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ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Κατά τά τέλη του 7ου αίώνος is. X. ό Σόλων είσήγα·(ε 
τόν έξής φόρον είς 'Αθήνας. Υπολογιζόμενου καθ’ έκαστον 
γαιοκτήτην τοΰ εισοδήματος τών γαιών αύτοϋ, έπολζπλζσιά- 
ζετο τοΰτο έπί 1 2 και τό γινόμενον άπετελει το ακίνητον κε- 
οάλαιον έκάστου. 'Ακολούθως κατέτασσαν:ο ολοι οί κεφαλαιού
χοι είς τέσσαρας τάξεις, έκ τών όποίων ή πρώτη, περιέχουσα 
τούς πεντακοσιομεδίμ.νο··ς, έκείνους δηλαδή οϊτινες είχον εισό
δημα έκ τών γαιών των πλεόντων 500 μεδίμνων, έφορολογεΐ- 
το έφ’ ολοκλήρου τοΰ κεφαλαίου, ή δεύτερα, περιέχουσα τούς 
ιππείς, «κείνους δηλαδή οϊτινες ήσκν αρκετά πλούσιοι, ϊνα δια- 
τηρώσιν ίππους και είχον εισόδημα άνω τών 300 μεδίμνων, 
έφορολογεΐτο έπι τών τοΰ κεφαλαίου, ή τρίτη, περιέχουσα 
τούς ζευγίτας, έκείνους δηλαδή οϊτινες είχον ζεύγη βοών καί 
εισόδημα άνω τών 150 μεδίμνων, έφορολογεΐτο έπί τών 
τοΰ κεφαλαίου, καί ή Τετάρτη, περιέχουσα τούς έχοντας ει
σόδημα μικρότερον τών 1 50 μεδίμνων,δέν έφορολογεΐτοπαντελώς.

Ή φορολογία αΰτη ύπό τύ όνομα τής <ι’σ^ο/>δς έπεςετάθη 

κατά τό έτος 428 π. X. άπό τής ακινήτου περιουσίας και 
είς δλην τήν λοιπήν. Έπρόκειτο περί τής καταστολής τής 
έπαναστάσεως τής Μιτυλίνης κατά τής ’Αθηναϊκής ήγεμο- 
νείκς, είς τά πρώτα έτη τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου, καί ή 
ανάγκη καθίστατο μάλλον επιβλητική. Όσφ ζί Άθήναι καθί
σταντο έμπορικώτεραι, τόσον ό κινητός πλούτος αύτών άνε- 
πτύσσετο έπί μάλλον και μάλλον. Ήτο λοιπόν φυσικόν, ό δη
μόσιος θησαυρός νά άποταθή και πρός τόν κινητόν πλοΰτυν διά 
τήν πλήρωσιν τών αύξανομένων πολεμικών άναγκών αύτοϋ. Ού
τως έν παραδείγματι ό Νικίας δέν ήτο γαιοκτήτης, ήτο πλού- 
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σιος κεφαλαιούχος, είχε τά χρήματα αύτοΰ είς τά μεταλλεία 
τοΰ Λαυρίου και έπλήρωνε διά τής προκειμένη; φορολογίας 
σημαντικά είς τδ δημόσιον ταμεϊον ποσά. Ό Δημοσθένης είχε 
μάλλον κινητήν περιουσίαν και ήτο έγγεγραμμένος είς τήν 

πρώτην τάξιν τής έν λόγφ φορολογίας.
Έκαστος πολίτης έγνωστοποίει είς τήν κανονικήν τής πολι

τείας άρχήν τδ άθροισμα τής περιουσίας του και τό ένιαύσιον 

έζ αύτής εισόδημά του. Έάν τις έπώλει εις άλλους τά υπάρ
χοντά του,ίνα άπαλλαγή τής φορολογίας, τδ κράτος δέν ίστε- 
ρεϊτο τοΰ φόρου του, διότι τδν έλάμβανε έκ τών αγοραστών. 
Δέν έπεται έντεΰθεν, δτι Αποκρύψεις έκμέρους τών φορολογου- 
μένων ήσαν ανέφικτοι. Άφ' ή; έπλάσθη ό άνθρωπος, πάντοτε 
είς τάς γενικάς γραμμάς ύπήρξεν δ αύτός. Καί όσον μέν άφο
ρα τήν άκίνητον κτήσιν, ή άπόκρυψις ήτο δύσκολος. Οί άρχη- 
γοι τών εξοχικών δήμων ειχον πρόχειρον τήν έξελεγξιν και 

τήν γνώσιν τοΰ εισοδήματος τών ελάχιστων έτι αγροτικών με
ρίδων καθώς καί τοΰ καρπουμένου αύτάς ιδιοκτήτου. "Οσον δέ 

άφορα τήν κινητήν πιριουσίαν, έπειδή δέν ύπήρχον έν ΆΟήναις 
τά μέσκ τής έξακριβώσεως, τά όποια άπδ διαφόρων επόψεων 

άπαντώνται έν τή νεωτέρα κοινωνία, τδ έργον τών ύπαλλήλων 
τοΰ δημοσίου θησαυρόν περιεπλέκετο είς τδ στάδιον τών Απο
δείξεων. Έπομένως, έάν άνεφύετο άμφισβήτησις μεταξύ αύτών 

καί τών φορολογουμένων, ένηργεΐτο δίκη ενώπιον ορκωτών, τά 
μόνα δέ κατά κανόνα Αποδεικτικά μέσα ήσαν οί μάρτυρες. 
Κατά τδ αθηναϊκόν πολίτευμα έκαστος πολίτης εδικαιούτο 

νά κινήσγι τοιαύτην δίκην κατ' έκείνων, οΐτινες άπέκρυπτον 
τήν περιουσίαν των. Έάν Απετύγχανεν είς τδν δικαστικόν Αγώ
να, κατεδικάζετο είς πρόστιμον. Εάν έπετύγχανεν, έπεβάλ- 

λετο είς τδν άποκρύψαντα τήν περιουσίαν του ή νόμιμος φορο
λογία καί ιδιαιτέρως πρόστιμον, τοΰ όποιου μέρος Ανήκεν είς 
τόν νικητήν. 'Ίνα άθωωθή ά έπί άποκρΰψει τής περιουσίας του 
κατηγορούμενος, ειχεν άνάγκην τών 4/5 τών ψήφων τών δι

καστών του.
Εν γένει πρέπει νά σημειωθή, ότι έν τή Αθηναϊκή πολι

τεία ή πρόθυμος καταβολή τοΰ φόρου άπετέλει ιδιαιτέραν έπο- 

ψιν τής πολιτικής άξιοπρεπείας τών φορολογουμένων πολιτών, 
ήτις μαρτυρεϊται άπδ διαφόρων τοΰ δημοσίου βίου περιστάσεων. 
Ό πατριωτισμός δέν ήτο μικρόν έλατήριον, ύπερβαίνοντες δέ 
τά όρια τής φορολογικής ύποχρεώτεως πολλάκις οί εύπορώτε- 
ροι έκουσίως ήρχοντο ε’ις Αρωγήν τής πολιτείας. Μεταξύ πολ
λών περιστάσεων Αρκεί ή έν ταϊς Άττικαϊς έπιγραφαΐς άπο- 
μνημονευομένη. Προκηρυχθείσης έκουσίας εισφοράς ·ύπέο τής 
σωτηρίας τής δημοκρατίας καί είς φύλαξιν τών ορίων αύτής" 

έτέθη άνώτατον καί κατώτατον όριον τής εισφοράς. Τδ διασω- 
Οέν τμήμα τή; έπιγραφής περιέχει 1 16 ονόματα συνεισενεγκόν- 
Των. Όλοι σχεδόν κατέθεσαν τό άνώτατον όριον.

Κατά τδ έτος 378 π. X. ή πολιτική τών ’Αθηνών άπέ- 
βλεψεν είς τήν άνάκτησιν τής προτέρας ήγεμονείας. Τδ πρώ
τον μέτρον έξωτερικώς μέν ήτο ή συμμαχία μετά τών ναυτι
κών χωρών τής λοιπής Ελλάδος, έσωτερικώς δέ ή μεταρρύθ- 
μισις τής φορολογίας. Συνέβη αυτή έπί άρχοντος Ναυσινίκου 
καί ένηργήθη έπ’ι τών έξής βάσεων. Κατηργήθησαν αί φορολο
γικά! τάξεις τοΰ Σόλωνος, άντ- αύτοΰ δέ έσχηματίσθησαν έκ 

τής έπόψεως τής όλης περιουσίας, ακινήτου δηλαδή καί κι
νητής, ά) ή πρώτη φορολογική τάξις τών πλουσιωτέρων, ό 
άριθμός τών όποιων άνέβη εϊς 300, β') τών εύπορων,οΐτινες ήδύ- 
ναντο νά ύποστώσι τάς βαρείας δαπάνα; τών δημοσίων λει
τουργιών καΐ ειχον κατ’ έλάχιστον 3 ταλάντων φορολογητέων 
περιουσίαν καίγ') ή τών έχόντων μικρότερων φορολογητέων πε
ριουσίαν μέχρι 2,000 δρ. κατ’ έλάχιστον. Οί έχοντες μικροτέ- 
ραν τών 2,000 δρ. περιουσίαν έμενον Αφορολόγητοι. Ή φορο
λογητέα περιουσία έκαλεΐτο τίμημα, έπεβαρύνετο δέ διά φόρου 
άναβαίνοντος μέχρι τοΰ πέμπτου αύτής δηλαδή 20 τοΐς ο/θ. 
Ποια ή Απόστασις μεταξύ τής μενούσης αφορολογήτου περιου
σίάς καί τής φορολογητέας, δέν εΐναι γνωστόν. Ή φορολογη
τέα περιουσία έθεωρεϊτο ώς άνήκουσα είς τό κράτος, δυνάμε- 
νον καί νά τήν λάβη ολόκληρον άπδ τούς πολίτας, ύπολαμ- 
βανομένους ώς θεμκτοφύλακας. Κατά τδ 378 π. X. ύπελο
γίσθη ή φορολογητέα περιουσία τής Αθηναϊκής δημοκρατίας 
είς 6,000 τάλαντα, ήτοι είς 36 εκατομμύρια Αρχαία; δραχ-
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μάς, ίσοδυναμούσας πρδς 225 εκατομμύρια νέας δραχμάς. Δύ- 

νζταί τις νά πρόσθεση είς την φορολογητέαν ταύτην περιο.σίκν 
καί την μένουσαν αφορολόγητον, ινα έννοήση μέχρι ποιου ση
μείου οίκονομ.ικής δυνάμεως διετηρεΐτο ετι ή πόλις τών 'Αθη
νών και μετά τάς καταστροφάς τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέ
μου κα'ι τήν μεταβίβζσιν τής έλληνικής ήγεμονείας άπ' αύτής 
είς τήν Σπάρτην και άπό ταύτης εί; Θήβας.

Ή μέθοδος τής εΐσπράξεως τοϋ φόρου τούτου είναι ιδιαιτέ
ρως άξιοσημείωτος. Έν έκάστη τών δέκα φυλών τής ’Αθηναϊ
κής δημοκρατία; έξελέγοντο,ύπδ τήν έπιτήρησιν τών στρατη
γών,120 πολϊτζι μεταξύ τώνπλουσιωτέρων, τίτινε; διαιρούμε
νοι εί; δύο ομάδας άνά βΟ,άπετέλουν δύο έν έκαστη φυλή συ/ι- 
μορίας. Τοιουτοτρόπως έν όλη τή ’Αθηναϊκή δημοκρατία ύπήρ- 
γον 20 συμμορίαι, μεταξύ τών όποιων διζνέμετο τό ποσόν, 
οπερ έζήτει τό κράτος άπό τούς φορολογούμενου;. Δέν δυνά
μεθα νά ύποθέσωμεν, δτι φορολογούμενοι ήσαν μόνον τά μέλη 

τών συμμοριών και ότι δλον τό βάρος τής αθηναϊκή; φορο
λογία; έπιπτεν έπί 1200 προσώπων, τά όποια άπετέλουν τά; 
20 συμμορίας. Μάλλον αί συμμορίαι σχετίζονται πρός έπιτη- 
ρητικόν τής φορολογίας οργανισμόν καί ταχυτέραν είσπραξιν 

τών φόρων. Ευθύ; ως έψηφιζετο αναγκη τι; δημοσία, τό πο
σόν τοϋ τασσόμενου φόρου διζνέμετο είς εικοστά, έκαστον τών 
όποιων καταβάλλετο ύπό έκάστη; συμμορίας, είς ήν έπεφυ- 
λάσσετο τδ δικαίωμα νά διανείμη τδν φόρον μεταξύ τών με
λών της καί τών είς αύτήν άνηκόντων λοιπών φορολογουμέ- 
νων. Κατόπιν είσήχθη ή άρχή τής καταβολής τοϋ εικοστού 

τούτου ύπδ τών έν έκάστη συμμορία υπαρχόντων μελών τής 
πρώτης φορολογικής τάξεως, τών είρημένων 300, είςο'υςέπε- 
φυλάσσετο τδ δικαίωμα νά τδ είσπράξωσι άπδ τού; λοιπούς 

φορολογούμενους καθ' δσον μέρος άνήκεν έκάστω.
Έν γένει ή προκειμένη φορολογία είχε μάλλον χαρακτήρα 

έκτακτον, προοαρμοζομ.ένη ιδιαιτέρως προς τά; πολεμικά; τής 
'Αθηναϊκή; πολιτεία; πζρασκευάς. Οί έπι του θέματος τού
του φλογεροί λόγοι τού Δημοσθένους παρέχουσι πλήρη άπόύει- 
ξιν. Ό μέγας ρήτωρ ήθελε τού; Αθηναίου; είς τδν στρατόν 

καί τάς εισφοράς των είς τδν πόλεμον. "Οταν μετά 22 αιώ
να; ή 'Ελλά; ώνειρεύΟη στιγμά; πολεμικής δοκιμασίας, ένεφα- 
νίσθη εί; τήν Βουλήν τη; ή ιδέα τή; εισφοράς ύπδ άλλογενές 
ένδυμα, καθιστών άγνώριστον τήν λησμονηθεΐσαν καταγωγήν 
τη;. Ή κατά τήν συζήτησιν τοϋ ύηφισθέντο; τότε νόμου περί 
εισφορά; υποβολή τών άθηνζϊκών διπλωμάτων της αποτελεί 
ιδιαιτέραν άνάμνησιν, τήν οποίαν άποσπώμεν έκ τών στενο
γραφικών πρακτικών τής Βουλής (συνεδρίασες τή; 5 νοεμ
βρίου 1885).

Οΐχονόιιος · . . «Έπί τοϋ νομοσχεδίου τών εισφορών, οπερ 
άποτελεϊ τό θέμα, τό έπζσχολοϋν ήμάς, θέλει μοΐ επιτρέψει ό 

έντιμο; βουλευτή; νά τώ παρατηρήσω, ότι ματαίως Οά ζητή- 
ση τήν άρχήν τή; εισφοράς έν τή δυτική Εύρώπη. Ή εισφορά 
είναι προϊόν, τό οποίον αυτομάτως, ούτως εΐπεΐν, άνεφύη έν 
τώ Άθηναϊκώ έδάφει. "Οταν οί ’Αθηναίοι έπολιόρκουν τήν 
Μιτυλήνην, δεόμενοι χρημάτων, άπετάθησαν είς τήν μέθοδον 
τή; εισφοράς’ καί άνζφέρει ό Θουκιδίδης, ότι κατά πρώτην 
φοράν τότε οί ’Αθηναίοι προέβησαν είς τδ μέτρον τοΰτο. Έζή- 
τησαν 200 τάλαντα ούχί έξ όλων τών φορολογούμενων άλλ' 
έκ τών πλουσιωτέρων κτηματιών. Καί ύπήρχεν έν τφ 
δημοκρατικοί όργανισμω τών 'Αθηνών έν σύστημα άξιον μελέ
της, δταν ποτέ έλθωσιν αί περιστάσεις, καθ' άς θέλονσι μελε- 
τηθή τα οικονομικά τή; Ελλάδος πράγματα. Ύπήρχεν έν 
σύστημα, τδ όποιον δέν γνωρίζω άν έπιτρέπη ή Βουλή νά 
προβάλη τήν φυσιογνωμίαν του κατά τήν στιγμήν ταύτην.

Πο.Ι.ΙοΙ βου.Ιευταί. Μάλιστα, μάλιστα.
Οίχοΐόμος. Ύπήρχεν έ’ν σύστημα, κατά τδ όποιον έπί κε

φαλής τοϋ καταλόγου τών φορολογούμενων ήσαν οί πλέον 
πλούσιοι κάτοικοι τών ’. θηνών. Ύπ’ αύτού; ύπήρχον οί λοι
ποί εύποροι. Περί τών μικρών ιδιοκτητών, περί τών πενήτων, 
ούδείς λόγος. Προκειμένη; λοιπόν τής πολιορκίας τής Μιτυ- 
λήνης, οί 300 προϊστάμενοι τής ά'.ηναϊκή; ταύτης φορολο
γία; προκατέβαλον αμέσως τά 200 τάλαντα, έπεφυλάσσετο 
δέ είς αυτούς νά είσπράξωσι τδ άνάλογον παρά τής δευτέρας 

σειράς τών ςύπορούντων φορολογούμενων. Καί ό μηχανισμός 
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έλειτουργησεν άνευ χρονοτριβής, έξ έκείνων τάς όποιας γνω
ρίζουν τά συνταγματικά πολιτεύματα. Τό λέγω δί όσους νομί
ζουν,δτι τά λαϊκά πολιτεύματα είναι πολυλογία καί βραδύτης.

Ή εισφορά λοιπόν, τήν όποιαν προτείνει ό πρωθυπουρ Α 
είναι εις τήν πηγήν της ελληνικόν προϊόν, κάί άν δέν έλληνί- 
ζή κατά τήν έφαρμογήν, άπόκειται εϊς τήν Βουλήν νά έπανα- 
φέρη αύτήν είς τήν άοχικήν της βάσιν. Τό πρόγραμμα τής 

λαϊκής άληθείας είναι καθαρόν. Έπιφορτήσατε μέ τήν εισφο
ράν τάς εΰπορωτέρας τάζεις τής κοινωνίας έν άναλόγω τινι μέ- 
τρφ. Διατυπώσατε πρός αύτάς τήν ύπερτάτην άνάγκην τής 
πατρικός και αφήσατε τήν μηχανήν νά κινηθή. Άλλ' άραγε 

εϋρισκόμεθα έν πολεμώ, είς τάς παραμονής πολέμου, ίνα κατά 
τήν άρχικήν της βάσιν έφζρμοσθή ή εισφορά ; Διότι ή ίδέα ή 
θεμελιώδης εΐναι, ότι ή εισφορά πρέπει νά άρχίση κατά τήν 

στιγμήν, κατά τήν οποίαν Οά κηρυχθή ό πόλεμος. ’Άν δέν 
κηρυχθή πόλεμος, εισφορά δέν δύναται νά ύπαρξη. Άν θέ
λετε, κ. πρωθυπουργέ, εισφοράν έλληνικής πηγής, άκολουθή- 
σατέ την πλήρη. Θέλετε εισφοράς ; τάς δίδομεν· άλλά τάς 
δίδομεν τήν επιούσαν τής κηρΰξεως τοΰ πολέμου. Δέν έννοοϋ- 
μεν νά δώσωμεν εισφοράς διά τήν τακτικήν ύπηρεσίαν τοϋ 

προϋπολογισμού σας. Οί προϋπολογισμοί σας πρέπει νά στη- 
ριχθώσιν εϊς τούς συνήθεις, τούς τακτικούς πόρους, οι όποιοι 
είναι γνωστοί είς τήν επικράτειαν ....

Όμιλεΐ ό κ. πρωθυπουργός περί εισφοράς τών ύπαλλήλων. 
Νομίζω όμως, ότι τοιαύτη ειρωνεία ήτο περιττή. Ό υπάλλη
λος λαμβάνει τόν μισθόν του, καί άν ή έπικράτεια δέν έπαρκή, 
έλκττώνει τόν μισθόν του. Τούτο δέν λέγεται εισφορά, λέγε
ται καί είναι έλάττωσις. 'Εκτιμώ πρό πάντων τήν ειλικρί
νειαν καί έννοώ τόν πρωθυπουργόν άνευ περιστροφών διακηρύτ- 
τοντα ρητώς άπό τοϋ βήματος τούτου, ότι ή έλληνική έπικρά- 
τεια δέν δύναται νά πληρώση ολοκλήρους τούς μισθούς, οί 
όποιοι είναι εγγεγραμμένοι εϊς τούς προϋπολογισμούς τοϋ 1885 
και τοϋ 1886. Τό νά λέγετε όμως, κρατώ ώς εισφοράν εκείνο 
τό όποιον δέν δύναμχι νά δώσω, είναι άνάρμοστον πρός τήν σο
βαρότητα τής θέςεως τών πραγμάτων.

διατελοϋσιν οΐ

’Αποβλέπετε διά τοϋ νομοσχεδίου σας εϊς τήν φορολογίαν 
τών οικοδομών καί τών επαγγελμάτων, καί ζητείτε 4 έκα
τομμύρια άπό άνθρώπους, ο'ι όποιοι σάς τά έπλήρωσαν ήδη κκί 

τούς οποίους μέχρι τοΰδε ή πολιτεία δέν επραξεν άλλο,είμή κκτ ’ 
έξκκολούθησιν νά έξαντλή. Ζητείτε 2 έκατομμύρια άπό τούς 
έπιτηδευματίας, ζητείτε άλλα 2 έκατομμύρια άπό τούς ίδιο- 
κτήτας τών οικιών. Γνωρίζετε άρά γε άν είναι ούτοι είς κα- 
τάστασιν νά τά πληρώσουν ; Πώς δέν άποτεινεσθε κατα τό 

παράδειγμα τών αρχαίων 'Αθηνών είς 500 ή 1 000 εύπορωτα- 
τους καθ' άπασαν τήν Ελλάδα κατοίκους ;

Γνωρίζετε είς ποιαν οικονομικήν αθλιότητα 
μικροί ίδιοκτήται και οί μικροί έπιτηδευματίαι τής Ελλάδος ; 
Μή πηγαίνετε μακράν, ίδέτε τούς ιδιοκτήτης τών Αθηνών, 
έπισκεοθήτε τόν Πειραιά καί άναμετρήσατε τήν αθλιότητα, 
ήτις κατακυριεύει όλην αύτήν τήν τάξιν. Έάν δέ άπό τών οικιών 
μεταβώμεν είς τό έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν, πρέπει νά ζή 
τις ίν Κίνα καί ’Ιαπωνία, πρέπει νά εΐναι ξένος πρός τόν έμ- 
πορικόν καί βιομηχανικόν λαόν τών Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς, 
πρέπει νά μή περιήλθε ποτέ τάς αγοράς τών δύο τούτων πό
λεων, διά νά μή γνωρίζη είς ποιαν άθλιότητα ευρίσκεται το 
έπάγγελμα τής βιομηχανίας καί τοϋ έμπορίου. Τί ζητείτε άπό 

τούς βιομη/άνους καί τούς εμπόρους, οί όποιοι είναι έντελώς 
κατεστραμμένοι άπό τήν οικονομικήν καχεξίαν, ή όποια πιέ,ει 
τήν 'Ελλάδα εί; υπερβολήν ; Έάν θέλετε εισφοράς, άποταθή- 
τε είς τά βαλάντια έκεινα, τά όποια εΐναι όλιγώτερον καταπε- 
πονημένα. Άλλά πηγαίνετε είς τούς παντοπώλης, είς τους οί- 
νοπώλας, είς τούς κρεοπώλης, είς τού; αμαξηλάτης, εί; τούς 

μικρούς βιομηχάνους τών πόλεων, τούς οποίους ιδιαιτέρως κα
ταδιώκετε μέ τάς φορολογίας σας, καί ζητείτε παρ’ αύτών 
τί ; ζητείτε έκεΐνο τό όποιον δέν δύνανται νά σάς δώσουν.

Διά τοΰτο πολεμώ τήν εισφοράν, τήν όποιαν εισάγετε, κ, 
πρωθυπουργέ. Θέλω νά σάς δώσω όλα τά μέσα, καθ οσον επι
τρέπεται είς εμέ, άλλά δέν έννοώ, νά διαλύηται ή οικογένεια, 
διότι σείς δέν σταματάτε ούτε πρό τοϋ τελευταίου πόρου τής 
ζωής της. Ή εισφορά, τήν όποιαν ζητείτε άστό τους βιομη- 
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χάνους, τού; έμπορους καΐ τού; ιδιόκτητα; τών πόλεων, διότι 
έπ αύτών ιδίως πίπτει τό βάρος τών οικονομικών συνδυασμών 

σας, μοι ύπενθυμίζει τού; χρυσοϋ; στεφάνου;, τούς όποιους ό 
Καϊσαρ έζήτει άπό τά; πόλεις τή; Ρωμαϊκής έπικρατείας εις 
άνάμ.νησιν τών νικών αύτοΰ. Άλλα κατόπιν ήλθεν ό αύτο- 
κρατωρΚαρακάλας,ό όποιος επλαττεν εικονικά; νίκα; καί, ζη
τών χρυσοϋ; στεφάνους, ηύχαριστεϊτο καΐ μέ τό άντίτιμ.ον αύ
τών. Μήπως εννοείτε, κ. πρωθυπουργέ, τοιαύτην φορολογίαν 
νά είσαγάγητε ; Άλλα δέν ένικήσατε, μάλιστα δέν βλέπω 

οτι έκινήσατε άκόμη. Καΐ πρός ποιου; άποτείνεσθε, ζητοΰντες 
τό άντίτιμον τών χρυσών στεφάνων σας ; Άποτείνεσθε πρός 
ανθρώπους, ύπό τήν κυρίαν σημασίαν τή; λέξεως. πένητας, 
οι όποιοι νυχθημερόν εργαζόμενοι, μόλις κατορθώνουν τόν έπι- 
ούσιον άρτον τών οικογενειών αύτών. Θέλετε εισφορά; ; άπο- 

ταθήτε πρός τού; πλουσίους. Ή εισφορά είναι ό φόρο; τών 
πλουσίων. 'Αφήσατε δετού; μικρού; βιομηχάνου; είς τόν βίον 
αύτών τον άβίωτον.»

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ4ΟΣ TQ11887

Έκ τών επισήμων πινάκων τοϋ ύπουργείου τών Οικονομι
κών προκύπτει, ότι τό γενικόν εξωτερικόν έμπόριόν τή; Ελλά
δος έν έτει 1887 άνέβη κατά τε τήν εισαγωγήν κα'ι τήν 
έξαγωγήν όμοϋ εί; 244,112,455 δραχμάς, έκ τών όποιων 

1 44,721,806 άνήκουσιν εί; τήν εισαγωγήν καΐ 109,390,649 
εί; τήν έξαγωγήν, ήτις έλαττοΰται τή; εισαγωγής κατά 
35,331,157. Έπειδή μεταξύ τών εθνών δωρεαΐ ιδιωτικών 
έμπορευμάτων δέν λαμβάνΟυσι χώραν, έπεται ή ότι έχρεώθη ή 
'Ελλάς πρός τάς ξένα; έπικρατείας δια 35 έκατομ. δρ. ή τά 

έζαχθέντα έμπορεύματα της ύπερετιμήθησαν έν ταϊς ξέναι; 
άγοραΐς κατά 35 έκατομ. ΐνα άνταλλαγώσι πρό; τά έξ αύ
τών έν Έλλάδι είσκομισθέντα, ύπολογιζομένης εκατέρωθεν τή; 
άναλογία; τών έξόδων τής μεταφοράς. Έάν άφαιρέσωμεν έκ 
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του άνωτέρω γενικού έξωτερικοϋ έμπορίου τή; Ελλάδος τα, εκ- 

τό; καταναλώσεως, είσαχθέντα εί; τά άποταμιευτικά κατα- 
στήματά. τη; καΐ έζαχθέντα έξ αύτών, άπομένουσι δραχμαΐ 
234,50 1,812 άπό εισαγωγής καΐ έξαγωγής όμοΰ, αίτινες 

άποτελοΰσι τό ειδικόν έμπόριόν τή; χωράς, έκ τών όποιων 
131 ,849,325 άνήκουσιν είς τήν εισαγωγήν καΐ 1 02,662,487 
ε]ς τήν έξαγωγήν. Ή διάκρισι; αΰτη μεταξύ γενικοΰ καΐ είίι- 
κοϋ έμπορίου χρησιμεύει εί; τήν έποψιν τή; καταναλώσεως, πρός 
ήν αποβλέπει ή εμπορία. Ή άποταμίευσις ϊσταται απέναντι 
τή; καταναλώσεως καΐ ο,τι δέν θέλει αΰτη φεύγει έκ νέου έκ 
τής χώρας, άφοϋ έπί τινα χρόνον οιλοξενηθή έν αύτή. Έν 
τοΐς έπομένοις λοιπόν θέλομεν έξετάσει μόνον τά τοϋ ειδικού 

έμπορίου ένεκα τής πραγματικωτέρας κατά τήν συναλλαγήν 

έπόψεως αύτοΰ.
Ή μέν έκ τών ξένων επικρατειών έν Έλλάδι εισαγωγή ει- 

χεν ώς έξής: Ρωσσία 34,294,564, Αγγλία 31,413,576, 
Τουρκία 16,920,323, Αύστροουγγαρία 17,337,216, Γαλλία 
10,406,525, Ρουμανία 8,253,636, 'Ιταλία 6,142,565, 
Γερμανία 3,234,747, Βέλγιον 1,548,877, Αίγυπτος 612, 
347, 'Ελβετία 346,199, 'Ολλανδία 80,892, λοιπαΐ χώραι 
1,257,858, τό όλον 131,849,325. Η δέ πρό; τά; ξένα; 
έπικρατείας έξ Ελλάδος έξαγωγή ειχεν ώ; έξής : 'Αγγλία 
41,813,499, Γαλλία 22,464,687, Βέλγιον 10,097,985, 
Αύστροουγγαρία 6,775,539, Ήνωμέναι Πολιτεϊαι 4,435,770, 
Γερμανία 4,079,712, Τουρκία 3,804,268,'Ολλανδία 2,175, 
746, ’Ιταλία 1,858,734. Ρωσσία 1,444,476, Αίγυπτο; 
1,287,656, Ρουμανία 663,628, Καναδά; 415,1 74, Αύστρα- 
λία 172,494, λοιπαΐ χώρα·. 1,163,119,τόόλον I 02,652,487.

"Οσον άφορά τήν έποΰιν τών σημαντικότερων τελωνείων 

τής 'Ελλάδος είς τήν κίνησιν τοϋ έξωτερικοϋ έμπορίου αύτής 
παρΐστανται ταΰτα κλιμακηδόν ώ; έξής: Εισαγωγή' Πειραιώς 
43,454,265, Πατρών 21,686.313, Σύρου 19,013,588, 
Κερκύρα; 8,960.630, Κεφαλληνίας 6,531,868, Βόλου 
6 391',31 1, Ζακύνθου 5,246,177, Αθηνών 2,370,472,λοιπά 

τελωνεία 18,194,671. Εξαγωγή' Πατρών 18,126,157.
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Ζακύνθου 5,496,4 15, Κερκύρας 2,855,423, 1<εφχΐΐη-άχς 
2,066,607, Σύρου 1,957,130, Βόλου 1,358,168, λοιπά 
τελωνεία 69,349,399.

"Οσον άφορα τάς γενικάς φύσεις τών έμπορευμάτων, παρι- 
στανται αύται κλιμακηδόν ώς έξης : Εισαγωγή' φυτικαί ύλαι 
66,483,444, έκ ζωικών κα'ι φυτικών ύλών 32,718,328, 
ζωϊκαΐ ύλαι 12,506,862, έξ όρυκτολογικών, μεταλλικών και 
λοιπών ύλών 9,913,255, όρυκτολογικαί ύλαι 7,841,811, 
χημικά 2,385,625 —'Εξαγωγή· φυτικαΐ ύλαι 68,981,050, 
όρυκτολογικα'ι ύλαι 22,405,908, έκ ζωικών και φυτικών 
ύλών 5,822,290, ζωϊκαΐ ύλαι 4,288,751, έξ όρυκτολογι- 
κών,μεταλλικών καί λοιπών ύλών 80 I ,846, χημικά 352,642. 
Αί γενικκ'ι κατηγορίαι τών έμπορευμάτων ήκολούθησαν την 
έςής άνάπτυξιν:

Είσαγωγή’ ζώα ζώντα 2,482,331, κτηνοτροφικά έν γένει 
προϊόντα 5,159,136, αλιείας προϊόντα 4,865,395, γεωργικά 
προϊόντα 58,014,912, έλαια κα'ι έλαιώδεις ούσίαι 4 1 9 ,297 , 
δασικά προϊόντα 8,049,235, όρυκτά καί μέταλλα Ακατέρ

γαστα 7,84 1,8 I 1, φαρμακευτικά είδη καί χημικών τεχνών 
προϊόντα 2,385,625, δέρματα καί όστΑ ζώων καί ιχθύων καί 
ίστρακοδέρματα κατειργασμίνα 1,235,410, έπιπλα καί λοιπά 

έκ ξύλου είδη 509,386, ζακχαροποιΐας, ζακχαροπλαστικής 
καί φυραμκτοποιΐας είδη καί τινα έδώδιμα 3,602,086, οίνοι 
καί πνευματώδη ποτά η υγρά 372,34 8 ,νήματα καί υφάσματα 
24,970,415, είδη ίκ σπάρτου, καννάβεως, ΐνών Αθανάτου, 
προϊόντα γνχφικής καί πιλοποιίας, άνθη μιμητά, οίσυοπλοκίας 
προϊόντα, αλιευτικής είδη κλπ. 2,028,683, αγγειοπλαστικά 
καί ϋκλουργικα προϊόντα 1,442,382, κατειργασμίνα όρυκτά 
καί μέταλλα 3,939,074, μουσικά όργανα καί έπιστημονικά 
έργαλεϊα 279,683, τέχναι χάρτου, τυπογραφικής, χαλκογρα- 
φικής, χαρακτικής, φωτογραφικής είδη καί Αντικείμενα τών 
ωραίων τεχνών 1,573,705, είδη σύμμικτα έκ διαφόρων ύλών 
ή είδη μή δυνάμενα νά ταχθώσιν εις τάς προηγουμένως κατη
γορίας 2,678,411.

Εξαγωγή· ζώα ζώντα 35,554, κτηνοτροφικά προϊόντα 

2,102,361, Αλιείας προϊόντα 2,150,836, γεωργικά προϊόντα 
63,032,917, έλαια καί έλαιώδεις ούσίαι 4,591,735, δασικά, 
προϊόντα 1,334,851, φ,τικαι βαφχΐ καί βυρσοδεψικαί ύλαΐ 
21,547, όρυκτά καί μέταλλα Ακατέργαστα 25,405,908» 
φαρμακευτικά είδη καί χημικών τεχνών προϊόντα 352,642, 
δέρματα καί έστδί ζώων καί ιχθύων καί όστρακοδέρματα κα
τειργασμένα 602,757, οίνοι καί πνευματώδη ποτά ή ύγρά 

5,069,459, νήματα καί ύφάσματα 150,074, κατειργασμίνα 

όρυκτά καί μέταλλα 1,500, τέχναι χάρτου, τυπογραφικής, 
φωτογραφικής είδη, χαλκογραφικής, χαρακτικής καί αντικεί
μενα τών ωραίων τεχνών 32,1 60, είδη σύμμικτα έκ διαφόρων 

ύλών ή μή δυνάμενα νά ταχθώσιν εις τάς προηγουμένως κατη. 
γορίας 768,186.

"Οσον άφορα τήν κατά κλάσεις έμπορευμάτων κίνησιν τής 
εισαγωγής κα'ι έξαγωγής τοΰ ειδικού εμπορίου τής Ελλάδος, 

έχει αύτη ώς εξής:
Εισαγωγή· ζώα 2,482,331 δρ., κρέατα νωπά ή παρε- 

σκευασμένα 15,511, γλώσσαι, άλλίντες καί λοιπά έδεσματα 
37,934, τυρός 627,784, βούτυρον 431,396, δέρματα Ακα
τέργαστα, έρια, τρίχες, πτερά Ακατέργαστα, ώά, κουκούλια, 
ζωϊκαΐ βαφαί 3,401,271, Αλείμματα 89,525, κηρός ακα
τέργαστος 452,445, κηρός κατειργασμένος 103,270, ίχθϋς 
νωποί 56,191, ϊχθΰς παρεσκευασμένοι 3,880,044, χαβιάριον 
885,227, όστρείδια 8,043, λοιπά οστρεα 35,490, δημητρια- 
κοί καρποί 50,193,204, όρυζα 2,487,690, όσπρια 5'ι4,698, 
ίαματικαι καί άρωματικαί ρίζαι, φυτά καί σπέρματα 226,6( 9, 
καφφίς 3,089,5 I 8 , λοιπά Αποικιακά 434,385, καπνός 69, 
513, πίτυρα, άσφοδέλειον, έρυθρόδανον, βάμβαξ, λίνον, κάννκ- 
βες κζ.ί ύίαθος Ακατέργαστα, λαχανικά, άνθη και σπέρματα 

964,295, έλαια έδώδιμα, φωτισμού καί βιομηχανικής χρή
σεως 201,923, έλαιώδεις έδώδιμοι ούσίαι 77,094, έλαιώδεις 
ούσίαι καί ελαιώδη σπέρματα βιομηχανικής χρήσεως 1 40,280, 
ξυλεία θερμάνσεως 77,654, ξυλεία ναυπηγικής 27 1,773, ξυ
λεία οικοδομικής 6,165,947, ξυλεία βαρελοποιίας 399,128, 
ξυλεία επιπλοποιίας 277,671, φελλός 24,568, μαστίχη 73,
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796, άκατέργαστα δασικά προϊόντα 758,698, ακατέργαστα 

ορυκτά 6,156,5 8, μέταλλα ακατέργαστα 1,685,273, φαρ

μακευτικά είδη 930,264, χρώματα παρασκευασμένα 209, 
193, άρώμζτζ καί σάπωνες 99,253, καρικεύματχ 102,872, 
κολλαι διάφοροι 186,624. -χημικά προϊόντα 857,4 19. δέρμα
τα καί όστα κατειργασμένχ 1,235,410, έπιπλα καί έκ ξύ
λου είδη 509,386, ζάκχχρις 3,495,201, ζακχαρωτά 106, 
885, οίνοι 24,159, πνευματώδη ποτά 348,189, νήματα και 

κλωστζί 1,876,231, ύφάσματα βαμβακηρά 11,408,396, 
ύφάσματα μάλλινα, 4.973,81β, ύφάσματα μεταξωτά 805, 
451, ύφάσματα έκ λίνου καί άλλων ειδών 1,312,798, ύφά
σματα σύμμικτα 3,636,216, ενδύματα έτοιμα 957,507, πί
λοι 888,314, σχοινιά 822,751, τάπητες 172,067, δίκτυα 
4,7S0, άνθη μιμητά κκί πτερά στολισμού 93,141, κόφινοι 
47,630, σκεύη έκ γής και ύαλου 1,442,382, όρυκτά κα- 
τειργασμένκ 615 158, μέταλλα κατειργασμένχ 2,960,997, 
μηχαναί 362,919, μουσικά όργανα 89,886, έπιστημονικά 
εργαλεία (3,493, ωρολόγια 176,304, -χάρτης 1,444,187, 
βιβλία έντυπα 85,8 I 9, προϊόντα τυπωτικών τεχνών 6,554, 
e ίκόνες καί άγάλματα 37,1 45, άμαξαι 126,5\ άλεξήλιζ 
καί άλεξίβροχα 225,926, λεπτά είδη στολισμού και πολυτε
λείας έκ παντοίων ειδών 783,893, οπτικής έργα 20,725, 
κάτοπτρα 37,518, λάμπζι κα'ι πολύφωτα 160,360, κηρωτά 
έπικεχρισμένκ 34,930, χειρόκτια 114,818, παντοϊχ άλλα 
έμπορεύματχ I .173,683.

'/?ίαχω/4· «ελλείμματα 6,129, βάλανοι 1,319,067, βάμ
βαξ 10,175, βαμβακόσπορος 1,000, βαφζί 2,03ο, βιβλία 

έντυπα 32,160, βούτυρον 8,9 42, δημητριακοϊ καρποί 113, 
449, άλευρα 46,380, δέρματα ακατέργαστα 723,691, δέρ

ματα κατειργασμένχ 602,757, έλαϊαι 1,055,914, ελαιόλαδα 
3,535,821, ζώα 35,554, θηραϊκή γή 9,93 1 , ιχθύς 77,512, 
καπνός 2,317,837, κικίδιχ 21,547, κουκούλια 342,823, 
λαχανικά 6,705, έρια 228,218, μάρμαρα ακατέργαστα 22, 
455, μάρμαρα κατειργασμένχ 1,500, μέλι 1,026, μέταξα 
573,019, μεταλλίτιδες 17,630,382, μόλυβδος 4,324,414, 

μυλόπετραι 7,315, νάφθα 40,662, νήματα 12,580, ξυλεία 
κχύσιμο; καί ξυλάνθρακες 5,804, ξυλεία οικοδομική 9,980, 
όπώραι νωπαΐ 358,457, όπώραι ξηρχ’ι 22,517, σταφις κοριν
θιακή 55,429,776, σταφίς έτέρου είδους 3,628,064, σύκα 
2,076,812, όσπρια 7,180, οίνοι 5,062,599, πνευματώδη 

ποτά 6,860, σάπων 352,642, σμύρις 370,7 49, σπόγγοι 
2,073, 324, ταμβάκος 216,483, τυρός 26,559, ύφάσματζ 
βαμβακηρά 96,543, ύφάσματα μάλλινα 400, ύφάσματα λινά 
2,82<Ι, τάπητες 11,172, διάφορα φυσικά προϊόντα 440,743, 
διάφορα τεχνητά προϊόντα 327,443.

Τοιαύτη ή κίνησις του έξωτερικοϋ έμπορίου τής Ελλάδος 

κατά τό έτος 1887. Υπολείπεται ή σύγκρισις αύτοϋ πρός τό 
έν έτει 1888, εύθΰς ώς τούτο συμπληρωθώ κα'ι οί ύπουργικοί 
πίνακες του δημοσιευθώσι.

ΔΗΙΪΙΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 8 MHNQN ΤΟΥ 1888

Πρό όλίγου έδημοσιεύθη έν τη Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως 
ή ζατάστασις τών βεβζιωθέντων και είσπραχθέντων δημοσίων 

έσόδων τής χρήσεως τοϋ 1888 κατά τούς πρώτους έπτά μήνας 
(I ΐανουαρίου—31 αύγούτου 1888).Έπι τών 95,306,22 1 δρ. 
τοϋ προϋπολογισμού έβεβαιώθησαν 51,785,596 κα'ι είσεπρά- 
χΟησαν 39.417,657. Έν διχστήματι λοιπόν τών δύο τρίτων 
τοΰ έτους ούτε έβεβαιώθησαν ούτε είσεπρζχθησαν τά δύο τρίτα 
(63,537,486 δρ.) τοϋ προϋπολογισμού, άλλά καθυστεροϋσιν 
αύτών ή μέν βεβαίωσις κατά 11,751,890 δρ. ή δέ είσπραξις 
κατά 24,1 09,829. Σημεία ενδεικτικά τής βαρείας πορείας 
τοϋ προϋπολογισμού τοϋ κράτους. Έκ τών είσπραχθέντων έν 
γένει, I 8,3 10,009 άνήκουσιν εϊς τά τελωνεία κκί 23,872, 
309 είς τά ταμεία. ΊΙ προσέγγισις τών άριθμών τούτων, 
άγνωστος κατά τάς προηγουμένας περιόδους εις τήν μεταξύ 

τών άμέσων καί έμμέσων φόρων άναλογίαν, σχετίζεται πρός τό 
δσημέραι άνζπτυσσόμενον φορολογικόν έπί τής καταναλώσεως 

βάρος.
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'Ιδού πώς εχουσιν αΐ εισπράξεις άπο τών σημαντικωτέρων 

φόρων, ήτοι τών είσαγαγόντων είς τόν δημόσιον θησαυρόν 
πλέον έκαστο; τών 100 χιλ. δραχμών: Α') 'Λμέσοι γόμοι' 
φόρος έπ'ι τών άροτριώντων κτηνών 514 χιλ., έπι τής στα
φίδος 1,337 χιλ., έπΐ τών ζώων 1,312 χιλ., έπΐ τών έπιτη
δευμάτων 439 χιλ., έπΐ τών οικοδομών 123 χιλ. —Β') 
Έμμεσοι γόμοι' τελωνιακά τέλη 14,558 χιλ., χαρτόσημου 
4,905 χιλ., πρόσθετα τέλη 540,581 χιλ., διάφορα δικαιώ
ματα 208 χιλ., δικαίωμα καταναλώσεως ποτών 197 χιλ., 
προξενικά τέλη 269 χιλ., δικαίωμα καταναλώσεως καπνού 

2,840 χιλ., άντίτιμον σιγαροχάρτου 1,325 χιλ., τέλη σιδη
ροδρόμων 109 χιλ., άντίτιμον πυρείων 176 χιλ., άντίτιμον 

πετρελαίου 1,713 χιλ.,— Γ ) Λημόσια καταστήματα' τχγυ- 
δρομικά τέλη 734 χιλ., τηλεγραφικά τέλη 529 χιλ. — Δ') 

Λημόσια νομήματα χαί χτήματα' άνείτιμον σμύριδος 1 1 I χιλ., 
άλικα! 664 χιλ., ιχθυοτροφεία 259 χιλ., δάση 391χιλ.—Ε') 
'Εκποιήσεις ίθν. χτημάτων' ούδέν τών άρθρων αύτοΰ παρήγαγεν 
100 χιλ. — 7') Λιάφορα εισοδήματα' τόκοι ύπερημερίας 241 
χιλ.,δικαστικά έςοδα 203 χιλ., διόδια εθνικών κα! επαρχιακών 
όδών 104 χιλ., άντίτιμον έκποιημένου ύλικοΰ στρατιωτικής καΐ 
ναυτικής ύπηρεσίας 131 χιλ., διάφορα εισοδήματα 1·38 χιλ., 
ύπερτίμησις τών εϊς τά τελωνεία εί; μεταλλικόν είσπραττο- 
μένων τελών είσαγ,,,γή; καΐ έξαγωγής 2,1 58 χιλ., εισπράξεις 
λόγω πολιτικών συντάξεων 125 χιλ., έσοδα έκ τή; έκτελί- 

σεως τοΰ στρατολογικού νόμου 425 χιλ.—Ζ') Έχχ.Ιησιαστιχά 
εισοδήματα' ούδέν τών άρθρων αύτοΰ παρήγαγεν 100 χιλ. δρ. 
—Η') "Εσοδα χεχ.Ιεισμόνωχ χρήσεων' δημόσια 1,419 χιλ.— 
Θ') Έσοδα άνανεούμενα' σχεδόν μηδέν (6,285 δρ. τό όλον).

ΣΓΝΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑι

Κατά τό θέρος τοΰ 1887 συνεκροτήθη έν Καρλίσλη συνέ
δριου τών συνεργατικών έταιριών τή; ’Αγγλίας, τά πορίσματα 

τών μελετών τών όποιων κέκτηνται μεγάλην σημασίαν. Ύπε- 
λογίσθησαν 1,409 συνεργατικά! έταιρίαι έν ’Αγγλία, Σκωτία 
καΐ Ιρλανδία περιλαμβάνουσαι 911,797 μέλη. Έάν ύποθέ- 
σωμεν, ότι έκαστον αύτών εΐναι αρχηγός οικογένειας, καΐ ότι 
έκάστη οικογένεια άποτελεΐται έκ 5 μελών, ιδού ότι 4 1 έ
κατομμύρια άνθρώπων ένδιαφέρονται έν τή αγγλική έπικρα- 
τεία εί; τά; συνεργατικά; έταιρία; αύτή;, δηλαδή τό εννατον 
περίπου τοΰ όλου πληθυσμού τη;. Κατά τό έτος 1886 έν 
ταϊς έταιρίαι; ταύται; τό σύνολον τών μέν έργασιών αύτών 
άνέβη εί; 812 ’/ έκατομμύρια δραχμάς είς χρυσόν, τών δέ 

κερδών των εις 78 */ 2 έκατομ· δρ.
Ή άρχή τοΰ φαινομένου τούτου οφείλεται εί; τήν ~:ί τεσ

σαράκοντα έτών πρώτην δοκιμήν έπτά πτωχών ύφαντών τής 
Ροχσδάλη;. Άφοΰ διά μικρών δεκαλέπτων καταβολών κα- 
τήρτησαν κεφάλαιον 700 δραχμών, έμίσθωσαν μικρόν παρά
πηγμα, έν τφ όποίω έπώλουν τό έσπέρας εί; τά μέλη τή; μι
κρά; έταιρία;, τήν όποιαν συνέστησαν, τρόφιμα Αγοραζόμενα 
χονδρικώς. Σήμερον ή έταιρία των κέκτηται περιουσίαν όκτώ 
έκατομμυρίων δρ. 1 Έν γένει τό κατώρθωμα τών συνεργατικών 
έταιοιών τής ’Αγγλίας δφείλεται εις αύτά; ταύτας, ούδαμώς 
δέ εί; τήν άνάμιξιν τή; κυβερνήσεως. Εΐναι τό πνεύμα τή; 
συνεχείας, τό όποιον καθοδηγεί τήν μικράν έπιχείρησιν και άπό 
σταθμού εί; σταθμόν τήν προβιβάζει έπΐ μάλλον καί μάλλον. 
Ή τοιαύτη πρόοδο; των συνεργατικών έταιριών τή; ’Αγγλίας 
άνήκει είς τό πρακτικόν πνεύμα τοΰ λαοΰ αύτής, είς τήν έπι- 
μονήν μεθ ή; έθεσεν ουτος εί; ένέργειαν τό συνεταιριστικόν 
πνεύμα, εί; τήν φρόνησιν μεθ’ ή; διεξήγαγε τον συνεταιριστι
κόν αγώνα καθ’ όλα; τά; λεπτομερεία; του. Δέν άπέβλεψαν οΐ 

μικροί άγωνισται αύτοΰ νά γίνωσι διά μια; έκατομμυριοΰχοι. 
Δύνανται νά εΐπωσιν, ότι έπΐ τέλους έθρικμβευσεν ό άρχικός 
σκοπό; των. Ένωθέντε; κατήρτισαν οικονομικά; δυνάμει; ά- 
γνώστους τό πριν έν τή ένδεεϊ τάξει εί; ήν άνήκον. Καΐ έκεϊ- 
νοι οίτινες προηγουμένως ήσαν έρμαιου της στοιχειωόεστέρα; 
ανάγκης, σήμερον έκ τοΰ έταιρικοΰ ταμείου των παρέχουσιν 
έπιχορηγήσει; είς σχολεία κα’. φιλανθρωπικά ’ιδρύματα, Ιδρύουσι 
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βιβλιοθήκας είς χρήσιν τών κατωτάτων στρωμμάτων τοΰ λαοΰ 
καϊβαδίζοισ ν είς την έμπροσθοφυλακήντής καθολικής προόδου.

Αί συνεργατικά! έταιρίαι τής καταναλώσεως άγοράζουσιν 

άπ' ευθείας άπό τούς παραγωγούς τά άντικείμενα, άπ=ρ πω- 
λοΰσι πρός τά μέλη των, και έν γένει πρός τούς αγοράζοντας 

έν τοϊς καταστήμασί των, είς τάς συνήθεις τοΰ λιανικού έμπο- 
ρίου -ιμάς. ΙΙρομηθευόμεναι μεγάλας ποσότητας άπό τούς 
παραγωγούς, έπιτυγχάνουσι παρ’ αύτών πλείονας ή οί κοινοί 

προμηθευταί ώφελείας. Ιΐωλοΰσαι δέ τοϊς μετρητοΐς, άποφευ- 
γουσιν ολους τούς κινδύνους,είτε τής αργίας είτε τής απώλειας 

τών κεφαλαίων των είς τάς χεΐρας τών έπί πιστώσει αγορα
στών. Έκ τούτου προέρχεται, οτι τά καθαρά εισοδήματα αύ
τών άναβαίνουσιν είς 10 καί 12 τοϊς ο/ο έπί τής άζίας τών 
πωλουμένων αντικειμένων. Ή σημασία τοΰ καθαρού τούτου 

κέρδους τών συνεργατικών τής καταναλώσεως έταιριών είναι 
προφανής, ιδιαιτέρως δέ έλκυστική καί προβιβαστική τών πε
ραιτέρω ετι έργασιών των, ώς έκ τής διανομής αύτοΰ μεταξύ 

άφ' ένός τής έταιρίας καί άφ' έτέρου τών άγοραστών της ά
ναλόγως τής καταναλώσεως έκαστου, συνδυασμός εύρύνων τόν 
κύκλον τών άγοραστών καί έπομένως τών κερδών.

Μή νομίση δέ τις,δτι αί συνεργατικά! έταιρίαι τής αγγλικής 
έπικρατείας περιορίζονται είς τάς άνωτέρω έργασίας τής συν
αλλαγής, άγοράν δηλ. χονδρικήν καί πώλησιν λιανικήν, διότι 
παρά τή κυρία ταύτη έπιχειρήσει συνεδύσαν καί άλλας 
βλέψεις τής νεωτέρας βιομηχανικής περιόδου, ίδρύσασαι π. χ. 
παρ’ έαυταϊς ταμιευτήρια, έν οις τά μέλη των καί οί άγορα- 
σταί των τοποθετοΰσιν, έπί μείζονι κατά τι τόκω, τά μερί
σματα των καί άλλας καταβολής των, έζ ούπερ έπιτυγχάνου- 

σιν αί έταιρίαι τήν έπεκτασιν τών έργασιών των, ώς έκ τής 
έπεκτάσεως τών διαθεσίμων κεφαλαίων των.

Άφ' ένός τά άποθεματικά κεφάλαια, τά όποια καταρτίζου- 

σιν αί έταιρίαι έκ τών ενιαυσίων κερδών των, καί έτέρου τά 
κεφάλαια τών ε'.ρημένων ταμιευτηρίων συνεκέντρωσαν τοσαυτα 
χρηματικά ποσά είς τήν διάθεσιν τών έταιριών τούτων, ώστε 
ή χρήσις αύτών άπετέλεσε θέμα ιδιαιτέρως ένδιαφέρον τήν 

ΣΓΝΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ

πρόοδόν των. Τά κεφάλαια εύκόλως συναθροίζονται, δυσκόλως 

όμως συντηρούνται. 'Άπειρα παραδείγματα, έν οις οι τιμιό
τεροι καί γονιμότεροι ιδρώτες έχωνεύθησαν είς τό βάραθρον τής 
άπρονοησίας καί τής έγκληματικότητος. Είς τό στάδιον τοΰτο 
τής ζωής τών συνεργατικών έταιριών τής ’Αγγλίας άνεφάνη 
ένωρίς ή δημιουργός άρχή τής διά τών κεφαλαίων των ίδρύ- 
σεως έργοστασίων, έν τοϊς όποίοις έτοποθετήθησαν τά έταιρικά 
κεφάλαια κατά έκατομμύρια.

Ή άπλή άρχή τών συνεργατικών τής καταναλώσεως έται- 
ριών, τής άγορας δηλαδή καί πωλήσεως, έλαβε βαθμηδόν τοι- 
αύτην άνάπτυξιν, ώστε υπό τό πνεύμα αύτής έσχηματίσθη- 
σαν ίδιαίτεραι έταιρίαι καταστημάτων χονδρικής πωλήσεως 
είς προμήθειαν τών κατά μέρος συνεργατικών έταιριών. "Εν 

τοιοΰτο κατάστημα έν Μαγχεστρία κατά τό 1 886 ένήργησε 
130 έκατομ. δρ. πωλήσεις πρός τοιαύτας έταιρίας έπί καθαρώ 
κέρδει αύτοΰ 2 έκατομμυρίων. "Ινα έννοήση τις τήν εύρύτητα 
τοΰ συνδυασμού τούτου μεταξύ τών κατά μέρος συνεργατικών 

τής καταναλώσεως έταιριών καί τών προμηθευτικών δι' αύτάς 
καταστημάτων, άρκεϊ τό παράδειγμα τοΰ εΐρημένου έν Μαγ- 
χεστρίκ καταστήματος, οπερ ώργάνισεν έργοστάσια σαπωνο
ποιίας, ύποδηματοποιίας, διπυρίτου κλπ. έχει πράκτορας έν 

ταϊς σημαντικωτέραις άγοραϊς τής Εύρώπης καί τής Αμερι
κής, προμηθευόμενον έν αύταϊς, είς τάς συμφερωτέρας τιμάς, 
τά διάφορα προϊόντα τής καταναλώσεως τών συνεργατικών τής 

πελατείας του έταιριών.
Αί συνεργατικά! έταιρίαι τής Αγγλίας έβάδισαν μετά με

θόδου, δύναταί τις είπεΐν, στρατηγικής. Άγνοοΰσαι τό έ'δαφος, 
προέβαινον μετά περισκέψεως, τιμώσης τό διορατικόν τών έν 
αύταϊς προπορευομένων. Ό κύκλος τής ένεργείας των εύρύνετο 
βαθμηδόν, καί τότε ίδρύοντο τά έργοστάσια καί τά δανειστή- 

ρια αύτών, όταν έβεβαιοΰτο ή ύπαρξις Ικανής πελατείας. Έ- 
προχώρησαν ήδη έπί τοσοΰτον, ώστε ή δυσχέρεια άνάγεται 
όχι πλέον είς τήν ένδειαν άλλ’ είς τήν πληθώραν τοΰ πλού

του. Έκ τών 78 1 /2 έκατομμυρίων, τά όποια άπετέλεσαν τά 
κατά τό 1886 κέρδη των, διενεμήθησαν πράγματι μόνον 24
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έκατομμύρια είς τούς συνεταίρους και τούς άγοραστάς των, 
πλέον δέ τών 54 έκατομ. έμειναν διαθέσιμα εϊς χεΐρας τών έ- 

ταιριών.
Έν τω συνεδρίω τής Καρλίσλης άντηλλάχθησαν πολλαί 

ίδέαι περί τής σκοπιμωτέρας χρήσεως τών διαθεσίμων κεφα
λαίων τών συνεργατικών έταιριών. Μεγάλα ποσά κατεβλήθη- 
σαν είς μερίδας βιομηχανικών επιχειρήσεων καί είς μετοχάς 
τής θαλασσίζς διώρυγος τής Μζγχεστρίας. Ή χρήσις αύτη 

δέν έτυχε τής επιδοκιμασίας τών προπορευομένων είς τό ρεϋμα 
τών συνεργατικών έταιριών. Οι πλεΐστοι ύπεστήριξαν τήν διά 

τών διαθεσίμων κεφαλαίων τών έταιριών τούτων περαιτέρω έτι 
έπίδοσιν τής συνεργατικής τοΰ λαοΰ ιδέας, οί μέν έν τή βιομη
χανία, οί δέ εν τή γεωργία. Οί πρώτοι άπέβλεπον είς τόν διά 

τών κεφαλαίων τούτων όργανισμόν τών βιομηχανικών έπιχει
ρήσεων είς τρόπον ώστε οί έργάται νά έχωσι συμμετοχήν είς 
τά έπιχειρηματικά κέρδη, προβιβαζόμενοι ούτω άπό απλών 

ήμερομισθίων εργατών είς μετόχους, κατ’ άνάλογον τι μέτρον, 
τής έπιχειρήσεως. Οί δεύτεροι άπέβλεπον είς τήν διά τών 

κεφαλαίων τών συνεργατικών έταιριών κατάρτισιν άγροτικών 
έπιχειρήσεων, δι’ άγορας μεγάλων έκτάσεων γής καί έπιδόσεως 

έν αύταΐς είς διαφόρους καλλιέργειας προϊόντων χρησίμων είς 
τά μέλη τών συνεργατικών έταιριών. Κατ' άμφοτέρας τάς έ- 
πόψεις καί μάλιστα κατά τήν τελευταίαν δέν πρόκειται είμή 

περί έπεκτάσεως τής θεμελιώδους ιδέας τών συνεργατικών τής 

καταναλώσεως έταιριών.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΙΆΒΑΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ

Ένεκεν τής κατά τά τελευταία έτη έπεκτάσεως έν Γαλ
λία τής έκ σταφίδων κατασκευής καλοΰ οίνου, άφοΰ ώς έκ 
τής φυλλοξήρας σπουδαίως ή παραγωγή τών έν τή χώρα 
ταύτη άμπέλων περιωρίσθη, ή εισαγωγή τοΰ σταφιδοκάρπου έν 
αύτή έπολλαπλασιάσθη και κατήντησεν ή Γαλλία νά κατα-

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΓΜΒΑΣΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ 427

ναλίσκη τό ήμισυ περίπου τής όλης έπί τοΰ προϊόντος τούτου 
έξαγωγής τής ’Ελλάδος, ήτοι άνω τών 70,000 τόννων, έπί 
165,000 τόννων τοΰ ολικού ποσοϋ τής έξαγωγής ήμών. Προφανές 

λοιπόν ήτο καί είναι, ότι ή έλάττωσις τοΰ φόρου τής εισάγω · 
γής έμελλε καί μέλλει άναγκαίως καί τήν εισαγωγήν τοΰ προϊ
όντος ήμών τούτου έν Γαλλία νά αύξήση καί τάς έν Έλλάδι 
τιμάς αύτού έπαισθητώς νά καλλιτερεύση, συνεπώς 8έ σπουδαία 
κέρδη νά προσπορίση τή ήμετέρα πατρίδι. Διά τοΰτο άκριβώς 

καί αί κατά καιρούς κυβερνήσεις, συνετώς φερόμεναι, κατέγει- 
ναν, άπό τετραετίας μάλιστα, είς τήν έπίτευξιν έμπορικής 
συμβάσεως, ής κυρία βάσις Οά ήτο ή έκπτωσις τοΰ εισαγωγι
κού τούτου τέλους έν Γαλλία. Κατά τάς μακράς δέ περί τού
του μεταξύ τών δύο κυβερνήσεων διαπραγματεύσεις, ή ήμε
τέρα έπρότεινε τήν έκπτωσιν τοΰ εισαγωγικού τέλους κατά 
μίαν δραχμήν, άλλ' ή γαλλική δέν έστερξε δυστυχώς, ούτε 

κατά 25 λεπτά νά καταβιβάση τό ύπέρ τής έγχωρίου άμπε- 
λουργίας προστατευτικόν της τέλος. Πρό δύο έτών ή έλληνική 
κυβέρνησις έχουσα ύπ'όψιν, ότι καί έν 'Αγγλία, Γερμανία καί 
Αύστρία τό εισαγωγικόν τοΰτο τέλος ήτο άνώτερον τοΰ ίσχύ- 

οντος έν Γαλλία, ήτοι τών 6 φράγκων, φοβουμένη δέ τάς 
διαδόσεις περί αύξήσεως καί περί πολλαπλασιασμού τοΰ προ

στατευτικού τούτου δασμού έπί τού σταφιδοκάρπου, ήναγκά- 
σθη νά φροντίση τήν πρόληψιν τοϋ κακού καί, κατά τήν συν- 
εδρίασιν τής 5 μαρτίου 1886 έτους, παρουσίασε πρός έπιψή- 

φισιν ένώπιον τής Βουλής τό κείμενον τής προσωρινής μεταξύ 
'Ελλάδος καί Γαλλίας έμπορικής συνθήκης, έν ή, σύν τοΐς 

άλλοις, έπρόκειτο περί ύποχρεώσεως τής Γαλλίας, όπως μή 
δύναται νά αύξήση τόν δασμόν τών 6 φράγκων έπί τών 100 

χιλιογράμμων, όστις δασμός εύρίσκεται έτι καί νυν έν ίσχύϊ.
Έν τή συνεδριάσει λοιπόν έκείνη, άναγινωσκομένου τοΰ κει

μένου τής συμβάσεως ταύτης, πολλοί μέν τών βουλευτών 
έζήτησαν νά μάθωσιν, όποια ήσαν τά ανταλλάγματα, άτινα 
τό έλληνικόν κράτος έπρόκειτο νά προσπορίση έαυτω έκ τής 
ύπό συζήτησιν συμβάσεως, ή κυβέρνησις δέ έδωκε διασαφή

σεις τινας, καθ' άς τά μέν παραχωρούμενα τή Γαλλία άνταλ- 
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λάγματα, άθροιζόμενα, μόλις ήδύναντο να άνέλθωσιν είς 80 — 
100 χιλιάδας δραχμών, ένφ τά έκ ταύτης έπιτυγχανόμενα 
ύπό της Ελλάδος ήσαν α') ή μή αύξησις τοϋ εισαγωγικού 
τέλους τής σταφίδος ήμών, β') τ, ίπί 4 είς 2 φράγκα κατά 

χιλιόλιτρου έλάττωσις τοϋ τέλους έπι της εισαγωγής τών έλ- 
ληνικών οίνων, γ') ή άτέλεια τών σύκων, διά τή; καταργή
σεως τοϋ ύφισταμένου δασμοί τών 6 φράγκων καί δ ) ή έλάτ- 
τωσις τοϋ τέλους τοϋ έπιβεβλημένου έπΐ τής εισαγωγής τοϋ 

ελαίου.
Ώς· άνεφέραμεν άνωτέρω, κύριος σκοπός τής συμβάσεως 

ταύτης ήτο ή έ'κπτωσις τοϋ έπΐ τής σταφίδος εισαγωγικοί έν 
Γαλλία προστατευτικοί δασμοί, ή, καΐ έν ανάγκη, ή μή αύ- 
ξησις τούτου, καθόσον, έξ όσων έν Γαλλία έμάθομεν κατά τό 
προπαρελθόν έτος, οΐ ίδιοκτήται άμπέλων ειχον σκοπόν νά ζη- 

τήσωσι παρά τής κυβερνήσεως των τήν εφαρμογήν έπΐ τών 
σταφίδων τών αύτών προστατευτικών δασμών, οΐτινες έπε- 
βλήθησαν ήδη πρό τίνος έπΐ τής εισαγωγής τών σιτηρών, δη

λαδή αυξησιν άπό 6 φράγκων έπΐ τών 100 χιλιόγραμμων είς 
20, 30 μέχρις 60 φράγκων, δυνάμει τοί άξιώματος τής ισό
τιμος ir τή προστασίφ. Κατά δεύτερον λόγον ήρχετο ό σκο
πός τής άτελείας τών σύκων, άτινα δέν είσήγοντο μέν άχρι 
τοΰδε έν Γαλλίγ κατά μεγάλας ποσότητας, άλλά τά όποια, 
χρησιμότατα όντα διά τήν κατασκευήν οινοπνεύματος, έμελ- 
λον βεβαίως νά είσαχθώσιν, έντός μικροί χρόνου, κατά πολύ 
άνώτερον βαθμόν τών τής Τουρκίας, ήτις εισάγει νΰν περί τά 
4,500,000. Ή δέ έλάττωσις τοϋ εισαγωγικοί δασμοί τών 

οίνων ήρχετο κατόπιν, καΐ ΰπήρχεν έλπΐς ότι καΐ έκ ταύτης 
θά ηύξανε σπουδαίως ή εισαγωγή τών έλληνικών οίνων έν 

Γαλλία.
Πρός άπόλαυσιν τών ωφελειών τούτων ή έλληνική κυβέρ- 

νησις ήλάττωσε καΐ αυτή τά τέλη άλλων ειδών και προϊόντων 
είσαγομένων παρ’ ήμΐν έκ Γαλλίας. Ούτω διά μέν τούς οίνους 
ό δασμός άπό 156.25 φρ. τήν βαρέλαν ήλαττώθη είς τό ήμισυ, 
ήτοι 80 φρ., διά δέ τούς άφρώδεις οίνους άπό 390.62 φρ. ή- 
λζττώθη είς 195, διά δέ τά τρίχαπτα, τά άρώματα, τά 

χνουδωτά μεταξωτά (βελοϋδα) καΐ τούς υψηλούς πίλους (διατί 

άραγε μόνον τούτους !) ώσαύτως έπεβλήθη ή κατά 50 ο/ο έ- 

λκττωσις τών τελών. Κατά τήν όμολογίαν μάλιστα τοί έπΐ 
τών οικονομικών υπουργοί τής Ελλάδος έν τή Βουλή,οί έλατ- 
τούμενοι δασμοί ουτοι ήσαν υπέρογκοι καΐ ειχον τοιουτοτρόπως 
άναγραφή έν τώ δασμολογίω πρό; τόν σκοπόν καΐ χάριν τής 

διευκολύνσεως τών διαπραγματεύσεων έπι τής συμβάσεως ταύ
της, διότι ήτο γνωστόν ότι οι Γάλλοι άντέτασσον είς τά; ά- 

παιτήσεις τής έλληνικής κυβερνήσεως, ότι ούδέν ή Ελλάς είχε 
νά προσφέρη ύπέρ τής Γαλλίας, ή δέ ήμετέρα κυβέρνησις προ- 
νοοϋσα περί τούτου, είχε συντάξει προσκαίρως άδικον καΐ κα- 
ταθλιπτικόν διά τήν Γαλλίαν δασμολόγιον, έπιβαρύνασα ύπε- 
ρόγκω; τούς αφρώδεις οίνους και τά τρίχαπτα, ών ή εισαγωγή 
διά τής αύξήσεως τοϋ δασμοί ήτο έλαχίστη, άλλά τών όποιων 
ή κατανάλωσις έμελλε σπουδαίως νά αύξήση μετά τήν εκπτω- 
σιν τών 50 έπί τοΐς ο/ο, και συ-επώς καΐ αί πρόσοδοι ήμών 
θά έβελτιοϋντο, διότι καί αί είσαγόμεναι ένταΰθα πολύτιμοι 
έσθήτε; και τά τρίχαπτα πρό πάντων θά έτελωνίζοντο, ένώ 
άχρι τοΰδε διέφευγον τό δμμα τών τελωνιακών ελεγκτών, διά 

τό μικρόν τοί όγκου των καΐ τό μυστηριώδες τής άποκρύ- 
ψεώς των.

Έπρόκειτο λοιπόν, μετά τήν παρά τής Ελληνικής Βουλής 
παραδοχήν τής συμβάσεως ταύτης τής έμπορικής, νά εϊσαχθή 
αύτη και έν τή Γαλλική Βουλή, όπου, κατά τήν συνεδρίασι7 

τής 28 Μαρτίου 1886, έγένετο παραδεκτή διά ψήφων 339 
κατά 174 έπΐ 513 ψηφισάντων, άν καΐ πολλοί βουλευταί, 
τής δεξιάς ιδίως πτέρυγος, έκηρύχθησαν έναντίοι τής συμβά
σεως, καθόσον έφρόνουν ότι έβλάπτοντο σπουδαίως τά συμφέ
ροντα τών άμπελοκτημόνων καί συνεπώς τά τοΰ γαλλικοί 
δημοσίου, διότι τοΰτο, κατά τήν διάρκειαν τής ισχύος τής 

συμβάσεως, ώς τινες έσφαλμένως ένόμισαν, δέν θά ήδύνατο νά 
αύξήση τό εισαγωγικόν τέλος τών σταφίδων. Ούχ ήττον ή- 

ναγκάσθη ή Γαλλική Βουλή, νά παραδεχθή τά επιχειρήματα 
τοί υπουργοί τών έξωτερικών κ. Flourens καί τοί είσηγητοϋ 
κ. Seydet, ύπερασπισθέντων εύγλώττως τήν σύμβασιν ώ; 
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σύμφορον τή Γάλλιο: και ώς μη παρέχουσαν σπουδαία πλεο
νεκτήματα τή Έλλάδι, διά την όποιαν ούδεμία έγενετο διά 
τής συμβάσεως ταύτης έξαίρεσις, άφοΰ τά αύτά προνόμια καί 

είς άλλα κράτη, ώς τήν 'Ισπανίαν και τήν 'Ιταλίαν, διά παρα
πλήσιων συμβάσεων είχον χορηγηθή. Ή Γαλλική όμως Γε
ρουσία, όλίγας ημέρας μετά τήν παραδοχήν τής συμβάσεως 
ύπό τής Γαλλικής Βουλής, έπιληφθεϊσα τού ζητήματος, ά- 
πέρριψε τήν σύμβασιν παραδόξως και άνελπίστως, καθότι, ώς 

έγένετο κατόπιν γνωστόν, ή γαλλική κυβέρνησις, θεωρούσα 
βεβαίαν τήν έπιψήφισιν καί παρά τής Γερουσίας, όπου πλεο- 
νάζουσι κατά πολύ οι δημοκρατικοί, οίτινε και έπροστάτευον 
τήν συνθήκην, οΰδεμίαν σοβαράν ένέργειαν έποίησεν ύπέρ τής 
έπιψηφίσεως, καί τούτο άπεδείχθη έκ τού ότι πολλοί τών 
Γάλλων υπουργών διεβεβαίωσαν τόν έν Παρισίοις πρεσβευτήν 
τής Ελλάδος, ότι πεποίθησις υπήρχε περ’ι τού ότι αί έν τή 
Γαλλική Βουλή άπαντηθεϊσαι δυσχέρειαι πρός έπιψήφισιν τής 
συμβάσεως, άπό μέρους τών, ώς προερρέθη, οπαδών τής δε
ξιάς, δέν ήθελον ύπάρξει έν τή Γερουσία, όπου οί δημοκρατι

κοί, οί έμπνεόμενοι ύπό ζωηρών φιλελληνικών αισθημάτων, 
ύπετίθετο ότι άσυζητητε’ι μάλιστα θά έδιδαν ψήφον υπέρ τής 
παραδοχής τής συμβάσεως, δι' ής θά έδραιούντο άφ’ έτέρου 

καί αί περί γαλλικής επιρροής ίδέαι.
Έκτοτε μετά τήν παρά τής Γερουσίας άπόρριψιν τής συμβά

σεως έγένοντο έκ νέου έπανειλημμέναι ένίργειαι, καί έν Γαλλία 

καί ένταύθα πρός νέαν υποβολήν ενώπιον τών Βουλών τής μεταξύ 
τών δύο κρατών συνομολογηθείσης έμπορικής συμβάσεως, τό δέ 

γαλλικόν έμπορικόν έπιμελητήριον ’Αθηνών καί Πειραιώς ά- 
πηύθυνε πολλά ύπομνήματα πρός τό έπι τού εμπορίου ύπουρ- 
γεΤον τής Γαλλίας, έν οις έξέθετε καί πάλιν τήν ανάγκην τής 
ύπό τών Γαλλικών Βουλών έπιψηφίσεως τής προσωρινής έμπο
ρικής συμβάσεως, ήτις είχε διομολογηθή μεταξύ Γαλλίας καί 
Ελλάδος. Ώς δ" ήγγέλθη πρό τίνος έκ Παρισίων, ό έπί τών 
έξωτερικών υπουργός κ. Goblet, έκ συμφώνου μετά τού υπουρ

γού τοΰ εμπορίου, ύπέβαλεν είς τήν Βουλήν τήν σύμβασιν 
ταύτην. Κατά τινα μάλιστα νεώτερα τηλεγραφήματα, ή έπι· 

τροπή πρός συζήτησιν διωρίσθη, άλλά, κατά κακήν τύχην, 
πάντα τά μέλη αύτής τυγχάνουσιν έναντία τά παραδοχή τής 

συμβάσεως.
Είναι πασίδηλου έν τούτοις, ότι αί έπελευσόμεναι ώφέλειαι 

έκ τής έπιψηφίσεως τής συμβάσεως ταύτης έσονται σημαντι
κά! τή ήμετίρα χώρα, διότι, έκτός τού ότι αΐ τιμαί τής στα- 
φίδος θά καλλιεργηθώσιν, ύπάρχει μεγάλη πιθανότης ότι καί 
ή καλλιέργεια τών σταφιδαμπέλων Οά λάβη γιγαντιαίας έν τή 
χώρα ήμών διαστάσεις καί ή παραγωγή, ήτις έδεκαπλασιά- 
σθη έν διαστήματι ήμίσεως αίωνος, θά πολλαπλασιασθή έτι 
μάλλον έν ού μακρώ χρόνω Ύπό πάσαν έποψιν εύλόγως 
δύναταί τις νά ίσχυρισθή, ότι ή σταφις είναι πραγματικώς διά 

τήν Ελλάδα είδος μεταλλείου, τού όποιου ή έκμετάλλευσις 
δύναται νά άποβή επικερδέστατη, όταν έξασφαλισθώσι τά μέσα 

τής καταναλώσεως.
Ή Γαλλία, ώς άνωτέρω άνεφέρομεν, τυγχάνει σήμορον ό 

σπουδαιότερος καταναλωτής τού προϊόντος ήμών τούτου, δέν 

θά παρέλθη μάλιστα πολύς χρόνος καί τό ήμισυ καί πλέον τής 
όλικής παραγωγής τών έλληνικών σταφιδαμπέλων, έάν τά ει
σαγωγικά τέλη μείνωσι τά αύτά, Οά άγοράζηται βεβαίως ύπό 

τής χώρας ταύτης, ήτις όσημέραι βλέπει τήν άμπελοπαρα- 
γωγήν της έλαττουμίνην, ένεκεν τής φυλλοξήρας. Σημαντι
κόν λοιπόν είναι νά μίνωσιν άνοικτοί οί γαλλικοί λιμένες εις 
τήν εισαγωγήν τού ήμετέρου σταφιδοκάρπου καί λίαν έπωφε- 
λές διά τήν χώραν ήμών τό νά μή δύναται ή Γαλλία νά αύ- 

ξήση τόν εισαγωγικόν δασμόν αύτού κατά, όσον ένεστι, μεγα- 
λείτερον διάστημα χρόνου. Διότι έάν μέν παραδεχθή τις τήν 
ΰπερισχύουσαν γνώμην, καθ’ ήν ή φυλλοξήρα δέν θέλει έκλείπει 
τής Γαλλίας, καί ούτω ή οινοπαραγωγή θέλει μείνει πάντοτε

(1) ”Εν στρέμμα σταφιδαμπίλ.ου παράγει σήμερον 100-1200 λίτρας 
σταφίδος. 'Γπάρχουσιν όμως πολλαί ακόμη γαϊαι πρόσφοροι τώ είδει 
τούτω τής καλλιέργειας, άλλά μένουσιν ανεκμετάλλευτοι.Έν ΊΙλ.ιδι εύ· 
ρίσκονται γαΐκι, έν αίς τό στρέμμα δίδει άνω τών 2.000 λιτρών στα- 
φίδος, άλλ’ αΐ φυτεία·, δέν ϊχουοιν έπεκτχΟή έφ’ δλ.ων τών κχτχλ.λή- 

Λων πρός τοΰτο γαιών.
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ήλαττωμένη καϊάνεπαρκής διά τάς άνάγκας τής /ώρας, τότε 
ούδείς φόβος Οά ύπήρχεν, ότι ή Γαλλία θά έζήτει ποτέ τήν κα- 
τάργησιν τής συμβάσεως, καθόσον εΐναι βεβαιότατον, ότι τό 

έκ τής πζρζγωγής της έλλεΐπον, όπερ άνήρχετο κζτά τά τε
λευταία έτη εις δέκα πέντε έκατομμύρια έκατολίτρων, Οά ζη
τήση νά τό προμηθευθή άλλα/όθεν, έστω καί εναντίον όλων 
τών διαμαρτυρήσεων τών κατόχων οίνοφόρων γαιών, διά τής 

εισαγωγής ξένων οίνων και σταφίδων. Έάν δέ ή γαλλική παρα
γωγή άπό τής καταπτώσεως, είς ήν εύρίσκεται σήμερον, άνήρ
χετο πάλιν τάς βαθμίδας καϊ έπλησίαζε πρός τάς λαμπράς 
εσοδείας τών έτών 1875 (ουτινος ή έσοδεία άνήλθεν είς 85, 
000,000 έκατόλ.) καί 1877 (70,000,000 έκατόλ.), τότε, 
χάριν ταμιευτικών λόγων, Οά ήναγκάζετο ή Γαλλία,μή δεσμευ- 
ομένηύπό τής παρούσης συμβάσεως, νά θέση προστατευτικόν 

φραγμόν είς τήν εισαγωγήν τοΰ σταφιδοκάρπου ήμών, καί 
ούτω θά παριστάμεθα είς τό δυσάρεστον θέαμα τής στερήσεως 
τοϋ κυριωτέρου καταναλωτοϋ τοϋ ήμετέρου μοναδικοϋ προϊ
όντος (').

Καί δέν γνωρίζομεν μέν, κατά τήν στιγμήν ταύτην, έάν ή 
διορισθεϊσα παρά τής γαλλικής Βουλής έπιτροπή θά έξεύρη 

άποχρώντας λόγους πρός άπόρριψιν τής προκειμένης συμ
βάσεως ή έάν έξ άλλων πολιτικών λόγων έμφορουμένη, 
θά Οελήση νά φανή δυσάρεστος τώ ήμετέρώ έθνει, ουτινος τά 
αισθήματα, έναντίον όλων τών διαδόσεων, έξακολουθοΰσι νά 
ώσι φιλογαλλικά, έλπίζομεν όμως ότι δι' έντεχνου και 
δραστήριας διπλωμματικής ένεργείας, εΐναι δυνατόν νά προλη- 

φθή τό κακόν, κα'ι ού μόνον τά κατά τής συμβάσεως διατεθει
μένα πρόσωπα νά μεταβάλωσι γνώμην, άλλά καί ή έπιψή- 
φισις ταύτης νά έπιτευχθή συντόμως.

Ή Ελλάς έν Γαλλία άριθμεϊ λεγεώνας ολοκλήρους πιστών 
φίλων, ή δέ φιλία τών έξεχόντων έν τή πολιτική άνδρών, ή

(I) Ή έν Γαλλία εισαγωγή σταφίδων άπό δεκαετίας σχεδόν εδιπλα- 
σιάσθη, διότι ένώ κατά τό 1876 μόλις είσήγοντο 10,000,000, σήμε
ρον είσάγονται πλέον τών 100,000,000 χιλιόγραμμων.

ΟΛΛΑΝΔΙΚΑI ΦΥΛΑΚΑΙ 

πλειστάκις διατρανωθεϊσα καϊ έν δημοσίαις συζητήσεσι και έν 

τώ τύπω, εΐναι άρκοϋσα όπως κατορθώση νά έπιφέρη έκεϊνο, 
όπερ παρανοήσεις τινες ίσως εΐναι πιθανόν ότι θέλουσι κατα
στρέψει. Ένθυμούμεθα καλώς ότι, καθ’ ήνέποχήν άπερρίπτετο 
παρά τής γαλλικής Γερουσίας -η έλληνογαλλική σύμβασις, εύ- 
ρισκόμεθα έν πολιτικώ κύκλω έν Παρισίοις, και ότι ήκούσαμεν 
έκ στόματος γερουσιαστοϋ τίνος, τά μάλα φιλέλληνος, παρά
πονα εναντίον τών ενεργειών τών άμφοτέρωθεν κυβερνήσεων 
τής τε Γαλλίας καϊ Ελλάδος : «Δέν θ’ άπερρίπτετο, έπεβε- 

βαίωνεν ό φιλέλλην έκεϊνος, ή σύμβασις, τολμώ νά τό πιστώσω 

ένώπιον πάντων ύμών, έάν αί γενόμεναι παρά τοΐς κκ. βου- 
λευταΐς ένέργειαι έπανελαμβάνοντο καί έν τή Γερουσία·.

Φρονοϋμεν λοιπόν, ότι εύρίσκεται άκόμη ή κυβέρνησις ήμών 
είς καιρόν νά ϋποκινήση τό καθεϋδον φιλελληνικόν αίσθημα είς 
τούς παρά τάς δχθας τοΰ Σηκουάνα έργαζομίνους πατέρας 
τοΰ γαλλικοϋ έθνους, κα'ι ότι διά τοΰ μέσου τούτου, ού μόνον 
τήν έπιψήφισιν τής συμβάσεως εΐναι δυνατόν νά έπιτύχωμεν 
άλλά καϊ τήν έξασφάλισιν ταύτης έν πολυχρονίφ διαρκεία. 
Τό βέβαιον εΐναι,ότι τό έλληνογαλλικόν αύτό ζήτημα έφθασεν 
είς σημεϊον κρίσεως έχούσης μεγάλην σημασίαν. Δι’ ήμας πρό
κειται περϊ συμφερόντων δυσυπολογίστου άξίας. Νέα κέντρα 
καταναλώσεως δύσκολον είναι νά έξευρίσκωνται έν πάση χώρο: 
καί έποχή. Καθήκον έπομένως έχουσιν ο: κηδόμενοι περϊ τών 

συμφερόντων τοΰ έθνους, νά σπεύσώσι νά ένεργήσωσι παν τό 
εφικτόν παρά τοϊς άντιπροσώποις τοΰ γαλλικού λαοΰ πρός ύπε- 
ράσπισιν τοΰ μεγαλειτέρου παράγοντος, τόν όποιον ή εθνική 
εύημερία τής 'Ελλάδος κέκτηται έν τή σταφιδοπαραγωγέ καί 
έν ταϊς πρός τήν άλλοδαπήν σημαντικωτέραις διεξόδοις αύτής.

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΟΛΛΑΝΔΙΚΑΙ ΦΓΑΑΚΑΙ

Ή 'Ολλανδία ύπήρξε γόνιμος χώρα εις μελετάς έπϊ τοϋ ζη
τήματος τών φυλακών. Ό έξοχος μεταρρυθμιστής τών άγ-
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y>tKt5v φυλακών Howard έννεώκις κατα τδν παρελθόντα αιώνα 
έπισκεφθείς την 'Ολλανδίαν, έν αύτη ήντλησε τάς ώραιοτέρας 
ιδέας του, όσον άφορα την έσωτερικήν πειθαρχίαν τώ φυλα
κών και τά άπβτελεσματικώτερα μέτρα έναντίον τοϋ εγκλή
ματος και τής άθλιότητος. Είναι άξιον παρατηρήσεως, ότι και 
καθ ην έποχήν αί Ολλανδικά! φυλακαι ήσαν κατώτεραι τών 

φυλακών τής λοιπής πεπολιτισμένης Εύρώπης, οί κανονισμοί 
τής έσωτερικής λειτουργίας αύτών ήσαν άσυγκρίτω τω λόγω 
φιλανθρωπότεροι τών αλλαχού ίσ/υόντων.

Σήμερον ή 'Ολλανδία προπορεύεται εις τήν έπι μάλλον και 
μάλλον άνάπτυξιν τοΰ άπομονωτικοϋ τών φυλακών συστή
ματος ύπό τόν ιδιαίτερον τύπον, όστις δύναται νά όνομασθή 
'Ολλανδικός. Δέν πρόκειται περί απολύτου και διαρκούς άπο- 
μονώσεως, τής όποιας τά ολέθρια άποτελέσματα τόσον έπί τοϋ 
πνεύματος όσον καί έπί τού σώματος έβεβαιώθησαν έν ταΐ 
Ήνοιμέναις Πολιτείαις τής'Αμερικής, έν ταϊς όποίαις νύν έκτός 
τής φυλακής τής Φιλαδέλφειας, όλαι αί λοιπαΐ φυλακαι άπε- 
μακρύνθησαν τού αρχικού των μονωτικού συστήματος, παρα- 
δεχθεΐσαι τά έν κοινώ έργαστήρια καί υπνωτήρια. Πρόκειται 
περί άποσοβήσεως τών έπίσης όλεθρίων διά τήν ηθικήν άπο- 

τελεσμάτων τοϋ κοινού έργαστηρίου καί τού κοινού ύπνω- 
τηρίου, έν τοΐς όποίοις ή έπιμιξία τών καταδίκων μετασχημα
τίζει τήν φυλακήν εις σχολεΐον διαφθοράς μετά φοβέρας μο
λυσματικής έντάσεως. Ή κίνησις τών σχετικών ιδεών προίβη 
έν Όλλανδί^ έπί τοσοΰτον, ώστε καί αύτή ή έν τοΐς κοινούς 
έργαστηρίοις τών φυλακών έργασία τών φυλακισμένων θεωρεί
ται ώς σημαντικός διά τήν κοινωνίαν κίνδυνος, ώς έκ τής ά- 
νεπαρκείας τών μέτρων προς παρεμπόδισιν τής έν τώ χρόνφ 
τής συνεργασίας άλληλοδιαφθοράς. Ό έξ αύτής κίνδυνος θεω
ρείται έν 'Ολλανδία πολύ μεγαλείτερος τής ώφελείας, ήν ή έπ 
αμοιβή έργασία τών καταδίκων κατασκευάζει έν ταϊς ψυχαΐς 
αύτών.

λοιπόν έν Όλλανδίγ. ιδιαίτερον τρόπον έφαρ-
μογής τού άπομονωτικοϋ συστήματος τών φυλακών. Αί πρώ- 
ται δοκιμαί έγενοντο έν ταϊς φυλακαΐς τού Άμστερδαμ καί 

τής Ούτρέχτ, έπιτυχούσαι δέ είς τά άποτελέσματα άπετέλε- 

σαν τάς βάσεις τών κανονισμών όλων νύν τών όλλανδικών 
φυλακών. Κατ' αύτούς ή μέν άπόλυτος άπομόνωσις έγκατα- 
λείπεται, ό δέ κατάδικος άφαιρεϊται άπό τής έπικοινωνίας έν 
γίνει έκείνων, οίτινες δύνανται νά έμποδίσωσι τήν ηθι
κήν άνάπλασίν του και συνοικειούται μετ' έκείνων, οίτινες δύ
νανται νά τήν βοηθήσωσι. Έπομένως έσχηματίσθησαν πολυά
ριθμοι έπιτόπιοι έπιτροπαί, έκ πολιτών ΰπολήψεως καί σεβα
σμού, έχουσαι τήν έντολήν τής συχνής έπισκέύεως τών φυλα
κών καί τής πρός τούς έν αύταΐς κρατουμένους μεταβιβάσεως 
άφ' ίνός τών συμβαινόντων έν τή κοινωνίικ,ίνα κινήται ή πε- 
ριέργειά των, καί άφ’έτέρου τής έν τώ μεταξύ ένσταλλάξεως 
έν ταϊς ψυχαΐς αύτών τών πρακτικωτίρων καί σωτηριωδεστέ- 

ρων συμβουλών. Δέν πρέπει νά έκληφθή ώς αύθαίρετος ή ή
θική αύτη διδασκαλία, διότι άποτελεϊ συστηματικής, τρόπον 

τινά, παραδόσεις στηοιζομένας εϊς προγράμματα καί ειδικά βι
βλία, καθώς ούδέ ώς παραλύουσα τήν πειθαρχίαν τής φυλα
κής, διότι αύστηραί έν αύτή διατάξεις έμποδίζουσι τήν γέννη- 
σιν καταχρήσεων έκ τών έπισκέψεων καί τήν έξασθένησιν τής 
έξουσίας τών άξιωματικών τής φυλακής. Δέν περιορίζονται 
δέ αΐ έργασίαι τής έπιτροπής, έρ' όσον μόνον ό κατάδικος δια - 
τελεί έν φυλακή,διότι τόν παρακολουθεί αύτη καί άφοϋ έξέλθη, 
φρσντίζουσα όπως καί έργασίαν τώ εύρη καί τόν διατηρή δι
αρκώς, οσον ενδέχεται, εις τήν άγαθήν όδόν διά τών συμβου
λών καί τής προστασίας της.

Τά άποτελέσματα τοϋ συστήματος τούτου τών ολλανδικών 

φυλακών είναι τοιαΰτα,ώστε κατ’άντίθεσιν πρός τά άλλαχοϋ 
συμβαίνοντα, ό άριθμός τών φυλακισμένων έγένετο στάσιμος, 
διότι είς 3,584 άνέβαινε τώ 1880, είς 3,585 καί τφ 1884, 
μάλιστα δέ παριστά έλάττωσιν, άμα ληφθή ύπ' 3ψιν ή έν τή 
τετραετία ταύτη φυσική αύξησις τοϋ πληθυσμού τής χώρας. 
'Ιδιαιτέρως όσον άφορά τά έγκλήματα κατά προσώπων, δ ά
ριθμός αύτών τείνει είς μάλλον έπαισθητήν έλάττωσιν. Έν τή 
είρημένη τετραετία ό άριθμός τών περιπτώσεων καθ' άς έφηρ- 
μόσθη ή άπομονωτική φυλάκισις ηυξησε 25 τοΐς ο[ο, -ή ύγιεινή 
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τής ψυχής καί τοΰ σώματος διετέλεσεν έξαίρετος, και ηύτο- 
κτόνησαν 17 κατάδικοι, έξ ών οί 1 1 έν ταϊς φυλακαϊς, έν αΐς 
τό μονωτικόν σύστημα δέν λειτουργεί ακόμη. Έκ τής πείρας 
έν γένει ταύτης ό κατά τήν 1 σεπτεμβρίου 1886 τεθείς εις 
ένέργειαν νέος ποινικός νόμος τής ‘Ολλανδίας άνεβίβασε τό 

άνώτερον όριον τής άπομονωτικής φυλακίσεως άπό δυο έτών 
είς πέντε, κατ’ άντίθεσιν πρός τά ίσχύοντα έν Γερμανία:, Νορ
βηγία και Σαυηδίζ, έν αΐ; τό άνώτερον οριον τής άπομονωτι

κής φυλακίσεως δέν υπερβαίνει τά τρία κα'ι τέσσαρα έ'τη. Ή 
τοιαύτη έν ’Ολλανδία έπίκτασις τοϋ χρόνου τής άπομονώσεως 
άντιστρατεύεται πρός τήν γενικήν δοξασίαν, δτι άπό τής συμ- 
πληρώσεως τοϋ δευτέρου έτους ή άπομονωτική φυλώκισις πε
ριέχει σοβαρούς κινδύνους διά τήν ύγείαν τοϋ πνεύματος και 
τοϋ σώματος τών φυλακισμένων. Εντεύθεν ό 'Ολλανδός νομο- 
Οέτης άνατίθησιν είς τόν ύπουργόν τής δικαιοσύνης, έπ'ι τή 
γνωμοδοτήσει τοϋ διευθυντού κα'ι τοϋ ίατροϋ τής φυλακής, 
την μεταφοράν τοΰ μή δυναμένου νά ύποφέρη τήν άπομόνω- 
σιν καταδίκου, κατά τάς περιστάσεις, είς τό σύστημα τής έν 

κοινω φυλακής.
Ως γνωστόν, έν ’Ολλανδία πρό έτών κατηργήθη ή θανα

τική ποινή, άντικαταστασα διά τής ποινής τής ισοβίου ειρ
κτής. Μάλιστα σκέπτονται έκεϊ,ΐνα άντικζταστήσωσι καί τήν 
ποινήν ταύτην δι’ ειρκτής 20 ή 25 έτών. Όχι οτι ό χρόνος 
ουτος διαφέρει κατ' ούσίαν πολύ άπό τήν ισόβιον φυλάκισιν, 
άλλ Γνα συνδυάζηται ή έξ αύτοΰ όπωςδήποτε ελπίς πρός τόν 
σκοπόν τής βελτιώσεως, τήν οποίαν δέν δύναται ή απελπισία 
νά πζρέχη είς τήν ψυχήν τοΰ καταδίκου. Ή τοιαύτη μεταβολή 
τή; ισοβίου φυλακίσεως είς πρόσκαιρον λειτουργεί ήδη έν ΓΙορ- 
τογαλλία μεθ' ΐκανώς εύαρέστων άποτελεσμώτων.

Η ΓΥΝΗ QI ΕΡΓΑΤΗΣ KAI Qi ΙΪΙΗΤΗΡ

Πολλάκις σταματά τις πρό τοϋ γενικοΰ κατά τό μάλλον κα’ι 
ήττον φαινομένου, καθ’ ο ευθύς ώς διέλθη ή γυνή τήν πρώτην 

ήλικίαν τής νεότητος, εί μέν τραπή πρός τά βαρέα τής βιοπο
ριστικής έργα, αποβάλλει βαθμηδόν τάς πρώτας έπι ώραιότητι 
άξιώσεις, εί δέ εξακολούθηση τόν άναπαυτικόν κύκλον τής 

μαλακής ζωής, διατηρεί έπί πλείονα χρόνον τά έπαγωγά τής 
νεότητος στοιχεία. Τόσον έν τή χειροτεχνική όσον καί έν τή 
γεωργική βιομηχανία συνηθέστατον είναι συνάντημα γυναικών 
πρό τής ώρας έξηντλημένων και παραμορφωμένων’ ή φυσιογνω
μία και ή παράστασίς των μάλλον άνήκει είς τό άσχημον παρά 
εις τό ώραΐον φύλλον. Πόσην έπιρροήν έξασκεϊ είς τήν σω
ματικήν περιβολήν τοϋ άνθρώπου ό περί ύπώρξεως άγων !

Ή παρατήρησις αύτη συνδέεται πρός εύρύτατον περί γυ- 
ναικός ζήτημα. Έχουσιν άραγε αί γυναίκες φυσικήν δεξιότητα 
νά έκτελώσι τά όποια και οί άνδρες βιομηχανικά έ'ργα ; Βλέ- 
πομεν, ότι απανταχού ή γυνή όργα πρός τήν έκτός τής οικίας 
έργατικήν ζωήν, ότι ή τεχνική διδασκαλία έπεκτείνεται άπό 
τών άνδρών καί είς τάς γυναίκας, ότι είς πολλούς κλάδους 
τής έθνικής έργασίας ό συναγωνισμός ήρξατο ήδη μεταξύ τών 

δύο γενών,-— τό γινόμενον τοΰτο δέν δύναται παρά νά είναι 
κατά φύσιν. Άλλά μέχρι ποιων όρίων καί έπ'ι ποία θυσία: ;

Δέν ύπάρχει άμφιβολία,ότι ή έκτός τής οικίας βιομηχανική 

τής γυναικός τροπή άποτελεΐ παρέκκλησιν από τοΰ οικογε
νειακού κέντρου. Ή γυνή φυλάττει, τρόπον τινά,τούς έφεστίους 
θεούς’ δταν αύτή έγκαταλείπη τήν οικίαν, τίς θά φύλαξη τήν 

έστίαν ; Συν τή άτονίζ τής οικογένειας ή έξωτική εργασία τής 

γυναικός συνδέεται καί πρός τήν άναγκαίως έπερχομένην έ- 
λάττωσιν τής μητρότητος. Έν τή περαιτέρω άναπτύξει τής 
έκτός τής οικίας βιομηχανικής ζωής τής γυναικός, οί γάμοι 
δύνανσαι νά γίνονται φυσικότεροι, δχι όμως καί οίκογενειακό- 
τεροι. Ύπό τοιούτους όρους, πώς θά έλθωσιν έν τώ κοσμιρ οι 
νέοι βλαστοί τής άνθρωπογενείας, καί άν έύθωσι, πώς θα δια- 
τηρηθώσιν άπό των ποικίλων επηρείων,τας οποίας η νηπιακη 
καί παιδική ηλικία έπιγινώσκει ; Μετά τής μητρότητος ύγίαινε 

καί σύ ώραιότης. Όταν αί γυναίκες εΐσέλθωσιν είς τόν έσωτε- 
ρικόν κύκλον τής βαρείας τών άνδρών έργασίας, έξ άνάγκης 
θά ύποστώσι τάς συνέπειας αύτής. ΙΙώς ! έκ τού σιδηρουρ-
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γείου ή γυνή θά έξίλθη λευκότερα τοΰ άνδρός ; έκ τών δια- 
στρεφουσών τδ σώμα εργασιών θά έξέλθη αυτή ρκέ πλειοτέραν 
χάριν ; Δύναται' τις νά άριθμήση τά διάφορα τής βιομηχανίας 
στάδια, ίνα περιλάβη τήν σημασίαν τής διενεργουμένης γυναι
κείας περί τήν έργασίαν έπαναστάσεως, χωρίς έν τούτοις νά εχη 
τήν άξίωσιν νά έπηρρεάση τδ κοινωνικόν ρεϋμα, τί όποιον θά 
ποίηση τδν δρόμον του. Τδ ουσιώδες είναι ή κατά φύσιν εξέ
λιξές του.

Έπί τοΰ θέματος τούτου ό έξοχος ύγιεινιστής κ. Β. Richar
dson ποιείται τάς Ακολούθους σκέψεις. Πρδ εικοσιν έτι έτών, 
λέγει, οί περί τήν ανατομίαν Ασχολούμενοι έπρέσβευον, οτι αί 

γυναίκες μειονεκτοϋσι τών άνδρών, δσον άφορ2 τάς ένεργείας 
τών μυών κα'ι τοϋ έγκεφάλου- έκήρυττον μάλιστα αύτάς όλί
γον μέν προσφυείς πρδς τήν φυσικήν έργασίαν, έντελώς δέ ανι
κάνους πρδς τήν πνευματικήν έργασίαν. 'Εντούτοις, κατά τούς 
τελευταίους χρόνους, γυναίκες τινες άπίδειξαν πειραματικώς, 
δτι αί θεωρίαι αύται δέν έχουσι στερεάς βάσεις. Ήσχολήθησαν 

είς τάς ύψηλάς σπουδάς καί Απέδειξαν,δτι ήδύναντο νά άνθέ- 
ξωσιν είς τήν σύγκρισιν των προς άνδρας έν τή ιατρική, έν τή 

φυσική, έν τοϊς μαθηματικοϊς, ώς έπί μακρδν χρόνον κα'ι έν τή 
φιλολογία. Τδ άποτέλεσμα ύπήρξεν ή βαθμιαίως γενικευθεϊσα 
ίδέα,δτι τδ υποδεέστερον τών γυναικών όφείλεται ούχί είς φυ
σικήν ανικανότητα τοΰ γένους των, άλλ’ απλώς είς τήν στα
σιμότητα τής άναπτύξεως των, προερχομένην έκ τών προαιώ

νιων συνηθειών των καί έκ τής έως πρδ δλίγου διδομένης αύ- 
ταϊς άνατροφής.

Έάν οί άνδρες, λέγει ό κ· Β. Richardson, κατεδικάζοντο 
είς τήν αύτήν καθεστικήν ζωήν, είς τάς αύτάς ματαίας ένα- 
σχολήσεις, είς τήν ποινήν τοϋ στηθοδέσμου, είς τήν έλλειψιν 
τών μυωτικών γυμνασίων, εϊς τήν αποχήν άπδ πάσης σπου
δαίας μελέτης, ούδεμία Αμφιβολία δτι μετά τινας γενεάς θά 

καθίσταντο έπίσης Ασθενικοί σωματικώς καί πνευματικώς, ώς 
δύναται νά είναι τοιαύτη ή πλειοψηφία τών γυναικών. "Οσον 

άφορα μάλιστα τάς γυναίκας, ή ευκολία μεθ’ ής αύται έξίρ- 
χονται τής καταστάσεως ταύτης, εύθύς ώς ύπαχθώσιν είς 

ειδικήν τινα έλξιν, μαρτυρεί δτι δέν είναι έκ φύσεως προωρι- 
σμέναι, ινα δικτελώσιν είς τήν κατάστασιν αύτήν. Καθ' έκά
στην βλέπει τις είς τά ιπποδρόμια χορεύτριας καί ίππευτρίας, 
συναγωνιζομένας έπί Γσοις μετά τών άνδρών, δσον άφορα τήν 
μυωνικήν ίσχύν. Έν τοϊς πανεπιστημίοις νεάνιδες εικοσαετείς 

λαμβάνουσι βραβεϊα μαθηματικών, ιστορίας καί φιλολογίας. 
Έν τοϊς θεάτροις γυναίκες ηθοποιοί άναβαίνουσι πολύ ύψηλό- 
τερον τών άνδρών ομοτέχνων των. Είς δλα τά έπαγγέλματα, 
καί τά πλέον κοπιαστικά, έδοκιμάσθη ή έργασία τής γυναικδς 
καί εύρέθη έπίσης ώς ή τών άνδρών έπιτυχής. Σχεδόν πάν
τοτε άπεδείχθησαν δεξιώτεραι, καθ’δλας δέ τάς περιπτώσεις, 
καθ’ άς ή έργασία ένεργεϊται διά σώματος καθημένου καί διά 
κινήσεως τών κάτω άκρων αύτοϋ, άπεδείχθη ή άπέναντι τοϋ 

άνδρδς ύπεροχή τής γυναικός,παραγομένη έκ τής κατασκευής 
τοΰ σκελετοϋ της.

Έν γένει άδύνατον είναι νά διασκοτισθή πλέον ή σχηματι- 
σθεΐσα πεποίθησις, δτι αί γυναίκες δύνανται νά φθάσωσι τούς 
άνδρας είς δλα τά είδη τών έργασιών, άρκεΐ προηγουμένως νά 
λάβωσι τήν κατάλληλον πρδς αύτά έκπαίδευσίν. Αί θετικαί 
ώς πρδς τδν συναγωνισμόν τοΰτον ελλείψεις, τάς δποίας παρα
τηρεί τις άκόμη έπί τών γυναικών, δέν είναι τοιαϋται, ώστε 
συστηματική τις έπί δύο ή τρεις γενεάς γυμναστική νά μή 
δύναται νά τάς έξαλείψη. Άλλ’ ώς έρρέθη έν Αρχή, ή ίσότης 
αύτη μεταξύ άνδρών καί γυναικών δέν είνκι γεγραμμένον νά 
έπιτευχθή άνευ Ανταλλάγματος. Έάν ή γυνή άξιοϊ νά έκπλη- 

ρώση έργασίας τοϋ Ανδρος, πρέπει νά έτοιμκσθή είς τάς συνέ
πειας τών έργασιών τούτων. Ή διάκρισις μεταξύ άσχημου 

καί ώραίου φύλλου θά παραπεμφθή είς τήν ιστορίαν, τδ μέλ
λον τής οικογένειας θά κανονισθή έπί νέων βάσεων καί τδ 
ρεϋμα τοϋ πληθυσμού τής άνθρωπότητος θά είσέλθη εις Αγνώ

στους τδ πριν δρόμους.
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Πρόκειται περί τών άσθενειών της μερίδος έκείνης τοϋ ερ
γατικού πληθυσμοΰ, ήτις άσχολεΐται έν τή σιδηρόδρομέ. Εάν 
λείπωσι τά σχετικά πορίσματα έξ όλων τών σιδηροδρόμων, αΐ 

άπο τών έν Γερμανία σιδηδρόμων πληροφορία! άποτελοΰσι ση
μαντικήν όπωςδήποτε έποψιν. ’Εσχάτως ή Ένωσις αύτών 
έδημοσίευσε την πέμπτην καταστατικήν επετηρίδα της, έκ 
της οποίας έξάγεται, ότι τώ 1882 έπΐ 79,993 σιδηροδρομι

κών υπαλλήλων ήσθένησαν 37,502 ήτοι 46.9 τοΐς ο/ο έπ'ι 
755,220 ήμέρας, διαρκεσάσης έκάστης άσθενείας κατά μέσον 
όρον 20.1 ήμέρας. Τώ 1883 έπΐ 81,039 ύπαλλήλων ήσθέ- 
νησαν 39,534 ήτοι 48.8 τοΐς ο/ο έπι 808,602 ήμέρας, διαρ- 
κεσάσης έκάστης άσθενείας κατά μέσον δρον 20.5 ήμέρας. 
Τώ 1884 έπ'ι 88,151 ύπαλλήλων ήσθένησαν 41,392 ήτοι 

47.0 τοΐς ο|ο έπΐ ήμέρας 861,017, διαρκεσάσης έκάστης 
κατά μέσον δρον 20.8 ήμέρας. Τώ 1885 έπΐ 96,057 ύπαλ
λήλων ήσθένησαν 45,730 ήτοι 47.6 τοΐς ο]ο έπΐ ήμέρας 1, 
029,072, διαρκεσάσης έκάστης άσθενείας κατά μέσον δρον 
22.5 ήμέρας. Τώ 1886 έπΐ 108,806 ύπαλλήλων ήσθένησαν 
55,062 ήτοι 50.3 τοΐς ο]ο έπΐ ήμέρας 1,313,879, διαρκε- 

σάσης έκάστης άσθενείας κατά μέσον όρον 23.9 ήμέρας. Έπΐ 
τοϋ όλου, συνυπολογιζομένων τών άνωτέρω άριθμών, τδ προ- 
κείμενον φαινόμενον λαμβάνει τάς έξής διαστάσεις κατά τήν 
πενταετίαν 1882—86 : Έπΐ 454,046 σιδηροδρομικών ύπαλ
λήλων ήσθένησαν 219,220 ήτοι 48.3 τοΐς ο]ο έπΐ ήμέρας 
4,767,790, διαρκεσάσης έκάστης άσθενείας κατά μέσον δρον 

21.7 ήμέρας.
’Ιδιαιτέραν συμασίαν,έπίτώ καθολικώ τής είρημένης πενταε

τίας φαινομένφ έχει ή έπιρροή τής ήλικίας έπΐ τοϋ άριθμοΰ τών 
άσθενών καΐ έπΐ τοϋ ποσοΰ τών ήμερών τής άσθενείας. Ουτω 
μέχρι τοΰ 25 έτους τής ήλικίας, έπΐ 8,3 15 ύπαλλήλων ήσθέ
νησαν 2,326 ήτοι 28.0 τοΐς ο/ο έπΐ ήμέρας 35,312, μέσος 
όρος έκάστης άσθενείας 15.2 ήμέραι. Άπδ 25—30 έτών έπΐ 

ΣΙΔΙΙΡΟΔΡΟΜΙΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ 441

27,858 ύπαλλήλων ήσθένησαν 1 1,593 ήτοι 41.6 τοΐς ο]ο 
έπΐ ήμέρας 168,707, μέσος όρος άσθενείας 1 4.6 ήμέραι. Άπδ 
30—35 έτών, έπΐ 67,703 ύπαλλήλων ήσθένησαν 29,944 
ήτοι 44.2 τοΐς ο|ο έπι ήμέρας 475,051, μέσος όρος άσθενείας 
15.9 ήμέρας. Άπδ 35 — 40 έτών, έπΐ 99,006 ύπαλλήλων 
ήσθένησαν 46,860 ήτοι 47.3 τοΐς ο|ο έπΐ ήμέρας 878,931, 
μέσος όρος άσθενείας 18.8 ήμέραι. Άπδ 40—45 έτών, έπΐ 
95,260 ύπαλλήλων ήσθένησαν 46,767 ήτοι 49.1 τοΐς ο|ο, 
έπΐ ήμέρας 959,038, μέσος όρος άσθενείας 20.5 ήμέραι. 
Άπδ 45—50 έτών, έπΐ 70,059 ύπαλλήλων ήσθένησαο 35, 
200 ήτοι 50.2 τοΐς ο]ο έπΐ ήμέρας 799,088, μέσος όρος ά
σθενείας 22.7 ήμέραι. Άπδ 50—55 έτών, έπΐ 41,831 ύ
παλλήλων ήσθένησαν 22,045 ήτοι 52.7 τοΐς ο|ο έπΐ ήμέρας 
580,512, μέσος όρος άσθενείας 26.3 ήμέραι. Άπδ 55—60 
έτών έαΐ 26,028 ύπαλλήλων ήσθένησαν 14,342 ήτοι 55.1 
τοΐς ο)ο έπΐ ήμέρας 448,794, μέσος όρος άσθενείας 31.3 ήμέ- 
ραι. Άνω τών 60 έτών, έπί 17,986 ύπαλλήλων ήσθένησαν 
10,143 ήτοι 56.4 τοΐς ο]ο έπΐ ήμέρας 422,354, μέσος όρος 

άσθενείας 41.6 ήμέραι.
Ή όλιγώτερον είς άσθενείας έν τή σιδηροδρομική ύπηρεσία 

ύποκε.μένη ήλικία είναι τών έτών 25—30· Μέχρι τοϋ 40 
έτους ή τάσις προς τήν άσθένειαν είναι βραδέως προοδευτική. 
Άπδ τοΰ 40 όμως έτους λαμβάνει ή τάσις αύτη ορμητικότε

ρου χαρακτήρα. ΟΙ επόμενοι άριθμοΐ έξηγουσι τάς αναλογίας: 
Απδ 25—30 έτών άσθένεια 1.0 καί μέσος όρος διάρκειας της 
1.0, άπό 30—35 έτών άσθένεια 1.1 καί μέσος όρος διάρ
κειας τη; 1.1, άπδ 35—40 έτών ασθένεια 1.1 καί μέσος όρος 
διάρκειας της 1.3, άπδ 40—45 έτών άσθένεια 1.2 καί μέσος 
όρος διάρκειας της 1.4, άπδ 45—50 έτών άσθένεια 1.2 καί 
μέσος όρος διάρκειας της 1.6, άπδ 50—55 έτών άσθένεια 
1.3 καί μέσο; όρος διάρκειας της 1.8,άπδ55—60έτών άσθένεια 
1.3 καί μέσο; όρο; διαρκεία; της 2.1, άνω τών 60 έτών α
σθένεια 1.4 καί μέσος όρος διάρκειας της 2.8. Έν τή ήλικία 

λοιπόν τών 60 έτών αί άσθένειαι είναι κατά 1.4 φοράς πολυα-

20ΕΤΟΣ 12—ΦΥΛ. 142—ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1888
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ριθμότεραι καί κκτά 2.8 φοράς μακροχρονιώτεραι ή ίν τή η
λικία τών 25—30 έτών.

Όσον άφορα την έπιρροήν τής ιδιαιτέρας έν τή σιδηροδρο- 
μίζ ένασ/ολήσεως έπί τής άσθενείας σιδηροδρομικών ύπαλλή

λων, έχει αυτή καθ’ δλην τήν πενταετίαν 1882—86 ώ; έςής: 
'Υπάλληλοι τής έλξεως τών άμαξοστοιχιών 57,541, ήσθέ- 
νησαν 48,232 ήτοι 84.0 τοϊς ο|ο έπι ήμέρας 849,647, μέ
σος όρος άσΟενείας 17.6 ήμέραι. Υπάλληλοι άκολουθοΰντες 
τάς αμαξοστοιχίας 65.879, ήσθένησαν 42,201 ήτοι 64.1 
τοϊς ο]ο έπ: ήμέρας 871,869, μέσος δρος άσΟενείας 20.7 
ήμέροκ. ‘Υπάλληλοι έπι τής συντηρήσεως και φυλάξεως τών 
σιδηρών όδών 105,547, ήσθένησαν 39,456 ήτοι 37.4 τοϊς 
τοϊς ο|ο έπι ήμέρας 971,429, μέσος όρος άσΟενείας 24.6 ήμέ- 

ραι. 'Υπάλληλοι τών σταθμών έν γένει 175,236 ήσΟένησαν 
76,694 ήτοι 43.8 τοϊς ο]ο έπι ήμέρας 1,745,942, μέσος όρος 
άσΟενείας 22.8 ήμέραι.’ Υπάλληλοι γραφείων καί μή άνήκοντες 

είς τάς άνωτέρω κατηγορία; 49,843, ήσΟένησαν 12,537 ήτοι 
25.2 τοϊς ο]ο έπι ήμέρας 328,903 μέσος δρος άσΟενείας 26.2 
ήμέραι. Άναλόγως αί άσθένειαι έπι μέν τοΰ προσωπικού τής 
έλξεως πλείονες μέν (84) άλλά καί όλιγοχρονιώτεραι (17), 
έπί δέ τοΰ προσωπικού τών γραφείων όλιγώτεραι μέν (25) 

άλλά καί πολυχρονιώτεραι (26).
ΎπελογίσΟησαν κατά μέσον δρον καθ'έκαστον έτος καί άν

θρωπον έπί τών διαφόρων ενασχολήσεων ώς έξής αί ήμέραι τής 
άσθενείας σχετικώς προς τάς ήλικίας τών σιδηροδρομικών ύ
παλλήλων. Μέχρι τοΰ 25 έτους, έλξις άμαξοστοιχιών 6.9, 
ακολουθία άμαξοστοιχιών 7.1, συντήρησις τών σιδηρών 
1.8, σταθμοί έν γένει 4.2, γραφεία 3.8. Άπό 25—30 έτών 
έλξις 11.4, ακολουθία 7 6, συντήρησις 4.9, σταθμοί 5.1, 
γραφεία 3.8. Άπό 30—35 έτών, έλξις 10.2, άκολουθία 8.4, 
συντήρησις 4.9, σταθμοί 6.6, γραφεία 4.5. Άπό 35—40 
έτών, έλςις 12.9, άκολουθία 10.3, συντήρησις 6.6, σταθμοί 
8.4, γραφεία 6.2. Άπό 40 — 45 έτών ελξις 16.4, άκολου
θία 11.8, συντήρησις 7.8, σταθμοί 9.7^ γραφεία 6.2. Άπό 
45—50 έτών, ελξις 20.2, άκολουθία 14.5, συντήρησις 8.9, 

όδών

σταθμοί 11.0, γραφεία?.5. Άπό 50—55 έτών, έλξις 25.2, 
άκολουθία 18.9, συντήρησις 11.6, σταθμοί 12,9, γραφεία 
9.6. Από 55—60 έτών, έλξις 33.7, άκολουθία 24.1, συν 
τήρησις 14.4, σταθμοί 16.9, γραφεϊα 12.1. Άνω τών 60 
έτών, έλξις 53.0, άκολουθία 34.9, συντήρησις 21.3, σταθ
μοί 23.7, γραφεία 13.6.— Άναλόγως καθ' δλας τάς ήλικίας- 
όμοϋ ύπολογιζομένας, κατά μέσον όρον, οί υπάλληλοι τής έλ
ξεως καί ακολουθίας τών άμαξοστοιχιών ύπόκεινται είς πλείο- 
νας ήμέρας άσθενειών 14.8, κατόπιν έρχονται οί ύπάλληλο·. 
τών σταθμών 10.0, οί τής συντηρήσεως καί φυλάξεως τών 

σιδηρών όδών 9.2 καί τελευταίοι οί τών γραφείων 6.6.
'Όσον άφορα τά είδη τών νόσων, τώ 1882 έπί 79,993 

ύπαλλήλων, τού; οποίους κατά τήν αρχήν τοΰ έτους είχον 
έν τή ύπηρεσία των οί περί ών πρόκειται γερμανικοί σιδηρό

δρομοι, ένόσησαν α') έκ ρευματισμών,έν τή ύπηρεσία τών άμα- 
ξοστοι/ιών 3,1 10 τοι 13.9 έπί 100 ύπαλλήλων καί έν ταϊς 
λοιπαϊς ύπηρεσίαις 3,598 ήτοι 6.2 έπί 100 ύπαλ. β’) έκ 

τύφου,ύπηρεσία άμαξοστ. 25 ήτοι 0.1 έπί 100 καί λοιπή ύ
πηρεσία 58 ήτοι 0.1 έπί 100. γ') έκ διφθερίτου,ύπηρ. άμαξ. 
72 ήτοι 0.3 έπί 100 καί λοιπή ύπηρ. 112 ήτοι 0.2 έπί 100. 
δ') έκ φρενοβλαβείας, ύπηρ. άμαξοστ. 8 ήτοι 0.04 έπί 100 

καί ήοιπή ύπηρ. 44 ήτοι 0.1 έπί 100, ε') έκ νόσου τών ο
φθαλμών, ύπηρ. άμαξοστ. 340 ήτοι 1.5 έπί 100 καί λοιπή 
ύπηρ. 547 ήτοι 0.9 έπί 100. r') έκ νόσου τών ώτων, ύπηρ. 
άμαξ. 77 ήτοι 0.3. έπί 100 καί λοιπή ύπηρ. 1θ9 ήτοι 0.2 
έπί 100. ζ') έκ φθίσεως, ύπηρ. άμαξ. 1 03 ήτοι 0.5 έπί 100 

καί λοιπή ύπηρ. 234 ήτοι 0.4 έπί 100. η') έκ νόσου τών 
πνευμόνων καί τοΰ στήθους, βπηρ. άμαξ. 187 ήτοι 0.8 έπί 
100 καί λ·ιπή ύπηρ. 593 ήτοι 1.0 έπί 100, θ') έκ λαρυγ- 
γίτου, ύπηρ-άμαξ. 175 ήτοι 0.8 έπί 100 καί λοιπή ύπηρεσία 
207 ήτοι 0.4 έπί 100, ι') έκ νόσου τής καρδίας, ύπηρ. άμαξ. 
100 ήτοι 0.4 έπί 100 καί λοιπή ύπηρ. 159 ήτοι 0,3 έπί 
100, ια') έκ νόσου τοΰ στομάχου, ύπηρ. άμαξ. 1,935 ήτοι 
8.7 έπί 100 καί λοιπή ύπηρ. 2,476 ήτοι 4.3 έπί 100. ιβ') 

έκ νόσο του ήπατος, ύπηρ. άμαξ. 69 ήτοι 0.3 έπί 100 καί



441 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΞΛΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ 445

λοιπή ύπηρ. 129 ήτοι 0.2 έπι 100, ιγ') έζ πληγών ζατά 
τήν ύπηρεσίαν, ύπηρ. άμαξ. 1402 ήτοι 6.3 έπι 100 ζαι λοιπή 
ύπηρ. 1,556 ήτοι 2.7 έπϊ 100, ιδ') έζ πληγών έζ τής ύπη
ρεσίας, ύπηρ. άμαξ. 93 ήτοι 0.4 έπϊ 100 καί λοιπή ύπηρ. 
132 ήτοι 0.2 έπϊ 100.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1888

Εζ του ύποβληθέντος εις τήν Βουλήν προϋπολογισμού τοΰ 
έτους 1889 προκύπτει,ότι αναβιβάζονται τά μέν έσοδα εϊς δο. 
96,449,453, τά οέ έζοδα εϊς δρ. 96,410,337. Συγκρινόμε- 

νος ό προϋπολογισμό; ούτος πρές τούς τών δυο προηγουμένων 
έτών, αποτελεί αυξησιν, διότι ό τοΰ 1887 ώνεβίβαζε τά μέν 
έσοδα είς 94,656,907, τά δέ έξοδα είς 94,895,193 ζαϊ ό 

τοΰ 1888 τά μέν έσοδα είς 95,306,231, τά δέ έξοδα είς 
92,509,705. Θέλομεν έζθεσει ζατωτέρω τά διάφορα κεφά

λαια τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 1889 έν συγζρίσει πρδς τά αν
τίστοιχα κεφάλαια τών προϋπολογισμών τοΰ 1888 ζαϊ 1887.

Έσοδα.—"Αμεσοι φόροι 21,452,967 τώ 1889 άντϊ21, 
788,700 τω 18S8 καϊ 21,642,800 τω 1887, έμμεσοι φόροι 
54,354,560 τώ 89, άντί 48,842,500 τ 88 ζαϊ 47,944, 
700 τώ 87, δημόσια καταστήματα, νομήματα ζαϊ κτήματα 

3,365,441 τώ 89, άντϊ 7,141,016 τώ 88 ζαϊ 6,825,540 
τώ 87, έσοδα κεκλεισμένων χρήσεων 4,025,000 τώ 89, άντϊ 
3,000,000 τω 88 ζαϊ 2,800.000 τώ 87, λοιπά έσοδα 13, 
251,485 τώ 89 άντϊ 14,534,015 τώ 88 καϊ 15,443,867 
τώ 87.

Έςοδα.— κ') Χρέος δημόσιον 43,649,766 τω 89 άντ. 
41,684.673 τώ 88 καϊ 42,605,636 τω 87, β') βασιλεύς 
καί διάδοχος 1,212,500 τώ 89 έπίσης τω 88 καϊ 87, γ') 

βουλή 401,658 τώ 89 έπίσης τω 88 καϊ 87, δ') γενική υπη
ρεσία 37,672,576 τώ 89, άντϊ 36,346,050 τώ 8s καί 3Ρ, 
266,777 τω 87, ήτοι ύπουργεϊον εξωτερικών 2,2)6,160 
τω 89, άντϊ 2.167,840 τω 88 ζαϊ 2,198,437 τώ 87, ύ- 

πουργεΐον δικαιοσύνης 4,840,284 τώ 89 άντϊ 4,690,183 

τώ 88 καϊ 3,918,952 τω 87, ύπουργεϊον εσωτερικών 4,645, 
870, τώ 89, άντϊ 4,558,3 '6 τω 88 κκϊ 6,159,294 τώ 
87, ύπουργεϊον εκκλησιαστικών ζαϊ τής δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεως 3,106,658 τω 89 άντϊ 3,142,887 τω 88 καϊ 3,179, 
033 τώ 87, ύπουργεϊον στρατιωτικών 17,131,000 τω 89 
άντϊ 16,938,500 τώ 88 ζαϊ 18,074,069 τω8~, ύπουργεϊον 
ναυτικών 4,241,486 τώ 89 άντί 3,491,086 τω 88 ζαϊ 3, 
689,837 τώ 87, ύπουργεϊον οικονομικών 1,491,118 τώ 89 
άντϊ 1,357,218 τώ 88 καϊ 2,047,155 τώ 87. ε') έξοδα 

διοικήσεως, έπιστασίκς κκϊ είσπράξεως τών φόρων 7,654,200 
τώ 89 άντϊ 7,913,820 τώ 88 καϊ 6,672,368 τω 87, ς·') 
διάφοροι πληρωμαϊ εις έπιστροφάς χρημάτων, δικαστικά; απο
ζημιώσεις, συμψηφισμόν πιστωτικών γραμματίων και άπόδο- 

σιν ποσοστών 5,718,640 τώ 89 άντϊ 4,951,004 τω 88 καϊ 

4,736,254 τώ 87.
Είς τήν κατ’ άρθρον έν έκάστω κεφαλαίω τοΰ προϋπολογι

σμού άνάλυσιν άπόκειται ή έξήγησις τών μεταξύ τών τριών 
έτών 1887, 1888 κκϊ 1889 διαφορών τών έξόδων τής έλλη- 
νικής έπικρατείας. Προξενεί έν τούτοις έντύπωσιν ή εξακολου
θούσα τάσις είς έπϊ μάλλον κκϊ μάλλον αυξησιν αύτών. Φαί
νεται οτι τό διέπον τήν Ελλάδα σύστημα δέν δύναταινά ζήση 

μέ όλιγώτερα κκϊ οτι μάλιστα έχει άνάγκην πλειοτέρων έτι.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Έκ τών έπισήμων πινάκων τής κινήσεως τοΰ έξωτερικοϋ 
έμπορίου τής ‘Ελλάδος κατά τό έτος έτος 1887 γνωρίζομεν, 
οτι κατά τδ έτος τοΰτο έξήχθησαν έκ τής Ελλάδος I 1,239, 
793 όκ. οίνου, άξίας 3,527,814 δρ. κατά τάς έν Έλλάδι 
τιμάς. 'Όσον άφορά τά οινοπνευματώδη ποτά, ή έξαγωγή 
αύτών άνέβη είς 6,604 όζ. άξίας 2,126. Είναι δηλαδή άσή- 
μκντος. Ιίοιοϋμεν τήν σημείωσιν ταύτην, διότι προκειμένου νά 
έξε τάσωμεν τήν έπί τής έξαγωγής τών ελληνικών οίνων μετο - 
χήν τών σημα.ντιζωτέρων είς τό έμπόριον τοΰτο έπικρατειών.
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εύρίσχομεν έν τοί; είρημένοι; πίναξιν συμμεμιγμένους τού; αριθ
μούς τής έξαγωγή; τών οίνων'κα'ι τής εξαγωγής τών οινοπνευ
μάτων. Ή ίδιότηςτών οινοπνευμάτων δέν επηρεάζει είμ.ή ασθενώ; 
καΐ κατά πολλοστημόριων τήνσύγκρισιν καί τά πορίσματα αύτής.

Έκ τή; όλική; ποσότητος διευθύνθησαν κλιμακηδόν κατά 
λόγον σημαντικότητος, πρό; τήν Αύστροουγγαρίαν 7,1 20, 
866 όκ., πρός τήν Γαλλίαν 4,420,139, πρός τήν ‘Αγγλίαν 
1,296,056, πρός τήν Ιταλίαν 1.021,109, πρό; τήν Τουρ
κίαν 639,200, πρός τήν Ρωσσίαν 543,438, πρό; τήν Αίγυ
πτον 378,418, πρό; τήν 'Ολλανδίαν 91.402, πρός τήν Γερ
μανίαν 79,051, πρό; τήν Ρουμανίαν 34,917, πρός τάς λοιπάς 
έπικρατείας 25,658.

Ή σημαντικωτέρα λοιπόν άγορα διά τού; ήμετέρους οίνου; 
είναι ή Αύστροουγγαρία. Κατόπιν αύτή; έρχεται ή Γαλλία, 
καί τρίτη άκολουθεϊ ή 'Αγγλία. Ένομίζομεν, οτι ή 'Αγγλία 
ώ; είναι τή; έλληνικής σταφίδος ούτω ήδύνατο νά είναι καί 
τών έλληνικών οίνων ό μεγαλείτερο; καταναλωτής. Ίνα έννο- 
ήση τι; ποιαν σημασίαν έχει τό μετά τή; ’Αγγλίας έμπόριόν 
τοϋ οίνου, άρκε~ ή έξής άπογραφή τών κατά τό έτος 1887 
είσαχθέντων έν Αγγλία οίνων. 'Αναβιβάζεται τό ποσόν αύτών 
είς 68,000 τόννους, ίσοδυναμοϋντα; πρός 53,112,760 όκάδας 

(1 τόννος=78 1.28 όκ.) Πώς ! έπ'ι τόσου όγκου μόλις τό τεσ
σαρακοστόν ή 'Ελλάς ; Άλλ’ αύτή ή κατ’ εξοχήν οΐνοφόρος 
χώρα έπρεπε νά έχη πολύ μείζονας αξιώσεις, βελτιώνουσα τού; 
οίνου; τη; καΐ άνοίγουσα τού; εμπορικού; οφθαλμούς της.

Έκ τοϋ εί; τήν Αγγλίαν είσαχθέντο; τώ 1887 οίνου, τό 
σηυ.ζντικώτερον ποσόν έχορήγησεν ή Γαλλία 26,900 τόννους, 
κατόπιν έρχεται ή Ισπανία 18,000 τόννους, ή ΓΙορτογαλλία 
15,000 τόννους, αί λοιπαΐ δέ-χώρζι 8,000 τόννους. Έν τώ 
τελευταίο» ποσώ περιλαμβάνονται κα'ι αί 1,296,096 οκάδες 
της 'Ελλάδος. Είναι άξιον παρατηρήσεων, οτι ή φυλλοξήρα 
δέν άφήρεσεν άπό τής Γαλλίας τήν πρωτοπορείαν τής άγγλικής 
τών οίνων εισαγωγής. Έάν ή άμπελοπαραγωγή τής Γαλλίας 
ύπεχώρησεν είς τόν πόλεμον τοϋ ζωυφίου τούτου, ή οινοποιία 

ομω; τή; Γαλλία; κατόρθωσε, προμηθευομένη πκνταχόθεν

ΔΗ.ΜΟΤΙΚΑΙ ΠΕΡΚ-ΐΑΑΊΈΙΣ

τά; πρώτα; ύλας, νά κράτηση τήν ιστορικήν σημασίαν τοϋ 
οΐνοεμπορίου της.

Δέν είναι άπο σκοπού, διά τούς Έλληνας οΐνοποιούς,ή γνώ- 
οις τή; έν ’Αγγλία έπιβληθείσης έφέτο; νέας προσθέτου φορο
λογίας έπι τοϋ είς φιάλα; είσαγομένου οίνου. Ένφ προηγου
μένως ή δωδεκάς έπεβαρύνετο διά δύο σελινίων, προσετέθησαν 

είς τήν φορολογίαν ταύτην πέντε άκόμη σελίνια. "Οσον άφορα 
τόν είς βαρέλια είσαγόμενον οίνον έν 'Αγγλία, ό τελωνιακός 
δασμό; αύτοΰ έμεινεν ώ; ήτο, ώστε ή έπιβάρυνσις είναι αι
σθητή είδικώ; εί; τά; χώρα; εκείνα;, αίτινες έξάγουσι τού; 

οίνου; των είς φιάλας. Ή πρός τήν ’Αγγλίαν ένιαυσία έξαγωγή 
τής Γαλλίας υπολογίζεται είς 16,00 000 φιάλας, έπειδή 

δέ ή ρηθεϊσα φορολογία τών 7 σελινίων κατά δωδεκάδα άντι 
στοιχεϊ πρό; 75 λεπτά κατά φιάλην, οί γαλλικοί οίνοι,διαβαί- 
νοντες τά τελωνιακά όρια τής άγγλικής έπικρατείας, πληρώ- 
νουσι 12 έκατομ. φο. είς τόν δημόσιον θησαυρόν αύτή;.

Βεβαίως δέν είναι αύτό τό πρώτον μάθημα τής έλληνικής 

οινοποιίας. Άλλ’ όταν τι; είσέρχηται εί; τό στάδιον τοΰ συ
ναγωνισμού, πρέπει, βλέπων πρός τά έμπρός, νά μή λησμονή 
κα'ι τά πλευοά του.ί

ΔΐLMOTIKAI ΠΕΡΙβΑΛΊ'ΕΙΣ
Έάν ή φιλανθρωπία τών ανθρώπων έχη τί υψηλόν, ή φι

λανθρωπία τών κοινοτήτων έν τω θετικώ οργανισμω της έχει 
άκόμη ύψηλότερον. Διότι δέν είναι ή ένωσις τών άνθοώπων 
άλλ' ή έν τή ένώσει άγάπη αύτών ή καθιστώσα τόν τελειό- 
τερον τή; κοινωνία; τύπον. Διά τοΰτο όμιλεΐ είς τήν ψυχήν ή 
έν τώ δημοτικώ νόμψ τής 27 δεκεμβρίου 1833 άναγεγραμμέ- 
νη θεμελιώδη; άρχή. καθ’ ήν (άρθρ. 11) ·πάς δημότης έχει 
διαίωμα νά άπαιτή παρά τοϋ δήμου, εί; περίπτωσιν ένδεία; 
και άποδεδειγμένης άνικανότητο; τοϋ έργάζεσθαι. τήν άπαι- 

τουμένην περίθαλψιν». 'Υπολείπεται είς έξέτασιν κατά πόσον 
ή άρχή αύτη έφηρμόσθη πράγματι έν Έλλάδι.

Δέν συμβαίνει όμως ούτω και άλλαχοϋ. Έχομεν ύπ’ ούιν 
τούς πίνακας τοϋ έν Πρωσσία Γραφείου τής Καταστατικής,όσον
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άφορά τάς έν ?τει 1885 περιθάλψεις τώνΠρωσσικών δήμων πρό; 
τούςένδεεΐς αύτών.’Αναβιβάζονται ούτοι εί; 509,900 άρχηγού; 
οικογένειας ή αγάμους, έάν προσθέσωμεν και τά έκ τών πρώ
των έξαρτώμενζ 419,511 πρόσωπα γυναικών καί παίδων,ίδού 
ότι πρόκειται περ'ι 929,419 ανθρώπων οίτινες εν τή ένδεια 

των ΰπεστηρίχΟησαν ύπό τών δημοτικών ταμείων. Δυνάμεθα 
νά προσθέσωμεν καί 23,881 πρόσωπα, τά όποια έλαβον περι

θάλψεις παρά τών επαρχιακών ταμείων. Τοιουτοτρόπως ό 
αριθμός τών έν Πρωσσία τυχόντων δημοτικής καί επαρχιακής 
περιθάλψεως τφ 1885 Αναβιβάζεται είς 953,292,καί αποτελεί 
τά 3*/ 3 τοϋ ολου τής έπιχρατείας πληθυσμοΰ (3,06 τοΐ; ο/ο).

Ή μεταξύ τών διαφόρων δημοτικών περιφερειών αναλογία 
τών ύπό περίθζλψιν διατελουντων ενδεών ύπελογίσθη ώς έξής, 
τώ 1880, έν Πρωσσία : α') 1,239 πόλεις,περιέχουσαι πληθυ
σμόν 9,565,921 κατοίκων, περιέθαλψαν 552,179 ενδεείς ήτοι 
5.77 τοΐς ο/ο, β') 31,406 χωρικοί δήμοι, περίέχοντες 13, 
729,487 κατοίκους, περιέθαλύαν 276,697 ένδεεΐς ήτοι 2.02 
τοϊς ο/ο, γ ) 1 1,360 μεγάλα·, γαιοκτησίαι, τών οποίων οι 
ίδιοκτήται υποχρεοϋνται είς τήν περίθαλψιν τών έν τή περι
φέρεια των ένδεών, περιέχουσαι 1.676,630 κατοίκους, περιέ- 
Οαλύαν 52,037 ένδεεΐς ήτοι 310 τοΐς ο ο, και δ') 3,383 
μικτοί δήμοι,άποτελουμενοι έκ τής ένώσεως μεγάλων γαιοκτη
σιών μετά τών γειτονικών αύταϊς δήμων, περιέχοντες 2,307, 
073 κατοίκους,περιέθαλύαν 48,498 ένδεεΐς ήτοι 2.10 τοϊς ο/ο.

Άναλόγως αί πλειότεραι περιθάλψεις άπαντώνται είς τάς 
πόλεις και αί όλιγώτεραι είς τά χωρία. Έπί τών 929,411 
ένδεών, οίτινες έτυχον περιθάλψεως. είς 79.93 τοΐς ο/ο έδόθη 
αύτη κατ' οίκον και εί; 20.07 τοΐς ο/ο έν φιλανθρωπικοί; κα- 
ταστήμασι. Ως λόγοι περιθάλψεως έχρησίμευσαν τά έξή; αί
τια ένδειας : είς 16.27 τοΐς ο ο θάνατος τοΰ πατρός,εί; 28.48 
τοΐς ο^ο νόσος, εί; 16.05 τοΐς ο/ο σωματική άνικανότης, 
εί; 23.08 τοΐ; ojo προβεβηκυία ήλικία, εί; 2.16 τοΐ; ο|ο πο
λυάριθμο; οικογένεια, εί; 2.76 τοΐς ο/ο έ'λλειψ·.; εργασίας.

Ά; άνοίξωσι καί οί δήμοι τής Ελλάδος τά βιβλία των. 
Πότε έφρόντισαν διά τού; ένδεεΐς των ;


