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Ν ΑΥΤΙ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑ1 ΚΑΙ ΑΣΦΑΑΕΙΑΙ

Μεταξύ τών διαφόρων κλάδων τής βιομηχανίας ί ναυτικός 
ύπόκειται είς πλείονας κινδύνους. Δεν είναι μόνον αύτη καθ’ 
έαυτήν ή έξάσκησις τών ναυτικών έργων, άλλα πρό πάντων 
τό ύδατώδες έδαφος της ένεργείας αύτών, δπερ πολλαπλασιά
ζει υπεράνω πάσης άναλογίας τάς περιστάσεις τών βιομηχα
νικών καταστροφών. Ή ένιαυσία άπώλεια τών πλοίων ύπολο
γίζεται ύπό τοϋ Mulhall είς 747,000 τόνους, ήτοι κατά μέσον 
ορον είς 3.80 τοϊ; ο/ο έπί τοΰ συνόλου τής είς τόνους χωρητι
κότητος τοΰ παγκοσμίου έμπορικοΰ ναυτικοΰ. Έκ τών ένιαυσίως 
καταστρεφομένων 747,000 τούτων τόνων οί 191,000 άνήκου- 
σιν εϊς την άτμοκίνητον ναυτιλίαν καί οί 556,000 είς την 
ΐστιοφόρον. ’Ιδού πώς αί άπώλειαι αύται κατατάσσονται κατ' 
έπικράτειαν :

Αγγλία 260,000 τόνοι, 90,000 άτμοκινήτων και 170, 
000 ιστιοφόρων, Ήνωμ'ναι ΙΙολιτεϊαι τής ’Αμερικής 128,000 
τόν. 1 (ϊ,000 άτμ. 11 2,000 ίστ., Γερμανία 46,000 τόν. 6,000 
άτμ. 40,000 ίστ , Γαλλία 29, 000*  τόν. 7,000 άτμ. 22,000 

Ιστ., Ιταλία 29,000 τόν. 1,500 άτμ. 27,500 ιστ. Ρωσσία, 
21,000 τόν. 3,000 άτμ. 18,000 ίστ., 'Ολλανδία 17,000 
τόν. 3,000 άτμ. 14,000 ίστ., ’Ισπανία 17,000 τόν. 3,500 
άτμ. 13,500 ίστ., Αύστρία 12,000 τόν. 3,000 άτμ. 9,000 
ίστ., άλλαι χώραι 189,000 τόν. 59,000 άτμ. 130,000 ίστ. 
— Ή αναλογία τών καθ’ έκάστην έπικρατείαν γενικών απω
λειών τούτων σχετικώς πρός τήν δλην χωρητικότητα τοΰ 
παγκοσμίου έμπορικοΰ στόλου είναι έπι 100 τόνων τούτου ώς 
έξής κλιμακηδόν : Ήνωμέναι Πολιτεϊαι τής 'Αμερικής 4.90, 
Ολλανδία 4.05, Αύστρία 4.0, Ρωσσία 4.0, Γερμανίά 3.80,
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’Ισπανία 3.70, Γαλλία 3.60, 'Αγγλία 3.50, ’Ιταλία 2.90. 
"Γπελογίσθησαν τά κατά μέσον ορον ένιαυσίως άπωλεσθέντα 

έμπορικά πλοία άπό τοϋ 1866 —1879 είς 2,171, έξ ών 93 
άφαντα, 182 έβυθίσθησαν έκ συγκρούσεως, 191 έπυρπολήθη 
σαν, 1171 έζώκειλαν καί 534 άπωλέσθησαν έξ άλλων αι

τιών. Αί κατά τί έτος 1880 άπώλειαι ύπήρξαν μεγαλείτερα( 
έτι, διότι ό ά.ριθυ.ός τών άπωλεσθέντων πλοίων άνέβη εις 
2,193, έξ ών 101 άφαντα, 205 βυθισθέντα, 209 πυρπολη- 
Οέντα, 1108 έξωκείλαντα καί 550 έξ άλλων αίτιων καταστρα. 
φέντα. Ό άριθμός τών έκ συγκρούσεως καταστραφέντων 

πλοίων ύπολογίζεται έν τφ Lloyd's general Report ώς έξής : 
τώ 1866 είς 1,958 πλοία, έξ ών 1,614 ιστιοφόρα καί 344 

άτμοκίνητα, τώ 1870 είς 2,290 πλοία, 1,788 ίστ. 502 
άτμ., τω 1875 είς 2,810 πλοία, 2,012 ίστ. 798 άτμ., τώ 
1883 είς 2,923 πλοία, 1700 ίστ. 1,223 άτμ. Προξενεί έν- 
τύπωσιν ή προϊοϋσα έπίτασις τών έκ συγκρούσεως ναυτικών 

καταστροφών μάλιστα έπί τών άτμοκινήτων.
Ή ένιαυσία άπώλεια τών ανθρώπων έν ταϊς διαφόροις κα- 

ταστροφαΐς τών εμπορικών πλοίων ύπελογίσθη ύπό τοϋ Mul
hall καθ’ όλην τήν παγκόσμιον ναυτιλίαν είς 5,400 πρόσωπα, 
έξ ών 2,090 ύπό σημαίαν ’Αγγλίας, 1,100 'Ηνωμένων Πο

λιτειών, 400 Γερμανίας, 250 Γαλλίας, 250 Ιταλίας, 200 
Ρωσσίας, 150'Ολλανδίας, 150 ’Ισπανίας, 110 Αύστρίας καί 
700 άλλων έπικρατειών. Όσον δέ άφορα τήν άξίαν τών ένι
αυσίως καταστρεφομένων έν τή παγκοσμίω έμπορική ναυτιλία 
πλοίων καί τοϋ φορτίου αύτών, ύπελογίσθη αΰτη ύπό τοϋ Mul
hall εις 46,850,000 λιρ. στερλ. έξ ών 18,900,000 άνήκου- 

σιν είς σημαίαν Αγγλίας, 9,400.000 'Ηνωμένων Πολιτειών, 
3,400,000 Γερμανίας, 2,1 00,000 Γαλλίας,2,050,000 Ιτα
λίας, 1,500,000 Ρωσσίας,1,200,000'Ολλανδίας,1,200,000 
'Ισπανίας, 800,000 Αύστρίας καί 6,300,000 άλλων έπικρα- 
τειών.

Έν γένει ή έκτύλιξις τοϋ φαινομένου τών κατά θάλασσαν 
ένιαυσίων καταστροφών έχει τι κανονικόν, σταθερώς έπαναλαμ- 
βανόμενον. Έάν ή άσφκλιστική πρόνοια τό άκολουθή κατά 

βήμα, μεταξύ όλων τών άσφαλιστικών έταιριών αί άγγλικαι 
δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς τό ανθηρότατο» δείγμα. 'Ιδού 
πώς είχον αί έργασίαι τών κυριωτέρων έξ αύτών τώ 1 887 είς 
λίρ. στερλίνας: Sea Ins. άσφάλιστρα 128,636, αποζημιώ
σεις διά καταστροφής 48,480, έ'ξοδα γενικά 9,280, κέρδη 
71,134. National άσφάλιστρα 117,865, αποζημιώσεις 42, 
500, έξοδα 14,090, κέρδη 61,277. International άσφάλι
στρα 59,878, άποζημιώσεις 17,160, έξοδα 8,518, κέρδη 
34,201. Reliance άσφάλιστρα 66,269,αποζημιώσεις 23,299, 
έξοδα 10,234 κέρδη 32,765. London and Provincial άσφά
λιστρα 281,678, αποζημιώσεις 86,524, έξοδα 14,446, κέρ
δη 83,407. Brit. Foreign άσφάλιστρα 313,023, αποζημιώ
σεις 140,987, έξοδα 37,028, κέρδη 135,035. Union άσφά
λιστρα 186,383, άποζημιώσεις 74,339, έξοδα 13,381, 
κέρδη 4,248. City of London άσφάλιστρα 83,389, άποζη- 
μιώσεις 34,740, έξοδα 10,438, κέρδη 38,231. Ocean άσφά
λιστρα 56,224, άποζημιώσεις 6,129, έξοδα 12,968, κέρδη 
43,256. Home and Colonial ασφάλιστρα 1 19,530, άποζη- 
μιώσεις 53,302, έξοδα 11.476, κέρδη 12,259.

Αύτά δέν είναι απλώς άριθμοί. Είναι πορίσματα τής τά
ξεως καί τής έμπειρίας, έφ’αϊς διακρίνεται ό έν Αγγλία κλά

δος τών άσφαλιστικών κατά θάλασσαν έργασιών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΪ ΚΡΑΤΟΥΣ

Έξετάζοντες έν προηγουμένη ευκαιρία τό ζήτημα τής 
άνυψώσεως τών οικονομικών τοϋ κράτους, παρεδέχθημεν ότι 
τό ισοζύγιον τοϋ 1887, έφ' ού έστηρίζετο αίσιοδοξοϋσα ή 

κυβέρνησις, έφαίνετο μέν ότι έμελλε νά πραγματοποιηθώ, ένε
κεν τής έλαττώσεως τών δαπανών κατά τινα έκατομμύρια 
δραχμών (1), άλλ' ότι δέν ήτο πραγματικώς τοιοΰτον, καί δτι

(1) Γνωστήν τυγχάνει, ότι διά τύ έτος 1887 είχον προΰπολογίσθή 
δραχ. 94,895,000 καί ότι εΐσεπράχθησχν, κατά τάς μαρτυρίας τοΰ έπί 
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ή τών οικονομικών τής χώροκς κατάστασις ήτο ανώμαλος, αΐ 
δέ ένέργείαι ήμών πάσαι ώφειλον νά στραφώσι πρδς τήν άνά- 
πτυξιν τών παραγωγικών δυνάμεων τής χώρας κα'ι τήν έπΐ 
τδ οίκονομικώτερον διοίκησιν αύτής. Χωρίς δέ νά λησμονώμεν, 
οτι τά έθνη, έάν έπιθυμώσι νά ζώσι, δέον νά ύποβαστάζωσι 
τά βάρη τών αναγκαίων δαπανών των, παραδέχθημεν ώσαύ

τως, οτι τάς άνάγκας των όφείλουσι νά ΐκανοποιώσιν έν γένει 
διά τών ιδίων των δυνάμεων καΐ ύπδ τδν δρον τοΰ κανονισμού 

τών θυσιών τών πολιτών έπΐ τδ οίκονομικώτερον πάντοτε, ήτοι, 
έν άλλαις λέξεσι, παρεδέχθημεν δτι τά κράτη έχουσι καθήκον 
νά άποδέχωνται τήν δσω τδ δυνατδν έλαφροτέραν καΐ δικαιω- 
τέραν φορολογίαν, τήν βασιζομένην ιδίως έπΐ τοΰ άνταλλάγ- 
ματος τών ύπηρεσιών, άς ταΰτα παρέχουσι πρδς τούς πολί- 
τας. Ούτω δέ πεποίθησις είχε κα'ι έχει σχηματισθή παρ’ήμΐν 
περί τοΰ δτι έάν, έπΐ τή βάσει τών γενικών τούτων σχεδίων, 
άνεγείρετο τό οικονομικόν οικοδόμημα, υπήρχε καΐ ύπάρχει βε- 
βαιότης,δτι τδ έλληνικδν κράτος είναι δυνατδν νά Γυη ημέραν 

τινα, θάττον ή βράδιον, ού μόνον τά ισοζυγία τών προϋπολο
γισμών του έζασφαλιζόμενα, άλλά καΐ τήν έν γένει οικονομι

κήν του κατάστασιν έν άνθηρά καταστάσει.
Είσαγομένου δέ, κατά τόν παρελθόντα μήνα, τοΰ προϋπο

λογισμού τοΰ 1889 έβεβαιώθη έκ στόματος τοΰ έπί τών Οι
κονομικών ύπουργοΰ, δτι,ώ; τό έτος 1 887 έληζεν έν ίσοζυγίω, 
ούτω καΐ τδ 1888 φαίνεται ακολουθούν πιστώς τά ίχνη τοΰ 

προγενεστέρου έτους καΐ δτι καΐ μικρόν περίσσευμα έάν έπήρ- 
χετο δέν έμελλε νά έκπλήξη ούδένα, διότι έπΐ προϋπολογι
σμού έκ δρχ. 95,306,000, δστις κατόπιν περιωρίσθη είς δρ/. 
94,243,231, άφαιρουμένου 30 °/0, ώς διαφοράς τών είσπρά. 
ξεων πρδς τάς βεβαιώσεις καΐ μένοντος καθαροΰ εσόδου 87, 
149,932 δρχ., παρεδέχθη ό έπΐ τών Οικονομικών ύπουργδς 

δτι θά έχωμεν δαπάνας, μετά τήν άφαίρεσιν τής συνήθους 

τών Οικονομικών ύπουργοΰ, μόνον 8 ί ,000,000 δραχ. 'Ένεκεν όμως 
τοΰ περιορισμού δαπανών τινών της πωλήσεως ύλικοΰ πολέμου καί τών 
ωφελίμων συνδυασμών έκ τής συμοάσεως τοΰ δανείου τών 135,000,000 
τό δημόσιον προσεπόρισεν έαυτω ώφελείας 10,000,000 δραχ. περίπου. 

διαφοράς, κατά μέσον δρον τών 5 τελευταίων έτών, μεταξύ 
πραγματοποιουμένων καΐ έπιτρεπομένων δαπανών, άνερχομέ- 
νας είς 86,661,000 δρ/., ήτοι πιθανόν περίσσευμα δραχμών 

488,932.
’Επί τών δηλώσεων τούτων τής κυβερνήσεως, ή άντιπολί- 

τευσις διϊσχυρίσθη έν τή Βουλή, δτι ή χρήσις τοΰ έτους 1887 
άφίνει έλλειμμα, οπερ τινες μέν ώρισαν άνερχόμενον εις 15, 
000,000 δρχ. περίπου, άλλοι δέ άφησαν αόριστον, και τδ 
ούσιωδέστερον παρεδέχθη, δτι ή ίσχύουσα φορολογία είναι τά 
μέγιστα κκταθλιπτική, καταστρέφουσα δι’άνυπολογίστων πιέ
σεων τήν παραγωγήν κα'ι τήν εύημερίαν τοΰ λαοΰ. Και περί 
μέν τοΰ πρώτου ζητήματος, ήτοι τών έλλειμμάτων, έλεχθη- 
σαν τοσαΰτα έν τώ περιβόλφ τής Βουλής, ώστε περιττόν θά 

ήτο νά έπανέλθη τις ένταΰθα, δπως άναμασσήσν) άνωφελώς 
τά αύτά. Τά έλλείματα άλλως τε ταΰτα, άνερχόμενα ε’ις δέκα 

έστω καΐ δέκα πέντε έκατομμύρια δραχμών, δέν δύνανται νά 
θεωρηθώσι τοσοΰτον σπουδαία, ώστε, άπδ τούτων δρμώμενός 

τις, νά άπελπίζηται περί τοΰ οικονομικού μέλλοντος τής χώ
ρας. Περί τοΰ καταθλιπτικοΰ δμως τής φορολογίας, ήτοι τοΰ 
δευτέρου ζητήματος, καΐ τής καταπονήσεως τής παραγωγής, 
ινα μεταχειρισθώμεν τήν κοινοβουλευτικήν έκφρασιν, ένομίσαμεν 
καλόν διεξοδικώς κάπως, νά ένδιατρίψωμεν ένταΰθα, διότι νο- 
μίζομεν άκραδάντως, δτι το ζήτημα τοΰτο είναι έκ τών μάλλον 
ουσιαστικών κα’ι χρήζει ένδελεχοΰς καΐ μακράς συζητήσεως.

Οΐ φόροι κατά τήν οικονομολογικήν έπιστήμην, λέγονται 
καΐ είναι καταπιεστικοί, δταν δυσαναλόγως πρδς τά εισοδή
ματα καΐ τά υπάρχοντα τών φορολογουμένων έπιβάλλονται 
έπ’ αύτών. ’Αποτέλεσμα καταθλιπτικής φορολογίας είναι τά 
παράπονα τών φορολογουμένων πρδς τάς τοπικάς άρχάς κα'ι 
τούς αντιπροσώπους των περί τοΰ καταπιεστικού τών φορών, 
έλάττωσις κατά τδ μάλλον ή ήττον τών έσόδων καΐ έπΐ τδ 
έλαττον άπόδοσις τών φόρων, ένεκεν τής αδυναμίας τών φο
ρολογουμένων νά τούς πληρώσωσι (1). Καΐ περί μέν τών άμέ-

(1) Κατά τό 1887 έπήλΟεν έλάττωσις έκ τών προϋπολογισθέντων, 
’όσον άφορα τά έσοδα. κατά 8,000,000 δρχ. περίπου.
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σων φόρων,άνερχομένων παρ’ ήμϊν είς 25,000,000 δρ·/., άναμ- 
φιλέκτω; δύναται τις νά παραδεχθή, οτι τυγχώνουσι καταθλι- 
πτικώτατοι, διότι, ώς γνωστόν, είσπράττονται έκ τής άκαθα- 
ρίστου προσόδου καί έπιβάλλονται κατ’ αναλογίαν τοΰ δεκατη- 
ρ-ορίου, τοΰθ’ οπερ, έν άλλαις λέξεσι, σημαίνει φορολογίαν 

20—25 ο/ο έπί τής καθαρά; προσόδου, ένω τά άλλα κράτη 
δέν φορολογοΰσιν άνω τών 8—12 τοϊς ο/ο, ή δέ 'Αγγλία άνω 

τών 5 τοΐ; ο/ο. Περί δέ τών έμμεσων φόρων, προσεγγιζόντων 
νυν έν Ελλάδι τά 60,000,000 δρ/., πάντες γνωρίζουσι μέ/ρι 
ποιου βαθμού περιωρίζοντο πρό εΐκοσιπενταετία; και πρό έξαε- 
τίας άκόμη. Ούχ ήττον, ινα γίνωμεν καταληπτότεροι, συνι- 
στώμεν εις τούς άναγνώστας ήμών νά λαβωσιν ύπ' ούει τούς 
κάτωθεν άριθμούς, ϊνα έννοήσωσιν άκριβώς τήν κατάστασιν 
τών πραγμάτων: ’Ενώ τώ 1802 ό προϋπολογι-μός τών φό
ρων άνέβαινεν είς 21 ,ΟθΟ,< 00 παλ. δρ/. τώ 1878 είς 38, 
822,9G1, τώ 1880 είς 41,611,136, τώ 1882 είς 65,801, 
370, κατά τήν τελευταίαν τριετίαν τώ 1887 άνέβησαν είς 
84,000,000 V. δρχ., τω 1888 είς 87,149,932 καί τω 
1889 ύπολογίζεται οτι θά άναβώσιν είς 90,500,000, ήτοι 
μετά μίαν δεκαετίαν άπό τοΰ 1878 ύπερεδιπλασιάσΟη ή παρ' 
ήμϊν φορολογία.

'Απ' έναντίας ή κυβέρνησις,έπί τοΰ θέματος τής έν Έλλάδι 
φορολογίας ομιλούσα ύπεστηριξεν, οτι αύτη είναι ελαφρά και 
ούχΐ καταπιεστική διά τάς φορολογουμένας τάξεις, έπικαλε- 
σθεΐσκ τό επιχείρημα, οτι κατά τά δυο τελευταία έτη, δτε 
καί πρό πάντων ηύξησεν ή φορολογία, αί εισπράξεις δέν όπι- 
οθοδρόμησαν. Ούχ ήττον,κατά τούς παρά τής οικονομολογικής 

έπιστήμης παραδεδεγμένους κανόνας, τά έσοδα τότε μόνον δέν 

όπισθούρομοΰσιν, έστιν ότε δέ καί αύξάνουσι, παρά τινι κράτει, 
όταν αί παραγωγικαι τής χώρας δυνάμεις άναπτΰσσωνται, 
όταν αι μηχανικαί έφευρέσεις έπέρχωνται, όταν ή φειδώ έ/η 
έγκαθιδρύσει έν τώ κράτει τά εύαγή της ιδρύματα, όταν ό 

πληθυσμός όσημέραι αύξανη καί όταν τέλος τό νόμισμα έκπί- 
πτη είς τήν αξίαν του. Παρ’ ήμϊν όμως ούδέν τούτων έγένετο, 
όπως αύςήσωσι τά έσοδα τής χώρας, καί δέν πιστεύομεν μέν 

έν συνειδήσει νά έγένετο παρά τοΰ έπί τών Οικονομικών 
ύπουργοϋ, ένώπιον τών άντιποοσώπων τού έθνους, ή τοιαύτη 
άνακοίνωσις, άλλ' άποροΰμεν πώς, ώσεί δι’ ένός στόματος, δέν 

άντέλεξαν οί κ.κ. βουλευταί, ότι οί ψηφίσαντες αύτούς έκλο- 
γεΐς των, καθώς καί οί καταψηφίοαντες αύτούς, είς όλους τούς 
νομούς τοΰ βασιλείου μας ανεξαιρέτως, τυγχάνουσιν ύπέρ τό 
δέον καταπεπονημένοί ώς έκ τής υπερβολικής καί δυσαναλό
γου πρός τάς δυνάμεις των φορολογίας καί οτι έκ ταύτης ύπέρ 
ποτέ ύποφέρουσι σήμερον. Ώς άπόδειξιν δέ τοΰ διϊσχυρισμοΰ 
ήμών έ'χομεν άφ'ένός μέν τά; ποινικά; καταδιώξεις, άς ύφί- 
στανται οί ένεκεν άνε/είας άδυνατοΰντες νά πληρώσωσι τούς 
φόρους των, άφ' έτέρου δέ τάς εισπράξεις 500,000 δρχ. ώς 
πρόσθετον τέλος τών μή δυνηθέντων εγκαίρως νά προσέλθωσιν 
ένώπιον τών δημοσίων είσπρακτόρων. Άποτέλεσμα τής βαρείας 
φορολογίας είναι άκόμη ή ύύωσις τοΰ τόκου, ή στασιμότη; τών 
ΰποθε’σεων έν γένει, ή μή έπέκτασις τής καλλιέργειας, αί με
ταναστεύσεις, ή μή αδξησις τοΰ πληθυσμού καί ό πολλαπλα
σιασμός τών πενομένων. Τά δέ δυσάρεστα ταΰτα άποτελέσματα 
τής βαρείας φορολογίας είσί φυσική συνέπεια, ήν παραδέχεται 
ή έπιστήμη, καί διά τοΰτο ούδένα δέον νά έκπλήττωσιν.

Ή λογική καί δίκαια φορολογία έχει καί Sv όριον, οπερ οί 
συνετοί νομοθέται όφείλουσι νά μή ύπερβαίνωσι. Τό όριον τοΰτο 

ποικίλει κατά χώρας. Κατά τόν σοφόν οικονομολόγον κ. Le- 
rov - Beaulieu, ώς άνώτατον δριον φορολογίας δύναται νά ή 
έκεΐνο καθ'ό αύτη αναλογεί πρός 10—12 τοΐς ο/ο έπί τοΰ 
καθαρού εισοδήματος. Ή φορολογία μάλιστα αύτη δύναται νά 

θεωρηθή βαρεία. Ώς δίκαιον μέσον όρον ό είρημένος συγγρα- 
φεύς παραδέχεται τήν αναλογίαν τών 5 — 6 τοΐς ο/ο. 'Ώστε 
παρ'ήμϊν, φορολογία, δι’ ής ήθελεν είσπράττεσθαι έκ τής κα
θολική; καθαρά; τών φορολογουμένων προσόδου πλέον τών 5 
ή 6 τοΐ; ο/ο, τυγχάνει υπερβολική καί συνεπώ; δυσανάλογο; 
διά τάς δυνάμεις τών φορολογουμένων. Παρ' ήμϊν πίνακες εμ- 

φαίνοντες τό ολικόν ποσόν τή; τοΰ κράτους καθαρά; προσοδου 
δέν ύπάρχουσιν. Ύπολογίζεται όμω; ή πρόσοδο; αύτη έν συν· 
όλω κυμαινόμενη μεταξύ 550 έως 650,000,000 δραχ. κατ
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Ιτος,και επειδή ό προϋπολογισμός τοΰ κράτους ήμών άνέρχεται 
είς 97 σχεδόν έκατομμύρια δραχμών, επεται δτι έπι τής προ
σόδου άναλογεΐ φορολογία IG τοΐς ο/ο, τοΰθ’ όπερ δέν συμβαίνει 

ούτε έν Γαλλία, δπου υπάρχει ή βαρυτέρα σχεδόν φορολογία.
Έν τούτοις, άν και ή τών οικονομικών ήμών πραγμάτων 

κατάστασις είναι τοιαύτη, δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι έχομεν 
καθήκον άπαραίτητον, νά φροντίζωμεν πάσαις δυνάμεσι περί 
τής έκπληρώσεως τών υποχρεώσεων ήμών. Μόνον διά τοΰ 
τρόπου τούτου Οά άποδείξωμεν ότι ζώμεν. Άλλ’είναι άρά γε 
δυνατή ή έπι μακρδν άκόμη έκπλήρωσις τών υποχρεώσεων τού

των, άφοΰ πάντες συμφωνοΰσιν έπι τό δτι ή παρούσα φορολο
γία είναι βαρυτάτη, καί δτι ή είς τδ μέλλον άπόδοσις τών φό
ρων μέλλει πολύ νά καθυστέρηση ; Τοΰτο άκριβώς έχων ΰπ'5- 
ψει δ έπί τών Οικονομικών υπουργός έδήλωσεν, δτι διά τών 
νέων αύτοϋ συνδυασμών, ήτοι τής χαταργήσιως των χρτ.ω.1υ- 
σ/wr δανείων τινών, έπί τοΰ παρόντος, καί τής άρσιως τής 

άναγκαστικής χυκ.ΙογορΙας έν τώ μέλλοντι, θέλει άναπληρώ- 
σει τά έν τώ είσαγομένφ προϋπολογισμώ καί τοΐς μέλλουσικενά. 
Ώςισωςένθυμοΰνται οί ήμέτεροι άναγνώσται, έξετάζοντες προη
γουμένως τδ μέτρον τοΰτο, οπερ άνεφέρετο καί είς τδ οικονο
μικόν πρόγραμμα τής άντιπολιτεύσεως, δέν παρεδέχθημεν μέν 
αυτό ώς χρεοκοπίας προοίμιον, όπως τινές τών πολιτευμένων 
διϊσχυρίσθησαν, άλλ' ώς τελευταίας ανάγκης μέτρον, συμφώ

νως τοΐς παρά τής οικονομολογικής έπιστήμης τεθειμένοις κα- 
νόσι. Κατά τδ παρελθόν όμως έτος καταδι/.ασάσης τής Βου
λής τδ μέτρον τοΰτο, ίσως διότι ένόμιζε τότε, δτι τδ κράτος 
ήμών δέν εύρίσκετο ε’ις τό σημεϊον τής παραδοχής τών τελευ
ταίων μέτρων, κατά δέ τδ τρέχον έτος νομιζουσης αύτό έκ 

τών ούκ άνευ, εν έκ τών δύο πρέπει νά παράδεχθώμεν, ή ότι 
ή οικονομική τής χώρας κατάστασις μετεβλήθη έπί τά χείρω 
έντύς τοΰ τελευταίου τούτου έτους, ή δτι έπιπολαίως έξετά- 
ζονται τά σπουδαιότατα ταϋτα οικονομικά ζητήματα, διότι 
είναι πασίδηλον, οτι ή έπ’ι εν έτος αναβολή τής παραδοχής 
τοΰ μέτρου τής καταργήσεως χρεωλυσίων τινών έζημίωσε 
τδ κράτος ούκ δλίγα έκατομμύρια.

Καί πάντες μέν εύχόμεθα, όπως ή έν τώ μέλλοντι άπόδοσις 
τών φόρων έπικυρώση τάς χρηστάς ελπίδας τής κυβερνήσεως, 
διότι τοιουτοτρόπως, προϋποτιθέμενου μάλιστα, ότι Οά ζώμεν 
εν ομαλή καταστήσει, δσον άφορα τήν εξωτερικήν πολιτικήν, 
έάν έξασφαλισθώσι τά ισοζύγια, ή έστω και έάν έζακολ υθή- 
σωσιν ύφιστάμενκ μικρά τινα και άβλαβή ελλείμματα, ύπάρ- 
χει πιθανότης δτι, μετά τινα έτη, ή παρούσα κακή κατάστα- 
σις τών οικονομικών τής χώρας πραγμάτων ίσως βελτιωθή, 
άν κα'ι πολύ φοβούμεθα ότι ό έλληνικδς λαός δέν θά ύυνηθή να 
άνθέξη είς τό ίσχύον καταθλιπτικδν σύστημα τών φόρων, οϊτι

νες έύηφίσθησαν κατά τά τελευταία έτη, και συνεπώς ύπο- 
πτευόμεθα ότι, έάν ή σειρά τών ελλειμμάτων άναφανή έκ νέου 
έπί τοΰ πίνακος τών προϋπολογισμών, ή παροΰσα κατάστασις 

Οά μεταβληθή έπί τά χείρω.
Διά τούς λόγους τούτους θεωροΰμεν έπί του παρόντος άναγ- 

καιοτάτην τήν διαορύθμισιν τοΰ φορολογικού ήμών συστήματος 
είς τρόπον ώστε, χωρίς νά αύξομοιωθή τδ υλικόν ποσδν τών 
προϋπολογισμών, άφοΰ τοΰτο θεωρείται απαραίτητον πρύς έκ- 
πλήρωσιν τών πρδς τούς τρίτους ιερών ήμών υποχρεώσεων, 
νά κατασταθώσιν όμως έτι βαρύτεροι οί φόροι εκείνοι οί προσπί- 
πτοντες σήμερον έπί τών εύπορούντων, πρός άναγκαίαν άνα- 
κούφισιν τών γεωργικών καί έργατικών τάξεων, ήτοι νά γίνη, 
έν άλλαις λέξεσι, παραδεκτόν σύστημα δι' ού, χάριν έλαττώ- 

σεοις τών φόρων τών άποτιωμένων νΰν παρά τών φορολογου
μένων έκείνων, οϊτινες άποτελοΰσι τάς προσμνησθείσας τάξεις 
καί οϊτινες πραγματικές, ώς άπεδείξαμεν, ύποφέρουσι σήμε
ρον, ήθελεν έπιβληθή βαρυτέρα έπί τών εύπορούντων φορολο 

για. Μικρά προς τοΰτο μελέτη έπί τών φορολογικών συστη
μάτων άλλων ευρωπαϊκών κρατών, γινομένη έπισταμένως παρά 
τών αρμοδίων, δύναται νά υπόδειξη τούτοις τά σημεία,έυ' ών 
εύκολον είναι νά έφαρμοσθώσι καί παρ' ήμΐν αί άναγκαΐαι αύ
ται τροποποιήσεις. Αί κζτηγορίαι τών φό-ων, έφ' ών δύνανται 
οί αρμόδιοι νά έφαρμόσωσι παρ' ήμΐν τζς φορολογίκάς ταύτας 
μεταρρυθμίσεις, δέν σπανίζουσ;’ παράδειγμα έστω τδ ζνισο< του 
δασμολογίου, όπερ δέν στηρίζεται έπ'ι τής πραγματικής άξίαν
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τών φορολογουμένων ύλών, άλλ' έπί του εΐδους(Ι), ή φαινο
μενική μόνον φορολόγησις τών ειδών τής πολυτελείας, ή μη 

φορολογία τών χοημζτιστικών πράξεων κλπ.
Έκτός όμως του μέτρου τούτου, άναγκαΐον εΐναι νά κατα- 

βληθή σύντονος φροντίς προς άνάπτυξιν τών παραγωγικών της 
χώρας δυνάμεων, έφ’ ών εις διάφορα φύλλα τής Oixorojtcxijc 

Έπιθιωρήιιως ένδιετρίύαμεν, πραγμζτευθέντες περί γεωργικών 
τραπεζών, περί έμύυχώσεως τής ναυτιλίας, περί αγροτικών 
ζητημάτων, περί τής άναπτΰζεως μόνων τών απολύτου άνάγ- 
κης μέσων συγκοινωνίας, τής έμπνεύσεως είς τόν λαόν τών 
λαμπρών Αποτελεσμάτων τής φειδοΰς, διά. τής συστάσεως τών 
Αναγκαίων ταμιευτηρίων κλπ., κηρυχθέντες πρό παντός ύπέρ- 
μα/οι τής έπί τό οίκονομικώτερον άκόμη διοικήσεως τής /ώ
ρας καί ζητήσαντίς νά περιιρισθώσιν αί δαπάναι πρός εϊ'σπρα- 
ξιν τών φόρων άντί τής σήμερον υπερβολικής δαπάνης τών 

10,000,000 δρχ. (2) και νά καταργηθώσι πόλλαί περιτταί 
θέσεις ύπαλλήλων, τής αμφιβόλου έργασίας τών οποίων ούδε- 

μίαν έχει άνάγκην ή ύπηρεσία (3).
Έπιμένομεν έν τέλει φρονοΰντες, ότι ήπατρίς ήμών, διά πα

σών τών δυνατών οικονομιών καί δι' αύτών καί μόνων, έάν ή 
είοηνική κατάστασις τών πραγμάτων έξακολουθήση έπί τινα 
άκόμη έτη, θά κατορθώση νά διόρθωση τά οικονομικά της.

(1) Άποσ ταλέντων ήμΐν έκ Παρισίων οΰο ριπιδϊων (iiventails', ών 
τύ μέν ήτο τξ'.ας 1200 φργ·, το οί 200 γ?γ·> ί υτοτέρων όμως κατί- 
σκευκσμένων έζ πτΐρ'η όπληρώθη διά τύ πρώτον. κα')ώ: ζαί διά τό 
δεύτερον, τό αυτό τελων-.vzbv τέλ'.ς. Ώσν.ύτω; 3T άμαξαν δί-ροχον, 
άξίας 'ι,ΟΟΟ δρχ., Οά -ύ.ηρωθη -,έλο: !<Ί0 δρχ., ένώ διά-.ετράτροχον, 
άξίας 1000 δρχ., θά άπυτιΟή -έλος 300 δρχ. ΊΙ δυσζ-.-ζζογίχ δ’χ.'τη 
συμβχίνίι έπί τών πλείστών ε'δών.

(?) 'Λλλχ/·/7 ή άναλογία τών δαπανών πρ'ο; εϊσπρχξιν τών φόρων 
δέν υπερβαίνει τΰ 3 - 7 ° 0. Παρ’ήμΐν αΰ-η υπερβαίνει τύ 10 ®/0·

(3) Τύ προτωπικϊ,ν τών ίπσυργ'ε'ων έπΆλχπλχσ-.Ζϊθη πρό τίνος άνευ 
εύλίγου αιτίας. Τύ ύπουργεϊον τών Οικονομικών ζχ-.ά το 1881 δέν είχε 
παρά ι*  μόνον υπαλλήλους, σήμερον ίμως αριθμεί 127. έκτός τών όΟ 
εκτάκτων. Σχετικοί λόγοι έξηγοδσι. π'ς συμβαίνει σήμερον, οτι διά 
τήν υπηρεσίαν τών επτά ύπουργείων ΰχπχνώντζι 38,000,000 δρ.περίπου.
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Οΰδεμία Αμφιβολία, ότι πλεϊστα οικονομικά λάθη έγέννησαν τό 
δυσάρεστου καθεστώς· Απέδειξες έστω ή δαπάνη τών τόσων 
έκατομμυρίων διά τήν όδοποιίαν καί τά άλλα δημόσια έργα, 
ών δέν Αρνούμεθα τήν χρησιμότητα, άλλα τών όποιων ήτο Απα

ραίτητος ή έπί τινα χρόνον Αναβολή τής έκτελέσεως. Πρός τί 
άλλως τε δύνανται νά ώφελήσωσι τά δημόσια ταΰτα έργα άμα 

ό λαός, καταπεπονημένος καί έξηντλημένος, ώς πραγματικές 
σήμερον είναι, αδυνατεί, επωφελούμενος έκ τής ύπάρξεως τών 
δημοσίων έργων, νά διαθέση τά Αναγκαία κεφαλαία πρός πα

ραγωγήν, άμα οί μέν γεωργοί στερούνται χρήματος π-.ός καλ
λιέργειαν τών χέρσων γαιών, οί δέ έργάται άμοιρουσιν έργα
σίας πρός Απόκτησιν τοΰ οργάνου εκείνου, οπερ τιθέμενων εις 
κυκλοφορίαν, συνεπιφέρει τήν γενικήν ευημερίαν ; Μήπως νομί- 
ζουσιν οί πολιτευταί ήμών, ότι αί έλληνιζαί γαΐαι μετεβλήθη- 
σαν πάσαι είς έπιγείους παραδείσους και φροντίζουσιν άπό 
τοΰδε, διά τής Αποξηράνσεως τών τελματωδών μερών, περί 

Αποκτήσεως νέων γονίμων γαιών, ή θεωρουσι τής οικονομικήν 
τής χώρας κατάστασιν τοσοΰτον Ανθήραν, ώστε εύρον συμφέ- 
ρουσαν τήν διάθεσιν τών ήμετέρων περισσευμάτων (!) πρός έκ- 
τέλεσιν τών πολυαρίθμων ζαί πολυμόρφων καΐ πολυδάπανων 
δημοσίων έργων ; Έκτός όμως τοΰ ότι παρεξετράπημεν τής 
παρά τής επιστήμης παραδεδεγμένης- άρχής, καθ' ην όπου κα
τασκευάζονται σιδηρόδρομοι, έκεΐ αί έθνικαί όδο'ι δέν τυγ/ά- 

νουσι τοσοΰτον μεγάλης χρησιμότητας, ένώ ημείς ταύτοχρό 
νως εϊς άμφοτέρας τάς δζπάνας ταύτας έξετέθημεν, δέν νομί
ζει πας τις, ότι ήτο μυριάκις προτιμώτερον τά δαπανηθέντα 
δια τάς οδούς καί τά αλλά ούχί τοσοΰτον έπειγούσης Ανάγ
κης δημόσια έργα νά έδαπανώντο πρός τακτοποίησιν τών εθνι
κών λ/σμών, ινα δυνηθώμεν ούτω καί μερίδα ικανήν τών χρεών 
τής επικράτειας να έξοφλήσωμεν καί τούς προϋπολογισμούς 
ήμών νά μή έξαγκόσωμεν είς τοιοϋτον βαθμόν ; Τά κράτη έξ 

άλλου, κατα τήν επιστήμην, τότε μόνον έχουσι καθήκον νά 
φροντιζωσι περί τής έκτελέσεως τών παρ’ αύτοΐς γενικής προό
δου δημοσίων έργων, όταν δύνανται διά τών ιδίων αύτών δυνά

μεων νά ύποστώσι τάς δαπάνας, ή όταν είναι βέβαιον, ότι αί
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προκυψουσαι έκ της έκτελέσεως ώφέλειαι μέλλουσι νά ώσι με- 
γάλαι καί άμεσοι. Άλλά παρ’ ήμϊν ούτε ή μία ούτε ή άλλη 
περίπτωσις συνέπιπτε, και διά τοΰτο νομίζομεν, ότι είς κακήν 
ώραν πάντα τά έκατομμύρια εκείνα διετέθησαν·

Μ’ ολην δέ την σωρείαν τών οικονομικών τούτων λαθών, νο
μίζομεν, οτι καθήκον πάντες έ'χομεν εγκαίρως κα'ι ένόσω έξακο*  

λουθεί ή ήρεμος αύτη έξωτερική κατάστασις, νά φροντίσωμεν 
έσκεμμένως περ'ι τής καταλληλοτέρας διαρρυθμίσεως τών οικο
νομικών τής χώρας διά τής τροποποιήσεως και έλαφρύνσεως 
τής βαρείας διά τάς γεωργικάς καί έργατικάς τάξεις φορολο
γίας, ώς και διά τής έλαττώσέως τών εξόδων τής έπικρατείας. 
Έξοχον οικονομικόν πνεύμα άνδρός παραδεχόμεθα, ότι είναι 
εκείνο δι' ού κατορθώνει τό παρ’ αύτοΰ διοικούμενον κράτος νά 
αύξάντ, τά έσοδα και νά έλαττώνη ταύτοχρόνως τό βάρος 
τών φόρων, τοΰθ' οπερ ή 'Αγγλία διά τών οικονομολόγων της 
κατώρθωσεν έλαττώσασα τούς φόρους της, έντός τής τελευταίας 
τριακονταετίας, κατά 300.000,000, καί αύξήσασα τά έσοδά 

της κατά 500,000,000. Ουτω λοιπόν μόνον, έχοντες και 
ημείς γνώσιν τοΰ μεγέθους τώ υφισταμένων κακών καί τών 
δεομίνων θεραπείας, θά δυνηθώμεν, μεταρρυθμίζοντες και οίκο- 
νομοΰντες, νά άτενίσωμεν εύθαρσώς πρός τό μέλλον, οπερ δυ

νατόν καί δι’ήμάς νά ή προοδευτικόν καί εύδαιμον.

Ε. ΕΜΙΙΕΙΙ’ΙΚΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑ ΦΙΣ

Ό άστήρ τής κορινθιακής σταφίδος ηρξατο άπό τίνος χρό
νου ώχο'.ών. Δέν προσέβαλεν είσέτι τά κλήματά μας ό ολέ
θριος φθε’ιρ τών ριζών τής αμπέλου, τούναντίον ή έπεκτεινο- 
μένη καλλιέργεια αύτής καλύπτει όσημέρως τάς πεδιάδας τής 
χώρας ήμών μέ τό ώραϊον τη; φύλλωμα. Άλλ' αν κα'ι δέν 
έχωμεν φυλλοξή:αν, ό δέ θεός ηύλόγησεν εφέτος τήν συγκομι
δήν ήμών, είναι ούχ’ ήττον βέβαιον,ότι φωνή κινδύνου ακούε
ται ήδη άπό πάσης οταφιδοφόρου γωνίας, κινδύνου ούχ'ι έξ
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έλαττώσέως, άλλ’ έκ πληθώρας σταφιδικής προερχόμενου.
Ή έσοδεία τοΰ 1888, ή χαιρετιζομένη έπ'αίσίοις κατά μή

να Αύγουστον, άπεδείχθη ατυχής, μας άφησε μέ τάς χρηστάς 
ελπίδας, υπό τήν έποψιν τής προσδοκωμένης εισαγωγής ξένου 
χρυσοΰ. Τρεις μήνες ήρκεσαν, ινα παριστάμεθα ήδη μάρτυρες 

τής άποτομωτέρας διαψεύσεως αυτών. Τό ποσόν τής παραγω
γής, έξ άρχής υπολογιζόμενου άνώτερον τοΰ τής προηγουμέ
νης, άπεδείχθη έκ τών πραγμάτων κατά πολύ άνώτερον, ύπε
ρέβη τά 360 έκατομμύρια λιτρών έ νετικών, ποσόν όπερ τό 

πρώτον ήδη αναγράφει ή ιστορία τοΰ σταφιδοκάρπου, άφ’ ής 

εποχής οί Σπόν και Ούέλερ περιέγραψαν τήν νηπιακήν ήλικίαν 

τοΰέμπορίου του. Αί τιμαι λοιπόν κατήλθον, τούτου ένεκα, 
άλλά δέν κατήλθον μόνον, κατασυνετρίβησαν ο,τι πέρυσι τήν 
αύτήν έποχήν έτιματο δρ. 240, σήμερον δυσκόλως απολαμβά
νει τάς 100. Είναι τοΰτο κρίσις καταφανής, άνεγνωρίσΟη δέ 
έπισήμως πλέον, ώστε δέν δύναται, ή νά προκαλέση τήν κοι

νήν τής χώρας προσοχήν. Δέν λέγω, ότι ή κρίσις αύτη είναι 
ή πρώτη, καθόσον καί ή ήμετέρα άκόμη γενεά δύναται νά άριθ- 
μήση δύο—τρεις τοιαύτας, ίνα μή είς άρχαιοτέρας άνατρέχω- 
μεν (1)· άλλ’ έκεϊνο, όπερ έξαίρει τήν σημασίαν τής ένεστώ- 
σης, είναι ή σπουδαιότης, ήν τό προϊόν τοΰτο έλαβε πρό δεκα
πενταετίας έν τή ήμετέρα παραγωγή, διδον τόν τόνον τής όλης 

οικονομικής κινήσεως, εί; σημεϊον τοΰ νά άπειλή εθνικήν άσφυ- 
ξίαν, εΐποτε ή κρίσις αύτη παρετείνετο. Τό τελευταΐον κτύ
πημα κατήνεγκεν ή έν Γαλλία προστατευτική άντίδρασις, απει
λούσα νά άποφράξη, ή νά στενεύση έπαισθητώς τήν μεγάλην 
δίοδον, ήν ήνοιξεν ύπέρ τοΰ προϊόντος ήμών τούτου ή εν τή 

χώρα εκείνη, ένεκα τής φυλλοξήρας, έλλειπής οινοπαραγωγή. 
Τί δέ σημαίνει ή γαλλική αγορά, κατανοεί τις ευκόλως, άμα

(1) 'Εν Άργοστολίψ τινων έν-.ιυτών συνέπεσε νάάνχγνώσω 
μολόγιον σταφιδοκάρπου τοΰ παρελθόντος κιώνο:. πχρετήρν,σχ δε δτι 
καί τότε, μέ τήν έλαχίστην παραγωγήν -’0 έζχτομμ. .ίων, συνέόχινον 
άπότομοι υποτιμήσεις, ζχτερχομίνης τής τιμής μέχρι τών 12 ζολλο- 
νάτων, ήτοι 72 δρ. παλαιών.
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λάβη ΰπ' οψιν οτι, κατά τί έτος 1886, άπερρόφησεν αυτή 

τον στρογγύλον άριθμόν 1 00 έκατομ. λιτρών.
Τίπαθόντες οί Γάλλοι ήρξαντο άπό τινων ενιαυτών προσβλέ- 

ποντες έχθρικώς πρός τύ προϊόν ήμών τοΰτο ; ’Έχουσι δίκαιον 
ή όχι, οΰτω πράττοντες, θά προβώσι, καί μέχρι ποιου ση
μείου, έν τή έχθρότητι των ταύτη, εϊσι ζητήματα, λίαν σπου
δαία, ή ώστε νά έπιληφθώμεν όλων τούτων έν τή μικρά ταύτη 

μελέτη. Ή κρατούσα γνώμη είναι, ότι οί άμπελοκτήμονες— 
διότι όλως ό θόρυβος προέρχεται έξ αυτών—δέν θά δυνηθώσιν, 
όσα καί άν διαθέτωσι μέσα, νά άποπνίξωσιν ολως τήν βιομη
χανίαν τοϋ σταφιδίτου οίνου, καί τοΰτο διά τόν άπλούστατον 

λόγον, ότι άνταποκρίνεται αΰτη είς άνάγκην αυτής τής Γαλ
λίας. ΙΙλήν, άφ’ έτέρου, είναι άναντίρρητον, οτι ή αγορά αΰτη, 
ή άπειλήσασα έπί τινα χρόνον νά ύποσκελίση τήν ’Αγγλικήν, 
θά έχη εις τό έξής δευτερεύουσαν σημασίαν. Θά μείνωμεν λοι
πόν πάλιν μέ τούς παλαιούς ήμών φίλους,τούς Αγγλους,καθό
σον ούτε τούς Γερμανούς, ούτε τυύς Αμερικανούς δυνάμεθα νά 

θεωρώμεν, πρός τό παρόν τούλάχιστον, ώς έγγυήσεις άσφαλους 
τοϋ προϊόντος ήμών καταναλώσεως. Τί σημαίνει τφόντι, μέ 
παραγωγήν 400 έκατομμυρίων, άγορά μή άφαιροΰσα έκ τοΰ 
μέσου τούλάχιστον 50 ;

Άφαιροΰντες ούτως έκ τής προκειμένης συζητήσεως τά άνα’ 
γόμενα είς άπώτερον μέλλον, μένομεν άποκλειστικώς πρό του 
ζητήματος, τί θά γίνη ή εσοδεία, ήτις, ακολουθούσα κατά 

πόδκ τήν έφετεινήν, Οά φέρη είς τό μέσον καί θά ρίψη είς 
τήν ούτωσΐ κολωβοθεΐσαν σταφιδικήν αγοράν, μετά έννέα μή
νας, έτερα 350, εί μή πλείονα, έκατομμύρια. "Αν, ώς είναι 
λίαν πιθανόν, περισσεύσωσιν έκ τής έφετεινής 70, θά εύρεθώ- 
μεν αληθώς πρό τοΰ αδιεξόδου, καθόσον 420 έκατομμύρια 
μόνον χαριζόμενα τοΐς καταναλωταΐς, δύνανται νά δαπανηθώ- 
σιν έντός δώδεκα μηνών. ’Αλλά, καί άν δέν πρόκειται νά τά 

χαρίσωμεν, άλλ’ απλώς νά τά πωλήσωμεν είς τάς εύτελεστά- 
τας τιμάς, άς ό μεταξύ ήμών συναγωνισμός έξ άνάγκης θά κα
νονίση, τό πράγμα καταντά τό αύτό, οτι δηλ. μεγάλη συμφορά 

άπειλεΐ τού; κτηματίας καί μετ’ αύτών τήν χώραν ολόκληρον.

Τό ζήτημα λοιπόν είναι, πρό πάντων, ζήτημα μέσων πρός 
ταχεΐαν ανακοπήν τοΰ ολέθριου ρεύματος τής ύποτιμήσεως, και 
τοΰτο ούχί τόπρώτον ήδη άπησχόλησε τόν κτηματικόν κόσμον.

"Ηδη άπό τοΰ έτους 1857 έρρίφθη εϊς τό μέσον έν Ηλεία 

ή ίδέα γενικοΰ τίνος τών παραγωγών συνεταιρισμού, συγκεν- 
τροΰντος είς ένιαίαν διαχείρισιν τό ποσόν ολόκληρον τής παρα
γωγής, καί διαθέτοντος αύτό, άναλόγως τών αναγκών τών 
ξένων αγορών, χωρίς νά έπέρχηται ό έπί έκπτώσει συναγωνι
σμός τών κατόχων, όστις έφέτος π. χ. κατεβίβασεν έν βραχεί 
τήν τιμήν άπό 200 είς 100 δραχμάς. Τό περισσεΰον Θά με- 
τεβάλετο εϊς οίνον, ή οινόπνευμα, ή, έν άνάγκη έσχάτη, κα'ζ 
θά κατεστρέφετο. Συγχρόνως, καί ύπό τό αύτό πνεύμα, έγραψε 
μακράν πραγματείαν ό συνταγματάρχης κ. Γενοβέλης (1). 
"Εκτότε ό σταφιδόκαρπός είδε καί καλάς καί κακά; ήμέρας, 
κατά τάς τελευταίας δέ ταύτας ή ίδέα τοΰσυνεταιρισμού προέ- 
κυπτεν έκάστοτε, άλλά δειλή και άπελπις, καθόσον, πρός ταΐς 
πρακτιχαΐς δυσχερείαις τοιούτου γενικοΰ συνεταιρισμού, προσε- 
τίθετο καί ή άντίδρασις τών ποικίλων συμφερόντων, άτινα ουτος 
ήθελε παραβλάψει. Έπήλθε κατόπιν ή φυλλοξήρα, καί μετ’ 
αύτής ούχί 7, άλλά 14 παχεϊαι δαμάλεις, αίτινες μάς έκα
μαν νά λησμονήσωμεν, ότι ύπάρχουσι κζί ίσχναί, καθ' ολον δέ 
τοΰτο τό διάστημα τό ένασ/ολοΰν όλους ζήτημα ήτον ούχί 
περί μείζονος έξοδεύσεως, άλλά περί μείζονος έμφυτεύσεως· 
λάθος βεβαίως καί λάθος μέγα, άλλ'ώς πρός τούτο «ό ανα
μάρτητο; βαλέτω λίθον». Οΰτω; έδιπλασιάσΟη μέν ή πα
ραγωγή, άλλά συγχρόνως ηύξησε καί ή παραγωγική δα
πάνη, ένεκα τής τού ημερομισθίου ύψώσεως, καί ηύξησεν είς 
βαθμόν τοιοΰτον, ώστε ή έπάνοδος τής τιμής τού σταφιδοκάρ
που εις τήν πρώτην αύτής ευτέλειαν νά άποτελίση αύτόχρημζ 
καταστροφήν τών κατόχων τών σταφιδαμπέλων, ενώ άλλοτε 
έμενε καί πενιχρόν τι καθαρόν εισόδημα.

(lj Αί σχέτιζα· πραγματεία·, τό;··.·/ τοϋ ζ. Γενοοέλη, ώς χαί τοΰ πα- 
τρός ήμών Θαλή Θεοδωρίοου, εϋρίσκονται ζζτχζεχωρημένα·.έν ταϊς 
έοημερίσιν «’Αθήνα» ζαί «Έλπίδι» τοϋ έτους 1857.
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Πολλά είναι τά κακά, όσα οί ίδιοκτήται και τό έμπόριον 
τής σταφίδος— τό άληθές, τό έντιμον έμπόριον — ύφίστανται 
ένεκα τών διαμέσων προσώπων, άτινα παρεμβάλλονται μετα
ξύ παραγωγού και καταναλωτοϋ, αληθείς κηφήνες έντρυφών- 
τες είς τό μέλι, οπερ άλλοι συνέλεξαν. Ό πόλεμος κατά τών 
προσώπων τούτων είναι τό σύνθημα της συγχρόνου κοινωνικής 
προόδου, καί πάσα νέα τάξις τών τοιούτων, τιθεμένη εκποδών, 

είναι κατάκτησις τοϋ πολιτισμού, άφαίρεσις ένός μεσοτοίχου, 
χωρίζοντας τόν λαόν άπό τής τραπέζης τής εύδαιμονίας. 
Άλλ’ ή Κυβέρνησις είναι άρά γε, ώς έπρότεινεν ό κ. Ξένος, 
ό κατάλληλος αντικαταστάτης τών διαμέσων καί ό άριστος 
έμπορος, ό δυνησόμενος καί κέρδη νά άσφαλίση δι’ έαυτόν κα| 
τούς παραγωγούς, καί τήν κατανάλωσιν τοϋ σταφιδοκάρπου 
νά διαδώση, διά τών ύπαλλήλων τοϋ μονοπωλίου, είς πάσαν 
γωνίαν τής αγγλικής γης; ΙΙερί τούτου επιβάλλεται, φρονοϋ- 
μεν, δισταγμός καί δισταγμός σπουδαίος, έκεΐνος δηλ., ον ή 

επιστήμη έξήνεγκεν περί τής καταλληλότητος τών κυβερνή
σεων πρός έμπορικάς επιχειρήσεις, καί ή πείρα τρανώς επιμαρ

τυρεί.
Άλλ’ άν τό σύστημα τοϋ κ. Ξένου χωλαίνη, ώς πρός τό 

μέρος τοΰτο, έ'φερεν ούχ ήττον είς το μέσον μίαν ιδέαν, τήν 

ιδέαν τοϋ μονοπωλίου, ήν, μεθ' όσην καί άν έ'χη τις αποστρο
φήν προς τά μονοπώλια, πρέπει καλώς νά μελετήση, πριν ή 
τήν απόρριψη. Ή ελευθερία είναι τωόντι αγαθόν μέγα, είναι 
δώρον θεού, άλλ’ έν παντί καί πάντοτε συμβαίνει, ώστε νά 
θυσιάζηται μέρος αύτής, πρός έξασφάλισιν άλλων άγαθών καί 
ένταΰθα λοιπόν τό μονοπώλιον έ'σται θυσία αύτής, άλλά Ου
σία άναγκαία. Καί δια να πεισθ/5 τις, ότι δέν είναι τόσον τερα
τώδες τό πράγμα, οσθν φαίνεται, διά τό καινοφανές, αύτη ή 

ύποχρεωτική διά τόν παραγωγόν πώλησις τοϋ προϊόντος του 
είς ώρισμένον πρόσωπον, καί έπί ορισμένη τιμή, άς λάβη ύπ’ 
δψιν καί άναλύση εις τήν άπλουστέραν μορφήν του έν άλλο 
προνόμιον, μεθ’ ού έξωκειώθημεν ένεκα τής έξεως, τό προνό- 
μιον, λέγω, τό τραπεζικόν. Τί άλλο ειπεν ό νόμος, δ χορη- 
γήσας είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν π. χ. τό προνόμιον τής άπο- 

κλειστικής έκδόσεως τραπεζογραμματίων, ή ότι ό κάτοικος 
τής Ελλάδος, έπί τόσας δεκάδας ενιαυτών, δέν δύναται ή νά 
δανείζηται ΰποχρεωτικώς τά χρήματα προς 8 τοΐς " θ ; Αλη
θώς δέν τό είπε ρητώς, άλλ’ ό νομοθέτης έγνώριζεν άριστα οτι, 
ένεκα του προνομίου, ό πρός τήν Τράπεζαν συναγωνισμός κα
θίστατο αδύνατος, ώστε νά έλπίζηται σύν τω χρόνοι κυκλοφο
ρία κεφαλαίων εύθηνοτέρων. " ιν πάλιν οί έν άνάγκη δανείου 
διατελοϋντες έ’χωσι τήν τυπικήν ελευθερίαν, άν θέλωσι, νά μή 
δανεισθώσι παρ’ αύτής, τήν αύτήν ελευθερίαν θά έχη καί ό 
παραγωγός, ύπό τό νέον μονοπώλιον, ήτοι νά φύλαξη τόπροϊόν 
του είς τάς άποθήκας του, ή, άν προτιμά, νά τό ρίψη. Καί 
ουδείς μέν άγνοεΐ, που ευρίσκει τήν έαυτής δικαιολογίαν ή χο
ρήγησες τοϋ τραπεζικού προνομίου’ ήτο ανάγκη εθνική τό 
πιστωτικόν εκείνο ίδρυμα, οπερ περιέθζλψε τήν έν σπαργά- 
νοις διατελοΰσαν εθνικήν παραγωγήν. Άλλά δέν είναι άραγε 

έπίσης έθνιαή άνάγκη νά άσφαλισθή ύπέρ τοϋ παραγωγού λο
γική τις τιμή, άνταποκρινομένη είς τήν παραγωγικήν δαπάνην 
καί άφίνουσα αύτώ καί μικρόν περίσσευμα, χάριν τοϋ άρτου 
του ; Ό κίνδυνος μάλιστα έπί τοϋ προκειμένου, είναι μεγαλεί- 
τερος έκείνου, ον θα διέτρεχον οί παραγωγοί, άνευ τής Εθνικής 
Τραπέζης, δια τόν άπλουστζτον λόγον ότι τότε μέν θά είχε 
τύπον αρνητικόν, έν ώ ήδη φέρει τόν θετικώτερον, καί διά 

τούτο αίσθητότερον έν τοΐς άποτελεσμασι, τής καταστροφής 
προσοδοφόρων φυτειών, έν αίς ενέχονται τά συμφέροντα τών 
2/3 τούλαχιστον τών κατοίκων τής έπικρατείας, ώς καί όλων 

τών πιστωτικών · αταστημάτων. "Ανευ κανονισμού τίνος τών 
άφορώντων τήν πώλησιν τοϋ προϊόντος τούτου καί τήν τα
κτικό τέραν είς τήν αλλοδαπήν άποστ λήν του, ή άποσόβησις 
τοΰ κινδύνου είναι αδύνατος- είς τούτο συμπίπτουσιν αί γνώ- 
μαι όλων τών άπό τριακονταετίας έγαυψάντων έν τή πρακτι 
κή μελέτη τοϋ ζητήματος. Τί άλλο είναι τωόντι καί ό συ

νεταιρισμός απάντων τών παραγωγών, ή μονοπώλιον, είς ο θά 
ύπεβάλλοντο ούτοι έκουσ.ως ;

Ηθη, αν εκ τής άρχαιοτερας ίόεας τοϋ έκουσίου συνεται
ρισμού τών παραγωγών άφαιρέση τις καί λάβη τήν έν αύτώ 
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περιεχομένην τοΰ μονοπωΛΙου\ καΐ έκ τής νεωτέρας,
ήτοι τής τοϋ κ. Ξένου, λάβν) τήν άρχήν τοϋ ro/iofatixov χα· 
ταγαγχΛομον, «φίνων χατά μέρος τί κυβερνητικόν μονοπώ
λιον, ίσως πρόκυψη εϊς φως σύστημά τι πρακτιχώτερον, οπερ, 
χωρίς νά ήναι βεβαίως τέλειον, πάντως •χ παρείχε μείζονας 
ελπίδας έπιτυχίας. Ύποθέσωμεν οτι διά νόμου κηρύσσεται 
προνόμιον Αποκλειστικόν ή έκ τών έλληνικών λιμένων έξαγωγή 

της Κορινθιακής σταφίδος, ύπέρ έχείνης τής έταιρίας, ήτις 
ήθελε προσφέρει ήμΐν τήν μεγαλειτέραν χατά χιλιόλιτρο*  τι
μήν, υποχρεωτικήν δι’αύτήν έπ'ι μίαν πενταετίαν, ή κα'ι πλειό- 
τερον, άν προτιμά τοΰτο (α). Τί ήθελεν εμποδίσει τότε τήν 

εύρεσιν πολλών μεγάλων κεφαλαιούχων, προθύμων νά συνα- 
γωνισθώσιν ; Διά τοΰ νομοθετικού μονοπωλίου ή έταιρία αΰ
τη ήθελε διαθέτει, κατά τί δοκοΰν αύτή, ολην τήν παρα
γωγήν προϊόντος, οπερ αύτό καθ’ έαυτό πάλιν αποτελεί φυτι
κόν τής Ελλάδος μονοπώλιον, ώστε νά μή φοβήται τόν ξένον 
συναγωνισμόν. Ούδένα λοιπόν θά διέτρεχεν αΰτη έκτακτον κίν
δυνον, έάν τά κεφάλοβα, άτινα βλέπομεν είς τόσας λίαν έπι- 
κινδύνους έπιχειρήσεις συρρέοντα καθ’ έκάστην, δέν θά καθυστέ. 
ρουν βεβαίως έπι τής προκειμένης. Μάλιστα ή προνομιούχος 
αΰτη έταιρία θά ήδύνατο νά άπασχολήση καΐ διαρκέστερον τά 
κεφάλαιά της έν ταϊς σταφιδοφόροις έπαρχίαις, άναλαμβά. 
νουσα έν ταύτώ, καΐ έξασκοΰσα καΐ τό προνόμιον τής συστά
σεως γεωργικής κα'ι κτηματικής τραπέζης, ώστε κατά τήν 

έποχήν τής συγκομιδής νά συμψήφιζα, είς τό τίμημα τήν πρός 
καλλιέργειαν πίστωσιν, ής τέως άπελάμβανε τόν τόκον, νά 
ένεργή δηλ. έν μεγάλω κύκλω και έπ’ ώφελεία αύτής καί τού 
παραγωγού ο,τι νΰν πράττουσιν είς καταστροφήν αύτού οΐ διά-

(α) Λέγω πενταετίαν, διότι πάσα προσφορά θά γίνη βεβαίως έπί τή 
βάσει τής ίνεστώσης παραγωγής, νέχι δέ φυτεία·, δυνίμινχι νά άνα- 
τρίψωσ·. τούς -υπολογισμούς τών ποοσφερτών μόνον μετά 5—6 έτη δύ- 
νχντχι νά γϊνωσι πχρχγωγικχί. Περιττόν δέ νά προστεθή, δτι χχί υπε
ραξία τις θέλει χανονισθή ύπέρ τών προνομιούχων έν ποιότητι επαρ
χιών Αίγιου, Κόρινθου, Πατρών.
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μέσοι, καΐ νά καρποϋται οΰτω διπλά κέρδη, διά τών ιδίων 
δαπανών διαχειρίσεως (’).

Άμφότεραι αί άνάγκαι αύται, ήτοι ή τής έπιρρώσεως τής 

κτηματικής πίστεως κα’ι τής διασώσεως από τοϋ όλεθρον» τής 
ύποτιμήσεως τής σταφίδος, έάν συγχρόνως ικανοποιούντο, θά 
ένεβαλλον νέαν ζωήν είς τήν εθνικήν παραγωγήν, ό δέ ειση
γητής τοΰ σχετικού νόμου θά ήτο αληθής εύεργέτης τής χώ
ρας. Μή πλανώμεθα, έξ ατομικής πρωτοβουλίας ούδέν γενναίου 
δύναται νά πηγάση παρ’ ήμΐν· έχομεν ανάγκην ώθήσεως διά 

τής παρεμβάσεως τοϋ κράτους· είναι τούτο ό κλήρος πάντων 

τών λαών τών άρτι έκ μακρας έξελθόντων δουλείας, έ'νθα δυσ
πιστία τις υπολανθάνει πάντοτε μεταξύ τών ατόμων, διά τήν 
χαλαρότητα τού ηθικού δεσμού, ώς παρετήρησε κράτιστος οι
κονομολόγος, θιασώτης δέ τής έλευθερίας ανεπιφύλακτος, καί 
έν τή έστία αύτής γεννηθείς, ό Στουάρτ Μίλλ. "Οθεν, άν ύπο- 
κύψωμεν καΐ ήμεΐς είς τοϋ καταναγκασμού τήν άρχήν, Οά πρά- 
ξωμεν τδ συνετώτερον έργον, κα'ι θά άνοίξωμεν είς τδ ήμέτε- 

ρον προϊόν νέας διεξόδους, καθόσον ούδεμία αμφιβολία ότι ή 
έταιρία τού μονοπωλίου, κραταιά είς τάς ένεργείας της, και 
ύπδ τοΰ συμφέροντος παρορμωμένη θά πράξη έπιτυχώς, καΐ ώς 
πρδς τούτο, δ,τι τά άτομα, καΐ μέ τάς άρίστας διαθέσεις,άδύ- 
νατον νά έπιτύχωσιν, ένεκα τής τών μέσων Ανεπάρκειας. Εν
ταύθα δέ ευρίσκει τήν έαυτής άντίκρουσιν ένδεχομένη τις άν- 
τίρρησις, ότι δηλ. έταιρία, είς χεΐρας της έχουσκ τδ μονοπώ
λιον, θά ύψωση ύπερβολικά τάς τιμάς, έπ’ι παρεμποδίσει τής 
καταναλώσεως, καθόσον ούδέν τδ πιθανολογούν ότι αΰτη θέλει 
προτιμήσει τήν στενήν οδόν τών υψηλών τιμών, καΐ μικράς έξ·- 
δεύσεως, άντί νά στηρίξη τδ οικοδόμημα αύτής έπΐ τών εύ- 

ρειών καΐ ασφαλέστατων βάσεων διαρκούς καί μεγάλης κατα
ναλώσεως, έπΐ τιμή μετριωτέρα. Διά τήν εταιρίαν θά ήναι 
Αρκετόν, ότι αύτή θά ?χζ, τήν έξουσίαν τοϋ κανονισμού τής 

τιμής, ώστε νά καρπώται πάντοτε καλά κέρδη, πρδς τί νά

(I) Ίΐ 8λη τής σταφίδος άξια δέν υπερβαίνει τά 70 έκατομ. δραχ
μών, διά δέ τάς πρβκαταβολάς τή; καλλιέργειας θά ήρκουν καΐ 20 μό
νον, άτινα θά εθετον ούτως είς κίνησιν όλον τον μηχανισμόν.
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ύπερβή τό μέτρον, έπ'ι προσεχεΐ κχΐ βεβκία τινι βλάβη έπε- 
λευσομένη ένεκζ τοΰ περιορισμού της κατζναλώσεως ;

Δέν έννοοΰμεν νά λύσωμεν ένταΰθα όλζς τάς δυνατάς αν
τιρρήσεις, ούτε είς λεπτομέρειας νά κζτέλθωμεν ’ δι’ ήμάς Αρ
κεί τί άσφαλές της άρχής και ή έπεέγοικα άνάγκη τής έφαρ- 
μογής της, περί τής τελευταίας μάλιστα φρονοΰμεν δτι δεν 
έπιτρέπεται διπλή γνώμη. ΊΙ Ελλάς κατέστη ήδη χώρα κατ’ 
έξοχήν σταφιδοφόρος" είς την έξουσίαν της ήτον ίσως νά μη 
γίνη τοιαύτη,άλλ’ αφού άπαξ έγένετο, δέν τή είναι έπιτετραμ- 
μένον νά παύση ούσα. Ούτε πρόκειται περί συμφερόντων ώρι- 
σμίνης τάξεως, ήτοι τής των κτηματιών, ϊνα άφίση τις αύ- 
τοΐς τήν φροντίδα νά ρυθμίσωσι τά καθ’ έαυτούς. Ή τύχη τής 
σταφίδας ενδιαφέρει πάσας τάς τάξεις, καί ιδίως τήν εργατι
κήν, καθόσον, άν ό βίος τής πολυπληθούς ταύτης τάξεως κα
τέστη από τίνος ήδη χρόνου άνθρωπινώτερος, τά πρός του το 
μέσα παρέχουσιν αί σταφιδοφόροι έπαρχίαι, έν αις εύρίσκουσ( 
καλόν ημερομίσθιον καί των λοιπών επαρχιών τής Ιίελοποννή- 
σου και Επτάνησου ci έργάται, προσερχόμενοι καθ’ ώρισμέ- 
νας έπο/άς καί άποκομίζοντες αρκετόν χρηματικόν έφόδιον, 
δι’ ού συνήθως και τούς φόρους αυτών πληρώνουσιν. Ό μερι 
μνών λοιπόν περί τής σταφίδος μεριμνά περί τοΰ άρτου τοΰ 
έργατικοΰ λαού, δεν άρκεϊ δέ νά εύρίσκη ούτος τόν άρτον εύ- 
θηνόν, δέον νά έχη και τά μέσα νά τόν άποκτήση. Έν Ρωσ- 
σία βεβαίως ό σίτος είναι εύθηνότερος, ή εις παν άλλο μέρος 
τής Ευρώπης, άλλ’ ό λαός αγνοεί τήν γεΰσίν του, καίτοι καλ
λιεργώ'/ αύτόν. ΙΙαρ’ ήμϊν, άν μέγα μέρος τοΰ λαοϋ τρώγη 
σίτον ρωσσικον, ή απλώς σίτον, τούτο τό οφείλει κατά τά 
710 "βύλώχιστον είς τήν σταφιδοπχραγωγήν. 'ΌΟεν καί έκ 
τής αύξήσεως τής τιμής τής σταφίδος, άν έπέλΟη τοιαότη, 
πάντως Οά ώφεληΟή και ό εργάτης, άτε αύξηθησομίνων των 
πρός καλλιέργειαν έφοδίων των ιδιοκτητών, Οά λαβή μάλιστα 
έκ τής διαφοράς τήν μερίδα τοΰ λέοντος, ώς καί μέχρι τοΰδε 

γίνεται('). Αλληλεγγύη λοιπόν συμφερόντων, και άλληλεγ-

(I) Αρκεί πρό; ρ/,τ-'.ω-.ιν -·'> ότι εν στρέμμα απαιτεί ήδη
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γόη καταφανέστατη, ΰφίσταται μεταξύ τοΰ έλληνος ιδιοκτή
του καί τοΰ εργάτου, κα'ι ό φροντίζων περί τοΰ πρώτου φρον
τίζει άναντιρρήτως και περί τοΰ τελευταίου(').

Τό σύστημα μονοπωλίου, ούτω πως διεξαγομένου, δέν έχει 

αληθώς τό γόητρον έκείνου, οπερ ό κ. Ξένος προτείνει, καθό
σον τό τελευταΤον τούτο, ένψ εξασφαλίζει τώ παραγωγώ ανά
λογου τιμήν, επιφυλάσσει άφ' έτέρου καί όλα τά κέρδη, ών 
άπολαμβάνουσιν ήδη οϊ έν Έλλάδι καί 'Αγγλία έμποροι, ύπέρ 
του μονοπωλητοΰ δημοσίου. Άλλ’ άφ' ού τό έλληνικον δημό
σιον, έν συνειδήσει τής άνικανότητος αΰτοΰ, πρός διεξαγωγήν 
τοΰ μονοπωλίου, τό αποκρούει, διατί νά μή έξετάσωμεν άν 
ΰπάρχωσιν άλλοι πρόθυμοι νά τό άναλάβωσιν ; Επειτα έννοεΤ- 
ται, δτι ό νομοθέτης δέν θά έδέχετο είς συναγωνισμόν πρός 
άνάληύιν τής σπουδαιότατης ταύτης διαχειρίσεως πάντα έπι- 
θυμούντα νά δοκιμάση τήν τύχην του· θά άπή ιει εγγυήσεις, 
καί εγγυήσεις μεγάλας. "Αν έπιτύχωμεν τΟίσυτους σπουδαίους 
διαχειριστές, τόσον τό καλλίτερου δι’ ήμάς, έφθάσαμεν τόν 
ήμέτερον σκοπόν, τήν παρεμπόδισιν τοΰ έξευτελισμοΰ τοΰ 

προϊόντος ήμών. Τό κέρδος αύτό άρκεϊ ήμϊν, τό περιπλέον άς 
ώφΐληθή καί ή έταιρία. Άν πάλιν δέν έπιτύχωμεν, ούδεμία 
εντεύθεν ζημία, τό καθεστώς μένει άθικτον. Οΰδεΐς πρόκειται 
έκ των προτέρων νά άναλάβη υποχρεώσεις, ούτε τό δημόσιον.

δρ. 70 προ; καλλιέργειαν, παράγει δε μέσον όρον 500 λίτρα; σταφί
δος, ώστεή παραγωγική δαπάνη μ·.ϊς χιλιάδα; ανέρχεται ϊΐςδραχ. I ΙΟ.

(1) Ό μέγα; άνήρ, ·,’> λύγο·, δέν έ'χουσι σήμερον πλ’ΐϋτερον 
κΰρο; έν τή πολιτική, ή έν τή ο’.ζο·.ομ.ική επιστήμη, άγορεύων πρό 
τετραετία; έν τή Γερμανική Βουλή ύπίρ τον προστατευτικού των σιτη
ρών δασμού, δέν έδίστασε νά ‘.ποστηρΐςη, δτι ήτο προτιμώτερον διά 
τόν εργάτην νά φάγη τόν άρτον του κατά τι άκριβώτερον, ενεκκ του 
προστατευτικού δασμού, ή νά στερηθή ολω; των πρός άπόκτησιν αΰ- 
τοϋ μέσων, δ'π.-ρ θά ΐπήρχετο. άν ζατέπιπτινή μεγάλη κτηματική τά- 
ξι; τή; Γερμανία;, ή διατηρούσα τόν γεωργικόν πληθυσμόν. Οϊ λύγο' 
ούτοι έγζΛείουσι τήν μεγάλην αλήθειαν, δτι οι γαιοκτήται δέν ;ί/αι 
μόνον των ιδίων αυτών συμφερόντων έργάται, άλλ’ όργανα τή; κοινή; 
ευημερίας, μάλιστα έπΐ πολυτελών καλλιεργειών, <5; ή τή; άμπελοφυ- 
τείας, τή; καθ’ άλαν τον ενιαυτόν παρεχούτη; εργασίαν εΐ; τόν εργάτην. 
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ούτε οί ϊδιώταΓ μόνη ή άπσδοχή της προσφοράς θά δεσμεύση 

ήμας, ώς πρός την τιμήν, άλλά περί τούτου θά σκεφθώμεν, 
πριν ή άποφασίσωμεν.

‘Η άπ·ύις λοιπόν τοϋ ζητήματος, είς τό όξω σημίϊον εις ο 
πεοιήλθον τά πράγματα, είναι καθ' ήμας μία καί λίαν απλή’ 
χρεία αμέσου βοήθειας τής κινδυνευούσης παραγωγής. Τά μέ
σα τά πρός αύξησιν τής καταναλώσεως είσίν άριστα, άλλ' 
ούτε εις τήν εξουσίαν ήμών κεϊνται όλα, ούτε άμεσον αποτέλε
σμα δύνανται νά έχωσιν. Μόνον όταν μάθωσιν οί καταναλω- 
ταί, οτι ή στζφίς ήμών δέν θά τοϊς προσφερθή τοϋ λοιποϋ εις 
οίανδήποτε, έστω καί τήν εύτελεστάτην τιμήν, τότε Οά τήν 

πληρώσωσιν ήμϊν δσον πρέπει’ καί διά νά. μή τοϊς προσφέρηται 
άδιακρίτως, δέον νά δημιουργηθή εΖς χαί ιιύκος κάτοχος όλης 
τής εσοδείας, είτε μεγάλης είτε μικρας. Ή δημιουργία αΰτη 
δέν δύναται νά έπιτευχθή είμή κομοΛιτιχώς, καί είς ταΰτα 

συγκεφαλαιοϋνται αί όλίγαι γραμμαί αΐτινες προηγήθησαν. 
"Αν ήδη συγχρόνως διά τοΰ αύτοΰ νόμου λυθή καί τό ζήτημα 
τής περί ήμϊν καθιδρύσεως τής κτηματικής και γεωργικής 
πίστεως, τότε θά άποδειχθή μίαν έπί πλέον φοράν, ότι καί τά 
προνομία, ή μονοπώλια, εύρίσκουσιν έν τή οικονομική τών κοι
νωνιών οργανώσει τήν θέσιν ευεργετικής δράσεως.

Α. ΘΕΟΛΩΡ1Δ1ΙΧ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Πρό τινων ήμερων έγένετο λόγος έν τή Βουλή καί έζη- 
τήθησαν πληροφορία·, περί τών είς θάνατον ζζτζδικασθέντων 
άπό τής ΐδρύσεως τοΰ Βασιλείου εγκληματιών μετά γενικών 

παρατηρήσεων έπί τής παρ’ ήμϊν έγκληματικότητος. Μεθ' 
δλην τήν καθυστέρησιν τής στατιστικής παρ' ήμϊν, αϊ έξ 

αυτής πληροφορία·, είναι άλγειναί, συγκρινόμεναι πρός τάς 
τών άλλων έθνών. Κατά το ύπό τοΰ ύπουργείου τής Δικαιο
σύνης δημ.οσιευθέν κατά τάς αρχάς τοΰ λήγοντο; έτους στα- 
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πιστικόν δημοσίευμα, αί είς τά διάφορα κακουργοδικεϊα ήμών 
είσαχθεΐσαι έπί κακουργήματι κατηγορία·, πρός έκδίκασιν 
κατά τό 1887 άνήλθον είς 1308, μή λαμβανομένων ύπ' 
δψιν τών μήπω ε'ισζχθεισών καί έκείνων καθ' ών ούδεμία 
έγένετο καταδίωξις, έν Γαλλίοι δέ κατά τό 1886 αί είσαχ- 
θεϊσαι πρός έκδίκασιν έν τοϊς κακουργοδικείοις αύτής κα- 

τηγορίαι άνήλθον είς 3581. Έάν πρέπν) νά συγκοινώμεθα 

πρός τούς Γάλλσυς,έπρεπε νά έχωμεν, έν έναλογία τοΰ πλη
θυσμοΰ μας πρός τόν τής Γαλλίας, 179 μόνον κατηγορίας 
έπί κακουργήματι, αντί δέ τούτων έχομεν 1308 ήτοι τό 

έ.ττα.τ.Ιΰσιοκ.
Δυστυχώς ή στατιστική ήμών καθυστερεί μεχρις άχρ’Λ- 

στίας, διότι, έκτός τών απολύτων άριθμ.ών τών ε'ισζχθεισών, 
έκδικασθεισών ή άναβληθεισών κατηγοριών, ούδεμίαν άλλην 

πληροφορίαν δίδει ήμϊν. Ούτως έν Γαλλία παρετηρήθη τή 
βοήθεια τής στατιστικής, ότι ό αριθμός τών έπί κακουργή- 
ματι κατηγοριών άπό τοΰ 1871 καί έντεΰθεν μειοΰται κατά 
15 Ο|Ο. Αί είσαχθεΐσαι αύτόθι πρός έκδίκασιν κατηγορίαι 
άνήκον έξ ήμισείας είς έγκλήματα κατά προσώπων καί ιδιο
κτησιών. Έν τοϊς πρώτοις μέν έπικρατοΰσιν οί βιασμοί καί ή 
προσβολή τής αίδοΰς, έπομένων τών δολοφονιών, αναιρέ
σεων, παιδοκτονιών,έν τοϊς δευτέροις δέ ή κλοπή καί κατά- 

χρησις έμπιστοσύνης, έπομένων τών πλαστογραφιών, έμπρη- 
σμών,κιβδηλοποιίας κλπ.Ώς πρός τόν άριθμόν τών κατηγο
ρουμένων, άναλογοΰσιν 11 τοιοΰτοι έπί 100,000 κατοίκων 
ήτοι 1 έπί 8,620 κατοίκων. Παρετηρήθη ώσαύτως ή αποτε
λεσματική έπιροοή τής έκπαιδεύσεως έπί τών κατά τών προσ
ώπων ιδίως απευθυνόμενων έγκλημάτων, κατά 75 δέ τοϊς 
100 οί κατηγορούμενοι άνήκον είς τήν τάξιν τών ζνευμηδενός 
επαγγέλματος καί μηδένα έχόντων πόρον ζωής άνθρώπων. 
Ί'οιαύτας πληροφορίας δυστυχώς δέν δίδει ή στατιστική 

ήμών, ούτε περί τών έπαναπιπτόντων είς έγκληματικάς 
πράξεις.

Ώς πρός τό άποτέλεσμα τών έκδικασθεισών κατηγοριών, 
παρ’ ήμ.ϊν μέν έπί 1,172 τοιούτων 921 άπέβησαν καταδι-
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καστικαί ήτοι 78 ταϊς 100, έν Γαλλία δέ έπΐ 3,252 έκ- 
δικασθεισών κατηγοριών 2469 έγένοντο δεζταί ύπό τών 

ένόρκων, ήτοι '74 ταϊς ί00, οπερ δεικνύει, μεθ’ δσα καί άν 
λέγωνται περί τού εναντίου, οτι οι ήμέτεροι ένορκοι είναι 
αυστηρότεροι τών γάλλων συναδέλφων των.

Έκ τοϋ σταδίου τών έπί κακού.γήματι κατηγοριών με- 
ταβαίνοντες είς τα; φύλακας, παρατηρούμε·/, οτι οΐ έν ταϊς 

έλληνιζ.ζΐς φυλακαι; έζτίοντε; εγκληματικά; ποινζς άνήρ- 
χοντο κατά τόν Φεβρουάριον 1888 εί; 3,026, ?ν ώ ένΐύελ- 

γίω. κεκτημένω τριπλάσιον τοΰ ήμετέρου πληθυσμόν, οί έπί 
ζακουργήματι κζτάδ·.κοι. κατά τήν τελευταίαν στατιστι
κήν τοϋ 1880, άνήρχοντο είς 653. Οσον καί άν ύποτεθή, 
οτι ηΰςησαν άπό τοΰ |880 st βέλγοι κκτάδιζοι,δέν δύναται 
νά μεταβληθή ή φοβερά αναλογία τών καταδίκων ήμών, οϊ- 
τινε; άντί νά ήναι 2 19, έν συγκρίσει τού ήμετέρου πληθυ
σμού πρός τόν τοΰ Βελγίου, είναι ιϊεχατεερα.τάάσζοι, άνζλο- 
γοΰντος ένός καταδίκου έπι 660 κατοίκων!

Καί ταΰτα μέν ώ; πρός τά; έπί ζζζ.ουργήματι κατηγορίας 
καί τούς έπι ζζζ.ουργήματι καταδίκους. Έξετάζοντε; δέ 

τάς έπί πλημμελήμζτι κατηγορίας, παρατηρούμε·/, ότι καί 
έν Γζλ/ίζ αντί μειώσεω; υπάρχει αύξησις κατά 20 τοΐς ο|ο. 
11ζρ’ ήμΐν ή αύξησις αύτη είναι πολύ μεγζλειτέρα. άνερ- 
χομένη είς 33 ο|ο καθόσον, ένώ κατά τό I 886 είσήχθησαν 
είς τα διάφορα πλημμελειοδικεία 28.218 δίκαι, κατά τό 

183" αύται άνήλθον ε’.ς 42.1 15, ήτοι κατά 13,''97 περισ- 
σότεεζι. Έν Γαλλία κατά το 1886 είσή^ θησαν εϊ; τά πλημ
μελειοδικεία α’τή; I87,720 πλημμελήματα, άνζλογοϋντα 
1 έπί 213 κατοίκων, άναλόγως δέ τής ζλιμακος ταύτη; εδει 
παρ’ ήμ.ΐν νά είσήγοντο 9.386 πλημμελήματα πρός έκδίκα- 
σιν, άντί ομω; τούτων είσήχθησαν 42.1 15 ήτοι τό .τε/τα- 
Λ.ίάσιο)· περίπου, έν άναλογία ένός πλημμελήματος έπί 47 
κατοίκων! Έάν δέ ζ.ατεδιώκοντό παρ'ήμΐν,ώς καταδιώκον
ται εν Γαλλία, πολλαί πράξεις ώ; πλημμελήματα αυτόθι 
θεωρούμενα ώ; π. χ. ή αλητεία ι iigahuiiil.ige), ή έπαιτεία, 
ή αισχροκέρδεια feserotjnvrii·), παράνομος όπλοφορία, παρζ- 

βάσεις περί τήν ζυνηγεσίαν, τήν αλιείαν, τήν μέθην κτλ. 
άτινα αντιπροσωπεύονται κατά τήν γαλλικήν στατιστικήν 
δΓ 04,543 κατηγοριών, ό άριθμός τών έπΐ πλημμελήματι 
κατηγοριών θά έζισοϋτο, έάν δέν ύπερέβαινε τον ήμέτερον 
πληθυσμόν.

Έάν συγκρίνωμεν τόν άριθμόν τών έπί πλημμελήματι κα
ταδίκων έν ταϊς φυλακαι; Γαλλίας, Βελγίου καί Ελλάδος, 
άρυόμεθζ παράδοξα αποτελέσματα. Ούτω; έν'Γαλλία τήν 31 
Δεκεμβρίου 1884 έξέτιον έπανορθωτικάς ποινάς 39.595 ζ.ζ- 
τάδικοι,άναλογοϋντες 1 έπί 1010 κατοίκων,έν Βελγίφ 1869 

ήτοι 1 έπί 3215 κατ., έν Έλλάδι τόν Φεβρουάριον 1 88 
1 740 ήτοι 1 έπί 1150 κατ. Έπιτρζπείτω ήμΐν,να έχωμεν 
άμφιβολίας,όσον άφορα τήν ακρίβειαν τής στατιστικής τοϋ 

ήμετέρου ύπουργείου τής Δικαιοσύνης, διότι πώς είναι δυ
νατόν ένώ έζ. τών έκδιζζσθεισών 30,196 δικών 78 */,  τ-,ΐς 
100 άπεβησαν ζαταδικζστιζαί, νά σημειώνταί έν ταϊς φυ- 
λακαϊς μονον 959 καταδικασθέντες ύπό πλημμελειοδικείων ; 
Θά παρατηρηθώ ίσως,οτι τούτο προέρχεται έζ τών ολιγοη
μέρων καταδικών καί τών είς χρηματικά; ποινάς καί πρό
στιμα τοιούτων, πλήν τούτο συμβαίνει καί διά τά άλλα 
δύο εθνη,ών άνεφέρομεν τούς άριθμούς. Συνεπώς ή ή στατι
στική δεν είναι ακριβής ή μέρος τών καταδίκων έπί πλημ- 
μελήματι έζτίουσι τάς ποινάς αυτών έκτος τών φυλακών.

Και ή άνακοιτική δικαιοσύνη καθυστερεί παρ’ ήμΐν έν με
γάλη, δυσαναλογία. Ούτως έν Γαλλία κατά τό τέλος τοΰ 

1 S8G έ'μενον έκκρεμεϊς εί; χεΐρας τών ανακριτών 4,935 ύπο- 
θέσεις, παρ' ήμΐν δέ, οΐτινες δέν άποτελοϋμεν είμή τό εικο

στόν τή; Γαλλία;, αί εί; χεΐρας τών ήμετέρων ανακριτών 
έκκρεμεϊς ύποθέσεις κατά τό τέλος τοϋ 1887, άνήρχοντο εϊς 
διπλάσιου σχεδόν άριθμόν τών έν Γαλλία, ήτΟι εις 7,627.

II μεγάλη αύτη, έν άναλογία πρός τά πεπολιτισμένα έθνη, 
έγκλημζτικότης έν Έλλάδι δύναται νά δώσγ, αφορμήν είς. 
ευρείας μελετάς πρό; άνεύρεσιν τών αιτίων αύτής Έάν είναι 
αληθές, ότι έν ταϊς φυλακαι; εκπαιδεύονται οί κζτάδικοι, ή 

παρ' ήμΐν έλλειώι; καταλλήλων τοιούτων άποτελεϊ τό κυ- 
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ριώτερον παραγωγικόν αίτιον τής τοσαύτη; έγκληματι- 
κότητος.

II. ΑΙΤΕΛ. ΑΘΑΝΑΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΟΓΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι

Οϊ έμπορικοί ύποίλληλοι του Λονδίνου διαιρούνται εις 
δύο διακεζριμένας τάξεις. Άφ’ όνος οϊ Ασχολούμενοι είς τό 

.hartxbv έμπόριον καί άφ’ έτέρου οί ασχολούμενοι εις τό 

χονδρικόν. Αί Αποδοχαί και έν γένει οΐ οικονομικοί οροί τής 
έργασίας των διαφέρουσι, καθόσον μεταβαίνει τις άπό τοΰ 

ένός είς τόν έτερον κλάδον.
Α'. 'Όσον άφορ ·. τούς εργαζομένους είς τό λιανικόν έμπό

ριον, ή εργασία αυτών αρχεται τή; 8ης ώρας π. μ. καί πε- 
ρατοΰται την 7ην μ. μ., διαρκοΰσα 1 1 ώρα; καθ’ έκάστήν. 
Τό σάββατον τά εμπορικά καταστήματα κλείουσιν άπό τής 
4ης ώρας μ. μ., έκτό; έν ταϊ; πολυανθρωποτάταις συνοι- 
κίαις, έν αί; μένουσιν ανοικτά μέχρι τής 10ης ώρας μ. μ. 
Ή κυοιακή είναι ήμέρα άναπαύσεω; καί τά εμπορικά κατα
στήματα έντελώς κλειστά.

Όλα τά καταστήματα των νεωτερισμών παοίχουσι κλί- 
νην καί τροφήν είς τούς υπαλλήλους των, δίδοντα είς αυ
τούς τρία γεύματα καθ’ έκάστην. Δέν άκολουθοΰσι τό σύ
στημα τής τροφοδοσίας τά ειδικά καταστήματα, ώς τής 
κατασκευή; ετοίμων ενδυμάτων, τής πιλοποιίας, τής υπο
δηματοποιία; κλπ. ΟΙ μηνιαίοι μισθοί τών έμποροϋπαλλή- 
λων τής πωλήσεως καί τών αποστολών άναβαίνουσι μέχρι; 
οκτώ λιρών στερλινών, Αντιστοιχούσαν κατά τάς σημερινά; 
έν Έλλάδι τιμά; πρός δρ. 252 περίπου. Άξιοσημείωτον ότι 
τά εμπορικά καταστήματα τοΰ Λονδίνου έχουσιν υπαλλή
λους πλείονας γυναίκας παρά Ανδρα;. Έν γένει δέ σπανιώ- 
τατον είναι έμποροϋπάλληλοι ανώτερα; ηλικία; τών 30— 

35 έτών.

Έπί 8 μέχρι 15 ήμέρα; τό θέρος οϊ έμποροϋπάλληλοι τοΰ 
Λονδίνου έχουσι διακοπάς, προσδιοριζομένας ύπό τών προϊ
σταμένων των διαδοχικώς είς τρόπον ώστε νά μή παραβλά- 
πτωνται αί έργασίαι τών καταστημάτων. Κατά τάς διάκο- 
πάς ταύτας οί έμποροϋπάλληλοι δέν στερούνται τοΰ μισθοΰ 

των, είναι μάλιστα καταστήματα, έν οις κατά τάς ήμέοας 
ταύτας πληρόνουσι διπλοΰν τόν μισθόν εις τούς ποιούμενους 
χρήσιν τών διακοπών ύπαλλήλους των. "Οσον αφορά τήν έν 

τώ έμπορικώ καταστήματι χορηγίαν τής έργασίας, τό κα
τάστημα διαιρείται είς ακτίνας, έφ’ έκάστης τών όποιων 
διορίζεται είς ύπάλληλος, οστις δέν Αναμιγνύεται παντάπα- 
σιν είς τά άφορώντα τάς γειτονικά; αύτώ ακτίνας, δέν 
μετακινείται είς βοήθειαν τών συναδέλφων του καί χορηγεί 
άκρι βώς τήν εργασίαν τήν οποίαν οφείλει. Έν τοΐς έμπορι- 
κοΐς καταστήμασι τοΰ Λονδίνου σπανίως άπαντώνται έξω- 
τερικαί ή έσωτερικαί έκθέσεις τών έμπορευμάτων. Ειδικός 
ύπάλληλος είναι επιφορτισμένος τάς μεταξύ τών άκτίνων 
καί τοΰ ταμείου τοΰ καταστήματος αναγκαίας νομισματι- 
κάς μεταφοράς- ύπάρχουσι δέ καί καταστήματα άντικαθι- 
στώντα τόν υπάλληλον τούτον διά πνευματικής μηχανής, 
διά τής οποίας ένεογεϊται ή μεταξύ τοΰ ταμείου καί τών 

άκτίνων τοΰ καταστήματος νομισματική κυκλοφορία. Έν 
γένει είναι άπηγορευμένον είς τούς έπί τών πωλήσεων έμ- 
ποροϋπαλλήλους νά όμιλώσι μεταξύ των κατά τάς ώρας 

τής έργασίας.
Β'. Οϊ υπάλληλοι τοΰ χονδρικού εμπορίου ύπό τήν έ'πο- 

ψιν τοΰ μισθοΰ κατατάσσονται τριχώς· οί λαμβάνοντες ένι- 

αυσίως 300 —500 λίρας στερλίνας, οί λαμβάνοντες κατά 
μήνα 10—16 λίρας καί οϊ λαμβάνοντες καθ’εβδομάδα 7 

σελίνια — 1 λίραν. Έν γένει ή εργασία αυτών Αρχεται άπό 
τής 9ης ώρα; π. μ. καί διαρκεί μέχρι τής 6η; μ. μ. Τήν 
κυριακήν κλειστά τά καταστήματα καί τό σάββατον άπό 
τής 2ας ώρας μ. μ. Είς τούς ύπαλλήλους τοΰ χονδρικού 
εμπορίου δέν χορηγοΰσιν οί καταστηματάρχαι κλίνην καί 
τροφήν.
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Γ'. Έν ’ Αγγλίας οί έμποροϋπάλληλοι έχοντες απαιτήσεις 

κατά τών καταστηματαρχών ζαταφεύγουσιν ένώπιον είρη- 
νοδίζου, οστις δικάζει μέχρι 3'2 λιρών ίσοδυναμουσών νΰν 
πρός 1000 δραχμάς. Έν περιπτώσει αποπομπής ύπαλλή- 

λου τίνος, ό καταστηματάρχης οφείλει νά απόδειξη, δτι ό 
υπάλληλος δεν έζετέλει τήν έργασίκν του. Τοιουτοτρόπως 
δέν είναι σπκνία ή καταδίκη καταστηματαρχών εις αποζη
μιώσεις τών ύπαλλήλων των διά 3 και 5 μήνας. Έν γένει 
οί έμποροϋπάλληλοι έν Αγγλία άντλούσι έκ τής ίδιότητός 
των εν κεφάλαιον πίστεως λίαν ενδεικτικόν. Μόνη ή άπό· 
δειξις, ότι εργάζονται εί; έμπορικόν κατάστημα, δύναται 

άναλόγως τής θέσεώ; των καί τής ύπολήψεως τού καταστή
ματος, νά τοΐς παρέξν) πιστωτικάς εύκολίας άγνώστους 

αλλαχού.

Η ΑΠΟ ΤΟΓ ΚΑΠΝ Ο Γ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Έχομεν ύπ' δψιν τούς δημοσιευθίντας ύπδ τού ύπουργείου 
τών Οικονομικών πίνακας τών άπο 1 ίανουαρίου μέχρι 30 
νοεμβρίου 1888 δημοσίων εισπράξεων άπό τής ίσχυούσης 

φορολογίας τοΰ καπνού έν Έλλάδι. Κατά το διάστημα αύτό 
τών ένδεκα μηνών είσεπρά/θησαν 4,218,275 δρ. λόγφ δι
καιώματος καταναλώσεως καί λόγω έξόδου κοπής,συσκευής 
καί ταινιών. Έκ τοΰ ποσοΰ τούτου είς μέν τήν εσωτερικήν 
κατανάλωσιν άνήκουσι 4,156,602, είς δέ τήν διαμετακό- 

μισιν 61,673. Αί άπό τής έσωτερικής καταναλώσεως εισ
πράξεις άναλογούσι κατά μέσον ορον πρός 377,900 δρ. κατά 

μήνα. Ιδού πώς είχον αύται κατά τούς τελευταίους τρεις 
μήνας : Σεπτέμβριος 389,Οκτώβριος 387,260, νοέμ- 
βριος 376,83 1.

‘ϊ'πό την έποψιν τοΰ βάρους καπνού, τουμπεκίου κλπ., 
τον είσαχθέντο; εί; τά έργοστάσια τήσ φορολογίας, άπό 1 
ίανουαρίου— 30 νοεμβρίου 1888 είσήχθησαν 973,031 οκά
δες, έκ τών όποιων 849,680 είς κατανάλωσιν καί 123,351 

ύπό διαμετακόμισή. ’Ιδιαιτέρως καπνός μέν 940,042 όκ. 
έζ ών 816,691 είς κατανάλωσιν καί 123,311 ύπό διαμε

τακόμισή, τοομπεκίον δέ κλπ. 32,986 μόνον είς κατανά- 
λωσιν. Κατά μέσον ορον είς έκαστον τών 1 1 μηνών άναλο
γεϊβάρος καπνού μέν 85,458 όκ. τουμπεκίου δέ κλπ.2,817. 
Ιδού πώς είχεν ή κίνησις αύτών κατά τούς τελευταίους 
τρεϊς μήνα; : Σεπτέμβριο; 77,066 όκ. καπνού καί 2,736 
τουμπ., Οκτώβριος 7 6,113 καπν. καί 3,189 τουμπ., νοέμ- 
βριο; 73,717 καπν. καί 3,11 1 τουμπ. Καθ' όσον λοιπόν προ
βαίνει ή τριμηνία κατά τοσοΰτον μείζων ή έντασι; μάλλον 

είς τόν τουμπεκισμόν παρά εί; καπνισμόν.

ΜΕ ΙΑΤΡΟΙ ΙΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διά τών έσχάτως δημοσιευθέντων δύο νόμων τής 6 δε- 
κεμβρίου 1888 έψηφίσθη ή μετατροπή τριών έθνικών δάνειων 

τών 26 έκατομμυρίων. 9 έκατομμυρίων καί 20 εκατομμυ
ρίων, έπί τή βάσει τών άπό 10 νοεμβρίου 1888 δύο συμβά
σεων τής κυβερνήσεως μετά τή; ’Εθνικής Τραπέζης. Ιδού 

πώς έκανονίσΟησαν τά περί τάς μετατροπής ταύτας.
da-vtiov τώκ 26,000,000. — Κατά τόν ΑΧΞΔ’ νόμον 

καί τήν σχετικήν σύμβασιν,έπί τή βάσει τοΰ επιφυλασσόμε
νου εί; τήν κυβέρνησιν δικαιώματος τής έν παντι χρόνω καί 
πρό τής κεκανονισμένη; προθεσμία; έζοφλήσεως τοΰ δανείου 
τούτου είς τήν ονοματικήν αξίαν τών ομολογιών αύτοΰ κατά 
τό άρθρον 1 τού άπό 30 νοεμβρίου 187 ί ΦΕ' νόμου, ένεκριΟη 
ή έξαγορά τών μήπω κληρωθεισών μέχρι τής 16 νοεμβρίου 

ε. ε. ομολογιών τού εΐρημένου δανείου είς τήν ονοματικήν 
αύτών αξίαν, ήτοι πρός 500 δραχμάς καθ' ομολογίαν. ΊΙ 

ένέργεια τής εξαγοράς άνετέΊη είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν, 
προηγούμενη; είδοποιήσεως τή; κυβερνήσεως προς τού; κα
τόχους, διά τής Εφημερίδας τή; Κυβερνήσεως,έντός τεσσά
ρων μηνών άπό τή; 16 δεκεμβρίου 1888, σύν τή καταβολή 
τού μέχρι τής ήμέρας τής πληρωμής δεδουλευμένου μέρους 
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τοΰ τοκομεριδίου τής πρώτης έξαμηνίας τοΰ 1889,εις τρα
πεζικά γραμμάτια,έπί παραλαβή τών έξαγοραζομένων ομο

λογιών μετά πάντων τών κατά την 16 δεκεμβρίου 1888 
μήπω δεδουλευμένων τοκομεριδίων.

Αί μη έςαγορασθεϊσαι όμολογίαι έντός τής άνωτέρω προ
θεσμίας, καθώς καί αί μήπω κληρωθεΐσαι μέχρι τής 16 
νοεμβρίου ε. ε. καθώς καί οι μή προσκχθεϊσαι προς έξαγο- 
ράν καί αί έξαγορασθησόμεναι (καθά πρός τάς δυο τελευ
ταίας κατηγορίας έξετέθη άνωτέρω) μετατρέπονται είς πά
γιον δημόσιον χρέος ποσού ίσου πρός τήν ονοματικήν αυτών 
αξίαν 500 δρ. καθ' ομολογίαν, έπί τόκω πρός 6 τοΐς ο/ο 

κατ'έτος, πληρωτέω καθ' εξαμηνίαν, κατάργουμένης εφεξής 
τής διά κληρώσεως έξοφλήσεως αυτών, έπιφυλασσομίνου δέ 
τώ δημοσίω τοΰ δικαιώματος τής έν παντί χρόνω έξοφλή

σεως εις τήν ρηθεϊσαν ονοματικήν αξίαν.
Ή υπηρεσία τής πληρωμής τών τόκων τοΰ δανείου έξα- 

κολουθεϊ καί έν τώ μέλλοντι ίνεργουμενη διά τών δημοσίων 
πόρων, τούς οποίους προορίζει είς αυτήν ό προμνησθείς ΦΕ' 
νόμος, μένει δέ ανατεθειμένη είς τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν 

κατά τούς ορούς τοΰ ΦΕ' νόμου καί τάς άπό 15 νοεμβρίου 
1874 καί 10 δεκεμβρίου 1885 μετά τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης συμβάσεως τής κυβερνήσεως, τών οποίων αί διατάξεις 

τηρούνται έν ι’σχύϊ καθόσον δέν τροποποιούνται διά τού 
ΑΧΞΔ' νόμου τής 6 δεκεμβρίου ε. ε. καί τής άπό 10 νοεμ
βρίου ε. ε. μετά τής ΕθνικήςΤραπέζης συμβάσεως τής κυ
βερνήσεως. ΊΙ υπηρεσία αύτη τής πληρωμής τών τόκων θέ

λει ένεργεΐσθαι ύτό τής ’Εθνικής Τραπέζης διά μόνων τών 
έν Έλλάδι καταστημάτων αύτής, έπί τή προσαγωγή τών 
έκάστοτε δεδουλευμένων τοκομεριδίων μέχρι τής έξαντλή- 
σεως αυτών ’έκτοτε δέ έπί τή έπιδείξει τών δμολογιών καί 
έπί άποδείξει, ής ό τύπος κανονισθήσεται διά Β. Διατάγ
ματος. Έάν ή Εθνικά Τράπεζα έκλείπη, ή υπηρεσία τής 
πληρωμής τών τόκων θέλει ένεργεΐσθαι ύπό τών δημοσίων 
ταμείων.

Κατά τήν μετά τής Τραπίζ'Λς σύμβασιν τής κυβερνήσεως, 

ή ’Εθνική Τράπεζα άνέλαβεν απέναντι τοΰ δημοσίου τήν 
ύποχρέωσιν όπως έξ ιδίων αύτής χρημάτων έξαγοράση τάς 
μήπω κληρωθείσας μέχρι τής 16 νοεμβρίου ε. ε. ομολογίας 

τού προκειμένου δανείου, οσαι ήθελον παοαδοθή είς το εν
ταύθα ταμεϊον αύτής έντός τεσσάρων μηνών άπό τής 16 
δεκεμβρίου ε. ε. φέρουσαι προσηρτημένα τά μηκέτι δεδου
λευμένα τοκομερίδια άπό τής α' έξαμηνίας τοΰ 1889, περι
λαμβανόμενου καί τούτου, καθά άνωτέρω έξετέθη.

Συνεφωνήθη ύπέρ τής Εθνικής Τραπέζης προμήθεια, 

πληρωτέα ύπό τοΰ δημοσίου, πρός ήμισυ τοΐς εκατόν έπί 
τοΰ ποσού όπερ οφείλει διά τήν εξαγοράν νά τηρή διαθέσι
μον έπί τέσσαρας μήνας άπό τής 16 δεκεμβρίου ε. ε. ήτοι 
έπί κεφαλαίου Ισου πρός τό άντίτιμον τών κατά τήν 16 
νοεμβρίου *.  ε. μή κληρωμένων ομολογιών τού δανείου καί 
τών έπ- αυτών τόκων τεσσάρων μηνών, άφκιρέσει τού πο
σού, ό'περ άποτελούσιν α! είς αύτήν άνήκουσαι όμολογίαι 
τοΰ δανείου τούτου, κατά τόν ισολογισμόν αύτής τής 1 
δεκεμβρίου ε. ε. καί τού αντιτίμου τών δμολογιών τών άνη- 
κουσών είς νομικά πρόσωπα, διατελοΰντα ύπό τήν έπιτή- 
ρησιν τοΰ κράτους, περί ών τό δημόσιον ήθελε δηλώσν) μέ
χρι τής 15 δεκεμβρίου ε. ε. πρός τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν, 
ότι δέν θέλει έπιζητηθή ή εξαγορά αυτών. Διά τάς έξαγο- 

ρασθησομένας ύπό τής Εθνικής Τραπέζης ομολογίας καί 
τόν καταβληθησόμενον έπ' αύτών τόκον, ή Εθνική Τρά
πεζα ύπεισέρχεται απέναντι τοϋ δημοσίου είς τήν θέσιν τών 
έξοφληθέντων δμολογιούχων.

Πραγματοποιουμένης τής έξοφλήσεως τοΰ δυνάμει τοΰ 
νόμου ΦΙΊΓ συνομολογηθίντος δανείου τών 10,000,000, 
ή αξία 3,574 ομολογιών τοΰ δανείου τούτου, κατεχομένων 
ύπό τής 'Εθνικής Τραπέζης, άνερχομένη εις δραχμάς 893, 
500, θέλει προστεθή είς τό κεφάλαιον τοΰ προκειμένου δα
νείου τών 26,00θ,000, αποτελούσα μέρος αύτοϋ, ύπηρετού- 
μενον διά τών ύπέρ τού δανείου τούτου ύπεγγύων δημο
σίων προσόδων. Μετά τήν έκτέλεσιν τής έξοφλήσεως τών 

893,500 δρ. ή διά τό δάνειον τών 1 β,000,000 ύπεγγυότης
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τών εισπράξεων τοΰ τελωνείου Ζακύνθου καταργεΐται. 

ζ/«ζ«’α ζώχ '.>,000,000 χαί 20,000,000. — Κατά τόν 
ΑΧΞΕ' νόμον καί τήν σχετικήν σύμβασιν τό όφειλόμ.ενον υπό
λοιπον τών δανείων τούτων, βεβαιουμενον διά Β. Διατάγ
ματος, μετατρέπεται εί; πάγιον χρέος τοΰ κράτους, άποφέ- 
ρον έτήσιον τόκον 6 τοΐς ο/ο, πληρωνόμενον καθ’ έξαμηνίαν 
τή 30 ίουνίου καί τη 31 δεκεμβρίου έκαστου έτους. Αΐ είς 
ασφάλειαν τών δανείων τούτων κεχορηγημέναι είδικαί εγγυ
ήσεις ανακαλούνται, τό δημόσιον δέ οφείλει νά καταβάλλή 
εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν τόν έξαμηνιαΐον τόκον 15 ήμέ
ρας πρό τών άνωτέρων προθεσμιών Επιφυλάσσεται είς τό 
δημόσιον τό δικαίωμα νά εξόφλησή έν όλω ή έν μέρει τά 
δάνεια ταΰτα έν παντί χρόνο», μετά προηγουμένων πρό έξ 

μηνών είδοποιησιν τής Εθνικής Τραπέζης Αΐ μήπω έξο- 
φληθέΐσαι όμολογίαι τού δανείου τών 9,000,000. αίτινες 

ύπάρχουσι πασαι παρά τή ’Εθνική Τραπέζή, άκυρούμεναι, 
Οά άντικατασταθώσι διά. νέων, έκδιδομένων συμφώνως πρός 
τούς ορούς τού ΑΧΞΕ’ νόμου καί κατά τόπον όριζόμενον 
διά Β. Διατάγματος. Μ.

ΚΐΝΗΣΙΣ ΝΑΥΓιΛΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ TQ 1337

’Εκ τών επισήμων πινάκων τοΰ έμπορίου τής ’Ελλάδος εξά
γεται ή έπομένη έν αύτή κίνησις τή; έμπορικής ναυτιλίας 
κατά τό έτος 1887. Έν γένει ό άριθμός τών ύπό φορτίον 

καταπλευσάντων καΐ άποπλευσάντων πλοίων άνέρχεται συλ
λήβδην είς 9,941 χωρητικότητας τό ο'ον 4,329,67? τόνων, 
έκ τών όποιων 4,221 πλοία τόνων 617,340 ύπό έλληνικήν 
σημαίαν καί 5,7 20 πλοία τόνων 3,712,332 ύπό ξένας ση
μαίας. Ύπό τήν έποψιν τή; ιστιοφόρου καί άτμοκινήτου ύπό 
φορτίον ναυτιλίας, είς τήν πρώτην μέν άνήκον 5,570 πλοία 
χωρητικότητας 4 48,965 τόνων, έξ ών 3,485 ελληνικά τό
νων 295,657 καί 2,085 ξένα τόνων 133 308, εϊς τήν δευ
τέραν δέ 4,371 πλοία τόνων 3,900,707, έξ ών 736 έλλη-

νικά τόνων 321,683 καί 3,653 ξένα τόνων 3,579,024.Όσον 
άφορα τόν άριθμόν τών ύπό έρμα καταπλευσάντων καί άπο
πλευσάντων πλοίων, άνέρχεται ουτος συλλήβδην εις 2,808 
πλοία χωρητικότητας 395,544 τόνων, έξ ών 1538 έλληνικά 
τόνων 132,481 καί 1270 ξένα τόνων 263,063. Ύπό τήν 

έποψιν τής ιστιοφόρου καί άτμοκινήτου ναυτιλίας, είς τήν 
πρώτην μέν άνήκον 2,553 πλοία τόνων 182,104, έξ ών 
1514 έλληνικά τόνων 119,183, καί 1039 ξένα τόνων 62, 
921- είς τήν δευτέραν δέ 255 πλοία τόνων 213,440, έξ ών 
24 έλληνικά τόνων 13,298 καί 231 ξένα τόνων 200,1 42.

’Ιδού πώς κατ’ επικράτειαν ύπολογίζονται αι προελεύσεις 
καί διευθύνσεις τής ναυτικής έν Έλλάδι κινήσεως τοϋ 1887 

είς ιστιοφόρα όμού καί ατμοκίνητα πλοία’: Ρωσσία 546 πλοία 
έλληνικά 132,782 τόνων, 205 ξένα 167,845 τόνων. Σουη
δία 0 έλλ., 2 ξένα 603 τόνων. Αγγλία 149 έλλ- 41,740 

•τόνων, 412 ξένα 395,661 τόνων. Γερμανία 0 έλλ·, 7 ξένα
6,325 τόνων. Γαλλία 0 έλλ., 53 ξένα 59,834 τόνων. ’Ολ
λανδία 0 έλλ., 76 ξένα 85,240 τόνων. Βέλγιον 152 έλλ. 
30,642 τόνων, 375 ξένα 4 16,038 τόνων. ΙΙορτογαλλία 0 
έλλ., 2 ξένα 2,722 τόνων. ’Ισπανία 10 έλλ. 4,389 τόνων, 
29 ξένα 24,147 τόνων. Αυστροουγγαρία 205 έλλ. 57,021 
τόνων, 444 ξένα 325,484 τόνων. Ιταλία 259 έλλ. 82,164 
τόνων, 771 ξένα 556,268 τόνων. Ρουμανία 8 1 έλλ. 20,842 
τόνων, 77 ξένα 25,65ο τόνων. Μαυροβούνιον 0 έλλ., 1 ξένον 
1,420 τόνων. Τουρκία 4,157 έλλ. 370,812 τόνων, 4,047 
ξένα 1,663,050 τόνων. Βουλγαρία 4 έλλ. 2,528 τόνων, 9 
ξένα 3,572 τόνων. Σάμος 1 18 έλλ. 2,329 τόνων. 202 ξένα 
8,029 τόνων. Αίγυπτος 22 έλλ. 1,988 τόνων, 217 ξένα 

205,557 τόνων. Τυνις 3 έλλ. 539 τόνων, 18 ξένα 1,898 
τόνων. Τρίπολις 50 έλλ. 1,630 τόνων, 17 ξένα 5,641 τόνων, 
’Αλγερία 3 έλλ. 415 τόνων. 12 ξένα 8,009 τόνων. Ήνωμέ
ναι Ιίολιτεΐαι τής Αμερική; 0 έλλ., 13 ξένα 1 1,995 τόνων. 
— Τύ ολον 5,759 πλοία έλληνικά χωρητικότητας 749,821 
τόνων καί 6,990 πλοία ξένα χωρητικότητος 3,975,395 τό
νων. Ή έλληνική σημαία μειονεκτεΐ τών ξένων σημαιών συνυ-
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πολογιζομένων, έπί μέν τοΰ άριθμοΰ τών πλοίων κατά 1 .231 , 
έπί δέ τοΰ άριθμοΰ τών τόνων κατά 3,225,574. Ή άπόστα- 
σις ύπδ την έποψιν της χωρητικότητος υπερβαίνει πάσαν σύγ-

ΠΑΙΔΑΓΩΓ1ΚΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Δέν ύπάρχει αμφιβολία, ότι ή γυναικεία έκπαίδευσι; παριστά 
σήμερον μεγάλην άνάπτυζιν σχετικώς πρός προηγουμένας έπο- 
χάς. Και όμως, λαμβανομένων ύπ' οψιν τών τάσεων τής έκπαι- 
δεύσεω; ταύτης, δέν δύναται νά θεωρηθή αύτη ώς έπαρκής. 
Ιίλήθος γνώσεων ανωφελών ένσταλάσσονται έν τή γυναικεία 
διανοία, χωρίς ούδέποτε ή άνάγκη τής ζωή; νά τάς χρησιμο
ποίηση. Βλέπει τις έχπαιδευομένας γυναίκας, άλλά δέν βλέ
πει εκπαιδευόμενα; μητέρας.

•Όλη ή άνατροφή τής γυναικός, λέγει ό κ. Τΐιιιΐίέ, πρέπει 
νά έχη άντικείμενον τήν οικογένειαν καί πρό πάντων τό παι- 
δίον. Αύτή είναι μία τών κυριωτάτων φυσικών άποστολών τής 
γυναικός. "Ο,τι καί άν πράξη αύτη, τό ζήτημα είναι οργανι
σμού ζήτημα. Και άν καθυστερήση είς τόν προορισμόν της, 
διότι δέν είναι προπαρασκευασμένη ίκανώς, είναι ή δυστυχία 
τής ζωής της και πηγή βαθύτατων και αθεράπευτων θλίψεων. 
'Απεναντίας έάν δέν καθυστερή τοΰ προορισμού αύτής ή γυνή, 
Οχ φέρη έν έαυτή τά κύρια στοιχεία τής εύδάιμονίας, έάν δύ
ναται νά έκτελή μετ' ασφαλείας τήν αποστολήν της, ήτις 
είναι ή μητρότης, έφωδιασυ.ένη μέ ολας τάς αναγκαίας γνώ
σεις είς ανατροφήν τοΰ τέκνου, είς ύπεοάσπισιν αύτοΰ εναντίον 
τών ασθενειών, εί; σύγχρονον έπιστασίαν τόσον τοϋ σώματος 
δσον καί τή; διανοία; του καί είς τήν διά πάσης φροντίδας, διά 
πάσης έπιδεξιότητος και δεά πάσης γλυκύτητος, τάς οποία; 
ή μήτηρ έπιγιγνώσκει, προπαρασκευήν τοΰ παιδιού εις τόν 
βαρύν περ’ι ύπάρξεως άγώνα.

Έν τοΐς παρθεναγωγεία; και τής Ελλάδος καί τής Γαλ

λίας καί τή; Γερμανία; άσ/ολοΰνται ιδιαιτέρως είς τήν έν τή 

διανοία τών μαθητριών έναπόθεσιν έπιστημονικών και ιστορι
κών γεγονότων, μέ τά όποια καθ' δλον τόν βίον της ή γυνή, 
έκτός σπανίων εξαιρέσεων, δέν έ'χει νά ένασχοληθή τό παρά- 
παν. Μορφόνονται τοιουτοτρόπως μικραί ζώσαι έγκυκλοπαι- 
δεΐαι, ενίοτε γυναίκες πνευματώδεις, άλλά ποτέ πράγματι γυ
ναίκες ωφέλιμοι είς τό κοινωνικόν σώμα. Συμβαίνει βεβαίως 
παρέκκλισις άπό τής φυσική; διευθόνσεως ,τήν όποιαν πρέπει νά 

έχη ή άνατροφή τοΰ ήμίσεο; ανθρωπίνου γένους. Προτιμωτέρα 
θά ήτο ή άντικατάστασι; τοΰ πλειοτέρου μέρους τών ένστα- 
λασσομένοίν έν τή ψυχή τής γυναικός γνώσεων δι' άλλης θε- 
μελιωδεστέρας ανατροφής. "Επρεπε τά σχολεία τών γυναικών 
άπαλλασσόμενα άπό δλον αύτόν τον σχολαστικόν δγκον, άπό 
δλον τό βάρος τών άφηρημένων και άχρήστων έπιστημονικών 
πληροφοριών, έπρεπε νά άναλάβωσι τόν κύριον αύτών τύπον, 
ό όποιος δέν δύναται νά ήναι παρά άκριβώς παιδαγωγικός. ΊΙ 
γυνή έντός τών σχολείων της κύριον μάθημα πρέπει νά έχη 
τήν παιδαγωγήν, όλα δέ τά λοιπά εις τό κύριον τοΰτο νά άνα- 

φέρωνται.
Ποιον είναι τό στάδιον, είς τό όποιον έκαστος γονεύς, πλού

σιος είναι ή πένης, προσδιορίζει τήν θυγατέρα του, έάν δέν 
είναι ό γάμος και ή έκ τούτου έπιβαλλομένη τών τέκνων άνα
τροφή ; Ιδιαιτέρως αι έκπαιδευόμεναι τής μή εύπορούσης τή
ξεως γυναίκες, έάν δέν δύνανται νά άποτελέσωσιν αύται οικο
γένειαν καί νά άναθρέψωσιν αύται ίδια τέκνα, όδηγοΰνται έξ 
ιδιαιτέρας άνάγκης τών κοινωνιών εί; τήν άναπλήρωσίν τής 
μητρός, ώς διδασκάλισσαι καί ώς έπιμελήτριαι παρ' έτέρα οι
κογένεια.. Κατ' άμφοτέρας τάς περιπτώσεις θά ήτο προτιμώ- 
τατον έφόδιον είς τήν γυναίκα ή παιδαγωγική μόρφωσις αύ
τής. Οικογένεια άνευ τέκνων είναι έξαίρεσις. Είς δλας δέ τάς 
οικογένειας ή παρουσία μητρός ή άναπληρωτοΰ αύτής, εμπνευ
σμένης άπό τάς μεγάλα; άρχάς τής παιδαγωγίας, θά ήτο άνυ- 
πολόγιστον όφελος διά τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τών κοινω
νιών. Ή άνατροφή τής πρώτης ήλικίας δέν δύναται παρά νά 
είναι μονοπώλιον τής γυναικός. Έν τή ήλικί^ ταύτη ή έπιρ-
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ροή τής γυναικός είναι ή ΰπερισχύουσα. Έν τοΰτοις συμβαίνει, 
ότι έκτός έλαχίστων εξαιρέσεων και τά ύψηλότερα και τά χα
μηλότερα στρώματα τής κοινωνίας, και τά πλουσιότερα και 
τά πενέστερα, δίδουσιν έξ ί'σου κακήν είς τά τέκνα των διεύ- 
θυνσιν ανατροφής, δι’ αυτόν ακριβώς τόν λόγον, οτι και μητέ
ρες και διδασκάλισσαι και τροφοί είναι επίσης άλλότριαι πρός 
τάς άρχάς τής τών πρώτων ηλικιών παιδαγωγίας.

Βεβαίως δέν έννοοΰμεν τήν διά τής διδασκαλίας εισαγωγήν 

έν τοΐς παρθεναγωγείοις τών γνώσεων εκείνων τής λεπτομέ
ρειας, έξ ών άποτελεΐται ή μητρική, ούτως είπεΐν, πρακτική. 
Άλλ’ είς όρθώς έ’χουσαν έκπαίδευσιν τής γυναικός αναπόφευ
κτος είναι ή γενική έν αυτή άνάπτυξις τής κατ' έξοχήν οι
κιακής έπιστήμης. Πώς διαμορφοϋται βαθμηδόν τό φυτώριον 

τής οικογένειας, διά ποιων φροντίδων τό σώμα, τό πνεύμα και 
τό ήθος τών τέκνων αύτής άναπτύσβεται καί εύδοκιμεΐ, έπί 
ποιων δρω» στηρίζεται ή ύπεράσπισις τοΰ ανθρώπου άπό τών 
άδιακόπως περιστοιχούντων αύτόν δεινών, καί είς τί συνίστα- 
ται ή περαιτέρω προαγωγή του εις τό κοινωνικόν μέλλον,πάντα 
ταΰτα καί τά σχετικά αύτοΐς εκείνοι μόνοι δόνανται νά άφαι- 
ρέσωσιν έκ τής παιδαγωγικής έκπαιδεύσεως τής γυναικός, 
οσοι άγνοοΰσι τήν σημαντικήν επιρροήν, τήν οποίαν έξασκοΰσιν 

αί μητέρες έπί τοΰ άπωτάτου μέλλοντος τών τέκνων των. Οί 
χμόνοι τής παιδικής ήλικίας άποτελοΰσι τό θεμέλιον τής νεα
νικής καί άνδρικής. Α.

ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ

Κυρίως είπεΐν, ή αύστροουγγρική σιδηροδρομία αρχεται άπό 
τοΰ 1837 ό'σον άφορα τήν Αύστρίαν καί άπό τοΰ 1850 όσον 
άφορα τήν Ουγγαρίαν. Έν μέν τή Αύστριρι, άπό 1-4 χιλιομέ
τρων σιδηροδρόμου έν έτει 1837, ή έκτασις τών σιδηροδρομι
κών γραμμών της άνέβη είς 144 χιλιόμετρα τώ |84Ο, είς 

1,357 χ. τώ 1850. είς 2,925 χ. τώ 1860, είς 6,106 χ. 
τώ 1870, είς 1 1,406 χ. τφ 1880, είς 13,125 χ. τώ 188 ί.

Έν δέ τή Ούγγαρία, άπό 222 χιλιομέτρων σιδηροδρόμου έν έτει 
1850, ή έκτασις τών σιδηροδρομικών γραμμών της άνέβη είς 
1,614 χιλιόμετρα τώ I860, είς 3,474 χ. τώ 1870, είς 
7,075 χ. τω 1880, είς 8,706 χ. τώ 1884.

Έν γένει ή κατά τήν 31 δεκεμβρίου 1884 έ’κτασις τών 
σιδηροδρόμων τής Αύστροουγγαρίας άναβιβάζεται εις 21,831 
χιλιόμετρα, έξ ών τά ώς άνωτέρω 13,125 χ. τή Αύστρία 

άνήκοντα ύπηρετοΰσι χώραν έκτάσεως 300,024 τετραγωνι
κών χιλιομέτρων καί πληθυσμόν 22,144,24 4 κατοίκων. Τά 
8,706 τή Ούγγαρία άνήκοντα χιλιόμετρα ύπηρετοΰσι χώραν 
έκτάσεως 322,285 τετραγωνικών χιλιομέτρων καί πληθυσμόν 

15,739,259 κατοίκων. Τοιοττοτρόπως άνά παν μέν τετραγω
νικόν χιλιόμετρον χωρικής έκτάσεως άναλογοΰσι 43 μέτρα σι
δηροδρόμου έν Αυστρία καί 27 έν Ούγγαρία, άνά πάσαν δέ 
μυριάδα κατοίκων 59 χιλιόμετρα 270 μέτρα έν Αύστρία καί 
55 χιλιόμ. 313 μέτρα έν Ούγγαρία. Ύπό σιδηροδρομικήν λοι
πόν επούιν τό δυαδικόν σύστημα τής Αύστροουγγρικής επι
κράτειας δέν φαίνεται ίσον πρός έκάτερον τών δύο τμημά
των αύτής.

Έκ τής ολικής έκτάσεως τών αύστροουγγρικών σιδηροδρό
μων 12,979 χιλιόμετρα άνήκουσιν είς τό κράτος καί 8,852 
είς ίδιωτικάς επιχειρήσεις. Έκ τών 8,852 τούτων χιλιομέ
τρων 6,697 εύρίσκονται έν Αύστρία καί 2,155 έν Ούγγαρία. 
Κατά τό τέλος τοΰ 1884 τό κράτος κατέβαλεν έπί επιστροφή 
1,800,000 φλωρίνια είς συμπλήρωσιν τοΰ μετοχικού κεφα
λαίου έταιριών, έχουσών έκτασιν σιδηροδρόμου 409 χιλιόμ. 
846 μέτρα, περιπλέον ώςσυνδρομήν άνεπίστρεπτον 13,000,000 

φλωρίνα, άπαλλάζαν συγχρόνως τή; φορολογίας 4,778 χιλιόμ. 
944 μέτρα σιδηροδρόμου.

Κατά τήν έν έτει 1884 καταστατικήν τών σιδηροδρόμων 
τής Αύστροουγγαρίας, τό υλικόν αύτών άπετελεΐτο άπό 4,1 87 
ατμομηχανής, άπό 8,215 άμαξας δι έπιβάτας, άπό 95,729 
άμαξας δι’έμπορεύματα καί άπό 471 άμάξας διά τόταχυδρο- 
μεΐον. "Οσον αφορά τόν αριθμόν τών μεταβιβασθέντων επιβατών, 
άνεβιβάσθη ούτος είς 58,817,074 άτομα, έξ ών 1.20 τοΐς ο/ο
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έντή πρώττ) θέσει, 13.20 τοΐς ο/ο έν τή δεύτερα, 76.90 τοΐςο/ο 
έν τγ, τρίτηζαΐ 6.67τοΐς ο/ο έν τήτετάρτη.Έπΐ τοΰ όλου 2.78 
τοΐς ο/ο ήσαν στρατιωτικοί. Όσον άφοργ. τό βάρος τών μεταβι- 
βασθέντων έμπορευμάτων, άνεβιβάσθη τοΰτο εις 70,010,570 
τόνους, έξ ών 172,21 1 άποσκευχΐ έπιβατών ζαΐ 69.,838,359 

έμπορεύματα, 0,46 τοΐς ο/ο διά μεγάλης ταχύτητος ααΐ 54 
τοΐς ο/ο διά μικράς ταχύτητος.

Αί ένιαύοιαι εισπράξεις τών αύστροουγγρικών σιδηροδρόμων 

άνέβησαν έν δλω είς 243,587,078 φλωρίνια,ήτοι 12,025 ολ. 
χατά χιλιόμετρον, απέναντι 147,435,559 φλ. είς ά άνέβη
σαν αΐ ένιαύσιαι δαπάναι αύτών. Ώς πρός τάς έζ μεταφοράς 
έπιβατών εισπράξεις, σημειωτέον οτι 7.15 τοΐς ο/ο έγένοντο 

έζ τής α' θέσεως, 28.15 τοΐς ο ο έζ τής €',58-37 τοΐς ο/ο έζ 
τής γ' 3.15 τοΐς ο/ο έζ τής δ', χαί 2.82 τοΐς α ο άπό στρα
τιωτικούς· κατά μέσον οοον άναλογοΰσι πρός έκαστον έπιβά- 
ται 4 2 3 λεπτά ζατά χιλιόμετρον. At άπό μεταφοράς έμπο
ρευμάτων εισπράξεις άναλογοΰσιν είς 2.49 τοΐς ο/ο διά τήν 

μεγάλην ταχύτητα ζαΐ 96.38 τοΐς ο/ο διά τήν μιζράν τα
χύτητα- ζατά μέσον δρον πρός έκαστον τόνον είς 6 1/2 λε
πτά κατά χιλιόμετρον.

'Όσον άφορα τά έξοδα τών αύστροουγγρικών σιδηροδρόμων, 
4.72 τοΐς ο/ο άνήκουσιν εϊς τήν γενικήν διαχείρισιν, 30.76 
τοΐς ο/ο είς τήν συντήρησιν'τών σιδηρών οδών, 35.25 τοΐς ο/ο 
είς τήν ύπηρεσίαν τής σιδηροδρομικής έκμεταλλεύσεώς, 29 τοΐς 
ο,ο είςτήν έλξιν ζαΐ τά έργοστάσια. Έπ'ι 160,000 φλωρινίων 
άκαΟαρίστου εϊσπράξεως, 30,306 φλ. λαμβάνει τό προσωπικόν 
τών υπαλλήλων ζαΐ έργατών τών σιδηροδρόμων, άναβιβαξόμε- 
νον είς 82,201 άτομα.

’Ιδιαιτέρα μνεία άπαιτεΐται διά τά έν έτει 1884 συμβάντα 
σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Έπι μέν 8,402,000 έπιβατών 1 
έφονεύθη, έπΐ δέ 964,000 έπιβατών 1 έπληγώθη. ’Αναλογεί 
1 φονευθεΐς έπΐ κινήσεως 994,000 χιλιομέτρων καΐ 1 πλη
γωθείς έπ’ι κινήσεως 290 χιλιομέτρων. Είναι τύ μέρος τής 
έπιχειρήσεως, όπερ ό κίνδυνος διατηρεί είς λ/μόν του.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΛΠΟΤΑΜΙΕΪΤΙΚΟΝ ΣΓΝΕΔΡΙΟΝ

Ή κατά τό προσεχές έτος Παγκόσμιος Έκθεσις τών Πα
ρισίων Οά περιλάβη βεβαίως πολλάς σημαντικωτάτου διά τήν 
ολην ανθρωπότητα διαφέροντος λεπτομέρειας, μεταξύ όμως 
αύτών είδικωτέρα μνεία άπαιτεΐται όσον άφορρί τό προζηρυ- 
χθέν Παγκόσμιον 'Επιστημονικόν Συνέδριου τών παντός είδους 
ταμιευτικών οργανισμών.—Ταμιευτήρια κοινά, σχολικά, τα
χυδρομικά, βιομηχανικά, στρατιωτικά, ναυτικά, — Συνεργα
τικοί ένώσεις ζαταναλώσεως, παραγωγής, πίστεως, αλλη
λοβοήθειας,—’Ασφάλεια-, τής ζωής, ταμεία περιθάλψεων, γή
ρατος πολιτικά, στρατιωτικά, κλπ., ιδού ό κύκλος είς τόν 
όποιον τό Συνέδριου άποβλέπει. Πρόκειται περί συγκροτήσεως 
αύτοΰ τρίτηυ ήδη φοράυ (1878—1883 — 1889). Συνεπώς, 
κατά τά άπαφασισθέντα έν τώ δευτέρω Συνεδρίψ κατά τό 
έτος 1883, τό προεδρεΐον αύτοΰ (') έδημοσίευσε τήν έπομένην 
άπο 20 ίουνίου 1887 πρόσκλησιν πρός τούς απανταχού φίλους 
τής άποταμιευτιζής προνοίας :

«Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά σάς ύπενθυμίσωμεν οτι, συμφω
νώ; πρό; τήν άπόφκσιν τοΰ Συνεδρίου κατά τό έτος 1883, ή 
τρίτη σύνοδο; τοΰ Παγκοσμίου Επιστημονικού Συνεδρίου τής 
«άποταμιευτικής πρόνοιας» θέλει λάβει ‘χώραν έν Παρισίοι;, 
άπό τής 3 μ.έχοι τής 8 ίουλίου 1889. Λογισόμεθα εύτυχεΐς έπι 
τή συμπαραστάσει σα; ζαΐ εύγνώμονες έπΐ τή συναρωγή σας.

«Μετ’ ένδιαφέροντος θέλομεν δεχθή παν ιστορικόν, διοικη
τικόν ή στατιστικόν ύπόμνημκ έπΐ τών ταμιευτικών όργανι- 
σμών καί καταστημάτων τή; πατρίδος σας και τής άρμ’.διό- 
τητός σας,καθώς ζαΐ παν άλλο έγγραφον (νόμους, κανονισμούς, 
θεσμούς, καταστατικά, λογοδοσία;, έκθέσεις πραγματείας, πί
νακας στατιστικούς κλπ. όπερ θά έχρησίμευεν είς τό καθαρώς 
έπιστημονικόν έργον τού Συνεδρίου, πρό πάντων τή συνδρομή τών 
ύμετέρων φώτων. 'Όσον έφικτόν, τά έγγραφα ταΰτα δέον νά 
σταλώσιν εϊς τήν γενικήν Γραμματείαν τοΰ Συνεδρίου (rue 
ile Babilone 68) μέχρι τής 31 μαρτίου 1889.

• Άπό τή; Β' Συνόδου τοϋ 1883 σημαντικός αριθμός τοι
ούτων άποστολών άπηυθύνθη ήμ.ΐν. Οΐ ίδρυταΐ τού Συνεδρίου

(I) ΙΙούεδίο; <5 ζ. Jules’ Simon, επίτιμοι πρόεορο; 1·'ι_· · !.
de I.esseps, Leo'u Say, CurnoL, Dietz-Mullin, E- Hoy, Marinoui 
καί Charles Tranchunt, γενικός γρκμματεΰς.ό κ. M. de Malaree.
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παρεδέχθησαν τήν άρχήν, νά μή διατυπώσωσιν ειδικά ζητή
ματα, έζ φόβου μή άποκλείσωσι μή προβλεπομένας πληροφο
ρίας ή περιπλέζωσι τούς άνταποκριτάς ήμών δι’ δχληρών 
ερευνών. "Εκαστος πέμπει ήμϊν, συμφωνως πρδς τάς ευκολίας 
του και τήν διάγνωσίν του, τά όποια διαθέτει δημοσιεύματα 
κα'ι τάς έκ τής άρμοδιότητός του παρατηρήσεις.

• Τά έγγραφα ταΰτα, κατατιθέμενα και τακτοποιούμενα 
έν τοΐς Άρχείοις τοΐς Έταιρίας καί τοΰ Συνεδρίου, άπαρτί- 
ζαυσιν έπιστημονικών κεφάλαιον, διαρκώς αύζανόμενον άπό 
δωδεκαετίας, χάρις εις τούς συνεταίρους ήμών, καθ’ ολην τήν 
Γαλλίαν καί καθ’ ολα τά πεπολιτισμένα έθνη τοΰ κόσμου. 
Τδ κεφάλαιον τοΰτο παρουσιάζει σήμερον τήν μεγαλειτέραν 
ίσως συλλογήν έν τή ειδική ταύτη τάζει τών έργων. Καταρ- 
τισθέν τή συνδρομή δλων, είναι εις τήν διάθεσιν όλων καί 
πολύ συνεχώς τό επισκέπτονται, πολιτικοί άνδρες, σοφοί, 
σπουδασταί, έργοστασιάρχαι, έργάται άκόμη, έν γένει ξένοι 
καί γαλλοι. εΰρίσκοντες έν αύτώ συνηνωμένα, ύπό τήν δδη- 
γίκν αρμοδίου έπιστάτου, πολύτιμα έγγραφα, τά όποια θά 
τοϊς ήτο δύσκολον, ένίοτε δέ αδύνατον, νά προμηθευθώσιν αλ
λαχού. Ώς και κατά τδ 1878, τά έγγραφα τών τελευταίων 
έτών θέλουσι έκτεθή έν τή Παγκοσμίφ ’Εκθέσει τοΰ 1889, 
εί; 2ν ειδικόν άθροισμα τών έργων τής Γαλλικής Έταιρίας 
καί τοϋ Παγκοσμίου Συνεδρίου τών Άποταμιευτικών Καθι- 
δρυμάτων.

«Έκ λόγων προνοίας τούς δποίους έκτιμάτε, τό Συνέδριον 
δέν θά προκαλίση ψηφοφορίας, ούτε αποφάσεις. 'Έκαστος εί
ναι ελεύθερος, κατά τήν προσωπικήν αύτοΰ έκτίμησιν και τδ 
συμφέρον τοΰ τόπου του, νά χρησιμοποιήση τάς Ανακοινώσεις 
τή; πείρας και τάς παρατηρήσεις τάς άνταλλαχθησομένας έν 
τή δμηγύρει τζύτη άνδρών πολιτικών, διοικητικών, οικονομι
κών, στατιστικών καϊέ> γένει είδικώς έπι τοΰ θέματος Αρμοδίων.

οΘέλομεν ύποδεχθή μετά προθυμίας τά πρόσωπα, άτινα, τή 
ύμετέργ συστάσει, ήθελον ζητήσει νά λάβωσι μέρος είς τδ 
Συνέδριον, πέμποντα ήμϊν έγγραφα διά τήν επιστημονικήν ταύ
την άπογραφήν τών πορισμάτων τής πείρας δλων τών λαών, 
έν τω συμφέροντι τής καθολικής προόδου τοΰ πολιτισμού. 
Κατά τάς εκθέσεις πολλών έζό/ων έν τή αλλοδαπή άντεπι- 
στελλόντων μελών, τό έργο. τοΰ Συνεδρίου έξήσκησεν ήδη 
πράγματι σημαντικήν επιρροήν έπι τής άναπτύξεως τών άπο- 
ταμιευτικών καθιδρυμάτων έν Ευρώπη καί έν ’Αμερική.» 

--------------------- ' Μ.


