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ΚΟΙΝΟΙΚΠ 1Χ0ΤΠΪ KAI AMSOTHS.

« Πώς συμβαίνει, ήρώτα ο Σωκράτης (ίδ. Οίζονομ. 
Ξενοφώντος ζεφ. 20), ότι οί μέν ζώσιν έν αφθονία ζα 
έχουσι περιττά, ένω οί οέ ούτε τά άναγζαϊα δύνανται νά 
άποκτήσωσι ζαί συντηρούνται μάλιστα χρεούμενοι; » Ό 
οέ Ίσχόμαχος, άντ'.προσωπεύων τήν πείραν τοϋ αίώνος, 
άπήντα, κ διότι οί μέν επιμελούνται τών ύποθέσεών των, 
οί δέ ούχί.»—"Αλήθεια μεγάλης φιλοσοφικής έννοιας, τήν 
όποιαν ή τύχη διασζοτίςει μέν ενίοτε, ή πρακτική όμως 
ζατά πάσαν έποχήν έπικυροί. Διότι δέν ύπάρχει κοινωνική 
θέσις, ήτις νά μή δύναται νά άντληση σωτήρια άπό τής 
άληθείας ταύτης μαθήματα. Είσαι πλούσιος, μία δέ τής 
τύχης φορά σέ ρίπτει άπό τού όλβου είς τήν ένδειαν; Έσο 
βέβαιος ότι έάν έπιμελώς τάς υποθέσεις σου διεςήγες και 
έν χρόνω εύθέτω, τό τραύμα τής συμφοράς Οά ήτο έλα- 
φρότερον. Διότι πρώτη ύπόΟεσις τού ανθρωπίνου βίου 
είναι ή κατάρτισις αύτοϋ επιτηδείου πρός όλας τάς περι
στάσεις. Και τό ύπομένειν δέ τό βάρος τής συμφοράς γεν- 
ναίως, μάθημα είναι τοΰτοέ πιμελείας προκ.ατεσζευασμένης. 
Άλλ" άνθρωπος, οστις διήνυσε τήν ζωήν του τρώγων 
καί πίνων, νωρίς νά προετοιμάσρ προσωπικήν τινα ικα
νότητα είς εαυτόν, όπως μετά σταθερότητες ύπομείνη ζα'· 
όπως έυ έργω ές ίδιων ζήση έπί τή άπωλεία τών υλικών 
αγαθών του, βεβαίως πρέπει νά ζαταταχΟή είς τήν Σω
κρατικήν κατηγορίαν τών άμελώς περί εαυτών σκεψα
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μενών. Μια π. χ. τέχνη εγκαίρως έζμανθανομέυη, όσον 
μικρά και άν είναι, δύναται νά άπαλλάξη τόν άτυχοϋντα 
έζ τής ύστατης πανωλεθρίας. Καί ή ζυριότης έαυτοϋ 
είναι πραζτιζή επιστήμη, ήτις διά μαζράς έν πνευματική 
ζαρτεοία γυμναστικής έζμανθάνεται.

Έν γένει, κατά μέρος τιθεμένων τών ιστορικών και 
πολιτειακών αιτίων, τά όποια έπηρεάζουσι τήν συλλήβδην 
κοινωνικήν κατάστασιν ζαί τροποποιοϋσιν ύπό μυρίους 
τύπους τήν ιδιωτικήν, έν γένει ή άνισότης τών ανθρώπων 
είναι αναγκαία συνέπεια τής έλευθερίας αύτών. Διότι ή 
θέλησις τοϋ άνθρώπου αποτελεί τήν κυρίαν διεύθυνσιν τών 
τυχών του· ζαί έάν έν μεγαλογραφία τινί έπιθεωρήση τις 
το σύνολον τών ατομικών θελήσεων μέχρι τοΰ σημείου 
έν ώ καταρτίζεται ή γενική θέλησις, δύναται καί τάς 
ιστορικός αιτίας καί τάς πολιτειακός αιτίας, τάς οποίας 
έίηρέσαμεν πρό ολίγου, νά άναγάγη είς τό άρχιζώς 
•υπεύθυνον τοϋ άνθρώπου διά πάσαν τήν άνισότητα τών 
κοινωνικών ορών αύτοΰ. Καί οί φυσικοί δέ χαρακτήρες, 
οΐτινες θεωρούνται ύπό τινων ώς ανυπέρβλητοι τής κοι
νωνικής ζαταστάσεως όροι, οέν έχουσι τόσον άπό/.υτον 
ζϋρος, όσον ύπό πρώτην τινά εποψιν ήδύναντο νά θεω- 
ρηθώσιν. Ή προσωπιζότης τοϋ άνθρώπου άποτελείται έζ 
τής θε/.ήσεως αύτοΰ. Διότι είοομεν έν τή πράςει τοιαύτην 
κυριότητα τοΰ ανθρώπου έφ'έαυτοϋ, ώστε μόνοι έκεινοι, 
οΐτινες έπροτίμησαυ τήν δουλοσύνην εί- τά εαυτών πάθη, 
δύνανται νά διζαιολογηθώσιν έπί ταϊς βαρεϊαις συνεπεϊαις 
τοϋ μεγίστου τής θελήσεώς των άμαρτήματος.

ΊΙ ελευθερία τοϋ άνθρώπου, λειτουργούσα πραζτιζώς 
έν τή έλευθερία τής θελήσεως αύτοΰ, περιέχει τό μυστή
ριον τής τοιαύτης ή τοιαύτης χρήσεως τών προτερημάτων 
του. Ένώ οί άνθρωποι π. χ. ούτοι είναι ενεργητικοί καί 
πρσεκτικοί καί οικονόμοι, οί άνθρωποι έκεινοι άπ’εναντίας 
είναι άδρανεϊς καί απρόσεκτοι καί άσωτοι. Τά αποτελέ
σματα είναι συνεπή καί άφευκτα. Οί μέν πρώτοι καταρ-

ίζονται οίκονομιζώς καί ζοινωνικώς ισχυροί, οί δέ δεύ- 
εροι οίκονομιζώς καί ζοινωνικώς ανίσχυροι. Δόσατε τούς 

θησαυρούς τοϋ Κροίσου είς τούς έχοντας άνευ πυθμένος 
τόν πίθον αύτών ό θησαυρός θά άπολεσθή καί ό πίθος θά 
μείνη ό,τι είναι, δηλαδή απύθμενος, 
εργατικόν καί οικονομικόν άνθρωπον 
τής θελήσεως αύτοΰ· μή φοβεϊσθε τήν 
μετ’ολίγον ή μετά π 
οϊζου του, είς 
κινητά, είς παρόν καί μέλλον.

a

α-

Άλλ'αφήσατε τόν 
εις τήν ελευθερίαν 

πτωχείαν του, διότι 
ολύ Οά άναοανώσι τά θεμέλια τοϋ 

πρόσωπα και πράγματα, είς ακίνητα καί 
Τοιαύτη είναι ή ιστορία 

τών μεγαλειτέρων οικονομικών αποκαταστάσεων.
Καί τοιαύτη μέν είναι ή βάσις τής άνισότητος τών άν

θρώπων, έμπνεομένη ύπό τοϋ αιωνίου νόμου τής ποικι
λίας, ήτις διακρίνει όλα τά έπί γής ζτίσματα. Ποιον όρος 
είναι ίσον πρός αΚ/Λ'ΐ όρος, ποια πεδιάς είναι ίση πρός 
άλλην πεδιάδα, ποιον δένδρον είναι ίσον πρός άλλο δέν
δρου ; Καί έπί τών αψύχων καί έπί τών εμψύχων ή δια
φορά είναι ό καθολικός τής ύπάρξεως νόμος. Ύπό τοιαύ
την αΐρεσιν ή άνισότης είναι επιβεβλημένος τή ανθρώπινη 
φύσει νόμος, όπως είναι ζαί έπί τής λοιπής κτίσεως. Καί 
όμως έζ τοϋ μέσου τών αλλεπαλλήλων κοινωνικών αντι
θέσεων αναφαίνεται πάλιν ή άρχή τής έλευθερίας τοΰ άν
θρώπου, διότι έπί τοϋ ελατηρίου αύτής διευεργεϊται έν τώ 
άνθρωπίνω ζόσμω ό νόμος τής παραλλαγής. Είσαι έλεύ- 
Οερος νά συνάψης γάμον συνετόν ή άσύνετον ζαί νά παρα- 
γαγης τέκνα- άλλ’είσαι ζαί ελεύθερος νά καταστήσης 
αύτά, καθ'όσον δέδοταί σοι, ευτυχή ή δυστυχή. Έάν 
σχηματίζης οικογένειαν άλογίστως, ή έλευθέρα σου θέ- 
λησις φέρει βεβαίως τήν ευθύνην. Έάν άφήσης τά τέκνα 
σου άνευ έπιμελείας άνευ ανατροφής, βεβαίως σύ είσαι ό 
•υπεύθυνος. Έάν έδημιούργησας άργούς καί διεφθαρμένους 
συντρόφους τής κοινωνικής ζωής, πάλιν ή θέλησις σου ή 
έλευθέρα σέρει τήν ευθύνην. Διότι καί τό καλόν παρά
δειγμά σου καθυστέρησε·; είς τούς πέρις σου νεαρούς β’/.α-
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στούς, ζαι ή έργασία ζαι ή οικονομία δέν άνεπτύχθη εις 
τήν καθαράν αύτών διάνοιαν ζαί δέν έριζώθη εις τήν 
έξιν. Άρχει μία γενεά απρόσεκτων ζαι έγζληματιών, ϊνα 
χαταπλημμυρήση τήν κοινωνίαν έζ θυμάτων. Πόσον φο
βερός είναι ο φυσικός ούτος νόμος ! Δέν είναι τις μόνον 
καρπός τών έργων αύτοϋ, άλλ’είναι καρπός καί εκείνων, 
οΐτινες τόν έδημιούργησαν έν τω κόσμω. Ούτω δέ Αλη
θεύει τό προφητικόν, ότι έφαγον πατέρες ζαί ήμωδίασαν 
όδόντες τέκνων μέχρις έβδομης γενεάς.

'Απέναντι τοιαύτης διευΟύνσεως τοϋ μεγάλου νόμου τών 
κοινωνικών ανισοτήτων, έρχεται ή νομική τής ίσότητος σύν
ταξις, ίνα διαρρύθμιση τά διεστώτα έν όσω ένεςπ πληρες-έρα 
έφαρμογή. ΊΙ ίσότης ή νομική είναι τό άντίροποντής αν
ισότητες τής κοινωνικής. Διά τής πρώτης οί μικροί καί 
Ασθενείς προστατεύονται απέναντι τών μεγάλων καί τών 
ισχυρών. Αύτό είναι τό ιδανικόν εις δ ή νομική κοινωνία 
πρεπει νά άποβλεπη, άλλοίμονον δέ τή πρακτική κοινωνία 
έάν μυωπή. ΊΙ ιδέα τής πεφωτισμένης πολιτείας μεγίστην 
ζ7.εί ζ~'· θέματος τούτου αποστολήν. 'Ανοίγει τάς 
οδούς ζαί καταλύει τούς φραγμούς. Έν τοιαύτη πολι
τεία προνόμια δεν ύπάρχουσιν, ούτε ζεκηρυγμένα ούτε 
αφανή. Ό συναγωνισμός είναι ελεύθερος ζαί ή έργασία ό 
καθολικός νόμος τής άνανεώσεως έν τε τή πολιτική και 
οικονομική σφαίρα, απανταχού όπου δύναται νά εισχώ
ρηση τό πνεύμα τής έρεύνης και τής άποφάσεως τών αι
σθανόμενων έν εαυτοις τόν άσβεστου τής τελεσιουργοϋ 
ν,ωής σπινθήρα. Ούδέν κοινόν πρός τοιαύτην πολιτείαν 
εχει ή ιδέα, τήν όποιαν ό La Bruyere διετύπωσε περί με
γάλων και μικρών, όταν έλεγεν ότι οί μέν πρώτοι έχουσι 
την όρεέιυ τής δεσποτείας ζαί τής άρχής, οί δέ δεύτεροι 
τήν ηδονήν και μάλιστα τήν ματαιότητα νά τούς ύπηρε- 
τώσι καί νά τούς ύπακουωσιν. Έάν οί μεγάλοι έπιδ’ώ- 
ζωσι τήν δόξαν τής λατρείας, ή πεφωτισμένη πολιτεία 
άνοιγε», τούς οφθαλμούς τών μικρών διά νά φυλάξωσι τήν
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λατρείαν των πρός τάς ιδέας, τό σέβας πρός τούς τίμιους 
ανθρώπους και τήν ύπόληύιν πρός τούς έργάτας τής 
πατρίδος.

Τοιουτοτρόπως πλέκεται ό κοινωνικός βίος έν τώ μέσω 
τών δύο μεγίστων ανταγωνισμών, έζ τών όποιων ό μέν 
είναι παοαδεδομένος εις τήν Ανισότητα, ό δέ είς τήν ισό
τητα. άμφότεροι δε ύπό τήν τής έλευθερίας άρχήν, ήτις, 
καί όταν κλίνη καί όταν άυαβιβάζηται, αποτελεί τό αιώ
νιον τών ανθρωπίνων τυχών μέτρον. Τά διάφορα στάδια 
τοϋ πολιτισμού εχουσιν ιδιαιτέραν έκαστον σφραγίδα, τήν 
όποιαν έπιθέτουσιν έπί τής ιστορίας, χαρακτηρίζοντα τάς 
σελίδας τοϋ μεγάλου βιβλίου αύτής. Ανοίξατε ολας, άπό 
τής πρώτης μέχρι τής έσχατης· οέν θά ίδήτε είμή τά δύο 
ελατήρια τής άνισότητος καί τής ίσότητος, δημιουργοϋν- 
τα ό,τι ύπήρξεν, ό,τι υπάρχει καί ότι θά ύπαρξη.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Μ1ΙΔΟΑΩΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ.

ίΣυνέ/ε·.ζ εκ τοϋ πρηγουαένου φυλλαδίου;.

Ε'.— Χαρτόσημου.

Τό λεγόμενον (droit d’enregistrement) έν Γαλλία, 
είναι θεσμός δι'ού παν έγγραφον βεβαιοϋν δικαιώματα καί 
υποχρεώσεις, πράξεις, συμβάσεις ζαί συναλλαγάς, κατα
χωρίζεται ύπό ύπαλλήλων επιτετραμμένων τήν λειτουρ
γίαν ταύτην είς ιδιαίτερον βιβλίον. Ούτω δέ ή πολιτεία 
ού μόνον αναγνωρίζει καί πιστοποιεί τήν σύστασιν τών 
έννόμων τούτων σχέσεων, άλλά καί έγγυάται τήν έκπλή- 
ρωσιν τών συμπεφωνημένων, διατηρούσα τά έγγραφα τά 
βεβαιοϋυτα τά έκαστων δικαιώματα και τάς αμοιβαίας 
υποχρεώσεις.
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Άντί δέ τής λειτουργίας ταύτης, ή πολιτεία εισπράττει 
ώρισμένα τέλη· λ. χ. 2 0/θ έπί της πωλήσεως τών κινη
τών, τών καρπών τής γής καί τών πλοίων, ώς καί έπί 
τών μισθωμάτων. Έπί δέ τής έκποιήσεως τών ακινήτων, 
τό τέλος ανέρχεται είς 5,50 0/θ τοΰ τιμήματος, είς S 
προστιθεμένων καί 2 declines 0/θ, τό ολον γίνεται 0,60 
τοϊς 0/θ.

Καί ταϋτα άνευ ύπολογισμοΰ τοϋ χαρτοσήμου καί τής 
αμοιβής τών συμβολαιογράφων πο7.λάκις δέ τό ολον τών 
έξόδων ανέρχεται είς 10 0/0.

Κατά τόν Le Ro\-Beaulieu, τά δικαιώματα ταϋτα έπρεπε 
νά περιορισΘώσιν είς 1 ή τό πολύ εις 2 0/θ.

Έν ’Αγγλία, τό αύτό δικαίωμα έπί τής μεταβιβάσεως 
ιδίως τών ακινήτων περιορίζεται είς 1 Ο/θ· έκεΐ δέ ώς 
καί παρ’ήμΐν, ό θεσμός τοΰ (enregistremcnt) δέν ύπάρχει.

Έν 'Ιταλία, τό τέλος τοϋτο ώρίσθη είς 3 0/0 άπό τοΰ 
1866. Ό Μιγγέτης προέτεινε τήν αύξησιν αύτοϋ είς 4 
0/θ, ώς ήτο κατά τό 1S61.

Έν Έλλάδι, ό περί χαρτοσήμου νόμος λ ΙΑ’ τής 10ης 
Ιουνίου 1877 ώρισε τό έπί τής άξίας τέλος έπί ποσοτή
των δρ. 150 μέχρι 150,000, κ.ατ'έλάχιστον μέν όρον είς 
λεπτά 50, κ.ατ’άνώτατον δέ, είς 500 δραχμάς.

Τάς δέ ύπερβαινούσας ποσότητας τάς δραχ. 150,000 
ύπέβαλεν είς τέλος 25 δρ. κατά πάσαν δεκάδα χιλιάδος. 
"Ωστε έάν ήμεΐς ύπεβάλλομεν τάς άξίας είς τέλος 1 0/θ, 
άντί νά είσπράττωμεν έπί 150 χιλιάδ. δρ. 500 δραχμάς, 
ήΟέλομεν εισπράττει δρ. 1,500· διά πάσαν δέ δεκάδα χι- 
λιάδος επέκεινα τώυ 150,000, ήθέλομεν εισπράττει δραχ. 
100 άντί 25.

Ϊ.Τ’.—Τελωνεία.

Τό περί τελωνιακών δασμών ζήτημα, δέν είναι έκ 
τών ζητημάτων έκείνων, τά όποια άποκλειστικώς ανάγον
ται είς την εσωτερικήν διοίκησιν τής πολιτείας, άλλ'είναι 
ζήτημα συγχρόνως άλληλεθνές, καθόσον οί βαρείς δασμοί 

διακωλύοντες τήν έλευθέραν τών προϊόντων καί έμπορευ- 
μάτων κυκλοφορίαν, διαταράττουσιν όπωςδήποτε τάς άλ- 
ληλεθνεϊς έμπορικός σχέσεις· καί ναι μέν σήμερον πολλά 
μεγάλα τής Εύρώπης κράτη, ώς καί ή βόρειος Αμερική 
άποκλίνουσι πρός τό σύστημα τής προστασίας, τό όποιον 
καί Οεωρητικώς έξελέγχεται ημαρτημένου καί πρακτικώς 
επιζήμιου (*).  Άλλά τά αίτια τής άτυχούς ταύτης τρο
πής είσι ποικίλα. Πρώτου μέυ ή ύπό τών μεγάλων έπΐ- 
κρατειών έπιδίωξις πολιτικής τε καί βιομηχανικής αύταρ- 
κείας. Δεύτερου δέ, ή άνάγκη τής έπιβολής νέων φόρων, 
ένεκα τών ελλειμμάτων τών προϋπολογισμών.

(*) Ό κ. Τιράρ υπουργό; τή; Γεωργίας, τοϋ Έμπορίου κτλ. έπιχ::ρή- 

σχς οιά τών πραγμάτων καί δι’αριθμών άναμφισβητήτων, νά απόδειξη 

τά ευεργετικά αποτελέσματα της ελευθερία; τοϋ έμπορίου, ελεξε τάδε 

έν τή Βουλή τών αντιπροσώπων της Γαλλίας, κατά τόν παρελθόντα ’Ιού

λιον π. ε. «Κατά μέν τό 1829, ό δασμός τη; εισαγωγή; τοϋ τόννου τοϋ 

χυτοΰ σιδήρου, ήτο φρ. 9.90, ή δέ εγχώρια παραγωγή περιωρίζετο εί; 

τόννου; 217,125' άπό δέ τοϋ 4869, ό δασμό; ήλαττώθη εί; φρ. 2 καί ή 

παραγωγή άνήλθεν εί; τόνους 1,380,900 καϊ κατά τό 1877, ηύξησε μέ

χρι τόννων 1,522,206. Ό δασμό; έπί τής εισαγωγής του σιδήρου κατά 

τό 1829, ήτο φρ. 27.50 τά 100 χιλιόγραμμα, ή δέ έγχωρία παραγωγή 

περιωρίζετο είς 153,600 τόννους. Άπό δέ τοϋ 1877. καί το: ελαττω

θώ ντο; τοϋ δασμοϋ εί; φρ. 6, ή παραγωγή άνήλθεν είς 872,758 τόννου;. 

Ωσαύτως δέ τοϋ κοέχτο; ή κατανάλωσι; ηύξήθη έν Γαλλΐρ μετά τήν 

ελευθέρχν εισαγωγήν τών ζώων έκ τής αλλοδαπής’ καί τοϋτο άνευ τής 

ελάχιστης έλαττώσεως τής εγχωρίου παραγωγής, εί καί έ’κτοτε ή Γαλ

λία άπώλεσε δύο έπαρχία; πλούσιωτάτας. Τελευταϊόν, ώ; πρό; τόν 

^άμβακχ, παρετήρησεν οτι, κατά τό 1878, ή Γαλλία είσήγαγεν είς Αγ

γλίαν ποσόν βάμβακος ακατέργαστου άνώτερον τοϋ έκ τής 'Αγγλίας 

είσαχθίντο; εϊς Γαλλίαν, κατά 93,617 χιλιόγραμμα. — Ιδού λοιπόν έν 

κεφαλαίο) τά πρακτικά άποτελέσματχ τών μέτριων δασμών- ευθηνία, 

εύρεΐα κατανάλωσι;, μείζων παραγή και βιομηχανική οραστηριότης, 

συνεπαγόμενη τήν αύξησιν τοϋ τε ιδιωτικού καί τοϋ δημοσίου πλούτ ου

Καί τρίτον, ή πιέζουσα τάς παραγωγικός τάξεις εμπο
ρική καί βιομηχανική κρίσις, τήν δεινότητα τής οποίας 
αί κυβερνήσεις έλπίζουσι νά μετριάσωσι περιστέλλουσαι 
του ελεύθερον διαγωνισμόν.
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Αλλ ένεκα τής τοιαύτης πλημμελούς τροπής ύπέρ τών 
αςιωσεων τών προστατευτικών, ουδόλως δυνάμεθα νά συν- 
ταχθώμεν αύτοϊς, παραγνωρίζοντες τά ακραιφνή πορί
σματα τής επιστήμης και πείρας πολυχρονίου και παρα
δεχόμενοι σύστημα όπισθοδρομικόν και άπαδον πρός τον 
οικονομικόν βίον τών νεωτεοων εθνών. Τώ δντι, σήμερον, 
οτε ή βελτίωσις τών μέσων τής συγκοινωνίας είναι τό 
κυριώτατον μέλημα τών κυβερνήσεως καί τό έπιφανέστε- 
ρον γνώρισμα τοΰ νεωτέρου πολιτισμού, είναι αδύνατον 
νά έπικοατήση τό τής προστασίας σύστημα, δι’οΰ κατα
πνίγεται μεν τό ζωτικώτατον στοιχεϊον τής βιομηχανικής 
προόδου, ό ελεύθερος διαγωνισμός, έκαστον δ'έθνος άπο- 
μονοΰται, άξιοΰν παραλόγως, ότι δύναται νά πωλή καί νά 
μη άγόράζή, νά έξάγη μεν τά εγχώρια προϊόντα, οίον 
ή Γαλλία τούς γαλλικούς οίνους, τά μεταξωτά αύτής καί 
τά προϊόντα τής Παρισινής βιομηχανίας, ν'άποκρούη δέ 
τά εκ τής άλλοοαπής είσζομιζόμενα, ήτοι τούς λιθάνθρα
κας, τά νήματα, τά σιτηρά, τά κρέατα κτλ.

Τό σύστημα τής προστασίας αποβαίνει ούτω επιζήμιου 
ού μόνον εις τήν πολυπληθεστάτην τάξιν τών άναλωτών, 
άλλά και είς τήν δλην βιομηχανίαν, ής οί κλάδοι άλληλ- 
λουχούμενοι άπαρτι-,ουσι τήν ζώσαν τοΰ οικονομικού βίου 
οργανικήν ενότητα. Οί προστατευτικοί δασμοί έπιβαλλό- 
μενοι μεν είς τά τεχνουργήματα παραβλάπτουσιν ιδίως 
τήν πολυπληθή γεωργικήν τάξιν, επιβαλλόμενοι δέ είς 
τά γεωργικά προϊόντα καί ιδίως είς τά τρόφιμα, παοα- 
βλάπτουσι πάντας ανεξαιρέτως· έν γένει δέ άτόπως καί 
αδίκως έπιβαρύνουσι μίαν τάξιν πολιτών ύπέρ τής άλλης. 
Γην αλήθειαν ταύτην άναλογιζόμενος ό εύκλεής έκγονος 
τοΰ περιωνύμου 1. Β. Σαίη, ό Λέων Σαίης, άπεφήνατο : 
« On ne doit d'imput qu’A I’etat.»

Αλλ οί Οιασώται τών προστατευτικών δασμών άντι- 
στρατευομενοι πρός τά δόγματα τής έπιστήμης, ών τήν 
ορθότητα έπεσφράγισε πολυχρόνιος πείρα, άξιοΰσιν οτι ή

προστατευτικοί δασμοί είς τά έξωθεν είσαγόμενα προϊόν
τα. Δι’αύτών μόνον ισχυρίζονται τά εγχώρια προϊόντα 
άντίκαθιστώσι τά ξένα καί τά χρήματα μένουσιν έντός

βιομηχανία άδυνατεί νά προοοεύση, έάν δέν έπιβληθώσι

τοΰ Κράτους.
Άλλ’έάν ύπάρχη πανθομολογούμενον, οτι οί έπι τής 

εισαγωγής τών ξένων προϊόντων προστατευτικοί οασμοι, 
διατηροΰσιν ύύηλάς τάς τιμάς τών όμοειδών έγχωρίων 
προϊόντων καί επομένως έπιβαρύνουσι τήν τιμήν τών 
άναλωμάτων, προσέτι δέ, ότι έάν δέν έπεβάρυνον αύτήν, 
ούδεμία τάξις έγχωρίων παραγωγών ήθελεν έπικαλεϊται 
αύτούς, τίς δύναται νά άρνηθή, οτι ή εις πάντας συμφε- 
ρουσα άπόκτησις τών πραγμάτων δι'έλάσσονος θυσίας 
μόνον διά μέτριων δασμών κ.ατορθοΰται;

"Αλλως οέ, μεγάλως πλανώνται οί νομίζοντες ότι διά 
δασμών προστατευτικών, δημιουργεϊται βιομηχανία μή 
ύπάρχουσα ή στερούμενη τών συστατικών και βοηθητικών 
στοιχείων αύτής. Τώ δντι, ένόσω τά βοηθητικά στοιχεία 
πάσης παραγωγικής έργασίας έλλειπουσιν, ήτοι έπιστήμη 
καί τέχνη, πρόχειρος πρώτη ύλη, οιον βάμβαξ, βομβύκια 
κτλ., κεφάλαια εύπροσπόριστα, έργασία εύαπόκτητος καί 
εύωνος, μηχαναί δι’ών εξοικονομείται ή παραγωγική δα
πάνη, μεταλική καύσιμος ύλη, εύχερή μέσα συγκοινωνίας 
καί τελευταϊον δικαιοσύνη καί εύκοσμος διοικησις, άου- 
νατον ή εγχώρια βιομηχανία νά διαγωνισθή έπιτυχώς 
ποός τά εύμοιροϋντα κράτη τών ζωτικών τούτων στοι
χείων πάσης γονίμου έργασίας. Ώστε οί όρμωμενοι μεν 
έξ έμπορικών ισολογισμών κατ'ούσίαν ημαρτημένων, έπι- 
ζητοΰντες δέ διά βαρέων δασμών, νά διακωλύσωσι 
τήν εισαγωγήν τών έκ τής άλλοοαπής εισκομίςομένων 
έργων τής τέχνης, οιον τών ύφασμάτων, άτινα πριν ή 
έκτεθώσιν έν τή ήμετέρα άγοοα, ύπεβλήθησαν είς ναύ
λους, είς ασφάλιστρα, είς δασμόν 15 καί 20 0/θ άφ'ών 
είσίν άπηλλαγμένα τά εγχώρια προϊόντα, έπιδιώκουσι 
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λεληθότως τήν έμποριζήν άπομόνωσιν τής Ελλάδος· 
παραγνωρίζουτες δ’ούτω τά λαμπρά αποτελέσματα τών 
δυο επιφανέστατων επινοήσεων τών υεωτέρωυ χρόνων, τοΰ 
άτμοΰ ζαί τοΰ ηλεκτρισμού, άξιοΰσι νά είσαγάγωσι παρ’ή
μϊν, σύστημα θεωρητιζώς ήμαρτημένον, πραζτιχώς δε 
άνεζτέλεστον καί πολιτικώς έπιβλαβέσ:ατον.

Κατ’έμέ, ή χορηγητέα εμψύχωσες είς τήν εθνικήν βιο
μηχανίαν, δέν συνίσταται είς τήν τεχνητήν άνατίμησιν, 
ήν συνεπάγονται οί βαρείς δασμοί, άλλ’είς τήν βελτίωσιν 
τών μέσων τής συγκοινωνίας, είς τήν άρσιν έν γένει τών 
παρεμβαλλόμενων προσκομμάτων είς τήν ελευθέρου τών 
πραγμάτων κυκλοφορίαν, ήτοι είς τήν έλάττωσιν μεν τών 
έν εΰπορωτέρα καταστάσει τοΰ δηιιοσίου ζατάργησιν, εί 
δυνατόν, τών δασμών τών έπιβαρυνόυτων ιδίως τά τρό
φιμα (*),  τήν πρώτην ύλην και τά όργανα τών βιοποριστι
κών τεχνών, είς τήν έπιβολήν δε μέτριων δασμών είς τά 
έκ τής αλλοδαπής είσαγόμενα προϊόντα. Επειδή δέ οί 
τελωνιακοί δασμοί, οσάκις έντός λογικών ορίων περιορί
ζονται, είσιν οί ήττον φορτικοί φόροι, άτε συγχεόμενοι 
τή τιμή τών πραγμάτων, έζ διαλειμμάτων καταβαλλό
μενοι, καί μή έχοντες ίσχύν υποχρεωτικήν ώς οί άμεσοι, 
δυυάμεθα ζατά τάς παρούσας δυσχεοεστάτας οικονομικός 
περιστάσεις τοΰ Κράτους, νά άναβιβασωμεν μέν τούς δα
σμούς έπί τής εισαγωγής τών ύφασμάτων ζαί τών άλλων 
τεχνουργημάτων κατ’ανώτατου μέσου όρου είς 20 έπί τοϊς 
0/θ, νά ύπερβώμεν δε καί τό ποσόν τοϋτο, ώς πρός τά 
πολυτελέστερα είδη, τά ύπό τών ευπορουσών τάξεων έξαι- 
ρετικώς καταναλισζόμευα.

Άλλως δε ύπάρχουσιν, ώς γνωστόν, προϊόντα τινά

/) Έν Γχλ/.ια ό σισμός έπ! τοϋ έκατολίτρου τού σίτου (62 όχίοων 

xxl 1 GO ορααίων) ώρίσΟη είς 60 αίνον λεπτά' ώστε έν αέν τη Γχλλίχ 

ο οασ-χό; έπι της «κάβος τοϋ σίτου ορίζεται έλχσσον τοϋ λεπτού, 

παρ'ήμϊν οέ £·; λ. χα·. 2)10. Τά ο: άλευρα ϊ·.ς Λ. 7 τήν όκάν. 

γενικωτέρας χρήσεως, τά όποια μή παραγόμενα έν τή 
χώρα, δέον νά ύποβληθωσιν είς βαρύτερου δασμόν λόγω 
ταμιευτικού συμφέροντος, ζαί τοιαϋτα είναι ιδίως τά 
αποικιακά προϊόντα, οίον τό σάκχαοι, ό καφές καί ζατά 
δεύτερον λόγον, τό πετρέλαιον ζαί άλλα τινά.

Ιδού δέ τό κατ’έτος είσαχθέν ποσόν τών τριών τούτων
ειδών έν Έλλάδι κατά τά παρελθόντα τέσσαρα έτη :

1875 1876 1877 1878
Σχκχχρι όκάο. 3,807,665 3,215,699 3,127,011 3.711,126

Καφές » 682,·.· 13 803,998 673,055 858,555

Πετρέλ· · 816,681 — — 2.000,000

Καί τό μέν έπί τοΰ σακχάρου τέλος ώρίσθη ποό τινων
μηνών, έπί τή γνωμοδοτήσει έπιτροπής, ής ζαί έγώ

έλη ταΰτα ώρίσθησαν λίαν μεμετρημένως, 
ό δασμός έπί μέν 
100 χιλιόγραμμα 
άντί τών έν Έλ- 

μέν τή Γαλλία, ό 
100 χιλιόγραμμα,

άπετέλουν μέρος άπό 27 I 2 είς λ. 30 ή όζά, τοΰ δέ 
καφέ άπό 49 1/2 είς λ. 55, άνευ διακρίσεως ποιότητας· 
τοΰ δέ πετρελαίου άπό 22 είς λ. 35.

Ή έζ τής αύξήσεως τοΰ δασμοΰ τών τριών τούτων ει
δών έτησία πρόσοδος, ύπερβαίνει ίσως τάς 400 χιλιάδας 
δραχμών.

'Ότι δέ τά 
άποδεικνύεται έζ τοΰ ότι έν Γαλλία, 
τοΰ καφέ, άνέοχεται εις 160 φρ. τά 
(78 οκάδων), ήτοι είς δρ. 2.30 ή οκά, 
λάδι λ. 55· έπί δέ τοΰ σακχάρου, έν 
δασμός ανέρχεται είς 70 φράγκα τά 
ήτοι είς 1 δο. ή όζά, άντί τών Έλλάδι λ. 30.

'Ωσαύτως δέ έν ’Ιταλία, ό μέν έπί τοΰ άζαθαρίστου 
σακχάρου έκατόν χιλιογράμμων δασμός ανέρχεται άπό 

είς φρ. 41.95. Ό δέ έπί τοΰ εκκαθαρισμένου 
δρ. 3G άντί τών δραχ. 23.40 είς άς ύποβάλλουται 

τά 100 χιλιόγραμμα· ό δέ δασμός έπί τοΰ 
ορίζεται (τά 100 χιλιόγραμμα) είς

τοΰ 1877,
εις
παρ’ήμϊν,
καφέ έν Ιταλία μέν, 
δρ. 89.60, παρ’ήμϊν δε εις δρ. 42.90.
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Τελευταϊόν δέ, ό έπι τοΰ πετρελαίου δασμός, έν ’Ιταλία 
μεν ορίζεται είς 28 φρ. τά 100 χιλιόγραμμα, ήτοι είς λ. 
40 1/4 ή όκά, έν 'Ελλάδι δέ. είς λ. 35.

Μετά τάς προεκτεΟείσας πληροφορίας περί τής σχετι
κής δασμολογίας τών μνημονευΘέντων προϊόντων, ούδείς 
πιστεύω θέλει κατακρίνει τήν γενομένην άνεπαρκώς ίσως 
έπιβολήν βαρυτέρου δασμού ζατά πρώτον μέν, έπί τοΰ 
καφέ, ζατά δεύτερον δέ λόγον έπί τοΰ σαζχάρου, όπερ 
ζαΟό συστατικόν στοιχεϊον πολλών άλλων προϊόντων, 
ύποβάλλεται απανταχού είς δασμόν ελαφρότερου τού έπι- 
βαλλομένου έπί τοΰ καφέ, ώς καί τό πετρέλαιον, δι’ού 
θεραπεύεται γενικωτάτη κοινωνική χρεία, ή του φωτισμού.

Διά τών έπιβληΟέντων ήδη δασμών έπι τοΰ καφέ, τοΰ 
σαζχάρου ζαί τοΰ πετρελαίου καί διά τής οιαρρυΟμίσεως 
τοΰ έν ίσχύϊ δασμολογίου, έπί τή βάσει δασμού 20 μέν 
τοις 0/θ, κατ’άνώτατον μέσον όρον έπί τών -υφασμάτων 
καί τών άλλων τεχνουργημάτων, καί πλέον δε τούτου έπϊ 
τών ειδών τών έςαιρετιζώς ζαταναλισζομένων ύπό τών 
εύπορουσών τάξεων, ή έζ τελωνιακών δικαιωμάτων όλιζ.ή 
προσοοος, ή κατά τόν προϋπολογισμόν έ. έ. ύπολογι- 
σθεϊσα είς 15,820,000 δραχ., θέλει προσεγγίζει μετού 
πολύ είς 18,000,000.

'&* ’·— «Ι»όρος έπι τής κχτ%ν%λώ;εως τ<»ΰ καπνοΰ.

Έζ τών μεγάλων έπικρατειών, μόνη ή γερμανική Αυ
τοκρατορία είναι ή μέχρι τούδε είσπράττουσα έλασσον 
ποσόν έκ τών έπι τοΰ καπνού φόρων καί τελών. Κατά τό 
1875, ό έπί τοΰ καπνού φόρος ζαί ό τελωνιαζός δασμός 
άνήλθον είς 13,574,000 μάρκας (I φρ. 25 λ. έκάστην).

ΊΙ σχετική δε εύτέλεια τών είρημένων είσποάςεων 
προέρχεται πρώτον έζ τής μικρότητας τοΰ φόρου καί 
δεύτερον έκ τοΰ συστήματος τής φορολογίας. Έν Γερμα
νία, άντιΟέτως πρός τό έπιζρατοΰν σύστημα έν Ρωσσία 
και έν Αμερική, ή κατασκευή και πώλησις τού καπνού 

είσιν έντελώς έλεύΟεραι ώς παρ'ήμϊν, ό δε φόρος πληρό- 
νεται ύπό τών φυτευτών, όρισΟείς είς 60 pfennigs (1 λ. 
1/4 έκαστον) έπι 60 τετραγωνικών μέτρων τοΰ καλλιερ
γούμενου αγρού. Ώστε ό έγγειος φόρος ανέρχεται είς 2 
μάρκας (φρ. 2.50) έπί 50 χιλιόγραμμων καπνού, ήτοι 39 
οκάδων είς φύλλα- έζτός δέ τούτου, οί εξωτικοί καπνοί 
ύποβάλλονται είς δασμόν 12 μαρκών έπί 50 χιλιόγραμ
μων καπνού είς φύλλα, είς 33 μάρκας έπι 50 χιλιόγραμ
μων καπνού ζεζομμένου καί είς 60 μάρκας έπί τών σι- 
γάρων.

ΙΊερί τής μεταρρυΟμίσεως τού συστήματος τούτου πο
λύς έγένετο λόγος έν Γερμανία- τελευταϊόν δέ έψηφίσΟη 
νόμος, ζαΟ'όν πα.ς καλλιεργητής καπνού ύποχρεουται νά 
δηλώση τούτο είς τήν έπιτόπιον αρχήν- ή ζύγισις ένερ
γεΐται μετά τήν άποξήρανσιν τού καπνού καί τόν καταρ
τισμόν αύτού είς δέματα, ό δε φόρος πληρόνεται ύπό τοΰ 
έμπορου όρισΟείς είς 15 μάρκας τά 100 χιλιόγραμμα, 
ήτοι είς SO λεπτά τής παλαιάς δραχμής τήν όζάν έάν 
ό καλλιεργητής παραδώση τόν καπνόν είς τόν έμπορον 
πρό τής ζυγίσεως ένώπιον τού κατά τόπους έποπτου τής 
φορολογίας, ό καλλιεργητής εύθύνεται διά τήν καταβολήν 
τού φόρου- χορηγείται δέ είς τον έμπορον, προθεσμία έπι 
έγγυήσει, λυόμενη μετά τήν πληρωμήν τοΰ φόρου έν τώ 
τόπω τής αποστολής τοΰ καπνού.

Τό νέου τούτο σύστημα τής φορολογίας τίθεται εις 
ένέργειαν άπό τής 1ης Απριλίου τοΰ 1880.

Έν Γαλλία, τό λεγόμενον μονοπώλιον τού καπνού, 
περιλαμβάνει ού μόνον τήν καταστασζευήν αύτού, άΛ/.ά 
καί τήν πώλησιν τού ζατασζευασΟέντος προϊόντος· έξ ου 
έπεται :

ΙΙρώτον μέν, απόλυτος άπαγόρευσις τής εισαγωγής 
καπνοΰ έκ της αλλοδαπής διά λογαριασμόν ιδιωτών. Δεύ
τερον δέ, άπαγόρευσις τής καλλιέργειας τοΰ καπνοΰ, έζ
τός μόνον οιά λογαριασμόν τού δημοσίου ή δι'έξαγωγήν, 



138 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΠΒΡΙ ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΚΑΙ ΜΗΔΟΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ. 159

άδεια τοΰ δημοσίου- ή Κυβέρνησις άπολαμβάνουσα τό 
μονοπώλιον τοΰ καπνοϋ, προμηθεύεται και εγχωρίους 
καί εξωτικούς καπνούς. Άλλά κατά τήν διάταξιν τοΰ 
νόμου τοΰ 1835, ή παραγωγή τοΰ εγχωρίου καπνοϋ, δέν 
δύναται νά ύπερβή τά 4/5 τής άπαιτουμένης προμήθειας 
τοΰ προϊόντος τούτου, ένεκα τής άνωτέρας ποιότητος τών 
εξωτικών καπνών.

Έν Γαλλία, ή καλλιέργεια τοΰ καπνού έπιτρέπεται εις 
ώρισμένους νομούς- ό έπί τών οικονομικών υπουργός προσ
διορίζει κατ’έ’τος, καί τήν έκτασιν τών καλλιεργητέων 
αγρών καί τό ποσόν τοΰ παραχθησομένου προϊόντος. Ό 
αυτός ύπουργός προσδιορίζει έτησίως καί τάς τιμάς τών 
διαφόρων ποιοτήτων τοΰ καπνοϋ. "Αδειαι πρός καλλιέρ
γειαν δέν χορηγούνται δΓέκτάσεις μικροτέρας τών 20 
ares, ήτοι 2 στρεμμάτων. Έν έκάστη έπαρχία ύπάρχουσίν 
άποθήκαι ένθα κατατίθεται ό καπνός φύλλα.

Ή κατασκευή τοΰ καπνοϋ ένεργεΐται έν 16 διαφόροις 
έργοστασϊοις.

Ή οέ διαφορά μεταξύ τής δαπάνης πρός κατασκευήν 
τοΰ καπνοϋ καί τής τιμής είς ήν άποκτώσι τόν καπνόν 
οί άναλωταί, άποτελει τό ποσόν τοΰ φόρου, δστις ζατά 
μέσον δρον, πλειστάζις υπερβαίνει τήν άξίαν τοΰ προϊόντος.

Τοιούτω τρόπω, ή τιμή τοΰ συνήθους καπνοϋ έν Γαλ
λία, ανέρχεται εις 11 φρ. 50 λ. τό χιλιόγραμμου (τά 312 
δρ.)· οί δέ ζρείττονος ποιότητος καπνοί άναλόγως 
έχουσι τιμήν άνωτέραν.

ΊΙ έζ καπνοϋ καθαρά δημοσία πρόσοδος έν Γαλλία, 
ανέρχεται είς 300,000,000 φράγκων

Ώσαύτως δέ, ζαί έν Αυστρία, ή κυβέρνησις έπεουλά- 
ςατο είς έαυτήν το μονοπώλιον τοΰ καπνού. Κατά τό 
1876, ή άζαθάριστος πρόσοδος άνήλθεν είς 58,7 έκατομ. 
μύρια φιορινίων, ή δε καθαρά είς 35,3.

Τό δέ βασιλέων τής ’Ιταλίας, παρεχώρησε τό μονο
πώλιον τοΰτο είς ανώνυμον εταιρίαν- έκ τής παραγωρή- 

σεως δέ ταύτης, τό δημόσιον προσπορίζεται έτησίαν 
καθαράν πρόσοδον 92 περίπου έκατομμυρίων φράγκων.

Έκτός δέ τών τριών τούτων έπικρατειών, τό μονοπώ
λιον ύφίσταται έν Ισπανία, έν Πορτογαλλία καί έν Ρου
μανία. Ουτω οέ 130 περίπου εκατομμύρια έκ τών εύρω- 
παϊκών έθνών, παρεδέχθησαν τό σύστημα τοϋ μονοπωλίου, 
όπερ συνεπάγεται καί μεγάλας χρηματιζάς προζαταβο- 
λάς, καί καταστήματα δημόσια έπιμελώς διατηρούμενα 
ζαί έν γένει διοίζησιν εύμοιροϋσαν καί ίζανότητος ζαί 
ίδιαζούσης έπιμελείας.

Έν τή Μεγάλη Βρεταννία, ή καλλιέργεια τοΰ καπνού 
απολύτως απαγορεύεται- οί δέ ζαταναλισκόμενοι καπνοί 
ύποβάλλονται είς βαούν τελωνιαζόν δασμόν, 3 σελινίων 
καθ’έκάστην λίβραν (156 δραμίων). Κατά τό 1875, οί 
δασμοί ούτοι άπέφερον λίρας 7,835,200.

Τελευταϊον δέ, έν τή βορείω Αμερική ζαί έν Ρωσσία, ή 
καλλιέργεια τοϋ καπνοϋ είναι έλευθέρα- ούδεμία δέ απαι
τείται παρά τών καλλιεργητών περί τούτου δήλωσις- καί 
ναί μέν έπιτρέπεται αύτοϊς ή χρήσις καπνοϋ διά μαχαιρι
δίου ζοπέντος, άλλ’ή πώλησις τοΰ διά μαχαιριδίου ζο
πέντος απαγορεύεται. Έν Ρωσσία, ή περί τήν κατασκευήν 
και τήν πώλησιν τών καπνών βιομηχανία ύπάγεται είς 
διττόν φόρον. Πρώτον μέν, είς τόν φόρον τών έπιτηδευ
μάτων, είς ον ύποβάλλονται οί ζατασζευασταί τοϋ καπνού 
ώς καί οί όλιζώς πωλοΰντες καί οί μικρέμποροι, ζαί δεύ
τερον, είς τόν φόρον έπί τοΰ ζατασζευασθέντος προϊόντος, 
βεβαιούμενον διά ταινίας «banderole», ή σήματος «tislam- 
pille», όπερ επιβάλλεται είς τά προϊόντα τής έν λόγω 
βιομηχανίας, οσα έξερχόμενα τού τεχνουργείου τίθενται 
είς πώλησιν.

Έκτος δέ τοΰ διττού τούτου φόρου, ό έξωτιζός καπνός 
ύποβάλλεται είς τό έπί τής εισαγωγής τέλος.

I Ιαρατηρητέον δέ, ότι ένω τό σύστημα τούτο ολίγα 
άποφέρει χρήματα είς τον δημόσιον θησαυρόν τής Γωσ-
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σίας, πρώτον μέν, διότι τής καταναλώσεως τοϋ καπνοϋ 
είς φύλλα μή απαγορευόμενης, πολύς καταναλίσκεται 
καπνός ύπεζφεύγων τήν έπιβολήν τής ταινίας, ζαί δεύ
τερον, διότι πλειστάζις ταινία άξίας κατωτέρας, τίθεται 
έπί ζαπνοϋ κρείττονος ποιότητος, πρός ζαταδολίευσιν τοϋ 
δημοσίου, τούναντίον έν "Αμερική τό αύτό σύστημα 
άπεοείχθη λίαν παραγωγικόν, ένεκα τής αύστηράς έπιτη- 
ρήσεως τής διοιζήσεως ζαί τών βαρυτάτων ποινών τών 
έπιβεβλημένων είς τούς παραβάτας. Τοιούτω τρέπω, ό 
ίδούων εργοστάσιου καπνοϋ, πριν ή λάοη τήν έπί τούτω 
άδειαν, τιμωρείται έν "Αμερική, διά προστίμου 500 δολ
λαρίων και φυλαζίσεως ένός έτους.

ΊΙ δέ λαθραία κατασκευή τοϋ καπνού τιμωρείται διά 
προστίμου χιλίων μέχρι πέντε χιλιάδων δολλαρίων καί 
φυλαζίσεως ένός μέχρι πέντε έτών. Έάν δέ κατασκευα
στής ζαπνοϋ έξήγαγεν άπό τοϋ καταστήματος καπνόν 
άνευ σήματος «eitampille», τό μεν τεχνουργεϊον δημεύε
ται, ό δέ ένοχος τοιαύτης πράξεως τιμωρείται μέ τριών 
έτών φυλάκισιν. Ούχ ήττον δέ, και ό αγοραστής ζαπνοϋ 
άνευ περιβλήματος, δύναται νά τιμωρηΟή με χρηματικήν 
ποινήν χιλίων μέχρι πέντε χιλιάδων δολλαρίων και μέ 
φυλάκισιν έξ μηνών μέχρι δύο έτών.

Έν Έλλάδι, ή έζτασις τών καλλιεργηΟέντωυ στρεμμά
των ζαπνοϋ ζατά τό 1875, ύπελογίσΟη είς 12,037, ή δέ 
παραγωγή είς όκάδας 3,130,203 άξίας 2,550,255, έξ 
αυτών δέ, ή έκτος του Κράτους έξαγωγή άνήλΟεν είς 
όκάδας 1,118,921 άξίας δραχμών 1,178,096.

Παρ’ήμϊν ώς καί έν Πρωσσία ό έπί τοϋ καπνοϋ φόρος 
είναι έγγειος. Βεβαιοϋται δέ καί είσπράττεται κατά τήν 
μεταφοράν αύτοϋ, διά ξηρας ή διά θαλάσσης, όρισΟείς διά 
μεν τό "Αργος ζαί τήν Ναυπλίαν, είς έπτά λεπτά τήν 
όκάν, διά δέ τάς άλλας έπαρχίας εις οωδεκα /.επτά. Ωστε 
φόρος έπί τής καταναλώσεως κυρίως λεγόμενος, τοϋ ζα
πνοϋ δέν ύπαρχε·· ζαΟότ· τόσου ό -γγειοτ φόρο.- -ών 7 

ζαί 12 λεπτών, όσον καί ό έπι τοΰ έπιτηδεύματος. ζαθό 
φόροι άμεσοι έξ έπιπτώσεως μόνον «incidence» εφάπτον
ται τών άναλωτών.

Συγκεφαλαιών τά προεζτεΟέντα παρατηρώ :
Ιον. "Οτι έν μέν τή Πρωσσία, ό έπί τοϋ ζαπνοϋ φόρος 

έπιβάλλεται έπι τοΰ παρόντος έπί τών καλλιεργητών, 
παρ’ήμϊν δέ, ό έγγειος φόρος βεβαιοϋται ζαί είσπράττεται 
ζατά τήν μεταφοράν τοϋ ζαπνοϋ· ώστε φόρος ζαταναλώ- 
σεως κυρίως λεγόμενος δεν ύπάρχει.

2ου. Εν "Αγγλία, ή καλλιέργεια τοϋ ζαπνοϋ άπολύ
τως άπαγορεύεται· οι δέ έζ τής αλλοδαπής είσαγόμενοι 
καπνοί ύποβάλλουται είς δασμόν τελωνιακοΰ.

3ον. Εν τή Βορείω "Αμερική ζαί έν Ρωσσία ή καλλιέρ
γεια τοϋ ζαπνοϋ είναι έλευθέρα- άλλ" ή τής κατασκευής 
καί τής πω/.ήσεως τών καπνών βιομηχανία, ύπάγεται είς 
διττόν φόρου· πρώτου μευ εί; τόν φόρον τών έπιτηδευ- 
μάτων, δν καταβάλλουσιυ οί κατασκευασταί τού καπνού 
καί δεύτερον, είς τόν φόρου έπί τοϋ κατασζευασΟέντος 
προϊόντος, βεβαιούμενον διά ταινίας «banderole», ή σή
ματος «eslanipille».

Τελευταίον, έν Γαλλία έπικρατεί τό σύστημα τοϋ μονο
πωλίου, περιλαμβάνον τήν τε κατασκευήν ζαι τήν πώλη- 
σιν τοϋ ζαπνοϋ.

Έάν ήδη έξετάσωμεν όπότερον έζ τών διαφόρων τούτων 
συστημάτων, είναι τό μάλλον άρμόζον εί; τήν σημερινήν 
ήμών κατάστασιν, θέλομεν αναγνωρίσει, ά) ότι τό Πρωσσι- 
ζόν σύστημα, εύλόγως έΟεωρήΟη ώς λίαν έλλιπές, καθόσον 
ό φόρος έξ έπιπτώσεως μόνον «incidences εφάπτεται τοϋ 
καταναλωτοϋ,άποφέρει δέ είς τό δημόσιον ποσόν έλάχις-ον 
6 ) ότι τό Αγγλικόν σύστημα ούδόλως εφαρμόζεται έν Έλ
λάδι, καθόσον ή ήμετέρα χώρα παράγει καπνούς και κα
πνούς έπιζητήτους· 3ου οτι τό ίσχϋον σύστημα έν Ρωσσία 
και εν Αμερική, επιβαρύνει μευ τήν ζατ-ζνάλωσιν διά τής 

ΕΤΟΣ δ-ΦΥΑ SS—ΙΟΥΝΙΟΣ l<SO. 1| 



<62 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. 11ΕΡΙ ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΚΑΙ ΜΗΔΟΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ. 163

ταινίας ή τοΰ σήματος, άλλά δίδει χώραν είς μυρίας κα
ταχρήσεις ζαί ώς ίδωμεν είς ποινάς δραχοντίους.

Τό οέ Γαλλικόν σύστημα τοΰ μονοπωλίου τοΰ καπνοΰ 
πρός όφελος τοΰ δημοσίου, είναι παρ'ήμΐν άνέφιζτον, 
ιδίως ένεκα τής οικονομικής ήμών καταστάσεως. Τώ όντι 
ή εφαρμογή τοΰ συστήματος τούτου ύποθέτει :

Ιον. "Οτι ή Κυβένησις δύναται νά άποχτήση έχ προ
καταβολής πάντας τούς κατασχευασθέντας ήδη ή παρα- 
χθησομένους καπνούς, όπως συγζεντρώση εις μόνην αύτήν 
τήν κατασκευήν και τήν πώλησιν αύτών.

2ον. "Οτι ή Κυβέρνησις άναλαβοΰσα τό μονοπώλιον 
τοΰ καπνοΰ, χεχτηται τά απαραίτητα κεφάλαια πρός άπά- 
ζτησιν τών άναγχαιούντων πρός τούτο ύλιχών οργάνων 
ζαί πρός ϊδρυσιν καταλλήλων καταστημάτων, έν οις θέλει 
κατατεθή τό λίαν ευπαθές και είς φθοράν ύποζείμενον 
προϊόν τοΰ καπνοΰ.

3ον δέ και τό σπουδαιότατο'?, ότι δύναται νά προλάβη 
καί έμποδίση τάς παντός είδους καταχρήσεις, αϊτινες ίδιά- 
ζουσιν είς διαχείρισιν πολύπλοκου ζαί άπαιτοΰσιν πολυ
άριθμον προσωπικόν, σύντονον επιμέλειαν ζαί λογιστικήν 
έργασίαν ανεπίληπτου.

Επειδή δέ σήμερον τό τοΰ μονοπωλίου σύστημα, ώς 
άπεδείχΟη, είναι άνέφιζτον παρ'ήμΐν, έγένετο λόγος περί 
έτέρου μονοπωλίου τοΰ δημοσίου, τοΰ τών κοπτήρων, 
ήτοι περί αποκλειστικής χρήσεως αύτών, ύπό τών οργά
νων τής κυβερνήσεως, ή ύπό ένοικιαστών καί τής επιβο
λής έπί έκζοπής τοΰ καπνοΰ φόρου ώρισμένου.

Κατά τούτο τό σύστημα, όπερ κατ'εμέ είναι λίαν επι
σφαλές, ή κυκλοφορία τοΰ είς φύλλα καπνοΰ ούδόλως 
απαγορεύεται- επομένως έκαστος θέλει δύναται νά χόπτη 
έν τη κατοικία αύτοϋ, λάθρα καπνόν ή δι’οργάνου άπηγο- 
ρευμένου, ή και δΓοργάνου όπερ δεν χαρακτηρίζεται ώς 
κοπτήρ. Επειδή δε σήμερον οί κοπτήρες εύρίσζονται είς 
πλείστων χεΐρας. το δημόσιον οφείλει όπως προλάβη τήν 

αφορμήν τών καταχρήσεων ζαί τήν ζατά παράβασιν τοΰ 
νόμου γενομένην χρήσιν τών κοπτήρων, νά έπιχειρήση 
έρεύνας λίαν οχληράς, καί κατά πάσαν πιθανότητα ανω
φελείς.

'Οσάκις δέ ενοικιαστής συλλάβη τήν πονηράν ιδέαν τοΰ 
νά ζαθυστερήση τά πρός τό δημόσιον όφειλόμενα, θέλει 
προτείνει οτι μή προστατευθείς αρκούντως ύπό τοΰ δη
μοσίου, ζατά τής λάθρα ένεργουμένης έκζοπής τοΰ κα
πνού, ύπέστη ού μικράς ζημίας. Άλλως δέ, πώς ιδιώτης 
Οέλων σήμερον νά κερδοσκοπήση έπί τής φορολογίας τοΰ 
καπνοΰ, δύναται νά ποιήση συμφερούσας τώ δημοσίω 
προσφοράς, άγνοών καί τί θέλει δαπανήσει καί τί θέλει 
είσπράςει.

Έκ τούτων έπεται, οτι τό δημόσιον ολίγον θέλει ώφε- 
ληθή έκ του μονοπωλίου τών κοπτήρων, ένώ περιποιοΰν 
είς εαυτό διά τής παραδοχής έτέρου συστήματος τά κέρ
δη τών ένοικιαστών, δύναται νά σχηματίοη διά δαπά
νης χιλιάδων τινών δραχμών, προσωπικόν εποπτών τής 
φορολογίας τοΰ καπνού και έςασφαλίση ουτω ύπέρ εαυ
τού πρόσοδον άςιόλογον.

Βεβαίως έάν ή έζζοπή τοϋ καπνού έγίνετο έν ζατα- 
στήμασιν ώρισμένοις ζαί έν μόνοις αύτοΐς, ή επιβολή τοΰ 
φόρου έπί τών ζαπνοτομέων ή ζοπτήρων, ήθελε μεγάλως 
εύζολύνει ζαί απλοποιήσει την τε βεβαίωσιν καί τήν είς- 
πραξιν αύτοϋ. Άλλ’ή έζζοπή τών καπνών, οϊτινες ζατά 
τούτο τό σύστημα άζωλύτως ζυζλοφοροΰσιν είς ούλλα, 
δύναται νά έζτελεσθή έν έκάστη οικία και διά παντοίων 
οργάνων και επομένως ή έπιτήρησις καί ή έςέλεγςις τής 
έργασίας ταύτης αποβαίνει δυσχερέστατη. Άλλά τούτου 
δοθέντος, ποιον τό καταλληλότερου σύστημα τής φορο
λογίας τοΰ καπνοΰ ; Άς ίδωμεν.

Έν 'Ε/.λάοι σήμερον ή έργασία της άποςηράνσεως καί 
τοΰ καταρτισμού τοΰ καπνού είς δέματα, ένεργεΐται ζατο'.- 
ζον τών καλλιεργητών ώστ- άπασαι αί οίζίαι τών χωρι
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κών χρησιμεύουσιν οΰτω ώς άποθήκαι τοΰ προϊόντος 
τούτου καί δυσκόλως ήθελον δυνηθή νά υπεζφύγωσι τήν 
έπιτήρησιν τών οργάνων τοΰ δημοσίου.

Τό προϊόν τοΰτο εις δέματα καταρτισθέν συγκεντροΰται 
ακολούθως δι’άγοραπωλησιών εις χεΐρας τών μεγαλεμ
πόρων, ή τών όλικώς άγοραζόντων και ύπ’αύτών μετα- 
φερόμενον εκποιείται πρός τούς μικρεμπόρους ή καπνο- 
πώλας, οΐτινες κόπτοντες έν τοϊς έργαστηρίοις αύτών 
πωλοΰσι τόν καπνόν μιζρομερώς, ή εις μικρά ποσά.

'Εννοείται δέ ότι έζ τών τριών τούτων τάξεων, ήτοι τών 
καλλιεργητών, τών μεγαλεμπόρων ή τών όλικώς άγορα
ζόντων καί τών μικρεμπόρων, ή εύαριθμοτέρα είναι ή τών 
μεγαλεμπόρων ή τών όλικώς άγοραζόντων, τών συγκεν- 
τρούντων εις χεΐρας αύτών τούς καπνούς τών έπαρχιών 
ώστε παρ'αύτών εύχερέστερον δύναται νά είσπραγθή ό έπί 
τής καταναλώσεως φόρος.

-ζοποΰντες δέ νά ύποβάλωμεν τόν καπνόν εις τοιοΰτον 
φόρον, φρονώ ότι ή έκλογή ήμών περιορίζεται έντός τών 
επομένως δυο συστημάτων.

Πρώτον μέν, εις τήν διατήρησιν τοΰ ίσχύοντος συστή
ματος, ήτοι τής επιβολής τοΰ φόρου έπί τών διά ξηράς 
ή διά θαλάσσης μεταφερομένων καπνών άπό τών έπαρ
χιών ένθα τό προϊόν τούτο παράγεται, ζαί τής αύξήσεως 
τοϋ νυν νενομισμένον φόρου ζατά τόσα λεπτά.

"II δεύτερον, είς τήν επιβολήν προσθέτου φόρου έπί 
της καταναλώσεως, ζαθ'όν καιρόν τό προϊόν τοΰτο παρα
δίδεται ύπό τοϋ καλλιεργητοΰ είς χεΐρας τών όλικώς άγο
ραζόντων.

Ώς πρός τό πρώτον σύστημα τό νΰν ίσχΰον παρατηρώ, 
ότι ή αϋξησις τοΰ φόρου τών 7 ή 12 λεπτών εις λ. χ. 
40 ή 50 τήν όζάν, ήθελεν έπιβαρύνει τόν έγγειον φόρον 
καί τόν καλλιεργητήν, ούχί δέ τήν κατανάλωσιν ήν προ- 
τίθεται ό νομοθέτης νά ύποβάλη είς φόρον.

Δέον λοιπόν ό νόμος νά όριζη ρητώς, οτι ό φόρος τί-
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θεται έπί τής καταναλώσεως καί βεβαιοΰται έν ώ τόπω 
αύτη ένεργεΐται, ούχί δε έν τώ τόπω τής παραγωγής, ώς 
ό έγγειος.

Ό έμπορος ύποβάλλων είς τήν οικονομικήν Άρχήν τήν 
περί μεταφοράς καπνού δήλωσιν, λαμβάνει προθεσμίαν 
πρός πληρωμήν έπί έγγυήσει, λυόμενη μετά τήν άφιξιν 
τοΰ προϊόντος είς τόν πρός ον αύτοΰ όρον καί τήν κατα
βολήν τοΰ νενομισμένου φόρου.

Θέλει τις ίσως έρωτήσει έάν ό έπί τής καταναλώσεως 
φόρος δέν εφάπτεται καί τοΰ καλλιεργήσου ; ΙΙερί τούτου 
παρατηρώ ότι, έκτος τοΰ ότι ό νόμος θέλει ρητώς ορίζει 
ότι έπιβάλλεται φόρος έπί τής καταναλώσεως τοΰ 
καπνοϋ, τό περί έπιπτώσεως τών φόρων ζήτημα, δεν είναι 
έκ τών ζητημάτων εκείνων τών όποιων τάς διαφόρους 
φάσεις αδυνατεί ή έπιστήμη νά διεξηγήση. Τώ όντι, ώς 
άνωτέρω έρρέθη, ή έσωτερική κατανάλωσις τοΰ ιθαγενούς 
καπνοϋ άνέρχεται είς 2 περίπου έκατομ. οκάδων. Εννοείται 
λοιπόν ότι έάν έπιβληθή δασμός βαρύς, καί τοΰτο είναι 
άπαραίτητον, έπί τοΰ έκ τής άλλοδαπής είσκομιζομένου 
έξωτικοΰ καπνού, καί έπί τών σιγάρων, άναμφιβόλως ό 
άναλωτής ούχί δέ ό καλλιεργητής θέλει πληρώσει τόν 
έπί τής καταναλώσεως φόρον, ένεκα τής έκ τής έπιβολής 
βαρέος δασμού προκυψούσης άνατιμήσεως τού καπνού, 
όπως πληρώνει αύτόν οσάκις ένεκα κακής συγκομιδής, τό 
ποσόν τών έν τή άγορα εκτεθειμένων προϊόντων έλατοϋτ- 
ται, οίον τών σιτηρών, τοΰ γλεύκους κτλ.

Διακρινομένου δέ, ώς προερρέθη, τοΰ έπί τοΰ κατανα
λώσεως φόρου άπό τοΰ έγγειου, είς ον ύποβάλλεται νΰν 
ό καπνός κατά τήν μεταφοράν αύτοΰ, έπεται ότι ό έξάγων 
τοΰ Κράτους τό προϊόν τοΰτο ουδόλως ύποχρεοΰται είς 
τήν π/.ηρωμήν τοΰ έπί τής καταναλώσεως φόρου.

Μ'.—Φόρος έπί -ή? καταναλώσεως τοΰ οίνου.

'Εν Έλλάδι φόρος έπί τής καταναλώσεως τοΰ οίνου
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έπιζρατείαις, τά πράγματα άλλως 
ένθα εις τάς αμπέλους έπ·.- 
οίνος ύποβάλλεται πρώτον

— ·ν>

δέν ύπάρχει· καθότι ούτε ό στρεμματικός φόρος τών άμ- 
πέλων, ούτε ό τών επιτηδευμάτων δύναται νά άναχθή είς 
τήν κατηγορίαν ταύτην.

Άλλ- έν άλλαις -.... .
έχουσιν. Έν Γαλλία λ. χ. 
βάλλεται φόρος έγγειος, ό 
μέν, εις «droit de circulations φόρον έπϊ τής κυκλοφορίας, 
δεύτερον δέ, είς φόρον έπϊ τής μικρομεροΰς πωλήσεως 
«droit de detail», καί τρίτον είς «droit d’entree» φόρον έπί 
τής εισαγωγής τοΰ οίνου είς τάς πόλεις. Άλλ’οί δύο 
πρώτοι φόροι ούδέποτε συμπίπτουσιν· ώστε οί κύριοι αμ
πέλων καταναλίσκοντες τόν έν ίοιοκτήτω άμπέλω παρα- 
γόμενον οίνον, είς ούδένα τών άνωτέρω φόρων ύπόκεινται.

Έκτος δέ τών οίνων, ύπάρχει έτέρα τις κατηγορία, ή 
τών πνευματωδών ποτών «caux de tie», «esprits» καί «li
queurs», ρακής και ροσολίων, άτινα ύπάγονται είς ένα 

κατηγορία είναι ή τής βίρας.
ήν φορολογίαν τών τριών τού- 

μόνον φόρον. Τρίτη δέ
Παρατηρητέον ήδη ότι τή 

των κατηγοριών, 
τάξεις- καθότι τά 
γονται έντός μεγίστων καταστημάτων, έν οις ή βεβαίωσις’ 
τοΰ φόρου ευχερέστερου ένεργεϊται.

Άλλ’οί οίνοι ύπόκεινται έν Γαλλία είς ©όρους πολλα
πλούς- φόρον έπί τής κυκλοφορίας, έπί τής λιανικής πω- 
λήσεως καί έπι τής εισαγωγής είς πόλεις, ών ό πληθυ- 
σμός ύπερβαίνει τούς τετραζισχιλίους.

ΓΙρός έξασφάλισιν δέ τοΰ φόρου έπί τής κυκλοφορίας, 
ή μεταγωγή τοΰ οίνου ύποβάλλεται είς τήν 
τής δηλώσεως, περιεχούσης τήν σημείωσιν 
τοΰ είδους, τής ποιότητος τοΰ μετενεκτέου 
τόπου τής προελεύσεως και άφίξεως, 
επωνύμου, τής κατοικίας τών αποστολέων, 
καί άποδοχέων.

Ό έπί τής κυκλοφορίας φόρος άπας πληρωθεί

δέ·? διέπουσιν αί αύται νομοθετιχαί δια- 
αεν πνευματώδη ποτά και ή βίρα παρά- 

δεν»

πληρώνεται καί έζ δευτέρου, καί έάν αύΟις τυχόν μετα- 
τοπισθή ό οίνος. Αί περί μετακινήσεως όμως διατυπώσεις 
επαναλαμβάνονται.

Ή δήλωσις δίδει χώραν είς εκδοσιν «άδειας», ής άνευ 
ούδεμία μεταγωγή οίνου συγχωρεΐται.

Ό ιδιοκτήτης ό μεταφέρω-? τό γλεϋκος αύτοϋ, άπό τοΰ 
λινού είς τάς οίναποΘήκας, άπαλλάττεται τοΰ έπί τής 
κυκλοφορίας φόρου. Ωσαύτως δε άπαλλάττεται του φό
ρου ό οίνος, δν ό άγρολήπτης ή ό μισθωτής παραδίδει 
είς τόν ιδιοκτήτην ή τόν άγροοότην.

Ό φόρος έπί τής μικρομεροΰς πωλήσεως «Ι<· droit de 
detail» ούδέποτε έπιβάλλεται είς οίνους πληρώσαντας τόν 
έπί τής κυκλοφορίας φόρον «droit de circulation».

Είς τόν φόρον δέ τούτον ύποβάλλονται πάντες οί μι- 
κρομερώς πωλούμενοι οίνοι.

Ό φόρος ούτος ανέρχεται έν Γαλλία είς 3 Ο/θτής αγοραίας 
τιμής. Κάπηλοι καί ξενοδόχοι ύποβάλλονται είς αύτόν.

Πας οστις επιχειρεί τήν μικρομερή τοΰ οίνου άπεμπό- 
λησιν οφείλει νά δηλώση ότι προτίΟεται νά συστήστ, 
τοιοΰτο καταστημα συγχρόνως δε ύποχρεοϋται νά προσ- 
διορίση τότε είδος καί τά ποσά τών οίνων. Άλλ ή regie, 
ή έφορία δικαιούται νά έπισκέπτηται τάς οίναποΘήκας, νά 
έξετάζη τήν τιμήν εις ήν πωλοϋνται τά ποτά, άζριβολο- 
γοϋσα συγχρόνως τά πωλούμενα ποσά.

Τελευταίον δέ, ό φόρος έπί τής εισαγωγής, τό droit 
d’entree, ισχύει μόνον διά τάς πόλεις, ών οί κάτοικοι, ώς 
έρρέθη, ύπερβαίνουσι τούς τετραζισχιλίονς. Ό φόρος ού
τος είσπραττόμενος πρός όφελος τοϋ δημοσίου είναι φρ. 
2,10 καθ’έκατόλιτρα·?.

Πάντες όσοι ύποχρεοϋνται είς δήλωσιν ζαθό έμπορευό- 
μενοι τούς οίνους, δέον νά έφοδιασθώσι με άδειον «li
cence» .

Ή ραζή, τά οινοπνεύματα ζαι τά ροσόλια, ώς καί ή 
βίρα, ύπάγονται είς ένα μόνον φόρον, άναπληροϋντα τό

* * 
διατύπωσιν 
τοΰ ποσοΰ, 
οίνου, τοΰ 

οΰ ονόματος, τοΰ 
αγωγιατών
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«droit de circulaliou el de detail», ήτοι τόν έπι 
φορίας ζαί τής μιζρομεροΰς πωλήσεως φόρον.

ΊΙ δέ έφορία έχει τό δικαίωμα 
τούτων έπισζέψεως. ΙΙαρ'ήμΐυ είπον, 
ναλώσεως τοΰ οίνου δεν ύπάρχει· 
ματιζός φόρος τών 
δύναται νά ύπαχθή

τής χυχλο-

τής τών καταστημάτων 
φόρος έπί τής ζατα- 

ζαθότι ούτε ό στρεμ- 
άμπέλων, ούτε ό τών έπιτηδευμάτωυ 
εϊς τούς έπί τής καταναλώσεως φό

ρους· οί δύο δε ούτοι φόροι άποφέρουσι μικράν πρόσοδον 
εις τό δημόσιον, έν ώ έν μεν τή Γαλλία, ό έπί τών ποτών 
φόρος άπέφερε ζατά τό 1S75 φο. 386 εκατομμύρια, έν 
δέ τή 'Αγγλία 30 έκατομμύρια λιρών, χαί έν Ρωσσία 
740 έκατομμύρια φράγκων.

Μεθ’όλα ταϋτα, ζατ'ούδένα λόγον δυνάμεθα νά παρα- 
δεχθώμευ ημείς, τό γαλλικόν σύστημα· καθότι παρ’ήμΐν, 
ή μεγάλη μεταζίνησις τών έν λόγω ποτών, δεν είναι ή 
τοϋ οίνου, άλλ ή τοϋ γλευζους, δι'ό έπληρώθη ύπό τοϋ 
χαλλιεργητοϋ ό στρεμματιχός φόρος. Τό γλεϋχος τούτο, 
ώς γνωστόν, μέχρι τέλους Σεπεμβρίου είσάγεται είς με
γάλα δοχεία, εις βαρέλλας, ζαί μετά τήν ζύμωσιν μόνον, 
γίνεται οίνος ρητινίτης ή άκρατος ζαί ζαταναλίσζεται· 
όπως λοιπόν έπιβληθή φόρος έπι τής καταναλώσεως τοΰ 
οίνου, δέον νά καταμετρηθώσιυ αί βαρέλλαι ζαί αί φιάλαι 
ζαί διά σφραγίσεως ή δΓ άλλου άνεξιτήλου σήματος νά 
βεβαιώται ή ταύτότης αύτών.

Άλλ’ή βεβαίωσις αύτη τοϋ έπί τής μιζρομεροΰς πω
λήσεως ζαί καταναλώσεως φόρου, συνεπάγεται μετά τάς 
δηλώσεις τών είς φόρον ύποζειμένωυ, τοσαύτας έρεύνας 
οχληράς ζαί ζαταθλιπτιζάς, τοσαύτας πολύπλοκους δια
τυπώσεις, άπατας, καταχρήσεις ζαί ποινάς, τοσαϋτα έξοδα 
πρός συντήρησιν πολυαρίθμου προσωπικού, ώστε ό φόρος 
ούτος κατέστη ζαί έν αύτή τή Γαλλία, ής τά διοικητικά 
όργανα εύμοιροΰσι καί ίζανότητος και έντιμότητος αναμ
φισβήτητου, αντικείμενου γενικής αποστροφής. Τούτου 
ένεκα, καί τοι άναγνωρίζωυ ότι ό οίνος είναι ζαταλληλο-
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τάτη φορολογήσιμος ούσια, ομολογώ τήν ανικανότητά 
μου πρός διατύπωσιν συστήματος φορολογίας έπί τής 
μιζρομεροΰς πωλήσεως τών οίνων, άπηλλαγμένον τών 
προεζτεθέντων άτοπημάτων, εις ά προσθετέου καί τήν 
λόγω προλήύεως πολυειδών καταχρήσεων, έζχώρησιν τοΰ 
δικαιώματος τοΰ δημοσίου είς ένοιζιαστάς.

Χυρ.πέρ'ζσμ.χ

Έζ τής μελέτης τής οικονομικής ήμών καταστάσεως, 
συνάγεται ότι σωφρονοϋντες καί πρός τό κοινόν συμφέρον 
πολιτευόμενοι δυνάμεθα έντός ού πολλού χρόνου νά άνορ- 
Οώσωμεν τά οικονομικά τοϋ Κράτους. Αληθές ότι σή
μερον οί προϋπολογισμοί ήμών είσίν έτεροσζελεϊς ζαί 
ότι τά έτήσια ελλείμματα ανέρχονται πιθανώς είς 8 ή 10 
έκατομμύρια. ΙΙαρατηρητέον όμως, ότι έν αύτοΐς περι
λαμβάνονται δαπάναι έκτακτοι, είς άς βεβαίως δέν είναι 
δυνατόν νά έπαρζέσωσι τά τακτικά τοΰ Κράτους έσοδα.

Άλλ’άμα παύσωμεν ένεργοϋντες εκτάκτους δαπάνας, 
τοϋτο δέ είναι ζαί έργον συνέσεως καί έργον άνάγκης, ή 
ποθουμέυη ισορροπία τών τακτικών έσόδων πρός τά τα
κτικά έξοδα τοΰ Κράτους δύναται νά ζατορθωθή :

Ιον διά τής φορολογίας τών άνεπαρζώς μέχρι τοϋδε 
φορολογηθέντων καί τών μηδόλως φορολογουμένων 2ον 
διά τής οριστικής διαρρυθμίσεως τών στρατιωτικών έξό
δων μετά τήν λύσιν τοϋ έξωτερικοϋ ζητήματος· 3ον διά 
τής έκ τών χρημάτων τοϋ τελευταίου δανείου έξοφλήσεως 
τών εντόκων γραμματίων, δι’ά πληρώνομευ τόκον 8 0/0, 
έν ω τό πρός τάς πραπέζας χρέος, τό διά τών χρημάτων 
τοΰ δανείου εξοφλούμενου, έπιβαρύνει τό δημόσιον ζαθ'1 
τοΐς 0/θ (*)·  4ον διά τής άνωτέρας τής ύπολογισθείσης 
παραγωγικότητας τών φόρων, plus-value, ήτις έσται λίαν

'·) Οί τόκοι τών ;ντόχ<ον γιτιχαιτίων ύπ«λογίι6ητ»ν Ζ·.ί τϊ. 1879» 
ε·.ς ϊο. USD,000.
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έπαισθητή, έάν έπιληφθώμεν δραστηριώτερον τής ββλτιώ- 
σεως τών μέσων τής συγκοινωνίας, ιδίως δέ τής κατασκευής 
σιοηροόρομων· και 5ον διά συνομολογήσεως δανείου ύπό 
όρους έλαφροτέρους, πρός μόνον τόν σκοπόν τής άποσβέ- 
σεως χρεών συναφθέντων μεν ύπό όρους βαρύτερους, 
έξοφλησίμων δε πρό τής λήξεως τής ταχθείσης προθε
σμίας. Βεβαίως ή προσήκουσα λύσις τοΰ οικονομικού ζη
τήματος είναι δυσχερής, άλλ’ύπάρχει καί έτερον ζήτημα 
δυσχερέστερου τούτου· καί τίς άρά γε περί τά οικονομικά 
σπουοαιως ασχοληθείς δέν άνεμνήσθη τών πολλάκις έπανα- 
ληφθεντων εμβριθών λόγων τοΰ Baron Louis ; « Failes moi 
de la bonne politique, je vous ferai de bonnes finances».

Τω όντι ή παραδοχή πολιτικής πορείας σώφρονος καί 
περιεσκεμμένης καθίσταται σήμερον μάλιστα αναγκαία, 
ότε οί μεν ισχυροί τής γής μεριμνώντες περί τής πλού
σιας κληρονομιάς τοΰ ασθενούς, περικυκλούσι μετ’άγρύ- 
πνου ανησυχίας τήν έπώδυνον κλίνην αύτοΰ, ό δέ έπί τών 
εξωτερικών ύπουργός τής κραταιοτάτης ’Αγγλίας, παρα
βάλλω*;  τούς χριστιανούς τής Ανατολής πρός τήν κατά 
τόν Βυφώνα, εύγενεστέραν κατάκτησιν τοΰ ανθρώπου, 
πρός ίππον, ώραϊον μεν τήν οψιν, άχρηστον δε δι’οδοιπο
ρίαν, άποφαίνεται αύθεντικώς, οτι αί χριστιανικοί αύται 
εθνότητες, καθό ασύντακτοι, ασθενείς και άμοιροΰσαι διοι
κητικών παραδόσεων και δυνάμεως συνεκτικής, άδυνα- 
τοΰσαι νά άντιταχθώσι πρός τήν χριστιανικήν αυτοκρατο
ρίαν, τήν στρατιωτικώς ώργανωμένην, ούδόλως δύνανται 
νά συντελέσωσιν είς τόν ύπό τής Αγγλίας έπιδιωκόμενον 
σκοπόν.

Ούδείς βεβαίως άρνειται ότι οί χριστιανοί τής ‘Ανατο
λής, ύπό τόν βαρύν ζυγόν τής οθωμανικής δεσποτείας 
πρό αιώνων διατελοΰντες, δεν δύνανται νά καταταχθώσι 
σήμερον είς τήν κατηγορίαν τών εύρωστων εκείνων ίππων, 
οΐτινες κατά τήν γνώμην τοΰ εύγενοΰς Μαρκίωνος. μόνοι 
είσίν ικανοί νά φέρωσι τό βαρύ φορτίον δ επιβάλλει αύ- 

τοΐς ή ευρωπαϊκή διπλωματία· άλλ’έάν ύπό τήν εποψιν 
του σωματικού όγκου και τών καταστρεπτικών αρετών 
ούδόλως δυνάμεθα ημείς οί χριστιανοί τής Ανατολής νά 
παραβληθώμεν πρός τήν 'Οθωμανικήν αυτοκρατορίαν, έάν 
άδυνατώμεν νά συντελέσωμεν πρός τόν ύπό τής Αγγλίας 
έπιδιωκόμενον σκοπόν, ένεκα τής οργανικής ήμών ατο
νίας, προσπαΟήσωμεν τούλάχιστον νά άποδείςωμεν ότι 
δυνάμεΟα νά έκπληρώσωμεν έτέρα·; τινά εντολήν εύγενε
στέραν καί θεάρεστο·;, τήν άνίδρυσιν πολιτειών εύκοσμων 
καί τήν κραταίωσιν του χριστιανικού πολιτισμού, έν χώ
ραις πρό αιώνων έρημωθείσαις καί είσέτι έρημουμεναις, 
ύπό τούς βαρείς πόδας τού εύρώστου τών Οθωμανών 
ίππου.

Έν τούτω κεϊται τό πολιτικόν μέλλον τών χριστιανών 
τής 'Ανατολής καί ήμών ιδίως. Έν τούτω κεϊται ή αγάπη 
τής πατρίδος και ή εθνική φιλοτιμία, έν τή πρό τής μοι
ραίους τελεσΟησομένης νέας αναμορφώσεις τών ανατολι
κών πραγμάτων, έμπράκτω αποδείξει, δι'ής Θέλουσι πει- 
σθή καί οί άγαπώντες καί οί ανεχόμενοι καί οί μισοΰντες 
ήμάς, ότι καί τοι ύπεδεέστεροι τών ήμετέρων προγόνων, 
έσμεν κρείσσονες αύτών έν τή πρώτη περιόδου τής παρακ
μής αύτών, ότε ό γεραρός Ισοκράτης αποκαλύπτω·; τά 
αφανή ψυχολογικά έλατήρια τών τότε 'Αθηναίων, έγραφε 
μετά ψυχικού άλγους, περί τής έπαφανεστάτης τών αρ
χαίων πόλεων, τούς έξής πένθιμους λόγους : « ής ήμεϊς 
διεφθαρμένης, ούδέν φροντίζομε·;, ούδε σκοπούμε·; όπως 
επανορθώσουμε·; αύτήν. Αλλ’έπι μεν τών εργαστηρίων 
καθίζοντες κατηγοροϋμεν τών καθεστώτων, καί λέγομεν 
ότι ούδέποτε έν δημοκρατία κάκιον έτεολιτεύθημεν, έν δε 
τοΐς πράγμασι καί ταϊς διανοίαις αις έχομεν, μάλλον αύ
τήν άγαπώμεν τής ύπό τών προγόνων καταλειφθείσης.»

ΙΑ.ΣΟΓΤΣΟΣ.
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ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΗ.

Έδημοσιεύθη ζατ'αύτάς έν Καίρω καταστατική έζθεσις 
τοΰ ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης, περί τών έργασιών τών 
Μικτών Αιγυπτιακών Δικαστηρίων ζατά τό τρίτον δικα
στικόν έτος 1877-78 (*).

(*) Τό οικιστικόν έτο: χοχετχι τήν Ιην Νοε-χίοΐον (v.t.) υ.ιτχ τήν λή 
ςΐν τών ΐιχζ.οπών χρ/ονίνων τήν Ιην ’Ιουνίου.

Άποσπώμεν έξ αύτής π/,ηροφορίας τινας, δεικνυούσας 
τήν επιτυχίαν τής κατά τό 1875 άρξαμένης νά λειτουργή 
δικαστικής μεταρρυθμίσεως έν Αίγύπτω, έπίσης δε καί 
άριθμούς (λ. χ. τών οριστικών αποφάσεων) παρέχοντας 
εις ήμάς τούς έν Έλλάδι διδακτικόν μάθημα περί τής 
ταχείας απονομής τής δικαιοσύνης καί περί τών ευεργε
τημάτων, όσα δύναται νά παραγάγη, Ιον είς καλός έσω- 
τερικός διοργανισμός καί ύποχρεωτική μετά οκταήμερον 
δημοσίευσις τών αποφάσεων και 2ον δικονομία ής αί βά
σεις είσιν : προαπόδειξις, σύντομος διαδικασία ζαί πρό
χειρος έζ τών ένόντων έζδίκασις τών ενστάσεων.

zV'.—1Ιρο>το<ϊεκε?α.

Είς τό ΙΙρωτοδικεϊον 'Αλεξάνδρειάς είσήχθησαν 2,359 
νέαι ύποθέσεις (απέναντι 3,775 τοΰ προηγουμένου έτους), 
καί έξεδόθησαν 1,738 όριστικαί αποφάσεις, ές ών 395 
πολίτικα-, 9G0 έμπορικαί καί 383 είρηνοδιζιαζαί. (Έζ 
τοΰ όΛικοΰ αριθμού τών νέων καί τών μεινασών έζ τοΰ 
προηγότμένου εκκρεμών, 497 είσί μόνον αί προδιζαστι- 
καί, 37 αί συμβιβασθεϊσαι και 739 αί διαγραφεΐσαι).

Μεγαλειτέρα έφάνη έλάττωσις είς τό ΙΙρωτοδικεϊον 
Κάιρου· διότι άν καί προσετέθη άπό Ιανουαρίου μέχρις 
Οκτωβρίου ή δικαιοδοσία τοΰ Πρωτοδικείου Ίσμαηλίας, 

ό αριθμός τών νέων ύποθέσεων άνέβη είς 2,500· ένώ ό 
τοΰ προηγουμένου ήτο 3,090 διά μόνην τήν περιφέρειαν 
Κάιρου. Αί όριστικαί αποφάσεις έφθασαν τόν αριθμόν 
2,140, ές ών 1,004 πολίτικα·, 713 έμπορικαί ζαί 123 
είρηνοδιζιαζαί- (προδιζαστιζαί δέ μόνον 215). Έννοειται 
δέ ότι άμφοτέρων τών δικαστηρίων αί όριστικαί άποφά- 
σεις είσιν έξ ήμισείας περίπου ερήμην ή κατ αντιμωλίαν.

Τοιουτοτρόπως τό καταφανέστερου έξαγόμενον τοΰ άνω
τέρω πίνακος είναι ή έλάττωσις τών ύποθέσεων άπό τοΰ 
τρίτου ήδη έτους τής Μεταρρυθμίσεως (α). Ώς λόγον 
αύτής δίδει ό ύπουργός τό ότι έπεραιώθησαν ήδη αί άπ’άρ- 
χής συσωρευθεϊσαι παλαιαί οίκαι καί ότι τά Δικαστήρια 
είσήλθον είς τήν κανονικήν πορείαν τών συνήθως έγειρο- 
μένων διαφορών. Άλλ'ύπάρχει καί έτερος λόγος τής 
έλαττώσεως (οστις δέν συμφέρει νά όμολογηθή έπισήμως), 
ό έζ τής ύπερβολικής διατιμήσεως τών δικαστικών έξό
δων και δικαιωμάτων διότι, ώς παρετηρήθη, μέτριας πο
σότητος άπαιτήσεις δυσκόλως πλέον είσάγονται, ζαθό 
ύποβαλλόμεναι είς τάς αύτάς τών μεγάλων δαπάνας (β). 
Οί δέ μικροί όφειλέται, οί έχοντες όπωςδήποτε περιου
σίαν έξασφαλίζουσαν τήν άπότισιν τοΰ χρέους, έπτοήθη- 
σαν πολύ μάλλον έζ τής είς τά έξοδα καταδίκης ή εζ τής 
ταχείας τό>ν δικών περαιώσεως, ζαι δειζνύουσι χαρακτη
ριστικήν πρός συμβιβασμόν προθυμίαν.

Κεσαλαιωδώς εϊπεϊν, τά Πρωτοδικεία έπελήφθησαν ζατά 
τό 1877-78 έτος έν όλω 6,267 ύποθέσεων (γ), έξ ών 
!,395 εκκρεμείς έκ τού προηγουμένου, ζαί έπεραίωσαν 
5,325, άφήσαντα εκκρεμείς 942.

«—ΈφετεΙ’ον.
Αντίθετον έξαγόμενον παρουσιάζει ή είς τον δεύτερον

ϊ) Είς τχ έπόαίνχ ετη ή έλάττωσις χύτη έςηζο/.ούΟησε.
(5) Διχοορχ ύπχργει ν.όνον εις τό άνχλογιζόν τέ/.ος τού επιόιζχ,οαε- 

νου ποσοΰ. ί ή 2 0 0, ζ.χτχ/.ογιζό,αενον ιχετχ τήν πχρχλχοήν τοΰ έζτε- 
λ.-στοΰ χπογεχφου.

(γ) 'ϊπολογΐζοντχ:, <./ο. /.?.·. χ. ϋζίγχ ιυυ ·ής Ο|/,χηλ'.α:,
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βώθμόν προσφυγή τών δ-.ζαζομένων· 307 εφέσεις έση- 
μειοϋντο έζζρεμεΐς ζατά τήν 31 ’Οκτωβρίου 1877 είς τό 
πινάκιο·; τοΰ Έφετείου Αλεξάνδρειάς ζαί 364 νέαι ένεγρά- 
φησαν. Έζ τοΰ όλιζοΰ άριθμοΰ διεγράφησαν 22 ζαί έξεδ-- 
κάσθησαν 327, ύπερέχουσαι ζατά 72 τόν αριθμόν τών 
έκδιχασθεισών ζατά τό προηγούμενο·; έτος. Έζ τών άπαγ- 
γελθεισών αποφάσεων, 42 μόνον ήσαν προδιζαστιζαί, αί 
δε λοιπά! 285 όριστιζαί (έξ ών 58 ζατ'ερήμην), διαιρού
μενα-. ζατά τό άποτέλεσμα ώς έξής : 1 53 έπιζυρωτιχαί, 
19 εντελώς άνατρέπουσαι τάς έζζληθείσας, 77 μεταρρυθ- 
μιστιζαί, 20 άζυρωτιχαί τής διαδικασίας ζαί 16 έπί άναρ- 
μοδιότητος, άναύηλαφήσεως ζαί παρεμπιπτόντων ζητη
μάτων.

Αί έζδιζασθεΐσαι εφέσεις εΐχον άπευθυνθή ζατά 152 απο
φάσεων τοΰ ΓΙρωτοδιζείου 'Αλεξάνδρειάς. 1 I I τοΰ έν Καί- 
ρω, 36 τοΰ τής Ίσμαηλίας ζαί αί λο-.παί κατ' αποφάσεων 
τών έγχωρίων παλαιών δικαστηρίων ή δε ζατά μέσον 
όρον χρονική διάρκεια τής έκζρεμότητος τών ύποθέσεων 
εν τώ Έφετείω, είναι αύτη· οκτώ ημερών διά τάς λίαν 
κατεπειγούσας ύποθέσεις, ένός μηνός διά τάς συνοπτικός 
ή απλώς έπειγούσας καί έξ μηνών διά τάς συνήθεις.

Γ’.—Ιιιυικά Τμήματα καί Έπιτροπαί.

Αραστηριώτερον ή κατά τό προηγούμενο·; έτος ειργά- 
σθησαν καί τά Ειδικά Τμήματα τών δικαστηρίων έν Αλε
ξάνδρειά (α). Έκ τών έν τώ πινακίω τοΰ πρώτου βαθμού 
17 \ ύποθέσεων έδικάσθησαν 74 (απέναντι 39 τοΰ προη
γουμένου έτους), έζ δε τών αποφάσεων 48 είσίν όριστιζαί. 
Ιό κατ έφεσ-.ν τμήμα έξεδίζασε σχεδόν πάσας τάς έν τώ 
πιναζ-ω του ύποθέσεις, 9 παλαιός ζαί τάς έγγραφείσας 
ζατά τό διάστημα τοΰ έτους 15· διότι έξέδωζε 21 όπο

φάσεις, έξ ών 13 όριστιζαί, τρεις έξ αύτών άπορριψασαι 
καί δέκα παραδεχΟεισαι καθ'ολοκληρίαν ή έν μέρει τάς 
άγωγάς, διαιρούμενα-. κατ'εθνικότητα τών έ\ αγόντων είς 
δέκα γαλλικός, μίαν αγγλικήν, μίαν ιταλικήν και μίαν 
έλληνικήν.

Έκ τών έν τώ πινακίω τών Επιτροπών 62 ύποθεσεων, 
2 διεγράφησαν καί 37 έξεδιζάσθησαν. Εζ τών εζοοθεισών 
δέ οριστικών αποφάσεων (26 τόν αριθμόν) ούο μόνον 
παρεδέχθησαν καθ’ολοκληρίαν τήν αγωγήν ζαί πέντε έν 
μέρει· δεκαεξ άπέρριψαν τάς άγωγάς καθ'ολοκληρίαν καί 
τρεις άπεφάνθησαν αναρμοδιότητα. Διαιρούνται δε αί 
αποφάσεις αύται κατ'εθνικότητα τών έναγόντων, είς μίαν 
γερμανικήν, τρεις άγγλιζάς, δυο αύστριακάς, τρεις ισπα
νικός, έννέα ιταλικός, δύο γαλλικός, τεσσαρας ελληνικός 
καί δύο ρωσσιζάς.

Λ’__ Λιάφοροι έργασίαι.

Είς τάς έργασίας τών εμπορικών τμημάτων κατατάσ
σονται ώς είκός αί πτωχεύσεις· 31 ήσαν έζζρεμεΐς καί 11 
νέαι έζυρύχθησαν ύπό τοΰ Δικαστηρίου 'Αλεξάνδρειάς, έξ 
ών 33 έξεπεραιώθησαν όριστιζώς. Έπι δε 68 (46 παλαιών 
καί 22 νέων) τοΰ Κάιρου έξεπεραιώθησαν 25.

Είς τάς έργασίας τών τακτικών Πρωτοδικείων προσθε
τέο·; τάς διατάξεις έπ’αναφορά (409 Αλεξάνδρειάς, 107 
Κάιρου), τάς έπί πλειστηριασμοΰ ακινήτων ζαταζυρωτιζάς 
άποφάσεις (91 Αλεξάνδρειάς, 100 Κάιρου),τάς προσωρινός 
άποφάσεις έπί ζατεπειγόντων δικαστικών μέτρων (Ν.·> 
'Αλεξάνδρειάς, 100 Κάιρου) ζαί τήν ύπό τών προέδρων έκ- 
περάτωσιν διοικητικών ύποθεσεων (1080 Αλεξάνδρειάς» 
1100 Κάιρου).

ΊΙ συμβολαιογραφική καί τϋν ύποθηκών υπηρεσία, έρ
γον τών Δικαστικών Γραφείων, έπαρουσίασε σημαντιζω- 
τάτην αύξησιν, καί προβαίνει όσημέραι αύξουσα, άποτέ
λεσμα τής πίστεως ήν εμπνέει ή τών ύποθηκών καί τήςια, Ία οικάζονΐα άπχιίησε;; ζχτχ ΐη: Κυ"'ρ·>·<·ίί<ν; έγ.-:'ΐ;·Λ·χ< π·ο 

τ·'·ς 3:χχστ;χη; ·Λμ;ο =ως.



<76 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝ ΑίΓΓΠΤζϊ.

μεταγραφής ΟεσμοΟεσία. Ό επόμενος συγκριτικός πίνας 
δεικνύει τοΰτο αρκούντως :

Έπιχυρώσει;
Λλεςανορειας Συμοόλχιχ Γποβήζχι Μετχγραφαι υπογραφών

Ιον ετον 386 276 128 —

2ον · 723 928 711 325

3ον » 1030 842 600 192
Κχίρου

Ιον έτος 220 210 160 —
2ον · 587 325 628 1799

3ον « 1816 377 1211 11 30

Ε'.—ΙΙοονοκή κχο Πειθαρχική Λ,ικαιοσΰνη.

Μία μόνον δίκη είς βαθμόν κακουργήματος έπαρουσιά- 
σΟη (ύπεξαίρεσις χρημάτων τοΰ δικαστικού ταμείου)· άλλά 
φυγόντος τοΰ κατηγορουμένου δεν ύπήρξεν ανάγκη συγ- 
καλέσεως τοΰ όρκωτικοΰ δικαστηρίου- καί οί Σύνεδροι 
απήγγειλαν άπόφασιν κατ’ερήμην καταδικάζουσαν είς 7 
έτών είκτήν.

Αί εις βαθμόν πλημμελήματος κατηγορία' (11 Αλε
ξάνδρειάς καί 17 Κάιρου) περιεστράφησαν σχεδόν πάσαι 
είς υφαιρέσεις κατεσχεμένων, έκτός τινων άφορωσών είς 
άντιστάσεις έργω καί λόγω περί τήν έκτέλεσιν, καί έπρο- 
κάλεσαν κατά τό πλεϊστον καταδικαστικάς άποφάσεις είς 
χρηματικήν ποινήν καί φυλακίσεις έβδομάδος, τριών μη
νών καί έξ μηνών (τήν τελευταίαν κατ’έρήμην) κατά 
κατηγορουμένων ιθαγενών ή εύρωπαίων (β).

Ώς πρός τάς πειθαρχικός καταδιώξεις, ή εφαρμογή τοΰ 
νέου εσωτερικού οργανισμού άπεκάλυψε παραβάσεις πλείο
νας ή κατά τά προηγούμενα έτη· 1 1 έξ αύτών έκρίΟησαν 
ύπό τοΰ Έφετείου, είσαχθεϊσαι ένώπιον του, τινες κατ’εύ- 

θείαν, τινές χατ'έφεσιν· 8 άπέβλεπον δημοσίους ύπαλλή- 
λους, τό πλεϊστον κλητήρας, έπί άμελείαις καί έπι άτά- 
κτοις ή ύπερβολικαϊς είσπράξεσιν, αί λοιποί δικηγόρους 
έκ τών όποιων εις μόνον έτιμωρήθη δι’ έπιπλήξεως· II 
είσήχθησαν είς το δικαστήριον ’Αλεξάνδρειάς καϊ 6 είς τό 
τοΰ Κάιρου, άφορώσαι αί τελευταίοι πάσαι ισαρίθμους δι- 
κολάβους, οΐτινες καί κατεδικάσθησαν είς στέρησιν τοΰ 
δικαιώματος τοΰ άντιπροσωπεύειν διαδίχους ένώπιον Πρω
τοδικείου.

ST'. — Εισπράξεις.
Είσήχθησαν είς τό Γενικόν Ταμειον τών Δικαστηρίων

κατά τό έτος 1877-78 γρόσια διατι- 
μήσεως (α)........................................ 10,893,871:32/40

ένω τά τοΰ προηγουμένου έτους άνέ
βησαν είς.......................................... 6,020,727:33/40

Διαφορά γρ. 4,873,143: ./.
Ή έπί πλέον αύτη διαφορά τών εισπράξεων εΰρίσκετα^ 

είς προφανή άντίθεσιν πρός τήν έλάττωσιν τών δικών- προ
κύπτει δέ κατά μέν τήν έκΟεσιν τοΰ ύπουργοΰ τής Δικαιο
σύνης, έκ τών παρουσιασΟεισών κατά τό έτος τοΰτο ση
μαντικών υποθέσεων (έν αίς καί ή σύμβασις Ροσχήλδ), 
καθ’ήμάς όμως έκ τής αύξήσεως τοΰ άριΟμοΰ τών συμ
βολαιογραφικών πράξεων, τών άοορωσών ιδίως είς πω- 
λήσεις καί ύποΟήκας άκινήτων, έπί τών οποίων είσπράτ- 
τονται τέλη πλείονα ή ύπερβολικά, ήτοι ό 0/θ έπι τοΰ 
τιμήματος καί 3/4 0/θ έπί τών ένυποθήκων δανείων.

Άναλυτικώς αί εισπράξεις έχουσι τήν έξής άναφοράν 
πρός τά ειδικά Ταμεία :

Έφετείου...........................................
ΙΙρωτοδιχείου Άλεξχνορεία; .

» Καΐρου..................
" Ίσμαηλίας . . .
• Μανσούρας (6;

1’ρ. Δ. ί78,308.31
« 3,327,114.39
• 6,843,282.17
• 192,859.34
• 52,288.28

Γρ. Δ. 10,893.871.32

(χ Τό αιγυπτιακόν γρόσιον ισοδύναμε·. πρός 30 περίπου έλλην. λεπτά. 

(C) ΊΙ μιχσότης τώ, εισπράξεων τοΰ διαδο/ιχώς έν Ίσμαηλίφ, Καίρω

Em 8-ΦΥΑ. 88 —ΙΟΥΚΙΟΞ. 1S80.

(α) Γνωστόν οτι ή ποινική άρμοδιότη; τών Μικτών Δ.κχστηρίων 

πςριορίζετχι είς -ήν έξχσφάλισιν τής έχτελίσεως τών αποφάσεων.

(6) Mix τών ζχτχοικών «πεβλεπε τόν διοικητήν τού Και'ρου κχ'ι τόν 

Διευθυντήν τή; 'Αστυνομία;, αρνηΟεντας νά χορηγήσωιιν ένοπλον ουνχ- 
Ι*ιν πρός έκτέλεσιν χποφάσεω; επί τής περιουσίας τοΰ άντιυχσιλέως.
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’Αναλυτικότερου δε εξεταζόμενα». προέκυψαν:
sx. καθαρώς δικαστικών τελών. Γρ. Δ.

" συμβολαιογραφικών ποχςεων .... ·

» κλητορικών δικαιωμάτων.......... »

" χαρτοσήμου....................................... »

“ διαφόρων εισπράξεων................. “

• προστίμων καί ποινικών τελών (α) ·

3,463,228.26

4,879,014.26

1,894,390.37

600,642. -

27,866.23

28,728.30

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ
ΠΡΟΣ ΑΡΣΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΓΚΑΟΦΟΡΙΑΣ.

Γρ. Δ. 10,893,871.32

"Ενεκα της αύξήσεως ταύτης τών εισπράξεων, τά Μι
κτά Δικαστήρια (μεθ'όλους τούς καταπληκτικής μεγάλους 
μισθούς τών δικαστών κλπ.) έπήρκεσαν άφ'εαυτών είς τάς 
δαπάνας των, χωρίς νά προσδράμωσιν εις τάς έπιχορη- 
γήσεις τάς οποίας κατά τά προηγούμενα ετη έπεκαλέ- 
σθησαν.

Τό βέβαιον όμως είναι ότι, διά νά άσφαλίσωσιν έτι 
μάλλον τήν ανεξαρτησίαν των άπό τής Κυβερνήσεως και 
άπό τής άπειλουμένης χρεωκοπίας έπενόησαν (ευφυές τα
μιευτικόν πνεύμα) τήν παραδοχήν τών μεταξύ Ιθαγενών 
πωλήσεων. Μεγάλη έντεΰθεν ή γενική ωφέλεια διά τήν 
δημοσιότητα τών τίτλων τής ακινήτου ιδιοκτησίας. Οί 
ιθαγενείς έγκατέλειψαν έντελώς τόν Μεχκεμέν καί πλη- 
ρόνοντες είς τά διεθνή δικαστήρια τό άναλογικόν τέλος 
τής μεταβιβάσεως τών ιδιοκτησιών των, στερούσι μέν αύ
τοϋ τό αιγυπτιακόν δημόσιον ταμεΐον, ύπηρετοΰσιν όμως 
τήν δημοσίαν πίστιν καί έξασφαλίζουσιν οικονομολογικής 
(ίσως καί άκοντες) τήν ΰπαρξιν τών Μικτών δικαστηρίων 
και μετά τήν έπελθοΰσαν ήδη /,ήξιν τής όρισθείσης πρός 
δοκιμήν πενταετίας.

Ε. ΓΑΓΜΕΝΟΠΟΓΑΟΣ.

Χΐί Μανσούρρ, μετατεδέντο; δικαστηρίου δικαιολογεί τήν ϊλλειψ'.ν είδι- 

κωτερων περί τών εργασιών αύτοϋ πληροφοριών έν τή διατριβή ταύτη.

(α) Τά τέλη ταΰτα ηϋξησαν κατά πολύ εις τδ πέμπτον δικαστικόν 

«τος εκ τής τχκτοποιήσεως Πταισματοδικείου 3νΙ τάς άστυνομιχάς 
ααραβάσε.ς.

'Ενδιαφέρουσα είναι ή μελέτη τής κατωτέρω συνοπτικής κατα- 
στχσεως τής 'Εθνικής Τραπέζης κατά τήν 31 Μαρτίου καί 30 'Απριλίου 
1880 σχε-.ικώς πρός το οικοδόμημα τοϋ νόμου τής 18 Απριλίου έ.έ. περί 
δανείου 21,000,000 φράγκων πρός αρσιν τής άναγκαστικής κυκλοφορίας.
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Κατά τήν συνοπτικήν ταύτην κατάστασιν έντός τοϋ 

Απριλίου τό έν κυκλοφορία ποσόν τών Τραπεζικών Γραμ
ματίων ηυξησε μόνον κατά δραχμάς 900,334, άλλά ταύ- 
τοχρόνως έξήχθησαν έκ τής Τραπέξης είς μεταλλικόν και 
συναλλάγματα έπί τοΰ έξωτερικοϋ δραχ. 3,035,200 δπερ 
συνετέλεσεν είς τήν ύποτίμησιν τοϋ έξωτερικοϋ συναλ
λάγματος και τήν διατήρησιν είς τό άρτιον τής άξίας τών 
Τραπεζικών γραμματίων σχετικώς πρός τό μεταλλικόν 
νόμισμα. Μεταξύ τοΰ έκ δραχ. 3.035,206 μεταλλικού 
συμπεριλαμβάνονται και δραχ. 2,064,317 τοϋ δανείου 
τών 60,000,000, αϊτινες έμενον έπί παρακαταθήκη είς 
τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν είς χρυσόν καί αϊτινες έλήφθησαν 
εντός τοϋ 'Απριλίου.

'Εντός τοΰ τελευταίου δεκαημέρου τοϋ μηνός 'Απριλίου 
ή Κυβέρνησις δυνάμει τοϋ άρθρου 5 τοϋ άπό 18 τοϋ αύ
τοϋ μηνός νόμου περί δανείου έξ 21,000,000 φράγκων 
κλπ. ελαοεν έκ τής Έθνικής Τραπέζης έπ'άναγκαστική 
κυκλοφορία τών Γραμματίων της δραχ· 8,776,557. Τό 
ποσόν δέ τοϋτο άπεδόθη είς τήν Κυβέρνησιν ώς έξής : 
Μετατροπή είς τό έπ'αναγκαστική κυκλοφορία δάνειον 
προς την Κυβέρνησιν έντοκων Γραμματίων τοϋ δημοσίου, 
ων κομιστής ήτο ή Εθνική Τράπεζα, έκ δραχ. 5,667,250 
εις μετρητά ήτοι Τραπ. Γραμμάτια, μεταλλικόν ή συναλ
λάγματα έπί τοϋ έξωτερικοϋ δραχ. 3,109,307.

Επειδή έξ ένός μέν ηυξησε τό πρός τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν έπ'αναγκαστική κυκλοφορία χρέος τοϋ δημοσίου, 
οπερ άποφέρει αύτή τόκον πρός 1 τοΐς 0/θ έτησίως κατά 
σραχ. 8,//6,55/ ές ετερου δε άπεσβεσθησαν χρέη άπο- 
φέροντα τόκον πρός 8 τοΐς 0/θ έτησίως έκ δρ· 8,361,829 
ήτοι έντοκα Γραμμάτια τοϋ δημοσίου δραχ· 5,667,250, 
όμολογίαι τοΰ δανείου 26 εκατομμυρίων δραχ. 930,995. 
ιδιαίτερον δάνειον τής Κυβερνήσεως δραχ. 1,566, προεξο
φλήσεις δραχ. 983,591 καί ανοικτοί λ/σμοί καί δάνεια έπί 
ενεχυρω δραχ. 77S,427*  ή μηνιαία ζημία τής Τραπέζης 

έπί της διαφοράς τοΰ τόκου πρός 7 τοΐς 0/θ ανέρχεται 
είς δραχ. 48,777. Έάν δέ ή Εθνική Τράπεζα, όπως δια- 
τηρήση τήν άξίαν τών Γραμματίων της, έςακολουθήση νά 
μήν αύξηση τό έν κυκλοφορία ποσόν αύτών μέχρι τέλους 
Δεκεμβρίου έ. έ. η ζημία αύτής έπι 7 άπό τοϋ Μαιου μή
νας θέλει άναβιβασθή είς δρ. 341,439. Οΰτω δε ή Τρά
πεζα Οά ύποστή ζημίαν άνωτέραν τής ώφελείας τοϋ 
δημοσίου έκ τοΰ τόκου τών έξοφληθεντων ες 8,000,000 
έντοκων Γραμματίων έπί 7 μήνας προς 7 τοις 0/θ άνερ- 
χομένης τής ώφελείας ταύτης είς δρ. 326,666. Τούτων 
ένεκεν νομίζομεν άδικον και εμπαθή τήν κατά τής I ρα- 
πέζης έπίθεσιν δημοσιογραφικών τινων φύλλων, ώς δήθεν 
παοαβλαπτούσης τά συμφέροντα τής Κυβερνήσεως, ενώ 
δύναται τις νά έπικρίνη αύτήν ώς παραμελούσαν τά συμ
φέροντα τών μετόχων αύτής διά τής οιατηρήσεως αδιαθέ
των Τραπ. Γραμματίων 34,245,896 δρ., άτινα ήδύνατο 
νά θέση είς κυκλοφορίαν. Τό ζήτημα τοΰ προνομίου τής 
έκδόσεως Τραπεζικών Γραμματίων είναι όλως διάφορον, 
άλλ’ενόσω κέκτηται ή Τράπεζα τό προνόμιον δικαιούται 
νά ένασκή αύτό, έντός τών νομίμων ορίων. Έάν δμως ή 
Τράπεζα προβή έφεξής είς τήν αύξησιν τών πιστώσεων, 
όπως κάλυψη τήν ζημίαν ταύτην καί θέση ετερα έξ 
8,500,000 ή καί πλείονα τραπ. γραμμάτια είς κυκλοφο
ρίαν, Οά έπέλθη άφεύκτως ή ύποτίμησις τών τραπ. γραμ
ματίων, ή δε ζημία Οά πέση έπί τοΰ κοινού. Τά είς 
κυκλοφορίαν τραπεζ. γραμμάτια κατά τήν 30 άπριλίου 
άνήλθον είς δρ. 51,683,054, άλλ’άφαιρουμένων, τοΰ με
ταλλικού έκ δρ. 19,426,575, τών γραμ. τής Ίον. Τρα
πέζης έκ δρ. 1,359,792 καί τοΰ έπ’αναγκαστική κυκλο
φορία δανείου πρός τήν Κυβέρνησιν έκ δρ. 19,449,774 έν 
όλω δρ. 40,236,141, έξ ών ούδεμίαν σχεδόν πορίζεται 
ώφέλειαν, τό προνόμιον τής κυκλοφορίας τραπ. γραμμα
τίων παρέχει αύτή ώφέλειαν έπί ποσού μόνον 11,446,913 
δραχμών. Έντός τοΰ μηνός άπριλίου ή Τράπεζα έξεποίη-
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σε περί τάς 2,050 ομολογίας τοΰ δανείου τών 26 έχα. 
-μμυριων έπωφελεία ?ράγχων 25 έ?.έχ,στης> s-· 

'-ωΓέν-ό·0007 ε'ς !Ζαν°ν ^P0C Χατ0Χων τών έξοφληθέν- 
Zr - W«™v χαί περιστείλασα τήν υπερτί- 
μησι, ων χρεωγράφων. Έκ τής έκποιήσεως ταύ^ς 
“f’*/  W φρ 51250 . Sf 5.ώθ_ 
ογρατει είσετι ομολογίας τοϋ δανείου τούτου, τών δέκα 
Χαι των τεσσάρων εκατομμυρίων έκ δραχμών 12,426,012 
αν εςακολουθηση έκποιοϋσα αύτάς, δύναται νά περιστέλλη 
-ην υπερτιμησιν τών δημοσίων καί τών λοιπών έν -ή 
άγορα κυκλοφορούντων χρεωγράφων καί μετοχών. 
. Ος ανωτέρω έσημειώθη δυνάμει τοΰ άπό 18 άποιλίου 
2ΐεοοό οοο ΖΡ· δΜί'“ *>

10,000 προς αρσιν της αναγκαστικής κυκλοφορίας 
-ων τραπες. γραμματίων ή Κυβέρνησις κατ’αντίστροφον 
ε -ως προς τήν επιγραφήν τοϋ νόμου τούτου δ^εύθυνσιν, 
α .Λα συμφωνως περίπου πρός τό κείμενον τών άρθρων 5 
ζαι / αύτοΰ, έλαβεν έκ τής Έθν. Τραπέζης δρ. 8,776,557 
ν-ος του άπριλίου έπ’αναγκαστική τών γραμματίων της 

ζ^Λοφορια. Ο νόμος διά τοΰ άρθρου 5 τήν έπ’αναγκα
στική κυκλοφορία λήψιν δανείου έκ τής Τραπέζης, είτε 

ων τους πρό τού συμψηφισμού τών χρημάτων 
-ου οανειου τών 60 έκατομμυρίων εις τά πρός τάς Τρα- 

Ζ-ρεη ττ<ς Κυβερνήσεως προηγούμενους νόμους 
οιων εληφθησαν έκ του δανείου τούτου χρήματα καί 
εοαπανηθησαν οιά τάς άνάγκας τοΰ Κράτους, είτε δ-ά -ό 
ευφημοτερον, μεταμορφόνει είς «διάθεσιν έκ τών παρά τή 

νίκη Τραπε^η χρημάτων τοΰ δανείου τών 60,000 000» 
ενω τα έκ τοΰ δανείου τούτου χρήματα, πλήν 2,127,494 
γαχμων, αιτινες μόναι έμενον είς τήν Έθν. Τράπεζαν 
ζ, χρυσόν επι παρακαταθήκη, ειχον έν μέρει συμώηοισθή 

■ο -<ς προκατοχου Κυβερνήσεως εις τά έπ'άναγκαστ·χή 
κυκλοφορία τών γραμματίων τής Έθν. καί Ίον. Τραπέζης 

νεια, τα χαριν τών έκτάκτων παρασκευών συνομολογη- 

θέντα, έν μέρει δέ ήτοι δρ. 9,000,000 ειχον χρησιμεύσει 
είς έξοδα τοϋ Κράτους. Διά τοΰτο καί έν τή συνοπτική 
καταστάσει τής Έθν. Τραπέζης σημειοΰται κατά τόν άπρί- 
λ'.ον αϋξησις τοΰ πρός αύτήν χρέους τής Κυβερνήσεως 
έπ’άναγκαστική κυκλοφορία έκ ορ. 8,776,557 όσας ακρι
βώς έλαβεν, ή δι’ών έπιστώθη είς άλλας μερίδας ή Κυ- 
βέρνησις ώς άνωτέρω έξηγήθη. Πρός τούτοις έντός τοΰ 
άπριλίου έλαβεν ή Κυβέρνησις έκ τής Τραπέζης καί τό 
είς χρυσόν μένον παρ’αύτή άσυμψήφιστον ύπόλοιπον τοΰ 
δανείου τών 60 έκατομμυρίων έκ δραχ. 2,064,317, ήτοι 
έλαβεν έν ολω δραχ. 10,840,874. 'Επειδή δέ κατά τό 
αύτό διάστημα έξωφλήθησαν έντοκα γραμμάτια τοΰ δη
μοσίου Ταμείου έκ δραχ. 8,409,620 δραχμαί 2,431,254 
έχρησίμευσαν είς πληρωμήν έξόδων τοΰ προϋπολογισμού 
καί άλλας τοΰ δημοσίου άνάγκας, άλλως τό Κεντρικόν 
Ταμειον δέν έδύνατο ν’άναπετάση τάς πύλας αύτοΰ είς 
τούς δικαιούχους πρός άνέκφραστον αύτών χαράν, βαθεΐαν 
όμως θλίψιν εκείνων, οΐτινες ώς πηγήν πλούτου έχουσι 
τήν στενοχώριαν τού Ταμείου. Έντεΰθεν προκύπτει, ότι 
τό έντός τοϋ Μαίου έξαχθέν είς χρυσόν καί άποσταλέν 
πρός άνταλλαγήν τών έν Ιταλία κυκλοφορούντων Ελλη
νικών άργυρών κερμάτων ποσόν, είναι άλλο παρά τήν έν 
τή Τραπέζη έκ τοΰ δανείου τών 60 έκατομμυρίων είς 
χρυσόν συνισταμένην παρακαταθήκην έκ δρ. 2,127,494 
(όρα συνοπτικήν κατάστασιν Έθν. Τραπέζης μηνάς μαρ- 
τίου), έξ ής ώς άνωτέρω έρρέθη έλήφθησαν δρ. 2,064,317. 
Επομένως πιθανώτερον είναι, ότι ή Έθν. Τράπεζα, άγνω
στον άν καί έπί τίσιν όροις, συνήνεσε ν’άντικαταστήση 
μέρος τού είς χρυσόν συνισταμένου μεταλλικού άποτα- 
μιεύματος αύτής διά τών άργυρών έ).ληνικών κερμάτων.

"Οπως σημειώσωμεν κατά πόσον διαφέρει τού τρόπου 
τής ύπό τής Κυβερνήσεως έκτελέσεώς του τό γράμμα τοΰ 
άπό 18 Άπριλίου νόμου μεταφέρομεν, τά άρθρα 5-7 αύ- 
τοϋ, έχοντα ώς έξής :
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Αρθρον ΐίον.—’Επιτρέπεται εις την Κυβέρνησιν νά διαθί- 
ση έχ τών παρά τή ’Εθνική Τραπέζη χρημάτων τοϋ δανείου τών 
φράγκων 60,000,000 ποσόν δραχ. 12,000,000 πρδς εξαγοράν 
ολοκλήρου τοΰ ποσού τών ίν κυκλοφορία εντόκων γραμμα
τίων τοΰ Δημοσίου.

’Άρθρον <»ον.—Τδ ποσδν τών εντόκων γραμματίων, άτινα 

επιτρέπεται είς τήν Κυβέρνησιν νά διατηρή ίν κυκλοφορία, δέν 
δύναται νά υπερβαίνη τάς δραχμάς 4,000,000.

'Άρθρον Τον.—’Επιτρέπεται εις τήν Κυβέρνησιν νά δια· 
θέση μέρος ή τδ ολον τών μήπω διατε&εισών 24,000 ομολογιών 
τοϋ δανείου τών φράγκων 60,000,000 καί νά παραλάβη ίκ τών 
παρά τή Εθνική Τραπέζη επί παρακαταθήκη υπαρχόντων χρη
μάτων ίκ τοΰ αΰτοΰ δανείου δραχ. 2,000,000, όπως δι’αΰτών 
ίξοφληθώσιν αί πρδς τάς ειρημίνας Τραπέζας όφειλαΐ τής Κυ
βερνήσεως πρδς τήν άρσιν τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, τδ δέ 
υπόλοιπον χρησιμεύση εις πληρωμήν τακτικών εξόδων τοΰ Κρά
τους ίκ τών άναγεγραμμένων ίν τοϊς προϋπολογισμοϊς αΰτοΰ κατα 
τάς διατάξεις του νόμου περί δημοσίου λογιστικού.

Έκ τοΰ συνδυασμού τών άρθρ. 5 καί 6 προκύπτει, 
δτι ή Κυβέρνησις έδύνατο νά λάβη έζ τής Εθνικής Τρα
πέζης μέχρι 12,000,000, άλλά προς έξόφλησιν ολοκλή
ρου τού ποσού τών έντοκων γραμματίων. Επομένως τά 
απέναντι τών 12 εκατομμυρίων λαμβανόμενα χρήματα 
έδει άποζλειστικώς νά χρησιμεύσωσιν είς έξόφλησιν καί 
άπομάκρυσιν έκ τής κυκλοφορίας ίσου ακριβώς ποσού 
έντοκων γραμματίων. Καθά όμως άνωτέρω εϊρηται έντός 
τοΰ άπριλίου ή Κυβέρνησις έλαβεν απέναντι τών 12 έκα- 
τομμυρίων δραχμάς 8,776,547 έξώφλησε δ’έντοκα γραμ
μάτια (ϊδε «’’Ωραν» I I Μαιου) δραχ. 8,422,670, ώστε 
έλαβε καθ’ύπέρβασιν δρ. 353,887 πλήν τής εις χρυσόν 
έζ δρ. 2,064,317 παρακαταθήκης. Έάν δε ληφθή ύπ ό
ψιν ή έν τή «“Ωρα» τής 18 μαιου σημείωσις τής ζινή- 
σεως τών έντοκων γραμματίων, ύπήρχον έν κυκλοφορία 
τοιαϋτα ζατά τήν 15 Μαιου έκ δραχ. 3,874,495, άρα 
μέχρι τών 12,000,000 ή Κυβέρνησις έδύνατο νά λάβη
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δρ. 8,125,605, λαβούσα οέ μέχρι τέλους άπριλίου δρ. 
8,776,557 καί άν λεπτόν δέν έλαβεν έντός τοΰ Μαιου 
άπέναντι αύτών, ύπερέβη τά όρια τοΰ νόμου ζατά δραχ
μάς 651,052.

Περί έντοκων γραμματίων προκειμένου παρατηρεϊται 
ότι εις έντοκα γραμμάτια τού δημοσίου εΐχον, ώς γνω
στόν, διατεθή χρήματα, άνήκοντα είς λιμένας καί προκυ
μαίας καί είς ευεργετικά Ταμεία και άλλα κοινωφελή 
ιδρύματα, τών όποιων οί επίτροποι, όπως άποφύγωσι τάς 
διατυπώσεις καί τήν φροντίδα τής μετατροπής τών έντο
κων γραμματίων είς άλλα τοζοφόρα χρεώγραφα τής Κυ
βερνήσεως, ών ή άξία διαχυμαίνεται, Οά έστερξαν μέ ζη
μίαν τών ιδρυμάτων είς τήν άνανέωσιν τών εντόκων 
γραμματίων έπί τόκω 4 0/θ. Είς ταϋτα ζατά μέγα μέρος 
άποδοτέον τήν επιτυχίαν τής άνανεώσεως έντοκων γραμ
ματίων έπι τόκω 4 τοϊς 0/θ μετά τόν περιορισμόν μάλι
στα αύτών κατά 8,000,000 δραχμάς. Ό έν Παρισίοις 
άνταποχριτής τού «Οικονομολόγου τού Λονδίνου», γρά- 
φων ποτέ περί τών μερισμάτων και τής άγοραίας άξίας 
τών μετοχών τής Γαλλικής Τραπέζης, προσέθετε « ή 
άγορά έν τούτοις, καθ’όσον άφορα τάς μετοχάς τής Γαλ
λικής Τραπέζης είναι τοσοΰτον περιωρισμένη έκ τής τη- 
ρήσεως μεγάλου αύτών άριθμοΰ παρά έπιτρόποις, ίδρύ- 
μασι κτλ. καθισταμένων ούτως άναπαλλοτριώτων, ώστε 
ή άγοραία των άξία μικρόν έπηρεάζεται έκ τοΰ μερίσμα
τος.» Τοιοΰτόν τι συμβαίνει καί παρ'ήμΐν καί είς τάς 
μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης πλειότερον δέ είς τά έν
τοκα γραμμάτια.

Καί έτερος λόγος τής άνανεώσεως τών έντοκων γραμ
ματίων έπί τόκω 4 0/θ δυνατόν νά ύπάρχη και ούτος 
είναι ή πιθανωτάτη άδυναμία τοΰ Ταμείου είς τήν έξαρ- 
γύρωσιν αύτών μετά τήν λήξιν τής πρώτης τριμηνίας, 
ότε κατ’άνάγκην ή Κυβέρνησις θέλει Αναβιβάσει τόν τό
κον αύτών. 'Αφού τά δημόσια χρεώγραφα έπί τή τρε-
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χούση αυτών έν τή άγοοά άξία άποφέρουσι τόκον 8 περί
που τής Ο/θ δέν ήτο σπουδαϊον νά φρονή ή Κυβέρνησις, 
ότι ή πίστις αύτής έπί τοσοΰτον ύψώθη ζαί τά κεφάλαια 
έπί τοσοΰτον ηυξησαν, διότι άμφότεροι οί όροι ούτοι 
απαιτούνται, ώστε νά δανείζηται πρός 4 0/θ. 'Ο «Οικο
νομολόγος τοΰ Λονδίνου» έν τώ ούλλω αΰτοΰ τής 1ης 
Μαιου ζαί έν κυρίω άρθρω περί μετατροπής χρεών τής 
Αγγλικής Κυβερνήσεως προοιμιάζεται ώς έξής : «Λόγος 
γίγνεται περί έλαττώσεως τοΰ όρου τοΰ τόκου τών δη
μοσίων χρεών, άλλά φαίνεται λίαν άπίθανον, έάν μή καί 
έντελώς αδύνατον, ότι μεγάλη τις έλάττωσις δύναται διά 
μιας νά έπιτευχθή. To 1853 ότε ό ζ. Γλάδστων έδημιούρ- 
γησε κεφάλαιον έπί τόκω 2 1 |2 τοΐς (ή θ διά τής μετατροπής 
~οΰ South Sea Stock καί ετέρων μικρών χρεών, τά δημό
σια χρέη έπί μακράν διετηροΰντο έν υπερτιμήσει άνωτέρα 
ή ζατά τό ένεστώς, τής άνωτάτης τιμής τών παγίων 
χρεών (άτινα άποφέρουσι τόκον πρός 3 τοΐς 0/θ) ούσης 
ζατά μέν τό προηγούμενο·/ έτος λ. 102 ζατά δε τό 1853 
λ. 101 (ήτοι λ. 2 καί I άνω τοΰ αρτίου), ένώ ή άνωτάτη 
τιμή είς ήν προσφάτως έφθασαν είναι πολύ κατωτέοα 
(λ. 99 ήτοι λ. 1 ύπό τό άρτιον).

Ό τόκος επομένως τών έντοκων γραμματίων δεν δύ
ναται ή νά βαδίζη παραλλήλως τώ τόκω τών λοιπών 
χρεών τοΰ δημοσίου, έπί τής άγοραίας αύτών άξίας ύπο- 
λογιζομένω, ή δέ διά τούς άνωτέρω έκτεθέντας λόγους 
κυκλοφορία ποσού τίνος έντοκων γραμματίων έπί τόκω 
μιχροτέρω άποτελεϊ έξαίρεσιν λίαν περιωρισμένην καί 
κατάστασιν ούχί διαρκή.

Προβαίνοντες νΰν είς τήν έξέτασιν τοΰ λοιποΰ Οικο
νομικού οικοδομήματος, τοΰ διά τοΰ νόμου τής 18 άπρι
λίου άνεγερθέντος καί ώς άφετηρίαν τήν αύτήν συνοπτι
κήν κατάστασιν τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 30 άπριλίου 
έ.έ. λαμβάνοντες, παρατηροΰμεν, ότι έκ τοΰ δανείου τών 
21 έκατομ. φράγκων τό δημόσιον Ταμεϊον θέλει είσπραςει 

πρός φράγκα 425 καθ’έκάστην τών έκ 500 φρ. 42,000 
ομολογιών δραχμάς 19,992,000 έκ δέ τής έκποιήσεως 
τών 24,000 ομολογιών τοΰ δανείου τών 60,000,000, 
ύπολογιζομένων καί τούτων πρός 425 φράγκα καθ’έκά- 
στην ομολογίαν δρ. 11,424,000, όμοΰ δρ. 31,416,000.

Έκ τοΰ ποσοΰ τούτου άφοΰ άφαιρεθώσι δρ. 19,449,774 
όσαι έπ’άναγζαστιζή κυκλοφορία τών γραμματίων της 
οφείλονται είς τήν Έθν. Τράπεζαν ζατά τήν συνοπτικήν 
κατάστασιν τής 30 άπριλίου δρ. 4,741,686, αϊτινες οφεί
λονται έπ’άναγζαστιζή κυκλοφορία τών γραμματίων της 
είς τήν Ίον. Τράπεζαν ζαί δρ. 1,972,309 δι’ιδιαίτερο ν 
χρέος πρός τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, ήτοι έν όλω δραχ. 
26,163,769 ύπολείπονται ζατά τήν πρώτην Μαιου 
μετά τήν έξάντλησιν καί τών δανείων τούτων άμφοτέρων, 
δρ. μόνον 5,252,231, άς καί μόνας έχει ή Κυβέρνησις 
πέραν τών κυρίων έσόδων δι’άπάσας τάς μέχρι τέλους 
τοΰ 1880 άνάγκας της. Άλλ’άν τό έπιζουρικόν τοϋτο 
ποσόν Οέλη έπαρκέσει, είναι λίαν άμφίβολον, ή δέ συνο
πτική χατάστασις τής Εθνικής Τραπέζης ζατά τήν 31 
Μαιου θέλει παράσχει νύξιν τινά, δειζνύουσα έάν καί κατά 
πόσον περιωρίσθη έντός τοΰ Μαίου.

Διά τής πραγματοποιήσεως τοΰ Δανείου τών 21 έκα- 
τομμυρίων φράγκων ζαί τής έκποιήσεως τών 24 χιλιάδων 
ομολογιών τοΰ δανείου τών 60 εκατομμυρίων, ών τό 
προϊόν είναι, ώς εϊπομεν, προδιατεθειμένου, τά έξοδα τοΰ 
Κράτους θέλουσιν αύξήσει πρός πληρωμήν τών τόκων 
καί χρεολυσίων κατά δρ. 2,457,840 έτησίως, ώστε τό 
1881 θ’άνοιξη μέ έλλειμα πολύ άνώτερον, νέον δέ δά
νειον, άν θεωρηθή κατορθωτόν, ή αύξησις τών έντοκων 
γραμματίων τοΰ δημοσίου θέλουν εισθαι άφευκτα, επιφυ
λάσσεται δέ είς τήν Κυβέρνησιν, ήτις θά συντάξη τόν 
προϋπολογισμόν τοΰ 1881, τό άντιδημοτιζόν καθήκον τής 
αύξήσεως τών πόρων τοΰ Κράτους δι’έπιβολής φόρων.

Κατά τόν χρόνον τών περί διαρρυθμίσεως τών δανείων



488 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
ΕΘΝ. ΤΡΑΠ. ΚΑΙ ΔΑΝ. ΠΡΟΣ ΑΡΣΙΝ ΑΝΑΓΚ. ΚΥΚΑΟΦ. 189

των 1824 και 1825 διαπραγματεύσεων ό «Οικονομολόγος 
του Λονδίνου» έμέμφετο της Ελληνικής Κυβερνήσεως, 
ως επιδιωκούσης τόν συμβιβασμόν πρός τόν σκοπόν του 
/ α?οιχ ή αυτή σταδιον έν τοϊς χρηματιστήριοις τής Εύ- 
ρωπης πρός συνομολόγησιν νέων δανείων, όπως κάλυψη 
τα ελλείμματα τών απολογισμών της. Δοθείσης δέ μετά 
ταυτα είς τό αύτό φύλλον αφορμής έκ τίνος έκθέσεως 

τών Οικονομικών τής 'Ελλάδος τοϋ κ. Mounsey γραμ- 
ματεως της ενταύθα αγγλικής πρεσβείας, δημοσιευθείσης 
εν τινι Κυανή διά τό Κοινοβούλιον Βίβλω, έπανέλαβε τά 

: Κ ?τΙ ή πρότασις περί τακτοποιήσεως
•ου ε «Αηνικοΰ δανείου, παρετηρήσαμεν, ότι εν έκ τών 

Χυριωτερων προσκομμάτων κατά τής διαρρυθμίσεως ήτο 
■ο οτι οεν έληφθη πρόνοιά τις πρός έξασοάλισιν τών 
μετατραπησομένων χρεών. Ή Ελλάς, έγράφομεν, ούδέν 
επληρωσε κατά τά παρελθόντα έτη είς τούς' ομολογιού
χου^ και εαν νϋν πρόσθεση 75,000 λίρας κατ’έτος χωρίς 
υαυςηση κατ’άναλογίαν τούς φόρους, τό έτήσιόν ττς έλ
λειμμα θελει κατά πολύ αυξήσει. Άλλά περί φοοολογίας 

ου.ο μ-.α Λεςις έρρέθη. Τό δέ αποτέλεσμα, όπεο μετά 
Αυπης προεβλέπομεν, ύπήρξεν ακριβώς, όπως ύπελογίσα- 
ίΧΓ ■ ■ ΠεΡιπλέον ό κ. Mounsey δίδει ώς γνώμην
•ων Ελλήνων πολιτικών οικονομολόγων, ότι άν κατεβά- 
>ετ° πΡ°σπάΟεία’ τά έσ°δα έδύναντο ν’αύξήσωσι

Χατα 200,000 ή 300,000 λίρας. Καί έο όσον ή Ελλά-

-, , ·*1.  /“ έζπληρώσγ] τάς υποχρεώσεις αύτής, ή
• ίμιοτης της ως πρός τάς προθέσεις καί τήν οικονομικήν 
ικα/οτη.α της διατελοϋσιν ύπό άμφισβήτησιν.»

Εκ του οανείου τών 21 έκατομμυρίων φράγκων ή Έθν. 
. ραπε^α ανεοεχθη νά πραγματοποιήση 35,097 όμολο- 

2 ’°ί ’θ:"1,772’ _άλλ έ-ειδή ήδη οφείλονται
■ ”1,422,083, θελει συμψηφίσει τάς άνωτέρω
μο·ογιας, έφ’ών θά λαμβάνη έτησίως τόκον δραχμάς 

1,285,092 ήτοι μικρόν τι πλέον τών 7 0/0 καί περι- 
πλέον τάς άμοιβάς τών κ)«ηρουμένων ομολογιών. Ένώ 
δέ, ώς άνωτέρω έρρέθη, διά τής μετατροπής τών έντοκων 
γραμματίων είς δάνειον έπ'άναγκαστική κυκλοφορία ή Τρά
πεζα ζημιοΰται, έφ’όσον δέν θέτει είς κυκλοφορίαν ίσον 
ποσόν γραμματίων της πέραν τοϋ πρό τής μετατροπής 
ταύτης κυκλοφοροΰντος, τήν διαφοράν τοϋ τόκου, τήν 1 
ίανουαρίου 1881 διά τής μετατροπής τοΰ έπ'άναγκαστική 
κυκλοφορία δανείου είς ομολογίας τοϋ δανείου τών 21 
εκατομμυρίων θέλει απολαμβάνει τόκον υπέρ τά 7 0|θ· 
έπί δρ. 19,449,774, τό δέ δημόσιον μετά τόν συμψηφι
σμόν τών 35,697 ομολογιών τοΰ δανείου τών 2 I έκατομ. 
θέλει οφείλει προσέτι είς τήνΈθ. Τράπεζαν δρ. 4,430,311, 
άς θέλει αποδώσει έκ τοϋ προϊόντος τής έκποιήσεως τών 
24 χιλιάδων ομολογιών τοΰ δανείου τών 60 έκατομμυρίων.

Ή Ίον. Τράπεζα άνεδέχθη έπίσης νά πραγματοποιήση 
τό ύπόλοιπον έξ 6,303 ομολογιών τοϋ δανείου τών 21 
έκατομμυρίων ήτοι δρ. 3.000,228, άλλά και αύτη θέλει 
συμψηφίσει τό ποσόν τοϋτο είς τήν έκ δρ, 4,741.686 
οφειλήν τής Κυβερνήσεως, ώστε καί είς αύτήν θέλουν 
άποδοθή έκ τοϋ προϊόντος τών έκποιηθησομένων 24,000 
ομολογιών τοΰ δανείου τών 60 έκατομ. δραχ. 1,741,458 
όπως άρθή ή αναγκαστική κυκλοφορία τών γραμματίων 
αύτής.

Ή νϋν κυβέρνησις, ώς άντιπολίτευσις πρώην, ειχεν είς άέ- 
ναον κίνησιν τάς ύπηρεσίας όλων τών ύπουργείων, όπως 
παρέχωσιν αύτή στατιστικούς πίνακας πεοι διαφόρων άν- 
τικειμένων ούσιωδών καί μή. "Εν λοιπόν έκ τών πρώτων 
έργων της, έλθούσης είς τήν έξουσίαν, ήτο, φρονοΰμεν, 
νά καταστήση είς τό κοινόν γνωστήν τήν αληθή τοΰ Δη
μοσίου Ταμείου κατάστασιν, όποιαν εύρεν αύτήν, άφοϋ 
μάλιστα διημφισβήτησεν άπό τοϋ βήματος τής Βουλής 
την ακρίβειαν απάντων τών ύπό τής προκατόχου Κυ- 
δερνήσεως παρουσιασθέντων λογαριασμών, νά κατα- 
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χαταδείξη όπόσον χαί όποιον είναι τό έλλειμμα τοϋ Τα
μείου χαί νά έξαχολουθή δημοσιεύουσα χατά συντόμους 
περιόδους, χατά τό παράδειγμα τών Κυβερνήσεων τών 
πεπολιτισμένων Έθνών, τήν κατάστασιν τοϋ Ταμείου χαί 
τήν κίνησιν τών εισπράξεων καί πληρωμών, δπως παρέ/η 
τά μέσα τής έκτιμήσεως τών μέτρων αύτής καί ασφαλή 
οδηγόν είς τούς δανειστάς τοϋ Δημοσίου ταμείου, ή αξία 
τών χρεωγράφων τοϋ όποιου ούσιωδώς επηρεάζεται έκ 
τής οικονομικής τοΰ Κράτους καταστάσεως χαί τών άπο
τελεσμάτων τών κυβερνητικών μέτρων. Ό σοφός συγγρα- 
φεύς τής 'Ιστορίας τής Γαλλικής Έπαναστάσεως τοϋ 1879 
Mignet έν τή εισαγωγή αύτής λέγει : « Toutes les fois que 
le gouvernement n’a pas assez. et qu’il demande, s’il s’adresse 
au preteurs, il leur doit son bilan ...» Ή προηγούμενη 
Κυβέρνησις έδαπάνησεν έκ τοϋ δανείου τών 60 έκατομ
μυρίων φράγκων, ασχέτως πρός τάς δαπάνας τών έκτά
κτων προπαρασχευών, δραχ. 9,000,000, ή δέ νΰν Κυ- 
βέρνησις ελαβεν έκ τής Τραπέζης έν διαστήματι δέκα 
μόνον ημερών 10,840,871- έάν δε είς ταΰτα προστεθώσι 
και τά περισσεύματα τών μέχρι τής χρήσεως 1878, και 
ταύτης συμπεριλαμβανομένης, χρήσεων περισσεύματα 
τών απολογισμών έκ δρ. 8,153,046 άποτελεϊται ποσόν 
έκ δρ· 27,993,920 είς δ δεν δύνανται ποτέ ν’άνέλθωσι τά 
ελλείμματα τών χρήσεων 1879 καί 1880. Ποϋ λοιπόν 
έδαπανήθησαν τά πέραν τών έλλειμμάτων τών χρήσεων 
τούτων χρήματα; Τό έκτός τών απολογισμών βάραθρον 
τοΰτο πρέπει νά καταδειχθή, νά καταμετρηθή τό άπλήρω- 
τον είσέτι κενόν αύτοΰ καί νά γνωσθή άν ΰπόκειται καί 
εις οποίας αυξομειώσεις.

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΑ.

Είναι τοιαύτη ή σχέσις τής ταχείας συγκοινωνίας 
πρός τήν ταχείαν άνάπτυξιν τοΰ πολιτισμού, ώστε ή ιστο
ρία τής σιδηροδρομίας έν γένει δύναται νά άποτελέση 
σπουδαιοτάτην καί μεγαλοπρεπεστάτην σελίδα έν τή κα
θόλου έπιδόσει τοΰ Ανθρωπίνου γένους. Ύπό τήν έννοιαν 
ταύτην ή ιστορική αύτη έρευνα μετέχει έξόχως φύσεως 
άπογραφικής, νομίζομεν δέ ότι δύνανται ικανόν φώς νά 
ρίψωσιν αί επόμενα*,  άπό τών τελευταίων καταστατικών 
ερευνών πληροφορία*.,  τάς όποιας ή έπιστήμη οφείλει είς 
είδικάς μελέτας τοΰ Poor και είς έπισήμους διά τινα τών 
κρατών δημοσιεύσεις.

Είς 313,542 χιλιόμετρα ύπελογίζετο κατά τό 1876 ή 
εκτασις τών άπανταχοΰ τής γής σιδηροδρομικών τής συγ
κοινωνίας γραμμών, έκ τών οποίων 151,306 έν Ευρώπη, 
112,318 έν Αμερική, 13,228 έν 'Ασία, 692 έν ’Αφρική 
καί 3,998 έν Ωκεανία. Έάν τόν ολικόν άριθμόν τής 
κατά τό 1876 σιδηροδρομίας θελήσωμεν νά συγκρίνωμεν 
πρός άρχαιοτέρας έποχάς, έχομεν τά έξής σημεία συγκρί- 
σεως· κατά τό 1845 ύπελογίζοντο είς 16.943 χιλιόμετρα 
αί καθ’άπασαν τήν οικουμένην σιδηροδρομικά*,  γραμμαί, 
κατά τό 1850 είς 38,004, κατά τό 1855 είς 66,785, κατά 
τό 1860 είς 106,820, κατά τό 1865 είς 1 13,876, κατά τό 
1870 είς 209,658, κατά τό 1875 είς 296,187 καί κατά 
τό 1876 είς 313,542.

’Ιδιαιτέρως ή έν Εύρώπρ αϋξησις τής σιδηροδρομίας 
ήκολούθησε τήν έπομένην κλίμακα· τώ 1845 ύπελογίζοντο 
αί σιδηροδρομικά*,  γραμμαί της είς 9,115 χιλιόμετρα, τώ 
1850 είς 23,083, τώ 1855 είς 33,176, τώ 1860 είς 
51,011, τώ 1865 είς 74,459, τώ 1870 είς 104,120, τώ 
1875 είς 142,722 καί τώ 1876 είς 151,306. — Ή έν 
’Αμερική πρόοδος αναπτύσσεται ως έξης κατα τάς έ*»  λό-
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γω πενταετίας· τώ 1845 έλογίζοντο αί σιδηροδρομικά! 
γραμμαιτης είς 7,828 χιλιόμετρα, τώ 1850 είς 14,921, 
τω 1855 είς 33,148, τω I860 είς 53,671, τώ 1865 είς 
62,116, τω 1870 είς 93,643, τώ 1875 είς 135,625 καί 
τώ 1876 είς 142,318. — Ή έν ’Ασία σιδηροδρομία άπό 
250 χιλιομέτρων τώ 1855 άνέβη είς 1,329 τώ I860, είς 
5,594 τω 1865, είς 8,246 τώ 1870, εϊς 11,946 τω 1875 
καί είς 13,228 τω 1876. — 'II έν ‘Αφρική σιδηροδρο- 
μία έλογίζετο άπό 146 χιλιομέτρων τω 1855 είς 445 
τώ 1860, είς 864 τώ 1865,’είς 1,776 τω 1870, είς 2,474 
τω 1875, είς 2,692 τώ 1876. — Ή έν Ωκεανία σίδηρο- 
δρομία άνεπτύχΟη γενναιότερον τής έν ’Αφρική, διότι άπο 
55 χιλιομέτρων τώ 1855 άνέβη είς 363 τώ I860, είς 
843 τω 1865, είς 1,873 τώ 1870, είς 3,420 τώ 1875 και 
είς 3,998 τώ 1876.

Λεπτομερεστέρα έκΟεσις τής κατά πάσαν έν Εύρώπη 
χώραν σιδηροδρομίας τοΰ 1876 έχει ιδιαίτερον ένδια- 
φέρον. Τοιουτοτρόπως 29,167 χιλιόμετρα έν Γερμανία- 
27,147 έν Αγγλία· 22,668 έν Γαλλία· 21,923 έν Ρωσ
σία· 11,090 έν Αύστρία- 8,045 έν Ιταλία- 6,579 έν Ισπα
νία- 6,437 έν Ούγγαρία· 4,155 έν Σουηδία- 3,645 έν 
Βελγίω· 1,938 έν‘Ελβετία- 1,746 έν 'Ολλανδία· 1,595 έν 
Τουρκία· 1,443 έν Πορτογαλλία· 1,429 έν Δανία· 1,526 
έν Ρουμανία- 591 έν Νορβηγία· 271 έν Αουίεμβούργω· I I 
έν 'Ελλάδι. Πόσον έτι ύπολείπεται διά τήν χώραν ταύτην 
έπί τοΰ ζητήματος τής ζωτικής συγκοινωνίας! Μόνον 
πρός τήν Βαρβάδην, νήσον τών Άντιλλών, ήτις ούσα έκ
τάσεως 8 τετραγωνικών μυριομέτρων έχει 10 χιλιομέ
τρων σιδηρόδρομον, δύναται νά συγκριΘή ή 'Ελλάς. Τί δέ 
νά είπη τις περί τών Ηνωμένων Πολιτειών άριΘμουσών 
123,952 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, ίσον σχε
δόν ποσόν πρός τό τής Εύρώπης ολοκλήρου, αί μάλλον 
ανεπτυγμένα·. χώραι τής όποιας μόλις είς τό πέμπτον 
φΘάνουσι τόν δημοκρατικόν τής Αμερικής κολοσσόν !


