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ΪΦΪΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Δύναται νά ειπη τις. ότι πάσα παραγωγή, καθόσον στηρί
ζεται εί: τούς φυτικούς τής ύπάρξεώς της όρους, είτε είς 

άψυχα είτε είς έμψυχα στοιχεία τής φύσεως άναφέρετζι, είναι 
φυσική παραγωγή. Και όταν ό άγρό; παράγγ δημητριακούς 

καρπούς, καί όταν τό βιομηχανικόν κατάστημα παράγη βιο
μηχανικού: καρπούς, καί όταν ό άνθρωπος παράγγ τής έπι
στήμης του κα'ι τής τέχνης του τά προϊόντα, καί όταν τό κε
φαλαίου παράγη τούς κεφαλαιώδεις καρπούς του, πάντα ταΰτα 
δέν είναι είμή λειτουργία τής φύσεως. Όλα κατά φυσικούς 

νόμους δημιουργοϋνται. Έν τούτοι; κατάταξίς τις μεταξύ τών 
έν γένει όργάνων τής παραγωγής είναι αναπόφευκτος, διότι 
τόσον εύρεία. θεωρία δέν δύναται νά έξηγήση όλα τής πα

ραγωγής τά φαινόμενα, κατά τούς αναπόφευκτους τή έπιστη- 
μονική εξετάσει όρους. Ή άψυχος λεγομένη φύσις έχει ιδιαίτερα 

είς έαυτήν όργανα φυσική; παραγωγής, ή έμψυχος φύσις έχει 
τόν χαρακτήρα τής αύτοβουλίας, ήτις δίδει τόν τόνον είς τό 
οργανον τής εργασίας, καί τό κεφάλαιον, ώς άθροισμα προηγου
μένων οικονομιών καί αποταμιευμάτων, έχει ιδιαιτέρας είς πα
ραγωγικήν ταξινόμησιν απαιτήσεις.

Όσον άφοράτήν παραγωγικήν έννοιαν τή; φύσεως, συνδυά
ζεται αύτη πρός ολας τάς δυνάμεις, αΐτινες έν αύτή λειτουρ- 
γοΰσι. Γή, θάλασσα, ατμόσφαιρα, φανερζί καί μή φανεραί δυ
νάμεις, στοιχεία δρώντα έν τή εξελίξει τής δημιουργίας, εί
ναι τόσοι έν γενικοί; άθροίσμασι παράγοντες τής φυσικής πα
ραγωγής. Τά όργανα αύτής είναι ποικίλα. "Αλλα μέν, ώς ή 
καλλιεργούμενη γή καί τά μεταλλεία, άποτελουσι τήν βάσιν, 
έπί τής όποιας λειτουργεί ή βιομηχανία τοΰ άνθρώπου. Είναι
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συγχρόνως καί καταστήματα καί τής πρώτης δι' αύτά ύλης 
χορηγοί.Ήθάλασσα καί οϊ ποταμοί, καθόσον χορηγοϋσιν ίχθύας, 
κλπ., υπάγονται είς την αυτήν κατηγορίαν. Απέναντι αύ
τής παρατάσσονται τά λοιπά όργανα τής φυσικής παραγω
γή», πά μή μετά τόπου εΐδικώς συνδεδεμένα άλλα λειτουρ- 
γοϋντχ, τρόπον τινά, γενικώς καθ' όλην τήν φύσιν, δεκτικά ή 
μή δεκτικά ίδιοποιήσεως και ύποταγής εις τόν άνθρωπον. Ή 
θερμότης, ήτις ωριμάζει τούς καρπούς, είναι όργανον τής φύ- 
σεως τοιοΰτο- ό ηλεκτρισμός, ή έλξις τών σωμάτων, αί ίν 

τγ. άπείρω ποικιλία τών στοιχείων τής φύσεως φανεραί ή κε- 
κρυμμέναι δυνάμεις είναι όργανα τής φύσεως. Τά ρεύματα τών 
ύδάτων, όταν κινώσι τάς μηχανάς, όταν ποτίζωσι τά; έκτά- 

σεις, όταν χρησιμεύωσιν ώ; άρτηρίαι συγκοινωνίας,τί άλλο εί
ναι παρά όργανα φυσικής παραγωγής ; Μήπως ή θάλασσα δέν 
είναι ή παγκόσμια λεωφόρος τής συγκοινωνίας όλων τών 
εθνών ;

Όσον περισσότερον ό άνθρωπος ανακαλύπτει τά μυστήρια 
τής φύσεως, τόσον πλειοτέρχς άντλεϊ φυσικάς είς οικονομι
κήν παραγωγήν δυνάμεις. Δέν ήξεόρει τις, ποιας εφευρέσεις 
νά ύπολογίση πλειότερον έν τώ δρόμω αύτώ τοϋ ανθρωπίνου 
γένους. Ένώ ή κατά τόν ήμέτερον αιώνα έπι πτερύγων άτμοϋ 
συγκοινωνία και ή λοιπή σειρά τών μεγάλων εφευρέσεων έλκύ- 
ουσι τόν γενικόν θαυμασμόν,τίνά είπη τις περί τών, είς τάς σκο
τεινά; τοΰ μεμακρυσμένου παρελθόντος περιόδους, καταχτήσεων 
τοΰ άνθρώπου έπί τής φύσεως, αίτινες άποτελοΰσι τήν βάσιν, 
έφ' ής έξετυλίχθη ό πολιτισμός ; Ό άριθμός τών φυσικών ορ
γάνων τής παραγωγής, καθόσον ή άνθρωπότης προβαίνει είς 
τήν ιστορικήν ζωήν της, κατά τοσοϋτον έπι μάλλον καί μάλ
λον αυξάνεται. Αδιακόπως ό άνθρωπος αποτείνεται είς τό 
άκένωτον έργαστήριον τής φύσεως, ’να, άντλών έξ αύτοΰ νέα; 
δυνάμεις, μεταχειρισθή αύτά; είς τήν ύπηρεσίαν τϋ προορι
σμού του. ΙΙάσα άνακάλυψις,έν τή επιστήμη και έν τή τέχνη, 
πρός τό αποτέλεσμα τούτο οδηγεί. Δί δυνάμει; τής φύσεως 
Αποκαλύπτονται, αί ιδιότητες αύτών συναρμόζονται πρός τήν 
οικονομικήν τής κοινωνίας λειτουργίαν, καί το δλον προχωρεί 

ώς άπό φυσικού οργανισμού, τοϋ όποιου καθολικός σκοπός είναι 
ή αρμονία μεταξύ τών εμπνεύσεων τοϋ άνθρώπου και τών στοι
χείων τής φύσεως, αρμονία τής οποίας ή τελική σειρά είναι 
ό καθολικός νόμος τής προόδου.

Ή άπογραφή τών φυσικών οργάνων τής παραγωγής θά ήτο 
έξιστόρησις όλων τών σχέσεων τής οικονομικής δραστηριότη- 
τος τοϋ άνθρώπου πρός τάς δυνάμεις τής φύσεως. Δέν ύπάρ- 
γει τι τό γιγνόμενον ύπό τοΰ άνθρώπου, οπερ νά μή έ’χη βάσιν 
τόν φυσικόν νόμον, έφ' ώ ένεργεΐται Ό,τι ιδίως άποτελεϊ τήν 
πρόοδον είναι ή τελειοτέρα χρησιμοποίησις τών φυσικών δυνά

μεων. Ό ήλιος έ'ρριπτε τάς ακτίνας του άπ' αίώνος έπι τή; 
γής, άλλ' ή φωτογραφία τάς διηύθυνε τοιουτοτρόπως, ώστε 
νά ζωγραφώσι τά αντικείμενα. Ή έν τοΐς έγκάτοις τής γής 
τεθαμμένη ύπό τήν μορφήν τοϋ λιθάνθρακος θερμότης ήχθτ, 
ύπό τοϋ άνθρώπου εις τήν επιφάνειαν τής γής και προσηλω- 
θεΐσα είς τήν ατμοκίνητου μηχανήν του έμηδένισε τάς άπο- 
στάσεις. Τά ηλεκτρικά ρεύματα ένήργουν άπ' αίώνος τούς 
έλιγμούς των έπί τής γής, σήμερον δέ έργάζονται ώς πειθή
νιοι έργάται τήν μεταβίβασιν τών ανθρωπίνων στοχασμών. 
ΙΙάσαι αί τών σωμάτων ιδιότητες δέν είναι είμή τής φυσικής 

παραγωγής λειτουργία·.. Ή έργασία τοϋ άνθρώπου τά; συν
δυάζει, έπ'ι τοσοϋτον μάλλον έπιτυγχάνουσα, έφ' όσον πλειό
τερον τάς εννοεί.

Έν γένει τά φυσικά όργανα τής παραγωγής δύνανται νά 
διαιρεθώσιν είς δύο κεφαλαιώδεις κατηγορίας- άφ' ένός τά υπο
κείμενα εί; ίδιοποίησιν καί άφ’ έτέρου τά μή υποκείμενα εί; 
τοιαύτην. Ή γή μεθ’ όλων τών τοπικών λεπτομερειών αύτή; 
ήτοι αγροί, δάση, μεταλλεία, ύδατα ποτισμοϋ καί κινήσεως 
έν γένει όλα τά σημεία αύτής, έφ’ ών ό άνθρωπος δύναται νά 
χαράξη τάς λέξεις «τούτο έστίν έμόν», άνήκουσιν εί; τήν πρώ- 
την κατηγορίαν. Εκείνος οστις κατορθώσει, νά όποτάξη είς 

τήν έξουσίαν του τά άντικείμενα .τής κατηγορία; ταύτης, καρ- 
ποϋται τό εισόδημα αύτών καί δύναται νά μεταβιβάζη τήν 
χρήσιν των είς άλλους έπι πληρωμή τή; αξίας της. Ή 
δεύτερα κατηγορία περιέχει τά φυσικά έκεΐνα όργανα τής πα- 



• > ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΙ!<->Ε<»Ρ11ΣΙΣ \E.\i ΕΙΠΒΑΡΓΝΣΕΙΣ ΤΕΛίΙΝΊΛΚΙΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ί5

ρχγωγής, τών οποίων ή χ?ήσις είναι έλευθέρα ~ράς Ολους. 
Τοιουτοτρόπως ό άνεμος ό κινών τά πλοία και τούς Ανεμομύ
λους, ή θάλασσα μετά τοΰ υποβρυχίου εϊς ΐχθύας, κοράλια, 
σπόγγους κλπ. πλούτου της καί τής έπί τή; έπιφανείας της 
παγκοσμίου ύγρας όδοΰ της, α! διακεχυμέναι απανταχού δυνά
μει; τής φύσεως, είναι όργανα φυσικής παραγωγής έν τήπλη- 
ρεστέρα τής κοινοκτημοσύνης ιδέα. Ίνα ποίηση τις χρήσιν αύ
τών,δέν έχει ανάγκην νά πλήρωσή τι προς ούδένα. Αρκεί νά 
ζητήση τήν χρήσιν των άπ' εύθείας άπό τήν φύσιν, όπως απαι
τεί έκαστος κλάδος αύτής.

Έάν συγκρίνωμεν πρός άλλήλζς τά; δύο είρημένα; κατη
γορίας τών φυσικών όργάνων τή; παραγωγής, ή κατηγορία 
τών τή; δωρεάν χρήσεως είναι κατά πάντα λόγον έλκυστικω- 
τέρχ τής τών έπί πληρωμή. Ή κατηγορία τών ιδιοκτήτων 

φυσικών όργάνων τής παραγωγής ενέχει τι απεχθές έν τή γε
νική του θέματος έπισκοπείχ· ο,τι ή φύσις έδώρησεν εις ολό
κληρον τό ανθρώπινον γένος, διατί νά γίνηται αποκλειστική 
ιδιοκτησία ομάδων τινών αύτοΰ ; Και όμως αύτή είναι ή δύνα- 
μις τών πραγμάτων. Ζητήσατε άπό τόν κυνηγόν τούς τί- 

τής ιδιοκτησία; του έπί τή; έλαφου. τήν όποιαν κατα
διώκει έντός του δάσους. Ή φύσις τήν έγέννησεν, ή φύσις τήν 

έθρεύεν και αύτός τήν φονεύει, ίνα φάγη τά; σάρκας της. Ζη
τήσατε άπό εκείνον όστις ποώτος κατέλαβε τεμάχιον γή;, νά 
παραστήση ύμϊν τά διπλώματα του. Ο χρόνος διαβαίνει καί 
έπειτα αποκαλύπτεται, ότι αΐ καταληφθεΐσαι γζΐαι τρέφουσι 
διά τής καλλιέργειας των πλείονα; ανθρώπους τών όσων έκα- 
τονταπλασία έκτασις χέρσου γης δύναται νά θρέψη έρημί- 
τας. Απαιτούνται φροντίδες ιδιαίτερα·., κεφάλαια κατά τό 
μάλλον ή ήττον σπουδαία νά ριφθώσιν εί; τήν γήν, ίνα έντείνη 
τό φυσικόν αύτό οργανον τής παραγωγή; τήν δραστηριότητα 
του. Ούδείς ήδύνατο νά κζτχβάλη φροντίδας καί κεφάλαια 
έπί εδάφους, τοΰ οποίου τήν χρήσιν κατά πάσαν στιγμήν είχε νά 
φιλονει-,ήση πρό; τόν πρώτον, ό’στις ήθελε τό έπισκεφθή. Τό δι
καίωμα τοϋ πρώτου καταλζβόντο; εινζι λοιπόν δικαίωμα κοι
νωνικής άποκχτζστάσεως και άνάγκης. Διαφέρει ή καταχρη

στική έποψις αύτοΰ. Μεταζύ αύτής και τοϋ κοινωνικού συμφέ
ροντος τή; ίδιοποιήσεως τών δεκτικών τοιαύτης φυσικών τής 
παραγωγής όργάνων ύπάρχουσι διάμεσοι σταθμοί, έπί τών 
οποίων δύνατ*ι  νά συμβιβασθή τό άρχέγονον δικαίωμα τού 
άνθρο>πίνού γένους έπί όλων πρός το έπίκτητον δικαίωμα τής 
κοινωνίας έπί μέρους. Άλλ' r, έξέτασις τών σταθμών τούτων 

δέν εισέρχεται είς τό προκείμενον θέμα.
Ό,τι έν τή παρούση γενική έρεύνη τών φυσικών όργάνων 

τής παραγωγής ένδιαφέρει είναι ή διατύπωσες, τήν οποίαν ό .1. 
Β. S.iv έδωκεν : Έάν, λέγει ούτος έν τοϊς περί πολιτικής οι
κονομίας μαθήμζσί του, τά ύπό τή; φύσεως παρεχόμενα όργανα 
παραγωγής καθίσταντο ολα ιδιόκτητα, ή χρήσι; αύτών δέν θά 
ήτο δωρεάν. Ο κύριος τών άνέμων θά έμίσθωνεν ήμϊν έπί 
χρήμασι τάς ύπηρεσίας των, αί θαλάσσιο» μεταφοραί θά καθί
σταντο δαπανηρότεροι καί κατά συνέπειαν άκριβώτερα τά 
προϊόντα. Άφ' ετέρου, έάν τά δεκτικά ίδιοποιήσεως φυσικά 
όργανα, ώς οί άγροί, δέν καθίσταντο ιδιόκτητα, ούδείς θά έπε- 
χείρει νά τά καταστήση παραγωγικά, φοβούμενο; οτι δέν θά 
άπολαύση τόν καρπόν τών αγώνων του δέν θά είχομεν ούτως 
έπ' ούδεμία τιμή τά προϊόντα,είς τήν παραγωγήν τών όποιων 
συντρέχουσιν οί άγροί Επομένως κζίτοι τό προϊόν τού άγροϋ 
καθίσταται άκριβώτερον διά τοΰ μισθώματος τής γή;, όπερ 
πρέπει νά πληρώση τις είς τόν ιδιοκτήτην αύτής, τό προϊόν 
τούτο είναι όλιγώτερον ακριβόν τοϋ όσον θά ήτο. έάν ό άγρός 

ήτο αδέσποτος.

Μεταζύ όλων τών φόρων οί τελωνιακοί έρεθίζουσι πλειότε
ρον τάς τάσεις τοΰ ταμιευτικού πνεύματος. Κατ’ ακρίβειαν 
τού; πληρώνουσιν οί έμποροι, ίνα τού; εϊσπράζωσιν άκολουθοις 
παρά τών καταναλωτών ΊΙ άνάγκη τών τελευταίων είς προ
μήθειαν τών διά τοΰ τελωνίου έπιβζρυνομενων αντικειμένων 
συμπληροΐ τό όλον. "Οσον μεγαλειτέρα ή άνάγκη. τόσον καί ή 



η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΠΣΙΣ ΝΕΛΙ ΕΠΙΒ Η’ΓΝΣΕΙΪ ΊΈΛΩΝΙΑΚΙΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 17

φωνή αυτής μάλλον επιβλητική. Ή ταμιευτική απληστία 
γνωρίζει έκ στήθους τδ μυστήριον τούτο. ’Εντεύθεν έξηγούν- 
ται αί προτιμήσει; της έπι τών μάλλον ζητούμενων έν τή κα
ταναλώσει ειδών.

Έν τούτοις ύπάρχουσι καί φυσικά τινα όρια εις πάσαν φο
ρολογίαν, τά όποια έάν ύπερβή τις, τίθεται εκτός τού φυσι
κού τής πολιτικής οικονομίας νόμου,έπί συνεπείαις τάς όποιας 
ή ιστορία τών μεγάλων έθνικών τιναγμών έπιγινώσκει. Τά 
συμβαίνοντα έν τή τελωνιακή φορολογία τή; 'Ελλάδος έ’χου- 
σιν ακριβώς τόν χαρακτήρα τούτον. Είναι τόσον κατάντης ή 
οδός εις ήν είσήλθε παρ' ήμϊν ή φορολογική μηχανή, ή κίνη- 

σις αυτής είναι τόσον ορμητική, ώστε τό ολον είναι μεστόν 
κινδύνων. ΙΙρό έλίγου έδημοσιεύθη ό νέος ΑΨΛ' νόμος τών τε- 

λωνιακών επιβαρύνσεων, τό διάταγμα δέ τής 7 φεβρουαρίου 
1889 προσδιορίζει τήν έναρξιν τή; έφαρμογής αύτών άπδ τής 

15 μαρτίου 1889,εξαιρούμενων τών σχετικών πρός τάς δασμο
λογικά; κλάσεις 1 έδαφ. β' και γ', 50 έδαφ. α', β', γ' και 
ε', και 125, περί ών επιφυλάσσεται ή κυβέρνησις νά δρίστ) 
έτέραν ήμέραν. Τό δοκούν λοιπόν τού υπουργού ζωοποιεί" τδ 
δοκοΰν τού νομοθέτου. Σύμπτωμα έκ γενικωτέρας έπόύεως 
βαρύ έν τή καθόλου εξελίξει τή; έλληνικής πολιτεία;.

Εν γένει τδ θέμα τών τελωνιακών έπιβαρύνσεων είναι τόσω 
μάλλον περισπούδαστου, δσφ αύται αποτείνονται είς τά πρώτα 
έφόδια τής ζωή; καί τάς πρώτα; ύ>ας τής βιομηχανίας, έν- 
διαφέρουσαι ούτω είς τά καίρια τά; πενεστέοας τάξεις τής 

κεινωνίας. Πρό ολίγων ήμερών διάφοροι έμποροι τών Αθηνών 
άπετάθησαν πρδςτδν κ. Οικονόμου,ζητούντε; τήν γνώμην του. 
Περιέχεται αύτη έν τή άπδ 25 φεβρουαρίου 1889 πρός αυτούς 
επιστολή του. Τήν έδημοσίευσαν αί εφημερίδες, τήν δημοσιεύει 
και ή «Οικονομική Έπιθεώρησις». Είναι ή εξής:

Πρός τους κ. κ·

Έν ΆΟήναις 25 φεβρουαρίου <889

^πόρους
Είς ’Αθήνας.

Εντιμοι Κύριοι.

Έτάραξεν υμάς δ πρό δλίγου δημοσιευθεϊς ΑΨΑ' νόμος τής 
2 φεβρουαρίου 1889, νέα; έπιβαρύνσεις εί; τό τελωνιακόν δα
σμολογίου έπιβάλλων. Μέ έρωτάτε : πού έπί τέλους θά στα- 
ματήση ή ορμητική τάσις τής φορολογικής πολιτικής; Δύνα
μαι νά σας Απαντήσω, οτι όσον τρώγει, τόσον αυξάνει ή δρε- 
ξί; της. ’Αφού διά τού ΑΥΚΕ' νίμου τής 18 Απριλίου 1887 
έκανόνισεν εί; κλίμακα βαουτάτην τά τέλη τού δασμολογίου 
της, κατά προσθήκην δέ ώρισε τήν πληρωμήν των είς χρυσόν 

έπι υπερτιμήσει τούτου κατά 15 τοΐ; ο/ο, διά τριών κατόπιν 

νόμων Ανεβίβασεν έπι μάλλον και μάλλον τήν τελωνιακήν φο
ρολογίαν. Μεταξύ τών διαφόρων λεπτομερειών αύτής θέλω έξε- 
τάσει τάς άναγομένας εί; τά πρώτα έφόδια τής ζωής και είς 

τάς πρώτα; ύλας τής βιομηχανίας.
A ) Πρώτα. έφύδεα τής — ’Από τής προτέρας

Ατελείας τών ζώων έν γένει ό ΑΥΚΕ' νόμος τής 1» άπριλίου 
1887 έπέβαλε διά μιας Ανήκουστου τέλος έπι τών διά θαλάσ
σης είσαγομένων τοιούτων, άναβαΐνον, όσον Αφορά τούς βόας, 

βουβάλους, Αγελάδας και τούς μόσχου; αύτών πάσης ήλικίας, 
είς δρ. 34.50 κατά κεφαλήν. Μετά ϊ.ττά μήνας ό ΑΧΖ' νο- 
μο; τή; 19 δεκεμβρίου 1887 άνεβίβασε τό τέλος τούτο είς δρ. 
69 (αύξησις 100 τοΐ; ο'ο). Μετά rk'o μήνα; ό Α.ΧΝΖ' νόμος 
τή; 29 φεβρουαρίου 1888 άνεβίβασε τδ τέλος έπι τού σίτου 
καί σμιγού άπδ δρ. 1.38 είς δρ. 2.76, έπι τών έκ σίτου Αλεύ
ρων μετά, πιτύρων ή μή άπδ δρ. 2.76 είς δρ. 5.·>2, επι τών 
αλεύρων έξ άλλων δημητριακών καρπών άπδ δρ. 2.02 είς δρ. 
4.04, έν γένει κατά, στατήρα (αύξησις κατά 100 τοΐς ο/ο\ 
Μετά έζΛχα μήνα; ό ΑΨΑ' νόμος τής 2 φεβρουαρίου 1889, 
ένθυμηθει; έκ νέου τούς βόας, βουβάλους καί τάς άγελαδας, 

ώρισε τό τέλος τής εισαγωγής αύτών εί; λεπτά 39 κατ όκάν 

(αύξησι; 27.17 τοΐς ο/ο, ΰποάογιζομένου τού βάρους των. 
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κατά μέσον όρον, είς 200 — 250 όκ.). Έν γένει δέν υπάρχει 
είδος τροφής, ενδιαφέρον τούς πολλούς, τό όποιον ιδιαιτέρως 
δεν έπεβαρύνθη. Τοιουτοτρόπως οί είρημένοι νόμοι άνεβίβασαν 
τά τέλη π. χ. έπι τών αλιπάστων ιχθύων άπό 20 λεπτά εις 
36 (αύζησις 80 τοΐς ο·ο), έπι τοΰ βακαλάου άπό I Ο λεπτά 
είς 23 (αύξησις 130 τοΐς ο/ο), έπι τοΰ έν άλμη τυροΰ άπό 26 
λεπτά είς 92 (αύξησις 253 τοΐς ο/ο), έπι τοΰ μελιπήκτου 
χαλβά- άπό 20 λεπτά είς 92 (αύξησις 360 τοΐς ο/ο), επί τών 

οσπρίων άπό 6 λεπτά είς 28 (αύξησις 366 τοΐς ο/ο) κλπ.
Ή αύτή φορολογική τάσις παρατηρεΐται και έπί τών άντι- 

κειμένων τής ένδυμασίας. Όσον πλειότερον τζΰτζ άνήκουσιν 

εις τήν κκταναλωσιν τών πολλών, τόσον βαρύτερου φορολο
γούνται. Μεταξύ τών διαφόρων περιπτώσεων άρκοΰσι. νά δώ- 
σωσι τήν γενικήν έννοιαν, αί έξης: Άνεβιβάσθησαν τά τέλη 

έπί τών μάλλινων υφασμάτων, κατά μέν τά ευτελή, τά μετά 
πλείσνος βάμβακος συμμεμιγμένα, άπό δρ. 175 είς δρ. 3.17 
κατ’όκάν, έάν έχωσι βάρος μέχρι δραμίων 62.50 κατά τετρα
γωνικόν μέτρον (αύξησις 81.14 τοΐς ”/0), καί άπό δρ. 1 είς 
δρ. 1.84 κατ’όκαν, έάν εχωσιν άνώτερον βάρος (αύξησις 84 
τοΐς θ/θ), κατά δέ τά εύτελέστερα, σάγους, άμπζδζις καί έν 
γένει χονδροειδή διά κάλτσας, πατατούκας κλπ. άπό λεπτά 
50 εις δρ. 1.15 κατ' οκάν (αύξησις 130 τοΐς ο/ο),— έπί τών 
βαμβακηρών ύφασμάτων, τών έχόντων 28 — 44 κλωστάς στή- 
μονος και ΰφαδίου έν 5 χιλιοστοΐς τοΰ τετραγωνικού μέτρου, 
άπό λεπτά 80 είς δρ. 1.10 άν είναι άλεύκαστα (αύξησις 
37.50 τοΐς ο/ο), άπό δρ. 1 είς δρ. 1.54 άν είναι λευκασμένα 
(αύξησις 54 τοΐς ο/ο) και άπό δρ. 1.28 είς δρ. 1.82 αν είναι 
βεβαμμένα μή κατονομαζόμενα (αύξησις 42.98 τοΐς ο/ο),— 

έπί τών ψάθινων χονδρών πίλων τών εργατών άπό 5 εις 10 
λεπ. καθ’ έκαστον (αύξησις 100 τοΐς ο/ο) κλπ.

Άλλ’ όταν τά πρώτα εφόδια τής ζωής τών πενεστέρων τά
ξεων τής κοινωνίας επιβαρύνονται έπί τοσοϋτον, δικαιοΰτα, 
νά έρωτήση τις τί συμβαίνει έπί τών έφοδίων τής πολυτελούς 
ζωής ; Ή τελωνιακή φορολογία των μένει ώς ήτο καί πριν, 
έάν τούναντίον σημαντικώς δέν ήλαττώθη, ώς π. χ. έπί τών 

θηκών έκ πολυτίμων μετάλλων άπό 20 δρ. κατ’ όκάν είς δρ. 

10 (έλάττωσις 100 τοΐς ο/ο), έπί τών βερνικωτών λουστρι- 
νίων και δερμάτων καμηλού άπό δρ. 4 κατ'όκ’άν εις δρ. 2.50 

(έλάττωσις 60 τ>ΐς ο ο), έπί τών δερμάτων μοσχοποντικών 
καί έτέροιν σπανίων ζώων άπό δρ. 6 είς’δρ. 2.50 (έλάττωσις 
140 τοΐς ο'ο). έπί τών μόσχων άπό δρ. 69 κατά κεφαλήν 
είς δρ. 19.50, κατά τόν νόμον ΛψΑ'^ογιζομένου τοΰ βάρους 
των μέχρι 50 έκ. πρός 39 λεπ. κατ’ έκάν (έλάττωσις 263 

τοΐς ο/ο) κλπ.
Β'. ΕΙρώταε ΰλαε τής βιόμ,ηχανέας.—Μεταξύ τών 

διαφόρων κλάδων τής βιομηχανίας, ένδεικτική είναι ή έπι- 
σκόπησις τών έξής : ’Αντί τής-προτέρας άτελείας έπεβλήθη 

τέλος κατά μέν τήν πιλοποιίαν έπί τών πιλημάτων, τών 

έχόντων άνάγκην έργασίας καί ϋλικοϋ όπως καταστώσι μα
λακοί πίλοι άνδρών καί παίδων. δρ. 1.72 καθ’ έκαστον, κατά 
δέ τήν μεταλλουργίαν έπί τοΰ σιδήρου 4 λεπ. κατ’όκάν, έπί 
του χάλυβας 12 λεπ., έπί τοΰ μόλυβδου 10 λεπ., έπί τ(*ΰ  
κασσιτέρου 20 λεπ., έπί τοΰ ψευδαργύρου (τσίγκου) 10 λεπ., 
έπί τοΰ χαλκ?ϋ:40 λεπ., έπί τοϋ ορειχάλκου 30 λεπ . κατά 
δέ τήν αλιευτικήν έπί τών δικτύων 2 λεπ., κατά δέ τή,νΓγοί· 
νοποιί'αν έπί τών έκ κανάβεως νημάτων της 10 λεπ.. κατά 

δέ τήν βαφικήν έπί τοϋ λουλακίου δρ. 3, έπί τών λοιπών φυ
τικών βαφών λεπ. 10. κατά δέ τήν κηροποιίιι r επί τής κη- 
ριζίνης, παραφίνης καί πάσης τεχνητής κηρώδους ύλης άνε- 
βιβάσΟη τό τέλος άπό λεπ 68 είς δρ. 1.15 κατ’ όκάν (αύ- 
ξησις 69.1 1 τοΐς ο/ο), κατά δέ τήν οινοποιίαν έπί τών άνευ 
μετάλλου συνήθων πωμάτων άπό 10 λεπ. είς 20 κατ’ οκάν 

αύξησις 10(1 τοΐς ο/ο). κατά δέ τήν οικοδομικήν επί τής έν 
γένει άκατεργάετου οικοδομικής ξυλείας, κατά μέσον όρον, 
άπό λεπ. 2 εις 6 κατ’ όκάν, ήτοι έπί τής έξ έλάτης καί πεύ

κος είς δρ. 15.52, έπί τής έκ. δρυός είς δρ. 2 4 15, έπί τής 
έκ καστανέας, πτελέας καί άλλων δένδρων είς δρ. 21.85 
κατά κυβικόν μέτρον, υπολογίζομε-ον είς βάρος 350 οκάδων 
(αύξησις 200 τοΐς ο/ο), κατά δέ τήν ζαχγαροπλαστεχήν έπί 
τής ακαθαρίστου ζακχάρεως καί τοϋ ζωμοΰ τών γεωμήλων
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άπό λεπ. 20 είς 86 κατ’ όκάν (αύζησις 330 τοΐς ο/o') κλπ.
Είς μάτην ή οικονομική έπιστήμη διδάσκει την ατέλειαν 

και μόνον έν άνυπερβλήτω άνάγκη την έλαφράν φορολογίαν 
τών πρώτων εφοδίων τής ζωής τών πενεστέρων τάξεων τής 
κοινωνίας κα'ι τών πρώτων ύλών τής βιομηχανίας. Ή κυβερ- 

νώσα έμπειρική έχει είς χεΐρα; μίαν στερεότυπον συνταγήν· 
Καθώς ό ιατρός τοΰ Βαλλαδολίδ ίθεράπευε πάσαν ασθένειαν 
διά τής φλεβοτομίας, ουτω καί ό πρωθυπουργός τής Ελλάδος 

πάσαν στενοχώριαν διά τής φορολογίας. ΙΙαραπονοΰνται οί πι- 
λέμποροι κατά τών πιλοποιών ; Επιβαρύνει τά πιλήματα τού
των διά τέλους άνωτέρου τοΰ ήμίσεος τής άζίας των. Παρα- 
πονοΰνται διά τοΰτο οί πιλοποιοί; Τοΐς υπόσχεται πρό όλίγων 
ήμερων νά έπιβάλη ομοιον τέλος είς τούς πιλεμπόρους ! Ύπό 
τοιαύτην διεύθυνσιν ούδεμία ασφάλεια είς τάς παρακοούσεις 

τής φορολογικής μηχανής. Μέχρι και αύτών τών αρχών τής 

ποινική; νομοθεσίας, δέν ύπάρχει δι’ αύτήν φραγμός. Άπόδει- 
ζις άφ’ ένός τό άρθρον 8 τοϋ ΑΨΑ' νόμου, όπερ άφίνον είς 

τον πρωθυπουργόν τόν προσδιορισμόν τοΰ χρόνου τής ένάρξεως 
τής νέας τελωνιακής φορολογίας, κατά τοΰτο ή έκεΐνο τό εμ
πόρευμα, άναγράφει έπισήμως τήν χρηματιστικήν καλλιέρ

γειαν τών κυβερνητικών μυστηρίων, και άφ’ έτέρου τό άρθρον 
3 τοΰ α'τοΰ νόμου, όπερ, όρίζον τήν ύπό τής τελωνιακής άρ- 
χή; έπίθεσιν προσθέτου γνωρίσματος έπί έκαστου τών δερμά
τινων χειροκτίων, κηρύττει τήν έλλειφιν αύτοΰ λαθρεμπορίαν, 
έπισύρουσαν τά; νενομισμένα; ποινάς, καί παρέχει κατά συνέ
πειαν τό δικαίωμα είς χωροφύλακας καί άστυνομικοϋ; κλητή
ρας, νά ένεργώσι σωματικά; έρευνας έπί τών χειρών τών γυναι
κών είς τούς δρόμου; !

Γ'. Γενική έννοια τών άρεθμ.ών.—Αί τών πρώτων 
εφοδίων τής ζωής καί τών πρώτων ύλών τής βιομηχανίας φο
ρολογικά! επιβαρύνσεις, δι’όλη; τής νευρικότητο; τοΰ αλλε
παλλήλου αύτών, χαρακτηρίζονται ύπό ένός καί τοΰ αύτοΰ 
πνεύματος, τό όποιον φέρεται ίιπεράνω τής φορολογικής μη

χανής : ·οί ίχοκτις ό.Ιίγα γορο,ίογνΰΐ'αι Japvtepor τώκ ίχό>'· 

rur πο.Ι,Ιά.· Είναι πλήρες πρόγραμμα πολιτείας όλιγαρχι- 

κής, σύμφωνον καθ’ όλας τάς έκδηλώσεις του, κατά τε τήν 
διοίκησιν καί τήν οικονομίαν τοΰ τόπου. Θέλετε νά κρίνητε 
περί αύτής έν τή γνησιότερα έξελίξει της: Σταματήσατε 
πρό τών πανταχόθεν συνωθουμένων ναυαγίων τής μέσης τά
ζεως, ή οποία άπό ήμέρας είς ήμέραν μετατοπίζεται, έπί μάλ
λον καί μάλλον, πρός τήν τάζιν τής ένδειας. Έάν διατη
ρηθώ τό έπικρατοΰν σύστημα έπί τινα έτι χρόνον, αί μικραί 
περιουσίαι θά έξαφανισθώσιν ύπό τήν διττήν επιρροή*  άφ’Ινές 
τής δηλητηριώδους πνοή; τή; φορολογία.;, καί άφ’ έτέρου τής 

άπορροφητικής συγκεντρώσεως τών περιουσιών άπο τών χει
ρών τών πολλών εί; τάς χεϊρας τών όλίγων, διότι, καθώς 
λέγει τό εύαγγέλιον, «τώ έχοντι δοθήσεται, τώ δέ μή έχοντι 
καί ο άν δοκεΐέ’χειν άφαιοεθήσεται άπ’ αύτοΰ.»

Ή άπόδειξι; τής άληθεία; ταύτης δέν έχει άνάγκη*  μεγά
λων άγώνων. Όχι μόνον προκύπτει άπό τοϋ όσημέραι έπ1 
μάλλον καί μάλλον έλαττουμένου εδάφους ένεργείας τών μι
κρών κτηματιών, τών μικρών εμπόρων, τών μικρών βιομηχά- 
νων, καθώς καί άπό τών συνεχών έν τή έλληνική κοινωνία 
καταστροφών είς πτωχεύσεις καί αύτοχειρίας, άλλ' εϊνα· συν
άμα καί πόρισμα τής μαθηματικής έννοιας τών πραγμάτων. 
Θέσατε άντιιιέτωπα δύο ένιαύσια εισοδήματα, τό εισόδημα 

τής έργατικής οικογένεια; καί τό εισόδημα τής πλούσιας οικο
γένειας. Έ φ έν τή έργατική οικογένεια ό αρχηγό; της μόλις 
πορίζεται τά πρό; τήν πενιχροτέραν ζωάρκειαν αυτή; άπα- 
ραιτήτω; άναγκαΐα, τό εισόδημα τή; πλούσια; οίκογενείας, 
ουδόλως ή μηδαμινώ; θίγόμενο*  ύπό τή; φορολογία;, άφινει 
τοιαΰτα μετά τήν πλήρωσιν τών οικογενειακών άναγκών πε
ρισσεύματα, ώστε τό άθροισμα αύτών χρησιμεύει ώ; πνευμα
τική αντλία άπορροφήσεω; τών κατατετραυματισμένων ύπό 
τή; οικονομικής στενό, ωρίας λοιπών περιουσιών. Τά βιβλία 
τών έν Άθήναις μεταγραφών καί οί φάκελλοι τών πλειστη- 
ριασμών δύνανται νά δώσωσι ύηλαφητά; τών συμβαινόντων 

αποδείξει;.
Ίνα κρίνωμεν κατά πόσον ή ένεστώσα φορολογία συντρίβει 

τά; άσθενεΐ; τοΰ λαοΰ ύπάρξεις, αρκεί νά ύπολογίσωμεν άφ' έ-
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■ίί; τό εισόδημα τής εργατικής οικογένειας, καί άφ' έτέρου 

μονον τόν φόρον, όνπερ αΰτη πληρώνει διά τάς εις άρτον καί 
κρέας καταναλώσεις της. ’Εάν άναβιβάσωμεν είς 200 τάς ερ
γάσιμους ημέρας τοΰ εργάτου, άφαιρουμένων δηλαδή τών εορ
τών και τών ές έτέρου λόγου αργιών του, τό κατά μέσον όρον 
εργατικόν ημερομίσθιον 2 δρ. καθιστά ενιαύσιον εισόδημα 
500 δρ. περίπου. Καθώς δέ έξηκρίβωσεν έν Γαλλία τώ 1872 

ή καταστατική, ή κατά μέσον όρον ένιαυσία κατανάλωσι; έκα
στου, άμφοτέρων τών γενών και πάσης ήκικιας, αναβιβάζεται 
έπί άρτου μέν εί; χιλιόγραμμα 143.7, ήτοι εϊς όκάδας 111 
'ζ, έπί κρέατος δέ εις χιλιόγραμμα 59, ήτοι όκάδας 46. 
Επομένως περιλαμβάνουσα. κατά μέσον όρον, έκαστη οικο

γένεια πέντε μέλη, καταναλίσκέι κατ’ έτος εϊς άρτον μέν όκ. 
557 '/ , είς κρέας δέ όκ. 230, καί φορολογείται, κατά τά εΐ- 

ρημένα, τελωνιακώ; έπί μέν τοΰ άρτου της (12 2/3 στατήρες 
αλεύρου πρός τέλος δρ. 5.52) διά δρ. 70, έπί δέ τοΰ κρέατος 
της (όκ. 236 πρός τέλος λεπ. 3'.)) διά δρ. 89.70, ήτοι τό 
ολον διά δρ. 159.70 κατ' έτος. Δυο λοιπόν φόροι άπορροφώσι 
τό τρίτον σχεδόν τοΰ εισοδήματος τοΰ έργάτου. Τί μένει αύτώ, 
όπως, μετά τήν πληρωμήν τών λοιπών φόρων του, θρέψη, έν
δυση, κατοίκηση, και εκπαίδευση τήν οικογένειαν του ; Έάν 

ύπολογίσωμεν τούτο ε’ις δρ. 300, άναλογοΰσι, κατά μέσον 
ορον. πρός έκαστον μέλος τής έργατικής οικογένειας 16 λεπτά 
ήμερησίω; ! Θά ειπη τις : ακόμη δέν έφθασεν εις τό σημεΐόν 
τούτο ή φορολογική πολιτική. Θά φθάση. Βλέπω όλους τούς 
παράγοντας αΰτης, συναγωνιζόμένους πρός τοιοΰτο τέλος. Δέν 
είναι δέ μακράν ή εποχή καθ’ ήν, συμπληρουμ.ένης τής διαι- 
ρέσεως του έθνους είς δυο αντιμέτωπα στρατόπεδα, τών πε- 
νήτων καί τών πλουσίων, τά θύματα τής μέσης τάζεως Οκ 
χρησιμεΰσωσιν ώς οδηγοί τών δυστυχών τής τελευταίας.

"Οταν οί συντάξαντες τό πολίτευμα έν άρθρω 3 τοΰ συν
τάγματος ανέγραφαν τήν θεμελιώδη αρχήν, ότι «οί "Ελληνες 
συνεισφέρουσιν άδικκρίτως εϊς τά δημόσια βάρη άκα.Ιόγως τής 

,τιριονσίας τω>· , δέν ειχον ύπ' οψιν τό πρόγραμμα τής άπύ 
ημέρας είς ήμίραν βαρυτέρας φορολογίας τών πενεστέρων τά

ξεων τής έλληνικής κοινωνίας. Χειροτέρου είδους έκμετάλλευ- 

σις αδύνατον είναι νά ύπάρξη. Δύναται νά ψηφίψηται ύπό τών 
τύπων, αιωνίως όμως ή ουσία τοΰ δικαίου θά τήν κράτη ύπό- 

δικον είς τήν έκδίκησιν.
Βεβαίως ούδείς ποτέ άνελογίσθη κατάργηση τών φόρων. 

’Ημείς δικαιοσύνην αίτοΰμεν καί άνκλογικήν πρός τάς δυνάμει; 
έκαστου ισότητα. Άλλ' όταν έν φορολογικόν σύστημα είναι τό
σον άδικον, όταν άφαιρή τόν άρτον καί τό ένδυμα τοΰ πτωχού, 
έκαστος δύναται νά έρωτήση: είναι αρά γε τόσον απαραίτητον 
σύστημα τοιοΰτο ; Προτάσσονται συνήθως είς δικαιολογίαν 

του τά δάνεια τής επικράτειας. Μήπως ώφελήθησαν εζ αύτών 
οί πτωχοί περισσότερον τών πλουσίων ; Δέν θέλω νά έζετασω 

τήν 'ιστορίαν τών δανείων αύτών, ουδέ τί ύποκρΰπτεται ύπό τήν 
γελόεσσαν μορφήν των. Ή διαχείρισις τών οικονομικών τοΰ 
κράτους φέρει είς τόν νουν μου τόν πρό τής έπαναστάσεως τοΰ 
1789 γαλλον πρωθυπουργόν Καλόνναν, περί τοΰ οποίου ό Θιέρς 

έν τή ιστορία του (σελ. 7) λέγει τά έξης: > Ό Καλόννας, πνευ
ματώδης, επιδεικτικός, γόνιμος είς επινοήσεις, ύπελόγιζεν έπί 
τής εύφυΐας του, έπί τής τύχης καί έπι τών ανθρώπων, και 
παρεδίδετο είς τό μέλλον μετά τή; πλέον άλλοκότου αδιαφο
ρίας. Είχε τήν ιδέαν, ότι δέν ήτο αναγκαίος ό έκ προκαταβο
λής θόρυβος καί ότι ή άποκάλυψις τοΰ δεινοΰ έπρεπε νά γείνη 

τήν παραμονήν τής ημέρας, καθ'ήν ήθελον νά τό θεραπεύσουν. 
Εγοήτευσε τήν Αύλήν διά τών τροπών του, τήν ηλκυσε διά 

τής προθυμίας του τά πάντα νά τή παραδώση, εχορηγησεν εις 

τόν βασιλέα καί είς όλου; στιγμάς τινας άνέσεως και κατωρ- 
θωσεν, είς τά πλέον απαίσια προμηνύματα, νά διαδεχθή μια 
στιγμή ευδαιμονίας καί τυφλής πεποιθήσεως. Τό μέλλον έν τού- 
τοις έπλησίκζεν. ΓΙ1το ανάγκη νά ληφθώσιν αποφασιστικά μέ
τρα. Ό λαός δέν ήδΰνατο πλέον νά ύποφέρη νέους φόρου; ...»

Είς το ζήτημα τών δανείων τής επικράτειας ή ύπογραφη 
τοΰ έθνους αποτελεί τήν τιμήν τοΰ έθνους. Τοΰτο άρκεΐ διά 

τούς δανειστάς αύτοΰ. Άλλ' έάν ή 'Ελλάς πληρώνη κατ έ
τος διά τά δάνειά τη; 43.6 έκατομμύρια δρ., τό Βέλγιον πλη
ρώνει 129.5 έκατομ. φρ. διά τά έαυτοΰ. Έν τούτοι; διατί
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£ν Βελγίφ μέυ εϊσάγονται ατελείς αΐ τροφαί τοϋ λαοΰ, βόες, 
βούβαλοι, αγελάδες καί λοιπά ζώα, δημητριακοΐ καρποί, ά
λευρα, όσπρια, βούτυρον, ΐχθΰς καί λοιπά τής τροφής στοιχεία, 
έν Ελλάδι δέ επιβαρύνονται πάντα ταΰτα διά βαρύτατων τε- 
λωυιακών δασμών ; Διατί έν Βελγίφ μέν τά ακατέργαστα μέ- 
ταλλα κα'ι έν γένει αΐ ακατέργαστοι πρώται υλαι τής βιομη
χανίας εϊσάγονται ατελείς, έν Έλλάδι δέ άποτελοΰσι κλίμακα 
δυσαναβατον τελωνιακής δασμολογίας ; Διατί έν Βελγίφ μέ*ν  

τά φάρμακα είναι ατελή, έν Έλλάδι δέ πληρόνουσι I—230 
δρ. κατ’ όκάν τέλος; Ούδέ οί ασθενείς λοιπόν τοΰ πτωχού λαοΰ 

εύρίσκουσι πρό τής φορολογικής έκμετκλλεύσεως χάριν! Διατί 
έν Βελγίφ μέν, μεθ' ύλην τήν παρ' αύτφ έλλειύιν μεγάλης 
ίιίε’ας, τά όπλα παντός είδους εϊσάγονται ατελή, έν Έλλάδι 
δέ, τής οποίας -ή μεγάλη ιδέα άποτελεϊ τό παρελθόν άμα και 

τό μέλλον τοΰ έθνους, όπερ έδει νά είναι τό όπλοστάσιον τής 
Ανατολής, όλα τά όπλα μέχρι και αύτών τών ξιφών τών α

ξιωματικών πληρόνουσι 1 — 23 δρ. κατ' όκάν τέλος ; Ιίόσα 

αποκαλύπτει ή δύναμις τών αριθμών κα'ι τών πραγμάτων !

'Ολίγον μέλλει μοι, πώς κινοΰσι τήν κεφαλήν των ο'ι κήρι- 
νοι πλαγγόνες τής 'Ελλάδος. Ή τέχνη ήδυνήθη νά δώσ{) αύ- 

τοϊς καί φωνήν. Τί πρός τοΰτο ; Ψυχή είς τά στήθη αυτών 
δέν κατοικεί. Ή Ελλάς διοικεΐται μοιραίως. Τό φώς λείπει 
έκ τοΰ μετώπου αύτής. Διά τοΰτο ή πολιτεία παραπαίει.

Μέ έρωτάτε, που είναι τό ιδανικόν και έγώ σάς έρωτώ, πρός 
ποιον λαόν θέλετε νά συγκριθήτε ; Αρά γε άρέσκει ύμϊν ό Ελ
βετικός; Μετρήσατε τούς ανθρώπους του, μετρήσατε τό έμπό- 

ριόν του, μετρήσατε τούς δασμούς, τούς οποίους πληρώνει κατά 
τήν εισαγωγήν αύτοΰ (τώ 1887). Οί αριθμοί του είναι λίαν 
συγκινητικοί. Συγκρίνατέ τους πρός τούς σχετικούς άοιθμούς 
τής Ελλάδος (τώ 1888). Τί εξάγετε;

Ελλάς 2. 1
Εξάγετε είς

Πλη’ΐυσμό; Εισαγωγή Εΐίαγωγικί τίλη
Ελβετία 2. 9 έκατομ. 837,000,000 φρ. 2 1,254,043 φρ.

. * 109,1 49,182 δρ. 25,470,81 1 δο.

στρογγύλους αριθμούς, ότι έμπόριον 837 έκα
τομμυρίων πληρόνει έν ’Ελβετία 2 1 έκατομμύρια, καί έμπόριον

1 09 έκατομμυρίων πληρώνει έν Έλλάδι 25 έκατομμύρια! Δη
λαδή τό εεσσαρακοστόκ (2 ’ , τοϊς ο/ο) πληρώνει ή 'Ελβετία 
και τό τέταρ-or (25 τοΐς ο/ο) ή Ελλάς ! Πώς σάς φαίνεται 
αύτό τό ύπεράνω πάσης αναλογίας δεκαπ.Ιάσιον τελωνιακόν 
βάρος τοϋ εμπορίου τής Ελλάδος; .... Κα'ι έπειτα θέλετε νά 

όρθοποδήσητε !
Έάν α'ι αντιθέσεις αύται δέν άρκοΰσιν ύμϊν, περιττά είναι 

άλλα μέ-α πρός έξήγησιν τοΰ στοχασμού μου. Ή Ελλάς έχει 
ανάγκην ενθηνής διοικήσεως, τήν όποιαν μόνον τό πνεΰμα τοΰ 
λαοΰ έπιγινώσκει. Μήπως θέλετε πΰρ έξ ούρανοΰ, ίνα πιστεύ- 
σητε τόν λόγον τής άληθείας ; Άλλ’ ένόμιζον, οτι οΐκεΐ αϋτη 
έν τή συνειδήσει σας, καί μάλιστα βλέπω, ότι σπασμωδικώς 

κινεί τό βαλάντιον σας.

ΑΡΙΣΤΕ1ΔΙΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ 1ΚΑΝΟΤΗΣ

Ή εργατική ικανότης τών έθνών έξαρτάται έκ τής υγιει
νής κα’ι οικονομικής καταστάσεώς των. Σώμα έζησθενημένον 
ποιαν δύναται νά περιέχη βιομηχανικήν δραστηριότητα ; Όσφ 
καλλίτερου τρέφεται, ένδύεται. κατοικεί καί έν γένει διαιτά- 
ται λαός τις, τόσφ είναι εΰρωστότερος καί μάλλον πρός τούς 
βιομηχανικούς αγώνας προσηρμοσμένος. Είναι φανερόν, ότι ή 
εύθνινία τής ζωής(’) αποτελεί τόν άξονα τοΰ εθνολογικού τού
του ζητήματος, διότι τά οικονομικά μέσα τών μεγάλων άριΙ- 
μών τοϋ λαοΰ είναι πάντοτε περιωρισμένα.

Χώραι, έν αις τό εργατικόν ημερομίσθιον είναι μηδαμινόν, 
δέν δύνανται νά περιέχωσιν ίσχυρωτέρους έργάτας τών χωρών, 
αΐτινες τούς πληρόνουσι και τούς συντηροΰσι καλλίτερου. ΙΙμε- 
ρομίσθιος έργάτης τοΰ Μεκλεμβούργου, λέγει ό Rosclier. τρώ
γει διπλάσιου ήμερομισθίου έργάτου τής Θουοιγκίας καί παρά-

li) Ίδ. Οικονομικήν ‘ΕπιΟίωρήσ-.ν φυλ. 136 μκίου »λ. 150.
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γει σχεδόν διπλάσιο·/ αύτοΰ. Πριονιστής έν Βερολίνω παράγει 
τόσον είς 10 ημέρας όσον όμ.ότεχνός του έν τή ανατολική ΙΙρωσ- 
σίκ εις ’27 ημέρας. Υπελογίσθη μεταξύ "Αγγλου καί Γάλλου 
εργάτου, οτι, δια κλωστικής μηχανής έχούσης 800 ατράκτους, 
ένώ ό πρώτος παράγει 66 λίτρα; νήματος τοΰ άριθ. 40, ό 
δεύτερος παράγει μόνον 48.

Ή στρατιωτική υπηρεσία παρέχει μεγάλα; έπί τοΰ προκει
μένου αποκαλύψεις, διότι υποτιθεμένου, ότι παρά ταϊς διάφο

ροι; έπικρατείαις ίσχύουσιν αί αύται, κατά τό μάλλον καί ήτ- 
τον, άπαλλαγαί λόγω σωματικής άνικανότητος, δυνάμεθα έκ 

τής αναλογίας τοΰ αριθμού τών απαλλασσόμενων πρός τον αριθ
μόν τών μή απαλλασσόμενων νά κρίνωμεν περί τή; έν γένει έρ- 

γατική; δυνάμεως έκαστη; επικράτειας. Τοιουτοτρόπως υπε- 
γογίσθησκν οι λόγω σωματική; ανικανότητα; άπαλλαγεντες 
έν Βαυαρία μέν 1838—1851) είς 23.96 τοΐς ο]ο, έν Βυρτεμ
βέργη δέ(1841—43) είς 52 τοΐς ο]ο, έν Σαξωνίκ δέ (18’26-— 

1854} εί; 70.3 τοΐς ο]ο, έν Γαλλία δέ (1835— 1840) εις 

37.38 τοΐς ο]ο. Ιδιαιτέρως, δσον άφοργ. τήν Αύστροουγγα- 
ρίαν, παρατηρεί ό κ. Mvrdacz, ότι ό αριθμό; τών κρινομενων 
ώς ικανών πρός στρατιωτικήν υπηρεσίαν στρατευσίμων τείνει, 

άπό έτους εί; έτος, εις έλάττωσ'-ν :

1871 .......................
1872 .......................
1873 .......................
1874...,..............
1875 ....................
1876 .......................
1877 .......................
1878 .......................
1879 .......................
1880 ........................
1881.......................
1882.......................

ζ.»νο· πρ;.; στίϊτίίϊν

155,251
152,119
127,456
110,700
113,667
111,580
114,964
121,638
120,772
111.791
109,234
107,728

ΐ-ρ: 1000

.................. 222

.................. 214

.................. 176

.................. 152
.................. 156
.................. 199
.................. 143
.................. 145
.................. 138
.................. 130
.................. 130
.................. 130
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Έσημειώθη ιδιαιτέρως, ότι ή σωματική ισχύς τών άνθρώ- 
πων τών πόλεων εΐ/αι μειζων τών τής έξοχή;. Οι υψηλότεροι 
και εύρωστότεροι στρατιώται τής Αύστροουγγαρίας κατάγον
ται έκ τών τριών μεγκλοπόλεων αύτή; , Βιέννης, Πέστης κα'ι 
Πράγας. Απ' εναντίας οί στρατεύσιμοι τών πτωχοτέρων δια
μερισμάτων είναι μικροσωμ-ότεροι καί ασθενέστεροι.

Καθόλου είπεΐν, μεταξύ τών οικονομικών καί υγιεινών όρων 
έκάστης περιφέρειας ύφίσταται στενώτατος σύνδεσμος, τοΰ 

όποιου αί συνέπειαι άναφαίνονται έπί τής καταστάσεως τοΰ 
πληθυσμού, οστις τά; κατοικεί. Αί κληθεί; πρόοδο1, τών κοι
νωνιών δέν έχουσι τελειότερων τούτου μέτρον. ’Ανάγκη διαδό- 
σεως τών εφοδίων τή; ζωή; διά τρόπου καθιστώντο; αύτήν 
ευκολον πρό; όλους. Τί σημκίνουσιν εκατόν ζώντε; έν τή όλ- 
βιότητι, όταν μύριοι στερώνται καί αύτοΰ τοΰ άπαραιτήτως 

αναγκαίου; Συγχρόνως αναφαίνεται ή έπιρροή τοΰ ελαττώμα
τος, διότι καταστρέφει αύτη πλείονας ή ή πείνα δυστυχείς. 
Ήδύνατο μάλιστα νά προστεθή, οτι έν πολλοί; ή ένδεια είναι 

μάλλον προϊόν ηθικών άρωστιών τοϋ άνθρώπου. 1 Ιαραλείπομεν 
τήν σειράν τών παραβάσεων αύτοΰ εις τού; νόμους τής ύγιει- 
νής, αίτινε; έπισύρουσιν αμέσως καί άπό γενεάς εί; γενεάν τήν 
τιμωρίαν. Ή κατάχρησι; π χ. τοϋ οινοπνεύματος δέν εισάγει 
μόνον αύτό είς τό αίμα τοΰ κκταχραστοΰ ώ; στοιχείων διαλυ- 
τικόν καί αίτιον έκλύσεως τών σωματικών δυνάμεων, άλλά 
μεταδίδει τό άποτέλεσμκ καί εις τού; απογόνους, ΐνκ ώσιν 

ούτοι κκχεκτικώτεροι τών αμαρτωλών γονέων των.

Ο ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Εάν ύπάρχη σήμερον οικονομικόν ζήτημα, έπί τής λύσεως 
τοΰ οποίου εγείρονται παρά τών επιστημόνων πολλαί αμφισβη
τήσεις, τούτο είναι τό τοΰ φόρου έπί τοΰ ιίσοΰή/ιατος· Έν τή 
παρούση μελέτη δέν θελομεν είσέλθη εί; τήν έξέτκσιν τών ύπέρ 

καί κατά τοϋ φόρου τούτου γραφέντων, χωρίς έν τούτοι; νά 
παραλείψωμεν τήν σημείωσιν, οτι ο'ι πατέρες τή; επιστήμη;, 

ΕΤϋϊ 13—ΦΓΑ. 11G— ΜΑΡΤΙΟΣ Ι8δθ. ϋ
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καί οί άκολουθοΰντες τά ίχνη αύτών οικονομολόγοι ούδέποτε 
άντεπεξήλθον χατ άρχη? wrx φόρου έπί τοΰ εισοδή

ματος. Θελομεν ερευνήσει τά κρατούντα παρά τοΐς χράτε- 
σιν έκείνοις, παρ'οι; ισχύει ή φορολογία αυτή καί εϊτα θά κα- 
τα ήξωμεν είς τήν έ'κθεσιν τής ήμετέρζς γνώμης έπι τοΰ δυ

νατού ή μή τής εφαρμογής τοΰ περί ου ό λόγος φόρου καί παρ’ 
ήμΐν.

Ο φόρος έπί τοΰ εισοδήματος έτύγχανε γνωστός καί κατ’ 
αυτού; τούς αρχαιότατους χρόνους. ΟΙ Αθηναίοι καί οί 'Ρω
μαίοι ειχον παραδεχθή αύτόν. Ό Σόλων τήν τετραπλήν τών 
πολιτών διαίρεσιν συνέδεσε μετά τής φορολογίας ταύτης. Εις 
τον Σόλωνχ έ'τι οφείλεται ή έφευρεσις τοΰ συστήματος τής α
ναλογική; άμα καί βαθμολογικής φορολογίας, καθ’ ήν ό φόρος 
ου μόνον ανάλογος τής περιουσίας ήτο, άλλα καί βαθμηδόν έ- 
πετείνετο, καθ' ίσον ή περιουσία ήτο μεγαλειτέρα. Ή επιβολή 

τοΰ άμεσου έπί της περιουσίας γύρου ήτο συνηθεστάτη καί έκα- 
νονίζετο έπί μέν τής πρώτης τάξεως τών πολιτών είς 12 τοΐς 
ο]ο έπί τοΰ εισοδήματος, έπί δέ τής δευτέρας τάξεω; είς 1 0 

τοΐς ο]ο, έπί δέ τής τρίτης είς 5 τοΐς ο]ο καί έπί τή; τέταρτης 
είς 2 τοΐς ο]ο.

Οι φόροι κατ'έποχάς ύπό διάφορα ονόματα ('), ότέ μέν ά- 
πηυθυνοντο πρός τήν τάξιν ταυτην τών πολιτών, ότέ δέ πρός 
εκείνην, καί άλλοτε μέν προσεπιπτον ελαφρότερου, άλλοτε δέ 
βαρυτερον. Εν γένει οί έν τή έςουοια έρριπτον τά βχρ·η τής 
φορολογίας έπί τής ράχεως τών έκτός αύτής, βαθμηδόν δέ έν 

τή κατώτερα περιόδω έθεωρήθη ώς καταλληλότερα πρός φο
ρολογίαν υλη το εισόδημα. Ούτως έν 'Ολλανδία έφηρμόσθη τό 

πρώτον ό φόρος έπί τοΰ εισοδήματος, κατά τον μεσαίων», εϊτα 
δ =ν Αυστρία καί Βαυαρία καί μετά ταΰτα έν Άγγλί$, κατά 

τό Η 98. Έν τή Γαλλία, άπό τοΰ 1848 αποπειρώνται νά

(I) Κατζ τ.νχ '(sMfiav, -ίντ:; ο: φόρο: ον,μερον '-.vavva:, ίν ξ,όηιίνη ύζο- 
να Ξζλν,φΟώμ:, ότ: λαμδίνβντχι έζ. τού ίΐσοδήματο;, ό:ά τόν άζλι,ύττα- 

λίγο/ ότι πληρόνσντζ: έτ/,σί<„;. Ίΐ κοινωνία ϊπχσα όύναται Vi παραΟ.τ,^ 
-,-.ός :μπήΐ;ζίν ζχΟίό,-.νζζ. ώτΓ. si; τό τέλος τού ϊτου; συντίσ-
*5! τόν ισολογισμόν τοο καί Απντ:;. τούς φόρου;τον.

εΐσαγχγωσιν αύτόν, καί πρό ολίγου ακόμη χρόνου ου σμικρά 
συζήτησις διημείφθη μεταξύ τών σπουδαιότερων οικονομολό
γων, καθώς καί έν ταΐς Βουλαΐς, έπί τής παραδοχής τοΰ μετ’ 

έπιτυχίας ίσχύοντος ήδη έν ΙΙρωσσία φορολογικού τούτου συ
στήματος. Έν τή Ισπανία, μεταξύ τών άλλων οικονομολο
γικών μέτρων, πρός άρσιν τή; οικονομικής κρίσεως, σκέύις γί
νεται πρό; εισαγωγήν τοΰ φόρου τούτου. ΙΙαραπλήσιαι συζη
τήσεις έγένοντο ακόμη έν Πορτογαλλία καί έν άλλαις χώραις.

Έν Πρωσσία όμως καί Σαξωνία φαίνεται έπιτυχέστερον λει
τουργών ό φόρος έπί τού εισοδήματος. Εν ταΐς χώραις ταύ- 
ταις οί περί τήν στατιστικήν ασχολούμενοι διήρεσαν τούς ύ· 

πηκόους, προκειμένου περί τοΰ φόρου έπί τοΰ εισοδήματος, είς 
έξ κατηγορίας. Καί έν μέν τή πρώτη κατηγορία κατέταξαν 

έκείνους ών τό εισόδημα δέν υπερβαίνει τά 420 μάρκα, έν τή 
δεύτερη δέ έκείνους ών τό εισόδημα άνέρχεται μέχρι 1650 

μάρκ., έν τή τρίτη συμπεριέλαβον τού; έχοντας εισόδημα 
4,800 μάρκ. καί ούτω καθεξής μέχρι τής έκτης κατηγορίας, 
έν η προσδιώρισαν τούς έχοντας εισόδημα 84,000 μάρκ. ήτοι 

105,000 φρ. (’).
Τή; διαιρέσεως δέ ταύτης είς κατηγορίας εισοδημάτων λαμ- 

βανομένης ύπ’ οψει, εύρον οί στατιστικοί οτι, κατά τά τελευ · 
ταΐα έτη, έπί συνόλου εισοδημάτων έν Πρωσσία άνερχομένου 

είς 8,765,000,000 μάρκ., ήτοι 1 1,000,000,000 φρ. κατά 
προσέγγισιν, τό εισόδημα τών φορολογούμενων τής μέν πρώτης 
κατηγορίας άνελόγει προς 1,656,000,000 μάρκ. ήτοι 18.90 
τοΐς ο]ο έπί τοΰ συνόλου τών ιδιωτικών εισοδημάτων τοΰ έ
θνους, τής δέ δευτέρας κατηγορίας άνελόγει πρός 4,482, 
000,000 μάρκ., ήτοι 51,15 τοΐς ο|ο. Έζ τούτου άποδεικνυε- 

ται, οτι έκ τών μικρών μόνον εϊσοδημκτούχων, ήτοι έκείνων 
τής πρώτης καί δευτέρας κατηγορίας, εϊσεπράττοντο σχεδυν 

τά ’/3, ήτοι 70.05 τοΐς ο]ο, τοΰ αποτιομένου έν γένει παρά τών 
πολιτών φόρου έπί τοΰ εισοδήματος καί ότι, έάν αί κατώτα-

(!) Ί πολογιζοοσιν, οτι μόλις 735 ίοβμχ ύπαγοντιι έν ΙΙρωσσ;» ε:; την 
ίκττ,ν τχύτην ζατηγορίζν, ,
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ται αύται κλώσεις ίμενον ελεύθερα', έκ της επιβολής τοΰ φό
ρου έπ’ι τοΰ εισοδήματος, al έξ αύτοΰ έν συνόλω εισπράξεις θά 

άνήρχοντο μόλις εϊς 30 τοϊς ο|ο (').
Ίων άνωτέρω αριθμών έμνημονεόσαμεν έπίτηδες, όπως κα- 

ταστήσωμεν δήλον, οτι σπουδαίω; περιορίζεται ή έν γένει φο- 
ρολογισιμος υλη έφ' όσον άνέρχεταί τις τήν κλίμακα τών με
γάλων εισοδημάτων και είς τό ύψηλότερον μόνον αύτής μέρος 

σταματά. Έκ τούτων δέ εξάγεται ωσαύτως ή οικονομική α
λήθεια, καθ'ήν ό φόρος έπ'ι του εισοδήματος θεωρείται οότοπέα, 
ένόσω δεν κατέρχεται ό νομοθέτης καί εϊς αύτά τά κατώτερα 

τής κοινωνίας στρώμματα, όπως φορολογήση καί ταΰτα κατά 

τι μέτρον. Ωστε ή έπιτυχία τοΰ φορολογικού τούτου συστή
ματος έν Πρωσσία καί Σαζωνία δέν δύναται νά άποδοθή υ.ο· 
ναδικώς είς τήν καλήν διοίκησιν τής χώρας, ήτις έχει έκεΐ 

πραγματικώς έπαγρυπνότερον ή άλλαχοΰ τό όμμα, είναι επι
τακτική καί όλως άπό τών πολιτών άνεξάρτητος, έξ ου ή λει
τουργία του φόρου καθίσταται εύχερεστέρα. άλλά δέον νά συ- 
σχετισθή ή έν λόγω φορολογική επιτυχία καί μετά τή; έπι- 
πτώσεως του φόρου έπί τοΰ εισοδήματος καί έπ' αύτής τής 

πενεστέρας τών πολιτών τάξεως, δ-.' ής τά των εισπράξεων ά- 
ποτελέσματα άποβαίνουσ·. κατά τό μάλλον και ήττον σημαν
τικά.

Μετά τήν 1 Ιρωσσιαν κα'ι Σαξωνίαν άναφέρομεν τήν 'Αγ
γλίαν, οπού ό φόρος έπ'ι του εισοδήματος (income-tax) λειτουργεί 
σχεδόν άπροσκόπτως άπό τοΰ 1798. Σημειωτέον δέ ότι έν 

τή χώρα ταύτη άπό τοΰ έτους 1692 ύπήρχεν ό φόρος έπ'ι τών 
γαιών (land-tax), ώντικατασταθείς ύπό του φόρου έπ'ι τοΰ εισο
δήματος (income-tax), συστηματοποιηθέντος εντελώς άπό τοΰ 
1803. Κατά τόν νόμον τοΰ τελευταίου τούτου έτους, οί φο
ρολογούμενοι διηρέθησαν είς πέντε κλώσεις, άλλ' ή διαίοεσις 
αυτή δέν έγένετο άναλόγως τοΰ ποσοΰ τοΰ εισοδήματος 'τών 

φορολογουμένων, ώς συμβαίνει έν Πρωσσίγ, άλλ' έσυσχετίσθη 
μ: τό ποιόν τή; περιουσίας έκάστου φορολογουμένου. Ούτω

(2) Ιο. ώ.· Ριιιϊνπ Εγχιφίΐ;^ τι;ρ: 
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δέ, έν μέν τή πρώτη κλώσει περιελήφθησαν αί γαΐαι, αΐ κλη
ρονομιά! και πάντα έν γένει τά ακίνητα και έφορολογήθησαν 
κατά λόγον 7 οβολών (peaces) έπί εισοδήματος άρχομένου τό 
ποσόν μιας λίρας στερλ. (25 φρ.) ήτοι 2.92 τοΐς ο|ο- έν δέ τή 

δευτέρα ύπή/θησαν ομοίως τά αύτά, ώ; έν τή πρώτη κλασει, 
άκίνητζ καί έφορολογήθησαν κατά τό ήμισυ, ήτοι κατά λό
γον 3 οβολών, έπι εισοδήματος άνερχομένου είς τό ποσόν 
μιάς λίρας, ήτοι 1.46 τοΐς ο]ο, όταν ταΰτα δέν εμενον ύπό τήν 
άμεσον' εκμετάλλευσή του ιδιοκτήτου, άλλ' έμισθουντο’ έν 

τή τρίτη κλώσει συνεκεν τρώΟησών αί συντάξεις, τά έκ χρεω- 

γρώφων εισοδήματα, τά έξ έταιριών μερίσματα κλπ. όμοιου 
είδους εισοδήματα, φορολογηθέντα κατά λόγον 7 '/2 οβολών 

άνά πάσαν λίραν, ήτοι 2.92 τοΐς ο]ο' έν τη τέταρτη ένεγρώ- 
φησαν πάντα τά εμπορικά κα'ι βιομηχανικά εισοδήματα καί 
πάντες οί μισθοί καί έφορολογίθησκν ωσαύτως κατά λόγον 7 
οβολών έπί εισοδήματος έκάστη; λίρα; ήτοι 2.92 τοι; ο|ο· 
τέλος έν τή πέμπτη καί τελευταία κλάσει έτάχθησαν οί μι
σθοί τών δημοσίων ύπαλλήλων καί έφορολογήθησαν κατά τό 

αύτό μέτρον, ήτοι 2.92 τοΐς θ[θ.
Ώς εύκόλως δύναται τις νά παοατηρήση, τό αγγλικόν σύ

στημα φαίνεται άπλούστερον καί μεθοδικώτερον. Ή τοΰ φό
ρου έπίπτωσις κανονίζεται έπί τή βάσει τών δηλώσεων τών 
φορολογημένων πρός τόν αρμόδιον υπάλληλον (assessor), τόν 
προσδιωοισμένον νά δέχηται ταύτας έν έκάστη ενορία. Ό ύ- 
πάλληλο; ούτος είναι ίπιφορτιομένος νά καλή τούς ενοριτας, 
όπως προβώσιν ένόρκω; καί ευσυνείδητος εί; λεπτομερείς δηλώ
σεις περί τοΰ ακριβούς εισοδήματος αύτών, προσδιοριζόμενου έζ 

αναλογίας πρό; τά τών τριών τελευταίων έτών. Οί μή προσερ- 
χόμενοι έντός 20 ήμερων άπό τής προσκλήσεως πρός δήλωσιν 
τιμωρούνται διά προστίμου 2 0 λιρών, άνερχομένου έν ε'.δικαϊς 

περιστάσεσι καί είς τό τετραπλάσιον.
Ταΰτα έν δλίγοις τά τοΰ φόρου έπί τοΰ εισοδήματος, τά 

ίσ/ύοντα έν Αγγλία. Ό φόρος ούτος δύναται τις άφόβως νά 
ίσχυρισθή, ότι έπέτυχεν έν τή χωρά ταύτη, καί τοΰτο διότι 
έπί μακρόν λειτουργεί χρόνον,άναπλασθείς μετά τών έξεων τοϋ 
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λαοΰ. 'Εκείνο δέ οπερ συμβαίν&ι έν τ'Τϊ χώρα ταυτη, άπ' αύ
τής της συστηματοποιήσεως τοΰ φόρου τούτου ύπό τοΰ μεγά
λου τής Αγγλίας πολίτικου άνδρός, τοΰ Pitt, τό νά προσέρ- 
χωνται δηλαδή κΰθορμήτως οί φορολογούμενοι καί νά δηλώσι 
τώ άρμοδίω ύπζλλήλω τάς αυξομειώσεις τοΰ εισοδήματος κυ
τών, είναι γεγονό. παραδειγματικόν και άξιοθαύμαστον, μζρ- 

τυροΰν τόν πρός τούς νόμους σεβασμόν τοΰ άγγλικοΰ λαοΰ καί 
έν γένει τήν ηθικήν αύτοΰ κατάστασιν. Μ όλα ταύτα ή εντε
λέστατη έν 'Αγγλία λειτουργία τοΰ φόρου έπι τοΰ εισοδήμα
τος δέν κατόρθωσέν, όπως αί έκ τοΰ φόρου εισπράξεις ύπερβώσι 

ποτέ τά 40U.000,000 φρ. ένώ ό προϋπολογισμός τοΰ βρε

τανικού κράτους ανέρχεται εις 2,500,000,000 φρ. Τοϋτο 
συμβαίνει, διότι ό φόρος ούτος δέν θεωρείται έκεϊ ώς άποκλει- 

στικώς ίηαΓος φόρος, άλλα χρησιμεύει ώς συμπληρωματικός 
τών λοιπών και αναγκαίοι πρός κατάργησιν άλλων τινων έμ. 
μέσων φόρων, λίαν κζταθλιπτικών δια τάς ένδεεστέρας πρό 
πάντων κλάσεις.

Τοιοΰτος είναι ό μηχανισμός τοΰ φόρου έπί τοΰ εισοδήμα

τος, ό μετ' επιτυχίας έν Ιίρωσσία καί έν 'Αγγλία έφαρμοσΟείς. 
Πάντα τά λοιπά κράτη, άτινα πζρεδέχθησαν τό σύστημα 

τοϋτο τής φορολογίας, έβασίσθησαν έπί τών παραδεδεγμένων 
καΐ λειτουργούντων έν ταΐς δυσί ταύταις χώραις, άφοΰ έτρο- 

ποποίησαν ταΰτα άναλόγως της άναπτύξεως τοΰ λαοΰ αυτών 
καί τών αναγκών του. Εάν είς τινκ ευρωπαϊκά κράτη δέν εΐσή- 
χθη εΐσέτι ό φόρος έπί τοΰ εισοδήματος, τοϋτο δέν σημαίνει ότι 
ήτοιαύτη φορολογία θεωρεί ζι έπαχθεστάτη καί ανεφάρμοστος, 
άλλ’ είναι μάλλον άποτέλεσμα τών πολλών κρίσεων και έπι- 
κρίσεων, ών ό φόρος ούτος έγένετο κατά καιρούς τό άντικεί- 
μενον. Καί έν τούτοις είναι βεβαιότατον, ότι σΐ επικρίσεις αύ
ται ήγέρθησαν κυρίως εναντίον τών διάφορο.ν μορφών, ύφ’ ας 

έπζρουσιάζετο έκάστοτε ό φόρος έπί τοΰ εισοδήματος ενώπιον 
τών νομοθετικών σωμάτων τών διαφόρων κρατών, καί ούχί 
έναντίον αύτοΰ τούτου τθΰ φόρου ή τών αγαθών αύτοΰ αποτε
λεσμάτων. Προκειμένου δέ όπως έκαστος πολίτης συνεισφέρω 
τί ύποχρεωτικώς και ώρισμένως πρός ύποβάσταξιν τών δήμο- 

σίων βαρών, άναλόγως τών δυνάμεων του, ήτοι τών χρημα
τικών αύτοΰ μέσων, δέν βλέπομεν τί μάς κωλύει νά δεχθώ- 
μεν άβασανίστως ώς λίαν λογικόν, ινα έκαστος φορολογούμενος 
ζητή νά προσφέρω τήν συνεισφοράν του ταύτην μάλλον <ί//Ζ- 
σως διά τίνος ίνιαίου φόρου, παρά ίμμίσως διά τών πο.Ι.Ια· 
πΛων συστιιράτωτ, άτινα καί καταθλιπτικά και πολυδάπανα 

θεωρούνται. Τούς ενιαίους άλλως τε φόρους τούτους οί πλεϊ- 
σ'.οι τών πατέρων τής επιστήμης πζρεδέχθησαν ώς τούς μάλ
λον προσφόρους διά τήν άναλόγως τών χρηματικών δυνάμεων 
τών πολιτών φορολογίαν καί διά τήν σ -εδον άνέξοδον είσπρα- 
ξιν. 'Εάν δέ τινες κατέκρινον αυτούς, τό έ'πραξαν έγοντες ύπ’ 
οψει τήν δυσκολίαν, μ.εΟ*  ής δύνανταινά λειτουργήσωσιν έν τή 
εφαρμογή. Διά τοϋτο δέ άκριβώς καΐ ό Στούαρτ Μίλλ έ'λεγε: 
«προτιμώ απέναντι πάντων τών φόρων τόν έπί τοΰ εισοδήμα

τος, άλλ- αποτροπιάζομαι τάς δυσκολίας τής βεβαιόσεως τών 

πραγματικών εισοδημάτων τών φορολογουμένων».

Αί δυσχέρειαι όμως αύται, ώς συγγραφείς τινες πζοατη- 
ρουσι, μόνον είς λαούς διοικηθέντας έπί όλόκληρον σειράν 
έτών ύπό διεφθαρμένων κυβερνήσεων άπαντώνται. Οί λαοί 

ούτοι τιαήν των θεωρουσι συνήθως τήν απάτην καί τήν κλο
πήν τών δημοσίων, διά παντός δέ προσπαθοΰσι τρόπου νά 

άποφεύγωσι τήν πληρωμήν τών άμεσων φόρων, ένώ τούς έμ
μεσους. δι’ απατηλών σ εδόν μέσων φορολογοΰντας τούς απλού- 
στέοους, άποτίουσιν ώς έπί τό πλεΐστον προθύμως. "Ωστε 
άφόβως δύναταί τις νά δ·.ϊ>χυρισθή περί τοΰ φόρου έπί τοΰ 

εισοδήματος, ότι έφευρέθη διά τού·: μάλλον πεπολιτισμένους, 
τίμιους καί πεφωτισμένους λαούς, παρ'οΤς πρόοδος δέν είναι 
μόνον ή έκτέλεσις δημοσίων τινων έργων, ούτε ή κατασκευή 
τών γνωστής ταχύτητος καί στίρεότητος στενών σιδηροδρό
μων, καί ή άνέγερσις όλομζρμάρων έν ταΐς πρωτευούσαις με
γάρων κτλ., άλλά σύν τούτοις καί ή ηθικοποίησες τοΰ λαοΰ 
και ό πρός τούς κειμένους νόμους σεβασμός καί τέλος ή κατζ- 

νόησις τών καθηκόντων έκάστου μέλους τής πολιτείας.
Παρ’ ήμΐν δυστυχώς, ύφ’ ήν κατάστασιν διατελεϊ σήμερον 

ό τόπος, ή εισαγωγή τοΰ φόρου έπί τοΰ είσοδζματος δέν θά 
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έπέφερε βεβαίως τού; άναμενομένους άγλαούς καρπούς. Ούχ' 
ήττον νομίζομεν, οτι ή παραδοχή τοΰ φορολογικού τούτου 

συστήματσ; θά έγίνετο ούκ' ολίγων οικονομικών ωφελειών διά 
τού; προϋπολογισμούς ημών πρόξενος, διότι και μέρος — έστω 

και έλάχιστον τών εθνικών δανείων ήδυνάμεθα διά τοΰ 
φόρου έπί τοΰ εισοδήματος νά έξοφλήσωμεν και τό κυριώτερον 
πολλά; έξεις βαθμηδόν και κατ’ ολίγον νά μεταβάλωμεν. 
Μεταξύ μάλιστα τών κοινωνικών του τόπου νόσων υπάρχει 

και μία, ής τήν σοβαρότητα πάντες καλώς γνωρίζουσιν. Ή 
μανία δηλαδή τών ψευδών μεγαλείων, του ανυπάρκτου πλού

του, τών ματαίων επιδείξεων κλπ. κυριεύει πάντων σχεδόν 
τάς κεφαλάς. Άλλ’ ό φόρος έπί τοΰ εισοδήματος θά σώση 
πολλούς ασθενεί; τοΰ κινδύνου, εϊ; ον τυγ/άνουσιν εκτεθειμέ
νοι, διότι ή φορολογία τών παρ’ ήμΐν yawo/iinxwr εισοδημά

των,θά μετκτρέύη ταΰτα, <όσεί διά μαγική; ράβδου, εί; πραγ
ματικά, καί ούτω πολλαί τών περιττών δαπανών θά μετρια- 
σθώσιν έν τή έξ αύτών πασχουσγ, κοινωνία.

Ή έπιστήμη άκόμη παραδέχεται, ότι τά κράτη εκείνα, 
άτινα άρχονται έξοφλοΰντκ τά χρέη των, έν οι; ή πίστις έ· 
δραιοΰται καί παρά τοΐς οποίοι; ό πολιτισμός όσημίραι κατα

κτά νέας εκτάσεις, οφείλουσι νά μή παραβλέπωσι τά έκ τών 
ένιαίων φόρων προερχόμενα αγαθά, άλλά, διατηροΰντα τάς 
έκ τών τηλεγράφων, ταχυδρομείων καί άλλων τινων ηθικών 

καλουμένων φόρων ώφελείας, νά προτιμώσι τήν παραδοχήν 
τοΰ φόρου έπί τοΰ εισοδήματος, τής μοναδική; ταύτης φορο
λογίας, ήτις στηρίζεται έπί τής λογικής, τής ηθικής καί 
τοΰ δικαίου.

Ε. Ι.Μ11Ε1ΡΙΚΟΣ

ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩ 1888

Έν τώ ήγουμένω φυλλαδίω τής «Οικονομικής Επιθεωρή

σεων» έπραγματεύθημεν περί τή; άπό τοΰ έτους 1887 εί; τό 
έτος 1 888 καταπτώσεων τής εισαγωγής καί έξαγωγής τής 
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'Ελλάδος κατά δρ. 29,608,889. Ώνομάσαμεν τήν 
κατάπτωσιν ταύτην «έθνικόν πρόστιμου», καί τοιοΰτο είναι. 

Άφεθέν τό έθνος εί; τήν διέπουσαν τάς τϋχα; του φορολογι
κήν πολιτικήν έτιμωρήθη διά τών συνεπειών της. Ώού ποιαν 
αύται, κατά τούς δημοσιευθέντας πρό ολίγου έπισήμου; πίνα

κας, έξήσκησαν έπιρροήν έπί τών τελωνιακών κατά τό έτ· ς 

1888 εισπράξεων;
Άπό προϋπολογισθέντων τελών εισαγωγή; δρ. 27,370,000, 

εϊσεπράχθησαν μόνον 25,472,810 (έλάττωσις 1.897,190 
δραχ.), άπό προϋπολογισθέντων τελών έξαγωγής δρ. 2,024, 
000, εϊσεπράχθησαν μόνον 1.981,839 (έλάττωσις 42,160 

δραχ.), άπό προϋπολογισθέντων δικαιωμάτων διαμετακομί ■ 
σεως δρ. 180,000 εϊσεπράχθησαν 113,392 (έλάττωσις 60, 

608 δρ.), άπό προϋπολογισθέντων έκ τελωνιακών ποινών κλπ. 
δρ. 280,000 εϊσεπράχθησαν μόνον 152,186 (έλάττωσις 
127,814 δρ.), άπό πρςϋπολογισθέντων δικαιωμάτων υγειο
νομικών κλπ. δρ. 50,000 εϊσεπρά/θησαν 31,214 (έλάτωσις 
18,796 δρ.). Έπί τοΰ όλου τών ανωτέρω έσόδων άπό π:οϋ- 
λογισβέντων 29.904,000 δρ. εϊσεπράχθησαν μόνον 27.751, 
441 ήτοι έπί έλαττον δο. 5ί, 1 ί»2,ϊ»ϊίθ. "Οσον άφορα 
τούς έν τοΐς τελωνείο'.; εΐσπραττομένους έγγειου; φόρου;, αντί 
προϋπολογισθέντων -5.775,100 δρ. εϊσεπράχθησαν 5,3 45,462 

ήτοι έπί πλέον δρ. 570,362. Τό πλεόνασμα τοΰτο δέν ανή
κει κυρίως εϊς τόν κλάδον τόν τελωνιακόν, οστις απλώς δα

νείζει τάς εύκολίας του είς τόν κλάδον τή; έγγειου φορολο
γίας. Άλλά καί άν άφαιρεθή τό άπό τών έγγειων φόρων πλεό
νασμα έκ τών έκτεθέντων τελωνιακών έλλειμμάτων, πάλιν 
ή έλάττωσις τών τελωνιακών εισπράξεων κατά τό έτος 1888 

άναβαίνει εί; C ί ί>β δο.
Σχετικώς πρός τάς τελωνιακάς έν γένει εισπράξεις τοΰ 

1887, αί τελωνικκαί εισπράξεις τοΰ 1888 παριστώσι τάς 
έξής έλαττώσεις. Τά τέλη τής εισαγωγής άπό 26,675,360 

δρ. τώ 1887 κατέπεσαν είς 25,472,810 τώ 1888 (έλάτ- 
τωσις 1,202,552 δρ.), τά τέλη τής έξαγωγής άπό 2,436, 
785 δρ. τώ 1887 κατέπεσεν εί; 1,981,839 τώ 1888 (έλάτ-
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τωσις 454,946 δρ.), τά δικαιώματα διαμετακομίσεως άπί 
121,176 δρ. τφ 1887 κατέπεσαν είς 113,391 τώ 1888 

(έλάττωσις 7.785 δρ.), τά άπό τελωνιακών ποινών κλπ. 
απδ 161,987 δρ. τφ 1887 κατέπεσαν είς 152,186 τω 
iS88 (έλάττωσις 9,801 δρ ), τά άπ: δικαιωμάτων ΰγειο- 

νομικών κλπ. άπό 117,714 δρ. τφ 1887 κατέπεσαν εί; 
31,213 τφ 1888 (έλάττωσις 86,5000 δρ.). Έπι τοΰ δλου 

τών άνωτέρω έσόδων άπδ 29,513,027 δρ. τω 188' κατέ
πεσαν ταΰτα είς 27,751,441 τώ 1888.' ήτοι έπί έλαττον 

1,761,586 δρ. Οσον άοορά τούς έν τοϊς τελωνείοις είσπρατ- 
τομένους εγγείους φόρους άντί 4,968,230 δρ. τω1887 
είσεπράχΟησαν 5,345,462 τφ 1888 ήτοι έπί πλέον 377,231 
δρ. όπερ, άφαιρουμενον έκ τοΰ αθροίσματος τών έλλειμμάτων, 
περιορίζει τοΰτο είς 1,384,354 δρ. κατά τδ έτος 1888.

Εάν έπισαοπήσωμεν την κίνησιν τών τελωνιακών εισπρά
ξεων άπδ των άντικειμένων τής εισαγωγής, δύναται αύτη νά 
διαιρεΟή είς δύ· κατηγορίας, έξ ών ή μεν περιλαμβάνει τά έμ- 

πορεύματα τά παριστώντα αύξησιν, ή δέ τά παριστώντα έλάτ- 

τωσιν, παραλειπομένων τών μικροτέρων τής χιλιάδος ποσών.
Α'.—Υφάσματα 5,911 χιλ. δρ. τώ 1887 καί 6,334 χιλ. 

τώ 1888, ζάκχαρις 3,996 χιλ. τω 87 καί 4.465 χιλ 'τφ 
88, οίκοδομ.κή ξυλεία 1,073 χιλ τοΰ 87 καί 1,2|7χιλ. τώ 
88, καφφέ; 942 χιλ. τφ 87 καί 1,015 χιλ. τώ 88,' ίχθϋς 

παρεσκευασμένοι 845 χιλ. τφ87 καί 1,007 χιλ. τφ 88, νή
ματα καί κλωσταί 344 χιλ. τώ 87 καί 526 χιλ. τώ 88, 
σκεύη έκ γή; καί ΰάλου 324 χιλ. τώ 87 καί 409 χιλ. τφ 
88. δέρματα κα'ι οστά αατειργασμένα 244 χιλ. τώ 87 καί 
331 χιλ. τφ 88, δέρματα ακατέργαστα 148 χιλ. τώ 87 καί 
259 χιλ. τφ 88. καπνός 20 ί χιλ. τώ 87 καί 225 χιλ. τφ 
88, χημικά προϊόντα 170 χιλ. τώ 87 καί 194 χιλ. τώ 88, 
σχοινία 125 χιλ. τώ 87 καί 191 χιλ. τφ 88, πνευματώδη 
ποτά 10-1 χιλ. τφ 87 καί 180 χιλ. τώ 88, φαρμακευτικά 
είδη 31 χιλ. τώ 87 καί 93 χιλ τφ 88, έλαια 40 χιλ. τώ 

87 καί 65 χιλ. τφ 88.
Β'. — Δημητριακοί καρποί 4,21 0 χιλ. δρ. τώ 87 καί 3,105 
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χιλ. τώ 88, μέταλλα κατεργασμένα 904 χιλ. τώ 87 καί 
816 χιλ. τώ 88, ζώα 1,220 χιλ. τώ 87 καί 692 χιλ. τώ 

88, δρύζιον 684 χιλ. τφ 87 καί 673 χιλ. τώ 88 , χάρτης 
643 χιλ. τώ 87 καί 361 χιλ. τώ 88, είδη πολυτελείας 830 

χιλ. τώ 87 καί 321 χιλ. τώ 88, μέταλλα ακατέργαστα 
859 χιλ. τώ 87 καί 264 χιλ. τφ 88, πίλοι 492 χιλ. τώ 
87 και 238 χιλ. τφ 88, χαβιάριον 1 70 χιλ. τώ 8 ι και 156 
χιλ. τώ 88, έπιπλα 177 χιλ. τώ 87 καί 148 χιλ. τφ 88, 
διάφορα άποικιακά 123 χιλ. τώ 87 και 92 χιλ. τφ 88, 
τυρός 238 χιλ. τφ 87 καί 92 χιλ. τφ 88, βρύτυρον 116 

χιλ. τφ 87 καί 87 χιλ τώ 88, ακατέργαστα δασικά προϊόντα 

204 χιλ. τφ 87 καί 72 χιλ. τώ 88, τάπητες 71 χιλ. τφ 
87 καί 69 χιλ. τω 88, ξυλεία βαρελοποιίας 90 χιλ. τφ 87 
καί 69 χιλ. τώ 88, άρώματα. καί σώπωνες 106 χιλ. τω 8“ 
καί 65 χιλ. τφ 88, λάμπαι καί πολύφωτα. 73 χιλ. τφ 87 

καί 61 χιλ. τφ 88. κόλλαι 63 χιλ. τώ 87 καί 50 χιλ. τώ 
88, άλεζήλικ 47 χιλ. τώ 87 καί 47 χιλ. τω 88, διάφορα 

2,186 χιλ. τφ 87 καί 1,142 χιλ. τφ 88.
Αί άπδ τής έξαγωγής τελωνιακαϊ εισπράξεις παριστώσι 

αύξησιν μέν έπί τής σταφίδος ;>,419 χιλ. δρ. τφ 8< και ■>, 
807 χιλ. τώ 88, έπί τών σύκων 352 χιλ. τώ 87 καί 402 

χιλ. τφ 88, έπί τών βαλάνων 176 χιλ. τώ 87 και 240 χιλ. 
τώ 88, έλάττωσιν δέ έπί τών ιινων 330 χιλ. τω 87 καί 
322 χιλ τών 88, έπί τών έλαιυλάδων 694 χιλ. τώ 87 καί 
251 χιλ. τώ 88, έπί τοϋ καπνού 254 χιλ. τώ 87 καί 22 4 
χιλ. τφ 88, έπί τών διαφόρων 176 χιλ. τώ 87 καί <8 χιλ. 

τώ 88.
"Οσον άφορα έν γένει τήν κατά τάς εισπράξεις τοΰ 1888 

σχετικήν σπουδαιότητα τών διαφόρων τελωνείων του κράτους, 
δύνανται ταΰτα νά διαιρεΟώσιν είς τρεις κατηγορίας, α ) 
Άνω μέν τοΰ εκατομμυρίου είσέπραξαν τά έξής τελωνεία : 
Πειραιώς 8,752,168 δραχ., Πατρών 6,243,919, Σύρον 3, 
943,169, Καλαμών 2,205 450, Κατακώλου 1,806,107, 
Κερκύρας 1,758,692, Ζακύνθου 1,693,013, Κεφαλληνίας 
1,643,738, Βόλου 1,428,487. β') Άνω δέ τοΰ'/ι,! έκα- 
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τομμυρίου εΐσέπραξαν τά έξής τελωνεία : ’Αθηνών 792,484 
δραχ., Ναυπλίου 456,818, Λευκάδος 456,587, Μεσολογ
γίου 370,056, Γυθείου 215,545, Λαμίας 183,502, Βονί- 
τζης 181,881, Χαλκίδας 1 44,647, Λαυρίου 129,010, Ι'α- 
λαξειδίου 121,167. γ') Τά λοιπά τελωνεία εΐσεπραξαν έ

καστον όλιγώτβρον τών 100 χιλ. δρ., ήτοι Αστακού 89,347, 
■Ιθάκης 87,253, Τήνου 85*444, ’ "Υδρας 79,532, Κύμης 

66,530, Θήρας 55,678, Κυθήρων 47,867, Τσάγεζη 20, 
012, Σπετσών 17,647, ΙΙαξών 14,945, Τυρνάβου 3,480, 
Καλαμπάκας 2,158, Άρτης 574.

Λ.

-ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΣΙΓΑΡΟΦΥΛΛΩΝ

Δέν υπάρχει έποψις, καθ’ ήνή φορολογική νομοθεσία έν Έλ
λάδι δέν χωλαίνει. Μεταξύ τόσω< άλλων περιπτώσεων, ήέπι- 
βληθεΐσα τώ 1887είς τους καπνοπώλας ύποχρέωσις νά άγορά- 
ζωσι 1200 σιγαρόφυλλα άντι πάσης όκάδος κζπνοΰ, τήν οποίαν 

κόπτουσιν έν τοΐς κυβερνητικούς καπνοκοπτείοις, άποτελεΤ ιδι
αίτερον γνώρισμα τοϋ έν γένει οργανισμού τής έν ίσ/ύϊ φορο ■ 
λόγιας. Ένώ πρός σιγαροποίησιν μιας όκάδος κζπνοΰ άρκοϋσιν 
800 σιγαρόφυλλα, τό κράτος επιβαρύνει τούς καπνοπώλας διά 
400 έπί πλέον, και τοιουτοτρόπως τούς ζημιοΤ διά τοΰ τρίτου 
τής δι’ αγοράν σιγαροφύλλων δαπάνης. Καθόσον δέ ή έν τώ 

μονοπωλίω τών σιγαροφύλλων φορολογία Αφορά τούς κατανα
λωτής τοΰ καπνού καί ούχί τούς πωλητάς αύτοΰ, είναι προ
φανές δτι ή έκτεθεϊσα τών καπνοπωλών έπιβάρυνσις, μή άντα- 
ποκρινομένη είς τάς άνάγκας τών καταναλωτών, Αποτελεί κα
θαρήν άπογύμνωσιν τών καπνοπωλών. ήτις οδηγεί αυτούς εις 
Αναπόφευκτου οικονομικήν καταστροφήν, άναλόγως πρός τήν 
έμπορικήν κίνησιν έκάστου. ΊΙ έπομένη αναφορά, τήν όποιαν 
τή 11 ■> αρτίου οι έν Άθήναις και έν Πειραιεϊ καπνέμποροι καΐ 
καπνοπώλαι ύπέβαλον πρός τήν Βουλήν, πραγματεύεται τό 
θέμα είς τάς κυριωτέρας αναλύσεις του :

6!)

Προς τήν Κουλήν,
Οί ύπογεγραμμένοι καπνέμποροι και καπνοπώλαι ύποβάλ- 

λουσιν ε’ις τήν Βουλήν ζήτημα, άναγόμενον μέν είς τήν βιομη
χανίαν των, άφοοών δέ είς τήν ύπόληψιν τής επικράτειας.Πρό
κειται, κύριοι βουλευταί, περί τής ψηφισθείσης ύφ’ υμών δια- 

τάξεως τοΰ άρθρου 41 τοΰ άπό 12 Απριλίου 1887 ΛΥΚ' νό
μου, καθ’ ήν, είσκομίζοντες καπνόν έν τοΐς έργοστασίοις τής 
εσωτερικής καταναλώσεως, ύποχρεούμεθα να πζρζλαμβάνωμεν 

σύν τώ συνεσκευασμένω καπνώ καί 1200 φύλλα σιγαροχάρτου 

έφ’ έκάστης όκάδος κζπνοΰ.
Καί ή έπιγραφή τοΰ ΛΥΚ' νόμου ><περί επιβολής δικαιώ

ματος έπί τοΰ έν τώ κρατεί καταναλισκομίνου καπνοί», καί ή 
όλη διασκευή του καθιστώσιν Αναντίρρητου, ότι ό φορολογικές 
σκοπός του αποτείνεται πρός τού; καταναλωτής, μεταχειριζό- 
μενος τούς καπνοπώλας ώς όργανα, τρόπον τινά, μεσολαβοΰντα. 

Άλλ' ένώ τοιζύτη είναι ή προαίρεσις τοΰ νόμου, ένώ όσον α
φόρα τόν έπιτηδευματικόν θέρον τών καπνεμπόρων καί κα
πνοπωλών άνεβιβάσθη ούτος διά μέν τού; άλλοτε πληρώνοντας 
δρ. 30 είς δρ. 260, διά δέ τούς πληρώνοντας δρ. 60 είς δρ. 320, 
διά δέ τούς πληρώνοντας δρ. 100 είς δρ. 555, ένώ δηλαδή 

τό καθ’ ήμάς αύτούς ώς έπζγγελματίζι φορολογούμεθα καί 
μάλιστα είς υπερβολήν φορολογούμεθα, έκ τίνος λόγου πρέπει 
νά ΰποστώμεν καί τό τελικόν βάρος τής φορολογίας άλλων : 
Άκριβώς περί τούτου πρόκειται έν τή ύμετέρα διατάξει, ώ; κα
τωτέρω έξηγούμεθζ καί παρακαλουμεν νά λάβη ύπ' δψιν ή 

Βουλή.
Ή διαταξις τής υποχρεωτικής παρ' ήμών Αγοράς 1,200 

σιγαροφύλλων άνά πάσαν όκάν παραδιδομένου ήμϊν κζπνοΰ 

στηρίζεται είς τήν ύπόθεσιν, ότι δραμιού καπνού είναι ά- 
ναγκαϊον διά τήν κατασκευήν ενός σιγάρου. Έν τούτοις είναι 
τελείως Αποδεδειγμένου έκ τή; πρακτικής, ότι πρός σιγαρο- 
ποίησιν μιας όκάδος κζπνοΰ άρκοϋσιν 800 σιγαρόφυλλα. Λέ- 

γοντες πρακτικήν, έννοοϋμεν τήν κοινήν πρακτικήν τοΰ κοινού 
τών καπνοκαταναλωτών. Τοϋτο είναι θέμζ ούδεμιζς άντιρρή- 
σεως έπιδεκτικόν, έκαστος δέ βουλευτής δύναται νά έχτ, άτο·
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μικήν 1~' αύτοΰ γνώσιν. Διατί νχ ύποχρεούμεθα λοιπόν εις 
άγοράν 1200 σιγαροφύλλων, άφοΰ μόνον 800 έξοδεύομεν ; 
Μήπως έχομεν δύνζμίν τινα, ίνα έξζναγζ.άσωμεν τούς κατα
ναλωτής, όπως θέτωσιν έντός τοΰ σεγάρου αύτών όλιγώτερον 
τοΰ δραμιού καπνόν, καί προφυλάττωσι τάς καπνοθήκας 
των άπό τάς φυσικάς έν τζΐς χερσίν αύτών φθοράς ;

Δέν έξετάζομεν τούς λόγους, έξών αναχωρούσα ή φορολογική 
ιδέα άπαιτεΐ, τρόπον τινά, την χρήσιν */ , δραμίου καπνού κατά 

σιγάρον. Τό ουσιώδες είναι ή άξίωσίς της αύτη νά έπιβληθή είς 
τούς φορολογούμενους. Άλλά νά πληρόνωμεν ημείς την άξίαν 
400 σιγαροφύλλων, τά όποια ούτοι δέν αγοράζουν, είναι εις 
υπερβολήν αδικία. ’Ίνα κρίνητε, κύριοι βουλευταί, τό μέγεθος 

αυτής, άρκεΐ νά φαντασθήτε τούς άπό ήμέρας είς ήμέραν έπι 
μάλλον και μάλλον μεγεθυνομένους σωρούς τών άχρηστων έν 
τοΐς καταστήμασιν ήμών σιγαροφύλλων. Υποθέσατε καπνοπώ- 
λην εΐσάγοντα έν τώ καπνοκοπτείφ 50 όκ. καπνού, θά έξα- 
γάγη αύτάς μετά 00,000 σιγαροφύλλων (πρός 1200 την όκάν 
καπνού), έκ τών όποιων θά άπομείννι αύτώ άχρηστον το τρί

τον ήτοι 20,000 σιγαρόφυλλα, αξίας δρ. 40 (πρός λεπτά 20 
τό φυλλάδιον 100 φύλλων). Λάβετε ήδη ύπ' ούιν τούς κα- 

πνεμπόρους, οΐτινες κόπτουσι κατά μήνα 2,000 όκ. καπνού, 
ο’, όποιοι λαμβάνουσι σύν αύτ’.ϊς 2, '00,000 σιγαρόφυλλα, 
έκ τών όποιων το τρίτον είναι άχρηστον ήτοι 800,000 σ'.γα- 
ροφυλλα αξίας δρ. 1,500. ’Αναβιβάσετε τό μηνιαΐον αύτό 
αποτέλεσμα είς ολόκληρον έτος και θέλετε έχει ζημίαν 19, 
200 δρ. Ουσίαν δηλαδή όλοκλήρου περιουσίας. ΙΙολλοι μεταξύ 

ημών, κύριοι βουλευταί, βαδίζουσιν εϊς τελείαν καταστροφήν. 
Διά τοΰτο εΐπομεν έν άρχή, ότι τό θέμα όπερ ύποβάλλομεν 
είς τήν Βουλήν άφτρα εϊς τήν τιμήν τής επικράτειας. Είναι 
άνήκουστον, άπλοι μεσολαβοΰντες είς τήν φορολογίαν ταύτην 
νά προσφέρωνται όλοκαύτωμα είς τόν μηχανισμόν αυτής.

I Ιαραπονούμενοι όθεν κατά τής διά τοΰ έκτεθέντος νόμου 
ένεργουμένης εμμέσως αρπαγής τών περιουσιών ήμών, δέν 
έχομεν είμή δύο προτάσεις νά ύποβάλωμεν πρός τήν Βουλήν. 
Η νά περιορίση αύτη τόν άριίμόν τών έπιβαλλομένων ήμΐν 

καθ' έκάστην όκάν καπνού σιγαροφύλλων είς 800 μόνον σιγα- 
ρόφυλλζ, ή άν έξ άποκρύφου τίνος θεωρίας έπιμένη εις τόν 
αριθμόν 1200 νά συμπλήρωσή τόν νόμον, όρίζουσα τήν έν 
τοΐς καπνοκοπτείοις άναλόγισιν τών 1 200 σιγαροφύλλων πρός 

τό βάρος έκαστου δοχείου συνεσζ.ευασμένου καπνοΰ, περιλαμ- 
βανούσης επομένως τής τιμής τοΰ δοχείου καί τήν τιμήν τών 
έντός αύτοΰ κατά τήν συσκευήν τιθέμενων σιγαροφύλλων. Μό
νον τοιουτοτρόπως ό προκείμενος φόρος τής καταναλώσεως Οά 
είναι πράγματι εις βάρος τών καταναλωτών, οιτινες, άγορά- 
ζοντες εν δοχεΐον καπνοΰ, Οά συναγοράζωσι καί τά έν αύτώ 

τεθειμένα σιγαρόφυλλα.
Εν Άθηνχις 4 Μαρτίου I ΐ’89.

'ΓπυσηυειονμεΟα εύσείάστως
Οί xastrfytxopot καί καπνοπώ.Ιαι Άθηνωτ και Πιιραιως

("Εποντα·. πλεν.τκι ί-ογρα-ραί .

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΤ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΟΣΙΣ

Ύπό τό όνομα ■ Internationale kriminalistische Vercini 
gungn (Διεθνής τοΰ ποινικού δικαίου Ένωσες) συνέστη κατά 
τάς άρχάς του τρέχοντος έτους, τή πρωτοβουλία τών καθη
γητών κ. κ. G. A. van Ilaaiel, Fr. von Liszt και Ad. Prins, 
εταιρία έξοχου ένδιαφέροντος, προορισμένη νά ένωση τάς προσ
πάθειας τών άπανταχοΰ θιασωτών τής αδιάλειπτου καί Ενερ
γητικής προόδου τής περί το ποινικόν δίκαιον καί τάς εφαρμο
γής αύτοΰ νομοθεσίας. Μέχρι τής 15 ίανουαρίου 1 $89 ό διε

θνής ούτος συνεταιρισμός περιελάμβανεν 102 μέλη, έκ τών ο
ποίων 4 3 έκ Γερμανίας, 18 έξ Αυστροουγγαρίας, 12 έξ Ελ
βετίας, 1 1 έξ 'Ολλανδίας, 5 έξ Ιταλίας, 3 έκ Ρωσσίας, 3 έκ 
Βελγίου κλπ. Μέχρι τής 8 μαρτίου 1889 προσετέθησαν πλέον 

τών 90 έ'τι μελών. Έν γένει ή ιδέα του εύρεν άπανταχοΰ 
πολλήν ύποδοχήν. 'Ιδού έπί ποιων βάσεων στηρίζεται τό κα

ταστατικόν αύτοΰ:
Α'.—Ή Διεθνής τοΰ ποινικού δικαίου Ένωσις φρονεί, ότι ή
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έγκλημζτικότης καί ή ποινή πρέπει νά έζετάζωνται τόσον ύπό 
κοινωνικήν οσον καί ύπό νομικήν έποψιν, επιδιώκει δέ τήν καθιέ- 
ρωσιν τής άρχής ταύτης καί τών συνεπειών αύτής έν τε τή 
επιστήμη τοΰ ποινικού δικαίου και εις τάς ποινικά; νομοθεσίας.

Β'.—Ή «Ένωσις» ώ; θεμελιώδεις βάσει; τών έργων αύτή; 
παραδέχεται τά ακόλουθα :

1) ’Αποστολή τοΰ ποινικού δικαίου είναι ό άγων κατά τή; 
έγκληματικότητος, θεωρούμενης ώς κοινωνικόν φαινόμενον.

2) 'Επομένως ή ποινική έπιστήμη και ή ποινική νομοθεσία 
δέον νά ύπολογίζωσι τά αποτελέσματα τών άνθρωπολογικών 

καί κοινωνιολογικών μελετών.
3) Κκίτοι ή ποινή είναι έν τών άποτελεσματικωτέρων μέ

σων,άτινα τό κράτος διαθέτει εναντίον τής έγκληματικότητος, 
δέν είναι έν τούτοι; τό μόνον. Δέν πρέπει νά είναι αΰτη κε- 

χωρισμένη άπό τών λοιπών ζοινοινικών κατά τής έγκληματι
κότητος φαρμάκων κζΐ εΐδικώς άπό τών προληπτικών μέτρων.

4) Ή διάκρισις μεταξύ τών έκ περιστάσεως έγκλημάτων 
καί τών από συνήθεια; τοιούτων είναι ουσιώδης έν τε τή πρή
ξει κζΐ έν τη θεωρία, πρέπει δέ νά άποτελή τήν βάσιν των 
διατάξεων τοΰ ποινικού νόμου.

5) Άφοϋ τά ποινικά δικαστήρια καί ή διοίκησι; τών ποι

νικών φυλακών συντρέχουσι πρός τόν αυτόν σκοπόν, ή δέ άξια 
τής καταδίκης έξαρτάται έκ τοΰ τρόπου τής έκτελέσεως, ή 
ύπό τοϋ συγχρόνου δικαίου διζχώρισις τής δικαστική; λειτουρ
γίας άπό τής ποινικής λειτουργίας, είναι άντιλογική και βλα
βερά.

6) Τή; άφαιρούση; τήν έλευθερίαν ποινής ζζτεχούσης εύ- 
λόγως τήν πρώτην θέσιν έν τω σύγχρονο» ποινικω συστήματι, ή 
«Ένωσις» άφιεροϊ ειδικήν προσοχήν προς παν ο,τι άφορ?. τήν 
βελτίωσιν τών φυλακών και τών άναγομίνων είς ζύτάς όργα- 
νισμών.

7) "Οσον άφορ?. τάς ποινάς τής βραχυχρονίου φυλακίσεως, 
ή «Ένωσις» φρονεί, οτι ή άντικατάστασι; τής φυλακίσεως δι 
έπίσης αποτελεσματικών μέσων είναι δυνατή καί εύκταία.

8) Όσον άφορα τάς ποινάς τής μακροχρονίου φυλακίσεως, 

ή «"Ενωσις» φρονεί, ότι ή διάρκεια τής φυλακίσεως πρέπει νά 
έξαρταται ούχί άποκλειστικώς έκ τής υλικής ή ηθικής σοβαρό- 

τητος τοΰ διαπραχθέντος αδικήματος, άλλ'έπίσης κα'ι έκ τών 

ύπό τοΰ δργανισμοΰ τών φυλακών έπιτευχθέντων άποτελε- 

σμάτων.
9) 'Όσον άφορά τούς έκ συνήθειας άδιορθώτους έγκλημα- 

τίας. ή « Ενωσις· φρονεί, οτι ανεξαρτήτως τής σημαντικότη- 
τος τοϋ αδικήματος καί όταν άκόμη πρόκειται άπλώς περί 
έπαναλήύεως μικρών πλημμελημάτων, τό ποινικόν σύστημα 
πρέπει πρό παντός άλλου νά άποβλέπη όπως θέση τούς τοιού- 
τους έγκληματίας είς άδυναμίαν νά βλάψωσιν, οσον έ’νεστι 

πλειότερον χρόνον.
Γ'. — Ίνα γείνη τις μέλος τής «Ένώσεως» δέον νά προ- 

ταθή έγγράφως εϊς τό Γραφεϊον αύτής ύφ’ ένός μέλους της. 
Τό Γραφεϊον τής «Ένώσεως» αποφασίζει περί τής άποδοχής 
κατά πλειοψηφίαν, χωρίς νά είναι υπόχρεων νά γνωστοποιή τούς 

λόγους τής άποφάσεώς του.
Δ'. — Κατά γενικόν κανόνα συγκροτείται μία κατ’ϊτος σύνο

δος τής «Ένώσεως». Αΐ συνελεύσεις αύτής δύνανται κατά τάς 
περιστάσεις νά συνέρχωνται είς μακρότερα έτι χρονικά δια
στήματα. Έν έκαστη συνόδω τη; ή «Ένωσις» ορίζει τόν τό
πον καί τήν εποχήν τής άκολούθου. Ό τόπος και ή έποχή 
τής πρώτου συνόδου, ήτις θέλει συγκροτηθή κατά τό έτος 

1889, θέλουσιν όρισθή υπό τοϋ Γραφείου.
Ε'.—Τό Γραφεϊον ορίζει τήν ήμερησίαν διάταξιν τών συνε

λεύσεων τής «Ένώσεως» και έπαγρυπνεϊ εις τήν δι’εκθέσεων 
προετοιμασίαν τών συζητήσεων. Έκτός τούτου ύποβάλλει έν 

έκάστη συόδω έκθεσιν έπί τών γινομένων προόδων, άπό τής 
τελευταίας συνελεύσεως, είς τάς ποινικά; νομοθεσίας τών δια

φόρων επικρατειών, τήν όποιαν ώ; καί σύνοψιν τών πρακτικών 

τών συνόδων δημοσιεύει.
ΣΤ'. — Ή γενική συνέλευσις τής »Ένώσεως» εκλέγει τά 

μέλη τοΰ Γραφείου καί κανονίζει δι’ έκάστην σύνοδον τήν χρή
σιν τών γλωσσών, είς τρόπον ώστε νά εύκολύνωνται αί συζη
τήσεις, όσον τό δυνατόν περισσότερον. Τά ζητήματα τής ήμ-ε- 

ETOS 13—Ί’ΙΛ. 1 ίΰ—ΜΑΡΤΙΟΣ 1889. θ
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ρησίας διχτάξεως δέν ύποβάλλοντχι είς ψηφοφορίαν. Έν τού

τοι; ζν πρότασις, ύποβληθεΐσα είς τήν συνελευσιν γείνει απο
δεκτή άπότά δύο τρίτα τών παρόντων κκτ’ χύτην μελών,προσ
τίθεται είς τάς θεμελιώδεις τοΰ στοιχείου Β «ρχάς.

Ζ'. — II συνέλευσις ψηφοφορεί κατά πλειονοψηφίαν. Τά ά- 
πόντα μέλη δύνζντζι νά στείλωσι τήν ψήφον των έγγράφως. 
Διά πάσαν μεταβολήν τοΰ καταστατικού απαιτείται πλειοψη- 
φία τών δύο τρίτων τών ψηφοφορούντων μελών.

II'. — Τό Γρκφειον σύγκειτζι έζ τριών μελών, άτινα διανέ
μονται μεταξύ των τάς υπηρεσίας τοΰ προέδρου, τοΰ γρζμμχ- 
τέως καί τοΰ τχμίου, δύναται δέ νά διορίση καί γραμματέα 
βοηθόν.

Θ'.—Ή έτησίχ τών μελών συνδρομή όρίζετχι εί; 5 φρ. ήτοι 
4 μάρκα, είσπρα.ττετχι τή έπιμελείζ τοΰ ταμίου, ζαι δύνα
ται κατ’ άπόφασιν τής γενικής συνελεύσεως νά ζύξηθή προσω
ρινό;; ή διαρζώς.

Γ. — Μέ/pt τής συνόδου τοΰ 1889, τδ Γραφεΐον τή; «Έ- 
νώσεως» άποτελεϊτχι έζ τών καθηγητών κ. κ C. A. van 
Hamel έν Amsterdam, ('Ολλανδία;, I’r. von Liszt έν Mar
burg (ΙΙρωσσίχ) ζαι Ad. Prins έν Bruxelles (Βέλγιον).

11ΟΛΕΜΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΑ

Ή ναυπήγησις πολεμικών πλοίων είναι θέμζ έξοχου ενδια
φέροντος, τόσον διά τά; μεγάλα; δαπάνα; τάς οποίας απαιτεί, 
όσον ζ.αΐ δια τον σκοπόν εί; ον αποβλέπει. Άμφιβάλλομεν άν 

ύπάρχη θέμ> , δεόμενον μείζονος είδιζότητο; κα'ι πλείονος ελέγ
χου. Όταν έπί τών πολεμικών πλοίων φορτώνν) ή επικράτεια 
τήν τιμήν της καί τήν ανεξαρτησίαν της, ή τελειότης τής κα

τασκευής των είναι ζήτημα εθνικόν πρώτης τάξεως. Όταν δα
πανά ή επικράτεια σειράν έζζτομμυρίων εις κατασκευήν τών 
πολεμικών πλοίων της, έκαστο; δύναται νά έρωτήση πώς τόσα 
πλούτη έξοδεύονται.

Μόνη ή θέσις τών σχετικών πρός τάς επόψεις ταύτας ζητη-
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μάτων είναι ικανή νά χαρακτηρίστ) τήν έν Έλλάδι κζτάστα- 

σιν. Τά πολεμικά τή; θαλάσση; άκολουθοΰσι τά πολεμικά τής 

ξηρας. ΟΙ κυβερνώντε; αύτά εί; παν άλλο άνήκουσι παρά είς 
τόν πόλεμον. Άλλ- ένώ διά τήν ξηράν δύναται νά ειπν) τις, 
ότι εί; τά; μεγάλα; έποχάς ό πόλεμος ευρίσκει τον άνθρωπόν 
του, διά τήν θάλασσαν ποιον αγώνα θέλετε νά διεξάγητε έπί 
πλοίων κατασκευζζομένων ύπό τά; εύθύνζ; τοιούτων υπουρ

γών ; Τά έργα αύτών μένουσιν Αποταμίευμα διά τό μέλλον. 
Οί στόλοι δεν αύτοσχεδιάζονται, όπως οί λόχοι. Τί δέ νά είπτ, 
τι; περί τής χρηματιστικής, όταν αύτη σφίξή εί; τάς άγζά- 

λας της τήν ναυπηγίαν τοΰ άτυ/οΰντο; τόπου ; Είναι άκρι
βώς τό ζήτημα τής ύπό τών δανειστών τή; Ελλάδος κατα
σκευής τών νέων πλοίων τη; ! Καί διά νά είναι ή είκών πλή
ρη;. ούδέ τήν έπιτήρησιν τών ναυπηγικών έργων διετήρζσεν εί; 

έαυτήν ή Ελλάς. Τή άληθεία δέν γνωρίζει τις, που νάσταμα- 
τήση έπί τοΰ τρόπου καθ' ον διοικεΐται ό τόπος.

Όσον άφορα τήν οικονομικήν έποψιν τών τριών θωρηκτών, 
τά όποϊζ διά λογαριασμόν τή; Έλλζδο; νζυπηγοΰσιν οί δανεί- 
σαντες αυτήν τό δάνειον τών 135 έκατομ. δραχμών, έψηφίσθη- 
σαν τρεις μέχρι τοΰδε πιστώσεις, α') 5,683,168 δρ. διά τοΰ 
ΑΦΞΘ' νόμου τή; 1 δεκεμβρίου 1887. β') 16,253,551 δρ. διά 

τοΰ ΑΦ- ΙΓ νόμου τής 21 δεκεμβρίου 1888 καίγ') 2.708,9 I 8 
δρ. διά τοΰ ΑΧήΣΤ' νόμου τής 31 Ιανουάριου 1889, ήτοι τό 

ολον 24,645,637 δρ. ’Εκτός τών διά τήν ναυπηγίαν πιστώσεων 
τούτων έψηφίσθησζν ιδιαιτέρως δι" άποζημίωσιν τών έπιτηρούν- 

των τήν ναυπήγησιν ξένων 25,000 δρ. διά τοΰ πρώτου τών 
είρημένων νόμων, 140,000 δρ. διά τοΰ δευτέρου καί 300,000 
δρ. διά τοΰ τρίτου, τό ολον 465,000 δρ. Παραλείπομεν τάς 
200,000 δρ.. άς έψήφισεν ό τελευταίο; νόμο; διά τήν έτοιμα- 
σίαν κζί έφοδίασιν τών ναυπηγουμένων πλοίων πρό; παραλα
βήν καί μεταφοράν αύτών. Έν γένει όσον άφσρ2 ιδίως τήν δα

πάνην τής ναυπηγήσεως, αί δι' έκαστον τών τριών θωρηκτών 
κζταβολαί ώρίσθησαν εί; έξ δόσεις, α') φρ. 1 ,894,353 40 οο 
κατά τήν υπογραφήν τοΰ περί ναυπηγίας συμβολαίου I 1 
Ιουλίου 1887, β ) φρ. 1,354;462 Οΰ/οο κατά τήν κατάρ-
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τισιν τοΰ σκάφους, 10 αύγούστου 1888 διά τό Α' Οωρηκτόν, 
1 δεκεμβρίου 1 883 διά τί Β' και 24 μαίου 1888 διά τδ Γ', 

γ') φρ. 1,354,402 65/οο κατά τήν τοποθέτησιν τοΰ θιόρακος, 
15 δεκεμβρίου 1888 διά το Α'θωρηκτόν, I φεβρουαρίου 1889 
διά τό Β' και 25 δεκεμβρίου 1888 διά τό Γ', δ') φρ. 1,35 

462 65 οο κατά τήν είσοδο·*  του πλοίου είς την θάλασσαν, 
1 μαίου 1889 διά τδ Α' Οωρηκτόν, 1 Ιουλίου 1889 διά τδ Β' 
και 1 φεβρουαρίου 1889 διά τδ Γ', ε') φρ. 1.354,462 65/οο 

μετά την τοποθέτησιν τών μηχανών, 1 Ιουνίου 1889 διά τδ Α' 
Οωρηκτόν, 1 αύγούστου 1889 διά τδ Β' καί 1 μαρτίου 1889 
διά τδ Γ', καί ς') φρ. 1,354,462 65 ο/ο κατά τήν παράδο- 

σιν τοΰ πλοίου, 1 άπριλίου 1890 διά τδ Α'Οωρηκτόν, 1 μαίου 
1890 διά τδ Β'καί 11 σεπτεμβρίου 1889 διά τό Γ', ήτοι 
τδ όλον δι’έκαστον μεν τών θωρηκτών φρ. 8,666,666 65/οο 
διά τά τρία δέ όμού φρ. 25,999,999 45'οο,πλέον δηλ. τών 32 

Εκατομμυρίων δραχμών. ΙΙόσον μέρος έκ τοΰ σεβασμίου τούτου 
κεφαλαίου 0ά είσέλθη πράγματι εις τήν περιουσίαν τής Ελ
λάδος; Είναι έρώτησις, τήν οποίαν άπδ τών δανείων τοΰ 1824 
δύναται τις νά μεταφέρη είς τά δάνεια τοΰ 1887, χωρίς νά έ'χη 

άνάγκην νά υπερθεμάτιση είς πειρασμόν.
Ή ναυπηγική αύτη δαπάνη τής Ελλάδος, άναβιβαζομένη 

είς 32 έκατομ. δρ., δέν πρέπει νά θεωρηθή κατά μόνζς, διότι 
μετά τήν ναυπήγησιν έρχεται ό οπλισμός, καί, έάνλάβωμεν ώς 
βάσιν τάς έν Αγγλία κατωτέρω έκτιθεμένας αναλογίας (3:1), 
δέον εϊς τά 32 Εκατομμύρια νά προστεθώσιν έτεοα 10 Εκατομ
μύρια διά τήν προς πόλεμον παρασκευήν τών νέων θωρηκτών τής 
Ελλάδος, όπερ άναβιβάζει τήν ολικήν δαπάνην είς 42 Εκατομ. 
δραχμών, ποσόν έξοχου σημασίας διά τά οικονομικά τής επι

κράτειας, μεθ’ όλη·*  τήν εις 2 1 περίπου έτη διανομήν τοΰ βά
ρους αύτοΰ. Ύπό διεθνή επού'.ν ή δαπάνη αύτη δύναται νά 
ύποβληθή είς διαφόρους συγκρίσεις, σχετικώς πρός τά έν ταΐς 

μεγάλαις έπικρατείαις τής Δύσεως συμβαίνοντα. Τοιουτοτρό
πως έν μέν τή Γαλλία άπδ τοΰ 1872 μέχρι τοΰ 1887 έδα- 
πκνήθησαν 47 4 Εκατομ. φρ. πρός κατασκευήν νέων πολεμικών 
πλοίων, ήτοι πλέον τών 31 Εκατομ. φρ. κατ' έτος, έν δέ τή

’Αγγλία ή κυβέρνησις διεκήρυξεν, ότι πρόκειται νά ζητήση 

537 ’/, Εκατομ. φρ. άπδ τό Κοινοβούλιό·*,  όπως κκτζσκευαση 
70 νέα πλοία, περιλαμβανομένου είς τδ δαπανηθησόμενον δι’ 
αύτά κεφάλαιον καί τοΰ οπλισμού αύτών. Έκ τών πλοίων τού
των τά μέν 38 άζίχς 287 '/.> Εκατομ. φρ. θά κατασκευασθώ- 
σιν έν τοΐς ναυπηγείοις τής κυβερνήσεως, τά δέ 32 χζίχς 250 
Εκατομ. φρ. έν τοΐς ίδιωτικοΐς ναυπηγείοις. Έκ τών 287 :/ 
Εκατομμυρίων, τά όποια Οά δκπανηθώσιν είς τά κυβερνητικά 

ναυπηγεία, 217 Εκατομ. άνήκουσιν εις τήν κυρίως ναυπήγησιν 
τών 38 πλοίων καί 70 Εκατομ. είς τδν οπλισμόν αύτών. Έν 
γένει τδ μέν ποσδν τών 287 Εκατομμυρίων τής κυβερνη
τικής ναυπηγήσεω; θά διαμοιρασθή εις πέντε έτη ( 1 889 94 ,
τδ δέ ποσδν τών 250 έκατομ. τής ιδιωτικής ναυπηγήσεως θά 
διαμοιρασθή εί; Επτά έτη (1889 — 96), Εντεύθεν δέ άποτελεϊ- 

ται βάρος τών οικονομικών του άγγλικοΰ κράτους, καθ' έκαστον 
μέν τών πρώτων πέντε Ετών 93 περίπου έκατομ , καθ Εκατε- 
ρον δέ τών Επομένων δύο Ετών 35 */.  Εκατομ.

Αύταί είναι άναλογίαι ύπεοανω τοΰ αναστήματος τής 'Ελ
λάδος. "Οταν ή ’Αγγλία τίθησιν ώς αρχήν τών ναυτικών πκ 
ρασκευών της, ότι δέον νά εχη στόλον ισοδύναμον πρός τού; 
ήνωμένους στόλους δύο τούλαχιστον τών ναυτικωτέρων δυνά

μεων τής Εύρώπης, ή Ελλάς άπδ τοΰ άκρου :ής ’Ανατολής 

δύναται νά μελετά τό ναυτικόν μέλλον.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Έκ τής υπηρεσίας τοΰ υπουργείου τών Εσωτερικών έδημο- 
σιεύθησαν τελευταϊον εκθέσεις σχετικαΐ πρός τήν άπδ τοΰ 
1828 μέχρι τοΰ 1887 κατάστασιν τή; Ελληνικής οδοποιίας. 
Άπδ τοΰ 1828 μέχρι τοΰ 1833 κατεσκευάσθησαν δύο οδοί, 
ή μεταξύ Πύλου καί Μεθώνης ύπό τοΰ γαλλικού στρατού καί 
ή μεταξύ Ναυπλίου καί Άργους έκ 5,325 μέτρων, δι' ήν έδα- 
πανήθησαν ύπό τού κράτους 8,000 δραχμών. Άπδ τοΰ 1833 
μέχρι τοΰ 1852 κατεσκευάσθησαν όδοί έκτάσεως 165.737
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μέτρων, δι ζς (μή ύπολογιζομένης τής προσωπικής έργασίας 

στρατιωτών και πολιτών καί τής τών δήμων δαπάνης) έδα- 
πζνήΟησαν ύπό του κράτους 1,115.650 δραχ., έξ ών 668, 
315 έν τώ νομώ 'Αττικής και Βοιωτίας, 332,795, έν τώ 'Αρ
καδίας, 61.199 έν τω ’.-ργολίδος καί Κορινθίας, 52,840 έν 

τω ΦΟιώτιδος καί Φωκίδος. Άπό τοϋ 1852 μέχρι τοΰ 1867, 

συνέπεια τοΰ ΣΙ' νόμον περί οδοποιίας, κατεσχευάσΟησαν οδοί 
έκτζσεως 231,123 μέτρων, δι' ζ; (μή ύπολογιζομένων τών 

λογω προσωπικής έργασίας κατζβληθέντων ύπό τών δήμων) 
έδαπανήΟησαν ύπό τοΰ κράτους 3,221,335 δρ., έξ ών 1,596, 
420 έν τώ νομώ ’Αττική; καί Βοιωτίας. 315,638 έν τώ Εύ- 
βοίας, 255,462 έν τω Αρκαδίας, 206,711 έν τώ Μεσση
νίας, 180,488 έν τω Λακωνίας. 179,211 έν τώ Φθιώτιδας 

καί Φωκίδος, 8.3,238 έν τώ Άχαίας καί "Ηλιδος, 5',520 έν 
τώ Άργολίδος και Κορινθίας καί 22’,862 είς τεχνικά έργα 
διαφόρων νοσ.ών.

Από τοΰ 1867 μέχρι τοΰ '887 συνεπεία τοΰ ΣΞΓ' νόμου 
περί όύοποιΐζς, τα κατ’ αύτήν έχουσιν ώς έξή; : Τό ειδικόν τα- 

μεΤον αύτή; είσέπραξεν 67,626,698 δρ.. έξ ών 21,419,644 
άπό εκτάκτων έσόδων (17,857,145 έκ τοΰ δανείου τών 2(1 
έκατομ., 223,214 έκ χορηγίας τοΰ κράτους κατά τον ΤΞΓ' 
νόμον του 1869 και 3,339,285 έξ όμοιας λόγω στρατιωτι 
κών όδών) καί 46,207,051 άπό τακτικών έσόδων. διανεμό
μενων κατά νομούς κλιμζκηύέν ώς έξής : Αττικής καί Βοιω
τίας 9,130,445 δρ., Άχαί'ας καί ’Ήλιδοξ 8,246,282, Μεσ- 
σηνίας 4,625,577, Κυκλάδων 3,989,912, Άργολίδος καί 
Κορινθίας 2,902.813, ΦΟιοίτιδος καί Φωκίδος 2,665,182, 
Κερκύρας 2,624.165, Αιτωλία; καί Ακαρνανίας 2,241,131, 
Αρκαδίας 2,11 3,588, Λαρίσσης 1,610,290. Εύβοιας 1,493, 
337, Λακωνίας 1,421,614, Κεφαλληνίας I ,02,2^3, Ζα
κύνθου 1.077,843, Τρικκάλων 534,494, "Αρτης 114,518.

Εαν άπό τών εισπραχΟέντων έσόδων οδοποιίας μετζβώμεν 
εις τα δζπζνηΟέντα έξοδα αύτής. πζρζτη:οΰμεν οτι έν τή πε- 
ριόδω 1867—87 έδαπανήΟησαν 63,710965 δρ,.έκ τών οποίων 
39,844,402 είς κατζοκευήν έθνικών. επαρχιακών καί δημο

τικών όδών, 1 3,965,534 είς συντήρησιν καί έπισκευήν αύτών, 
6,767,055 εί; χορηγός πρός τήν Ελληνικήν Άτμοπλοϊκήν 
'Εταιρίαν καί 3,1 33,97 2 είς έξοδα διοικήσεως τή; οδοποιίας, 
έκ τών όποιων εϊς έξοδα γραφείου τής έπί τής οδοποιίας επι
τροπής 155,172 δι’ ολην τήν περίοδον τών 20 έτών, τα 
λοιπά δέ διά τήν τελευταίαν τετραετίαν ήτοι 2,321,575 τε
τραετή έξοδα τή; γαλλικής αποστολής, 309,535 άποδοχαι 
υποδεεστέρου προσωπικού (1887), 246,078 διάφορα έζοδα 
(1887), 54,030 εί; μηχανάς καί εργαλεία (1885—86), 
20,841 διετή έξοδα λογιστών τών δημοσίων έργων, 5,700 
είς ένοίκιον παραρτήματος τής διευΟύνσεω; τών δημοσίων έρ
γων (1887). 5,203 είς προσωπικόν βοηθητικόν (1887) Ιο, 
835 είς άπόδοσιν έσόδων κακώς είσπραχΟεντων. II αναλογία 

των δαπανηθέντων είς συντήρησιν και επισκευήν των ύπαρ- 

γουσών όδών πρός τά δαπα.νηΟέντα εί; κατασκευήν νέων είναι 
33 τοΐς ο/ο. ’Ιδιαιτέρας σημασίας είναι ή έν τή τελευταία τε
τραετία αναλογία τών εξόδων τής διαχειρήσεως τής οδοποιίας 
πρός τά δαπανηΟέντα είς κατασκευήν καί έπισκευήν όδών.

Τά καθ' έκαστον νομόν, έν τή αύτή περιόδφ (1867/87), 

δαπανηΟέντα είς όδδποιίαν διαιρούνται είς δύο κατηγορ.ας, 
έξ ών ή α' άφορα τήν κατασκευήν νέων όδών καί ή β' τήν 
έπισκευήν τών ΰπαρχουσών. Ιδού πώς έχουσι κλιμακηδον κατά 
τούς διαφόρους νομούς : Αιτωλία; καί Ακαρνανίας α') 7,526, 
564 καί β') 578,208, ΦΟιώτιδοςκαί Φωκίδος α') 6,513,815, 
καί β') 917,419, Άχαΐας καί "Ηλιδος α') 4,536,701 καί 
β') 800,648, Εύβοιας κ) 4,371,559 καί β') 193,730, Ατ
τική; καί Βοιωτίας κ') 3,425,443 καί β') 4,808,212, Λα
κωνίας α') 2,682,507 καί β ) 385,286, Αρκαδίας α') 2, 
500,811 καί β') 478,605, Μεσσηνίας α') 2,239,817 καί 
β') 576,634, Άργολίδος καί Κορινθίας α') 1,678,597 καί 
β') 1,167,818, Λαρίσσης α') 1,338,437 καί β') 54,426, 
"Αρτης α') 781,101 καί β', 106,395, Κεφαλληνίας α') 503, 
641 καί β') 1,313,698, Ζακύνθου α) 489,227 καί β') 546, 
614, Κερκύρας α') 382,370 καί β') 1,728,933, Κυκλάδων 
«’) 225,963 καί β') 99,997, Τρικκάλων α) 3,040 καί β )
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11,224, μή διακρινόμενχ δέ κατά νομόν α') 594,684 κοά 
β') 197,679.

Προξενεί αίσθησ'.ν ή δυσανολογία της κατά νομούς διανομής 

τών εΐσπραχθέντων και δχπανηθέντων. Τοιουτοτρόπως ένώ έν 
τώ νομώ Άχαίας και "Ήλιδος άπό είσαγθέντων ύπ- αύτοΰ εις 
τό ταμεΤον τής οδοποιίας 8,246,282 δρ. έδαπανήθησανέν 
αύτώ είς κατασκευήν καί επισκευήν οδών 5,337,349 δρ. ήτοι 
κατά Sv τρίτον περίπου όλιγώτερον τών ίσων κατέβαλεν,έν τώ 
νομώ Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας Αντί είσαχθέντων άπ’ αύτοΰ 
εις τό τζμεΐον τής οδοποιίας 2,241,131 δρ. έδαπανήθησαν 

έν αύτώ είς κατασκευήν καί επισκευήν οδών 8,104,772, δη
λαδή σχεδόν τό τετραπλάσιον τών £σων κατέβαλε ! Ό νομός 
τής Εύβοιας είσήγαγε 1,493,337 καί «δαπάνησε 4.565,329 

ήτοι πλέον τοΰ τριπλασίου. Ό νομός τής Φβιώτιδος καί Φωκί- 
δος είσήγαγε 2,665,182 δο. καί έδαπάνησεν 7,431,234, ήτοι 

πλέον τοΰ τριπλασίου. ΙΙαραλείπομεν τήν άπό τής έπόψεως 
ταύτης περαιτέρω κατά νομούς σύγκρισιν, διότι έκαστος έπι 
τών άνωτέρω Αριθμητικών δεδομένων δύναται νά τό πράξη.

Έάν άναλογίσωμεν τάς διά τήν οδοποιίαν δαπάνας πρός έκα
στον τών έτών, παρατηροΰμεν ότι Αναβιβάζονται αύται κατά 
μέν τήν εικοσαετίαν 1833—1852 είς 58,692 δρ. κατ’ έτος, 
κατά δέ τήν δεκαπενταετίαν 1852 — 1867 είς 214,755 δρ. 
κατ’έτος, κατά δέ τήν εικοσαετίαν 1867— 1887 είς 1,897, 
352 δρ. κατ’ έ'τος. Καθόσον λοιπόν μεταβαίνομ.εν άπό τής πρώ
της είς τήν δευτέραν περίοδον, σχεδόν τετραπλασιάζονται αί 
δαπάναι τής όδοποιΐας καί άπό τής δευτέρας είς τήν τρίτην 
όκταπλασιάζονται. Έν τή τελευταίοι ταύτη περιόδω (1867 
—1887) ή κατά μέσον όρον ένιαυσίχ είς όδοποιίαν δαπάνη 

Αναβαίνει κατά μέν τά πρώτα έτη 1867—1879 είς 684,592 
δρ. κατά δέ τά έπόμενχ έτη 1879—1887 είς 3,51 4,365, 

ήτοι εις τό πενταπλάσιον.


