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'Υπάρχει άρά γε μέτρον τών τιμών αμετάβλητον καί παγ
κόσμιον, πρός τό όποιον oXat at συναλλακτικοί άξίαι νά κα- 
ταμετρώνται; "Οπως τό μέτρον τών έκτάσεων, είναι δυνατόν 
νά ύπάρξτ] τοιοΰτο και έπί τών τιμών ζ Δέν υπάρχει ζήτημα, 
τό όποιον ένησχόλησε τόσον τούς θεωρητικούς οικονομολό
γους, οσον τό προκείμενον. Ζητείται άντιχείμενον τό όποιον 
δέν μεταβάλλει τήν άξίαν του καθ’ ολας τών έθνών τάς πε
ριόδους, ούχί έκ τής ιδιαιτέρας φύσεώς του διότι αδύνατος 
αύτη έν τώ άειχινήτω τούτω κόσμω, άλλ’ έκ τής συμπτω- 
ματικής έπιρροής τών άποτελούντων τάς τιμάς στοιχείων. 
ΙΙρόχειται δηλαδή περί άνακαλύψεως πολυτιμωτάτου έφοδίου 
εις καταμέτρησιν τών αξιών άπό τόπου είς τόπον καί άπο 
χρόνου είς χρόνον, μέτρου αιωνίου όπως είναι ή μαθηματική 
αλήθεια.

Έάν άφήσωμεν κατά μέρος τάς δευτερευούσας περί τοιού
του μέτρου τών τιμών ιδέας, ώς τήν τοϋ J. Steuart περί 
τραπεζικού νομίσματος καί τοϋ Cazaux περί αναλογίας στη- 
ριζομένης είς τρεϊς ιδιαιτέρας άναλογίας μεταξύ δύο τόπων, 
ήτοι τοϋ τόκου, τής τρεχούσης άξίας καί τής πραγματικής, 
—τρία ε’ιναι τά κύρια μέσα τά όποϊα ύπό τινα γενικήν επο- 
ψιν έπροτάθησαν είς καταμέτρησιν τών άξιων. Οί μέν έθεώ- 
ρησαν ώς άσραλές μέτρον τήν έργασίαν τοΰ ανθρώπου, οί δέ 
τό χρυσοΰν καί άργυροΰν νόμισμα, οί δέ τόν σίτον. Θέλομεν 
ούτω πραγματευθή αυτά κατά σειράν.
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Α'. ’Εργασία τοϋ ά ν 0 ρ ώ π ο υ.—Κατά τόν Smith 
τά παντοειδή έφόδια, οσον δήποτε καί άν χωρίζωνται απ’ άλ- 
λήλων ύπό τής έκτάσεως τών χρόνων καί τών τόπων, έχουσι 
τήν αυτήν άξίαν άμα δύνανται νά άνταλλαχθώσι πρός τήν 
αύτήν ποσότητα έργασίας τοΰ άνθρώπου. Υποτίθεται έν 
τή προτάσει ταύτη, οτι ή ανθρώπινη έργασία αύτή καθ’ έαυ- 
τήν είναι αμετάβλητος. Έξ ανάγκης δέ, διά τήν ποικιλίαν 
τών οιαφόρων έργων ή πρότασις αύτη έχει ύπ’ οψιν τήν έρ
γασίαν κοινού εργάτου. "Ο,τι δίδει ό έργάτης οστις έργά- 
ζεται, ή θυσία τήν όποιαν προσφέρει μερίδος του χρόνου του, 
τών δυνάμεων του, τής έλευθερίας του, ή θυσία αύτη είναι 
πάντοτε ή αύτή καθ’ δλους τούς χρόνους καί καθ’ δλους τούς 
τόπους. Είναι ποσότης βέβαια καί σταθερά, προσδιωρισμένη 
υπο τών φυσικών νόμων, δπως ή πορεία τών άστρων καί ή 
περίοδος τών τοϋ έτους ώρών. Ύπό τήν έννοιαν ταύτην ή 
έργασία είναι τό μέτρον τής άξίας. Έάν γνωρίζωμεν οποίαν 
ποσότητα έργασίας ήδυνήθη άντικείμενόν τι νά πλήρωσή ή 
νά παραγγείλη έν διακεκριμέναις άπ’ άλλήλων έποχαϊς, έχο- 
μεν πλήρη γνώσιν τής σχετικής άξίας τοϋ άντικειμένου τού
του κατα τάς έποχας ταύτας. Δυνατόν αί πραγματεϊαι αί 
οιοόμεναι εις αντάλλαγμα πρός τήν έργασίαν νά είναι ότέ 
πλειότεραι καί ότέ δλιγώτεραι, αιτία είναι ουχί ή έργασία, 
τής οποίας ή χειρωνακτική έννοια μένει πάντοτε ή αύτή, 
άλλ’ ή τιμή τών πραγματειών ήτις άναβαίνει καί καταβαί- 
νει. Ή έργασία ύποτίθεται αμετάβλητος μονάς, άντιπροσω- 
πεύουσα πάντοτε τήν αύτήν τοϋ άνθρώπου θυσίαν είς χρό
νον, είς δύναμιν καί είς έλευθερίαν.

Κατά τοϋτο ήδύνατο τις νά έχη διαφόρους ένδυασμούς, 
διότι ό δημοκρατικός έργάτης δέν έχει έπί τής αύτής γραμ
μής τήν έλευθερίαν του, έφ' ής τόν έκτιμα ό υπό δεσποτείαν 
οιατελών ό χρόνος φυλής δραστήριας δέν είναι τοϋ αύτοϋ νο
μίσματος πρός τόν χρόνον φυλής νωθράς· καί ή έργατική 
ισχύς δέν είναι έπίσης οιαμεμοιρασμένη μεταξύ έθνών καί 
κλιμάτων. Ας λάβωμεν, λέγει ό Russi, τόν άνθρωπον τοιοϋ- 
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τον όποιος εξέρχεται έκ τών χειρών τής φύσεως· άς δοκιμά- 
σωμεν τάς δυνάμεις διαφόρων ανθρώπων έν διαφόροις κλί- 
μασι, θά εύρωμεν οτι πολύ ούτοι άπέχουσι τής ίσότητος τήν 
όποιαν υποθέτει ή άνωτέρω θεωρία. Άλλ’ άς υποθέσωμεν δτι 
πρόκειται περί τής αύτής είς χρόνον δαπάνης, δτι ή έργασία 
είναι ή αύτή απανταχού, δτι ύπάρχει πάντοτε ή αύτή Ουσία 
είς χρόνον, είς δύναμιν καί είς έλευθερίαν, καθίσταται ούτως 
άρά γε εύκολωτέρα ή λύσις τοΰ προβλήματος; Νά τό πι- 
στεύση τις είναι προφανής πλάνη, στηριζομένη έπί τής συγ- 
χύσεως δύο ιδεών καλώς διακεκριμένων, τής φύσεως τού- 
τέστι τοΰ πράγματος προς τήν άξίαν αύτοϋ.

Τί σημαίνει διά τήν προκειμένην ύπόθεσιν, δτι ό έργάτης 
είναι Ρωμαίος σύγχρονος τοϋ Μάριου, Γάλλος, Άγγλος ή κά
τοικος τής Σινικής; Δέν είναι τέσσαρες άνθρωποι, έκαστος 
τών όποιων θά δώση ίσην μερίδα χρόνου έκ τών είκοσι καί 
τεσσάρων τοΰ ημερονυκτίου ώρών ; Δέν θά στερηθώσιν όλοι 
κατά τό διάστημα τοϋτο τής έλευθερίας νά κατασκευάσωσιν 
έτερον αντικείμενου καί δέν θά καταβάλωσιν ολοι τήν αυ
τήν τών μυώνων κίνησιν; "Ας ύποθέσωμεν έντεΰθεν δτι οσον 
άφορα· τό διδόμενον παρ’ αύτών άντικείμενόν, τήν έργασίαν 
ήτοι, ύπάρχει ταυτότης παρ’ δλοις τοϊς ύπό σύγκρισιν προει
ρημένοι; άνθρώποις, άρά γε ύπάρχει έντεΰθεν καί ταυτότης 
άξίας ; II τιμή τής έργασίας άνθρώπου τής αρχαίας Ρώμης, 
τής Γαλλίας, τής Αγγλίας καί τής Σινικής είναι ή αύτή ; 
Ούδαμώς. Διότι ή αξία τής έργασίας έξαρτάται έκ τής προσ
φοράς καί τής ζητήσεως. Τήν ημέραν καθ’ ήν σχετικώς πρός 
τήν ζήτησιν ύπάρχει μικρός άριθμός έργατών, ή έργασία ύ- 
περτιμάται· καί έάν ή ζήτησις έλαττοϋται, ή μέν άξια τής 
έργασίας καταπίπτει, ό δέ έργάτης δέν λαμβάνει τό αύτό ημε
ρομίσθιον. Έπειτα όποια σχέσις υφίσταται μεταξύ δεδομένου 
άντικειμένου καί τής άξίας αύτοϋ ; Μέτρα τις τήν άξίαν οιά 
τής ύλης ή διά τοϋ σχήματος τών πρός έκτίμησιν άντικειμέ- 
νων; Ή άξια δέν μετράται εΐμή διά τής άξίας· ή άξια έπρεπε 
νά είναι αμετάβλητος και ούχί τό άντικείμενόν. Στήλη έκ 
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πορφυρίτου τών χρόνων τοϋ Περικλεούς, λέγει ό ROSSI, όμοια 
τών χρόνων τοϋ Αύγούστου και όμοια τών ήμετέρων ήμερων, 
έάν έχωσι τας αύτάς διαστάσεις, τήν αυτήν ποιότητα, τήν 
αυτήν τέχνην, δέν παριστώσιν αισθητήν τινα διαφοράν όσον 
άφορα τό άντιχείμενον των, αύτό καθ’ έαυτό. Άλλ’ ή άξια 
τών στηλών τούτων είναι ή αύτή καθ’ όσον μεταβαίνομεν 
άπό τών χρόνων τοΰ Περικλεούς είς τούς τοΰ Αύγούστου, είς 
τούς νϋν; Ή άπόδειξις οτι αί στήλαι αύται είναι ισοδύναμοι 
είς ώραιότητα καί μεγαλεΐον, φέρει εις τό συμπέρασμα ότι εί
ναι καί ισάξιοι; Πρός λύσιν λοιπόν τοΰ προβλήματος έπρεπε 
νά άποδειχθή ούχί οτι ή έργασία είναι πάντοτε ή αύτή, άλλ' 
οτι αντιπροσωπεύει πάντοτε τήν αύτήν αξίαν· άπόδειξις δη
λαδή αδύνατος.

Δέν φαίνεται εύτυχεστέρα ή τροποποίησις, τήν όποιαν δ 
Ricardo εισάγει είς τήν θεωρίαν ότι ή έργασία, είναι τό μέ
τρον τών τιμών. Ή τροποποίησις αυτή συνίσταται είς τήν έ- 
ποψιν τής ποσότητος τής έργασίας, ήτις είναι αναγκαία είς 
τήν παραγωγήν. 'Υποτίθεται δηλαδή, ότι ή αύτή ποσότης έρ
γασίας δύναται νά έχη τά αύτά βιομηχανικά αποτελέσματα, 
λησμονουμένου ότι άναλόγως τής τοιαύτης ή τοιαύτης διευ- 
θύνσεως τά άποτελέσματα ταϋτα άδιακόπως τροποποιούνται.

"Αξιόν έν τούτοις παρατηρήσεως, ότι ή Γαλλική έπανά- 
στασις τοΰ 1879 έοωκε τό μεταρρυθμιστικόν αύτής κύρος είς 
τήν θεωρίαν τοΰ Smith περί τής έργασίας δηλαδή ώς μέτρου 
τών τιμών, διότι βλέπομεν έν τώ συντάγματι τοΰ 1791, ότι 
ϊνα παρίσταται τις ώς μέλος έν ταΐς πρωτοτύποις συνελεύσεσι 
τοΰ λαοΰ έπρεπε νά πληρόνη φόρον ίσον πρός τρία ήμερομί- 
σθια, καί ϊνα όνομασθή έκλέκτωρ ώφειλε νά έχη εισόδημα 
ίσον πρός διακόσια ήμερομίσθια.

Β'. Ν ό μ ι σ μ α. —Ώς μέτρον τών τιμών, τάς οποίας ά
παντά τις έν τή βιωτική μεταξύ διαφόρων χρόνων καί τόπων, 
έπροτάθη τό έκ χρυσοϋ ή άργύρου νόμισμα. Έάν έπρόκειτο 
περί μέτρου τών τιμών τής αύτής έποχής, τό νόμισμα θά 
ήτο έν πολλοΐς άσφαλέστερον μέτρον. Άλλ' έν τή μεταβά- 
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σει άπό χρόνου είς χρόνον ύπόκειται καί τό νόμισμα, ώς καί 
τά λοιπά άντιχείμενα τής συναλλαγής, εις διακυμάνσεις παν· 
θομολογουμένας. Όποιαδήποτε δέ καί άν είναι ή ταχύτης τής 
συγκοινωνίας, λέγει ό Rossi, μεταξύ τών έμπορικών χωρών 
καί ή εύκολία τής ισορροπίας μεταξύ τών διαφόρων άγορών, 
ή άξία τοΰ νομίσματος είναι έπίσης εύμετάβλητος καί κατά 
τούς ήμετέρους χρόνους, όπως ή άξία παντός άλλου πράγ
ματος. Άπόδειξις αί έποχαί τών νομισματικών κρίσεων, κατά 
τάς όποιας ή ταχύτης τοΰ άτμοΰ δέν έπαρκεϊ νά φέρη τήν 
ποθητήν ισορροπίαν μεταξύ τών νομισμάτων, τά όποια είναι 
διεσπαρμένα απανταχού.

Ό νόμος τής ζητήσεως καί τής προσφοράς περιλαμβάνει 
καί τά νομίσματα όπως καί τά λοιπά έφόδια τής ζωής. Πρό
κειται, άκριβώς είπεϊν, περί συναλλακτικής άξίας, ήτις έξαρ- 
τάται έκ δύο στοιχείων, έκ τής άναγκαιότητος τού πράγμα
τος καί έκ τής ποσότητος αύτοϋ. 'Οσάκις Οάτερον τών στοι
χείων τούτων τροποποιείται, έπέρχεται άναγκαίως τροπο- 
ποίησις καί είς τήν άξίαν αύτοϋ. Τούτου δοθέντος, δύναται ή 
ανάγκη τήν οποίαν αισθάνεται τις τοΰ νομίσματος νά είναι 
πάντοτε ή αύτή, καί ή ποσότης τοΰ νομίσματος σταθερά νά 
μένη ; Ή ανάγκη μεταβάλλεται καθ’ όσον τά πολύτιμα μέ
ταλλα δύνανται νά ζητηθώσι ώς νομίσματα ή ώς μεταλλική 
ύλη, καί καθ’ όσον ή μετάβασις άπό τοΰ ένός είς τό άλλο εί
ναι εύκολωτέρα. Ύποθετέον ότι ή άνάγκη τοΰ νομίσματος 
είναι ώς δέκα, ένώ ή ζήτησις τών τιμαλφών, τών κοσμημά
των, αύξάνει αιφνηδίως καί ότι φθάνει σήμερον μέν είς δύο, 
αυριον δέ είς τέσσαρα ή έξ. Δέν είναι προφανές οτι ή άνα- 
πτυσσομένη αυτή είς μεταλλικήν ύλην άνάγκη θά έπιδράση 
έπί τής άξίας τοΰ νομίσματος διά τής εύκολου καί ταχείας 
μετατροπής τοΰ νομίσματος είς μεταλλικήν ύλην ; Έάν άπ’ 
έναντίας ή άνάγκη τοΰ νομίσματος είναι μάλλον κατεπεί- 
γουσα, άπρόοπτος καί έκτακτος, ώς π. χ. ένίοτε έν χρόνοις 
πολεμικοις, θά λάβη χώραν τό εναντίον. Άναλόγως τών άν- 
τιθέσεων τούτων ή τά νομίσματα χωνεύονται είς άπόκτησιν 
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πολυτίμων κοσμημάτων, ή τά χρυσά καί αργυρά σκεύη χω
νεύονται εις έκτύπωσιν νομισμάτων.

Ή ανάγκη τοϋ νομισματοποιημένου χρυσοϋ καί αργύρου 
μεταβάλλεται άναλόγως τοϋ άριθμοϋ, τής σπουδαιότητος και 
τής έκτάσεως τών Εμπορικών συναλλαγών, άναλόγως τής 
υπάρςεως η έλλείψεως Επικουρικών συναλλαγής μέσων, ώς 
π. χ. τών τραπεζικών γραμματίων, τών συναλλαγματικών 
καί άλλων χρηματιστικών μεταβιβάσεων. Ή ζήτησις τοΰ 
πραγματικού νομίσματος αύξάνει διά τοΰ φόβου και τής ανη
συχίας· έν περιπτώσει πολέμου ή τιμή τοϋ νομίσματος και 
μάλιστα τοΰ χρυσοϋ άναβαίνει· φαινόμενον σύνηθες κατά τούς 
χρόνους καθ' οϋς κινδυνεύει ή άσφάλεια. Οί λαοί τής ’Ασίας 
ΰπό τοιουτους όρους Οαπτουσι τόν χρυσόν καί τόν άργυρόν των.

Εν γένει ή ανάγκη τοΰ νομίσματος μεταβάλλεται άναλό
γως τών κοινωνικών καί πολιτικών έκάστης /ώρας ορών. 

I ποθέσωμεν έθνος συγκείμενον έξ άνθρώπων τελείως έντι
μων, κυβερνωμενων άξίως εαυτών· τό μεταλλικόν παρ’αύτοϊς 
νόμισμα είναι άνωφελές. Γραμμάτια,φύλλα δρυός, σημεία τι- 
νά οίαδήποτε τών αμοιβαίων δανείων καί χρεών θά ήρκουν 
ο· ολας τάς έμπορικάς συναλλαγάς. Μόνον αί μικραί δαπάναι 
θα άπήτουν, διά τήν εύχρηστίαν, αριθμόν τινα νομισμάτων.

Οσον αφορά τήν Εποψιν τών πολυτίμων μετάλλων ώς 
ύλης, ή άνάγκη αύτών είναι έπίσης μεταβλητή. Καταναλί
σκεται σήμερον πλειοτέρα ή άλλοτε ποσότης χρυσοϋ καί αρ
γύρου εις κοσμήματα, σκεύη κλπ. Εϊς 150 περίπου έκατομ
μύρια δρ. κατ’ έτος ΰπελογίζετο πρό τριακονταετίας ή κατα- 
νάλωσις αύτη έν Ευρώπη, έκ τών οποίων εις μόνην τήν ’Αγ
γλίαν άνήκον 60. Τώ 1819 ύπελόγιζεν ό Chaptai εις 30 
εκατομμύρια τήν εις χρυσά καί άργυρά αντικείμενα ένιαυσίαν 
τής Γαλλίας κατανάλωσιν,ήτις πολύ έκτοτε προεβιβάσθη. Ή 
ορεινή ’Ελβετία ύπελόγιζε κατά τήν αύτήν περίοδον εις 8 ή 9 
έκατομμύρια τήν ένιαυσίαν κατανάλωσίν της εις χρυσά καί 
αργυρά αντικείμενα. Γίνεται σήμερον άσυγκρίτω τώ λόγω 
πλειοτέρα έν τή βιωτική χρήσις χρυσών καί άργυρών σκευών 
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καί κοσμημάτων, τών όσων έν είκοσαπλασίω χρονικφ δια- 
στήματι πρό 4 καί 5 αιώνων.

Καί είναι μέν αληθές οτι ό χρυσός καί ό άργυρος είναι προϊ
όντα, ούτως είπεΐν,μονοπωλικά, διότι οέν δύναται έκαστος νά 
δημιουργήση μεταλλεΐον πολυτίμων μετάλλων, ούδ ή νομι
σματική μάζα νά αύξήση άπεριορίστως· έν τούτοις εισχωρεί 
καί κατ’ αύτήν ή μεταβολή. Παράδειγμα ή άνακάλυψις νέων 
μεταλλείων, ώς άποδειχνύει δ θαυμάσιος έν ’Αμερική καί Αύ- 
στραλία προβιβασμός τής χρυσοπαραγωγής καί άργυροπαρα- 
γωγής. Δύναται νά άνακαλυφθή είτε πολύτιμον μεταλλεΐον 
είτε έπιδεζιωτέρα είς έκμετάλλευσιν μηχανή, είτε μέθοδοι Εν
τελέστερα'. είς καθαρισμόν τής μεταλλικής ύλης. Πάντα ταΰτα 
έπιφέρουσι τήν μεταβολήν τών προηγουμένων σχέσεων τής 
μεταλλικής ποσότητος.

Ή κυκλοφορία τών πολυτίμων μετάλλων άναλόγως τών 
τοπολογικών Εκτάσεων άπό χώρας είς χώραν, καί άναλόγως 
τών ιστορικών περιόδων τάς όποιας διαβαίνει ή άνθρωποτης, 
έξασκεΐ μεγάλην Επιρροήν έπί τής συναλλακτικής μεταβολής 
ήτις έκ φύσεως χαρακτηρίζει καί τόν χρυσόν καί τόν άργυ
ρον. Αί αποθησαυρίσεις τών πολυτίμων μετάλλων, τάς οποίας 
δ φόβος τών βαρβαρικών Εποχών καί τών πολεμικών κατα
στροφών διευθύνει είς τάς κρύπτας τής γής, αί άρπαγαί τών 
τυραννικών κυβερνήσεων καί τών κατακτητικών Επιδρομέων, 
φέρουσι τοσαύτην διατάραξιν είς τάς έκ πολυτίμων μετάλλων 
διαθεσίμους προμήθειας τών έθνών, ώστε αί τιμαι τοϋ χρυσοϋ 
καί άργύρου κυμαίνονται είς βαθμόν τοΰ οποίου δέν είναι μι
κρά ή Εκ τών νεωτέρων περιπετειών τής οικονομικής ί,ωής 
είκών Εν ταϊς περιπλοκαϊς τών Εμπορικών, βιομηχανικών καί 
έν γένει χρηματιστικών κρίσεων.

Ίνα περιορισθώμεν είς τήν ιστορίαν, διότι ή ιδέα τοϋ μέ
τρου τών άξιών Εννοεί νά περιλάβη τήν σύγκρισιν τών τιμών 
καθ’ ολας τάς έποχας, γνωρίζομεν, ότι κατά τούς χρόνους 
τοΰ Δημοσθένους, χάρις είς τάς κατακτήσεις τοϋ μεγάλου 'Α
λεξάνδρου, δ χρυσός σχετικώς πρός τήν Εποχήν τοϋ Σόλωνος 
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είχε άπολέσει έν Άθήναις τά */,  τής άξίας του. Έν 'Ρώμη 
έπϊ τοϋ Ιουλίου Καίσαρος, ή σχέσις τοϋ χρυσοΰ προς τόν άρ
γυρον ητο ώς 1:8, ένω έπϊ τής άλώσεως τών Συρακουσών 
ύπελογίζετο είς 1: 17. Αΐ έκπληκτικαϊ αύται διακυμάνσεις 
είναι τόσω ευκολώτεραι δσω ή κυκλοφορούσα ποσότης είναι 
μικρότερα. Ή έξογκωσις ρύακος δύναται, λέγει ό Rossi, νά 
μεταβάλη τήν έπιφάνειαν τέλματος, μένει δμως απαρατή
ρητος έντός λίμνης έκτεταμένης. Κατά τόν μέσον αιώνα, δτε 
οί Ιουδαίοι, μόνοι σχεδόν κάτοχοι τοΰ νομισματοποιημένου 
χρυσοΰ και άργύρου, ύπέκειντο εις παν είδος καταπιέσεως, 
ούοεις δύναται νά πιστεύση οτι ήτο κατορθωτή ή ισορροπία 
τοΰ νομίσματος μεταξύ τών διαφόρων άγορών.

Έφ’ δλων τών πραγμάτων, δταν δέν υπάρχει ισορροπία, αί 
τιμαϊ Οοκιμάζουσι τάς πλέον άποτόμους καϊ άπροόπτους δια
κυμάνσεις. Τά δύο λοιπόν στοιχεία τής άξίας, ή άνάγκη και 
ή ποσότης, είναι έκ τής φύσεως τών πραγμάτων μεταβλητά, 
εν τινι δρίω, καϊ οσον άφορα τά νομίσματα. Ό ορθός λόγος 
τό διδάσκει και τά ιστορικά γεγονότα τό έπιβεβαιόνουσι. Πρέ
πει οέ ούτω νά δεχθώμεν, δτι ατυχής είναι καϊ ή έκ τοΰ νο
μίσματος κατάρτισις του ζητουμένου έκείνου σταθεροϋ καϊ α
μεταβλήτου μέτρου τών τιμών, είς τό πείσμα τής ποικιλίας 
ήτις χαρακτηρίζει την οικονομικήν ζωήν τών τόπων καϊ τών 
χρόνων.

Γ. Σίτος.— Επροτάθη όσίτος ώς μέτρον τών άξιων, τό 
μέν διά τήν έ'ξοχον ειδικότητα του είς θεραπείαν τής μάλλον 
επιβλητικής άνάγκης τής ήμετέρας φύσεως, τό δέ έκ τοΰ λό
γου δτι είναι κατ’ ίσην ποσότητα ομοίως αναγκαίος πρός δλους 
τούς άνθρώπους. Είτε περϊ πλουσίου πρόκειται είτε περί πτω- 
χοϋ, ή πείνα κατευνάζεται παρ' έκάστω αυτών διά τής 
αύτής περίπου θρεπτικής ουσίας. ΤΙ διαβεβαίωσις αύτη είναι 
όλιγώτερον σταθερά τής προηγουμένης. Τέλος έρρέθη δτι ό 
σίτος αναλογεί, δσον ενεστι, πλειότερον πρός τόν πληθυσμόν. 
Οσον δ πληθυσμός αύξάνει, τόσον καϊ ή παραγωγή τοΰ σί

του πολλαπλάσιά,εται διά τής καλλιέργειας τών χέρσων 

γαιών, ή άλλως, έάν είναι ανέφικτος ή άνάλογος αύξησις τών 
μέσων τής ζωικής συντηρήσεως, έλαττούμενος ό πληθυσμός 
τίθεται είς άναλογίαν πρός τήν ποσότητα τών ύπαρχουσών 
θρεπτικών ουσιών, συναγομένου έντεΰθεν δτι μεταξύ τής προ
σφοράς καϊ τής ζητήσεως τοΰ σίτου υφίσταται άμετάβλητός 
τις άναλογία, διότι έάν ή ποσότης τοϋ σίτου άναπτύσσεται 
δ πληθυσμός αύξάνει, καϊ άν ή ποσότης τοΰ σίτου καταπίπτη 
δ πληθυσμός έλαττοϋται ή διά τής μεταναστεύσεως ή διά 
τής στερήσεως καϊ τοϋ θανάτου.

Καί τοι αί παρατηρήσεις αύται έχονται αλήθειας, δέν δύ
νανται δμως νά έπαρκέσωσιν είς τό άπόλυτον συμπέρασμα τό 
όποιον ελκεται έξ αύτών. Κατά πρώτον συμβαίνει έπί του 
σίτου δ,τι καϊ έπϊ παντός άλλου προϊόντος.Όταν συμβαίνηέν 
τή αγορά άλλοίωσίςτις έν τή σχέσει τοϋ σίτου πρός τά λοιπά 
προϊόντα,δύσκολον είναι νά γνωσθή ποιος μεταξύ τών δύο ύπό 
σύγκρισιν δρων τής συναλλαγής προύκάλεσε τήν άλλοίωσιν. 
Όταν έν τινι πόλει δ σϊτος έτιμάτο κατά τινα έποχήν άντί 
τόσων δραχμών καί κατ' άλλην έποχήν άντί μόνων τών 7, 
τής προτέρας τιμής, μήπως δ σϊτος είναι υπεύθυνος οιά τήν 
μεταβολήν ταύτην καϊ ούχί δ άλλος πρός αύτόν συγκριτικός 
τής συναλλαγής ορος. 'Αλλά δυνατόν αίτιοι τής μεταβολής 
νά είναι άμφότεροι. Δυνατόν μάλιστα οί φαινόμενοι δροι τής 
συναλλαγής νά είναι οί αύτοϊ, δυνατόν δ σϊτος νά άνταλλάσ- 
σηται άντί τής αύτής ποσότητος τοΰ έλαίου, τοΰ χρυσοΰ ή 
τοΰ άργύρου, καί τοι ή προσφορά τοΰ σίτου ηύξησε ή ήλατ- 
τώθη. Άρκεϊ διά τό άνά χεϊρας φαινόμενον ή αύξησις ή ή 
έλάττωσις τής προσφοράς τοΰ άλλου προϊοντος έν τή αύτή 
άναλογία.

Υπάρχει λοιπόν άβεβαιότης. Όταν ο σϊτος άνταλλασση- 
ται μετά πλείονος ή έλάσσονος ποιότητος άλλων προϊόντων, 
πώς δύναται νά λυθή, δι’ έποχάς καϊ τόπους διαφόρους, τό 
πρόβλημα ποια τών δύο αξιών είναι υπαίτια τής μεταβολής 
ταύτης; Προφανώς ή έπιστήμη δέν έχει άμεσόν τινα μέθο
δον πρός λύσιν τοΰ προβλήματος τούτου, δέν δύναται νά με- 
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ταχειρισθή εί μή έμμεσους μεθόδους καί πρέπει νά άρκεσθή είς 
συμπεράσματα και κατά προσέγγισιν αποτελέσματα.

Εάν μελετήσωμεν τόν σίτον Οπό τήν έποψιν τής συναλ
λακτικής άξίας, τά δύο στοιχεία άπερ άποτελοΰσιν αύτήν, ή 
άνάγκη τούτέστι καί ή ποσότης, μεταβάλλονται καί έπί τοϋ 
σίτου ώς ήδη παρετηρήσαμεν καί έπί τοϋ νομίσματος. "Οσον 
άφορ^ τό πρώτον στοιχεϊον, ή χρησιμότης τοΰ σίτου δέν εί
ναι ή αυτή δι’ δλους τούς λαούς. Πρός μεσημβρίαν κατανα- 
λισκεται πλειότερος σίτος καί πρός άρκτον δλιγώτερος. Ό 
1 άλλος, Ιταλός καί Ισπανός καταναλίσκουσι πλείονα άρ
τον, καί ό 'Άγγλος πλεϊον κρέας. Ό δέ ’Ιρλανδός τρέφεται 
κυρίως έκ γεωμήλων. Καί αληθεύει μέν ή πρότασις, οτι ό 
πληθυσμός αναλογεί πρός τά μέσα τής συντηρήσεως, άλλ’ ή 
άναλογία αύτη δέν επέρχεται αμέσως· άπαιτοϋνται πολυ
χρόνιοι πολλάκις αγώνες έναντίον τής καταλαμβανούσης τήν 
κοινωνίαν άθλιότητος, ό δέ άνθρωπος αποθνήσκει μικρόν κατά 
μικρόν ύπό τό βάρος τών στερήσεων, αϊτινες μόνον βαθμηδόν 
φέρουσι τήν φοβεράν μεταξύ τής ζωής καί τών μέσων αύτής 
ισορροπίαν. Έν τώ μέσω τών διακυμάνσεων τής τιμής τών 
έφοδίων τής ζωής, ή ύπόΟεσις ότι ό σίτος διατηρεί τήν εαυ
τού αμετάβλητον απολήγει είς προφανή εύτοπιαν.

Όσον άφορα τό έτερον στοιχεϊον, τήν ποσότητα τούτέστι 
τοΰ σίτου, μεταβάλλεται αύτη κατά τάς διαφόρους έσοδείας. 
Οσον καί άν Οεωρήται διευκολύνουσα τήν θέσιν τοΰ ζητή

ματος ή χρήσις τών μέσων όρων κατά τάς έσοδείας ταύτας, 
λαμβανομένου ύπ όψιν αριθμού τίνος ένιαυτών έκατέρωθεν, έν 
γένει τό πείραμα στερείται τής έπιθυμητής ακρίβειας. Ούτε 
οιά τήν νϋν έποχήν ούτε πολλώ περισσότερον διά τήν παρελ- 
θοϋσαν δύναται νά γνωσθή έπ’ ακριβώς ή παραγομένη καθ’ 
έκαστον έθνος ποσότης σίτου. Ή καταστατική περιστρέφε
ται, κατά τό μάλλον ή ήττον,είς Αποθετικούς έπί τοΰ προκει
μένου ύπολογισμούς καί έν αύτοΐς τοϊς πεπολιτισμένοις τό- 
ποις. Επειτα όπόση ποικιλία είς τούς νόμους καί τούς σχε
τικούς κανονισμούς, έξ ών Οιέπεται ή παραγωγή τοΰ σίτου 

καθ’ έκάστην χώραν, ώς καί ή εισαγωγή και ή έξαγωγή αύ
τοϋ. Τέλος αί γεωργικαί πρόοδοι διά τής τελειοποιήσεως τών 
μηχανών καί τών έργαλείων καί τής έλαττώσεως τών παρα
γωγικών δαπανών έπιδρώσι κατ’ έποχάς καί χώρας πολύ έπι 
τής παραγομένης ποσότητος τοΰ σίτου.

Όθεν δυνάμεθα νά ειπωμεν καί περί τοϋ σίτου ο,τι καί 
περί τής έργασίας καί τοΟ νομίσματος. Ούδέν έξ αύτών δυ- 
ναται νά χρησιμεύση ώς μέσον πρός λύσιν τοΰ προβλήματος 
τής εύρέσεως σταθερού τίνος καί άμεταβλήτου μέτρου τών 
τιμών. Τό πρόβλημα τοϋτο είναι άλυτον. Όταν ζητήματα 
καταστατικής ή μελέται ίστορικαί φέρωσιν ημάς εις τήν 
ανάγκην νά όρίσωμεν τήν συγκριτικήν άξίαν δεΟομένου προϊ
όντος κατ’ έποχάς καί χώρας μεμακρυσμενας άπ άλλήλων, 
πρέπει νά προσηλούμεθα, πρό παντός, είς τήν μελέτην τών 
ειδικών τοΰ προβλήματος όρων καί είς τήν αναλογίαν τών 
μέσων τής λύσεως προς τάς δυσχερείας, τας οποίας τό πρό
βλημα περιέχει.

Πρόκειται, λέγει ό Rossi, περί γεγονότων τής αύτής έπο
χής καί έν διαφόροις τόποις, περιλαμβανομένων έν τούτοις έν 
τή αύτή έμπορική σφαίρα; Δυνάμεθα να μεταχειρισθώμεν,μεθ 
ικανής έπιτυχίας καί μεθ'ίκανοϋ άκριβείας βαθμού,τό νόμισμα 
ώς μέτρον τής άξίας. Πρόκειται περί χρόνων πολύ άπ άλλή
λων μεμακρυσμένων καί περί λαών μή συμπεριλαμβανομέ
νων έν τή αύτή έμπορική σφαίρα: Το πρόβλημα καθίσταται 
έπί μάλλον καί μάλλον περιπεπλεγμένου και δύσκολον, τό 
δέ νόμισμα δέν δύναται να χορηγήση εί μή βοήθειαν απατη
λήν καί διδόμενα άβέβαια. Πρέπει τότε να αναγνώριση τις, 
άνευ δισταγμού, δτι τό πρόβλημα περιέχει πλείονα τών δυ
νατών έξισώσεων άγνωστα καί δτι δέν δύναται νά λυθή είμή 
διά ψηλαφητής καί άκομψου άβεβαιότητος. Πρέπει νά έ’λθω- 
σιν είς βοήθειαν ού μόνον τα σχετικά πρός τήν έργασίαν, τόν 
σίτον καί τό νόμισμα γεγονότα, άλλ’ έν γένει δλα τά οικονο
μικά φαινόμενα, δλα τα ιστορικά γεγονότα, τά δυνάμενα νά 
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ριψωσι φώς τι έπι του ζητήματος καί νά έπιτρέψωσιν εις τδν 
έρευνητήν αύτοΰ νά δι'ίδη τήν αλήθειαν.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
ΤΟΓ 187β.

At άνάγκαι τοϋ δημοσίου τής Ελλάδος προϋπολογισμού 
έπι τοσοϋτον άνεπτύχθησαν κατά τήν τελευταίαν περίοδον, 
ώστε τό ζήτημα τής αύξήσεως τών φόρων έχίνησε κατά δια
φόρους τρόπους τήν κυβερνητικήν προσοχήν. Μεταξύ άλλων 
σχετικών έρευνών, παρίστανται τά νομοσχέδια, άτινα ή Κυ- 
βέρνησις υπέβαλε κατά τήν πρώτην σύνοδον τής ληγούσης 
ήδη βουλευτικής περιόδου. Έπρόκειτο περί καταργήσεως τοϋ 
ίσχύοντος φορολογικού συστήματος ώς πρός τδν έγγειον φό- 
ρον έπί τών δημητριακών καρπών καί τών κατά στρέμμα 
φορολογουμένων προϊόντων, ομοίως δέ καί ώς πρδς τούς φό
ρους έπί τών ζώων, τών ιδιωτικών βοσκών καί τών μελισ- 
σίων. Πρδς άναπλήρωσιν δέ, λέγει ή υπουργική έκθεσις, τοΰ 
έκ τής καταργήσεως τών φόρων τούτων προκύψοντος έλ- 
λείμματος, έπροτείνοντο οί επόμενοι φόροι, δύο μέν άμεσοι, ό 
έπί τοϋ έδάφους καί ό έπί τών άροτριώντων κτηνών, τρεις δ’ 
έμμεσοι ή καταναλώσεως, ό έπί τών άλεσμάτων, ό έπί τοϋ 
καταναλισκομένου καπνοϋ καί ό έπί τών καταναλισκομένων 
ποτών οίνου ζύθου καί πνευματωδών.

Τά νομοσχέδια ταΰτα μή συζητηΟέντα τότε έχρησιμευσαν 
ώς θέμα μελέτης τοΰ σοφοΰ τής Πολιτικής Οικονομίας καθη- 
γητοΰ κ. I. Α. Σούτσου τδ όποιον ούτος περιέλαβεν έν τή 
ύπό τδν τίτλον Οικονομική Έπιθεώρησις γενικωτέρα πραγ
ματεία του. Δημοσιεύομεν έξ αύτής τδ σχετικόν πρός τά έν 
λόγω νομοσχέδια μέρος.

Α. Ό ΙηΙ τοϋ ίύ&φονζ γόζος·

Κατά τδ νομοσχέδιου, «ό έπί τοΰ έδάφους φορος έπι- 
«βάλλεται είς όλα ανεξαιρέτως τά έδάφη, οίον οικόπεδα, κή- 
«πους, περιβόλια, φυτείας καί γαίας καλλιεργημένας ή άκαλ- 
«λιεργήτους, οπού άν αύται χεϊνται, καί είς οΐαν άν εύρίσκων- 
«ται κατάστασιν. Έπί τούτω δέ τά εδάφη διαιρούνται εις 
«τέσσαρας κατηγορίας, τάς έξής : πρώτην περιλαμβάνουσαν 
«τά έν ταϊς πρωτευούσαις τών νομών καί τών έπαρχιών γή- 
«πεδα, είτε έχουσι ταΰτα οικοδομάς, είτε μή· οευτέραν, πε- 
«ριλαμβάνουσαν τάς έν ταϊς λοιπαϊς πόλεσι καί έν τοϊς χω- 
«ρίοις οικοδομάς, μετά τής περιοχής αύτών μέχρι ενός στρέμ- 
«ματος· τρίτην, περιλαμβάνουσαν τάς λοιπάς καλλιεργημενας 
«ή καλλιεργησίμους γαίας έν γένει, είτε καλύπτονται άπό 
«φυτείας, είτε χρησιμεύουσι πρδς σποράν, είτε είναι χέρσοι· 
«τετάρτην, εις ήν άνήκουσιν αί άνεπίδεκτοι καλλιέργειας 
«γαϊαι. Ό έπί τοϋ έδάφους φόρος κανονίζεται οιά τοϋ έτησίου 
«φορολογικού Νόμου, δέν δύναται δέ νά ύπερβή, α) διά τά 
«έδάφη τής πρώτης κατηγορίας, έν έπί τοϊς χιλίοις έπί τής 
«άξίας αύτών, έάν έπί τούτων ύπάρχωσιν οικοδομά·., ύπαγό- 
«μεναι εις τδν φόρον τών οικοδομών, δύο δ’ έπί τοϊς χιλιοις, 
«έάν μή φέρωσιν οικοδομάς· β) διά τάς οικοδομάς τής β'κα- 
«τηγορίας, μετά τής περιοχής αύτών, τάς δραχμάς δύο διά 
«πάσαν οικοδομήν· γ) διά τά έδάφη τής γ' κατηγορίας, τά 
«λεπτά δέκα κατά στρέμμα· καί δ) διά τά έδάφη τής δ 
«κατηγορίας, τά λεπτά τρία κατά στρέμμα. Ιδιαίτερα άρ- 
«θρα κανονίζουσι τά περί τής βεβαιωσεως τοΰ φορου έπί τοΰ 
«έδάφους- βάσις δέ τής βεβαιώσεως είναι ή δήλωσις τοΰ ιύΐο- 
«κτήτου. Διά τοΰ νομοσχεδίου, τοΰ κανονίζοντος τον έπί τοΰ 
«έδάφους φόρον, ορίζονται λεπτομερώς καί ποιναί, κατά τών 
«παραλειπόντων τήν δήλωσιν, ή ένεργούντων αύτήν δολίως. 
«Αί ποιναί είσι πρόστιμον ή χρηματική ποινή, ίση μέ το 
«δκταπλοϋν τοϋ άνωτάτου ορού τοΰ φόρου, ον ό ιδιόκτητης 
«έζήτησε νά ύπεκφύγη. Αί ποιναί αύται' επιβάλλονται παρά 
«τών αρμοδίων Δικαστηρίων.»
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IΙερι τοΰ φόρου τούτου παρατηρώ έν πρώτοις, οτι ή διάτα- 
ζΐς, καθ ήν έπιβάλλεται έν έπι τοίς χιλ.ίοις τής άξίας τών έν 
ταις πρωτευούσαις τών νομών καί τών έπαρχιών γηπέδων, 
έάν έπι τών γηπέδων τούτων υπάρχωσιν οίκοδομαί, καί δύο 
έπι τοις χιλιοις, έάν έπί τών γηπέδων οέν ΰπάρχωσι τοιαϋ- 
ται, παραοέχεται δύο διαφόρους βάσεις φορολογίας· κατά μέν 
τήν πρώτην περίπτωσιν, ό Νομοθέτης, λαμβάνων ύπ’ οψιν 
«τήν προσοδον» τοϋ γηπέδου, τοϋ φέροντος οικοδομήν, ήτις 
υπεβλήθη εις τόν έπι τών οϊκοΟομών φόρον, έπιβάλλει έπ'αύ- 
τής φόρον έλαφροτερον εν έπί τοϊς χιλιοις· κατά δέ τήν δευ- 
τεραν περίπτωσιν, φορολογών ωσαύτως τήν άξίαν τοΰ γηπέ
δου, δπερ όμως δέν έχρησιμοποιήθη δι’ οικοδομής, έπιβάλλει 
έπ αυτής φόρον βαρύτερον δύο έπί τοϊς χιλιοις. 'Ώστε, έάν τό 
μή φέρον οικοδομήν γήπεδον, ούδεμίαν τυχόν άποφέρη πρόσο
δον, ό φόρος τών δύο έπί τοϊς χιλιοις δέν θέλει έπιβληθή έπι 
προσοοοφόρου κεφαλαίου, άλλ’ έπί κεφαλαίου νεκρού καί άγο
νου. Εκτος οέ τούτου, ό φορος, ό έπιβαλλόμενος έπί τής άξίας 
του γηπέδου, έφ’ ού ύπάρχει οικοδομή, δίς έπιβαρύνει έν καί 
τό αυτό άντικείμενόν, καθ’ όσον κατά τήν έκτίμησιν τής μι- 
σθωματικής άξιας τής οικοδομής, τής ύποβληθείσης είς τόν 
επί τών οικοδομών φόρον τών .» */ β, συνυπελογίσθη καί ή 
άξια τοΰ γηπέδου.

Τώ όντι, ώς γνωστόν, δύο οίκιαι τής αύτής χωρητικότη
τος οεν άποφερουσι το αύτό ένοικων, ένεκα τής διαφοράς τής 
θέσεως τοϋ οικοπεοου, έφ ού ήγέρθησαν επειδή δέ ό έπί τών 
οικοδομών φόρος είναι τά 5 έπί τοϊς °/ο τοϋ μισθώματος, άρα 
ή άςια τοϋ οικοπέδου, κατά λόγον τής οποίας ύπελογίσθη τό 
φορολογητέου μίσθωμα, ύπεβλήθη ήδη εις φόρον ώστε τό έν 
επί τοϊς χιλιοις είναι φόρος πρόσθετος, έπιβαρύνων δίς τό αύτό.

Ώς πρός τά έοάφη τής τρίτης κατηγορίας, τά περιλαμβά- 
νοντα τάς καλλιεργουμένας καί καλλιεργησίμους γαίας, είτε 
καλύπτονται αύται ύπό φυτείας, είτε χρησιμεύουσιν είς σπο
ράν, είτε μένουσι χέρσοι, παρατηρώ οτι, έπειδή αί γαϊαι εΰ- 
λόγως θεωρούνται ώς μηχαναί άνίσου δυνάμεως, ένεκα τής

«07 

περί τήν φυσικήν γονιμότητα αύτών διαφοράς, ή έπ αύτάς 
κατά τό νομοσχέδιον έπιβολή φόρου παγίου κατά στρέμμα, 
καί άνεξαρτήτως του ποωΰ αύτών, προδήλως αντιβαίνει είς 
τήν άρχήν τής άναλογικής ίσότητος.

'Άλλως δέ, έπιχειροϋντες νά φορολογήσωμεν, κατά τοϋτο 
τό σύστημα, δύο ιδιοκτησίας ίσης έκτάσεως, λ. χ. 5,000 
στρεμμάτων, έξών έν μέν τή πρώτη αί καλλιεργημένοι γαϊαι 
πρός τάς καλλιεργησίμους είναι ώς 1 πρός 5, έν δέ τή δευ
τέρα ώς 4 προς 5, θέλομεν έπιβάλλει είς άμφοτέρας τον αύ
τόν έδαφικοϋ φόρον, εί καί ό κύριος τής πρώτης, ό καταλιπών 
έπί 5,000 στρεμμάτων τά τετρακισχίλια στρέμματα άκαλ- 
λιέργητα, διατελεϊ έν αμηχανία τοΰ νά έπεκτείνη τήν καλ
λιέργειαν, στερούμενος κεφαλαίων, ή μή δυνάμενος, ενεκα 
τής έλλείψεως μέσων συγκοινωνίας, νά έκποιήση έπωφελώς 
τούς καρπούς τής φΛοπονίας αύτοϋ.

Πλήν δέ τούτου, διά τής έπιβολής παγίου έδαφικοϋ φόρου, 
άμπελος δέκα στρεμμάτων καί σταφιδάμπελος τής αύτής 
έκτάσεως υποβάλλονται είς τον αύτόν φόρου. Άλλ' ή στα
φιδάμπελος, έκτος τοΰ έδαφικοϋ, είς ον ή άμπελος ύποβάλλε- 
ται, πληρόνει καί τόν έγγειον φόρον, κατά τήν έξαγωγήν τοϋ 
σταφιδοκάρπου άπό τοΰ Κράτους.

Θέλει τις ίσως παρατηρήσει, ότι ή υποδεικνυόμενη άνισό- 
της έπί τοΰ προκειμένου δέν υπάρχει· καθότι διά τοϋ έπιβαλ
λομένου κατά τά νομοσχέδια φόρου έπί τοϋ οίνου, έλαττοϋ
ται ή πρόσοδος τοΰ κυρίου τής αμπέλου, καί επομένως έξι- 
σοΰνται τά βάρη τών δύο κτημάτων. Άλλά και τοϋτο έάν 
παραδεχθώμεν, οτι δηλαδή ό έπί τοϋ οίνου έπιβαρύνει
τήν άμπελον, δικαιούμεθα πάλιν νά έρωτήσωμεν, οιατί ό μέν 
κύριος σταφιδαμπέλου, ή έλαιοδένδρου, ύποχρεοϋται εις τήν 
πληρωμήν διττοΰ φόρου, τοϋ τε έγγειου καί τοΰ έδαφικοϋ, ό 
δέ κύριος περιβολιού ή σικυώνος ένός μονού.

Τάς άντίνομίας ταύτας ήθέλομεν άποφύγει, έάν, περί φο
ρών νομοθετοϋντες, εύλαβούμεθα πλειότερον τήν προεςάρ-
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χουσαν έν τή φορολογική νομοθεσία αρχήν τής αναλογικής 
ίσότητος.

ΙΙερΐ δέ τοϋ έδαφικοΰ φόρου τής τέταρτης κατηγορίας, ήτοι 
τών ανεπίδεκτων καλλιέργειας γαιών, παρατηρώ, οτι ό τοιοϋ- 
τος φόρος ήθελεν είναι δεδικαιολογημένος, έάν αί ανεπίδεκτοι 
καλλιέργειας γαΐαι, αί είς τόν έδαφικόν φόρον ΰποβαλλόμεναι, 
έχρησίμευον ώς τόπος βοσκήσιμος· άλλ' όπως έχει τό νομο- 
σχέδιον, συνεπάγεται τάς έξής άτοπίας·

α) δτι υποβάλλονται είς φορολογία > καί περιούσιοι, μή 
προσοδοφόροι, δτε ανεπίδεκτοι καλλιέργειας, καί

β) οτι άπαιτειται παρά τοϋ φορολογούμενου νά δηλώση τήν 
έκτασιν γαιών, τήν οποίαν δέν γνωρίζει.

Βεβαίως ό Νομοθέτης δύναται ν’ απαίτηση παρά τοϋ φορο
λογούμενου τήν δήλωσιν τής προσόδου ή τής έκτάσεως τών 
κτημάτων, τά οποία καλλιεργεί, άλλά δέν δικαιούται ν’άπαι- 
τή παρ’ αύτοϋ τήν δήλωσιν πράγματος, τό όποιον κατά πά
σαν πιθανότητα άγνοεϊ, καί ολιγώτερον έτι δικαιούται νά έπι- 
βάλη ποινάς είς τόν μή δυνάμενον νά δηλώση τήν έκτασιν 
τών ανεπίδεκτων καλλιέργειας κτήσεων αύτοϋ.

Αλλως δέ, είς τήν αύτήν αμηχανίαν είς ήν εύρισκεται ό 
ιδιώτης, καλούμενος νά δηλώση τήν έκτασιν γαιών άνεπιδέ- 
κτων καλλιέργειας, εύρισκεται και αύτό τό Δημόσιον σήμερον, 
μή γινώσκον τήν έκτασιν τών γαιών, αϊτινες είς αύτό άνή- 
κουσιν.

Έάν όμως ύποτεθή, δτι ό φορολογούμενος, ύποχρεούμενος 
υπό τοϋ νόμου, δηλοϊ τάς τοιαύτας εκτάσεις, τίς ήθελεν έξε- 
λεγξει τό ακριβές τής δηλώσεως, ένώ ούτε τήν έκτασιν τών 
άμπέλων, ούδέ τήν έκτασιν τών εκποιούμενων εθνικών γαιών 
έδυνήθημεν μέχρι τοϋδε άκριβώς νά καταμετρήσωμεν; Επειδή 
λοιπόν ή έξέλεγξις τής έκτάσεως τών ανεπίδεκτων καλλιέρ
γειας γαιών είναι σήμερον τόσω δυσεκτέλεστος, οσω καί δα
πανηρά, πας τις δύναται νά μαντεύση, οτι, διά τών άπαιτου- 
μενων οηλώσεων, ή Ελλάς θέλει κατόΓ πάσαν πιθανότητα 
έτι μάλλον σμικρυνθή,όπως έσμικρύνθη ό πλανήτης τόν όποϊον
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κατοικοΰμεν, διά τής τελειοποιήσεως τών τής συγκοινωνίας 
μέσων.

Θέλει τις ίσως παρατηρήσει, οτι δ εδαφικός φόρος, ό έπι- 
βαλλόμενος είς τάς καλλιεργημένος, καλλιεργησίμους καίάνε- 
πιδέκτους καλλιέργειας γαίας, είναι έλάχιστος, ήτοι όλίγων 
μόνον λεπτών κατά στρέμμα. Ένταΰθα όμως δέν πρόκειται 
περί τοΰ ποσοϋ τοΰ φόρου, άλλά περί τής φορολογικής βάσεως, 
έφ' ής έπιβάλλεται.

"Ενεκα τών λόγων τούτων, θεωρώ, οτι τό σύστημα τών 
εδαφικών φόρων είναι τόσψ μάλλον άπαράδεκτον, οσω δι αύ
τοϋ άπαλείφομεν έκ τής φορολογικής ήμών νομοθεσίας έτέραν 
τινα εύλογον αρχήν, τήν άναλόγως τής ποιότητος τών κτη
μάτων στρεμματικήν φορολογίαν.

Β'. Φόροι έ.τέ τώκ αροτριόογτων χτηνΰν-

Κατά τό νομοσχέδιου, «είς τόν έπί τών άροτριώντων 
«κτηνών φόρον υποβάλλονται πάντα τά κτήνη, οίον βόες, 
«αγελάδες, ίπποι, ήμίονοι, όνοι, βούβαλαι κτλ., δσα μεταχει- 
«ρίζονται οί γεωργοί είς τό άροτρον. Είς τόν αύτον φόρον ύπο- 
«βάλλονται καί τά άτμοκίνητα άροτρα. Καί δ φόρος ούτος 
«κανονίζεται διά τοΰ ετησίου φορολογικού νόμου, άλλά οέν 
«δύναται νά ύπερβή τάς δώδεκα δραχμάς δι’έκαστον κτήνος. 
«Ό φόρος ούτος βεβαιοϋται, έξακριβουμένου τοΰ άριθμοΰ τών 
«άροτριώντων κτηνών παρ’ Έπιτροπής, ήτις συντάσσει τόν 
«σχετικόν κατάλογον έπί τή βάσει δ' αύτοϋ έκδίδονται παρά 
«τοϋ Οικονομικού ’Εφόρου διπλότυπα δι’ έκαστον κτήνος, καί 
«έγχειρίζονται είς τόν ιδιοκτήτην. Ποιναί προστίμου έπιβάλ- 
«λονται είς τόν παραλείψαντα τήν γνωστοποίησιν τών άρο- 
«τριώντων κτηνών ιδιοκτήτην. Τάς τοιαύτας ποινάς έπιβάλ- 
«λει ό Πταισματοδίκης.»

Έκ τών άνωτέρω δήλον καθίσταται, οτι ό φόρος ούτος δέν 
έπιβάλλεται έπί προσόδου, άλλ’ έπί τών οργάνων τής γεωρ
γικής βιομηχανίας, ώσανεί έπεβάλλετο φόρος έπί τού άροτρου, 
τής άξίνης ή τής σκαπάνης τοΰ γεωργού, μέ μόνην τήν δια- 
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φοράν, οτι τά μέν κτήνη είναι τά έμψυχα, τά δέ γεωργικά 
έργαλεϊα τά άψυχα τής βιομηχανίας όργανα.

Ό φόρος ούτος, καθδ ολως άσχετος πρός τήν ποιότητα ή 
τήν πρόσοδον τών αγρών, εις τήν καλλιέργειαν τών όποιων 
χρησιμεύουσι τά άροτριώντα κτήνη, προδήλως άντιβαίνει εις 
τήν αρχήν τής άναλογικής ίσότητος· καθότι ένταϋθα μέν, ό 
άγρός τόν όποιον καλλιεργώ δι’ ένός ζεύλους, είναι άγονος και 
παράγει κατά στρέμμα λ. χ. τριών μόνον δραχ. πρόσοδον, εκεί 
δέ, είναι γόνιμος, και παράγει τό διπλάσιον ή τό τριπλάσιον. 
Ένταϋθα μέν δ άγρός, τδν όποιον καλλιεργώ κεϊται πλησίον 
πολυπληθούς συνοικισμού, δημοσίας όδοΰ, ή λιμένος, έκεϊ δέ 
κεϊται είς μέρος άπόκεντρον και άσχετον πρδς τά κέντρα τής 
καταναλώσεως. "Ωστε ή έπιβολή ίσου φόρου έπϊ ζώων, άρο- 
τριώντων δύω άγρούς διαφόρου ποιότητος ή Οέσεως, είναι άνι- 
σος καϊ προδήλως ετεροβαρής.

Έκτός δέ τούτου, άπαντα τά άροτριώντα ζώα δέν μετέ- 
χουσι τής αύτής ουνάμεως- επομένως, έπιβάλλοντες τδν αύ
τόν φόρον είς τδν όνον, τδν ήμίονον και τδν ίππον, ύποβάλλο- 
μεν αύτούς είς φόρον άνισον.

Ό φόρος ούτος ευρηται έν τή βορειω Αφρική. Έν δέ τή 
’Αλγερία, υπάλληλος έπιτετραμμένος νά έπιβάλη τδν φόρον, 
τδν καλούμενον Ά χ ο ύ ρ, έπεσκέπτετο τάς γαίας τών δια
φόρων φυλών, πρό τοϋ θερισμού τών καρπών, καϊ συνεννοούμε
νος μέ τους αρχηγούς τών Σκηνιτών, προσδιόριζε τήν πιθα
νήν αύτών πρόσοδον. Μετά ταΰτα δέ, άπεφαίνετο, οτι άλλαι 
μέν γαϊαι είσιν άρισται, άλλα·, δέ μέτριοι, καϊ άλλαι μετριώ- 
ταται- καϊ έπϊ τή βάσει τής έκτιμήσεως ταύτης, προσδιόριζε 
τό ποσόν τής κριθής ή τοϋ σίτου, τδ όποιον ώφείλετο ύφ' έκά- 
στου ζεύγους βοών.

Άλλ' άπδ τοϋ 1847, ό φόρος Ά χ ο ύρ μετεβλήθη είς φό
ρον χρηματικόν· ή δέ βάσις αύτοΰ είναι τδ άροτρον καϊ τό 
ζεύγος άροτήρων βοών, ήτοι ή εκτασις τήν όποιαν κατά τό
πους εν ζεϋγος δύναται νά καλλιεργήση. 'Αείποτε όμως, ό 
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χρηματικός ούτος φόρος ορίζεται, κατά λόγον τής πιθανής έτη- 
σίας προσόδου (‘).

Θέλει τις ίσως άναιτάξει είς τάς περϊ άνισότητος του φό
ρου τούτου προεκτεθείσας παρατηρήσεις, οτι άπόλυτος δικαιο
σύνη δέν ύπάρχει έ/ τή φορολογική νομοθεσία. 'Αναγνωρίζω 
μέν τήν άλήθειαν ταύτην, πρεσβεύω δέ, ότι αί διατάξεις τής 
φορολογικής νομοθεσίας δέον, κατά τδ εφικτόν, νά συνάδωσι 
πρός τήν αρχήν, τήν διέπουσαν τά τών φόρων, ήτοι τήν άνα- 
λογικήν ισότητα.

Άλλως δέ, έάν συμφέρη, καταργουμένου τού έν ίσχύϊ φο
ρολογικού συστήματος, νά είσαχθή έτερος φόρος ώς ό έδαφι- 
κός, διατί, άντι νά καταργήτε τόν έπϊ τών ζώων φόρον, καϊ 
νά έπιβάλλητε τόν έπϊ τών άροτριώντων κτηνών, δέν προτι
μάτε, επόμενοι είς τήν νέαν βάσιν τοΰ έγγειου φόρου τήν 
όποιαν παρεδέχθητε, ήτοι τό έδαφος, νά διπλασιάσητε καϊ 
τριπλασιάσητε τόν έδαφικόν, όπως τούλάχιστον άπλοποιή- 
σητε τό φορολογικόν σύστημα ;

Γ"· Φύ[>οε ixl των αλεσμάτων·

Κατα τδ ύποβληθέν είς τήν Βουλήν νομοσχέδιου, «ό έπ'ι 
«τών άλεσμάτων φόρος ορίζεται ώς έξής: Οί δημητρια- 
«κοϊ καρποί έν γένει, όσοι αλέθονται είς άτμοκινήτους ή διά 
«του υδατος, του ανέμου, ή τών ζώων, ή οίονδήποτε άλλου 
«τρόπου κινουμένους μύλους, ύποβάλλονται είς φόρον άλέσμα- 
«τος, οριζόμενου είς έν λεπτόν κατ’ δκάν. Ό φόρος ούτος βε- 
«βαιοϋται καϊ είσπράττεται, έντός τών μύλων, πληρόνεται δέ 
«παρά τών φορολογουμένων, είς οΰς άνήκουσι τα άλευρα, πρός 
«τόν διευθυντήν τοΰ μύλου, είτε πρδς τόν έυοικιαστήν, οσάκις 
«ό φόρος διατίθεται δι’ ένοικιάσεως. Διά τήν ακριβή βεβαίω- 
«σιν τοϋ φόρου έπϊ τών άλεσμάτων, θέλουσι τοποθετή βαθμη- 
«δόν είς τούς μύλους, δαπάνη τοϋ Δημοσίου, τά άναγκαϊά 
• μηχανήματα (coinpteurs), δι’ ών άποδεικνύεται τό έκά- 

(ι) *Ορα  Gantillot, Science des finances. Τόμ. 1, σ»λ. 107.
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«στοτε έξαγόμενον άλευρον. Μέχρι δέ τής προμήθειας τών 
«μηχανημάτων τούτων, ό φόρος θέλει βεβαιοϋσθαι χαί είσ- 
«πράττεσθαι ώς έξής: Έπιτροπή, όμοια τή έπι τής βεβαιώ- 
«σεως τοΰ άριθμοΰ τών κτηνών, θέλει συντάσσει χατά Δήμον 
«κατάλογον τών υπαρχόντων αλευρομύλων, έν ω θά ορίζεται, 
«πόσαι όκάδες χαρποϋ αλέθονται κατά μέσον δρον έτησίως έν 
«τφ μύλω. Μετά τήν άποπεράτωσιν τοϋ καταλόγου, έκτίθε- 
«ται είς δημοπρασίαν έκμισθώσεως ό φόρος, κατά Δήμον ή 
«χωρίον. Έάν ή δημοπρασία άποτύχη, ειδοποιείται ό ίδιοχτή- 
«της τοϋ μύλου, οστις είναι ύπόχρεως ν’ άναλάβη τήν είσ- 
«πραξιν τοϋ φόρου έπί τώναλεσμάτων, καινά πληρώση κατά 
«τάς ώρισμένας προθεσμίας τό άνάλογον εις τό Δημόσιον δι- 
«χαίωμα.»

Όπως έχτιμήσωμεν τήν φύσιν καί τά αποτελέσματα του 
φόρου τούτου, δέον νά διακρίνωμεν δύω ειδών μύλους, έν Έλ
λάδι· πρώτον μέν τούς λεγομένους βιομηχανικούς, τών 
όποιων οί κύριοι άγοράζουσι τόν σίτον δι’ ίδιον λογαριασμόν 
καί αλήθειαν διαφόρων ποιοτήτων άλευρα· καί δεύτερον, τούς 
αγροτικούς, τούς δεχομένους τούς σίτους τών κατοίκων πρός 
άλησιν.

Καί τών μέν πρώτων, ήτοι τών άτμομύλων, ή ήμερησία, 
καί επομένως ή έτησία παραγωγή, δύναται άκριβέστερον νά 
όρισθή, πρό πάντων διά χρήσεως τών άλευρομέτρων 
(compteurs), τών όποιων ή τελειοτέρα κατασκευή άπησχό- 
λησε καί απασχολεί τούς δεζιωτέρους καί διασημοτέρους μη
χανικούς τής ’Ιταλίας.

Άλλά τών αγροτικών μύλων ή ήμερησία, καί ή καθ' ολον 
τό έτος παραγωγή, δυσκόλως δύναται νά βεβαιωθή. "Ωστε ή 
ύπό τοΰ νόμου όριζομένη Έπιτροπή, όπως προσδιορίση τό πο
σόν τών οκάδων καρπού, αϊτινες άλήθονται κατά μέσον δρον 
έτησιως έν έκάστω μύλω, είναι αδύνατον νά έκπληρώση προσ- 
ηχόντως τήν έπιβαλλομένην αύτή λειτουργίαν· τοϋτο δέ, 
καθότι οί μέν άτμόμυλοι άδιαλείπτωξ κινούνται, οί δέ αγρο
τικοί μϋλοι αναγκάζονται πολλάκις νά διακόπτωσι τήν έργα- 
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σίαν αύτών, μή κομισθέντος τυχόν σίτου πρός άλησιν. Ή 
αύτή δέ διακοπή συμβαίνει, καί οσάκις αίμυλόπετραι χρήζου- 
σιν έπισχευής, ή τό ύδωρ έλαττωθή, ή παγώση, ένεκα σφοδρού 
χειμώνος*  ούχ ήττον δέ καί ένεκα τών έορτασίμων ήμερων 
διακόπτονται συχνάκις αί τών αγροτικών μύλων έργασίαι.

(*) 'Εκατόν χιλιογράμμων.

Άλλως, ούδείς γινώσκων τά παρεμβαλλόμενα σήμερον 
προσκόμματα είς τήν ένάσκησιν τών βιομηχανικών έργων, θέ
λει πιστεύσει, δτι είναι δυνατόν νά γίνη παρ’ ήμϊν χρήσις 
άλευρομέτρου έν τοις άγροτικοΐς μύλοις· καθότι καί έάν τοϋτο 
ΰποτεθή, ή έλαχίστη βλάβη τοΰ μηχανήματος θέλει θέσει έκ- 
ποδών πάντα έλεγχον, μέχρι τής διορθώσεως αύτοϋ.

Βεβαίως έν 'Ιταλία, ή συγκοινωνία είναι ευχερής, καί επο
μένως ή έπισχευή τών μηχανημάτων ταχέως ένεργεϊται· άλλ’ 
έν Έλλάδι, εν τισι μάλιστα έπαρχίαις, δυσκολώτερον είναι νά 
διανύση τις μικρόν τι διάστημα ολίγων σταδίων έν ώρα χει
μώνος, ή νά μεταβή άπό Βρεντησίου είς Μεδιόλανα.

Άλλά τά έλαττώματα τής προτεινομένης έπι τών αλε
σμάτων φορολογίας δέν περιορίζονται είς τά άνωτέρω- καθό
σον καί δ τρόπος, καθ’ ον ό φόρος ούτος διανέμεται, άντιβαί- 
νει είς τήν άρχήν τής αναλογικής ίσότητος. Τφόντι, έν μέν 
τή ’Ιταλία, ό έπί τών άλεσμάτων φόρος ορίζεται είς δύο μέν 
φράγκα έπί 78 οκάδων αλεύρου σίτου (’), είς £ν δέ φράγχον, 
έπί 78 οκάδων δρυζίου, αραβοσίτου, κριθής καί καστανών. 
Άλλά κατά τό νομοσχέδιον, ό φόρος τίθεται ομοιόμορφος ένός 
λεπτοΰ κατ’ όκάν, άνευ διακρίσεως τής τιμής τοϋ είς φόρον 
υποκειμένου είδους.

Γενικώτερον δέ παρατηρώ, δτι ό έπί τών άλεσμάτων φό
ρος έπιπίπτει βαρύτερος έπί τών πενεστέρων τής κοινωνίας 
τάξεων, αϊτινες δι’ άρτου κυρίως τρέφονται, ένφ αί εύπορώτε- 
ραι τάξεις, καταναλίσκουσαι άρτον μέν ολίγον, κρέας δέ 
άφθονώτερον, τό όποιον δέν υποβάλλεται είς έξαιρετικόν τινα 
φόρον, έλά-χιστον επιβαρύνονται διά τοϋ έπί τών άλεσμάτων
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Τδ περί τοΰ φόρου τούτου ζήτημα άπησχόλησε καϊ απα
σχολεί, πρό πολλοΰ χρόνου, τό τε Κοινόν και τήν Κυβέρνησιν 
τής ’Ιταλίας. Πανταχόθεν δέ έξεγείρονται παράπονα καϊ γογ
γυσμοί κατά τοϋ συστήματος τούτου, τό όποιον δέν διατη
ρείται μέχρι τής σήμερον, είμή διότι άποφέρει εις τό Δημό
σιον έτησίως 70 περίπου εκατομμύρια φράγκων. (’)

Ιδού δέ έν περιλήψει, πώς διετυπώθησαν αί κατά τοϋ συ
στήματος τούτου κυριώτεραι αιτιάσεις τών διάφορων έπαρ- 
χιών τοΰ ίταλικοΰ Κράτους.

Τό άλευρόμετρον, είπον, στερούμενον ακρίβειας είναι και 
πολυδάπανον και έπιζήμιον, είς τε τούς φορολογουμένους και 
είς τό Ταμεϊον· αναγκάζει δέ τούς μυλωθρούς νά παραιτή- 
σωσι πάσαν προσπάθειαν τελειοποιήσεως τοΰ έργου των, και 
νά σκέπτωνται μόνον, περί τοΰ πώς νά παραγάγωσιν δσον 
οίόν τε μεϊζον ποσόν αλεύρου.

Οί έχοντες δέ κλιβάνους και κατασκευάζοντες πάστας,μά
ζας, ήναγκασμένοι ν' άλήθωσι δ'ις τόν καρπόν, ύπόκεινται ου
τω, κατά τό σύστημα τής δι’ άλευρομέτρου βεβαιώσεως τών 
άλεσμάτων, είς διπλοΰν φόρον.

Ωσαύτως δέ παρατηροϋσιν, δτι τό έπι εκατόν περιστροφών 
γενικόν ή σταθερόν παραγόμενον είναι σφαλερόν, καθόσον δέν 
λαμβάνεται ύπ' όψιν τό είδος τών καρπών, τών χρηζόντων 
πλείονος ή ήττονος χρόνου πρδς άλησιν· οίον μαλακοΰ καϊ 
σκληρού σίτου, αραβοσίτων διαφόρου ποιότητος κτλ.

"Ενεκα λοιπόν τής μή άκριβείας τοΰ άλευρομέτρου, συμ- 
βαίνουσι συνεχείς έριδες μεταξύ τών υπαλλήλων τής Κυβερ
νήσεως καϊ τών μυλωθρών.

Άλλ’ εί καϊ τδ άλευρόμετρον δύναται νά έξελέγξη τό πο- 
σδν τών άλεσμάτων τών άτμοκινήτων μύλων, στερείται

Ο Ό έπϊ τών άλεσμάτων φόρος παρήγαγεν ίν ’Ιταλία άπό τής 
επιβολής του: Τώ 1869, 17 εκατομμύρια· τώ 1870, 27 έκατ. 
τώ 1871, 42 έκατ.· τώ 1872, 59 έκατ.· τώ 1874, 67,716, 
700 καί τώ 1875, 70 έκατομμύρια, 

δμως τοΰ πλεονεκτήματος τούτου έπϊ τών ΰδρομύλων, ών ή 
κινοΰσα δύναμις συνεχώς μεταβάλλεται, καϊ ή κατασκευή 
διαφέρει άπό τής τών άτμοκινήτων.

Τελευταϊόν ισχυρίζονται, δτι έπειδή έν ’Ιταλία οί μυλω
θροί παραβλάπτονται καϊ αδικούνται, άποζημιοϋνται δολιευό- 
μενοι τούς προσερχομένους είς τούς μύλους αύτών.

Τά έκ τοΰ φόρου τούτου άτοπήματα άναγνωρίσασα, ή 
Πρωσσία, σπουδαίως σκέπτεται σήμερον περί καταργήσεως 
τοϋ έπϊ τών άλεσμάτων φόρου. Φρονώ δέ, δτι πολλώ δή μάλ
λον παρ’ ήμΐν ή έπιβολή τοιούτου φόρου καϊ δυσχερέστερα καϊ 
έπαχθεστέρα καθίσταται. ’Εάν δέ ποτέ, ένεκα ταμιευτικού 
συμφέροντος, πρόσθετόν τι βάρος έπρεπε νά έπιβληθή είς τά 
άλευρα, άντί νά έπιβάλληται κατά τδ νομοσχέδιον είς τήν 
δκάν τοΰ άλέσματος, δπερ δυσεξέλεγκτον, προτιμότερον ήτο 
νά έπιβληθή, συμφώνως πρδς τάς διατάξεις τοΰ φόρου τών 
έπιτηδευμάτων, διά μέν τούς άτμοκινήτους μύλους, είς τάς 
πέτρας, τών οποίων δ άριθμός είναι άνάλογος πρός τήν δύνα- 
μιν τής άτμομηχανής έκάστου, διά δέ τούς λοιπούς, άναλό
γως ού μόνον τοϋ άριθμοΰ τών πετρών, άλλά καϊ τοϋ μεγέ
θους αύτών· καθόσον ύδωρ άσθενές, ή έλαττούμενον, κατά 
τήν ώραν τοΰ θέρους, μικρας μόνον πέτρας δύναται νά κινήση· 
τδ δέ παραγόμενον, ώς γνωστόν, είναι άνάλογον πρδς τδ μέ
γεθος τών πετρών (’).

ζ/'. Ό έπί τοϋ καπνόν φόροτ·

Κατά τδ νομοσχέδιον, «δ έπϊ τοΰ καταναλισκομέ- (*) 

(’) ’Εν τή συνεδριάσει τής 18 Μαρτίου τής ’Ιταλικής Βουλής, 
δ μέν Κ. Μοράνας ισχυρίσθη, δτι πολλαχοΰ οί μυλωθροί πληρώ- 
νουσι 33 °/0 πλέον τοϋ νενομισμένου, ό δέ Κ. ΛΙιγγέττ,ς έδήλωσεν, 
δτι, πρδς τελειοποίησιν τοΰ έν χρήσει άλευρομέτρου, τώ υπεβλη- 

θησαν 870 διάφορα σχέδια.
(*) “Ορα Τιμολόγιον τοΰ φόρου τών έπιτηδευμάτων ύπδ στοιχ. 

Γ, άριθ. 5 καί 13, δπερ επιβάλλει τδν φόρον είς τάς πέτρας, άνευ 
διακρίσεως τοΰ μεγέθους αυτών έν τοϊς υδρομύλοις.
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«νου καπνού φόρος κανονίζεται ώς έξής: Ό άκοπος κα- 
«πνος αποταμιεύεται εις άποθήκας, συνισταμένας έν τή πρω- 
«τευούση έκάστης έπαρχίας, καί διατελούσας υπό τήν έπιτή- 
«ρησιν τοϋ Δημοσίου. Οί παραγωγοί καπνών δφείλουσιν, έν- 
« τός δέκα καί πέντε ήμερων άπο τοϋ πέρατος τής συγκομι
δής, νά μεταφέρωσι καί άποταμιεύσωσιν αύτούς εις μίαν 
«τών έν τή έπαρχία δημοσίων άποθηκών. Τό δέ Δημόσιον 
«έ'χιι το δικαίωμα νά διορίζη τούς άναγκαίους έπιστάτας καί 
«φύλακας, πρός έπιτήρησιν τών έργασιών τής συγκομιδής 
«καί τής μεταφοράς τοΰ καπνοϋ είς τάς δημοσίας άποθήκας. 
«Είς τήν αύτήν δημοσίαν αποθήκην είσάγονται και οί έξωθεν 
«κομίζομενοι καπνοί. Ή διαχείρισις τής άποθήκης άνατίθεται 
«ύπό τοΰ Ύπουργοΰ τών Οικονομικών, είτε είς ειδικόν Έπι- 
«στάτην, είτε είς έτερον οικονομικόν υπάλληλον. Ούδείς δύ- 
«ναται νά παρασκευάζη καί κόπτη καπνόν, άνευ ειδικής ά
δειας, έκδιδομένης ύπό τοϋ Οικονομικού ’Εφόρου έπί χαρτο- 
«σήμου δύο δραχμών τάξεως. Ό Οέλων νά κόψη τό δλον ή 
«μέρος τοϋ είς τήν αποθήκην άποταμιευομένου καπνοϋ του 
«πληρώνει είς τόνάρμόδιον Ταμίαν ή Εϊσπράκτορα δραχμήν 
«μίαν δι' έκάστην όκαν τοϋ έκκοπτομένου καπνοϋ. Μετά τήν 
«πληρωμήν τοΰ δικαιώματος τούτου, έπιτρέπεται ή έκ τής 
«άποθήκης μεταφορά τοΰ καπνοϋ είς τό κατάστημα, όπου 
«πρόκειται νά κοπή. Απαγορεύεται είς πάντα, μή φέροντα 
«άδειαν πρός έκκοπήν καπνοϋ, νά εχη έργαλεϊα, χρησιμεύον- 
«τα εις την έκκοπην τοϋ καπνοϋ. Ό κομμένος καπνός καί τά 
«σιγάρα, είσαγόμενα έκ τής άλλοδαπής,υποβάλλονται, πλήν 
«τοϋ εισαγωγικού τέλους, καί είς πρόσθετον φόρον κατανα- 
«λώσεως δραχμής μιας καί ήμισείας κατ’ όκάν. Ποιναί προ- 
«στίμου δύο δρχ. κατ’ όκάν έπιβάλλονται είς τον κατέχοντα 
«καπνόν άκοπον έκτός τής άποθήκης- δημεύεται δέ καί ό κα- 
«πνός, ό εύρεθείς έκτος τών άποθηκών. Είς τάς αύτάς ποι- 
«νας υποβάλλεται καί ό φωρώμενος άποβιβάζων λαθραίως κα- 
• πνόν έκ πλοίου είς τήν ξηράν. "Οστις ήθελε φωραθή κόπτων 
«καπνόν, άνευ άδειας, υποβάλλεται είς τήν διά τοΰ άρθρου 

«235 τοΰ Ποινικού Νόμου όριζομένην ποινήν τής ειρκτής ή 
«τών πρόσκαιρων δεσμών, κατά τών άλλοιούντων ξένα νομί- 
«σματα καί νενοθευμένα τοιαϋτα τιθεμένων είς κυκλοφορίαν. »

Περί τής φορολογίας τοϋ καπνοϋ, τρία κυρίως συστήματα 
έπικρατοΰσιν έν Εύρώπη, τά έξής :

α) τό τής Γαλλίας, δυνάμει τοΰ όποιου ή Κυβέρνησις, έξα- 
σκοϋσα τό μονοπώλιον τών καπνών, συγκεντρόνει είς δημόσια 
καταστήματα τούς έγχωρίους καπνούς, προμηθεύεται δέ καί 
άλλους έξωθεν, παρασκευάζει αύτούς, καί διενεργεί τήν πώλη- 
σιν τοϋ καπνοϋ, τοϋ ταβάκου καί τών σιγάρων, δι’ ώρισμένων 
προσώπων- ή δέ έκ τής μονοπωλίας ταύτης έτησια πρόσοδος 
άναβαίνει είς 295 έκατομμύρια 988,000 φρ. έπί πληθυσμού 
3G έκατομμυρίων. Ωσαύτως δ’ έν Αύστρία, ή έκ τοϋ μονο
πωλίου τοϋ καπνοϋ πρόσοδος ανέρχεται είς 59,705,000 φιο
ρίνια (1874), έπί πληθυσμού είκοσι έκατομμυρίων τής έντεΰ
θεν τοΰ Λάϊθα Αύστρίας-

β) τό τής 'Αγγλίας, καθ’ δ έπιβάλλεται βαρύς δασμός έπί 
τών έκ τής άλλοδαπής είσαγομένων καπνών 3 σελινίων καθ 
έκάστην λίβραν- καί

γ) τελευταϊον, τό τής ’Ιταλίας, ήτις, έκχωροϋσα τό τής 
μονοπωλίας τοΰ καπνοϋ δικαίωμα τοΰ Δημοσίου είς ιδιωτικήν 
Εταιρίαν, άπολαμβάνει έτησίως πρόσοδον έκ καπνού καί άλα
τος φρ. 152,000,000, έπί πληθυσμού 26 έκατομμυρίων.

Ό έπί τών Οικονομικών ' Γπουργός καλώς ποιών ούδετερον 
τών συστημάτων τούτων παρεδέχθη, καθότι, όπως το Δημό
σιον άναλάβη τήν έργασίαν ταύτην, ώς έν Γαλλία, άπαιτοΰν- 
ται μεγάλαι προκαταβολαί, είς άνέγερσιν δημοσίων καταστη
μάτων, είς προμήθειαν τών καπνών, είς μισθούς προσωπι
κού κλπ.

'Εννοείται δ’ άλλως, ότι, ούτε τό άγγλικόν σύστημα ήδυ- 
νάμεθα νά παραδεχθώμεν, καθότι ό καπνός δέν εισάγεται έκ 
τής άλλοδαπής, άλλά παράγεται έν τώ τόπω. Ωσαύτως δέ 
καί τό ιταλικόν σύστημα αποβαίνει δυσεφάρμοστον, καθόσον 
ολίγιστοι κεφαλαιούχοι προθυμοϋνται ν άναλάβωσι τοιαύτας 
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επιχειρήσεις, μή δυνάμενοι ν’ άκριβολογήσωσι, τί θέλουσι δα
πανήσει καί τί πιθανώς θέλουσιν εϊσπράξει, καί επομένως τί 
δύνανται άνευ ζημίας νά προσφέρωσιν εις τό Δημόσιον. Οι δι
σταγμοί δ’ ούτοι τών κεφαλαιούχων τόσω μάλλον δικαιολο
γούνται, οσω καί έν Τουρκία καί έν 'Ρουμουνία, αί τοιαΰται 
έπιχεφήσεις, κατά τά πρώτα μάλιστα έτη, άπέβησαν λίαν 
επιζήμιοι, ένεκα ιδίως τοΰ λαθρεμπορίου τών καπνών, καθ’ ού 
τό Δημόσιον δέν ήδυνήθη νά έξασφαλίση αύτάς.

Έπαναλεγω λοιπόν, ότι δ έπί τών Οικονομικών Υπουργός 
καλώς έπραξεν, ούδέν τών άνωτέρω συστημάτων παραδεχθείς· 
ούχ ήττον όμως καί τό σύστημα, τό όποιον παρεδέχθη, συ
νεπάγεται, κατ’ έμήν γνώμην, άτοπίας τινάς, ών αί κυριώτε- 
ραι είσιν αί έξής.

Κατά τό νομοσχέδιον οί παραγωγοί τών καπνών δφείλου- 
σιν, «έντός δεκαπέντε ημερών» άπό τοϋ πέρατος τής συγκομι
δής, νά μεταφέρωσι καί άποταμιεύωσι τούς καπνούς, έν μια 
τών έν τή έπαρχία δημοσίων άποθηκών. Τό δέ Δημόσιον έχει 
τό δικαίωμα νά διορίζη τούς αναγκαίους έπιστάτας καί φύ
λακας, πρός έπιτήρησιν τών έργασιών τής συγκομιδής καί 
τής μεταφοράς τοϋ καπνού είς τάς δημοσίας άποθήκας.

ΓΙερί ταύτης τής διατάξεως, τής έπιβαλλούσης τήν άπο- 
ταμίευσιν, έντός δεκαπέντε ημερών άπό τής συγκομιδής, πα
ρατηρώ, δτι τά φύλλα τοϋ καπνού πρώτον μέν πρέπει νά 
ύποστώσι τήν άποξήρανσιν δπως δέ στιβασθώσι, πρέπει νά 
έχωσε τήν άπαιτουμένην έκ μικράς υγρασίας έλαστικότητα, 
διότι άλλως τρίβονται. "Ωστε ή προθεσμία τών δεκαπέντε 
ημερών άπό τής συγκομιδής, ή ύπό τοΰ νομοσχεδίου χορη- 
γουμένη πρός άποταμίευσιν, είναι προθεσμία αύθαίρετος, έκθέ- 
τουσα είς ζημίας τούς παραγωγούς τοϋ καπνοϋ.

Εκτος δέ τούτου, τό Δημόσιον δικαιούμενον, κατά τό νο
μοσχέδιον, νά διορίζη έπιστάτας καί φύλακας, ώς προερρέθη, 
πρός έπιτήρησιν τών έργασιών τής συγκομιδής καί τής μετα
φοράς τοΰ καπνοϋ είς τάς άποΟήκας, θέλει- ύποβληθή είς έξοδα 
προσωπικού πολυαρίθμου, ένεκα τών όποιων ούκ όλίγον έλατ- 

τωθήσεται ή έκ τοΰ καπνοϋ προσδοκωμένη πρόσοδος. ’Άλλως 
δέ, ή είς τάς δημοσίας άποΟήκας υποχρεωτική άποταμίευσις 
τών καπνών έπιβαρύνει τό Δημόσιον μέ τήν ευθύνην τών έν- 
δεχομένων ζημιών, έάν μάλιστα αί άποΟήκαι τοΰ Δημοσίου 
έν ταΐς έπαρχίαις μή ώσιν έπί τούτω κατάλληλοί

"Ετερον έλάττωμα τοΰ προτεινομένου συστήματος τής φο
ρολογίας τοϋ καπνοϋ είναι, οτι ένώ, ώς γνωστόν, έκ τοΰ φυ- 
τοϋ τούτου παράγονται τούλάχιστον τριών ειδών φύλλα, τά 
ανώτατα τά μεσεύοντα καί τά κατώτατα, αί δέ τιμαί τών 
διαφόρων τούτων ποιοτήτων διαφέρουσιν άπ’ άλλήλων, κατά 
τό νομοσχέδιον, δ θέλων νά κόψη τό δλον ή μέρος τοΰ έν τή 
άποθήκη άποτεταμιευμένου καπνοϋ του, πληρόνει είς τόν άρ- 
μόδιον ταμίαν ή είσπράκτορα φόρον ομοιόμορφον δραχμής 
μιας δι’ έκάστην οκάν, δπερ προδήλως αντιβαίνει είς τήν άρ- 
χήν τής άναλογικής ίσότητος.

Τελευταίον παρατηρώ, οτι, κατά τό νομοσχέδιον, οστις 
ήθελε φωραθή, κόπτων καπνόν άνευ άδειας, υποβάλλεται είς 
τήν διά τοϋ άρθρου 235 τοΰ Ποινικού Νόμου όριζομένην ποι
νήν τής ειρκτής ή τών πρόσκαιρων δεσμών, κατα τών άλ- 
λοιούντων νομίσματα, μή άπηγορευμένα είς τό Βασίλειον καί 
τιθέμενα νενοθευμένα τοιαϋτα είς κυκλοφορίαν. Ή ποινή αύτη, 
κατ’ έμήν γνώμην, είναι άπάνθρωπος, καθότι ούδέν κοινόν 
μεταξύ νομίσματος, οπερ είναι τό δργανον τών συναλλαγών, 
καί τής άνευ άδειας έκκοπής καπνοϋ, ήτις, καθόσον άπαγο- 
ρεύεται ύπό τοϋ Νόμου, είναι βεβαίως κερδοσκοπία αθέμιτος, 
συνεπαγομένη ποινήν χρηματικήν, ούχί δέ τήν βαρυτάτην 
ποινήν τής ειρκτής καί τών πρόσκαιρων δεσμών.

Ένεκα τών προεκτεθέντων, νομίζω, δτι, δικαιούμενοι νά 
φορολογήσωμεν βαρύτερον τόν καπνόν, τοΰ όποιου ή χρήαις, 
μεταδοθεϊσα δυστυχώς καί είς τά άνηβα παιδία, λυμαίνεται 
τούς πνεύμονας αύτών, δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, άντί τοΰ 
προτεινομένου συστήματος, δπέρ έστι όχληρόν μέν καί έπι- 
ζήμιον διά τούς φορολογουμένους, δαπανηρόν δέ όιά το Δημό
σιον, έτερόν τι σύστημα άπλούστερον καί εύεκτέλεστον.
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Α'. Έπαυξάνοντες τον έγγειον φόρον, τδν έν τοϊς τελωνείοις 
είσπραττόμενον, κατά τήν έξαγωγήν τοϋ καπνοί»- αυτή ή αΰ- 
ξησις τόσω μάλλον δικαιολογείται, οσω ό έλληνικδς καπνός, 
καλής ών ποιότητος, έσεται και μετά τήν έπαύξησιν ταύτην 
έπιζήτητος έν τή άλλοδαπή, ιδίως δέ έν Αγγλία καϊ έν 
Γαλλία.

Β'. Έπιβάλλοντες φόρον έπιτηδεύματος βαρύτερον εις τούς 
χαπνοπώλας (’)· καϊ

Γ'. Ύποβάλλοντες εις δασμόν βαρύτερου τά σιγάρα, καϊ 
τδν έκ τής αλλοδαπής τυχόν είσαχθησόμενον καπνόν.

Δια τοϋ άπλουστέρου τούτου συστήματος, άπαλλαττόμεθα 
τής άνάγκης τής άνεγέρσεως ή τής έπισκευής άποΟηκών, τής 
ευθύνης ήτις έπιβαρύνει τό Δημόσιον, ένεκα τής ένεδεχομένης 
βλάβης τών έν ταΐς άποθήκαις άποτεταμιευμένων καπνών, 
και τών έξόδων του προσωπικού.

Ειπον, ότι τόσον ό εϊσπραττόμενος έγγειος φόρος έν τοϊς τε- 
λωνείοις, κατά τήν έξαγωγήν τοΰ καπνοΰ, δσον καϊ ό φόρος 
του έπιτηδεύματος, είς δν υποβάλλονται οί καπνοπώλαι, πρέ
πει νά αύξηθή. Ιδού δέ πληροφορίαι τινες περϊ παραγωγής 
τοϋ προϊόντος τούτου έν Έλλάδι, καϊ περϊ έξαγωγής αύτοϋ 
άπό τοΰ Κράτους, δυνάμεναι νά χειραγωγήσωσιν είς τήν συμ- 
φερωτεραν έφαρμογήν τοΰ παρ’ έμοϋ προτεινομένου συστή
ματος.

Κατά τάς έπισήμους περϊ γεωργίας τής Ελλάδος πληρο
φορίας τοΰ 1875, ή μέν έκτασις τών καπνοφυτειών άνήλΟεν 
είς 42,037 στρέμματα, ή δέ παραγωγή τοΰ καπνοΰ είς 48, 
413 στατήρας, ήτοι είς 2,130,172 όκάδας.

Κατά οέ τούς έμπορικούς πίνακας, ή άξία τοϋ έξαχθέντος 
έτησίως έκ τής Ελλάδος καπνοΰ, άπό τοΰ 1869 — 1873, 
έχει ώς έξης·

Τώ 1869, δραχμαί 1,028,195· τω 1870, δρ. 509,813· 
τώ 1871, δρ. 719,583· τώ 1872, δρ. 1,343,760· καϊ τώ 
1873, δρ. 1,070,073.

(‘) "Ορα Τιμολόγιον ύπό σοιχ. Β. τοΰ φόρου τών επιτηδευμάτων.

Έάν ήδη έπιχειρήσωμεν νά ύπολογίσωμεν, κατά προσέγ- 
γισιν, τήν έν τω έσωτερικφ κατανάλωσιν τοΰ καπνοΰ, δυνά
μεθα νά παραδεχθώμεν, δτι, έπειδή οί άρρενες, έν Έλλάδι, οί 
ύπερβάντες τό εικοστόν έτος τής ήλικίας αυτών άριθμοΰνται 
περϊ τάς τετρακοσίας χιλιάδας, έάν ύποτεθή, δτι ό άριθμός 
τών καταναλισχόντων καπνόν δέν υπερβαίνει τάς 200,000, 
έκαστος δέ αύτών καταναλίσχει τούλάχιστον έξ όκάδας κα
πνοΰ κατ’ έτος, ή ολική εσωτερική κατανάλωσις έσεται 
1,200,000 οκάδων καπνοΰ.

Διά τής έπιβολής λοιπόν τέλους βαρυτέρου έπϊ τοϋ έξαγο- 
μένου άπό τοΰ Κράτους είς τήν άλλοδαπήν καπνοΰ, καϊ τοΰ 
έκ τής αλλοδαπής είσαγομένου, προσέτι δέ δι’ έπιβολής είς 
τούς καπνοπώλας φόρου έπιτηδεύματος άνωτέρου, δυνάμεθα 
ν’ άποφύγωμεν τά έκ τής έφαρμογής τοΰ προτεινομένου νο
μοσχεδίου προεκτεθέντα άτοπήματα.

Έ. Φόρος ini τοΰ olrov, ζύθον καί τό>ν πην 
ματωθ&ΐ ποτ&ν·

Κατά τό νομοσχέδιον, «φόρος έπϊ τοϋ καταναλισκομένου 
«οίνου, ζύθου, καϊ τών πνευματωδών ποτών, έπιβάλλε- 
«ται μέν έπί τών βαρελών καϊ τών φιαλών, κατά λόγον τής 
«χωρητικότητος τών τελευταίων τούτων, βεβαιοΰται δέ και 
«είσπράττεται, έντός τών καταστημάτων, είς τά όποϊα πω- 
«λουνται ό οίνος καϊ τά λοιπά ποτά λιανικώς- διατίθεται δε 
«δι’ έκμισθώσεως, κατά Δήμον ή κατά Τμήμα. Έάν δέ μή 
• τύχη κατά τάς δημοπρασίας άναλόγων προσφορών, είσπρατ- 
«τεται διά λογαριασμόν τοΰ Δημοσίου. Είς ουδένα έπιτρέπε- 
«ται νά πωλή λιανικώς οίνον, ζΰθον ή πνευματώδη ποτά, έάν 
«μή λάβη προηγουμένως άδειαν παρά τοΰ Οικονομικού Έφο- 
«ρου. Ή άδεια ζητείται δι’ άναφοράς. "Αμα δέ τή παραλαβή 
«αύτής, δ Οικονομικός Έφορος σφραγίζει τά δοχεία, είτε 
«πλήρη είτε κενά είναι, θέτει έπ’ αύτών αυξοντα άριθμόν, και 
«έκδίδει έκ διπλοτύπου βιβλίου τήν ζητηθεϊσαν άδειαν. Ή 
«σφράγισις τών δοχείων γίνεται δι’ έπιθέσεως σιδηράς καϊ πέ
η πυρακτωμένης σφραγίδςς.»
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Ο επί τοϋ οίνου καί τών πνευματωδών ποτών φόρος είναι 
άφθονωτάτη προσόδων πηγή δι’ άπαντα σχεδόν τά Κράτη. 
Ιίν I αλλία, ό φόρος ούτος είναι πολλαπλούς, καθόσον 1) έπι- 

βάλλεται είς τήν παραγωγήν τοϋ οίνου, 2) είς πάσαν μετα- 
τόπισιν αύτοΰ, 3) είς τήν είς τάς πόλεις εισαγωγήν, καί 4) είς 
τήν λιανικήν πώλησιν. Άποφέρει δέ είς τό δημόσιον Ταμειον, 
έπί 36 έκατομμυρίων κατοίκων, 348 έκατομμύρια φράγκων 
κατ’ έτος.

Έν Γαλλία, ό φόρος ούτος καί ό τρόπος τής βεβαιώσεως 
καί είσπράξεως αύτοΰ εύλόγως κατακρίνονται- καθότι ή φο
ρολογία αυτή, όπως έχει σήμερον, είναι άνισος, παρεμβάλ- 
λουσα προσκόμματα είς τήν εσωτερικήν κυκλοφορίαν του 
προϊόντος τούτου, καί συνεπαγόμενη μεγάλας μέν δαπάνας, 
ένεκα τής πληθυος τών υπαλλήλων, άπάτας δέ λίαν επιζή
μιους είς τό Δημόσιον.

Νομίζω λοιπόν, ότι καϊ ήμεϊς, έκ τής πείρας τών άλλων 
εθνών διδασκόμενοι, δέν πρέπει νά παραδεχώμεθα συστή
ματα, τών όποιων ή έφαρμογή είναι μέν οχληρά καί καταθλι- 
πτική διά τούς φορολογούμενους, έπιζήμιος δέ είς τό Δημόσιον.

Βεβαίως, προτιθέμενοι ν' αύξήσωμεν τά δημόσια έσοδα, δι
καιούμεθα νά έπιβάλωμεν βαρύτερόν τινα φόρον έπί προϊόντος, 
τό όποιον παρ' άπασι τοϊς εύνομουμένοις έθνεσι, καί έν Αγ
γλία, καί έν Βελγίω, καί έν Ιταλία, βαρέως φορολογείται. 
Άλλ' όπως άσφαλέστερον έπιτύχωμεν τοΰ σκοπού τούτου, 
δέον, όσον ένεστι, να παραδεχθώμεν τον άπλούστερον τής φο
ρολογίας τρόπον.

Έν Γαλλία, οί πολεμοϋντες τούς πολλαπλούς έπί τών οί
νων φόρους, προτείνουσιν, άντ’ αύτών, τήν αύξησιν τών δύο 
αμέσων φόρων, τοΰ έπί τών αμπέλων έγγειου φόρου, καί τήν 
τοϋ φόρου τών έπιτηοευμάτων. Ιΐαρ’ ήμϊν όμως, έάν έπεβάλ- 
λετο βαρύτερος έγγειος φόρος είς τάς αμπέλους, έπειδή τό 
γλεΰκος, ένεκα τής αφθονίας αύτοΰ, πολλάκις εκπίπτει είς τι
μήν εύτελεστάτην, τόσω δυσκολότερος οί φορολογούμενοι 
ίδιοκτήται αμπέλων ήθελον δυνηθή νά έπιρρίψωσι τόν πρόσ

θετόν τούτον φόρον έπί τοΰ αγοραστού, οσω άναγκάζονται 
πολλάκις νά πωλήσωσι τό γλεΰκος αύτών είς τιμήν εύτελε
στάτην, μή έχοντες τά μέσα τοΰ ν' άποταμιεύσωσι καί προ- 
φυλάξωσιν αύτό άπό τής βλάβης, είς ήν έκτίθεται άποτα- 
μιευόμενον.

"Ωστε προτιθέμενοι νά φορολογήσωμεν βαρύτερον τόν οίνον, 
νομίζω, ότι έπρεπε προτιμότερον νά παραδεχθώμεν τό σύστη
μα τής έπιβολής είς τούς οίνοπώλας καί τούς πωλητάς πνευ
ματωδών ποτών φόρου έπιτηδεύματος βαρύτερου, οστις τε- 
λειωτικώς θέλει έπιβαρύνει αύτούς πάλιν τούς άναλωτάς.

Κατά τάς περί γεωργίας έπισήμους πληροφορίας, ή έκτα- 
σις τών άμπελώνων τής Ελλάδος, κατά τό 1875, ήτον 
871,079 στρεμμάτων, ή δέ ολική παραγωγή άνήλθεν είς 
97,645,428 όκάδας.

ί. a. soktsos.

ΕΚΠΑΙΔΕΪΤΙΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

Πρόκειται περί τής μεγάλης τών Ηνωμένων Πολιτειών 
'Ομοσπονδίας, τής όποιας ή μέν κεντρική κυβέρνησις περιορί
ζεται μόνον είς προικίσεις γαιών προς τήν έκπαίδευσιν, αϊ δέ 
ίδιαίτεραι έκάστης Πολιτείας κυβερνήσεις συναγωνίζονται 
μετά τών έπαρχιών τών δήμων, τών κοινοτήτων, τών άτό- 
μων (*)  καί τών συνεταιρισμών είς τήν χρηματικήν κατά τό
πους συντήρησιν τών διαφόρων τής έκπαιδεύσεως ιδρυμάτων. 
Λί ομοσπονδιακοί είς γαίας προικίσεις άποτελοϋσι νυν κολοσ 
σιαίαν άξίαν ώς έκ τής προϊούσης απανταχού ύπερτιμήσεως 
τοΰ έδάφους. "Οσον άφορα τάς καθ' έκάστην Πολιτείαν δα
πάνας, άφίνοντες τάς άπό τών ατομικών ενεργειών, θέλομεν 
πραγματευθή τάς σχετιζομένας πρός τόν γενικόν καί μερικόν 

(*) ΕΪς μόνος ό Peabody «κληροδότησε ένιαύσιον εισόδημα 12 
έκατομ. δραχμών εις τόν εύρύν τής έκπαιδεύσεως σκοπόν.
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έκάστης Πολιτείας οργανισμόν. Μία γενική παρατήρησις δέν 
είναι άπο σκοπού εύθύς έξ άρχήζ· Τω 1877—78 ύπελογί- 
sovxo εις 3,057 έκατομμύρια δραχμών οί δημόσιοι, έπαρχια- 
κοι καί κοινοτικοί φόροι τής Μεγάλης Δημοκρατίας, έκ τού
των δέ τό έ'κτον ήτο προσδιωρισμένον διά μόνην τήν έκπαί- 
δευσιν !

Εν πρώτης παρ' έκάστη Πολιτεία υπάρχει εκπαιδευτικόν 
Γραφεϊον (State Board of Education) άποτελούμενον ύπό 
τοΰ κυβερνήτου τής Πολιτείας, υπό διαφόρων πολιτών τούς 
όποιους εκλεγεί ή έθνική Συνέλευσις και ύπό τοϋ έφορου τής 
Πολιτείας τόν όποιον έκλέγει ό Λαός. Ή έπιτροπή αύτη πα
ρασκευάζει τόν σχετικόν πρός τήν έκπαίδευσιν προϋπολογι
σμόν καί ύποβάλλει αύτόν εις τήν ψήφον τής Συνελεύσεως, 
διαιρούσα τά διάφορα κεφάλαια προς τάς κατά μέρος άνάγ
κας τής έκπαιδεύσεως και έκδίδουσα τάς αναγκαίας πρός 
πληρωμήν έπιταγάς. Ή έπιτροπή αύτη διορίζει έτέραν έκ- 
πληρούσαν χρέη ειδικού πρός τά εκπαιδευτικά έσοδα καί έξοδα 
έλεγκτικού συνεδρίου.

Κυρία πηγή τοϋ εκπαιδευτικού έν ταΐς Ήνωμέναις Πολι- 
τείαις εισοδήματος είναι ό έπί τού κεφαλαίου φόρος, αριθμός 
τις χιλιοστών τής άξίας όλων τών ιδιοκτησιών, άναλόγως 
τοΰ αριθμού τών άπαγραφέντων παίδων. Τοιουτοτρόπως έν 
Νέα Τόρκη τω 1874 ό έκπαιδευτικός φόρος ήτο 1 ‘/4 χιλιο
στόν έπί τής άξίας τών ιδιοκτησιών. Είς 95 τοίς */ 0 άνεβι- 
βάζετο έκ τής πηγής ταύτης τό όλον έκπαιδευτικόν εισόδημα 
τής Πολιτείας ταύτης, τό ύπόλοιπον δέ 5 τοις ο]„ παρήγετο 
έκ τόκων τοϋ εις γαίας κεφαλαίου καί έκ φόρων έπί τών άλι
κων, τών ποτών, τών κυνών κλπ. Έάν συγκρίνωμεν τί άνα- 
λογεΐ έκ τής όλης έκπαιδευτικής φορολογίας εις τήν Πολι- 
τ3ΐαν καί τί εις τήν κοινοτικήν τής χώρας ζωήν, τά επόμενα 
παραδείγματα είναι ίκανώς έκφραστικά. Τφ 1874 έν Νέα 
Τόρκη ή μέν φορολογία τής Πολιτείας έλογίζετο πρός τήν 
έκπαίδευσιν είς 2,712,000 Οολλάρια, ή δετών διαφόρων 
κοινοτικών οργανισμών (έπαρχία, δήμοςζ πόλις, κοινότης) είς
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8,124,000· έν Όχιφ ή Πολιτεία εΐσήνεγκε 1 έκατομ. 
δολλαρ. καί ό κοινοτικός οργανισμός 6 έκατομ.

"Εκαστος αστικός ή χωρικός συνοικισμός έκλέγει Σχολεια- 
κήν Έπιτροπήν, ήτις συγκεντρώνει έν έαυτή τήν δλην έκ- 
παιδευτικήν δύναμιν. Ούδείς φόρος δύναται νά εΐσπραχθή, ού
δέν κτήμα νά άγορασθή χάριν τής έκπαιδεύσεως, χωρίς ή 
πλειοψηφία τής έπιτροπής ταύτης νά τό άποφασίση. Ό μέν 
πρόεδρος τής έπιτροπής έκδίδει τάς αναγκαίας διά τήν είσπρα- 
ξιν τών έκπαιδευτικών φόρων διαταγάς προς έκαστον πρόσω- 
πικώς φορολογούμενον, ό δέ ταμίας συναθροίζει τά κεφάλαια, 
τόσον τά έκ τής Πολιτείας άπορρέοντα οσον καί έκ τής έπι- 
τοπίου φορολογίας. Ούδείς έλεγχος έκ μέρους τής κεντρικής 
διοικήσεως, άφ’ έτέρου όμως πολύς τοιοΰτος έκ μέρους τής 
όλομελείας τών αμέσως ένδιαφερομένων πολιτών. Έν γένει 
χαρακτηριστική είναι ή άμιλλα, ήτις κυριεύει τό ολον τών 
έπιστατούντων είς τήν τοπικήν τής Μεγάλης Δημοκρατίας 
έκπαίδευσιν. Κτίρια μεγαλοπρεπή, τελειοποίησες μεθόδων, 
άφθονία μέσων, ιδού τά προϊόντα τής λαϊκής ταύτης περί τήν 
έκπαίδευσιν έργασίας.

Είς 450 έκατομ. δραχμών άνεβιβάζετο κατά τό έτος 1875 
τό διά τήν έκπαίδευσιν εΐδικώς ώρισμένον εισόδημα τής Δη
μοκρατίας κατά τά διάφορα τμήματα αύτής. Έξ αύτών 62 
άνήκον εις τήν Πολιτείαν τής Νέας Τόρκης, 47 είς τήν Πεν- 
συλβανίαν κλπ. Διδακτική είναι ή κατά κεφαλήν άναλογία τής 
φορολογίας ταύτης, ώς π. χ. 17 δρ. έν Νέα Τόρκη, 22 δρ. 
έν Καλλιφορνία. Ή έποψις τών δαπανών έχει ώςέξής· 78 έκα
τομ. δρ. έδαπανήθησαν τω 187 5 διά γήπεδα, κτίρια καί έπι
πλα σχολείων 250 έκατομ. δρ. είς μισθούς 249,000 διδα
σκάλων καί διδασκαλισών, αϊτινες αποτελούσε τά τού δι
δακτικού προσωπικού. Μισθοί τινές διδασκαλικοί πρέπει ιδιαι
τέρως νά σημειωθώσιν ώς π. χ. ό τού σχολάρχου έν Νέα 
Τόρκη άντί 17 χιλ. δρ. κατ’ έτος, καί του έν Κινκινάτη δι
δασκάλου τής καλλιγραφίας άντί 9 χιλ. δραχ. κατ’ έτος.

Όσον άφορα τήν είς γαίας προίκισιν τών σχολείων ύπό 
ΕΤΟΣ 7—ΦΓΛ. 77-ΙΟΓΛΙΟΣ 1879. 15 
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τής 'Ομοσπονδίας, τό θέμα τοΰτο συνδέεται πρός τήν πρώτην 
αύτής αποκατάσταση». Τό πρώτον Συνέδρων τής ’Αμερικα
νικής ανεξαρτησίας άπεφάσισε τώ 1785, οτι τό 36°*τών  εθνι
κών γαιών ανήκει εις τά σχολεία. Καθόσον δέ προέβαινεν ή 
έποίκησις, διηροΰντο αί γαΐαι είς κοινοτικάς περιφέρειας 36 □ 
μιλιών, έκάστη τών όποιων ύποδιηρειτο είς 36 μερίδας, μία 
τών οποίων καί κατόπιν δύο άφοσιοΰντο είς τόν γενικόν τής 
έκπαιδεύσεως σκοπόν. Χίλια καί δισχίλια □ μιλιά γής προι- 
κοδότησις έν έκάστη κοινοτική περιφερεία, διά τά σχολεία, 
έχουσι τι άληθώς άξιον τών μεγάλων τής ’Αμερικανικής Δη
μοκρατίας ιδρυτών. Μετά διαφόρους διαθέσεις τών σχολικών 
τούτων γαιών, τών όποιων ή εκτασις υπελογίσθη μείζων όλης 
τής Μεγάλης Βρετανίας, ή νΰν όπάρχουσα παρά τοϊς σχο
λείοις τών Ηνωμένων Πολιτειών έκτασις γαιών αναβιβάζεται 
είς 600 έκατομμύρια στρεμμάτων.

Άπό τοιαύτης γενναίας προνοίας καί σταθεράς δημοσιονο
μικής κατ’ έτος λειτουργίας, ή έκπαίδευσις τοΰ λαοΰ έν Α
μερική συμβαδίζει μετά τής πρακτικής έλευθερίας. Διότι όσον 
ό λαός προβιβάζεται είς πολιτικήν ίσχύν, τόσον πρέπει νά προο- 
δεύη καί είς γράμματα. Ή ιδέα του Βασιγκτώνος μένει τοι
ουτοτρόπως κυρία τοΰ άνά χεΐρας θέματος, οτι όσον τό πολί
τευμα έξαρτάται έκ τής κοινής γνώμης, τόσον ή έκπαίδευσις 
περιβάλλεται μείζονα άναγκαιότητος λόγον.

ΑΝΘΡΠΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΕιΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΡΟ ΤΟΪ 1»»1.

Κατά τό 1828 οί αντιπρόσωποι τών Συμμάχων Δυνάμεων 
άπηυθυνον 28 έρωτήματα πρός τόν Κυβερνήτην τής Ελλά
δος, μεταξύ τών όποιων τό 1ον και τό 3°ν άπέβλεπον άφ ενός 
είς τήν κατά φυλάς καί ιδίως θρησκείας διάκρισιν τοϋ πρό 

τοϋ 1821 καί κατά τό 1828 ύπάρχοντος πληθυσμού κατά 
τά διάφορα τής χώρα- τμήματα, καί άφ’ έτέρου είς τά Χυ- 
ριώτερα τοϋ πληθυσμού τούτου έπαγγέλματα. Τή 9 'Οκτω
βρίου 1828 έγένετο ή διακοίνωσις τών Δυνάμεων, τή 18 δέ 
τοΰ αύτοΰ μηνάς ή άπάντησις τοΰ Κυβερνήτου. "Εκαστος δύ
ναται νά κρίνη έντεΰθεν περί τής προχειρότητος, ήτις έπί τοιού- 
των κατ’έξοχήν διοικητικών ζητημάτων ύπήρχεν είς τήν τότε 
κυβερνητικήν ικανότητα μεθ’ ολας τάς άτελείας τών καιρών, 
αιτινες πρέπει πάντως νά συνδυασθώσι πρός τήν κατά προ- 
σέγγισιν έπί τοιούτων πληροφοριών υπάρχουσαν βεβαιότητα.

Έ ρ ώ τ η μ α Α .—Πόσοι. ύπήρχε όιακεκριμμένωι. ό η.Ιηθυ- 
νμός τών 'Ελλήνων και τών Μουσουλμάνων, .τράτου 1821 έτους, 
tit: καθεν τών Τμημάτων τής Στερεάς καί τών Νήσων τής Έλ 
λάθος ; Πόσος είναι χαί σήμερον ό αριθμός αύτών, καί ποία ή 
ζούτων αναλογία εις τά αύτά Τμήμακα ;

Ά π ά ν τ η σ ι ς. Διά νά άποκριθή τις οριστικώς, έπρεπε 
πρό πάντων νά ήναι προσδιωρισμένη ή εκτασις τής Στερεάς 
καί τών Νήσων έξ ών σύγκειται τό δλον, τό όποιον υπό τό 
όνομα 'Ελλάς διαλαμβάνει τό παρόν έρώτημα.

Έάν όδηγηθώμεν έκ τής ιστορίας, έκ τών σωζομενων ει- 
σέτι μνημείων τής άρχαιότητος καί έκ τής γνώμης τών πε
ριηγητών καί γεωγράφων, ή εκτασις αύτής τής χώρας θέλει 
έχει όροθετικήν γραμμήν πρός άρκτον, τήν άρχομένην άπό 
τάς έκβολάς τής Βοϊούσας, έκτεινομένην δε πρός τ’ άνω διά 
τοΰ ποταμού αύτοΰ μέχρι τής πηγής του, καί διερχομένην 
διά τής σειράς τών ορίων τοΰ Ζαγορίου καί Μετζόβου, καί 
οιά τής τοΰ Όλύμπου μέχρι του Κόλπου τής Θεσσαλονίκης.

Όσον δέ περί τών Νήσων, καί ή ιστορία καί τά μνημεία 
τής άρχαιότητος, ολα έν ένί λόγω έπιμαρτυροΰσιν, ότι ή 'Ρό
δος, Κύπρος, καί τόσαι άλλαι ακόμη νήσοι είναι τής Ελλά
δος διαμελίσματα.

’Αλλ’ ή ένεστώσα προσωρινή Κυβέρνησις, άκολουθοϋσα τας 
αποφάσεις τών τριών έθνικών Συνελεύσεων, χρεωστεΐ νά θεω- 
ρήσρ ώς συγκροτούσας τήν Ελλάδα ολας τάς έπαρχίας, αϊ- 
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τίνες ήσαν, ή καί είναι είσέτι ύπό τήν τουρκικήν έξουσίαν, 
έκίνησαν δέ τά όπλα κατά τό 1821, ή μετά ταϋτα, χα'ι 
έχουσι τό πλεϊστον μέρος τών κατοίκων έπαγγελόμενον τήν 
χριστιανικήν θρησκείαν και λαλούν τήν Ελληνικήν γλώσ
σαν.

Μ’ δλα ταϋτα, χωρίς νά φυλάξωμεν μέ άπαρασάλευτον 
ακρίβειαν τήν όροθετικήν γραμμήν, ήτις έπι τή βάσει ταύτη 
έμελλε νά σχεδιασθή, θέλουν ήδη έκτεθή δσαι γνώσεις έσυλ- 
λέχθησαν μεθ’ δλης τής δυνατής έπιμελείας, περί τοϋ πρώ
του τούτου έρωτήματος.

Ή Πελοπόννησος δέν είχε παντελώς διοικητικήν διαίρεσιν. 
Όλη αύτή ή Χερσόνησος έδιοικειτο άπό ένα Βεζύρην. Ή Η
πειρωτική Ελλάς διηρεΐτο είς πέντε Σαντζάκια· ήγουν ά) 
τήν Εύβοιαν, β') τά Τρίκαλα, γ') τήν Ναύπακτον, δ') τό Κά· 
ρέλι, καί έ) τά ’Ιωάννινα. Αί διοικητικά! διαιρέσεις τών Νή
σων, έάν τις έξαιρέση τάς ύπό τήν εξουσίαν τοΰ Καπετάν 
Πασά, παρουσιάζουσι μεγάλην ανωμαλίαν. Μ’ όλα ταϋτα αί 
διαιρέσεις αύται θέλουν σημειωθή είς τον επόμενον πίνακα, ό 
όποιος παριστφ τήν κατάστασιν τοΰ πληθυσμού.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. — Μέχρι τοΰ 1621 Χριστιανοί 458, 
000, Τούρκοι 42,750. Κατά τό 1828 Χριστιανοί 400,000, 
Τοΰρκοι δέ συμπεραίνεται ότι, μετά τήν ευκαίρωσιν τής ΐ Ιά- 
τρας καί τών Μεσσηνιακών φρουρίων, δέν μένουσιν είμή ά
τομα τινά μεμονωμένα.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ. — 1)Σαντζάκι τής Εύβοιας 
περιέχον τήν ’Αττικήν, Θήβας, Λεβαδίαν, Εύβοιαν, Τουρκο- 
χώρι, Βουδονίτσαν, Ζητοϋνι, Ταλάντι, Σάλωνα, Λοιδωρίκι, καί 
Μαλανδρινο (ή ’Αττική, ή Βοιωτία, ή Λοκρίς, ή Όπουντία, ή 
Λαμία, ή Εύβοια, ή Φωκίς, ή Δωρίς καί μέρος τής Λοκρίδος 
τών Όζολών), μέχρι τοΰ 1821 Χριστιανοί 156,775,Τοΰρκοι 
13,360, καί κατά τό 1828 Χριστιανοί 113,750, Τοΰρκοι 
6,730, β) Σαντζάκι τών Τρικάλων, περιέχον σχε
δόν ολην τήν Θεσσαλίαν (ήτοι τάς νέας περιοχάς τών Τρι
κάλων, Χάσιας, Κράτζοβας, Κλινοβοΰ, Άσπροποτάμου, μέ

ρους τών Άγραφων, Φερσάλων, Γούρας, Άρμσροϋ, Βελεστίνου, 
Βώλου, Άγιδς, Ζαγοράς, Όλυμπου, Έλασσώνος, Διμενίκου 
χαί Μουλαλικίου), μέχρι τοϋ 1821 Χριστιανοί 247,560, 
Τοΰρκοι 38,525, καί κατά τό 1828 Χριστιανοί 239Χ>00, 
Τοΰρκοι 33,500· γ') Σαντζάκι τής Ναύπακτού, 
περιέχον τό Βενετικόν, Κράβαρα, Άπόκουρον, Καρπενήσι, 
Δομοκόν καί Πατρατζίκι (μέρος τής Λοκρίδος τών Όζολών, 
ή Επίκτητος Αιτωλία, καί μιαρόν τι μέρος τής μεσημβρινής 
Θεσσαλίας), μέχρι τοϋ 1821 Χριστιανοί 53,075, Τοΰρκοι 
5,445, καί κατά τό 1828 Χριστιανοί 37,600, Τούρκοι 
4,470· δ') Σαντζάκι τοΰ Καρελίου, περιέχον τό 
Μεσολόγγιον, ’Ανατολικόν, Ζυγόν, Βλοχον, Ξηρόμερον, Βόνι
τσαν καί Βάλτον (ή κυρίως λεγομένη Αιτωλία καί ’Ακαρ
νανία), μέχρι τοΰ 1821 Χριστιανοί 38,000, Τοΰρκοι 2,060 
καί κατά τό 1828 Χριστιανοί 21,550, Τοΰρκοι 250· έ) Μ έ- 
ρος τοΰ Σαντζακιού τών Ί ω α ν ν ί ν ω ν, περιέχον 
τάς περιοχάς τοΰ Ταδοβισδίου, τής Άρτας, τής Πρεβέζης, 
τοΰ Λαμαδίου, τών Λακκιών, τοΰ Σουλίου, καί Μαλακασίου 
(ή Αμφιλοχία, ή Σελληίς, καί ή Άθαμανία), μέχρι τοϋ 1821 
Χριστιανοί 62,200, Τοΰρκοι 3,500, καί κατά τό 1828 Χρι
στιανοί 44,260, Τοΰρκοι 1,900.

ΝΗΣΟΙ. — Σάμος μέχρι τοΰ 1821 Χριστιανοί 25,000· 
τής νήσου ταύτης αί πρόσοδοι άπενέμοντο είς τόν Σεχισλά- 
μην. Τήνος μέχρι τοϋ 1821 Χριστιανοί 28,000· αί πρόσο
δοι τής Τήνου άπενέμοντο είς ί'να τών Ούλεμάδων καλούμε- 
νον Βελή ζεντέ έφένδην· μετά τον θάνατον αύτοϋ δ Σουλτά
νος άνέθεσε τήν είσπραξίν του είς τόν έπιστάτην τοΰ Νομι
σματοκοπείου. Άνδρος μέχρι τοΰ 1828 χριστιανοί 16,000· 
Σύρα μέχρι τοϋ 1821 χριστιανοί 4,500- τών δύο τούτων νή
σων αί πρόσοδοι άπενέμοντο είς μίαν Σουλτάναν· μείά τόν 
θάνατόν της είσεπράττοντο άπό τόν ίδιον έπιστάτην. Λερός 
μέχρι τοϋ 1821 χριστιανοί 5/)00, κατά τό 1828 δέ 4,000. 
Κάλυμνος μέχρι τοΰ 1821 χριστιανοί 6,000, κατά τό 1828 
δέ 4,800. Νίσυρος μέχρι τοΰ 1821 χριστιανοί 4,000, κατά 
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τό 1828 δέ 3,300. Δήλος μέχρι τοϋ 1821 χριστιανοί 3,000, 
χατά τό 1828 δέ 2,800. Χάλκη μέχρι τοΰ 1821 χριστια
νοί 1200. Σύμη μέχρι τοϋ 1821 χριστιανοί 8,800, κατά 
το 1828 δέ 4,500. Κάρπαθος μέχρι τοϋ 1821 χριστιανοί 
7,500. Καστελόριζον μέχρι*τοϋ  1821 χριστιανοί 2,500· τών 
βχτω τελευταίων νήσων ό αριθμός ήλαττώθη έκ τής μετοικε
σίας- αί νήσοι αύται ήσαν ύπό τήν δ-.οίκησιν τοΰ Μπέη τής 
'Ρόδου. Κρήτη μέχρι τοΰ 1821 χριστιανοί 160,000, τοΰρκοι 
130,000, καί κατά τοϋ 1828 χριστιανοί 90,000, τοΰρκοι 
22,000- ή νήσος αϋτη έδιοικεϊτο άπό ένα Πασάν τριών ούρων 
υπεξούσιον τοϋ Σουλτάνου- έδοκίμασε μεγάλην φθοράν άπό 
τόν πόλεμον καί τήν πανώλην- ή παρούσα κατάστασις τών 
κατοίκων έσημειώθη κατά τάς άναφορας τών έκεΐθεν προσ- 
φάτως έλθόντων. Χίος μέχρι τοΰ 1821 χριστιανοί 120,000, 
τοΰρκοι 1,100, καί κατά τό 1828 χριστιανοί 60,000, τοΰρ- 
κοι 800- πρό τοϋ 1821 ήριθμοϋντοέν Χίω 70 περίπου έβραϊοι- 
έκ τών 60,000 Χιών σωζομένων είσέτι μέγα μέρος παροικεί 
είς Σύραν. Σκόπελος μέχρι τοΰ 1821 χριστιανοί 7,000- Τρί- 
κερα μέχρι τοΰ 1821 χριστιανοί 1,700, κατά τό 1828 δέ 
1,300- ή χερσόνησος αύτη άποτελοϋσα μέρος τής Θετταλο- 
μαγνησίας ύπήγετο είς τήν Δικαρχίαν τοϋ Καπιτάν Πασά 
ώς καί άπασαι αί κατωτέρω νήσοι. Ήλιοδρόμια μέχρι τοΰ 
1821 χριστιανοί 300. Σκιάθος μέχρι τοΰ 1821 χριστια
νοί 1,500. Σκϋρος έπίσης 2,500. Ψαρά μέχρι τοϋ 1821 
χριστιανοί 8,000, κατά τό 1828 δέ 5,000, έξ ών 2,000 
παροικοϋσιν είς Αίγιναν. Σαλαμίς μέχρι τοΰ 1821 χριστια
νοί 4,000. Αίγινα έπίσης 3,500. Σπέτσαι έπίσης 8,000. "Ύ
δρα έπίσης 16,000. Πόρος έπίσης 7,000. Κέα έπίσης 5,000. 
Θερμιά έπίσης 4,500. Σίφνος έπίσης 6,000. Σέριφος έπίσης 
2,000. Κίμωλος έπίσης 1,000 Μήλος έπίσης 5,000. Πο- 
λύκανδρος έπίσης 1,000. Σίκινος έπίσης 600. "Ιος έπίσης 
5,000. Σαντορίνη έπίσης 17,000. ’Ανάφη έπίσης 700. Κάσ- 
σος μέχρι τοΰ 1821 χριστιανοί 6,000, χατά τό 1828 δέ 
5,000. Άστυπαλαία μέχρι τοΰ 1821 χριστιανοί 3,000.
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Πάτμος έπίσης 5,000. ’Αμοργός έπίσης 3,500. Νάξος έπίσης 
13,000. Πάρος έπίσης 7,000. ’Αντίπαρος έπίσης 200. Μύ- 
κωνος έπίσης 5,500.

Έ ρ ύ τ ί) /« α Γ'.— Ποιον τό χνριώτιρον ίπάγγι.Ιμα τών χα- 
τοίχων ίχάστον τμήματος ;

Άπάντησις. — Τό κατ' έξαίρεσιν έπιτήδευμα τών 
κατοίκων έκάστου τόπου έξήρτηται πολύ άπό τήν θέσιν καί 
τήν φύσιν τοΰ τόπου καί άπό τό μάλλον ή ήττον αύστηρόν 
σύστημα τοΰ διωγμοΰ τής Κυβερνήσεως ύπό τήν όποιαν έζων 
ή ζώσιν άκόμη. Τό πλειότερον μέρος τών όρεινών κατοίκων 
είναι π. χ. ή ποιμένες ή ή πολεμικοί- οί δέ πεδινοί ήθελον 
γεωργεϊ τήν εύφορον καί πολύκαρπον γήν των, έάν δέν ύπε- 
χρεοΰντο πολλάκις έκ τοΰ διωγμοΰ ν’ άφίνουν τό άροτρον ζη- 
τοΰντες ένοπλοι είς τά ορη τήν άσφάλειαν τής ζωής των.

Τά παράλια καί οί λιμένες τής ξηράς καί τών νήσων 
τής Ελλάδος κατοικοΰνται άπό ναυτικούς καί έμπορους- τοι
αύτη είναι ή γενική άλλ’ ένταυτώ καί θετική άπόκρισις είς 
τό τρίτον ζήτημα.

Έν ω δίδομεν τόν λεπτομερή πίνακα τοΰ κατ’ έξαίρεσιν 
έπιτηδεύματος μεταξύ τοΰ όλου πλήθους έκάστης χωραρχίας, 
μάς είναι σχεδόν άδύνατον να φθάσωμεν είς τήν ποθουμένην 
άκρίβειαν, καθότι μία χωραρχία δέν κεϊται πάντοτε είς πεοιά- 
δα ή είς παράλια, άλλ' είμπορεϊ νά περιέχη καί δρεινά μέρη· 
καί διά τοϋτο καί εις τήν αύτήν χωραρχίαν εύρίσκομεν πολ
λάκις ποιμένας, γεωργούς καί ναυτικούς, οί οποίοι ένιοτε 
είμπορεϊ να ήναι ισάριθμοι. Έπροσπαθήσαμεν νά συστήσω- 
μεν τήν ένυπάρχουσαν διαφοράν μεταξύ τών έπιτηδευμάτων, 
άναφέροντες έκ πρώτης αρχής έκεϊνο, τό όποιον νομίζομεν οτι 
έπαγγέλεται τό πολυπληθέστερου μέρος τών κατοίκων έκά
στης χωραρχίας, καί έπομένως τά λοιπά.

Παρεθέσαμεν τα αρχαία ονόματα άντικρύ τών νεωτέρων, 
έπειδή αύτα τά έσχατα πολλάκις δέν εύρίσκονται είς τούς 
γεωγραφικούς πίνακας σημειωμένα, έν ω τά αρχαία όνόματα 
είναι γενικωτέρως έγνωσμένα.
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Δέν άνεφέραμεν τά Σαντζάκια ή τάς Τουρκικάς διαιρέσεις, 
διά νά άποφύγωμεν τάς παρεμβλήσεις. Ή ’Ακαρνανία και ή 
Αιτωλία π. χ. άποτελούσαι τήν επαρχίαν τήν όνομαζομέ- 
νην Κάρελι, ύπήγοντο πολλάκις εις τό Σαντζάκι τής Εύρί- 
που, έν φ ή Δωρίς καϊ ή Αοκρϊς, αί όποϊαι εΰρίσκονται πα- 
ρεμβεβλημέναι, έστάθησαν πάντοτε ύπό τήν διοίκησιν τοϋ 
Πασά τής Ναυπάκτου· άνωμαλία ήτις γίνεται πρόδηλό τέρα 
έπι μάλλον εις τήν Δικαρχίαν τών χωραρχιών, π. γ. ή Δι- 
καρχία τοϋ Βοεβόδα τής Πάτρας, είς τήν Άχαίαν, περιείχε 
τήν κοινότητα τής Κουτσοΰκ Μάνης, κειμένης είς τήν εσχα
τιάν τής Μεσσηνίας, έν ώ ή διάμεσος χώρα έδιαιρεϊτο είς 
πολλάς άλλας Δικαρχίας.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΑΑΑΣ. — Χωραρχίαι 1) ’Όλυμπος καϊ ”Οσσα 
("Ολυμπος καϊ Κίσσαβος) (*)  ποιμένες καϊ πολεμικοί. 2) ΓΙε- 
διάς τής Θεσσαλίας, γεωργοί καϊ τεχνϊται. 3) Μαγνησία 
Θετταλική (χωρία τοϋ Βώλου) τεχνιται, ναυτικοί καϊ ποιμέ
νες. 4) Λαμία (Ζητούνι) ώσαύτως. 5) Φθιώτις (ΓΙατρατζίκι) 
ομοίως. 6) Αοκρϊς Όπουντία (Βουδονίτσα καϊ Ταλάντι) γε
ωργοί καϊ τεχνιται. 7) Βοιωτία (Λεβαδία καϊ Θήβαι) ομοίως. 
8) 'Αττική (’Αττική) ομοίως. 9) Φωκϊς (Σάλωνα) έπίσης. 
10) Δωρϊς καϊ Αοκρϊς Όζολία (Λοιδορίκι, Μαλανδρίνο, Κράβ- 
βαρι) ποιμένες, ιερείς, ψωμοζήται και γεωργοί. 11) Αιτωλία 
(Βενέτικον) γεωργοί, (Μεσολόγγι) θαλάσσιοι, άλιεϊς καϊ τε
χνϊται, (’Ανατολικόν) τεχνϊται, (Ζυγός) Γεωργοί, (Άπόκου- 
ρον) γεωργοί, ποιμένες, (Καρπενήσιον) γεωργοί καϊ τεχνιται, 
(Βλοχός) ώσαύτως. 12) ’Ακαρνανία (Ξηρόμερον) γεωργοί 
καϊ άρματωλοϊ, (Βόνιτσα) ομοίως, (Βάλτος) ομοίως. 13)’Αμ
φιλοχία (Ραδοβίσδι καϊ Λάμαρι) γεωργοί, ποιμένες, τεχνϊται 
καϊ άρματωλοϊ (είς τήν πόλιν τής "Αρτας εΰρίσκονται τε
χνϊται καϊ έμποροι). 14) Σελληϊς (Σούλι) πολεμικοί καί ποι
μένες. 15) Άθαμανία (Τζουμέρκα, Άσπροπόταμο, Μαλακάσι, 

(*) Τά εκτός μέν παρενθέσεων, ονόματα- αρχαία- τά εντός δέ 
τοιούτων, ονόματα νεώτερα.

Ζαγόρι) ποιμένες, τεχνϊται, γεωργοί, άγύρται καϊ έμποροι. 16) 
Άγρα’ις ("Αγραφα) ποιμένες, τεχνϊται καί γεωργοί.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. — Άχαια (Πάτραι) γεωργοί, έμπο
ροι, τεχνϊται καϊ ποιμένες, (Βοστίτζα) γεωργοί, έμποροι, τε
χνϊται, (Καλάβρυτοι) γεωργοί καϊ ποιμένες. "Ηλις (Γα- 
στούνη) τεχνϊται καί ποιμένες, (Πύργος) έμποροι, τεχνϊται 
καϊ ποιμένες. Μεσσηνία (Αρκαδία) γεωργοί, (Ναβαρϊνος) έμ
ποροι, (Μοθώνη) ποιμένες, (Κορώνη) ομοίως, (Νησί) γεωρ 
γοι, έμποροι, ποιμένες, (Καλαμάτα) ομοίως, (Κουτζοΰκ Μά
νη) ομοίως, (Άνδρούσα) ομοίως, (Άμπλάκικα) ομοίως, 
(Λεοντάρι) ομοίως, (Μάνη Δυτική) πολεμικοί, θαλάσσιοι. 
Λακωνία (Μάνη ’Ανατολική) ομοίως, (Μονεμβασία) γεωρ
γοί, (Μιστράς) γεωργοί καϊ ποιμένες, (Πραστός) ομοίως. 
Αρκαδία ("Αγιος Πέτρος) ομοίως. (Τριπολιτσά) γεωργοί καί 
τεχνϊται, (Καρύταινα) ομοίως, (Φανάρι) ομοίως. Άργολϊς 
("Αργος) γεωργοί καϊ έμποροι, (Ναύπλιον) δμοίως. Κορινθία 
(Κόρινθος) γεωργοί, έμποροι καϊ ποιμένες.

ΝΗΣΟΙ. — Κρήτη. Κίσσαρος (Κίσαμος) γεωργοί και 
τεχνϊται. Έλινος (Σέλινο) ώσαύτως. Κυδωνιά (Χανιά) 
έμποροι, τεχνϊται, γεωργοί καί ποιμένες. Πανεκία (Σφακιά) 
ποιμένες, θαλάσσιοι. "Απτερον (Άπρικόρνη) γεωργοί καϊ τε
χνϊται. ’Ρέθυμνος (’Ρέθυμνον) έμποροι, τεχνϊται, γεωργοί. 
Λάμπη ("Αγιος Βασίλειος) γεωργοί, ποιμένες. 1 Ιανάκρι (Ά- 
μάρι) ώσαύτως. Αύλοπόταμος (Μυλοπόταμον) γεωργοί, τε
χνϊται, ποιμένες. Κνωσσός (Μαλβϊζο) ώσαύτως. Ηράκλειον 
(Κάνδια) γεωργοί, τεχνϊται, ποιμένες καϊ έμποροι. Φαιστός 
(Πριάτινα) γεωργοί. Καινόν (Καινούριον) έπίσης. Γόρτυνα 
(Μονοφάτση) έπίσης. 'Αρκαδία (’Ριζόκαστρον) γεωργοί καϊ 
τεχνϊται. Ίεράπετρος (Γεράπετρα) γεωργοί. Χερρόνησος (Πε
διάδα) ώσαύτως. Πέτρα (Μιραμπέλλη) γεωργοί καϊ τεχνϊ- 
ται. Λάσαιον (Λασίθι) γεωργοί και ποιμένες. Κοίτιον (Κιτίνο) 
ποιμένες, γεωργοί.

ΕΥΒΟΙΑ. Εύβοια (Εΰριπος) γεωργοί, ποιμένες, θαλάσσιοι. 
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ. Χίος γεωργοί, θαλάσσιοι, έμποροι. Σά-
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μος ωσαύτως. ’Άνδρος ωσαύτως. Τήνος ομοίως. Νάξος ο
μοίως. Σαντορίνη γεωργοί καϊ ναυτικοί. 'Ίος γεωργοί. ’Υδρα 
θαλάσσιοι, έμποροι. Σπέτσαι ωσαύτως.

Γενικώς ή κλάσις τών γεωργών είναι ή πολυανθρωποτέρα 
είς τάς νήσους έκείνας, αϊτινες έχουσιν έκτασιν καρποφόρου 
γής· εις τας μικρας όμως νήσους, δπου λείπει παρομοία γή, 
ώς έπϊ το πλεϊστον ή κλάσις τών ναυτών υπερτερεί τάς άλλας.

Μ. 

λακής βοηθεϊται ύπό 22 τοιούτων άδελφών πρός έκάστην 
τών όποιων έκτος τής κατοικίας πληρόνει 650 φράγκα (450 
φρ. δι' έκάστην δόκιμον). Έκτος τούτων ό περ'ι ού πρόκειται 
συνεταιρισμός διατηρεί δι’ έξόδων του έν τώ καταστήματι 
τής φυλακής επτά άδελφάς, έκ τών οποίων τινές είναι άρχαιό- 
τεραι έν τω καταστήματι τούτω καϊ αύτών τών άρχαιοτέ- 
ρων καταδίκων. Ό συνεταιρισμός ούτος τών Άδελφών τής 
Φρονήσεως είναι είς είδος τάγματος καϊ κατά πολλάς πλη
ροφορίας διευθυντών τής φυλακής, ύπερτερεϊ τοϋ τών άδελ
φών Marie-Joseph ώς πρός τήν άκρίβειαν τής έπιτηρή
σεως καϊ τήν διατήρησιν τής πειθαρχίας. Ή έπομένη έλα- 
χίστη λεπτομέρεια άρκεϊ δπως δώση ιδέαν περϊ τής ευσυνει
δησίας, μεθ' ής έκτελοΰσι έκεϊναι τό έπίπονον αυτών έργον. 
Πάσαι σχεδόν αί εσωτερικά! ύπηρεσίαι τοϋ καταστήματος, 
μαγειρειόν, εργοστάσια, εστιατόρια, άπολήγουσαν ύπό μεγά
λην τινά στοάν, τήν όποιαν φυλακισμένα·., φύλακες, κάποτε 
δέ καϊ έργάται έξωθεν, διατρέχουσιν άρκετά συνεχώς. "Οπως 
έμποδισθή πάσα συνδιάλεξες και όπως μή λάβη -/ώραν άπη- 
γορευμένη τις έπικοινωνία ύπό τήν στοάν ταύτην, άπό τής 
πέμπτης ώρας τής πρωίας μέχρι τής όγδοης τής έσπέρας μία 
μοναχή έπαγρυπνεΐ ακαταπαύστως, έκτεθειμένη εϊς ολας τας 
μεταβολας τής εξωτερικής θερμοκρασίας. Ακίνητος, στηριζο- 
μένη έπϊ τοϋ τοίχου, μετά τοϋ οποίου τήν συγχέει τό φαιόν 
χρώμα τοΰ φορέματος της, δύναται νά έκληφθή ώς έν τών 
άναγλύφων έκείνων άγαλμάτων, τά όποια εύρίσκονται είς τας 
θύρας τών Γοτθικών έκκλησιών.

Έκαστος έννοεϊ κατά πόσον ή ποινική διεύθυσις έχει πλή
ρη έμπιστοσύνην είς τήν έπιτήρησιν τών γυναικών τούτων, 
αϊτινες μετά τοσαύτης άκριβείας έκτελοΰσι τό εαυτών καθή
κον. Έν τούτοις ή άνάγκη τοϋ νά κρατώνται ολαι άνεξαιρέ- 
τως αί κατάδικαι ύπό τήν αύστηροτάτην πειθαρχίαν, τής 
οποίας άνέλαβον οί περϊ ών πρόκειται Άδελφαϊ μετά πάσης 
ευσυνειδησίας τήν ευθύνην, φαίνεται ότι μετέδωκεν είς τήν 
φυσιογνωμίαν τινών έξ αύτών καϊ είς τόν τρόπον μετά τοϋ 
όποιου φέρονται πρός τάς καταδίκους, σκληρότητά τινα πει
θαρχικού χαρακτήρας. Ή συνήθεια τοϋ νά είναι έπίσης άπα- 
θεϊς πρός τάς σκηνάς τής βίας καϊ τών δακρύων καϊ νά ου- 
σπιστώσιν είς ενδείξεις ψευδούς καϊ ύποκριτικής μετάνοιας 
τάς οπλίζει, κατά τό φαινόμενον τουλάχιστον, δι’ είδους τίνος 

ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.

Έν τώ περϊ «Γυναικείων Φυλακών» ύπομνήματι, δπερ 
έσχάτως έδημοσιεύθη έν τή Οικονομική Επιθεωρήσει (φυλ. 
750ν Μάιος 1879) γίνεται λόγος περϊ τών έν Γαλλία ’Αδελ
φών Marie-Joseph, καί τόσον άπό γενικής έννοιας οσον καϊ 
άπό τοϋ παραδείγματος τούτων προτείνεται ή συγκρότησις 
γυναικείου ύπέρ τών γυναικείων φυλακών συνεταιρισμού έν 
Έλλάδι. Διάφοροι έπϊ τοϋ θέματος τούτου ίοέαι άντηλλάχθη- 
σαν μεταξύ τών έν Άθήναις Κυριών, δλως έμπνεόμεναι, δυ
νάμεθα νά είπωμεν, ύπό αληθώς εύαγγελικών αισθημάτων. 
Εύχόμεθα ϊνα έπϊ τέλους ή ιδέα καρποφορήση έπϊ τοιαύτη δέ 
προσδοκία προσφέρομεν είς τούς άναγνώστας τής Οικονομι
κής Έπιθεωρήσοως και έτερον παράδειγμα γυναικείου ύπέρ 
τών φυλακών συνεταιρισμού, έπίσης Γαλλικού, ύπό τό όνομα 
Αδελφών de la Sagesse, τοϋ οποίου μανθάνομεν τας γενι
κά; τάσεις άπό τελευταίας τίνος μελέτης τοϋ Κ. d Haus
sonville.

Πρόκειται περϊ τής έν Clermont κεντρικής φυλακής τών 
γυναικών, ήτις εύρισκεται πρό πολλών έτών ύπό τήν έπιτη- 
ρησιν γυναικείου συνεταιρισμού φέροντας το όνομα «Άδελφα’ι 
τής Φρονήσεως (de la Sagesse)». Ή διεύθυνσις τής φυ-
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ψυχρότατος ήτις ήδύνατο ίσως νά άπομαχρύνη τήν έκμυστη- 
ρίευσιν ειλικρινών αισθημάτων. "Οταν είσέλθη τις άπροσδο- 
χήτως έν τοϊς έργοστασίοις τά όποϊα έπιτηροϋσιν, πάντοτε 
άνά δύω, καθήμεναι έπι μικρών έδρών, ή μέν κατά τήν ά
κραν, ή δέ κατά τό κέντρον τοϋ έργοστασίου, έγείρονται αύ
ται καί χαφετώσι τόν είσερχόμενον έν σιωπή διά χλίσεως 
τής κεφαλής. Τό βλέμμα δμως αύτών δέν απομακρύνεται 
άπο τών καταδίκων, ώστε αύται δέν προφθάνουσι νά ώφελη- 
θώσιν ούδέ μιας στιγμής απροσεξίαν, ϊνα έπιχοινωνήσωσι κρυ
φίως. Έκτος περιπτώάεως άνάγκης, δίδουσιν αύται αί μο ■ 
ναχαί τό παράδειγμα τής σιωπής, ούδόλως πρός τάς φυλα- 
κισμένας άποτείνουσαι τόν λόγον. Νομίζει τις δτι μεταξύ 
τών καταδίκων και τών ’Αδελφών ύπάρχει τοίχος έξ ύέλου, 
διά τοϋ οποίου βλέπονται χωρίς νά συγχρωτίζωνται. "Οπως 
έννοήση τις όποιαν έπιρροήν άσκεϊ εις τάς γυναίκας ταύτας 
ή πειθαρχία, άρκεϊ νά διέλθη βραδέως τά έργοστάσια καί θά 
ίδη δτι έάν μόλις έ'ν βλέμμα κρύφιον ριφθή έπ’ αύτοϋ, ούδε
μία δμως κεφαλή Οά στραφή κατόπιν τής διαβάσεώς του 
μεθ’ δλην τήν άκραν περιέργειαν τήν όποιαν κινεί έν ταΐς 
κεντρικαϊς φυλακαϊς ή έπίσκεψις ανθρώπου άγνωστου.

Έξ άπαντος ή τοσαύτη αύστηρότης τής πειθαρχίας έπε- 
νεργεϊ έπί τοϋ ήθους τών εις ας είναι άνατεθειμένη ή έπιβολή 
της. Άπόδειξις ή έπιεικεστέρα καί γλυκυτέρα φυσιογνωμία 
αύτών έκεΐ δπου ή πειθαρχία είναι χαλαρωτέρα. Τοιουτοτρό
πως τό σχολεϊον τής φυλακής διευθύνεται έπί εϊκοσιν ήδη 
έτη ύπό τής αύτής μοναχής, ύπό τήν έπίβλεψιν τής όποιας 
οιήλθον μέχρι τοΰδε άναρίθμητοι κατάδικοι, ώστε είχε και
ρόν καί ή καρδία αύτής νά σκληρυνθή· καί δμως διατηρεί 
αυτή τάς περιποιητικός καί αφελείς τρόπους μοναχής διευ- 
θυνούσης προκαταρκτικόν τι σχολεϊον. Αυτή ιδίως έρχεται 
εις στενωτέραν ηθικήν επικοινωνίαν μετά τών κρατουμένων, 
καί τό ούς αύτής δέχεται έκμυστηριεύσεις τάς όποιας φύσις 
όλιγώτερον καθαρά θά έδίσταζε να προκαλέση. «Διατί έζή- 
τησας να υπάγης εις τήν Νέαν Καληδονίαν;» ήρώτησεν ό δι
ευθυντής έπί τή είσηγήσει τής ‘Αδελφής ώραίαν κατάδικον 
τοϋ σχολείου, τής οποίας οί μεγάλοι μαϋροι οφθαλμοί έφώτι- 
ζον πρόσωπον ώχρόν καί κατεβεβλημένον. «Διά νά εύρω τόν 
έραστήν μου», άπεκρίθη άνευ δισταγμβϋ καί άνευ δυσκολίας 
ή κατάδικος. «Καί διά τί μετέβαλες ιδέαν;» Τότε ή νέα έτα- 

ράχθη ολίγον καί άπεκρίθη μετά δακρύων εις τούς οφθαλμούς: 
«Διότι ή Αδελφή μέ συνεβούλευσε νά διάγω καλώς δπως 
λάβω μίαν ήμέραν χάριν καί έπιστρέψω πλησίον τής μητρος 
μου.» «Καλ.ώς, κόρη μου,» είπεν ή Αδελφή μετά γλυκύτη- 
τος. Έπέτυχεν αυτή ο,τι έπεθύμει, τήν άνάκλησιν αίτήσεως 
άσυνέτου ύποβληθείσης ύπό τήν έπιρροήν έπικινδύνου παθών 
δεσποτείας. Ώς χαρακτηριστική δέ λεπτομέρεια άς προστεθή 
δτι ή νέα αύτη ήτο καταδεδικασμένη είς 8 έτών άναγκαστι- 
χήν έργασίαν, έπί συνενοχή είς διαφόρους νυκτερινός έπιθέσεις.

Τό σχολεϊον είναι το εύθυμότερον μέρος τής φυλακής· με
γάλα παράθυρα ανοίγονται ολα πρός τά έξω, θρανία έκ 
μαύρου ξύλου, μεγάλοι γεωγραφικοί πίνακες, έν γένει ή θέα 
τοϋ τμήματος τούτου εμποιεί λήθην τής φυλακής. Όλαι αί 
φυλακισμέναι, ηλικίας μικροτέρας τών τριάκοντα πέντε έτών, 
είσάγονται είς τό σχολεϊον όταν ή έκπαίδευσις αύτών είναι 
έλλειπής, προχωρεί δέ αύτη ίκανώς είς αριθμητικήν, ιστορίαν 
καί γεωγραφίαν. Διδάσκεται δέ περιπλέον ολίγη τις μουσική 
καί ωδική είς έκείνας, αϊτινες έχουσι πρός τοϋτο φυσικήν κλί- 
σιν. Τά άσματα, διά τών όποιων έπιδιώκεται ή προίκισις τής 
μνήμης των, είναι σχεδόν πάντοτε ψαλμοί θρησκευτικοί χαι 
ύμνοι έκκλησιαστικοί. Ύπό τούς ήχους αύτών κατανοίγεται 
ή καροία έν τώ μέσω τών άντιθέσεων τής ένεστώσης έν τή 
φυλακή ζωής καί τών έλπίδων, τάς όποιας ή πρός τόν ούρα- 
νόν άνύψωσις τής δεήσεως γεννά έν τή μυστυριώδει τοϋ άν
θρώπου ύπάρξει.

Λ. Α. Ο. 

ΕΑΒΕΤΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ.

Όταν άπό τοϋ μονοπωλίου, δπερ ασκεί ή Εθνική Τρά
πεζα τής Ελλάδος δσον άφορα τήν εκδοσιν τραπεζικών γραμ
ματίων, μεταφέρωμεν τήν διάνοιαν είς τό σύνταγμα τής Ελ
βετικής ‘Ομοσπονδίας (1874), τό όποιον άναγνωρίζον εις τόν 
νομοθέτην τό δικαίωμα νά κανονίζη τά τής έκδόσεως τών 
τραπεζογραμματίων άπαγορεύει έν τούτοις είς αυτόν νά δη- 
μιουργήση τραπεζικόν μονοπώλιον ώς καί αναγκαστικήν κυ
κλοφορίαν,—ίστάμεθα ένώπιον τών ύπαρχουσών νϋν τριά-
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κοντά πέντε Τραπεζών έν ’Ελβετία καί έρωτώμεν εαυτούς, 
άπωλέσθησαν άρά γε οί ’Ελβετοί καί έσώθησαν οί "Ελληνες 
έν τή τόσον άντιθέτω έξασκήσει τής τραπεζικής αύτής βω 
μηχανίας ;

Είναι τοιαύτη ή άπόστασις τών τραπεζικών αποτέλεσμά 
των έν 'Ελβετία προς τά έν Έλλάδι παρατηρούμενα, ώστε 
πάσα σύγκρισις θα ήτο καταχρηστική. "Εν μόνον σημεΐον 
δέν Οά ήτο άπο σκοποΰ, ότι ένώ άφ' ένός ή Ελλάς αριθμεί 1 1 /, 
περίπου έκατομμύρων κατοίκων, τής’Ελβετίας δέ ό πληθυσμός 
υπολογίζεται εϊς 2 ’/ εκατομμύρια, θέλομεν άφ’ ετέρου ίδεΐ 
ότι έχει ό τελευταίος τήν τόλμην νά άντιμετωπίζη ύπό τρα
πεζικήν έποψιν τόν Γαλλικόν κολοσσόν διά τρόπου οστις θα 
έφερε λειποθυμίαν είς τήν Ελληνικήν φιλοτιμίαν. Οί έξής 
υπολογισμοί τοϋ Κ. Dailielh λύουσι αμέσως τήν απορίαν.

Τό μετοχικόν κεφάλαιον τών ’Ελβετικών Τραπεζών ανα
βιβάζεται εϊς 123,100,000 νέας δραχμάς καί αντιπροσω
πεύει τά δύο τρίτα τοϋ τής Γαλλικής Τραπέζης (182,000, 
000 ν. δρ.). Ή κυκλοφορία τών Ελβετικών Τραπεζών έν 
έτει 1878 άνεβιβάσθη είς 82,582,000 ν. δρ. είς τό */»  ήτοζ 
τής συγχρόνου κυκλοφορίας τής Γαλλικής Τραπέζης ύπό τό 
κράτος τής αναγκαστικής κυκλοφορίας (2,207,348,985 ν. 
δρ.) καί είς τό ‘/α προ αύτής (1870). Αί ίμπορικαί προεξο
φλήσεις τών ’Ελβετικών Τραπεζών κατά τό 1878 υπολογί
ζονται είς 1,100,448,193 ν. δρ. καί άντιπροσωπεύουσι το 
‘/, περίπου τών τής Γαλλικής Τραπέζης (7,606,306,900 ν. 
δρ.). Ή γενική κίνησις τών ’Ελβετικών Τραπεζών (νομί
σματα, τραπεζογραμμάτια καί μεταφοραί) υπολογίζονται 
κατα τό αύτό έτος είς*  I 1,181,777,261 ν. δρ. είς τό τέταρ
τον περίπου τών τής Γαλλικής Τραπέζης (42,295,176,300 
ν. δρ. . Συγκρίσεις έπί τοσοΰτον ένδεικτικαί, έφ’ οσον ό Ελβε
τικός πλ.ηθυσμός μόλις είναι τό */ u τ°0 Γαλλικού.

Ή αρχαιότερα τών ’Ελβετικών Τραπεζών είναι ή Τράπεζα 
τής Βέρνης συστηθεισα τώ 1834. Τώ 1850 υπήρχαν οκτώ 
Τράπεζαι, τώ 1860 δέκα καί έπτά, τώ 1870 τριάκοντα και 
δύο, τώ 1878 τριάκοντα καί πέντε. Έν τώ καντωνίω τής 
Βέρνης περιλαμβάνοντι *[ 3 έκατομμύοιον κατοίκων καί έν τω 
καντονίφ τής Γενεύης περιλαμβάνοντι 90 χιλ. κατοίκων 
ύπάρχουσιν άνά δύο Τράπεζαι. Τό καντόνων Βωο περιέχει 
220,000 κατοίκους καί μίαν Τράπεζαν, έν ω τό Φριμπούργ 

περιέχει 108,000 κατοίκους καί έξ Τραπέζας. Ύπάρχουσι δέ 
καί τρία καντόνια τό Σβίτζ, Ζουγ καί Ούντερβάλδεν, τά όποϊα 
δέν έχουσι Τράπεζαν.

Μεταξύ τών’Ελβετικών Τραπεζών ύπάρχουσιτινες, ώς π.χ 
ή τής Βέρνης, καθ’ άς τά κεφάλαια έχορηγήθησαν ύπό τοϋ 
δημοσίου θησαυρού τοϋ καντονιού, άλλαι καθ’ άς πρός τή χο
ρηγία τοΰ δημοσίου συντρέχουσι καί τών δημοσίων ιδρυμά
των αί καταθέσεις. Έν γένει αί Έλβετικαί Τράπεζαι έχουσι 
μάλλον τοπικόν χαρακτήρα- έν ταΐς έμπορικαΐς περιφερείαις 
έξέχουσιν ώς είκός αί έργασίαι τών προεξοφλήσεων- απ' έναν
τίας έν ταΐς άγροτικαΐς λειτουργεί πλειότερον ή έπί υποθήκη 
πίστις- έν τούτοις ύπάρχουσι καί Τράπεζαι καθ' άς ευθύς έξ 
αρχής έτέθησαν είς ένέργειαν δλαι αί δύναται τραπεζικαί έρ
γασίαι.

Μέχρι τοΰ 1870 ή είς τραπεζογραμμάτια κυκλοφορία τής 
Ελβετίας άνέβαινεν είς 1 8 έκατομ. ν. δρ. είς περίπτωσιν καθ’ 
ήν τό μεταλλικόν μέν έλογίζετο μεταξύ 25 και 30 έκατομ. 
τό μετοχικόν δέ κεφάλαιον είς 9 1 έκατομ. Έν τούτοις ή κυ
κλοφορία τών τραπεζογραμματίων άνέβη είς 24 i[t έκατομ. 
τφ 1871, είς 31 τώ 1872, είς 48 τώ 1873, είς 65 τώ 
1874, είς 77 τώ 1875, είς 80 τώ 1876.

’Άξιος σημειώσεως είναι ό συναλλακτικός οργανισμός, τόν 
όποιον υπό τάς έμπνεύσεις τής Έμπορικής Τραπέζης τής Γε
νεύης κατήρτισαν τώ 1876 αί Έλβετικαί Τράπεζαι μεταξύ 
των είς 24 υπολογίζονται νϋν αί προσχωρήσασαι είς τόν συ
νεταιρισμόν τοΰτον Τράπεζαι. ΤΙ ιδέα έχει ώς έξής- τά τρα
πεζογραμμάτια τών συνδεδεμένων διά τοΰ οργανισμού τούτου 
τραπεζών είναι δεκτά μεταξύ αύτών ώς μέσα πληρωμής. Έ
κάστη Τράπεζα είναι ΰπόχρεως να είσπράττη δωρεάν έν τή 
περιφερεία της τά δφειλόμενα είς τάς άλλας ποσά έκ συναλ
λαγματικών, γραμματίων είς διαταγήν, έπιταγών κλπ. καί 
νά πληρώνη τάς ύπ’ αύτών έκδιδομένας έπί τής πόλεώς της 
ή τής έδρας τών υποκαταστημάτων της έπιταγάς αύτών. Δύ
ναται περιπλέον αί Τράπεζαι νά έκδίδωσι έπιταγάς έπ’ άλλή- 
λων πληρωτέας τρεις ήμέρας μετά τήν έμφάνισιν, πράγματι 
δέ άμα τή έμφανίσει. Έν γένει δέ πρός έξίσωσιν τών αλληλό
χρεων λ/σμών μεταξύ τών διαφόρων τοΰ συναλλακτικού οργα
νισμού Τραπεζών υπάρχει Κεντρικόν Γραφεΐον ύπό τήν διεύθυν
σήν καί τήν εύθύνην τής έν Ζυρίχη Τραπέζης, τό όποιον λει-
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τουργεϊ κατά τάς αύτάς περίπου βάσεις του έν Αονδίνω Cltiil 
ring house, μετά μόνης τής διαφοράς δτι δέν συνέρχονται 
περιοδικώς απεσταλμένοι τών Τραπεζών, αλλά τδ Κεντρικόν 
Γραφεϊον διαρκώς κρατεί αύτάς είς τήν άναγκαίαν έν πράγ
ματι ισορροπίαν τών πιστοχρεώσεων. Ίνα έννοηθή τό έπι τοϋ 
γενικού έμπορίου αποτέλεσμα τοϋ συναλλακτικού τούτου ορ
γανισμού τών 'Ελβετικών Τραπεζών, άρκοϋσιν οί επόμενοι 
αριθμοί τών έπ’ αυτού έν έτει 1878 έργασιών τής έν Βάλη 
π. χ. Τραπέζης 258 έκατομμύρια, τής έν Ζυρίχη 279, τής έν 
Γενεύη 234 κλπ.

Δέν είναι άπο σκοπού νά ρίψωμεν τό βλέμμα έπί τών με
ρισμάτων, τά όποια αί κυριώτεραι 'Ελβετικοί Τράπεζαι διέ
νειμαν είς τούς μετόχους των κατά τούς ισολογισμούς τής 
31 Δεκεμβρίου 1878. Αί έν Βώδ καί Νευσατέλη 8 τοϊς J", 
αί έν Τεσίνη, Βάλη καί Σαφάουζεν 7, αί έν Βέρνη καί Γκλά-

Σαντ-Γχάλ 4 κλπ.
Ύπδ τήν εποψιν τής τραπεζικής μικρότητας, πρδς τήν ό

ποιαν τμήματά τινα τής έπαρχιακής διαμοιράσεως τής 'Ελ
λάδος ήδύναν.ο πάνυ ώφελίμως να άντλήσωσι γόνιμα παρα
δείγματα έκ τής ’Ελβετικής πρακτικής, αί επόμενα’, τού 
1878 πληροφορίαι είναι άξιαι ιδιαιτέρας προσοχής. — Τρά
πεζα Leithcassa έν Γκλάρη· μετοχικόν κεφάλαιον 
1,000,000 ν. δρ., μεταλλικόν αποταμίευμα 209,476 ν. δρ., 
τραπεζογραμμάτια 300,000, προεξοφλήσεις 381,532, ανοι
κτοί λογαριασμοί ώφειλετών 1,302,000, πιςωτών 1,685,825, 
μέριστα 6 τοϊς °/0. — Τ ρ ά π ε ζ α τού Λαού έ ν Γ κ ρ υ έ ρ η· 
μετ. κεφ. 508,800 ν. δρ. μεταλλ. άποταμ. 60,353, τραπε- 
ζογραμ. 161,300, προεξοφλήσεις 775,221, ανοικτοί λογαρια
σμοί οφειλετών 261,147, πιστωτών 330,911, μέρισμα 4 
τοϊς Τ ρ άπεζα ΙΙίστεως Γκρυέρης· μετ. κεφ. 
500,000 ν. δρ. μεταλλικ. άποταμ. 89,951, τραπεζογραμ. 
166,660, προεξοφλ. 822,509, ανοικτοί λογαριασμοί (οφει
λετών 690,162, πιστωτών 558,841, μέρισμα 6’/2 τοϊς °/0. 
— Τ ράπεζα Τ αμιευτηρίου Ούρ ί· μετ. κεφ. 100,000, 
μετ. άποταμ. 125,914, τραπεζογραμ. 240,000 προεξοφλ. 
110,789, ανοικτοί λογαριασμοί οφειλετών 256,208, πιστω
τών 161,091, μέρισμα 5 τοϊς j°.


