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Τά δρια τοΰ Λονδίνου προσδιορίζονται ΰπδ της Αστυνομι
κής περιφερείας αύτοΰ. 1 Ιεριλαμβάνει αύτη 1,795,000 στρέμ
ματα γης, 520,000 οικίας καΐ 5,000,000 κατοίκους. Έν τώ 
κέντρω τής περιφερείας ταύτης κεϊται τδ *Αστυ,  έν τφ δποίω 
περιλαμβάνονται 2,640 στρέμματα γής, κινείται τήν ημέραν 

ή έμ,πορική ζωή τοΰ κολοσσού τούτου τών πόλεων κα'ι κοιμά
ται τήν νύκτα τό έκατοστδν τοΰ πληθυσμού του, 50,000 

περίπου άνθρωποι.
Το Λονδϊνον διαιρείται είς 39 τμήματα, έξ ών τδ μέν απο

τελεί τδ Άστυ, τά δέ λοιπά ή λοιπή τής πόλεως περιφέρεια. 
Έκαστον τμήμα έχει αύτοτελή ύπαρξιν δημοτικήν καΐ έξα- 
σκεϊ είδος κυριαρχίας έν τή ειδική περιφερεία του, έπιβάλλον 
φόρους διά τήν έκπλήρωσιν τών δημοτικών σκοπών του και μή 
υποκείμενον είς τον έλεγχον τής κυβερνήσεως, ήτις δέν έχεζ 
τδ δικαίωμα νά έπεμβαίνη είς τήν διαχείρισίν του. Καΐ αύτδ 
τδ Κοινοβούλιον τής ’Αγγλίας μόνον διά γενικών νόμων δύνα
ται νά κανονίζη τά τής δημοτικής διοικήσεως τής χώρας.

Ό δργανισμδς τής δημοτικής διοικήσεως τοΰ Λονδίνου, κατά 

μέν τά λοιπά τμήματα αύτοΰ έχει τι δμοιόμορφον, τήν βάσιν 
τοΰ όποιου Αποτελεί ή καθ' έκαστον τμήμα ύπό τών κτημα
τιών αύτοΰ έκλογή τοΰ έ/οντος τήν διοίκησιν δημοτικού συμ
βουλίου, κατά δέ τδ τμήμα τοΰ Άστεος δ δημοτικός δργανι- 
σμος, προκύψα; άπδ ιστορικών περιστάσεων, έχει κατά τήν τε
λευταίαν έξέλιξιν αύτών ώς έξής : Τδ *Αστυ  τοΰ Λονδίνου 
διοικεΐται ύπδ δημοτικού συμβουλίου, άποτελουμένου έκ 206 

συμβούλων, 26 παρέδρων (aldermen) καΐ ένδς δημάρχου, τοΰ 
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λόρδου δημάρχου. Οί σύμβουλοι καί οί πάρεδροι έκλέγονται 
ύπό τών τμημάτων τοΰ “Αστεος, οί μέν πρώτοι κατά τριε
τίαν, άνανεούμενοι κατά τό τριτημόριον καθ’ έκαστον έτος, οί 
δέ δεύτεροι ίσοβίως. "Οσον άφορα τόν λόρδον δήμαρχον, ούτος 
εκλέγεται κατ' έτος μεταξύ τών παρέδρων υπό τών αντιπρο
σώπων τών 79 βιομηχανικών τοΰ "Αστεος σωματείων. Με
ταξύ αύτών τά έπόμενα 1 8 διακρίνονται διά τά μεγαλοπρεπή 
έν Λονδίνφ μέγαρά των, χωρίς έν τούτοις νά καθυστερώσι και 
τά λοιπά, διότι τά εισοδήματα τοΰ συνόλου τών βιομηχανι
κών σωματείων τοΰ "Αστεος αναβιβάζονται κατ’ έτος εις 5 έκα
τομμύρια δραχμών, δαπανώμενα είς γενναίας αγαθοεργίας κα’ι 
επίσημα τών σωματείων γεύματα : Σωματεία 1) ύφασματεμ- 
πόρων, 2) παντοπωλών, 3) ένδυματοπωλών, 4) ιχθυοπωλών, 
5) άργυροχρυσοχόων, 6) βυρσοδεψών, 7) έμπορροραπτών, 8) 
μικρεμπόρων 9) άλατοπωλών, 10) σιδηροπωλών, 11)οίνοπω- 
λών, 12) υφαντών, 13) βαφέων, 14) ζυΟοποιών, 15) δερμα- 

τοπωλών, 16) κασσιτερουργών, 17) κουρέων, 18) μαχαιρο- 
ποιών. Τά λοιπά σωματεία άποτελοΰσιν αρτοποιοί, κηροποιοί, 
λυχνοποιοί, χαλκεϊς, κρεοπώλαι, σαγματοποιοί, ξυλουργοί, 
σχοινοποιοί, χρωματισταί, λιθοξόοι, μολυβδουργοί, ξενοδόχοι, 
χύται, όρνιβοπώλαι, μάγειροι, πιθοποιοί, σιδηρουργοί, λεπτουρ
γοί, έριοπώλαι, μουσικοί, τορνευταί, ύελοπώλαι, φαρμακο
ποιοί, ώρολογοποιοί, χειροκτοποιοί, πιλοποιοί, μεταξουργοι, βε- 
λωνοποιοί, κηπουροί, σαπωνοποιοί, άμαξηλάται ,όπλοποιοί κλπ. 
ΊΙ άπογραφή αύτη έρένετο ούχι μόνον είς άπόδειξιν ότι όλη 
εκείνη ή μεγαλοπρέπεια τοΰ λόρδου δημάρχου τοϋ Λονδίνου 

έχει λαϊκήν καταγωγήν, άλλά και πρός σημείωσιν ότι αί συν- 
τεχνίαι τών ’Αθηνών δέν είπον άκόμ.η τόν τελευταΐον λόγον 
των, ούτε ώς Οργανισμός, ούτε ώς δικαιώματα, ούτε ώς άπο- 
τελέσματα, διά τήν τύχην τοΰ πρώτου δήμου τής Ελλάδος.

Έκτός τών είρημένων 39 μεγάλων τμημάτων δημοτικής 

έν τή όλη πόλει τοΰ Λονδίνου διοικήσεως, ύπάρχουσι γενικής 
έφ' όλων δικαιοδοσίας και αί έξής δημοτικά! έπίσης διοικήσεις, 
όργανισθεΐσαι ύπό τοΰ Κοινοβουλίου, έκάστη τών οποίων έχεζ 
ίδιον προϋπολογισμόν και επιβάλλει ίδιους φόρους : α') ή Άστυ- 

νομία, έξασκοΰσα τήν άρχήν αύτής έφ’ όλων τών τμημάτων 
τοϋ Λονδίνου καθ'|δλην τήν έξ 1 ,795,000 στρεμμάτων περι
φέρειαν αύτοΰ, β') τό Συμβούλιον τών δημοσίων έργων, συγ
κείμενον ές άντιπροσώπων τοΰ "Αστεος καί τών λοιπών τμημά
των τής πόλεως, καθώς κα'ι έκ τινων προσώπων διοριζομένων 
ύπό τής κυβερνήσεως, γ’) τό Ληξιαρχικόν γραφεΐον, δ') τό 
Συμβούλιον τής έκπαιδεύσεως, ε') τό Συμβούλιον έπ'ι τών δη
μοσίων βοηθημάτων και σ') τό Συμβούλιον έπί τής διαχειρί
σεως του φόρου ύπέρ τών πτωχών.

Έκ πρώτης δψεως φαίνεται λίαν περιπεπλεγμένος ό δημοτι
κός Οργανισμός τοΰ Λονδίνου, και δ συγκεντρωτικός άλλων πό
λεων οργανισμός παριστα ιδιαιτέραν χάριν. Τό πρακτικόν πόρι
σμα είναι, οτι μεταξύ όλων τών πόλεων τό Λονδϊνον, έν δλω 
τώ γιγαντώδει πληθυσμφ του,ευρίσκει άσφαλέστερον τά δημο
τικά συμφέροντα αύτοΰ. Αύτός ό καταμερισμός τών έργων καί 
τών εύθυνών άνάγεται είς εύρυτάτην έξόχως κοινοινικών σκο
πών θεωρίαν, ύπό τοΰ χρόνου και τής πείρας δημιουργηθεΐσαν. 
Μεγάλα έργα συνετελέσθησαν ύπ’ αύτοΰ διά τής μικροτέρας 
σχετικώς δαπάνης. "Ητο φυσικόν, ώφοΰ τό πνεύμα τοΰ άγα- 
θοΰ οικογενειάρχου έτάχθη προεδρεΰον είς όλα τά τμήματα τής 
δημοτικής διοικήσεως. Άπόδειξις άφ’ ένός τά δημοτικά δάνεια 
καί άφ’ έτέρου αί ένιαύσιαι δημοτικά! δαπάναι τοΰ Λονδίνου 
σχετικώς πρός τά άντιστοίχως έν Παρισίοις συμβαίνοντα. Ένω 
τό Λονδϊνον.κατοικούμενον ύπό 5,000,000 άνθρώπων, οφείλει 
700 έκατομμύρια δραχμών, οί Παρίσιοι κατοικούμενοι ύπό 
2,799,000 άνθρώπων, χάρις είς τόν συγκεντρωτικόν οργανι
σμόν αυτών, όφείλουσι 1892 έκατομμ. Άναλόγως τοΰ πληθυ
σμοΰ τών κατοίκων τό Λονδϊνον, κατά τό Παρισινόν σύστημα, 
ήδύνατο νά χρεώστη 3784 έκατομμύρια καί δέν οφείλει έν τού- 

τοις είμή τό πέμπτον. Καί πάλιν,ένω ή δαπάνη τής καθ’ όλην 
τήν περιφέρειαν τοΰ Λονδίνου δημοτικής διοικήσεως άναβιβά- 
ζεται εις 275 έκατομμ. δρ. κατ’ έτος, ή άντίστοιχος τών Πα- 
ρισίων ύπερβαίνει τά 304 έκατομμ. Έάν ή δημοτική διοίκη- 
σις τοΰ Λονδίνου ήκολούθει τήν Παρισινήν μέθοδον, έδει νά δα- 
πανα ένιαυσίως, άναλόγως μέν τοΰ πληθυσμοΰ 608 έκατομ-



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΟΝΔΙΝΟΝ, ΠΑΡΙΣΙΟΙ, ΛΘΗΝΑΙ 373

μύρια, άναλόγως δέ τής περιφερείας του (1,795,000 στρέμμ. 
απέναντι τής τών Παρισίων έκ 478,750 στρέμμ.) ά.ν δ/1 κατά 

τήν αριθμητικήν άναλογίαν 1140 έκατομμ. άλλά βεβαίως 
περί τά 1000 ! Οι άριθμοί ούτοι δέν είναι λόγοι. Έχουσι 
πραγματικήν ύπόστασιν.

Τά δημοτικά εισοδήματα τοϋ Λονδίνου είναι ή ένοίκια τών 
άκινήτων κτημάτων του, τά όποΐζ τό δημοτικόν συμβούλων 
ενοικιάζει έπί 21 έ'τη, ή φόροι τού; όποιους τό δημοτικόν συμ
βούλων επιβάλλει, κατά τό άσυγκρίτω τώ λόγω σημαντικώτε- 
ρον μέρος αύτών, είς τούς κτηματίας είδικώς διά πάσαν δημο
τικήν ανάγκην. Έχει ανάγκην ή πόλις υπονόμων : έπιβάλλει 
φόρους είς κατασκευήν, συντήρησιν και καθαρισμόν αύτών. 
Έχει άνάγκην φωτισμού ; έπιβάλλει φόρους διά τήν δαπάνην 
τοΰ φωταερίου. Έχει άνάγκην είς κατασκευήν, συντήρησιν, 
καθαρισμόν καί κατάβρεγμα τών όδών ; έπιβάλλει φόρους διά 
τήν περί ταϋτα δαπάνην. Πρόκειται νά ένεργηθώσιν έργα βελ
τιώσεων έν τή πόλει ; φόρος. Διά τά έξοδα τής άστυνομίας 
φόρος, διά τά έξοδα τής έθνοφυλακής φόρος, διά βοήθειαν τών 

ορφανών φόρος, διά συντήρησιν τών πτωχών φόρος, διά κατα
σκευήν καί συντήρησιν τών εκκλησιών φόρος, διά τά νεκροτα
φεία φόρος, διά τήν ύγιεινήν τής πόλεως φόρος, διά τάς δχθας 
τοϋ ποταμού Ταμέσιος φόρος, διά τούς φρενοβλαβείς φόρος, διά 
την κατασκευήν καί συντήρησιν τών διά τούς πτωχούς οικιών 
φόρος, διά τήν άγοράν χρησίμων τή πόλει γηπέδων φόρος, διά 
τήν δημοτικήν δικαιοσύνην φόρος, διά τάς γεφύρας φόρος, διά 

τάς αγοράς φόρος, διά τήν χωροφυλακήν φόρος, διά τήν οικο
δομήν δικαστικών καταστημάτων φόρος, διά τά μουσεία φόρος 
κλπ. κλπ. Μέθοδέ ύποπίπτουσα είς τάς αισθήσεις τών φορο
λογουμένων καί υποκείμενη διά τούτο είς τόν άποτελεσματι- 
κώτερον έλεγχον, τοϋ οποίου τάς εργασίας διευκολύνει βήμα 
πρός βήμα ή ειδική έπιτροπή, τήν οποίαν τό δημοτικόν συμ
βούλων καταρτίζει έκ τών μελών του πρός μελέτην και διευ- 

Οέτησιν όλων τών σχετικών πρός τά οικονομικά τής πόλεως 
ζητημάτων.

Μεταβαίνοντες είς τά έν Παρισίοις συμβαίνοντα έπί τών δη

μοτικών τής πόλεως εισοδημάτων, παρατηροϋμεν άκριβώς τό 
αντίστροφον ώς πρός τού; μάλλον φορολογουμένους τοϋ δήμου. 

Δέν είναι οι κτηματίαι, αλλά τό κοινόν τών καταναλωτών. 
Τόν σημαντικότερου φόρον αποτελεί α') ό δημοτικός δασμός 

τών έν Παρισίοις είσαγομένων, άναβιβαζόμενος είς 137,738, 
300 δρ. Μετ’ αύτόν έρχονται τά πρόσθετα, τακτικά ή έκτα
κτα, έκατοστά έπι τών ύπαρχόντων φόρων, 33,153,900 δρ. 
γ') τό δικαίωμα όπερ πληρώνει είς τήν πόλιν ή έταιρία τοϋ φω” 
ταερίου 18,925,000, δ') τό έκ τής διαχειρίσεως τοϋ ύδατος 

τής πόλεως έσοδον 12,397,100, ε') τό έκ τών αγορών 7,988, 
181, ς·') ή συνδρομή τοϋ κράτους διά τάς άστυνομικάς δα
πάνα; 7,693,825, ζ') τά πρόστιμα, αί άδειαι και οί τόκο^ 
5,661,300, η') οί έπί τών άμαξών φόροι 5,367,000, θ') αί 

ύπό τών ιδιωτών πληρωμαί διά τήν έκτέλεσιν διαφόρων έργων 
4,315,000, ι') ή συνδρομή τοϋ κράτους διά τήν συντήρησιν 

καί καθαριότητα τών όδών 3,500,000, ια ) οί φόροι διά τάς 
κηδείας καί τά κοιμητήρια 3,438,174, ιβ') τά έκ τών σφα
γείων δικαιώματα 3,385,000, ιγ') τά έξ άποταμιευτικών κα
ταστημάτων δικαιώματα2,958,950, ιδ') ό έπί τοϋ καθαρισμού 
τής πόλεως φόρος 2,860,000, ιε') τό άπό τών ακαθαρσιών 
καί τών ύπονόμων έσοδον 2,029,000, ισ')τό δικαίωμα τής 
ένοικιάσεως θέσεων έν ταΐς όδοΐ; 1,726,476, ιζ ) τα ένοικια 
δημοτικών ιδιοκτησιών 1,444,200,— τό ολον 304,424,890 

δρ. έκ τών όποίων άναλογοΰσι κατ’ έτος πρός έκαστον τών 
2,799,000 κατοίκων τών Παρισίων 108 δρ. είς περιπτωσιν 
καθ’ήν έκ τών 275,000,000 δρ. τής δημοτικής, ώς είδομεν, 
φορολογίας τοϋ Λονδίνου άναλογοΰσι πρός έκαστον τών 5 έκα
τομμυρίων κατοίκων αύτοϋ 55 δρ.

Ή άπόσασις αύτη τή; δημοτικής φορολογία; άπό Λονδίνου 

μέχρι Παρισίων μαρτυρεί τούς όρους ύφ ούς τελείται ή κοινο

τική ζωή. σΟσον αύτη έμμένει έν τώ φυσικό; κύκλω της,τοσον 
είναι εύθηνοτέρα’ όσον δέ περιβάλλεται τόν χιτώνα τών συγ
κεντρωτικών κυβερνήσεων, τόσον καθίσταται άκριβωτέρα, χω
ρίς νά δύναται καί αύτή ή δημοκρατία νά άποφύγη τήν αύ- 

στηράν ταύτην συνέπειαν. Πρός ποιον έκ τών δυο συστημάτων 
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ίλχβται ή πόλις τών Αθηνών ; Δέν ?χω τδν σκοπόν νά βίσ- 
έλθω είς την έξέτασιν της φορολογικής δυνάμεώς της. Όσοι 
μεταξύ τών κατοίκων της ύποστηρίζουσι την βαρείαν φορολο

γίαν του έθνους δέν πρέπει νά έκπλαγώσιν, έάν έλθη ή σειρά 
του χρόνου νά μετρηθώσι καΐ αυτοί,ώς δημόται,διά τοΰ αύτοΰ 

φορολογικού μέτρου. Προτιμώσι την Λονδίνειον φορολογίαν ; 
όφείλουσι κατά μέσον δρον έκαστος νά πληρώσωσιν είς τδ δη
μοτικόν ταμεΐον 55 δρ. έτησίως. Προτιμώσι την Παρισινήν 
φορολογίαν ; όφείλουσιν έπίσης έκαστος, άνδρες, γυναίκες, παϊ- 
δες, νά πληρώσωσιν 1 08 δρ. έτησίως. Υποτιθεμένου τοΰ πλη- 

θυσμοΰ τών ’Αθηνών έξ 100,000, κατά μέν την πρώτην μέ
θοδον δ δημοτικός προϋπολογισμός θά άν.αβή εις 5 έκατομμ. 
δρ. κατά δέ την δευτέραν θά ύπερβη τά ! 0 I

Υπάρχει και άλλος τρόπος συγκρίσεως,μάλλον πρδς τδν δη
μόσιον προϋπολογισμόν τών έπικρατειών άποβλέπων. Άφ' ένός 
δ δημοτικός προϋπολογισμός τοΰ Λονδίνου άναβαίνει είς 275 

έκατομμ. δρ. κα'ι δ δημόσιος τώ 1887 προϋπολογισμός τις 
Άγγλικής έπικρατείας είς 2,203,375,000, ήτοι άναλόγως δ 
δημοτικός είναι τδ όγδοον τοΰ δημοσίου. Άφ' έτέρου δ δημοτι
κός προϋπολογισμός τών Παρισίων άναβαίνει είς 304 έκατομμ. 
καΐ δ δημόσιος τω 1887 προϋπολογισμός τής Γαλλικής έπι- 

κρατειας είς 2,957,994,000, ήτοι άναλόγως δ δημοτικός εί
ναι σχεδόν τδ δέκατον τοΰ δημοσίου. Ύπό τήν έποψιν ταύτην 

ό δημοτικός προϋπολογισμός τοΰ Λονδίνου είναι βαρύτερος τοϋ 
Παρισινού. Υποτιθεμένου ότι τδ μέτρον τών δημοτικών άναγ- 
κών πρέπει νά κα.νονίζηται κατ' άναλογίαν τών δημοσίων,ή αί 
τοΰ Λονδίνου δαπάναι έδει κατά τδ Γαλλικόν σύστημα,νά κα- 
ταβώσιν άπδ 275 έκατομμ. είς 220 έκατομμ. ή αί τών Πα
ρισίων νά άναβώσι,κατά τδ Αγγλικόν σύστημα,άπδ 304 έκα- 
τομμυρια είς 309 έκατομμ Άλλ' οΐ ύπολογισμο’ι ουτοι όρώσιν 

άλλοσριους. Κατά τα οπωσδήποτε συμβαίνοντα έν ταϊς δυσι 
μεγάλαις πρωτευούσαις τής δυτικής Ευρώπης, ποιαν άναλο
γίαν έπιδέχεται δ δημοτικές προϋπολογισμός τών Αθηνών απέ
ναντι τοϋ δημοσίου προϋπολογισμού τής Έλληνικής έπικρα
τείας ; Έπειδή ό δημόσιος ύπερέβη τώ 1888 τά 95 έκατομ. 

ΠΟΘΕΝ.ζΗ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ

ό δημοτικός τών 'Αθηνών κατά μέν τδ σύστημα τών Παρισίων 
έ/εινά άναβή είς τδ δέκατον, ήτοι είς 9 ‘/, έκατομμ. κατά 

δέ τδσύστημα τοΰ Λονδίνου είς τδ όγδοον, ήτοι εϊς 12 έκατομ.

’Αριθμοί φοβεροί, ένώπιον τών όποιων ίλιγγιγ. πάσα φαν
τασία άκόμη καί έκείνη, διά τήν όποιαν δ μϋθος τοΰ βάτρα
χου θά είναι αιωνίως ανωφελής. Βεβαίως δέν έχομεν σκοπόν 

νά τρομάξωμεν τούς πολίτας τών Αθηνών, άλλά πρεπει να 
έτοιμασθώσιν είς ολα. Έκ πολλών συμπτωμάτων ή φορολο
γική μάστιξ ετοιμάζεται είς νέαν περιοδείαν, αύτήν τήν φο
ράν είδικώς έν τώ 8ήμφ τών Αθηνών. Ή δόξα νά παρίσταται 
τις έκ τοΰ πλησίον είς τάς λάμψεις τής κεντρικής έξουσίας, 
άπαιτεΐ πολλά χρήματα. Πόλις, V όποια δέν έ’χει νά δωση 

τοιαϋτα, άς προσέξη μή έπί τέλους δώση τήν έλευθεριαν της. 
λαμβάνουσα είς αντάλλαγμα άρτον καί θεάματα. Αυτός εινα 
δ μοναρχικός δρόμος,είς τδν όποιον ψάλλουσιν ύμνους οί ύλισται 

όλων τών αιώνων.

ΠΟΘΕΝ Η ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ

Παρ’ ήμΐν, πρδς τοΐς άλλοις παραδόξοις, συμβαίνει καΐ τδ 
έξής, δ μέν ποινικός νόμος τιμωρεί τήν περί τδν έκτοκίσμόν 
αισχροκέρδειαν ώς αδίκημα, όπερ ένομάζει τοκογλυφίαν, δ δέ 

πολίτικός, ώς τούλάχιστον ήρμηνεύθη, μηδενίζει τήν άπειλην 

εκείνου, καί θεωρεί όλους τούς τοκιστάς λευκοτέρους περιστε
ράς, άτε μή παραδεχόμενος άνώτατον τι οριον τόκου, πέραν 
τοΰ όποιου άρχεται ή αίσχροκέρδεια. Τί συνέβη έν τούτοις; 

Ή τοκογλυφία δέν κατηργήθη έν τή πράζει μέ την αυτήν ευ
κολίαν, μεθ' ής διεγράφη έκ τοΰ ποινικού νόμου, ή δέ χάρις 

τής πολιτογραφήσεως, ής έτυχε παρ' ήμΐν, δέν ήδυνήθη νά 

τήν καταστήση κάν ήμερωτέραν, άλλ' έξακολουθει λυμαινο- 
μένη άσπλάγ/νως τήν έθνικήν παραγωγήν, είς πανηγυρικήν 
διάψευσιν τοΰ συστήματος, τοΰ άναμένοντος τδν έκπεσμδν του 
τόκου έκ τής απολύτου ελευθερίας τών δανειστών περί τδ κα- 



376 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ Η ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ 377

ταπλεονεκτεϊν έπί τών δκνειζομένων. Άφησαν την τοκογλυφίαν 
νά πνίγη έν τφ ίδίφ αϊματι, άλλ’ αύτη απειλεί νά πνίξη την 
παραγωγήν.

Δένθά έξετάοωμεν έπί τοΰ προκειμένου τί περί νομιμότητος 
ή μ ή τοΰ άπεριορίστου τόκου ζήτημα, ούτε καν τά έπιχειρή- 
ματα,οσα φέρονται είς άπόδειζιν τοΰ ότι έν τή τοκογλυφία έγ
κειται αυτό τί κοινωνικόν συμφέρον. Έρρήθησαν καί έγράφησαν 
τόσα ύπέρ και κατά, ώστε, άντ'ι τής τετριμμένης ταύτης όδοΰ, 
ίσως είναι ορθότερου νά λάβη τις τήν άγουσαν διά τοΰ ασφα
λέστερου έδάφους ώρισμένων οικονομικών φαινομένων, και δή 
έκείνων, άτινα, έζελισσόμ.ενα καθ’ έκάστην πρό τών ήμετέρων 
οφθαλμών, κινδυνεύουσιν όλιγώτερον νά μας άποπλανήσωσιν. 
’Εννοείται δμως πάντοτε,ότι αναγκαίο; δρος κα'ι έν τή μεθόδφ 
ταύτη είναι ή άκριβής παρατήρησις, διότι άλλως ή άποπλά- 

νησις είναι εύκολωτάτη. Ούτως άκριβεστέρα τών πραγμάτων 

ερευνά θά έπειθε τόν έσχάτως οίκτείραντα τό ότι είς τάς ή- 
μετέρας έπαρχιακάς πόλεις δέν έγενικεύθη είσέτι ή εΰζωΐα, 
άλλά τυγχάνει άποκλειστικδς κλήρος ευαρίθμων οικογενειών, 
θά τόν έπειθε,λέγομεν, ότι οί κακώς διαιτώμενοι δέν πάσχουσιν 
άναισθησίαν, άλλά δεινήν άνέχειαν, διατελοΰσαν εις εΰθύν λό
γον πρός τόν πλούτον και τήν ευμάρειαν τών έν μεγάροις οί 
κούντων γειτόνων των, ούδ’ έχουσιν άνάγκην συμβουλών, ώς 
πρδς τά έκ τής εύζωΐας άγαθά, καθ’ ά φαίνεται φρονών, άλλά 
μέσων, δι’ ών νά άπαλλαγώσιν άπδ τών τοκογλυφικών δι
κτύων, έν οίς όίπχζ περιέπεσαν. Άλλά τ'ι ήδύνατο νά παρα- 
τηρήση ούτος έν έπισκέψει μιας ήμέρας, ή μάλλον όλίγων ώ- 
ρών, ώς ό ίδιος δμολογεϊ; Μόνον έκ τών συζητήσεων έπαγγελ- 

ματικών ή μάλλον γεωργικών συλλόγων, καθόσον ή γεωργία 
είναι παρ’ ήμϊν τδ κύριον έπάγγελμα, μόνον έκ τών πρακτικών 

τοιούτων συζητήσεων ήδύνατο άπδ καιρού εις καιρόν νά έπι- 
χέηται φώς περ'ι τής αληθούς καταστάσεως τοΰ τόπου, ήν 

συνήθως ή άγνοια, ενίοτε δέ και ή κακή πίστις, οίκτρώς παρα- 
μορφοΰσιν ήδη, έμποδιζομένης ούτω πάσης βελτιώσεως.

Ή ήμετέρα χώρα πρδ 60 έτών ήτο χέρσος γή καί ερείπια, 
ήδη κατωκήθη και ήμερώθη, ή δέ παραγωγή της, καίτοι πόρ- 

ρω είσέτι άπέχουσα έκείνης τών πεπολιτισμένων χωρών, είναι 

ούχ ήττον άρκετή,ίνα τρέφη και προάγη όσημέραι τδν έαυτής 
πληθυσμόν. Άλλά πλησίον τών αληθειών τούτων, είσεχώρησε 
δυστυχώς καί ή πλάνη, ότι έκτακτόν τι δλως καί θαυμάσιον 
οικονομικόν φαινόμενου παρουσιάζει ή πρόοδος αύτη, πρδ τοΰ 
όποιου οφείλει έκθαμβος υά κλίνη τήυ κεφαλήν ό λοιπός κό
σμος. Πλάνη, λέγομεν, ήτις τοσούτφ μάλλον χρήζει έξελέγ- 
ζεως, δσω έπισκοτίζουσα αύτη τήν συνείδησιν τοΰ έθνους, διά 

τοΰ αύτοθαυμασμοΰ, δέν τδ άφίνει νά έξετάση και κατανοήση 
ούδ’ αύτάς τάς κεφαλαιώδεις έλλείύεις του, ών άνευ ή πρόο
δός του θά ήτον άσυγκρίτως μείζων. Είναι τφόντι άπορον πώς 
τινες, λησμονοΰντες τάς προόδους τοΰ αίώνος, τδ κοινόν τοΰτο 
τής άνθρωπότητος κτήμα, τδν άτμόν, τδν ήλεκτρισμόν, τά 
φώτα, ήζίουν νά βαδίση ή άναγεννηθεϊσα χώρα ήμών τά βή
ματα τής χελώνης, δι’ ών εις τδν πολιτισμόν προήχθησαν αΐ 
άπδ τά σκότη τοΰ μεσαίωνος έξελθοΰσαι κοινωνίαι. Πολλοί μά. 
λίστα, άποβλέποντες εις τδ δτι έρείπια μόνον άφησεν άπερχό 

μένος ό βάρβαρο; ήμών δορυκτήτωρ, θεωροϋσι Οαΰμα ότι ταΰτα 
δέν μένουσιν είσέτι είς τήν ιδίαν κατάστασιν, άλλ’ αντικατέ
στησαν δι’ οίκων, έν ω τδ αύτδ φαινόμενου τής ταχείας 

άνορθώσεως παρατηρεϊται κα’ι έπ'ι τών έκ σεισμοΰ, πυρκαϊών, 
καταστροφών, ούδ’ είναι ή χώρα ήμών ή μόνη ύποστασα τάς 
δηώσει; τοΰ πολέμου. Άλλά τήν πλάνην ταύτην, ήτις ούχ’ι 
μόνον παρ’ ήμϊν αριθμεί τά θύματα αύτής, διέλυσεν εύκόλως 
ό Στουάρτ Μίλλ, διά τής άπλουστάτης παρατηρήσεως δτι ο

λόκληρος δ οικονομικός κύκλος, ύπδ τάς μάλλον εύνοϊκάς προϋ
ποθέσεις, δέν είναι άλλο τι ή κατανάλωσις, ήτοι καταστροφή 
τών κεφαλαίων κα'ι αναπαραγωγή αύτών. « Αύτη, λέγει, ή
• θεραπεύουσα δύναμις τής φύσεως, vis medicatrix naturae,
• δέν έλήφθη ύπ’ δψιν ύπδ τών έκδηλούντων τδν έαυτών θαυ-
• μασμδν έπ'ι τή ταχεία άνορθώσει τών καταστρεφομένων
• χωρών μόνον άποτέλεσμα τών καταστροφών τούτων είναι
• προσωρινή έλάττωσις τής εύζωΐας, διαρκέστερόν τι δέν δύ-
• νανται νά έπιφέρωσιν » ( Principes d’economie politique, 
t. I, p. 84 j. Ή πρόοδος άλλως τε είναι δ γενικός νόμος διά 
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τάς μή έν παρακμή χώρας, καί την άπόδειξιν εύρίσκομεν συγ- 
κρίνοντες την σημερινήν πρδς την πρδ εξηκονταετίας κατάστα- 
σιν τών λοιπών εύρωπαϊκών λαών, έχομεν μάλιστα και τδ 
μέσον τής συγκρίσεως πρόχειρον έν τοΐς προΰπολογισμοΐς τών 
δημοσίων έσόδων, άτινα έκτοτε γενικώς μέν έτριπλάσιάσθη- 
σαν, έν τισι δέ χώραις καί έπενταπλασιάσθησαν, ένώ άφ’ ε
τέρου ζώντα μαρτύρια προβάλλουσι πρό τών ήμετέρων δφθαλ- 
μών δ πολλαπλασιασμός τοΰ πληθυσμού καί τά μεγαλοπρεπή 
τρόπαια τών συσσωρευθέντων κεφαλαίων, οί σιδηρόδρομοι, αί 
διώρυγες, οί λιμένες. Έπειτα μη λησμονώμεν,δτι ή παραγωγή 

εις γήν παρθένον, ώς ή ήμετέρα τής έποχής έκείνης, έξικνεΐ- 
ται είς τό άκρότατον σημεϊον τής άκαθαρίστου προσόδου, συν- 
τρεχούσης ύπέρ τοΰ γεωργοΰ καί τής εκλογής τών γονιμωτέ- 
ρων γαιών, ένφ άφ’ έτέρου βίος λιτός και έργασία σύντονος 
ύπεστήριξαν τήν άποταμίευσιν, ήτις πάλιν έγίνετο τότε μό
νον ύπέρ τής παραγωγής, καθόσον ήτον εϊσέτι άγνωστος εις τά 
εγχώρια κεφάλαια ή όδόςτών χρηματιστηρίων και χρεωγράφων.

Εΐσήλθομεν εις λεπτομερεστέραν άνάλυσιν τών έπιτελεσθει- 
σών παρ' ήμϊν προόδων, καθόσον ουδόλως άπορον τήν τιμήν 

τούτων νά άντιποιηθή αύτή ή τοκογλυφία, άφοΰ τά κεφάλαια 
συνηύξησαν καί συνέζησαν όπωσδήποτε μετά τής παραγωγής. 
Άλλά τοιουτοτρόπως θά ήδύνατό, φρονοΰμεν, άριστα καί δ 
πρώτος τυχόν δεσμοφύλαξ νά άξιοι τήν ευγνωμοσύνην τών πρό 
τινων έτών εϊσελθόντων έν παιδική ήλικία δεσμωτών, διότι 
ύπ' αύτόν ήδη ήνδρώθησαν, λησμονών ότι ή φυλακή του εί
ναι ή άφοομή μόνον τής ελαττωματικής άναπτύξεως των, και 
ούχί τής άναπτύξεως αύτής. Και άκριβώς δεσμοφύλακος έρ- 
γον, και ούδέν πλέον, έξετέλεσεν άπέναντι τής παραγωγής τό 
κεφάλαιον, καθ' δσον έχορηγεΐτο ύπδ τοκογλυφικούς όρους, ή 
δέ τοκογλυφία εύθύνεται παρ' ήμϊν δι’ ό,τι ήμπόδισε νά γίνη, 
χωρίς νά δύναται νά διεκδικήση έκεΐνο, όπερ έγένετο. Χώρα 
έρημος, ασφάλεια κλονιζομένη, σπάνις κεφαλαίων, ολα ταϋτα 
άπετέλεσαν περιέ/ον έξόχως σύνοικόν πρδς άνάπτυξιν τοΰ όλε- 
θρίου τούτου παρασίτου, άληθοΰς μάστιγος τής παραγωγής, ήν 
κατήγγειλε και έστιγμάτισεν ή συνείδησις πάντων τών λαών 

καί πασών τών έποχών. Άλλ' ή τοκογλυφία εύρε παρ' ήμΐν 
παράδοξον στήριγμα εϊς τήν ιδέαν, ότι μόνον διά τής περί τόν 

έκτοκισμδν έλευθερίας θά προσειλκύωμεν ξένα κεφάλαια πρδς 

καταγωνισμόν της, ώσανεί μή ήρκουν οί έγχώριοι καί έπρό- 
κειτο νά προσελκύσωμεν καί ξένους τοκογλύφους, έν φ άριστα 
ήδύνατό νά δρισθή μέτρον τόκου, διπλάσιον έστω τοΰ παρ'άλ- 

λοις λαοΐς κοινοΰ επιτοκίου, θύστε νά άφήσωμεν τάς θύρας ήμών 
δρθανοίκτους εϊς όλους τούς έπιθυμοΰντας επωφελή τοποθέτη- 
σιν τών κεφαλαίων των ξένους, καί συγχρόνως νά έγείρωμεν 
φραγμόν είς τάς άκρατήτους τών τοκογλύφων δρμάς. Καί διήρ- 
χοντο ούτω τά έτη καί αί δεκαετηρίδες, χρόνοι μαρτυρίου διά 
τδν ήμέτερον γεωργόν, παλαίοντα διηνεκώς κατά τών μεγί
στων έμποδίων, τά όποια ή έρημος χώρα έπαρουσίαζε, κατά 
τοΰ άγεφυρώτου τών χειμάρρων, κατά τών θηρίων τών δρυ
μών, και πρό πάντων κατά τοϋ Μεγαθηρ ίου τής τοκογλυφίας. 
Η έξιστόρησις τής δημιουργικής ταύτης περιόδου τής συγχρό

νου Ελλάδος θά ένεϊχε πολύ τδ ένδιαφέρον, καί θά έφερεν είς 

φώς χαρακτήρας καί τύπους άξιους μελέτης διά πάντα κοινω
νιολόγον, συγχρόνως δέ θά άπεδείκνυεν, ότι οί άληθεϊς σωτήρες 
τοϋ τόπου, μετά τούς άνδρας τοΰ Αγών ος, ύπήρξαν οί τά ήδη 
προσοδοφόρα κτήματα μορφώσαντες, καί ιδίως οί τήν πρώτην 
ώθησιν δώσαντες έν έκάστη έπαρχίιρ είς τήν σταφιδεμφύτευσιν. 
ής άνευ θά εΐμεθα είσέτι άθροισμα ταπεινών ζευγηλατών καί 
ήμιαγρίων ποιμένων. Καί όμως οί άνδρες ούτοι ζώσι κα'ι άπο- 
θνήσκουσιν έν άσημότητι, τούλάχιστον ή πολιτεία ούδέποτε 

Ανεζήτησεν αύτούς, ούτε τούς διέκρινε τοΰ κοινοΰ σωροΰ, ώς έν 
άλλαις πεπολιτισμέναις χώραις συμβαίνει.

Ή παρέκβασις αύτη έγένετο, ινα χρησιμεύση ώς ένωτικδν 

σημεϊον τής πρώτης ήμών κοινωνικής καταστάσεως μετά τής 
ένεστώσης. Τά προεξάρχοντα γνωρίσματα τής έποχής έκείνης 
ήσαν έρως τής έργασίας, βίος λιτός, εύθηνία τών πρδς τδ ζήν 

Αναγκαίων. "Ήδη οί όροι άνεστράφησαν, έχομεν μέγαρα, έχο
μεν παραδείσους, ή δ' εύζω'ια ήνοιξεν ήμΐν περιπαθώς τάς άγ- 
κάλας της· άλλά τοΰ άγλαομόρφου τούτου κοινωνικού δένδρου 

Αόρατος σκώληξ νέμεται τδ στέλεχος, δεινόν Αληθώς νόσημα,
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έξωτερικευόμενον διά τών κακοήθων έξ ανθήσεων τοΰ έγκλήμα- 

τος κα'ι τής αυτοκτονίας. Είναι ώρα γε ταΰτα πάντα άναπό- 
φευκτα έπακόλουθα τή; οικονομική; προόδου τής χώρας; Έγέ
νετο ή πρόοδος αύτη δμαλώς ; Τό καθ’ ήμάς ένταΰθα βλέπο- 
μεν άλματα, ούτε δύναται νά όνομασθή άλλως ή άπότομος 
μετάβασις άπο τής νηπιώδους καταστάσεως εις τάς έξεις τών 
γηραιών κοινωνιών. Άναζητών δέ τις τά αίτια τής νοσηράς 
ταύτης καταστάσεως, δέν Οά δυσκολευθή νά άνέλθη μέχρι τοΰ 

μικροβίου τής τοκογλυφίας, ώ; πορρωτέρω μέν, άλλά κυρίας 
άφορμ.ής. Τωόντι Οργανισμός τις λειτουργεί φυσιολογικώς ένόσφ 
ούδεμία νοσηρά άφορμή διζταράσσει τήν κυκλοφορίαν άλλά 
τήν οικονομικήν κυκλοφορίαν άλλοιόνει ούσιωδώς πάν δ,τι πα
ραβιάζει τούς οικονομικούς νόμους, καθ' ούς δέον νά ένεργήται 
ή τοΰ πλούτου διανομή, άτε κατεργαζόμενον ποΰ μέν ύπερ- 
τροφίας, ποΰ δέ ατροφίας. ”Αν ήδη έξετάσωμεν τήν τοκογλυ
φίαν, έν τή καθόλου κοινωνική οικονομία,θέλομεν ευκόλως παρα
τηρήσει, ότι δι’ αύτής είσάγεται δ ίδς άδικωτάτης τοΰ πλούτου 
διανομή;. Ό παραγωγός ύπεδουλώθη δουλείαν φοβεράν πρός τό 
κεφάλαιον, διά τής παρεχομένης έλευθερίας περί τόν στραγγα
λισμόν τοΰ έν άνάγκη διατελοΰντος. Πώς άλλως θέλετε νά 
δνομάσωμεν το 25, τό 50, το 100 τοΰ τόκου έπΐ τοΐς έκα- 
τόν ; Ή έργασία λοιπόν έξηυτελίσθη, σχεδόν έγένετο όνειδος, 
δι' ο έκαστος ήρχισε νά σκέπτηται μάλλον πώς νά ζήση έκ τής 
έργασίας τοΰ άλλου ή τής ίδικής του. Τί θέλετε νά πράξη, 
όταν βλέπη τό προϊόν τής έργασίας του μεταγγιζόμενον τε
χνηέντως εις άλλότρια βαλάντια, έαυτόν δέ έν διηνεκεϊ δυστυ
χία ; Άφ’ έτέρου ή ταχεία είς τόν πλοΰτον άνύψωσις γεννά 

τόν πόθον έπίσης ταχείας διακρίσεως έν τή κοινωνία, δ προ- 
χειρότερος δέ πρός τοΰτο τρόπος, ήτοι δ τής έπιδείξεως τοΰ 

πλούτου, δ τής πολυτελείας, τίθεται άμέσως είς ένέργειαν, κα'ι 
δέν άργεϊ νά συμπαρασύρη και τούς πολλούς, καθόσον τδ κοι
νωνικόν τοΰτο νόσημα είναι, ώς γνωστόν, τά μάλιστα μολυ
σματικόν. Τδν τελευταΐον κτύπον τής έξαρθρώσεως τής κοινω
νίας ήμών έφερεν ή κυβεία, κατεργαζομένη ούχ'ι πλέον τα
χείας, άλλά στιγμιαίας μεταθέσεις περιουσιών, καΐ εύκόλως 

μεταφυτευθεΐσα παρ' ήμΐν, διά τόν πόθον τοΰ έκτάκτου προσ- 
πορισμοΰ εισοδήματος πρδς άντιμετώπισιν τών όσημέραι αύξα- 

νομενων αναγκών.
Έν τφ μεταξύ τούτω άνέλπιστος επίκουρος έπήλθε τή ήμε- 

τέρα παραγωγή, ούση κυρίως σταφιδαμπελική, ή έν Γαλλία 
φυλλοξήρα, έπενεγκοΰσα, έπΐ μίαν ήδη δεκαπενταετίαν, ζήτη- 
σιν τών ήμετέρων σταφίδων καί οίνων, μέχρι σχεδόν διπλα
σιασμού τών τέως τιμών αύτών, άλλ’ ούδέ τοΰτο Γσχυσε νά 
κατευνάση τήν τοκογλυφίαν. Γενικώτερον δέ, έξέλιπε μέν ή 
ληστεία πρό πολλοΰ ήδη, έσχηματίσθησαν μ,εγάλαι περιουσιαι, 
ήλθον άλλαι έκ τοΰ έξωτερικοϋ μεγαλείτεραι, κατέπεσεν δ τό
κος έν Εύρώπη μέχρι σχεδόν έκμηδενισμοΰ, καΐ όμως μάτην 

είσέτι άναμένομεν όσα πρό δεκαετηρίδων μάς ύπέσχοντο οΐ οπα
δοί τής απολύτου περί τδν έκτοκισμδν έλευθερία;. Μή μάς άν- 
τιτάξωσιν, ότι ή άφορμή έγκειται εις τήν κακήν πίστιν τών 
δανειζομένων, βοηθουμένων ύπό πλημμελούς συστήματος έκ- 
τελέσεως άναγκαστικής, διότι θά τούς έρωτήσωμεν τότε είς 
ποιον μέρ», -ού κόσμου δέν ύπάρχουσιν αΐ δικονομικαι έγγυή- 
σεις, ή έλλείπουο. δύστροποι όφειλέται. Ή μεμψιμοιρία αύτη 
έκφέρεται, ώς έπί τδ πολύ, άπο έκείνους, οΐτινες έν τώ μέσο» 

τοΰ κακόπιστου τούτου λαού έπαθον τδ δεινόν πάθημα τοΰ νά 
γίνωσι πλούσιοι έν βραχεί. Άναζητούσι δικαιολογίαν τοΰ πλεο
νεκτικού των συστήματος έν τώ κινδύνω, δν δήθεν διατρέχουσι, 
και ένταυτφ εργάζονται όπως άπομακρύνωσι πάντα ένδεχόμε- 
νον συναγωνισμόν, άπελπίζοντες τά μέ μετριωτέρας άξιώσεις 
κεφάλαια. Άλλ' αύτή και μόνη ή τής 'Εθνικής Τραπέζης πρόο. 
δος, έργασθείσης έν άληθώς ήμιβαρβάρω έποχή μεθ’ όλων τών 
παραγωγικών τάξεων καΐ ιδίως μετά τοΰ γεωργικοΰ πληθυ
σμού. αύτή λέγω καΐ μόνη άρκεΐ νά έξελέγξη τδ άνυπόστατον 
τής τοιαύτης μομφής, καί νά ένθαρρύνη τά κεφάλαια, όσα 
ύφ’ ο'ιονδήποτε τύπον έπιθυμοΰσι νά έλθωσιν είς άρωγήν τής 

ήμετέρας παραγωγής, έπΐ βέβαιή αύτών καΐ έπωφελεστάτη 
τοποθετήσει.

Έν τούτοις διαστολή τις είναι άναγκαία έπΐ τοΰ προκειμέ- 
νου, καί είς τήν διαστολήν ταύτην φρονοΰμεν,δτι εύρίσκεται τοΰ 
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ζητήματος ό κόμβος. *Αλλα  δηλαδή εΐναι τά μέσα, τά συντεί- 

νοντα πρός έκπεσμόν τοΰ τόκου, καί άλλα τά πολεμοΰντα τήν 
τοκογλυφίαν ή μάλλον πρός καταπολέμησιν τής τελευταίας 
είναι άνάγκη, πρός τοΐς κοινοϊς, καί ειδικού τίνος όπλου, τό 
δέ δπλον τοΰτο ούδέν άλλο εΐναι ή ό ποινικός νόμος. Οί άριστοι 
τραπεζικοί συνδυασμοί, τά τελειότερα τής άλληλοβοηθείας συ
στήματα, ή προσφορωτέρα νομοθεσία, ουδέποτε ούδαμοΰ ήρ- 
κεσαν, ίνα καταστρέψωσι τήν τοκογλυφίαν. Πάντα ταϋτα τά 
μέσα τήν έλαττοΰσιν άναντιρρήτως, τήν άπομακρύνουσιν άπό 
τοΰ κέντρου, εΐναι τόσαι δ^δες, διαχίουσαι τό φως τής πί
στεως, πρό τοΰ όποιου ή τοκογλυφία φυγαδεύεται, άλλά ποια 
έστία φωτός, οσον καί άν ύποτεθή ισχυρά, έζικνεΐται μέχρι 
τών άκρων τοΰ όρίζοντος ; Εϊς τά σκιερά ταϋτα μέρη κατα- 
φεύγουσα ένεδρεύει ή τοκογλυφία, έκεϊ συλλαμβάνει τά θύματα 

αυτής. Άλλ' ένταΰθα άφ' έτέρου καί αί πολιτεΐαι έσκέφθησαν 
δτι, άφοΰ δέν φθάνει τό φως τής πίστεως, δέον νά φθάση ό φό
βος τής τιμωρίας. Δέν πρόκειται πλέον περί συναλλαγής, άλλά 
περί αδικήματος, ή ποινή λοιπόν έστω καί έπι τοκογλυφίας 

τό έσχατον μέσον, δπως καί έπί παντός άλλου. Αί πολιτεΐαι 
συντηροΰσιν έκπαιδευτήρια, εκκλησίαν, άστυνομίαν εις διαπαι
δαγώγησή τοΰ λαοΰ καί πρόληψιν τών άδικημάτων, άλλά θά 
ήσαν μωραί, άν άνεπαύοντο εις ταϋτα καί μόνα, λησμονοΰσαι 
τήν δραστικωτέραν έκ τοΰ ποινικού νόμου βοήθειαν. Διατί έπί 

τοκογλυφίας νά έπαναπαυθώσιν είς μόνα τά προληπτικά μέσα ; 
Καί δέν άνεπαύθησαν τφόντι, άλλά προσέφυγον είς αύτήν. Ή 
Γερμανία εΐναι, ώς γνωστόν, ή κατ’ έξοχήν χώρα τής άγρο- 
τικής πίστεως, ήτοι τής μακρότερον πάσης άλλης διαχεούσης 
τάς έαυτής άκτΐνας, καί δμως έν τώ δουκάτφ τής Βάδης 
προσέφυγον τελευταΐον έν έτει 1880 είς τόν ποινικόν νόμον, ώς 
έγένετο πρότερον έν ταΐς άλλαις γερμανικαΐς χώραις, καθώς 
καί έν Γαλλία, 'Αγγλία, Αύστρία καί Ιταλία. Ταϋτα πάντα 
ώφειλον νά πείσωσι, φρονοΰμεν, τούς συντάκτας τοΰ νομοσχε
δίου τοΰ ήμετέρου άστυκοΰ κώδικος, δτι επέστη ή ώρα, ίνα 

μιμηθώμεν τόν πεπολιτισμένον κόσμον, κάλλιον αργά παρά 
ποτέ. "Αν ύπάρχη ειδικός τις λόγος παρ' ύμΐν,ούτος συνηγορεί 

πλέον ή έν πάση άλλη χώργ. ύπέρ τοΰ περιορισμού τοΰ τόκου, 
ούχί ύπέρ τής έλευθερίας αύτοϋ, καί δ λόγος ουτος έγκειται είς 
τό δτι παρ’ ήμΐν τό σκιερόν μέρος, ούτινος άνωθι έμνήσθημεν, 
εΐναι μεγαλείτερον ή άλλοθι, έπομένως ευρύτερος δ τής τοκο
γλυφίας κύκλος, άτε μή ύφισταμένων έν τή ήμετέρα χώροι 
άρκετών πιστωτικών καταστημάτων.

Ύψιστον δέ κοινωνικόν συμφέρον έπιβάλλει, πολύ πλέον σή
μερον ή χθες. τήν μέριμναν πρός καταπολέμησιν τής τοκο
γλυφίας. Οί δροι, ύφ' ούς παραγωγή καί τοκογλυφία συνεβίω- 
σαν οπωσδήποτε μέχρι τοΰδε, ήλλοιώθησαν άπό τίνος χρόνου 
ούσιωδώς, εισοδήματα δέ, άφ' ών τό κεφάλαιον θά λαμβάνη 
τήν μερίδα τοΰ λέοντος, δέν θά έπαρκέσωσιν είς τό έξής τω 

παραγωγώ, ώς πρότερον, δτε συνέτρεχεν ύπέρ αύτοϋ τό μέν 
λιτότης βίου καί εύθηνία τών πρός τό ζην άναγκαίων, τό δέ 

ή έκ τών γονιμωτέρων γαιών μεγάλη άκαθάριστος πρόοδος. 
Προσθέσωμεν ήδη καί άλλον τινά κοινωνόν, σπουδαίως αύξή- 
σαντα τάς έπί τοΰ εισοδήματος άξιώσεις του, τόν δημόσιον 'ι έ- 

γω θησαυρόν, καί θέλομεν πλέον πεισθή άδιστάκτως, δτι υπάρ
χει άνάγκη έπιβάλλουσα, ϊνα ή μερίς τοΰ παραγωγού αύξήση, 
περιοριζομένης είς τά λογικά αύτής δρια τής μερίδος τοΰ κεφαλαι
ούχου, έπί ποινή τοΰ νά ανακοπή πάσα προσαύξησις τής παρα
γωγής,ού μήν άλλά καί ή ΰφισταμένη νά άτονίση. Οί άπογοη- 
τευμένοι δηλαδή παραγωγοί θά πυκνώσωσιν είς τό μέλλον, 
πλειότερον ή ήδη, τών Οεσιθηρών τάς φάλαγγας, ή, άν έχωσι 
μικρά κεφάλαια, Οά έπιδοθώσι καί αύτοί είς τό μ.όνον έργον — 
άν δύναται νά όνομασθή τοιοΰτο—τό παρέχον ελπίδα οικονομι
κού προβιβασμού, τήν τοκογλυφίαν. Άλλ’ αί άργαί αύταί 
γαστέρες θά έννοήσωσι τότε, δτι δέν άρκεΐ μόνη ή καλή ορεζις 
πρός πλήρωσιν των, καί οτι έζήνεγκε μεγάλην οικονομικήν 
άλήθειαν ό απόστολος τών έθνών, είπών «δ δέ μή εργαζόμενος 
μηδ’ έσθιέτω».

Συμπεραίνοντες λέγομεν, δτι έν έκάστη χώρη καί έν έκάστη 
έποχή ύπάρχουσι γενικώτεροί τινες λόγοι, οϊτινες πρσσδιορί- 
ζουσι τό μέτρον τοΰ τόκου, έπομένως άλλο εΐναι τό έρώτημα 
διατί δ τόκος εΐναι παρ’ ήμϊν ύψηλός, καί άλλο διατί ύπάρχει
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τοκογλυφία, ήτοι πλεονεκτική υπερπήδησές και αύτοΰ τοΰ ίγ- 
χωρίου μέτρου τοΰ τόκου. Αί προκείμεναι σκέψεις ήμών δέν άπαν- 
τώσιν είς τό πρώτον, άλλ’ είς τό δεύτερον έρώτημα, καί άπε- 
δείξαμεν, φρονοΰμεν, δι' αύτών ότι έχομεν τοκογλυφίαν διά 
τόν άπλούστατον λόγον ότι τήν θέλομεν, διότι ή νομοθεσία τοΰ 
τόπου τήν εύνοεΐ. Τήν καταπλεονέκτησιν δηλαδή τοΰ πλησίον 
δι' αισχροκερδούς άπομακρύνσεως άπό τής κοινής άμοιβής 

τών κεφαλαίων, τήν καταδυνάστευσιν τοΰ άσθενεστέρου, ο,τι 
ένί λόγφ έν τώ λοιπω πεπολιτισμένφ κόσμω ή δικαιοσύνη 
στιγματίζει και τιμωρεί, ένταΰθα περιβάλλει μέ τοΰ δεδικα- 
σμένου τήν δύναμιν. Ουδόλως λοιπόν άπορον, άν ή τοκογλυφία 
κρατύνηται και ύψαύχην επιδεικνύει τά άνόσια κέρδη της. Τό 
παράδοξον μόνον είναι, τί παθόντες έπιμ.ένομεν είς τήν σκολιάν 
αύτήν όδόν, ένω παραπλεύρως έκτείνεται ή μεγαλοπρεπής 
λεωφόρος, έν ή τελείται ή σταδιοδρομία τών λοιπών έθνών, 
έλευθέρων άπό τάς πέδας τής τοκογλυφίας· ούτε είναι άνάγκη 
νά προσθεσωμεν, ότι τήν μόνην θεραπείαν διορώμεν έν τάχιστη 
νομοθετική προνοία πρός προσδιορισμόν άνωτάτου όρου τοΰ έκ 
συμβάσεως τόκου.

Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΙΙΣ.

ΟΙ ΕΛΑΜΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΙ

Ώς μετανάσται θεωρούνται έκεΐνοι, αΐτινες έγκαταλείπον- 
τες τήν πάτριον γήν, μεταβαίνουσιν είς άλλην χώραν, είτε μέ 
τήν πρόθεσιν τής έπανόδου, είτε καί άνευ ταύτης, είτε πρός 

έξεύρεσιν έργασίας, είτε πρός τοποθέτησιν κεφαλαίων, ή και 
πρός άλλους σκοπούς. Δέν πρέπει νά γίνν) σύγχυσις μεταξύ 
μεταναστών καί άποικιστών, σφάλμα είς ο πολλοί τών οικονο
μολόγων ύπέπεσαν. Οί μετανάσται—πρόκειται δ' ένταΰθα περί 
εΛευθέρων μεταναστεύσεων — έγκαταλείπουσι τήν χώραν των 
καί έγκαθίστανται είς νέαν, συγκεκροτημένην ώς έπί τό πολύ, 
άναμιγνυόμενοι μετά τών λοιπών τοπικών στοιχείων καί έξα- 

φανιζόμενοι έν τώ συνόλω τοΰ πληθυσμοΰ, άνευ ούδεμιάς δια- 
κρίσεως ή διαιρέσεως. Οί άποικισταί έκλέγουσιν άπ' έναντίας 

νέας ώς έπί τό πλεϊστον χώρας, άτελώς ακόμη συγκεκροτη- 
μένας, καί έγκαθίστανται έν αύταϊς,ζητοΰντες τήν κατ’ εικόνα 
καί όμοίωσιν, ούτως είπεϊν, άναπαράστασιν τής πρώτης πα- 
τρίδος, τής καί μ-ητρός καλούμενης, μέ τήν ιδέαν τής μακράς 
ή καί ποτέ διαρκοΰς διαμονής έν ταύταις.

Έν γένει αί εις τό εξωτερικόν γενόμεναι μεταναστεύσεις 
έχουσιν ώς αίτιον λόγους οικονομικούς, πολιτικούς καί θρησκευ
τικούς, ή έν άλλαις λέζεσι προέρχονται είτε ώς έκ τής έπι- 

κρατούσης παρά τινι χώρα πενίας, είτε ένεκεν τής σημαντι- 
κώς, διά τής παρελεύσεως τών έτών, έπερχομένης αύξήσεως 

τοϋ πληθυσμοΰ, ή καί πολλάκις ένεκεν θρησκευτικών ή καί 
κυβερνητικών έν τινι χώρφ καταδιώξεων. Είς πάσας όμως τάς 

περιπτώσεις διά τών μεταναστεύσεων έλαττοΰται ό αριθμός τών 
έργατικών βραχιόνων καί συνεπώς τών κεφαλαίων έν τή μητρί 
πατρίδι, διό καί τινες οικονομολόγοι (') όρίζουσι τήν μετανά- 
στευσιν ώς «εζαγωγήν εργασίας καί κεφα-Ιαίων». Οί δ' άποι- 

κισμοί προαποφασίζονται παρά τών κυβερνήσεων, ένεκεν δια
φόρων ηθικών, κυρίως έκπολιτιστικών, καί βιομηχανικών,στρα
τηγικών, ή έμπορικών λόγων, δι’ αύτών δέ νέα ζωή καί νέος 
πλοΰτος ανοίγεται είς τήν μητέρα πατρίδα.

Ό Άγγλο-Σαξωνικός λαός είναι γνωστός άχρι τοϋδε διά 

τάς μεταναστευτικάς του όρέξεις. Τουναντίον ή Λατινική κα- 
λουμένη φυλή διακρίνεται διά τάς πρός τήν πάτριον γήν προ
τιμήσεις της. Κατά τόν τελευταΐον τοΰτον αιώνα αί μετανα
στεύσεις έπολλαπλασιάσθησαν έξ όσων μανθάνομεν έκ τής στα
τιστικής. Έν τή «Αποικιακή 'Επιθεωρήσει*  εύρίσκομεν, οτ·. 
άπό τοΰ 1815 άχρι σήμερον έπεβιβάσθησαν έζ αγγλικών λι
μένων, έπί διαφόρων άτμοπλοίων, πρός μετανάστευσιν πλέον 
τών 8,500,000 άνθρώπων, έξ ών τά επτά καί πλέον έκατομ
μύρια ήσαν Άγγλοι, οϊ δέ λοιποί ώς έπί τό πλεϊστον Γερμα
νοί (1 2). Ή τάχιστη οικονομική άνίπτυξις τοΰ Νέου Κόσμου, 

(1) ”1δε Molinari: L’Emigration.
(2) Κατά τόν Roscher άπ'ο τοΰ 1815 ή Γερμανική Αυτοκρατορία
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αί ευκολίαι αίτινες παρέχονται έκεΐ ιτρδς τούς κεκτημένους 
ειδικότητά Ttva μετανάστας, όπως όσον τάχιον άπολαύσωσι 
καΐ ποιήσωσι χρήσιν τοΰ δικαιώματος της ίθαγενείας, ή διά 
μικρών χρηματικών μέσων εύχερής εξαγορά ώρισμένου μέρους 
γης (250 φρ. διά 40 περίπου στρέμματα), έτι δέ καΐ αί μέ- 
γισται πρόοδοι τής θαλασσοπλοΐας συνετέλεσαν είς τήν έπ'ι το
σοΰτον βαθμόν μεταναστευτικήν τών νεωτέρων χρόνων έντασιν. 
Μόναι αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι, κατά τούς σχετικούς ύπολογι- 
σμούς, άπερρόφησαν τά ’8/|00 τών μεταναστευτών, ή δέ Αύ
στραλία τά *°/ ιβ(ι περίπου (*).

άπώλεσε διά τών μεταναστεύσεων 2,500,000 χαί κατ' έλάχιστον ορον 
κεφάλαια ύπερθαίνοντα τά 2,000,000,000.

(1) Ό έν Βασιγκτώνι χρηματίσας γραμματεΰς της Βελγικής Πρε
σβείας Βαρώνος ΙΙονθώζ έδημοσίευσε μακράν μελέτην έπ* 1. τής κατα
στάσεως τών μεταναστών έν ’Αμερική. Έκ ταύτης μανθάνομεν ύ’τι με
γάλοι έμπορικοΐ οίκοι έν Άμβούργω, Λιβερπούλη, Χάβρη, Άμβέρση 
κλπ. Εκμεταλλεύονται επωφελώς τά τής μεταβιβάσεως τών μεταναστών 
τούτων έξ Εύρώπης είς Αμερικήν. Αΐ τιμαί τών ναύλων εκ Λιβερπού- 
λης διά Νέαν Ί'όρχην ήσαν 32 φρ. έξ Άμβέρσης 80, έκ Χάβρης 90, 
έξ 'Αμβούργου 106. Έτυχε νά έπισκεφθώμεν έν λάβρη Εν τών μεγα- 
λειτέρων άτμοπλοίων τής Τρανσατλαντικής Έταιρίας τήν «Νορμαν- 
δίαν», καΐ περιποιητικός υποπλοίαρχος εδειξεν ήμΐν τάς προωρισμένας 
διά τούς μετανάστας θέσεις, πολύ κατωτέρας έκείνων, αίτινες χρησι- 
μεύουσ·. πρός μεταφοράν τών ίππων ή άλλων τετραπόδων. Ή «Νορ- 
μανδία» περιείχε χιλίους μεταναστών κοιτώνας !

Παρ' ήμΐν λόγοι πρός μετανάστευσιν δέν ΰπήρχον άχρι τοΰδε. 
Ή Ελλάς πολύ άπέχει άκόμη τοΰ νά ή πυκνώς κατωκημένη. 
Παρ’ήμΐν ή όλική έκτασις τοΰ έδάφους άνέρχεται είς 65,000 
περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων, ό δέ πληθυσμός δέν ύπερ- 
έβη άκόμη τά 2,500,000 κατοίκων, ώστε ούτε τεσσαράκοντα 
ψυχαΐ δέν άναλογοΰσι καθ' έκαστον τετραγωνικόν χιλιόμετρον, 
ένώ έν Βελγίω ή άναλογία αύτη πλησιάζει τάς 200 ψυ- 
χάς, έν Όλλανδί? τάς 130, έν Αγγλία 110, Ιταλία 102, 
Γερμανία 86 καί Γαλλία 72. Έκτός τούτου παρ’ ήμΐν αί 
γαΐαι μένουσιν άκόμη ανεκμετάλλευτοι, έν τε τή έπιφανεία καί 
ύπ' αύτήν, λόγοι δέ κυβερνητικών ή θρησκευτικών καταδιωγ- 

μών δέν υπήρξαν. Έν τούτοις ρεΰμα Ισχυρόν μεταναστεύσεων 
παρετηρήθη πρό τίνος καί παρ’ ήμΐν, έκ πολλών μερών τής 
ΙΙελοπον νήσου. Οί μετανάσται ουτοι, άνευ κεφαλαίων, μοΛες 
τά έξοδα τών ναύλων έξοικονομήσαντες, έγκαταλείπουσι τήν 
πάτριον καί μεταβαίνουσιν άθρόοι είς ’Αμερικήν, εϊς τήν νομι- 
ζομένην ταύτην γήν τής επαγγελίας, όπως έξασφαλίσωσι πλου- 
σίως τό έαυτών μέλλον. Ήδη μέγας άριθμός έργατών έκ τών 

άραιώς κατωκημένων μερών μας εΰρίσκεται έκεΐ, καΐ περιέρχε
ται τάς οδούς τής Νέας Ύόρκης, τής Φιλαδέλφειας καΐ άλ 
λων μεγάλων άμερικανικών πόλεων, άδυνατών νά πραγματο
ποιήσει τόν σκοπόν τής μακρυνής ταύτης πλουτολογικής έκ- 
δρομής. Τά χρυσά των φευ 1 όνειρα έκπληροΰνται . . . διά τών 

νηστειών, τής επαιτείας, τών στερήσεων καί λοιπών δεινοπα- 
θημάτων, άτινα ή ποιητική φαντασία τών έν ταϊς πόλεσιν 
έκείναις 'Ελλήνων προξένων δέν πιστεύομεν νά έξήψεν έν ταϊς 
πρός τό έπι τών Εξωτερικών ύπουργεϊον μακραΐς έκθέσεσιν 

αύτών.
Ή κατάστασις τών έκεΐ όμοεθνών ήμών εΐναι οίκτρά. Ένό- 

μισαν ουτοι έν Λακωνία, ότι άμα πατήσωσι τό άμερικανικόν 
έδαφος, ήρκει νά άνοίξωσι τά θυλάκιά των,ινα είσρεύση παντα- 

χόθεν είς αύτά ό χρυσός καΐ 5 άργυρος, έστω καί άν δέν έγνοί- 
ριζον άκόμη δτι καλείται ουτος είς τήν γλώσσαν έκείνην ; 
gold and silver, όπως δυνηθώσι περιποιητικώς τούλάχι
στον νά τόν προσκαλεσωσιν Ήδη ή θέσις των κατέστη εϊς 
ύπερβολήν κρίσιμος. Λιμοκτονοΰντες, άναγκάζουσι τούς έν ταΐς 

μεγάλαις πόλεσι τής Αμερικής προξένους τής 'Ελλάδος, νά 

συνιστώσιν ουτοι τήν παρά τής κυβερνήσεως άποστολήν τών 
άναγκαίων χρηματικών ποσών, όπως έπανέλθωσιν είς τήν 'Ελ
λάδα οί πλανηθέντες και μή όποκύψωσιν έν τή ξένη γή είς τό 
άναποφεύκτως μοιραΐον τέλος τής ελεεινής καί άξιοδακρύτου 

καταστάσεως των.
Δέν γνωρίζομεν τάς σκέψεις τής κυβερνήσεως έπΐ τοΰ ζητή

ματος, έπίσης δέ άγνοοΰμεν έάν αί τοπικαί άρχαί, κατά τήν 
άναχώρησιν τών έλλήνων μεταναστών έντεΰθεν, έπραξαν τό 
έαυτών καθήκον, ποιήσασαι γνωστά τά έκ τών προτέρων πα
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σιφανή δεινοπαθήματα, είς άτινα οι μετανάσται ούτοι ήτο βέ
βαιον, οτι θά έξετίθεντο μεταβαίνοντες είς Αμερικήν. Έκτός 
όλίγων εφημερίδων, αίτινες ήγειρον δικαίαν κραυγήν κατά τοΰ 
ρεύματος τούτου τών μεταναστεύσεων, ούτε ή κυβέρνησις, ούτε 
τά όργανά της κατέβαλον τήν έλαχίστην προσπάθειαν πρός 

περιστολήν τοΰ κακοΰ. Άλλως τε ούτε δικαίωμα είχον τοιοΰ- 
τον, άφοΰ νόμοι άπαγορευτικο'ι κατά τών μεταναστεύσεων δέν 
ύπάρχουσι παρ' ήμϊν, άλλ' ούτε είναι δυνατόν νά ΰπάρξωσι, 
καθό ασυμβίβαστοι μέ τό διέπον ημάς πολίτευμα καί τάς κα- 
θιερωθείσας διά τοΰ Συντάγματος έλευθερίας. Άφ’ έτέρου,όπου 

παραπλήσιοι άπαγορευτικοι νόμοι είχον ψηφισθή, ή Ισχύς τών 
νόμων τούτων δέν διήρκεσεν έπί πολύ. Έπροσπάθησαν όμως αί 
κυβερνήσεις τών τόπων έκείνων νά έξαλείψωσι τά αίτια, άτινα 

έπροκάλουν τάς μεταναστεύσεις, καί, διά τοΰ όσον λογικού 
τοσοϋτον καί προοδευτικού τούτου μέσου, έπέτυχον πολύ πε
ρισσότερον τοΰ σκοποΰ των, παρά διά τών άπαγορευτικών νό
μων. ‘Οπωσδήποτε ή οικονομική ιστορία τών έθνών διδάσκει, 
οτι άνέκαθεν έλαμβάνοντο παρά τών κυβερνήσεων αύτών νό· 
μιμά τινα μέτρα είς προστασίαν τών μεταναστών. Ούτω γνω
στής γενομένης τής χώρας, πρός ήν έπρόκειτο οί μετανάσται 
νά μεταβώσιν, ή κυβέρνησις τής πατρίδος των καθήκον έθεώ- 
ρει νά έρώτήση τάς άρμοδίας άρχάς τής πρός ήν ουτοι άπήρ- 
χοντο χώρας, έάν θά παρείχετο τοΐς μετανάσταις πασα ασφά
λεια άμα τή αφίξει των καί έάν θά ήτο εύκολος ή ευρεσις ώρι- 
σμένων έργασιών. Καί α'ι τοιαΰται πληροφορίαι έθος υπάρχει 
νά παρέχωνται προθυμως είς τούς αίτοΰντας, και ού μόνον 
τοΰτο, άλλά καί ποσά ιδιαίτερα έν τοϊς προϋπολογισμούς των 
ψηφιζουσι κατ’ έτος πολλαί τών άμερικανικών χωρών, τής 
Αυστραλίας καί Ζηλανδίας συμπεριλαμβανομένων, έπι τώ σκο
πώ προσελκύσεως μεταναστών. Έν Φιλαδέλφεια μάλιστα ύπάρ- 
χει έταιρία, συστηθεΐσα κατά τό 1781, ής ό φιλανθρωπικός 
σκοπός συνίσταται είς τήν κατά τήν άποβίβασιν τών μετανα
στών περίθαλψιν και προστασίαν έναντίον τών ποικίλων δολιο- 
τήτων, εις άς ούτοι θά ύπέπιπτον πιθανώς κατά τήν έρευναν 
πρός έξεύρεσιν κερδοφόρου καί καλής έργασίας.

Παρ’ ήμΐν ούδέν τούτων έγένετο, καί διά τοΰτο αί τόσαι 
έκατοντάδες τών ομοεθνών, απονενοημένος ένεργήσασαι και ού
δέν έμπόδιον, ούδεμίαν βοήθειαν πρός τοΰτο εύροΰσαι παρά τών 
άρμοδίων, μετέβησαν εϊς τήν ’Αμερικήν, κατατρύχονται ήδη, 

έπαιτοϋσι κα'ι φόβος ύπάρχει, ότι και τά κώλα αύτών θά άφή- 
σωσι συντόμως παρά τόν Μισσισιπήν, έάν μή άποφασίση ή κυ- 
βέρνησις νά ζητήση τάς άναγκαίας πιστώσεις ρός έπάνοδον 
κα'ι διάσωσιν τών δυστυχών τούτων. Ή έν ’Αμερική έξεύρεσις 

τύχης παρά τών έλλήνων μεταναστών δέν δύναται παρά νά 
ή δυσεπίτευκτος, λαμβανομένων ύπ’ όψει τών έργατικών γνώ
σεων καί τών τεχνικών καί χρηματικών μέσων, άτινα διαθέ- 
τουσι σήμερον οί ήμέτεροι έργάται. Αλλως αί εξεις και τα 

ήθη τοΰ ελληνος έργάτου δέν είναι εύκολον νά μεταβληθώσιν 
έκ τοΰ προχείρου κα'ι νά άφομοιωθώσι πρός τά τών έγχωρίων, 
ή τών έξ ’Αγγλίας κα'ι Γερμανίας μεταβαινόντων έκεϊ πρός έξεύ- 

ρεσιν έργασίας κα'ι έπιτυχώς έκπληρούντων τόν σκοπόν των. 
Κα'ι είναι μέν εύκολον νά παραδεχθή τις, ότι αί μετά μέτρου 

γενόμεναι μεταναστεύσεις, οσάκις οί έργάται έχουσι προκαταρ- 
κτικάς τινας γνώσεις κα'ι υπάρχει έλπ'ις ότι θά κατορθωσωσι 
νά τάς τελειοποιήσωσιν έν τή χώρα, έν ή σκοποΰσι νά διατρί- 
ψωσιν έπί τινα χρόνον, δύνανται νά μορφώσωσι τούς μετανα- 
στας καί άναπτύξωσι τήν διάδοσιν τών έργατικών καί τεχνι
κών ή άλλων γνώσεων, συνεχές μεταξύ τών δύο έθνών καθι- 
στώσαι έκπολιτιστικόν ρεύμα, όδηγοΰν άσφαλώς πρύς τάς με- 
γάλας κοινωνικάς προόδους(*),  άλλά διά τόν ελληνα μετανά
στην, ύφ’ ούς όρους δικτελεΐ ή περιωρισμένη έτι άπό διαφόρων 
λόγων έργατική δύναμις του, δέν έφθασεν εισίτι η έποχη τής 
δυνατής πραγματοποιήσεως τοιούτων έπωφελών έκδρομών. Διά 
Τούς μετανάστας τούτους, καθ’ ήμας, δσον προβληματική σή
μερον είναι ή θέσις των έκεϊ, τοσοϋτον τό μέλλον των, έάν 
έπιθυμώσιν άποτελεσματικώς νά έργασθώσι, δύναται νά θεω- 
ρηθή κατά τό μάλλον καί ήττον έξησφαλισμένον ενταύθα.

(I) Κατά τινας οικονομολόγους, καί Ιδίως τόν Leroy-Reaulicn, ή 
Γερμανία εϊς τάς μεταναστευτείς οφείλει κατά μέγα μέρος τήν ταχίστην 
έμπορικήν κα’. βιομηχανικήν άνάπτυξιν της.
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Εχομεν ολας σχεδόν τάς γαίας τής ήμετέρας χώρας είς το 

πρώτον, ούτως είπεΐν, άκόμη στάδιον τής παρθενικής καλλιέρ
γειας, ζητούσας χείρας πρός παραγωγήν πλούτου. Ή τιμή τών 

γαιών τούτων είναι ικανώς καί παρ’ ήμϊν εύθηνή καί, ώς άδι- 
στάκτως φρονοΰμεν, αΐ χεΐρες τών έλλήνων μεταναστών, αί- 
τινες έδοκίμασαν τάς πικρίας καί τά βάσανα τής εί; τήν με- 
μακρυσμένην ζίνην γήν άποδημίας, θέλουσιν εισΟ αι α'ι καταλ

ληλότεροι πρός περαιτέρω γεωργικήν έπίδοσιν.
Ωστε και καθήκον καί συμφέρον έχεε ή πολιτεία, νά ύπο- 

βληθή έφ άπαξ είς τήν σχετικώς μικράν Ουσίαν τής δαπάνης 
διά την έπιστροφήν τών έν κακουχίαις και στερήσεσι διερχο- 
μένων έν 'Αμερική τάς ήμέρας των ομοεθνών ήμών. "Η επάνο
δος αυτή θα πανηγυρισθή ύπδ τών πατέρων, τών μητέρων, 
τών συζυγών καί τών άδελφών τών άποδημησάντων, οί δέ δια- 
σωθησόμενοι έκ τοϋ προφανούς όλέθρου θά χρησιμεόσωσιν ώς 
μάθημα έκείνων, οίτινες σκοπεύουσι πιθανώς νά άκολουθήσωσι 
τδ αυτό ατυχές μεταναστευτικδν ρεΰμα, έγκαταλείποντες τήν 
πατρίδα καί τούς οικείους πρδς άγραν τύχης κα’ι πλούτου, ένω 

άμφότερα εύρίσκονται είς τό έδαφος, όπερ πατοΰσι, τής έλλη- 
νικής γής.

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έν Έλλάδι τό σώμα τοϋ μηχανικού περιλαμβάνει ένα 
λόχον πυροσβεστικόν, άποτελουμενον έξ I λοχαγού, 1 ύπο- 
λοχαγοΰ, 2 άνθυπολοχαγών, 1 άνθυπασπιστοϋ, 1 έπιλο- 
χίου, 9 λοχιών, 20 δεκανέων, 8 υποδεκανέων, 3 σαλπιγ
κτών, 80 στρατιωτών καί 15 έλατών, έχοντα δέ εί; τήν 
υπηρεσίαν του 15 ίππους κάί 22 ήμιόνους. Ώς προκύπτει 
έκ τοϋ προϋπολογισμού τού 1888 (κεφ. β' 1—3 καί ιδ' 
2 τοΰ ύπουργείου τών Στρατιωτικών), ή πρός συντήρησιν 
τού πυροσβεστικού λόχου έτησία δαπάνη άναβιβάζεται 

διά τούς 4 άξιωματικούς είς δρχ. 9,600,διά τούς 31 ύπα- 
ξιωματικούς εις δρ. 10, 204, διά τούς 103 στρατιώτα; εις 
δρ. 18,097 καί διά τούς 37 ίππους και ήμιόνους είς δρχ. 
16,815. Είναι άξιον παρατηρήσεως, ότι τό κράτος πολύ 

περισσότερα πληρόνει διά τήν συντήρησιν τών κτηνών του 
παρά διά τήν συντήρησιν τών άνθρώπων του. Ούτως ό ημε
ρήσιος μισθός τού λοχίου λεπτά 86, τού δεκανέως 74, τού 
στρατιώτου 46, καί ή ήμερησία μερΐς τής ίπποφορβής τοΰ 

κτήνους δρ. 1,2 5 ! Έάν ή σημερινή δουλεία περιωρίσθη είς 
μόνα τά κτήνη, βλέπομεν ότι ό δούλος είναι τρις άκριβώτε- 

ρος τοϋ ελευθέρου στρατιώτου.
Δέν είσερχόμεθα είς τήν έξέτασιν κατά πόσον τό σύνολον 

τών 141 άνδρών τής πυροσβεστικής ύπηρεσίας διατελεϊ έν 
ένεργεία. Είναι ολον παρόν έν Άθήναις ; Εύρίσκονται άπο- 
σπάσματα αύτοΰ καί έν τισι τών δευτερευουσών πόλεων τής 

Ελλάδος ; Ό σκοπός ήμών είναι νά συγκρίνωμςν τά; άναλο- 
γία; τών πυροσβεστικών λόχων τής Ελλάδος πρός τό πυρο
σβεστικόν σώμα τού Λονδίνου έπί τή βάσει τού πληθυσμοΰ, 
τόν όποϊον καθ’ έκατέραν τών πόλεων άσφαλίζουσιν αί σχετι
κά! ύπηρεσίαι. Άφ’ ένός έπί πληθυσμού 5,000,000 κατοί
κων,τούς οποίους περιέχει τό Λονδϊνον, το πυροσβεστικόν σώ
μα, περιλαμβανόμενου τοΰ άοχηγού καί τών άξιωματικών, 
άποτελεϊται έκ 589 άνδρών.Άφ’ ετέρου έπί πληθυσμού 100, 
000 κατοίκων, τούς όποιους περιέχουσι κατά πιθανότητα αί 
Άθήναι, ό πυροσβεστικός λόχος, περιλαμβανόμενων καί τών 
άξιωματικών, άποτελεϊται έξ 141 άνδρών. Αναλόγως ή 
το Λονδϊνον έπρεπε νά έχη τό πεντηκονταπλάσιον τών έν 
Άθήναις πυροσβεστών ήτοι 7,050, ή αί Αθήναι τό πεντη
κοστόν τών έν Λονδίνω πυροσβεστών ήτοι 12. Τώ οντι η 
αναλογία τών πληθυσμών τών δύο πόλεων είναι 1 : 50

Αύτή είναι ή μία έποψις ώς έκ τού αριθμού τών πυρο
σβεστών, είς τήν όποιαν βεβαίως δέν είναι άσχετοι αί το- 
πικαί περιστάσεις, ένεκα τών όποιων δύναται ή αναλογία 
τών εν Άθήναις πυροσβεστών νά λάβ-ρ άνωτεραν άνάπτυξιν 

έκείνης, τήν οποίαν οί μαθηματικοί οροί αυτή; έπιτρέπου- 
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σιν, πάντοτε έν τούτοις μέχρι κανονικού τίνος όρίου. Είς 
την παρατήρησιν ταύτην ή προσθήκη τοΰ πληθυσμού τών 
πόλεοιν, οσαι έχουσιν έν Έλλάδι αποσπάσματα τοΰ πυρο 
σβεστικοΰ λόχου, δέν μεταβάλλει εις υπερβολήν τούς ορούς. 
Έάν υποθέσωμεν οτι αί πόλεις αύται περιλαμβάνουσιν όμοΰ 
100,000 κατοίκους, προστιθεμένων τούτων πρός τούς τών 
’Αθηνών άποτελεΐται πληθυσμός 200,000 κατοίκων, όστις 
είναι τό εικοστόν πέμπτον τοΰ πληθυσμού τοΰ Λονδίνου. 
Έπομένως ή έκτεθεϊσα άναλογία τών, κατά τό λονδίνειον 
σύστημα, άναγκαίων διά τάς έν λόγω Έλληνικάς πόλεις 
πυροσβεστών άναβαίνει είς 24 περίπου. Καί άν δέ ό άριθμός 
ούτος διπλασιασθή, πάλιν μόλις φθάνει τό τρίτον τής δυ
νάμεως τοΰ πυροσβεστικού λόχου τής Ελλάδος.

Αί συγκρίσεις αύται δέν άποβλέπουσι τόσον πρός τόν ά
ριθμόν τών πυροσβεστών όσον πρός τήν πληρωμήν τής έρ
γασίας αύτών.. Όταν, 'ίνα έ'χη τις 141 πυροσβέστας, πρέ
πει νά πληρώνη καθ’ έκάστην 74 λεπτά είς τόν ύπαξιωμα - 
τικόν καί 46 λεπτά ε’ις τόν στρατιώτην, ήδύνατό νά έχη 
τούς ήμίσεις, αύζάνων είς τό άρμονικόν πρός τά τρέχοντα 

έργατικά Ημερομίσθια οριον τούς μισθούς αύτών. Τό άπο
τέλεσμα Οά ήτο κατά πολύ άνώτερον. Άπογραφή τις τών 
έν Λονδίνφ πυροσβεστικών έργασιών κατά τήν εικοσαετίαν 
1667—1886 δέν είναι άπο σκοπού :

Κατά μέσον δρον αί ένιαύσιοι έν Λονδίνφ πυρκαϊαί, έν 
μέν τή πρώτη πενταετία., 1867 —71, άνέβησαν είς 1,865, 
έξ ών 232 σπουδαϊαι (14 τοΐς ο|ο) καί 1,453 έλαφραΐ (86 
τοΐς ο|ο), έν δέ τή δεύτερα πενταετία, 1872 — 76, άνέβη 

σαν είς |,555,έξ ών 154 σπουδαϊαι (11 τοΐς ο|ο) καί 1,401 
έλαφραΐ (89 τοϊς ο|ο)., έν δέ τή τρίτη πενταετία, 1877 — 
81, άνέβησαν είς 1,754, ές ών 163 σπουδαϊαι (9 τοΐς ο|ο) 

καί 1591 έλαφραΐ 9 I τοϊς οί ο), έν δέ τή τρίτη πενταετία, 
1882 86, άνέβησαν εις 2156, έζ ών 171 σπουδαϊαι (8
τοϊς ο/ο) καί 1985 έλαφραΐ (92 τοϊς οίο). Ή άναλογία με- 
ταζύ σπουδαίων καί έλαφρών πυρκαϊών μαρτυρεί, οτι, ένφ 

αί έλαφραΐ τείνουσιν είς αυξησιν, αί σπουδαϊαι τείνουσιν είς 

έλάττωσιν.
Ιδιαιτέρως έν έτει 1886, κατά τήν έφημερίδα τής Κατα

στατικής Έταιρίας τοΰ Λονδίνου (φυλ. μαρτίου 1887), συ- 
νέβησαν έν αύτώ 21 ί9 πυρκαϊαί, έξ ών 151 σπουδαϊαι καί 
1998 έλαφραί. Μεταξύ τών σπουδαίων πυρκαϊών εις 136 
εύρέθησαν 175 άνθρωποι κινδυνεύοντες πραγματικώς τήν 
ζωήν των, έκ τών όποίων έσώθησαν 126 καί άπωλέσθησαν 
49. Έν γένει κατά τό 1886 έγένοντο 4,511 πυροσβεστικά 

προσκλητήρια, έν οίς συμπεριλαμβάνονται τά περιστατικά 
τών καπνοδόχων καί τά έξ αγγελμάτων ύπερβολικής ταρα
χής. Τά προσκλητήρια ταϋτα κατέστησαν άναγκαίας 32, 
832 μεταφοράς άντλιών. Μία πληροφορία έκ τών Ημερησίων 
έν Λονδίνφ πυρκαϊών είναι ιδιαιτέρως άζιοσημείωτος. Με
ταξύ τών ημερών τής έβδομάδος, τό σάββατον άοιθμεϊ τάς 
πλείονας πυρκαϊάς καί ή δεύτερα τάς όλιγωτέρας. Ή μεσο- 
λάβησις τής κυριακής ϊσως δέν είναι άλλοτρία πρός τό φαι- 

νόμενον τοΰτο.
Ή ποσότης τοΰ ύδατος, τό όποϊον μετεχειρίσθη τό πυ

ροσβεστικόν σώμα τοΰ Λονδίνου κατά τό 1886, ύπελογί
σθη είς 45,000 τόνους, έκ τών όποιων 31,000 έλήφθησαν 
έκ τών έν ταϊς όδοϊς μεταγωγικών τοΰ ύδατος σωλήνων καί 
14,000 έλήφθησαν έκ τοΰ ποταμού, έκ τών διωρύγων καί 
τών λιμενικών δεξαμενών. Είς. σπανιωτάτας περιστάσεις 
καθυστέρησεν ή αφθονία τοΰ ύδατος. Έν γένει ή λειτουρ
γία τού πυροσβεστικού σώματος έν Λονδίνφ ένεργεϊται άπό 
55 σταθμών καί δι’ 163 άντλιών, έξ ών 49 είναι άτμοκί- 
νητοι καί 114 χειροκίνητοι. Έν πάση σ. νοικία ύπάρχουσι 
σταθμοί είδοποιήσεως, οϊτινες διά τών προσηομοσμένων αύ
τοΐς τηλεγράφων καί τηλεφώνων αύτοστιγμεί άναγγέλλουσι 
τήν έλαχίστην έμφάνισιν πυρκαϊάς. Κατά πόσον αί άνωτέρω 
έπόψεις τής έν Λονδίνφ πυροσβεστικής άπαντώνται έν ’Αθή

ναις ;
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ΠΡΩΣΣ1ΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ

Έν Πρωσσία ή σιδηροδρομία είναι κυβερνητική έπιχείρη- 
σις. Κατά τό 1887 το βρωσσικόν κράτος ειχεν είς τήν κυ
ριότητα καί έκμετάλλευσίν του 21,949 χιλιομέτρων σιδη
ροδρόμους, διφρημένους είς ένδεκα διευθύνσεις ανεξαρτήτους 
απ’ άλλήλων. Μεταξύ αύτών, τήν μεγαλειτέραν σιδηροδρο
μικής γραμμής έκτασιν έχει ή διεύθυνσις τοϋ Βρομβέργ 
(3,583 χιλιόμετρα), μεθ’ήν έρχεται ή τοΰ Βερολίνου (2,894 
χιλιόμ.), τοϋ Βρεσλάου (2,696), τοΰ Άνοβέρου (2,038),τής 
δεξιάς όχθης τής Κολωνίας (2,049), τοϋ Μαγδεμβούργου 

(1,852), τής άριστερας όχθης τής Κολωνίας (1,791), τοϋ 
"Ερφουρτ (1,553), τής Έλβερφέλδ (1,310), τοϋ Φράγκφορτ 

(1,112) καΐ τής Άλτόνης (1,009), εις άς προσθετέον καΐ 
τάς μικράς γραμμάς τοϋ Μέϊν-Νέκαρ καί Βιλχεμσάβεν- 
Όλδεμβούργ (58 χιλιόμ.), τάς όποιας ή Πρωσσια κατέχει 

μετ’ άλλων γερμανικών έπικρατιών.
"Εχομεν ύπ’ οψιν τήν κίνησιν τών δημοσίων σιδηροδρόμων 

τής Πρωσσίας κατά τό έτος 1885—86. Έν γένει τά έσοδα 
αυτών άνέβησαν εις 689,750,000 μάρκα (!) καΐ διά τάς 
ένδεκα διευθύνσεις. Προστιθεμένων δέ είς αυτά τών άναλο- 
γούντων αύτή έσόδων έκ τών είρημένων κοινών μετ’ άλ
λων έπικρατειών σιδηροδρόμων (767,202 μ.) και έξ άλλων 
σιδηροδρόμων ιδιωτικών,είς τούς οποίους έχει αύτη μετοχήν 

(458,61 I μ.) καθώς καί άλλων τινών σχετικών εισοδημά
των (123.650 μ.), τό όλον τών έκ τής δημοσίας σιδηροδρο- 
μίας έσόδων τής Πρωσσίας άναβαίνει είς 691,099,463 μ. 
Όσον δε άφορά τάς δαπάνας αύτών, άναβαίνουσιν αύται εις 
489,435,279 μάρκα, έκ τών όποιων τακτικαίμέν 393,546, 
382 διά τήν σιδηροδρομικήν έκμετάλλευσίν, 83,414,527 
διά τόκους και χρεωλύσια, 1,368, <20 διά τήν έν Βερολίνω

(I) Το μάοκον ’.σοουναμεϊ πρός δραχ. 1,25 είς χρυσόν. 

κεντρικήν διοίκησιν τών σιδηροδρόμων, καί 20,650 διά τήν 
τεχνικήν έν Νίππτ) σχολήν, έκτακτοι δέ 1 1,085,000 δι’έπέ- 
κτασιν τών σιδηροδρομικών σταθμών.

’Ιδού πώς διανέμονται τά έσοδα καί αΐ τακτικαΐ δαπά
ναι τών σιδηροδρόμων τοϋ πρωσσικοϋ κράτους μεταξύ τών 
ένδεκα διευθύνσεων αυτών : Βερολϊνον έσοδα 81,900,000 
μάρκα, δαπάναι 49,639,000 μ., Βρομβέργ έσ.53,1 00,000, 
δαπ. 34,150,000, Άνόβερ έσ. 83,38(»,000, δαπ. 43:690, 
000, Φράγκφορτ έσ. 36,28(1,000, δαπ. 21,680,000, Κο- 
λωνίά (αριστερά όχθη) έσ. 67,370,000, δαπ. 37,300,000, 
Κολωνία (δεξιά όχθη) έσ. 81,900,000, δαπ. 42,100,000, 
Έλβερφέλδ έσ. 62,140,000, δαπ. 34,080,000, "Ερφουρτ 

έσ. 51,120,000, δαπ. 28,040,000, Βρεσλάου έσ. 76,680, 
000, δαπ. 46,400,000, Άλτόνα έ'σ. 29,170,000, δαπ. 
17,97(1,000. Ή γραμμή Μέϊν-Νέκαρ έσ. 470,277, δαπ. 
67,282 καΐ Βιλχεμσχάβεν-Όλδεμβούογ έσ. 296,925, δαπ. 
9,1 00. Τά εισοδήματα τών ένδεκα σιδηροδρομικών διευθύν
σεων άποτελοϋνται έξ 180,160,000 μ. προερχομένων έξ 
εισιτηρίων έπιβατών καΐ έκ μικρών δεμάτων, καΐ έκ 476, 

160,000 μ. προερχομένων άπό μεταφοράν έμπορευμάτων. 
ΊΙ άναλογία τών πρώτων εΐναι 26.12 τοΐς ο/ο καί τών 

δευτέρων 69.03 τοΐς ο/ο.
Έν γένει τό περίσσευμα τών τακτικών έσόδων, απέναντι 

τών τακτικών δαπανών τών πρωσσικών σιδηροδρόμων, άνα- 

βαίνει ε’ις 212,749,184 μάρκα, έκ τών όποιων έπληρώθη
σαν 150,406,688 διά τούς ένιαυσίους τόκους τοϋ σιδηρο
δρομικού χρέους τής Πρωσσίας (άναβαίνοντος τήν 31 μαρ
τίου 1885 ε’ις 3,657,914 μάρκα) 10,201,155 διά τόκους 
ιδιαιτέρων σιδηροδρομικών χρεών, 4,070,130 είς μερικόν 
χρεωλύσιον τών σιδηροδρομικών δανείων, τό δέ υπόλοιπον 
ποσόν έκ 48,071,201 μ. μετεχειρίσθη τό κράτος είς τάς 
άνάγκας τοϋ προϋπολογισμού αΰτοϋ.

"Οσον άφορ τό προσωπικόν τό κινούν τήν κυβερνητικήν 

σιδηροδρομίαν τής Πρωσσίας, ή μέν έν Βερολίνω κεντρική 
διεύθυνσις άποτελεϊται άπό 3 διευθυντής, έκαστος τών ό-
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ποιων λαμβάνει έτησίως 15,000 μάρκα, άπό 23 συμβούλους 

πρός 8,700 μ. έκαστος, άπό 52 ύπαλλήλους πρός 4,200 μ. 
έκαστος, ή δέ έν Νίππγ) τεχνική σχολή περιλαμβάνει 1 
διευθυντήν καί 4 καθηγητάς, αί δέ ένδεκα σιδηροδρομικά! 
διευθύνσεις ένασχολοΰσι πλείονας τών 70,000 υπάλληλων καί 
2(10,000 έργατών, δηλαδή αληθή σιδηροδρομικόν στρατόν.

TEAQNIAKH ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Ti τελωνιακόν δασμολόγιον τοΰ 1884 εις ούδέν υπέβαλλε 
τέλος την έν Έλλάδι εισαγωγήν τών ζώ ων έν γένει άνευ έζ- 
αιρέσως, είτε διά ζηρας είτε διά θαλάσσης ένηργεΐτο αυτή. 
Μετά έν έτος ό νόμος ΑΤΕ' της 26 νοεμβρίου 1 885,διαχωρίσας 
την διά θαλάσσης εισαγωγήν τών ζώων,έπέβαλεν έπ’ αύτής τε- 

λωνιακόν δασμόν, δστις, όσον άφορ?. τά χρησιμεύοντα πρός τρο

φήν, έκανονίσθη κατά κεφαλήν ώς έξης : διά τούς βουβάλους, 
βόας, άγελάδας καί τούς μόσχους αύτών πάσης ήλικίας δρ. 
15, διά τους χοίρους δρ. 5, διά τά θηλάζοντα τούτων δρ. 1, 
διά τά αίγιδοπρόβατα λεπτά 75. Ή φορολογία αύτη ήτο βε
βαίως αισθητή, όέν έσταμάτησεν όμως είς τό δριον τοΰτο, διότι 
κατά τήν 18 μαρτίου 1887 έξεδόθη ό ΑΐΚΕ' νόμος, δστις 
τήν έδιπλασίασεν, όρίσας κατά κεφαλήν τόν τελωνιακόν δα
σμόν, διά τούς βουβάλους, βόας, άγελάδας και μόσχους αύ
τών πάσης ήλικίας δρ. 30, διά τούς χοίρους δρ. 10, διά τά 
θηλάζοντα τούτων δρ. 2.50, διά τά αίγιδοπρόβατα δρ. 1.50. 
Ήτο δέ τοιαύτη ή φορολογική όρμή, ώστε μετά έν έτος κα
τόπιν ό νόμος ΑΧΖ τής 19 δεκεμβρίου 1887 προέβη είς νέον 
διπλασιασμόν τής ήδη διπλασιασθείσης τελωνιακής φορολογίας 
τών βουβάλων, βοών, αγελάδων καί τών μόσχων αύτών πά
σης ήλικίας, όρίσας τόν δασμόν αύτών είς 60 δρ. κατά κε
φαλήν άπό 1 μαρτίου 1888, έκτός τών προελεύσεων τών 
έπικρατειών μεθ' ών συνδέεται ή Ελλάς διά συμβατικού δα

σμολογίου, διά τάς όποιας έτηρήθη ισχύων ό διά τοΰ νόμου 

τής 18 μαρτίου 1887 τελωνισμός.
Λαμβανομένης ύπ' δψιν καί τής είς χρυσόν, έπι υπερτιμήσει 

15 τοϊς ο/ο, πληρωμής τοΰ νέου τούτου τών 60 δρ. δασμού, 
πρόκειται περί φορολογίας δρ. 69 κατά κεφαλήν. Υποτιθεμέ
νου, δέ δτι τό βάρος τών μεγάλων καί μικρών τοΰ βοείου γέ
νους κτηνών άναβαίνει, κατά μέσον δρον,εις 100 όκάδας, ιδού 
δτι, πριν ή ή οικογένεια είσαγάγη είς τήν χύτραν αύτής μίαν 
όκάν κρέατος, πληρώνει είς τελώνιον λεπτά 69 ! Καί ταΰτα 

χωρίς νά ύπολογισθώσιν οί σχετικοί πρός τήν κρεατίνην τροφήν 
έπαγγελματικοί, οί δημοτικοί καί λοιποί φόροι, οίτινες πάντες 
έπί τέλους καταλήγουσιν είς τόν στόμαχον τών καταναλωτών.

Τοιαύτη ΰπερακόντισις τής τελωνιακής φορολογίας διά τήν 
πρώτην κρεατίνην τροφήν τοΰ λαοΰ έχει τι έπι τοσοΰτον δύση- 
χον, ώστε έζεγείρει τήν γενικήν προσοχήν. Έν διαστήματι δύο 

περίπου έτών έγένοντο φορολογικά άλματα τοιαύτης έντάσεως, 
όποιαν μόλις θά έδικαιολόγει έθνική πράγματι πανωλεθρία. 
Δέν έλειψεν έν τούτοις είς τό πρώτον σύμπτωμα τής φορολογι
κής αύτής τάσεως ή άπό τής γενικής έπόψεως τής οικονομικής 
έπιστήμης άνάπτυζις τοΰ θέματος. Επειδή έκτοτε ή φορολο
γική μηχανή ΰπερετετραπλασίασε τόν δρόμον της (15 : 69), 
δέν είναι άπο σκοποΰ νά άποσπάσωμεν έκ τοΰ λόγου, τόν όποϊον 
ό κ. Οικονόμος έξεφώνησεν έν τή Βουλή κατά τήν 14 νοεμ
βρίου 1885, τό σχετικόν πρός τήν φορολογίαν ταύτην μέρος :

α...Κατ’ακρίβειαν έν τή συζητήσει ταύτη,δπως μέχρι τοΰδε 
έκτυλίσσεται, πρόκειται περί άνταγωνισμοΰ δύο θεμελιωδεστά- 

των άρχών έν τή πολιτική οικονομία, τής άρχής τής έλευθε- 
ρίας τοΰ έμπορίου, καί τής άρχής τής προστασίας τής έγχω- 
ρίου παραγωγής. Διηρέθησαν λοιπόν έδώ εις δύο στρατόπεδα, 
άφ’ ένός οί άνήκοντες είς έπαρχίας παραγωγούς κτηνών, καί 
άφ' έτέρου είς έπαρχίας καταναλωτών κρέατος. Άλλ’ έάν ά- 
φήσωμεν κατά μέρος τά μικρά έλατήρια καί ύψωθώμεν έν τή 
σφαίρα τής οικονομικής έπιστήμης, τότε θά σιγάσουν οί πλά
γιοι στοχασμοί,διά νά όμιλήση ή άλήθεια, ή όποια είναι ή τών 
δλων συμφερόντων άρμονία. Ή προαγωγή τής έλληνικής κτη-
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νοτροφίας δέν στηρίζεται άναγκαίως είς την έπιβάρυνσιν της 
καταναλώσεως τών έξωθεν είσαγομένων κτηνών. Λείπει είς αύ
τήν ή τέχνη, την καταπιέζει ή δυσανάλογος φορολογία. Έκεΐ 
στρέψατε την προσοχήν σας, κύριοι αντιπρόσωποι τών κτηνο
τροφών επαρχιών. Έκεΐ άς τήν στρέψη όλον τό έθνος, διότι 
περί μεγάλων συμφερόντων αύτοΰ πρόκειται.

Όσον άφορα τήν φορολογικήν απλώς έποψιν τοΰ ζητήματος, 
ή άλλεπάλληλος αύτή σωρεία τών φόρων μο’ι υπενθυμίζει τήν 

πανωλεθρίαν τοΰ γαλλογερμανικοΰ πολέμου. “Όταν ήναγκάσθη 
ή Γαλλία νά έπιβάλη τούς βαρείς τοΰ πολέμου τούτου φόρους, 
τό πρώτον μέτρον, τό όποιον ή κυβέρνησίς της έλαβεν ήτο νά 

τοιχοκολλήση είς τούς τοίχους τών Παρισίων τά νέα φορολο
γικά σχέδια αύτής. 'Ήθελε νά γνωρίση σόμπας ό Λαός όλό- 
κληρον τό φορολογικόν βάρος, τό όποιον αί περιστάσεις έπέβα- 
λον είς αύτόν. Θά συνεβούλευον λοιπόν καί εις τήν κυβέρνησιν 
τής Ελλάδος, νά δημοσιεύση καί αύτή έπίσης τά φορολογικά 
νομοσχέδιά της διά τοιχοκολλήσεως, διά τυμπανοκρουσίας έν 
ανάγκη είς τάς όδούς τής πρωτευούσης, ινα συλλέξη κατόπιν 
ακριβώς τάς σκέψεις τοΰ έλληνικοΰ Λαοΰ έπί τής φορολογικής 
αύτής όρμής, ή όποια πανταχόθεν τόν καταπιέζει.

Ή οικονομική επιστήμη έξομοιοΐ τήν φορολογίαν πρός τήν 
χειρουργίαν· καθώς δέ ή πεφωτισμένη χειρουργία σώζει, όταν 
μετ’ έπιδεξιότητος ένεργή τάς τομάς αύτής, τοιουτοτρόπως 
και ή πεφωτισμένη φορολογία σώζει τό κράτος, όταν μετ' έπι
δεξιότητος ρυθμίζη τά μέτρα, τά όποια έπιβάλλει είς αύτό. 
Ή νέα φορολογία αποτείνεται ιδίως κατά τών άστικών πλη
θυσμών, έπί τών όποιων βλέπω συγκεντρούμενα άπό ήμέρας 
εϊς ήμέραν όλα τά φορολογικά βάρη. Τί ζητούν ήδη παρ' αύ
τών ; Ζήτοΰν νά φορολογήσουν μετ' άσπλαγχνίας τήν κρεατί- 
νην τροφήν των. Λαμβάνω λοιπόν ύπ' οψιν τά σχετικά έδά- 
φια τοΰ νομοσχεδίου καί βλέπω, δτι φορολογείτε δι’ αύτών είς 

τά τελωνεία τούς βόας, τάς άγελάδας καί τούς μόσχους κατά 
κεφαλήν διά δραχμών 1 5, άκούω δέ δτι ζητοΰν νά τούς φορο- 
λογήσητε διά δραχμών 25. Φορολογείτε τούς χοίρους διά 
δραχμών 5 κατά κεφαλήν καί τά θηλάζοντα αύτών διά δραχ-

II ΙΙΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΑΕΓΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑ 399 

μής 1,50. Φορολογείτε τά αιγοπρόβατα άνευ διακρίσεως ήλι- 
λίας κατά κεφαλήν διά λεπτών 75, καί άκούω δτι θέλουν νά 
τά φορολογήσητε διά δραχμής 1,50. ’Ακούσατε όμως πώς ή 

έπιστήμη έν Γαλλία φορολογεί, μετά τάς συμφοράς τοΰ γαλ- 
λογερμανικοΰ πολέμου, τά είδη ταΰτα τής ήμερησίας τοΰ 
Λαοΰ ύπάρξεως. Βόες κατά κεφαλήν δραχμάς 3,60, άγελάδες 
1,20, μόσχοι 30 λεπτά, χοίροι 30 λεπτά, "θηλάζοντα αύτών 
12 λεπτά, αιγοπρόβατα 30 λεπτά, τά δέ μικρά αύτών άτελή.

Ειπεν εις τών προλαλησάντων, δτι πρέπει νά φορολογή
σητε βαρέως τήν κρεατίνην τροφήν τοΰ άστικοΰ λαοΰ, διότι 
έκ τοΰ φόρου θέλουν ώφεληθή αί έπαρχίαι έκεΐναι, αί όποΐαι 
γενναιότερου δύνανται νά άσχοληθώσιν είς τόν πόλεμον. Εκεί
νος, ό όποιος είπε τόν λόγον τοΰτον, έβλασφήμησεν. Άπό 
άκρου είς άκρον τής 'Ελλάδος δέν δύνανται παρά νά καταδι
κάσουν τήν βλασφημίαν ταύτην. Δέν ύπάρχουν άνδρειότεροι 
καί δειλότεροι. Έάν δέ αί περιστάσεις τής πατρίδος καταστή
σουν τινάς περισσότερον τών άλλων άγωνιστάς, ή τιμή αύτών 
δέν θά πληρωθή διά τοΰ κρέατος, τό όποιον θέλει νά φάγη 
ό Λαός διά νά ζήση. Τιμή τών ύπέρ πατρίδος άγωνιζομένων εί
ναι ή έθνική ύπόληψις άμέριστος. Ήθέλησαν τινες νά διακρί- 
νωσι καί μεταξύ θεωρητικών καί πρακτικών. Άλλά θεωρητι
κοί καί πρακτικοί άπανταχοΰ τοϋ κόσμου είναι σύμφωνοι διά 
τό πόρισμα τοΰτο, δτι ή πρώτη τροφή τοΰ Λαοΰ πρέπει νά εί
ναι δσον τό δυνατόν όλιγώτερον βεβαρυμένη. Αύτό είναι τό πό
ρισμα καί τής θεωρίας καί τής πράξεως, λυποΰμαι δέ δτι κιν
δυνεύει νΰν νά παραγνωρισθή...»

Ό άριθμός τών έν Έλλάδι έργαζομένων έν τοΐς μεταλλείοις 
βεβαίως δέν δύναται νά συγκριθή πρός τόν άριθμόν τών έν Εύ- 
ρώπη όμοτέχνων των. Ένφ δέ λείπουσι παρ’ ήμΐν ακριβείς 
περί αύτοΰ καταστατικαί πληροφορίαι, τά φαινόμενα τής Λαυ-
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ριωτικής χώρας είναι ίκανώς ένδεικτικά περί τής σημασίας 
του, άφοΰ έν μια περίπου είκοσιπενταετία έδημιούργησε πόλιν 

έκεϊ ένθα τό πριν ήτο έρημος. Πώς συντηρείται ό πληθυσμός 
ούτος, είναι ζήτημα ζητήσεως και προσφοράς μεταξύ αύτοϋ 

κα! τών μεταλλευτικών έπιχειρήσεων, διά τήν κανονικήν τοΰ 
όποιου θέσιν κα'ι λύσιν δέν πρόκειται νΰν. Άλλο είναι τό 
θέμα τής προκειμένη; μελέτης. Ό έργάτης εΐναι τόσον μικρός, 
κατ’ άτομον, απέναντι τοΰ κεφαλαίου, ώστε τόν άρπάζει ό 
τροχός τής μεγάλης βιομηχανικής σταδιοδρομίας και δταν 
αΰτη καρπωθή δληντήν ακμήν τής δυνάμεως του, έρωτάται : 
υπάρχει πρόνοιά τις διά τό μέλλον τοΰ έξηντλημενου έκ τοϋ 

γήρατος ή τής νόσου θνητοΰ ;
Μεταξύ τών εύαρίθμων μεταλλευτικών τής Ελλάδος έπι

χειρήσεων ή τών Μεταλλουργείων Λαυρίου έδημοσίευσε τόν γε
νικόν κατά τήν ά έξαμηνίαν 1888 λογαριασμόν της(') έκ τοΰ 
όποιου προκύπτει, δτι διατηρεί αύτη ά) νοσοκομείου είς χρήσιν 

τών ύπαλλήλων καί έργατών της, δι’ δπερ έδαπάνησε 11,620 
δρ. β') φαρμακεΐον, έκ τοΰ όποιου έχορήγησεν εϊς αύτούς φάρ
μακα άξίας 2,829 δρ. έχουσα έν αύτώ τοποθετημένον κεφά- 
λαιον δρ. 19,628 κα'ι γ') ταμεΐον αύτοβοηθείας περιέχον 122, 
777 δρ. Τό τε νοσοκομείου καί τό φαρμακεΐον εΐναι ιδιοκτη
σία της, τήν όποιαν, φαίνεται, κατά τά άπανταχοϋ έν ταΐς 
μεταλλευτικαΐς έπιχειρήσεσιν ίσχύοντα, θέτει είς χρήσιν τών 
έργατών αύτής. Όσον αφορά τό ταμεΐον αύτοβοηθείας, ή 
αναγραφή αύτοϋ έν τή στήλη τοΰ παθητικού της δεικνύει, δτι 
άνήκει τοΰτο εϊς άλλους, ύποθέτομεν τούς έργάτας της. Πώς 
καταρτίζεται τοΰτο καί πώς λειτουργεί, έλλείπουσιν είδικώτεραι 
πληροφορίαι.

Τρεις μέθοδοι ύπάρχουσιν είς κατάρτισιν τοιούτων ταμείων, 

ή άπό εισφορών μόνων τών έργατών, ή άπό εισφοράς μόνου 
τοΰ κεφαλαίου τής έπιχειρήσεως ή κοινώς άπό κρατήσεων έπ! 
τών έργατικών μισθών και έπ'ι τοΰ εισοδήματος τοΰ κεφαλαίου. 
Ή πρώτη μέθοδος άνήκει εις κύκλον ιδεών έργατικής αύτο-

(1) ”Ιδ. ΟΙκονομικήν Έπιθεώρησιν 139ον φυλλ. αΰγοώστου 1888, 
σελ. 330.
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τελείας, ή όποία θά ήτο ή μάλλον άρμόζουσα,έάν τό έπέτρεπεν 
ή σμικρότης τής μετοχής τοΰ έργάτου εις τό διά τών Ιδρώτων 
του έπιτυγχανόμενον πόρισμα τής έπιχειρήσεως. Μένουσιν αί 
δύο άλλαι μέθοδοι, έκ τών όποίων έν Γαλλία έπί 98,000 με- 

ταλλευτών έργατών,κατά μέν 28,000 τό ταμεΐον τής περιθάλ- 
ψεώς των καταρτίζεται άπό κανονικών κατά το μάλλον κα’ι 
ήττον χορηγιών τών είςάς άνήκουσιν έπιχειρήσεων,κατά δέ τάς 

υπολοίπους 70,000 καταρτίζεται- άπό τε τοιούτων χορηγιών 

τοΰ κεφαλαίου καί άπό κρατήσεων έπ'ι τών έργατικών μισθών.
Αί έν Γαλλία μεταλλευτικά! έπιχειρήσεις χορηγοΰσιν έκ τοΰ 

ταμείου τής περιθάλψεως αύτών 1/2 μέχρι 2 1/2 δραχμών καθ’ 
έκάστην είς τόν ασθενή ή πληγωμένου έργάτην αυτών, άνα
λόγως τής έπιχειρήσεως καί τής ίδιότητος αύτοϋ άν εΐναι άγα
μος ή έγγαμος. ’Εάν ούτος ένεκα πληγών καταστή ανίκανος 
πρός έργασίαν, λαμβάνει ϊσοβίως καθ’ έκάστην λεπτά 40 μέ
χρι δρ. 1,65, καθώς κα! ή χήρα του, άν φονευθή, 1 δρ. συ
νήθως. Πολλά! επιχειρήσεις χορηγοΰσιν είς τούς έργάτας, αύ
τών κα! συντάξεις, δταν ούτοι ύπερβώσι τό 50όν έτος τής 
ήλικίας μετά τριακονταετή παρ’ αύταΐς ύπηρεσίαν, έπίσης δέ 
κα'ι είς τάς χήρας των. Όταν ό έργάτης δύναται νά χορη- 
γήση έργασίαν είς τήν έπιχείρησιν και πέραν τών 30 έτών, ή 
σύνταξίς του αύξάνει άναλόγως, ύπάρχουσι δέ έπιχειρήσεις 
παρέχουσαι ένιαυσίας έργατικάς συντάξεις 480 κα! 600 δραχ. 
’Ιδιαιτέρως πρέπει νά σημειωθώσι τά χορηγούμενα χρηματικά 

βοηθήματα είς τάς χήρας καί τά όρφανά τών,πρό τής συμπλη- 
ρώσεως τοΰ διά τάς συντάξεις χρόνου έργασίας, άποβιούντων 
έργατών, καθώς κα! ή δωρεάν χορηγία τής καυσίμου ύλης πρός 
τάς οικογένειας τών έν τοΐς άνθρακωρυχείοις έργαζομένων. Πολ
λά! έπιχειρήσεις συνέστησαν σχολεία γραμμάτων και τεχνών διά 
τά τέκνα τών έργατών αύτών και έκτισαν έκκλησίας διά τάς 
θρησκευτικάς άνάγκας των, χωρίς νά λησμονηθώσιν α! έργα- 
τικα! οϊκίαι,τάς όποιας άντ! εύτελοΰς ενοικίου, άντιπροσωπευ- 
οντος μόνον τόν τόκον τών έξόδων τής κατασκευής, τον φόρον 
κα! τά έξοδα τής συντηρήσεως, προσφέρουσιν είς κατοίκησιν 

”ρός τούς έργάτας αυτών.
ΕΤΟΣ 12 — ΦΥΛ. 141—ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1888 26
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Είς 30 τοϊς ο/ο και έπέκεινα Αναβιβάζεται κατ'έτο; ό άριθμΑς 

τών έν Γαλλία περιθαλπόμενων προσκαίρως ή διαρκώς μεταλ- 
λευτών έργατών. Ή ένιαυσία πρΑ; τοΰτο δαπάνη Αναβιβάζεται 
ύπΑ τοϋ κ. Keller είς 5,800,000 φράγκων, έκ τών οποίων 
2,600,000 προέρχονται ΑπΑ κρατήσεις έπί τών μισθών τών 
έργατών καί 3,200,000 ΑπΑ εισφοράς τών επιχειρήσεων. 
Όσον άφορδί τάς κρατήσεις έπί τών έργατικών μισθών διά τΑ 
ταμεϊον τής περιθάλπω;, δέν ύπερβαίνουσιν αύται τά 3 τοϊς 
ο/ο είς τάς έπιχειρήσεις έκείνας, καθ' άς συντρέχουσι καί οί 
έργάται είς τήν κατάρτισίν του. Ή λειτουργία αύτοΰ προσδιο
ρίζεται ύπΑ ιδιαιτέρων κανονισμών, διοικητικόν δέ συμβούλιον, 

άποτελούμενον τΑ ήμισυ ύπΑ έργατών, έκλεγομένων ύπΑ τών 
συναδέλφων των, καί τΑ ήμισυ ύπΑ Αντιπροσώπων τής έπιχει- 
ρήσεως, διοικεί τάς ύποθέσεις τοϋ ταμείου τούτου. Όσαι έπι- 
χειρήσεις άναλαμβάνουσιν εις έαυτάς τά τοιαϋτα ταμεία, άνευ 
δηλαδή κρατήσεων έπι τών έργατικών ήμερομισθίων, δρίζουσιν 
αύται έξ Αλοκλήρου τΑ διοικοϋν αύτά τΑ συμβούλιον.

Μεταξύ έπιχειρήσεων τινων έγένετο είδικΑς σύνδεσμος τα
μείων περιθάλψεως, ώστε άν έργάτης τις μεταβή ΑπΑ τή; μέν 

είς τήν δέ μεταξύ αύτών,Α χρόνος τής παρ’ έκάστη έπιχειρήσει 
πρΑς σύνταξιν έργασίας του συνυπολογίζεται. Είς τΑ αύτΑ άπο
τέλεσμα Αδηγεΐ καί ή παρά τισιν έπιχειρήσεσι τακτική τής έπ’ 
όνόματι έκάστου έργάτου αύτών έγγραφή; είς τΑ έθνικΑν τα- 
μεΐον τής έπι γήρατι έργατικής άποχωρήσεως. Διά τής μεθό
δου ταύτης Α έργάτης, μεταβαίνων ΑπΑ μιδς έπιχειρήσεως είς 
άλλην, έχει τΑ άτομικΑν βιβλιάριόν του καί έξακολουθεΐ τάς 
κανονικάς είς τΑ έθνικΑν ταμεϊον καταβολάς του, πρΑς Απίκτη- 
σιν τής διά τΑ γήρας συντάξεως αύτοϋ.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ή σιδηροδρομική κίνησις παριστδ φαινόμενα άξια νά άπο- 

τελέσωσι βάσιν συγκρίσεως μεταξύ τών διαφόρων έπικρατειών 

τής Εύρώπης, δσον άφορρί τήν έκτασιν τών έκμεταλλευομέ- 
νων σιδηροδρόμων, τάς μεταβιβασθείσας ποσότητας έπιβατών 

καί έμπορευμάτων καί έν γένει τά; Απ' αύτών εισπράξεις. 
Πρόκειται περί τοϋ έτου; 1884 και περί 14 έπικρατειών, κατά 

τά; σχετικά; έρεύνα; τοΰ κ. Hoffmann.
Η έν ένεργεία έκτασι; τών σιδηροδρομικών γραμμών έχει 

ώ; έξή; κλιμακηδΑν κατ' έπικρατείας εί; χιλιόμετρα ; Γερμα
νία 36,453, Γαλλία 30,250, Εύρωπαϊκή Ρωσσία 24,015, 
Αύστροουγγαρία 20,895, Ιταλία 9,818, Σουηδία 6,438, 
Βέλγιον 4,572, Ελβετία 2,885, 'Ολλανδία 2,103, Νορβη
γία 1,578, Δανία 1507, Ρουμανία 1 ,505, Φινλανδία 1,138, 
Λουξεμβοΰργον 149.

Ό Αριθμό; τών μεταβιβασθέντων έπιβατών έχει ώ; έξής 
κλιμακηδΑν κατ' έπικρατείας καί κατά χιλιόμετρον : Βέλγιον 
354,076, 'Ολλανδία 263,389, Γαλλία 232,192, Γερμανία 
214,738, 'Ελβετία 180,7 19, Ιταλία 166,842, Εύρωπαϊκή 
Ρωσσία 166,532, Δανία 153,422, Αύστροουγγαρία 127, 
624, Ρουμανία 83, 741, Φινλανδία 62,298, Νορβηγία 59, 
005, Σουηδία 45,975, Λουξεμβοΰργον 45,865.

Αί έκ τής μεταφορά; τών επιβατών δι’ εισιτηρίων εισπρά
ξεις έχουσιν ώς έξής κλιμακηδΑν κατ' έπικρατείας καί κατά 

χιλιόμετρονείς δραχμάς : Βέλγιον 19,886,'Ολλανδία 13,381, 
Γαλλία 1 0,916, ’Ελβετία 9,589, Γερμανία 9,082, ’Ιταλία 
8,124, Εύρωπαϊκή Ρωσσία 8,020, Αυστροουγγαρία 6,540, 
Ρουμανία 6,167, Δανία 6,148, Φινλανδία 2,800, Νορβηγία 
2,538, Σουηδία 2,527, Λουξεμβοΰργον 1,907.

ΤΑ ποσΑν τών κατά μέσον Αρον μεταβιβασθέντων έμπορευ
μάτων έχει ώ; έξή; κλιμακηδΑν κατ’ έπικρατείας κα’ι κατά 
χιλιόμετρον εις τόνους ; Γερμανία 445,607, Εύρωπαϊκή Ρω
σία 438,185, Γαλλία 362,491, Αύστροουγγαρία 349,1 43, 

Ολλανδία 249,039, Λουξεμβοΰργον 193,864, 'Ιταλία 171, 
266, Ελβετία 145,673, Ρουμανία 129,482, Σουηδία 71, 

«24, Δανία 55,745, Φινλανδία 53,407, Νορβηγία 46,382.

Αι έκ τής μεταφοράς τών έμπορευμάτων εισπράξεις έχουσι 
ώς έξής κλιμακηδΑν κατ’ έπικρατείας κα'ι κατά χιλιόμετρον είς 
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δραχμάς : Εύρωπαϊκή Ρωσσία 27,936, Γαλλία 24,208, Γερ
μανία 23,075, Βέλγων 22,821, Αύστροουγγαρία 22,191, 
’Ελβετία 12,951, Λουξεμβοΰργον 12,916, 'Ιταλία 12,284, 
Ολλανδία 10.222, Ρουμανία 9,531, Σουηδία 5,712, Δανία 
4,898, Φινλανδία 3,918, Νορβηγία 3,272.

Ή πρωτοπορεία, όσον μέν άφορά την έκτασιν τών σιδηροδρό
μων καΐ τό ποσόν τών μεταβιβασθέντων τόνων έμπορευμάτων 
άνήκει είς την Γερμανίαν, όσον δέ άφορα τόν άριθμόν τών με- 
ταβιβασθέντων έπιβατών καΐ τάς έκ τούτων εισπράξεις άνήκει 
είς τό Βέλγιον, όσον δέ άφορά τάς έκ τής μεταφοράς τών έμπο
ρευμάτων εισπράξεις άνήκει εις τήν Εύρωπαϊκήν Ρωσσίαν. Τά 
δευτερεϊα, όσον μέν άφορ^ τήν έκτασιν τών σιδηροδρόμων καΐ 

τάς έκ τής μεταφοράς τών έμπορευμάτων εισπράξεις, άνήκου- 
σιν εις τήν Γαλλίαν, δσον δέ άφορά τόν άριθμόν τών μεταβιβα- 
σθέντων έπιβατών καΐ τάς έξ αύτών εισπράξεις άνήκουσιν εϊς 
τήν 'Ολλανδίαν, όσον δέ άφορά τό ποσόν τών μεταβιβασθέντων 
τόνων έμπορευμάτων άνήκουσιν είς τήν ΕύρωπκϊκήνΡωσσίαν. Α.

ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΔΗΙΪ1ΗΤΡΙΑΚ0Ν ΚΑΡΠΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΑΙ

Περίεργον φαινόμενον έκτυλίσσεται έν Έλλάδι κατά τό ένε- 
στός έτος 1888, ώς προκύπτει έκ τών έπισήμων πινάκων τοϋ 
έξωτερικοϋ έμπορίου της. Ένφ κατά τό πρώτον όκτάμηνον 
τοΰ 1887 ή Ελλάς είσήγαγεν έκ τής άλλοδαπής 93,932,761 
όκ. δημητριακών καρπών, κατά τό πρώτον όκτάμηνον τοϋ 
1888 είσήγαγε μόνον 72,614,956, δηλ. ήλαττώθη ή εισα
γωγή τών πρώτων θρεπτικών ύλών κατά 21,317,805 όκ. 
ΙΙαρ όλίγον ή έλάττωσις νά άναβή εις ιό τέταρτον 1 Έπΐ 
σίτου άνέβη αύτη είς 11,458,341 όκ., έπΐ άραβοσίτου εις 
6,003,725 καΐ έπΐ τών λοιπών δημητριακών καρπών είς 
3,855,739.

Τό φαινόμενον όφείλεται είς άνάπτυξιν τής ίθαγενοϋς γεωρ
γίας, άναπληρώσασαν τήν προτέραν εισαγωγήν, ή είς όπισθο- 
δρόμησιν τοΰ πληθυσμοϋ καΐ τής σχετικής βιομηχανίας, περι- 
ορίσασαν τήν κατανάλωσιν;

"Οσον άφορά τήν κατά μήνα έκτύλιξιν τής εισαγωγής τών 
δημητριακών καρπών, έχει αύτη ώς έξής : ’Ιανουάριος έπΐ σί
του 10,330,297 όκ. τώ 1887 καΐ 6,655, 695 τώ 1888, 
έπΐ άραβοσίτου 1,684,195 τφ 87 καΐ 370,713 τώ 88, έπΐ 
λοιπών δημητριακών 1,411,844 τφ 87 και 451,729 τφ 88. 
— Φεβρουάριος έπΐ σίτου 10,851, 834 τώ 87 καΐ 8,334, 
751 τφ 88, έπΐ άραβοσίτου 1 ,514, 085 τφ 87 κα'ι 811,280 
τώ 88, έπΐ λοιπών δημητριακών 921,463 τφ 87 καΐ 341, 
506 τφ 88. — Μάρτιος έπΐ σίτου 9,308,496 τω 87 καΐ 
8,562,591 τώ 88, έπΐ άραβοσίτου 1,730,003 τώ 87 καΐ 
89.4.566 τώ 88, έπ'ι λοιπών δημητριακών 575, 019 τώ 87 
κε’ι 202,536 τφ 88.—’Απρίλιος έπΐ σίτου 7,488,790 τφ 
87 καΐ 8,192,697 τώ 88, έπΐ άραβοσίτου 1,393,188 τώ 
87 καΐ 724,521 τώ 88, έπΐ λοιπών δημητριακών 479,970 
τώ 87 καΐ 312,551 τφ 88. —Μάιος έπι σίτου 9,358,931 
τώ 87 καΐ 10,092,926 τώ 88, έπΐ άραβοσίτου 1,232,836 
τώ 87 καΐ 528,330 τω 88,έπΐ λοιπών δημητριακών 292,180 
τώ 87 καΐ 326,169 τώ 88.—'Ιούνιος έπΐ σίτου 9,521,266 
τώ 87 καΐ 9308,226 τώ 88, έπΐ άραβοσίτου 1,323,099 τώ 

87 καΐ 753,563 τω 88, έπΐ λοιπών δημητριακών 559,755 
τφ 87 κα’ι 234,819 τφ 88. — Ιούλιος έπΐ σίτου 10,031, 
091 τώ 87 καΐ 7,152,464τω 88, έπΐ άραβοσίτου 797,975 
τω 87 καΐ 128,805 τώ 88, έπΐ λοιπών δημητριακών 1,154, 
300 τφ 87 καΐ 516,433 τφ 88. — Αύγουστος έπΐ σίτου 
10,011,982 τώ 87 καΐ 7,144,996 τώ 88, έπΐ άραβοσίτου 
620,543 τφ 87 καΐ 80,421 τώ 88, έπΐ λοιπών δημητρια

κών 1,336,589 τώ 87 καΐ 492,668 τω 88.
Έκ τής άνωτέρω κατά μήνα κινήσεως προκύπτει, ότι ή 

εισαγωγή τοϋ σίτου κατά τούς πρώτους τρεις μήνας τοϋ 1888 
έλαττωθεΐσα κατά 6,957,590 όκ. ηυξησε κατά τούς έπομέ- 
νους δύο μήνας άπρίλιον κα'ι μάίον, ένώπιον τής έπικειμένης 
έσοδείας, κατά 1,437,902, ΐνα έπ' αύτής κατά τούς τελευ
ταίους τρεις μήνας έλαττωθή κατά 5,958,653. Ή διακύμαν- 
σις αύτη δέν απαντάται έπΐ τής εισαγωγής τοϋ άραβοσίτου, 
ήτις καθ’ όλους τούς μήνας διατελεΐ είς έλάττωσιν, χωρίς νά 
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λησμσνηθή,ότι ή έθνική ώς πρδς αύτδν έσοδεία δέν ήδύνατο νά 
έξασκήση έπιρροήν τινα, άφοϋ είναι καθ' δλοκλήρους μήνας 

μεταγενεστέρα καί νΰν έτι έκκρεμής.

ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΓ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο φόρος έπ'ι τοϋ εισοδήματος φαίνεται προορισμένος νά 
έλκύση νέας συζητήσεις έν ταϊς Γαλλιχαϊς βουλαΐς. Μεταξύ 
διαφόρων σχεδίων τό ύπδ τοΰ κ. Dreyfus ύποβληθέν χατά τά 
τέλη τοϋ 1886 είς τήν έπιτροπήν τοΰ προϋπολογισμού,έπί τών 

βάσεων σχετικής προτάσεως,τήν όποιαν δ χ. Verier ειχεν υπο
βάλει είς τήν ’Εθνικήν Συνέλευσιν τής Γαλλίας τώ 1872, έχει 
ώ« έξής :

Άπδ τής άρχής τοΰ έπομένου έτους επιβάλλεται φόρος έπι 
τών χατωτέρω δριζομένων εισοδημάτων, διαιρουμένων είς τέσ- 
σαρας χλάσεις, φερούσας τά τέσσαρα γράμματα τοΰ αλφαβή
του. Είς τδν φόρον τούτον ύπόκεινται χαί οί έν Γαλλία κατοι- 
χοΰντες ξένοι.

Κλάσις Α. — Ή κλάσις αύτη περιλαμβάνει τά εισοδήματα 

τών χινητών άξιών, γαλλιχών χαί ξένων, συνισταμένων είς 
μετοχάς, ομολογίας χαί άλλους δνοματιχούς ή ανωνύμους τί
τλους, έχδεδομένους ύπδ έπικρατειών, νομών, πόλεων, δήμων, 
ανωνύμων ή έτερορρύΟμων έταιριών χαί είς μερίδας συμμετοχής 
άλλων έμποριχών χαί άστιχών έταιριών. Εξαιρούνται τά εισο
δήματα τών έθνικών δανείων τής Γαλλικής έπικρατείας.

Κλάσις Β.—Περιλαμβάνει συντάξεις, μισθούς δημοσίους χαί 
ιδιωτικούς, έν γένει πάσαν χρηματικήν αποδοχήν, προερχομέ- 
νην έξ ύπηρεσίας έφ' όποιωδήποτε τίτλο», μορφή καί ονομασία.

Κλάσις Γ. — Περιλαμβάνει τούς τόκους τών δανείων πάσης 
φύσεως και τάς έφ' όποιωδήποτε τίτλω χορηγίας, καθόσον 
πληρόνονται οί μέν καί αί δέ ύπδ ιδιωτών, έξαιρουμένων τών 

μή τοχοφόρων δανείων καί τών κυκλοφορούντων έμπορικών 
γραμματίων, τών ύπαγομένων είς αναλογικόν χαρτόσημου.

Κλάσις Δ. — Περιλαμβάνει τά καθαρά εισοδήματα τών 
τραπεζών, τών έμπορων, τών βιομηχάνων καί πάσης έν γένει 

έπιχειρήσεως, τής όποιας τδ κεφάλαιον δέν άντιπροσωπεύετα( 
διά μετοχών ή τδ εισόδημα δέν βεβαιοΰται άπδ δημοσιευομένων 
ισολογισμών, καί ή όποια δέν ύπάγεται είς τήν κλάσιν Α, κα
θώς καί τά καθαρά εισοδήματα τών δημοσίων υπουργημάτων 

καί όλων έν γένει τών έπαγγελμάτων.
’Εκτός τών εισοδημάτων τών εθνικών δανείων τής Γαλλίας, 

τδ σχέδιον έξαιρεϊ τής φορολογίας ά; τά κατώτερα τών 2,000 
φράγκων έτήσια εισοδήματα τών κλάσεων Β καί Δ, ύποβάλ- 
λον τά άπδ 2,000 μέχρι 4,000 φρ. τοιαύτα, μόνον καθ'δσον 
ύπερβαίνουσι τάς 2,000, β') τά πάσης φύσεως εισοδήματα 
τών νομών, δήμων, φιλανθρωπικών καταστημάτων, καί έται- 
ριών άλληλοβοηθείας, ή ύπαρξις τών όποιων είναι νομίμως άνε- 
γνωρισμένη, γ') τούς μισθούς τών στρατιωτικών μέχρι τοΰ 
βαθμού τοΰ λοχαγού τοΰ κατά ξηράν καί θάλασσαν στρατοΰ, 
δ') τά ήμερομίσθια τών έργατών, τών μή ύποβαλλομένων είς 
φόρον έπιτηδεύματος.

Όσον άφορδο τδν προσδιορισμόν τοΰ φόρου, τόσον τοϊς ο/ο 
έπί τοΰ εισοδήματος, έξαρταται ούτος έκάστοτε άπδ τάς άνάγ- 
κας τοΰ ένιαυσίως ψηφιζομένου προϋπολογισμού. Ή είσπραξις 
τοΰ φόρου τούτου, έπί μ«ν τών εισοδημάτων τής κλάσεως Α, 
άνατίθεται είς τούς επιφορτισμένους τήν πληρωμήν τών εισο
δημάτων, έπί δέ τών εισοδημάτων τών λοιπών κλάσεων, ένερ
γεϊται έπί τή βάσει δηλώσεων τών φορολογουμένο»ν πρδς τούς 
έπί τής είσπράξεως υπαλλήλους. Ή έλλειψις ή τδ ψευδές τής 
δηλώσεως ταύτης τιμωρείται διά προστίμου, άναβαίνοντος είς 

τδ τριπλάσιον τοΰ όφειλομένου φόρου. Ή είσπραξις ένεργεϊται 
έπί μέν τών εισοδημάτων τής κλάσεως Α μετά ένα μήνα άπδ 
τών συνήθων έποχών τής πληρωμής τών τόκων καί μερισμά
των, έπί δέ τών εισοδημάτων τών λοιπών κλάσεων καθ' έκα
στον έτος.

Αί άμφισβητήσεις δικάζονται άνεκκλήτως ύπδ δρκωτοΰ δι
καστηρίου, άποτελουμένου ύπδ ένδς έφέτου ή πρωτοδίκου, ύπδ 
ένδς νομαρχιακού συμβούλου καί ύπδ ένδς έπαρχιακοΰ συμβού
λου δριζομένων ύπδ τών συναδέλφων των, ύπδ ένδς μέλους τοΰ 
έμπορικοΰ έπιμελητηρίου ή ένδς βιομηχάνου δριζομένων ύπδ τοΰ
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εμποροδικείου καί ύπό ένός άντιπροσυιπου τοΰ ύπουργοΰ τών 
οικονομικών.

ΕΞΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άπό 96,277,585 δρ., είς άς ό τακτικός προϋπολογισμός 
«όρισε τά έξοδα τοΰ έτους 1888, αί κατόπιν διά Β. διαταγ
μάτων πιστώσεις άνεβίβασαν αύτά είς 103,213,915. Προσ
θήκη 6,936,330 δρ. μέχρι τέλους αύγούστου 1888. Έκ 
τών πρό όλίγου δημοσιευθέντων πινάκων τής κυβερνήσεως προ
κύπτει, ίτι κατά τό πρώτον όκτάμηνον τοΰ 1888 έπραγματο- 
ποιήθησαν τά έξοδα τής έπικρατείας ώς έξής :

Είς δάνεια έν γένει ψηφισθέντα 37,173, 629 δρ. δαπανη- 
θέντα 9,529,984, είς χορηγήματα ψηφ. 290,620, δαπ. 70, 
274, είς συντάξεις ψηφ. 4,275,424 δαπ. 627,464, είς χο
ρηγίας πρός τόν βασιλέα καί τόν διάδοχόν του ψηφ. 1,212, 
500 δαπ. 471,875, είς βουλήν ψηφ. -501,658, δαπ. 275, 
094, είς ύπουργεϊον έξωτερικών ψηφ. 2,233,1 20 , δαπ. 605, 
105, όμ. δικαιοσύνης ψηφ. 4,852,183, δαπ. 1,721,741, 
όμ. εσωτερικών ψηφ. 11,157,866, δαπ. 1,622,019, όμ. 
έκκλησιζστικών ψηφ. 3,142,887, δαπ.913,852,όμ.στρατιω
τικών ψηφ. 1 6,940,500,δαπ. 6,837,068, όμ. ναυτικών ψηφ. 
3,54 1.486,δαπ. 1,535,301,όμ, οικονομικών ψηφ. 1,357,218, 
δαπ. 270,224, είς έξοδα διοικήσεως καί έπιστασίας ψηφ. 7, 
983,820, δαπ. 2, 034,593, είς έπιστροφάς χρημάτων ψηφ. 
160,644,δαπ. 46,7 11 ,είς άποζημιώσεις ψηφ. 270,36(),δαπ. 
28,7(4, είς συμψηφισμόν πιστωτικών γραμματίων ψηφ. 20, 
000, δαπ. 3,6θθ,,είς άπόδοσιν κεφαλαίων οδοποιίας ψηφ. 4, 
000,000, δαπ. 1,510,343, είς άπόδοσιν δικαιωμάτων φάρων 
είς τό ειδικόν ταμεΐον αύτών ψηφ.250,000, δαπ. 498, είςπο
σοστά δήμων έκ φόρων έπιτηδευμάτων κα1. οικοδομών ψήφ. 
350,000, δαπ. Ο,είς υπόλοιπα πληρωτέων πιστώσεοιν χρήσεως 
τοΰ 1886 ψηφ. 3,600,000, δαπ. 3,600,000, είς έκκρεμεΐς 
πληρωμάς ήμιεξωφλημένων ενταλμάτων δαπ.2,008,250. Τό 
όλον τών πληρωθέντων 33,7 13,216 δρ.ήτοι έν διαστήματι τών 
2/3 τοΰ έτους όλιγώτερον τοΰ 13 τών ψηφισθέντων έξόδων.


