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ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

"Οπως τά άτομα ουτω καί τά έθνη διατελοϋσι πρός άλ· 
ληλα ύπό τήν έπιρροήν τριών μεγάλων έλατηρίων, έξ ών τό 
μέν ανήκει είς τούς δεσμούς τοϋ αίματος, τό δέ είς τούς δε
σμούς τών ιδεών, τό δε είς τούς δεσμούς τών συμφερόντων. 
’Έθνη τής αύτής καταγωγής συναντώνται πλειότερον έν τή 
όδφ τής έπικοινωνίας. Καί δταν τά αύτά πάθη, αί αύταί 
ίδέαι κυριεύωσι μεταξύ τών έΟνών, ή Ούρα τής συμμαχίας 
είναι ήδη ανοικτή πρό πάσης υπογραφής συνθηκών καί πρω
τοκόλλων. Τέλος τά συμφέροντα άποτελοϋσι τόν ισχυρότατου 
παράγοντα τής διεθνούς ζωής όπως καί τής ατομικής, τάς 
όποιας άδιακόπως ύφαίνει ή συναλλαγή διά τών απείρων αύ
τής έφοδίων.

Ή πατριαρχική κοινωνία αποτελεί τον πρωτογενή τύπον 
τής έθνικής οικογένειας. Ή οικογένεια συσφίγγεται έν τή πε- 
ριόδφ ταύτη, καί ή φυλή, τήν οποίαν παράγει, δύναται νά 
υποδιαιρήται, χωρίς νά άποβάλη τό κέντρον έκ τοϋ οποίου 
άπεχώρησε. Βεβαίως δέν λείπουσιν οί πόλεμοι μεταξύ τών 
ομοφύλων έΟνών, άλλ’ ή έκτύλιξις τών τυχών αύτών πολλά 
κις τα συνέδεσεν είς άμυναν ή έπίΟεσιν κατα έχθροϋ αλλοφύ
λου. Τοιουτοτρόπως καί αί οίκογενειακαί έριδες οιαιροϋσι τούς 
αδελφούς, χωρίς διά τοϋτο ή φωνή τοΰ αίματος έπί κοινών 
κινδύνων έντελώς νά έκλειψη. Καθόσον προβαίνει ό βίος τής 
άνθρωπότητος, ή πατριαρχική περίοδος μεταπίπτει είς τήν 
ομοσπονδιακήν περίοδον, τήν οποίαν χαρακτηρίζουσιν αί ένώ- 
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σεις έθνών τής αύτής καταγωγής.— Μετά τήν συγγενικήν 
τών λαών έννοιαν έρχεται ή συγγενική τών ηγεμόνων αύ
τών σχέσις. Πλήρης είναι ή ιστορία τών απομνημονευμάτων 
αυτής, άπό τών χρόνων καθ’ ους τά έθνη διενέμοντο διά προι
κοσύμφωνων μέχρι τών κοινότατων τής πολιτικής διατυπώ
σεων, ύπό τάς όποιας κρυπτόμενα τά συγγενικά τών ήγεμό- 
νων έλατήρια έξασκοΰσι τό άνήκον βάρος είς τήν προσωπι
κήν τοϋ ήγεμόνος άξίαν. Ύπό τήν πρώτην έποψιν γνωστή είναι 
ή ευτυχία τής αύτοκρατορικής οικογένειας τής Αύστρίας, 
ήτις άπό γάμων. συνεκέντρωσε περί τό σκήπτρόν της πολλφ 
πλείονας χώρας τών δσας παρ’ άλλοις λαοϊς κατώρθωσεν ή 
καθαρότερα τών πολεμικών άγώνων δόξα. Ύπό τήν δευτέραν 
δέ έποψιν καί οί θερμότεροι τής κοινοβουλευτικής μηχανής 
θιασώται πρέπει νά όμολογήσωσιν, οτι πολλάκις ένεπαίχθησαν 
υπό έκείνων οίτινες, διαχειριζόμενοι τήν κεντρικήν τών θρό
νων δύναμιν, έκτείνουσι γενικωτέρας προσωπικών λόγων βλέ
ψεις πέραν τών ορίων τών έπικρατειών.

Ή δέ άπό τών αίσθήμάτων καί τών ιδεών έπικοινωνία 
είσάγεται άνεπαισθήτως είς τήν διεθνή τών έπικρατειών ζωήν. 
’Εχθροί ένδίδοντες είς τό κοινόν πάθος καί φίλοι έμπνεόμενοι 
ύπό τοϋ αύτοΰ τής άγάπης έλατηρίου συνδέονται έν δεδομέ- 
ναις περιστάσεσιν ένεργείας, άπέναντι τοΰ άντικειμένου τής 
έ'χθρας ή τής φιλίας των, πολύ ασφαλέστερου καί πολύ τα- 
χύτερον τοϋ όσον οί ψυχρότεροι ύπολογισμοΐ έπιβάλλουσιν. 
"Οπως παρά τοΐς προσώποις ουτω καί παρά τοϊς έ'θνεσι τά 
αύτά φαινόμενα έν τή ιστορική έκτυλιξει αύτών άπαντώνται. 
Πλήρης είναι ή ιστορία άπό συναντήσεων εθνικών ένεργειών 
κατόπιν τής δείνα ή τής δείνα άγωνιζομένης πολιτικής ή 
Θρησκευτικής ιδέας. Ώς άπό ένστικτου τά μοναρχικά τών 
έθνών συνάπτονται κατά τών δημοκρατικών καί τάνάπαλιν, 
καθώς καί τά ομόδοξα συντάσσονται κατά τών έτεροδόξων. 
Ό πελοποννησιακός πόλεμος τής έλληνικής άρχαιότητος ήτο 
βεβαίως πόλεμος έπικρατήσεως μεταξύ ’Αθηνών καί Σπάρ
της, άλλά δέν έξήσκησε μικράν έπιρροήν είς τάς έκατέρωθεν 

τών έλληνικών πολιτειών ενώσεις αί παρ’έκάστη αύτών κρα- 
τοΰσαι δλιγαρχικαί ή δημοκρατικαί ιδέαι. Άνάλογον σημα
σίαν έχουσι καί οί ιεροί πόλεμοι τών πρό Χρίστου καί μετ’ 
αύτόν χρόνων. ’Εν γένει ό πολιτισμός έξασκεΐ έπι τών διε
θνών ένώσεων κραταιάν έπιρροήν, άποτέλεσμα τής έπικοι- 
νωνίας τών ιδεών, αΐτινες έν τή βαρβαρική περιόδω ή δέν 
ύπάρχουσιν ή έν ληθαργία διατελοϋσι. Μεθ’ δλην τών πολε
μικών αγώνων τήν ορμήν, γενικαί τινες ιδέαι προιστανται 
κατά τάς μεγάλας τών έθνών συγκρούσεις. Δέν είναι δέ ά- 
νάγκη νά άποδειχθή ή υπαρξις τής πανισχύρου έκείνης κοι
νής τών έπικρατειών γνώμης, ήτις μεταξύ τών διαφόρων έ- 
Ονικών περιστάσεων καί ορίων ζωογονεί τάς συμμαχίας, κα
θώς καί τάνάπαλιν παραλύει αύτάς. Νά ίσχυρισθή τις δτι αί 
ιδέαι δέν έξασκοΰσιν έπιρροήν έπί τών διεθνών συμμαχιών 
καί πραγμάτων, πρέπει προηγουμένως νά άποδείξη, δτι τά έθνη 
είναι άθροίσματα άνθρώπων έστερημένων ιδεών, δπερ απολή
γει είς άτοπον.

Αί συμμαχίαι τών συμφερόντων έπηρεάζονται είς τοιοϋτον 
βαθμόν ύπό τοϋ κράτους τών ιδεών, οσον μαρτυρεί ή άδιάκο- 
πος έν τω κόσμφ άλληλεπίδρασις μεταξύ ιδέας καί συμφέ
ροντος. Δέν Οέλομεν νά εί'πωμεν δτι τό συμφέρον είναι ό κύ
ριος τής κοινωνικής ζωής μοχλός. ’Αλλά δύσκολον είναι νά 
άφαιρεθή ή πνοή αύτοΰ, είτε έγγύθεν, είτε μακρόθεν, άπό τής 
σφαίρας έν ή κινείται ή αρμονία τοΰ πνευματικού δργανι- 
σμοϋ. Καί τής συγγένειας οί δεσμοί καί τών κοινών αρχών 
οί δεσμοί άπό πολλών δοκιμασιών περιβάλλονται κατά 
τάς διεθνείς ενώσεις τό κεκηρυγμένον ή άκήρυκτον ένδυμα 
τοΰ συμφέροντος. "Οπως καί άν έχη, τό συμφέρον άπετέλε- 
σεν έν τή Ιστορία τών παγκοσμίων συναλλαγών ιδιαιτέρως 
ενδεικτικόν παράγοντα, αί δέ συνθήκαι, τάς όποιας άπό τών 
άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον ένέπνευσεν ούτος, άνή- 
κουσιν είς τήν δραστηριωτέραν έννοιαν τών συμμαχιών. Καί 
πάντοτε μέν ή πολεμική δόξα προισταται άλλά καί ή έμπο- 
ρική καί βιομηχανική έπικράτησις δέν άποδεικνύετριι ύστε- 
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ροΰσα. Δύναται μάλιστα νά ύποστηριχθή άνευ κινδύνου δια- 
ψεύσεως, οτι πολύ περισσότερον συνετέλεσεν ή εργατική τών 
έΟνών επικοινωνία εις τήν προαγωγήν τής άνθρωπότητος, 
παρά οί έξολοθρευταί τών μελών αύτής έπί τή άμφιβόλω 
λάμψει τών καταστροφών της.

Έν τή νεωτέρα περιόδω αί έμποριζαί τών έΟνών συνΟήκαι 
άνεβίβασαν τον παράγοντα τοϋ συμφέροντος έπί τών σχέσεων 
τών διεθνών εις βαθμόν άγνωστον έν έπο/αϊς παρφχημέναις. 
Μετά τούς Φοίνικας καί τούς Καρχηδονίους, τούς "Ελληνας 
καί τούς Ρωμαίους, τών όποιων τά εμπορικά κατά τάς διε
θνείς σχέσεις άπομνημονεύματα διατηρεί ή Ιστορία, έρχονται 
τά μεσαιωνικά έθνη τά πρωταγωνιστήσαντα έν τή μεταξύ 
’Ασίας καί Ευρώπης έπιζοινωνια. Αί Βυζαντινοί καί αί Γερ
μανικά! καί αί Ίταλικαί πόλεις, αίτινες διέπρεψαν τόσον πολύ 
έν τή ποικιλίφ τών δημοκρατικών αύτών τύπων, άποτελοϋσιν 
έπίσημον σελίδα έν τή μεγάλη άνακινήσει τής προοδευτικής 
άπό τοϋ έμπορικοϋ συμφέροντος διεθνούς έπικοινωνίας. "Εκ- 
τοτε ή έμπορική τών έΟνών άμιλλα καί συνεργασία, άπό τών 
διαφόρων συναλλαγών, συνεννοήσεων καί συνθηκών μέχρι 
τής τελευταίας έξελίξεως τών διπλωμάτων τοϋ κινοϋντος 
τήν παγκόσμιον οικονομίαν συμφέροντος, αποτελούσε τόν ά
ξονα, περί Ον στρέφεται ή μεγάλη τών έπικρατειών μηχανική 
μεταξύ τών πρώτων καί τών έπομένων τής κοινωνικής προό
δου κρατών.

Έν τούτοις άνεξαρτήτως τής συνΟηκολογικής ταύτης έν
νοιας τών διεθνών συμφερόντων υπάρχουσι καί στενότεροι 
τύποι ομοσπονδιακής διαφόρων έΟνών ένώσεως, όφειλομένης 
ιδιαιτέρως είς τόν τοϋ συμφέροντος παράγοντα. Ή Ελβετική 
ομοσπονδία καί ή τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής 
άνήκουσι κατά τό πλεΐστον είς αύτόν. Πλεΐστα είναι τά 
διαιροϋντα κατά μέρος τούς λαούς, οίτινες οίκοϋσι τάς σεβά
σμιας τής Εύρώπης ’Άλπεις, και όμως τό συμφέρον, είς τό 
πείσμα τών φυλετικών καί θρησκευτικών διαιρέσεων, άπετέ- 
λεσεν ένωσιν, ήτις διέρχεται τάς μεγαλειτέρας κρίσεις τή:

Ευρώπης, χωρίς είς τήν βάσιν αύτής νά διαταραχθή. Καί αί 
Ήνωμέναι Πολιτεϊαι τής ’Αμερικής σώζουσιν έπί τής κρηπί
δας τοϋ κοινού συμφέροντος ο,τι ή διαφορά τής καταγωγής 
τών άποίκων, ή κατανομή τών θρησκειών, ή άχανής έ’κτα- 
σις, καί αί περιπέτειαι τής έΟνολογικής άναπτύξεως τών πα- 
ρακεκινδυνευμένων τοϋ Νέου Κόσμου Οργανισμών, μόλις πα- 
ριστώσιν ώς ανεκτόν έν τή γεγηρακυία καί ύπό πολλών προ
λήψεων κατατρυχομένη Εύρώπη.

ΤΙΜΑΙ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΕΝ ΛΟΝΑΙΝΩι.

Κατά διαφόρους έρεύνας ή κατανάλωσις τοϋ γαιάνθρακος 
χρονονογειται έν Αονδίνω άπό τοΰ ΙΓ' μ. X. αίώνος. Είδικώς 
δέ πρός τό έτος 1281 συνδέεται ή πληροφορία, ότι σημαντική 
ποσότης γαιανθράκων διεβιβάζετο έκ Newcastle είς τήν 
μεγάλην τής "Αγγλίας πρωτεύουσαν. Κατά τό 1316 τό Κοι- 
νοβούλιον άπετάθη πρός τόν βασιλέα Έδουάρδον τόν Α' έπί τω 
τέλει, ίνα ούτος άπαγορεύση τήν χρήσιν τοϋ γαιάνθρακος, έν- 
δίδων είς τάς άπαιτήσεις τών πέριξ τοϋ Λονδίνου δασοκτη- 
τών, οίτινες ειχον συμφέρον νά πωλήσωσι τούς ξυλάνθρακάς 
των όπερ καί ζατωρθώθη στηριχθέντος τοϋ βασιλικού δια
τάγματος είς τόν λόγον τοϋ βλαβερού καπνού, τόν όποιον άνέ- 
διδον οί γαιάνθρακες.

Αύτά άνήζουσιν είς τήν ιστορίαν. Έν τούτοις βαθμηδόν ή 
χρήσις τοϋ γαιάνθρακος άπέζτησε τά φυσικά διζαιώματά 
της, καί ή πόλις ήτις ήθέλησε νά τήν άπαγορεύση ήναγκα- 
σθη κατόπιν νά σύνδεση πρός αύτήν τό βιομηχανικόν μεγα- 
λεϊόν της. Άπό 2,590,000 στατήρων τώ 1660 άνέβη έν 
Αονδίνω ή ένιαυσία τών γαιανθράκων κατανάλωσις είς 
6,475,000 στατ. τώ 17 50,είς 11,665,000 στατ, τώ 1800, 
είς 17,294,333 στατ. τώ 1820, είς 45,000,000 στατ. τω 
1854. Ό γαιάνθραξ άποτελει ενα τών ίσχυροτάτων παρα
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γόντων τής άναπτύξεως τής ’Αγγλίας, χάρις είς'τήν δι’ αύ
τοϋ γενναίαν ύπύ τής φύσεως προίχισιν τής χώρας αύτής.

Ιδού πώς, άφαιρουμένου τοΰ δημοτικού τής καταναλώ- 
σεως δασμού, έχουσι κατά τον Λ' αιώνα αί έν Αονδίνω τιμαί 
τοϋ γαιάνθρακας, κατά τόνον αγγλικόν άπό σχετικών πληρο
φοριών τοϋ Journal of thy statistical Society :

"Ετη σελίν. π.ίν.

1832 .............20 10
1833 ............. 17 2
1834 ............. 19 5
1835 .............20 10
1836 ............. 21 10
1837 .............22 II
1838 .............23 5
1839 .............22 7
1840 .............22 6
1841 .............21 3
1842 ............. 20 1
1843 ............. 19 1
1844 .............21 9
1845 ............. 18 1
1846 ............. 16 10
1847 .............19 9
1848 ............. 17 1
1849 ............. 16 7
1850 ............. 16 —
1851 ............. 15 —
1852 ............. 15 5
1853 .............20 1
1854 .............22 8
1855 .............20 10
1856 .............17 10

'Αξιοπαρατήρητου είναι, ότι 

”Ετη σελίν. πίν.

1857..... ...... 17 7
1858.... ...... 17 4
1859.... ...... 17 3
I860.... ...... 19
1861..... ...... 18 5
1862..... ...... 16 6
1863.... ...... 17 1
1864.... ...... 19 —
1865..... ..... 19 1
1866........... 19
1867.... ..... 19 8
1868..... ...... 17 7
1869.... ...... 17 8
1870.... ...... 17 *· ι>
1871.... ...... 18 2
1872.... ...... 23 10
1873..... ...... 31 3
1874.... .......24 8
1875.... ...... 22 9
1 876.... ...... 20 2
1 877.... .......18 5
1878.... ...... 16 10
1879.... ...... 16 11
1880.... ...... 14 11

κατά τήν περίοδον ταύτην

τών 49 έτών ή μεγαλειτέρα υπερτίμησες τοϋ γαιάνθρακος 
συμβαίνει κατά τό έτος 1873, έκτοτε δέ άπό έτους είς έτος 
τής τελευταίας οκταετίας ή τιμή αύτοϋ καταβαίνει μέχρις 
ορίου (σελ. 14, πεν. 1 1 τφ 1880), τό όποιον ούδέν τών προη
γουμένων έτών έ'φθασεν. "Οσον ή θερμογόνος ύλη υποτιμάται, 
ένώ ή βιομηχανική παραγωγή έπιτείνεται, τόσον αί συνέ- 
πειαι υπόσχονται εύρύτερον έτι μέλλον.

ΔΠΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΠΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

Περί τής καταστάσεως τοϋ δημοσίου ταμείου ΰπάρχουσιν 
έν τή δημοσιότητι στοιχεία μόνον μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 
1881, τά δέ στοιχεία ταϋτα είσίν αί υπό τοϋ Γενικοΰ Λογι
στηρίου δημοσιευθεισαι έν τή «Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως» 
συγκεφαλαιώσεις τοΰ γενικού ισολογισμού τής ληψοδοσίας 
τοϋ Κράτους, αΐτινες είκονίζουσιν αύτήν έν τώ συνόλφ της και 
έν άκριβεία, περιέχουσαι ο,τι καί ή συγκεφαλαίωσις τοΰ Γενι
κού πίνακος ένός οικονομικού λογαριασμού τοΰ Κράτους.

Κατά τήν τελευταίαν τών συγκεφαλαιώσεων τούτων ή κα- 
τάστασις τοΰ δημοσίου ταμείου είχε κατά τήν 30 Σεπτεμ
βρίου 1881 ώς εξής:

//'. ΕΙσπράζιις.
α) Υπόλοιπον έν τοις ταμείοις τοϋ

Κράτους κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1880 δρ. 17,145,684 
Εισπράξεις άπό Ιης ’Ιανουάριου μέχρι

30 Σεπτεμβρίου 1881
β) έξ έσόδων τής χρήσεως 1880  » 4,358,429 
γ) έξ έσοδων τής χρήσεως 188 I..........  » 27,052,304
δ) έκ δανείων ήτοι τών Ι20 εκατομμυ

ρίων δρ. 92,034,941, έξ έκποιήσεως ο
μολογιών τοϋ δανείου τών 60 εκατομμυ
ρίων δρ, 3,255,644, έκ τής ’Εθνικής Τρα- 

Μοταφέρονται 48,556,417
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Έκ μεταφοράς 48,5^6,417
πεζής απέναντι τοΰ δανείου τής αναγκα
στικής κυκλοφορίας ορ. 29,581,337, έκ 
τής Ίονικής Τραπέζης απέναντι του αύ
τοΰ δανείου δρ. 32,183, έξ έντοκων γραμ
ματίων δρ. 446,37 I, τό δλον..................... » 125,350,476

ε) έκ διαφόρων λ(σμών, ήτοι παρακα
ταθηκών, χρηματικών γραμματίων, συμ
ψηφισμών κλπ. διαφορά μεταξύ εισπρά
ξεων και πληρωμών..................................... „ 586,497

Τό δλον. τών εισπράξεων δρ. 174,493,390

Έκ μεταφοράς 
ε) διάφοροι λ(σμοί τοΰ 1880- διαφ-ρά 

εις χρέωσίκ της, προερχόμενη κυρίως έκ 
τής πληρωμής τών έκ 15 εκατομμυρίων 
φράγκων έντοκων γραμματίων, άτινα συ- 
νεψηφίσθησαν είς τό δάνειον τών 120 έ
κατομμυρίων ή έπληρώΟησαν έξ αύτοΰ.. 

ς) έξοδα διαφόρων λ(σμών, συμπερι
λαμβανόμενα είς τά υπόλοιπα τών έπαρ- 
χιακών ταμείων τής 30 7βρίου 1881

118,122,417

» 14,964,101

» 4,129,921

Τό δλον τών πληρωμών δρ. 137,216,437

Β. ΠΛηρωμαΙ.

α) Έξοδα τής χρήσεως 1880 δραχ. 
28,950,332, προστιθεμένων δε και τών 
είς τα ύπολοιπα τών ταμείων σημειουμέ- 
νων έξόδων τής χρήσεως 1880 δραχ. 
12,617,324, τό δλον τών άπό 1 Ιανου
άριου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1881 πλη- 
ρωΟέντων έξόδων τής χρήσεως 1880.... δρ. 41,567,656

β) έξοδα τής χρήσεως 1881 δραχμάς
67,359,584,προστιθεμένων δέ καί τών είς 
τά υπόλοιπα τών ταμείων τής 30 Σεπτεμ
βρίου 1881 σημειουμένων 6,726,712, τό 
δλον τών άπό 1 ’Ιανουάριου μέχρι' 30 Σε
πτεμβρίου 1881 πληρωΟέντων έξόδων τής
χρήσεως 1881................................................. » 74,086,296

γ) Προκαταβολαί εις τά ύπουργεϊα τών
Στρατιωτικών καί Ναυτικών....................... » 1,816,317

δ) έλλείμματα υπολόγων, ήτοι τό χρη
ματικόν έλλειμμα τοΰ Βελέντζα κλπ. ... » 652,148

Μεταφέρονται 118,122,517

Έκ τής άνακεφαλαιώσεως τών εισπράξεων καί τών πλη
ρωμών προκύπτει, δτι αί μέν εισπράξεις αναβιβάζονται είς 
174,493,390, αί δέ πλήρωμα! είς δραχ. 137,216,439. 'Ε
πομένως μένει ΰπόλοιπον εισπράξεων έκ δραχ. 37,276,951. 
Τό υπόλοιπον τοϋτο εΰρίσκετο α) παρά τή Τραπέζη Κ(πόλεως 
(κατάστημα αύτής έν ΙΙαρισίοις) ήτοι υπόλοιπον δανείου 120 
έκατομμυρίων δρ. 28,637,988, β) παρά τή Γενική Πιστω
τική Τραπέζη (υποκατάστημα αύτής έν ΙΙαρισίοις) δραχ. 
2,240,000, γ) παρά τοϊς έν τω έξωτερικω άνταποκριταΐς 
δραχ. 1,447,870, δ) μετρητά έν τοϊς ταμείοις τοΰ Κράτους 
καί καθ’ οδόν δραχ. 3,899,567, ε) υπόλοιπον ειδικών τα
μείων, ήτοι τελωνών, άλαταποΟηκαρίων κλπ. δρ 1,051,526. 
Επομένως τό δημόσιον ταμεϊον είχε κατά τήν 30 7βρίου 
1881 ώς έφόδιον τό άνωτέρω υπόλοιπον έκ όρ. 37,27 6,951. 
Προστιθεμένων δ- είς αύτό α) τών εισπρακτέων έξ έσόδων τής 
χρήσεως 188 1 ,τάόποια προΰπελογίσθησαν είς δρ.49,05 1,560 
έξ ών είσεπράχΟησαν μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου κατά τ’ άνωτέ
ρω δρ. 27,052,304 και επομένως ΰπελείφΟησαν έπί τή βάσει 
τοϋ προϋπολογισμού έσοδα πρός είσπραξιν έκ δρ. 21,999,256· 
β) τής άξίας τών μή διατεΟεσών ομολογιών τοΰ δανείου τών 
120 έκατομμυρίων, ύπολογιζομένης είς δραχ. 2,100,000, γ) 
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όσων ή Κυβέρνησις έδύνατο νά λάβη μετά τήν 30 7βρίου ίκ 
τής 'Εθνικής Τραπέζης προς έξάντλησιν τοϋ δανείου τής α
ναγκαστικής κυκλοφορίας δραχ. 4,697,515, δ) όσων έδύ
νατο νά είσπράξη έκ κυκλοφορίας έντοκων γραμματίων, διότι 
απέναντι τών 4,000,000, άτινα δύναται νά κυκλοφορήση, 
ειχεν έν κυκλοφορία κατά τήν 30 Ίβρίου δρ. 446,371 κατά 
τήν ειρημένην συγκεφαλαίωσιν τοϋ ϊσολογισμοϋ, δραχ. 3 
553,628, τό ολικόν ποσόν έξ υπαρχόντων χρημάτων, έξ εισ
πρακτέων έσόδων τοϋ προϋπολογισμού τής χρήσεως 1881, έκ 
δανείων συνωμολογημένων καί έκ κυκλοφορίας έντοκων γραμ
ματίων έφόδιον τής Κυβερνήσεως άνήρχετο είς δρ. 69,627,350.

Έξ έτερον όμως διά τοϋ προϋπολογισμού, δι’ ειδικών νό
μων και β. διαταγμάτων έχορηγήθησαν μέχρι τέλους 7βριου 
πιστώσεις έπί τής χρήσεως 1881 έκ δραχ. 128,096,495, 
άπέναντι δ’ αυτών έπληρώθησαν μέχρι τής έποχής ταύτης 
εις έξοδα τής χρήσεως 1881 δραχ. 67,350,585, προστιθε
μένων δέ καί τών πληρωθέντων έξόδων τής χρήσεως ταύτης 
καί είς τά υπόλοιπα τών ταμείων τής 30 7βρίου σημειουμέ- 
νων δραχ. 6,726,712, έπληρώθησαν έν ολω δρ. 7 4,086,296 
καί ύπελείποντο ουτω πρός πληρωμήν έξοδα τής χρήσεως 
1881 έκ δραχ. 54,010,199.

"Ωστε έκ τοϋ άνωτέρω εφοδίου ή ένεργητιχοϋ, άνερχομένου 
είς δραχ. 69,627,350, άφαιρουμένων τών άπαιτουμένων πρός 
αποπληρωμήν τών έξόδων τής χρήσεως 1881 έκ δρ. 54,010, 
199, έμενε περίσσευμα έκ δραχ. 15,617,151 ώς έφόδιον τής 
χρήσεως 1882.

Τό άνωτέρω έξαγόμενον δύνανται νά έπηρεάσωσι πρώτον 
μέν ή κατά τόν μήνα 'Οκτώβριον, καθ' δν ή χρήσις τοΰ 1880 
έξηκολούθει ούσα έν ένεργεία, 'πληρωμή έξόδων τής χρήσεως 
1880 πέραν τών κατά τον αύτόν μήνα έξ έσόδων τής αύτής 
χρήσεως εισπράξεων. Δεύτερον ή μεταξύ τών προϋπολογισθέν- 
των καί τών πραγματοποιηθησομένων έσόδων καί έξόδων τής 
χρήσεως 1881 διαφορά. Καί τρίτον ή ληψοδοσία τών διαφό
ρων λογαριασμών. Περί τούτων δ’ έχομεν τά έξής διδόμενα :

Καθ’ οσον μέν άφορα τήν ληψοδοσίαν τής χρήσεως 1880 
κατά τόν μήνα 'Οκτώβριον τοϋ 1 88 I, παρκτηροϋμεν, οτι 
κατά τον μήνα τοΰτον αί μέν έξ έσόδων τής χρήσεως 1880 
εισπράξεις περιωρίσθησαν εις δραχ. 989,958 αί δέ κατά τόν 
αύτόν μήνα γενόμεναι πλήρωμα! άνήλθον είς δρ. 18,517,839, 
ώστε έπληρώθησαν πέραν τών εισπράξεων δρ. 17,527,881. 
Άλλ- ώς καί ανωτέρω έσημειώθη, κατά τήν έν τή συγκε
φαλαιώσει τοϋ ισολογισμού τοϋ 7βρίου άνάλυσιν τών υπο
λοίπων τών έπαρχιακών ταμείων, ειχον πληρωθή είς έξοδα 
τής χρήσεως 1880, συμπεριλαμβανόμενα είς τάς έκκρεμεϊς 
πληρωμάς δραχ. 12,617,324. Πρός τούτοις κατά τόν ’Οκτώ
βριον έξεδόθησανγραμμάτια παραλαβής ύπό μέν τήν μερίδα «Ύ- 
πουργεϊον Στρατιωτικών προμήθεια ύλικοϋπολέμου» έκ δραχ. 
2,811,004, ύπό δέ τήν μερίδα «"Τπουργεΐον Ναυτικών προ
μήθεια ύλικοϋ πολέμου» έκ δραχ. 875,394, όμοϋ δραχ.
3.686.398. Προφανώς δέ τό ποσόν τοϋτο έλήφθη έξ ένταλ 
μάτων τής χρήσεως 1880 τών είρημένων ύπουργείων.

Πρός πλείονα τών δύο τελευταίων κονδυλίων διασάφησιν 
πρέπει νά προστεθή, δτι κατά τήν διαχείρισιν τοϋ 1880 τά 
έπί τών Στρατιωτικών καί Ναυτικών υπουργεία έλαβον έκ 
τοΰ ταμείου άνευ ένταλμάτων διά προμήθειας ύλικοϋ πολέ
μου καί είς βάρος χορηγηθησομένων είς αύτά πιστώσεων τό 
μέν πρώτον δρ. 10,955,807, τό δέ δεύτερον δρ. 6,671,815, 
έν δλω δραχ, 17,627,622, άπέναντι δέ τούτων άπέδωκαν 
κατά τήν λήξιν τής χρήσεως 1880 ήτοι κατά τον 8βρ·.ον 
τοΰ 1881 δι ένταλμάτων έπί τής χρήσεως ταύτης, πρός έξό- 
φλησιν τών όποιων έξεδόθησαν τα άνωτέρω γραμμάτια, δρ.
3.686.398, ώστε μένουσιν άτακτοποίητοι δρ. 13,941,224, 
πρός τακτοποιησιν δέ καί τοΰ ποσοϋ τούτου δέν άπαιτοΰνται μέν 
χρήματα, διότι τοιαΰτα έδόθησαν κατά τήν διαχείρισήν τοΰ 
1880, άλλ’ άπαιτοΰνται άναπληρωτικαί έπί τής κεκλε'σμέ- 
νης ήδη χρήσεως 1880 πιστώσεις έκ δραχ, 13,941,224 καί 
κατά τό ποσόν τοϋτο πρέπει νά αύξήση τό έλλειμμα, δπερ 
θέλει παρουσιάσει ό άπολογισμός τής χρήσεως 1880. Εκτός 
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άν τά κατά τό 1880 ληφΟέντα ποσά ταϋτα έδαπανήΟησαν 
είς βάρος τών πιττώσεων τοϋ 1881, αί δε ϋπηρεσίαι τών έπί 
τών Στρατιωτικών καί Ναυτικών υπουργείων έπιστρέψωσιν 
αύτα είς το ταμεϊον έκ πιστώσεων, χορηγηΟεισών αύτοΐς έπί 
τής χρήσεως 1881, δπερ όμως δέν έπραξαν μέχρι τέλους 
'Οκτωβρίου 1881.

Επανερχόμενοι είς τον λογαριασμόν τής χρήσεως 1880 
παραιήροϋμεν οτι έκ τών ώς ανωτέρω κατά τόν 'Οκτώβριον 
του 1881 πληρωΟέντων είς έξοδα τής χρήσεως 1880, άνερ- 
χομένων είς δραχ. 1 8,5 17,839, άφοϋ άφαιρεΟώσι ά)τά εντός 
τοϋ ’Οκτωβρίου είσπραχΟέντα έξ έσόδων τής χρήσεως 1880 
δραχ. 989,988, β') τά είς τά υπόλοιπα τών ταμείων τής 30 
Σεπτεμβρίου 1881 συμπεριλαμβανόμενα έξοδα τής χρήσεως 
1880 έκ δραχ. 12,617,324, γ’) τά τακτοποιηΟέντα κατά 
τον 'Οκτώβριον έκ τών κατά τήν διαχείρισιν τοϋ 1880 πλη
ρωΟέντων δραχ. 3,686,398, τό δλον δραχ. 17,293,689, υπο
λείπονται μόνον δραχ. 1,224,159 καί κατά τό ποσόν τοϋτο 
κατ’ άνωτατον ορον δυνατόν νά έπηρεασΟή τό ανωτέρω περίσ
σευμα έκ τών κατά τόν 'Οκτώβριον τοϋ 1881 πληρωΟέντων 
έξόδων τής χρήσεως 1880.

Καθ' οσον δ' αφόρα τήν χρήσιν τοΰ 1881 έκ τών μέχρι 
τέλους Σεπτεμβρίου βεβαιωΟέντων εσόδων, άνελΟόντων είς 
δραχ. 31,818,300' ούδένα δύναται νά ποιήσηταί τις βάσι- 
μον 'υπολογισμόν περί τών μέχρι τής λήξεώς της πραγμα- 
τοποιηΟησομένων έσόδων τής χρήσεως ταύτης, ή δέ προσθήκη 
τών έκ τών νέων επαρχιών άπό τής καταλήψεώς των μέχρι 
τέλους τοϋ 1881 είσπαχΟέντων δέν θέλει εΙσΟαι σημαντική.

Περί δέ τών έξόδων τήςχρήσεως 1 88 1 παρατηρεϊται οτι αί 
άπό τής άης 'Οκτωβρίου μέχρι τ.οϋδε έπί τής χρήσεως ταύτης 
χορηγηΟεϊσαι πιστώσεις ηύξησαν κατά δραχ. 5,705,616, ά- 
ναβιβασΟεϊσαι είς δραχ. 133,802,1 1 I. Άλλ’ επειδή αί είς τά 
έπ'ι τών Στρατιωτικών καί Ναυτικών υπουργεία χορηγηΟεϊσαι 
διά τοϋ προϋπολογισμού τοϋ 1881 πιστώσεις, έχορηγήΟησαν 
πρός τόν σκοπόν τής διεξαγωγής πολέμου καί διά δύναμιν 

τοΰ στρατού τής ξηρας, έξ 80 χιλιάδων άνδρών, μόνον έκ 
τών είς τά υπουργεία ταϋτα χορηγηΟεισών πιστώσεων δυνα
τόν νά έλπιζωνται σπουδαία όπωσοϋν περισσεύματα.

Καί καθ’ δσον μέν άφορα τό Υπουργείου τών Στρατιωτι
κών έχορηγήΟησαν εις αύτό διά τοϋ προϋπολογισμού καί διά 
Β. Διάταγμάτων πιστώσεις έκ δραχ. 73,333,180, έξεδόΟη- 
σαν δ’ είς βάρος τών πιστώσεων τούτων μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου 1881 χρηματικά έντάλματα έκ δραχ. 48,594,584, 
ώστε έ'μενον κατά τήν 31 Δεκεμβρίου διαθέσιμοι πιστώσεις έκ 
δραχ. 24,738,596.

Καθ’ οσον δ’ άφορα τό υπουργείου τών Ναυτικών, έχορη- 
γήΟησαν είς αύτό διά τοϋ προϋπολογισμού και διά Β. Διαταγ
μάτων πιστώσεις έκ δραχ. 10,1 53,282, έξεδόΟησαν δέ είς βά
ρος τών πιστώσεων τούτων χρηματικά έντάλματα έκ δραχ. 
3,409,236, ώστε έ'μενον διαθέσιμοι πιστώσεις έκ δρ. 5,7 44, 
046. Προστιθεμένων δέ είς τάς διαθεσίμους ταύτας πιστώ
σεις τοϋ υπουργείου τών Ναυτικών καί τών διαθεσίμων πι
στώσεων τοϋ υπουργείου τών Στρατιωτικών έκ δραχ. 24,7 38, 
596 το ποσόν τών διαθεσίμων πιστώσεων καπά τής 31 Δε
κεμβρίου 1881 τών δύο τούτων υπουργείων άνήρχετο είς δρ. 
30,483,642.

Καθ’ δσον δ' άφορα τούς διαφόρους λογαριασμούς λαμβανο- 
μένης ύπ’ δψιυ τής άπό α' ’Ιανουάριου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 
1881 γνωστής ληψοδοσίας έξ αύτών, το δημόσιον ταμεϊον μέ
νει έπιβεβαρυμένου μέ δρ. 586,497, άς οφείλει νά άποδώση.

Έκ τής άνακεφαλαιώσεως τών ανωτέρω προκύπτει, δτι έκ 
τοϋ υπέρ τής χρήσεως 1882 περισσεύματος, οπερ ύπελογίσΟη 
έκ τών αποτελεσμάτων τοϋ ισολογισμού τής ληψοδοσίας τού 
Κράτους κατά τής 30 Σεπτεμβρίου 1881 καί δπερ έσημειώΟη 
ανωτέρω είς δραχ. 15,617,151, άφοϋ άφαιρεΟώσι ά) τά έξ 
αυτού κατά πάσαν πιθανότητα πληρωΟέυτα κατά τόν ’Οκτώ
βριον τοϋ 1881 έξοδα τής χρήσεως 1880 δραχ. 1,224,139, 
β') αί χορηγηΟεϊσαι άπό τοϋ ’Οκτωβρίου καί εντεύθεν πιστώ
σεις έπί τής χρήσεως 1881 έκ δραχ. 5,705,616 καί γ') τά 
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έκ διαφόρων λογαριασμών είσπραχθέντα δρ. 586,497, τό ολον 
δραχ. 7,516,252, περιορίζεται τό περίσσευμα τοΰτο είς δραχ. 
8,100,899, θέλει δέ αύξήσει καθ’ δσον ήθελον μείνει άδιάθε- 
τοι πιστώσεις, ή χρησιμεύσει έξ αυτών είς τακτοποίησή τών 
κατά τήν διαχείρισιν τοϋ 1880 ληφθέντων διά προμήθειας 
άλικου πολέμου χρημάτων καί καθ' οσον τά έσοδα τής χρή
σεως 1881 ήθελον άποδειχθή άνώτερα τών προϋπολογισθέν- 
των. Έξ ένσντίας δέ θέλει έλαττωθή άν, χορηγουμένων και 
ετέρων πιστώσεων, τά έξοδα τής χρήσεως 1881 άποδειχθώ- 
σιν άνώτερα τών μέχρι τοΰδε χορηγηθεισών πιστώσεων, αί'τι- 
νες ώς έρρέθη άνέρχωνται είς δρ. 133,802,11 1 ή τά έσοδα 
άποδειχθώσι κατώτερα τών προϋπολογισθέντων.

Έκ τής αύτής συγκεφαλαιώσεως τοϋ ισολογισμού τοϋ μη- 
νός Σεπτεμβρίου 1881 έξάγεται οτι άπό άης ’Ιανουάριου μέ
χρι 30 Σεπτεμβρίου ά) είσεπράχθησαν έξ έσόδων τοΰ προϋπο
λογισμού τής χρήσεως 1880 δραχ. 4,358,429 τής χρήσεως 
1881 δραχ. 27,052,304 όμοΰ δραχ. 31,410,733, β') έπλη- 
ρώθησαν δέ είς έξοδα μετά τών είς τά υπόλοιπα τών ταμείων 
κατά τής 30 Σεπτεμβρίου 1881 σημειουμένων, τής χρήσεως 
1880 δραχ. 41,567,656, τής χρήσεως 1881 δρ. 74,086, 
296 όμοΰ δρ. 115,653,952. Ώστε προκύπτει έλλειμμα τών 
δύο χρήσεων κατά τήν διαχείρισιν τοΰ 1881 και μόνον μέχρι 
τέλους Σεπτεμβρίου έκ δραχ. 84,243,219, δπερ πλήν δρ. 10 
περίπου έκατομμυρίων, ληφΟέντων έκ τών υπολοίπων τών τα
μείων κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1880, έκαλύφθη διά τών δα
νείων.

Π χρήσις δέ τοΰ 1881 καθ' έαυτήν έξεταζομένη μέχρι μέν 
τέλους Σεπτεμβρίου παρουσιάζει τά έξής άποτελέσματα: Εί- 
σεπράχΟησαν έξ έξόδων αύτής δραχ. 27,052,304· έπληρώ- 
Οησαν είς έξοδα αυτής δραχ. 74,086,296’ έλλειμμα μέχρι 
τέλους Σεπτεμβρίαυ 1881 καλυφθέν έκ τών δανείων δραχ. 
47,033,992. Έπι τή βάσει δέ τοϋ προϋπολογισμού και τών 
πιστώσεων ή χρήσις τοΰ 1 88 1 παρουσιάζει τά έξής αποτε
λέσματα: Προϋπελογίσθησαν έσοδα δραχ. 49,051,560· Έ- 

χορηγήθησαν μέχρι τοΰδε πιστώσεις διά τοΰ προϋπολογισμού, 
δι’ ειδικών νόμων και διά Β. Διαταγμάτων έκ δρ. 133,802, 
111· έλλειμμα τής χρήσεως 1881 δραχ. 84,750,551.

Έάν έκ τών έπί τής χρήσεως 1881 χορηγηθεισών πιστώ
σεων έκ δραχ. 133,802,1 1 1, άφαιρεθώσιν αί είς τά έπί τών 
Στρατιωτικών καί Ναυτικών υπουργεία χορηγηθεϊσαι, άνερχό- 
μεναι τοΰ πρώτου είς δραχ. 73,333,180 καί τοΰ δευτέρου είς 
δραχ. 10,4 53,282, όμοΰ εις δραχ. 83,486,169, παρατηρεϊ- 
ται δτι αΐ είς τά λοιπά υπουργεία χορηγηθεϊσαι πιστώσεις έκ 
δραχ. 50,315,649, είσΐ καθ' έν έκατομμύριον υπέρτεραι τοϋ 
δλικοΰ ποσού τών είς δραχ. 49,051,560 προϋπολογισθέντων 
έσόδων τής χρήσεως ταύτης.

Δύναται έπομένως νά έξαχθή τό συμπέρασμα, οτι τό ορι
στικόν έλλειμμα τής χρήσεως 1881 έσεται ίσον πρός τά 
πραγματοποιηθησόμενα έν γένει έξοδα τών έπί τών Στρατιω
τικών και Ναυτικών υπουργείων, πλέον 1,000,000.

Ή βάσις αΰτη δύναται νά ληφθή καί διά τόν προϋπολογι
σμόν τοΰ 1882, δτι δηλαδή άνευ τής προσθήκης νέων φόρων 
ή περισσεύματος έκ τών έσόδων τών νέων έπαρχιών μετά τήν 
άφαίρεσιν τών έξόδων αύτών, τό έλλειμμα αύτής έσται ίσον 
πρός ολόκληρον τό ποσόν τών χορηγηθησομένων είς τά έπί 
τών Στρατιωτικών και Ναυτικών ύπουργεΐα πιστώσεων, πλέον 
δραχ. 3,000,000, διά τήν πληρωμήν τών χρεωλυσίων καί 
τόκων τοΰ δανείου τών 1 20 έκατομμυρίων.

Όρθότερον ήθελεν εισΟαι κατά τους υπολογισμούς τών έξό
δων νά προστίθενται είς τάς διά τοϋ προϋπολογισμού χορηγου- 
μένας πιστώσεις μόναι αί άναπληρωτικαί, άλλά τής άδειας 
τοΰ λογιστικού νόμου περί χορηγίας έκτακτων πιστώσεων δι’ 
έκτακτους καί κατεπειγούσας άνάγκας, περί ών δέν προέβλε- 
ψεν ό προϋπολογισμός, έγένετο τοσαύτη κατάχρησις, ώστε 
χαρακτηρίζεται διά τής μεγίστης εύκολίας ώς έκτάκτου ανάγ
κης πάσα δαπάνη, διά τήν πληρωμήν τής δποίας δέν έπι- 
τρέπεται ή χορηγία άναπληρωτικής πιστώσεως, ουτω δε 
κατά κανόνα πάσα δαπάνη, διά τήν πληρωμήν τής δποίας 
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δέν Επιτρέπεται ή χορηγία άναπληρωτιχής πιστώσεως, εινε 
κατά λογιχόν συμπέρασμα έκτακτος και δύναται νά χορηγηθή 
δι' αύτήν έκτακτος πίστωσις.

Αλλά καί άν διαζριθώσιν αΐ φύσει έκτακτοι δαπάναι τών 
άναπληρωτικών δέν δύναται τις νά μή λάβη ποσώς τάς πρώ- 
τας ύπ οψιν, διότι πάν έτος θέλει έχει χαι τάς πολλάςή όλί- 
γας έμίλογουμένως Εκτάκτους δαπανας του. Ιίερί αυτών δέ 
τοϋ λόγου, προστίθεται οτι δέν εννοούνται βεβαίως, αί άφορώ- 
σαι εις πολεμικάς παρασζευάς, αί’τινες δέν εινε λογικόν νά 
λαμβάνωνται ύπ’ οψιν κατά τήν σύνταξιν τών προϋπολογι
σμών προς σύγκρισιν αύτών.

Έάν ή δημοσίευσις τής συγκεφαλαιώσεως τοΰ ισολογισμού 
τής ληψοδοσίας του Κράτους Εξηκολούθει ήθελον εισθαι ήδη 
Επ’ άκριβώς γνωστά', ή τε προσωρινή κατάστασις τής χρή
σεως 1881 Εκ τών μέχρι τής 31 Ιανουάριου ε. ε. αποτελε
σμάτων αύτής καί ή λοιπή τοΰ δημοσίου ταμείου ληψοδοσία, 
άλλά τό έργον τοϋτο έγκατελείφθη χωρίς ν’ άναπληρωθή δι' 
ετέρου τινός πληρέστερου δημοσιεύματος.

Βεβαίως τής συντάξεως τοϋ ισολογισμού, όποιον τό περί 
τής Εσωτερικής ΰπηρεσίας τοϋ Γεν. Λογιστηρίου διάταγμα 
(άρθρ. 47) εννοεί αύτόν, έπρεπε νά προηγήται ή προεπεξερ- 
γασία τών λογαριασμών τής ληψοδοσίας τών δημοσίων υ
πολόγων, άλλά τοϋτο άφορα κυρίως είς τήν Επιτήρησην τής 
διαχειρίσεως αύτών καί ούχί εις τόν γενιζώτερον σκοπόν τοϋ 
ισολογισμού, ήτοι είς τήν γνώσιν τής γενικής καταστά- 
σεως τοΰ δημοσίου ταμείου· ό τελευταίος ούτος σκοπός Επι
τυγχάνεται καί διά τών έπί τή βάσει τών συνοπτικών κα
ταστάσεων τής ληψοδοσίας τών υπολόγων καί τών λοι
πών στοιχείων άνευ τής προεπεξεργασίας τών οικαιολογη- 
τικών Εγγράφων, συντασσομένου ισολογισμού. Διότι ή κα- 
θυστέρησις τών οικονομικών λογαριασμών άνατρέχει μέχρι 
τοΰ 1871 καί ήθελεν εισθαι Εσχατη μωρία ν’άναμένη τις τήν 
συμπλήρωση» αύτών, δπως λαβή γνώσιν τής Ενεστώσης κα 
ταστάσεως τοΰ δημοσίου ταμείου. Καί άν έλειπον οί προσω

ρινοί άπολογισμοί καί ισολογισμοί ούς ό ζ. Σωτηρόπουλος έ- 
δημοσίευσε κατά δύο περιόδους τής υπουργίας αύτοΰ, τό κα- 
λύπτον τήν οικονομικήν κατάστασιν τοΰ Κράτους σκότος ήθε
λεν εισθαι παχύτερον.

Έξ Ενός ή κατα τά άνωτέρω σύνταξις μηνιαίου ισολογισμού 
καί ή δημοσίευσις τής συγκεφαλαιώσεως αύτοΰ μετά τής κα- 
ταστάσεως τών χρεωλυτικών δανείων, Εξ Ετέρου δέ ή δημο- 
σίευσις κατά μακροτέρας περιόδους συγκριτικής άναλύσεως 
τών έσόδων καί έξόδων τών δύο έν ένεργεία χρήσεων, μετά 
τοΰ προσωρινού άπολογισμού έκάστης χρήσεως κατά τήνλή- 
ξιν αύτής, θέλουσι διαχέει άπλετον φως εις τήν οικονομικήν 
κατάστασιν τοϋ Κράτους καί θεωροϋμεν ταϋτα δσον καί άν 
άπασχολώσι τήν υπηρεσίαν τοΰ Γεν. Λογιστηρίου απαραίτητα, 
τούλάχιστον μέχρις ου γίνη Ενήμερον εις τάς Εργασίας του. 
Ή δέ έξέλεγξις τής διαχειρίσεως τών υπολόγων καί ή σύν
ταξις καί δημοσίευσις τών καθυστερούντων οικονομικών λο · 
γαριασμών καί άπολογισμών, άτινα Επίσης δέον νά Επιδιω- 
χθώσι, δύνανται νά Οεωρηθώσιν άντικείμενα κεχωρισμένα καί 
άνεξάρτητα.

25 Φεβρουάριου 1882.
Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΐΟΝ.

Ό κατά τήν 28 Φεβρουάριου 
κής Τραπέζης έν συγκρίσει πρός 
συνοψίζεται ώς έξής:

Α’.’Ενιργητιχόν
Μεταλλικόν καί συναλλάγματα 

έπί τοϋ Εξωτερικού...............
Δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν 

Επ’ άναγκαστική κυκλοφορία 
Όμολογίαι δαν. Κυβερνήσεως 
Προεξοφλήσεις...........................
’Ανοικτοί λ(σμοί, δάνεια έπί υ

ποθήκη, χρεωλυτικά, κλπ.
Μετοχαί είς Εγχωρίους Εταιρίας 
Διάφορα .......................................

ε. ε. ισολογισμός τής Έθνι- 
τόν τής 3 1 Δεκεμβρίου π. ε.

31 Λίρίου 1881 28 Φεδρ. 1881.

16,8 46,208 13,382,042

70,757,950 68,915,046
30,378,620 30,372,333
28,902,332 29,942,389

51,762,256 51,494,217
4,446,032

4,782,910 2,253,294

Ένολω 203,430,276 200,805,353
ΕΤΟΣ 10-ΦΪΑ. 110—ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1882. 4
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Β'. Παβητιχ&ν

Κυκλοφορία τραπεζικών γραμ-
ματιών................................... 95,142,116 95,471,901

Καταθέσεις έντοκοι καί άτοκοι 73,404,205 72,596,547
Παρακαταθήκαι......................... 140,947 155.979
Έπιταγαί πρός πληρωμήν. .. . 730,765 299,085
Διάφορα ...................................... 3,382,243 1,651,841
Κεφάλαιον τακτικόν καί άπο-

θεματικόν................................ 30,630,000 30,630,000

έν δλω 203,430,276 200,805,353

Έντός τών δύο μηνών ’Ιανουάριου καί Φεβρουάριου το με
ταλλικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης ηύξησε κατά δραχ. 1,348, 
221, άλλ’ έξ έτέρου ήλαττώθη ή μερίς, έξωτερικοι λογαρια
σμοί μεταλλικόν διαθέσιμον έν όψει κατά δραχ. 4,812,387. 
’Επειδή δέ καί τό πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’άναγκαστική τών 
τραπεζικών γραμματίων κυκλοφορία δάνειον έμειώθη ταύτο- 
χρόνως κατά δραχ. 2,283,701, άς ή Κυβέρνησις άπέδωκεν 
έκ τών χρημάτων τοϋ δανείου τών 120 έκατομμυρίων, ήτοι δι’ 
επιταγών έπί τοΰ έν Παρισίοις καταστήματος τής Τραπέζης 
Κωνστανσινουπόλεως, συμπεραίνεται οτι έτραβήχθησαν, διά 
νά μεταχειρισθώμεν τόν έμπορικόν ορον, υπό τής Τραπέζης 
καί τής Κυβερνήσεως χρήματα έκ τοϋ έξωτερικοϋ δι’ έκδόσεως 
καί πωλήσεως συναλλαγμάτων περί τα 7,000,000, πλήν δέ 
τούτων ή Κυβέρνησις έπρομηθεύθη καί έ'τερα έκ τοϋ δανείου 
τών 120 έκατομμυρίων χρήματα διά τάς άνάγκας της.

Τοΰτο συνετέλεσε βεβαίως είς τήν άναστολήν τής ύπερτι- 
μήσεως τοϋ μεταλλικού καί τοϋ έπί τοϋ εξωτερικού συναλ
λάγματος, ή τιμή τών όποιων θέλει κανονισθή μονιμώτερον 
μετά τήν συντελεσθεΐσαν ίσως ή ταχέως συντελουμένην έξάν- 
τλησιν τοϋ έκ τοϋ δανείου τών 120 έκατομμυρίων έναποτα- 
μιεύματος τήν Κυβερνήσεως, δπερ ώς ό υπουργός τών Οικο
νομικών άνήγγειλεν είφ τήν βουλήν κατά τήν συνεδρίασιν τής 

4ης Μαρτίου έ. έ’. άνήρχετο κατά τήν ημέραν έχείνην είς δρ. 
13,000,000 περίπου.

Κατά τούς αύτούς μήνας ηυξησαν αΐ προεξοφλήσεις τής 
’Εθνικής Τραπέζης κατά δραχ. 1,040,057, καί διετέθησαν 
είς μετοχάς έγχωρίων έταιριών, άγνωστον ποιων έταιριών, 
δραχ. 3,886,659.

Αί έπισφαλεϊς άπαιτήσεις ηύξησαν κατά δραχ. 100,165, 
άναβιβασθεϊσαι άπό δραχ. 120,467, κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 
π. ε. είς δραχ. 220.632 κατά τήν 28 Φεβρουάριου ε. ε. Περί 
τών επισφαλών δ’ άπαιτήσεων προκειμένου, σημειοΰμεν, δτι 
άπό τοϋ 1874 μέχρι τέλους 1881 διετέθησαν έκ τών κερδών 
πρός άπόσβεσιν επισφαλών άπαιτήσεων δραχ. 1,388,089, έξ 
ών είσεπράχθησαν κατά τό αυτό διάστημα δραχ. 105,644 
ήτοι μόνον δραχ. 7,61 τοϊς °/0.

Τό βάθος τοΰ βαράθρου τούτου τών έπισφαλών απαιτήσεων 
δέν καταδεικνύεται άκριβώς έν τοϊς ίσολογιομοις τής ’Εθνικής 
Τραπέζης, διά τοΰτο εινε πάντοτε έ'τοιμον νά καταπίη ικανόν 
μέρος παντός σπουδαίου ή έκτακτου κέρδους. Μόλις ή ’Εθνική 
Τράπεζα ανήγγειλε διά τής έπί τοΰ απολογισμού τοΰ 1881 έκ- 
θέσεώς της, δτι έκ τής παραχωρήσεως τοΰ δικαιώματος αύ
τής έπί τών μετοχών τής συνισταμένης έν Θεσσαλία Τραπέ
ζης θέλει πορισθή έκτακτον κέρδος περί τάς 600 χιλ. δραχμών 
καί άμέσως είς τάς έπισφαλεϊς απαιτήσεις τής 31 Δεκεμ
βρίου προσετέθησαν έντός τοΰ ’Ιανουάριου δραχ. 103,694. 
Ούτω δέ, κατά κανόνα, δέν άφαιροϋνται έκάστοτε έκ τών 
κερδών τής’Εθνικής Τραπέζης άπασαι αί έπισφαλεϊς απαι
τήσεις, άλλ’ έξ αύτών άποσβέννυται δια τών κερδών τόσον 
μόνον μέρος, οσον δέν δύναται νά καταπλήξη τούς μετόχους.

Ή έξακρίβωσις τών έπισφαλών απαιτήσεων είναι έργον αν
θρώπων ειδημόνων καί δυναμένων αΰστηρώς νά έξελέγξωσι 
τά δικαιόγραφα τής ’Εθνικής Τραπέζης. Άλλ’ δπως καταρ
τίζονται αί έξελεγκτικαί έπιτροπαί, χρησιμεύουσι μόνον πρός 
φενακισμόν τών περί έλέγχου διατάξεων τών καταστατικών 
τών άνωνύμων έταιριών. "Οτι δέ αί διοικήσεις τών άνωνύ- 
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μων εταιριών αποτροπιάζονται τον άνεπηρέαστον καί αύστη- 
ρον έλεγχον τής διαχειρίσεώς των άποδεικνύεται έκ τών αγώ
νων ούς καταβάλλουσι χαί τής έπιρροής ήν έξασκοϋσι πρός 
έχλογήν έξελεγκτικής έπιτροπής υποχειρίου αύταΐς.

Έν προηγούμενη διατριβή έξετέθη ή κατάστασις τοϋ δη
μοσίου Ταμείου, ληφθείσης ώς αφετηρίας τών περί αύτής 
ύπολογισμών τής τελευταίας δημοσιευθείσης συγκεφαλαιώ- 
σεως τοϋ ισολογισμού τής ληψοδοσίας τοϋ Κράτους κατά 
τήν 30 Σεπτεμβρίου π. ε.

Ήδη έπήλθον δύο προφορικαί έν τή βουλή εκθέσεις τοϋ 
ΰπουργοϋ τών Οικονομικών, αί'τινες έδημοσιεύθησαν έν τή 
β"Ωρα». Πρώτη, ή κατά τήν συνεδρίασιν τής 4 Μαρτίου 
περί τής οικονομικής καταστάσεως τοΰ κράτους, ής όμως χα- 
ταστάσεως δέν ώρίσθη τό χρονικόν σημεϊον· δηλαδή άν τοι- 
αύτη ήτο ή οικονομική κατάστασις κατά τήν ημέραν καθ’ ήν 
ώμίλησεν ό υπουργός, ή κατά τήν 31 Δεκεμβρίου π, ε. ή τήν 
31 ’Ιανουάριου ή τήν 28 Φεβρουάριου ε. ε. Δευτέρα δέ έκθε- 
σις ή κατά τήν συνεδρίασιν τής 18 τοΰ αύτοΰ μηνός, καθ’ ήν 
είσήχθη είς τήν βουλήν ό προποϋπολογισμός τοϋ Κράτους 
τής χρήσεως 1882.

Έκ τής πρώτης τών έκθέσεων τούτων έγνώσθησαν, περί 
μέν τής χρήσεως 1881, οτι αί έπ’ αύτής χορηγηθεΐσαι πι
στώσεις άνήλθον εις δραχ. 133,706,21 1, ήτοι είς τό ποσόν, 
είς τό όποιον καί έν τή ρηθείση διατριβή έσημειώθησαν, έκ 
τών έν τή έφημερίδι τής Κυβερνήσεως δημοσιευθέντων περί 
χορηγίας έπί τής χρήσεως 188 ί άναπληρωτιχών χαί έκτά- 
κτων πιστώσεων Β. Διαταγμάτων, καί δτι τά πραγματοποιη- 
Οησόμενα έσοδα τής χρήσεως 1881, θέλουσιν άνέλθει εις δρ. 
47,004,304, ήτοι κατά δρ. 2,047,256, έ'λαττον τών προΰ- 
πολογισθέντων, διότι τά έσοδα τής χρήσεως 1881 προύπελο- 
γίσθησαν είς δραχ. 49,051,560.

Περί δέ τής οικονομικής καταστάσεως οτι τό μέν ένεργη- 
τικόν τοϋ δημοσίου ταμείου ανέρχεται είς δραχ. 43,239,643, 

άποτελούμενοι ά) έκ τών έλπιζομένων εισπράξεων έξ έσόδων 
τής χρήσεως 1881 μέχρι τής λήξεώς της δραχ. 5,000,000, 
β') έξ έκκρεμών πληρωμών δραχ. 6,675,725, γ') έκ μετρη
τών έν τοϊς ταμείοις τοϋ Κράτους καί καθ’ οδόν, δραχ. 2,497, 
909, δ') έκ χρημάτων τοΰ δανείου τών 120 έκατομμυρίων 
παρά τή Τραπέζη Κωνσταντινουπόλεως έν ΙΙαρισίοις δραχ. 
11,286,604, έ) έκ χρημάτων τοΰ αύτοΰ δανείου παρά τή 
Γενική Πιστωτική Τραπέζη δραχ. 2,017,000, ς') έκ χρημά
των παρά τή Εθνική Τραπέζη δρ. 264,021, ζ') έκ τών μή 
διατεθεισών ομολογιών τοΰ δανείου τών 120 εκατομμυρίων 
δραχ. 1,838,966, ή) έκ τών δανείων έπ’ αναγκαστική τών 
Τραπεζικών γραμματίων κυκλοφορία δρ. 9,803,878 καί θ') 
έξ έντοκων γραμματίων, τιθεμένων είς κυκλοφορίαν δραχ. 
3,855,540.

Τό δέ παθητικόν τοϋ δημοσίου ταμείου, οτι ανέρχεται είς 
δραχ. 53,1 19,486, ήτοι πληρωτέα έξοδα τήςχρήσεως 1881 
κατά τάς χορηγηθείσας έπ’ αύτής πιστώσεις έκ δραχ. 133, 
706,21 1 απέναντι τών όποιων έπληρώθησαν δρ. 80,586,725.

Ό υπουργός τών Οικονομικών παρέλειψεν έν τή ομιλία του 
τό συμπέρασμα τών αριθμών, ούς άνέφερε περί τής οικονομι
κής καταστάσεως, άλλά διά μέν τής άπαριθμήσεως τών υπαρ
χόντων μετρητών κλπ. ήννόει βεβαίως νά παραστήση τήν 
ένεργητικήν τοΰ δημοσίου ταμείου κατάστασιν, διά δε τών 
πιστώσεων καί τών απέναντι αύτών πληρωμών τήν παθητι
κήν κατάστασιν τοΰ ταμείου, ήτοι τάς κατ’ αύτοΰ απαιτή
σεις, άλλως ήθελεν ΰποτεθή, οτι έρριψε τούς αριθμούς τούτους 
άσκόπως.

Κατά τήν έκθεσιν έπομένως ταύτην τοϋ ΰπουργοϋ τών Οι
κονομικών, καθ’ ήν τό μέν ένεργητικόν τοΰ δημοσίου ταμείου 
ανέρχεται είς δραχ. 43,239,643, τό δέ παθητικόν είς δραχ. 
53,119,486 προκύπτει έλλειμμα, ΰποτιθεμένης τής διαθέσεως 
άπασών τών έπί τής χρήσεως 1881 χορηγηΟεισών πιστώ
σεων, αφού δέν προσδιορίζονται πόσαι καί ποϊαι Οεωροΰνται ως 
πλεονάζουσαι καί άκυρωτέαι, προκύπτει έπαναλαμβάνομεν έλ
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λειμμα έκ δραχ. 9,879,843. Άλλ’ έπειδή μέχρι τέλους Φε
βρουάριου, άν δ υπουργός ώμίλει περί της καταστάσεως τοϋ τα
μείου κατά τήν ημέραν ταύτην, είχον πληρωθή εις έξοδα τής 
χρήσεως 1882 πλείονα βεβαίως τών έξ έσόδων τής χρήσεως 
ταύτης κατά τό αυτό διάστημα εισπραχΟέντων, καί άν τά 
πλείονα ταϋτα άναβιβασθώσι μέχρις 8,000,000, πάλιν όχι 
μόνον δέν προκύπτει περίσσευμα δια τήν χρήσιν τοΰ 1882, άλλ’ 
έξ έναντίας παρουσιάζεται έλλειμμα έκ δραχ. 2,000,000.

Έπί τών άνωτέρω πληροφοριών τοϋ υπουργοΰ τών Οικονο
μικών περί τής οικονομικής καταστάσεως και έπί τής έκθέ- 
σεώς του, κατά τήν εισαγωγήν τοϋ προϋπολογισμού τής 
χρήσεως 1882, βασιζόμενοι, παρατηροϋμεν ώς πρός άμφοτέ- 
ρας τάς χρήσεις 1881 καί 1882, δτι, έάν μέν εις τό άνω
τέρω ενεργητικόν έκ δρ. 43,239,043 προστεθώσι τά προυπο- 
λογισθέντα έσοδα τής χρήσεως 1882 έκ δραχ. 66,841,560 
μειόν τών μέχρι τέλους Φεβρουάριου εισπραχΟέντων, ύποτι- 
Οεμένων εις δραχ. 5,000,000 ήτοι ήττον τών 2 δωδεκατη
μορίων τών προϋπολογισθέντων έσόδων, άποτελεΐται ένεργη- 
τικόν έν γένει έκ δραχ. 105,081,203. Έάν δέ εϊς τό άνω
τέρω παθητικόν έκ δραχ. 53,1 19,486 προστεθώσιν αί έπί 
τής χρήσεως 1882 ζητούμεναι πιστώσεις έκ δρ. 77,854,786 
μεϊον καί έκ τούτων τών μέχρι τέλους Φεβρουάριου 1882 
πληρωθέντων έξόδων τής χρήσεως 1882 υποτιθεμένων κατ’ 
άνώτατον δρον ίσων πρός τά 2 δωδεκατημόρια τοΰ είσαχθέντος 
προϋπολογισμού τών έξόδων τής χρήσεως 1 882 ήτοι είς δραχ. 
13,000,000, άποτελεΐται παθητικόν έκ δραχ. 117,$774,292 
καί επομένως προκύπτει έλλειμμα έκδραχ. 12,893,089.

Είς τό έλλειμμα τούτο τών δραχ. 12,893,089 δέον νά 
προστεθώσιν,ή ν’ άφαιρεθώσιν έκ τοΰ ένεργητικοΰ,δπερ ταυτόν.

Πρώτον μέν τό προϊόν τών άδιαθέτων ομολογιών τοΰ δα
νείου τών 120 έκατομμυρίων, αί'τινες έν τή πρώτη ομιλία 
τοΰ υπουργοΰ τών Οικονομικών φέρονται είς τό ένεργητικόν, 
διότι κατά τήν δευτέραν ομιλίαν του έξαιρεϊ αύτάς, φέρων 
μεταξύ τών έσόδων τοΰ προϋπολογισμού τής χρήσεως 1882 

καί τούς τόκους αύτών, δπερ δηλοϊ οτι δέν θέλει διαθέσει αυ- 
τάς κατά τό 1882. «Λογιστικός μόνον», λέγει ό υπουργός, 
»εινε ο άριθμός έκ τών τοκομεριδίων τών άδιαθέτων ομαλο
ί γιών τού τελευταίου δανείου. ’Ηχούσατε τήν πρώτην έκΟε- 
»σιν, τήν όποιαν είχον τήν τιμήν νά ύποβάλω, οτι αί όμο- 
«λογίαι τοΰ τελευιαίου δανείου δέν διετέθησαν ολαι, άλλ’έ- 
»μειναν 4,957 περίπου άδιάθετοι. Οί τόκοι αύτών θά μείνουν 
»είς τό ταμεΐον, ήτοι 140,000 δραχ. ένώ μεταξύ τών έξό- 
»δων σημειούμεν δλον τόν τόκον τοΰ δανείου, διά τοϋτο έν- 
»ταυθα πρέπει νά σημειωθή αύτό τό ποσόν.» Τό κεφάλαιον 
τών ομολογιών αύτοΰ τοΰ ποσοΰ τών τόκων σημειοϋται είς 
δραχ. 1,838,966.

Δεύτερον δέ δραχ. 5,176,266 έκ τοΰ δανείου τής άναγκα- 
στικής κυκλοφορίας, έξ ού υπολογίζονται είσπρακτέαι δραχ. 
9,803,878 άντί δραχ. 4,627,6 12. Διότι κατά τήν τελευ- 
ταίαν μετά τής ’Εθνικής Τραπέζης σύμβασιν τής Κυβερνή
σεως, ή ’Εθνική Τράπεζα άνεδέχθη νά δανείση είς τήν Κυ- 
βέρνησιν, πλήν δραχ. 22,542,658 όφειλομένων τότε, καί 
δραχ. 52,000,000, είς μεταλλικόν καί τραπεζικά γραμμά
τια, έν δλφ δραχ. 74,542,658· κατά δέ τήν συνοπτικήν κα- 
τάστασιν τής Έθνικής Τραπέζης τής 28 Φεβρουάριου ε. ε. 
τό πρός αύτήν έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία τών γραμματίων 
της χρέος τής Κυβερνήσεως άνήρχετο είς δραχ. 69,915,046· 
ώστε έμενον είς τήν διάθεσιν τής Κυβερνήσεως, ώς άνωτέρω 
έσημειώθη, μόνον δραχ. 4,627,612. Έκτος άν ό κ. Υπουρ
γός τών Οικονομικών έννοή νά λάβη έκ νέου καί έκ τής Ίονι- 
κής Τραπέζης δυνάμει προηγουμένων συμβάσεων τά έκ τοϋ 
δανείου τών 60 εκατομμυρίων έπιστραφέντα.

Οϋτω τό έλλειμμα τών χρήσεων 1881 καί 1882 κατά 
τάς έκθέσεις τού κ. ύπουργοϋ τών Οικονομικών άναβιβάζεται 
είς δραχ. 19,908,321, μετά τήν έξάντλησιν, σημειωτέον, 
όλων τών έφοδίων, ήτοι τών χρημάτων τοΰ δανείου τών 120 
έκατομμυρίων, τών ομολογιών τοΰ αύτοΰ δανείου, τών δα
νείων τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, κλπ. άτινα άπαντα συμ
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περιλαμβάνονται είς το ανωτέρω έκ δραχ. 43,239,643 ένερ- 
γητικόν.

Ό υπουργός τών Οικονομικών έν τή πρώτη ομιλία του 
προσέθηκεν οτι «Σημειώσατε όμως, οτι έπληρώθησαν οί τό- 
»κοι όλων τών δανείων τοϋ Κράτους έκ τών εισπράξεων τών 
»τελωνιακών και άλλων προσόδων, τά όποια έλαβον ώς ένέ- 
»χυρα τά δάνεια, όλοι λοιπόν οί τόκοι τών δανείων άνερχόμε- 
»νοι είς 8,000,000 έπληρώθησαν, έκ τούτου συνάγομεν οτι 
»δέν ΰπάρχουσιν έκκρεμεΐς υποχρεώσεις σπουδαίαι.»

Καί τό ποσόν λοιπόν τοΰτο τών 8,000,000, διά μαντείας, 
έννοεϊται, προχωροΰντες, έάν άφαιρέσωμεν έκ τοϋ ανωτέρω 
έλλείμματος, έπί τη υποθέσει ότι δέν συμπεριλαμβάνεται εις 
τά πληρωθέντα έξοδα τής χρήσεως 1881 έκ δρ, 80,586,725, 
καί ότι επομένως θέλει σιμψηφισθή είς τάς έκ δραχ. 53,119, 
385 αδιαθέτους πιστώσεις, καί πάλιν υπολείπεται έλλειμμα 
έκ δραχ. I 2,000,000 περίπου, χωρίς νά ληφθή ύπ’ οψιν ή 
Ούρα, ήν ό κ. Καλλιγας άφήκεν ανοικτήν είς νέας έπί τής χρή
σεως τοϋ 1881 πιστώσεις, διά τής άμέσως επομένης περιό
δου τής ομιλίας του, καθ’ ήν «ενδέχεται όμως νά υπάρχουν 
σπουδαϊαι δηλαδή υποχρεώσεις έκ συμβάσεων ή άλλων αι
τιών, αί'τινες δέν έγένοντο είσέτι γνωσταί είς ημάς.» Περί τών 
χρεωλυσίων δέ καί τών τόκων τοϋ λόγου, σημειοΰμεν, οτι τά 
χρεωλύσια καί οί τόκοι τών δημοσίων δανείων διά τό 1881 
ανέρχονται ούχί είς 8 άλλ’ είς 19 έκατομμύρια.

Τοιαϋτα είσί τά έξαγόμενα εις ά άγει ή οικονομική κατά- 
στασις τοϋ Κράτους, δπως αύτη έξετέΟη έν τή βουλή ύπό τοΰ 
κ. Υπουργού τών Οικονομικών κατά τήν συνεδρίασιν τής 4 
Μαρτίου. Έν τούτοίς κατά τήν εισαγωγήν τοΰ προϋπολογι
σμού τής χρήσεως 1882 ό κ. Υπουργός άναγγέλλει είς τήν 
βουλήν δτι μετά τήν άποπληρωμήν τών έξόδων τής χρήσεως 
1881 θέλει μείνει περίσσευμα πλέον τών 11 έκατομμυρίων, 
δι’ ού καλύπτεται τό έλλειμμα, δπερ παρουσιάζει ό προϋπολο
γισμός τής χρήσεως 1882. Χωρίς νά άναπτύξη κατά ποιους 
υπολογισμούς προκύπτει τό πλεόνασμα τοΰτο.

Εύτυχώς ή οικονομική κατάστασις, δπως ό υπουργός τών 
Οικονομικών άνέπτυξεν αύτήν έν τή βουλή κατά τήν 4 Μαρ
τίου δέν φαίνεται, ώς καί έκ τών κατωτέρω καταδεικνύεται, 
άκριβής.

Κατά τήν συγκεφαλαίωσιν τοϋ ’Ισολογισμού τής γενικής 
ληψοδοσίας τοΰ Κράτους κατά τήν 30 Σεπτεμβρίου π. ε. τήν 
έπί τών έπισήμων στοιχείων τής ληψοδοσίας τών υπολόγων 
στηριζομένην, μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου π. ε. έπληρώθησαν 
εις έξοδα τής χρήσεως 1881.................. δρ. 58,152,345.81

Είχον κατατεθή είς τάς Τραπέζας διά 
χρεωλύσια καί τόκους δανείων, καταλο- 
γιστέα είς τά έ'ξοδα τής χρήσεως 1881 
καί είχον πληρωθή είς πιστωτικά γραμ
μάτια καί ομολογίας τής έπί Κυβερνήτου 
Τραπέζης, όμοΰ................................................. 9,207,239.01

Είχον πληρωθή έξοδα τής χρήσεως 
1881 συμπεριλαμβανόμενα είς τά ύπό- 
λοιπα τών έπαρχιακών ταμείων τής 30
Σεπτεμβρίου......................................................» 6,726,7 12,44

Τό ολον τών πληρωθέντων έξόδων τής 
χρήσεως 1881 μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 
τοϋ αύτοϋ έτους, άνήρχετο είς.................... » 7 4,086,297.26

Κατά τήν 4 Μαρτίου 1882 ό υπουρ
γός τών Οικονομικών προσδιορίζει τά πλη
ρωθέντα έξοδα τής χρήσεως 1881 είς δρ. 
80,586,725 προσθέτει δέ οτι αί έκκρε- 
μεϊς πληρωμαί τών ταμείων άνήοχοντο 
είς δραχ. 6,675,725, έξών άν ϋποτεθώ- 
σιν έξοδα τής χρήσεως 1881 δραχμαί 
4,000,000, όμοΰ.................................. . . » 84,586,725.

"Ωστε κατά τούς μήνας ‘Οκτώβριον,
Νοέμβριον και Δεκέμβριον τοΰ 1881 καί 
’Ιανουάριον καί Φεβρουάριοντοΰ 1882 έ
πληρώθησαν είς έξοδα τής χρήσεως 1881 
μόνον..................................................................» 10,500,427.74 
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ίπερ άπιθανον. Άρχει δέ νά προστεθή οτι κατά τήν 30 Σε
πτεμβρίου ΰπήρχεν υπόλοιπον ίχ. τοϋ δανείου τών 120 έκα
τομμυρίων παρά τή Τραπέζη Κωνσταντινουπόλεως έν Παρι- 
σίοις καί παρά τή Γενική Πιστωτική Τραπέζη έχ δρ. 32,325, 
858 κατά οέ τήν 4 Μαρτίου διά τής ομιλίας τοϋ ΰπουργοϋ 
τών Οικονομικών περιορίζεται εις δραχ. 13,303,604. Είς τί 
λοιπόν έδαπανήΟη ή έκ δραχ. 19,022,254 διαφορά καί τά 
εΐσπραχθέντα κατά τούς ανωτέρω μήνας έσοδα τής χρήσεως 
1881 έκ δραχ. 14,952,000, όμοΰ δραχ. 33,974,254; Βε
βαίως τό ποσόν τών πληρωθέντων έξόδων τής χρήσεως 1881 
είνε πολύ άνώτερον τών δραχ. 84,586,725.

Ές έτέρου κατά τάς έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως 
οημοσιευθεισας συγκεφαλαιώσεις τών ’Ισολογισμών τής Γενι
κής ληψοδοσίας τοϋ Κράτους άπό τοϋ’Ιανουάριου μέχρι τέλους 
Σεπτεμβρίου π. ε. τά υπόλοιπα τών ταμείων άνήρχοντο. Κατά 
τήν 31 ’Ιανουάριου 1881 (ίδ. Έφημ. Κυβερνήσεως άριθ. 51 
τοΰ 1881) είς δρ. 15,340,442.12, κατά τήν 28 Φεβρουά
ριου (ίδ. Έφημ. Κυβερνήσεως τήν αύτήν) εις δραχ. 19,354, 
678,85· κατά τήν 31 Μαρτίου 1881 (ίδ. Έφημ. τής Κυβερ
νήσεως τήν αύτήν) είς δραχ. 19,722,593.73· κατά τήν 31 
’Απριλίου (ίδ. Εφημ. τής Κυβερνήσεως άριθ. 54) είς δραχμάς 
23,906,438.13· κατά τήν 31 Μαίου (ϊδ. Έφημ. τής Κυ
βερνήσεως άριθ. 62) εις δρ. 23,878,077.49· κατά τήν 30 
’Ιουνίου (ίδ. Έφημ. Κυβερνήσεως άριθ. 69) είς δρ. 23,354, 
07 3,32· έξ ών είς μετρητά καί καθ’ ΰδόν δρ. 2,175,428.23· 
κατά τήν 31 ’Ιουλίου (ίδ. Έφημ. Κυβερνήσεως άριθ. 86) είς 
δραχ. 24,683,159.93· έξ ών είς μετρητά καί καθ’οδόν δραχ. 
2,663,587.39· κατά τήν 31 Αύγουστου (ίδ. Έφημ. Κυβερ
νήσεως άριθ. 93) είς δρ. 27,468,392,60, έξ ών είς μετρητά 
καί καθ'οδόν δραχ. 3,627,273.42· κατά δέ τήν 30 Σεπτεμ
βρίου (ίδ. Έφημ. Κυβερνήσεως άριθ. 118) είς δραχ. 28,425, 
055.24 έξ ών είς μετρητά καί καθ’ οδόν δρ. 3,899,567.47.

Κατά τήν ομιλίαν τοϋ ΰπουργοϋ τών Οικονομικών τα ΰπό- 
λοιπα τών ταμείων άνήρχοντο είς δραχ. 9,173,634, ήτοι είς 

εκκρεμείς πληρωμάς δραχ. 6,675,725 καί είς μετρητά καί 
καθ’ οδόν δραχ. 2,497,909· μεταξύ δέ τών δρ. 28,425,052, 
είς δσας άνήρχοντο τά ΰπόλοιπα τών ταμείων κατά τήν 30 
Σεπτεμβρίου π. ε. καί τών δραχ. 9,173,634, εις δσας περιω- 
ρίσΟησαν ύπό τοΰ ΰπουργοϋ τών Οικονομικών υπάρχει διαφορά 
έκ δραχ. 19,251,418. Κατά τήν 30 Σεπτεμβρίου π. ε. με
ταξύ τών ΰπολοίπων υπήρχον καί δραχ. 12,617,324- ές εκ
κρεμών πληρωμών τής χρήσεως 1880, αϊτινες κατελογίσθη- 
σαν τόν 'Οκτώβριον, ένεκεν τής έπελθούσης λήξεως τής χρή
σεως 1880, είς τά έξοδα τοϋ Κράτους. Έπίσης κατά τήν 30 
Σεπτεμβρίουυπήρχον μετρητά έν τοϊς ταμείοις δρ. 3,899,567- 
κατά δέ τήν ομιλίαν τοΰ ΰπουργοΰ τών Οικονομικών τά έν 
τοϊς ταμείοις καί καθ’ οδόν μετρητά άνήρχοντο είς δραχμάς 
2,497,909 ώστε ΰπάρχει καί ένταΰθα διαφορά έκ δρ. 1,401, 
658, ήτις προστιθεμένη είς τάς έκκρεμεϊς πληρωμάς τών έξό
δων τής χρήσεως 1880 έκ δρ. 12,617,324 άναβιβάζει τήν 
μείωσιν τοΰ ΰπολοίπου τών ταμείων είς δραχ. 14,018,982 
καί περιορίζει τήν μεταξύ τών ΰπολοίπων τών ταμείων κατά 
τήν 30 Σεπτεμβρίου καί κατά τήν ημέραν, περί ής ώμίλει ό 
ύπουργός τών Οικονομικών, είς δραχ. 5,232,436· άλλά καί ή 
διαφορά αυτή εΐνε ικανή νά έγείρη ύπονοίας περί τής άνακρι- 
βείας τών πληροφοριών τοΰ ΰπουργοϋ καί ώς πρός τά ΰπόλοιπα 
τών ταμείων.

Ώς έκ τών άνωτέρω έξάγεται ή οικονομική κατάστασις, 
δπως είκονίσθη ΰπό τοΰ ΰπουργοΰ τών Οικονομικών, δέν φαί
νεται άκρ.βής. "Οθεν πρός έλεγχον τής άκριβείας τοΰ ΰπολο- 
γισμοΰ αύτοΰ περί τοΰ μετά τήν αποπληρωμήν τών έξόδων 
τής χρήσεως 1881 περισσεύματος έκ τοΰ δανείου τών 120 
έκατομ. δπερ αναβιβάζει περί τά 11,000,000, και οπερ καλύ
πτει τό έλλειμμα τοΰ προϋπολογισμού τής χρήσεως 1882, θέ- 
λομεν καταφύγει είς τούς έν τή προηγουμένη διατριβή ΰπολογι- 
σμούς, τούς είς τήν συγκεφαλαίωσιν τής γενικής ληψοδοσίας 
τοΰ Κράτους κατά τήν 30 Σεπτεμβρίου π. ε. βασιζομένους.

Έν τή διατριβή έκείνη τό διά τήν χρήσιν τοΰ 1882 περίσ
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σευμα προσδιωρίσθη εις δραχ. 8,100,899, άλλά προσετέθη 
έπί λέξει «θέλε·, δέ αύξήσει τό περίσσευμα τοϋτο, καθ' οσον 
«ήθελον μείνει άδιάθετοι πιστώσεις, ή χρησιμεύσει έξ αύτών 
»είς τακτοποίησιν τών κατά τήν διαχείρισιν τοϋ 1880 λη- 
«φθέντων διά προμήθειας ύλικοϋ πολέμου χρημάτων και καθ’ 
«όσον ήθελον πραγματοποιηθή έσοδα άνώτερα τών προύπολο- 
«γισθέντων. Έξ έναντίας δέ θέλει έλαττωθή άν πραγματο- 
«ποιηθώσιν έξοδα τής χρήσεως 1881, άνώτερα τών χορηγη- 
χθεισών μέχρι τοΰδεπιστώσεων (έκ δραχ. 130,802,111), ή τά 
»εσοδα αύτής άποδειχθώσιν όλιγώτερα τφν προύπολογισθέν- 
«των.»

Κατά τήν ομιλίαν τοϋ ύπουργοϋ τών Οικονομικών τά πραγ- 
ματοποιηθησόμενα έσοδα τής χρήσεως 1881 ύπολογίζον ιαι 
είς δραχ. 47,004,304, ήτοι έλαττον τών προ'ΰπολογισθέντων 
κατά Οραχ. 2,047,250, οπερ περιορίζει το άνωτέρω έκ δραχ. 
8,100,899 περίσσευμα εις δραχ. 6,053,043. Είς τοϋτο δμως 
δέον νά προστεθώσιν ώς και έν τή προηγουμένη διατριβή έρ- 
ρέθη καί άνωτέρω μετηνέχθη. Πρώτον έ*  τών έπί τής χρή
σεως 1881 χορηγηθεισών πιστώσεων, οσαι Οέλουσι χρησι
μεύσει πρός τακτοποίησιν τών κατά τό 1880 ληφθέντων ύπό 
τών έπί τών Στρατιωτικών και έπί τών Ναυτικών ύπουργείων 
χρημάτων. Δεύτερον αί μή διατεθησόμεναι ποσώς καί επομέ
νως άκυρωτέαι πιστώσεις τής χρήσεως 1881. Εινε δέ γνω
στόν δτι είς τό ύπουργειον τών Ναυτικών, έναντίον μάλιστα 
τών διατάξεων τοϋ λογιστικού νόμου, έχορηγήθη άναπληρω- 
τική πίστωσις έκ δραχ. 4,480,000 πρός τόν σκοπόν τής τα- 
κτοποιήσεως τών ύπ' αύτοϋ κατά τό 1880 ληφθέντων χρη
μάτων, ή προσθήκη δέ τοΰ ποσοΰ τούτου εις τό άνωτέρω πε
ρίσσευμα αναβιβάζει αύτό είς δραχ. 10,533,643. Άλλά καί 
έκ τών λοιπών πιστώσεων τοϋ ύπουργείου τών Ναυτικών καί 
έκ τών πιστώσεων τών άλλων ύπουργείων θέλουν μείνει άδιά- 
Οετοι κατά τήν λήξιν τής χρήσεως 1881, όπως συμβαίνει 
είς δλας τάς χρήσεις. Άν μάλιστα τό ύπουργεϊον τών Στρα
τιωτικών παρουσιάσν) περισσεύματα πιστώσεων σημαντικής 

ποσότητος, τό ύπέρ τής χρήσεως 1882 περίσσευμα θέλει υπε
ρακοντίσει τας προσδοκίας τοΰ ύπουργοϋ τών Οικονομικών.

Ό ύπουργός τών Οικονομικών, άφοϋ προσδιώρισε τάς πι
θανά; έξ έσόδων τής χρήσεως 1881 εισπράξεις, έπρεπε νά 
προσδιορίση κατά προσέγγισιν καί τά πληρωτέα μέχρι λήξεως 
τής χρήσεως έξοδα καθώς καί τάς διατεθησομένας είς έντάλ- 
ματα έπί συμψηφισμοί πρός τακτοποίησιν γενομένων ήδη πλη
ρωμών πιστώσεις, δπως γνωσθή τό ποσόν τών άπαιτουμένων 
πρός αποπληρωμήν τών έξόδων τής χρήσεως 1881 χρημά
των. Ταϋτα δμως έντελώς έσιώπησε, παραλείψας καί τήν 
σημείωσιν τών έκδοθέντων είςβάρος τών πιστώσεων τήςχρή
σεως 1 88 1 χρηματικών ένταλμάτων.

’Επειδή δ ύπουργός τών Οικονομικών έκ τών πρώτων μέ
τρων του έθεώρησε τόν σχηματισμόν ίδιου τμήματος πρός τόν 
σκοπόν κυρίως ν’ άναθέση είς αύτό τήν έπιτήρησιν τής είσ- 
πράξεως τών αμέσων φόρων, κλείοντες τήν παρούσαν, προστί- 
Οεμεν άνευ έτέρας τινός παρατηρήσεως, οτι ή ύπηρεσία αύτη, 
θεωρείται έν Γαλλία, ής τό λογιστικόν σύστημα άκολουθοϋ- 
μεν, συναφής πρός τήν υπηρεσίαν τοΰ Γενικού Λογιστηρίου, 
καί είς αύτό εενε ανατεθειμένη διά τοΰ περί διαιρέσεως τοϋ 
ύπουργείου τών Οικονομικών οργανισμού τής 16 Δεκεμβρίου 
1844, μή μεταβληθέντος μέχρι τοΰδε ώς πρός τό μέρος τοϋτο, 
καί φέροντας τήν ύπογραφήν τοϋ Laplagne, ούτινος, ώς έξο
χου οικονομολόγου, έμνήσθη πολλάκις έν ταϊς διατριβαϊς αύ
τοϋ δ νΰν διευθυντής τοΰ Γεν. Λογιστηρίου κ. Δεϊμέζης. Με- 
ταφέρομεν δέ τό κείμενον τοϋ δργανισμοΰ τοΰ Γαλλικού έπί 
τών Οικονομικών υπουργείου, ώς πρός τό μέρος τοϋτο, έχον 
ώς έξής:

«Complabilite Generale des Finances . . .
».................................. ...... .............................................................

«Bureau de la perception des contributions di- 
»rectos et complabilite des communes et etablisse 
aments publics. Affaires generales.

■» (Surveillance et direction du service de la per
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ception el cles poursuites en maliere de contribu- 
»tions directes·, comptabilite des communes et 
«etablissements de bienfaisance; suite a donner 
»aux reports des inspeeteurs des finances en ce qui 
•concerne ces services; application du tarif des 
»remises des percepteurs, et nouvellesfixations des 
«classes a cliaque vacance; renseignements afour- 
»nir a la direction du personnel sur lagestion des 
«percepteurs receveurs inunicipaux et hospitallers, 
»sur les demandes d’ avancement de ces compla- 
»bles et sur les nouvelles circonscriptions des per
ceptions ; reglement des indemnites a allouer aux 
«gerants interimaires.

»Examen des questions relatives a la responsa- 
y>bilite encourue par les comptables, par suite de 
T>vols des fonds, de debels el de non-recouvremenl 
»de trailes de coupes de bois.·»

Τή 24 Μαρτίου 1882.
Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.

Η ΔIA ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ EN TH ΜΗΧΑΝΙΚΗ.

Έν τή μηχανική πάσα δύναμις μετραται οιάτινος βάρους, 
οπερ έν γένει διά τής ένεργείας τής βαρύτητος έπιφέρει τήν 
αύτήν ένέργειαν, οποίαν και ή αντιστοιχούσα αύτφ δύναμις. 
π. χ. δταν ή δύναμις τήν οποίαν πρέπει ν’ άναπτύζωμεν όπως 
ύψώσωμεν σώμα τι ή 50 (πεντήκοντα) χιλιογράμμων, είναι 
δυνατόν άντι τής ήμετέρας δυνάμεώς νά έφαρμώσωμεν βάρος 
50 χιλιόγραμμων εις τό άκρον σχοινιού τίνος, δι’ ού ύψοΰται 
τό σώμα, διότι διά τε τοϋ πρώτου καί διά τοϋ δευτέρου θέλο - 
μεν ένεργήσει τήν αυτήν τοϋ σώματος ύψωσιν. Ώς μονάς, δι’ 
ής μετρώνται αί δυνάμεις χρησιμεύει ιό χιλιόγραμμου.
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Ώς μονάς τών διατρεχομένων διαστημάτων ύπό κινουμένου 
τινός σώματος διά τής έφαρμογής δυνάμεώς τίνος τό μ έ τ ρ ο ν.

Ή λέξις έ ρ γ α σ ί α έν τή μηχανική σημαίνει τό Αποτέ
λεσμα τής κινήσεως σώματός τίνος, δπερ έπιφέρει ή έπί τοϋ 
σώματος τούτου έφαρμογή δυνάμεώς τίνος. Ή δέ φράσις μ ο- 
νάς έργασίας τό μέγεθος τής κινήσεως σώματός τίνος, 
τήν όποιαν τοϋτο έζετέλεσε διά τής έπ’αύτοΰ έφαρμογής μιας 
μονάδος δυνάμεώς, ήτοι ένός χιλιογράμμου. Τήν τοιαύτην μο
νάδα έργασίας καλοΰσιν έν τή μηχανική χιλογραμμό- 
μετρ ον.

Όπόταν έ'χωμεν νά συγκρίνωμεν δύω διαφόρους έργασίας ή 
μίαν καί τήν αύτήν έργασίαν, παραγομένην όμως ύπό τοΰ αύ
τοΰ σώματος διά τής έπί τούτου έφαρμογής διαφόρων δυνά
μεων, τότε συγκρίνομεν τάς έργασίας ταύτας, άποβλέποντες 
είς τό χρονικόν διάστημα κατά τήν διάρκειαν τοΰ οποίου έξε- 
τελέσθη έκάστη· ώστε έν τή περιπτώσει ταύτη λαμβάνομεν 
ύπ’ δψιν ήμών καί τόν χρόνον, τοΰ οποίου μονάς είναι τό δεύ
τερον λεπτόν τής ώρας.

Πριν ή τεθή έν χρήσει ό ατμός, ή εύχρηστοτέρα κινούσα 
δύναμις μηχανάς τινάς ήτο ό ίππος, όστις δύναται, όταν έ- 
νεργή μεθ’ όλης αύτοΰ τής δυνάμεώς, ν’ άναβιβάση βάρος 7 5 
χιλιογράμμων είς ύψος ένός μέτρου καίέν διαστήματι ένός δευ
τέρου λεπτοΰ. Όπόταν όμως ή δύναμιςτοΰ άτμοΰήρζατο ν’Αν
τικαθιστά τάς πλείστας τών πρώην γνωστών κινουσών δυνά
μεων, έδέησε καί νά μετρηθή, όπως συγκριθή πρός τάς άλ- 
λας κινούσας δυνάμεις και ύποβληθή εις τόν υπολογισμόν. 
Επειδή δέ έν αρχή αντικαθιστά τους ίππους, έγένετο καί ή 
σύγκρισις τής δυνάμεώς αύτοΰ πρός τήν δύναμιν τοΰ ίππου 
καί έκάλεσαν κατά συνήθειαν άτμόϊππον τήν ποσότητα 
τής δυνάμεώς τοϋ άτμοΰ, ήτις έχει ίσην δύναμιν πρός τήν 
τοϋ ίππου καί παράγ-ει τά αύτά αποτελέσματα, ήτοι άνυψοϊ 
75 χιλιογράμμων βάρος είς ύψος ένός μέτρου καί έν διαστή- 
ματι ένός δευτερολέπτου, ύψοί τούτέστι τό βάρος τοϋτο δσον 
καί ό ίππος, όπόταν άναπτύσση άπασαν αύτοΰ τήν δύναμιν.
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Όπόταν ήδη λέγωμεν, δτι μηχανή τις έχει 15, 20, 30 
κτλ. ίππων δύναμιν, έννοούμεν δτι ή ύπό τής μηχανής ταύτης 
αναπτυσσόμενη δύναμις σύγχειται έκ 15, 20, 30 κτλ. πο
σών δυνάμεως, ών έκαστον ϊσοΰται πρός τήν δύναμιν τοϋ ίπ
που, ή δτι ή μηχανή αΰτη αναπτύσσει δύναμιν, παράγουσαν 
δεκαπενταπλάσια, είκοσαπλάσια, τριακονταπλάσια κτλ. απο
τελέσματα έκείνου, τδ όποιον ή δύναμις ένός ίππου, ή τέλος 
ότι ή μηχανή αΰτη αντικαθιστά άρχαίαν τινά όμοι'αν αύτη, 
ήτις έκινείτο διά 15, 20, 30 κτλ. ίππων και παρήγεν απο
τελέσματα τά αύτά. Ν. Π.

ΠΥΡΚΑΙΑΙ ΘΕΑΤΡΩΝ

Κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ κ. Felscll, στηριζομένας έπί 
252 περιπτώσεων καταστροφής θεάτρων διά τοϋ πυρές, δέν 
δύναται κατά μέσον δρον έ'ν Οέατρον νά διαρκέση πλέον τών 
22 έτών. Έπί τών έν λόγω 252 θεάτρων, 5 έπυρπολήθησαν 
πριν έγκαινισθώσιν, 7 0 διήρκεσαν πέντε έτη, 38 δέν έφθασαν 
τό δέκατον έτος τής ύπάρξεώς των, 45 τό εικοστόν, 27 τό 
τριακοστόν, 12 τό τεσσαρακοστόν, 20 τό πεντηκοστόν καί 
17 τό εξηκοστόν. Έκ δέ τών λοιπών 7 διήρκεσαν όγδοή- 
κοντα έτη, 8 εκατόν έτη, 3 μόνον ύπερέοησαν τόν αιώνα.

Ύπάρχουσι Θέατρα, τά όποια έπυρπολήθησαν άλλεπαλλή- 
λως· οΰτω 37 δίς, 8 τρις, 4 τετράκις, καί τό έν Βασιγκτώνι 
πεντάχις.

Ιδού πώς διανέμονται αί τών περί ών πρόκειται θεάτρων 
πυρπολήσεις κατ’έπικρατείας καί περιόδους χρονικάς : 176 έν 
ταΐς Ήνωμέναις πολιτείαις, 68 έν Αγγλία, 63 έν Γαλλιφ, 
49 έν Γερμανίιζ, 45 έν 'Ιταλία, 26 έν Αύστροουγγαρία, 24 έν 
Ρωσία και 17 ένΊσπανία καί Πορτογαλλία. 2 κατά τόν 16ον 
αιώνα, 16 κατά τόν 17ον, 20 κατα τόν 18ον, κατά δέ τόν 
19ον αιώνα 16 τή πρώτη δεκαετηρίδι, 14 τή δεύτερα, 31 τή 
τρίτη, 33 τή τετάρτη, 44 τή πέμπτη, 74 τή έκτη, 98 τή 
έβδομη, και 100 τή όγδοη άπό τοϋ 1870 μέχρι τοϋ 1880.

ΒΟΥΑΕΥΤΙΚ Η ΑΟΓΟΔΟΣIΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΓ

(Συνέχεια. *13  <ρυλλά3ων 109 σελ. 40)
Ό ύπαςιωματικό; καί ό στρατιώτης αποτελούν τήν θεμε

λιώδη βάσιν τοϋ στρκτοϋ. Τί είναι εκείνοι, οί όποιοι διευθύ
νουν, άνευ τών έν τή νεωτερζ τακτική μακρών τοΰ ουλαμού 
στρατηγών και άνευ εκείνων, οίτινε; μέ τήν λόγχην προτετα
μένη·/ γνωρίζουν νά άποθνήσκωσι ; Καί όμως δι’ άμφοτέρου; ή 
πολιτεία δέν είχε εΐμή άδιαοορίας βλέμμα. Έάν ύπεστήοιςα 
έν τή Βουλή τά δικαιώματα των, το έ’πραςα έν τελεία έπι- 
γνωσει τοΰ υπέρτατου κατ’ αύτά εθνικού σκοπού. ο Έπί τών 
ύπαςιωματικών, είπον, δέν βλέπω καιεμίαν πρόνοιαν' οί ύπα- 
ξιωμζτικοΐ είναι ύπό τό ζύθζίρετον τοΰ υπουργού κζϊ όμως 
αυτοί αποτελούν τό φυτώριον τοΰ στρατού κζί τήν βάσιν τών 
στρατιωτικών τοΰ τόπου έςελίςεων Πού είναι ή έκπζίδευσί; 
των ; ποΰ ή αποκαταστασί; των ; Είναι εντελώς έγκαταλε- 
λειμμένοι. Περισσότερον δέ είναι έγκχταλελειμμένο; ό στρατιώ
της. ’Ακούσατε, κύριοι, θέλω σας ομιλήσει όχι μέ τήν σπάθην 
άλλά με τόν στόμαχον τοΰ κυριολεκτικό»; πεινώντας στρατιώ
του. Εί; 50 λεπτά αναβιβάζεται ό μισθό; αύτοϋ, ές ών 34 δί
δονται δια τό σιτηρέσιόν του, καθ’ ά είνζι ώοισαένον τοΰτο προ 
30 κζί 40 έτών. Προ 30 όμως έτών κζί τό κρέας έτιματο 50 
λεπτά κζί τό ρίζι έπίσης, καί έν γένει τάτρόφιμα ήσαν εί; ελά
χιστα; τιμάς. Εντούτοις ή αύτή χορηγία τών 34 λεπτών είναι 
καί σήμερον, ότε έτριπλζσιάσθησζν αί τιμζί τής άγορας. Πώς 
λοιπόν τρέφεται ό στρατιώτης, ό φόλας τής περιουσία; μας, 
τή; τιμή; τή; πατρίδα; ; Διά ήμερησία; τροφής 34 λεπτών 
όποιον σώμα κατασκευάζετε ; όποιαν υλικήν δύναμιν δημιουρ
γείτε ; Κζί έν τούτοι; εδώ μεριμνώμεν περί τών μεγάλων, περί 
δέ τοΰ στρατιώτου οΰκ ήν φωνή, ούκ ήν άκρόασις. Πάντοτε λέ
γεται, οτι μεριμνώσι περί τοΰ στρατού κζί πάντοτε είναι ψεύ
δος !.. .» Ή δύναμις τή; άληθεία; ήτο τοιαύτη, ώστε ήνάγ- 
κασε τον υπουργόν τών στρατιωτικών νά δμολογήσν) άπό τοΰ 
βήματος τήν σωστικήν έννοιαν αύτή;' είπεν ; «ό κ. Οικονό
μο; ίυμίλησε περί ζητήματος πράγματι σπουδαίου, περί τή; 
τροφή; τοΰ στρατιώτου καί τοΰ ύπαξιωματικοΰ, κζί άν ποτέ 
άποφασισθή τι έπί τοΰ ενδιαφέροντος τούτου ζητήματος, έγω, 
σήμερον διζτελών υπουργός έπί τών στρατιωτικών, οφείλω νά 
κλίνω γόνυ ενώπιον του, διότι εις αυτόν ανήκει έπισήμω; ή 
έ'κφρζσι; τής ιδέα; τζύτης.»

'Ήθελεν έρωτήσει τι; πού είναι τό νομοσχέδιου μετχρρυθ- 
•ΕΤΟΧ lU — ΦΓΛ.ΊΙϋ— ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1882. 
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μίσεως τόσον κρίσιμου; Τό ύπέβαλον σύν εύρεία μερίμνή φορο· 
λογικής δικαιοσύνης καί στρατιωτικής προχγωγ-ης, έρρίφθη είς 
τά φατριαστικά αρχεία, κζΐ είνζι τό έξής: «Άρθρ. I. Κατάπζ- 
σζν ήμέρζ.ν χορηγεί τό Κράτος πρός έκαστον στρατιώτην ζαί 
ύπαξιωμζτιζ.όν 300 δράμια άρτου ζ.ζί I0U δράμια κρέατος, 
τής λοιπή; τοϋ στρατιωτικού σιτηρεσίου δαπάνης έπιβαρυνού- 
σης τόν είς χρήματα μισθόν αύτών. Ό τοιοϋτος μισθός διά μέν 
τούς στρατιώτας διατηρείται ως έχει νΰν, διά δέ τούς ύπα- 
ξιωματιζού; Αναβιβάζεται ήμερησίως κατά 30 λεπτά μετά 
πενταετή αύτών ώς τοιούτων ύπηρεσίαν καί κατά 50 λεπτά 
μετά δεκαετή. Άρθρ. 2. Έφ’οσον χρό,ον έξ άπογραφής η έπι- 
στρζτείζς έν είρήν/; ■?, έν πολεμώ μενουσιν ύπό τά όπλα οί άν- 
δρε; τοϋ ένεργοϋ στρατού ζζί της εφεδρείας, άπζλάσσοντζι 
τών φόρων, δι’ οΰς χρεοΰνται έν τοϊς φορολογικοί: βιβλίοις τοϋ 
Κράτους, γιγνομένης Ανάλογου έκπτώσεως. Άρθρ. 3. ’Ίσων 
οντων τών λοιπών προσόντων, ή εύδόκιμος καί πλήρης στρα
τιωτική ύπηρεσία Αποτελεί άπό τοΰδε λόγον προτιμήσεως, 
τών απομακρυνόμενων τής ένεργεία; άνδρών τοϋ στρατοϋ, είς 
τάς δημοσία, καί δημοτικά; θέσεις. Άρθρ. 4. Οί ζνθυπζσπι- 
στζΐ θεωρούνται ώς αξιωματικοί καί υπάγονται είς τούς περί 
αξιωματικών νόμους. Άρθρ. 5. ’Εντός τής επομένης βουλευτι
κής συνόδου θέλει ληφθή πρόνοιζ περί καταστάσεως τών ύπζ- 
ξιωματικών, έξασφαλίζουσα τόν βαθμόν, τήν έκπζίδευσιν καί 
τήν προαγωγήν αύτών, αναβιβάζουσα τήν έν τώ στρζτώ Οέ- 
σιν των καί κζνονίζουσκ τήν άποζ.ατάστζσίν των διά μείζζ· 
νος κλίμακο; συντάξεων καί άλλων κατά σκοπόν στοιχείων.»

ΊΙ ιδέα νά προσκληθώσι ςένοι άςιωματικοί έν Έλλάδι ύ- 
πήρξε τόσον ερμαφρόδιτος, έζυμώθη άπό τόσον ποικίλων πη
γών, ώστε δέν ήτο δυνατόν νά παρέλθτ; άνευ τοϋ προσήζοντος 
χαρακτηρισμού της. «Δέν εννοώ, είπον είς τήν Βουλήν, πώς 
έπανελήφθη μία ιδέα, ή όποια είνζι όνειδος τής Ελλάδος. 
Ζενοι στρατιωτικοί νά έλθουν νά χειραγωγήσωσι τον Έλλη- 
νικόν στρατόν, όταν έχωμεν τοιουτους άνδρας, οί όποιοι είς 
πάντα στρατόν ήθελον φέρει τιμήν ! Καί όταν βλέπω τόν γη
ραιόν αύτόν στρατηγόν, όταν βλέπω έκεΐνον τόν νέον έκεϊ έ- 
πάνω τόν λαμπρόν Αξιωματικόν καί τόσους άλλους συναδέλ
φους του, όταν βλέπω εί: τό θεωρεΐον τών στρατιωτικών καί 
έκτος αύτοϋ τόσας λελογισμένα; ικανότητας, δέν καταδέχο
μαι νά περιμένω τήν σωτηρίαν τής στρατιωτικής τιμής τής 
’Ελλάδος άπό ξένους». Ήδυνκτο έν τούτοι; νά θέση τις ύπό 
έξομολόγησιν τού; διευθυντής τή; Ελληνική; πολιτεία;. Πότε 
έστειλαν είς τούς πολέμους τή; τελευταία; περιόδου δεκάδας 
αξιωματικών είς άνάπτυξιν κζΐ προβιβασμόν τής έφηρμοσμένης 
τών ίπλων έπΐ7τή|Α·ί5 i yj· 

-»

μνάσια έκτελοϋνται ύπό τών μεγάλων στρατιωτικών έΟνών, 
μόνον δέ τό Ελληνικόν κράτος δέν Αντιπροσωπεύεται έν τώ 
κύκλφ τής έξ αύτών διδασκαλίας. Κατά δεκάδας καί Από συ
στήματος σταθερού έπρεπε νά άποστέλλωντζι είς τά εύρω- 
παϊζ.ζ τή; στρατιωτική; έπιστήμη; διδασκαλεία οί εύδοκι- 
μοΰντε; μκθηταί τή; Στρατιωτική; τών Εύελπίδων Σχολής 
μετά τό πέρας τών έν αύτη σπουδών των. Άλλ’ είπέτε τοι- 
αϋτα εις ανθρώπους, οίτινες είναι κατκδεδικασμένοι νά άπο- 
θάνωσιν έν τή σχολζστικότητι καί έν τή άθλιότητι τής με- 
μο/.υσμένης Ατμόσφαιρας, ήτις περικαλύπτει τά γονιμότερα 
στοιχεία τή; τοϋ τόπου ώ; κράτους προαγωγής !

Έάν ύπήρχε μέτρον όυνάμενον νά στήριξή τά; έπί τοϋ 
μέλλοντος εθνικά; ιδέας περί στρατοϋ είς τζ καίρια σζμεΐα 
τής ένεργεία; τούτου, ήτο ό οργανισμός τοϋ στρατιωτικού τα
μείου, το όποιον έπρότεινκ κπτά τόν Φεβρουάριον 1881. Τό 
μέτρον τοϋτο ήτο τελείως δεδοκιμκσμένον, άφ’ ή; έποχή; ή 
Πρωσσίκ ήτο μικρά ήγεμονεία, μέχρι τή; έποχή; καθ’ ήν επέ
βαλε τόν νόμον είς τήν Εύρώπην, έχουσζ πάντοτε εις τό 
πλευρόν τόν πολεμικόν θησαυρόν αύτής. Τό νομοσχέδιόν μου 
έκκλύφθη διά τρόπου, οστις δέν έξήγει μόνον πρός ποιον μέρος 
τοϋ όρίζοντος άπέβλεπον οί διαχειριστζΐ τής πολιτεία;, άλλά 
καί ποιον άρθρον αύτοϋ τούς έπόνει περισσότερον. Τό αντιγρά
φω ωδε ολόκληρον ώς χρήσιμον ίσως ύπό τινα; επόψεις ύπό- 
μνημζ : «Άρθρ. 1. Σχηματίζεται Στρατιωτικόν Ταμεΐον διά 

τού; εκτάκτους τοϋ έθνους σκοπούς. Άρθρ. 2. Πόροι τοϋ Στρα
τιωτικού Ταμείου είναι 1) τά μ.έχ ρι τοΰδε πα ρ ί τώ Βα- 

σιλεϊκατατεθέντα ύπό τ ώ ν Έ λ λ ή ν ω ν χρηματικά 
ποσά, 2) τά έξ έκάστης χρήσεως άπό τοϋ 1877 καί έφεξής 
ζαθυστεροϋντα καί ζ.κθυστερηθησόμενα έσοδα, 3) ή άξίζ τών 
ύπό ιδιωτών ζ.ατζπζτηθεισών έθνικών γαιών, 4) ή Αξία τών 

έν ταϊς είς μέλλον άποκτηθησομέναι; χώρζις έθνικών γαιών, 
5) αύτοπροαιρετοί είσφορζί ζζΐ 6) κατά πζν έτος είδικώς έν 
τώ προϋπολογισμοί ύπό τής Βουλής οριζόμενου ποσόν. Άρθρ. 
3. ΊΙ Διοίκησις τοϋ Στρατιωτικού Ταμείου Ανατίθεται είς Ε
πιτροπήν άποτελουμένην εκ τών ύπουργών, τοϋ τελευταίου 
έζ.άστοτε προέδρου τής Βουλής, τοϋ προέδρου τής Ίερζς Συνό
δου, τοϋ προέδρου τοϋ Άρείου Πάγου καί τεσσάρων έν ένεργεία 

ή διζθεσιμότητι ανώτατων κατά βαθμόν 'προτιμωμενης τής 
Αρχαιότητας) στρατιωτικών τοϋ πεζικού, τοϋ πυροβολικού, τοϋ 
ίΰτ.κοϋ' κζ; τοϋ μηχανικού έκ τών -ζρόντων έν ’Αθήνα;;,
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Πρόεδρος τής Επιτροπή; είναι ό πρωθυπουργός καί γρζμμα- 

τεύς ό ύπουργό; τή; Δικαιοσύνης. "Αρθρ. 4. ’Εντός ένός [Ληνό; 
από τή; δημοσιεύσεω; τοϋ παρόντος νόμου τό Βασιλικόν Τα
μεϊον θέλει παραδώσει εί; τό Στρατιωτικόν Ταμεϊον τά έν 
τω έδαφ. 1 τοϋ άρθρ. 2 χρνμζτικά ποσά, δίδον ακριβή από 

τοϋ 1 86 4 λόγον. "Αρθρ. 5. Έάν ή είσπραξις τών καθυστερούν- 
των τοϋ έδαφ. 2 τοϋ άρθρ. 2 δέν έπιτευχθη έντός τοϋ έπομέ- 

νου έκαστη; χρήσεως έτους διά τών συνήθων κατ’ αύτήν ύ- 
παλλήλων, τό 'Υπουργείο·/ τών Οικονομικών δύναται νά ανά
θεση αύτήν εί; στρατιωτικούς, συνεννοούμενο·/ μετά τοϋ έπ’ 
αύτών Υπουργείου. "Αρθρ. 6. Πρό; άναζ.άλυύιν τών έν έδαφ. 3 
τοϋ άρθρ. 2 γαιών έπιτρέπεται ή προσφορά αμοιβή; 5 τοϊς°|(( 
είς τού; αποτελεσματικά.; ύποδείξοντα; αύτάς. Άρθρ. 7. Αί 
έθνικαί γαϊκι τών έδ. 3 καί 4 τοϋ άρθρου 2 έζ.ποιοϋνται έπι- 
μελεία τοϋ Υπουργείου τών Οικονομικών κατά τά; διατάξεις 

τών άπό 20 Δεκεμβρίου 1863 ΐΖ'καΐ άπό 30 ’Ιανουάριου 1867 
ΡΞΘ' νόμων. "Αρθρ. 8. Τά κεφάλαια τοϋ Στρατιωτικού Τα
μείου φυλάττονται εί; νόμισμα χρυσοϋν έντός σιδηρού κιβωτίου 
τεσσάρων κλειδών, έξ ών τήν μίαν κρατεί ό πρωθυπουργό;, 
τάς δέ λοιπά; οί πρόεδροι της Βουλής, τή; Ιερής Συνόδου καί 

καί τοϋ Άρείου ΙΙάγου. “Αρθρ. 0. Κατά πάσαν βουλευτικήν 
σύνοδον το Στρατιωτικόν Ταμεϊον άνκκοινόνει πρό; τήν Βουλήν 

τήν κατάστασιν αύτοΰ. Άρθρ. 10. Μετά πζρέλευσιν πενταε
τία; δύνανται νά ύποβληθώσι προτάσει; είς τήν Βουλήν, όπως 

έπεκταθή ή ενέργεια τή; έν τώ Σ 
τρωμένη; μεταλλική; δυνάμεώς, 
άσφάλειαν αύτής. *.
τιωτικοϋ Ταμείου λαμβάνετζι ■ 
σωπικόν έκ τών ύπαλλήλων τών υπουργείων, τ: 
λικοϋ έκ τοϋ έν τώ προϋπολογισμό. κεφαλαίου 
μέτρων ασφαλείας. Άρθρ. 12. Έντός τοϋ έτους 
κτισθή διά συνεισφορά; όλων τών δήμων τή; έπικρατείας, έν 

μέσω πλατεία; τών Αθηνών, θησαυροφυλάκιο·/ διά τήν έν αύτώ 

κατάθεσιν τών χρημάτων τοϋ Στρατιωτικού Ταμείου ο.
Ό άριθμός τή; στρατιωτική; δυνάμεώς ανάγεται εί; τή 

μεγαλείτερα θέματα τής καταστατικής, τής οικονομίας κα>.

ισχύος τοϋ κράτους. ’Ιΐέν ζητή,σητβ πλίίονχς χνδρκς 

τρατιωτικώ Ταμείω συγκεν- 
εί; τρόπον μή Οίγοντα τήν 

Άρθρ. 11. Διά τήν υπηρεσίαν τοϋ Στρα- 

ό άναγκαΐον βοηθητικόν προ- 
ά δέ έξοδα ύ- 

ι των γενικών 
1881 θέλει

όσων ή άναλογία τοϋ πληθυσμού δύναται νά χορηγήση, τόν 
έξζ/τλεϊτε εί; τήν πηγήν αύτοΰ. Έάν ζητήσητε πολύ ολιγω- 
τέρου; τών άπογοαφικών τοϋ έθνους άριθμών άνδρας, κατα
σκευάζετε δύναμιν άνίκα/ον νά φέρη τό δλον τή; εθνικής εύθύ- 
νη; βάρος. Έάν δέν συμβουλευθήτε καί τό έθνικόν βαλάντιον, 
ποιείτε τούς λογαριασμού; σας άνευ τοϋ ξενοδόχου. Επομέ
νως ή αρμονία μεταξύ τών τριών τούτων δρων αποτελεί τό 
κεφάλαιον τή; πρακτικής έπιστήμης τοϋ πολιτικού. “Όταν 
κατά τον Φεβρουάριον 1880 ύπεστήριξα έν τή Βουλή τήν ικα
νότητα τοϋ Ελληνικού "Εθνους νά έ/η έν ειρήνη έπί τών 
όπλων 20 χιλ. άνδρών, έξ ών 15 χιλ. είς έκγύμνασιν καί οδο
ποιίαν καί 5 χιλ. είς χωροφυλακήν, ή ύπό τήν άναπεπταμένην 
σημαίαν τή; τραπεζική; πολιτική; κυοφορουμένη τότε κυβέρνη- 
σις έπετέθη εναντίον μου, άφ’ ένό; μέν άποκρούουσα τά αναγ
καία εκατομμύρια, απερ έν τούτοι; προήρ/οντο άπό οικονομι
κών συνδυασμών, οίτινες καί τήν στρατιωτικήν σύνταξιν τοϋ 

τόπου εί; τό άληθέ; περιήγον και τόν έγγειον φόρον τής σπειρο- 
μενηςγής κατέλυον καί τήν φορολογικήν δικαιοσύνην εί; τά καί
ρια ύπηρέτουν, άφ’ ετέρου δέ άρνουμένη τούς άνδρας χάριν τοϋ 
περιλκλήτου σχεδίου της νά γυμνκζν) στρατιωτικώ; όσον έν- 
δέχεται μικρότερους πράγματι άριθμούς. Εί; μάτην άνεπτυξοε 

τότε έν τή Βουλή, τό μεγαλόπρεπά; φαινόμενου, ότι «μία μερίς 
τοϋ λαού άφ’ ένό; μέν θά κατεσκεύαζε δρόμου; εί; προαγωγήν 
τών εθνικών προϊόντων καί εί; εισαγωγήν τών άρχών τοϋ πο
λιτισμού, τοϋ εμπορίου και τής βιομηχανία; άπανταχοϋ, άφ’ 
έτέρου δέ θά έσπευδε·/ είς τήν κατάρτισιν τή; υψηλής έκείνης 
δυνάμεώς, ήτις υπερασπίζεται τήν δόξαν και τό μεγαλείου 
τή; πατρίδος*.  Τό φατριαστικόν πνεύμα έμεινεν άκαμπτον, 

καί θά αίσθάνωμαι πάντοτε, δτι εϊχον δίκαιον, όταν κατά 
προσώπου όλης τής παρατάξεω; ειπον: «ή άλήθεια είναι τοϋ 
Λαού, τόν όποιον νομίζομε*  ότι όλοι γνωρίζομεν, άλλ’ ό όποιος 
δέν μά; γνωρίζει όλους.»

1 Η. Τού; οικονομικού; συνδυασμούς ύπέβαλον κατά τήν 
26 Φεβρουάριου 1880. «Παρατηρήσατε, κύριοι, ειπον πρός 
τούς άντιπροσώπου; τοϋ ’Έθνους, τό άδικον, τό άνισον τή; φο
ρολογίας, ή όποια πιέζει τάς άπορωτέρα; τάξει; τής κοινω
νίας, Ό φόρος έντή πρακτική είναι μαστιξ, ή οποία συντρίβει τα
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οστχ τού πένητο; καί μόλις φαίνεται πλησίον εί; τήν ευτυ
χίαν τού πλουσίου κζί τοϋ εύγενοϋς. ΊΙ εισαγωγή φόρου έπί 

τή; απολαυστική; πολυτελεία; είναι τ. ιδέα, ή όποια Οά εισ
χώρησή έξ ζπαντο; εί; τον μηχανισμών τής Ελληνική; έπι- 
κρατείας. "Οταν φορολογήτε τον υποδηματοποιόν έζ. τοϋ υστε
ρήματος τής οικογένεια; του, δταν μόλις έκ τοϋ άπομένοντο; 
μετά τήν άφκίρεσιν τοϋ φόρου του δύναται νά ζήσγ ό γεωργός, 
προσέξατε εί; τά; τάξει; έκείνας αί όποϊαι γελωσι μέ την 
απλότητά σας. Έν Γαλλία ύπελογίσΟη εί; 40 σχεδόν έζα- 
τομμ.ύρια ή φορολογία έπί τή; απολαυστική; πολυτελείας, έν 
έκατομμύριον περίπου φράγκων έπί ένδς έκατομ.μυρίου ανθρώ
πων. Άναλόγως έν Έλλάδι τδ 1 1]2 έκατομμύριον άνΟρώπων 
αύτη; ήδύνατό νά φορολογηΟϋ) έπί τής απολαυστική; πολυτε
λεία; σ.έ 1 1]2 έκατομμύριον δραχμών, έστω, ένεκα τή; δια
φθορά; τής κοινωνική; ευπορίας, δι’ ήμίσεω; έκατομ.μυρίου. 
Δύναμαι νά φέρω παραδείγματα τινά- τά πολύτιμα εί'δη σχε
δόν δέν φορολογούνται διόλου- άλλ’ έάν είσήγετο παρ' ήμ.ϊν 

τδ δικαίωμα τη; σημάνσεω; εί; τά χρυσοπωλεϊα, ήθελεν άπο- 

τελεσθή φορολογικόν στοιχείου, τδ όποιον Οά έπεβάρυνε τά; εύ
πορου; τάξει;. ΊΙ εισαγωγή τών έπίπλων είναι αντικείμενου φο
ρολογία; λογική;, η οποία ήθελεν έπιβζρύνει τά; εύπόρου; τά
ξεις. Τά καταστήματα τών γυναικείων ενδυμάτων πρέπει νά 

φορολογηθώσι βαρύτερου. Αί ιδιωτικά·. άμαξα·, δέν πρέπει νά 
φορολογούνται δπως αί ζ.οινζί, ζλλ’ εί; τό τετραπλάσιον. ΊΙ 
φορολογία τών κυρίων διά τούς άρρενας ύπηρέτκ; είναι εισηγ
μένη είς τά φιλελευΟερώτερκ τών εθνών- έν ’Αγγλία 50 δρζχ- 
μαί δι' έκαστον ύπηρέτην. Εί; τήν ’Ιταλίαν θέλετε εύρει τον 

φόρον τών κλειδοκύμβαλων. Έκ τοιούτων τινών κζί άλλων, 
τά όποια παραλείπω, δυνάμεθα νκ κκτασκευάσωμεν μ.ίζν γε
νικήν κατηγορίαν φορολογία; της απολαυστικής πολυτελείας.

«Ύπό τήν αύτήν πάντοτε βάσιν της μείζονο; φορολογίας 
της ευπορία;, πρέπει νά φορολογήσωμεν τά μεγκλείτερζ σχε
τίζω; εισοδήματα. Ό εχων εισόδημα άνώτερον τών 10 χιλ. 
δραχμών πρέπει νά πληρίνη τέλος περισσότερον μέχρ ; 7 π. χ. 

τοϊ; °|θ. Αύτό; ό φόρο; ήθελε φέρει τήν ισορροπίαν έν τή φο
ρολογία τών άπορων τάξεων προς τά; εύπορωτέρας, ήθελε δέ 
άνακουφισΟη άνάλογον κζί δίκαιον μέρος τής βαρεία; φορολη- 
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γία; τοϋ εργατικού Λαού. Έν Γαλλία, εί; τήν οποίαν υπάρχει 
σζέύι; νά είσαχθή έν μεγάλω ή ιδέα αΰτη, ήτι; προ καιρού έν 
’Αγγλία κζί άλλαχοϋ λειτουργεί, ύπελογίσθησαν 4 εκατομμύ
ρια φόρο; καθ' έκαστον έκατομμύριον ανθρώπων έπί τοϋ ένιαυ- 
σίου εισοδήματος αύτών. Κατ’αναλογίαν λοιπόν τδ 1 1]2 έκα
τομμύριον τών Ελλήνων ήδύνατό νά δώσρ 6 έκζτομμύριπ 
δραχμών, ζλλ’ έστω διά τήν διαφοράν τών περιστάσεων καί 

έν έκατομμύριον.
αΈρχομαι ούτως εί; τρίτον σχέδιον. Ίΐδύνασθε, κύριοι, νά 

έπιβάλητε φόρον σπουδαιότατου έπί τών Τραπεζών. Έν πρώ
τοι; δυνάμεθα νζ έπιβαρύνωμεν διά τού φόρου, έκτο; τών δύο 

Τραπεζών τών έκδιδουσών τραπεζικά γραμμάτια, τάς ιδιωτικά; 
Τραπέζζ; ώ; καί τήν λοιπήν χρημματιστικήν εί; μείζονα κλί
μακα φορολογία;, διότι ολίγον αρκεί νά ζητήσητε έν ’Αθή
να·.; καί έν τοϊς λοιποί; κέντρο·.; τή; Ελλάδος, διά νά έννοή- 
σητε τήν χρηματικήν σπουδαίο τητα τών τραπεζικών έν γένει 
έργων. Πρέπει δέ αύτά τά μεγάλη; οικονομική; σημασία; έργα 
νά ύποστώσιν άνάλογον φόρον πρός εκείνα τά μικρά έργα, τά 

όποϊα έπιβαρύνοντζι τόσον πολύ παρά τώ πενομένω έργατικώ 

λαφ. ’Ακούσατε πώ; φορολογούνται αί Τράπεζα·, έν τζϊς Ηνω
μένα·.; ΙΙολιτείζι; τή; ’Αμερική; : χ') φόρο; έπί τοϋ εισοδήμα
τος, β ) χζρτόσημον βαρύ, γ') 10 τοϊ; 0‘0 έπί τών τραπεζο
γραμματίων, δ') άλλο·, φόροι έπί τή; τραπεζική; βιομηχανίας. 
Κατά τδ έτος 1877 έφορολογήθησαν αί Τράπεζα·, αύται δι’ 
120 έκατομμυρίων δραχμών απέναντι τών έκ 18 έκατοστύων 
εκατομμυρίων δραχ. τραπεζογραμματίων, τά όποια είχον θέσει 
εί; ζ.υζ.λοφορίαν. Καλόν είναι νά. προσεγγίσωμεν τά. έκεϊ πρός τά 
εδώ. Πόσα τραπεζογραμμάτια κυκλοφοροϋσιν έν Έλλάδι έκ 

τή; Εθνική; Τραπέζης καί τή; Ίονική;; Είναι 62 έκατομμυ
ρίων δραχμών- άλλ.’ έστω 50 διά τδ στρογγύλον τών υπολογι
σμών. Έάν είς έκάστην εκατοστόν έκατομμυρίων έν ’Αμερική 
άναλογή φόρο; 6 έκατομμυρίων, έπί ήμισεία; έκατοστύος έκα
τομμυρίων έν Έλλάδι δέν νομίζετε, κύριοι, δίκαιον νά ύπά.ρξν] 
μία φορολογία 3, 2 ή ήμίσεος τουλάχιστον εκατομμυρίου ; 
Και θέλετε ίδεΐ, ότι Οά φΟάσω εί; τδ αύτό σημεϊον δι’ ένδς 

άλλου συλλογισμού, όχι πλέον έκ τής ’Αμερικής, άλλ’ έζ. τοϋ 
Βελγίου. Τί δικαίωμα νομίζετε λαμβάνει ί Κυβέρνησις έκτή;
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Βελγικής Τραπέζης; Λαμβάνει τδ 1 ]C τοΰ καθαρού εισοδή
ματος. "Ωστε έάν έπισκεφθώμεν τήν ήμετέρζν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν, 4 112 έκζτομμυριχ καθαρόν εισόδημα είχεν αΰτη τδ 

παρελθόν έτος· τδ έκτον είναε δρχχμζΐ 750,000! Έάν προ- 
σθέσητε κζΐ τδ κκθζρδν κέρδος τής Ίονικής Τραπέζης. ήμπο*  

ρεΐτε νά κζτζσκευάσητε έν σεβάσμιον εκατομμυρίου δραχμών 
κατά τδν τρόπον τής Αμερικής, ζζΐ άν σζς πτοούν τζ δημο
κρατικά έθιμα, κατά τδν τρόπον τοΰ συνταγματικού Βελγίου.

«Τέταρτον, νομίζω ότι πρέπει ό φόρο; έπί τών κληρονο
μιών νζ είναι άφεύκτως έκεΐ. οπού ή δικαιοσύνη και τδ πνεΰμ.α 
τ·?Λ ίσότητο; διδάσκει. 'Ο φόρο; έπί τών κληρονομιών ήδύνχτο 
νάύύωθνϊ κζί ό οργανισμός τή; είσπράξεώ; του νά γείνη αλή
θεια. Έάν μεθοδικώς έκζλλιεργεΐτο, άφιεμένης μ.ικρζς τίνος 
ποσότητο; διά τά; κληρονομιάς τών πτωχών κζΐ έπιβαρυνομένης 

μάλλον τής κληρονομιάς τών πλουσίων, ήθέλετε εΰρει κζΐ έκεΐ 
ήμισυ νεον εκατομμύριου. ’Αλλ’ έγώ ήθελον προχωρήσει κζΐ εί; 

νεωτερισμόν σχετικόν, ήθελον φορολογήσει κζί τά; προίκας. 
Διότι εύρισκόμεθζ, κύριοι, εί; στάδιον κοινωνική; ζωής, κκτζ τδ 
όποιον υπάρχει έν είδος ιδιαίτερον προικοβιομηχζνίας. Λύτη ή 
προικοβιομηχανίζ πρέπει νά φορολογηθώ διά τοΰ πνεύματος 

τή; ίσότητο; κζΐ τής δικαιοσύνης. Φορολογείται δέ κκτζ την 
μάλλον εύτυχεστέρζν εποχήν τοΰ ανθρωπίνου βίου, κζΐ Οά ήτο 
ό εύχζριστότερο; φόρο; αύτός. ’Αλλά πάντοτε μή λησμονήσετε 
τήν βάσιν μου- μακράν άπδ τά; μικρά; περιουσίας, έν κλίμζκί 
τινι άνζλόγω.

«ΙΙέμπτον, φόρο; έπί τών οικοδομών ούχΐ ώ; μέχρι τοϋδε, 
άλλ’ άφιεμένης τή; μικρά; οίκίζ; τοΰ λζοΰ αφορολογήτου, κκΐ 
φορολογουμένη; τή; μεγάλης μέ 8 κκΐ περισσότερα τή; °|<>· 
Κζΐ ήθελον θέσει εί; τήν φορολογίαν ταύτην έν γνώρισμα, πάν
τοτε διά τον μικρόν λαόν, τήν χρήσιν αντικειμένων τινων εξω

τερικών, μζρτυρούντων τδν όλβον, τήν υλικήν ευημερίαν, τά μχρ- 
μκρζ, τά στολίσματα τά ιδιαίτερα, τά όποϊζ γίνονται διά νά 
έκπλήττουν. ’Εκεί φορολογήσατε αφειδώς. 'Οτζν δ λκδ; τή; 
'Ελλάδος κζτωκει κζλύβζς, ήτο μέγα;. Στρέψατε 2000 έτη 

πρδς τά όπίσω κζΐ έρωτήσζτε που εινζι αί οίκίζι τών Μαρα
θωνομάχων ; Άλλ’ εκείνοι έποίουν μεγάλα έργα, τόρα δέ βλέ
πετε οίκίζ; έπιδεικνυόντων μεγάλα; κκΐ ύπεροπτιζ.κς.»

1 S>. ΊΙ γεωργία, ή μεγάλη αυτή τροφός τών έθνών, ή 

ένζσχολοΰσζ έν 'Ελλάδι τδ ήμισυ περίπου τοΰ πληθυσμού της, 
έπιέζετο έντδ; τοϋ σιδηρού χιτώνος, δι’ ού άπ’ αιώνων τήν 
πεοιέβαλλεν ή δεκάτη. «Άπδ περάτων μέχρι περάτων τή; χώ
ρα;, έλεγαν κατά τήν I ’Απριλίου 1880 πρδς τήν Βουλήν, ή 
κατάργησι; τής δεκάτη; αποτελεί ένα τών κυριωτέρων πόθων 
τής Ελληνική; έθνικότητο;. "Άν πρόκηται να δικαιολογήστε 

τι; τήν δεκάτην έν τή αιθούση τχύττ), νομίζω οτι παραγνω
ρίζει και τά; άρχάς τή; επιστήμη; καί τήν έθνικήν συνείδη- 
σιν, διότι άμφότεραι έχουν ζκταδεδικζσμένην τήν δεκάτην. 
ΊΙ δεκάτη ανήκει εί; τήν οικονομίαν έκείνην, τήν οποίαν ό 
Αριστοτέλη; «ονόμαζε προ 2 χιλ. έτων σατραπικήν. Κατ’ αύ
τήν δεν έξετάζετζι ή δύναμις τοΰ φορολογούμενου, άλλ.’ ή ά- 

νάγκη τοϋ φορολόγου. ΊΙ οπισθοδρόμησις, κύριοι, τή; 'Ελλη
νική; γεωργία; οφείλεται κκτά μέγα μέρος είς τήν δεκάτην, 

διότι έχει αΰτη τοϋτο τδ χαρακτηριστικόν, ότι φορολογεί 
τήν ακαθάριστον πρόσοδον κκΐ έπομένιος φορολογεί τά; δκπζ- 

νζς, αί όποϊζι παράγουν τά προϊόντα. "Ωστε οσον περισσότερα; 
δαπάνα; καταβάλλετε, τόσον περισσότερον φόρον θέλετε πλη
ρώσει. Ό παραγωγό; λοιπόν δέν έχει τδ συμφέρον νά έπιτείν-ρ 
τήν καλλιέργειαν του, διότι θά ήτο τδ ίδιον ώς νά είσήγε τήν 

χεΐρα τοΰ φορολόγου έκ προοιμίων εί; τδ βαλάντιον αύτοΰ. 
Διά τούτο ή γεωργία κατά τήν έποχήν τής δεκάτη; περιορί
ζεται είς τήν πρώτην, τρόπον τινά, επιφάνειαν, σκαλίζει τήν 

γήν, άλλά δέν ζνκδιφζ, δέν τήν άνακινεϊ όπως φέργ, έπί τής 

έπιφζνείζς τήν γονιμότητα, την οποίαν ή επιμονή, ή επιστη
μονική κζΐ πολ.υδάπανος καλλιέργεια, δύναται έκ τών σπλάγ
χνων αύτής νά χορηγήσν). Εί; τδ σύστημα τούτο οφείλομεν τδ 

άποτέλεσμα, οτι πρδς συντήρησιν τοϋ πληθυσμού ημών άπαι- 
τεΐτζι τδ ήμισυ περίπου τών δημητριακών καρπών νά προμη- 
θευθή έξωθεν ή ‘Ελλά;. "Ωστε ό 'Ελληνικό; πληθυσμός δέν εί

ναι αύτοτελή; κζΐ αποβάλλει έν έκ τών κυριωτέρων στοιχείων, 
τά όποϊζ αποτελούν τήν βάσιν τής άμυντικής τών έθνών οικο
νομίας. Τδ σύστημα τή; δεκάτη; άφζιρεϊ τδ μέρος τοϋ κχλ- 
λιεργητοΰ καί θερίζει έκ τή; ρίζης τά φυτά του. Σήμερον ή 
δεκάτη πρέπει νά συντριβή*  είναι ώς τδ άγριον έκεϊνο θηρίον, 
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τδ όποιον οί κυνηγοί περιέζωσαν είς μ,ίζν γωνίαν" είναι έκέ? 

κζτω, στενοχωρημένου ζζί άγωνιών" φονεύσατέ το».
ΊΙ κατάργησις τή; δεκάτης είναι ήδη τετελεσμένο·? γεγο- 

ν4ς. «’Οφείλεται, ελεγον κατά την 1 5 ’Απριλίου προς την Βου
λήν, είς ρεύμα τι περιστάσεων, τδ όποιον άνζγκάζει τούς πο
λιτικούς νά ύποχωρήσουν. Έζν δέν ήτο ζύτδ τδ ρεύμα, δπως 
ζζί πρότερον ούτω κζί νΰν δέν ήθελε πέσει ή δεκάτη. Άλλά 
τδ ρεύμα ζύτδ είνζι ιδεών ρεύμα. τδ όποιον συνέτριψε τά όστκ 
της δεκάτης κζί οί υπουργοί δεν έχρησίμευσκν παρά ώς επι
κήδειοι άρχοντες ζύτή;, όργανα νέζς ίδέζς ανώτερα; αύτών.» 

Δυστυχώς έπί τοϋ τάφου τή; δεκάτης δέν ήγέρθη στήλη τής 
ολοσχερούς φορολογική; απαλλαγή; τής γής. ’Ενώπιον ζύτης 
«ήθελε, ελεγον προς τήν Βουλήν, συμβή τδ έξης λαμπρόν α

ποτέλεσμα : ήθελε τελείως ζνζπνεύσει ζύτή ή κζταπεπονη- 
μενη γη, ή όποια κζτεπιέσΟη τόσους αιώνας. ΊΙθέλετε ίδεϊ 
τδν γεωργόν νζ γείνη αληθής οίκοκύρης, νά απόκτηση εΰρω- 

στον οικονομικήν δύναμιν κζί μετά δέκα έτη, έζν ήθέλετε, 
ήδυνζσΟε νά τώ ζητήσητε πάλιν φόρους μακράν τών έγκλημα- 
τικών τής δεκάτης ιχνών. Άλλ’ αφήσατε αύτόν, τδν έλευθε- 
ρωθέντζ εί; τά 1821, νά άνζπνεύση ολίγον νΰν τούλάχιστον.» 

Ό σκοπδς ούτος ύπερέβζινε τά; βλέψεις τών τή; πολιτεία; δια

χειριστών. “Ηθελον φόρου; από τήν γήν. Τού; έπρότεινα ώς 
μέσον συμβιβασμού, «φορολογήσζτε λοιπόν κζτζ τον μέσον 

ορον τού κζτζ τζ τελευτζΐζ πέντε έτη καταβληθέντο; φό
ρου τής γής, φορολογήσζτε κζτζ τήν βάσιν σζ; έστω 2 
τοϊς °]0, αλλά στζμζτήσζτε πρδ τών άληθών είσοδημζτού- 

■χων». Άμφότεραι ζί προτάσεις κατέπεσαν πρδ τής φατρια
στική; παραφορά.;. Ένεχαράχθη δέ έπί τή; οικονομική; τοϋ 
τόπου ιστορίας τδ στίγμα τής φορολογίζ; τών ζρ οτριωντων 
κτηνών.

20. Τδν φόρον τών ζροτριώντων κτηνών έπολέμησζ ύπδ 
διζφόρους επόψεις. «’Αμφιβάλλω, είπον πρδ; τήν Βουλήν, ά.ν 
ύπήρξε ποτέ Κοινοβούλιον έν Εύρώπη, εί; τδ όποιον υπεβλήθη 

νόμος φορολογών τά ζροτριώντζ κτήνη. Ούδαμοΰ τή; Εύρω- 

πης απαντάται φορολογίζ τή; εγγείου προσόδου διά τών κτη
νών. Είνζι φορολογίζ τής Αφρικής" ιδού έν περί ζύτή; σωζό- 
μενον ύπόμ.νημκ έκ τοΰ τμήματος Σκχέλτής έν Άλγεοίζ. Κω-/’ 

στκντίνζ;, τοΰ έτους 1710 : «Δέησις πρδς τδν θεόν, ύγείζ είς 
τδν φορολόγον. Ζζούϊκ Σέικ Σιδί 18 ζεύγη βοών, 72 ρεχάλ 
(μέτρον σίτου)" Ζ.κούϊζ Σέικ Μζρζούκ 9 ζεύγη βοών, 36 ρεχάλ 

κλπ. Άθροισμα 116 ζεύγη βοών" φέροντα 64 4 ρεχζλ πρδ; 4 

ρεχζλ καθ’ έκζστον ζεύγος βοών, έπαινος εί; τδν θεόν" χαιρε
τισμός έκ μέρους εκείνου, οστι; είνζι επιφορτισμένος νζ έπι- 
βλέπη κζί οστι; έγραψε τδν λογαριασμόν τούτον" ό δούλο; ό 
πτωχός ενώπιον θεού τοΰ ύψίστου, Μωχαμέτ υιός Μωχζμέτ- 
ελ-Άρμπύ.... Εί; ζλλζ; έπζρχίζς τή; Αλγερίας έκαστον ζεϋ- 

γο; βοών έπλήρωνε 30 άσπρα, 42 άσπρα προσθήκην, 21 εί; 
τδν πζσζ, 21 είς τδν σπκχήν, 12 εί; τδν σούμπκσην. Όνομά- 

ζετο δέ ό φόρος ούτο; Άχούρ, σημζίνων δεκάτην, έκ τοΰ α
ραβικού Άσχζρ δέκζ. Μετά τήν κζτάζτησιν τής Άλγερίζ; 

ύπδ τών Γάλλων τώ 1830, ό μέν κζτζκτητή; ό εύρωπζϊος 
άπηλλάγη τοΰ έγγειου φόρου κζί φορολογείται μέ τούς πο

λιτισμένους φόρους, ό δέ κατακτηθείς πληθυσμός φορολογεί
ται διζ τών λεγομένων «αραβικών φόρων», έν οίς πρώτος εί

ναι ό Άχούρ, κατά τοΰ όποιου, ώς φαίνεται έν τοϊς τελευ- 
τζίοις περιοδικοί;, πζνταχόθεν συναθροίζεται ή άγανάκτησις 
τού λαού τής Αλγερίας. Ό φόρος ούτο; αρμόζει είς πατριαρχικήν 
κοινωνίαν, έχουσαν αόριστον τήν ιδιοκτησίαν τής γής, ώ; έν 
τ?! Άλγερίζ τή; βζρβαρική; έποχή;. Πρέπει δέ νζ όμολογή- 
σητε, οτι είσθε αντιπρόσωποι πατριαρχική; κοινωνίας, τούτέ- 

στι κοινωνία; ζρχοντοζρζτικής, διζ νζ μετκφυτεύσητε φορο- 
λογίαν άρμόζουσζν είς μόνον μοναδικά; καί πατριαρχικά; φυ
λάς. Έάν θέλετε πζτριαρχικώ; νά φορολογογήσθε, πρέπει κζί 
πζτριζρχικώ; νά διοικήσθε κκί πζτρικρχικώς νά πολιτεύησθε, 
διότι δέν είνζι δυνατόν νά ζήσητε έν κοινωνική αρμονία, έάν 

δέν μετζ.φέρητε τδ σύστημα ολόκληρον.
«Διά τών ζροτριώντων κτηνών ή όπερ τζύτδν διά τών α

ρότρων, φορολογείτε τδ όργανον τή; παραγωγής. Άλλά τί θά 

εΐπωσιν οί σιδηρουργοί, έάν μίαν ημέραν θελήσητε νά φοοολο- 
γήσητε τδν άκμονά των κζί τήν σφύρζν των ; Μίαν ημέραν 

θά θελήσητε νά φορολογήσητε κζί τήν ζξίνην τού έργάτου, 
τήν ψαλίδα τού ράπτου. ’Εννοώ νά έπιδιώκωμεν τά λαμπρά 
συστατικά τού πολιτισμού καί νά έχωμεν τήν φιλοδοξίαν νά 

κζτζστώμεν είς τών προοδευτικότερων τοϋ κόσμου λαών.
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Άλλ*  όταν πρόκειται νά μεταφυτεύσωμεν τόσον βάρβαρον σύ

στημα, οφείλομε·/ νά 7.’j.z()x ζύστηροί, διότι δι’ ημάς ή Ελλάς 
είναι κάτι ύψηλότερον άπό τόν φόρον τοΰ Άχούρ (εύγε, εύγε), 
θέλομεν έν τή ευρωπαϊκή οίκογενείκ, εί; ήν άνήκομεν, νά ή- 
μεΟα υπερήφανοι. "ΠμεΟα μικροί, άλλ’ έχομε·/ προηγούμενα, 

καί προ πάντων έ'χομεν μέλλοντα (εύγε). . .
«Ό φόρος τών κροτριώντων κτηνών έπιβζρύνει μόνον μίαν 

τάξιν τής γεωργίας, τούς ζευγηλάτκς. Έρρέθη ότι εινκι άνα- 

κουφιστικός’ τό πιστεύω. Είναι ανακουφιστικός διά τούς με
γάλους κτηματίας, καί μάλιστα δι’ αύτούς έπι τοσοΰτον εινκι 

ανακουφιστικός ώστε δέν υπάρχει. Άλλ’ οί ζευγηλάτκι ; Ένω 
οί ίδιοκτήτκι πληρόνουν μηδέν, οί ζευγηλάτκι πληρόνουν τό 

ολον. Ποιοι κύπτουν είς τήν γήν, δικ νά την καλλιεργήσουν 
καί δικ νκ προσφέρουν τό εισόδημα τοΰ ίδρώτός των εις τόν 
μέγαν κτηματίαν ; Οί γεωργοί. Μήπως δικ τοΰτο αυτοί πρέ

πει νκ πληρόνουν ; Έκν οί μεγάλοι γεοζτήτζι πρέπη νκ ζν- 
τλώσι τόν φόρον της γής των έκ τοΰ γεωργού, δέν σας φαίνε
ται ότι ό γεωργός εξακολουθεί νά είναι ακόμη είς την ψυχήν 
των δουλοπάροικος ; Ό φόρος έπί τών κροτριώντων κτηνών 
είναι φόρος, τόν όποιον πρέπει νά πληρώσουν οί μικροί διά τούς 
μεγάλους. Πληρόνουν οί ζευγηλάτκι ο,τι έπρεπε κατά πασαν 
δικαιοσύνην νά πληρόνουν οί κύριοι. “Εχει τι τό σύστημα τοΰ
το δυνάμενον νά συγζριθή, κατ’ αντίθετον πλάσμα, πρός την 

«επιβολήν» τών Βυζαντινών επιφορτίζονται οί εύποροι, άν είνκι 
δυνατόν νά θεωρηθούν ώς εύποροι οί δυστυχείς ζευγηλάτκι ! 

επιφορτίζονται μέ τόν φόρον, τόν όποιον πρέπει νά πληρόνουν 
οί ενώπιον τοΰ εγγείου φόρου φεύγοντες κύριοι τής γής. 'Υπεν
θυμίζει ό φόρος ούτος, τής έρημικής Ζκχάρζς τής Αφρικής, 
τούς ΙΙενέστκς, τούς δουλοπαροίκους τής Θεσσαλίας, οίτινες 
έπλήρονον τούς φόρους τών κυρίων των. Άναγνώσζτε τόν Ά- 
Οήναιον, τόν Στράβωνα, και θέλετε ίδεϊ, ότι ό φόρος σας είναι 
φόρος Πενεστών. ’Εν τώ φόρω, κύριοι, τούτω τών άροτριών- 
των κτηνών δύναται προσεκτικός άνζτόμος νά άνακαλύψη τά 
ειδεχθή στοιχεία ολιγαρχίας άποτροπζίου, διότι εισάγει είς 

τό πνεύμα τοΰ Λαού τήν ιδέαν τής έξαρτήσεως καί τήν ιδέαν 
τής άγκνακτήσεως, προσόντα ολιγαρχικά. Άν, κύριοι, τό ολι
γαρχικόν πνεΰμκ, τό όποιον λειτουργεί έν τω φόρω τούτω τών
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κροτριώντων κτηνών, είχε δύναμιν, μή αμφιβάλλετε οτι ήθελε 
κζταστευάσει σήμερον τούς χωρικούς δουλοπαροίκους, ήθελε 
δηλαδή τούς ενώσει μετά τής γής. Αύτή είνκι ή αλήθεια. 
Άλλά τό ύποκρυπτόμενον ολιγαρχικόν πνεΰμκ δέν έχει τήνδύνα- 
μιν, αμφιταλαντεύεται καί παίζει. ΈρρέΟη οτι φΟονοΰμεν τούς 

πλουσίους. Καί ποιος έσυλλογίσΟη άν τρώγητε είς χρυσΧ αγ
γεία ; ΙΙροειδοποιοΰμεν όμως έκαστον, ότι πρέπει νά είναι δί
καιος. Ναί ! νά ησΟε δίκαιοι, διά νά μή σηκωθούν κκμ.μίκν 

ημέραν οί μ.ικροί καί πολλοί καί σπάσουν τάς κεφκλάς τών 

μεγάλων καί ολίγων.
«Ποιους σκοπούς έχετε φορολογοΰντες τά άροτρα ; Πρώ

τον θέλετε νά φορολογήσητε τόν άροτριοΰχον γκιοκτήτην καί 
δεύτερον δια τοΰ άροτριούχου τόν μή έχοντκ άροτρο·/ γαιο- 
ζτήτην. Ποιοι είναι οί κροτριοΰχοι έν Έλλάδι ; Είναι ή πενε- 
στέρκ τάξις τοΰ λαοΰ. Οί μεγάλοι κεφαλαιούχοι δέν έχουν ά
ροτρα, έχουν χρήματα’ οί μεγάλοι κεφαλαιούχοι δέν έχουν ά
ροτρα, έχουν γαίας, οικίας. Οί μικροί άνθρωποι είναι οί εχον- 
τες τά άροτρα. Απέναντι λοιπόν αυτών τών άροτριούχων έρ- 
γκτών τής γής, τών μικρών καί πτωχών άνΟρώπων τοΰ 

χωρίου, είναι μία άλλη τάςις κοινωνική τών εύπορων, τών 
πλουσίων. Μή νομίσητε, κύριοι, ότι έχώρισζ τάς δύο ταύ- 

τας τάξεις, μ.όνον καί μόνον διά νά προσελκύσω τήν προ
σοχήν σας’ όχι. θέλω απλώς νά φέρω υμάς ένώπιον τοΰ 
ανταγωνισμού, ό όποιος μεταξύ τών δύο αύτών τάξεων ένερ- 
γεϊται καθ' έκάστην. Άφ’ ένός οί πτωχότεροι, άφ’ ετέρου οί 
πλουσιώτεροι’ έρχεσΟε νά φορολογήσητε τούς πτωχοτέρους μέ 
τήν έλπίδκ νά φέρητε τό βάρος είς τούς πλουσιωτέρους. Πλά
νη ολέθρια ! Σας λέγω, κύριοι, ότι παραγνωρίζετε τά πρώτα 
στοιχεία τής οικονομικής ισχύος’ διότι ισχύς σημαίνει, ύπό 

όλας αύτής τάς μορφής, ό μ.ικρός νά πέσγ, όπως ό ισχυρός έπι- 
κκΟήσν) έπί τής ράχεως αύτοϋ. Αύτος 5 άγων ένεργεΐτκι έν 
τή κοινωνία είς όλα τά στάδια, τό βιομηχανικόν, τό γεωργι
κόν, τό έμποριζον’ παραλείπω κατά σκοπόν τά άλλα. Άλλοί- 

[χονον είς έζεϊνον τόν μικρόν καλλλιεργητήν, ό όποιος κρατών 
τον νόμον άνά χεϊρας, τόν όποιον τω ετοιμάζετε, άλλοίμονον 
άν τολμήσ/) νά ένοχλήσγ τόν ισχυρόν, τόν υπερόπτην πλούσιον, 
^γχνιζόμενο; Χ'/Τ'.ζου χύτου ζχ'ι λέγω/; πλήρωίόν ρ; τό·ί
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φίοον. Ό πλούσιος Οά τώ άπκντήση: είσαι μικρός κζΐ ασθενής 
καί επομένως Οά σέ εκδιώξω έκ τών γαιών μου ή Οά σέ πιέ
σω. Αυτός, κύριοι, είναι ό πρακτικός, ό άγραφο; νόμος, ό ό
ποιος λειτουργεί έν τή κοινωνία τών ανθρώπων, τον όποιον δ 
νομοθέτη; προσπαθεί ότέ μέν νάκζλύψη, δτέ δέ νά άφζιρέση, 
πάντοτε όμως ευρίσκει έκ τής φύσεως τών πραγμάτων ό'ρθιον 
εις τήν εφαρμογήν.

«Έάν έννοήτε νά μεταφέρητε τδ βάρος τδ φορολογικόν άπδ 
τοΰ πτωχού είς τδν πλούσιον, ένθυμηθήτε τούς λόγου; μου. 
Ματαιοπονείτε, θέλετε ίδεϊ, ότι είς τοιαύτην πεοίστασιν Οά 

περιορίση δ πτωχός τά μέσα τής ζωής του, Οά φάγη χειρότερα, 
Οά ένδυθή χειρότερα, Οά κατοίκηση χειρότερα, διά νά οΐκονο- 
μήση αύτδ τδ βάρος τοΰ φόρου, τδ όποιον ό πλούσιος και ισ
χυρός ούτε νά τοϋ ζητήσωσιν επιτρέπει, ούτε έξ οικείων μό
νος καταδέχεται νά συλλογισθή. Ούτω τδ βάρος θέλει επιβα
ρύνει τδν μικρόν καί ούχΐ τδν πλούσιον, τδν όποιον όταν απάν
τηση ό πτωχός καί τεταπεινωμένος, Οά τώ εΐπη «αύΟέντα 
μου» (θόρυβος). "Ηκουσα μία διακοπήν καί μοΐ άρέσκει ή υπε
ρηφάνεια, την όποιαν θέλω νά περιφρονή τήν ανάγκην. Άλλά 
δύναμαι νά σας φέρω παραδείγματα ανθρώπων, τού; όποιους 
δέν έχετε τδ δικαίωμα νά μή θεωρήτε φιλότιμους, καί όμως 
ενώπιον τών πλουσίων ίστανται ουτοι ταπεινοί καί έξηυτε- 
λισμένοι. Μεγάλη αύτοκρατορική δύναμις τδ κεφάλαιον ! Έάν 
δέ σχετικά; προκεχωρημέναι τής κοινωνίας τάξεις κλίνωσιν 
ενώπιον τοϋ πειρασμού, τί θέλετε διά τδν έγκατκλελειμμένον 
τής έξοχή; έργάτην; "ίίκουσα μίαν λέξιν φλογιστικήν. ’Αλλοί
μονο·/ έάν έλθουν οί χρόνοι καθ’ ούς οί πτωχοί πάρουν μέ τδ 
ξύλον τούς πλουσίους. Είναι βεβαίως δυνατόν καί τοϋτο, άλλά 
μή τδ προετοιμάζετε, κύριοι. Φοβηθήτε μάλλον τήν έποχήν 
έκείνην, καθ’ ήν ό πτωχός θέλει βάλει μέ τδ ξύλον τδν πλού
σιον έμ.πρδ; (χειροκροτήματα έκ τών ακροατηρίων)»....

*21. Κατά τήν 15 Απριλίου 1880 έσυζητεϊτο πρότασις 
τής κυβερνήσεως πρδς αύξησιν τοϋ τελωνιακοΰ τέλους κατά 
12 τοϊς ο)ο, διά τοϋ ύπολογισμοϋ τούτεστι καί τής καταβολή; 
τών δραχμών ούχΐ έν τή ίσχυούση αύτών διατιμήσει τών 100 
λεπτών άλλά τών 112. Καί αί μέν έπί τή παλαιή δραχμή είσ- 
ίγκξΐ'.ς τών τ*λ<ι)νς;φ·/  &ν;β·.&φν·;ο 12, 200,000 δρκχ? 

<

περίπου, τδ 12 δέ τοϊς ο)ο τής νέα; δραχμ,ής έπρόκειτο νά 
έπιβαρύνη τδν τόπον διά 2 περίπου έκατομμυρίων δραχμών, 
βάρος σημαντικόν, τό όποιον μετ’ έπιμονής μέν έπολέμησα, 
ή επικρατούσα δέ πολιτική κατώρθωσεν έπί τέλους νά νομι- 
μοποιήση. «Πρόκειται, ειπον είς τήν Βουλήν, περί άλικου 
στρογγύλου αριθμού 1 -1 έκατομμυρίων, τά όποια θά πλήρωσή 
ό 'Ελληνικός πληθυσμός, δηλαδή 1,679,000 άνθρωποι. "Αν 

κατασκευάσουμεν έκ τών άνθρωπων τούτων τδν δλον αριθμόν 
τών οικογενειών, πρδς 5 άτομα τήν οικογένειαν, ιδού ότι 335 

χιλ. περίπου οικογένεια·, πρέπει νά πληρώσουν τά 1 4 εκατομ
μύρια τοϋ τελωνείου. Άναλογούσι, κύριοι, πρδς έκαστον 42 ή 
43 περίπου δραχμαί (θόρυβος). Φαίνεται είς υμάς βαρύς ό κανών 
ούτο; κκΐ δέν έχετε άδικον. Άλλα γνωρίζετε τίς ιδιαιτέρως 
θά πλήρωσή τά 14 αύτά εκατομμύρια ; ’Ας έπανέλθωμεν, 
κύριοι, είς τήν θεμελιώδη αρχήν, ήτις ποτέ δέν πρέπει νά 

φεύγη άπδ τήν μνήμην τοϋ πολιτικού. Είναι ή κίωνία άντί- 
θεσις τών πενήτων καί τών πλουσίων, τών δυστυχών καί τών 
ευτυχών, θέλετε ίδεϊ, ότι αύτά τά 1 4 εκατομμύρια θά πλη
ρώσουν κατά 90 ο)ο οί μικροί κκΐ ασθενείς, τά μεγάλα τών 
άνθρώπων πλήθη. Διότι τί είναι ό τελωνιακδς δασμός ; Εί
ναι, διά νά φέρητε τδ αποτέλεσμα τής πληρώσε ως τοϋ δη
μοσίου ταμείου, είναι ή χειρ τοϋ φορολόγου, ήτις εκτείνεται 
είς τά μικρότερα τοϋ κόσμου βαλάντια. Τοϋ δέ ολίγου, τοΰ 
ισχυρού κόσμου τά βαλάντια είναι σκληρά καί γνωρίζουν τήν 
τέχνην νά ρίπτουν τήν φορολογικήν χεϊρκ πρδς τούς ασθενείς, 
τούς όποιους πιέζει ή ανάγκη. Πράγμα περίεργον! Πολύ πε
ρισσότερα εισπράττετε άπδ τούς ολίγα έχοντας παρά άπδ 
τούς πολλά. Συμ.βαίνει, κύριοι, έν τή φορολογία ταύτη έκεϊνο 
το όποιον λέγει τδ Ευαγγέλιο·/ : τώ έ'χοντι δοθήσετκι, τώ δέ 

μή έ'χοντι καί ό άν έχη κφκιρεθήσεται άπ’ αύτοΰ. Τδ 1)4 τού 
εισοδήματος τοϋ έργάτου τδ λαμβάνει ό φορολόγος διά τοϋ 
τελωνιακοϋ δασμού καί τών λοιπών έμμεσων φόρων. Διότι, 
έάν άφαιρέσητε άπδ τάς ημέρας τοϋ έργάτου 110 περίπου 
έορτάς, προσθέσητε δέ κκΐ τάς ήμέρκς κκθ’ ας δέν έχει εργα
σίαν, μόλις ό εργάτης άπολαμβάνει κκθ’ όλον τδ έτος 200 η
μερομίσθια. Έάν κατά μέσον όρον ύπολογίσητε 2 δραχμάς 

ρ,ϊθ’ ΐκκσ*.0'<  ήμςρομίσθιον ή 2 1J2 έν τή μ;γκλή -οικιλί^
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αύτών, θέλετε κατασκευάσει ποσότητα 400 περίπου δραχ
μών, τάς οποία; έσοδεύει ό εργάτης καθ’ ολον τδ έτος, ίνα 
θρέψη τήν οίκογένειάν του. Άφαιρέσατε έκ τοΰ εισοδήματος 
αύτη; τά; 42 δραχμάς τών τελωνιζκών ϊ}χσ[ΐων έπι τών ε
φοδίων της ύπζρςεώ; της, άφαιρέσατε ίσον ποσόν, οπερ θυ
σιάζει εΐ; τήν λοιπήν ακολουθίαν τών παντοειδών έμμεσων 
φόρων, ιδού ότι έκ τοΰ εργατικού είσοδήμ.ατο; τών 400 δραχ
μών τά; 1«0 περίπου άπερρόφησε τδ δημόσιον καί δημοτικόν 
ταμεΐον, ένώ ό εύπορος, ό πλούσιο;, δέν καταβάλλει εΐ; αύτδ 
ούτε τδ 1]20 ούτε τδ 1]50 της ένιαυσίζ; προσόδου του. ’Εν 
φάσμα μόνον έχουν οί τελωνιακοί δασμοί, καθώς και οί έμμε
σοι φόροι, ότι άπατοϋν τδν Λαόν. Επειδή πληρόνονται κατά 
μικρά ποσά, επειδή συγχέονται έν τή τιμή τών Εμπορευμά
των και τών προμηθειών, δέν γινώσκει ό φορολογούμενος τίς 
τδν φορολογεί καί δέν γνωρίζει πόθεν έρχεται ή μάστις. ‘Ορ
γίζεται κατά τοΰ παντοπώλου, καί δέν βλέπει τδν κινοΰντζ 
διοικητικόν δάκτυλον. Άλλ’ ή αλήθεια είναι, ότι ό \αός πλη- 
ρόνει τά λάθη τών διοικητών του. Οί εργατικοί πληθυσμοί ζ; 

ετοιμάζουν πάντοτε τήν ρχχιν των, ένώ οί προϊστάμενοί των 
ρέουν πάντοτε ώ; τδ έλαιον έπί της λείας τοΰ ύδατος επιφά
νειας.

« Νομίζετε ότι οί βαρείς δασμοί είναι εκείνοι, οίτινες 
πληροΰσι τδ βαλάντιον της έπικρατείας. θέλετε όμως ίδεϊ τδ 
εναντίον. Καί διατί; Διότι έλαττοΰτε τά; προσόδου; τοΰ Ερ
γαζομένου Λαοΰ άπδ ημέρας είς ημέραν περισσότερον. Καί 
τόρα μέν αντλείτε όσον δύνασθε, μετά εζ δέ μίνας θά αν- 

τλήσητε ολιγωτερον τοΰ όσον επιθυμείτε, μετά έν έτος δέ 
ακόμη δλιγώτερον. Μ ή νομίσητε ότι είνζι απεριόριστοι οί πό
ροι της έπικρατείας*  σκάψατε τδν αγρόν, Οά ζγ^-ζ καρπούς*  
σκάψατε βαθύτερον, θά έχητε πάλιν καρπούς*  άλλ’ έάν προχω
ρήσατε σκάπτοντες, θά κκτζσκευάσητε πλέον όχι αγρόν ζλλζ 
φρέαρ. 'II φορολογίζ σας έν τούτοι; προχωρεί, άπδ έτους εί; 
έτος αύςάνουσζ. Τά ποσοστά θά κατζπλημμυρήσωσ·. τδν τό
πον. θά φθάσητε είς τδν πάτον. Αύτή είναι ή καθολική έν
νοια τοΰ συστήματος σας.

——wl*l'
(’Επι-tat αυνί’χιια)


