τάς ώρας τοΰ γεύματος, ίνα διανέμωσι τάς με
ρίδας, είσπράττωσΐ τά άντιστοίχοΰντα ένσημα είς πληρω
μήν, καί έπιτηρώσι έν γένει τήν ύπηρεσίαν. ’Επειδή δέ είς 
έκαστον Τμήμα ή εταιρία προσεζτήσατο πλέον τών 100 
Κυριών, έζάστη τούτων έχει άπαξ τής έβδομάδος τήν ύ
πηρεσίαν αύτήν ύπέρ τών πτωχών τής συνοικίας της.

Mot προσέθεσε δέ ή Κυρία L*** ότι άν καί καθ’ έκάςην 
εκατοντάδες άνθρώπων τής κατωτάτης τάξεως προσέρ- 
χωνται, ποτέ δέν συνέβη αταξία. ότι οί θαμώνες είναι πολύ 
κόσμιοι καί προσεκτικοί, λίαν δέ ευτυχείς έπί τή φροντίδι, 
ήν αί Κυρίαι περί αύτών λαμβάνουσι, δέν λείπουσιν άπό 
τοΰ νά δεικνύωσι πόσον ταΐς είναι εύγνώμονες.

Ιδού πρακτική έπινόησις, δι’ ής έρχεται ό πλούσιος είς 
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βοήθειαν τοΰ πτωχοΰ, χωρίς ούτε ό εις νά βαρύνηται δί- 
δων έλεημοσύνην, ούδ’ ό έτερος νά καταβιβάζηται ότι 
τρέφεται δωρεάν. Ό πτωχός τεχνίτης ή έργάτης τρέφε
ται άντί 20 κράϊτζερ (50 λεπτ.) μέ ρόφημα (3), κρέας 
καί λαχανικών (15) ζαί άρτον (2). Άλλά ζαί διά 10 
κράϊτζερ (25 λεπτ.) δύναται ό πτωχός νά κορέση τήν 
πεινάν του, έάν λάβη ήμισείας μερίδας, αιτινες δίδονται 
πρός εύκολίαν τών ισχνότερων βαλαντίων καί είσίν άρ- 
κοΰσαι κατά τό ποσόν, έχων τήν συναίσθησιν ότι ή άξιο- 
πρέπειά του δέν έπαθέ τι, καθ’ ότι έπλήρωσε τό ό,τι πράγ
ματι κατηνάλωσεν, όφείλει δέ εύγνωμοσύνην μόνον πρός 
τούς Κυρίους καί τάς Κυρίας τούς ίδρύσαντας καί διατη- 
ροΰντας τά έστιατόρια, μή δυνάμενος νά τούς άνταμείψη 
άλλως διά τόν κόπον καί τήν φροντίδα, ήν έν τή φιλαν
θρωπία των λ.αμβάνουσιν ύπέρ αύτοΰ.

Έν Βιέννη Α. Γ. ΣΚΟΥΖΕΣ.

ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ I.

Μία τών σπουδαιότερων χρήσεων τοΰ εισοδήματος τών 
πανταχόθεν τοΰ ‘Ελληνισμού συγκεντρουμένων έν Άθή
ναις κληροδοτημάτων εΐναι βεβαίως ή άπό άναλόγου με- 
ρίδος αύτοΰ συντήρησις τών πενομένων μέν όργώντων 
όμως πρός τήν μάθησιν νέων. ‘Υπολαμβάνω τούς μεταξύ 
αύτών διαπρέποντας ικανούς νά παραβληθώσι πρός τούς 
μεγάλους έργάτας τών ανακαλύψεων. Έάν άφ’ ένός ού- 
τοι προσφέρωσιν τό σώμα καί τό πνεύμα, άφ’ ετέρου πρέ
πει νά εύρεθώσι γενναϊαι καρδίαι ζαί άνοιζτά βαλάντια, 
ινα προσφέρωσι τό εομα είς τόν μ.εμαζρυσμένον πλοΰν.

Ή 'Ελληνική κυβέρνησις είναι ό διαχειριστής τών εις 
τόν δημόσιον θησαυρόν αφιερωμένων πρός τόν εύρύν τού
τον σκοπόν τής έθνικής παιδεύσεως κληροδοτημάτων. ’Εν
διαφέρει λοιπόν ή μελέτη τοΰ έπί τών δημοσίων εντεύ
θεν ύποτροφιών ίσχύοντος νΰν διοικητικού οργανισμού 
ζατά τά νεότερα άπό 9 ’Οκτωβρίου 1875 καί 19 ’Ιουνίου 
1876 Διατάγματα.

Καί τό μέν πρώτον Διάταγμα άναβιβάζον είς δραχμάς
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56400 τήν έζ τών τόκων τών κληροδοτημάτων ενιαύσιον 
είς ύποτροφιας δαπάνην, διήρει τό ποσόν τοΰτο είς 22800 
ύπέρ τών έν Έλλάδι εκπαιδευόμενων καί 33600 ύπέρ τών 
έν τή αλλοδαπή. Τό νεώτερον δμως διάταγμα περιόρισαν 
τήν ολικήν δαπάνην είς 45300, άφήζεν άμείωτον μέν τό 
διά τάς έσωτεριζάς ύποτροφιας ποσόν, ζατεβίβασε δέ τό 
διά τάς έξωτεριζάς είς δραχ. 22500.

Ή διά τάς έξωτεριζάς ύποτροφιας χρηματική αύτη βο
ήθεια, έζτεινομένη ζατά τό 1875 είς τρεις έπιστήμας, τήν 
ιατρικήν, τήν φιλοσοφίαν καί τήν θεολογίαν, περιωρίσθη 
ζατά τό 1876 είς μάνας τάς δύο τελευταίας· νομίζω δέ 
πάνυ όρΟώς, ούχί ότι δέν εΐναι απαραίτητος διά τούς "Ελ
ληνας Άσκληπιάδας ή έπίσζεψις τών μεγάλων έν Εύρώ
πη παντός είδους θεραπευτικών ιδρυμάτων, άλλά διότι 
πρόκειται περί επαγγέλματος τό όποιον, όπωςδήποτε κα
ταρτιζόμενο·? καί διά τής έν Άθήναις ιατρικής έκπαιδεύ- 
σεως, είναι ίκανώς προσοδοφόρου έν πάση τής ’Ανατολής 
κοινότητι, έξ ούπερ δυνάμεθα νά συναγάγωμεν, ότι άνα
λόγως του εισοδήματος δύνανται νά εύρεΟώσι καί αί προ- 
καταβολαί. Διαφέρει έν τούτοις ή φιλοσοφική ζαΐ θεολογι- 
κή. Οί φιλόσοφοι καί οί θεολόγοι δεν εΐναι έπαγγελματίαι. 
Έάν έθνος τι αίσθάνηται τήν ανάγκην τής έν μέσω τοΰ πλη
θυσμού του ύπάρξεως τοιούτων, πρέπει νά συντέλεση είς 
τήν δαπάνην τής προπαρασζευής. ‘Υπό τήν έποψιν δε 
ταύτην κρίνω ούσιωδώς μιζροσζοπ’.ζήν τήν προκειμένη? 
βοήθειαν. Νομίζω δέ ότι αί συνέπειαι τής στασιμότητος 
τών καθ’ ημάς φιλοσοφικών καί Οεολογιζών είς μόνους 
τούς άγνοοΰντας τήν ές αύτών παραγομένην εθνικήν δύ- 
ναμιν πρέπει νά άποδειχθώσιν.

Έν γένει ή παραδοχή τών ύποτροφιών στηρίζεται έπί 
τοΰ διαγωνισμού· καί όσον μέν άφορα τάς έσωτερικάς, 
μεταξύ τών άπολυθέντων μαθητών τών Γυμνασίων τοΰ 
Κράτους καί τής ‘Ριζαρείου Σχολής, όσον δέ άφορα τάς 
έξωτεριζάς, μεταξύ τών έπιτυχόντων πτυχίων διδά- 
κτορος τής Φιλοσοφίας ή προλύτου τής Θεολογίας έν τώ 
Έθ Πανεπιστήμια) κατά τάάμέσως προηγούμενα 3 έτη έπί 
τής φιλοσοφίας καί 5 έπί τής θεολογίας. Καί ή μέν ηλικία 
τώνέκ τών Γυμνασίων καί τής Ριζαρείου σχολής άπολυομέ- 

νων μένει άπροσδιόριστος, ή δέ τών διδακτόρων καί προ
λυτών ορίζεται έλάσσων τών 30 έτών. Οί διαγωνισμοί 
ένεργοΰνται κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερον τοΰ Σεπτεμ
βρίου διά τάς διαθεσίμους ύποτροφικάς θέσεις έν τή ανα
λογία, όσον άφορα τήν φιλοσοφίαν καί τήν θεολογίαν, 2 
καθ’ έκαστον τών δύο τμημάτων τής Σχολής τής πρώτης 
καί 2 ζατά τήν Σχολήν τής δευτέρας,

Τά ζατά τούς διαγωνισμούς κανονίζονται ύπό τής οι
κείας σχολής καί δημοσιεύονται ένα τούλάχιστον πρότε- 
ρον μήνα διά τής έφημερίδος της Κυβερνήσεως, οριζόμε
νης συγχρόνως τής είδικότητος, είς ήν Οά τελειοποιηθώ- 
σιν έν Εύρώπη οί διδάκτορες τής φιλοσοφίας και οί προ- 
λύται τής θεολογίας. Ή άνωτάτη έγκρισις άνήκει έν 
παντΐ είς τό ύπουργειον τής Παιδείας, είς τό όποιον 
υποβάλλονται αί γνωμοδοτήσεις τών σχολών καί τά ά
ποτελέσματα τών διαγωνισμών, οιτινες ένεργοΰνται ύπό 
τήν έποπτείαν τών καθηγητών τών οικείων σχολών. Αί 
δέ ύποτροφίαι άπονέμονται έπί τετραετίαν διά Β. δια
τάγματος είς τούς άριστεύσαντας. Εκατόν δραχμαί ζατά 
μήνα είς έκαστον τών έν τή ημεδαπή ύποτρόφων καί 
τριακόσια', είς έκαστον τών έν τή άθχλοδαπή, είς ούς πε- 
ριπλέον καί έξακόσιαι δραχ. διά τήν δαπάνην τής μετα- 
βάσεως καί έπιστροφής.

Οί έν τω Έθνιζώ Πανεπιστήμιο) καί οί έν τή άλλοδα- 
πή ύπότροφοι τών κληροδοτημάτων όφείλουσι κατά τό 
τέλος έζάστης εξαμηνίας νά ύποβάλλωσι εΐς τό ύπουρ
γεΐον τής Έκπαιδεύσεως έπίσημα μαρτυρικά περί τής έξα- 
κολουθήσεως τών σπουδών των. Δύναται δέ ή ζυβέρνη- 
σις δι’ άμέλειαν τοΰ ύποτρόφου ή κακήν διαγωγήν ή έγκα- 
τάλειψιν τής όρισθείσης αύτω είδικότητος νά τόν παύση 
άπό τής ύποτροφιας μετά προηγουμένην γνωμοοότησιν 
τής οικείας σχολής. Ιδιαιτέρως δέ οί έν τή αλλοδαπή 
ύπότροφοι ύποχρεοΰνται έπί τέσσαρα έτη νά ύπηρετήσωσι 
είς δημοσίαν θέσιν έπί μίσθιο δραχ. 250 τούλάχιστον κατά 
μήνα, άπα7<λασσόμενοι τής ύποχρεώσεως ταύτης έάν έν
τός έξ μηνών δέν διορισθώσιν ύπό τής Κυβερνήσεως.
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τοΰ Λαού άποστο- 
τών συνταγματικών 

τών ενιαυσίων προϋπολογισμών, 
____ '  — Λ - 1) - . 1 Λ -

ΊΙ διάκρισις μεταξύ αναγκαίων καί απλώς βοηθητικών 
τοΰ δημοσίου θησαυρού δαπανών έξαρτάται έκ τοΰ βαθ
μού τοΰ πολιτισμού, έν ώδιατελούσι τά έθνη. Ύπάρχου- 
σιν άνάγκαι ύλικώτεραι καί άνάγκαι ύψηλότεραι. Έάν αί 
πρώται έπιβάλλωνται εις πάσαν περίοδον, τάς δευτέρας αι
σθάνονται μόνον οί προοδευτικοί αιώνες.

Άλλ’ ένώ ή άνάπτυξις αυτή τής κυβερνητικής τών έ- 
Ονών οικονομίας είναι φυσική, παρατηρεΐται άφ’έτέρουτά- 
σιςτιςέν αύτή, πάντοτε προϊούσα, πρός άνώτερον πάντοτε 
τών πραγματικών δυνάμεων τοΰ κοινωνικού θησαυρού προ
βιβασμόν τών δημοσίων δαπανημάτων. Μεθ’ όσα καί άν 
λέγωνται καί διδάσκωνται ύπό τών πολιτειολόγων περί 
τής έπιτηρητικής τών άντιπροσώπων τοΰ Λαού άποστο- 
λής, τό βέβαιον είναι ότι καί έντός 
πολιτειών, ή συζήτησις · 
άφορα μάλλον τήν εμπιστοσύνην τής Βουλής πρός τήν 
Κυβέρνησιν, ή τήν έν τή μεθόδω τού άγαθοΰ οικογενειάρ
χου έξέλεγξιν τών λεπτομερειών. Άπόδειξις ότι οί έντο- 
λοδόχοι είναι πάντοτε έντολοδόχοι, καί ότι ή Ξενοφών- 
τειος Ιδέα «ό οφθαλμός τού κυρίου παχύνει τόν ίππον» είναι 
γενικωτάτης άληθείας.

Δέν θέλω νά καταδικάσω μόνην τήν συνταγματικήν άν- 
τιπροσωπείαν τής Ελλάδος. ’Απανταχού ό περί τά ειδικά 
κεφάλαια τοΰ προϋπολογισμού λόγος έχει τι ξηρόν. Οί δέ 
ρήτορες προτιμώσι τάς ενθουσιαστικός περιστάσεις, είτε 
διότι συγκινούνται έξ αύτών, είτε καί διότι χρησιμεύουσιν 
αύται εις συγκίνησιν τών άζροωμένων. Έν τω μεταξύ 
προχωρεί ή τυπική άνάγνωσις τού προϋπολογισμού, οί βου- 
λευταί όμιλούσι διά τάς ύποθέσεις των ή περιπατοϋσιν έν 
τοΐς διαορόμοις, ό δέ έντολεύς καί κυρίαρχος Λαός, άνοί- 
γων τό βαλάντιον είς τήν χεϊρα τού είσπράκτορος, κρα
τεί τήν δάφνην τής προθυμίας.

Τό καθολικόν τοΰτο φαινόμενου μαρτυρεί ότιύπάργου- 
σΐν όρια είς όλα τά είδη τών θεσμών. Δεν πρέπει δέ διότι 
ώργάνισεν έθνος τι τήν οικίαν του, νά ζοιμηθή βαρούχειον 
κατόπιν ύπνον. Ώς γνωστόν εις μόνους τούς γρηρορούν- 

τας σώζονται τά δίκαια καί τά συμφέροντα. ’Αναπόφευ
κτο·; λοιπόν ένω έθνος τι διορίζει τούς άντιπ ροσώπους του 
συγχρόνως νά ύπάρχωσΐ παρ’αύτώ ίκαναί δυνάμεις, όπως 
έπενεργή άδιαλείπτως έπί τών άντιπροσώπων του τούτων. 
Καί καθώς π. χ. τά βουλευτά σώματα διαιρούνται είς έ- 
πιτροπάς, άναλόγως τής είδικότητος τών βουλευτικών 
έργων, τοιουτοτρόπως έπρεπε καί παρά τώ Λαώ νά σχη- 
ματίζωνται ιδιαίτεροι πρός τά ενδιαφέροντα ζητήματα έ- 
νώσεις τών είδικωτέρων κατ’ αύτά πολιτών. Οί γεωργοί 
ήδύναντο πολλούς τοιούτους συνεταιρισμούς νά άποτελέ- 
σωσιν, οί βιομήχανοι έπίσης κλ. Ύπό γενικήν δέ έποψιν άπό 
τών διαφόρων τής κοινωνίας τάξεων έπρεπε νά άναστη- 
θώσι Τ^ιμαΙ τής όλης πολιτικής μηχανής. Εννοώ τής 
δημοσιογραφίας τήν έπισκόπησιν. Άλλ’ έννοώ πλειότερον 
τήν άπό τών ειδικών τοΰ Λαού συλλόγων έπί τών πραγ
μάτων τής πολιτείας έπίδρασιν. "Ωστε ένώ άφ’ ένός ή 
Ισχύς τής πολιτείας πρέπει έν παντί χρόνω νά έπιβάλη- 
ται, άφ’ ετέρου ή ισχύς τής συζητήσεως πρέπει νά ρίπτη 
άπλετον φώς άπό διαφόρων κέντρων. Δύο είδη ισχύος, 
πρακτρικής καί έρευνητικής, τών όποιων ή σύμπραξις κα
θίσταται πολυτιμώτατον έφόδιον πρός περαιτέρω τού 

κοινού προαγωγήν.
Έκ τής έπόψεως ταύτης ή σύγχρονος έν ’Αγγλία πρα

κτική παρέχει έπ’ εσχάτων ύπόδειγμα δεκτικόν μείζονος 
έτι άναπτύξεως. Βεβαίως όλίγαι έπικράτειαι δύνανται νά 
καυχηθώσιν έπί τοσαύτη κυβερνητική ισχύι όσην κέκτηται 
τό Αγγλικόν έθνος. Καί τής δημοσιογραφίας αύτού ή έ
πιρροή έχει τι έπίσης άφιλονείκητον. Καί όμως ή άπό 
τών συλλόγων έπικουρία είς τά έκάστοτε άναφυόμενα έ- 
θνικοΰ συμφέροντος ζητήματα είναι άπαραίτητος, άπο- 
βαίνει δέ μεγάλης σημασίας. Τοιουτοτρόπως έπί τού άνά 
χεΐρας θέματος τής ύπερακοντίσεως τών δημοσίων δαπα
νών έτεθη τελευταίου είς κίνησιν, όσον άφορα τά έν Αγ
γλία συμπτώματα ό έπισημότατος τής οίκονομικο πολι- 
τικής σύλλογος Cobden Club. Διακηρύττων πανδήμως όσύλ
λογος τήν πρακτικήν άτέλειαν τής κοινοβουλευτικής έξε- 
λέγξεως τών δημοσίων δαπανών, έπεχείρησε νά συγκιν- 
τρώση παρ’ έαυτω είδικάς μελετάς περί τών κατά τάς 
λοιπά’ς επικράτειας, άρχόμενος άπό τής Γαλλίας, συμβαι-
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νόντων διετύπωσε δέ τάς έπομένας γενιζάς έπί τοΰ θέ
ματος έρεύνας :

Α'. Ή Κυβέρνησις έν άρχήή κατά ποιαν άλλην ώρισμέ- 
νην περίοδον τής νομοθετικής συνόδου γνωστοποιεί τάς 
λεπτομέρειας τών διαφόρων τοΰ έτους δαπανών ; Κατά 
ποιον τρόπον αί περί αύτών προτάσεις ύποβάλλονται είς 
τήν έξέτασιν τής νομοθετικής εξουσίας ;

Β'. Οί αντιπρόσωποι τοΰ έθνους συζητοΰσι τά άρθρα 
τών προτεινομένων δαπανών έν γενική συνελεύσει, ή εξε
λέγχεται ό προϋπολογισμός αύτών ύπό κοινοβουλευτικών 
επιτροπών ή άλλως πώς ;

Γ'. Τό κοινοβούλιον κατατάσσει τάς προτεινομένας δα
πάνας κατά τόσα κεφάλαια, όσα καί τά κύρια τμήματα 
τής δημοσίας ύπηρεσίας, έκαστον δέ τών κεφαλαίων τού
των παραπέμπεται εις τήν έξέτασιν ιδιαιτέρων επιτροπών ;

σμοϋ είναι τοιουτοτρόπως δι/,ρημέναι, αί περί έλαττώ- 
σεως τών δαπανών αποφάσεις τών επιτροπών ύπόκεινται 
είς άναθεώρησιν έκ μέρους τής κυβερνήσεως ή τής Βουλής;

Ε'. "Οταν τοιαΰται έπιτροπαί σχηματίζωνται ύπό τής 
Βουλής, ποΐαι εΐναι αί έν χρήσει μέθοδοι πρός έξασφάλισιν 
τής ανεξαρτησίας κατά τήν ένέργειάν των;

ΣΤ'. Έν έλλείψει επιτροπών ύπάρχουσιν άλλα ειδικά μέ
σα πρός έπαλήθευσιν καί έξέλεγξιν τών περί τάς δημο
σίας δαπάνας κυβερνητικών προτάσεων;

Ζ'. Προκύπτει έζ τής μέχρι τοΰδε πείρας, ότι ή έν ένερ- 
γεία διαδικασία πρός έξέλεγξιν τών προτεινομένων δαπα
νών διά τόν στρατόν, τό ναυτικόν καί τάς λοιπάς δη
μοσίας ύπηρεσίας απολήγει είς τό αποτέλεσμα άφ’ ένός 
τής μετριάσεως ή έλαττώσεως τών αίτουμένων ύπό τής 
κυβερνήσεως Ουσιών καί άφ’ έτέρου τοΰ περιορισμού τών 
διοικητικών καταχρήσεων;»

Τά όρια τών άνωτέρω θεμάτων εΐναι ούσιωδώς ένδεικτι- 
κά. Αί πληροφορίαι τάς οποίας έπιδιώζουσιν έκ τής καθο
λικής τών έθνών πείρας, δύνανται κατά τάς περιστάσεις 
νά λάβωσιν εύρυτέρας διαστάσεις. Εύτυχεΐςδέ αί χώραι τών 
όποιων οί πο7<ΐται αισθάνονται τήν άνάγκην καί τήν δύνα- 
μιν είς τοιαύτας πρωτοβουλίας.


