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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ)

ΚΥΒΕΡΝΗΤ1ΚΑ Π ΡΟΣ (λΝΤΑ

Όποιος πρέπει νά είναι ό πυβερνών, είναι ζήτημα τοΰ όποιου 
ή λύσις έξαρτάται έκ πολλών παραγόντων. Βάρβαρος λαός 
δέν δΰναται νά κυβερνηθή ώς πολιτισμένος, νέος λαός ώς γέ
ρων, ηθικός λαός ώς διεφθαρμένος, πτωχός λαός ώς πλούσιος. 

Ή φυλή, τό κλίμα, ή έποχή, αί περιστάσεις ύπό τάς όποιας 
δρα ή κοινωνία, είναι τόσα ελατήρια πρός τοιαύτην ή τοιαύτην 
διαρρύθμισιν τής κυβερνητικής έν έκάστω τόπφ άρχής. Άλλ' 
ένψ ή ποικιλία εις τήν έξέλιξιν τής αρχής ταΰτης αποτελεί 
ανυπέρβλητον φυσικόν νόμον, τό Ιδανικόν τής άνθρωπότητος 
όδηγεΐ πρός ένα και τόν αύτόν ύρίζοντα ’Ιδού πώς τό διετύ- 
πωσεν ή ούρανία τοΰ Πλάτωνος διάνοια (Πολιτ. Γ' 20):

Πολλοί νομίζουσιν, ότι ή μουσική καί ή γυμναστική άποβλέ- 
πουσιν ε’ις τήν μόρφωσιν ή μέν τής ψυχής, ή δέ τοΰ σώματος. 
Καί όμως τό σκοπούμενον αυτών μάλλον ή ψυχή είναι. Αρκεί 
είς άπόδειξιν δ χαρακτήρ τών άποκλειστικως είς τήν γυμνας-ι- 
κήν ή τήν μουσικήν διά βίου άσχολουμένων. Πόσον οί μέν είναι 
σκληροί και δύσχρηστοι, οί δέ μαλθακοί καί έκτεθηλυμένοι ! 
Όταν ό άνθρωπος άφιεροϋται ολόκληρος είς τήν μουσικήν καί 
ιδιαιτέρως είς τάς γλυκείας έκείνας αρμονίας,τάς μαλακάς καί 
θρηνώδεις, είσάγων αΰτάς διά τών ώτων, ώς διά χώνης, εις 
τήν ψυχήν καί διανύων δλον τόν βίον μινυρίζων καί γεγανω" 
μένος ύπό τής ωδής, τό θυμοειδές αΰτοΰ κατά πρώτον μέν 

μαλάσσεται ώς ό σίδηρος, ακολούθως δέ τήκεται, καί άν μέν 
ητο έκ φύσεως ήπιος, καθίσταται μαλθακός αίχμητής, άν δέ 
έκ φύσεως ζωηρός, καθίσταται άκρόχολος, όργίλος καί δυσκο
λίας έμπλεως. Όταν άπ έναντίας ό άνθρωπος άφιεροϋται είς 
τήν γυμναστικήν, τρώγη πολύ καί παραμελή εντελώς τήν μου- 
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σικήν καί τήν φιλοσοφίαν, τδ σώμα του πληροΰται ύπδ ίσχύο; 
και θυμού, μή έχων δέ ό άνθρωπο; κοινωνίαν μετά τή; Μού- 
ση; καί άφίνων ταύτην άκαλλιέργητον, καθίσταται μισολόγος 
κα'ι άμουσο;, ώ; θηρίον δέ διά βία; και άγριότητο; τά πάντα 
ένεργεΐ, ζών έν άμαθία καί σκαιότητι, άνευ ρυθμού καί άνευ 
χάριτος. Ό Θεό; λοιπόν έδωρήσατο τήν μουσικήν και τήν γυ
μναστικήν τοϊς άνθρωποι; εί; καλλιέργειαν τή; ψυχή; καί τε- 

λειοποίησιν τή; ανδρεία; καί τοϋ πνεύματα;, άπδ συναρμογή; 
αύτών έν τώ προσήκοντι. Ό κκλλιστα ώρα γε προσαρμόζων 
τήν μουσικήν μετά τή; γυμναστική; έν τή ψυχή αύτοΰ δύνα
ται νά όνομασθή κατ’ έξοχήν μουσικό; και κατέχει τήν επι
στήμην τών αρμονιών πολύ πλειότερον έκείνου, όστις γνωρίζει 
τήν τέχνην τοϋ συνδυασμού τών χορδών πρδ; άλλήλα;.

Τοιούτου τινδ; επιστάτου έχει άνάγκην καί ή ήμετέρα πο
λιτεία, έάν μέλη αύτη νά σωθή. Οί πρεσβύτεροι πρέπει νά 

άρ/ωσιν, οί νεώτεροι πρέπει νά άρχωνται. Μεταζύ τών πρώ
των πρέπει νά έκλεχθώσιν οί άριστοι. Ποιοι είναι οί άριστοι 
γεωργοί, έάν δέν είναι οί γινώσκοντες καλλίτερον τήν γεωργίαν; 
Έπίση; καί όσον άφορα τού; φύλακα;, έκεϊνοι είναι οί άριστοι 
οίτινε; είναι φυλακικώτατοι. Πρέπει λοιπόν νά είναι φρόνιμοι, 
δυνατοί καί κηδεμόνες τή; πολιτεία;. Κήδεται δέ τι; μάλιστα 

έκείνων τά όποια άγαπα, άγαπα δέέκεΐνατών όποιων τδ συμ
φέρον είναι άχώριστον άπό τδ εαυτού συμφέρον, καί μάλιστα 
εκείνα, έκ τή; εύτυχία; ή δυστυχία; τών οποίων έξαρταται 

ή εύτυχία ή ή δυστυχία έαυτοϋ.
Πρέπει λοιπόν νά έκλέγωνται τοιοΰτοι άνδρες, οίτινε; καθ' 

ολον τον βίον των τά μέν συμφέροντα τή πόλει μετά πάσας 
προθυμία; έ'πραξαν, τά δε ασύμφορα εξ ούδενδ; τρόπου ήθέ- 
λησαν νά ένεργήσωσιν. Άρμοζε; νά έπισκοπήση τι; τού; άν- 
δρα; τούτους καθ' ολα; τά; ήλικίας, έάν διετέλεσαν σταθεοώ; 
πιστοί εί; τδ δόγμα τούτο, μή τυχόν, γοητευόμενοι ή βιάζομε- 
νοι, έλησμόνησαν τήν άρχήν τή; έκτελέσεω; τών βελτίτων τή 
πολιτεία. Αίγνώμαιδιττώ;εξέρχονται έκ. τή; διανοία;, έκουσίως 
καί άκουσίω;- έκούσίω; μέν παραιτοϋμεν τά; ψευδείς γνώμας 

όταν φωτιζώμεθα, άκουσίω; δέ έγκαταλείπομεν εκείνα; αί 

όποΐαι είναι άληθεΐ;. Διότι οί άνθρωποι τών μέν άγαθών άκου
σίω; στερούνται, τών δέ κακών έκουσίως. Μήπως δέν είναι 
κακόν τδ άπομακρύνεσθαι τή; άληθεία; καί άγαθδν ή συνάν- 
τησι; αυτής ; Τί άλλο δέ είναι ή ορθή γνώμη περί τών πραγ
μάτων παρά συνάντησι; τή; άληθεία; ; Άκοντε; λοιπόν οί 
άνθρωποι στερούνται τών άληθών γνωμών, πάσχουσι δέ τοΰτο 
η κλαπέντε; ή γοητευθέντε; ή βιασθεντες. Ή έκφρασις αύτη 

έχει τι τραγικόν. Άλλά κλαπέντα; μέν έννοώ τού; μεταπει- 
σθέντα; ύπό άλλων καί τού; λησμονοΰντα; έκ τή; παρελεύ- 
σεω; τοΰ χρόνου, βιασθέντα; δέ τού; μεταβζλόντας γνώμην 
έξ οδύνη; ή άλγηδόνος, γοητευθέντα; δέ έκείνου; οίτινε; με- 
ταβάλλουσι γνώμην, παρασυρόμενοι ύφ' ήδονή; ή ύπό φόβου, 
καί έν γένει γοητεύονται ύπό πάντων όσα άπατώσι.

Ζητητέον λοιπόν τίνε; άριστοι φύλακες τοϋ δόγματα;, οτι 
πρέπει νά πράττωνται τά βέλτιστα τή πολιτεία Πρό; τοΰτο 
άνάγκη νά έπισκοπώνται ούτοι έκ παιδική; ήλικίας, τιθέμενοι 
ύπό περιστάσεις καθ' ά; ήδύναντο εύκολώτερον νά λησμονήσωσι 
τό θεμελιώδες δόγμα καί νά ζπζτηθώσι περί αύτό. Ό μνημών 
λοιπόν καί δυσεςαπάτητο; έγκριτέος, ό μή τοιοϋτο; δέ άπορρι- 
πτεος. Ακολούθως άνάγκη νά τίθενται ύπό τήν δοκιμασίαν τών 
άλγηδόνωνκαί τών αγώνων πρό; έλεγχον κατά πόσον δύνανται 

νά άντέχωσιν είς αύτούς. Θετέον δέ καί τρίτου είδους διαγω
νισμόν κατά τή; γοητείας, καί όπως έκθέτουσι τού; νέου; ίπ
πους εί; κρότους και θορύβους, ίνα ιδωσιν έάν ύπόκεινται εί; 
φόβον, τοιουτοτρόπως πρέπει καί ό φύλαξ νά μεταφέρηται, ενό
σω είναι νέο;, έν μέσω άντικειμένων τρομερών ή γοητευτικών, 
ίνα δοκιμασθή μετά πλείονο; προσοχής παρ' όσον ό χρυσό; διά 

τοΰ πυρός, έάν είναι δύσγοήτευτο; καί εύσχημων έν πασι, 
φυλαξ εαυτού άγαθός, εύρυθμος καί εύάρμοστο; καί έν γένει 

τοιούτος ώστε νά καταστή χρησιμώτατο; τή πολιτεία. 'Εκεί
νος δέ διοριστέος αρχών καί φύλαξ τής πολιτεία;, όστις, δοκι
μαζόμενος καί εν τή παιδική ήλικία καί ίν τή νεανική καί 
έν τή ανδρική, έξήλθε καθαρός. Εί; αύτδν καί ζώντα καί τε- 
λευτήσζντα άποδοτέα πάσα τιμή, τάφοι μεγαλοπρεπείς κα1 
άλλα μνημεία.
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'Ιδού έν συνάψει άπό ποιων διδομένων πρέπει νά ένεργήται 
ή εκλογή τών άρχόντων της πολιτείας, ίνχ καθίστανται ούτοι 
αληθείς φύλακες, τόσον κατά τών έξωθεν πολεμίων όσον καί 
πρός τούς έντός φιλίους, όπως μ ή οί μέν θέλωσιν, οί δέ δύ. 
νανται νά βλάπτωσι την πολιτείαν.

ΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΪ ΕΘΝΟΥΣ

Ενώπιον τής Ελληνικής Βουλή; έγενοντο μζζρο1. αγώνες έπί νομο- 
μοσχεόίου. είσαχθέντος ύπό τοΰ πρωθυπουργού πρός πληρωμήν 335, 
110 δραχμών είς πρώην πρόξενον τής Ελλάδος έν Λονδίνω, καί άπό 
παντοίων μηχανών διαπερκιωθέντος είς νύμ.ον. Βεΰχίως τοιοΰτο πο- 
σόν, διά κράτος τού όποιου ό προϋπολογισμός ύπερόαίνει τά 100 
εκατομμύρια, δέν είναι τι μέγκ. Άλλ' όταν δέν είναι ανάγκη νά δα- 
πανηΟή έστω καί μία δραχμή έκ του δημοσίου ταμείου, ή ψήφισις 
αυτής είναι γνώρισμα τή; άνεπαοκεία; τών εξουσιών,;’.; ά; τό πολίτευμα 
εμπιστεύεται τού; ιδρώτας τοΰ έθνους. Κατά τήν δευτέοαν συξήττ,σιν 
τοΰ νομοσχεδίου ό βουλευτή; κ.......................έζήτησε δι’ επιστολής του
τήν γνώμην τοΰ κ. Οικονόμου, τοΰ όποιου τήν άπό 10 δεκεμβρίου 
•1888 άπάντησιν έδημοσίευσαν αί εφημερίδες. Έχει αΟτη ώς εξής:

/Ζρός τόν χ.......................................................... βουλευτήν
είς Αθήνας

“Εντιμε Κύριε,
Ήθελήσατε τήν γνώμην μου έπί τοΰ ζητήματος Σπάρταλη 

έν τή Βουλή. Τό νά μέ ένθυμηθήτε άπό τό βουλευτικόν έδώ- 

λιόν σας είναι ευγένεια, ή όποια πολύ μέ κολακεύει. Θά προσ - 
παθήσω νά ωφεληθώ άπυ τάς έμπνεύσεις της.

Ή ελληνική Κυβέρνησις έν έ'τει 1867 ένεπιστεύθη είς τόν 
έν Λονδίνω γενικόν πρόξενον τής 'Ελλάδος Μ. Σπαρταλην 5 
περίπου εκατομμύρια δραχμών πρός κατασκευήν και άγοράν 
πολεμικών πλοίων καί εφοδίων, θεωρούσα δέ αύτον οφειλέτην 
έκ τής δια/ειρίσεως ταύτης, τή 24 σεπτεμβρίου 1874 έλαβε 

διά κατασχέσεως παρά τής Εθνικής Τραπέζης 6,268 λίρας 

στερλίνας, άνηκούσας αύτώ. Μετ' άποτυχοΰσαν απόπειραν τώ 

1883, εσχάτως ό πρωθυπουργός είσήγαγεν είς τήν Βουλήν τό 
άπό 10 νοεμβρίου ε. ε. νομοσχέδιου περί πληρωμής 10,810 

λιρών, ήτοι 335,1 10 δραχυ.ών είς τόν Σπάρταλην, καθορί- 
ζων διά τής εισηγητικής έκθέσεως καί τής κατά τήν 8 δεκεμ
βρίου ε. ε. άγορεύσεώς του, 1) οτι αί τή 21 σεπτεμβρίου 
1874 ληφθεΐσαι 6,268 λίραι δέν ώφείλοντο ύπό τοΰ Σπάρ
ταλη, καί 2) ότι, άφ'ής έλήφθησαν άχρεωστήτως, οφείλονται 
έπ’ αύτών λόγω άποζημιώσεως τόκοι έκ 4,387 λιρών. 'Αθροι
ζόμενων τών δύο τούτων κονδυλίων, προκύπτει κατά τόν πρω

θυπουργόν, ότι πρό τής λήψεως τών 6,268 λιρών ό λογαρια
σμός τής δικχειρίσεως τοΰ προξένου έβάρυνε τήν Κυβέρνησιν 
δι' 155 λιρών.

Μη έχων ύπ' δψιν τούς λογαριασμούς τής διαχειρίσεως, δέν 
δύναμαι νά άποφανθώ περί τών καθ' έκαστα κονδυλίων των, 
εζαιρέσει τοΰ έκ 2,309 λιρών, όπερ διασαφηνίζεται έν τή ει
σηγητική τοΰ νομοσχεδίου εκθέσει. Τό κονδύλιον τοΰτο είσά- 

γεται ώς πληρωθέν ύπό τοΰ προξένου Σπάρταλη πρό; τήν 
εταιρίαν αϊτού «Σπάρταλη; καί Σ’» λόγω προμήθειας, όφει- 
λομένης αύτή διά τήν εισπραξιν καί διαχείρισιν τών εϊρημέ- 
νων κεφαλαίων τής Κυβερνήσεως, τάς οποίας ούτος τή είχεν 
αναθέσει.

Ανεξαρτήτως του πλαγιασμοΰ, ον ή μέν τοιαύτη άπό 
Σπάρταλη εις Σπάρταλην μεταφορά ύποδηλοΤ, ή δέ άπαγό- 

ρευσις του νομού νά πληρώνη τό Κράτος προμήθειαν π.ός τούς 
υπαλλήλους του έζηγεΤ, πρώτον ζήτημα έγείρεται, άν ήδύ- 
νατο ό πρόςενος νά μεταβίβαση τήν ύπό τής Κυβερνήσεως 
άνατεθεΐσαν ζΰτω διαχείρισιν είς άλλον. Τό ζήτημα ανήκει είς 

την σφαίραν τοΰ δημοσίου δικαίου. Ό πρόξενος είναι ύπάλλη
λος τοΰ Κράτους και ύπό χρηματικήν έποψιν, κατά τό άρθρον 
42 τοΰ λογιστικού νόμου, ειδικός ταμίας αυτού. "Οταν ή 
Κυβέρνησις τώ άναθέτη χρηματικήν διαχείρισιν, απογίνεται 
είς τόν δημόσιόν χαρακτήρα του, οστις =ivat έπί τοσοΰτον 
προσωπικός, ώστε έξ ούδεμιάς έπόψεως είναι μεταβιβάσιμος. 
Επομένως καί άν άληθεύη, οτι ό πρόξενος Σπάρταλη; μετε- 

βίβασε τήν έν λόγω διαχείρισιν είς τήν εταιρίαν «Σπάρταλης



502 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΗΕΩΡΙΙΣΙΣ
ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΙΙΜΑΤΆ ΊΌΓ ΕΜΝΌΓΣ 503

και Σα ·, ένήργησε πραξιν παράνομον, διά τήν όποιαν ούδε- 
μίαν ύποχρέωσιν έχει ή Κυβέρνησις, πολύ όλιγώτερον την 
ύποχρέωσιν πληρωμής προμήθειας. Εΐναι τόσον καθαρά έπί 
τοϋ προκειμένου ή νομοθεσία, ώστε δέν επιτρέπει άμφισβήτη 
σιν. Κατά τά άρθρα 1 97 και 202 τοϋ λογιστικού νόμου, ό 
πρόξενος οφείλει νά έχη παρ’ έαυτω τά ύπό τής Κυβερνήσεως 
διαπεπιστευμένα αύτω δημόσια, χρήματα, ώς ειδικός ταμίας 

καί ύπόλογος νά καταμετρά αύτά κατά παν δεκαήμερον, βε
βαιών τά; καταμετρήσεις ταύτας δι’ έκθέσεων τής υπογραφής 
του έπί τοϋ καθημερινού βιβλίου. Πώς δύναται νά συμβιβα- 
σθή πρός τάς τοικύτας νομικά; προφυλάξεις κα'ι τάς λοιπάς 
σχετικά; ή αΰτογνώμων ύπό του προξένου Σπάρταλη μετα
βίβασες τών κεφαλαίων τής Κυβερνήσεως είς τρίτου χεΐρας ; 
Ή νομική συνέπεια εΐναι, ότι ούκ όρθώς οί λογαριασμοί τής 
διαχειρίσεως Σπάρταλη χρεώνουσι τήν Κυβέρνησιν διά 2,309 
λιρών, πληρωθεισών δήθεν ύπ' αύτοΰ είς τήν έταιρίαν του 
λόγω προμήθειας διά τήν διαχείρισιν τών δημοσίων χρημάτων, 
καί ότι κατά τήν 21 σεππεμβρίου 1874 ό Σπάρταλης ώφειλε 
τό ποσόν τοΰτο πρός τήν Κυβέρνησιν, όρθώς λαβοΰσαν τύ ισό
τιμον αύτοΰ έκ τών, ώς έξετέθη, μετρηθεισών αύτή ύπό τής 
'Εθνικής Τραπέζης 6,208 λιρών.

'Εν τή εισηγητική τοϋ νομοσχεδίου έκθέσει διασαφηνίζεται 
και έτερον κονδύλιον τό περί τόκων, τό όποιον δέν άνήκει τό
σον εϊς τόν λογαριασμόν τής διαχειρίσεως τοΰ προξένου, οσον 

ε’ις τήν νομικήν σχέσιν, ήτις πηγάζει έκ τής κατόπιν ύπό τής 
Κυβερνήσεως λήύεως τών παρά τή 'Εθνική Τραπέζη 6,268 

λιρών αύτοΰ. Είναι τό έπί τών λιρών τούτων λόγφ τόκου ή 
λόγω άποζημιώσεως άναγνωριζόμενον ύπέρ τοΰ Σπάρταλη πο
σόν 4,387 λιρών. Εϊς δύο λόγους στηρίζεται ό πρωθυπουργός, 
1) ότι πρόκειται περί ανοικτού λογαριασμού, είς τον όποιον 
τρέχει τόκος μέχρι; έξοφλήσεως, 2) δτι δ τόκος οφείλεται 
λόγω άποζημιώσεως, διότι, λαβοϋσα ή Κυβέρνησις άχρεωστή- 
τως παρά τής 'Εθνικής Τραπέζης, έζημίωσε τδν Σπάοταλην. 
'Όσον άφορά. τόν πρώτον λόγον, ή θεωρία τοΰ άνοικτοΰ λο
γαριασμού είναι άτυχεστάτη. Όχι μόνον ή λήψΐς τών παρ 

τή ’Εθνική Τραπέζη λιρών δέν άνήκει είς τήν εποχήν τής 
διαχειρίσεως, ’ίνα ύποτεθή περιλαμβανόμενη είς τδν λογαρια
σμόν αύτής, οχι μόνον ένηργήθη συνεπεία κατασχέσεως, δηλα

δή έν απουσία πάσης έννοιας άνοικτοΰ λογαριασμού, άλλά τδ 
σημκντικώτερον, κατα τδ δημόσιον δίκαιον δέν ύφίσταται με
ταξύ τοΰ Κράτους καί τών ύπαλλήλων αύτοΰ ή έν τώ έμπορικώ 
δικαιω σχέσις τοϋ άνοικτοΰ λογαριασμού τών πρδς άλλήλους 
εμπορευόμενων, είδικώτερον δέ έκ τοΰ λογιστικού νόμου, έάν 
δημόσιός τις ύπόλογος καταβκλη ύπέρ τοϋ δημοσίου ίδια έαυ- 
τοΰ χρήματα, δέν δικαιούται είς τοκοληφίαν, "Όσον άφορα τδν 
δεύτερον λόγον, τής άντί τόκου άποζημιώσεως, εχει τι χον- 
δροειδώς σοφιστικόν. Έκεϊνο τδ όποιον δίδεται ώς τόκος, καί 
άποζημίωσις άν όνομασθή, εΐναι πάντοτε τόκος. Άλλ’ έστω, 
πότε οφείλεται άποζημίωσις ; "Οταν πρόκειται περί αδική
ματος ή έάν παρεβιάσθη νομική τις σχέσις Υποστηρίζει άρά 

γε ό πρωθυπουργός, ότι κατά τήν έκ τοϋ ταμείου τής Εθνι
κής Τραπέζης λήύιν τών λιρών Σπάρταλη έξετέλεσεν ή Κυ- 
βέρνησις άξιόποινον πραξιν ; ΙΙοίαν δέ νομικήν σχέσιν μεταξύ 
τής Κυβερνήσεως καί τοΰ Σπάρταλη παρεβίασεν ή είρημένη 
τών λιρών λήύις ; Έν γένει άφοϋ δέν έγένετο ύπέρθεσις, άφοϋ 
δέν έκινήθη άγωγή, κατά τάς διατάξεις τών Πανδεκτών 17 
έδ. 5,34 έδ. 2 καί 35 (23,3) δέν οφείλεται ούτε τόκος ούτε 
έπι καρποϊς άποζημίωσις.

Αί άνωτέρω είδικαί πρός τά κονδύλια τής προμήθειας καί 
τοϋ τόκου παρατηρήσ ις άφορώσι μόνον 6,696 λίρας έκ τών 
10,810 τοΰ νομοσχεδίου. Πρδς υμπλήρωσιν άπαιτεΐται ή 
γενική έπί τοϋ όλου έπισκόπησίς. Υποβάλλων τδ νομοσχέ- 
διον ό πρωθυπουργός, έστηρίχθη έπι τής ύπ' άριθ. 94 τοΰ 
1888 άποφάσεως τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου, άναγνωρισάσης 

ότι ή Κυβέρνησις οφείλει είς τόν Μ. Σπάρταλη' κεφάλαιον 
6,423 λιρών. Έν τούτοις πρό τής άποφάσεως ταύτης τδ 
Ελεγκτικόν Συνέδριου είχε έκδώσει έτέραν άπόφασιν ύπ' άριθ. 
400 τοϋ 1887, διά τής οποίας άπεφαίνετο τούναντίον, οτι δ 
Μ. Σπάρταλης έμενεν οφειλέτης πρός τήν Κυβέρνησιν 884 
λιρών. Ή μεταξύ τών δύο τούτων αποφάσεων άντίθεσις είναι 



504 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΙΙΜΑΤΑ ΤΟΓ ΕΘ.ΝΌΓΣ 505

προφανής. ΙΙοία έξ αύτών είναι έπικρατεστέρα ; ΊΙ ύπ' άριθ. 
94 τοΰ 1888 άπόφασις δικάζει τδ γεγονός τήςύπδ τοΰ δημο
σίου κατά τήν 2 1 σεπτεμβρίου 1874 λήψεως τών 6,268 λιρών 

παρά τής'Εθνικής Τραπέζης. Ποιον δικαίωμα εί/ενείς τήν έξέ- 
τασιν ταύτην ; Μήπως τδ ποσδν αύτδ ήτο κονδύλων τής δια
χειρίσεως ; Ή διαχείρισις είχε πρδ πολλών έτών περατωθή 

καί ή λήψις τών 6,268 λιρών ήτο αυτοτελής, διά μόνα τά 
πολιτικά δικαστήρια άρμόζουσα πράξις. "Επειτα κατά τδ άρ
θρον 21 τοΰ άπδ 27 σεπτεμβρίου τοΰ 1833 νόμου περϊ 'Ελεγ
κτικού Συνεδρίου, « τρεϊς είναι αί περιπτώσεις καθ'άς έπιτρέπε- 
ται νά γένη νέα έξετασις εις τό Συνέδριον, ή όταν τό ζητήση 
δ υπόλογος παρουσιάζων νέας αποδείξεις τάς οποίας έλαβε 
μετά τήν έκδοσιν τής άποφάσεως, ή όταν τδ ζητήση ό επί
τροπος τής έπικρατείας, ή έξ επαγγέλματος». Περί τών τε
λευταίων δύο περιπτώσεων δέν πρόκειται. Ή άναθεώρησις έγέ
νετο συνεπεία αϊτήσεως δανειστών τής πτωχευσάσης έταιρίας 
«Σπάρταλης και Σ’». Eiyov ούτοι τοιοΰτον δικαίωμα ; Ένω 

άφ' ένδς δ νόμος, ώς έρρέθη άνωτέρω, άναγνοιρίζει τδ δικαίωμα 
τής άναθεωρήσεως συγκεκριμμένως είς τό ποόσωπον τοΰ υπο
λόγου, άφ’ έτέρου ή πτωχεύσασα έταιρία «Σπάρταλης κα’ι 
Σ’» δέν ήτο ύπόλογος, πολύ όλιγώτερον οι δανεισταί της. 
Εϊχεν άρά γε απαιτήσεις ή έταιρία «Σπάρταλης καί Σ’ » κατά 
τοΰ προξένου Σπάρταλη, ίνα ύποτεθή ενασκούσα τά δικαιώ
ματα αύτοΰ ; Ούδέποτε οί δανεισταί της διετύπωσαν τοιαύ- 
την άξίωσιν, ούτε ήδύναντο δέ, διότι ή έπί τοϋ ύπολόγου δι- 
καιοδοσία|τοϋ 'Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι καθαρώς προσωπι
κή. "Αλλως ύπδ πάσαν έ'ποψιν ή άναθεώρησις εδει, κατά τδ 
έκτεθέν άρθρον, νά στηριχθή «έπί νέων άποδείξεων, τάς 
όποιας δ αϊτών έλαβε μετά τήν έκδοσιν τής άποφάσεως», ώς 
προκύπτει δέ έκ τής εισηγητικής έκθέσεως τοΰ νομοσχεδίου 
τά προσαχθέντα έγγραφα άνήκουσιν εις τήν πρό τής πτωχεύ- 
σεως τής έταιρίας «Σπάρταλης και Σ*»έποχήν,  ένω ήύπ'άριθ. 
400 τοΰ 1887 άπόφασις τοΰ 'Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι 
πολύ ταύτης μεταγενέστερα. Ούτε είναι δυνατόν νά ύποτεθή, 
οτι τά έγγραφα ταΰτα περιήλθον είς χεΐρας τών αίτησαμένων 

τήν άναθεώοησιν μετά τήν άπόφασιν ταύτην, άφοΰ, ώς έκ τής 
φύσεωςτής ένοχής κα'ι τών περιστάσεων τής πτωχεύσεως, τοι
αύτη ύπόθεσις Οά άπέληγεν εις τδ άτοπον συμπέρασμα, οτι τά 
έν λόγω έγγραφα έδημιουργήθησαν ύπδ τών ένδιαφερομένων. 
Ή δεύτερα λοιπόν ύπ’άριθ. 94 τοΰ 1888 άπόφασις τοΰ 'Ελεγ
κτικού Συνεδρίου είναι έκτδς τοΰ νόμου και θεωρητέα ώς μή 

ύπάρχουσα.
Έν τή ϋποτυπώσει τοΰ προκειμένου νομοσχεδίου αί έπιβο- 

ηθητικαί άναπτύξεις είναι άπαραιτήτου άνάγκης. Υποθέτω 
πρδς στιγμήν, ότι άχρεωστήτως ή Κυβέρνησις έλαβε τάς 
6,268 λίρας παρά τής Εθνικής Τραπέζης, και ότι πρδ τού
του ώφειλεν έκ τής έν λόγω διαχειρίσεως 1 55 λίρας, ότι δη
λαδή ώφειλε πρός τδν Μ. Σπάρταλην κεφάλαιον 6,423 λι
ρών τή 21 σεπτεμβρίου 1874. Άπδ τής ήμέρας ταύτης πα
ρήλθε πλέον ή δίς ό αποσβεστικές χρόνος τοΰ άρθρου 69 τοΰ 

λογιστικού νόμου, κατά τδ όποιον «παραγράφεται πρδς όφε
λος τοΰ Κράτους καί εξαλείφεται παν χρέος δημόσιον, έάν δι’ 
έλλειψιν άποχρώσης δικαιολογήσεως δέν κνεγνωρίσθη, δέν διε- 
τάχβη ή πληρωμή αύτοΰ κα'ι δέν έπληρώθη έντδς πέντε έτών 
άπδ τής άρχής τής χρήσεως». Ή διάταξις αύτη είναι τόσον 
σαφής, ώστε ή περαιτέρω άνάπτυξίς της Οά ήτο άσκοπος θυ
σία λέξων. Αί εξαιρέσεις αύτής άν «νόμοι, ειδικά διατάγματα 

ή συμβόλαια προσδιόρισαν μακροτέραν ή συντομωτέραν έκ- 
πτώσεως προθεσμίαν καί άν ή πληρωμή άνεβλήθη δΓ άρξαμέ- 
νην δίκην ή δέν έγένετο έντδς προσδιορισμένης προθεσμίας δι’ 

έμπόδια προελθόντα έκ μέρους τών αρχών, δτε ό πιστωτής έχει 
τδ δικαίωμα νά ζητήση καί λάβη άπδ τδν άρμόδιον υπουρ
γόν άποδεικτικόν περ'ι τής εμπροθέσμου αΐτησεώς του·, έπιβε- 
βαιοΰσι τόν κανόνα, ούδεμίανδ’ έξ αύτών έπεκαλέσθησαν ποτέ 

οί ενδιαφερόμενοι.
’Ακούω έν τούτοις τήν άντίρρησιν, ότι ή ύπ’ άριθ. 9 ι τοΰ 

1888 άπόφασις τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου έκάλυψε τήν πα
ραγραφήν τοΰ λογιστικού νόμου. Δύναται άρά γε νά Οεωρηθή ή 
άντίρρησις αύτη ώς σπουδαία, μεθ’όσα άνωτέρω έξετέθησαν περ1. 
τής νομικής άνυπαρξίας τής άποφάσεως τοΰ ’Ελεγκτικού Συνε
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δρίου; Καί έάν ύποτβθή, οτι ή άπόφασις αυτή έχει έλάχιστον 

νομικόν κΰρος, τό αποτέλεσμα εΐναι οτι ύπήρξεν ή οφειλή, οχι 
όμως οτι αύτη δέν είναι ζαΐ παραγεγραμμένη. Τό ’Ελεγκτικόν 
Συνέδρων δέν εξετάζει τά ζητήματα τής παραγραφής, ούτε 

παντάπασιν έπι τοΰ προζειμένου εί; τήν σφαίραν αύτών είσήλ- 
θεν. Ό οργανισμός τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου (νομ. τής 27 σε- 
πτεμβρίου 1837 ζχΐ τή, I όν.τωβρίου 185 2) είναι πάντη άλ- 
λότριος πρός τήν ερευνάν, άν ή δείνα ή δείνα άπαίτησίς είναι 
υπέρ τοΰ δημοσίου άπεσβεσμένη. Καθώς παρατηρεί ό Sorrigny 

(περί Διοικητικής Δικαιοδοσίας 295,τομ. 2) 7 άναγνωρίζουσα 
χρέος δημόσιον άπόφασις διοικητικού δικζστηιίου δέν απο
κλείει τήν εφαρμογήν τή; ένστάσεως τής παραγραφής. Ή 
έφαρμογή αύτής ύπό τοΰ υπουργού δέν άονεΐται τήν ύπαρξιν 
τοΰ χρέους καΐ δέν προσβάλλει τήν άπόφασιν. Έχει άπλώς 
τήν έννοιαν, ότι τό δεδιζασμένον δέν κατήρτισεν άνζνέωσιν 

τοΰ άρ/ιζοΰ χρέους. Έξομοιοΰται λοιπόν ή ένστασις τή; άπο- 
σβέσεως πρός τήν ένστασιν τοΰ συμψηφισμού, ήτις προτείνε- 
ται ζαΐ μετά τήν ζαταδικαστιζήν άπόφασιν. Άμφότεραιείναι, 
ούτως εΐπεΐν, τρόπος έκτελέσεως τής άποφάσεως ζαί 5χι άν- 
τιστράτευσις κατά τών διατάξεων αύτής».

Άγορευων ό πρωθυπουργός πρός τήν Βουλήν ίσ/υρίσθη, ότι 
«προκειμ.ένου περί υπολόγου, παραγραφή δέν χωρεΐ ένόσω δέν 
έγένετο έξέλεγξις, καΐ ότι μή ΰπαρχούσης έξελέγξεως, ουδέ
ποτε απέναντι ύπολόγου δύναται νά ύπαρξη παραγραφή». 
Ύπέθετον, οτι ό πρωθυπουργό; ήδύνατο νά όμιλή μετά πλείο- 
νος σεβασμού πρός τούς αντιπροσώπους τ .ΰ έθνους και ότι, έν 
όποιαδήποτε συμφορά καΐ άν εύρεθή τι;, ύπάρχουσιν όρια εί; 
τήν διαλεκτικήν τής μάλλον παραζεζινδυνευμένης ύπερασπί- 
σεως. Ανωτέρω αντέγραψα ολόκληρον τόν θεσμόν τής παρα
γραφής τών κατά τοΰ δημ.οσιου άγωγών μετά τών έςαιρέσεών 
του’ οΰδαμοΰ ό λογιστικός νόμο; τάσσει τό θέμα τή; παρα
γραφής ύπέρ τών δημοσίων υπολόγων ιδιαιτέρως. Εί; ποιαν 
τών έςαιρέσεών δύναται νά δώση εφαρμογήν ό χαρακτήρ τοΰ 
ύπολόγου ; Περί άρξαμένης δίκης δέν πρόκειται, διότι τήν δί
κην ζαθιστή ή άγωγή ζαΐ τοιαύτην δέν ήγειρεν ό υπόλογος, 

ούτε έζ αύτοΰ τις άλλος. Περί έμποδίων πληρωμής έκ μέρους αρ
γής προελθόντων, έπίσης δέν πρόκειται, 1) διότι ζατά τοιού

των ουδέποτε οΐ ενδιαφερόμενοι έπεζαλεσθησαν νόμιμόν τινα 
ένέργειαν των, ζαΐ 2) διότι αυτός καθ’ έαυτόν ό έλεγχος τοΰ 
Ελεγκτικού Συνεδρίου δέν άποτελεΤ έμπόδιον τής άρχής, άν 
δέ ύποτεθή ώς τοιοϋτον, ήλθε ζατόπιν έορτής, άφοΰ ή πεντα
ετής τοΰ λογιστικού νόμου παραγραφή άρξαμένη τήν 21 σε- 
πτεμβρίου 1874,οτε τό Δημόσιον έλαβε τάς 6,268 λίρας παρά 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, είχε συμπληρωθή πολύ πριν δ έλεγχος 
ουτος άρχίση. Τό ’Ελεγκτικόν Συνέδρων έξετάζει τούς λογαρια
σμούς τών ύπολόγων, άποφαίνεται περί αύτών, μετά έν έτος, 
μετά δέκα ή είκοσιν έτη, χωρίς έκ τούτου νά έπηρρεάζηται ό 

παραγραφιζός τών κατά τοΰ δημοσίου απαιτήσεων όργανωμός. 
Ό λογιστικός νόμος έθεσεν έν ίση μοίρα τούς πιστωτάς του, 
είτε υπόλογοι είτε μή ύπόλογοι είναι ουτοι. Διά τοΰτο καΐ ό 
Dalloz (Tr6sor Public 1006) αναγράφει τήν γενικώς παραδε- 
δεγμένην και ύπό τής γαλλική; νομολογία; σταθερώς καθιερου- 
μένην άρχήν, οτι «καΐ οΐ δημόσιοι υπόλογοι δανεισταΐ τής επι
κράτειας είναι εκτεθειμένοι, όπως ολοι οΐ λοιποί δανεισταΐ αύ
τής, είς τήν έφαρμογήν τής πενταετούς παραγραφής, έάν έν
τός τή; προθεσμίας αύτής δέν έζαθαρίσθη και δέν έπληρώθη ή 

άπαίτησίς των».
Ή άπό τοΰ βήματος τής Βουλής διατυπωθεΐσα άξίωσις τοΰ 

πρωθυπουργού, ότι παραγραφή δέν χωρεΐ, όταν ή άπαίτησίς 
εΐναι διζαία, μαρτυρεί- μέν τήν προσωπικήν του ιδέαν έπΐ 
τής άπζιτήσεω; Σπάρταλη, ελέγχει όμως παχυλήν άγνοιαν 

τής θεμελιώδους βάσεως τής παραγραφής. Δέν πρόκειται περί 
τής αίωνώτητος τοΰ δικαίου, άλλά περί τής διαλύσεως τών 

αμφισβητήσεων, τήν οποίαν i χρόνος, έν τώ μέτρωτοΰ νόμου, 
δημιουργεί. "Ανευ τής παραγραφής όλα θά ήσαν μετέωρα και 
κοινωνική άποκατάστασις δέν ήδύνατο νά ύπαρξη. Είς τό πο
λιτικόν στάδιόν του ό πρωθυπουργός, δέν άμφιβάλλω, πολλάς 
παραγραφής έπρότεινε ζαΐ άπετέλέσαν αύται νομικάς έν τή 
πρακτική διατάξεις. Πώς εννοεί τό ζΰρος αύτών ; Τι Οά έλεγε 
περί έζείνου, όστις θά συνεβούλευε νά μή λαμβάνωνται αυταζ
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ύπ' 3ψιν ; Θέλει νά δοκιμάση ό πρωθυπουργός ; Δέν εχει παρά 
νά έκτβίνη τό μέτρον αύτοΰ άπό τοΰ Σπάρταλη πρός όλους 
τούς έχοντας δικαίας απαιτήσεις κατά τοΰ Κράτους. Ένώ οί 
δικασται θά ζρίνωσι τό δίκαιον, εκατοντάδες έκατομμμυρίων 

θά αναστώσιν, ’να πολιορκήσωσι τό κεντρικόν ταμεϊον. ’Εκείνο 

τό όποιον μοί ήρεσεν ιδιαιτέρως είς τό στόμα τοΰ πρωθυπουρ
γού είναι, ότι δέν έννοεϊ νά γίνη διά τής παραγραφής άρπαζτι- 
κόν καταγώγιου τό ύπουργεΐον. Τί νά εΐπωσιν οί φορολογούμε
νοι διά τό καθ' ολας τάς στιγμάς τοΰ βίου αύτών έπί τής κε

φαλής των ιπτάμενον άρπακτικόν ορνεον του ; Τουλάχιστον διά 
τό εν όικχειρισει πολλών εθνικών έκατομμυρίων αμφίβολον έπι 
τέλους Οΰμα τοΰ Σπάρταλη κλαίει ε’ςπρωθυπουργός,—διά τάς 
έκπεπληγμίνας μυριάδας τών ύπό τής απηνούς φορολογίας τοΰ 

πρωθυπουργού κατασπαραττομένων 'Ελλήνων ποιος κλαίει;
Ή έπί τής ούχί πολύ άπεχούσης τοΰ ήμίσεος εκατομμυ

ρίου ύποθέσεως Σπάρταλη άντιπαραγραφική γενναιότης τοΰ 
πρωθυπουργού δέν πρέπει νά έζτιμηΟή, κατά μόνας, διότι συν
δέεται πρός τήν διπλωματικήν ενέργειαν αύτοΰ κατά τοόπον 

περίεργον Διακυινώσεις έπί διακοινώσεων διευθύνονται πρός αυ
τόν ύπό τού πρέσβεως τής Αγγλίας, τάς έντονους διαδέχον
ται έντονωτεραι, άλλεπαλλήλως διαβιβάζει αύτάς ό πρωθυ
πουργός είς τό 'Ελεγκτικόν Συνέδριου μετά φορτικών παρα
στάσεων ότι ό πρέσβυς τής 'Αγγλίας ζητεί κατηγορηματικήν 

άπάντησιν, ότι αί διπλωματικαί συνέπειαι είναι έπί θύραις, 
— καί όμως άπό τοΰ βήματος τής Βουλής δέν διστάζει νά 
ίσχυρισθ?), ®τι 'δ ύπόθεσις, δι' ήν τοσκΰττ, έγένετο κίνησις έκ 
μέρους τοΰ πρέσβεως τής 'Αγγλίας, δέν αποτελεί ζήτημα δι
πλωματικόν 1 α Ηρώτησεν, είπε, τόν πρέσβυν τής ’Αγγλίας, άν 
έννοή τό ζήτημα διπλωματικόν, άν θά φέρη, τόν άγγλικόν 
στόλον έν Έλλάδι, καί ό πρέσβυς τώ άπήντησεν, ότι ουδέ
ποτε έποιήσατο λόγον περί διπλωματικού ζητήματος ή περί 
στόλου, ότι έρχεται ώς αντιπρόσωπος τής 'Αγγλίας, έχων τό 
καθήκον νά ύποστηρίζη πάντα υπήκοον αγγλον. ζητοΰντκ τήν 
συνδρομήν του».

Διά τών φράίεων τούτων ό πρέσβυς τής Αγγλίας διεβε*  

βαίου περιφραστικώς εκείνο ακριβώς, τό όποιον είχε τήν άπλό- 
τητα νά μή άντιλαμβάνηται ό πρωθυπουργός τής 'Ελλάδος, 
άν πιστεόσωμεν τούς λόγους του πρός τήν Βουλήν, ή άντε- 
λαμβάνετο ένστίκτως, έάν πιστεύσωμεν τά έγγραφά του πρός 
τό Ελεγκτικόν Συνέδριου. Ότε έπρόκειτο νά άνακληθή ή ύπ' 
άριθ- 400 τοΰ 1887 άπόφασις τοΰ 'Ελεγκτικού Συνεδρίου διά 

τής σκοτοδίνης, ήτο λίαν διπλωματικός. Ότε έπρόκειτο νά 
έπιδειχθή τό πρωθυπουογικόν άκαμπτον έν τή Βουλή, λέγει 
είς λογαριασμόν ταύτης, αποτεινόμενος πρός τόν φυσικώ τώ 
λόγω άπόντα πρέσβυν τής ’Αγγλίας: αέάν θέτετε τό ζήτημα 
διπλωματικόν, έάν θά φέρετε καί δευτέραν φοράν τόν στόλον, 
μή έλπίζετε οτι τό ζήτημα ήθελε λυθή άλλως ή ώς θά έλύετο 
καί άν δέν παρίσταται παρ’ ύμών ώς διπλωματικόν». Αύτή ή 
clm/pa φορά τοΰ στό.Ιου i'/ti τι άλλόκοτον. Προφανώς ό πρω
θυπουργός έννοεϊ ώς πρώτην φοράν τόν αποκλεισμόν τού 1 886 
καί υπενθυμίζει τόν Μάκβεθ, ότε πρό τοΰ φαντάσματος τοΰ 
δολοφονηθέντος ύπ’ αύτοΰ Βάγγου άναφωνή : «Thoucanst mot 
say I did it: never shake,—Thy gory locks at me»,ήτοι: 

Δέν ήμπορεΐς νά τό είπής ότι έγώ σοΰ πταίω, — Μήτά μαλ
λιά σου μοΰ κινείς τά αιματοβαμμένα». "Άν ήτο δυνατόν νά 

άκούση ό πρέσβυς τό επιφώνημα τοΰ πρωθυπουργού έν τή 
Βουλή, ήθελε σατανικώς μειδιάσει, διότι έπί τέλους ποϊον πα

ράπονου ήδύνατο νά εχ_η κατά τής πρώτης φοράς τοΰ άγγ,Ιι- 
χοΰ στύ.Ιου b πρωθυπουργός : Μήπως δέν τώ έδωκεν αυτή τήν 

άρχήν ; Όλα ταΰτα είναι καταπότια μάλλον βουλευτικά παρά 
διπλωματικά. Δέν ήσαν δέ καί καθόλου άναγκαϊα, διότι δέν 

ύπήρχε περίπτωσις κινήσεως στόλου, άφοΰ καί πρωθυπουργός 
καί πρέσβυς ήσαν περί τής ουσίας έντελώς σύμφωνοι. Ό,τι 
έχ.ειάζετο ήτο ό τύπος, καί ό τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου δέν 

έβράδυνε νά εύρεθή.
Πολλά ήδύνατο ό πρωθυπουργός νά άντιτάξη έν τή διπλω

ματική όδώ, έάν δέν ήτο συμπαιγνία. Έν πρώτης ώφειλε νά 
παραπέμψη τόν πρέσβυν είς τόν ύπουργόν τών εξωτερικών. 
Αύτή ή προσωπική σύγχυσις όλων τών τής έλληνικής διοική- 
σεως κλάδων έ'χει τι βεζυρικόν, τό όποιον ανοίγει τήν ό'ρεξιν 
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τών ξένων όπως παρά τόν Βόσπορον. Είναι σταθμοί τινες έν 

τω πολιτικώ όργανισμώ τών έπικρατειών λίαν συντελεστικο'ι 
είς την ομαλήν διεξαγωγήν τών συμφερόντων.—"Ώφειλεν ό 
πρωθυπουργός νά άπζντήση κζτηγορηματικώς πρός τόν πρέ- 
σβυν, οτι έάν έκ τής νομικής σχέσεως τής ελληνικής Κυβερ
νήσεως μετά τοϋ έλλη'ος ύπηκόου, ώς υπαλλήλου μάλιστα 
αυτής, είχεν άπζίτησιν ούτος, δέν ύπήρχεν έν αύτή θέσις διά 
τόν πρέσβυν έκ τοΰ δικαίου τών έθνών, ούτε έκ τής έπόψεως 
τής τυχόν έκδοχική; παρεμβάσεως άγγλων υπηκόων, ήτις ου- 
δαμώς ήδύνατο νά μεταβάλη τόν δρόμον τής κυρίας ύποθίσεως 
και τόν προσωπικόν αύτή; χαρακτήρα (FobIix Δίκαιον τών 
έθνών 173), —'Ώφειλεν ό πρωθυπουργός νά θέσνι τήν βάσιν, δτι 
έχουσι μέν οί πρέσβεις τό δικαίωμα νά ύπερασπίζωσι τούς όμοε- 
θνεϊς των, άλλά, κατά τά γενικώς παραδεδεγμένα έν τώ δι- 
καίω τών έθνών, οσάκις αί απαιτήσεις των δέν είναι άλλό- 
τριαι πρός τό δίκαιον τοΰτο (ίδ. διάταγμα Βασιλέως τών Βέλ
γων τής 3 νοεμ.βρίου 1817 και Merlin ε' 6). ΙΙότε άνήκου- 
σιν είς τό δίκαιον τών έθνών αί παραστάσεις τών πρέσβεων, τό 
ορίζει ό Bluntschli έν τώ κωδικοποιημένω διεθνεϊ δικαίφ του 
(380), λίγων «όταν ή ξένη επικράτεια παραβιάζ-ρ πρός τόν 

ομοεθνή τοΰ πρέσβεως τάς άρχά; τοΰ δικαίου τών έθνών», ή 
κυριωτέρα μεταξύ τών όποιων είναι ή άπονομή τή; δικαιοσύ
νη; πρό; δλους, ιθαγενείς είναι ούτοι ή ξένοι. Έάν ή 'Ελλά; 
ήρνεΐτο δικαιοσύνην είς τούς ξένους, ήτο υπεύθυνο; απέναντι 
τοΰ δικαίου τών έθνών. Τήν ήρνήθη ποτέ ;—"Ωφειλεν ό πρω
θυπουργός νά παραπίμψη τούς προστατευομένου; τοΰ πρέσβεως 
τή; Αγγλίας είς τά έλληνικά δικαστήρια, τόσφ δέ μάλλον 
τοΰτο, όσω ύπήρχε και ειδική πρός τούς "Αγγλου; αρχή τοΰ 
άρθρου 1 1 τής από 22 σεπτεμβρίου (4 όκτωβρίου) 1837 συν
θήκης μοταξύ Ελλάδος κα'ι Αγγλίας, καθ’ ήν «οί άγγλοι 
υπήκοοι άπολαμβάνουσι, καθόσον αφορία τήν απονομήν τής δι
καιοσύνης, τά αύτά δικαιώματα όποια και οί ιθαγενείς». — 
"Ωφειλεν ό πρωθυπουργός νά άπαντήση είς τόν πρέσβυν, 
ύπάρχουσιν όρια είς τάς βουλευτικής πλειοψηφίας και οτι δέν 
δύναται νά ώθησή τήν έαυτοΰ μέχρς νεκραναστάσεως άπαιτή- 

σεως άπεσβεσμένης. Δέν είχε παρά νά έπικαλεσθη αύτά τά 

έν Αγγλία νόμιμα, καθ'αδμοιαι απαιτήσεις παραγράφονται 
έκεϊ έντός έξαετίας (νομ. 21 Ιακώβου Λ' τμ. 3, κεφ. 16, 
Blackstone βιβλ. 1, κεφ. 20, καί Westobv σελ. 241).

Τή άληθεία. άπορεΐ τις, πώς άπό τόσον καθαρά; όδοΰ, τήν 
οποίαν δεικνύει τό δίκαιον τών έθνών και τό δίκαιον τής Ελ
λάδος, ή ΰπόθεσις Σπάρταλη ήκολούθησε τού; έλιγμούς, οίτι- 
νε; περιήλθον ήδη είς τελείαν γνώσιν τοΰ Κοινοβουλίου. Έπαί- 

χθη μία κωμωδία. Ό πρέσβυ; τή; Αγγλία; παρίστατο έν 
όνόματι τής ’Αγγλία; και ώ; δήθεν πληρεξούσιο; δανειστών 
τή; έταιρία; Σπάρταλη, ώσανεί ήτο δυνατόν σπουδαίος υπουρ
γός σπουδαία; έπικρατείας νά μετέρχ εται πρός τό υψηλόν ά · 
ξίωμα αύτοΰ καί τό τοΰ κοινοΰ παραγγελιοδόχου. Πώς ονομά
ζονται οί έντολεις του ; ΙΙοΰ είναι τά πληρεξούσιά των; Έκ 
ποιας νομικής σχέσεως εΰθύνεται πρό; αύτούς ή Ελλάς ; Έν 

τούτοις ή έταιρία Σπάρταλη έπτωχευσε και κατά τά έν Αγ
γλία νόμιμα (Blackstone βιβλ. 2 κεφ. 31) οχι άορίστως δα- 
νεισται αύτής άλλά συγκεκριμένως πράκτορες τής πτωχεύ- 
σεώ; της ήδύναντο νά ένεργήσουν. Ζητούνται 19,000 λίραι, 
προσφέρονται 10,810 κα’ι μόνον συνέλευσις τής όμάδος τών δα
νειστών κατά τά αύτά νόμιμα (Blackstone αύτ.) δύναται 
περί συμβιβασμού νά άποφασίση. Μήπως πρόκειται έν τώ νο- 
μοσχεδίω περί άρχής, τής οποία; έπεται κατόπιν τό συμπλη
ρωτικόν τέλος;

Αύτά, θά έλεγέ τις, είναι λεπτομέρειαν άνάξιαι τής διπλω
ματίας. Έγώ προσθέτω τής άνατολικής διπλωματίας, ήτις 
είναι κατεδεδικασμένη νά έρπη ένώπιον τής δυτικής. Καθώς 

λέγει ό Vattel (Δίκαιον τών έθνών βιβλ. 4 % 93) «συνηθέσ- 
τατον είναι είς τούς πρέσβεις νά έργάζωνται τήν διαφθοράν 

των υπουργών τή; παρ’ ή είναι έμπεπιστευμένοι έπικρατείας, 
χωρίς νά πολυπραγμονώσιν άν ή διαφθορά είναι μέσον άντίθε- 
τον πρός όλους τούς κανόνας τής αρετή; και τής τιμιότητος, 
άν τρζυματίζη βαθέως τόν φυσικόν νόμον κ«ΐ αν ούτος κατα
δικάζω έπίσης και διαφθειρόμενον και διαφθείροντα». Ό πρέσ- 
βυς τής ’Αγγλίας προστατεύει άγγλους υπηκόους, καί τό 
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αποτέλεσμα είναι, ότι" ή πίστωσις, ύπέρ ής ήγωνίσθη τόσον 
έκθύμως, είσάγεται είς την Βουλήν ύπέρ "Ελληνος ύπηκόου 1 
Έν τώ νομοσχεδίφ Αναγράφεται όνομαστί δικαιούχος ό Μ. 
Σπάρταλης πρώην γενικός έν Λονδίνω πρόξενος τής 'Ελλάδος, 
χ,ατά τόν λογιστικόν νόμον αύτής τό έκδοθησόμενον ένταλμα 
είς αύτόν θα πληρωθή, δέν Αμφιβάλλω, ότι ό πρέσβυς τής 
’Αγγλίας έχει τους λόγους του νά είναι ευχαριστημένος. Εΐρ- 
γάσθη λίαν έπιτυχώς. Ιίροστυχοτέρα άνάμιξις είς τά έσωτε- 
ρικά πράγματα τής παρ' η διωρίσθη έπικρατείας δέν ήδύνατο 

νά ύπαρξη. "Όσον άφορ£ τόν πρωθυπουργόν, ή τύχη τοϋ 
νομοσχεδίου του είναι είς άλλων χεΐρας. Ή Βουλή θά κρίνη 
κατά τό μέτρον τοϋ φωτός, όπερ Οά όδηγήση τάς σκέψεις της. 
Τό ρήμα αύτής είναι ορθόν. Αί Αναλαμπαί τής ιδίας τοϋ 

λαοϋ δέν θέλουν λείψει.
Δεχθήτε μετά τών συναδέλφων σας τήν διαβεβαίωσιν τής 

βαθύτατης ύπολήψεώς μου.

Έν 'ΑΟήναις τή 10 δεκεμβρίου 1888.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΙΙΣ ΟΙΚΟΝΌΜΟΣ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Ί1 Απόρρίψις τής έλληνογαλλεκής έμπορικής συνθήκης 
παρά τής γαλλικής βουλής άνεβίβασεν είς όξύτατον σημεΐον 

παρ' ήμΐν τύ τοσοΰτον απασχόλησαν και απασχολούν έτι τον 
τόπον ζήτημα τής σταφίδος. Έπί τής παρά τών γαλλικών 
βουλών έπιψηφίσεως τής συμβάσεως εκείνης ματαίως ήλπιζεν 

ή έλληνική Κυβέρνησις, μή ένεργήσασα καταλλήλως τά αναγ
καία πρός παραδοχήν της μέτρα, τινά τών όποιων ύπεδείξαμεν 
πρό τίνος ένταΰθα, πραγματευόμενοι τά τής έν λόγφ συμβά
σεως. Διότι, νομίζομεν, δέν ήτο Αδύνατος ή έπιτυχία τοΰ πο- 
θουμένου, έξετέθημεν δέ εις τήν δυσχερή θέσιν έξ οικείων, τό 

πλεϊστον, αμαρτημάτων. Ή άπόρρίψις τής έλληνογαλλικής 
συμβάσεως, είναι αναμφισβήτητου, ότι ού μόνον πάντας τούς 

παρ’ήμΐν έξ .ένστικτου φίλα φρονοϋντας τή Γαλλία δυσηρέ- 
στησεν, άλλά καί τάς σταφιδοφόρους έπαρχίας μας κατεθοού- 
βησε καί ένέβαλεν είς άληθή πανικόν. Έκτοτε μακραί έν τή 
Βουλή συζητήσεις περί σταφίδος, δημοσιεύσεις πραγματειών έν- 
τριβών Ανδρών, διαπληκτισμοί τινες έν τώτύπω, έν συλλόγοις 
αγορεύσεις και άλλαι ιδιωτικά! συσκέψεις έκυκλοφόρησαν καί 
έξακολουθοϋσι νά κυκλοφορώσιν έν τι τή πρωτευούση και ταϊς 
έπαρχίαις. Πάντες ζητοϋσι τήν λύσιν τοϋ ζωτικωτάτου τού
του ζητήματος καί, έν ταϊς προσπαθείαις τών άναλαβόντων 
τό ευεργετικόν τοΰτο έργον, άλλοι μέν έπρότεινον τήν έπέμ- 
βασιν τής Κυβερνήσεως πρός άπαγόρευσιν πάσης περαιτέρω 

φυτείας καί πρός πρόληψιν τών έκ τής πληθώρας τοΰ προϊόν
τος δυσαρέστων, άλλοι δέ υπέδειξαν τήν άνάγκην τής έκριζώ- 
σεως και Αντικαταστάσεως τών σταφιδαμ,πέλων δι' άλλου εί
δους σποράς ή φυτείας, έτεροι ζητοϋσι τήν σύστασιν Τραπε
ζών πρός ύποστήριξιν τών έν κρίσει εύρισκομένων σταφιδοπα
ραγωγών καί σταφιδεμπόρων, άλλοι έπιθυμοΰσιν ασυδοσίαν 
τοΰ προϊόντος καί οί μάλλον Απαισιόδοξοι όρώσι μακρόθεν τήν 
άφιξιν τοϋ μεσίου διά τής συστάσεως έταιρείας, σκοπούσης 
τήν, δίκην ιεραποστόλων, δι’ έτέρων περιφοράν τοΰ είδους τού
του είς πάντα τά πέρατα τής γής, όπως διά τής γνώσεως αύ- 
τοϋ έπέλθη καί ή μεγαλειτέρα δοάδοσις !

Δέν είναι γνωστόν είς ήμας έάν πάντες οί συλλαμβάνοντες 
καί προτείνοντες τά σχέδια ταΰτα ένδιαφέρονται άμέσως είς 
τήν λύσιν τοϋ ζητήματος, διότι έχουσι τάς άποθήκας των πλή
ρεις έκ τοΰ μή ζητηθέντος έφέτος προϊόντος μας τούτου, ή έάν 
μετά μακράν μελέτην έσχημάτισαν ώρισμένην περί τοΰ πράγμα
τος ιδέαν καί ταύτην προβάλλουσιν, έν πλήρει Ανεξαρτησία 

φρονήματος, έπί τω μόνω σκοπώ τής προστασίας τών συμφε
ρόντων τής ήμετέρας πατρίδος. Άποροΰμεν όμως πώς άκόμη 
πολλοί δέν ήννόησαν, ότι, έν τώύψίστης σημασίας διά τόν τόπον 
μ^ί ζητήματι τούτω, περί ούδενός άλλου πρόκειται είμή περί 
τής εΰρυτίρας καταναλώσεως. Ένώ δέ πρόκειται Ακριβώς περί 
τουτου, δέν δύναται νά γεννηθή έτερον παρείσακτον περί τοϋ 
έναντίου, ήτοι ζήτημα περί παρακωλύσεως τής έπεκτάσεως 

ΕΤΟΣ 12—ΦΥΛ. Hi —ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1889 31 
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τών καλλιεργειών και μάλιστα τής καταστροφής τών ήδη ύπαρ· 

χόντων αμπελώνων. Μόνον εις άδαεΐς τής τε θεωρητικής και 
πρακτικής οικονομολογικής γνώστας δυνατόν νά επιτρέπονται 
τοιαϋται σκέψεις. Είναι δέ λυπηρότατου πώς, ένώ είς τούς άμ- 
πελώνάς μας έπρεπε πάντες ν’ άποβλέπωμεν καί έπί τούτων 

νά βασιζώμεθα, όπως κανονίσωμεν τά τής οικονομικής ημών εύ- 
δαιμονίας, εύρίσκονται άνθρωποι προτείνοντες τήν έκρίζωσιν 
αυτών και τήν άντικατάστασίν των διά λαχ ανικών ή άγνοοϋμεν 
όποιου άκόμη είδους φυτείας, άφοΰ έν Θεσσαλία έ’χωμεν πολ- 
λάς γαίας προσφόρους τοΐς δημητριακοις καρποΐς, μένουσι δ' 
αύται άκόμη άνεκμετάλλευτοι,καί άφοΰ άλλαι έμπιστευθεΐσαι 
είς τήν βαμβακοφυτείαν είς τήν δασοφυτείαν, έκεϊναι μέν δέν 

ίκανοποιουσι τούς κτήτορας, αύται δέ καταστρέφονται ύπό τών 

πυρκαϊών.
Καθ’ ημάς ή κατάπαυσις τής κρίσεως τοΰ ζητήματος τής 

σταφίδος είναι μία και μόνη, εξευρίσκεται δ’ αΰτη διά τής όσον 
οίόν τε εύρυτέρας διαδόσεως έν τή καταναλώσει τοΰ προϊόντος 
μας. ΙΊάσα άλλη λύσις θεωρείται μή έπιστημονική καί άντι- 
στρατεύεται πρός τά συμφέροντα τοΰ τόπου. Τίνι δέ τρόπω θά 
έπέλθή ή εύρεϊκ κατανάλωσες είναι άπλούστατον, διότι πάντα 
τά μέσα πρός τούτο είναι θεμιτά καί συμφέροντα, κατά τήν 

ατομικήν έκτίμησιν τοΰ παραγωγέως καί τοΰ εμπόρου. Άφοΰ 
μάλιστα ή σταφίς εύρεν έλευθέραν τήν είσοδον έν τή κατασευή 
τών οίνων, Απελπισία δέν δύναται νά γεννηθή ούδαμώς διά 

το ήμέτερον μοναδικόν προϊόν. Είτε έν Γαλλία κατασκευάζε
ται ό έκ σταφίδων οίνος, είτε έν Έλλάδι, τό πράγμα είναι έν 
καί τό αύτό. Προτιμότερου μάλιστα θεωροΰμεν υά προπορί- 
ζηται ήμϊν ή ωφέλεια, ήτις άχρι τοΰδε προσεπορίζετο τοΐς έν 

Γαλλία κατασκευασταΐς τοΰ σταφιδίτου οίνου, διά τής έν 
Έλλάδι έργασίας τής τοιαότης μεταποιήσεως.

Ή ξηρά σταφίς, πας τις γνωρίζει, είναι προϊόν ούτινος ή 
χρήσις δέν είναι δυνατόν rd έπιβΛηθή εις τήν κατανάλωσιν. 
Κατά τούτο άκριβώς άπατώνται οί προτείναντες τήν λύσιν 
τοΰ ζητήματος διά τοΰ μονοπωλίου. Ηρεσεν είς τήν άγγλι- 
.κήν ιδιοτροπίαν νά μεταχειρίζηται τήν σταφίδα εις τά γλυ- 

κύσματα, καί καταναλίσκεται τό προϊόν μας σήμερον κατά με- 
γάλας ποσότητας. Μετά καιρόν όμως, νεωτερισμός τις ευρί
σκει άντικαταστάτην είς τήν χρήσιν ταύτην, ή ή ιδιοτροπία 
καταπαύει, καί τότε ή σταφίς μας δέν ικανοποιεί πλέον τάς 
στομαχικάς ορέξεις τοΰ .Ilion Bull. Αύτη είναι ή πρώτη φά- 
σις τοΰ ζητήματος τής καταναλώσεως. Σχεδόν έναερία, μα
κράν τοΰ νά ή θετική και βε£χίχ, κωλύει τόν έρευνώντα τό 
ζήτημα τής καταναλώσεως νά ΰπολογιζη έπ' αύτής. Ή έτέρα 
φάσις είναι σπουδαιότερα καί Οετικωτέρα. 'Εκεί πλέον πρό
κειται περί νέας έφευρέσεως, οσον άφορα τόν τρόπον δι' ού άπό 
σταφίδων παρασκευάζεται κάλλιστος σχετικώς οίνος, στα^ι- 
ύίτης καλούμενος, όμοιος τώ έκ κοινών σταφυλών κατασκευα- 
ζομένω καί πολλάκις αύτοΰ καλλίτερος. Ή έφεύρεσις αύτη 
έγένετο ύπό τοΰ κ. Audifl'ert έν τή κατ’ έξοχήν οίνοπαραγωγώ 
χώρια τοΰ κόσμου, έν τή Γαλλία, οπού καί ή σταφίς μας ανα
πληρώνει έπί τινα ήδη έ’τη τάς έκ τής φυΚλοξήρας έπιγενο- 
μένας βλάβας. Ό σταφιδίτης έπιτυχώς κατασκευαζόμενος προ- 
τιμδται καί άπό αυτούς τούς κοινούς βορύιγαΛλείους καί 
βουργουνύείους, τούς καλούμενους τής τραπέζης, έξ ών το- 

σοΰτον μεγάλη κατανάλωσις γίνεται εν τε τή Γαλλία καί τώ 
έξωτερικώ, ιδίως δ’ έν ’Αγγλία. Τών οίνων τούτων πολλάκις 
γευθέντες, παρεβάλομεν αύτούς πρός τόν σταφιδίτην καί εύρομεν 
τούτον κατά πολύ άνώτερον. Καθά δέ παρατηρεί ό παρ’ ήμϊν ει
δικός περί τά οίνολογικά κ. Ρουσόπουλος ό έκ χωπώχ στα
φίδων κατασκευαζόμενος οίνος, είναι κατά μέγα ,.αθμόν πολύ 
έτι ανώτερος τοΰ έχ ξηρών σταφίδων παρασκευαζομένου. Έν 
τή δεύτερα ταύτη φάσει τοΰ ζητήματος τής καταναλώσεως, 
ήτοι έν τή τοΰ έκ ξηρών καί ιδίως έκ νωπών σταφίδων οίνου, 
δυνατόν νά ύπαχθή καί έτέρα συγγενής, ή τής κατασκευής τοΰ 

κονιάκ καί τών οινοπνευμάτων έκ στεμφύλων καί σταφίδων. 
Ιδού λοιπόν τρεις διέξοδοι, οίνος, κονιάκ καί οινόπνευμα, διά 
τήν ήμετέρανσταφίδα νωπήν,ή ξηρών, αιτινες δέν θεωρούνται 
ώς τά cakes ή τά plain — puddings επουσιώδεις διά τήν τρο
φήν τοΰ ανθρώπου, άλλ’ άποβλέπουσιν είς παγκόσμιον κατα- 
ναλωσιν Αναγκαίων καί Απαραιτήτων έφοδίων τής ζωής.
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Ώστε το έγερθέν σταφιδικόν ζήτημα, άφοΰ δέν είναι ευ- 
κολον νά λυθή όλρσ/ερώς έν τω κύκλω τών π.ϊαμπουόιστώΐ 
καί τών πΛαχουπιραστώΐ, δέον νά έρευνηθή έάν θά ή δυ
νατόν νά εύρη την λύσιν του έν έκείνφ τών οινοποιείων καί 
οινοπνευματοποιιών. Είτε οίνοπνευματοκατασκευαστάς προσ- 
καλέσωσι τώρα οί έχοντες συμφέρον παραγωγοί, είτε κο- 
νιακοποιούς, είτε οίνοποιούς, τοΰτο δέν δύναται, νομίζομεν, 
νά άφορδ τό κράτος. Τό κράτος δέν δύναται νά έξομοιωθή 
πρός θαλαμηπόλον χρήσιμον διά πάσας τάς υπηρεσίας· δέν 

είναι ώς λέγουσιν εύφυώς οί γάλλοι : une bonne & tout faire. 
Ναι μέν ή Κυβέρνησις έχει καθήκον νά ύπογράφη και έπι- 
ψηφίζη συμβάσεις συμφερούσας είς τήν χώραν, βεβαίως έχει 
ύποχρέωσιν νά προτείνγ καί ψηφίζη νόμους συμφέροντας τή 
παραγωγέ καί τφ τόπφ, άλλ’ ούδείς δύναται νά άπαιτήση 
παρ'αύτής, όπως μεταβληθή είς κοινόν παραγγελιοδόχον, όπως 
καταβάλη τά άναγκαϊα κεφάλαια διά σταφιδικάς ή οίνοποιη- 

τικάς έταιρίας, ήέγγυηθή ύπέρ αύτών τόκους. 'Αποστολή τών 
κυβερνήσεων δέν είναι ό μετασχηματισμός αύτών είς ταμεία 
άμύνης, κατά τινα απλοϊκήν φαντασίαν τινών, πρός διεξαγω
γήν τούτων ή έκείνων τών βιομηχανικών άγώνων.

Αί τοιαΰται καί παραπλήσιας πολλα'ι άλλαι προτάσεις μό
νον τής διεγέρσεως μικρού πανικού δυνατόν νά ώσιν Αποτελέ
σματα, διότι έάν ήτο γνωστόν παρ’ήμϊν, οτι ή Γαλλία μόνη, 
ή άπορρίψασα πρό τίνος τήν σύμβασιν, δι' ής ούδέν άλλο τή 
έζητοϋμεν, εί μή τήν μή ΰπέρβασιν τοΰ έν ίσχύϊ έπιβεβλημέ- 

νου έπι τής σταφίδος εισαγωγικού τέλους, ίνα παράγη τήν 
έζαγομένην ποσότητα οίνου καθώς καί τήν έν αύτή κατανα- 
λισκομένην, έχει ανάγκην τριπλασιάσεως καί τετραπλασιά- 
σεως τών αμπελώνων και τής παραγωγής της, έάν μάς ήτο 
γνωστόν ότι ή 'Αγγλία πληρώνει έτησίως άρκετά έκατομμύρια 
λιρών στερλινών τή, Γαλλία διά τούς οίνους, ούς έζ αύτής εισά
γει, δέν ήθέλομεν βεβαίως καταπληχθή έκ τοΰ βάρους τής 
άπορρίψεως τής συμβάσεως έν Γαλλία, άλλ' ήθέλομεν έν τή 
κατασκευή τοΰ σταφιδίτου οίνου έξεύρει τήν δι’ άλλης όδοΰ 

Ισοστασίαν τών ήμετέρων συμφερόντων.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΙΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΠρΙν έξετάσωμεν έν ταϊς λεπτομερείαις αύτοΰ το ζήτημα 

τής καταναλώσεως τής ήμετέρας σταφίδος έν τή οινοποιία 
καί τή κον1ακοπ6ιία, τοΰθ’ οπερ πράττομεν κατωτέρω, ό?εί- 
>ομεν νά έκθέσωμεν όλίγα περί τής Ανυπαρξίας του μεγάλο» 
κινδύνου, διά τάς σταφιδοπαραγωγούς έπαρχίας μας. Έν πρώ- 
τοις παραδεχόμεθα ότι ή Γαλλία, όρμωμένη έκ τής τελευ
ταίας της. καλής σχετικώς έσοδείας της, θέλει ίσως προβή είς 
αύξησιν τών εισαγωγικών τελών έπί τής σταφίδος. Άλλ' είναι 
άρά γε εύκολον νά παραδεχθή τις ότι άπό τών ιδίων αύτής 

Αμπέλων θά κατορθώση νά συγκομίση τό ποσόν, τοΰ όποιου ο\ 
οίνοποιοί αύτής κατ' έτος έχουσιν Ανάγκην ; Ή φυλλοξήρα, 
ώς^γνωστόν, ήλάττωσε τάς έσοδείας της ποΰ μέν κατά τό ‘/,, 
που δέ κατά τό '/, καί άλλαχοΰ κατά τά ’/3, αί δέ παρά τοΰ 

a/iepixarixuS fuxpcglov καταληφθεΐσαι γαϊαι άνέρχονται σχε
δόν είς τά ?/3 τών όλων Αμπελώνων τής γαλλικής χώρας ('). 

Κατά τό 18 / 5, έκ τών 75 διαμερισμάτων, είς άτινα εύρί
σκονται οί πλούσιοι αμπελώνες, 25 είχον προσβληθή ύπό τής 
φυλλοξήρας· μετά δεκαετίαν δέ, ήτοι κατά τό 1885, 54 έκ 
τών διαμερισμάτων είχον παραδοθή τί? Οανασίμφ έχθρώ τής 

Αμπέλου. Και είναι μέν αληθές ότι τό έργον τής άναφυτεύ- 

σεως τών καταστραφεισών ύπό τής φυλλοξήρας γαιών ήρχισε, 
και ότι τα φυτώρια τής 'Αμερικής πιθανόν νά εύδοκιμήσωσιν, 
άλλ είναι ώσαύτως άληθέστερον οτι οί Αμερικανικοί αμπελώ
νες δέν παραγουσιν άφθονον ποσότητα οίνου, ούτε λεπτήν καί 
εκλεκτήν ποιότητα τοιαύτην, οίαν αί γνήσιαι γαλλικαί στα- 
φυλαί. Αλλως αί Αμερικανικαί άμπελοι προσβάλλονται εύκο- 
λώτερον ύπό τής φυλλοξήρας, τό δέ φοβερόν μικρόβιον θά βα- 

σιλεύη έν πλήρει εύρωστία έπί πολύ, ώς φαίνεται, διότι τό κα

ταστρεπτικόν αύτοΰ φάρμακον δέν έξευρέθη άκόμη ούτε παρά 
των χημικών, ούτε παρά τών βοτανικών, ούτε παρά τών έν-

(I) Αί άμπελοι τής Γαλλίας ύπερδαϊνουσι τά 2 */ 3 εκατομμύρια εκ
ταρίων (hectares), παρήγον δέ κατά τάς στατιστικάς έτησίως μέχρι 
τοΰ 1870 3.000.000.000 κιί τό κράτος εΐσέπραττεν έκ φόρων 300.000, 
000 φρ. Ηδη όπολογίζουσιν ότι κατά 800,000 εκταρίων ήλαττώθη ή 
υπο τών άμπελώνων κατεχομένη εκτχσις.
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τομσλβγων, ώς έκ τούτου δέ καΐ τί δρισθέν γέρας τών 300,000 

φρ. μ-ένει άκόμη είς τά ταμεία τής 'Ακαδημίας τών 'Επιστη
μών. Οί έντομολόγοι μάλιστα παρετάρησαν την έκτακτον τα
χύτητα μεθ’ ής πολλαπλασιάζονται τά παρύΐνογίΐημα έντομα 
ταΰτα, άτινα τίκτουσιν άνευ της παρεμβάσεως τοϋ άρρενος, 
καί τύ σπουδαιότεοον γονιμοποιοΰσιν άμέσως μετά την ιδίαν 

αυτών γέννησιν, παράγοντα καθ' έκάστην 10—15 ώά. 'Ένε
κεν δέ τών περιέργων και σπουδαίων λόγων τούτων ιδομεν 

την παραγωγήν τής ‘χώρας άπό τά 63,0θ0,000 έκατολίτρων, 
κατά τό έτος 1874 και τά 83,000,000 έκατολίτρων, κατά 
τδ 1875, νά έκπέση εις 34,000,000 κατά τδ 1881, είς 
36,000,000 κατά τδ 1883, είς 35,000,000 κατά τό 1884, 
είς 28,000,000 κατά τό 1885, είς 30,000,000 κατά τό 
1886 καί είς 38.000,000 κατά τό 1887. 'Ώστε έκεϊνο σπεΡ 
εις γάλλος βουλευτής εϊπεν άπδ τοϋ βήματος τής γαλλικής 
βουλής, δτι δηλ. «ή θά καταστρεψωμεν τδ μικρόβιου. ή τοΰτο 

θά μας καταστρέψγ ...» τυγχάνει άληθέστατον (’).
Εκ τών άνωτέρω έξάγεται δτι, μ’ ίλην τήν ίσ/ύν τών 

κυριαρχουσών σήμερον προστατευτικών ιδεών, ή Γαλλία, 
ένόσψ διά τών έσοδειών της δέν δύναται νά επαρκή είς τάς 
άνάγκας της. θα άναγκάζηται καί έν τώ μέλλοντι νά ζητή 

άλλαχοΰ και παρ’ ήμών μεγάλας ποσότητας οίνων ή καΐ στα
φίδων πρδς κατασκευήν ή συσκευασίαν τών οίνων της καΐ πρδς 

συμπλήρωσιν τών έλλειμμάτων της, άφοϋ είναι γνωστόν καΐ 
άναμφισβήτητον δτι έζάγει μέν πλέον τών 3,000,000 έκατο
λίτρων οίνου εις τήν άλλοδαπήν, έχει δ' άνάγκην δΓ ιδίαν της 
χρήσιν πλέον τών 45,000,000. έκατολίτρων.

Άλλ’ έκτός τής Γαλλίας, ιδού δτι ή 'Αμερική, καίτοι ή 
έπικράτησις τών προστατευτικών ιδεών ύπερίσχυσεν εσχάτως 
κατά τήν εκλογήν τοϋ νέου Προέδρου τής Δημοκρατίας, προ
θυμοποιείται νά καταργήσγιτδ εισαγωγικόν τέλος τοϋ προϊόντος 
ήμών. Έν δέ τή 'Αγγλία, τή κυρία, άγορα αύτοΰ, άρχισαν

(!) ’Γπολ.ογίζουσιν, δτι από τήςένάρςεω; τοϋ καταςρεπτικοΰ έργου τή: 
φυλλοζήρας έν Γαλλλία, έζημιώθη ό τύπος περί τό. 20,00(».000,000 
φράγκα.

συλλαλητήρια νά γίνωνται πρδς τδ αύτδ τέλος. Καΐ ή Γερμα
νία δέ καΐ ή Αύστρία, καταναλίσκουσιν ήδη ίκανάς ποσότητας 
σταφίδος, διά τήν διάδοσιν τής οποίας καΐ έν Ρωσσία, θέλομεν 

νά πιστεύωμεν, δτι αΐ προσπάθειαι δέν λείπουσιν. 'Ώστε τδ 
ζήτημα τής καταναλώσεως θά ύφίσταται μόνον διά τά περισ
σεύματα τών μεγάλων έσοδειών μας, ώς τά τής έφετεινής, 
καθώς καΐ δΓ έκεΐνα άτινα θά γεννηθώσιν είς τό μέλλον, έάν 
ύποτεθή δτι ή Κυβέρνησις δέν μέλλει νά έπέμβη εις άλλότρια 
έργα καΐ παρακώλυση τήν παρά τινων άφελώς συμ,βουλευ- 

θεϊσαν παρακώλυσιν τής παραιτέρω καλλιέργειας τών άμπε- 
λώνων, ή καΐ αύτήν τήν έκρίζωσιν μέρους τών υπαρχόντων, 
ότε αΐ έσοδεϊαι ήμών βεβαίως θ’ αύξήσωσι.

Διά τοΰτο λοιπόν έπαναλαμβάνομεν νά είπωμεν ότι τδ καλ- 
λίτερον μέτρον καταναλώσεως διά τά περισσεύματα ήμών εϊνε 
ή χρησιμοποίησις τής σταφίδος, είτε ξηρά είναι αύτη είτε 
νωπή, έν τή κονιακοποιία καί ιδίως τή οινοποιία. "Ινα δέ μάθω- 

μεν έάν ή χρησιμοποίησις αύτη δύναται νά ή συμφέρουσκ τοΐς 
παραγωγούς, δφείλομεν νά έξετάσωμεν πρότερον σχετικά τινα 
ζητήματα. Έρωτήσαντες πρός τοΰτο ειδήμονας έπληροφορή- 
θιμεν ότι ή έφετεινή τιμή τών 1000 ένετικών λίτρων σταφί
δος έκυμαίνετο μεταξύ τών 200 καί 220 δραχ. καΐ δτι ή 

τιμή αύτη ήτο συμφέρουσκ τοΐς πκραγωγοΐς. Έμάθομεν 
ώσαύτως οτι μίαν χιλιάδα ένετικών λίτρων άποτελοΰσι 1408 
οκάδες νωπάς σταφίδος καΐ ότι 2 */,  οκάδες τοιαύτης παρά- 
γουσι μίαν περίπου όκάν γλεύκους. Ώστε αί 1408 όκάδες 
σταφίδος, αίτινες άποτελοΰσι τάς χιλίας ένετικάς λίτρας, θά 
παραγάγωσι 560 όκάδας γλεύκους ('), όπερ, τιμώμενον πρδς 
50 λεπτά κατ’όκάν, θά δώση 280 δραχ., άρακατά 60 έως 80 
δραχ. άνώτερον τίμημα εκείνου τής ξηράς σταφίδος. Έάν λοι
πόν δοκιμάσωσιν οΐ παραγωγοί νά κατακευάσωσιν οίνους έκ 
νωπών σταφίδων καΐ κκτορθώσωσι νά άνταποκριθώσιν είς τάς

(Ι| Διά τής νέας έφευρέσεως μηχανημάτων τοΰ κ. Audifl'ei't έν 
χιλιόλιτρου σταφίδος, μεταποιούμενου είς οίνον, αποδίδει 1500 ύκά- 
δας τοιούτου 9 βαθμών, περιέχοντας δηλαδή τοσοΰτον οινόπνευμα, οσον 
περιέχουσιν οί κοινοί τής τραπέζης καλούμενοι γαλλικοί οίνοι.
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Απαιτήσεις τής μικρδς σχετικώς σήμερον πελατείας, διότι 

ικανός ε’ναι σήμερον ί άριθαός τών ποιούντων έν Ευρώπη χρήσιν 
ελληνικών οίνων,ίχομεν πεποίθησιν ότι και τάν πελατείαν ταύ- 
την ταχέως θά αύζήσωσι και κέοδη σημαντικά θά προσποοίσΜ- 
σιν έαυτ'ΐς, διότι καί οι οίνοι ού-οι εσονται ύπό πζσαν όπούιν 
καλοί, ανώτεροι δέ τών έν χρήσει κοινών οίνων,καθό περιέχον
τας μεγίστων ποσότητα άρώματος, και ή τιμά των διά τους 

κατζναλωτάς θά ή προσιτ-ή, διότι έτει τή υποθέσει πωλήσεως 
άντ’ι fcvJc μόνον φράγκου τήν φιάλην. είναι βέβαιον οτι και οι 
άγορασταί θά τούς ποοτιιεώσι καί οί παραγωγοί μετά τών 
μεταπωλητών θά εγωσιν ώοελείας. μη ύπερβαινούσης. κατά 
τάς ηνώμας τών ειδικών, τής έπιτοπίου παραγωγικής δαπάνης 
τοΰ έκ νωπής σταφίδος κατασκευαζου.ενου οίνου τά 20— 
25 λεπτά κατ’όκαν. Πασίδηλου δέ είναι οτι άφοΰ σήυ,ερον συμ
φέρει είς τούς γάλλευς οίνοποιούς ή έκ ζηρών σταφίδων κατα
σκευή οίνων, πολλώ μάλλον θά συμφέρη είς τούς ελληνας κα- 
τασκευαστάς ή έκ νωπών τοιούτων, καθό έλευθέοα προσθέτων 
δαπανών καί έπι -όπου γινομένη. Δέν άμοιβάλλομεν δέ έν 

τοιαύτη περιπτώσει, δτι ή κυβίονησις θά σπεύση νά προστα- 
τεύση τούς μέλλον-ας ν’ άναλάβωσι τό εργον, όγυροΰσα αύ
τούς όπισθεν τής άτελείας πασών τών χρησίμων τή οινοποιία 

υλών, καταργούσα προσκαιρως τόν περί οινοπνευμάτων νόμον, 
καί λαμβάνουσα τέλος πάντα τα προστατευτικά διά τήν οινο
ποιίαν μέτρα.

Συμπεραίνοντες φρονοΰμεν, οτι ή έκ τοΰ νωποΰ προϊόντος 
τών έκτεταμένων σταφιδοφυτειών ημών κατασκευή οίνου καί 
ευχερής φαίνεται καί λίαν συμφέρουσα. Ή ποιότης τοΰ σταφι
δίτου άποβήσεται καλλιτέρα άναμιγνυομίνη μετ’ άρπι.Ιίτου·, 
ή δέ χρήσις τών οίνων ημών θά έπεκταθή ταχέως καί κατα
πληκτικών. Υπολείπεται ή μελέτη καί ή τελεσιουργός προσ
πάθεια πρός έξεύρεσιν τών άπαιτηθησομένων πρός τό έργον 
κεφαλαίων. Έάν παρ’ ήμϊν δέν ύπάρχει έθος τής έκ μέρους 
τών κεφαλαιούχων παροχής τών μέσων πρό? τοιζύτας μεγά- 
λας έπιχειρήσεις είς ανθρώπους μή φέροντας μεγάλας έγγυή- 
σεις, ή έλλειψις αύτη άλλαχοΰ άναπληροΰται διά τών συη- 

»

ταιρισμών. Διά. τοΰ μέσου τούτου θά ήτο ευχής εργον νά 
πο’-ήση τά πρώτα βήματα ή έλληνική οινοποιία. "Ας μή όκνή- 
σωσι λοιπόν οϊ κύριοι τών σταφιδοφόρων τής Ελλάδος περιφε
ρειών νά θέσοισι τήν δύναμιν τής συνεργασίας έπί τής πλάστιγ- 
γος καί άς ώσι βέβαιοι ότι τότε θά κλίνη αύτη ύπέρ τοΰ συμ
φέροντος των. Ναι μέν αί άπζρχαί θά ώσι μικροΰ λόγου άζιαι, 
άλλα τό μέλλον δέν θά βραδ ύνη νά περιβάλη αύτάς διά τοΰ 
προσήκοντος μεγαλείου. Ιδού άφ’ έτέρου, οτι σκέψις σοβαρά 

γίνεται περί συστάσεως μεγάλης Γεωργικής καί Κτηματικής 
Τραπέζης. Τό ίδρυμα τοΰτο θά δώση ζωήν εις πάντας τούς 
κλάδους τής γεωργία; μας. Οί τοκογλύφοι θά έξαφανισθώσι 
καί ή άκηδείζ τών νομών, οσον άφορα τήν άχαλίνωτον έςά- 
σκησιν τοΰ έπαγγέλματος αυτών, θά κλείση έπί τέλους τό 
στάδιόν της.

Διά τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί τών συνεταιρισμών 

έπετευχθησαν κατά τόν παρόντα αιώνα καί άπέφερον τούς 
λαμπρότερους καρπούς αί μεγζλείτεραι επιχειρήσεις. Τό άτομσν 
είναι ή κυρία στζγών έζ ής σχηματίζεται ή ρέουσζ πρόοδο:. 
Αί κυβερνήσεις έχουσι καθήκον νά έπιστατώσι είς τήν άκώλυ- 
τον ενέργειαν τών σταγόνων τούτων έξ αύτών θά κατζσκευα- 
σθώσιν ύπό τής δυνάμεως τών πραγμάτων ρυάκια καί μεγά- 
λζι δι’ολην τήν χώραν άποταμιεύσεις. Ή αποτροπή τών έμ- 
ποδίων είς τήν φυσικήν έξέλιξιν τοΰ φαινομένου τούτου εϊνζι ή 

κυρία αποστολή τοΰ κράτους έν τή σφαίρα τής εθνικής οικονο
μίας, είς όλα τά ζητήματα καί εις τό σταφιδικόν επίσης. 
Δέον νά άφεθή ό κανονισμός αύτοΰ είς τήν ιδιωτικήν πρωτο
βουλίαν, κζθοδηγουμένην μόνον καί προστατευομένην ύπό τοΰ 

κράτους καταλλήλως.
Ε. ΕΜΙΙΕΙΡ1ΚΟΣ

Έν τώ Statistical abstract, τό όποιον διά τό έτος 1887 
έόημοσίευσε τό Γραφεϊον τής Καταστατικής τών Ηνωμένων 
Πολιτειών,περιέχονται πολυτιμώταται πληροφορίαι,όσον άφορα 



52? ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ 523

τήν κίνησιν της έθνικής ζωής. Μεταξύ τών διαφόρων θεμάτων 

αύτής,τά περί τά δάνεια και τούς κατοίκους τής μεγάλης Δη
μοκρατίας κέκτηνται ιδιαιτέραν σημασίαν, Κατά τά δυο ταΰτα 

θέματα συναντώνται παραπλεύρως δύο κολοσαΐα ρεύματα είς 

αντιθέτους διευθύνσεις Τά δάνεια έλαττοϋνται καταπληκτι- 
κώς και ό πληθυσμός αυξάνει καταπληκτικώς έπίσης·

Πρό τής έκκρήξεως τοΰ πολέμου μεταξύ ένωτικών και άν- 
θενωτικών, τά δάνεια τής 'Ομοσπονδίας άνεβαινον τώ 1860 

είς κεφάλαιον 64,640,000 δολλάρια, διά τήν υπηρεσίαν τών 
όποιων έπλήρωνεν αύτη είς τόκους και χρεωλύσια 3,443,687 
δολλαρια κατ' έτος. Κατά τό 1861 τά δάνεια άνέβησαν εις 
708 έκατομ. δολλάρια, τό 1864 εις 1,360 έκατομ. δολ. και 
τή 1 Ιουλίου 1866 είς 2,381 έκατομ. δολ. (11,906,000,000 

δρ.), διά τήν υπηρεσίαν τών όποιων έπληρώνοντο 151 έκατμ. 
δολ. (755,000,000 δρ.) είς τόκους καί χρεωλύσια κατ'έτος.

Άπό τοΰ 1886 δέ ήρξατο μετά τοσαύτης όρμής ή άπόσβε- 
σις τοΰ χρέους, ώστε κατά τόν Ιούλιον 1887 κατεβιβασθη τό 

μέν κεφάλαιον αύτοΰ εις 1,022 έκατομ.δολλάρια (5,110,000, 
000 δρ.). τό δέ διά τήν ύπηρεσίαν τών τόκων καί τών χρεω
λυσίων του ποσόν είς 41,780,000 δολ. (209,000,000 δρ.) 

κατ’ έτος. Έν διάστημά τι λοιπόν είκοσι καί ένος έτών ήλατ
τώθη τό χρέος τών 'Ηνωμένων Πολιτειών κατα τα τρία πέμ
πτα. Τά κατά τόν Ιούλιον 1887 άπομένοντα δυο πέμπτα 
άπετελοΰντο έκ 250 έκατομ. δολ. έπί τόκω 4 '/*  τοΐς ο/ο, 
έξ 738 έκατομ. δολ. έπι τόκω i τοΐς ο ο και εκ 34 έκατομ. 
δολ. έπι τόκω 3 τοΐς ο/ο, έκ τών όποιων έκτοτε έξωφλή- 

θησαν 200 έκατομ. δολ. άκόμη. Τό φαινόμενον τών τοι
ούτων αποσβέσεων εξηγείται έκ τών πλεονασμάτων, τά 
όποια παρουσιάζουσιν α'ι εισπράξεις απέναντι τών έξόδων τών 
δημοσίων προϋπολογισμών. Ίνα δώσωμεν τήν γ.νικήν αυτών 
έννοιαν, άρκεϊή σημείωσις,δτι κατά τδ οικονομικόν έτος 1886 
—87 ένω τά τακτικά έσοδα άνέβησαν εις 371 έκατομ. δολ. 
τά τακτικά έξοδα δέν ύπερέβησαν τά 220 έκατομ.δολ. υπήρξε 

δηλαδή πλεόνασμα εισπράξεων κατά 151 έκατομ. δολ. ήτοι 

755 έκατομ. δρ.

Εν τοΐς άνωτέρω άριθμοΐς δέν περιλαμβάνονται I) τά άτοκα 
χρέη καί τό χαρτονόμισμα τής 'Ομοσπονδίας, αναβιβαζόμενα 

εν συνόλω εις 1,657 έκατομ. δολ., έκ τών όποιων τό τρίτον 
σχεδόν, 482 έκατομ. δολ., υπήρχε κατατεθειμένων έν τφ δη- 
μοσίω ταμείω, κα'ι 2) τά ιδιαίτερα χρέη έκάστης τών άποτε- 
λουσών τήν Ομοσπονδίαν πολιτειών καί περιφερειών, ώς καί 
τών έπαρχιών καί τών κοινοτήτων, άναβιβαζόμενα είς 1,056 
έκατομ. δολ. Έάν συνυπολογίσωμεν τά χρέη τής 'Ομοσπον
δίας και τα χρέη τών διαφόρων τμημάτων αύτής, έκ τοΰ συν

όλου άναλογοΰσι 205 δρ. καθ’ έκαστον κάτοικον τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών, ήτσι 100 δρ. άπό τών δημοσίων χρεών κα'· 
105 άπό τών τοπικών χρεών. Δέν στερείται χρησιμότητες ή 
άναλογία τοΰ, διά τήν υπηρεσίαν τοΰ τόκου κα'ι χρεολυσίου 
τών δημοσίων χρεών, δαπανωμένου ποσοΰ πρός έκαστον κάτοι

κον τών Ηνωμένων Πολιτειών. Άναβαίνει είς 3 ’/ δρ. κατ' 
εΤ0»· Τι νά ειπωσιν οί Ελληνες, έκαστος τών οποίων πληρώ
νει πρός τοΰτο ύπέρ τάς 20 δο. κατ’ έτος !

Οσον άφορα τόν πληθυσμόν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών άπό 
5,308,483 κατοίκων τφ 1800, άνέβη είς 7,239,881 τφ 
1810, είς 9,633,822 τώ 1820, είς 12,866,020 τώ 1830, 
είς 17.069,453 τφ 1840, είς 23,191,876 τφ 1850. είς 
31,443,321 τφ i860, είς 38,558,871 τφ 1870, είς 5θ’ 

155,783 τώ 1880, κα'ι υπολογίζεται οτι θά ύπερβή τά 60, 
000,000 έν τή άπογραφή τοΰ 1890. Βεβαίως σημαντικώτα- 
ται παράγων είς τήν τοιαύτην αύξησιν τοΰ πληθυσμοΰ τών 
Ηνωμένων Πολιτειών είναι αί έξωθεν μεταναστεύσεις. Δέν είναι 

Ομως ά μόνος. 'Όσον ή παρθενική γή είναι γόνιμος, τόσον αύξά- 
νουσιν οί άνθρωποί της.

Από του 1874 μέχρι τοΰ 1887, έν διαστήματι δέκα τεσ
σάρων έτών, μετηνάστευσαν εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής 
Αμερικής 5,400,000 άνθρωποι, έξ ών 4,560,000 έκ τής 
Εύρώπης καί 840,000 έκ τής λοιπής Αμερικής. Ή μεγαλει- 
τέρα όρμή τής ευρωπαϊκής μεταναστεύσεως ύπήρξε κατά τό 
1882, άναβιβασθεϊσα τότε είς 647,000 άνθρώπους, τώ 1886 
κχτέβη είς 328,000, ινα τφ 1887 περιελθη είς νέαν έντασιν.
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άνζβιβασθεΐσα εις 481,000 Ανθρώπους. Πόσοι έζ αύτών ήσαν 

"Ελληνες , Τά σημαντικώτερα ρεύματα τής μεταναστεύσεως 
τοΰ 1087 έζεκίνησαν, ώς πάντοτε, έξ 'Αγγλίας (102,000) 

καί Γερμανίας (1 07,000). Τά έθνη όμοιάζουσι τά ποτήρια*  

όταν τό ύδωρ δέν χωρή έντός αύτών, εκρέει.

ΝΕΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΣΓΣΤΗΜΑ

Εν τή φυλακή Folsom τής Καλιφορνίας έφαρμόζεται άπό 
ικανών ήδη έτών νέον ποινικόν σύστημα, τοΰ όποιου αι δοκι- 

μαι έστεφανώθησαν ύπό άξιοσημειώτου επιτυχίας. Τό σύς-ημκ 

τοΰτο στηρίζεται είς τήν προσεκτικήν μελέτην τής Ανθρώπι
νης φύσεως και είς τήν πλήρη γνώσιν τών ιδιοσυγκρασιών τών 
καταδίκων, κατά τήν διάρκειαν τής φυλακίσεως αύτών.

Ή ιδέα τοΰ συστήματος τούτου Αναχωρεί έκ τής άρχής, 
οτι, έζαιρουμίνων τών άσκέπτων πράξεων καΐ περιπτώσεων 
εξαιρετικών, τών οποίων ή άναλογία είναι περιορισμένη, έκα
στον έγκλημα προέρχε-αι έκ σωματικής τίνος ή ήθικής ασθέ
νειας ή έξ ελαττώματος Ανατροφής. Τύ παν συνίσταται, κατά 
τύν κ. Dam, είς τήνεπαναφοράν τοΰ καταδίκου εις τήν ύγείαν, 
είς τήν συνήθειαν τής έργασίας καΐ είς τήν έν τή ψυχή του 
ένστάλαζιν τής πεποιθήσεως, ότι ή μέλλουσα ευδαιμονία του 
έζαρτάται έκ τής ύποταγής του είς τούς νόμους, είς τήν με- 
τάδοσιν αύτω τής έλλειπούσης γνώσεως τοΰ καλοΰ καί κακοΰ, 
ο·*/ί  ύπό θρησκευτικήν ή αισθηματικήν έποψιν, άλλά δι' έπι- 

γειρημάτων προσωπικών καί πρακτικών.
Έν τώ συστήματι τούτω ή άνόρθωσις τοΰ έγκληματίευ 

έπιδιώκεται ούχί διά τοΰ ποινικού εξαγνισμού, άλλά διά τής 
προσωπικής πείρας τών εύχαριστήσεων καί πλεονεκτημάτων, 
τά όποια τφ χορηγυϋσιν ή έζάσκησις τής έξησφαλισμένης 

εργασίας καί ή είς τούς νόμους υποταγή. 'Ανάγκη πρός τούτο 
νά πεισθή ό έγκληματιας, ότι πάσα έγκληματική απόπειρα 
είναι κακή ύπόθεσις διά τόν ένεργοΰντα αύτήν. Εύθύς ώς τό 
Αποτέλεσμα τοΰτο τής πειθοΰς έπέλθη, τό ήμισυ έπετεύχθη 

ΝΕΟΝ [ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΣΓΣΤΗΜΑ

τοΰ νεωτεριστικού έν τω νέω ποινικφ συστήματι έργου.
Συνεπώς όλα τά μέσα τής τιμωρίας έξωρίσθησαν έκ τής 

φυλακής Folsom. Ούτε κάθειρζις καταθλιπτική, ούτε πειθαρ
χία έξαιρετική, ούτε νηστεία Αναγκαστική*  όλαι αύται αί 
αύστηρότητες θεωρούνται ώς μή άποτελεσματικαί, μάλλον δέ 
ώς συντελοΰσαι είς τόν Ανωφελή ερεθισμόν τοΰ καταδίκου. 
Εύθύς ώς ουτος είσέλθη έν τή φυλακή, φωτογραφεϊται, ξυρί
ζεται, λούεται, καταμετρά ται, Αφίνει τά ένδύματά του, περι
βάλλεται τήν ένδυμασίαν τής φυλακής, καί έγκαθίσταται είς 
τύ κελλίον του άφοΰ προηγουμένως τό γραφεϊον τής φυλακής 
έκράτησε ήδη σημείωσιν όλων τών χαρακτηριστικών του. Καθ' 
έκάστην δίδονται αύτω τρία γεύματα, έν κοινή μετά τών λοι

πών συμφυλακισμένων τραπέζη. 'Ιδού τί έκαστον αύτών, έκ
τός τού άρτου, κανονικώς περιέχει: έν τώ προγεύματι όσπρια 
βραστά*  έν τώ γεύματι διαδοχικώς ή βόειον κρέας παστόν μετά 
βραστοΰ λαχάνου, ή κρέας μετά γεωμήλων, ή ψητόν βόειον ή 
πρόβειον*  έν τώ δείπνφ όσπρια βραστά ή ρόφημα έξ Αραβοσί

του*  κατά μέν τό πρόγευμα καί τό γεΰμα δίδεται Απλούς καφ- 
φές, κατά δέ τό δεϊπνον καφφές μετά γάλακτος.

'Απαγορεύεται είς τόν φυλακισμένον ή διάβασις τής θύρας 

τής φυλακής, συγ/ωρουμένου Απ' εναντίας είς αύτόν βαθμού 
τίνος έλευθερίας έν τω έσωτερικφ της. Δέν τφ έπιβάλλεται 
έργασία ειδική. Τω δίδεται ή έλευθερία νά έκτιμήση τά άπο
τελέσματα τοΰ είς ο ύποβάλλεται συστήματος. Μετά τινας 
ήμέρας ή κανονικότης τής τροφής καί τής ζωής συνδυασμένη 
πρός τήν Αργίαν,τω έμπνέωσι συνήθως τήν έπιθυμίαν τής ένα- 
σχολήσεως.Ή παρατήρησις^τών πέριξ αύτοΰ συμβαινόντων τφ 
διδάσκει, ότι καθ’ ήμέραν άριθμός τις έκ συμφυλακισμένων του 
έξέρχεται τής φυλακής καί δτι ή τροφή των είναι καλλιτέρα. 
Τόφαινόμενον τοΰτο τόν καθιστά περίεργον περί τών μέσων, δΓ 
ών οί συμφυλακισμένοι αύτοΰ άποκτώσι τά πλεονεκτήματα 

ταύτα. Μανθάνει,ότι, όπως άπολαύση καί αύτός τών τοιούτων, 
Αρκεί νά έπιδοθή είς τήν έργασίαν. Τό αποτέλεσμα δέν βραδύ
νει. 'Απευθύνεται πρός τούς διευθυντάς τών έργων τής φυλα
κής, οίτινες τω έξηγούσιν, ότι ή βελτίωσις τής τύχης του έξ- 
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αρτζται έκ τής ποσότητος καί ποιότητος τής έργασίας,' τήν 

ποιαν ήθελε χορηγήσει.
Τοιουτοτρόπως οδηγείται εϊς τα γειτονικά τής φυλακής λα

τομεία γρανίτου καί μετά επαρκή δοκιμασίαν ήμερων τινων 

μεταβαίνει εί; τήν διαιτητικήν τής δευτέρας τραπέζης, έν τή 
οποία χορηγείται πρόσθετον έν τώ γεύματι φαγητών, τέΐον δέ 
καθ’ έκάστην έσπέραν καί τυρός κατά τήν κυριακήν. Αύξα- 

νομένων τοϋ ζήλου καί τοϋ Αποτελέσματος τής έργασίας έν 
συνδυασμφ πρός τήν ακριβή πειθαρχίαν, ό φυλακισμένος με
ταβαίνει εις τήν διαιτητικήν τής τρίτες τραπέζης, έν τή όποία 
τά φαγητά είναι εκλεκτά καί ποικίλα : άρτος λευκός, κοτο
λέτα’., μπιφτέκια, μακαρόνια, λάχανα ταριχευτά, ποτά ποι
κίλα, τέΐον κλπ. Ή έλξις τής τοιαύτης άπολαύσεως θεωρεί
ται έν τή πράξει τής φυλακής Folsoui ακαταμάχητος.

ΚΑΤΑΝAΑΩΣΙΣ ΖΑΚΧΑΡΕΩΣ

Ή ζάκχαρις δεν ήτο άγνωστος είς τήν αρχαιότητα. Τό 
ζακχαροκάλαμον φύεται αυτομάτως έν Ινδική Οί πρώτοι περί 
ζακχάρεως γράψαντες όνομάζουσιν αυτήν άλας ινδικόν, είδι- 
κώς δέ ό Θεόφραστος, όμ’-λών περ'ι διαφόρων ειδών μέλιτος, 
αναγράφει τό έκ καλάμων τοιούτο. Ό έπι Δομιτιανοΰ αύτο- 
κράτορος τής Ρώμης άκμάσας έλληνιατρός Άρχιγένης, προσ- 
ωμοίαζε τό ινδικόν άλας κατά μέν τό χρώμα καί τήν σκληρό
τητα πρός τό κοινόν άλας, κατά δέ τήν γλυκύτητα πρός τό 

μέλι. Ό Διοσκορίδης Αναφέρει, οτι κατά τήν έποχήν του έν 
’Ινδία καί τή εΰδαίμονι ’Αραβία ώνόμαζον ζάκχαριν είδος τι 
μέλιτος στερεού, παραγομένου άπό καλάμους, όμοιάζοντος πρός 
τό άλας καί θραυομένου ώς αύτό ύπό τών όδόντων.

Άλλ’ ή τοιαύτη γνώσις τής ζακχάρεως έν τή άρχαιότητι 
δέν άπέβλεπεν είς γενικήν χρήσιν αύτής. Έπί τής έποχήςτοΰ 
Πλινίου τήν μετεχειρίζοντο απλώς ώς ιατρικόν. Μόνον άπο 
τοϋ δωδεκάτου μ. X. αίώνος φαίνεται διά τών σταυροφοριών 
δ^αδοθεϊσα ή χρήσις τής ζακχάρεως έν Εύρώπη. Κατά τήν 

περίοδον ταύτην Απαντάται ή καλλιέργεια τοϋ ζακχαροκα- 

λάμου έν Κύπρω καί έν Σικελία, έκ τών οποίων μετεδόθη είς 
τάς Καναρίας νήσους κατά τάς Αρχάς τοϋ δέκατου πέμπτου 
αίώνος, κατά δέ τέλη αύτοΰ είς τήν ’Αμερικήν- Δέν πρέπει νά 

νομίση τις έντεϋθεν, ότι μόνη ή έκ ζακχαροκαλάμου ζάκχαρις 
υπάρχει, διότι καί άλλα φυτά παρέχουσι τήν ύλην ταύτην, πρό 
πάντων δέ τά κοκινογούλια, ή έκ τών όποιων ζακχαροποιία 
αποτελεί ήδη τόν σημαντικώτερον κλάδον τής έν Εύρώπγ, σχε
τικής βιομηχανίας.

Έν τή τελευταία συνεδριάσει τής περί ζακχάρεως έν Λον- 
δίνφ Διεθνούς Συνδιασκέφεως ύπεβλήθη πίναξ τής ένιαυσίας 
καταναλώσεως τής ζακχάρεως έν ταϊς έπομέναις έπικρατείαις 
κατά τήν πενταετίαν 1880—84. Κατ’ αύτόν έκαστος κάτοι
κος καταναλίσκει, κατά μέσον όρον, έτησίως χιλιόγραμμα ζακ
χάρεως έν Φιλανδή 0.60, Ρουμανία 1.50, Σερβί? 2.0, Ίσπα- 
νί? 2.32, ’Ιταλία 3.45, Ρωσσία 3.50, Πορτογαλλία 4.34, 
Νορβηγία,5.1 6, Αύστροουγγαρία 6.0, Γερμανίά 6.81, Βελγίφ 
7.14, Σουηδική.95, Γαλλία 10.26, ’Ελβετία 10.35, ’Ολ
λανδία 12.87, Δανία 13.47, Ήνωμέναις ΙΙολιτείαις 17.30, 

Άγγλίο: 31,30.
Προξενεί έντύπωσιν ή έπίτασις τής καταναλώσεως τής ζακ

χάρεως ένταΐς διαμαρτυρομένζις μάλλον έπικρατείαις.Ό Άγ
γλος καταναλίσκει 14 φοράς πλείονα ζάκχαριν τοΰ Ισπανού 

XCH 9—10 φοράς πλείονα τοϋ ’Ιταλού καί Ρώσσου.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Περί τών χρεών τού Δήμου Αθηναίων πολλά πολλάκις 
έλέχθησαν καί έγράφησαν, καί μακραί άλλοτε συζητήσεις έν 

τώ Δημοτικοί Συμβουλίω ίλαβον χώραν, εϊς ούδέν καταλή- 
ζασαι θετικόν άποτέλεσμα, διότι έν γένει ή τακτοποίησις 

αυτών εζηρτήθη άσκόπως άπό τήν νομοθετικήν έξουσίαν. 
Τά χρέη έν τούτοις αύξάνουσιν άπζύστως έκ τών ελλειμμά

των τοΰ προϋπολογισμού καί έκ τών μή πληρονομένων τόκων, 
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τοΰ χρόνου δέ πζρερχομένου, έάν μή άδύνατος, οπωσδήποτε 

όμως έσται δυσχερέστατη ή τακτοποίησε? αύτών.
Τά έκκαθαρισμίνα τοϋ Δήμου χρέη, ύπέρ ών διατίθεται 

κατ' έτος τό πεμπτί,μόριον τοΰ δημοτικού προϋπολογισμού, 
άνήρχοντο κατάτό έτος 1885 είς δραχ. 4,500,000, τά ενυ
πόθηκα πρός τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν είς 2,000,000, αύξη- 
θέντα ήδη εις 2 '/, έκατομ. καί πλέον, τά δέ απαιτητά έκ 
διαφόρων συμβολαίων και έκ διαφόρων εκκρεμών δικαστικών 
απαιτήσεων είς άγνωστον κατ' ακρίβειαν ποσόν· ολα δέ ταΰτα 

δύναται τις άπταίστως νά ύπολογήση είς 7,000,000 δραχ. 
κατά τό 1 880. πιθανώς δέ θά άναβώσιν καί εις 8,000,000 

κατά τό 1 889.
Διά τά χρέη ταΰτα πληρώνει έτησίως ό Δήμος ’Αθηναίων 

είς μέν τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν διά τόκον κα’ι χρεώλυτρον 160 
—200 χιλ. δραχών, ύπέρ δέ τών άλλων πιστωτών διατίθησι 
τό πεμπτημόριον, προϋπολογισθέν διά τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 
1886 είς 200,()00 δρ. χορηγεί δέ πρό; τούτοις καΐ εις έκτα
κτους πιστώσεις πρός πληρωμήν παλαιών χρεών 40 —45 χιλ. 
δρ. κατ’ έτος. Ούτω δέ διατίθησίν νΰν διά τά παλαιά χρέη 
του ποσόν έκ 400—ί50 χιλ. δρ., χωοΐς εντούτοις νά έλπίζη 
τήν άπόσβεσιν αύτών, διότι τούναντίον αύξάνουσι ταΰτα κατ' 
έτος καταπληκτικώς, καθόσον, διά τοΰ πεμπτημορίου, τό 
όποιον διατίθησι, δέν πληρόνεται ακέραιος ό τόκος, όστις διά 
τοΰτο προστίθεται είς τό κεφάλαιον, καί ούτως ή αύξησις βαί
νει προϊοΰσα. ΔιαΟέτων δέ ό Δήμος κατά τον προϋπολογισμόν 
τοΰ 1886 διά τά έξ 7 έκατομ. δρ. χρέη του τό πεμπτημό
ριον έκ 200 χιλ. δρ., προσφέρει τοΐς πιστωταϊς αύτοΰ διά τά 
χρέη ταΰτα τόκον, άντιστοιχοΰντα πρός 2 3 ; τοΐς ο ο. Τού
του ούτως έχοντος, έάν άντί τοΰ εύτελοΰς τούτου τόκου, οσ- 
τις έκ πολλών λόγων δέν έλπίζεται νά αύξηθή, άφοΰ τά δη
μοτικά -χρέη αύξάνούσιν άπό έτους εί; έτος, προσφέρη ό Δή
μος τοΐς πιστωταϊς αύτοΰ πέντε τοΐς έκατόν, ήτοι τέσσαρα διά 
τόκον καΐ §ν διά χρεώλυτρον, άναντιρρήτως θά δεχθώσι τήν 

μείζονα καΐ έπωφελβστέραν ταύτην προσφοράν. Τοιουτοτρόπως 
ό έ'χων τίτλους άξίας 3,000 δρ. καΐ λαμβάνων διά τοΰ πεμ

πτημορίου 85 και' έτος, διά λάβη διά τής έν λόγω τοΰ Δή
μου προσφορά; δρ. 150. Ό Δήμος διά τά χρέη αύτοΰ έξ έπτά 
έκατομμυρίων δρ. θά έκδώση άνωνύμους ομολογίας έξ έκατόν 
δραχμών έκάστην μέ τόκον 3 καΐ 1 τοΐς έκατόν χρεώλυτρον. 
Διά τά έπτά λοιπόν έκατομμύρια θά έκδώση 7 0,000 οικολο
γίας, ών ό έτήσιος τόκο; μετά τοΰ χρεωλύτρου άνέρχεται είς 
560,00 δρ. Έξ αύτών θά λάβωσιν ή μέν 'Εθνική Τράπεζα 
διά τό πρός αύτήν χρέος 20,000 ομολογίας, οί δέ έχοντες 
έκκαθαρισμένας κατά τοΰ Δήμου άπαιτήσεις 31,700, ό δέ 
Δήμος 18,300. 'Επομένως θά πληρώνη ούτω διά τά παλαιά 
χρέη αύτοΰ ό Δήμος είς τόκον καί χρεώλιτρον I) πρό; τού; 
ομολογιούχους πιστωτά; αύτοΰ 253,600 δρ., τούτέστι πλέον 
τοΰ όσον πληρώνει νΰν διά τοΰ πεμπτημορίου κατά 53,60(1 
δρ. άν καί τό πλέον τοΰτο δέν είναι πραγματικόν, διότι κατά 
τά άνω έκτεθέντα, πληρώνει ήδη κατ' έτος 40—45 χιλ. δρ. 
δυνάμει ειδικών τοϋ Συμβουλίου πράξεων διά διάφορα κατά 
προτίμησιν χρέη, όπερ θέλει έκλείύει έν τω μέλλοντι, 2) πρός 
τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν 160,000 δρ. καΐ 3) πρός τού; αγο
ραστά; τών 18,300 όμολογιών αύτοΰ, όταν τάς έκποιήση, 
146,400, ήτοι τό όλον 560,000.

Διά τοΰ προτεινομένου τούτου μέτρου, οί μέν πιστωταί τοΰ 
Δήμου άντί τής σχεδόν νΰν ιδανικής καΐ μή κυκλοφορούση; 
άξίας θέλουν λάβει έν τώ χαρτοφυλακίω των πραγματικήν 
καΐ έμπορεύσιμον άξίαν, έξησφαλισμένην δι' άποχρώσης έγγυ- 
ήσεως, ό δέ Δήμος τό έξ έπτά έκατομμυρίων δρ. χρέος του 
θέλει συμκεφαλαιώσει διά τής μείζονος προσφοράς είς πέντε 
έκατομμύρια καΐ έκατόν έβδομήκοντα χιλιάδα; δραχμών. 
Αλλά δύναται τις νά άντιτάξη είς ταΰτα, ότι δεά τήν πραγ

ματοποίησή άπαιτεΐται ή συγκατάθεσις τών πιστωτών, ήτις 
δέν είναι εύκολος. Προλαμβάνομεν έν τούτοις νά παρατηρήσω- 
μεν, οτι ή συγκατάθεσις τών πιστωτών δέν είναι κώλυμα ούδέ 
είναι έκ τών προτέρων αναγκαία, διότι, προσφέρων ό Δήμο; τό 
διπλάσιου σχεδόν τοΰ σήμερον πληρονομένου δια τοΰ πεμπτη
μορίου, θά προσέλκυση άναποδράστως πάντας, Γνα παραδεχθώ- 
σιν την προσφοράν ταύτην, διότι είναι μείζων, καΐ διότι διά 
τής τακτοποιήσεως τοΰ δημοτικού χρέους θά δοθή είς αύτό 
πραγματική καΐ έμπορεύσιμος ύπόστασις άντί τής σήμερον νε- 
πρα; κα'ι άσταθοΰς. Άλλά καί άν τινες, πολλοί ή όλίγοι, δέν 
δεχθώσι τήν προσφοράν τοΰ Δήμου, δέν θά δυνηθώσι νά παρεμ- 
ποδίσωσι τήν πραγματοποίησιν ώς πρός τούς θέλοντας έν έπι- 
γνωσει τοΰ συμφέροντος των, καΐ συνεπώς προθυμοποιηθησο- 
μένους. Ούτε έκ τής άρνήσεώς των δύνανται οί δανεισταΐ νά
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ώφεληθώσί τι, διότι εις τόν προϋπολογισμόν Οά άναγράφηται, 
καθώς καί μέχρι τούδε, τό πεμπτημόριου, έκ τοΰ όποιου Οά 
λαμβάνωσιυ τήν άναλογίαν των οί παλαιοί πιστωται, χωρίς 
έλπίδα αύξήσεως εις τό ποσόν τό όποιον Οά λαμβάνωσιυ οί 
νέοι ομολογιούχοι (περιλαμβανομένου είς τό πεμπτημόριου καί 
τοΰ πρός την 'Εθνικήν Τράπεζαν χρέους, καί τοΰ πραγματο- 
ποιηθησομένου διά τής έκποιήσεως τών 18,300 ομολογιών). 
Ιίεριπλέον δε διά τούς όμολογιουχους Οά άναγραφή ιδιαίτερον 
είς τόν δημοτικόν προϋπολογισμόν άρθρου, είς ύπηρεσιαν τοΰ 
άνκνεωθησομένου δημοτικού χρέους, καθώς τά περί τουτου κα
νονίζονται έν τώ έπομένω νομοσχεδίφ.

"Ινα καταστήσωμεν εύληπτότερον έν τή πρακτική τό προτει- 
νόμενον μέτρου,ΰποθέσωμεν ότι,εκτός τής 'Εθνικής Τραπέζης,ής 
ή αποδοχή έκ τών προτέρωυ έστί γνωστή, τινές τών πιστωτών 
δέχονται, τιυές δέ άρνοΰυται ή άδιαφοροΰσιυ. Έστωσαυ δ'έπί 
παραδείγματι οί δεχόμενοι κάτοχοι ένός μόνον Εκατομμυρίου, οί 
δέμή δεχόμενοι ή άδιαφοροΰντες κάτοχοι τών τεσσάρων Εκατομ
μυρίων.Έν τή περιπτώσει ταύτη θά έκδοθώσιν 20,000 όμολο- 
γίαι ύπέρ τής 'Εθνικής Τραπέζης, τάς οποίας αυτή Οά λάβη 
όλοκλήρους καί 10,000 διά τούς πιστωτάς, έκ τών όποιων
6.500 θά λάβωσιν ούτοι είς έξόφλησιν τής άπαιτήσεώς των,καί
3.500 θά κράτηση ό Δήμος.Ούτως όταν Οά καταρτισθή ό ανα
λογικός πίναζ τών χρεών, εις τά όποια θά διανεμηθή τό πιμ- 
πτημόριον, Οά συμπεριληφθώσιν όναμαστίοί πιστωται,όσοι δέν 
0ά δεχθώσι τήν προσφοράν τοΰ Δήμου,αί όμολογίαι τής Εθνι
κής Τραπέζης,καί αί όμολογίαι τοΰ Δήμου· θά λάβωσι δέ ολοι 
ούτοι 2 καί 3/^ τοΐς ο/ο έκ τοΰ πεπτημορίου, καί διά μέν τους 
πιστωτάς, όσοι δέν θά λάβωσιν ομολογίας, ό καθυστερήσας τό
κος 5 καί 1 4 τοΐς ο/ο θά προστεθή είς τό κεφαλαίου, έάν θά 
κοινοποιήσωσιν έπιταγήν, είς δέ τούς ομολογιούχους Οά πλη- 
ρωΟή έκ τοΰ έτέρου έν τώ προϋπολαγισμφ άρθρου καί θά έκΟο- 
δώσιν πρός οφελος τοΰ Δήμου νέαι διά τόν πληρωθέντα τοκου 
όμολογίαι. Τοιουτοτρόπως είς τό έπιόν έτος, όταν θά άνασυυ- 
ταχθή ό πίναζ τών χρεών διά τήν έκ νέου διανομήν τοΰ πεμ
πτημορίου, Οά προστεθή είς τό κεφάλαιον τών πιστωτών τών 
παλαιών χρεών ό καθυστερήσας τόκος, θά αναγραφή αυθις τό 
ποσόν, τό όποιον άυτιπροσωπεύουσιυ αί έκδοθεΐσαι όμολογίαι, 
καί νέον ποσόν άντιπροσωπεΰον τούς πληρωθέντας τόκους είς 
τούς ομολογιούχους' θά διαιρώνται δέ ούτω τά παλαιά χρέη 
τοΰ Δήμου είς τρεις κατηγορίας,τήν τών όνοματί'ώυ πιστωτών 
τοΰ Δήμου, τών ανωνύμων όμολογιούχων, καί τοΰ Δήμου ως 
πιστωτού διά τούς πληρωνομένους κατ' έ'τος έκ τοΰ ιδιαιτέρου 

άρθρου τού προϋπολογισμού τόκους καί χρεώλυτρα.Κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον κλείεται διαρκώς ή Ούρα προσδοκίας διά μείζονα 
ωφέλειαν είς τούς τυχόν μή προθυμοπο'-ηθησομένους νά δεχθώσι 
τον προτεινόμενον συμβιβασμόν, καί ούτω πάντες, έκόντες 
άκοντες, τάχιον ή βράδιον,θά προσχωρήσωσιν είς τόν νέον τοΰ- 
τον κανονισμόν, ουτινος, σύν τώ χρόνφ έπιτευχθέντος, έκλεί- 
πουσιν οί άνω Εξαναγκαστικοί συνδυασμοί.

Διά τής τοιαύτης τακτοποιήσεως τών οικονομικών τοΰ Δή
μου 'Αθηναίων δέν Οελει έπιβαρυνθή ίιπερόγκως ό δημοτικόςπροϋ- 
πολογισμος, ή πραγματοποίησες μάλιστα τού προτεινομένου 
μέτρου δυναται νά προσπορίση είς τόν Δήμον διά τής έκποιή
σεως τών I 8,300 ομολογιών αύτοΰ, ίκανώς σπουδαίου ποσόν 
διά τήν έκτέλεσιν διαφόρων κοινωφελών έργων. Ιδού πώς κα
νονίζεται διά τοΰ Επομένου νομοσχεδίου ή έκτέλεσις τοΰ προ
κειμένου μέτρου :

1) Π.ός πληρωμήν τών χρεών τοΰ Δήμου ’Αθηναίων, τών 
έκ κεκλεισμένων χρήσεων προερχόμενων, καί τών δυνάμει ει
δικών συμβάσεων συνεστώτων, επιτρέπεται τώ Δήμω 'Αθη
ναίων νά έκδώση χρεωλυτικάς ομολογίας επτά έκασομμυρίων 
δραχμών προς εκατόν δραχμών έκάστην έπί τόκω 7 καί χρεω- 
λύτρφ ! τοΐς ο/ο.

2) Τά έκ κεκλεισμένων χρήσεων πηγάζοντα καί είς τό 
πεμπτημόριου άνήκοντα χρέη εξοφλούνται πρός 65 τοΐς ο/ο, 
τά δέ δυνάμει συμβάσεως πρός τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν όφειλό- 
μενα είς το άρτιον. Ή έζόφλησις γίνεται είτε τοΐς μετρητοΐς 
είτε διά τών έκδοθησομένων ύπό τοΰ Δήμου δμολογιών.

3) Αί πρός έξόφλησιν τών παλαιών χρεών έκδοθησόμεναι 
όμολογίαι, αί τε πρός τούς πιστωτάς παραχωρηθησόμεναι καί 
αί πρός οφελος τοΰ Δήμου έναπολειφθησόμεναι, έχουσιν ίσα 
έπι τοΰ πεμπτημορίου δικαιώματα.

4) Πρός έξάσφάλισίν τής πληρωμής τοΰ τόκου καί χοεω- 
λυτρου τοΰ είρημένου δημοτικού χρέους προσφέρεται είς μεσ- 
σεγγύησιν ό έπί τών ωνίων καί κατ’ έπέκτασιν έπί τών Εμ
πορευμάτων δημοτικός δασμός, τού όποιου το κατά μήνα είσ- 
πραττόμενον ποσόν θέλει κατατίθεσθαι είς τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν μέχρι συμπληρώσεως τών διά τήν υπηρεσίαν τοΰ είρη- 
μενου δημοτικού χρέους τόκων καί χρεωλύτρων, μετά τήν 
συμπλήρωσιν δέ ταύτην τό υπόλοιπον θέλει είσπράττεσθαι διά 
λογαριασμόν τού Δήμου. Εν τή περί έκμισθώσεως τοΰ δημο
τικού δασμού έπί τών ωνίων καί εμπορευμάτων διακηρύξει

Δημάρχου θέλει άναγράφεσθζι ρητώς πάντοτε ό όρος, οτι 
ο ενοικιαστής οφείλει νά καταθέτη είς τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν
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τάς πρώτα; τοϋ ενοικίου δόσεις έπί ποιν^Ι έκπτώσεως αύτοΰ άπό 
τής ένοικιάσεως καί έπι άναλήψει τής βββαιώσεως καί είσπρά- 
ξεως τοϋ δημοτικού δασμού ύπό υπαλλήλου διοριζόμενου ύπό
τής 'Εθνικής Τραπέζης ώ; αντιπροσώπου τών ομολογιούχων.

5) Ό τόκος και τό χρεώλυτρον τών όμολογιών τοΰ ώ; εί 
ρηται δημοτικοί χρέους πληρώνεται τοϊς κομισταΐς αύτώ? 
κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοϋ [Ληνός ίανουαρίου διά τής 
προσαγωγής τοΰ άποχοπτομενου έκ τών όμολογιών τοκομε
ριδίου, έν ω θέλει όρίζεσθαι τό πληρωτέον διά τόκον καί χρεώ- 
λυτρον ποσόν.

6) "Αμα έγχριθησομένης τής παροόσης πράξεως, κληθήσον- 
ται οί έχοντες έκχαθαρισμένας απαιτήσεις, νά διορίσωσιν επί
τροπον αύτών, οποις, μετά τοΰ τής 'Εθνικής Τραπέζης, προ- 
βώσιν είς τήν συνομολόγησιν τής οριστικής μετά τοΰ Δήμου 
συμβάσεως εί; έξασράλισιν τής πληρωμής τοΰ τόκου καί χρεω-

τής είς μεσεγγύησιν παρα/ωρήσεως τοΰ δημοτικοί έπί τών 
ώνίων καί έμπορευμάτων δασμοΰ. Ή τυχόν μή προσέλευσις καί

ύπό τών προσελθόντοίν άποφασισθέντα. Η άπαξ όρισθεϊσα έπι- 
τροπή συμπράττει μετά τοϋ Δημάρχου είς τήν κατ’ έτος κα-
τάρτισιν τοΰ αναλογικού πίνακος, διά τήν διανομήν τοΰ πεμ
πτημορίου είς τούς πιστωτάς τοΰ Δήμου

7) Έν τώ δημοτικοί προϋπολογισμό» θέλει άνζγράφεσθαι ώς 
μέχρι τοΰδε, τό πεμπτημόριον τών δημοτικών εισοδημάτων είς 
πληρωμήν τών κεκλεισμενων χρήσεων καθυστερουντων,τών τε 
ίκκζθζρισμένων καί τών μεταγενεστέρως έκκαθαρισθησομένων- 
διά δέ τήν υπηρεσίαν τοΰ ύπό τών έκδοθησομένων όμολογιών, 
κατά τούς όρους τοΰ παρόντος,άντιπροσωπευίμένου δημοτικοί 
χρέους, θέλει άναγραφεοθζι ιδιαίτερον άρθρον, έζ ού δέν θέ- 
λουσι μετέχει οί μή δηλώσαντες τήν συγκατάθεσίν των δικαΐ- 
οΰχοι πιστωταί.

8) Διά τόν πληρωνόμενον κατ' έτος έκ τοΰ ιδιαιτέρου άρ
θρου τοΰ δημοτικού προϋπολογισμοί τόκον καί χρεώλυτρον είς 
τού; ομολογιούχους, θέλουσιν ΐκδίδεσθαι νέαι κατ' έτος ύπέρ 
τοΰ Δήυου όμολογίαι ίσου ποσοΰ.

9) Όύέποτε είςτό μέλλον θελήση ό Δήμος νά έξοφλήση τάς 
ομολογίας ταύτας,έπιτρέπεται αύτφνά τάς έξαγοράση είς τήν 
όνοματικήν άξίαν των,άφαιρέσει του πληρωθέντος χρεωλύτρου.

10) Κλάσματα έλζττον τών έκατόν δραχμών πληρώνον
ται τοϊς δικζιούχοις, κατά τό ά-θρον 2, τοΐ; μετρητοί;, έκδί-
δεται δέ αντίστοιχος ομολογία πρός όφελος τοΰ Δήμου.


