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ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΩΝ
Ή άνάπτυξις χχ1. ή επιβολή των έπιτηδευματικών φάρων έγένετο 

απανταχού κοινόν θέμχ έξετάσεως τών φορολογούμενων. Πολλοί τών 
έν Έομουπόλει έπιτηδευματιών άπετάθησαν έσχάτως πρός τόν κ. 01- 
χονόμον, ό'στις χπήντησεν αύτοΐς ώς έξης:

Πρός τους ίπιτη<ύυματίας γορο.ίογου^ους τής ΈρμουχόΛινς.
Έντιμοι Κύριοι,

Το θέμα, έπί τοΰ όποιου ήθελήσατε τήν γνώμην μου, δύ- 
ναται νά μελετηθή υπό πολλάς έπόψεις. Προηγείται ό νο
μικός χαρακτήρ τής έπιτοοπής, ήτις, ώς λέγετε, σάς ήδί- 
κησεν έν τή έπιβολή τοΰ έπιτηδευματικοΰ φόρου. ’Ανήκει 
αΰτη είς τήν σφαίραν τής διοικητικής ή τής δικαστικής εξου
σίας; 01 ύπ’ αυτής άδικηθέντες έχουσι δικαίωμα άποζη- 

μιώσεως ; Κατά τίνος ούτοι πρέπει νά άπευθυνθώσιν;
Α'.—Ή έπί τών έπιτηδευματικών φόρων έπιτροπή ώργα- 

νίσθη διά τών νόμων ΣΙς·' τής 16 άπριλίου 1867 καί

ΧΚΗ' τής 27 Ιουνίου 1877, κατά τόν τελευταΐον τών 
όποιων άποτελεϊται έκ τοΰ νομάρχου, τοΰ προέδρου τών 
πρωτοδικών καί τοΰ προέδρου τοΰ δημοτικού συμβουλίου, 
συμπαρισταμένων άφ’ νός μέν τών δύο πλειοψηφησάντων 
καί έν τή πόλει κατοικούντων δημοτικών συμβούλων, οΐτι- 
νες συμπράττουσιν άνευ ψήφου καί άναπληροΰσι τόν τυχόν 
έκ τών ανωτέρω κωλυόμενον, άφ’ ετέρου δέ τοΰ οίκονομι- 
κοΰ έφορου, όστις έχει τήν είσήγησιν. Ό σκοπός τής έπι · 
τροπής ταύτης περιέχει τόν κύριον χαρακτήρα της, διότι 
κατά τό άρθρον 5 τοΰ ΧΚΗ' νόμου δικάζει αΰτη «τάς κατά 
τοΰ φορολογικού καταλόγου τών έπιτηδευματιών ένστάσεις», 
αΐτινες άνήκουσιν είς τήν χορείαν τών διοικητικών διαφο
ρών. Ρητώς τό ς' ψήφισμα τής Α' έν Άθήναις Έθνοσυνε-
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λεύσεως, κατόπιν τοϋ άρθρου 1 έδ. 1 και 2 τοϋ άπό 7 μαίου 

1837 νόμου, χαρακτηρίζει τοιουτοτρόπως τάς ενστάσεις 
ταύτας, άναγράφον την άρχήν, οτι «ώς διοικητικά! θεωρούν
ται αί περί φόρου τών οικοδομών καί επιτηδευμάτων δια 

φοραί.» Ή έν λόγω λοιπόν έπιτροπή άνήκει είς τήν έννοιαν 
τοϋ διοικητικού δικαστηρίου, ώς δέ παρατηρεί ό Dufour έν 

άριθ. 2245 τοϋ περί έφηρμοσμένου διοικητικού δικαίου συγ
γράμματος του, «ή διοικητική δικαιοσύνη συνταυτίζεται 
μετά της διοικήσεως- δύναται ό βασιλεύς, οί υπουργοί καί 
οί έπίτροποι αυτού ν« ενεργώσι διά τοϋ μέσου τών αποφά
σεων ή διά τοϋ μέσου τών διαταγών, τών απαγορεύσεων ή 

τών έκτιμήσεων, ευθύς ώς τά μέτρα ταϋτα έκτελοϋνται έν 
τή σφαίρα τής διοικητικής έξουσίας, δέν πρόκειται είμή 
περί διοικήσεως «αί κυβερνήσεως.»

Έν γένει δ διοικητικός χαρακτήρ τής έπί τών έπιτηδευ- 
ματικών φόρων έπιτροπής είναι ανεπίδεκτος άμφισβητήσεως. 
Καί ή έλλειψις δημοσίων κατ’ αύτήν συνεδριάσεων, έναντίον 
τής έπί τών τακτικών δικαστηρίων θεμελιώδους προνοίας 
τών άρθρων 92 καί 93 τοΰ συντάγματος, καί δ προσδιορι
σμός τής αμοιβής τών μελών της έν τώ κλάδφ τοϋ ύπουρ - 

γείου τών οικονομικών στκθερώς πρός τό πόρισμα τούτο 

άγουσιν. Έκ τοϋ ότι μέλη τινά τής έπιτροπής άνήκουσιν είς 
τήν δικαστικήν καί δημοτικήν έξουσίαν δέν έπεται, οτι δ ορ
γανισμός της δύναται είς ταύτας νά άποδοθή.’Όταν ό νομάρ
χης έλκη πρός εαυτόν,ό πρόεδρος τών πρωτοδικών,δ δημοτι
κός σύμβουλος, δ οικονομικός έφορος έπίσης, έρχεται ή ένιαία 
αυτοτέλεια τού οργανισμού τής έπιτροπής ταύτης, ϊνα έξη- 
γήση τόν έξόχως δημοσιονομικόν σκοπόν της. Τό κράτος 
δύναται καί έκ δικαστώ, καί έκ δημοτικών άξιωματικών νά 
κατασκευάζη τάς λεπτομέρειας τοϋ διοικητικού μηχανισμού 
του. Ούτε τών μέν ούτε τών δέ ή παρουσία μεταβάλλει τά 
πράγματα. Μάλλον αυτοί, είσαγόμενοι έν τφ κύκλφ τών 
καθηκόντων τής έπιτροπής, περιβάλλονται τόν διοικητικόν 
μανδύαν της. Κατ’ άκρίβειαν δ νόμος παρέχει τήν έντολήν 

τής έπικρατείας είς τούς προέδρους τών πρωτοδικών καί 

τών δημοτικών συμβούλων, ϊνα μετά τοϋ νομάρχου καί τοϋ 
έφορου ένεργώσι τήν διοικητικήν έργασίαν τής λύσεως τών 
περί τούς έπιτηδευματικούς φόρους διοικητικών διαφορών. 
Ούτε ή δικαστική έξουσία ένδιαφέρεται, »ύτε δ δήμος εύθύ- 
νεται διά τήν έντολήν ταύτην τής έπικρατείας (Dalloz res- 

ponsabilit£ 667-669).
Β'. —"Ινα ύποθέση τις, οτι τά όργανα τής πολιτείας δέν 

δύνανται νά άδικήσωσι τινά, πρέπει νά έχη υπερβολικήν 

ιδίαν περί τοϋ άνθρωπίνου άλανθάστου. Οπου άδίκημα έκεϊ 
καί ή ίδέα τής άνορθώσεως τοϋ προσβληθίντος δικαίου δέν 

δύναται έν καλώς ώργανισμένη κοινωνία νά λείψνι. Έάν »ρί- 
νωμεν έκ τής άγωγής κακοδικίου, τήν οποίαν τά άρθρα 
56 καί 58 τής πολιτικής δικονομίας έπιτρέπουσι κατά τών 
μελών τής δικαστικής έξουσίας, οί άδικηθέντες έχουσι δι
καίωμα άποζημιώσεως κατά τούτων, δταν έν τή έκτελέσει 
τών έργων των «ένεκα όποιαςδήποτε δολιότητος ή άπάτης, 
ένεκα άσυγγνώστου άμελείας ή παραδρομής» έγένοντο ύπαί- 
τια ζημίας. Τίνος ίνεκα νά μή έφαρμοσθή ή «Ρχή ««τη καί 
κατά τών μελών τής διοικητικής έξουσίας; Μήπως ή ένο
χος άδικία τοϋ δικαστοϋ διαφέρει τής ένοχου άδικίας τοϋ 
διοικητού ; Όταν δ νόμος φορολογή διά δραχμών 50 καί δ 
διοικητής έκ δόλου ή άσυγγνώστου άμελείας άναβίβάζη τόν 

φόρον τούτον είς τό διπλάσιου, υπάρχει τόσον φανερά ή προσ
βολή τών κεκτημίνων δικαιωμάτων τών φορολογουμένων, 
ίσον μαρτυρεί ή περιουσία τήν οποίαν ή άδικοπραγία παρ’ 
αύτών άφαιρεϊ. Έν τοιαύτη περιπτώσει ύπάρχει άδιστάκτως 
ζημία, πώς νά μή έπιτραπή έπανόρθωσις; Τοιουτοτρόπως 
λέγει δ Dalloz (Prise a partie 43) «έκ τοϋ δτι ό νομοθέ
της δέν έξέτεινε τήν άγωγήν κακοδικίου καί κατά τών διοι
κητικών δικαστηρίων δέν έπεται, δτι ταϋτα είναι άνεύθυνα 
καί δτι δ αδικηθείς δέν δύναται νά έπιτύχη κατ’ αύτών δι’ 
ούδεμιάς όδοϋ αποζημίωσή ένεκα τών ζημιών, τάς οποίας 

έξ ΰπαιτιότητός των ύπέστη- αί δολιαι καί καταχρηστικαι 
πράξεις, τών όποίων αί διοικητικοί δικασταί ήθελον γίνει 
ένοχοι, έν τή έξασκήσει τής ύπηρεσίας αύτών, δύνανται νά 
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καταδιωχθώσιν ύπό τούς συνήθεις τύποις, εΓτε διά τής πο
λιτικής άγωγή; τής άποζημιώσεως, είτε ποινικώς έάν αί 
πράξεις αύται άποτελώσι κακούργημα ή πλημμέλημα.»

Μεταξύ τών διαφόρων αξιωματικών τής έπικρατείας είς 
μόνος είναι ανεύθυνος, δ βασιλεύς. Δύναται ούτος νά πράττη 

κακουργήματα έπί κακουργημάτων, ή συνταγματική λογι
κή εύρε τό μυστήριον τής έξαγνίσεως δλων. Είς μόνον αύτόν 

τό άκαταλόγιστον αποβαίνει αρετή ύπερτάτη. 'Όσον άφορά 
τά λοιπά όργανα τής πολιτείας, ύπέχουσι ταΰτα το βάρος 
τής ευθύνης τοϋ ανθρωπισμού των. Ή άρχή αυτή εΐναι θε
μελιώδης. Έν όνόματι αύτής δύνανται οί διοικητικοί υπάλ
ληλοι νά καταδιωχθώσιν έπί αποζημιώσει ενώπιον τών πο
λιτικών δικαστηρίων καί έπί ποιν-Τ) ένώπιον τών ποινικών 
δικαστηρίων, χωρίς νά έμποδίζη τήν ενέργειαν τής πολιτι
κής καί ποινικής δικαιοσύνης ή έτέρα άρχή τής μή έπεμβά- 
σεως τών τακτικών δικαστηρίων είς αντικείμενα διοικητι
κά. Έπί τής πολιτικής αγωγής περί άποζημιώσεως και επί 

τής ποινικής αγωγής περί τιμωρίας αποφασίζει τό τακτι
κόν δικαστήριο·; ούχί περί τής διοικητικής διαφοράς, αί κατά 

τήν όποιαν διοικητικά1, αποφάσεις μένουσι κύριαι καΐ απρόσ
βλητοι, άλλά περί τών νομικών καί πραγματικών βάσεων 

τής άποζημιώσεως καί τής τιμωρίας, τών όποιων αί προϋ
ποθέσεις, δόλος καί άσύγγνωστος αμέλεια, άνήκουσιν είς τήν 
τακτικήν δικαιοσύνην, ούδέ δύνανται νά ματαιωθώσιν ύπό 
πράξεώς τίνος διοικητικής.

Γ'.—Υπολείπεται είς έξέτασιν, άν, ώς έπί τών μελών 
τής δικαστικής έξουσίας κατά μόνων αύτών επιτρέπεται ή 
αγωγή κακοδικίου, οΰτω καί έπί τών μελών τής διοικητι
κής έξουσίας κατά μόνων αύτών άρμοζη ή περί άποζημιώ
σεως άγωγή. Τοιαύτη έξομοίωσις δέν είναι δυνατή, διότι 
έπί μέν τών διχαστικών βάσις είναι ή άνεξαρτησία, έπί δέ 
τών διοικητικών βάσις εΐνας ή έξάρτησις, ήτις, ύπάρχουσι 
περιστάσεις, καθ’ ά; δύναται νά άπολήξη καί εις έντελή του 
ύπακούσαντος είς τάς διαταγάς τοΰ άνωτέρου του άπαλλα- 
γήν. 'Ινα ένεργήση τήν ζημίαν ό δικαστικός, εύρε τό έλατή-
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ριον έν τή, συνειδήσει του. "Ινα τήν ένεργήση δ διοικητικός, 
δέν εύρε τό έλατήριον έν μόνη τή συνειδήσει του, διότι τό 
ήντλησε καί έν τίΐ Ιεραρχία, ή όποια τόν δδηγεί. Οΰτω προ

κύπτει είς τό μέσον ή νομική θεωρία τοΰ προστήσαντος 
(Πανδεκτών 5 έδ. ή—ί 14, 3), κατά τήν οποίαν δ διορίζων 
εν τινι επιχειρήσει εύθύνεται διά τά έν τώ κύκλω αύτής πα
ραπτώματα τών διοριζόμενων ύπ’ αύτοΰ. Κατ’ ακολουθίαν 
έπί τοΰ προζειμένου, τό κράτος οφείλει άποζημίωσιν διά τάς 
άποδιδομένας εί; τήν έπί τών έπιτηδευματικών φόρων έπι- 
τροπήν αδικοπραγίας έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων της. 
Έν γένει έπί τής διοικήσεως ολα υποτίθενται άναχωροΰντα 
έκ τοΰ κέντρου και είς αύτό πάλιν έκ τών άκρων έπιστρέ- 
φοντα. Τοιαύτη ή νομική έννοια τής κυβερνητικής αρχής, 
έκ τής δποίας λογίζονται άπορρέουσαι αί πράξεις τών διοι
κητικών έργάνων (Windsheid ΓΙανδ. β' 274).

Δ'.—Τό συμπέρασμά μου εινατ, ότι οί έκ τών αδικοπρα
γιών τής έπί τών έπιτηδευματικών φόρων έπιτροπής ζημιω- 

θέντε- έχουσι, λόγφ δόλου ή άσυγγνώστου άμελείας τών 
μελών της, άγωγή άποζημιώσεως, τήν όποιαν δύνανται νά 

άπευθύνωσι κατά τοΰ δημοσίου, τόσω μάλλον οσω ώφελού- 
μενον τοΰτο έκ τής άδικίας τών οργάνων του, δέν δύναται 
νά μή έχη καί τήν έπί τώ άποτελέσματι εύθύνην. ’Απολεί
πεται έν τούτοις ή κρίσις τής δικαστικής έξουσίας. Έάν αΰ 
τη πτοηθή ύπό τοΰ όγκου τής έκτελεστικής έξουσίας, οστις 

άπό παντοίων μηχανών, ημέρα τ·7, ημέρα, έπικάθηται βαρύ
τερος έπί τοΰ αύχένος τής πολιτείας, ούδεμία αμφιβολία 
8τι θέλετε ματαιοπονήσει κρούοντες τήν Ούραν τή; Θέμιδος. 
Έάν άπ’ έναντίας ή δικαστική έξουσία φρονηματισθή, πρέ
πει νά έχητε τήν βεβαιότητα οτι, άγωνιζόμενοι περί τών 

ιδίων, καί πρός τά κοινά σημαντικήν χορηγείτε έκδούλευσιν.
Διότι δέν δύναμαι νά κλείσω τήν παρούσαν, χωρίς ή ψυ

χή μου νά έπικοινωνήση μετά τών ύμετέρων έπί δεινότατου 
άπορήματος εύρυτέρας θεωρίας. Δέν είναι ό πολύς ζήλος τών 
οργάνων, όστις είς πάν είδος διοικήσεως δέν έλειψεν είς χρή
σιν καί κατάχρησιν. Άλλ’ είναι ό δρόμο; τή; πολιτείας, ό 
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οποίος περιήγαγε τό έθνος ώς ποίμνιον είς την χυδαιοτέοαν 

τών εκμεταλλεύσεων. Λέγετε, ότι τούς μέν έξ ύμών ή έπι- 
τροπή φορολογεί διά δρ. 540, τούς δέ διά δρ. 594, τούς δέ 
διά δρ. 720 κλπ. Τοιαύτα έν τή, ύμετέρα νήσψ έπιτηδευμα

τικών φόρων ποσά είναι καταπληκτικά. Έχω ύπ’ όψιν την 
κίνησιν τών έπιτηδευματικών φόρων τής Γαλλίας έν έτει 
1886. Κατά μέσον δρον έν αυτή, έκαστος τών 1,402, 408 
συνήθων έμπορων της έπλήρωσεν ένιαύσιον έπιτηδευματικόν 
φόρον φρ. 36.38, έκαστος τών 50, 871 έλευθεριοεπιτηδευ- 
ματιώντης φρ. 55.54, έκαστος τών 194,659 βιομηχάνων 
της φρ. 87.37 καί έκαστος τών 16,570 μεγαλεμπόρων της 
φρ. 434.70, — όποιου είδους μεγαλέμποροι είσθε ύμεϊς, έν τή 
άπό παντοίων ανέμων δοκιμαζόμενη πόλει σας, ϊνα ύπο- 
χρεούσθε είς πληρωμήν 500 καί 700; Έξ όσων αντιλαμβά
νομαι, ύποθέτω ότι ανήκετε μάλλον εις τήν τάξιν τών συ
νήθων έμπορων καί οτι, ύποχρεούμενοι ύπό τής έπιτοοπής 

νά πληρώσητε τό βΙκονα,πΛάσιον τών έν Γαλλία συναδέλφων 
σας, έξελέγητε ύπό τής Μοίρας εις παραδειγματισμόν τών 

περαιτέρω βουλών της. Βιβλίον κλειστόν, έν όποίφ μόνοι 
οί αχθοφόροι τής Ρώμης δύνανται νά συγκριθώσι πρός τήν 
φορολογικήν δόξαν σας, διότι εκείνοι ίπλήρωνον είς τόν αύ- 
τοκράτορα Καλιγούλαν (Suetonius 40) τό όγδοον τοΰ ημε
ρησίου εισοδήματος τής ράχεώς των ώς φόρον επιτηδεύμα
τος, ένώ ό πληρονόμενος παρ’ ύμών, δέν εΐξεύρω, ποϊον εισό
δημα καθαρόν εξασφαλίζει είς τάς οποίας διατρέχετε δύσκο
λους ήμέρας τής ζωής σας.

Έν Αθήνα·.; τή 16 άπριλίου 1888.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΕΥΘΗΝΗ ΖΠΈΤ

Τό κατώτατυν δριον τής ήμερησίας καταναλώσεως είς 
συντήρησιν τής ζωή; δύσκολον είναι έπακοιβώς νά προσ- 

διορισθή. Ή επιστήμη ύπολογίζει τήν άποτελεσματικότητα 

τής τροφής κατά τό ποσόν τών στοιχείων τοΰ λευκού τοΰ 
ώού, τά όποια περιέχουσα αϋτη, εισάγει είς τήν ζωικήν τού 

ανθρώπου οικονομίαν. Δέν είναι αί πολλαί τροφαί, τάς οποίας 
εισάγει τις έν τώ στομάχφ του, άλλά τά ζωτικά στοιχεία είς 
ά αύται άυαλογούσιυ, έκ τώ όποιων άποτελεϊται ή φυσική 
δύναμις. Τό λευκόν τοΰ ώοΰ είναι γενικός ό'ρος άρχικής ου
σίας μεμιγμένης είς δλας τάς λοιπάς. Τό παν έξαρτόΚαι 
έκ τών άναλογιών είς άς διατελεΐ. Τοιουτοτρόπως έθεω- 
ρήθη, ότι πρός συντήρησιν σωματικής δυνάμεως έπαρκοΰς 

άπαιτεϊται ήμερησία έν ταϊς τροφαϊς κατανάλωσις στοι
χείων λευκού τοΰ ώοΰ παρά μέν τώ άνδρικω όργανισμώ 1 18 

—130 γραμμών, παρά δέ τώ γυναικείφ 100—105 γραμ. 
παρά δέ τώ παιδικφ 60— 70 γραμ. Τί καταναλίσκει ό έρ- 
γατικός λαός είς τροφά; καί είς πόσα στοιχεία τοιαύτα ά- 
ναλονοΰσιν αύταί, ιδού τό ζήτημα έν τή κυριωτάτη φάσει 
του. Κακώς καί άτελώς τρεφόμενος λαός δέν δύναται νά 

είναι λαός πλήρης.
Γενικώς είπεϊν, αί άνάγκαι τής σωματικής συντηρή- 

σεω; έχουσί τι έλαστικόν. Άπό έκείνου ό'στις καταναλίσκει 
τά πολυτιμότερα τών έδεσμάτων μέχρι; έκείνου, δστις στη
ρίζει τάς ελπίδας του έπί άρτου ξηρού ύπάρχει τόση άπό- 
στασίς, ώστε πολλοί σταθμοί χωροΰσιν. 'Ολίγον ένδιαφίοου- 
σιν οί μεγάλοι καταναλωταί. Τό πολύ τ.ΰ έθνους αποτελεϊ- 
ται έκ τών μικρών καταναλωτών. Αύτών ή ζωή ένασχολεϊ 
τούς στοχασμούς τών μελετώντων τά προβλήματα τής κοι
νωνίας. Τό δέ θέμα είναι τόσον περισπούδαστου,οσον μαρτυρεί 
ή άξια τής έργατικής δυνάμεως, έπί τή; οποίας κινείται ή 

έθνική βιομηχανία. Όσον χειρότερον τρέφεται ό εργάτης, 
τόσον έλλειπεστέρα καθίσταται ή παραγωγική δύναμις χυ
τού. Φυσικό; νόμος όλων τών δυνάμεων, αΐτινες δρώσιν. Επι 
τών έκδηλώσεων αύτοΰ δύναται τις νά κατατάξη τά έθνη 
κατά τόν βαθμόν τής ευεξίας τών έργατών αύτών. Είναι ή 
γενικωτέρα κλίμαξ τού πραγματικού πολιτισμού, τόν όποιον 

ή άνθρωπότης διατρέχει.
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Κατά τούς μέσους όρους τών ύπολογισμών (και ύπαρχοι 
μεγίστη έν αύτοΐς ποικιλία) ή τροφή τής έργατικής οικογέ
νειας άπορροφά τά 6| | 0 τοϋ ενιαυσίου εισοδήματος αύτής. 
Ένφ δέ είναι τύ σημαντικώτερον κεφάλαιον τής έργατικής 

καταναλώσεως, συμβαίνει ώστε νά μή είναι πάντοτε καί τύ 
άναλογώτιρον προς τύ άποτέλεσμα τύ όποιον χορηγεί. Ός έπί 
τύ πλεϊστον τά συνήθη τρόφιμα, τών εργατών καθυστεροϋ- 

σιν έπί τών αναγκαίων διά τήν έπίτασιν τής έργατικής δυ
νάμεως θρεπτικών στοιχείων. 'Ο μεγαλείτερος κίνδυνος συ
νίσταται εις τήν διεύθυνσιν τοϋ έργατικοΰ εισοδήματος μάλ
λον πρύς τό οινοπωλείο·? καί τύ οίνοπνευματοπωλείον. Ακο
λούθως καί αί τροφαί, τάς οποίας προμηθεύονται τά μικρά 
τών έργατών βαλάντια, είναι μάλλον ογκώδεις εις βάρος καί 
κοπιώδεις εις χώνευσιν, παρά άνανεωτικαί τής καταναλι- 
σκομένης έργατικής δυνάμεως βάσεις. Κατά τό μέρος λοι
πόν τοΰτο ύπολείπεται πολλή μελέτη πρός τόν σκοπόν τής 
αύξήσεως τής φυσικής δυνάμεως τοϋ έργάτου διά τής βελ- 

τιώσεως τών θρεπτικών καταναλώσεων αύτοϋ έν τοϊς οροις, 
τούς όποιους τό περιωρισμένον εργατικόν ήμερομίσθιον έπι- 
γινώσκει.

Πολλαχοϋ έδοκιμάσθησαν διάφοροι είς λύσιν τοϋ ποα- 
βλήματος τούτου οργανισμοί. Μεταξύ όλων οί έν Σουηδή 

λειτουργοϋντες δύνανται άπό γενικωτέρας έννοιας νά ίλκύ- 
σωσι τήν προσοχήν. Πρόκειται περί έργατικών σωματείων, 
έν τοΐς όποίοις συναντώνται οί ποικίλοι σκοποί τής αλληλο
βοήθειας, τράπεζαι λαϊκαί, γραφεία έργατικών τοποθετήσεων, 

καταναλωτικαί έταιρίαι, προμηθευτικά τών πρώτων ύλών 
καταστήματα, έογατικαί κατοικία·., καί οικονομικά μαγει
ρεία. Εξ όλων τούτων ένδιαφέρουσι τήν προκειμένην μελέτην 
τά τελευταία. Ιδού επί ποιων δεδομ.ένων λειτουργοϋσι ταϋτα:

Αί δαπάναι τής ίδρύσεως τών οικονομικών μαγειρείων 
άνήκουσιν είς ένα τών γενικών σκοπών, οϊτινες διακρίνουσι 
τάς έν Σουηδία λαϊκά; τραπέζας, δπερ όμως, έν ανεπαρκείς 
τούτων, δέν «μποδίζει ϊνα καί άπό άλλων πόρων ή λειτουο- 
γία τών οικονομικών μαγειρείων έξασφαλισθή. ΙΙάντοτε άπαι- 

τεΐται ή κατάρτισις ειδικού κεφαλαίου διά τήν πρώτην έγ- 

κατάστκσιν.Ακολούθως ζ ρχονται αί εισπράξεις καί τό ολον 
κινείται βαθμηδόν κατά τήν δύναμιν αύτοϋ.

Έν τοΐς οικονομικοί; μαγειρείοις γίνεται χρήσις τών έπί 
•τοϋ άτμοϋ και τοϋ ζέοντος ύδατος στηριζομένων μηχανι
σμών, οϊτινες άποτελοϋσιν οικονομίαν τής καυσίμου ύλης 
κατά 40 τοϊς 0/(). Τπελογίσθησαν άκριβώς οί βαθμοί τής 

αναγκαίας θερμότητος διά τήν παρασκευήν έκάστης τροφής 
καί διά σωλήνος μεταβιβάζεται τό άνήκον ποσόν τής εις 
άτμόν θερμότητος έντός δοχείου περιέχοντος τάς χύτρας 
τών φαγητών. Παρετηρήθη, δτι διά τοϋ συστήματος τούτου, 
έκτος τής οικονομίας τής καυσίμου ύλης, επιτυγχάνεται αδ- 
ξησις τής ποσότητος τών τροφών κατά 30 τοϊς ο/ο, παρα- 
λείποικεν τό μάλλον εύκολοχώνευτον αύτών.

Ύπελογίσθησαν αί θρεπτικαί ούσίαι έκάστης τροφής καί 
έσχηματίσθησαν άπό αύτών πίνακες διά τήν κατάρτισιν τών 
έργατικών γευμάτων πρός τόν σκοπόν τής έπιτεύξεως τρο
φοδοσίας ικανής νά συντηρήσ-ρ τήν ύγιείαν καί τήν δύναμιν 
τοϋ έργάτου. Όσον άφορά τά ποτά, μόνον ύδωρ, ζύθος, 
καφφέ; καί γάλα είναι επιτετραμμένα έν τοϊς οικονομικοί; 
μαγειρείοις τής Σουηδίας. Ή χρήσις τών οινοπνευμάτων 
είναι άπηγορευμένη. Οΰτε δίδονται τοιαϋτα έν αύτοΐς, 
ούτε συγχωρεϊται ή έξωθεν ύπό τών καταναλωτών εισα

γωγή των.
Ή έν τοϊς οικονομικοί; μαγειρίοις τής Σουηδίας χορηγου- 

μένη ήμερησία τροφή άναβαίνει είς 112 λεπτά, έν οί: δέν 
συμπεριλαμβάνεται ή διά τά ποτά δαπάνη Έξ αύτών 7 5 
λεπτά άποτελοΰσι τύ όλον τής παραγωγικής τών τροφών δα
πάνη; καί 35 λεπτά είναι κέρδος τοϋ καταστήματος έπ’αύ
τής, διαμοιραζόμενον κατά τύ τέλος τοϋ έτους μεταξύ τών 

τρεφομένων έν αύτφ έργατών άναλόγως τής ένιαυσία; κατα- 
ναλώσεως έκάστου. Τό εταιρικόν τοΰτο μέρισμα δέν πληρώνε
ται είς χρήματα, τοποθετείται δέ είς διαφόρου; χρήσεις, εϊτε 

πρός τροφήν κατά τή; ημέρα; τής άργίας τού έργάτου, εϊτε 
έν τφ ταμείφ τή; διά τό γήρας του συντάξεως, εϊτε πρύς 
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ΐδρυσιν καταστημάτων προμήθειας προϊόντων, ένδυμάτων, 

επίπλων, είτε πρός οικοδομήν εργατικών οικιών.
Ή έν τοίς οικονομικοί; μαγειρείοις τής Σουηδίας ακέραια 

ήμερησία τροφή χορηγείται εις τρεις δόσεις, πρόγευμα, γεΰ
μα καί δεϊπνον άντί, ώς έρρέθη, λεπτών 1 1 2 τό ολον, πε
ριλαμβάνει δέ έν συνόλφ 1,600 θρεπτικά; μονάδα; είς λεύ
κωμα, πάχος καί άνθρακοΰχον ύδρογόνον. Χορηγείται έν τού
τοι; καί τό ήμισυ ταύτης εί; τά; εΐρημένας τοεϊ; δόσεις, 
περιλαμβάνον 1000 Ορεπτικάς μονάδα; άντί λεπτών 70. Οί 
θέλοντες μόνον γεΰμα πληρώνουσι 56 λεπτά, άν εΐναι άκέ- 

ραιον1 καί 42 λεπτά, άν εΐναι ήμισυ. Οί θέλοντες μόνον πρό
γευμα ή δεϊπνον πληρώνουσιν 28 λεπτά, άν εΐναι ακέραιον 

καί 14 λεπτά, άν εΐναι ήμισυ. Αί τιμαί αύται έννοοΰνται 
έπί τοΰ ισογείου, διότι, άν ή τροφή χορηγήται εί; τό άνω 
πάτωμα, αυξάνει ή τιμή της κατά λεπτά 28 καθ’ ολην τήν 
ημέραν, εί; πρόγευμα, γεΰμα καί δεϊπνον ακέραια, καί κατά 

λεπτά 2 1 έάν πρόκειται περί τοΰ ήμίσεος έκάστου αύτών. 
Μόνον τό γεΰμα έν τώ άνω πατώματι αύξάνει κατά 14 λε
πτά, τό ήμισυ δε αύτοΰ κατά 7 λεπτά, καί μόνον τό πρό
γευμα ή τό δεϊπνον έν τώ άνω πατώματι αύξάνει κατά 7 

λεπτά, εΓτε ακέραιον εΓτε ήμισυ είναι τοΰτο.
Παρετηρήθη ό'τι τό σύστημα τή; δι’ εισιτηρίων προπλη

ρωμή; τών προγευμάτων, γευμάτων ζαί δείπνων παρέχει 
πολλά; δυσχερεία; εί; τήν ίδραίωσιν τών οικονομικών μα
γειρείων. ‘Ετοιμάζονται φαγητά διά 1000 πρόσωπα καί 
προσέρχονται 500. Τί θά γείνωσι τά περισσεύοντα; "Η θά 
πωληθώσιν εί; εύτελεϊ; τιμά; πρό; τοΰ; πτωχοτέοου; ή θά 
φυλαχθώσι διά τήν αύριον έπί βλάβη τή; ΰπολήψεως τοΰ 

καταστήματος, ή θά ριφθώσιν. Καί εί; τάς τρεϊς περιπτώ
σεις τό οικονομικόν μαγειρεΐον διατρέχει κίνδυνον. Διά τοΰτο 
έν Σουηδία ίπενόησαν τό σύστημα τής προπληρωμή; διά 

μίαν τούλάχιστον εβδομάδα. Τοιουτοτρόπως τό μέν κατά
στημα γνωρίζει έκ τών προτέρων πόσοι θά λάβωσι μέρος εί; 
τό πρόγευμα, τό γεΰμα καί τό δεϊπνον, οί δέ καταναλωταΐ 
δύνανται νά ώσι βέβαιοι έπί τής νωπότητος τών εδεσμάτων.

Πρόκειται λοιπόν περί εβδομαδιαίας συνδρομής, i πληρόνων 
αύτήν λαμβάνει γραμμάτια έντυπα διαφόρων χρωμάτων διά 

τό πρόγευμα, τό γεΰμα καί τό δεϊπνον, ήριθμημένα καί 
χρονολογημένα, τά όποϊα δέν δύναται νά μεταχειρισθή παρά 
δι’ ώρισμένην ημέραν καί δι’ ώρισμένον πρόγευμα, γεΰμα ή 

.δεϊπνον, έχων άλλω; τήν εύκολίαν τής μεταβιβάσεω; των 
εις τήν χρήσιν άλλου κομιστοΰ. Τά εΓδη τών φαγητών καθ' 
έκάστην ημέραν έκάστη; εβδομάδες δημοσιεύονται προηγου
μένως. ’Ιδιαιτέρα αίθουσα είναι προσδιορισμένη διά τάς γυ
ναίκας. Κατά τήν διάρκειαν τής έστιάσεω; απαγορεύεσαι τό 
καπνίζειν είς ολα τά μέρη τοΰ καταστήματος. Οταν οί διευ- 

θυνταί τών μεγάλων έργοστασίων δύνανται νά παραχωρήσωσι 
μίαν αΓθουσαν έν αύτοϊ; εί; τήν διάθεσιν τών έργατών των, 
το οικονομικόν μαγειρεϊον μεταφέρει είς αύτήν τά άνήκοντα 
προγεύματα, γεύματα καί δείπνα διά κινητού μηχανήματος. 
Καί κατ' οίκον δέ άν θέλη τι; νά τρώγη, δύναται νά προ- 

μηθεύηται έκ τοΰ καταστήματο; τά προγεύματα, γεύματα 
καί δείπνα. Εί; άμφοτέρα; τά; περιπτώσεις ύποχρεωτικός 
ορος είναι ή αγορά τών άνηκόντων γραμματίων έκ προκατα
βολή; καί διά μίαν τούλάχιστον εβδομάδα.

Ή πρακτική αΰτη τή; εύθηνή; ζωής δέν εΐναι σουηδικόν 

μόνον κατόρθωμα. Ή έφαρμογή αύτή; απαντάται πολλα- 
χοΰ τής Εύρώπης καί τής 'Αμερικής μετά τών μάλλον έν- 
θαρρυντικών αποτελεσμάτων. Μόνον έν Ελλάδι ή δοκιμασία 
καθυστερεί καί ή περί τής έργατική; ζωής πρόνοια δέν άνέ- 

πτυξεν άκόμη τά διπλώματα της.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ THS EYPQHHS KATASTASIS

'Όπως οί άνθρωποι οΰτω καί τά έθνη, κατά τήν διάρ

κειαν τοΰ βίου των, είσίν έπιδεκτικά μεταμορφώσεών τινων, 
ή μάλλον μεταβολών, τροποποιουσών τού; ορούς τή; δράσεω; 

καί αύτής άκόμη τής ύπάρξεώς των. Τά έθνη μεταμορ-
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φούντα·. γκο.Ιογικώ^ καί κοιτωτιχως. Αί γεωλογικά! μεταβο- 
λαι δέν άποτελοΰσι 6irj.cc τ·?,ς μελέτης τοΰ οικονομολόγου, 
αλλ αί κοινωνικαί, ποικίλαι τυγχάνουσαι καί σπουδαιότα- 
ται ουσαι, καθό ένδιαφέρουσαι πολύ περισσότερον τήν αν
θρωπότητα, δύνανται καί παρά τούτου νά έρευνηθώσι. Μία 

έκ τών σημαντικών μεταβολών τούτων, έξ ής πολλάκις κα
ταστρέφονται ηθικώς καί ύλικώς τά έθνη, είναι έκείνη τής 

ανεπαρκείχς τών πόρων αύτών πρός ίκανοποιησιν τών γενι
κών καί απαραιτήτων αναγκών των. Ή ανεπάρκεια δέ αΰτη 
γεννάται κυρίως λόγω τής δυσαναλογίας τών δαπανών πρός 
τά έσοδα, καί είναι πολύ έπικινδυνωτέρα έκείνης τών ατό

μων, τών εΰρεθέντων εις παραπλήσιας περιστάσεις, καθόσον 
είς ταΰτα μέν, έάν ποτέ ήθελον έκτεθή εις τοιοΰτον κίνδυνον, 
ευκολον είναι νά προτιμήσωσι τήν οδόν τής έργασίας καί 
τοΰ περιορισμού τών δαπανών πρός θεραπείαν τοΰ κακοΰ, 
έάν δέν άπεφάσισαν νά βαδίσωσι τήν σκολιάν εκείνην ατρα

πόν τής έπαιτείας καί τών στερήσεων, αΐτινες δυνατόν καί 
τόν θάνατον πολλάκις νά έπιφέρωσιν, ένφ διά τά έθνη ή 
όδός τής έπαιτείας είναι άγνωστος, ή δέ τοΰ έκ τών στερή

σεων θανάτου ακατάληπτος, καί μόνον ή τής χρβωκοπίας 
είναι παραδεδεγμένη. Άλλ’ή κοινωνική αυτή τών έθνών μετα
βολή θεωρείται σήμερον καί είναι Ατιμωτική, καθήκον δ’ απα
ραίτητον τών δυναμένων παρ’ έκάστω έθνει έστίν ή σωτη

ρία αύτοΰ έκ τοΰ ολέθριου τούτου βαράθρου, έάν ποτέ ατυ
χείς περιστάσεις ήθελον οδηγήσει αύτό έμπροσθεν τοΰ χαί- 
νοντος στομίου του.

Κατα τον τελευταΐον τούτον αιώνα, κυρίως δ’ άπό τοΰ 
18 * 0, τά ευρωπαϊκά κράτη παρεσύρθησαν καί έξακολου- 
θοΰσι νά παρασύρωνται άκατασχέτως πρός τήν χρεωκοπίαν, 
ώς εκ τής μανιώδους νόσου τής συντηρήσεως τών μονίμων 

στρατών καί τής συνεχίσεως τών μεγάλων έξοπλισμών των. 
Ο λυσσώδης πυρετός τών δανείων, δίκην μεταδοτικής νόσου, 

έπεςετάθη έφ’ όλης τής Ευρώπης, οί δέ μή τακτικώς ακόμη 
αποτιόμενοι τόκοι καί τά ποικίλα χρεωλύσια εξόγκωσαν έπί 
τοσοΰτον τούς προϋπολογισμούς τών κρατών τούτων, ώστε 

κατήντησεν ή διάρρηξις, ίσως δέ καί ή παντελής καταστρο

φή, νά έπικειται απειλητική.
"Οταν σκεφθη τις, δτι ή δεινή αΰτη κατάσταοις έπήλθε 

χάριν τής διατηρήσεως............έντός τών στρατώνων I μυ

ριάδων ένοπλων πολιτών, έχόντων μέν τούς ίκανωτέρους βρα
χίονας πρός έπίδοσιν είς πάν είδος έκμεταλλεύσεως τής πα
ραγωγής και πρός έπαύξησιν τοΰ έθνικοΰ πλούτου, άλλάκα- 
ταδεδικασμένων παρά τής μονομανίας ισχυρών τινων τής 
ήμέρας είς τήν αεργίαν καί τήν σπατάλην, πρός προστασίαν 
δήθεν τών υπέρτατων συμφερόντων τής πατρίδος, καταλαμ
βάνεται ύπό μεγάλης απελπισίας ΰπολογίζων μάλιστα τάς 

προόδους είς άς ήτο δυνατόν νά εύρίσκετο ή Ευρώπη σήμε
ρον, έάν, διά τοΰ έναντίον τών άνέμων κατασπαταληθέντος 

χρήματος έκείνου, συνετελοΰντο παρά τοϊς κράτεσι τά αναγ
καία έκεϊνα προοδευτικά καί έκπολιτιστικά δημόσια έργα, 

άτινα παρά τοϊς πλείστοις έλλείπουσιν είσέτι.
Πρό τοΰ 1870, κατά τήν ·’Εφημερίδα τής Στατιστικής 

Εταιρίας· (φυλ. άπριλίου 1867), τό δημόσιον χρέος τής 
Ευρώπης άπάσης άνήρχετο είς 7 5 περίπου δισεκατομμύρια, 
ένώ σήμερον, κατά τό «Οίκονομικόν λεξικόν» τοΰ L6on Say, 
τό χρέος τής Ευρώπης πλησιάζει τά 140 δισεκατομμύρια 
φράγκων, ήτοι έντός εικοσαετίας σχεδόν έδιπλασιάσθη^). 
Πάντα σχεδόν τά ευρωπαϊκά έθνη πληρώνουσιν έτησίως 
διά τάς δαπάνας τών δύο πολεμικών ύπουργείων τό αύτό 
πεοίπου ποσόν μέ έκεϊνο δπερ άναγκαιοϊ διά τους τόκους 
τοΰ άλικου ποσοΰ τών χρεών έκαστου εζ αυτών. Καί διά 

τοΰτο παριστάμεθα συνεχώς είς τό δυσάρεστου θέαμα εκείνο, 
καθ' δ διά τής παρελεύσεως τών έτών έπέρχεται άδιαλεί-

I) Μόνον ό Γαλλο-Γερμανικός πόλεμος έστοίχισεν εις τήν Γαλλίαν
10 δισεκατομμύρια. Κατά δέ τούς ύπολογισμοΰ; τοΰ οικονομολόγου 
κ. Neymarok. ή Γαλλία, άπό τοΰ 1870 αχρι σήμερον, έπεξάρυνε 
τούς προϋπολογισμούς της έτησίως κα'. κατά μέσον δρον διά 700.000, 
000 φρ., ή Ρωσία διά μεγαλειτέρου ακόμη ποσοΰ, ή δέ Γερμανία, 
Αυστρία, Ιταλία καί ’Αγγλία διά 500,000,000 φρ. περίπου.
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πτω; ή έξόγκωσις τών προϋπολογισμών καί συνεπώς ή το
σοϋτον έπιβαρύνουσα τά; τάξεις πάσας τών κοινωνιών αΰ- 
ξησις τών φόρων. ‘Η παρά μέτρον όμως έξόγκωσις τών προϋ

πολογισμών, έπιπεσοϋσα ήδη έπαισθητώς, και Γσως μάλιστα 

καταπιεστικών, έπί τής ράχεως τών έθνών, επιδρά έπϊ τής 
κανονικής λειτουργίας τών έν τοϊς κράτεσι υπηρεσιών, έκθέ- 
τουσα ταϋτα είς βεβαίους κινδύνους καταστροφής οικονομι
κής, συνεπώς δέ καί ηθικής. Ένεκεν τούτου μάλιστα άνε- 

φάνησαν παρά τοϊς έθνεσι διάφοροι συγγραφείς, οϊτινες διά 
τών ζωηρότερων χρωμάτων έζωγοάφησαν τήν παρούσαν κα- 

τάστασιν τής Εύρώπης, ύποδείζαντες ώς σωτήριον τό μέσον 

τής καταργήσεω; τών μονίμων στρατών. Άλλά τά μίση, ό 
φθόνος και τά πάθη είσί τοσοϋτον έρριζωμένα είς τά; συνει
δήσεις τών λαών, ώστε αί λαμπραΐ έκεϊναι συγγραφαί τών 

σοφών καί οί έπί φιλάνθρωπων βάσεων συνταχθέντες κανό, 

νισμοί τύν άμφιχτυοπχών συΛΛόγωΐ μόνον τάς βιβλιοθήκας 
τών φιλοσπούδων άχρι τοΰδε έκόσμησαν.

Έν τούτοι; ή Εύρώπη, μέ τάς παρούσας αύτής στρατιω- 
τικάς δαπάνας, έάν Θά έπιμείνη κατ' έτος ψηφίζουσα ταύ

τας έν τοϊς προϋπολογισμοί; τών διαφόρων έθνών, δύνα
ται νά ή βέβαια, ότι προ πολλοϋ έχει έργασθή διά τήν βιο
μηχανικήν της καί οικονομικήν πανωλεθρίαν, καί συνεπώς 
διά τήν παντελή αύτή; καταστροφήν καί τό οριστικόν της 

τέλος. Διά τής τοιαύτης τακτικής, ένώ άφ’ ένός μέν τά 
έθνη κατασπαταλώσιν άσώτως καί έγκληματικώς πάν ό,τι 
ή δημοσία φειδώ, διά πολλών ιδρώτων, αποταμιεύει χάριν 
τή; διατηρήσεω; τών στρατευμάτων, αγορά; όπλων καί τη
λεβόλων, πλοίων καί λοιπών στρατιωτικών προμηθειών, άφ’ 
έτέρου κωλύει τά κεφάλαια άπό τού νά πολλαπλασιασθώσι, 
τό έμπόριον άπό τοϋ νά άναπτυχθή, καί τήν γενικήν παρα
γωγήν άπό τού νά έξεύρη μέσα έμψυχώσεως.

Η ένοπλο; ειρήνη πρέπει έπί πλέον νά έκλαμβάνηται 
κατά πολύ δαπανηροτέρα καί αύτοϋ άκόμη τοϋ πολέμου, 
διότι διά τή; πρώτης ή χρεωκοπία τών έθνών είναι άνα- 

πόφευκτο; καί κατά μείζονα βαθμόν όλεθριοτέρα ή διά
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τοΰ δευτέρου, καί τούτο έπειδή έν μέν τή πρώτη περιπτώ- 
σει πάντα τά ένοπλα, μέχρι; όδόντων, έθνη καρκινοβατούσα 

φθισιώσι και τέλος θνήσκουσιν, ένφ έν ώρα πολέμου έλπίς 
ύπάρχει οτι, μετά τήν καταστροφήν τοϋ ένός ή πλειοτέρων 
έκ των διαμαχομένων εθνών, τό διασωζόμενον θέλει Ικα- 

νοποιηθή έκ τών άποζημιώσεων γής καί χρήματος.
‘Η άνώμαλος αυτή οικονομική κατάστασι;, εί; ήν εύρί - 

σκονται τά ιύρωπαϊκά κράτη, δεινοϋται όσημέραι καί εί
ναι άδύνατον νά διαρκέση άκόμη έπί πολύ, χωρίς νά έπιφέρη 
τήν προβλεπομένην καταστροφήν. Ό στρατάρχης Μόλτκε 
πρό τίνος χρόνου έ’λεγεν έν τω περιβόλφ τή; γερμανική; 
Βουλή; οτι «μετά παρέλευσιν ολίγου άκόμη χρόνου οΐ λαοί 
θά εύρεθώσιν εί; παντελή άδυναμίαν νά βαστάξωσι τά βα
ρύτατα ταϋτα στρατιωτικά βάρη·. Έκ δέ τή; παρούση; 
ήμών μελέτης, άντικείμενον έχούσης τήν έξέτασιν τών κατ' 
έθνη έν Εύρώπη οικονομολογικών πραγμάτων, ήτοι τήν 

ερευνάν τών δημοσίων χρεών, τών άποτιομένων μεγάλων τό
κων, τών χρεωλυσίων, καθώς καί τών στρατιωτικών δαπα
νών, θέλει ϊξαχθή ή άλήθεια τών λόγων τοϋ μεγάλου τού

του άνδρό; τή; Γερμανία; καί άποδειχθή, ότι άναπόφευκτος 
τυγχάνει ή άνάγκη τή; καταπαύσεω; τών έκτακτων καί 
συνεχών έξοπλισμών, πρό; σωτηρίαν τής άνθρωπότητο; έκ 
τής προφανούς καί βεβαίας οικονομική; καταστροφής. Εί; 
τήν έρευναν ταύτην προβαίνοντες, δέν θέλομεν διατρίψει έπί 
μερικοτήτων τών προϋπολογισμών, άλλά τά κατ’ έθνος οι
κονομικά έπιτροχάδην καί κατ' άλφαβητικήν τάξιν έξετά- 

ζοντε; Οά ποιήσωμεν γνωστόν πόθεν προέκυψαν τά έτήσια 

έλλείματα τών προϋπολογισμών καί διά ποιους λόγους συ- 
νήφθησαν τά μεγάλα δάνεια, όπως μετά ταϋτα καταλήξω- 

μεν είς τό ήμέτερον συμπέρασμα.
ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΑΡΙΑ. — Άπό τού 1870 άχρις ώρας τό 

δημόσιον χρέος τής Αύστρία; ηύξησε κατά 2,000,000,000 
φράγκων καί πλέον, έπί ολικού χρέους 3,800,000,000 περί
που φιορινίων. Έν δέ τή Ούγγαρία τό χρέος τούτο, άπό τής 
αύτής έποχής, ηύξησε κατά 2,225,000,000 φρ. έπί ολικού

5
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δημοσίου χρέους 1,500,000,000 φιορινίων, ήτοι 3,750,000, 
000 φράγκων. Ή καταπληκτική τών χρεών τή; μοναρχίας 
αύξησις δέν έπήλθεν έξ άλλων αιτίων εί μή ένεκεν τών γνω

στών πολιτικών καί στρατιωτικών λόγων. Ή συντήρησες 

τών μονίμων στρατών έπεβάουνεν έτησίως τούς προϋπολο
γισμούς τής Αύστρο-ουγγαρίας δι’έκατοστύων έκατομμυρίων 

φιοοινίων, ένώ άφ' έτέρου αί διά τήν υπηρεσίαν τών δανείων 

υποχρεώσεις τής μοναρχίας, μέ τούς τόκους έκείνους οΐτινες 
ποικίλουσιν άπό 4—6 τοΐς ο/ο, ζατεβρόχΟιζον κατ’ έτος ζαΐ 
καταβροχθίζουσι κολοσσαΐα ποσά άνερχόμενα εις 250,000, 

000 περίπου φιοοινίων, έπι προϋπολογισμού μή ύπερβαίυον- 
τος διά τε τήν Αυστρίαν καί τήν Ουγγαρίαν τά 835,000, 

000 φιορινίων κατά τό τρέχον έτος, οπερ Οά παρουσιάση, 
κατά τά προϋπολογισθέντα, καΐ τό σεβαστόν έλλειμμα έκ 
55,000,000(*)  X5Ci τελέον φιορινίων.

ΒΕΛΓΙΟΝ.—Τοϋ κράτους τούτου τά οικονομικά δέν εύ- 
ρίσκονται σχετιζώς είς κακήν κατάστασιν. Ό λαός, έργα- 
τικος φύσβε, τόν πλουτισμόν τής πατρίδος του μάλλον έπι- 
διώζων, παρά τάς κατακτήσεις ζαΐ τάς στρατιωτικά; επι
δείξεις, συνετέλεσεν είς τήν έκτακτον ευδαιμονίαν τής χώ

ρας ταύτης. Αί γενικαΐ πρόοδοι τοϋ Βελγίου εΐναι δυνατόν 
νά γίνωσι γνωσταϊ δΓ ολίγων άριθμών. Κατά τό 1831 τό 
γενικόν έμπόριόν τοϋ κράτους τούτου δέν ύπερέβαινε τά 
200,000,000 φρ. ένώ σήμερον, ήτοι μετά μίαν πεντηζον- 
ταετηρίδα καΐ πλέον ΰπερέβη τοΰτο τά 6,000,000,000 φρ. 
Οΰτω δέ, ένψ έν 'Αγγλία ή κατ' άτομον εμπορική γενική

(·)Ση μειωτέου δ: ότι έν τή χώοχ τχΰτ») οί τόκοι τών δημοσίων χρεών 

>.ι·. τχ χοεωλΰσιχ ύπόχειντχι εις ειδικήν φορολογίαν. όπερβχίνουσχν ε
νίοτε χχί τχ IG ο)ο. Άλλά τί δύναται ή μικρά φορολογία αΰτη (ήτες 
δέν Οά ήτο, νομίζομε*/,  περιττόν νά έφηομόζετο χαί πχρ’ ήμΐν, μέχρι 
τής εποχής τής μετατροπής τών δανείων, άφοΰ αναγκάζεται τό κρά
τος σήμερον νά άποτΐη τούς συμπεφωνημένους βαρείς τόκους) άπίνχντι 
τών μεγάλων ποσών, χτινχ άναγκχιοΰσι διά τήν υπηρεσίαν τοΰ δημο
σίου χρέους χχί τά όποΐχ άναλογοΰσι ’ίσως πρός 40 ο)ο έπί τοΰ όλου 
προϋπολογισμού;
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κίνησις άνέρχεται τά 515 φρ., έν Γαλλίχ τά 300 φρ. και έν 
Γερμανία τά 270 φρ., έν Βελγίφ ή κίνησις αΰτη ύπερεπή- 
δησε καί αύτά τά 1050 φρ. Τό δημόσιον χρέος ώσαύτως 
δέν εύρίσζεται, ώς είς τάς άλλα; χώρας συμβαίνει, έξογ- 

κωμένον, διότι δέν έφθασεν άκόμη τά 2,000,000,000 φρ. 
Όφείλομεν δέ νά ποιήσωμεν γνωστόν, οτι άπαν τό χρήμα 

ούτο κατηναλώΟη είς παραγωγικά δημόσια έργα, άτινα 
πανταχοϋ όπου καί άν διαβή ό περιηγητής θαυμάζει, ιδίως 
δέ τούς λαμπρούς σιδηροδρόμους, οΐτινες τυγχάνουσιν ιδιο
κτησία τοϋ κράτους καί ών τό εισόδημα ταλαντεύεται με
ταξύ 90 καί 95 έκατομ. φρ. έξασφαλίζον τό ποσόν, οπερ 
ακριβώς άναγκαιοϊ πρός πληρωμήν τών τόκων και χρεωλυ- 
σίων τοϋ δημοσίου χρέους τής χώρας. Είς τήν λαμπράν δέ 

σχετιζώς κατάστασιν ταύτην τών οικονομικών τοϋ κράτους 
συνετέλεσεν, έκτός τών άλλων ποικίλων λόγων, καί ό είς 
τό έλαττον περιορισμός τών στρατιωτικών δαπανών, διότι 
έπί προϋπολογισμού άνεοχομένου τά 310,000,000 φρ., τό 

Ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών μόλις 45,000,000 φρ. όα- 
παν^ διά τήν άσφάλειαν τών συνόρων τής χώρας. Τό δη
μόσιον χρέος τοϋ Βελγίου ηυξησε ζαί τούτο άπό τού 1870 

κατά έν δισεκατομμύριον, άλλά τό χρήμα τούτο άποκλει- 
στιζώς κα&ιερώΘη πρός έπίτευξιν τοϋ ποθουμένου, διότι τά 
μεγάλα δημόσια έργα συνεπληρώθησαν πάντα, πρό πάντων 
δέ τό άριστον εκείνο σιδηροδρομικόν σύμπλεγμα. ' ς έκ τής 
ευάρεστου δέ ταύτης οικονομικής ζαταστάσεως ζαί οί τό
κοι, ούς τό Βέλγιον προ; τοΰ; δανειστάς του καταβάλλει, 

δέν ύπερβαίνουσι τά 4 ο/ο, άλλά κατέρχονται καί είς τά 
3 */ 2 ο[ο, φΟάνουσι δέ καί μέχρι τών 3 ο ο, έκτος τών αρ
χαίων δανείων τών συνομολογηθέντων μέ βαρύτερους τόκους.

ΓΑΛΛΙΑ. — Τό δημόσιον τής Γαλλικής Δημοκρατίας 
χρέος σύγκειται α') έκ διηνεκών δανείων pcrpetuels) δΓ 5 

δέν ΰποχρεοϋται ή χώρα έτησίως εί μή είς πληρωμήν τών 
τόκων μόνον, β') έκ τών ετησίων ζαλουμένων δανείων (an
nuities), διά τά όποια πληρώνονται κατ' έτος ώρισμένα 
ποσά, καΐ γ') έζ τών χρεωλυτιζών δανείων (amortissables), 
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δι’ όίτινα πληρώνεται κατ’ έτος ό τόκος καθώς και ώρισμέ- 
νος άριθμός ομολογιών κληρουμένων. 'Ως έκ τής φύσεως 
λοιπόν ταύτης τών δανείων και ώς έκ τής παρούσης δια

φοράς τών τρεχουσών τιμών προς έκείνας τής έκδόσεως αύ
τών, δύσκολ.ος καθίσταται ό ακριβής υπολογισμός τοΰ άλι
κου δημοσίου χρέους τής Γαλλίας. Καί ύπολογίζουσι μέν 

τοΰτο οί πλεϊστοι εις 36 σχεδόν δισεκατομμύρια φράγκων, 
άλλ’ ή γνώμη αϋτη είναι έπιδεικτική αμφισβητήσεων. "Ο

πως καί άν έχρ όμως τό πράγμα, ασφαλώς δύναται τις νά 
ειπν; οτι τό δημόσιον χρέος τής Γαλλίας δέν είναι μικρό

τερου τών τριάχοχτα ΰισεχατορρυρίων ! Οί καταπληκτικοί 
ούτοι άριθμοί χρεών, τόκων καί χρεωλυσίων τοΰ γαλλικού 
έθνους δέν είναι άλλο παρά άφ’ ένός μέν τό άποτέλεσμα 

τοΰ πολέμου τοΰ 1870—1871, δστις έστοίχισε πλέον τών 
10 δισεκατομμυρίων, άφ’ ετέρου δέ ή μανία τών μεγάλων 
έξοπλισμών καί τών μονίμων στρατών, έν μιά λέξει ή ιδέα 

τής περιβόητου άνταποδόσεως (revanche), δι’ήν ή Γαλλική 
Δημοκρατία δαπανα κατ’έτος 8ν δισεκατομμυρίου φρ. διά τά 
δύο πολεμικά της υπουργεία,καί διά τήν όποιαν άπό τοΰ 1 870 

άχρις ώρας έδιπλασίασε τό δημόσιον χρέος της, αύξήσασα 
τούς τόκους καί τά χρεωλύσια του κατά 860 σχεδόν εκα
τομμύρια ! Όπόσας ’Αλσατίας καί Λωραίνας δέν ήδύνατο 
άρα γε ν’άποκτήσγ, καί έκπολιτίση διά τών ποσών τούτων :

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.—Τό δημόσιον χρέος τής Γερμανίας κατά 
τάς άρχάς τοΰ έτους 1886, άνήρχετο είς φρ. 5^6,960,000, 
οί δέ τόκοι τούτου προσήγγιζον τά 20,150,000 φρ., άνευ 

χρεωλυσίων, υπέρ ών, ώς φαίνεται, δέν έπρονόησεν ακόμη 
ή πολεμική κεφαλή του άρχικαγγελαρίου. Έγένοντο δέ 
πάντα τά δάνεια ταΰτα κατά προοδευτικόν οϋτως είπεϊν 
τρόπον, διότι ένώ κατά τό 1869 τό δημόσιον χρέος τοΰτο 
άνήρχετο είς 72,000,000 μόνον μαρκών, κατά τό 1830 
άνήλθεν είς 220,000,000 καί τό 188 4 ύπερέβη τά 375, 
000.000 μαρκών. Περιττόν νά άποδείξτ) τις πόθεν έγεννήθη 
ή άνάγκη τοΰ πολλαπλασιασμού τών χρεών τούτων, άφοΰ 

πασίγνωστου τυγχάυει, οτι είς τώυ κυρίων αιτίων τής ση

μερινής ελεεινής καταστάσεως τής Εύρώπης, είναι αύτος 
ό πρίγκηψ Βίσμαρκ. "Οσον άφορα ιδιαιτέρως τό δημόσιον 
χρέος τής Πρωσίας, κατά τήν αύτήν έποχήν, άνήλθε τοΰτο 
είς 4,815,000,000 φρ., με τόκους έτησίους 160,000,000 
φρ. περίπου. Άπό του 1870 ή αϋξησις τών δημοσίων 
χρεών τής I ρωσσίας ύπερέβη, μέχρι τοΰ 1886, τά 3,218, 
000,000 φρ., άλλ’ είς τό ποσόν τούτο δέον νά άποδοθή 
καί ή πρός κατασκευήν τών σιδηροδρόμων γενομένη δαπάνη.

ΔΑΝΙΑ.—Τά οικονομικά τού κράτους τούτου ήδύναντο 

νά παρουσιάσωσι μέχρι τοΰ λήξαντος έτους άοίστην πραγ- 
ματικώς κατάστασιν, διότι άπό τοΰ 1870 τά χρέη τοΰ βα
σιλείου τούτου ήλαττώθησαν κατά 50,000,000 φρ. έπί ο
λικού χρέους μόλις άνερχομένου τά 275,000,000 φρ., καί 
τό εύάρεστον τοΰτο άποτέλεσμα ώφείλετο είς τόν περιορι
σμόν τών έξοπλισμών τής χώρας. ’Αλλά άπό τού παρελθόν

τος έτους, χάριν τών πολεμικών καί πάλιν προπαρασκευών, 
τά έλλείμματα έπανελήφθησαν είς τούς προϋπολογισμούς, 
καί τό τελευταΐον έλλειμμα τοΰ λήξαντος έτους ύπερέβη 

τά 15,000,000 φρ.
ΕΛΛΑΣ. — "Οτι καί παρ’ ήμΐν αί πολεμικα’ι προπαοα- 

σκευαί καί αί έπανειλημμέναι έκεΐναι επιστρατεύσεις παρέ
συραν, ένεκεν τής κακής εκτιμ,ήσεως τών περιστάσεων καί 
χάριν τής άποτυχίας τών ενεργειών τών κυβερνητών μας 
πρός πλήοωσιν τών έθνικών πόθων, τό κράτος έμπροσθεν 
τοΰ στομίου τοΰ οικονομικού βαράθρου, ούδεμία ύπάρχει 
άμφιβολία. Ένφ πρό τού έτους 1880 οί προϋπολογισμοί 
τής Ελλάδος δέν είχον ούδέποτε ύπερβή τά 4θ,000,000 

δραχμών, κατήντησε-σήμερον νά ύπερδιπλασιασθώσι και νά 
πλησιάσωσι, διά τό στρογγύλον τού αριθμού, τά 100,000, 
000 δρ. Ώς δέ γνωστόν, δάνεια έπί δανείων συνωμολογή- 
θησαν παρά τών κατά καιρούς κυβερνήσεων, άπό τοΰ 1870 
καί έντεΰθεν, έως δτου ίπλησιάσαμεν τά 500.000,000 δρ., 

άτινα καί ύπερέβημεν αΖχρις ώρας. Διά ταΰτα πάντα άπο- 
τίομεν κατ’ έτος, διά τόκους καί χρεωλύσια, 36 δλόκληρα 
εκατομμύρια δρ., ήτοι τό */ 3 σχεδόν τοΰ προϋπολογισμού
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τής χώρας. Διά τά δάνεια ταϋτα πληρώνονται βαρύτατοι 
τόκοι, καί ούδεμία έλπίς υπάρχει, έάν δέν έζασφαλισθώσιν 

έπί τινα έτη τά ισοζύγια, δτι Οά έπιτευχθή ή ποθητή με
τατροπή τών ποικίλων δανείων μας πρδς καλλιτίρευσιν τών 
οικονομικών μας. Μέχρι τής εποχής δμως ταύτης, καί διά 
τδν κύριον καί συμφέροντα σκοπόν ήμών, άνάγκη πάσα νά 
περιορισθώσιν αί στρατιωτικά! ήμών δαπάναι, α'ίτινες πλη- 
σιάζουσι τά 20,000,000 δραχ. πλέον τοϋ */ 5 δηλαδή τοϋ 

ολου προϋπολογισμού τής χώρας.

ΙΣΠΑΝΙΑ.—Τά οικονομικά τής Ισπανίας ουδέποτε εύ
ρέθησαν ε’ις εύάρεστον κατάστασιν, πρδ πάντων μάλιστα 
άπό τής βασιλείας τής Ίσαβέλας, άφ’ής τά ετήσια ελλείμ
ματα διεδέχθησαν άλληλα, διό καί καθ' έκάστην παρί- 
σταντο άνάγκαι νέων δανείων, μέχρις οτου τό δημόσιον 
χρέος κατήντησε νά ύπερβίί τά (> δισεκατομμύρια, μέ έτη- 
σίους τόκους ύπερβαίνοντας τά 24",000,000 καί χρεωλύ
σια έτερα 40,000,000 φρ., άτινα έν συνόλω άνέρχο^ται 
εις τό */ 3 τοϋ δλου προϋπολογισμού τής χώρας, άναβιβαζο- 
μένου εις 8 δΟ,ΟΟΟ,ΟίΐΟ φρ. Κατά τά τελευταία ταϋτα έτη 

ήοχισε νά ύποφώσκη καλλιτέρευσίς τις εις τά οικονομικά 
τής 'Ισπανίας, κκί πολλά δημοσίας ώφελείας έργα συνετε- 
λέσθησαν. Ούχ ήττον και έν τή χώρα ταύτη ή άνάγκη τοϋ 
περιορισμού τών δαπανών τών δυο πολεμικών ύπουργείων 
καθ' έκάστην γίνεται έπαισθητή, καί σπουδαΐαι σκέψεις 

παρά τών πολιτικών αύτής άνδρών άνακοινοϋνται είς πάν- 
τας τούς κύκλους, δπως έπιτευχθή ή έλάττωσις αυτή καϊ 
μή κατασπαταλώνται τοϋ λοιπού πλέον τών 200,000,000 
φρ. κατ' έτος διά τήν στρατιωτικήν τής 'Ισπανίας όργά- 
νωσιν.

ΙΤΑΛΙΑ.—Καί ή Ιταλία, κατ'έξαίρεσιν, κατώρθωσε 
πρό δεκαετίας νά τακτοποίηση τά οικονομικά της. Μ·- 
ταζυ τών άλλων ποικίλων προόδων της ή διαρρύθμισες αΰτη 
κατέχει ίσως μίαν τών πρώτων θέσεων. Άπό τοϋ 1860 οί 
προϋπολογισμοί τής ’Ιταλίας έβαιναν μετ’ άκατκλογίστου 
αυξήσεως τών έλλειμμάτων. Ή άναγ/.αστική κυκλοφορία
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εύρίσκετο είς τήν ήμερησίαν διάταξιν. Τώ 1862 τά ελλείμ
ματα είχον ύπερβή τά 450,000,000 φρ. Έκτοτε διάφοροι 
οίκονομικαι μεταρρυθμίσεις έπέφερον τήν σημερινήν άνθη- 
ράν, δυνάμεθα ε’ιπεΐν, κατάστασιν, καθόσον καί ή άναγκα- 
στική κυκλοφορία ήρθη άπό τού 1881, καί τά περισσεύματα 

έν τοΐς προϋπολογισμοΐς έξευρεθησαν, καί οί βαρείς φόροι 
έτροποποιήθησαν μεταβληθέντες είς ήττον έπαχθεΐς, καί 

πλεΐστα δημόσια έργα κατεσκευάσθησαν καί ή στρατιω
τική καί ναυτική σύνταζις τής χώρας δέν παρημελήθη. 

Ταϋτα δέ πάντα συνετελέσθησαν, διότι ή 'Ιταλία έπί κε
φαλής συνέπεσε νά έχη άνδρας τίμιους, εύσυνειδήτους καί 
πρό παντός έπιστήμονας, είδότας τά τής οικονομικής καί 
καιροφυλακτοϋντας πάσαν εύκαιρίαν πρός έζασφάλισιν τής 
προόδου τής χώρας καί εύόδοσιν τών ύπερτάτων συμφερόν
των τής πατρίδος των. Καί δέν γνωρίζομεν μέν άκόμη ό
ποια εύάρεστα άποτελέσματα θά έπιφέρη ή συμμετοχή τής 
Ιταλίας είς τά τής γνωστής τριπλής συμμαχίας, δι" ής 
πολλάς ύποχρεώσεις στρατιωτικάς άνέλαβεν αΰτη, ούτε εί
ναι δυνατόν νά προίδωμεν πού θά καταλήξη ή αποικιακή 

πολιτική τής ’Ιταλίας, άλλ' είναι γνωστόν οτι επί τοϋ πα
ρόντος τά δύο πολεμικά της υπουργεία δέν δαπανώσι πολύ 

περισσότερον τών 315,000,000 φρ., έπί προϋπολογισμού 
άνερχομένου τό 1.800,000.000 φρ. περίπου. Καί έν τού- 
τοις, ένώ άπό τού 1 884 τά περισσεύματα έπροικοδότη- 

σαν τούς προϋπολογισμούς δι’ αρκετών έκατομμυρίων, 
ό έφετεινός έκοσμήθη δι' έλλείμματος άνερχομένου εις 
4 3,000,000 φρ. Είναι άραγε τούτο κακή απαρχή τής 
έγκαινιάσεως τής νέας πολεμικής πολιτικής; Τό δημόσιον 
τής Ιταλίας χρέος ύπολογίζεται κατά προσέγγισιν δτι 
άνέρχεται είς 12,000,000,000 φρ., οί δ'έτησίως άπο- 
τιόμενοι τόκοι ύπερβαίνουσι τά 550,000.000. Εύκολον 
είναι οί άριθμοί ούτοι νά πολλαπλασιασθώσι καί μεταβλη- 
θώσι διά τής μεταβολής καί προτιμήσεως νέων άρχών, δια

φόρων τών μέχρι τοΰδε παραδεδεγμένων.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ.—Είς 2,300.000,000 φρ. άνέρχεται τό δη
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μόσιον χ?έο; τής 'Ολλανδίας, τό δέ ποσόν τών ετησίων τό
κων υπερβαίνει τά 70,000.000, άν καΐ οί τόκοι ουτοι δέν 
είναι μεγάλοι, περιστρεφόμενοι μεταξύ 2 \/2 καί 4 τοΐς ο|ο. 
Η ύπηρεσία τών δύο πολεμικών ύπουργείων καΐ έκείνη τών 

δανείων καταβροχθίζουσι καΐ έν τώ κράτει τούτω πλέον 

τοϋ ήμίσεος τοϋ προϋπολογισμού, άνερχομένου εις 280,000, 
000 φρ., κατά το τρέχον έ'τος. Ή οικονομική κατάστασις 
τής 'Ολλανδίας, προ ολίγων άκόμη έτών, ήτο ανθηρά, 
άλλά κατά τούς τελευταίους ένιαυτούς, ένεκεν τών πο
λεμικών προπαρασκευών κυρίως, οί προϋπολογισμοί τής 
χώρας ήρχισαν νά παρουσιάζωσιν ελλείμματα, κατά δέ τό 
τρέχον έτος θά άνέλθωσι ταΰτα είς 37,500,000 φρ.περίπου.

ΑΓΓΛΙΑ.—Το δημόσιονχρέος τής’Λγγλίας άνήοχετο κατά 

τό 1857 ε’ις 83 1,532,0(>() λίρας στερλίνας, ένώ κατά τό πα
ρελθόν έτος δέν ύπερέβαινε τά 713,000 000, ήτοι φρ. 
17,830,000,000 περίπου, διά τήν υπηρεσίαν τών όποιων 
δαπανώνται έτησίως 28,000,000 λ. στερ., ήτοι 680,000, 

000 φρ. Ή σημαντική έλάττωσις αυτή τοϋ δημοσίου τής 
Αγγλίας χρέους οφείλεται είς τόν μέγαν πλούτον τής χώρας 
καΐ είς τήν άρίστην οικονομικήν αύτής όργάνωσιν. Ό 
προϋπολογισμός τοϋ τρέχοντος έ'τους άνέρχεται εις 90.000. 
000 λιρών περίπου, τά δέ υπουργεία τών στρατιωτικών καΐ 
ναυτικών κατασπαταλώσι τό '/3 τοϋ όλου προϋπολογισμού.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ.—Έπί προϋπολογισμού 138,653,331 φρ. 
διά το τρέχον έτος, ή ύπηρεσία τών δανείων καΐ χρεωλυ- 
σίων καΐ έν τή χώρα ταύτη καταβροχθίζει 59.277,675 φ,υ. 
ήτοι 42 ο/ο περίπου, διότι τά διάφορα δάνεια τοϋ βασιλείου, 
άπο τής συστάσεώς του μέχρι τής εποχής ταύτης, ύπερ- 
βαίνουσι τά 800,000,000 φρ. Τά δάνεια ταΰτα πάντα συ- 

νωμολο,ήθησαν μετά τό 1870 χάριν πολεμικών σκοπών, ό 
δέ προϋπολογισμός τοϋ ύπουργείου τών στρατιωτικών υ
περβαίνει τά 3",<)00,iH'() φρ.

ΡΩΣΙΑ.—Καί τής χώρας ταύτης τό δημόσιον χρέος έ- 
ξογκώθη διά τούς αύτούς λόγους, ύπερβάν ήδη τά 18,030, 
000,0()0 φρ. δι’ ά άποτίονται έτησίως είς τόκους καΐ 

χρεωλύσια πλέον τοϋ 1,050,000,000 φρ. έπί προϋπολογι
σμού άνερχομένου τά 882,000,000 ρουβλίων, ήτοι 3,500, 
OOOjOOu φρ. περίπου. Αί πολιτικαΐ περιπλοκαί καΐ αί πο
λεμικά! διαδόσεις ήνάγκασαν καΐ τήν μεγάλην ταύτην επι
κράτειαν νά δαπανή άπό τινων έτών έτησίως έν σχεδόν 

δισεκατομμύριον φρ. διά τόν στρατόν καΐ τό ναυτικόν της, 
νά μή δυνηθή δέ νά προβή είς τήν μετατροπήν τών δα
νείων της. δι’ ής θά έπήρχετο άνακούφισίς τις είς τήν δυ

σάρεστου τών οικονομικών της κατάστασιν.
ΣΕΡΒΙΑ. — Τό δημόσιον χρέος ταύτης ύπερβαίνει τά 

250,000,000 φρ. έκτός τών κυμαινομένων χρεών άνερχομέ- 
νων καΐ τούτων είς 32,000,000 περίπου. Τά δάνεια ταΰτα 

συνωμολογήθησαν έντός δεκαετίας μόνον. Έν γένει τό 
πνεύμα τής στρατοκρατίας υπέχει τήν εύθύνην τής κατα- 
στάσεως ταύτης, ήτις πολύ άπέχει τοΰ νά είναι ανθηρά. 
Τό ήμισυ και πλέον τοϋ προϋπολογισμού δαπανάται διά 

τήν ύπηοεσίαν τών δανείων καΐ τοϋ ύπουργείου τών στρα

τιωτικών.
ΤΟΥΡΚΙΑ.—Μετά τήν κατά τό 1881 γενομένην μετα

τροπήν τών δανείων, τό δημόσιον χρέος τής χώρας ταύτης 

περιωοίσθη είς 106,500,000 περίπου λιρ. στερ. άντί τών άρ- 
χικών 191,000,000. Τά χρεωλύσια περιώρισαν τούτο έτι 
μάλλον, καΐ σήμερον δέν πιστεύομεν νά ύπερβαίνγ έν συνόλω 
τά 2,500,000,000 φρ. Ούχ ήττον καΐ μετά τήν σπουδαίαν 

έλάττωσιν ταύτην τών χρεών τοϋ οθωμανικού κράτους, 
τά ελλείμματα δέν έπαυσαν νά συνοδεύωσι τους ετησίους 
προϋπολογισμούς, κατά τό τρέχον ύέ έτος τό έλλειμμα 
θά ύπερβή τά 3,000,000 λιρών στερλ., ήτοι 75,000, 
000 φρ. έπί προϋπολογισμού πλησιάζοντας τά 500,000, 
000 φρ. Τά οικονομικά τής χώρας ταύτης περιήλθον είς τό 
αδιέξοδον, οί δέ λόγοι τυγχάνουσι τοσοΰτον γνωστοί, ώστε 
περιττόν θά ήτο νά ένδιατρίψή τις επ' αυτών ιδιαιτέρως.

Τοιαύτη έν όλίγοις ή οικονομική τών εύρωπαίκών εθνών 

κατάστασις. Ό προορατικός παρατηρητής διακρίνει άπό 
τοΰδε είς τόν όρίζοντα έκάστου έξ αύτών μικρά νεφελώδη
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σημεία, άτινα Οά έπιφέρωσι μετ' ού πολύ καταιγίδας και 
μετ’ αύτών την κατάπτωσιν έκείνην, ήτις έπακολουθεΐ συ
νήθως μετά τήν χρεοκοπίαν. Πρό δεκαοκταετίας ό λόρδος 
Στάνλεϋ έλεγεν, οτι «έάν αί στρατιωτικαί ποοπαρασκευαί 
• καϊ οί μεγάλοι εξοπλισμοί τής Εύρώπης δέν πρόκειται νά 
»έχωσιν ώς συνέπειαν τόν πόλεμον, τότε βεβαίως θά έχω 

»σιν ώς επακολούθημα τήν χρεωκοπίαν τών έθνών». Καί 
πραγματικώς, έάν σήμερον άπήτουν οί δανεισταί τήν ολο
σχερή πληρωμήν τών όφειλομένων αύτοΐς παρά τών έθνών, 
είναι βεβαιότζτον, δτ« ούδέν τούτων ήθελε δυνηθή νά άν- 
ταποκριθή.Μετκ τήν ηθικήν άκμήν τής Εύρώπης έπέρχεται 
ή ύλική παρακμή της, καί άπό τοΰδε αί λάμπουσαι ίσχυραί 
ακτίνες τοΰ προοδευτικού καί μεγαλουργοΰντος φωτός ήρ- 
χισαν νά έξαβθενώσι διά τόν παλαιόν τούτον κόσμον, ένώ 
διά τήν νέαν άκόμη 'Αμερικήν ύποφώσκει μόλις τό λυκαυ

γές τών λαμπρότερων ημερών. Καί όμολογουμένως τά 
πάντα έν τή νέα γή έκείνη, καί ή τοΰ πληθυσμού κίνησις 
καί ή τοΰ έμπορίου καί ή τής βιομηχανίας καί ή τής ναυ
τιλίας καί ή τής γεωργίας, παοουσιάζουσιν έκτακτον πρόο
δον καί συνεπιφέρουσιν ανυπολόγιστον πλούτον άπό εικο
σαετίας. Εις τί δέ άλλο δύναται τις νά άποδώση τά κα- 
ταπληκτικώς εύάρεστα άποτελέσματα ταύτα, εί μή είς τήν 
ανυπαρξίαν τών μονίμων στρατών, δι’ ής οίκονομούνται 
κατ’ έτος πλέον τών 5,000.000,000 φρ. καί είς τήν μή 
ύφισταμένην ύποχρέωσιν πρός καταβολήν τόκων καί χρεω
λυσίων, δι’ ών κερδαίνεται ώσαύτως έτησίως παραπλήσιον 

περίπου ποσόν, εις τήν προστασίαν τέλος τής ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας, είς ήν άφέθησαν έλεύθεραι αί ίκαναί χεϊρες, 
μή δεσμευθεϊσκι δι' οπλών καί πυοίτιδος, καί δι' ής τά 
πάντα έν τή εύδαιμονούση ταύτη χώρα ένεργοϋνται έπιτυ. 
χέστατα ;

Είναι εύκολον, νομίζομεν, νά ύπολογίση τις τί ήδύνατό 
νά κατορθωθή έν τώ εύρωπαϊκώ κόσμω διά τών εκατόν 
τεσσαράκοντα σχεδόν δισεκατομμυρίων, άτινα τά διάφορα 
έθνη αύτού όφείλουσι, καθώς καί διά τών κατ’ έτος πλη- 

ρωνομένων πρός τοΰτο τόκων καί χρεωλυσίων I Έν μέν τή 
’Αμερική τό δημόσιον χρέος πλησιάζει νά άποσβεσθή, ή 
μάλλον άπεσβέσθη διά τής καταπαύσεως τών δαπανών 

πρός τό έςοπλίζεσθαι καί τής ζαταργήσεως τών μονίμων 
στρατών, αί δέ μεγάλαι πρόοδοι γίνονται διά τών βιομη
χανικών έφευρέσεων καί τής έκμεταλλεύσεως τής γής, ένφ 
έν τή Εύρώπη πάντα τά έθνη, οσα θέλουσι νά ζήσωσιν, 
είσί καταδεδικασμένα νά κρατώσι τό οπλον έφ’ οοου ζωής, 
καί αί πρόοδοι τής εποχής συνίστανται είς τήν έφεύρεσιν 
καταστρεπτικωτέρων οπλών, εύφλεκτωτέρων ύλών καί ά- 
προσβλητοτέρων θωρηκτών ! «Ό πόλεμος είναι αναπό
φευκτος··, λέγουσιν οί πολλοί, διότι άδύνατον νά λυθώσι 
διαφοροτρόπως τά διεθνή ζητήματα, ούτε δυνατόν νά ά- 
φοπλισθή άλλως ή μεγαλειτέρα μερίς τών εύρωπαϊκών 
κρατών. Άλλ' αί δοξασίαι αύται είσίν άφηρημέναι. διότι 
καί άνευ μαχών καί αίματος δυνατόν νά λύώνται αί διε
θνείς διαφοραί, καί μ'δλους τούς πεισματώδεις άγώνας, εί
ναι άποδεδειγμένον, ό'τι πάντοτε έζηκολούθησαν οί μεγάλοι 
έξοπλισμοί, άφοΰ οί σημερινοί τοιοΰτοι ούδέν άλλο τυγ- 

χάνουσι παρά άποτέλεσμα τών πολέμων τοΰ τελευταίου 

αίώνος.
Ή έκ τοΰ κινδύνου λοιπόν τής χρεοκοπίας σωτηρία 

τής Εύρώπης μόνον διά τής έπιβολής τής ειρήνης δύναται 
νά έπιτευχθή. Τήν δέ ειρήνην ταύτην μόνοι οί λαοί, έν τή 
άπεριοοίστω ίσχύϊ αύτών, δύνανται νά έπιβάλωσιν είς έκεί
νους οί όποιοι τούς κυβερνώσιν. Ή πλειοψηφία τών έπί γής 
ανθρώπων προτιμά τήν ειρήνην, διότι άφ’ ής ό άνθρω
πος σκέπτεται, γράφει καί όμιλεΐ έξεφράσθη πάντοτε ύπέρ 
αύτής. Οί λαοί άδύνατον πλέον νά βαστάσωσι τά άβάστα- 

κτα ταϋτα βάρη, άδύνατον νά έξακολουθήσωσι μοχθοΰντες 

νυχθημερόν πρός πληρωμήν τών τόκων καί χρεωλυσίων τών 
έπιβαρυνόντων αύτούς δανείων , άδύνατον νά κατορθώ- 
νωσι νά άποζώσι τά τέκνα των έκ τών ύπολειπομένων 

αύτοΐς περισσευμάτων, μετά τήν πληρωμήν τών κατα- 
θλιπτικών φόρων, άδύνατον νά έξακολουθώσι νά προσφέ- 
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ρωσι τά τέκνα ταΰτα ίλοκαύτωμα υπέρ τής ιδέας τής 

προστασίας των συμφερόντων τής πατρίδος, ήτις ποσώς, 
νομίζομεν, δέν πραγματοποιείται, έάν χίλιοι σφριγώντες 

νέοι καθ' έκάστην ημέραν, κατά τούς υπολογισμούς τοΰ κ. 
Flaiumarion. πίπτωσι νεκροί έπί τοΰ πεδίου τών μαχών !

Οί λαοί καθήκον έχουσι νά ζητήσωσι την έξασφάλισιν 
τής ειρήνης, όπως δι’ αύτής έπωφεληθώσιν άνταλλάσσοντες 

τά προϊόντα των, πλουτίσωσιν, έξοφλήσωσι τάς όφειλάς 
των καί τέλος κρατήσωσι καί αίσθανθώσι πέριξ αύτών τά 

προσφιλή τών οικογενειών των μέλη, άτινα θέλουσι δώσει 
αυτοϊς χεϊρα βοήθειας πρός πλήοωσιν τοΰ εύγενοΰς αύτών 
σκοποΰ. Οί χρόνοι τής βαρβάρου εποχής παρήλθον πλέον, 
δ δέ πολιτισμός τότε θέλει φθάσει είς τό ύψιστον αύτοΰ 
σημεϊον, όταν δυνηθή νά κατασυντρίψω τά έγερθέντα κα
τάμεστα οπλών καί πυοίτιδος μεταξύ τών κρατών καί τών 

ατόμων προτειχίσματα καί όταν κατορθώση νά άντιτάξη 
τήν φιλανθρωπίαν απέναντι τής βίας καί τήν εύδαιμονίαν 
απέναντι τής καταστροφής. Τότε βεβαίως ό πολιτισμός θά 
καθοδηγήση τούς λαούς πρός παραδοχήν τών όρων, ούς άπό 
τοΰδε εύτυχώς βλέπομεν προτεινομένους είς ξένα Κοινοβού
λια παρά σοφών καί γενικής φήμης τυγχανόντων άνδρών. 
Ούτως έπ' έσχατων, έν τή ’Αμερικανική Γερουσία, έν τών 
μελών αύτής. ό διάσημος κ. Άλλισων, είσήγαγε πρότασιν 

νόμου περί συστάσεως διαρκούς διαιτητικού δικαστηρίου, έπι- 
φορτισθησομένου διά τής έντολής περί φιλικού κανονισμού 
τών έγειρομένων διαφορών μεταξύ τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών, τής Μεγάλης Βρεττανίας καί τής Γαλλίας. Σημειω- 
τέον δέ ότι έν Άγγλίρι, καθώς καί έν Γαλλία, ό τύπος έ- 
φάνη γενικώς καί κατά παμψηφίαν κλίνων πρός παραδοχήν 
τοιαύτης ιδέας, τά μάλα κοινωφελούς καί λαοσωτηρίου.— 
Έσεται άραγε τό παράδειγμα τοΰτο ή άπαρχή συστάσεως 
παραπλήσιων άμφικτυονικών συνεδρίων είς πάσας τάς γω
νίας τού κόσμου ; Οί άνθρωποι, μ’ όλα τά ελαττώματα 
καί τά πάθη αύτών, δέν είναι αδύνατον νά ζήσωσιν έν 
διηνεκή ειρήνη διά διεθνών συμβάσεων καί διά διεθνούς δι

καστηρίου. Έάν δ’ άχρι τούδε τά έθνη δέν άνεγνώρισαν 
ύπεράνω αύτών μεγαλειτέραν δύναμιν, άλλα διά τοΰ ξίφους 

έλυον τά μικρότερα ζητήματα φιλοτιμίας, καθώς καί τούς 
γορδίους αύτούς δεσμούς, είναι δυνατόν σήμερον εύκόλως 
νά άναγνωρίσωσι τήν δύναμιν όλων τών εθνών συνηνωμέ- 
νων, τήν βασισθησομένην έπί τής ίσότητος καί τής δικαιο
σύνης, έπί τώ ώφελίμφ τέλει τοΰ κοινού πάντων συμφέ

ροντος.
Διά τού διεθνούς οθεν δικαστηρίου καταργοΰνται οί πό

λεμοι, άποκαθίσταται καί έξασφαλίζεται ή μεταξύ τών 

εθνών ισορροπία καί τό ούσιωδέστερον σώζονται ταΰτα έκ 
τής επικείμενης χρεωκοπίας. Όποια δέ θά ώσι τά μεταγε
νέστερα άποτελέσματα τής διηνεκούς ειρήνης, έκτος έκεί
νων άτινα θά έπέλθωσιν άμέσως, τυγχάνει έκ τών προτέρων 
γνωστόν, διότι ή Ιδέα τών έθνικοτήτων διά τοΰ χρόνου θά 
έκλειψη καί θά άντικατασταθή διά τής ιδέας τής άνθρω- 
πότητος.

Ε. ΕΜΙ1ΕΙΡΙΚ0Σ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ

Μεταξύ τών δύο τούτων χωρών ύπάρχουσι τόσα σημεία 
συγκρίσεως είς αναμνήσεις, ώστε ούδέν τό παράδοξον, έάν 

τό πνεύμα έκ τής 'Ελλάδος πρός εήν Ελβετίαν όδηγή. Η 
ιδέα τοΰ λαού, καί προαγομένη καί οπισθοδρομούσα, μένει 
πάντοτε είς τήν αύτήν βάσιν. Καί όταν σπεύδη πρός την 
ιστορικήν έξέλιξίν της, καί όταν καταπονήται έν τή δοκιμα
σία της, άπανταχοΰ άντλεϊ τά πορίσματα αύτής έκ τών θε
μελίων τής εθνικής ζωής. Άπό τοιούτων δεδομένων θαυ
μάζομε·? τόν μικρόν τών Άλπεων λαόν, γνωρίζοντα το μυ
στήριον τής επιβολής του είς τό κέντρον τής Ευρώπης και 
άποροΰμεν διά τόν ελληνικόν, λησμονοΰντα έαυτόν εις το 
άκρον αύτής. Ποσάκις ή σαλπιγξ τής έλευθερίας έκράτη- 
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σεν είς σεβασμίαν άπόστασιν τού; πέριξ τής "Ελβετία; πο

λεμικούς κολοσσούς!
Άλλ’ ό σκοπέ; τή; παρούση; μελέτη; δέν είναι τόσον 

εύρύς, ώστε νά περιλάβ/) όλα τα Φαινόμενα τής έλληνικής 
καί έλβετική; ζωής. Θά περιορισθή εί; μόνην την οικονο
μικήν έποψιν τη; καί ταύτην άπό τών γενικωτέρων πορι
σμάτων τη;. ΙΙώς συμβαίνει, οτι ό έλβετικός λαό;,κατά τό 

τρίτον περίπου ών πολυπληθέστερο; τοΰ ελληνικού (2,846, 
104 ; 2,067,000), έξήγαγεν έν έτει 1885 έμπορεύματα 
άζία; 596,486,123 φράγκων, ένώ ό ελληνικό; έν έτει 1887 
έξήγαγε τοιαΰτα άζία; 124.390,649 δραχμών ήτοι 93, 

000,000 φράγκων ; 'Ενώ δ’ άφ’ ένό; ή σύγκρισι; δέν περι
λαμβάνει καί τήν φυσικήν αυξησιν τή; ελβετική; έξαγω
γής κατά τήν διετίαν 1886-1887, άφ' έτέρου άναλόγω; 
τού άριθμού τών άνθρώπων. οΐτινες δημιουργούσι τόν εξα
γόμενον πλούτον τών δύο εθνών, έπρεπε κατά τό σύστημα 
τής Ελβετίας νά έξαγκγη ή Ελλάς 432 έκατομ. φρ. ήτοι 
πενταπλάσια σχεδόν τών όσων έξήγαγε, και κατά τό σύ
στημα τής Έλλαδος έπρεπε νά έξαγάγη ή "Ελβετία 170 

έκατομ. φρ. ήτοι όλιγώτερον τού τρίτου τών όσων έξήγαγε.

Καί τής οικονομικής άντιθέσεως ή σπουδαιότης έπιτεί- 
νεται έτι μάλλον, άμα ώς ληφθή, ύπ' όψιν τό κλίμα τών 
δύο χωρών καί ή γεωγραφική αύτών θέσις. Ή Ελλάς ανοι
κτή εί; τόν δρόμον τριών ήπείρων, ή Ελβετία έσφηνωμένη 
εί; τήν κορυφήν τών Άλπεων, άνοίγουσι τά; δέλτου; τού 
έξαγωγικού έμπορίου των είς εκείνους οί όποιοι δύνανται νά 
άναγινώσκωσι μεταξύ τών γραμμών αύτών. "Οποία μεταξύ 
τών δύο λαών άπόστασις εις τό πόρισμα τούτο τής δρα
στηριότητας τής έθνικής ’. Ζητήσατε τά αίτια είς τόν ορ
γανισμόν τών δύο χωρών. Ένώ τό βάδισμα τής "Ελλάδος 
περιπλέκεται έντός τών περιβαλλόντων αύτήν μεγαλοπρε
πών ενδυμάτων, ή Ελβετία πορεύεται είς τόν άπλούν δρό
μον τής λαϊκής αλήθειας καί δεικνύει όποια δύναμις έν 
αύτή κατοικεί.

Ή άπογραφή τών κυριωτέρων ειδών, έξ ών άποτελεϊται 

ή έλβετική καί ελληνική έξαγωγή, δύναται νά δώση τήν 
γενικήν έννοιαν τών στοιχείων, είς ά στηρίζεται τό δη
μιουργικόν τών δύο λαών πνεύμα. Τοιουτοτρόπως μεταξύ 

τών διαφόρων ειδών τής έλβετικής έξαγωγής προέχουσι τά 
έξής .-^Κεντήματα 88,737,549 φρ., ωρολόγια 81,838,225 
φρ., τυρός, βούτυρον καΐ γάλα 75,1 36,263 φρ., μεταξωτά 
ύφάσματα 70,683,825 φρ., μεταξωτά νήματα 65,157,406 

φρ., μεταζωταί ταινίαι καί ήμιμέταξοι 28,472,905 φρ., βαμ
βακερά ύφάσματα 50,677,368 φρ., βαμβακερά νήματα 22, 
322,437 φρ., κτήνη 20,26 1,677 φρ., μηχαναί 18,156,605 
φρ., κλπ. — Μεταξύ δέ τών διαφόρων ειδών τής έλληνικής 
έξαγωγής προέχουσι τά έξής: Σταφίδες 57.057,840 δρχ., 
μεταλλίτιδες 17,630,382 δρ., οίνοι 5,062,5>9 δρ., μό
λυβδος 4,324,414 δρ., ελαιόλαδα 3,535,821 δρ., καπνός 
2,317,837 δρ., σύκα 2,076,872 δρ., σπόγγοι 2,073,324 
δρ., βάλανοι 1,319,067 δρ., έλαϊαι 1,055,914 δρ., κλπ.

Συγκρίνοντες τά κυριώτερα τής έλβετικής έξαγωγής πρός 
τά κυριώτερα είδη τής έλληνικής,παρατηροΰμεν ότι ή έθνι- 

κή δραστηριότης έν μέν τή πρώτη έχει μάλλον βιομηχανι
κόν χαρακτήρα, έν δέ τή δευτέρα μάλλον γεωργικόν. Ό 
άνθρωπος παράγει λοιπόν πλειότερα τής γής. Ό μικρόκο- 
σμος,όστις κατοικεί έν τώ εύθράστω αύτω όντι, ύποτάσσει 
τήν φύσιν καί γνωρίζει νά θαυματουργή. Ή Ελβετία δέν 
έχει μεταλλεία, δέν έχει λιμένας, δέν έχει τό γόνιμον έδα

φος τών εύνοηθέντων έπί τού ήμετέρου πλανήτου τόπων 
καΐ ομω; πόσους τοιούτους άφίνει όπισθέν της ! Τό φαινό- 
μενον οφείλεται εί; τήν ιδέαν τοΰ λαού, ήτις δραστηρίως 
κινεί τήν έθνικήν ΰπαρξιν. Ύπό τάς εμπνεύσεις τής ιδέας 
ταύτης άνεπτύχθη έν 'Ελβετία δ τελειότερος οικονομικός, 
βιομηχανικό; καί παιδαγωγικός οργανισμός, διεμορφώθησαν 
τάσεις μεταξύ τών διαφόρων κοινοτήτων, όδηγούσαι άπό 

προόδου εί; πρόοδον, καί κατηρτίσθη πάσα ή χώρα είς με
γαλουργόν σύνδεσμον τής έξοχή; καί τής πόλεως, τού κε
φαλαιούχου καί τού εργάτου. Κεφάλαιον εύθηνόν, έργασία 
εύθηνή, ζωή βύθηνή, στρέφονται περί τόν άξονα τής λαϊ- 
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κης πρωτοβουλίας, έξ ής δημιουργεϊται τό οικονομικόν τής 
Ελβετίας μεγαλεϊον.

’Απέναντι τοιαύτης καταστάσεως τί έχει νά δείξη ή 
Ελλάς ; Καί ή οικονομική σύνταξίς της καθυστερεί καί 

71 βιομηχανική της επίσης. Περί παιδαγωγικής ούδείς λό
γος. Κεφαλαίου ακριβόν, εργασία ακριβή, ζωή ακριβή, ύπό 
συγκεντρωτικήν κηδεμονίαν, ήτις θά ήτο ή γελοιωδεστίρα 
άν δέν ήτο συνάμα καί ή δολιωτέρα, ιδού ή γενική τής 

'Ελλάδος εΐκών. Βαδίζουσα εις στενήν οδόν, αναγκάζεται 
άπό καιρού είς καιρόν νά διώκν) τούς βασιλείς της όπως 
αναπνεύση/Ολος αυτός ό περιλάλητος συνταγματισμός της 

είναι φαντασμαγορία. Ή πραγματική άνάπτυξις τού έθνους 
απολλυται έν τφ μέσφ τών χυδαίων τύπων, οϊτινες τό 
παραπλανώσι. Κατ' ακρίβειαν τό έθνος διηρέθη εί; δύο 
τάξεις, είς έκμεταλλευτάς καί εκμεταλλευόμενους. "Οσον 
θελουσιν άς κρύπτωσι τόν διαχωρισμόν τούτον ύπό τά ψευδή 

χρώματα τής νομοθετικής ίσότητος. Ή πλάστιγξ αύτής 
πάντοτε κλίνει έκ τού ένός μέρους καί ό τόπος πρό καιρού 
κυβερνάται όλιγαρχικώς. Θέλετε αποδείξεις ; 'Τπάρχουσιν 

έπισημόταται είς τάς βίβλους τής έπικρατείας άναγεγραμ- 
μέναι. Ή άπάντησις περιέχεται πλήρης είς τούς επομένους 
έξ αύτών άριθμούς :

Ελβετία 596 000,091) φρ. έςκγωγή, 46.000,00 » δημοσία δαπάνη 
Ελλάς I24,000,0j0 δρ έςαγωγή, 94,000,000 δημοσία δαπάνη

Ενφ ό πληθυσμός τής 'Ελλάδος είναι κατά τό τρίτον 
μικρότερος καί κατά τό εξαπλάσιου πτωχότερος τού τής 
Ελβετίας, πληοόνει έν τούτοις διπλάσια διά τήν πολιτείαν 
του ποσά.Ιδού ό δάκτυλος έπί τής πληγής. Χειρουργοί ίδι- 
κόν σας έργον είναι τόρα. Έάν ήξεύρετε πόθεν νά άρχίση- 
τε ! iWa οϊχογοιιιχή πολίτικη είναι αναπόφευκτος, άν πρό
κειται νά ζήσγ ή Ελλάς,

ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟΎ ΣΤΑΛΙΟΎ ΤΙΙΣ ΓΓΎΑΙΚΟΣ

Ή κατ' οίκον έπιστασία τής οικογένειας δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς τό κατ' έξοχήν έπάγγελμα τής γυναικός. Τό έξή- 

σκησεν αυτή καθ’ όλους τούς αιώνας καί αποτελεί τό ώραιό- 
τερον δίπλωμα τής αποστολής της έπί τής γής.'Ο άνήρ είσκο- 
μίζει,ή γυνή συντηρεί,ιδού ή στοιχειωδεστέρα τού εγγάμου 
βίου συναρμογή. Ό φύλαξ άγγελος τών τρυφερών τής οικο
γένειας βλαστών ένεσαρκώθη ύπό τήν πνοήν τού μητρικού 
φίλτρου. Ή φύσις συνεκέντρωσε πέριξ τής γυναικός τά έλα- 
τήρια τής αγάπης καί τής άφοσιώσεως, τής έλπίδος καί 
τής παρηγοριάς. 'Ολόκληρος ζωή δέν άοκεϊ είς τήν έκτύλι- 
ξιν τού ύψηλού αύτού έπαγγέλματος, τό όποϊον ό ούρανΰς 

έκληροδότησεν είς τά πλάσματά του. Τό έργαστήριόν του 
είναι έν τή οικογενειακή έστία. 'Αποκαλύπτονται οί αιώνες 

ένώπιον τής Ιερότητος αύτού.
Αύτή είναι ή φυσική βάσις. Καθόσον όμως ή άνθοωπότης 

μεταβαίνει άπό περιόδου είς περίοδον, κατά τοσοϋτον ο( 
οροί τής ζωής τροποποιούνται. Καί μένει μέν πάντοτε τό 
πρώτον θεμέλιον, οίκοδομούνται δέ νέα κτίρια έπ’αυτού πά
λιν κατά τούς φυσικούς νομούς Όταν τό εισόδημα τού άν- 

δρός δέν δύναται νά καλύψή τάς άνάγκας τής οικογένειας 
καί αί προηγούμενα! αποταμιεύσεις αύτής δέν δύνανται νά 
άνθέξωσιν είς τήν έξάντλησιν, ή γυνή, ολίγον ή μηδέν έ- 

χουσα νά φυλάξή ύπό τήν οικογενειακήν στέγην, ωθείται 
έκτος αύτής είς τό εύρύ στάδιον τού περί ύπάρξεως άγώ- 

νος. Ιδού ή άρχή τής πέραν τής οικογενειακής σφαίρας βιο . 

μηχανικής ένασχολήσεως τής γυναικός.
Ή έν τοϊς βιομηχανικοΐς καί έμπορικοΐς καταστήμασιν 

έπιζήτησις εισοδήματος έκ μέρους τής γυναικός άποτελεϊ 
σημαντικωτάτην έποψιν συναγωνισμού μεταξύ τών δύο γε
νών. Έν γένει, είς όσα έργα ύπερέχει ή ανάγκη τής λεπτό
τητας έν τή άντιλήψει καί έν τή έκτελέσει, ή γυναικεία ερ
γασία διατελεϊ ύπό πλείονας όρους έπιτυχίας. Οίίτω βλέπο-
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μεν, οτι 8σω προάγεται είς λεπτότερους οργανισμούς ή βιο
μηχανία, τόσον αί γυναίκες εύρίσκουσιν εύούτερον έν αύτοΐς 
στάδιον. Καθ’ όλα τά φαινόμενα ό ανδρικός πληθυσμός, έν 

ούχί λίαν μεμακρυσμένω μέλλοντι, θά εύρεθή αντιμέτωπος 

πρός τόν γυναικεΐον καθ’ άπασαν την γραμμήν τής βιομη
χανικοί παοατάξεως.

Τοιουτοτρόπως έν Βελγίω ή άπογραφή τοϋ 1856 άπέδει- 
ζεν 826,208 γυναίκας απέναντι 1,414,086 άνδρών έν τώ 

σταδίφτοΰ πορισμοΰ τών τής ζωής εφοδίων: α',’Εν τή γεωρ
γία καί τή δενδροκομία 709,21 4 άνδρες καί 252,901 γυ
ναίκες. β')Έν τή μεγάλη βιομηχανία τών μεταλλείων 62,902 
άνδρ. καί 10,360 γυν., τών μεταλλουργείων 55,164 άνδρ. 
καί 3,493 γυν., τής κεοαμεικής 5,514 άνδ. καί 498 γυν., 
τής νηματουργίας καί ΰφαντουρίας 116,914 άνδ. καί 134, 
141 γυν., τής δερματουργίας 29,851 άνδ. καί 170 γυν., 
γ') Έν τή μικρή βιομηχανία τής τροφιμοποιίας 42,130 άνδ. 
καϊ 3,016 γυν., τής ένδυματοποιίας 68,995 άνδ. καί 183, 
522 γυν.,τής οικοδομικής 107.322 άνδ. καί 1.096 γυν. δ’) 
Έν ταΐς λοιπαϊς βιομηχανίαις 24,310 άνδ. καί 1,352 γυν., 
(ιδιαιτέρως τών χημικών προϊόντων 1,634 άνδ. καί 168 

γυν., τής τυπογραφίας, χαρτοποιίας καί φωτογραφίας 7,391 
άνδ. καί 914 γυν.). ε') Έν τω έμπορίφ 106,162 άνδ. καί 
50,641 γυν. ς-') Έν τοΐς έλευθερίοις έπαγγέλμασι, τής δι- 
οικήσεως 15,853 άνδ. καί 35 γυν., τής δικαιοσύνης 9,100 
άνδ. καί 0 γυν., τής θρησκείας 6,082 άνδ καί 2,923 γυν. 
τής ιατρικής ύπηρεσίας 3,''00 άνδ. και 1,406 γυν., τών 

γραμμάτων καί τών επιστημών 5,566 καί 296 γυν. ζ') Έν 
τή οικιακή ύπηρεσία 19,130 άνδ. καί 67,844 γυν.

Έν Σαξωνία ή άπογραφή τοϋ 1849 παρέσχε τά έξής πο

ρίσματα σχετικώς πρός τόν άριθμόν τών γυναικών τών πο- 
ριζομένων έκ προσωπικής έργασίας τά μέσα τής ύπάρ
ξεως αύτών : Α' τάξις έργατών μή άποκατεστημίνων 296, 
361 άνδ. καί 128,705 γυν.—Β' τάξις έμπορων καί βιο- 
μηχάνων 207,934, άνδ. καί 14,660 γυν., ήτοι είδικώτε- 
ρον έν τή γεωργί? καί τή δενδροκομία 58,618 άνδ. καί 6, 

160 γυν., έν τή παραγωγή πρώτων ύλών 101 άνδ. καί 
6 γυν., έν τή τροφιμοποιία 20,141 άνδ. καί 2,470 γυν., 
έν τή ένδυματοποιία 42,419 άνδ. καί 1,747 γυν., έν τή 

οικοδομική 9,78.5 άνδ. και 191 γυν., έν τή κατασκευή 
βιομηχανικών καί άλλων ειδών 18,322 άνδ. καί 421 γυν., 
έν τή μεγάλη βιομηχανία 49,966 άνδ. καί 2,336 γυν . έν 
τώ έμπορίφ 8,552 άνδ. καί 1,329 γυν. —Γ' τάξις τών 
προσωπικών υπηρεσιών 70,036 άνδ. καί 130,543 γυν., ή
τοι είδικώτερον παρά τή Αύλή 299 άνδ. κκί 61 γυν., παρά 

τοΐς ΐδιώταις 67,740 άνδ. καί 128,987 γυν., παρ’ άλλοις 

1,907 άνδ. καί 1,495 γυν.
Έν Σουηδία ή διανομή τών αύτοτελών έπαγγελμάτων 

μεταξύ άνδρών καί γυναικών έν έτει 1855 είχεν ώς έξής: 

Γεωργία 869,726 άνδ. καί 19,335 γυν., μεγάλη βιομηχα
νία 45,108 άνδ. καί 5,282 γυν., μικρά βιομηχανία καί 
έμπόριον 85,800 άνδ. καί 79,928 γυν., έλευθερία επαγγέλ

ματα 83,222 άνδ. καί 2,962 γυν., προσωπικά! ύπηρεσία·. 
έν τή πόλει καί έν τή έξοχή 31,246 άνδ. καί 541,790 γυν.

Έν Αγγλία ή άπογραφή τοΰ 1881 αναβιβάζει είς 3, 
304,000 τάς μετερχομένας ίδιον βιοποριστικόν έπάγγελμα 
γυναίκας, έκ τών όποίων 6,22 3 έν τή ύπηρεσία τής γενικής 
διοικήσεως (3,261) καί τής δημοτικής (3,017) άντί τών 

κατ’ άμφοτέρους τούς κλάδους τούτους 2,527 έν ετει 1851 
(αύξησις κατά 3/5), 1600 έν τή ύπηρεσίγ. τής θρησκείας 
(κατηχηταί, ιεροκήρυκες κλπ.), 3,795 άδελφαί τοϋ έλέους, 
100 ύπάλληλοι νομικών, 46,70 3 ύπάλληλοι ιατρικών ύπη- 
ρεσιών (νοσοκόμοι, βοηθοί κλπ.) 2,646 μαΐαι, 94,221 διευ
θύντρια: σχολείων, 28,605 διδασκάλισσσαι, 11,376 έπαγ- 

γελλόμεναι τήν μουσικήν, 2,228 ύπάλληλοι έν τή τηλεγρα

φική καί τηλεφωνική ύπηρεσία.
Έν Γαλλία αί σιδηροδρομικά! καί χρηματιστικαί έται- 

ρίαι, ή Γαλλική Τράπεζα, αί τράπεζα: τής Έπακινήτου 
Πίστεως (Credit Foncier), τής Λυονικής Πίστεως (Cr6dit 
Lyonnais), ή Γενική Έταιρία, ή Έταιρία τών τηλεφώνων 
είσήγαγον τάς γυναίκας έν τή ύπηρεσία τών γραφείων των, 

ΕΤΟΣ 12—ΦΤΛ. 136—ΜΑΙΟΣ 1888. 12 . 
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έμπιστβιθεϊσαι εις αύτάς κλάδους ολοκλήρους ένεργείας. Τό 
σύστημα έπεξετάθη καΐ εις τούς κυβερνητικούς κύκλους» 
διότι ή ταχυδρομική καΐ τηλεγραφική υπηρεσία ήνοιξε 
τάς πύλας τής κεντρικές διοικήσεως αύτής και τών δευτερευ- 
όντων σταθικών της είς την εργασίαν τών γυναικών. Ή ύπη
ρεσία τοΰ χαρτοσήμου ένκσχολεϊ επίσης πολλάς γυναίκας.

"Οσον άφορά τάς σιδηροδρομικής έταιρίας, λέγει ό κ. Mi
chel, διαφυλζττουσιν αύται ώρισμένον αριθμόν θέσεων έν 

τοΐς γραφείοις των ύπέρ τών χηρών, τών γυναικών, τών 
θυγατέρων καΐ αδελφών τών υπάλληλων των. Έν τ<5 σιδη- 
ροδρόμω τοΰ Βορρά ύπάρχουσι ειδικά παραρτήματα ύπαλ
λήλων γυναικών ασχολούμενων περί την ύπηρεσίαν τών τί
τλων, τής καταστατικής καΐ τής λογιστικής. At ύποψήφιοι 
διά την σιδηροδρομικήν ύπηρεσίαν γυναίκες ύποβάλλονται είς 
εξετάσεις περί την γραφήν καΐ την αριθμητικήν καΐ είς 

προπαιδευτικην άσκησιν έν τοΐς γραφείοις της. Διά τάς πε
ριστάσεις τοΰ φυσικοΰ οργανισμού των, πλησίον τών έν ε
νεργείς διατελουσών γυναικών, διατηρείται ανάλογος αριθ
μός διαθεσίμων γυναικών, αϊτινες έπί ήμερησίς αντιμισθία 
3 φράγκων άναπληροΰσι τάς τυχόν κωλυομένας ύπαλλη- 
λους, άποκτώσαι περιπλέον καΐ τό προσόν τής καταλήψεως 

τών χηρευουσών γυναικείων θέσεων Ίον τώ Άνατολικψ σι- 
δηροδρόμω αί υπάλληλοί του γυναίκες εργάζονται είς την 
αντιγραφήν τών έπιστολών τής έσωτερικής ύπηρεσίας, είς 
τά βιβλία τής άπογραφής τών κινητών τοΰ σιδηροδρόμου, 
είς την κατάταξιν καΐ σημανσιν τών εισιτηρίων, είς την 
στατιστικήν κλπ. έπί ένιαυσίω μισθώ 1,250 φρ. Οί λοιποί 
σιδηρόδρομοι τής Γαλλίας έπονται κατά τό μάλλον ή ήττον 

ε’ις τήν άνωτέοω ποακτικήν.
'Αξία σημειώσεως είναι ή προσαρμογή τής γυναικείας έρ

γασίας εις εϊδικωτέρας ετι έν Γαλλία σιδηροδρομικής ύπηρε
σίας. Τοιουτοτρόπως παρά τοΐς κατά τόπον σταθμάρχαις αί 
γυναίκες αύτών έκτελοϋσι τό έργον τοΰ εΐσπράκτορος τών ει
σιτηρίων έπί ένιαυσίω μισθώ 800 φρ. καί δώρω 75—150 φρ. 
ουσαι άπ’ ευθείας υπεύθυνοι πρός τήν διεύθυνσιν τοϋ σιδηρο

δρόμου. Έπί τών σιδηροδρομικών κιγκλίδων φρουροί διορίζον
ται γυναίκες έκ τής οικογένειας τών ύπηρετούντων έν τώ 
σταθμό», έπί ένιαυσίω μισθώ 120 -180 φρ. Ή περί τήν υγι
εινήν τών σιδηροδρομικών καταστημάτων έργασία ανατίθεται 
είς χήρας υπαλλήλων τών σιδηροδρόμων έπί ένιαυσίω μισθώ 
120—360 φρ. διπλασιαζομένω έκ τών τυχηρών, τά όποια οί- 
κειοθελώς δίδουσιν αύταΐς οί έπιβάται. Πλήθος χηρών σιδηρο
δρομικών ύπαλλήλων καί σύζυγοι τοιούτων έν ένεργείς διατε- 
λούντων ύπηρετοΰσιν εις τούς σιδηροδρόμους ώς διευθύντριαι 

τών έστιατορίων, τών βιβλιοθηκών, τών άγορών καί έν γένει 
ώς βοηθητικοί τής ύπηρεσίας ύπάληλλοι. Τοιουτοτρόπως ό'Ανα- 
τολικός σιδηρόδρομος χορηγεί άμέσως καί έμμέσως είς 2,500 

γυναίκας τά μέσα τής συντηρήσεως αύτών. Ύπάρχουσιν είς 
δευτερευούσας σιδηροδρομικής γραμμάς σταθμοί ύπό γυναικών 
άποκλειστικώς διευθυνόμενοι, μετ’ ακρίβειας καΐ αύστηρότη- 
τος κατ’ ούδέν τής άνδρικής διευθύνσεως καθυστερουσών. Ά- 
ναφέρεται δέ τό παράδειγμα γυναικός σταθμάρχου, έχούσης 
ύπό τάς διαταγάς της υποδεέστερον ύπάλληλον τόν άνδρα της 
καί έξασκούσης άκάμπτως απέναντι αύτοΰ τήν άρ/ήν της.

Ή παρά τή Γαλλική Τραπέζη ύπηρεσία τών γυναικών ά
νάγεται είς τήν τυπογραφίαν, τήν λογιστικήν τών τραπεζο
γραμματίων, τήν άπαρίθμησιν καί έπαλήθευσιν αύτών, τήν 
κατάθεσιν τίτλων καΐ εντύπων κλπ. Κατ’ άρχάς ή ύπηρεσία 
αύτη ήτο προωρισμένη διά μόνας τάς χήρας καί τάς θυγατέ
ρας ή άδελφάς τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης. Άπό τοΰ 
1870 όμως τά άνατεθειμένα εις τάς γυναίκας έργα άνεπτύ- 
χθησαν τοσοΰτον, ώστε έδέησε νά άποταθή ή Τράπεζα είς εύ- 
ρύτερον κύκλον. Έν μόνη τή κεντρική διευθύνσει άνέβη όκ - 

ριθμός τών γυναικών ύπαλλήλων της είς 419—700. Ό μη
νιαίος μισθός αύτών διά τά πρώτα πέντε έτη εΐναι πρός 3 
φρ. τήν ήμέραν, άκολούθως δέ αύξάνει βαθμηδόν μέχρι 5 φρ. 
Μετά πζρέλευσιν ώρισμένου χρόνου ύπηρεσίας εξασφαλίζεται 
αύταΐς σύνταξις, τής οποίας τό κεφάλαιον καταρτίζεται έν 
μέρει διά κρατήσεων έπί τών μηνιαίων άποδοχών των καί τό 
πλεΐστον έξ έλευθεριότητος τής διευθύνσεως. Μόνον έστιατό·
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ptsv καί νιπτήριον έχβυιην ιδιαίτερα αί ύπάλληλοι τής Γαλλι
κής Τραπέζης, τοΰ λοιπού μηχανισμού αύτής δντος κοινοΰ δι’ 
άμφότερα τά γένη.

Έν τή Έπζκινήτω Πίστει (Credit Foneier) ή εισαγωγή 
τών γυναικών έξαρτάται έκ δοκιμαστικών εξετάσεων καί έκ 
προσόντων. Προτιμώνται αί σύζυγοι, θυγατέρες καί άδελφαί 
τών υπαλλήλων τοΰ καταστήματος. Ό Αριθμός αύτών έν τή 
κεντρική διευθύνσει Αναβιβάζεται μέχρι 200 έπ'ι ένιαυσίω μι- 
σθώ φρ. 800, ταχέως προβιβαζομένφ είς 1,100 καί δυναμένφ 

νά φθαση μέχρι 1,500. ΑΙ έχουσαι τήν έπιτήρησιν τμημα- 
τάρχαι λαμβάνουσιν ένιαυσίως 1 ,800 φρ. Η ήμερησία έργα- 
σία τών γυναικών ένεργεϊται είς κε/ωρισμένα άπό τών άνδρών 
γραφεία και διαρκεΐ άπό τής 9 ώρας π. μ. μέχρι τής 5 μ. μ. 
ή άπό τής 10 μέχρι τής 6, κατά τό είδος τής υπηρεσίας, 
έξερχομένων τών γυναικών έν τέταρτον πρό τής εξόδου τών 
άνδρών έκ τοΰ καταστήματος. Καί έν τή Λυοναία Πίστει ή 

εισαγωγή τών υπαλλήλων γυναικών στηρίζεται είς προσόντα 
καί εξετάσεις, διαχωριζόμενων τών γενών μετά μεγάλης Ακρί
βειας. Τά έργα αύτών περιστρέφονται είς τήν ύπηρεσίαν ιδίως 

τών τίτλων καί τών τοκομεριδίων. Ύπάρχουσι δύο είδη υπαλ
λήλων γυναικών, μόνιμοι άνερχόμεναι είς 331, έπί μηνιαίφ 

μισθώ πρός 3 φρ. τήν ήμέραν, μόνον διά βαρέα παραπτώματα 
δυνάμεναι νά παυθώσι, και έπικουρικζί, χρησιμοποιούμε*  αι 
κατά τάς περιόδους τής συσσωρεύσεως τών έίργων.

'Όσον Αφορά τήν έν τή δημοσία, τοΰ κράτους ύπηρεσία χρη- 
σιμοποίησιν τών γυναικών, ή πρώτη δοκιμή έν Γαλλίγ. έγένετο 
έπί του ταχυδρομικού κλάδου κατά τήν ένωσιν τούτου μετά 
τοΰ τηλεγραφικού. Ή υπηρεσία τών γυναικών έν τοϊς κλάδοις 
τούτοις διαιρείται είς δύο κατηγορίας, είς ενεργητικήν, έν τή 

όποια περιλαμβάνονται 5,000 γυναίκες ώς είσπράκτορες, τη. 
λεγραφητα'ι τών δευτερευόντων γραφείων καί ύπάλληλοι τής 
κεντρικής αποστολής, καί είς διοικητικήν, ή όποια περιλαμ
βάνει τάς λοιπάς τοΰ ταχυδρομείου καί τηλεγραφείου ύπαλλή- 

λους, άνερχομένας είς 900, έξ ών 278 έν τώ ταμιευτηρίω, 
134 έν τώ λογιστηρίω και 450 έν τοϊς έτέροις τής διοικήσεως
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τμήμασι. Είς τούς αριθμούς τούτους δέν συμπεριλαμβάνεται 
τό βοηθητικόν προσωπικόν τών γυναικών, έξαρτώμενον έκ τών 
διευθυνουσών τάς διαφόρους εϊδικάς ύπηρεσίας, καθώς ούδέ αί 

έν ταϊς έπαρχίαις υπάλληλοι τής τηλεγραφικής ύπηρεσίας ά- 

νερχόμεναι είς 1,000.
Ή εισαγωγή τών ύπαλλήλων γυναικών έν τή ταχυδρομική 

καί τηλεγραφική υπηρεσία ένεργειτκι διά διαγωνισμού καί έ- 
ξετάσεων έπί τής γραφής, τής ορθογραφίας, τής γεωγραφίας 
καί τής Αριθμητικής. Είναι δεκταί είς τούς διαγωνισμούς μ.ό- 
ναι αί γαλλίδες, ήλικίας 18 — 35 έτών διά τήν διοικητικήν 
υπηρεσίαν καί 16—35 έτών διά τήν τηλεγραφικήν. Συνήθως 

πέντε ύποψήφιοι διαγωνίζονται διά μίαν θέσιν, ’χωρίς νά 
λείπωσιν ενίοτε καί διπλάσιαι. Ό ενιαύσιος μισθός των άνα- 
βαίνει άπό 800 φρ. μέχρι 1 500 φρ. άναλόγως τοΰ χρόνου 
τής ύπηρεσίας αύτών, άπολαμβάνουσι δέ τάς αύτάς εξασφαλί
σεις οιας καί οί άνδρες, οσον άφοργ τήν διατήρησιν τής θέ- 
σεως και τήν σύνταξιν αύτών. Αί γυναίκες εργάζονται έν χω- 
ριστοΐς άπό τών άνδρών διαμερίσμασιν, άπό τής 10 ώρας π. 
μ. μέχρι τής 5 μ. μ. μετά διακοπής 3/4 τής ώρας διά τό πρό

γευμα, τό όποιον λαμβάνουσιν έν παραρτήματι του καταστή
ματος έπί πληρωμή 50—75 λεπτών. Έν περιπτώσει Ασθέ
νειας λαμβάνουσι πλήρη τόν μισθόν των κατά τούς πρώτους 
τρεις μήνας καί τόν ήμισυν κατά τούς επομένους τρεις.

Εκτός τής ταχυδρομικής και τηλεγραφικής ύπηρεσίας έν 
Γαλλία ή γυνή εϊσήχθη καί έν τή ύπηρεσία τοΰ -χαρτοσήμου 
καί τής εγγραφής. Είς 100 ανέρχονται αί ύπάλληλοι τοΰ 
τμήματος τοΰ χαρτοσήμου έπί ένιαυσίω μισθώ 1,000 —1,500 
φρ. Έν τώ κλάδφ τούτω δέν ένεργεϊται διαγωνισμός, διορί
ζει δέ ή διοίκησις τάς Αναγκαίας υπαλλήλους έκ τών θυγατέ
ρων καί χηρών τών άνδρών ύπαλλήλων αύτής. Καί έν τή κεν
τρική ύπηρεσία τοΰ υπουργείου τών οικονομικών εΐσήχθησαν 
ύπάλληλοι γυναίκες διά τήν εις διπλοΰν κατάρτισιν τοΰ μεγά
λου βιβλίου τών έθνικών δανείων.

Είναι άξιον ειδικής παρατηρησεως, ότι ή έν ταϊς είρημεναις 
ύπηρεσίαις γυναικεία έργασία άπεδείχθη ύπερτέρα τής άνδρι- 
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κής- Έν γένει αί γυναίκες ίιπερίχουσιν κατά τήν διαβίβασιν 

τών τηλεγραφημάτων, την κατάταξιν τών τίτλων και τών 
τοκομεριδίων, τήν έπαλήθευσιν και τήν συγκέντρωσιν τών 

έπιταγών, τήν λογιστικήν ακρίβειαν, τήν Αντιγραφήν, τήν 
έξέλεγξιν τών αθροισμάτων και έν γένει κατά παν ό,τι έχει 
σχέσιν πρός τήν εύχειρίαν, ήτις διακρίνει τάς ένασχολήσεις των. 
Και μεταξύ δέ τών γυναικών ύπαλλήλων ή κόρη, άπό λεπτο- 
τέρων έλατηρίων φιλοτιμίας και δεξιότητας, προηγείται τής 
συζύγου καί τής χήρας, αίτινες, εύκολώτερον κυριευόμενα1 

ύπό τοΰ βάρους τής μερίμνης καί τής άπαγοητεύσεως, καθυ
στερούσα είς τήν δξύτητα τοΰ έργατικοΰ αποτελέσματος.

ΓΠΕΞΑΙΡΕΣΙΣ 6,000.000 ΦΡΑΓΚΩΝ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Τά τελευταία έν τώ κεντρικώ ταμείω τών ’Αθηνών δια- 
δραματισθέντα εΐναι μία τών πολλών λεπτομερειών,έν ταϊς 

όποίαις δύναται νά μελετηθή ή κατάστασις τών οικονομι

κών τοΰ κράτους. Νά έχγ, χρήματα τό δημόσιον ταμεΐον 
καί έν τούτοις νά δανείζηται,εΐναι τύπος οικογενειάρχου,τόν 
όποιον δέν δύναται τις έπ' άκριβώς νά χαράκτηρίση. Τό άρ
θρον 193 τοΰ άπό 1 όκτωβρίου 1852 νόμου περί δημοσίου 
λογιστικού εΐναι άλλως λίαν προνοητικόν. Κατ’ αύτό «έκ 

τών συγκεντρουμένων ε’ις τό κεντρικόν ταμεΐον χρημάτων, 
δσα ύπερβαίνουν τάς άνάγκας τής ύπηρεσίας αύτού, κατα
τίθενται είς άποθεματικόν τρίκλειδον .ταμεΐον, καί τό μέν 
τών κλειδιών κρατείται παρά τοΰ υπουργού τών οικονομι
κών, τό δέ παρά τοΰ κεντρικού ταμίου καί τό τρίτον παρά 
τοΰ ^ποταμίου». Παραλείπομεν τάς λοιπάς έγγυήσεις τοΰ 
νόμου ,τήν κατά πάσαν κίνησιν τών δημοσίων χρημάτων 
πολλαπλήν έξ αύτού βεβαίωσιν τής καταστάσεώς των, εις 
τρόπον ώστε ή κεντρική τών οικονομικών τοΰ κράτους διοί- 
αησις νά εΐναι είς ακριβή καί συνεχή πάντοτε γνώσιν τού 
έμπεπιστευμένου αύτή έθνικοΰ χρήματος.

Αύτή είναι ή μία όψις τοΰ νομίσματος. Ή έτέρα περιέ- 
χεται είς τήν φύσιν τών Ανθρωπίνων, πρός τήν όποιαν δέν 

είναι άσχετος ή επομένη έκθεσις τοΰ κ. Leon Say έπί τής 
έν έτει 1832 περίφημου κλοπής 6 έκατομμυρίων φράγκων ΰπό 
τοΰ κεντρικού ταμίου τών Παρισίων. Τό ποσόν καί έκεϊ καί 
έδώ εΐναι τό αύτό. Έάν έδώ δέν έκλάπη, ήδύνατό νά κλα- 
πή. "Ας Ακούσωμεν τάς πεοιπετείας τοΰ δράματος, πώς έν 

Παρισίοις έξετυλίχθη:
Τή 9 Ιανουάριου 1832 ό κεντρικός ταμίας τών Παρισίων 

δέν έφάνη καθόλου έν τώ γραφείφ του. Ένηργεΐτο έπιθεώ- 
ρησις.Τόν ζητοΰσι καί μανθάνουσιν,οτι άνεχώρησε τήν εσπέ
ραν τής προτεραίας διά τήν έξοχήν του καί οτι κατά τήν 

νύκτα Απεπειράθη νά αύτοκτονήσ·/). Βεβαιοΰται τότε, άλλά 
πολύ άργά, οτι τό κεντρικόν ταμεΐον έκλάπη. Κατ’ άρχάς 

νομίζουσιν, οτι δέν πρόκειται είμή περί ένός έκατομμυρίου 
καί εκπλήττονται ολοι πώς υπήρξε δυνατόν νά συντελεσθή 

ή κλοπή,χωρίς τό γενικόν λογιστήριον καί έν γένει ή τοΰ ύ
πουργείου τών οικονομικών δίεύθυνσις νά ύποπτευθή τι καθ' 
δν χρόνον τό έγκλημα παοεσκευάζετο, ένηργεΐτο καί έξηκο- 
λούθει. Τί συνέβη λοιπόν : Πώς ένηργήθη ή ύπεξαίρέσις ; 
Άπό ποιας έποχής είχεν αρχίσει ; ΙΙοΐαι είναι αί εύκολίαι 

τάς όποιας είχον αφήσει είς τόν κεντρικόν ταμίαν καί ποιοι 
κανονισμοί τής λογιστικότητος είχον παραβιασθή ;

'Ίνα έξηγηθή ή ΰπόθεσις, πρέπει νά Ανατρέξωμεν είς τήν 
έπανάστασιν του Ιουλίου 1830 καί είς τήν φυγήν τοΰ βα- 

σιλέως Καρόλου I'. Ή μελέτη τών λογαριασμών τοΰ πρύς 
τό Χερβοΰργον ταξειδίου έγέννησε τάς πρώτας ύπονοίας, 
*Ως γνωστόν ό βασιλεύς Κάρολος ώδηγήθη είς Χερβοΰργον. 

ύπό έπιτρόπων τής προσωρινής κυβερνήσεως, οϊτινες είχον 
λάβε·, μεθ’ εαυτών χρήματά τινα πρύς πληρωμήν τών μι
σθών τοΰ στρατιωτικού Αποσπάσματος, ό'περ συνώδευε τόν 
έκθρονισμένον βασιλέα, καί τών έξόδων τοΰ ταξειδίου. Είς 
τών έπιτρόπων τούτων, ό κ. Schonen, έπιφορτισμένος τήν 
ένέργειαν τών δαπανών, έ'λαβε καθ’ οδόν έκ τοΰ δημοσίου 
ταμείου τά Αναγκαία χρήματα μετά τήν έξάντλησιν τών έχ
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Παρισίοις ληφθέντων, έπιστρέψας δέ έπλήρωσεν είς τό κεν
τρικόν ταμεϊον 138,000 φρ. ύπόλοιπον·είς χεΐρας του άπο- 
μεϊναν.

Ήτο ύπόθεσις κανονικώς αποπερατωμένη καί ούδείς ή- 
σχολεϊτο πλέον περί αύτής, οτε κατά τόν δεκέμβριον 1831 
είς έλεγκτής τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου, επιφορτισμένος τήν 
έξέλεγξιν τού κεντρικού ταμείου άνεκάλυψεν, οτι υπήρχε 

λάθος 138,000 φρ. νομίσας αύτό προερχόμενον έκ τοΰ οτι 
ή πληρωμή τοΰ κ. Schoncn δέν έφαίνετο ε’ις τά βιβλία τοΰ 
ταμείου. Ειδοποιηθείς ύπό τοΰ έλεγκτοΰ ό πρόεδρος τοΰ Ε
λεγκτικού Συνεδρίου, παρευθύς έζήτησεν εγγράφω; παρά 
τοΰ ύπουργοΰ τών οικονομικών διασαφήσεις. ΤΗτο τότε υ
πουργός ό βαρώνος Λουδοβίκος, όστις προσκαλέσας τόν 

κεντρικόν ταμίαν έν τώ γραφείω του ένώπιον τοΰ οικονομι
κού έπιθεωρητοΰ έζήτησε παρ’ αύτοΰ εξηγήσεις. Ό κεντρι
κός ταμίας άνεγνώρισεν, οτι πράγματι ύπήρχε λάθος, προσ- 
θέσας δέ ότι δέν ήδύνατο νά έννοήσν) πώς έγένετο, έδήλω- 
σεν ότι έπλήρωνεν έκ τής ιδίας του περιουσίας τό έλλειμμα 
τών 138,000 φρ., έπιφυλαττόμενος ινα κατόπιν ήσυχώτε- 
ρον έξετάσγι πώς καί ύπό τίνος έγένετο.

Ό κεντρικός ταμίας ήτο άνθρωπος μεγάλης ύπολήψεω; 
καί ένέπνεεν είς όλους τυφλήν εμπιστοσύνην. Είχε διατελέ- 
σει καί διετέλει άκόμη μέτοχος ένός τών πρώτων τραπεζι
κών οίκων τών Παρισίων. Ειχεν έπί τής αύτοκρατορίας πα
νίσχυρο·/ άξίωμα έν τώ στρατιωτικώ ταμείω,διανέμων τά είς 
χεΐρας του συγκεότρούμενα δημόσια χρήματα μεταξύ τών αρ
χηγείων τού στρατού.Κατόπιν διωρίσθη γενικός είσπράκτωρ 
τής έπικρατείας, έξήσκει πέριξ εαυτού γοητείαν καί έθεω- 
ρεϊτο είς τών έπιδεξιωτέρων καί καλλίτερων ά.νδρών έν τή 
διοικήσει τών οικονομικών τοΰ κράτους. Ούδείς, έστω καί 
έπί στιγμήν, ύπωπτεύθη αύτόν έπί καταχρήσει, οτε άνε- 
καλύφθη τό λάθος τών 138,000 φρ. έν τώ λόγαριασμώ 
τοϋ ταξειδίου τοϋ Χερβούργου.

Έν τούτοις ό ύπουργός τών οικονομικών, κατόπιν τή; 
περιστάσεως ταύτης, έθεώρησε καθήκον νά διατάξγ διά τήν

ΤΠΕΞΑΙΡΕΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜ1ΟΪ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 185 

31 δεκεμβρίου 1831 πλήρη έξέλεγξιν τού κεντρικού τα
μείου, έκτεινομένην όχι μόνον έπί τών έν αύτω νομισμά
των καί άξιών, άλλά καί έφ’ όλης τής ένεργείας του διά 

συσχετίσεως τών έν τοΐς βιβλίοις τοϋ ταμείου έγγραφων 
προς τάς έν τοΐς βιβλίοις τοΰ γενικού λογιστηρίου, βεβαιου- 
μένων τών μεταξύ αύτών συμφωνιών καί εξεταζόμενων 
τών αίτιωντή; τυχόν μεταξύ αύτών ύπαρχούση; διαφωνίας. 

Τεθείσης άμέσως εις έργον τής έπιθεωοήσεως τού κεντρικού 
ταμείου, άνεκαλύφθη ταχέως, οτι ύπήρχεν έλλειμμα ένός 
σχεδόν έκατομμυρίου φρ. μεταξύ τών δύο λογαριασμών, οί
τινες έχρησίμευον είς τήν βεβαίωσιν τών εισπράξεων ενός 

δανείου,όπερ διετέλει τότε είς τό στάδιον τής ύπό των ομο
λογιούχων καταβολήςτών δόσεων αύτού.Έκ τών λογαριασμών 
τούτων δ μέν έκρατεϊτο έν τοΐς Βιβλίοις τού κεντρικού ταμείου, 
ό δέ έν τοΐς Βιβλίοις τού γενικού λογιστηρίου. Ή τελευταία 
καταβολή τοΰ δανείου τούτου συνέπιπτε τόν μήνα Ιανουά
ριον 1832, έπιτραπέντος δέ είς τούς λαβόντας τάς ομολο
γίας αύτοΰ νά καταβάλωσι καί πρό τής προθεσμίας ταύτης, 
κρατούντες ύπέρ εαυτών όφελος τι προεξοφλητικόν, μέγα; 

αριθμός ομολογιούχων έσπευσε νά ποιήση χρήσιν τού πλεο

νεκτήματος τούτου.
Ό κεντρικός ταμίας ειχεν έπιφυλαχθή νά ένεργήση μόνος 

τάς ύλικάς έργασίας τών προκαταβολών τούτων. Έδέχετο 
τούς κομιστάς τών τίτλων έν τώ ιδιαιτέρα» γραφείω του. 
έλάμβανε παρ’ αύτών τούς προσωρινούς τίτλους καί έδέ
χετο τά χρήματα τών προκαταβολικών πληρωμών των μετά 

τήν άφαίρεσιν τών προεξοφλητικών ποσοστών, τά όποια ε
δικαιούντο ούτοι νά κρατήσωσιν, ζητών δ ακολούθως εκ. 
τής ύπηρεσίας τών εθνικών δανείων τούς Οριστικούς τίτλους 
τών ομολογιών τού έν λόγω δανείου, παρέδιδεν αύτούς άπό 
χειρός είς χεϊρα προς τούς δόντας αύτω τούς προσωρινούς. 

Συνδυάζων ό είς δν άνετεθη ή έξέλεγξις 

ταμείου επιθεωρητής τόν λογαριασμόν τών
οριστικών τίτλων πρός τόν λογαριασμόν τών ποσών, 
ποια έφέροντο εΐ; τάς έγγραφά; τών βιβλίων ώ; άντιπρο-

τοΰ κεντρικού 
έκδόσεων τών 

τά ό-
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σωπεύοντα τάς πραγματοποιηθείσας προκαταβολάς, άνε- 

γνώρισεν οτι ύπήρχεν Ελλειμμα 994,000 φρ-, έζ ού ώφειλέ 
νά συμπεράνη, οτι ό κεντρικός ταμίας έλαβεν άπό την διεύ- 
θυνσιν το^ δημοσίου χρέους ποσότητα οριστικών τίτλων,έπ'· 
τών όποιων τό κοινόν είχε πληρώσει tv Εκατομμύριο? φρ. 
μή σημειούμενον ώς εσοδον εί; τά βιβλία τοΰ ταμείου. Ό 
κεντρικός ταμίας, ειδοποιηθείς παραχρήμα περί τοΰ αποτε
λέσματος τούτου τών έρευνών τή; έπιθεωρήσεως, ουδόλως 
έτκράχθη, διετήρησε τό σύνηθες φλέγμα του. έζήτησε παρά 
τοΰ έπιθεωρητοΰ τά; περιλήψεις τών ύπολογισμών του και 
διεβεβαίωσεν αυτόν,οτι έντός 24 ωρών θά τφ δώση έπαρκή 

άπάντησιν· ταΰτα συνέβησαν τή 6 ίανουαρίου 1832.
Την έπιοΰσαν ό κεντρικός ταμίας άνεκοίνωσε τώ έπιθε- 

ωρητή, οτι εύρε την αιτίαν τοΰ λάθους περιοριζομένου, ε- 
λεγεν, είς 300,000 φρ.Ένώ δέ τόν τοιοΰτον περιορισμόν άνε- 
γνώριζε καί ό επιθεωρητής, ώς ίστορίό^τού λάθους άνεφέ- 
ρετο ύπό τοΰ κεντρικού ταμίου ή εξής : ΙΙροήρχετο, έλεγε, 
τοΰτο έκ τοΰ ότι ό τραπεζικός οίκο; Aguado ήμέλησε νά 
πραγματοποίηση κατά τόν παρελθόντα μήνα Οκτώβριον μίαν 
καταβολήν 300,000 φρ.,τήν όποιαν κατά τήν έποχήν ταύ
την ώφειλε, προσέθετε δέ ότι θά ύπάγη έντός τής ήμέ
ρας είς Petit-Bourg, ένθα διέμενεν ό κ. Aguado καί οτι θά 
έλάμβανε παρ' αύτοΰ Επιταγήν, τής όποια; τό ποσόν ήθελε 
πληρωθή τήν επαύριον είς τό δημόσιον ταμεϊον. Ταΰτα συ. 
νέβησαν τή 8 ίανουαρίου 1832. Ό επιθεωρητής συνέχαρη 
τόν κεντρικόν ταμίαν διά τήν άνακάλυψίν του, μεθ’ έορτήν 
ένθυμηθεΐ; κατόπιν τήν έν τοϊ; τρόποι; τοΰ ταμίου ύπολαν- 

θάνουσαν ταραχήν. Τόν άφήκε λοιπόν τότε νά αναχώρηση 
διά τό Petit-Bourg καί περιωρίσθη νά έπανέλθη τήν επαύ
ριον, ϊνα μάθη έάν έτέθησαν τά πράγματα έν τάξει. 'Αλλά 
τήν ημέραν ταύτην, 9 ίανουαρίου, ό ταμίας δέν έφάνη. Ό 
υπηρέτη; του ήλθεν έκ μέρους του, ϊνα άναγγείλη, οτι με. 
τέβη είς τήν έξοχήν καί ότι θά έ'μενεν έκεΐ έπ' ολίγα; η

μέρα;. Τήν φοράν ταύτην συνεκινήθησαν έν τώ ύπουργείω 
σπουδαίως, πριν λάβωσιν όμως μέτρον τι, έμαθον ότι ό κεν

τρικό; ταμίας, μεταβάς είς τήν έν Montmorency έξοχήν 
του, άπεπειράθη τήν νύκτα νά αύτοκτονήση δι' ασφυξίας, 
οτι άνακληθείς είς τήν ζωήν ήδύνατο νά άκούση καί νά ό- 
μιλήση, συνεπώς δέ νά ύποστή δικαστικήν άνάκρισιν.

Δέν υπήρχε πλέον στάδιον αμφιβολίας, καί έν τούτοι; ύ- 
πήρχον άνθρωποι, οϊτινες άκόμη άμφέβαλλον. Τόσον ήτο 

τυφλή ή εμπιστοσύνη είς τήν ευθύτητα ταΰ γηραιού υπολό
γου I Ό υπουργός τών οικονομικών ειδοποίησε τόν διευ
θυντήν τής άστυνομίας.'Επειδή δέ τό μέρος, ένθα έπρόκειτο 
νά ένεργηθή ή σύλληψις, δέν ύπήγετο είς τήν δικαιοδοσίαν 
αύτοΰ,έμεσολάβησαν δισταγμοί καί έπήλθε βραδύτης,μείνασα 

έκτοτε άνεζήγητος, συνεπείη τής όποιας, όταν έπί τέλους οί 
αστυνομικοί κλητήρες ένεφανίσθησαν πρό τής έξοχικής οι
κίας τοΰ κεντρικού ταμίου, ούτος ειχεν έξαφανισθή. Δέν ευ- 
ρον εί μή τήν οίκογένειάν του, ήτις ώμολόγησε μετά παρη- 
σίας, οτι συγκεκινημένη έκ τοΰ κινδύνου νά ϊδη άνθρωπον, 
τόσον τετιμημένον έν τώ μακρώ σταδίω του,άπαγόμενον είς 

τήν φυλακήν καί κατηγορούμενον έπί κλοπή, τόν έφυγά- 
δευσεν. Ήρνεϊτο νά μαρτυρήση τό καταφύγιόν του. Δέν ε- 

μενεν οϋτω εί μή νά κατασχεθώσι τά έγγραφά του, καί ή 
είς Παρισιού; μεταφορά αύτών.

Έ-νφ παρήρχετο ό χρόνος καί ό ταμίας έξηφανίζετο, ή 
έξέλεγξι; του κεντρικού ταμείου έξηκολούθει διά λεπτομε
ρούς έξετάσεω; όλων τών λογαριασμών. Επί τέλους έβε- 

βαιώθη,οτι έπρόκειτο ούχί περί 300.000 φράγκων,ουδέ περί 
900,000, ώ; έπιστεύθη έν άρχή, άλλά περί πολλών εκα
τομμυρίων. "Οταν ό λογαριασμός τοΰ έλλείμματος έκλεί- 
σθη όριστικώς, άνεγνωρίσθη τότε, ότι ό κεντρικό; ταμίας 
τών ΙΙαρισίων είχεν υπεξαιρέσει 6,267,000'φράγκα.
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ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ

ΙΙρόκεται περί [χάνων τών τεσσσάρων μονοπωλίων τίς έπι
κρατείας, τοΰ πετρελαίου, τών πυρείων, τών παιγνιόχαρτων 
καί τοϋ άλατος. Διά τύ έτος 1888 προϋπελογίσθησαν τά 
έσοδα χυτών ώς έξίς : ΙΙετοέλαιον 'ι,000,000 δρ., πυρεία 
700,000 δρ., παιγνιόχαρτα 300.000 δρ., άλας 2,100, 
000, το ολον 7,150,000 δρ. Έάν ύποθέσωμεν, οτι ή δια

νομή τίς καταναλώσεως τών αντικειμένων τούτων ένεργεϊ
ται επίσης καθ’ όλους τούς μίνας τοϋ έτους, κατά την 
πρώτην τριμηνίαν τοϋ 1888 επρεπεν ή κατανάλωσις αύτών 
νά εισαγάγω τύ τέταρτον τίς άνωτέρω όλικίς ποσότητας, 
ήτοι δρ. 1,787,500εΐς τύ δημόσιον.Έν τούτοις,κατά την έν 

τν} Έφημερίδι τίς Κυβερνήσεως δημοσιευθεϊσαν πρό ολίγων 

ημερών έκθεσιν, ό δημόσιος θησαυρός είσέπραξε κατά τούς 
μίνας Ιανουάριον,Φεβρουάριον και μάρτιον 1888 δρ. 1,683, 
881/Ελλειμμα 103,000 δ,ο.,τύ όποιον δύνχ ται νά είναι, έν 
τη διαρκεία τοϋ όλου έτους,κατά πολύ άνώτερον άμα ώς λη- 
φθτ, ύπ’ όψιν. ότι οί δύο πρώτοι μίνες, οσον άφορα τά δύο 

πρώτα μονοπώλια, είναι έκ τών μάλλον εις φωτιστικήν ύ
λην καταναλωτικών. Έπϊ τοϋ όλου, καθ’ ολον τύ έτος, δυ
νάμεθα εντεύθεν νά συνκγάγωμεν έλλειμμα τοϋ προϋπολο
γισμού τών δημοσίων μονοπωλίων περί τό ήμισυ έκατομ
μύριον δρ.

Σχετικώς έν τούτοις πρός τά κχτά την αντίστοιχον τρι
μηνίαν τοϋ 1887 είσπραχθέντα έκ τών έν λόγφ μονοπω
λίων, ή πρώτη τριμηνία τοϋ 1888 πκριστά μείζονα γονι
μότητα. Οί επόμενοι άριθμοί είναι ίκανώς ένδεικτικοί:

Πετρί.Ιαιον.—Άπό 1,029,070 δρ. τω 1887 είσηγαγεν 
εις τό δημόσιον ταμεΐον 1,063,828 8ρ. τω 1888 ήτοι έπί 
πλέον 34,758. Μόνον δέ κατά τόν μάρτιον τό έσοδον αύ
τοϋ άπό 324,451 τώ 1887 άνέβη εις 335,037 τώ 1888, 
αύξησις κατά 10,533 δρ.
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Πυρεία. —'Κτλ 126,868 δρ. τώ 1887 εΐσήγαγον είς τό 
δημόσιον ταμεΐον 134,779 τφ 1888, ήτοι έπί πλέον 7, 
910. Μόνον κατά τόν μάρτιον τό έσοδον αύτών άπό 39, 
864 άνέβη είς 56,112, αύξησις κατά 16,248 δρ.

Παεγηόχαρτα.—Άπό 54,566 δρ. τώ 1887 εΐσήγαγον 
ε’ις τό δημόσιον ταμεΐον 58,507 τώ 1888, ήτοι έπί πλέον 
3,941. Μόνον κατά τόν μάρτιον τό έσοδον αύτών άπό 17, 
353 κατέπεσεν είς 16,353, έλάττωσις κατά 1000 δρ.

ΑΛας.—Άπό 341,046 δρ. τω 1887 είσηγαγεν είς τό 
δημόσιον ταμεΐον 726,765 τώ 1888, ήτοι έπί πλέον 85, 

718. Μόνον κατά τόν μάρτιον τό έσοδον αύτοϋ άπό 122, 
068 άνέβη εις 158,711, αύξησις κατά 36,643 δρ.

Έν γένει τά τε'σσαρα μονοπώλια παριστώσιν αυξησιν έ
σόδων, καθόσον άπό τίς πρώτης τριμηνίας τοϋ 1887 μετα- 
βαίνομεν είς την πρώτην τριμηνίαν τοϋ 1888 κατά δρ. 1 32, 

328 καί άπό μόνου τοϋ μαρτίου 1887 είς τόν μάρτιον 

1888 κατά δρ. 62,474.
Π.

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ό κατά την β' έξαμηνίαν τοϋ έτους 1887 ισολογισμός 
τίς Ίονικίς Τραπέζης έξελεγχθείς, κατά τά κεκανονισμένα 

τοϋ καταστήματος τούτου, ύπό τών κ.κ. Cooper Bogg καί 
Gerard van de Linde τί 6 άπριλίου 1888 έν Λονδίνω,παρι- 

στά τά επόμενα εξαγόμενα, κατά τό ένεργητικόν, τό πα
θητικόν καϊ τά κέρδη.

Λ') Έτεργητιχότ.—Άναβαίνει τούτο είς 1,134,599 λιρ. 
στερλ. 17 σελίν. 6 πέν. καί εΐναι τοποθετημένου ώς έξίς : 
Μεταλλικόν έν ταμείοις, παρά τοκπεζίταις έν Λονδίνφ ώς 
καί γραμμάτια άλλων τραπεζών 112,930 λ. στ. 7 σ., δά
νεια βραχυπρόθεσμα έν Λονδίνω 164,000 λ. στ., δάνεια 

πρός την έλληνικήν κυβέρνησιν έπ’ άναγκαστ κί κυκλοφο-
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ρία τραπεζογραμματίων 115,589 λ. στ. 18 σ. 3 π , ομοιον 
είς γραμμάτια 1 καΐ 2 δραχμών 107,361 λ. στ. 18 σ. 7 
π., αξία έξαργυρώσιμος ήτοι α') άγγλικά αύτοκρατορικά καΐ 

αποικιακά χρεόγραφα καΐ δμολογίαι τής πόλεως Λονδίνου 
141,484 λ. στ. 15 σ. 7 π. καΐ β') δμολογίαι ενυπόθη
κων σιδηροδρόμων καΐ έτεραι άξία.ι 59.950 λ. στ., συναλ
λάγματα εισπρακτέα έν Λοδίνφ 49,262 λ. στ. 3 σ. 11 π., 
συναλλάγματα προεξοφληθέντα ήτοι α') έμπορικά 108,489 
λ. στ. 8 σ. καΐ β') Ιδιωτικά καΐ αγροτικά 42,168 λ. στ. 
9 σ. 8 π., δάνεια ένυπόθηκα 113,491 λ. στ. 10 σ. 11 
π., δάνεια έπί ένεχύρφ 34,251, λ. στ. 8 σ. 11 π., λο

γαριασμοί τρεχούμενοι 15,569 λ. στ. 11 σ. 2 π., όμοιοι έπί 
ύποθήκ·/] 27,282 λ. στ. 1 σ. 3 π., κτήματα κατακυρω- 
θέντα είς τήν τράπεζαν έξ άναγκαάτικών εκποιήσεων I, 
596 λ. στ. 9 σ. 7 π., όφειλαΐ επισφαλείς 18,270 λ. στ. 
16 σ. 7 π., καταστήματα Τραπέζης καΐ έ'πιπλα έν Άθή- 

ναις, Κέρκυρά, Κεφαλληνία,Πάτραις καΐ Ζακύνθω 22,90 1 
λ. στ. 17 σ. 6 π.

Β') Παθητικόν. — ’Αναβαϊνον τούτο επίσης είς 1,134, 
599 λ. στ. 13 σ. 6 π. διανέμεται ώς έξής: Μετοχικόν κε- 

φάλαιον 12,620 3/(ι) μετοχών (πρός 25 λ. στ.) 315,507 λ. 
στ. 10 σ., τραπεζικά γραμμάτια είς κυκλοφορίαν 2 59.079 
λ. στ 2 σ., γραμμάτια 1 καΐ 2 δραχμών 102,^95 λ. στ. 
18 σ., λογαριασμοί τρεχούμενοι 85,201 λ. στ. 18 σ. 6 π., 
καταθέσεις έπι τόκω 241,135 λ. στ. 10 σ. 5 π., συναλ
λάγματα πληρωτέα 83,281 λ. στ. 1 4 σ. 5 π., έκτοκισμός 
έπί προεξοφληθέντων καΐ μήπω ληζάντων συναλλαγμάτων 
1,221 λ. στ. 1 σ. 1 π., άποθεματικόν κεφάλαιον έναντι 
έπισφαλών άπαιτήσεων 16,540 λ. στ. 16 σ. 11 π., υπό
λοιπον αδιανέμητων κερδών ώς ό λογαριασμός "κέρδη καΐ 
ζημίαι» 29,735 λ. στ. 6 σ. 2 π.

Γ') Κίρόη.—’ Ο λογαριασμός τών κερδών καΐ ζημιών πε
ριλαμβάνει,κατά μέν τό δοΰναί του,έξοδα διαχειρίσεως κατά 
τήν έξαμηνίαν, μισθούς, συντάξεις καΐ άμοιβάς συμβούλων 

ώς καΐ φόρους έπιτηδεύματος κλπ. 8,075 λ. στ. 15 σ. 3
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π., τόκους καταθέσεων 4,954 λ. στ. 9 σ. 3 π., έκτοκι- 
σμόν προεξοφληθέντων καί μή ληξάντων γραμματίων 1,221 
λ. στ. 1 σ. 1 π., αδιανέμητα κέρδη πρός έξίσωσιν 29,735 

λ. στ. 6 σ. 2 π. — κατά δέ τό λαβεϊν του, ύπόλοιπον προ
ηγουμένου ισολογισμού (12 Ιουλίου 1887, 27,731 λ. στ. 
14 σ. 1 1 π. άφαιρέσει έξαμηνιαίου μερίσματος 5 τοΐς ο/ο 
πληρωθέντος έν νοεμβρίω 1887, 7,887 λ. στ. I 3 σ. 9 π.) 
19,84' λ. στ. 1 σ. 2 π., μικτόν κέρδος άφαιρέσει κκταθέ- 

ματοςέναντι έπισφαλών απαιτήσεων 24,142 λ στ. 10 σ. 
7 π. Έπομένως δι' όλον τό έτος 1887 τό μέν ακαθάριστον 
κέρδος τής Ίονικής Τραπέζης άνέβη είς 43,966 λ. στ. I 1 
σ. 9 π., τό δέ καθαρόν τό διανεμητέον τοΐς μετόχοις είς 

29.735 λ. στ. 6 σ. 2 π. ι·*·

ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

Μεταξύ τών μεγαλειτέρων παραγόντων τής τεραστίας 
οικονομικής άναπτύξεως τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 
'Αμερικής είναι τό ένυπόθηκον δάνειον. Ή κατ’ αύτό πίστις 
μεταδίδει τήν κίνησιν είς τήν άκίνητον ιδιοκτησίαν καΐ έ- 
πιφέρει δι’ αύτής σειράν ολόκληρον οικονομικών φαινομέ
νων, τά όποια έν τή πατριαρχική τής κοινωνίας περιόδω 

έντελώς έλλείπουσι. Τοιουτοτρόπως ύπελογίσθη, κατά τούς 

μετριωτέρους τών ύπολογισμών, έν τώ δυτικώ τμήματι τής 
μεγάλης τοϋ νέου κόσμου δημοκρατίας, ακριβώς τώ πρω
ταγωνιστούν^ είς τό παγκόσμιον έξαγωγικόν έμπόριόν τών 
σιτηρών, ότι τά ένυπόθηκα δάνεια αναβιβάζονται είς 1, 
295 έκατομμύρια δολλαρίων, ήτοι 8 δισεκατομμύρια τής 

σημερινής κυκλοφορίας δραχμών.
Τό δυτικόν τμήμα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών άποτελεΐ- 

ται άπό δέκα πολιτείας, περιεχούσας έν συνόλω πληθυσμόν 

17,228,934 κατοίκων, κατά τήν άπογραφήν τού έτους
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1880. Πρός έκαστον λοιπόν έκαταμμύριον κατοίκων άντο- 
στοιχούσι, κατά μέσον δρον, ενυπόθηκα δάνεια 470 έκα- 
τομμυρίων δραχμών,χωρίς νά έμποδίζη ό ύπολογισμός ούτος 

καί μεγαλειτέοας έτι έν τισι πολιτείαις αναλογίας. Ούτως 
■ή πολιτεία "Οχιό, έχουσα πληθυσμόν 3.198,062 κατοίκων, 
άριθμβϊ 2.187 έκατομ. δρ. ενυπόθηκα δάνεια καί ή Μινε- 
αότα έχουσα πληθυσμόν 78 ’,773 κατοίκων αριθμεί 623 
έκατομ. δρ. ενυπόθηκα δάνεια. Καθ’ έκαστον έκατομμύριον 

κατοίκων άντιστοιχουσιν 700 έκατομ. δρ. έν τή πρώτη καί 
8θΟ έκατομ. δρ. έν τή δεύτερα ένυπόθηκα δάνεια.

Άναλόγως ή Ελλάς έπρεπε νά άριθμ.ή ένυπόθηκα δάνεια 

κατά μέν την γενικήν τών δέκα πολιτειών αναλογίαν 1.000 
εκατομμυρίων δρ. κατά δέ την μερικήν τών δύο πολιτειών 

1400 καί 160ΐ> έκατομμυρίων. Πόσον άπό τών ύπολογι- 
σμών τούτων καθυστερεί ή Ελλάς ! Εντεύθεν όμως έξη- 
γεϊται τίνος ένεκα άπό τών γαιών τη; δέν συγκομίζει ουδέ 

τά άναγκαΐα διά τόν αραιόν πληθυσμόν της σιτηρά. Λείπει 
δηλαδή έξ αυτής τό στοιχειωδέστερου της αΰτοτελείας.

Έν γένει ή άνάπτυξι; της έπακινήτου πίστεως δέν είναι 
κατόρθωμα μόνης τής τελειότητας τοΰ κρατούντο; έν τινι 
χώρα ύποθηκικού συστήματος, άλλ’ έξαρτάται έκ τής ακρί
βειας και ταχύτητος,μεθ- ών άπονέμεται ή δικαιοσύνη. ’Ο
ταν ή έπί τών ακινήτων κτημάτων έκτέλεσις μεταβάλλε
ται εί; μάστιγα, την όποιαν μεταχειρίζεται ό οφειλέτη; 
κατά τοΰ δανειστοΰ, ή ασφαλέστερα υποθήκη είναι σκληρά 

ειρωνεία. Τότε ή πίστις τρέπεται μάλλον πρό; τάς κινητά; 
άξια; τού πλούτου, άφίνουσα τήν γην άνευ τοΰ άνακαινι- 
στικοΰ τών παραγωγικών δυνάμεών τη; χρηματικού λιπά- 

σνατο; καί γράφουσα έπ’ αυτή; ώ; αίνιγμα τήν έξή; τοΰ 
Δημοσθένους αποστροφήν : εί δέ τοΰτο αγνοείς, οτι πίστις 
άφορμή πασών έστί μεγίστη πρό; χρηματισμόν, π?.ν άν ά- 
γνοήσειας.


