
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ

[πολίτικη οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΟΛΕΜΙΚ ΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ-

Έν γένει ό ΓΙελοποννησιακός πόλεμος άποτελεϊ έν τών 
μεγαλειτέρων καί διδακτικωτέρων κεφαλαίων της έθνικής 
ήμών ζωής κατά τήν σημαντιχωτέραν περίοδον τοΰ 'Ελ
ληνισμού. Έπρόχειτο κυρίως περί τής διευθύνσεως τών 
τυχών τούτου, άν αύτη έπρεπε νά άνατεθή εις τάς Σπαρ
τιατικάς ιδέας ή είς τάς Άθηναϊκάς, αίτινες άποτελοΰσι 
τούς κατ’ εξοχήν τής 'Ελληνικής πολιτείας τύπους. Πριν 
άρχίση ό περί τών όλων αγών, τά εκατέρωθεν επιχειρήμα
τα έκυκλοφόρησαν καθ' άπασαν τήν 'Ελλάδα. Όμολογου- 
μένως ή Σπαρτιατική διπλωματία ύπήρξεν έπιτυχεστέρα 
τής Αθηναϊκής. Εύθύς έξ αρχής ή Σπάρτη έτέθη πρός 
τό μέρος τής Ελληνικής έλευθερίας καί κατά παράδοξον 
άντίφασιν τό έλευθερώτατον πολίτευμα τών Αθηνών έτέ
θη πρός τό μέρος τήςδουλοσύνης τών 'Ελλήνων ! Τί άλλο 
ήσαν αί προτάσεις τών Σπαρτιατών πρός τούς Αθηναίους 
ίνα λύσωσιν ούτοι τήν πολιορκίαν τής Ποτιδαίας, ίνα δώ- 
σωσι τήν αυτονομίαν είς τήν Αίγιναν καί ίνα καταργή- 
σωσι τό έκ τής Αθηναϊκής αγοράς άποκλεΐον τούς Με- 
γαρεΐς ψήφισμα; Καί όμως ίνα μή άφήση ή Σπαρ
τιατική διπλωματία τόν έλάχιστον είς τό πείσμα τών 
Ελλήνων δισταγμόν, διά τών τελευταίων πρεσβευτών 
της έδήλωσεν, ώς αναφέρει ό Θουκιδίδης, πρός τούς Αθη
ναίους ρητώς: ότι οί Λακεδαιμόνιοι έπιθυμοΰσι τήν εί-
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ρήνην καί θά διατηρηθή αϋτη, έάν__οί Αθηναίοι άφήσωσι 
τούς "Ελληνας αύτονόμους.

Ό πόλεμος λοιπόν ήτο έπί Ούραις, και οί Αθηναίοι 
συνεκάλεσαν συνέλευσιν ΐνα ζρίνη περί τοΰ πρακτέου. 
Άνεπτύχθησαν τότε καί αί ίδέαι τής ειρήνης καί αί ίδέαι 
τοΰ πολέμου. Κυρίως οί ύπέρ τής ειρήνης όμιλήσαντες 
δέν ήδύναντο νά έννοήσωσι πώς χάριν τοΰ κατά Μεγα- 
ρέων ψηφίσματος έπρεπε νά αίματοζυλισθή ή Ελλάς, 
διά τοΰτο ύπεστήριζον τήν κατάργησίν του. Άλλά δέν 
ήτο τοΰτο τό ζήτημα. Ό σκοπός άπέβλεπεν είς τήν έκ- 
πτωσιν τής Αθηναϊκής Δημοκρατίας άπό τής ήγεμονείας 
τής Ελλάδος. Μετά τήν διαμοιβήν όλων τών λόγων, ή 
συνέλευσις τοΰ Αθηναϊκού Λαού έξέδωκε τόέξήςψήφισμα: 
Οί Αθηναίοι δέν δέχονται διαταγάς καί είναι πρόθυμοι νά 
λύσωσι τάςδιαφοράς έν δικαιοσύνη καί έν ίσότητι. Τό πρώ
τον ήτο διπλωματικός τύπος, διότι όλοι οί "Ελληνες εί
χον τό δικαίωμα νά ώσιν αυτόνομοι· τό δεύτερον ήτο 
άκριβεστάτη αλήθεια, διότι ή γλώσσα τών Σπαρτιατών 
ήτο γλώσσα άπαραδέκτου υπεροχής πρός πόλιν ήδη ήγε- 
μονεύουσαν. Οί λόγοι οΐτινες ώοήγησαν τόν Αθηναϊκόν 
Λαόν είς τοιαύτην λύσιν συνοψίζονται έν τή ομιλία, τήν 
οποίαν ό μέγας ιστορικός άπομνημονεύει τοΰ ΙΙερικλέους.

«Ούδείς έξ ύμών άς νομίση, είπεν ό 'Ολύμπιος ρήτωρ, 
ότι πρόκειται νά περιπλακώμεν εις πόλεμον δι' ύπόθεσιν 
έλαχίστην οΐα είναι ή διατήρησις τοΰ κατά Μεγαρέων ψη
φίσματος. Έάν μέν ύποχωρήσητε σήμερον, αύριον άλλο 
θά σάς διατάξωσι βαρύτερου, έξηγοΰντες τήν συγκατάβα- 
σίν σας ώς φόβον. Έάν δέ έντόνως άποκρούσητε τάς προ
τάσεις των νΰν, θέλετε δώσει είς αυτούς νά έννοήσωτι 
καθαρώς ότι δέον νά φέρωνται πρός ύμάς ώς ίσοι πρός 
ΐσους. Πάσα άπαίτησις, είτε μεγίστη είτε έλαχίστη, επι
βαλλόμενη προ τής δίκης ύπό τών ϊσων, δύναται νά έπι- 
φέρη δούλωσιν». Άπό τοιαύτης αφετηρίας προέβη ό ΓΙε- 
ριχλής ε’.ς σύγζρισιν τών οίζονομιχοπολεμικών δυνάμεων 

τής Σπάρτης καί τών Αθηνών, μετά τήν οποίαν άπέδει- 
ξεν είς τήν συνέλευσιν τοΰ Αθηναϊκού Λαοΰ, ότι ό πόλε
μος είναι άφευκτος, ότι έάν τόν δεχθώσιν οί Αθηναίοι 
προθύμως, θά τούς πιέσωσιν οί Σπαρτιάται όλιγώτερον, 
καί ότι τόσον διά τάς πόλεις όσον ζαί διά τούς ίδιώτας 
έκ τών μεγίστων κινδύνων αί μέγισται γεννώνται τιμαί. 
«Ουτω τούλάχιστον, είπεν, οί πατέρες ήμών πολεμοΰν- 
τες τούς Μήδους, καίτοι στερούμενοι τών μεγάλων μέ
σων τά όποια διαθέτομεν ημείς, Ουσιάσαντες δέ καί εκείνα 
τά όποια είχον, κατώρθωσαν διά τής συνέσεώς των μάλ
λον ή διά τής τύχης, διά τής τόλμης των μάλλον ή τής 
ισχύος, καί τόν εχθρόν νά άπωθήσωσι καί τάς Αθή
νας νά ύψώσωσιν είς τον βαθμόν τόν όποιον κατέχουσι 
νΰν.» Κατέθεσε δέ ό Περικλής είς τήν συνέλευσιν τοΰ 
Λαοΰ τήν έπομένην διά τούς πρέσβεις τών Σπαρτιατών 
άπάντησιν : ότι τότε θά έπιτρέψωσιν οί Αθηναίοι τήν 
είς τήν αγοράν καί τούς λιμένας των είσοδον τών Με
γαρέων, όταν καί οί Λακεδαιμόνιοι παύσωσι διώκοντες 
τούς Αθηναίους καί τούς συμμάχους αύτών, οτι θά άφι- 
νον οί Αθηναίοι αύτονόμους τάς πόλεις έάν καί αύτο- 
νόμους τάς είχον παραλάβει κατά τήν ύπογραφήν τών 
συνθηκών, ότι τότε θά συγχωρήσωσιν αύτοΐς τήν αύτο- 
νομίαν όταν καί οί Λακεδαιμόνιοι έπιτρέψωσιν είς τάς 
πόλεις των νά κυβερνώνται άφ' εαυτών, όπως θέλει έζά
στη ζαί ούχί κατά τό πολίτευμα τών Λακεδαιμονίων, 
τέλος ότι οί Αθηναίοι θέλουσι νά δικασθώσι συμφώνως 
πρός τάς συνθήκας καί δέν θά άρχίσωσι μέν τόν πόλεμον, 
θέλουσιν όμως αποκρούσει έκείνους οί όποιοι θά ποιή- 
σωσιν έναρξιν αύτοΰ. Οί Αθηναίοι έδέχθησαν τήν πρό- 
τασιν τού Περικλεούς. Ώμίλει αύτη ού μόνον πρός τήν 
καρδίαν των, άλλά και πρός τόν νοΰν των. Δέν ήτο 
απλώς αισθηματική παρότρυνσις· ήτο λογική άνάλυσις 
τών πραγμάτων τής πολιτείας, μεταξύ τών διαφόρων 
τής όποιας επόψεων ή περί τάς οίζονομιζοπολεμικάι; 
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δυνάμεις τών Αθηνών αποτελεί άφ’ ένός τό μέτρον της 
πρακτικής ίκανότητος τοΰ Αθηναϊκού Λαοϋ εις λύσιν 
τών λεπτότερων τής υψηλής πολιτικής ζητημάτων κα'ι 
άφ' έτέρου τό τής προκειμένης μελέτης θέμα, εις τό 
όποιον είσερχόμεθα άντιγράφοντες, κατά τό ιδίωμα τής 
καθομιλουμένης γλώσσης, αυτούς τούς λόγους τούς ό
ποιους ό μέγας άνήρ ύπέβαλεν εις τούς Αθηναίους.

«Έκ τών έπομένων λεπτομερειών 0έ7»ετεγνωρίσει, τοΐς 
είπεν, ότι κατά τόν πόλεμον τούτον καί τούς έζατέρωθεν 
•υπάρχοντας πόρους ούδαμώς Οέλομεν εισθαι ύποδεέστεροι. 
Οί Πελοποννήσιοι είναι άνθρωποι αΰτοεργάται,καί ούτε ιδι
αίτερα ούτε δημόσια έχουσι χρήματα. "Επειτα είναι άπει
ροι μακρών καί διαποντίων πολέμων, διότι ένεκα τής 
πενίας των αί μεταξύ των επιθέσεις δέν διαρκοϋσι πολύ. 
Τοιοϋτοι λαοί δέν δύνανται νά ζαταρτίζωσι στόλους καί 
νά έζπέμπωσι συνεχώς πεζάς στρατιάς έγκαταλείποντες 
τά ίδια, δαπανώντες τά έαυτών καί εμποδιζόμενοι ύπό 
τής θαλάσσης. Τούς πολέμους διατηροΰσι μάλλον αί 
ύπάρχουσαι περιουσίαι ή αί βίαιοι είσφοραί. Έν γένει οί 
χειρώνακτες προθυμότερου ριψοκινδυνεύουσιν έν τώ πο
λεμώ τά σώματά των παρά τά χρήματα αύτών, διότι τά 
μέν σώματα έλπίζουσιν ότι θά διασώσωσιν έκ τών κινδύ
νων, τά δέ χρήματα φοβούνται μή οαπανήσωσι προώ- 
ρως, καί μάλιστα- έάν ό πόλεμος, παρά προσδοκίαν καί 
ώς εΐκός, παραταθή έπί μακράν. Καί έν μια μέν μάχη 
δύνανται οί Πελοποννήσιοι καί οί σύμμαχοι αύτών νά 
άνθέξωσι ζατά πάντων τών Ελλήνων άμα όμως πρόκει
ται περί πολέμου πρός κράτος άνομοίαν έχον τήν παρα
σκευήν, δέν δύνανται νά ύποστώσι τοιοϋτον, διότι ούτε 
εν βουλευτήριου έχουσιν, ούδέ παραχρήμα καί όξέως έκ- 
τελοϋσι τά αναγκαία, πάντες δέ όντες ίσόψηφοι καί ούχί 
ομόφυλοι σπεύδουσιν έκαστος όπισθεν τού ιδιαιτέρου συμ
φέροντος του. Εντεύθεν δέ ούδέν εντελές ζατορθοΰτάι, 
χάθόσον άλλοι μέν άποβλέπφυσιν είς τήν έζδίζησίν τρν 

μόνον, άλλοι δέ προσέχουσι πώς τά οΐζεϊα νά βλαβώσιν 
όλιγώτερον. Βραδείς δέ όντες περί τήν συγζρότησιν τών 
συμβουλίων, όλίγιστου χρόνου σκέπτονται περί τών κοι
νών, κατά δέ τόν πλεΐστον τά οικεία πράττουσιν. "Εκα
στος νομίζει οτι ένεκα τής άμελείας του δέν θά έπέλθη 
βλάβη ζαί ότι άλλος τις θά φροντίση άντ’ αύτοΰ· ώστε 
ούτως έκάστου σκεπτομέυου, άνεπαισθήτως άθρόως φθεί
ρεται τό κοινόν.

«Τό μέγιστου δέ κώλυμά των είναι ή τών χρημάτων 
σπάνις καί ή δυσχέρεια τής προμήθειας τούτων, ε’ις περί- 
πτωσιυ καθ' ήν έν τώ πολεμώ δέν περιμέυουσιν οί καιροί, 
—τ ο ϋ π ο λ έ μ ο υ ο I χαιρ οι ο ύ μ ε ν ε τ ο ί. Καί 
προσέτι ούδέ τά τείχη ούδέ τό ναυτικόν των είναι επί
φοβα, διότι αφού δυσχερές είναι καί έν αύτή τή ειρήνη 
νά έγείρη τείχη πόλις ισχυρά, δυσχερέστερα είναι ή έγερ- 
σις τοιούτων έν πολέμια χώρα έν ή καί ήμεϊς ούχί ασθε
νέστερου είμεθα άντεπιτετειχισμένοι. Έάν δέ έγείρωσιν 
άπλούν οχύρωμα, Οά ήδύναντο μέν νά βλάπτωσιν ήμάς έν 
μέρει διά καταδρομών καί προκαλούντες αύτομολίας δού
λων, δέν θά ήδύναντο όμως νά έγείρωσιν έπιτειχίσματα 
καί νά έμποδίζωσιν ήμας νά πλέωμεν κατά τής χώρας 
αύτών καί νά πράττωμεν διά τού είς δ έπιζρατούμεν ναυ
τικού ήμών έν αύτη τά ίσα. Διότι ήμεϊς έζ τού ναυτικού 
έχομευ πλείονα εμπειρίαν τών κατά γήν πραγμάτων ή 
εκείνοι έκ τώυ κατ' ήπειρον είς τά ναυτικά. Δέν είναι δέ 
εύκολου νά έζμάθωσι τήν ναυτικήν επιστήμην, διότι ούδέ 
ήμεϊς, ζαίτοι άπό τών Μηδικών μελετάτε αύτήν, κατέ
στησε τέλειοι. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν άνδρες γεωρ
γοί ζαί ούχί θαλάσσιοι νά έχτελέσωσί τι άξιου είς περί- 
πτωσιν καθ' ήν ύμεΐς θαλασσοκρατούντες ούδέ νά γυμυα- 
σθώσι θά τους άφήσητε ·, Τό ναυτικόν, ύπέρ πάν άλλο, 
απαιτεί πείραν καί δέν δύναται νά μελετάται όπως τύχη 
έκ παρέργου· κυριολεκτικότερου δέ ούδέν αύτό ανέχεται 
πάρεργου ....
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«Μ έ γ α τό τής θαλάσσης κράτος. Σκεφθήτε 
καλώς· έάν ήμεθα νησιώται, τίνες πλειότερον ήμών θά 
ήσαν άπροσβλητότεροι ·, . . . "Ο,τι πρέπει νά κλαύσωμεν 
δέν είναι ή απώλεια τών άγρών καί τών έν αύτοΐς οι
κιών, άλλά τών άνδρών διότι ούχί τά πράγματα ταϋτα 
άποκτώσι τούς άνδρας, άλλ’ οί άνδρες άποκτώσιν αύτά. 
Έάν ήδυνάμην νά σας πείσω, θά σας έλεγον νά έξέλθητε 
ύμεΐς αύτοί καί νά τά καταστρέψητε όπως δείξητε εις 
τούς Πελοποννησίους ότι χάριν τοιούτων πραγμάτων 
δέν θά ύπακούσητε ποτέ είς αύτούς. Πολλά καί άλλα έχω 
νά ε’ιπω περί τής έπικρατήσεως ύμών, άρκεΐ νά μή θελή- 
σητε νά έπεκταθήτε πολεμοϋντες αύξάνοντες ουτω τούς 
κινδύνους ύμών διότι περισσότερον φοβούμαιτάίδιαήμών 
σφάλματα παρά τά σχέδια τών εναντίων ...»

Καί δτε δέ οί ΓΙελοποννήσιοι συνηθροίζοντο είς τόν 
Κορινθιακόν ισθμόν, ό Περικλής άνενέωσε τάς προτέρας 
συμβουλάς αύτοϋ, παρορμών τούς Αθηναίους νά στρέψω- 
σιν άπασαν τήν προσοχήν αύτών είς τό ναυτικόν, δπερ ήτο 
ή ισχύς των, καί νά κρατώσιν ύποχειρίους τούς συμμάχους 
έξ ών προήρχετο ή χρηματική δύναμις τής έπικρατείας, 
λέγων ότι ή ψυχή τοϋ πολέμου είναι ή φρόνησις καί τά 
χρήματα. Όσον άφορα τά τελευταία, ιδού πώς ό Θουκιδί- 
δης άπομνημονεύει τήν πρός τόν ’Αθηναϊκόν Λαόν έκθεσιν 
τοϋ μεγάλου πολιτικού άνδρός :

«Ή πόλις είσέπραττε 600 τάλαντα ώς έπιτοπολύ κατ' 
ενιαυτόν έκ τών φόρων τών συμμάχων, άνευ τής άλλης 
προσόδου. Έσώζοντο δέ άκόμη έν τή Άκροπόλει 0,000 
τάλαντα είς άργυρά νομίσματα (έκ τών άλλοτε ύπαρ- 
χόντων έν αύτή 9,700, τών οποίων μέρος κατηναλώθη 
είς τά προπύλαια, είς τά iWa. οικοδομήματα καί είς τήν 
πολιορκίαν τής Ποτιδαίας), χωρίς νά περιλαμβάνωνται 
έν τω ποσώ τούτω οί όγκοι τοϋ χρυσοΰ καί τοϋ αργύρου, 
τά δημόσια καί ιδιωτικά άναθήματα, τά ίεοά σκεύη τών 
πομπών καί τών άγώνων, τά Μηδικά λάφυρα καί άλλα 

τοιαϋτα ούχί έλάσσονος τών 500 ταλάντων άξίας. Άπη- 
ρίθμησε δέ ό Περικλής καί τά άλλα χρήματα τά έκ τών 
άλλων τής πόλεως ιερών, τά όποια ήδύναντο νά μετά- 
χειρισθώσι. Τέλος δέ έν έσχάτη ανάγκη ήδύναντο, είπεν 
είς τούς Αθηναίους, νά ποιήσωσι χρήσιν και αύτών τών 
χρυσών κοσμημάτων τής Άθηνάς, βεβαιών ότι τό άγαλμα 
αύτής είχε καθαρόν χρυσόν δυνάμενον νά άποσπασθή βά
ρους 40 ταλάντων, τόν όποιον μεταχειριζόμενοι εις σω
τηρίαν τής πόλεως ήθελον άντικαταστήση κατόπιν είς ίσον 

βάρος.
«Καί κατά μέν τό οικονομικόν ζήτημα ούτως έθάρ- 

ρυνε τούς ’Αθηναίους ό Περικλής, όσον δ’ άφορα τόν 
στρατόν καί τά πλοία τοϊς είπε τά έξής. Ύπήρχον 13,000 
όπλΐται, άνευ τών έν τοΐς φοουρίοις καί ταΐς έπάλξεσιν 
ύπαρχουσών ετέρων 16,000 (τόσοι έξ άρχής έφύλασσον 
είς πασαν εισβολήν τοϋ έχθροϋ συγκροτούμενοι έκ τών 
οπλιτών τής ηλικίας τών πρεσβυτάτων καί τών νεωτά- 
των καί τής τών μετοίκων τάξεως). Ύπήρχον 1,200 ιπ
πείς καί ίπποτοξόται, 1,600 τοξόται καί 300 τριήρεις έν 
καλή καταστάσει μετά τοϋ προσήκοντος αύταΐς οπλισμού 
καί πληρώματος.

«Αύται ήσαν, λέγει όΘουκιδίδης, αί δυνάμεις τών ’Αθη
ναίων, άνευ ούδεμιάς έλαττώσεως, ότε έπέκειτο ή πρώτη 
τών Πελοποννησίων εισβολή είς τήν ’Αττικήν κατά τήν 
έναρξιν τοϋ πολέμου.» Χωρίς άναστάτωσιν τού δημο
σίου θησαυρού, χωρίς άναστάτωσιν τού πολεμικού τής 
χώρας πληθυσμού, ή 'Αθηναϊκή Δημοκρατία είσήρχετο 
είς πόλεμον διά μυρίων περίπου ταλάντων, πεντακισμυ- 
ρίων περίπου οπλιτών καί τριακοσίων πολεμικών πλοίων ! 
"Ας συγκριθή ή τότε τοιαϋτα πορίσματα παρατάσσουσα 
διοικητική τής ’Αττικής τάξις πρός τήν νυν όλης τής 
Ελληνικής έπικρατείας άποκατάστασιν. Μύρια τάλαντα 
ίσοδυναμοϋσι πρός εξήκοντα έχατομμύρια 'Αθηναϊκών 
δραχμών, έκάστη τών οποίων ήξιζε τέσσαρας ήμετέρας.
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Δηλαδή ή Αθηναϊκή Δημοκρατία εΐχεν έτοιμα ύπέρ τής 
ιδέας της 240 εκατομμύρια δραχμών, τόσα δηλαδή όσα 
ούτε κατ’ όναρ νά προσβλέψη δύναται ή σημερινή Ελλη
νική πολιτεία

ΜΟΝΟΠΩΑΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΟΥ 

ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΙΓΑΡΟΦΥΛΑΩΝ.

Ή Κυβέονησις ύπέβαλεν είς τήν Βουλήν μεταξύ άλ
λων φορολογικών νομοσχεδίων ζαί δύο άφορώντα είς τόν 
οργανισμόν δύο μονοπωλίων, μεταφερόντων είς τήν Κυ- 
βερνησιν ή τήν όπισθεν αύτής έρχομένην εταιρίαν τό 
αποκλειστικόν δικαίωμα τοϋ ζόπτειν τόν καπνόν ζαί τοϋ 
κατασκευάζει? τά σιγαρόφυλλα. Α,ί επόμενα*,  έζθέσείς, πο
ρίσματα μαζρών μελετών τών ενδιαφερομένων τής εθνικής 
βιομηχανίας κλάδων, άνήζουσιν είς τάξιν πολιτιζοοιζονο- 
μικώνίδεών, τών οποίων ή θεωρία ζαί ή πραξις δέν είναι άλ- 
λοτρία πρός τόν σκοπόν τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως.

Α'. ΜΟΝΟΠΟΑΙΟΝ Ε ιΐ ΤΟϊ ΚΟΠΟΣ ΤΟΓ ΚΑΠΝΟΥ.

Πρός τήν Χεδαστήν Βουλήν.

Οί υπογεγραμμένοι Έλληνες πολΐται άνήκομεν είς τήν ερ
γατικήν εκείνην τάξιν του Λαοΰ, ήτις γεωργεϊ, βιομηχανεΐ ζαί 
εμπορεύεται τόν καπνόν. Ό άριθμός ήμών, μικρός έν ταΐς έπί 
τέλει ύπογραφαΐς, είναι μέγας έν τή τοΰ όλου Ελληνικού πλη
θυσμού αθροίσει. Είς 2,000 καί επέκεινα αναβιβάζονται τά 

καπνοπωλεία τής Ελλάδος, παρ' έκάστω δέ τούτων ζώσι τέσ- 
σαρες κατα μέσον όρον έργατικαί οίκογένειαι. Είς 200 καί έπέ- 
κεινα αναβιβάζονται τά καπνεμπορεία τής 'Ελλάδος, παρ’ έκά
στω δέ τούτων έν τοΐς διαφόροις κλάδοις αύτών ζώσι πέντε 

κατά μέσον όρον έργατικαί οίκογένειαι Είς 500 καί επέ
κεινα αναβιβάζονται τά καπνοκοπτεϊα τής Ελλάδος, παρ’ έζά- 
στφ δέ τούτων ζώσι δυο κατά μέσον όρον έργατικαί οίκογένειαι.

Είς 5,000 καί έπέκεινα υπολογίζονται οί ασχολούμενοι είς τήν 
μεταβιβαστικήν τών καπνών βιομηχανίαν, έκαστος δέ αύτών 

είναι τό στήριγμα μισός εργατικής οικογένειας. Είς 400 ανα
βιβάζονται οι σιγαροποιοί, παρ’ έκάστω δέ αύτών μία εργατική 
οικογένεια. Τοιαύτη είναι ή βιομηχανική καί εμπορική είς έρ- 
γατικάς οικογένειας διανομή τοΰ Έλληνικοΰ πληθυσμού έπί τής 

καπνολογίας. Ό άριθμός τών οικογενειών είναι 15,400 περίπου, 
ό άριθμός τών μελών τών οικογενειών είναι 77,000 περίπου 
πρός πέντε πρόσωπα κατά μέσον όρον ή οικογένεια.

Άλλ’ ό άριθμός ούτος τών άπό τής καπνοβιομηχανίας καί 
καπνοεμπορίας ζώντων είναι ελάχιστος, παραβαλλόμενος πρός 

τόν αριθμόν τών άπό τής καπνογεωργίας συντηρουμένων. Κατά 
τήν άπογραφήν τοΰ 1875 είς 42,037 στρέμματα άνεβιβάζοντο 
αί καπνοφυτεΐαι τής ’Ελλάδος. Προστιθεμένων τών νέων επαρ
χιών καί τής λοιπής τοΰ τόπου άναπτύξεως, ή νΰν καλλιερ
γούμενη καπνά έκτασις πρέπει νά θεωρηθή κατά πολύ μείζων. 
Έάν προσδιορισθή είς 60,000 στρέμματα, βεβαίως είναι έν τώ 
μέσφ τής άληθείας. Μεταξύ τών διαφόρων τμημάτων τής Ελ
λάδος ύπάρχουσι γεωργικά! έπαρχίαι κατά τάς οποίας ή καπνό- 
φυτεία εχει έπί τοσοΰτον θέσιν ΰπέροχον, ώστε άνευ τής έλα- 
χίστης υπερβολής δίδει έν αύταΐς τόν οικονομικόν τόνον. Πε
ριορίσατε τήν τών τόπων τούτων καπνοπαραγωγήν καί τό απο
τέλεσμα εύθύς θά πρόκυψη· θά είναι άφεύκτως όπισθοδοόμησις 
τής έθνικής οικονομίας. Ή έμποριζή καθόλου συναλλαγή θά 
άτονήση καί μετά τής οικονομικής καχεξίας τών καπνογεωρ- 
γικών κοινοτήτων θά έπέλθη έλάττωσις είς τήν οικονομικήν 
δραστηριότητα καί τών περίοικων αύταΐς τόπων. Τόσον άλη- 
θεύει ή μεταξύ τών Λαών οικονομική άλληλεγγύη ! Κατά τούς 
πιθανωτέρους υπολογισμούς είς 300,000 καί έπέκεινα άναβιβά- 

ζονται τά μέλη τών άσχολουμένων είς τάς καπνοφυτείας γεωρ
γικών οικογενειών. ‘Η έπαρχία τής Φθιώτιδος προπορεύεται 
(53,000 άνθρωποι καί 418,450 οκάδες καπνού παραχθεΐσαι 
τώ 1875), άκολουθοΰσι δέ ή του "Αργους (24,000 άνθρωποι καί 
401,825 οκ. καπνού), ή τής Ναυπλίας (16,000 άνθρωποι καί
377.900 όκ. καπνού), ή τής Τριχωνίας (18,000 άνθρωποι καί 
348,300 όκ. καπνού), ή τοΰ Μεσολογγίου (22,000 άνθρωποι καί
309.900 όκ. καπνού), τό όλον διά τάς πέντε ταύτας έπαρχίας
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133,000 άνθρωποι καί 1,856,375 όκ. καπνού. Έάν άκολου- 
θήσωμεν την αυτήν αναλογίαν μεταξύ άνθρώπων καί καπνού, 
αί μέχρι τής ολικής τοΰ 1875 καπνοπαραγωγός (αναβιβαζόμε
νης διά το παλαιόν Κράτος εις 3,130,203 όκ. καπνού) αί ύπο- 
λειπόμεναι 1,273,828 άναλογοΰσι διά τά λοιπά τοΰ παλαιού 
Κράτους τμήματα πρός 90,000 ανθρώπους, τοΰτέστι περί τάς 
223,000 άνθρώπων έχουσι τήν χεϊρα τής εργασίας έπί τής κα
πνοπαραγωγός, άναβιβάζονται δέ ούτοι έτι μάλλον διά τής 
προσθήκης των καπνοφόρων τής Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου επαρ

χιών, κατά συνέπειαν τής όποιας έν γένει ό άριθμός τών 300 
συλλήβδην χιλιάδων άνθρώπων δέν απομακρύνεται της πραγ

ματικότητας, μετά τών είς τήν χειροτεχνίαν δέ και έμπορίαν 
ώς άνω άνηκόντων φθάνει περί τάς 400,000, χωρίς νά άπέχη 
πολύ τοΰ ήμίσεως εκατομμυρίου.

Έπεμείναμεν, Κύριοι 'Αντιπρόσωποι τοΰ Έθνους, είς τήν 
έξακρίβωσιν τοΰ ένδιαφερομένου έπί τοΰ ζητήματος τών κα
πνών πληθυσμού, ό’χι διότι πρέπει τό δίκαιον νά έχν) όγκον 
όπως μετ' εύλαβείας άκουσθή ή φωνή του, άλλά διότι ή πολι
τική έχει ιδιαιτέρους λόγους ίνα κατά πάν βήμα είς τούς άοιθ- 
μούς άποβλέπη. Είσερχόμεθα ούτω κατ’ ευθείαν πρός τό θέμα 
διά τό όποιον ένομίσαμεν πρέπον νά άποταθώμεν πρός τούς 

'Αντιπροσώπους τοΰ Έθνους.
Ο ύπουργός τών Οικονομικών επισείει κατά τής κεφαλής τοΰ 

ήμίσεως αύτοΰ εκατομμυρίου τών ’Ελλήνων έν νομοσχέδιον τό 
όποιον απειλεί, έν μια άλλά κρισιμωτάτη λέξει, τήν ύπαρξίν 
των. Έννοοΰμεν τό νομοσχέδιον τής 28 'Οκτωβρίου 1882 περί 
«έπιβολής δικαιώματος έπί τοΰ καταναλισκομένου καπνού». 
Εν πρώτοις ό ύπουργός υποπίπτει ένώπιον τής Βουλής είς 
μίαν άνακοίβειαν. Δέν καταναλίσκει, ώς είπεν ούτος, ή 'Ελλάς 

1,300,000 οκάδας καπνοΰ, άλλά 3,000,000. Κατά τήν διεθνή 
καταστατικήν 100 κάτοικοι κατά μέσον όρον καταναλίσκουσιν 
ένιαυσίως τά έξής είς χιλιόγραμμα (312 δράμμια) ποσά κα
πνοΰ έν ταΐς έπομέναις χώραις : Βέλγιον 250, 'Ολλανδία 200, 
'Ελλάς 176, Γερμανία 150, Αυστρία 124, Νορβηγία 102, Δα
νία 100, Ρωσσία 83, Γαλλία 81, ’Αγγλία 62, ’Ιταλία 57, 
Ισπανία 49. "Αοα ύπολογιζομένου τοΰ νΰν τής 'Ελλάδος πλη
θυσμού είς 2,000,000 ήτοι είς 20 χιλιάδας εκατοντάδας, άφοϋ 

έκάστη έκατοντάς καταναλίσκει, ώς έρρέθη, ένιαυσίως 176 χι
λιόγραμμα ήτοι 137 όκάδας, τό όλον τοΰ καταναλισκομένου 
έν Έλλάδι καπνοΰ είναι 137X20,000 ήτοι 2,740,000 οκάδες. 
"Αλλοι υπολογισμοί άναβιβάζουσιν έν Έλλάδι είς 1 1(2 όκά 

τήν ένιαυσίαν έκάστου ανθρώπου κατά μέσον όρον κατανάλωσιν 
καπνοΰ. Ή δέ ήμετέρα πείρα γνωρίζει, ότι τό καταναλισκόμε- 
νον ποσόν υπερβαίνει καί τά 3 1(2 αύτά έκατομμύρια. 'Οπωσ
δήποτε πρός διατύπωσιν τών ιδεών ήμών έστω κατά μέσον όρον 

ό άριθμός τής ένιαυσίας καταναλώσεως τοΰ καπνοΰ είς 3, 

000,000.
Ποία είναι ή άξια τοΰ ποσού τούτου, κατά τάς τιμάς είς 

δς τό έμπόριον προμηθεύεται είς τόν καπνόν παρά τών παρα
γωγών ; Ό κατά τάς διαφόρους περιστάσεις μέσος όρος τής 1 
1)2 δραχμής είναι πρόχειρος.—Ποία είναι ή άξια είς ήν τό έμ
πόριον διαθέτει κατά μέσον όρον τον καπνόν εις τούς κατανα- 

λωτάς ; ΔυνάμεΟα έπίσης έν τή ποικιλία τών τιμών νά στα- 
ματήσωμεν είς δραχμάς τρεις. Κατά τόν πρώτον μέσον δρον ή 
άξια τοΰ καταναλισκομένου καπνοΰ δέν είναι άνωτέρα τών 4 
1 )2 έκατομμυρίων δραχμών. Κατά τόν δεύτερον μέσον όρον ή 
άξία τοΰ καταναλισκομένου καπνοΰ δέν είναι άνωτέρα τών 9 
έκατομμυρίων. Λοιπόν τό νομοσχέδιον τής Κυβερνήσεως, έάν 
πρόκηται νά φορολογήση έπί τοΰ πρώτου μέσου όρου, λαμβάνει 
τά 8)9 τοΰ εισοδήματος 400,000 άνθρώπων καί άφίνει είς αυ
τούς τό 1)9 .' "Εκαστος δύναται νά κρίνη κατά πόσον ή άπλου- 
στέρα τής βιωτικής βάσις προσβάλλεται διά τοιούτου φορολο
γικού τρόπου. Έάν δέ τό νομ.οσχέδιον τής Κυβερνήσεως πρό
κηται νά φορολογήση έπί τού δευτέρου μέσου όρου, λαμβάνει 
τά 4)9 τού εισοδήματος 400,000 άνθρώπων καί άφίνει είς αυ
τούς τά 5)9, έκ τών οποίων μένει ζήτημα τί σώζεται διά τήν 
πολυαριθμοτέραν έν τώ πληθυσμώ τούτω τών πενήτων τάξιν. 
Σημειωτέον δέ, οτι ποιούμεν τούς υπολογισμούς τούτους άνευ 
τών λοιπών έπιβαρυνόντων τήν καπνοπαραγωγήν φόρων. Δύ- 
σκολον είναι ν' άπαντήση τις είς τά χρονικά τών έθνών τοιού- 
των ειδών φορολογίας, έκ τών όποιων μία μέν έποψις άφαιρεϊ 
άπό τού έργατικού Λαού τά 4)9 τού εισοδήματος του, έτέρα 
δέ έποψις άφαιρεϊ τά 8)9 ! Τοιαύτη φορολογία δέν απορροφά 
μόνον τό εισόδημα, καταβροχθίζει συνάμα και τήν ολοκληρίαν 
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τών κεφαλαίων, τά όποια κατ’ άμφοτέρους τούς άνω ε’ιρημέ- 
νους μέσους ορούς συγχωνεύονται έν ταΐς τιμαϊς του καπνού. 
Τοιαύτη φορολογία κόπτει τό παραγωγικόν της βιομηχανίας 
δένδρον έκ της ρίζης, ϊνα ξυλευθώσιν οί μή μεριμνώντες περί 
της αϋριον. Είναι φορολογία δημευτική καί άποφεύγομεν νά 
την χαρακτηρίσωμεν έπί πλέον.

Άλλά θά είπη τις οτι εύρίσκεται ύπο άνάγκας έκτακτους ή 
'Επικράτεια καί οτι ή φορολογική ψαλλίς πρέπει νά κόψη βα- 
Θύτερον τό έριον τών προβάτων. Οί υπογεγραμμένοι κατέχονται 
ΰπό λίαν δεδικαιολογημένης απορίας τής έξής ; Έάν έκτακτοι 
περιστάσεις έπιβάλλουν την βαοεϊαν φορολογίαν, διατί νά άρ- 
χίσ·/) αύτη άπό ημάς τούς μικρούς καί τούς πτωχούς, νά μή 
άρχίση δέ άπό τούς μεγάλους καί τούς πλουσίους, οϊτινες ήδύ
ναντο νά δώσωσι τό παράδειγμα έμπνέοντες τάς αναλογίας 
τής υψηλής δικαιοσύνης είς τά αισθήματα τοϋ Λαοϋ ;

Τιθεμένης έν τούτοις έκ μέσου καί τής απορίας ήμών ταύ
της, ύπάρχει μία άρχή έν τή οικονομική έπιστήμη ότι κατά 
μικρόν καί βαθμηδόν τά φορολογικά βάρη δέον νά άναπτύσ- 
σωνται. Ή διά μιάς προσθήκη 4 έκατομμυρίων δραχμών έπί 
ένός κλάδου τής έθνικής οικονομίας ούτε έν τή Γαλλία αυτή 
.τηρουμένων πάντοτε τών διαστάσεων) έπεβλήθη μετά τόν 
Γαλλογερμανικόν πόλεμον καί τήν έκτακτον έπιβάρυνσιν τοϋ 
προϋπολογισμού διά 15 περίπου δισεκατομμυρίων φράγκων !

Ήμεΐς ύποθέτομεν, οτι έάν έζητεϊτο παρά τής έπί τοϋ κα
πνού έθνικής έργασίας, έν τώ σταδίω έστω τής καταναλώσεως, 
φόρος ένός έκατομμυρίου τό πρώτον, θά έσυμβιβάζοντο όπω- 
σοϋν αί φορολογικαί αξιώσεις προς τούς φυσικούς ορούς τής λο
γικής καί τούς έπιστημονικούς τής πολιτικής οικονομίας. Άλλ*  
έστω· οί οροί ούτοι πρέπει νά στενοχωρηθώσι καί άντί ένός 
έκατομμυρίου πρέπει νά δοθή έν καί ήμισυ. Μήπως δέν είναι 
άρκετός τοσοϋτος προβιβασμός αιφνίδιος ; Λοιπόν ήμισείας 
δραχμής φόρος κατά πάσαν όκάν τοΰ έκ 3 έκατομμυρίων οκά

δων καταναλισκομένου καπνού ήθελεν άποφέρει είς τόν δημό
σιον θησαυρόν ένός καί ήμίσεως έκατομμυρίου δραχμών πρόσο
δον. Αλλά θέλετε, Κύριοι ’Αντιπρόσωποι τοϋ "Εθνους, δύω εκα
τομμύρια δραχμών καί πλειότερον έτι; Σκληρός νόμος άνάγκη:, 
τό βλέπομεν, άλλ’ έπί τέλους νόμος. Άλλα τότε φόρος μιάς 

δραχμής κατ’ όκαν καπνού θά άπέφερεν 3 έκατομμυρίων δραχ
μών πρόσοδον διά τάς άνάγκας τής Έπικρατείας. Γπάρχει, 
ώς βλέπετε, κλίμαξ οικονομικών συλλογισμών, διοικητικής έπι
στήμης καί φορολογικής όρέξεως, κλίμαξ τήν οποίαν ή εθνική 
άντιπροσωπεία έλπίζομεν ότι θέλει δοκιμάσει πριν ρίψη εις τό 
βάοαθρον τήν ϋπαρξιν 4 00 καί έπέκεινα χιλιάδων άνθρώπων.

Ή δέ εϊ'σπραξις τοϋ φόρου τούτου τών τριών έκατομμυρίων 
ήδύνατό νά ένεργηθή ή διά τού σχηματισμού φορολογικών ζω

νών πέριξ τών καπνοφόρων έπαρχιών, έάν δέν ήτο προτιμώτε- 
ρον πέριζ τών πυκνοτέρων τής καταναλώσεως κέντων, ή διά 

τής ίδρύσεως αποθηκών κατά τά έπικαιρότερα τών τόπων τής 
παραγωγής σημεία, ή διά συστήματος διαμετακομίσεως άνα
λόγου προς τούς ιδιαιτέρους όρους τής καπνοβιομηχανίας, ή 

διά τής έπί τής φορολογίας τού καπνού προσαρμογής τοϋ τε
λωνειακού μηχανισμού πρός τά ίσχύοντα έπί τής μεταφοράς 
εμπορευμάτων έντός τής έπικρατείας, ή διά τής κατά τήν στιγ
μήν τής άγοραπωλησίας τοϋ καπνού μεσολαβήσεως άναλόγου 
τίνος θεσμού πρός τήν έπί άλλων νομικών σχέσεων παρέμβασιν 
δημοσίου υπαλλήλου τροποποιουμένην κατά τήν φορολογικήν 

έννοιαν τοϋ χαρτοσήμου καί τήν έφηρμοσμένην άνάγκην τής 
τοϋ πωλουμένου διατιμήσεως, ή δι' άναπτύξεως τοϋ έπί έγγρά- 
φοις δηλώσεσι καί άδείαις συστήματος κυκλοφορίας τών κα
πνών μέχρι τής φορολογίας αυτών προ τής είς τήν τελικήν 
κατανάλωσίν των είσόδΰυ. Εννοείται ότι πάντα τά άνωτέρω 
είναι ένδεικτικά τού δυνατού νά φορολογηθή ή κατανάλωσες 

τοϋ καπνού, χωρίς νά καταφύγη ή Επικράτεια είς τό μονοπω
λίου, τό όποιον καταδικάζει ή έθνική συνείδησις καί δέν άνέ- 

χεται ό χαρακτήρ τοΰ έθνους, παραλειπομένων τών άπειρων 
έν τή άσκήσει τοϋ μονοπωλίου στοιχείων άνηθικότητος, έλα- 
τηρίων διαφθοράς καί μέσων διαδόσεως καταχρηστικών έν τή 
κοινωνία ιδεών περί ορθού καί δικαίου καί πολιτικού καί πρέ
ποντος. Τά μονοπώλια είναι σχολεία έν οίς άνεπαισθήτως δι
δάσκεται ή άπολυταρχία καί άναβιβάζεται τό λαθρεμπόρων 
είς τήν κλίμακα τής Ικανότητας καί τού πλούτου. Ή εισαγωγή 

τοΰ συστήματος τών μ,ονοπωλίων είναι προμήνυμα, ότι ό κώ
δων τής παρακμής δέν θέλει βραδύνει νά ήχήση. Οί ζωτικό
τεροι λαοί δέν έχουν μονοπώλιο·/· και επειδή πρόκειται περί 
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καπνοΰ, μονοπώλιον καπνοΰ δέν υπάρχει ούτε έν ταϊς Ήνωμέ- 
ναις Πολιτείαις τής 'Αμερικής, ούτε έν Ελβετία, ούτε έν Γερ
μανία, ούτε έν 'Αγγλία, ούτε έν Βελγίω, ούτε έν 'Ολλανδία, ούτε 
έν Δανίοι, ούτε έν Σουηδία, ούτε έν Νορβηγία. Ποΰ ύπάρχει ; 
Υπάρχει έν τη αύτοκρατορουμένη έ’τι Γαλλική Δημοκρατία ώς 

πόρισμα τής άπ’ αιώνων άκρας μοναρχικής συγκεντρώσεως, την 

οποίαν κατετραυμάτισεν ή έπανάστασις τοΰ 1789 χωρίς νά δυ- 
νηΟη νά έκριζώση. Υπάρχει έν Αυστρία, χωρίς νά ήναι ανάγκη 
νά δικαιολογηθώ τό μονοπωλίου αύτής.

Καί όμως έχει καί τό μονοπώλιον του καπνοΰ έν ταϊς δυσί τε- 
λευταιαις χώραις, καί πρό πάντων έν Γαλλία, έποψιν τινα, ήτις 
προκαλεϊ την έζέτασιν καί παρά τοϊς μάλλον έχθροϊς τών μο
νοπωλίων. Άρά γε τοιοϋτον μονοπώλιον ό τών Οικονομικών 
ύπουργός έφιλοτέχνησεν ; Ούδαμώς. Τό μονοπώλιον τοΰ ύπουρ 

γοΰ είναι αντιγραφή τοΰ τουρκικού μονοπωλίου, στηρίζεται 
επί τών κοπτικών τοΰ καπνοΰ μηχανών. Συγχωρεϊται τοιαύτη 
επίνοια έν χώρα, καθ’ ήν ολο; ό κόσμος κάθηται έπί σοφά, κα- 
πνίζων είς τό πλευράν τοΰ μέχρι γής κύπτοντας καπνοκόπτου. 
Αλλ εις Λαόν κατόπιν άλλου 'ιδανικού ζωής τρέχοντα, ή ιδέα 
νά μεταβληθώ ή κυβέρνησις τής Έπικρατείας εις καπνοκόπτην 
είναι όχι άπλώς όπισθοδρομική, άλλά έπιμετώπιον στίγμα.

Έν τούτοις άκούομεν τήν παρατήρησιν οτι ή κυβέρνησις θέ
λει παραχωρήσει είς έταιρίαν τό καπνοκοπτικόν αύτό έργον. 
Καί ενταύθα θέλουσι μάς έπιτρέψει οί αντιπρόσωποι τοΰ έθνους 
νά έκτανθώμεν έπ' ολίγον, διασαφηνίζοντες τά πράγματα. Έν 
πρώτοις ή κυβέρνησις έννοεϊ άντί 4 έκατομμυρίων δραχμών νά 

παραχώρηση τό έργον. ΙΙώς ! έπί τριών έκατομμυρίων οκάδων 
ένιαυσίας καταναλώσεως καπνοΰ φόρος 3 δραχμών κατ’ όκάν 
φερει 9 έκατομμύρια δραχμών, καί ή κυβέρνησις συγκεντρώνει 
τήν προσοχήν της είς μόνα 4 έκατομμύρια ; Έάν πρόκηται νά 
μάς πωλήση ή κυβέρνησις είς προνομιούχου έταιρίαν, τούλάχι
στον άς ωφεληθώ άρκτος τήν τιμήν. Ύπό πάσαν έποψιν 
πρέπει νά τεθη ελάχιστος όρος 8 τούλάχιστον έκατομμυρίων, 
έάν διατηρηΟη ή τρίδραχμος τής φορολογίας μονάς. Κατ' άλ

λον τρόπον ανοίγεται φοβερόν τραύμα είς τόν δημόσιον θησαυ
ρόν, ούτε ποτέ πρέπει νά άφεθη τοιαύτη θύοα ανοικτή εις ού- 
δερ'.ίαν κυβέονησιν.

Άλλ' ύποθέτομεν ότι τίθενται ώς έλάχιστος όρος τής πα
ραχωρήσεως τοΰ μονοπωλίου τά οκτώ έκατομμύρια, ποία πά
λιν θά είναι ή συνέπεια ; Θά είναι ή καταστροφή τής καπνο- 
γεωργίας καί καπνοβιομηχανίας έν Έλλάδι. Οί καπνοπαραγω
γοί θά γίνωσιν άντικείμενα τής μάλλον εγωιστικής έκμεταλ- 

λεύσεως ύπό τήν πίεσιν τών αποκλειστικών συμφερόντων τής 
μονοπωλικής έταιρίας. Ό δέ καπνός τής Ελλάδος είναι τοιαύ- 
της φύσεως, ώστε τόν μέν χειμώνα τρέχει τόν κίνδυνον τής 

εύρωτιάσεως, τό δέ θέρος τόν κίνδυνον τής αποξηραντικής πι
κρίας. 'Ανάγκη λοιπόν τόν μέν χειμώνα νά άνοίγωνται τά φύλ
λα του πρός άερισμόν, τό δέ θέρος νά βρέχωνται τά φύλλα 
του πρός ύγρασίαν. Αί τοιαΰται φυσικαί τοΰ έλληνικοΰ κα
πνοΰ ιδιότητες καί τό εΰθρυπτον τοΰ ινώδους συστήματος του 

ύπήρξαν τά κύρια αίτια ένεκεν τών όποιων άπεκλείσθη έκ τής 

γαλλικής άγοράς. Λοιπόν ύπό τοιαύτας περιστάσεις πώς είναι 
δυνατόν νά έφαρμοσθη τό άναπόφευκτον κατά τών καταχρή
σεων έπί τοΰ κοπτικοΰ μονοπωλίου μέτρον τής έν σακκιδίοις ή 

δοχείοις στερεάς ύπό φορολογικήν ταινίαν διαθέσεως ; Τό άπο- 
τέλεσμα θά είναι ότι ό ελληνικός καπνός, παραδιδόμενος είς 
τήν κατανάλωσιν έν τοιαύτη φορολογική διασκευή, θέλει βα
δίζει δρομαίως πρός τήν χειροτέρευσιν καί δτι τό κοινόν τών 
καταναλωτών θά στραφώ πρός άλλων επικρατειών καπνούς. 
Έκ τούτου δέ Θά έλαττωθη ή εγχώριος παραγωγή καί μετ' ο

λίγα έτη οι άνθρωποι Οά έπισκέπτωνται ερήμους τάς καπνο
φυτείας, ινα είσέλθη ή εργατική κοινωνία είς τήν σειράν τών 
δοκιμασιών καί ό πληθυσμός αύτής μαρτυρήση τάς συμφοράς 
τοΰ κυβερνητικού μέτρου. Δέν πιστεύομεν ότι ο', άντιπρόσωποι 
τού έθνους πρός τοιοϋτο μέλλον 400,000 Ελλήνων ένασμενί- 
ζονται.

Τοιουτοτρόπως οί εύσεβάστως ύποφαινόμενοι πολϊται διαβι- 
βάζομεν πρός τήν Βουλήν τάς έπί τής άρμονικής δικαιοσύνης 
καί τής προνοητικής πολιτικής στηριζομένας παραστάσεις μας 
καί έλπίζομεν είς τήν σύνεσιν τών ’Αντιπροσώπων τοΰ Έθνους, 
ότι, σταθμίζοντες ούτοι τούς άπειλοΰντας τό κοινωνικόν δι
καίωμα καί συμφέρον κινδύνους, θέλουσιν άφ’ ένός μέν άπορρί- 
ψει το ύπό τής κυβερνήσεως ποοτεινόμενον τραγελαφικόν καί 
τουρκισ^οΰ όζον κοπτικόν τοΰ καπνοΰ [ζονοττώλιον, άφ' έ'/έρου 
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δέ προβή είς την κανονικήν της καταναλώσεως τοΰ καπνόν φο
ρολογίαν άπό τών μεθόδων τάς οποίας έν ύποδείγμασιν έσχο- 

μεν την τιμήν νά έκθέσωμεν ανωτέρω, η άπο άλλων μηχανι
σμών τούς όποιους ή ύψηλή εμπειρία της εθνικής αντιπροσω
πείας ηθελεν επινοήσει.

Έν Άθήναις τή 5 Νοεμβρίου 1882.

Έν όνόματι τής έν Άθήναις «υγκροτηθείσης Συνελεύσεως 
τών καπνοβιομηχάνων

Ή 'Επιτροπή αυτής
Ν. Καρζής, Γ. Βάθης, Α. Καλποϋζος, Λ. Ίωαννίδης, X. 

Πυρπασόπουλος, Ν. Βετούλης, X. Γεωργιάδης, Γ. Γελέκης, 
Σ. Άγριομάλλης, Π. Μαρουδής, Π θεοδωρόπουλος.

("Επονται καί τών λοιπών καπνοβιομηχάνων ’Αθηνών καί 
Πειραιώς αί ύπογραφαί.)

Β'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΝ ΚΚΤΑΣΚΕΓΗΣ ΣΙΓΛΡΟΦΓΛΛΩΝ.

Ορός τοϊ»; βεομ,ηχάνους τθΐς ’Ελλάδος.

'^de.lyol χαί ΣυμποΛίται .'

Τό αίσθημα τής αδελφότητος καί τής κοινής σωτηρίας, μάς 
δίδει τό θάρρος νά άποτανθώμεν πρός Υμάς, έπί ζητήματος τό 
όποιον απειλεί τήν βιομημανικήν ΰπαρξίν μας. Μεταξύ τών 
διαφόρων έργατικών τάξεων τοϋ Λαού είναι καί ή ίδική μας 

μία, μικρά μέν καί νεαρά, πολλάς δμως οικογένεια; συντηρούσα 
καί ασθενή όντα προστατεύουσα. Άναφερόμεθα εί; τό δικαστή

ριο·/ τής κοινής γνώμης τών βιομη/άνων καί έν γένει τών αν
θρώπων, οί όποιοι ζώσι μέ τόν ιδρώτα τοϋ προσώπου των

Ό υπουργός τών Οικονομικών διεκήρυξεν είς την Βουλήν κατά 
τήν 29 'Οκτωβρίου έ έ. Sv κυβερνητικόν μέτρον, τό όποιον, 
άν δεχθούν οί αντιπρόσωποι τοϋ "Εθνους, θά έχη ώς βεβαίαν 
συνέπειαν, οτι θά ριφθοϋν εί; τούς πέντε δρόμου; δύω χιλιάδες 

ψυχαί, αί όποϊαι ώς έργάται καί ώς μέλη τών έργατικών οικο
γενειών ζοϋν έκ τής ήμετέρας βιομηχανίας. Ήδυνάμεθα, αδελ
φοί βίθ[Λήχανοι} να κχταφυγωμεν si; τήν βουλήν θέλομεν 

έν καιοώ τό πράξε·.· άλλ' έν τώ μεταξύ έσκέφθημεν νά άποταν
θώμεν πρώτον εί; Υμάς, διότι μάς συνδέει ό Ιερός τής βιομη
χανικής άλληλεγγύης δεσμός. Δέν είναι δυνατόν νά μάς βλέ— 

πητε σείς προγραφομένους καί νά μην μάς πονέσητε. Ή καρ- 
δία σας δέν είναι ξηρά, καί ούτε θέλετε νά ζήση μέ τήν θυ

σίαν τών άλλων. Έάν άπό σάς κρύψωμεν τόν πόνον μας, πρός 
ποιους άλλου; θέλωμεν μέ ίσον δικαίωμα τόν άνακοινώτει ; 
ΙΙυρπολεϊται σήμερον ή οικία μα;, καί ή ίδική σας γειτονική 
είναι. Εάν καί τά δικαιώματα καί τά συμφέροντα τά έ'χωμιν 

κοινά, άς μή έπιτρέψωμεν νά τά θάψουν, άνευ διαμαρτυρήσεως 
καί έλέγχου.

Εϊμεθα βιομήχανοι κατασκευασταί φυλλαδίων σιγαοοχάρτου, 
κλίνομεν μέ σέβας τήν κεφαλήν ένώπιον τής φορολογικής έξου- 

σίας τοϋ Κράτους, πάντοτε έπληρώσαμεν τόν φόρον μας, καί ή 
προθυμία μας ουδέποτε θέλει λείψει. Είς τί ήμαρτήσαμεν, ϊνα 
ζητη ή κυβέρνησις τήν δήμευσιν τής βιομηχανίας μας ; Διότι 
δήμευσις είναι τό μονοπώλιον, τό όποιον έπροκήρυξεν ή κυβέρ- 

νησις, περί τής ύπ’ αύτής τής ιδίας κατασκευής τών φυλλαδίων 

σιγαροχάρτου, καί περί του αποκλεισμού ημών άπό τής έργα
σία; ταύτης. Κατά πόσον έμπρέπει είς τήν άξιοπρέπειαν τής 
κυβερνήσεως νά γείνη αύτή βιομήχανος σιγαροχάρτων, κατά 

πόσον ανήκει εις τόν ύπέρτερον τής πολιτείας σκοπόν νά άπο- 
κλείη τούς ίδιώτας έκ τών βιομηχανικών τής ζωής έργων, κατά 
πόσον έχει τήν ικανότητα ή κυβέρνησις νά διαχειρισθή διά τών 

υπαλλήλων της έργασίας είς τάς οποίας, κατά τόν νόμον τής 
φύσεως, μόνον οί ίδιώται δύνανται νά άνθέξουν καί νά προα- 
χθοϋν, άς κρίνη ή συνείδησίς σας, συμπολΐται, καί έλπίζομεν 

δτι ή φωνή αύτής θέλει άκουσθή καί είς τό τής έθνικής αντι
προσωπείας Συνέδριον.

"Ας μή γραφή είς τάς δέλτου; τής ιστορίας, ότι ό ελεύθε
ρο; τής 'Ελλάδος Λαός εισέρχεται ύπό τον ζυγόν τοϋ μονοπω
λίου. Άλλοίμονον είς έκεϊνα τά έθνη, τά όποια έπί τοϋ μονοπω
λίου έλπίσουσι στήριγμα διά τό μέλλον αύτών. Τό μονοπώλιον 
είναι έκμετάλλευσις άνθρώπων κρυπτομένων ύπό τήν αιγίδα 

τής πολιτείας. Ή συζήτησις πρέπει νά γείνη γενική, διότι τί 
σημαίνη άν τό μονοπώλιον συντριβή σήμερον μόνον ήμάς, δταν 
ή άρχ/ή αύτοΰ, καθ-.ερουμένη έν Έλλάδι, απειλή W υπαρξιν.

ΕΤΟΣ Ιί-ΦΙΆ. 117-NOBMBPIOS 18Μ, 25 
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όλων ; ’Αφήσατε σήμερον τό μονοπώλιον νά καταφάγη ήμ*ί,  
αΰριον θά ελθγ) καί ή σειρά τών άλλων. Μή έπιτρέψητε νά φυ- 
τευθή τοΰτο εναντίον μας· οσον μικρόν καί άν είναι, εχει ρίζας 

φαρμακερά;, αί όποια·, θά δηλητηριάσουν τήν ελληνικήν γήν.
Είς 120,000 όκάδας ύπελόγισεν ή κυβέρνησις πρός τήν Βου

λήν τό είσαγόμενον έν Έλλάδι σιγαρόχαρτον, καί έξ έκάστης 

όκάδος, άπό φαντάσματος ιλαρού, κατεσκεύασε 4,200 σιγαρό- 
φυλλα, πολλαπλασιάζουσα δέ τάς 120,000 όκάδας σιγαροχάρ- 

του έπί τών 4,200 σιγαροφύλλων, έφθασε εις τό κατανυκτικόν 
ποσόν τών 504,000,000 σιγαροφύλλων, έκ τών οποίων, έν 
στιγμαϊς βεβαίως διαχύσεως είπε πρός τήν Βουλήν, δτι έχει 
σκοπόν ϊνα διά τοϋ μονοπωλίου είσπραξη φόρον έν καί ήμισυ 
έκατομμύριον φράγκων ! Είς έν έντούτοις, νομιζομεν, θέλει ευ
δοκιμήσει τό μονοπωλικόν έπί τών σιγαροφύλλων νομοσχέδιον, 
είς τήν άνάπτυξιν δηλαδή τής καταχοήσεως καί τής διδασκα
λίας τοϋ άπρεποϋς κ»ί τοϋ ανήθικου. Θά σχηματισθή πέριξ 

τοϋ μονοπωλίου τών σιγαροφύλλων σμήνος λαθρεμπόρων καί 
καταχραστών, καί ή αστυνομική αύτοϋ λειτουργία θά πε- 
ριβληθή τόν χαρακτήρα καταχθόνιας ιερά; έξετάσεως. Οί α
στυνομικοί κλητήρες δέν θά βλέπουν τάς χεϊρας καί τά θυλά
κια τών κλεπτών, άλλά τά στόματα τών καπνιζόντων άνθρώ- 
πων, είς παν δέ βήμα έκαστο; θέλει άκούει τήν φωνήν τοϋ 
μονοπωλικοϋ καταπιεστοϋ «έξω άπό τό στόμα σου τό σιγάρον 
διά νά ίδώ έάν ό χάρτη; έχει τήν σφραγίδα τοϋ ύπουργοϋ», 
καί τότε συζήτησις καί ορμή, ύβρεις καί προπηλακισμοί, ξεδί
πλωμα τών σιγάρων καί άναδίπλωμα αύτών, διά νά θριαμβεύση 
ό μονοπωλητής καί πλουτίση ό έκμεταλλευτής. Ώ πτωχή έλευ
θερία, όποιαν βιωτικήν σοί παρασκευάζουν οί διαχειρισταί τών 

δικαιωμάτων σου !
Τό κυβερνητικόν έπί τών σιγαροφύλλων μονοπώλιον δέν δύ

ναται παρά νά ήναι τραγέλαφος διά τήν έθνικήν οικονομίαν. 
Όποιον μονοπώλιον είναι αύτό, όταν ούδείς άνθρώπινος νόμος 
δύναται νά ύποχρεώση εκείνους, οί όποιοι καπνίζουν, νά μετα
χειρίζονται φυλλάδια σιγαροχάρτου, έν ώ χρόνφ δύνανται νά 
προμηθευθώσι ολόκληρον φύλλον χάρτου, κόπτοντες αύτόν κατά 
τό δοκοϋν ; Ή μήπως έννοεϊ τό μονοπώλιον νά άπαγορεύση 
■Παντελώς τής Ελλάδος τά wiatt'.z φόλλχ τοΰ χάρτου } 

'Οποίου είδους διαρρίθμησις μονοπωλίου είναι αύτή, όταν έ

νώπιον τοϋ πρώτου δστις θέλει νά μεταχειρισθή καπνοσύριγ
γα, καταρρέει καί μηδενίζεται ! Είναι μονοπώλιον κατά τό 

σύστημα τών χάρτινων τή; παιδικής ηλικίας παιγνίων, τά ό
ποια διασκεδάζουν μέν πρός ώραν τούς μικρούς, είναι δέ κατα- 
δεδικασμένα νά μεταβληθοϋν άμέσως είς έρείπια. Λοιπόν άς 
κρίν·/) ή συνείδησίς σας, συμπολϊται καί άγαπητοί συνοδοιπό
ροι έν τή βαρεία τής έργασίας όδώ, άς κρίνη έάν είναι δί
καιον, έάν είναι πατριωτικόν, νά μεταβληθοΰν είς έρείπια οί 
οίκοι τών άδελφών σας, μόνον καί μόνον διά νά παίζουν οί ύ- 

πουργοί.

Έν ’Αθήναις καί έν Πειραιεϊ τήν 3 Οβριού 1882.

Οί βιομήχανοι των σιγα,ροφύ.Ι.Ιων.
("Επονιχι πολλχί ύπογραφχ!)

Προς τήν Χββαβτήν Βουλήν.

Οί υπογεγραμμένοι Έλληνες πολϊται βιομηχανοϋμεν έπί τής 

κατασκευή; τών σιγαροφύλλων. Άπειλουμένης δέ τής βιομη
χανίας ήμών ύπό τοϋ υπουργικού νομοσχεδίου τής 30 ’Οκτω
βρίου 1882, ούδέν όλιγώτερον ή έπί προγραφή, άποτεινόμεθα 

πρός την Βουλήν έν όνόματι όλων τών έν τοϊς διάφοροι; κέν
τρο·.; τής Επικρατείας ύφισταμένων 50 περίπου τής σιγαρο- 
φυλλοποιια; έργατικών ομάδων, έκ τής βιομηχανικής τών 
όποιων δραστηριότητα; ζώσι περί τά 2000 πρόσωπα.

Ειπομεν οτι ή βιομηχανία ήμών άπειλεΐται ύπό τοϋ ύπουρ- 
γείου έπί προγραφή, διότι τοιαύτη άκριβώς είναι ή άπαγόρευ- 
σις, τήν όποιαν άναγράφει τοΰτο έν τω νομοσχεδίφ του, άπό 

τοϋ νά άσχολώμεθα έν τώ μέλλοντι είς τά ήμέτερα βιομηχα
νικά έργα, δημευόμενα τρόπον τινά έν τω μονοπωλίω τής κυ
βερνητικής τών σιγαροφύλλων κατασκευής. Ποιοι σοβαροί ύπο- 
λογιτμοί ώδήγησαν τό ύπουργεϊον, ίνα άρπάση έκ τοϋ στόμα

τος 2,000 άνθρώπων τόν έπιούσιον άρτον, δπως κατασκευάσω 
είς εαυτό άπό σιγαροφύλλων πρόσοδον ένός καί ήμίσεως έκα
τομμυρίου δραχμών, αδυνατεί ή ήμετέρα διάνοια νά διαγνώση. 

Ό ύπουργός τών Οϊζ.ςνο'/.ικών 4·τ?5λόγι«γ df 502,000,00.0
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Αιαταναλισκόμενα έν Έλλάδι σιγαρόφυλλα, έθεσεν έπι έκάστου 
αύτών την σφραγίδά του καί έπεφόρτισε τού; άστυνομικού; 

κλητήρας, 'ίνα κατά πάν βήμα έξελέγχωσιν αύτήν εί; τά στό
ματα τών καπνιζόντων προ; αποφυγήν τής άμειλίκτου τών [μο
νοπωλίων έχθράς λαθρεμπορίας. Δέν έλέγχομεν τήν πρόνοιαν. 
Έάν ό καταναλωτής Λαό; ήναι άξιο; τοιαύτη; άστυνομικής 
έπιτηρήσεως, δέν άνήκει εΊ; ήμά; νά τον ύπερασπισθώμεν.

Δι' ήμας άρκεϊ ή φωνή τών προγραφομένων. Οί δέ 'Αντιπρό
σωποι τοϋ Εθνους έν τη υψηλή συνέσει των ά; κρίνωσιν, έάν 
έπί τέλους περί σπουδαίων πρόκηται έν τή σχεδιαζόμενη άν- 

Ορωποθυσίη, διότι τοιαύτη είναι εΐ; τά; συνεπεία; της ή βιο— 
μηχανοθυσία, τήν οποίαν τό ύπουργεΐον παρ’ αύτών ζητεί. 
Άφαιρέσατε άπό τόν άνθρωπον τήν βιομηχανίαν του καί έπειτα 
έρωτήσατε περί τής ζωής του ! Θά είπη τι; : εύρετε άλλην 
βιομηχανίαν. Άλλά τοιαύτη ήτο καί ή γλώσσα τοϋ βαρβαρω- 
τέρου τών δεσποτισμών. Πατρί; άφ’ ένός, βιομηχανία άφ’ ετέ
ρου- ό δέ τύραννο; σοί λέγει : «φύγε άπό άμφότερα

Οχι, Αντιπρόσωποι τοϋ'Έθνους- μή έπιτρέψητε τοιαύτην 

γλώσσαν νά άναστηλωθη έν τή πολιτεία ήμών. 'Αφήσατε τόν 
Λαόν νά έργάζηται, καί όταν πρόκηται περί άναγκών τή; πα
τρίδας, ουδέποτε θέλει κλείσει τό βαλάντιόν του εί; τήν φωνήν 

Ύμών. Υποθέτει ή κυβέρνησις, οτι ή σιγαροφυλλοποϊΐα πα
ρέχει είς τούς βιομηχάνου; αύτη; κέρδη κολοσσαϊα ; Ά; φο- 
ρολογήση τά κέρδη αύτά, άλλ’ άς μή δέση τά; χεϊρας αύτών 
διά τοϋ μονοπωλίου οπισθάγκωνα. Ό ύπουργός ώμίλησεν είς 

την Βουλήν περί 502 έκατομμυρίων σιγαροφύλλων αναγκαίων 
εί; τήν ελληνικήν κατανάλωσιν έάν τοϋτο ήναι άληθές, ήμεϊς 
διακηρύττομεν, ότι τό ήμισυ τή; ολική; εί; σιγαρόφυλλα πα

ραγωγή; τή; ήμετέρας βιομηχανίας άποστέλλεται είς τήν ’Ανα
τολήν, εί; Σμύρνην, Κωνσταντινούπολή, Θεσσαλονίκην, Κρή
την, 'Αλεξάνδρειαν, Καιρόν κλπ. Άφοϋ δέ ό ύπουργός διά τήν 

έκ 502,000,000 σιγαροφύλλων εσωτερικήν κατανάλωσιν ύπο- 
λογίζει εισαγωγήν 120,000 οκάδων σιγαροχάρτου, άναγκαίως 
διά τή; προσθήκη; τής πρός τήν 'Ανατολήν εξαγωγής τών ετέ
ρων 502,000,000 σιγαροφύλλων τής βιομηχανίας ήμών, ή 
ολική έν Έλλάδι εισαγωγή τοϋ σιγαροχάρτου άναβαίνει εί; 
240,000 ίΛζδζς. Δ; γορολογηθ-J λ’/.ίτον ή εισαγωγή «ύτη
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κατά τό μέτρον, εΐ; τό όποιον δύναται νά συνδυασθη τό συμ
φέρον τοϋ δημοσίου θησαυρού πρό; τούς άναποφεύκτου; τής βιο

μηχανίας όρους.
Τί πληρώνει εί; τό Κράτο; νϋν τό σιγαρόχαρτον κατά τήν 

εισαγωγήν ; Πληρώνει κατ’ οκάν λεπτά 25 τελωνιακον δα
σμόν, οστι; μετά τοϋ πρώτου προσθέτου τών 2 I ]2 λεπτών 
άναβαίνει είς 27 1]2 λεπτά καί μετά τοΰ δευτέρου προσθέτου 
2 3]4 λεπτών άναβαίνει είς λεπτά 30 1 ]4. Καί ταϋτα άνευ 
τών φόρων τή; οδοποιίας, τής προκυμαία; καί τοϋ δημοτικού. 
Λοιπόν ά; αύξήση ή Βουλή τόν δημόσιον φόρον τών 30 λεπτών 
κατ' όκάν, έφ' όσον μέτρον κρίνει σύμφορον είς τού; σκοπού; 
τή; πολιτείας καί τούς σκοπού; τή; κοινωνίας, έφ’ όσον μέτρον 
έπιτρέπουσιν αί δυνάμει; τής βιομηχανίας πρό; τάς άνάγκας 
τοϋ δημοσίου θησαυοοϋ. Νομίζει ή Βουλή, δτι ό διπλασιασμός 

τοϋ δημοσίου τούτου φόρου είναι εύλογο; ; Ύποτασσόμεθα.— 
Νομίζει ή Βουλή, ότι ό τριπλασιασμός τού δημοσίου τούτου 

φόρου είναι άναπόφευκτο; ; Βαρύ; ύ κανών, άλλ ύποτασσο- 
μεθα καί είς τούτο. —Εισαγωγή 2 40,000 οκάδων σιγαροχάρ- 
του, πρός 60 μέν λεπτά τήν όκζν, παρέχει δημοσίαν πρόσοδον 
144,000 δραχμών, πρό; 1 δέ δραχμήν, παρέχει δημοσίαν πρό

σοδον 240,000 δραχμών. Άπό τόσον μικράν, ώ; ή ήμετέρα, 
βιομηχανίαν,άπό σιγαροφύλλων, νά άντληση ό δημόσιος θησαυ
ρός, διά τής κανονική; τοΰ τελωνείου όδοΰ *ν  τέταρτον εκα
τομμυρίου δραχμών ένιαυσίως, είναι μά τήν άλήθειαν κρίσιμο; 
σταθμός, όπως καί τό άπηνέστερον ταμιευτικόν πνεύμα Ικανο
ποιηθεί καί τό φάσμα τού ειδεχθούς μονοπωλίου τεθή έκ μέσου.

Έάν αί παραστάσεις ήμών αύται δέν εύρωσιν ήχώ έν τή συ- 
νειδήσει τών 'Αντιπροσώπων τοϋ Έθνους, πρέπει τούλάχιστον 
ούτοι νά λάβωσιν ύπ' οψιν, οτι τό ώ; ή σπάθη τού Δαμο- 
κλέους κρεμάμενον έπί τή; κεφαλή; ήμών μονοπώλιον ού μόνον 

τήν διά τήν έσωτερικήν κατανάλωσιν τών σιγαροφύλλων άναγ- 
καίαν παραγωγήν άπαγορεύει ήμϊν,άλλά καί τήν διά την έξω- 

τερικήν τή; ’Ανατολής κατανάλωσιν ένεργουμένην παρ’ήμών πα
ραγωγήν άπαγορεύει έπίσης. Δέν πιστεύομεν ότι ή κυβέρνησις 
εννοεί νά παράγη διά τού μονοπωλίου τη; και τά άναγκζία διά 
τήν Ανατολήν σιγαρόφυλλα. Άλλά τότε διατί εμποδίζει ήμά; 
νά έξζκολουθήσωμεν τόν άπό τή; έξωτερική; καταναλώσεως πό
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ρον τ-75ς ζωής ήμών; "Επειτα εδρίσκει ευκολον πράγμα ή κυβέρ- 

νησί; νά σταματήση αΐφνιδίως τόν τροχόν τής έλευθέρας βιομη
χανία;· γνωρίζετε όμως, Κύριο· ’Αντιπρόσωποι τοΰ "Εθνους, 
είς οποίας ζημίας οδηγεί ή απότομος καί άνευ της αναγκαίας 

τοΰ όλου προμελέτης εισαγωγή τοΰ προτεινομένου ύπό τής κυ- 
βερνήσεως μονοπωλίου ; Εκαστον τών 50 σιγαροφυλλοποιείων 

εχει κατά μέσον όρον πάγιον κεφάλαιον είς μηχανάς μέν, εργα
λεία κλπ. δραχμάς 1,000, είς ύλικόν δέ εξωφύλλου ανεπιτή
δειου πρός άλλην χρήσιν έτέρας δραχμάς 2,000 τό όλον δραχ- 
μάς 5,000 δηλαδή έπί τών 50 όμοΰ εργοστασίων πρόκειται 
προφανής ζημία δραχμών 250,000, είς τάς οποίας προσθετέον 

καί τό παρά τισι έργοστασίοις τρίτον είδος παγίου κεφαλαίου 
είς ξυλογραφίας, χαλκογραφίας, λιθογραφίας, πιεστήρια κλπ. 
άναβαΐνον είς δραχμάς 50,000. Έπί τής μικράς ουτω βιομη

χανίας ημών τήν επιούσαν τού μονοπωλικοΰ θριάμβου θέλει 
έπέλθει θετική απώλεια ύπαρχούσης καί άπό πολλών ιδρώτων 
άποτεταμιευμένης περιουσίας, άναβιβαζομένης είς 300,000 
δραχμών. Είς τό ποσόν δέ τοΰτο προσθετέον έτι καί δραχμάς 

50,000 εις άς αναβιβάζονται αί είς φόρους καί λοιπά έξοδα 
έπιβαρύνουσαι τό έν τοΐς έργοστασίοις ημών ύπάρχον μέχρις 

25,000 περίπου δεσμίδων υλικόν σιγαροχάρτου κατειργασμένον 
ή άκατέργαστον προκαταβολαί, ποσόν τό όποιον, έάν πρόκηται 
κατά τό άρθρον 14 τοϋ υπουργικού νομοσχεδίου νά έξαγάγω- 
μεν εκ τής Ελλάδος τό σιγαρόχαρτον ήμών, δέν έπιστρέφεται 
εις τό βαλάντιον μας. Τοιουτοτρόπως τριακοσίας πεντήκοντα 
χιλιάδας δραχμών, πλέον ήτοι τοΰ ένός τρίτου εκατομμυρίου, 

ρίπτει ή ασθενής βιομηχανία ήμών ύπο τούς πόδας τοΰ μονο- 
πωλικού τέρατος ώς πρωτόλειον τής περαιτέρω, τής ανυπολο
γίστου οικονομικής καταστροφής ήμών, καταστροφής φοβέρας, 
τόσον ύπό τήν άπαισίαν μορφήν τής χρεωκοπίας, είς ήν μάς 
ρίπτει αυτή ή πολιτεία, όσον καί τήν τής βιομηχανικής έξον- 

τώσεως είς ήν πάλιν αύτή ή πολιτεία μάς ώθεΐ.
Ούδέποτε δύναται νά είσέλθγ έν τή κεφαλή ήμών, ότι τοι- 

οΰτο διά τούς έργατικούς ανθρώπους μέλλον έπιφυλάττει ή 

αγία τής πολιτείας άποστολή. Έάν ή δικαιοσύνη αύτής δο- 
κιμάζηται εν ταΐς ήμέοαις ταύταις, έάν τά πλούτη άφίνωνται 

ανέπαφα, όπως τά σιγαρόφυλλα καταφορολογηθώσιν, έάν ή 
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ύψηλή τής πολιτείας πρόνοια διέρχηται έν τών κρισιμωτέρων 
αύτής σταδίων, έχομεν δι' έλπίδος οί ύπογεγραμμένοι, ότι ούχί 
είς μάτην άποτεινόμεθα πρός τούς αντιπροσώπους τοΰ Έθνους, 
καί ότι έκτιμώντες ούτοι τό σύνολον τών περιστάσεων, τό μέν 
ανοίκειον είς έλευδέρους καί σπουδαίους Λαούς σιγαροφυλλομο- 
νοπώλιον θέλουσιν άπορρίψει, άπωθούντες τόν ζυγόν καί δια- 
σχίζοντες τήν ύπολανθάνουσαν εκμεταλλευτικήν πλεκτάνην, 
τήν δέ πρός δημοσίας άνάγκας άπό τού σιγαροχάρτου εισφοράν 
θέλουσιν εύκόσμως διαρρυθμίσει κατά τό εύλογον καί τό πρέ- 
πον, μ.εριμνώντες περί τής αρμονικής τοΰ "Εθνους ζωής καί τής 

περαιτέρω άναπτύξεως.

Έν Άθήναις, τήν 9 Νοεμβρίου 1882.

Οί σιγαροφν.Ι.Ιοποιο'ι 'Αθηνών καί Πιιραιώη
I. καί Π. Λαδάκης, Α. Κοντογόνης καί Σα, Εύ. Μενιδιά- 

της, Δ. Ψιακής, Κ. Λαζαρόπουλος, Γ. Νκύλευρης, Δημ. Γου- 
ναρόπουλος, Στ. Άγριόμαλος, X. Γεωργιάδης, Χρ. Πυρπασό- 
πουλος, Γ. Α. Ρουσέας, Σ. Α. Ρήγας, Κ. Βάθης, I. Στραγά- 
λης, Γ. Γουναρόπουλος, Γ. Καζακόπουλος, Ίω. Γαλιώτης, Π. 
Σιαπάτης, Γ. Κοντογόνης, Μ. Καλημέρης, Άθ. Κοντζιάς, 
Κ. Θεοφάνου, Γ. Πικατώρης, Ν. Παναγιωτόπουλος, Δ. Άλε- 
ξόπουλος, Ν. Άλεξιάδης, Π. Βαρβαρήγος, Σ. Διαμαντόπουλος, 
Μ. Λουκάς, Γ. Πάρης, Χρ. Ίωαννίδης, Στρατής Σοφέος, Δημ. 
Χαντζηκωνσταντίνου, Κ. Δ. Σατηρλής, Α. Στεργίου, Γ. Λέκ- 
κας, Α. Μπαΐρόπουλος, Δ. Νενηντάρης, Κ. Μπαρετόπουλος, 
I. Μι/αλάκος, Β Λοράντος, Π. Μπουρεξής, Δ. Χρυσαίτης, 
Σ. Δ. Μπουρικης, Ε. Καζχκος, Β. Γεωργιάδης, Ζ. Δημητρίου, 
Σ. Βουρένης, X. Μουμουτζή;.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ. ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ
ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΤΩ 188.0.

Κατά τήν επίσημον τής Γαλλικής Δημοκρατίας κατα
στατικήν, ή έν έτει 1880 κίνησις τοϋ πληθυσμού αύτής 
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Υπογράφεται ώς έξής: Γεννήσεις 920,177, γάμοι 279, 
035, θάνατοι 858,837. Έπι έκάστης χιλιάδος κατοίκων 
ύπολογίζονται 24,7 γεννήσεις, 7,5 γάμοι και 23 θάνα
τοι. Ή μεταξύ γεννήσεων καί θανάτων διαφορά μαρτυ
ρεί περίσσευμα γεννήσεων 1,7.

Ο δημοσιευθείς πίναξ συγκρίνει τήν έν έτει 1 880 κί- 
νησιν ταύτην τοΰ Γαλλικού πληθυσμού πρός τήν αντί
στοιχον τού έτους 1879. "Οθεν αί μεταξύ τών δύο τού-

έτών διαφοραί έχουσιν ώς έξής :

Γάμοι. θάνατοι“Ετη Γΐννήσιις

1879 936,529 282,776 839,882
1880 920,177 279.035 858,337

Άπό τού έτους 1879 είς τό έτος 1880 άφ' ένός μέν 
ήλαττώθησαν αί γεννήσεις κατά 16,352, καί οί γάμοι 
κατά 13,741, άφ'ετέρου δέ ηύξησαν οί θάνατοι κατά 
18,455. "Ωστε τό έτος 1879 ήτο γονιμώτερον, πολυγα- 
μότερον καί πολυβιώτερον τού έτους 1880. Άφαιρουμέ- 
νων τών θανάτων άπό τών γεννήσεων καθ' έκάτερον τών 
ύπό σύγκρισιν δύο έτών, τό εις γεννήσεις πλεόνασμα 
κατά μέν τό έτος 1879 ήτο 96,647, κατά δέ τό έτος 
1880 ήτο 61,840, δηλαδή τό έτος 1879 ήνοιξε τό στά- 
διον τής εν Γαλλία ζωής εις 34,907 ανθρώπους, πρός 
τούς οποίους τό έτος 1880 δέν ήδυνήθη νά τό άνοιξη. 
Περίεργον φαινόμενου, τό όποιον έρχεται εις άντίθεσιν 
έκπληκτικήν πρός τήν οικονομικήν τοΰ Γαλλικού έθνους 
άνάπτυξιν. Ό πλούτος αυξάνει καί οί άνθρωποι όλιγο- 
στεύουσι!

ΞΕΝΟΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΠι ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.

Ή Αίγυπτος ένικήθη, ή ιστορία διεπέρασε ένα σταθμόν 
αύτής καί έν τώ ύλικώ, τό όποιον άπετέλεσε τούς διαφό
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ρους έλιγμούς τούτου, ή σχέσις τών ξένων ύπαλλήλων 
τής Αίγύπτου μετά τού δημοσίου θησαυρού αυτής κρισι- 
μωτάτην κατέχει έννοιαν. Έν τω Κοινοβουλίω τής ’Αγ
γλίας κατετέθη πρό τίνος χρόνου περιεργωτάτη Υπογρα
φή τών ξένων, οϊτινες,έχοντες ύπό διαφόρους τύπους τήν 
χειρα έπί τής γενικής καί ειδικής κυβερνήσεως τής Αί
γύπτου, ήντλησαν σπουδαιοτάτην μερίδα τοΰ δημοσίου 
τής χώρας ταύτης θησαυρού. Υπολογίζονται είς 1,570 
οί παράσιτοι ούτοι τής Αιγυπτιακής έπικρατείας μεταξύ 
τών οποίων ιδιαιτέρως 358 είναι ’Ιταλοί, 328 Γάλλοι, 
269 'Άγγλοι, 116 "Ελληνες, 93 Αυστριακοί, 41 Γερμα
νοί, 75 ’Ολλανδοί, Βέλγοι, Ελβετοί, ’Αμερικανοί, Ρου- 
μοΰνοι, Ισπανοί κ.αίΡώσσοί.

Ό μισθός, τόν όποιον οί ώς άνω κατ’ εθνικότητα ση- 
μειωθέντες 1280 ξένοι ύπάλληλοι λαμβάνουσιν έκ τού 
Αιγυπτιακού ταμείου,άναβιβάζεται ένιαυσίως είς 373,493 
λίρας αίγυπτιακάς τούτέστι είς 9,800,000 νέας δραχ
μάς. Δέκα σχεδόν εκατομμύρια δραχμών δέν είναι μικρά 
άφαίμαξις έπί τοΰ Αιγυπτιακού λαού είς ένθύμησίν του
λάχιστον εκείνων, οϊτινες πολύ ήγωνίσθησαν τελευταίου 
υά άποοείξωσι τήυ ανυπαρξίαν του. Έάν κρίυωμευ έκ 
τού άριθμοϋ τών ξένων έν Αίγύπτω ύπαλλήλων, πρωτευ- 
ουσιυ οί ’Ιταλοί, δευτερεύουσιν οί Γάλλοι καί τριτεύου- 
σιν οί "Αγγλοι. Έάν όμως κρίνωμεν έκ τών αποδοχών 
τών ύπαλλήλων τούτων, πρώτην θέσιν κατέχουσιν οί 
Γάλλοι διότι λαμβάνουσι 151,562 λίρας αίγυπτιακάς, 
δευτέραν οί "Αγγλοι λαμβάνοντες 96,240, καί τρίτον οί 
'Ιταλοί λαμβάνοντες 70,658.

Ό μεγαλείτερος τών ξένων ύπαλλήλων άριθμός άπαν- 
τάται έν τοϊς δικαστηρίοις τής Αίγύπτου,ύπολογιζόμενος 
είς 165. Κράτος έν τώ όποίω οί ξένοι άπονέμουσι τό δί
καιον, μικράν περί δικαίου ιδέαν δύναται νά άποταμιεύση 
πρός τήν έν καιρω κοινωνικών ταραχών σωτηρίαν του. 
'Ακολούθως έρχεται τό κτηματολογίου έντή υπηρεσία τού



410 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 411

όποιου 111 ξένοι, τό ύπουργεΐον τώυ δημοσίων έργων έν 
τώ όποίω 105 ξένοι, τό ταχυδρομείου έν τώ όποίω 105 
ξένοι, ή διοίχησις τών σιδηροδρόμων έν τώ όποίω 93 ξέ
νοι. Παραλείπομευ τάς λοιπάς λεπτομέρειας καί άρζού- 
μεθα είς μίαν λίαν ενδεικτικήν, καθ’ ήν έν αύτώ τώ ήγε- 
μονικώ συμβουλίω τοΰ Χεδίβου έδρεύουσι τέσσαρες ξένοι.

Άλλά καί ύπό άλλην έποψιν δύναται νά μελετηθή ή 
τοιαύτη τών ξένων έπιδρομή κατά τοϋ δημοσίου τής Αί- 
γύπτου θησαυρού. ΊΙ μεγαλειτέρα έντασις τής έπιδρο- 
μής ταύτης απαντάται κατά τά αμέσως προηγούμενα τής 
τελευταίας κατά τήν Αίγυπτον καταστροφής τρία έτη. 
Τω 1879 μέν είσήλθου είς τήν Αιγυπτιακήν υπηρεσίαν 
171 ξένοι, τώ 1880 δέ 188, τώ 1881 δέ 168, ήτοι καθ’ 
όλην τήν τριετίαν 527. ’Αριθμός ορμητικός, τοΰ όποιου 
τά ορμητικότερα έτι εισοδήματα, είς έκατομμυρίων ανα
βιβαζόμενα κύκλον, άνήκουσιν είς τήν πολιτικήν φιλοσο
φίαν τής έπί τών ημερών ήμών ιστορικής τοΰ κοινωνικού 
ζητήματος έξελίξεως.

ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ.

Αί κατά τάς τρεις πρώτας τριμηνίας τοΰ έτους 1882 
τελωνιακαί εισπράξεις έν 'Ελλάδι, κατά τάς δημοσιευθεί- 
σας έπισήμους προσωρινός καταστάσεις, αναβιβάζονται 
είς 19,939,945 δραχμάς,έκ τών οποίων 18,571,224 άυή- 
κουσιν είς τό παλαιόν Κράτος καί 1,368,721 είς τάς έν 
Θεσσαλία καί Ήπείρω νέας έπαρχίας αύτοΰ. Έν τώ όλι- 
κώ ποσώ τών καθ’ όλου τό Κράτος τελωνιακών εισπρά
ξεων 15,721,992 άνήκουσιν είς τήν εισαγωγήν, 1,010, 
292 είς τήν έξαγωγήν, 146,470 είς τήν διαμετακόμισιν, 
95,797 είς τήν άπό λαθρεμπορίων κλπ. πρόσοδον, 2,839, 
313 είς τήν έν τοΐς τελωνείοις έυεργουμένηυ έγγειον 
φορολογίαν, καί 126,078 είς τήν άπό άλλων δικαιωμά
των πρόσοδον.

Έάν συγκρίνωμεν τό έτος 1882 πρός τό έτος 1881 
παρατηροΰμεν έπί τών τελωνιακών εισπράξεων τοΰ πα
λαιού Κράτους (έξαιρουμένων τών νέων επαρχιών), οτι 
ένώ άφ’ ένός κατά τάς πρώτας τριμηνίας τοΰ 1882 άνέ- 
βησαν αύται, ώς έρρέθη, είς 18,571,224 δρ. άφ’έτέρου 
κατά τάς άντιστοίχους τριμηνίας τοΰ 1881 ύπελογίζοντο 
είς 15,518,219. Επομένως ύπάρχει διά τάς τού 1882 
πρώτας τριμηνίας αύξησις 3,053,004 δραχμών. Ή αύ- 
ξησις αύτη πηγάζει κατά πρώτον λόγον έκ τής εισαγω
γής (3,639,601 δρ.), ήτις άπό 10,742,588 δρ. τώ 1881 
άνέβη είς 14,382,190 τώ 1882. ’Ακολούθως έρχονται 
οί έγγειοι φόροι (146,802 δρ.), οίτινες άπό 2,684,882 
δρ. τώ 1881 άνέβησαν είς 2,831,685 τώ 1882, ή διαμε
τακόμισή (35,611 δρ.), ήτις άπό 106,792 δρ. τώ 1881 
άνέβη είς 142,404 τώ 1882, ή άπό λαθρεμπορίων κλπ. 
πρόσοδος (20,680 δρ.), ήτις άπό 62,338 δρ. τώ 1881 
άνέβη είς 83,018 τώ 1882,καί τέλος ή άπό άλλων δικαιω
μάτων πρόσοδος (20,637 δρ?, ήτις άπό 101,722 δρ. τω
1881 άνέβη είς 122,360 τώ 1882.

Έν τούτοις ύπάρχει καί έν κεφάλαιον τελωνιακών ει
σπράξεων, έπί τοΰ όποιου αί τρεις πρώται τριμηνία1, τοΰ
1882 ώπισθοδρόμησαν συγκρινόμεναι πρός τάς άντιστοί- 
χους τοΰ 1881· έννοοΰμεν τό κεφάλαιον τής έξαγωγής. 
Ένώ κατά τό 1881 ύπελογίζοντο αύται είς δραχμάς 
1,819,895, τώ 1882 κατέπεσαν είς 1,009,565, έπομέ- 
νως ύπάρχει έλάττωσις κατά δρ. 810,330. Τό φαινόμε- 
νον τοϋτο είναι μεγάλης σημασίας, έφ’ όσον μαρτυρεί 
καταπόνησιν τής έσωτερικής τοΰ τόπου βιομηχανίας, ήτις 
δέν ήδυνήθη κατά τό 1882 νά άκολουθήση τάς άπό τής 
άλλοδαπής προσόδους τοΰ 1881. Καί έάν ληφθή ύπ’όψιν, 
ότι πρόκειται περί έλαττώσεως σχεδόν κατά τό ήμισυ, ή 
άπότομος αύτη πτώσις άνήκει είς τάξιν γενικών ιδεών, 
τώυ οποίων ή έν τή τελευταία περιόδω ορμητική τής φο
ρολογίας έπίτασις ύπέχει τήν μεγαλειτέραν ευθύνην. 
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"Οταν αί πήγα- στειρεύωσιν, έρευνήσατε ποιος είναι έχεϊ- 
νος όστις ρίπτει λίθους έν αύταΐς. Καί άν αί πηγαί τών 
δημοσίων προσόδων έλαττώνται, ίδέτε μήπως έντός αύ
τών ή πολιτεία έρριψε φόρους απηνείς βαρυτέρους τών 
ογκολίθων. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ό καθαρισμός 
τών πηγών επιβάλλεται ύπό τής λογικής καί τοϋ κοινω
νικού συμφέροντος. Ή βαρεία φορολογία δέν δίδει τά με
γάλα εισοδήματα. Ή έλαφρά καί ή λελογισμένη τόν δη
μόσιον θησαυρόν πληροί.

Έ: άλλης έπόψεως,ιδιαιτέρως όσον άφορα τόν Σεπτέμ
βριον τοϋ 1882, ή δημοσιευθεϊσα έπίσημος προσωρινή 
καταστασις τών τελωνιαχών κατά τόν μήνα τούτον εισ
πράξεων αναβιβάζει αύτάς είς 3,732,519 δραχμάς, εις 
περίπτωσιν καθ' ήν αί εισπράξεις αυται άνεβιβάζοντο είς 
3,298,973 κατά Σεπτέμβριον 1881, είς 2,792,978 κατά 
Σεπτέμβριον 1880, είς 2,297,455 κατά Σεπτέμβριον 
1879. Ή άπό έτους είς έτος καθ' έκαστον Σεπτέμβριον 
αύξησις αύτη τών τελωνιακών εισπράξεων, έν τή τετραε
τία 1879 —1882, περιστρέφεται ούτω είς ήμισυ περίπου 
εκατομμύριου δραχμ,ών.

Η κατά τόν Σεπτέμβριον 1882 καθ’ έκαστον κεφά- 
λαιον τών τελωνιακών είσπράξ3ων κίνησις έχει ώς έξής 
έφ'όλης τής έπικρατείας: Εισαγωγή 2,500,172, δρ. 
(έξ ών 191.750 διά τάς νέας έπαρχίας), έξαγωγή 342, 
506 (έξ ών 73 διά τάς νέας έπαρχίας), διαμετακόμισις 
21,924 (έξ ών 365 διά τάς νέας έπαρχίας), λαθρεμπόρια 
κλπ. 12,441 (έξ ών 2,322 διά τάς νέας έπαρχίας), έγ
γειοι φόροι 1,034,605 (έξ ών 5,460 διά τάς νέας έπαρ-
7.δικαιώματα 21,281 (έξ ών 410 διά τάς νέας έπαρ
χίας).

Ή σχετική σπουδαιότης τών διαφόρων τελωνείων τοϋ 
Κράτους, όσον άφορα τάς έν μηνί Σεπτεμβρίω 1882 συλ
λήβδην κατ'αύτά εισπράξεις,έχει κλιμακαδον ώς έξής. Τε
λωνεΐον Πατρών 942,816 δρ. Πειραιώς 876,800, Σύρου 

362,378,Καλαμών 292,581,Ζακύνθου 256,256,Κατακώ- 
λου 250,290, Κεφαλληνίας 243,233, Αθηνών 175,280, 
Βώλου 139,138, Κέρκυρας 128,102, Ναυπλίου 51,105, 
Τυρνάβου 43,789,Μεσολογγίου 22,712,Βονίτζης 15,798, 
Λαυρίου 15,653, Λευκάδος 15,287, Γυθείου 13,648, Γα- 
λαξειδίου 11,193, Χαλχίδος, 10,370, Τήνου 10,156, 
Καλαμπάκας 9,428, Λαμίας 9,014, Ιθάκης 7,147, Θή
ρας 5,437, Κύμης 4,764, "Υδρας 4,211, Άρτης 4,195, 
Τσαγεζίου 3,830, Σπετσών 2,505, Παξών 2,235, Αστα
κού 1,849, Κυθήρων 1,686.

Ιδιαιτέρως, όσον άφορα τάς άπό εισαγωγής εισπρά
ξεις τοϋ Σεπτεμβρίου μηνός, προέχει τό τελωνεΐον Πει
ραιώς (844,832 δρ.), μεθ’ δ έρχονται τό τών Πατρών 
(419,538 , τό τής Σύρου (344,941),τό τών ’Αθηνών (172, 
773), τό τοϋ Βώλου (132,101), τό τής Κερκύρας (109, 
059) κλπ. "Οσον άφορα τάς άπό έξαγωγής εισπράξεις, 
προέχει τό τελωνεΐον Κεφαλληνίας (165,162), μεθ' δ 
έρχονται τό τής Ζακύνθου (148,914), τό τής Κερκύρας 
(16,006) κλπ. "Οσον άφορα τάς άπό τών έγγειων φό
ρους εισπράξεις,προέχει τό τελωνεΐον Πατρών (515,873), 
μεθ’ δ έρχονται τό τοΰ Κατακώλου (214,904), τό τών 
Καλαμών (201,014), τό τής Ζακύνθου (47,038) κλπ.

Α. Γ.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΝ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ.

Αί καταστατικαί πληροφορία1, περί τής έπιτάσεως τού 
ποός τήν ’Αμερικήν μεταναστευτικού τών άνθρώπων ρεύ
ματος είναι ιδιαιτέρως ένδεικτικαί τής άδιακόπου λει
τουργίας τοϋ φυσικού έκείνου νόμου, καθ’ δν ό άνθρώπι- 
νος πληθυσμός ομοιάζει τόν ώκεανόν, του όποιου ή έπι- 
φάνεια συντρίβεται έν κύμασι καί θεμελιοϋται έν αρμο
νία. "Οπως τό υγρόν στοιχείου ούτω καί τό ζωικόν τή; 
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άνθρωπότητος στοιχεϊον σπεύδουσιν άμφότερα εις τήν 
έχτασιν όπως εϋρωσι τήν ισορροπίαν.

Κατά 700,000 άνΟρώπων έν έτει 1881 ηύξησε, λέγει 
τό Journal de la Societe de Statislique de Paris, ό 
πληθυσμός τής ’Αμερικής κατά συνέπειαν τών διαφόρων 
πρός αύτήν μεταναστεύσεων. Μόνον τά μεταναστευτικά 
γραφεία τής Νέας Ύόρχης άπέγραψαν τούς έν τή πόλει 
ταύτη άποβιβασθέντας μεταναστάτας είς 455,681, είς 
περίπτωσιν καθ' ήν ουτοι άνεβιβάζοντο κατά τό έτος 
1880 είς 320,607. Αύξησις λοιπόν 135,000 άνΟρώπων 
έν τω μεταναστευτικώ ρεύματι έπί μόνον ένός σημείου 
τής Αμερικής. Ό ζωηρότερος τής έν έτει 1881 μετανα- 
στεύσεως μήν ήτο ό Μάιος ^76,791 μετανάσταΡ, έπονται 
δέ αύτοϋ ό Απρίλιος (57,748), ό Ιούνιος (59,721), ό 
’Οκτώβριος (39,224), ό Δεκέμβριος (37,602), ό Σεπτέμ
βριος ,37,378), ό ’Ιούλιος (34,834), ό Αύγουστος (33, 
840), ό Νοέμβριος (31,000), ό Μάρτιος (27,708), ό Φε
βρουάριος (9,753) καί τελευταίος ό ’Ιανουάριος (8,082).

Πρώτην θέσιν έν τώ μεταναστευτικώ τοΰ 1881 ρεύ- 
ματι κατέχει ή Γερμανία, άποστείλασα είς τήν ’Αμερικήν 
185,255 μετανάστας, κατόπιν έρχονται ή Αγγλία (113, 
463, έν οις 60,694 έξ ’Ιρλανδίας, 36,552 έκ τής κυρίως 
’Αγγλίας, 7,655 έκ Σκωτίας καί 3,853 έξ Ούαλλίας), ή 
Σουηδία καί Νορβηγία (49,230', ή Αύστροουγγαρία (19, 
119), ή Ιταλία (13,209), ή ’Ελβετία (11,608), ή Ρωσ
σία (9,000), ή Δανία (8,721), ή 'Ολλανδία (8,025), ή 
Γαλλία (3,908).

Είναι περίεργος ή διακύμανσις τοΰ μεταναστευτικοΰ 
πρός τήν Αμερικήν ρεύματος κατά τήν τελευταίαν ένδε- 
δεκαετίαν 1871 —1881. ’Εν τή άρχή τής περιόδου ταύ
της εύρίσκεται είς οργασμόν, ό οργανισμός ούτος βαθμη
δόν έλαττοΰται, μέχρις ού έπί τέλους άναβαίνει είς έντα- 
σιν πολλώ τής άρχικής μεγαλειτέραν. Τό φαινόμενου 
καθίσταται, τρόπο1/ τινα, αισθητόν έντω κατωτέρω πίναχι 

άμα τις στερεώση τό βλέμμα έπί τής σειράς τών αριθμών.

"Ειη Mttardatai

1871   228,962
1872   292,844
1873   268,278
1874 . . . , . . . 149,762
1875   99,903
1876   75,035
1877   63,855
1878   79,801
1879   133,907
1880   320,607
1881   455,681

Δεν άπαιτεϊται ή νά ένώση τις τά δύο άκρα τής άνωτέρω 
σειράς, όπως ό άποτελεσθησόμενος ούτω κύκλος περιλά- 
βη τό όλον ζητήματος, έν τώ όποίω ή οικονομική άνάγκη 
τών ζώντων έν ταϊς παλαιαϊς χώραις πληθυσμών διώκει 
αύτούς πρός τάς νέας, έν κανονικώς έκτυλισσομέναις πε- 
ριστροφαϊς. "Οταν αί παλαιαί χώραι έχωσιν έν έαυταϊς 
τήν συντηρητικήν τοΰ άνθρωπίνου γέ/ους δύναμιν άκμαιο- 
τέραν, χαλαροΰται ή πρός τάς νέας χώρας μετανάστευ- 
σις· όταν αί νέαι χώραι άνοίγωσι τό στάδιον τής ζωής 
μετά πλείονος έλπίδος είς τούς έν ταϊς παλαιαϊς χώραις 
καταπιεζομένους, έπιτείνεται ή μετανάστευσις.

ΠΕΡΙ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ.

Βεβαίως ή ίερότης τοΰ γάμου είναι τό πρώτον τής οι
κογένειας θεμέλιον καί τό άδιάλυτον αύτοϋ άνήκει είς 
υψηλήν αύτής θεωρίαν. 'Αλλά τόσης Ουσίας ή άνθρωπό- 
της δέν ήτο άξια· έπρεπε είς τήν γαμικήν εταιρίαν νά 
δύρεθή διέξοδος, έπενοήθη δέ ούτω τό διαζύγιον καί,όπο^
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τούτο καθυστερεί, ό χωρισμός άπό τραπέζης και κοίτης. 
Τό διαζύγιο^ είναι μηχάνημα κατεσκευασμένον ύπό τής 
έλευθερίας εις χρήσιν τής κοινωνικής τάξεως καί χρησι
μεύει δπως είς τήν άτμοκίνητον μηχανήν τό έξάγον τόν 
έπαναστατοϋντα ατμόν έργαλεΐον.

Ή κίνησις τοΰ περί τόν γάμον κοινωνικού τούτου φαι
νομένου ανήκει λοιπόν είς τάξιν ιδεών λίαν ένδιαφέρου- 
σαν. Όφείλομεν δέ είς τό έν τώ ύπουργείω τής 'Ιταλίας 
τμήμα τής Καταστατικής τάς έπομένας πληροφορίας, 
οσον άφορα χώρας τινάς τής Ευρώπης, τών οποίων τά
διαζύγια καί οι άπό τραπέζης καί κοίτης χωρισμοί ύπο
λογίζονται ένιαυσίως κατά 100,000 κατοίκων ώς έξής

’Ελβετία 35,00 Ολλανδία 4,52
Δανία 28,60 Σουηδία 4,20
Σαξωνία 24,00 Βέλγιον 3,60
Ουγγαρία 7,36 ’Ιταλία 1,60
Ρουμουνία 6,70 Σκωτία 1,20
Βυρτεμβέργη 6,50 Ρωσσία 1,10
Γαλλία 6,25 ’Αγγλία 0,90
Βάδη 5,00 Νορβηγία 0,33

Περίεργος φαίνεται ήμϊν ή πληθώρα τών διαζυγίων 
έν τοΐς τρισί πρώταις χώραις. Η λάθος άριθμητικόν 
συμβαίνει, ή κοινωνική τις καί οικονομική γάγγραινα 
λυμαίνεται τά σπλάγχνα αύτών. Μεγάλη ευκολία περί 
τά διαζύγια μαρτυρεί ή ύπερχειλίζοντα οργασμόν ελευ
θερίας ή τήν ηθικήν ουσίαν τοϋ γάμου κατατετραυματι- 
σμένην καί οίκτράν. Όποια ήτο εκείνη ή έποχή τής Ρώ
μης καθ’ήν, ώς έλεγεν ό Σενέκας, αί έπισημότεραι γυ
ναίκες ήρίθμουν τά έτη τής ήλικίας των ούχί κατά τόν, 
ώς κοινώς είθίζετο, άριθμόν τών ύπατειών άλλά κατά τόν 
άπό αλλεπαλλήλων διαζυγίων άριθμόν τών συζύγων των !


