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Συζητουμένου κατχ τον παρελθόντα μήνα έν τή Βουλή τοΰ περί 
φορολογία; τοϋ οινοπνεύματος νομοσχεδίου, διάφοροι οινοπνευματο- 
ποιοϊ ύποβαλόντες το ζήτημα εί; τόν κ. ΟΪζονόμον, έζαβον παρ'αυ
τού’ τήν έςής άπάντησιν :

Zfyo; τοί<ς κ. χ........................oliOstreo/tatoitotobc lie ■ ■ ■

Έν Άθήναις, 6 δεκεμβρίου 1889 
"Εντιμοι Κύριοι,

Έπερίμεινα τήν δημοσίευσιν τοΰ νέου άπό 2 δεκεμβρίου 
1889 νόμου περί φορολογίας τοϋ οινοπνεύματος, ϊνα απαν
τήσω εί; τήν έρώτησιν υμών. Ήθέλετε τήν γνώμην μου, ότε 
συνεζητεϊτο ό νόμο; έν τή Βουλή. Πρόςτί; Ανεξαρτήτως 
τοϋ ζητήματος άν Οά σας ηύχαρίστει, μήπως ήτο ψήφος, ϊνα 

ύπολογισΟή ; “Επειτα, γίνεται ό,τι γίνεται έν τή πολιτεία αατ' 
άνώτερόν τινα φυσιολογικόν νόμον. Οϊ λαϊκοί δύνανται νά 
περιμένουν μετά πζσης υπομονής τήν έςέλιξιν αύτοΰ. Εί; τό 

τέλος Οχ έλθη, ζαί ή σειρά των. "Οσον άφορδ: τόν νόμον, ο 
πρωθυπουργό; έπρότεινεν, ή Βουλή έψήφισεν, ό βασιλεύ; έκύ ■ 
ρωσεν. Ί'ί; μεταξύ αύτών είναι έν τελεία έπιγνώσει: Το Απο
τέλεσμα είναι, ότι περί τή; φορολογία; τοϋ οινοπνεύματος 
έχομεν δύο αντιθέτου; νομούς. Ό νέο; αποβλέπει εί; τήν ες 
οίνων, στέμφυλων, σταφυλών, σύκων καί άλλων σακχαρωδών 
υλών οίνοπνευματοποίαν τής Α δι ’ άμβίκων καί τή; Β δι’ 

άνακαΟαρτήρων κατηγορία; καί φορολογεί τήν χωρητικότητα 
αύτών. Ό νόμο; τή; 28 μαίου 1887 αποβλέπει είς τήν έ 
αμυλωδών υλών οινοπνευματοποιίαν τής Γ' κατηγορίας ζαί 
φορολογεί τό παραγόμενον ύπ ’ αύτής ποσόν.

Ό πρωθυπουργός, είσάγων τό σχέδιον τοϋ νέου νόμου έν 
τή Βουλή (ι νοεμβρίου 1889). διεζήρυξεν, ότι μετά την βα- 
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ρείαν φορολογίαν τοϋ οικονομικού συστήματος του. επέστη ό 
καιρός τών ανακουφίσεων αύτοΰ. Χαρακτηριστικόν είναι ότι, 
άρχίσας άπό τό οινόπνευμα, αύξχνει κατά 5(1 ·τ'.ίϊ;'.■['> τόν 

φόρον έπί της πρώτης τροφής τοΰ λαοΰ ! Έν τώ προύπολογι- 
σμώ τοϋ 1880 επιβάρυνε τό οινόπνευμα Six 1,36ί,200 δρ., 
βλέπει έν τω πρό ολίγου δημοσιευθέντι απολογισμέ τής κατά 
τήν 31 Οκτωβρίου 1888 ληγούση; χρήσεως τοΰ έτους 1887, 
ότι αύτη μόλις κατόρθωσε νά είσπραξη 4-49,977 δρ. έκ τοΰ 
φόρου τής οινοπνευματοποιίας, καί ιδού σπεύδει ό πρωθυπουρ
γός, αναγραφών έν τφ προϋπολογισμώ τοΰ 1890 τον φόρο? 
ταύτης διά δραχμάς 450,000, νά δωρήση πρός τούς οίνο- 
πνευματοποιούς έκεϊνο, τό όποιον δέν έπλήρωνον, ίνα τούς 

ανακούφιση !
Ιδιαιτέραν χάριν έχει ή διαβεβαίωσες τοΰ πρωθυπουργού 

έν τή Βουλή, ότι ή Α' κατηγορία τής οινοπνευματοποιίας ά- 
φίνεται άτελή; είς τάς χεϊρας τών γεωργών. Μήπως είχεν ύπ’ 
όψιν τούς άποτελοΰντας τά 40 % τοΰ ελληνικού πληθυσμού 
καλλιεργητάς τής σπειρομένης γής; Άλλ’ οι δημητριακοΐ καρ

ποί αύτών (αμυλώδεις ΰλαι) ρητώς έν τφ νόμφ απαγορεύονται 
είς τήν Λ’ κατηγορίαν τής οινοπνευματοποιίας. Τούλάχιστον, 
άν ύπήρχεν έν τφ νόμφ ή λέξις καν «γεωργός!» Ό νόμος 
όμιλεϊ περί άμβικούχων καί όχι περί καλλιεργητών τής γής. 
Τότε Οά ήτο πλεονέκτημα δΓ αυτούς, όταν ή τοιαύτη οινο
πνευματοποιία άπηγορεύετο είς τούς άλλους.

Άλλ’ είναι άρά γε αληθές, ότι ό νέος νόμος εΐσήγαγεν α
τέλειαν ; Ό νόμος τής 28 μαίου 1887 (άρθρ. 4 καί 5) άπήλ- 
λατε πζσης φορολογίας τήν Α' κατηγορίαν τής δι’ άμβίκων 

οινοπνευματοποιίας, καί ό νέος νόμος (άρθρ. 1) περιόρισε τήν 
ατέλειαν είς μόνους τούς μέχρι 150 οκάδων άμβικας. Φαίνε
ται, ότι έν τή φρασεολογία τοΰ πρωθυπουργού ό περιορισμ.ος 
τής άτελείας είναι ταύτόσημος τή εισαγωγή αύτής ! "ΙΙθελεν 
ό πρωθυπουργό; νά δόση αληθέστερου δείγμα άτελείας; Δεν 
είχε, πορά νά άποβλέψη είς τούς κλάδους τής βιομηχανίας, 
οΐτινε; μεταχειρίζονται ώς πρώτην ύλην τό οινόπνευμα. Οί 
κλάδοι ούτοι έν Γαλλία, άπό 1,956,100 λιτρών τώ 1875,

κατηνάλωσαν 4,925,400 τφ 1885. Μήπως ή όρμή τή; άτε- 
λεια; εσταμ.ζτησε πρό τοΰ φοβου τών φορολογικών δολιοτή- 
των διά μέσου τοΰ διά τήν βιομηχανίαν οινοπνεύματος ; Καί 
όμω; ήρκει ή γαλλική πρακτική τή; διά (ΐιθν,Ιήηις διαφθο
ρά; (denaturation) τοΰ βιομηχανικού οινοπνεύματος, ίνα ε’μ- 

♦ ποδίζηται ό πρό; πόσιν καθαρισμό; του.
Ό παλαιό; νόμο; δέν έφορολόγει τό είτε αύτούσιον, είτε 

εντός οίνου ή γλεύκους καί έν γένει έντός ποτών έξαγόμενον 
είς τήν άλλοδαπήν οινόπνευμα τή; Β' κατηγορίας- ό νέος νό

μος τό φορολογεί, διότι, πληρωνομε'νου τοΰ φόρου κατ’ όκάν 
χωρητικότητο; τοϋ άνω τών 150 όκ. άμβικο; καί τοΰ άνα- 
καθαρτήρος, ούδεν αναφέρει περί προσδιορισμού καί επιστρο

φή; τοΰ άνήκοντο; εί; τήν έξαγομένην ποσότητα τέλους. — Ό 
παλαιός νόμο; δέν έφορολόγει τά δευτέοαν άπόσταξιν ύφιστά- 
μενα οίνοπνευματοΰχα ύγρά,οταν άποδεδ-ιγμένω; ύπεβλήθησαν 

προτερον εις το δικαίωμα τούτο- όνέοςνόμο; τα φορολογεί, άφοΰ 
έχει ώ; βάσιν τήν χωρητικότητα τών δοχείων.—Θέλει, έντός 
τής ένικυσίας φορολογικής περιόδου, ό οίνοπνευματοποιό; τή; Α' 
κατηγορίας, προμηθευόμενος τά άναγζαία μηχανήματα, νά ά- 
ναβή είς τήν Γ’ κατηγορίαν: ’Οφείλει (άρθρ.4) νά πληρώση τούς 

φορου; καί τών δύω κατηγοριών.— Θέλει ό οίνοπνευματο- 
ποιος τής Β' κατηγορίας, έλαττώνων τά μηχανήματα. του, 
νά καταβή εις τήν Α' κατηγορίαν ; ’Οφείλει νά πληρώση έπί
ση; του; δύο αύτών φόρου; (άρθρ. 4, έδ. β').—Τί δέ νά 

εϊπη τις περί τής φορολογική; κλίμακο; τή; Β' κατηγορίας; 
1 δρ. κατ’ οκάνχωρητικότητο; άν ό άνακαθαρτήρ αύτής Οερ- 
μαίνηται διά πυρό;, 2 δρ. άν δΓ άτμοΰ, καί 4 δρ. άν έργά- 
ζηται δίηνεκώ;. Μήπω; άτμό; άνευ πυρό; καί οινόπνευμα 

κνευ θερμαντικών άτμίδων ; Πόσαι έορταί, πόσαι νύκτες, πό
σα·. ώραι καί πόσαι επισκευαί δύνανται νά τροποποιήσουν τον 
όρον τοΰ διηνεκούς ;

Το ποινολόγιου τοΰ νόμου μαρτυρεί τήν νευρικήν συγκίνη- 
σιν τής συλλήφεω; αυτού. ΤΙ Β’ κατηγορία τής οινοπνευμα
τοποιία; διακρίνεται από τή; Α' ιδίως έκ τών τελειοτέρων μη

χανημάτων, τά όποια έχει. Και' όμω; άλλοίμονον είς τού;
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οίνοπνευματοποιούς τής Β' κατηγορίας, ών τά μηχανήματα 
είναι τοσοϋτον τέλεια, ώστε δύνανται να χρησιμεύσω σι πρός 
κατεργασίαν καί αμυλωδών ύλών. Ιδού μηχάνημα
Chaniponnois, τό όποιον δύναται νά χρησιμεύση καί διά σακ
χαρώδεις καί δι ’ αμυλώδεις ύλας. Ό νόμος λέγει άφ ’ ενός 

είς τούς οίνοπνευματοποιούς τής 13' κατηγορίας «προμηθευ-
Οήτέ το» καί άφ’ετέρου πρός τόν οικονομικόν έφορον «κατα
δίκασαν αυτούς!» Καί περί τίνος, νομίζετε, πρόκειται; Πρό- 
στιμον 1000 δραχμών!—’Ανακαλύπτεται έν τή κατοικία 
των, έν ή συνήθως έχουν καί τά εργοστάσιά των οί οίνο- 
πνευματοποιοί τή; Α' καί 13' κατηγορίας, σίτος διά τάς οι
κογένειας των, κριθή διά τά κτήνη των; Ιϊρόστιμον 1000 
δρ. ! Άλλ’ έστω· οί οίνοπνευματοποιοΐ τής Β' κατηγορίας 
έλαβον κατά τό άρθρ. 8 τοϋ νόμου τήν άδειαν νά άναμιγνύωσι 
μετά τών σακχαρωδών ύλών των κριθήν μέχρι; 6 τοϊ; °/0. 
Είσήγαγον μίαν όκάν πλειότερον; Ιϊρόστιμον ί 000 δρ. ! Πα- 
ραλείπω τούς διπλασιασμούς τοϋ έπιβαλλομένου συγχρόνως 

κατ' αύτών φόρου τής Γ' κατηγορίας.
Μεταξύ πολλών περιπτώσεων, ή άναφερομένη είς τούς πο- 

τοποιούς είναι βεβαίως ή άφελεστέρκ. Ένφ ό νόμος (άρθ. 1 
έδ. β’) φορολογεί αυτούς ώς οίνοπνευματοποιούς τής Α'κα- 
τηγορίςς, έντελώς δέ σιωπά περί αυτών έν τή επιβολή τής 

φορολογία; επί τών οινοπνευματοποιίαν τής Β ' κατηγορίας, 
τούς ύποχρεοΐ κατόπιν (άρθρ. 4), αν θέλωσι νά μεταβκλωσι 
κατηγορίαν, νά αύξήσωσι τά μηχανήματα των η νά προσθέ- 
σωσι νέα, νά έπιδώσωσι δήλωσιν προς τον οικονομικήν έφο
ρον, όπως λάβωσι τήν άδειαν παρ’ αύτοϋ. Πρός τί, άφοϋ ό 
νομ.ο; δεν γνωρίζει ποτοποιους Β κατηγορίας καί δέν έπιβάλ- 
λει παρά ένα μόνον φόρον είς αυτούς; Μή νομίση δέ τις, οτι 
πρόκειται περί απλής ακυρολεξίας, διότι οί μή συμμορφούμε- 
νοι πρός αύτήν ποτοποιοί τιμωρούνται διά προστίμου 10U0 
δρ. καί διά τοϋ οκταπλού τοϋ διά τής μή νέας δηλώσεω; άπο- 

κρυπτόμενου φόρου ! Ποιου φόρου ;
Παραλείπω τήν διαδικασίαν τοϋ τοιούτου ποινολογίου (άρθ. 

1 1 τοϋ νέου νόμου καί 33 τοϋ παλαιού). ’Αρκεί τό εξής
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δείγμα, ΐνα δώσγ, τήν γενικήν έννοιαν. ΙΙθωώθη ό οίνοπνευ- 
ματοποιό; έν τώ πρώτω βαθμφ τής δικαιοδοσίας ; Δύναται ό 
δεύτερος βαθμός. τον όποιον κρατεί είς χεΐράς του ό υπουρ
γός τών οικονομικών, νά καταδικάση τόν άθωωθέντα είς τό 
πείσμα θεμελιώδους τοϋ ποινικού δικαίου αρχής. ’Εν τοιαύτη 
τή; νομοθεσίας διασκευή δέν πρόκειται πλέον περί δικαιοσύ
νης, αλλά περί δύο άντιδίκων, έκ τών όποιων ό ασθενής άφί- 

νεται έρμαιου εί; τόν ισχυρόν.
Δέν έχω σκοπόν νά είσέλθω είς τάς λεπτομέρειας τών δια

φόρων έπί τοϋ οινοπνεύματος φορολογικών συστημάτων, έπ’· 
τής χωρητικότητος τών άμβίκ.ων, έπί τοϋ οίνοπνευματοποι- 
ουμένου φυράματος διά τών ρευστοποιούντων αύτό αγγείων, 
επί τών πρώτων ύλών, έπί τοϋ παραγομένου Οινοπνεύματος, 
επί τοϋ μονοπωλίου κλπ. Αλλά βεβαίως ό νομοθίτης δέ- εξε- 
λεξατο τόν καταλληρότερον συνδυασμόν αύτών, παραδώσας 
τήν οίνοπνευματοποιητικήν βιομ.ηχανίαν είς τόν ανταγωνισμόν 
μεταξύ δύο τόσον αντικειμένων φορολογιών, τής έπί τής χω
ρητικότητος καί τής έπί τοϋ παραγομένου προϊόντος. Πόσον 
άρμονικώτερον συνεδύασαν έν Γερμανία τά συναφή συστήματα 
τής χωρητικότητος τών κάδων τής ζυμώσεως, διά τό έξ αμυ
λωδών ύλών οινόπνευμα, καί τής χωρητικότητος τών άμβί- 
κων καί φυραματικών αγγείων, διά τό έκ σακχαρωδών ύλών!

Πολλά ήδύνατο νά εί’πη τις περί τή; έπί τή χωρητικότητι 
τών άμβίκων καί άνακαθαρτήρων φορολογία; τών οινοπνευ
ματοποιίαν τής Α' καί Β' κατηγορίας. Ώ; τήν έύήφισεν ό 
νομοθέτης, έλησμόνησε τήν κυρίαν αύτής βάσιν, τόν χρόνον 
δηλαδή, καθ’ ον ή έργασία των διαρκεϊ. Τί θά εί'πη φορολο
γία τών οίνοπνευματοποιών αγγείων, όταν ταϋτα δέν έβγά- 
ζωνται ; "Οταν τό μέν έργάζηται καθ ’ όλον τό έτος, τό δέ 
κατά ένα μήνα, ποια δικαιοσύνη επιβάλλει ΐνα φορολογών- 
ται εξίσου : Δύνανται ταϋτα νά είναι ελάχιστα δια τήν νο
μοθετικήν σοφίαν, δέν είναι όμως καί δια τήν βιομηχανικήν 
οικονομίαν. Ηδύνατο ό πρωθυπουργός, είσάγων τό τοιοϋτον 
φορολογικόν σύστημα, νά ώφεληθή πολύ έκ τής γερμανικής 
πρακτικής. <-)ά έβλεπε π. χ. έν αύτή, όσον άφορα τους άμ-
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βικζ;, ότι ο χρόνος της έργασίας i'j/ερώ; έξαζριβοΰτζι διά 

τής έν τή άργίζ των παραδόσεως τών σκεπασμάτων αύτών 
είς τήν δημοτικήν άρ/ήν. Διζτί έλησμ-όνησε τούς δημάρχους ;

Κατ’ άκρίβειαν ή κζτζ τόν παλαιόν νόμον ολοσχερής ζζί 

ζζτζ τόν νέον νόμον μέχρι χωρητικότητας 130 όκ. άτέλεια 
τών άμβίκων είναι ψευδής άντίληψις τοΰ έν Γζλλίζ ίσχύον- 

τος θεσμού, καθ' ον έπιτρέπεται είς τού; γαιοζτήτας ή έζ τών 
σακχαρωδών χαρτών τών ίδιων εαυτών κτημάτων παραγωγή 

οινοπνεύματος πρό; χρήσιν των (bouilleurs tie Cm)· άμα τό 
είσζγζγωσιν εί; εμπορίαν, καταλαμβάνεται ύπό τής φορολο
γίας- Ό ίδιος θεσμό; άπαντζτχι ζζί έν ’Ιταλία, όπου τό δι

καίωμα τοΰτο προσδιορίζεται μέχρι 50 λιτρών ένιαυσίως. 
Πώς κατωρθώθη νά άπωλεσθή ή περί ίδιων κτημάτων, ίδιων 

καρτών ζζί ίδιας χρήσεω; 3ζ-ις 
αίνιγμα, έζτός άν κρύπετζί τ·. ύτό τήν τράπεζαν, όπερ, 
τρόπω δι'οιζεΐται ή Ελλάς, δεν είναι κζί έζ τών μζλα ανέ

ϋΰ γαλλικού θεσμού είναι 
Γην τράπεζαν, έν ώ

φικτων.
"Ινα κρίντ, τι; τήν σημασίαν τοΰ εμφυλίου πολέμου, όστις 

ύπό τόν ίκτεθέ/τζ φορολογικόν στ/δ^ασμόν απειλεί τήν οι

νοπνευματοποιίαν τής Έλλάδο;, αρκεί νχ φζ/τασθή άφ ’ ενός 
τήν παράταξιν τών φορολογούμενων οινοπνευματοποιίαν, έν 

τή όποια τό κινδυνωδέστερον σημεϊον κατέχει ή Γ’ κατηγο
ρία αύτών, έφ' ύ ζζί τό ζρθρ. 14 τοΰ νόμου τή δίδει ενός 
[Ληνός προθεσμίαν ί-ζ ζποσυρθή τοΰ άγώνος, ζζί άφ'ετέρου 
τήν παράταξιν τών μή φορολογούμενων ζμβιζούχων. Έν 
Γζλλίζ ό άριθμός τών έξ ιδίων γαιών οίνοπνευαατοποιών άνέ- 
βζινεν είς 278,132 τώ 1876. Υποτιθεμένου οτι ζζί παρ, 

ήμϊν μόνοι οί γζιοζτήτχι επιδίδονται είς τήν οινοπνευματο
ποιίαν τών άμβίκων 150 όκ., ιδού χναλόγως τοΰ πληθυσμού 
τη; ή Ελλάς, έν τώ τουλάχιστον ΐσω πρό; τήν Γαλλίαν κ.ζ- 

τζμερισμώ τών γαιών τη;, παρζδεδομένη εί; τήν δ.ζθεσίν 
10,331 οίνοπνευσ.ζτοποιών ! Μεθ’όλα; τά; προφυλάξεις ζζτζ 
τή; δολιεύσεω; τοΰ σχετικού νόμου έν Γζλλίζ, τ ', ύπό τών τοι
ούτων οίνοπνευαατοποιών παραχθέν οινόπνευμα τώ 1 872 ύπερέ- 
βητά 45 έκατομ. λιτ. απέναντι 1 42 έζζτ. λιτ., τάς όποια; πζρή-
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γαγεν ή επαγγελματική οινοπνευματοποιία. Ή άναλογία εί. αι 
31.27 τοϊς °/0- Μεταξύ τών 86 νομών τή; Γαλλίας εις 3 1, δύ- 

ναταίτις νζ εϊπη, κυριαρχεί ή οινοπνευματοποιία τών γαιοκτη- 
τών καίείς13ήτών κυρίως ίπαγγελιζατιών. 'Γψ 1886 ό υπουρ
γός τών Οικονομικών ζ. Sildi-Carnot, προτείνων. τόν περιο
ρισμόν τή; άτελείζ; τών γαιοζτητών οινοπνευματοποιίαν εί; 
μόνον 25 λίτρα; οινοπνεύματος ένιαυσίως, ύπελόγιζεν είς 20 

έκατομ. φρ. τό έζ τοΰ μέτρου τούτου δυνάμενον νζ προζύψη 
νέον έσοδον τοΰ κράτους. Άναλόγω; τοΰ πληθυσμού της ή 
Ελλάς ήδύνατο έκτη; πηγής ταύτης νζ άποβλέψη εί; δημό

σιον έσοδον 1 */.,  εκατομμυρίου.
Όταν άναλογισθή τι;, ότι έν γένει έκ τοΰ φόρου τοΰ οι

νοπνεύματος είσπράττοντζι ένιαυσίως έν Ρωσσίζ 615 έκατομ. 
φρ-, έν Άγγλίζ 500 έκατ., έν ταϊ; ΊΙνωμέναι; ΙΙολιτείαις 
400 έκατομ., έν Γαλλία 260 έκατομ., εύλόγως ήδύνατο νά 
άπορήση πώς ούδέ εϊς *[ 2 έκατομ. κατορθόνει νά ζποβλέψη 

ή Ελλάς. 'Οταν, κατά τόν Stour in, καθ’ έκαστον κάτοι
κον αί δημόσια’. από τοΰ οινοπνεύματος εισπράξεις άναβαίνουσι 
κατά μέσον όρον εί; φρ. 13 έν Άγγλίζ, 11.80 έν ’Ολλαν
δία. 7.50 έν ταΐς ΙΙνωμέναι; ΙΙολιτείαις. 0.35 έν Γαλλία, 
6.40 έν Ρωσσίζ, 3.65 έν Βελγίω, 1.75 έν Γερμανία, 1.11 

έν Αυστρία, διατί έν Έλλάδι νά είναι μόνον λεπτά 21 ; Έκ 
τών άνωτέρω αριθμών δέν πρέπει νά συναγζγη τι;, ότι όσω 
πλειότερα εισπράττει ή έπιζράτεια άπό τόν φόρον τοΰ οινο

πνεύματος, τόσω πλειότερον ό λαό; αυτή; οίνοπνευματοποτεϊ. 
Γνωστόν είναι έκ τή; καταστατικής, ότι κατά μέσον όρον ή 
ένιαυσία καθ’ έκαστον κάτοικον κατανάλωσες οινοπνεύματος 
άναβαίνει είς 10 λίτρα; έν Γερμανία, 8 έν Δανία, 5 έν Βελ
γίω, 3.83 έν Γαλλία, 3.32 έν Ρωσσίζ, 2.67 έν Άγγλίζ.
Ένώ λοιπόν ό γερμανό; οίνοπνευματοποτεϊ 2 φορά; πλειό
τερον τοΰ γάλλου ζαί 3 φορά; πλειότερον τοΰ ζγγλου, 
φορολογείται εί; τό όγδοον τοΰ ζγγλου ζαί εί; τό τέταρτον 

τοΰ γάλλου περίπου.
Ή κυρία βζσις τών μεγάλων άπό τοΰ οινοπνεύματος δη

μοσίων εισπράξεων οφείλεται ιδίως εί; τήν φορολογικήν μο-
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νάδα. Καθ ’ έκατόλιτρον ό φόρος τοϋ οινοπνεύματος άναβαίνει 
έν ’Αγγλία εί; φρ. 477.19, έν ταΐς Ήνωμε'ναις IΙολιτείαι; 
είς 245.36, (μ«τχ τόν πόλεμον τής ένώσεως είχεν άναβή 
είς 545.20), καί έν Γαλλία εί; 156.25. Βεβαίως τοιαϋται 
φορολογικαί μονάδες είναι έκανα·, νά προξενήσωσιν εκπλ.ηξιν. 
Έφ’ έκάστη; λίτρας οινοπνεύματος φόρος 6 δρ. έν ’Αγγλία! 

Έν τούτοις αί 2 δρ. τής γαλλικής φορολογίας δέν άπέχουσ·. 
πολύ τής 1 δρ., τήν όποιαν έψήφισεν ό έλλην νομοΟετης 
τή 28 μαίου 1887 κατ’όκάν διά τήν Γ' κατηγορίαν τής 

οινοπνευματοποιίας. Καί μολονότι ή καταστατική δέν έβε- 
βαίωσεν άκόμη έν Ελλάδι τό ύφ’ έκάστου κατοίκου αύτής 

ένιαυσίως κατά μέσον όρον καταναλισκόμενον οινόπνευμα, ύπό 

πασαν έ’πούιν I λίτρα κατά κεφαλήν δέν δύναται νά Οεωρηθή 
ύπερβολικό; αριθμός. ΌΉν πρός 2 δραχ. ό φόρος κατά τό 

γαλλικόν σύστημα, ιδού δημόσιον έν Έλλάδι έ'σοδον 4.374, 
400 δραχ. κατ’έτος. Καταβιβάσατε τόν φόρον εΐ; 1 δραχ. 
καί ιδού πάλιν πλέον τών 2 έκατομμυρίιον. '(5 ειδικό; ούτος 

ύπολογισμό; δύναται νζ καταταχΟή είς τήν τελευταίαν βαθ
μίδα τής επομένης αναλογικής κλίμακος έπί τών άπό τοϋ οι
νοπνεύματος εισπράξεων έν άλλαις έπικρατείχις. Άναλόγως 
τοϋ πληθυσμού τη; Οά είσέπραττεν ένιαυσίως ή Ελλάς κατά 
τό άγγλικόν σύστημα 28.4 έκατομ. φρ., κατά τό γαλλικόν 
13.8 έκατομ. κατά τό βελγικόν 7.9 έκατομ., κατά τό γερ
μανικόν 3.8 έκατομ. κατά τό αύστριακόν 2.4 έκατομ.

Δέν είςεύρω αν ύπάρχη άλλη φορολογία, έν τή όποια ή 
ηθική νά συνδέηται τόσον στενώ; μετά τής φορολογικής τέ
χνης. όσον ή έπί τοϋ οινοπνεύματος. Είναι δηλητήριο·; τόσον 
ελκυστικόν καί συγχρόνως τόσον καταστρεπτικόν! ΊΙ παρα
τηρούμενη έκλυσις τών ηθικών, πνευματικών καί σωματικών 
δυνάμεων, έν τή όποια διαπρέπει ή χρυσή νεολαία καί τόσον 
έκ τοϋ παραδείγματος της κινδυνεύει ή σιδηρά νεολαία, οφεί

λεται κατα μέγα μέρος είς τάς καταστροφής, τά; όποια; τό 
οινόπνευμα, άπό γενεά; είς γε?·άν, δημιουργεί. 'Όσον πολλά- 
πλασιάζεται ή κατανάλωσι; αύτοΰ, τόσον αύξάνει τό έγκλημα 
χαί ή παραφροσύνη. Έκ τών προσημειωθ,έντων κρατών Οά 

λάβω έν παραδείγματι τά παριστώντα τήν μείζονα κατανχ- 
λωσιν οινοπνεύματος, καί τά σχετικά αύτοϊς διδόμενα τής 
πρό; τό εσχάτως συγκροτηΟέν Διεθνές έπί τοϋ άλκοολισμοϋ 
Συνέδρων έκΟέσεως τοϋ κ. Υνι,τηύ». Γερμανία: I έργοστά- 
σιον οινοπνευματοποιίας πρός 928 κατοίκους τώ 1887, κατά· 
δικοί έπί έγκλήμασι 329,968 τώ 1882 καί 356,357 τώ 
1887 φρενοβλαβείς έν ΙΙρωσσίζ 55,088 τώ 1871 καί 66,345 
τώ 1880, έν Σαξωνία 5,275 τώ 1871 καί 7,29 4 τώ 1885. 
—Δανία: 3,492 οίνοπνευματοπωλεϊα τώ 1860 καί 10,105 

τώ 1880 (1 πρό; 194 κατοίκους), κατάδικοι έπί έγκλήμασι 
12,520 τφ 1875 καί 18,212 τώ I 880, φρενοβλαβείς 3,88 4 
τώ 1870 καί 5,86.5 τώ 1880. — Βέλγων: 136,000 οίνο
πνευματοπωλεϊα (I πρός 43 κατοίκους) αύξήσαντα άπό τοϋ 
1862 — 1 880 κατά 4 4 τοΐς °/θ, κατάδικοι έπί έγκλήμασιν 
99.165 τώ 1872 καί 168,230 τώ 1887, φρενοβλαβείς 

8,240 τώ 1868 καί 10,020 τώ 1878.
Βεβαίως δέν δύναται τι; μετά μαθηματική; άκριβεία; νά 

όρίση τήν άναγκαίαν σχέσιν μεταξύ τοϋ οινοπνεύματος, τοϋ 
εγκλήματος καί τής παραφροσύνης, άλλ’ οι άνωτέρω αριθμοί 
είναι έξόχω; ενδεικτικοί. Ιίόσον διαφέρει ή έννοια τών αριθ
μών τή; Νορβηγίας! ΚαταργηΟείσης, λέγει ό Bt’Ocll, τής 
δι ’ άμβίκων φορολογία; τοϋ οίνοπν'ύμ.ατος τώ 18 40, ή μέση 
κατά κεφαλήν κατανάλωσι; αύτοΰ άπό 8 λιτρών τώ 1833 

κατέβη εί; 5 τώ 1843, είς 3.15 τώ 185 4, εί; 2.8 τώ 
1873, εί; 1.4 τώ 1887. Τά οίνοπνευματοπωλεϊα άπό 1,107 
τώ 1879 κατέβησαν εί; 909 τώ 1888, οί κατάδικοι έπί έγ- 

κλήμασιν άπό 3,593 τώ 1882 εί; 2.803 τώ 1885, οί φρε- 
νοβλαβεϊ; άπό 761 τώ 1884 εις 703 τώ 1887. — Ιίόσον 
ώ:αϊον τό κατόρθωμα τοϋ Mathew, όταν εί; άνθρωπο; αύτό; 
έκίνησε σταυροφορίαν κατά, τοΰ λ.υμαινομένου τήν πατρίδα 

του οινοπνεύματος ! Ύπό τήν επιρροήν τοΰ ισχυρού κήρυγμα" 
τό; του, άπό 322 έκατομ. έκάτολίτρων, τά όποια κατηνκ- 
λισκεν ή Ίρλναδία τώ 1838, κατέβη εί; 283 τώ 1839 εί; 

193 τώ 18 40, εί; 168 τώ 1841.
Έζ όσων ήδη εξέθεσα δύναται έκαστος νά συναγάγη πό
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σον έζοχος φορολογική ύλη είναι τό οινόπνευμα. «Δέν υπάρ
χει.. λέγει ο llochard, νομιμότερο; φόρο; εκείνου όστι; βαρύ
νει τό ελάττωμα, συγχρόνως είναι καί σωτηριωδέστερος" έάν 
ή κατανάλωσι; μένη ή αΰτη, κερδίζει ό δημόσιο; θησαυρός- 
έάν έλαττοϋται, κερδίζει ή δημοσία ύγιεία.»

'Όταν τό Αγγλικόν Κοινοβούλιο·? έπί τή προτάσει τοϋ 
Γλάδσ τωνος τω 1860 άνεβίβαζε τόν φόρον τοϋ οινοπνεύματος 
άπό φρ. 385.87 εις 477.16 κατά έκατόλιτρον, ή έν Αγγλία 

κατανάλωσι; αύτοϋ άπό 787,760,000 λίτρων τω 1852 άνέ
βη εί; 906,000,000 τώ 1885, άναβιβάσασα τά; άπ ’ αύτοϋ 
δημοσία; εισπράξεις άπό 301 έκατομ, φρ. τφ 1852 είς 476 

12 έκατομ. τφ 1882, εί; πιρίπτωσιν καθ’ήν έν τη αύτή 

περιόδφ ή κατανάλωσι; τών υγιεινών εφοδίων τη; ζωή; έλαβε 
πολύ μείζονα; διαστάσεις- ή τοϋ οίνου άπό 288,148 έκατό- 
λιτρα άνέβη εί; 624,977, ή τοϋ κακάου άπό 1,512,000 χι
λιόγραμμα εί; 6,624,000, ή τοϋ τείου άπό 24,810,000 εί; 
82,734,000 κλπ. ΊΙ γλώσσα τών έπί τοϋ πληθυσμού μέσων 

όρων είναι ένδεικτικωτέρα, διότι κατά προϊοϋσαν πρόοδον άπό 
τοϋ 1852 μέχρι τοϋ 1885 ή καθ’ έκαστον κάτοικον τη; Αγ
γλία; ένιαυσία κατανάλωσι; ήλαττώθη μέν έπί τοϋ οίνοπνεύ- 
ματο; άπό 2.86 λιτρών εί; 2.49,ηΰξησε δέ έπί τοϋ οίνου άπό 
1.01 λιτ. εί; 1-72, τοϋ κακάου άπό 51 γραμ. εί; 190, τοϋ 

τείου άπό 898 γραμ. εί; 2,278, έξ ούπερ καί τό φιλανθρω
πικόν έν ετει 1882 κήρυγμα τοϋ Γλάδστωνο; πρό; τόν ’Αγ
γλικόν λαόν, ότι «ή κατανάλωσι; τοϋ τείου βαδίζει μετά το- 
σαύτη; σταθερότητο;, ώστε, έάν μίαν ημέραν τό οινόπνευμα 
εύρη τόν αύθέντην του, βεβαίως τό τέϊον θά είναι ό νικητής 
του».

Εθιξα έν τοϊς ανωτέρω διάφορα θέματα τή; θεωρητικής 
καί ε’φηρμοσμένη; επιστήμη;. Έγκειται είς τόν χαρακτήρα 

τών φορολογικών ζητημάτων ή γενική έρευνα τή; κοινωνική; 
αρμονία;. Δυστυχώ; εί; τάς χεϊρα; τή; κυβερνώση; τήν Έλ 
λάδα σχο/.ή; ή αρμονία αΰτη είναι χίμαιρα. Δέν ήτο δυνατόν 

ό φόρο; τοΰ οινοπνεύματος νά έχη διάφορον πρό; τά λοιπά 
έργα τη; τύχην. Ένφ ίν iWy.·.· έπικρατείαι; συμβαδίζουσιν 

’πΐ τοϋ οίνοπνεύματο; αί έκ πρώτη; όψεω; ακραι εναντιότη
τες, τά μεγάλα δηλαδή έξ αύτοϋ μέχρι τοϋ τετάρτου καί 
επέκεινα τοϋ προϋπολογισμού έσοδα διά τήν δημοσίαν οικο
νομίαν καί ή μάλλον αύστηρά πρόνοια κατά τή; καταχρή- 
σεω; αύτοϋ διά τήν δημοσίαν ύγιείαν, έν Έλλάδι ή φορολο
γική έπί τοϋ οίνοπνεύματο; νομοθεσία άπέληξεν εί; τρία άπο- 
τελέσματα τά εξής: καταστροφή τή; σπουδαία; οΐνοπνευμα- 
τοποιητικής βιομ.ηχανία;, ματαίωσες σημαντικωτάτου έξ αύ
τή; πόρου τοϋ δημοσίου θησαυρού καί αχαλίνωτο; έξόρμησι; 

φοβερωτάτου έχθρού άνά μέσον τή; κοινωνία;.
Νά πληροϋται ό δημόσιο; θησαυρό; καί συγχρόνως νά προ- 

άγηται ή κοινωνική εύεξία, είναι τέχνη, τή; όποια; τήν ζύμην 
ούδέποτε θά χωνεύσουν οί άνθρωποι τή; κυβερνώση; τήν Ελ
λάδα σχολή;. Έπί πόσων θεμάτων είναι χωλή αΰτη ! Τό 
δεινότερου είναι, ότι δέν έχει συνείδησιν τή; θέσεώ; της. Ιΐέ- 
ριξ αύτή; πλανάται, φανερώ; ή λεληθότως, ήμερόβιον χάος. 
Ελπίζω, ότι τοϋτο δέν θά προεξοφλητή τό μέλλον τή; Ελ
λάδος, άλλ’ ότι άπ’ εναντία; θα χρησιμεύση εί; νέου; όρίζον-

.ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΕΜ110ΡΙ0Ν ΚΑΙ ΝΑΪΤ1ΛΙA BAPNHS

Έκ τής έν τή αΕφημέριοι τή; Κυοερνήσιως» δημοσιευΟείσης άπο
Ιουνίου 1889 έκθέσεως τοϋ έν Βάρνη προξενείου τής Ελλάδος? 

πληροφορούμεΟα τά έξης περί τοϋ εξωτερικού έμπορίου καί τής ναυ
τικής κινήσεω; τοϋ ιδιαιτέρως σημαντικού τούτου τμήματος τής Βουλ
γαρίας :

Ό λιμήν τή; Βά.ρνη; είναι ό σπουδαιότερο; πάντων τών 
κατά τήν Μαύρην θάλασσαν λιμένων τή; Βουλγαρίας, εξα

κολουθήσει δε τοιαύτη; ών σημασία; μέχρι περατώσεω; τή; 
σιδηροδρομική; γραμμή; 1 Ιύργου-Ύαμπόλεως-Σούμ.λα;, οπότε 
ό λιμήν Πύργου προσκτήσεται άνωτέραν σπουδαιότατα καί ώς 

πρός τήν εισαγωγήν καί ώ; πρό; τήν έξαγωγήν, καί μέχρι τή; 
κατά τήν Τζερναβόδαν γεφυρώσεως τοϋ Δουνάβεω:. δι’ ή; 
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καί ή ύπολειπομένη ώς ταχυδρομικού σημείου έπικαιρότης τής 
Βάρνης έζλείπει.

IIso τή; συνενώσεως τών πρός τήν Κωνσταντινούπολή ζαί 
Θεσσαλονίκην σιδηροδρόμων, ώς γνωστόν, ή ταχυδρομική ύπη
ρεσία ’Ανατολής καί Ευρώπης διήρχετο διά Βάρνης, μετά 
τήν ενωσιν τών γραμμών τούτων ή εξυπηρετούσα τήν ύπηρε- 
ρεσίαν ταύτην άτμοπλοϊζή γραμ.μ.ή, ή δίς τής έβδομάδος έκ- 
τελούσα πλούς μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως καί Βάρνης, έπαυ
σε ζαί έπανελήφθη μέν μετά τινα χρόνον χάριν τής συγκοι

νωνίας τής Ρουμανίας καί τών άνατολιζωτέρων χωρών τής 
Αύστροουγγαρίας, άλλ’ έβδομαδιαίως. Ή γραμμή αύτη εξυ
πηρετείται διά τής ένταύθα προσεγγίσει»; τών ατμόπλοιων τού 
Αύστροουγγριζοϋ Δόϋδ τής γραμμής Κωνσταντινουπόλεω;-Δου· 
νάβεως. Διά τής κατά τήν Τζερβανόβαν γεφυρώσεω; τοϋ Δου- 
νάβεως, καί έάν μάλιστα ή έν Ουγγαρία έλάττωσις τών διο
δίων έπεζ-.αθή καί έπί τών σιδηροδρόμων τής Ρουμανίας, ή 

νΰν ταχυδρομική γραμμ.ή Βάρνης παύει, καθ' οσον ή πεντά
ωρος ύπερ τής Βάρνης διαφορά θαλασσίου πλού καλύπτεται 
ύπό τού ταχύτερου καί άνετωτέρου σιδηροδρομικού τζξ'ϊδίου, 
τοϋ μή διακοπτόμενου πρό; διάβασιν τού Δουνάβεως, ώς συμ
βαίνει νΰν έν Γιουργε’βω, καί ύπό τής έν Κωνστάντσζ άκόπου 

καί ασφαλούς έπιβιβάσεω; έπί τοϋ άτμοπλοίου έν ώρα χειμώ- 
νος, ήτις καθίσταται προβληματική ζαί ανέφικτος έν Βζρνη, 
ής ό όρμος προσβάλλεται ύπό των ΒΑ ανέμων.

Μετά τήν συμπλήρωσήν τών άνω μνημονευόμενων έργων ό 
λιμήν τής Βάρνης θέλει μέν άποβζλει τήν θέσιν τοϋ πρώτου 

τής Βουλγαρίας λιμενος, άλλ’ έσεται ούχ ήττον ό λιμήν μιας 

τών έμπορικωτάτων τής ήγεμονίας πόλεων, τής δευτερευού- 
σης τοϋ κράτους, τής έζλεχθίίση; διά τήν θερινήν ζαί φθι
νοπωρινήν διαμονήν τοϋ ήγεμόνος ζαί χρησιμευούσης άφ’ ενός 

ώ: σημεϊον συγζ-ντρώσεω; τού πλείστου τών προϊόντων τής 

παραγωγής τής ΒΑ Βουλγαρίας ζζί άφ' ετέρου ώς ορμητή
ριο·? τής πρός τ> έσωτερικόν τής Βουλγαρίας έξαπλώσεως τοϋ 
πολιτισμού καί τής εισαγωγής τών παρακολουθημάτων τής 
ευημερίας.— ’<) συνημμένος πίνας της ζινήσεως της έμπορικής 

ναυτιλίας άπό τοϋ 1880—1888, άποδείζνυσιν, ότι ή έμ- 
πορική κίνησις τής πόλεως ταύτης μικρόν έπηρεάσθη ύπό τών 
πολιτικών μεταβολών κζί ύπό τής έπικρατούσης ένταύθα πο

λιτικής έκζρεμότητος, ή δέ παρατηρούμενη μικρά σχετιζώς 
διακύμανσις οφείλεται είς τήν αύξομείωσιν τής γεωργικής πα
ραγωγής τής χώρας ζαί είς τήν τοϋ ποσού τών πολεμικών 
προμηθειών τής Κυβερνήσεως. Έκ τοϋ πίναζος τούτου πάρε- 
λείφθη ή ύπό τουρκικήν σημαίαν ναυτιλία, ώς μικρά καί μή 

παρουσιάζουσα μεταβολής, ένασχολουμένη άποζλειστικώς είς 
μεταφοράν τών προϊόντων τής τουρκικής αυτοκρατορίας, ξυ
λείας ζαί δημητριακών. Τουρκικήν σημαίαν έφερε τό μικρόν 
άτμόπλοιον «Δαμασκηνή», τό νυν άντικατασταθέν ύπό τοϋ 
μεγαλειτέρου ύπό ελληνικήν σημαίαν «Κύμη», τό έργασθέν 

μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως καί τών λιμένων τής Βουλγαρίας’ 
τουρκικήν σημαίαν φέρουσι καί τά τακτικά; γραμμάς τηρούν- 
τα μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως ζαί Βάρνης ατμόπλοια τής 
έταιρίας τοϋ Αιγαίου, άτινα ήρξαντο τούς ενταύθα πλούς κα'ς 
προσεγγίσεις άπό τής διακοπή; τή; γραμμή; τών ρωσσιζών άτ· 
μοπλοίων κατά τό 1886, ότε έγκατέλειψαν τήν Βουλγαρίαν 

οι Ρώσσοι πρόξενοι.
ΊΙ ελληνική σημαία αντιπροσωπεύεται, εί; τήν ενταύθα έμ- 

πορικήν κίνησιν, κυρίως ύπό'τής ιστιοφόρου ναυτιλίας, μετά- 
φερούσης ενταύθα, ώ; ζαί τζ ύπό άλλας σημαίας ιστιοφόρα, 
άλατα ιταλικά, πετρέλ.αια ρωσσιζά καί χαρούπια, παραλαμ- 
βανούση; δέ ίντεϋθεν δημητριακούς καρπούς διά τούς ιταλι
κούς ώς έπί τό πλεΐστον λιμένας. Κατά τά τελευταία έτη ή 
ήμετέρα ίστιοφόρος ναυτιλία είργάσθη μετά τοϋ οίκου Sivacil- 

lllgil e Asserelo, τοϋ κυρίου τής έμπορικής ταύτης επωνυ
μίας ζ. Giovanni Β. Asserelo, έπιτίμου ύποπροξένου τή; Ι

ταλίας, προτιμώντος τήν ήμετέραν πάσης άλλης ιστιοφόρου 
ναυτιλίας. ΤΙ ίστιοφόρος ναυτιλία δέν δύναται νά έξυπηρε- 
τήση τό είδος τοϋ εμπορίου, όπερ μετέρχονται οί ήμέτεροι έν
ταύθα έμποροι, οΐτινες ένεκα τούτου μεταχειρίζονται τήν άτ- 
μήρη ζαί σπανίως τήν ιστιοφόρο·?. Τά ολίγα ελληνικά ατμο
κίνητα, τά έργασθέντα ένταύθα, άνήκουσιν είς τού; κ. 11.



ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΒΑΡΝΗΣ 415414 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΗΕίίΡΙΙΣΙΣ

Βαλλιάνον, Φώσκολον καί Μάγκόν καί Θεοφιλάτους, τά τοϋ 

πρώτου δέ. τά καί πλείονα, παρέλαβον δημητριακούς καρ
πούς δι’ ’Αγγλίαν. τά δέ λοιπά διά διαφόρους λιμένας.

Τά αυστριακά Λόύδ, πλήν τή; διακοπείσης ταχυδρομικής 

υπηρεσίας, ησχολήθησαν καί άσχο/οϋνται εις τύ εισαγωγικόν 
έμπόριον αποικιακών, μετάλλων καΐ προϊόντων πρωτίστως 

αυστριακή; προελε-.'σεως καί παραγωγή;, άπεκόμισαν δ’ εντεύ
θεν διά Κωνσταντινούπολιν καί Ευρώπην άλευρά, όσπρια, σι
τηρά, δέρματα, έρια, ζώα, πτηνά καί ώά. Τά αύτά είδη, 
άτινα καί διά τών αυστριακών εΐσήχθησαν, άλλων όμω; προε

λεύσεων, μετέφερον ένταϋθα τά επίση; βουλγαρικά προϊόντα 
άποκομίσαντα διά Κωνσταντινούπολιν καί α/.λου; της μεσο

γείου λιμένα; ατμόπλοια της έταιρία; τοϋ Αιγαίου καί ή «Δα
μασκηνή» τά διαδεχθέντα καί κατά τό πλεϊστον συνεχίσαντα 
τά; πράξεις τή; ρωσσική; άτμοπλοϊκή; έταιρία;. Τά αγγλικά 
ατμόπλοια =ίσ ιομιζουσιν αγγλικά προϊόντα τέχνη; καί βιομη
χανία;, γαιάνθρακα;, όπλα καί πολεμοφόδια βελγικής προε 
λεύσ-ω;, άποκομίζουσι δέ γεννήματα ώ; έπί τό πλεϊστον δι ’ 
Άγγϋίαν. Τά ιταλικά προσεγγίζουσιν ένταϋθα πρός φόρτωσιν 

σίτου. Τά γαλλικά είσκομίζουσιν ολίγα γαλλικά έμπορεύματα, 
άποκομίζουσι δέ διά Μασσαλίαν καί τού; μεταξύ λιμένα; σί

τον, πτηνά καί ώά. Τά ρωσσικά ήσχολοΰντο εί; μεταφοράν 

ρωσσ κών καί ευρωπαϊκών προϊόντων καί εί; άποκόμισιν δη
μητριακών. Τά δέ βελγικά καί γερμανικά άπεβιβασαν ένταϋθα 
μηχανάς καί πολεμεφόδια.

Διά τών έργασθέντων τό έτος 1888 έν τώ λιμένι Βάρνης 
πλοίων καί άτμοπλοίων εΐσήχθησαν ενταύθα έμπορεύματα 
άξια; 11,713,083 φράγκων, διαιρούμενα κατά τόπον προε- 

λεύσεως ώ; έξή;: Έζ Αυστροουγγαρία; 2,006,470, έξ’Αγ
γλία; 6,873,439, έκ Βελγίου 317 325, έκ Γερμανία; 417, 
769, εξ Έλλάδο; 192,715, έξ Ιταλία; 233,083, έκ Ρου
μανία; 24,959, έκ Γωσσίας 581,510, έκ Σερβίας 98, έκ 
Τουρκίας 2,530,660, έκ Γαλλία; 1,177,629, έξ 'Ολλαν
δία; 17, έξ Ελβετία; 427,348.

ΊΙ 'Αγγλία κατέχει ώ; πρός τήν εισαγωγήν τήν πρώτην

Οέσιν, μετ’ αυτήν, ώ; πρό; τήν εισαγωγήν ειδών τέχνης καί 
βιομηχανίας, έρχεται ή Αυστροουγγαρία καί μετά ταύτην ή 
Γαλλία. ΊΙ Γαλλία ύστερεϊ τών δύο άλλων βιομηχανικών 
χωρών, μή δυναμένη νά συναγωνιστή μετ'αύτών διά τήν 
κοεΐσσονα ποιότητα τών έμποοευμάτων αύτής, τών διά τόν 
λόγον τούτον άνωτέρα; άξια; καί μή προσιτών πασι καί διά 
τήν έπιβάρυνσιν αύτών δΓ άνωτέρων ναύλων. ΊΙ Τουρκία 
κατέχει τήν δευτέραν Οέσιν ώ; πρός τήν έν γένει εισαγωγήν 
τά έκ Τουρκίας είσαχθέντα είσι προϊόντα τού έδάφους, ολίγα 
βιομηχανικά, ώς σάπων καί βυρσοδεύικά, τα δ’ άλλα προϊόν
τα ξένη; βιομηχανία; έκ τών έν Κωνσταντινουπόλει εναποθη
κευμένων.

ΊΙ Ελλά; κατέχει μίαν τών τελευταίων βαθμιδών είς 
τήν κλίμακα τή; εισαγωγής. Τά προϊόντα τής έθνικής ήμών 
βιομηχανία; είσίν ολίγα καί ούχί τοιαϋτα, ώστε νά δύνανται 
νά συναγωνισΟώσι πρό; τά .τής Αύστρία; καί τή; ’Αγγλίας. 
Έκ τών βιημηχανικών ήμών προϊόντων μόνον τά νήματα, τά 
κατειργασμένα δέρματα καί τά βαμβακηρά ύφάσματα δύναν
ται νά εΰρωσι τοποθέτησιν ένταϋθα, τά νήματα ώ; καλλιτέ- 

ρα; ποιότητο; τών ενταύθα είσαγομένων αγγλικών, τά κα
τειργασμένα δέρματα ώς άνωτέρα; ποιότητο; τών χιακών 
καί πολύ εύωνότερα τών γαλλικών καί τά βαμβακηρά ύφά
σματα ώ; στερεότερα τών μεθ' ών συναγωνισθήσονται εύω- 
νοτέρων αγγλικών καί αύστριακών. 'Απόπειρα εισαγωγή; εν
ταύθα γεωργικών έργαλείων τών έν Έλλάδι μηχανουργείων 
έσται εύκταία, έάν μάλιστα δύνανται νά ύποστώσι τόν συνα
γωνισμόν τή; ούγγρική; βιομηχανία;, καθ’ όσον ή πιθανή 
εζάπλωσι; τή; μόλις νυν χρχομένη; χρήσεως τών γεωργικών 
έργαλείων καί μηχανημάτων ένταϋθα υπόσχεται σπουδαιο- 
τάτην κατανάλωσιν τοϋ είδους τούτου. Δύο άλλα είδη τής 
ήμετέρας βιομηχανία; δύνανται νά έξοδευθώσιν, ό σάπων καί 
τά στεάτινα κηρία, έάν κατασκευάζονται εί; ειδικήν διά τό 
εζωτερικον ποιότητα, ίνα δύνανται νά συναγωνίζωνται ό μέν 
σάπων πρό; τόν ένταϋθα κατασκευαζόμενον ύπό τών άδελφών 
Φορτούνα καί τόν έκ Λέσβου ύβαγόμενον, τά δέ πρό; τά έν-
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ταΰΟα είσαγόμενα βελγικά, αύστριαζά ζαί ρωσσικά κατωτέ
ρων ποιοτήτων.

Έκ τών προϊόντων τή; έΟνικής ήμών γεωργία; έξοδεύον
ται ένταύΟα αί έϋαία.ι, τό έλαιόλαδον, αί ξηραί όπώραι καί τά 
έσπεροειδή' ή εισαγωγή όμως αύτών είναι σχετιζώς περιωρι- 
σμένη ένεκα τοϋ έπιτυχοϋς συναγωνισμού τών αύτών ειδών 

τουρκική; προελεύσεως. Άμεσωτέρα μεταξύ Βουλγαρία; καί 
'Ελλάδος συγκοινωνία θέλει συντελέσει εί; πολλαπλασιασμόν 

τή; ενταύθα εισαγωγή; καί καταναλώσεως τών ειδών τού
των. Οί έλλ.ηνικοϊ οίνοι είσί τιμή; ανώτερα; τών καλών τοΰ 
τόπου τούτου οίνων, χωρίς νά ώσιν οίνοι πολυτελεία;, ώ; οί 
γαλλικοί ζαί οί ουγγρικοί' δυσκόλω; ζατ ’ ακολουθίαν Οέλουσιν 
εΰρει έδαφος καταναλώσεω; ενταύθα, τά δέ ελληνικά οινοπνεύ
ματα ούδέποτε Οέλουσι δυνηΟή ανευ προστατευτικών νόμων 

νά συναγωνισΟώσι προ; τά ε’νταΰθα είσαγόμενα έκ Ρωσσία;, 
Αυστροουγγαρίας, Ρουμανίας καί Ιταλίας. 'Αρκούντως σπου
δαία είναι ή εισαγωγή τοΰ θαλασσίου άλατος, ής σήμερον 

επωφελείται άποζλειστικώς ή ιταλική παραγωγή.
Κατ’ είδη είσαχΟέντα, τήν πρώτην Οέσιν κατέχουσι τά υφά

σματα ένγένει, έτοιμα ενδύματα, πίλοι κτλ , ών ή άξια άνήλ- 
Οεν εί; 7,8’20,778 φράγκα' σημειούται δ’ ενταύθα καί ή άξια 
άλλων τινών ειδών είσαχθέντων έζ τών μάλλον ένδιαφερόν- 
τό ελληνικόν έμπόριον : δερμάτων κατειργασμένων 850,037, 
οπωρών '100,461, κηρίων, σάπωνος καί μυρωδικών 178,600, 
μηχανών ζαί εργαλείων 1'25,617.

Διά τή; αύτή; ναυτιλία; έξήχΟησαν εντεύθεν ζατά τό 1888 
εμπορεύματα άξια; 1 1,630,055 φρ. λαβόντα τάς έξή; διευ
θύνσεις: δι’Αυστροουγγαρίαν 65,592, Αγγλίαν 3,030,847, 
Βέλγιον, 145,407, Ελλάδα 147,392, ’Ιταλίαν 670,545, 
Ρουμανίαν670,1 '2'2, Τουρκίαν 4,868,728, Γαλ.λίαν'2,70 1,422.

Ή εξαγωγή άποτελεΐται κυρίως έκ δημητριακών, σίτου 

καί εις μικρότερα; ποσότητα; αραβοσίτου καί άλλων γεννη
μάτων, έκ ζώων, έκ πτηνών καί έκ ζωικών ουσιών. ΊΙ βιο

μηχανία τοΰ τότου εϋρίσκεται εί; τά σπάργανα καί ούδεμία 
σχεδόν έξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων γίγνεται πλήν τοϋ

αλεύρου, άναπτυχΟείση; τελευταίου τή; άλεστική; διά τού 

πολλαπλασιασμού τών ύδρατμομύλων.
Παρατίθεται ενταύθα σημείωσις τών άποτελούντων τό έξα- 

γωγικόν έμπόριον ειδών κατά τήν τελωνιακήν διατίμησιν αύ
τών : ζώα 557,457 φρ.,πτηνά καί ώά 705,663, δημητριακοί 
καρποί 9,531,374, άλευρα 304,398, καπνά 46,519, ξυ
λεία έν γίνει 26,8'26, ράκη 800, δέρματα 217,405 κλω- 
σταί καί βάται 41,036, έριοΰχα ίσαγιάκι), 18,183, γαϊτά
νια 79,584, διάφορα 90,828. Έν όλω 11,630,055.

Καί ώ; πρός τήν εξαγωγήν ή 'Ελλά; κατέχει μίαν τών 
τελευταίων θέσεων' τούτο άποδοτέον εί; τό είδος τών σιτη
ρών τή; χώρα; ταύτης, τά όποια πλήν τών ολίγων τού Βαλ- 
τσικίου, Καοάρνη; καί μέρους τών τού ΙΙύργου σκληρών, 
είσίν απαλά καϊ-κατώτερα τών ρωσσικών καί ρουμανικών, 
δηλαδή έκ τού μή καταναλίσκομένου έν Έλλά.δι είδους, (έν 
Έλλάδι, ώ; γνωστόν, προτιμώνται τά σκληρά) καί εί; τήν 

έλλειύιν άμεσωτέρα; μεταξύ Βάρνη; καί τών λιμένων τής 
'Ελλάδος συγκοινωνίας, ήτι; ήΟελεν επιτρέψει τήν κατά μι
κρά; ποσότητα; άποστολήν τών βουλγαρικών προϊόντων, εύω- 
νοτερων όμ.οίων άλλων προελεύσεων, ήτοι ζώων, πτηνών, 
δερμάτων, έρίων, οσπρίων καί δημητριακών καί πολλαπλα
σιάσει οϋτω τήν εί; Ελλάδα εισαγωγήν αύτών. ΊΙ άρσι; τού 
προστατευτικού φόρου έπερχομένη θέλει άνοιξε·, τά; ελληνικά; 
αγορά; εί; τά βουλγαρικά καί ρουμανικά άλευρα, πρό; ά τότε 
ούδόλω; έσται δυνατό; ό συναγωνισμός τών έν ΙΙειραιεί ιδιο

κτητών τών άτμομύλων. Τά άλευρα ταϋτα εϋρίσκουσι νϋν 
επικερδή έξόδευσιν εί; τά; κάτω χώρας καί έν Κωνσταντίνου- 
πόλει, όπου ΰπαρχουσι μύλοι τελειότεροι τών ένταύΟα καί έν 
Ρουμανία, Οέλουσι δέ ά.κόπω; συναγωνιστή πρό; τά τοϋ ΙΙει- 
ραιώ; ζαί τών άλλων μερών τή; 'Ελλάδος έάν μ.ή διά τε

λειότερων μύλων έπιτευχΟή ή εί; τό έλκχιστον μεϊωσις τής 

δαπάνη; τού άλέσματο;.
Έάν αί έλληνικαί άτμ.οπλοϊκαί έταιρίαι συστήσωσιν εί; πρό

σεχε; μέλλον γραμμά; συνδεούσα; τόν Δούναβιν καί τήν Βουλ
γαρίαν μετά τών ελληνικών λιμένων. Οά συντελέσωσιν εί; τήν 
‘ ETOS 13—ΦΥΛ. 154-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1880 30
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άνάπτυξιν τών έμπορικών σχε'σεων τή; Έλλάδο; μετά τής 

χώ;α; ταύτης, παρ-:χούση; ικανή; πρώτα; ύλα; ζαί δυνα- 
μένη; νά καταστή, βαθμηδόν καί κατά τό μέτρον τή; αύξα- 
νούση; ευπορίας αύτη;, έδαφος επιτήδειον καταναλώσεως τών 

προϊόντων τή; εθνικής ήμών γεωργία; καί τή; νεαρά; ήμών 
βιομηχανίας.

Έζ τοϋ συνημμένου τή εκθέσει πίναζος τή; εμπορική; 
ναυτιλία; αποσπώμεν τού; σχετικού;, πρό; τήν τελευταίαν 
τετραετίαν αριθμού; άτμοκινήτων πλοίων, ιστιοφόρων καί χω-
ρητιζότητος αύτών, έν τέλει δέ τού; τή; εισαγωγής καί έξα-
γωγή; :

Σημαϊχ 188» 1888 1887 1888
ατμ.’ιστ. ατμ.Ιστ. τόνων άτμ.ίστ· τόνων ατμ.Ιστ. τόνων

’Αγγλική 50 — 49,100 26 — 25,250 23 — 22,767 37 — 22.779
Αυστριακή 105 3 172,813 107 4 188,871 104 2 177,647 106 1 17.-,,209
Βελγική 4 — 5.348 4 _ 5.3,8 _  * — 1 —

Γαλλική 29 — 27.5S3 21 — 22,598 14 — 18,251 7 — 9,625
Γερμανική 2 — 2.352 1 4 - -------_

'Ελληνική 3 33 10.S07 4 25 7,900 4 29 10,267 4 32 12,316
Ιταλική 2 5 5.123 6 4 8.12U 3 3 5,15.8 S 3 14,284
Ρωσική 105 3 40,277 87 8 35,039 1 3 363 3 7 1,382
Έτ. Αιγαίου-------— ------ ------ 49 _ 30,650

Είσαγωγή 15.897,297 βρ. 12.922.730 φρ. 13,004847. φρ. 14,713.083 φρ.
’Εξαγωγή 17,732,970 » 11,274,407 » 11.084,277 . 11,630,055 ·>

ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Κατά τό παρελθόν θέρο; συνήλθεν έν Ιίαρισίοι; ύπό τήν 
ποοεδρείαν τοϋ ύπουργοΰ τή; Δικαιοσύνη; κ. Τεβενέ τό δεύ
τερον Διεθνές Συνέδριου τή; ποινικής ανθρωπολογίας. Κατά 
τήν έναρξιν τοϋ συνεδρίου ό πρύτανις τής ιατρικής σχολής 
τών Παρισίων έξήτασε τή' Ιστορίαν τής ποινική; ανθρωπολο
γίας έν τή Ιταλική σχολή, μεταξύ τών πρώτων τάξεων τή; 

όποιας εύρίσκεται ό ’Ιταλό; ιατρό; καί γνωστό; συγγραφεύ; 
τή; «ποινική; ανθρωπολογίας» κ. Lombl'OSO. Αί υπερβολικά1, 
άρχαΐ τή; σχολής ταύτης δικαιολογούνται έκ δοξασιών, αιτι- 

νε; εύνοϊκώ; γίνονται άποδεζταί σήμερον, καί καθ άς αί αι
σθήσεις. αί κλίσεις καί τά πάθη τοϋ ανθρώπου δέν είναι εΐμ.ή 

άνάπτυξις μοιραία τών φυσιολογικών φαινομένων τών λειτουρ. 
γιων, τών οργανικών βλαβών καί τών διαταράξεων, αΐτινες 

ποοζύπτουσιν έκ τούτων. Πολλοί φυσιολόγοι καί ιατροί προ- 
βαίνουσι περαιτέρω βλέποντες έν τώ έγκλήματι τό άναπόφευ- 
κτον αποτέλεσμα νοσηρών τινών συνθηκών τοϋ ανθρώπου, καί, 
προτείνοντες τήν κατάργησιν τοΰ δικαιώματος τοϋ τιμωρεϊν. 
μ.ή έπιτρέποντες τή κοινωνία είμή τό δικαίωμα τοϋ νά άμ,υνθή 
θέτουσα τόν έγκληματίαν εις αδυναμίαν νά βλάψη, μεταχειρι- 
ζοσ-ένη αύτόν ούχί ώς ένοχον άλλ' ώς ασθενή. Οί οπαδοί τής 
σχολής ταύτης έλαβον τήν προσωνυμίαν «ένωτικοί», καθόσον 
δέν διακρίνουσιν έν τω άνθρώπω σώμα και ψυχήν. Δίεση τι; 
γνώμη ύπεστηρίχθη ύπό τοϋ γάλλου κ. Joly, άνζγνωρίσαντο; 
οτι μερικά’. σωματικά’. βλάβαι καί ασθένεια·, δύνανται νά 

μειώσωσι καί έστιν ότε νά έςαλείψωσι τον καταλογισμόν, ώς ή 
φρενοβλάβειά κτλ., άλλ’ αί κακαί συνήθειαι άς άποκτα ό εγ
κληματίας έν τή διαπρζξει έγζλημάτων, όσον φυσιολογικά! 
καί άν θεωρηθώσι. δέν δύνανται νά έξαλείψωσι τό ά'ιοποινον.

Ούτω τό πρώτον ζήτημα, όπερ άπησχόλησε το Συνέδριο·' 
ήν : Έάν ύπάρχωσι χαρακτήρες ανατομικοί ιδιαίτεροι εις τους 
έγζλ.ηματίας, καί πώ; είναι δυνατόν νά διακρίνη τις και κα
θορίσει τούς χαρακτήρας τούτους ; Εϊ; τήν συζήτησε·' τοϋ ζη

τήματος, ίκανώς ζωηρά.ν, έλαβον μέρος ό ίταλο; ανθρωπολογος 
κ. Lotnbl'OSO καί ό εισηγητής κ. ManoilVriei’. Ό τελευταίος 
ούτος ίσχυρίσθη ότι ή άναζήτησις έγκληματικών χαρακτήρων 

όμ.οιάζει ολίγον τή άνευρέσει τοΰ φιλοσοφικού λίθου. Εάν ηναι 
άληθέ; ότι κατόπιν πολλών παρατηρήσεων έπιστοποιήθη οτι οί 
έγκληματίαι κατά τό μάλλον ή ήττον παρουσιάζουσι χαρακτή
ρας ανατομικού; ύπερφυσικού; ή οί έντιμοι άνθρωποι, έκ τουτου 
δέν έπεται ότι δύναται νά μορφωθή τύπο; ανατομικό; έγκλη- 
ματίου. Έάν ένώσωμεν τού; έν ταϊ; γενομέναι; παρατηρή-
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σεσι παθολογικούς καί ύπερφυσικού; χαρακτήρας έπί 100,000 
έγκληματιών πρό; άπαρτισμόν ενός τύπου, Οέλομεν φθάσει είς 
αληθή τραγέλαφον. Εί; εγκληματία; είναι πλαγιοκέφαλο;, 
άλλος έχει τούς βραχίονα; μακρού;, άλλος μεγάλους δακτύ
λους κτλ. Εάν πρόκηται νά χρησιμεύσωσιν αί παρατηρήσεις 
αύται δι' ορθή; μεθόδου πρό; εΰρεσιν τοϋ ζητούμενου εγκλη

ματικού τύπου, θά έχωμεν τόσους τύπους όσαι ύφίστανται 
άνωμαλίαι. Αλλά πού πλέον ό τύπος τοϋ έγκληματίου ; Ό 
κ. Lombroso άντικρούων τόν εισηγητήν δέχεται τήν επιρροήν 
τυχαίων αίτιων καί τά τυχαία λεγόμενα εγκλήματα, άλλά 
αυται είναι δύο ποικιλίαι σπάνιαι, εί; τά; όποιας έν τούτοι;

ευρίσκει χαρακτήρας τοϋ {γχ.Ιιψατίου άιΰρύπου. Άλλά αί 
συνηθέστεραι περιστάσεις είναι τών έκ γενετής εγκληματιών, 
είς τούς όποιους έν τούτοι; ή περΐστασις ή σύμπτωσι; ίσως εί
ναι αναγκαία. Τά έςωτερικά αίτια τοϋ εγκλήματος είναι γνω
στά, οι ιδιαίτεροι χαρακτήρες τή; έγκληματικότητο; είναι 
όλιγώτερον γνωστοί. Κατά τόν κ. Bruardel, πρύτανιν τής 
ιατρική; σχολή; τών Παρισίων, αί παρατηρούμενα! φυσιολο
γικά! άνωμαλίαι δεικνύουσιν υπερφυσικήν άνάπτυξιν καί ούδέν 
πλέον. Οί αισθηματικοί θόρυβοι, λίαν συνήθεις παρά τοΐς έγ- 

κληματίαι;, οφείλονται εί; γενικά αίτια δηλητηριάσεως προ
ερχόμενη; έκ τινο; έν τοϊ; ούροι; ύλη;, σχηματιζομενη; ύπό 
τήν επιρροήν ζωηρού νευρικού ερεθισμού ή άδυναμΐα;.

Τό Συνέδριον έτάχθη τή γνώμη, τοϋ κ. Garofalo, καθ’ήν 
ύπάρχουσι τωόντι άνθρωπολογικοΐ χαρακτήρες, άνατομικοί, 
φυσιολογικοί καί ψυχολογικοί, οΐτινε; διακρίνουσιν ή στιγματί- 
ζουσι τού; εγκληματίας, αναγκαία έντεϋθεν ή έπιδίωξις τών 

συγκριτικών σπουδών μεταξύ τών έντιμων ανθρώπων καί τών 

εγκληματιών. Εαν πρέπη νά δοθή πίστι; είς τήν στατιστικήν, 
τό επάγγελμα έςασκεί επιρροήν τινα έπί τής έγκληματικότη- 
τος. Ο μεγαλείτερο; αριθμό; εγκληματιών παρετηρήθη ότι 
ευρισκεται εν τώ άγροτικώ πληθυσμώ, καί μετά τούτον έν τώ 
τών βιομ.ηχά.νων έργατών, τών αγωγιατών κτλ.

Μετά τήν έ'άντλησιν τοΰ ζητήματο; τούτου τό Συνέδριον 
άπησχολησεν ή πολιτική έγκληματικότη;, διότι καί ή πολιτι

κή, ώ; φαίνεται, δύναται νά ήναι έργάτη; τού εγκλήματος. 

Τινέ; έζήτησαν τήν εφαρμογήν τών αρχών τή; ποινική; αν
θρωπολογία; έν τή δικαστική πρακτική καί τή ιατροδικαστι

κή, άλλά τό συνέδριον ήρνήθη νά προχωρήσει μεχΡ'· ~'J'J r,'r~ 

μείου αυτού.
Τρίτη έργασία τοΰ συνεδρίου ήν ή άκρόασι; δύο έκθέσεων 

έπί τή; παιδικής ήλικία; τών εγκληματιών και τή; προδιαθέ- 

σεω; εί; τό καλόν. Ό άνήλικο; έγκληματία; είναι έκφυλο;, 
οέσων κληρονομικόν ελάττωμα τού άλκοολισμόύ, τή; επιλη
ψία;, τή; φρενοβλαβεία; τών προγόνων του. ΓΙάντε; συμφω
νούσαν ότι ανάγκη νά μεταρρυθμισθώσι οι σχετικοί νομοί τή; 
σωφρονιστική; έκπαιδεύσεως, ήν λαμβάνει ό άνήλικο; 15 ετών, 
ένώ άφ' ετέρου ότι είναι άναγκαϊον νά στρέψωσι τάς προσπά
θειας έπί τής άνατροφή; άπό τή; νεαρά; ήλικία; του ανευ 
οικογένεια; ανηλίκου, έγζαταλελειμμένου καί άγυρτεύοντο;, 
μοιραίο»; προπαρασκευαζομένου εί; το έγκλημα διά τού παρα
δείγματος καί τή; έλλείψεως άνατροφή; καί έκπαιδεύσεως, καί 

τή; έγκαταλείψεω; έν ή ευρισκεται.
ΊΙ yivaio.loyixii άχιχαχοτης απέναντι τών κοινωνικών νομών 

κατά τέταρτον λόγον ήγειρε δύο ρεύματα αντίθετα, εν τώ Συν- 
εδρίω. Άφ'έ/ό; ύπεστηρίχθη ύπό τών άνθρωπολογιστών οτι 
ύπάρχουσιν άτομα φυσιολογικών ανίκανα όπως συμμορφωθώσι 
ταϊ; άνάγκαι; καί ταΐς άπαιτήσεσι τή; κοινωνίας. Άφ’ετέ
ρου άντετάχθη ότι ό άνθρώπινο; οργανισμό; καί ή φυσική ζα- 
τζστασι; άποτελοϋσιν έν τι αρμονικόν, τής κατά τήν νεαράν 

ήλικίαν ενίοτε παρατηρούμενη; τάσεω; πρός τό έγκληματεϊν 
μή πηγαζούση; κατά γενικόν κανόνα έκ φυσική; ροπής πρόί 
τό κακουργεΐν. 'Εάν έπεκράτει ή θεωρία αύτη τής κοινωνικής 
άνιζανότητος, θά διετρέχομεν τόν κίνδυνον νά ίδωμεν ζαταρ- 
γουμένην πάσαν ποινήν. Έκαστον έγκλημα δέν είναι η μία 
έπανάστασι; κατά τής κοινωνίας. Τοιουτοτρόπως οΐ έπικινδυ- 
νωδέστεροι τών κακούργων θά ήδύναντο νά εΰρωσιν έν τή θεω

ρία ταύτν, σπουδαίου έπεχείρημα. τήν ελλειψιν κοινωνικοτητο; 
έκ μέρους των, όπως έλαφρώσωσι τήν Οέσιν των. Ιο Συνέδριον 
ζαβόν ύπ' οψιν τό ριψοκίνδυνου παραδοχή; θεωριών στηριζο-
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μένων είς επιστημονικά; παρατηρήσει; άνεπαρκεΧ; καί αντι
φατικά;, ήρνήΟη νά δώση άζ.ρόασιν εί; αυτά;, ε’μμεΐναν είς τήν 
ύπό τοϋ Άριστοτέλ.ου; διατυπωΟείσαν άρχήν, ότι ό άνθρωπος 
είναι πλασμένο; διά την κοινωνίαν.

Μετά τοϋτο οί άνΟρωπολογισταί διετύπωσαν τήν άξίωσιν 
όπως μεσολαβώσι έν τή εφαρμογή τοϋ θεσμού τής ύπό όρον 
άπολύσεω; (*)  (liberation comlitionnelle), πρό; έζ.τίμησιν τών 

συνθηκών αίτινε; καΟιστώσι δυνατήν τήν άπόλυσιν ταύτην τών 
βελτιουμένων καταδίκων, διατυπωΟείση; τή; εΰχή; ΐνα ή φυ
λακή άποβή πεδίον σπουδών διά τόν ιατρόν, τόν δικηγόρον, 
τόν δικαστήν ζλ. πρός συλλογήν παρατηρήσεων έκ τής συχνής 

συναντήσεως τής εγκληματικότητα; ζ.αί τών φυσικών καί ψυ
χικών αλλοιώσεων, προστιθέμενη; κατ' άπαίτησιν άλλων ζα'- 
τής κοινωνιολογία; τοϋ έγκλήματο;, ήτις, κατ’ αυτούς, δεν 
συμπεριλαμβάνετα·, έν τή ανθρωπολογία. Μετά μακράν συ~ 
ζήτησιν τό συνέδριου διετύπωσε τήν εύχήν, ότι Οά ήτο καλόν 
οι διευΟυνταί, οί ιατροί ζ.αί οί πνευματικοί τών φυλακών νά 

λαμβάνωσιν έγκληματολογικήν έκπαίδ-υσιν καί ή ιατροδικα
στική νά διδάσκηται έν ταΐς νομικά!; -τχοϋαϊς.

(*) τόν 6:σνόν τούτο. t'n/livta ήδη «Τ;τί τζ: ττχ ιΰ;»-> «ί χρ ί
ση, -ϊ; χχτίδιχο; πχρουν.ίζων πρχγμχσιχήζ ,3ίζ.τ:«τ:ζ δϋνχτχι, μετά τήν 
εζτιτιν ώΐ'.σμίν'.υ μί?·.υ; τί,; ποινή; σου, νά προτωι.νΜ; τή; φυλχ-
ζή; ζχ· ύπό τόν όρον ότι ήΓ)εζ.ε τηρήτε: δρου; τινχ; έπιδεβλτ μενού; χϋσώ.

Ό 'Ολλανδό; αντιπρόσωπος δράττεταιτή; ευκαιρίας όπως 
πλέξη τό έγζ.ώμιον τοϋ ζπομονωτικοΰ σωφρονιστικού σύστημα- 
το;, έτερον δε μέλος βέβαιοί ότι κατά τήν στατιστικήν ή άπο- 
μόνωσι; δέν αποτελεί αιτίαν αυτοκτονία; ή παραφροσύνης. Τό 
Συνέδριου έυ τελεί εύχηΟέν ΐνα όσφ τό δυνατόν ή διεύΟυνσις 

καί ή ανατροφή τών ύπό σωφρονισμόν ανηλίκων άνατίΟηται 
εί; δεδοκιμασμένας γυναίκα;, αποφασίζει νά συνέλΟζ, μετά 
τριετίαν έν Βρυξέλλαι;.

11. ΑΙΤΕΛ. ΑΘΑΝΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αί έργασίαι τών δικαστηρίων κατά τήν Λ*  εξαμηνίαν τοϋ 

1889 παρουσιχζουσι τά έξη; αποτελέσματα κατά τού; τε

λευταίου δημοσιευΟέντας στατιστικού; πίνακας.
.1'. Άγαος Πάγος.—Αί ύπό τοϋ ανώτατου δικαστηρίου 

έκδοΟείσαι αποφάσεις κατά τήν άνω περίοδον ανέρχονται είς 

239 απέναντι 317 τή; αντιστοίχου εξαμηνία; τοϋ 1888, 
ήτοι αί έργασίαι τοΰ ί 889 παρουσιάζουσιν έλάττωσιν 78 απο
φάσεων. Έκ τούτων 141 μέν πολιτικαί, 98 δέ ποινι- 
καί, παοουσιάζουσαι έν συγκρίσει πρός τό 1888 αί μέν πολί
τικα! έλάττωσιν 75 αποφάσεων, αί δέ ποινικά! έλάττωσιν 3. 
Έκ τών lit πολιτικών αποφάσεων 118 έξεδόίησαν κατ'αν
τιμωλίαν, ήτοι 41 όλιγώτεραι τοΰ 1888 καί 23 έρήμην, ήτοι 
κατά 34 όλιγώτεραι. Έξ αύτών πάλιν 133 όριστικαί, καθυ- 
στερήσασαι κατά 78 καί 8 προδικαστικαί ύπερτερήσασαι κατά 
2 τάς τής αντιστοίχου εξαμηνίας τοΰ 1888. Έκ τών 98 

ποινικών αποφάσεων 73 έξεδόΟησαν κατ’ αντιμωλίαν, απέ
ναντι 75 τοΰ 1 888 καί 25 ε'ρήυ.ην ύπολειφΟεϊσαι κατά 1 τάς 
τοΰ 1888. Έμειναν ύπό διάσκεψιν 12 πολιτικαί ύποθέσει; 
απέναντι 19 τοϋ παρελθόντος έτους, έκκρεμεΐς δέ είς τά πι
νάκια 1970 ύποΟέσεις, ήτοι κατά 169 πλείονες τών κατά 
τήν α'εξαμηνίαν τοΰ 1888. Δυστυχώ; οί αριθμοί δεικνύουσιν 
ότι ή πολιτική έργασία τοΰ άνωτάτου δικαστηρίου καθυστερεί 
ζατ' αναλογίαν αυξάνονταν. “ΐνα ζαταστώσιν ένήμερα τά πι
νάκια τοΰ Άοείου ΙΙάγου όπως εύρίσκωνται σήμερον βεβαρη

μένα ζ.αί έπί τή βάσει τή; ήδη γενομένης έργασία; απαιτούν
ται 14 ολόκληρα έτη, άλλ' επειδή κατ' έτος προστίθενται 
νέχι ύποΟέσεις, ή ένημερότη; αΰτη καθίσταται άδύνχτος του

λάχιστον έπί μίαν γενεάν.
Β'. Έγίτιΐα. — ‘Αν αί έργασίαι τοΰ Άοείου ΙΙάγου πα- 

ρουσιάζουσι τοιαύτην καΟυστέρησιν, αί των Έφετείων πχρου- 
σιάζουσιν αύξησίν τινα, ήτι; όμως δέν είναι πραγματική έάν 
ληφΟή ύπ' οψιν, ότι ή προστεΟεϊσα έργασία προέρχεται έξ 
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αποφάσεων έρήμην έκδοΟεισών. Αί κατχ τήν α' εξαμηνίαν 
τοϋ λήγοντας έτους έκδοΟεϊσαι αποφάσεις ύπό τών πέντε Έ

φετείων τοϋ κράτους άνήλθον είς 2976, ύπερτερήσασαι κατά 
103 τάς άντιστοίχους τοϋ 1888. Έκ τούτων έξεδόΟησαν 
κατ’άντ-.μωλίαν 1658, έλάσσονες κατά 10, έρήμην 1318, 
πλείονες κατά 113, όριστικαί 2530, πλείονες κατά 75 καί 
προδιζαστικαί 146, πλείονες κατά 28 έν συγκρίσει πρός τάς 
τοϋ 1888. Άφ’ ετέρου αί έκζρεμεϊς μείνασαι είς τά πινάκια 

ύποΟέσιις άνήλθον είς 5936, παρουσιάζουσαι αύξησιν 1 1 1 
ύποΟέσέων, όπερ σημαίνει ότι ή εργασία τών Έφετείων είναι 
ζαί αύτη ανεπαρκής απέναντι τών λαμβανόντων ανάγκην νά 
προστρέξωσιν είς τόν β της δικαιοδοσίας βαθμόν. Τά πινά

κια τών Έφετείων μακράν τοϋ νά τείνωσιν είς ενημερότητα 
επιβαρύνονται εις βαθμόν απελπιστικόν διά τούς ζητοϋντας 
τήν άντίληψιν τών δικαστών τοϋ β” βαθμοϋ. ΙΙρός έζδίκασιν 

μόνον τών ήδη έγγεγραμμένων υποθέσεων έν τοϊς πινακίοις 
τών Έφετείων καί χωρίς νά ΰπολογισΟώσιν αί προστεΟησό- 

μεναι νέαι τοιαϋται, απαιτείται έργασια δύο έτών. Τά μάλ
λον βεβαρημένα πινάκια είσϊ τά τών Έφετείων Αθηνών διά 
3282 υποθέσεων, παρουσιάζον αύξησιν 439 υποθέσεων, τό 

τοϋ Ναυπλίου διά 1360 υποθέσεων ηύξημένων κατά 251. 
Έξ εναντίας τά πινάκια τών Έφετείων ΙΙατρών καί Κερζύ- 

ρας παρουσιάζουσιν έλάττωσιν τών μεινασών εκκρεμών υποθέ

σεων, το μέν πρώτον αριθμούν 122 ι τοιαύτας ήτοι έλάττω- 
σιν κατά 526, τό δέ δεύτερον μόνον 24 ήτοι κατά 67 
έλάσσονας τών τοϋ 1888. Λί μείνασαι ύπό διάσκεύιν ύποΟέ- 

σεις περιωρίσΟησαν είς 17 κατά 6 πλείονας τών τοϋ 1888. 
Τά έκδοΟέντα βουλεύματα κατά τήν α' πάντοτε εξαμηνίαν 
τοϋ 1889 ά-.ήλΟεν είς 1061 ζαΟυστερήσαντα κατά 64 τών 
αντιστοίχων τοϋ 1888.

Γ'. Πρωτόδικά". — Τά 22 πρωτοδικεία τοϋ κράτους έξέ- 
δωκαν κατά τήν α.' έ'αμηνίαν τοϋ 1889 21,817 αποφάσεις 

κατά 1158 πλείονας τών αντιστοίχων τοϋ 1888. Έκ τού
των έςεδόΟησαν άφ’ενός κατ "αντιμωλίαν μέν 16,36 4 πλείονες 
κατά 952, έρήμην δέ 1318 πλείονες κατά 206. Άφ" ετέρου 

όριστικαί 16.635 πλείονες κατά 319, καί προδιζαστικαί 8182 

πλείονες κατά 839 έν συγκρίσει πρός τάς αντιστοίχους τοϋ 
1888. “Εμειναν ύπό διάσκεύιν 529 υποθέσεις, ήτοι κατά 53 

έλάσσονες τών τοϋ 1 888. Λί είς τά πινάκια μείνασαι έκζρεμεϊς 
υποθέσεις άνήλθον είς 6,124 παρουσιάζουσαι αύξησιν i960 

ύποΟέσέων. Τά μάλλον βεβαρημένα πινάκια είσϊ τά τών πρω
τοδικείων Ναυπλίου 1221 υποθέσεις αύξησες 625, Τριπόλεως 
1213 αύξησις 355, Σπάρτης 925 αύξησις 253, Χαλκίδος 

489, Κεφαλληνίας 382. ΙΙατρών 345 έλάττωσις 229 υπο
θέσεων, Ηλείας 341 έλάττωσις 198, Βόλου 266 αύξησις 
264 κλπ. Τά μάλλον ενήμερα πινάκια είσϊ τά τών πρωτοδι
κείων "Αρτης καί Τρικζάλων έ'χοντα ούδεμίαν έκκρεμή ύπό- 

Οεσιν, Λαρίσσης 1, Λαμίας 2, Παρνασσίδος 3. Μεσολογγίου 
10, Ζακύνθου 13, ’Αθηνών 51, Καρδίτσης 73, Κυπαρισ

σίας 89 κτλ.
J'. n.ti)iiiif.lfiofitxtia κ/tt Σιψβοΰ.Ιια Π.Ιηιιιιι.ΙίίοδικωΓ.— 

Λί έργασια·. τών πλημμελειοδικείων παρουσιζζωσι μιζοάν τινα 
αύξησιν ολίγον άπέχουσαν τής στασιμότητος. κατ’ αντίστρο
φον λόγον τής καταπληκτικό; αύξούσης έγκλημχτικότητος. 
Δυστυχώς οί δημοσιευθέντες στατιστικοί πίνακες δέν άναφέ- 
ρουσι ζαί τόν αριθμόν τών έπιδοθεισών μηνύσεων, όπως έν 

συγκρίσει πρός ταύτας ζρίνωμεν περί τοϋ επαρκούς ή μ.ή τής 
έργασίας τών πλημμελειοδικείων καί τών παρ’αύτοϊς συμβου

λίων. Ευχής έργον Οά. ητο έάν είς τοΰ; προσεχείς πίνακας 
άνεπληροϋτο ή έλλειύις αΰτη. Λ·. κατζ τήν α.' εξαμηνίαν τοϋ 
1S89 είσαχΟεϊσαι ενώπιον τών πλημμελειοδικείων δίκζι ανήλ- 
Οον εί; 2 4,895 παρουσιάζουσαι αύξησιν 619 έν συγκρίσει πρός 
τάς αντιστοίχους τοϋ 1888. Έκ τούτων άνεβλήΟησαν 4611 

πλείονες κατά 903, έξεδιζάσΟησαν δέ 20,25 4 έλάσσονες κατά 
28 ι τών αντιστοίχων τοϋ 1888. Άφ’ετέρου έκ τών έκδι- 
ζασΟ-ισών έξεδιζάσΟησαν κατ’ αντιμωλίαν μέν I 1,4 40 έλάσ 

σονε; κατά 294, έρήμην δέ 881 ί πλείονες κατά 10 τών αν
τιστοίχων τοϋ 1888. Έκ τών έκδικατΟεισών 14,517 άπέβη 
σαν καταδικαστικαί, 5,737 δέ άΟωωτιζζί' ώστε ή πραγματική 

εργασία των πλημμελειοδικείων είναι κατώτερα τής άντιστοί-
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χου έξαμηνίας τοΰ 1888. Άναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών έκδι- 
κασθεισών δικών τά πλημμελειοδικεία κατατάσσονται ώς έξής: 
Πατρών 2021, Τριπόλεω; 1 690, Ναυπλίου 1520, Σπάρτης 
1493, Καλαμών 1288, Μεσολογγίου 1106, Ηλείας 1150, 
Κυπαρισσία; 1125, ΙΙαρνασσίδος 1096, ’Αθηνών 1045, 
Χαλκίδας 1042, Λαμία; 928, Άρτη; 827, Τρικκάλων 627, 
Βόλου 527, Σύρου 491, Κεφαλληνία; 43 4, Λευκάδα; 431, 
Καρδιτση; 397, Ζακύνθου 393, Κέρκυρας 344. Συγκρίνον- 

τες τάς είσαχθείσα; δίκας κατά τήν α' έξαμηνίαν τοΰ 1889 
~ροζ τά; αντιστοίχου; τοΰ 1888 παρατηροΰμεν αύξησιν μέν 
τών έπιπλημμελήματι δικών έν τοί; πλημμελιοδικείοις Σύοου, 
ΙΙαρνασσίδος, Ναυπλίου, Σπάρτη;, Πατρών, Μεσολογγίου, 
Ζακύνθου, Λευκάδα;, Αρτη;, Λαρίσση;. Βόλου καί Τρικκάλων, 
ελάττωσιν δέ έν τοί; πλημμελειοδικείο·.; ’Αθηνών. Χαλκίδα;, 
Λαμία;, Γριπόλεως, Καλαμών, Κυπαρισσία;, Ηλεία;, Κερ
κύρα;, Κεφαλληνία; καί Καρδίτσης. Τα έκδοθέντα βουλεύ
ματα κατά τα ύπό στατιστικήν χρονικόν διάστημα άνήλθον εί; 
15,04 4 ύστερήσαντα κατά 2793 τών τοϋ αντιστοίχου χρονι
κού διαστήματος τοΰ 1888.

Ε'. 'Araxpitfti xai Εισαγγί.Ιιΐς Π.ΙΙΙ(Ιιιι.Ι«ο^κ<ύ)·. — Αί 
περατωθεϊσαι ύπό τών ανακριτών άνακρίσεις, άνήλθον εί; 
6,505, ύστερήσασαι κατά 201 4 τών τοΰ 1888, αί δέ μείνα
σαι παρ' αύτοΐ; έκκρεμμεϊ; εί; 3787 κατά I 437 έλάσσονε; 
τών τοΰ 1888. Αί έκκρεμεϊς ποινζκαί ύποθέσεις παρά τοϊ; εί- 
σαγγελεΰσιν άνήλθον είς 1 4,887,ελασσόνες κατά 1547 τών τοΰ 
1888. Έκ τούτων 13032 ήσαν έτοιμοι προς εισαγωγήν εί; 
το άκροατήριον, 1855 δέ πρό; έ-εξεργασίαν, ήτοι πλείονε; 
α·. πρώτα·, κατά 1 432, αί δέ δεύτερα·, έλάσσονε; κατά 2979 
έν συγκρίσει πρό; τά; τοΰ 1888.

II. ΑΠΈΛ. ΑΗΑΝΛΤΟΣ

ΝΕΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΠΊΩΝ

ΧΕΟΧ ΛΑΧΕΙΟ*  10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ*

Τό άπό 9 δεκεμβρίου 1889 Β. διάταγμα ένέκρινε τήν άπό 
7 τοΰ αύτοΰ μηνό; σύμβασιν τοΰ ύπουργείου τών οικονομι
κών μετά τή; Εθνική; Τραπέζης τή; Έλλάδο;, τή; 1 ρα- 
πέζης Ήπειροθεσσαλία;, τή; Τραπέζης τή; Βιομηχανικής 
ΙΙίστεω; τής Ελλάδος καί τοΰ εν ΙΙαρισιοι; l.oniploir Na
tional d’Escompte, δι' ή; άνέλαβον αί Τράπεζα·, αυται νά 
χορηγήσωσιν εί; τήν κυβέρνησιν προσωρινόν δάνειον εις χρυ
σόν έκ φράγκων 10,000,000, καταβαλλόμενου μέχρι τής 10 

δεκεμβρίου 1889 έν ΙΙαρισιοι; άπέναντι γραμματίων τοΰ 
δημοσίου ταμείου διορία; εξ μηνών επί τοκω 5 τοϊ; °|0 έτη
σίω; καί προμήθεια '/, τοϊ; 0 θ έφ’άπαξ προκαταβαλλο- 
μένης. Τό ποσόν τοΰ δανείου τούτου άποδίδεται άπέναντι 
τοΰ πρό; τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν δανείου έπί τοκω 5 ’/.> τοϊ;

τοΰ συνομ.ολογηθέντο; κατά τούς ορού; τοΰ άπο 23 
Οκτωβρίου 1875 ΜΊΓ'νόμου, τροποποιηθέντο; διά τοΰ άπό 

6 δεκεμβρίου 1888 ΑΧΞΕ' νόμου.
Διά τοΰ είρημένου διατάγματος επετράπη τω υπουργώ τών 

• ίκονοαικών νά έκδώση τμηματικά γραμμάτια τοΰ δημοσίου 
ταμείου φέροντα έν συνόλω τόποσόν κεφαλαίου φρ. 10,600,000 

καί τόκον φρ. 251),000, υπογεγραμμένα ύπ' αύτοΰ καί τοΰ 
τμηματάρχου τοΰ τμήματος τοΰ δημοσίου χρέους, πληρωτέα 
δέ παρά τώ έν Παρισίοις καταστήματι τοΰ Comptoil· Na
tional d’ Eseompte μετά 'έξ μήνας άπό τής έκδόσεως.

ΊΙ σύμβασις διαιρείται είς εξ άρθρα, εχοντα ώ; έξής :
1.—Δυνάυ.ει τών νόμων ΛΊ'και ΛΊΊΙΛ τή; 2 φεβρουα- 

ρίου καί 4 δεκεμβρίου 1889. αί άνωτέρω Τράπεζα·, χορηγοΰ- 
σιν εί; τό δημόσιον προσωρινόν δάνειον έκ φράγκων δέκα εκα

τομμυρίων απέναντι γραμματίων τοΰ δημοσίου ταμείου, πλη- 
εωτέων εί; διαταγήν αύτών εί; χρυσόν, έν Παρισίοις, έν τώ 
καταστήμ.ατι τή; Εθνική; Προεξοφλητικής Ιραπεζης εντός 
διορία; 'έξ μηνών, μετά τόκου 5 τοϊ; ",, κατ έτος, άρχομε-
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νων άπό τή; έκδόσεω; τών εν τώ έπομένω άρθρω επιταγών.
2. —Τό έν τώ προηγουμένω άρθρο» δάνειον Οέλουσι κατα

βάλει αί συμβαλόμεναι Τράπεζα·. δι’ επιταγών αύτών έπί 
Παρισίων εί; διαταγήν τή; Τραπέζη; Κωνσταντινουπόλεως 

καί τή; έταιρία; τών Μονοπωλίων μέχρι τή; 10 τρέχοντος 
μηνάς Δβρίου, απέναντι παραδόσεως τών έν τώ προηγουμένω 
άρθρω γραμματίων τοϋ δημοσίου ταμείου.

3. —Τό δημόσιόν δικαιούται καί πρό τή; λήξεω; τών έκ- 
δοθησομένων γραμματίων νά έξοφλή τό όλον ή μέρος αύτών 
μετά τοϋ δεδουλευμένου τόκου, κατόπιν ειδοποιήσει.»; γενομέ- 
νη; πού δεκαπέντε ημερών. Υποχρεωτική όμω; δι'αύτό κα
θίσταται ή εξόφλησες τών αύτών γραμματίων έκ τοΰ προϊόν

τος τοΰ τυχόν συνομολ.ογηθησομένου παγίου οίουδήποτε δα
νείου εί; μεταλλικόν προ τής λή'εω; τών αύτών γραμματίων.

4. —Τό δημόσιον αποδίδει εί; τά; συμβαλλόμενα; Τρά
πεζα; προμήθειαν ενός τετάρτου τοϊς εκατόν επί τοΰ κεφα
λαίου τοϋ ανωτέρω δανείου, προσφερομένην κατά τήν κατα
βολήν αύτοϋ.

5. —Εί; τό ανωτέρω δάνειον μετέχουσιν ή ’Εθνική Τρά
πεζα τή; Ελλάδος κατά τρία εκατομμύρια φράγκα, ή τή;

Ππειροθεσσαλία; κατά τό έν εκατομμύριου πεντακόσια; χι
λιάδα;, ή τή; Βιομηχανική; Πίστεως κατά πεντακόσια; χι
λιάδα; καί ή έν Παρισίοις Εθνική Προεξοφλητική μετά τή; 

έπ’ αύτή; αντιπροσωπευόμενη; όμάδο; κατά τά μένοντα 

πέντε εκατομμύρια.
6. —Τά τέλη τή; παρούσης καί τών έκδοθησομένων γραμ

ματίων τοϋ δημοσίου ταμείου 'όαρύνουσι τό δημόσιον, ώ; κα’1 
τό τυχόν αναγκαίου έξοδον χαρτοσημάνσεως τών γραμματίων 
έν Παρισίοις. Π.

ΤΡΙΛ.Χ’ΤΑΦΙΛΛΙΑΕίΟλ ΓΕίίΡΙΊΚΟλ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διά τής άπό 9 δεκεμβρίου 1889 αποφζσεώς του τό υπουρ

γείου τών εσωτερικών ένέκρινε τόν ύπό τής έφορευτική; επι
τροπή; τοϋ Τριανταφυλλιδείου Γεωργικού Σχολείου ’Αθηνών 

ψηφισθέντα διά τό έτος 1890 προϋπολογισμών τών εσόδων 

καί έξόδων αύτοϋ, έχοντα. ώςέξής:

“Εσούα
Α') Τό ήμισυ τοϋ τόκου τοϋ Τριανταφυλλιδείου κληρο

δοτήματος α') 330 μετοχών τή; Εθνική; Τραπέζη; δραχ. 
40,425, 3') 718 ομολογιών τοϋ δανείου τών 10,000.000 
δρ. 8,415, γ') έντοκου παρά τή Εθνική Τραπέζη καταΟέ- 

σεω; δρ. 3,000, δ') έντοκων γραμματίων, είς ά Οέλουσι με- 
τατραπή οί έν τώ δημοσίω ταμείω τόκοι τοΰ κληροδοτήμα
τος έκ παρελθόντων ετών, συνιστάμενοι έκ δρ. 385,295, δρ. 
11,558, τό όλον τοΰ ήμίσεος τών τόκων τοϋ κληροδοτήμα

τος τοϋ έτους 1890 δρ. 63,398. Β') Δίδακτρα τών είκοσι 
έξ μαθητών τοϋ σχολείου καί ετέρων δεκατεσσάρων είσαχθη- 
σομένων τώ 1890 πρός δρ. 360 έτησίω; δρ. 14,400. Γ) 
Άπό αντίτιμου πωλήσεω; προϊόντων τοϋ σχολείου κατά τό 
1890 δρ. 22,500. Δ') 'Υπόλοιπον όπερ, καθ' υπολογισμόν 
Οά μείνη αδιάθετον έκ τών έν τώ προϋπολογισμώ τών έζόδων 

τοϋ έτους 1889 άναγραφεισών πιστώσεων (συμπεριλαμβανο- 
μένη; καί τής έκ δρ. 2,000 δωρεά; Συλλέλη) δρ. 92,032. 

— Τό όλον τών εσόδων δρ. 192,330.

“Εζούα
Λ’) "Εξοδα έγκαταστάσεως: α’) Άποπεράτωσι; καί άνέγερ- 

σι; νέων οικοδομών, έπισκευή ύπαρχουσών καί έςοδα ασφα
λεία; αύτών έκ τοϋ πυράς δραχ. 68,000, β’) έξοδα άνορύ- 
ξεω; φρεκτων καί έπισκευή υδραγωγείου δρ. 3,600, γ’) προ- 
μ.ήΟεια κτηνών δρ. 10.000, δ’) προμήθεια άτμοκινήτου 

ύδραντλία;, μηχανών, έργαλείων, μηχανημάτων έλαιοκο- 
μείου, αμαξών καί ίποσκευών δρ. 15,000, ε’) προμήθεια 
διαφόρων σκευών καί έ πέπλων τοϋ σχολείου δρ. 2,000, τ’)
προμήθεια κλινών, κλινοσκεπασμάτων, σινδονών, προσκεφα- 
λαίων, περικαλυμμάτων αύτών, προσόψιων, χειρομκκτρων καί 
άλλων εξόδων διά. τοϋ; κατά τό 1890 είσαχθησομένου; έν 
τώ σχολείο» 14 μαθητά; δρ. 2,000, τό ολον δρ. 100,600.

Β’) Κανονικά έξοδα συντηρήσει·»;: α') Προσωπικόν διοική- 
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σεως: 1 ύποδιευΟυντής, -:ΐ: δρ. '250 μηνιαϊως, 3,000 δρ/., 
I λογιστή; πρό; δρ. 240 μηνιαϊως, 2,880 δρ., 2 καθηγηταί, 
~?ός δρ. 250 έκαστο; μηνιαϊως, 6,000 δρ., 3 έργοδηγοΐ, 
πρό; δρ. 190 έκαστο; μηνιαϊως έπί'έξ μήνα;, 2,280 δρ., 1 

ιατρός πρό; δρ. 50 μηνιαϊως, 600 δρ., 1 οικονόμο;, πρό; 
δρ. 80 μηνιαϊως, 960 δρ., τό όλον 21,960.

β’) Προσωπικόν έργχτικόν : 3 άρχιεργάται πρό; δρ. 100 

μηνιαϊως, 3,600 δρ., 5 έργάται α ’ τζ.ξεω; πρό; δρ. 80 έκα
στο; μηνιαϊως, ί ,800 δρ., 15 έργάται β' τήξεως, πρό; δρ. 
65 έκαστο; μηνιαϊως, 1 Ι,700δρ., 5 έργάται γ' τάξεω; πρό; 
δρ. 50 έκαστο; μηνιαϊως, 3,000 δρ.. 3 θύλακε; α'τάξεω;, 
πρό; δρ. 75 έκαστο; μηνιαϊως, 2,700 δρ., 1 φύλα; β' τά
ξεω;, πρό; δρ. 30 μηνιαϊως 360 δρ. τό ολον δρ. 26,160.

γ') Έξοδα καλλιέργεια; καί άλλα, ήτοι προμήθεια σπό

ρων, φυτών και υλικού οινοποιία; δρ. 8.000, συντήρησις 
κτηνών δρ. 3,000. επισκευή εργαλείων, αμαξών, ιπποσκευών 

ζζί επίπλων του σχολείου δρ. 1000, προμ.ήθ-ια λιπασμάτων 
δρ. 500. έξοδχ φωτισμού ζαί θερμάνσεω; έν γένει δρ. 1200, 
ήμερομίσθια έκτακτων έργατών δρ. 2,500, έπίδομζ έπί τή; 
ακαθαρίστου προσόδου τοΰ σχολείου κατά τό ύπαρχον προσω
πικόν δρ. 1800, γραφικά έξοδα λογιστικά βιβλία, έντυπα καί 
άλλα μικρά έξοδα τοϋ σχολείου δρ. 1000, έξοδα τελέσεω; 
μνημοσύνου ύπερ τοϋ άειμνήστου Τριανταφυλλίδου δρ. 200, 
τό όλον δρ. 19,200.

δ') ’Έξοδα μαθητών, ήτοι ένδυμασίαι έργασια; τών 26 

έν τώ σχολείω μαθητών δρ. 500, στολαί, ένδυμασίαι εργα
σία; καί έπενδύται διά τού; ζζτά τό 1890 εϊσαχθησομένου; 
έν τώ σχολείω μαθητά; δρ. 1250, έπισκευή καί συμπλήρωσι; 
φθειρόμενων ένδυμ.ζτων δρ. 1000, βιβλία, συγγράμματα ζαί 
όργανα δρ. 1000, συλλογαί διάφοροι δρ. 1000, τροφοδοσία 

του έν τώ σχολείω 26 μαθητών έπί έν έτο; ζαί τών είσαχθη- 
σομένων ετέρων 1 ί έπί τε'σσζρα; μήνα; πρό; δρ. 41 δι ’ έκα
στον μηνιαίω; δρ. I 1,088, πλυστικά καί έξοδα κ.αΟα.ριότη- 
το; τών μαθητών δρ. 1500, τό όλον δρ. 29, 738.—Τό ολον 
τών εξόδων δρ, 191,658.

ΊΙ έφορευτική έπιτροπή τοϋ Τριανταφυλλιδεΐου Γεωργικού 
Σχολείου, ύποβζλλουσζ τόν προκείμενον προϋπολογισμόν είς τό 
ύπουργεϊον τών εσωτερικών, διετύπωσεν έν τή εκθέσει τη; ιδι

αιτέρως τά έξή; : ότι μέγα ποσόν έζ. τή; χρηματικής περιου
σία; τοϋ κληροδοτήματος τοϋ ά'ιμτήστου Τριανταφυλλίδου 

μένει έν τώ δημοσίω ταμεϊω άδιχθε τον, καί ότι, συμφώνως 
πρό; τάς διατάξει; τοϋ άρθρου 31 τοϋ άπό 16 μαρτίου 1888 
Β. διατάγματο; περί γεωργικών σχολείων, δέον τούτο νά δια- 

τεθή είς πρόσκτησιν μετοχών τή; Εθνικής Τραπέζη; ή έντο

κων ομολογιών εθνικών δανείων.
Α.

ΊΙ χαρτοπαιξία καί τά τυχηρά παιγνίδια δύνζντοΛ νά θεω- 
ρηθώσιν ώ; επιδημική νόσο; τής εποχής. ΤΙ συνήθως ώ; Π·- 
y.6'/ εκλαμβανόμενη τι γι/ έχει έγκχθυδρίσει τούς οίκου; τη; 
εί; πλεϊστζ σημεία τή; πρωτευούσης, τά ώιϊιχά xayiiia τή; 

οποία; ούδέν άλλο τυγχ άνουσιν εί μή ιη.·υτιΐ[ΐατυ.-χοιηι<ί>·α γαρ· 
το.-ταιχτιΐα, λειτουργοϋντα φανερώ; έν ταΐς κεντριζωτέρζι; 
οδοί;, ύπ’ αυτήν τήν έπίβλεύιν τών αστυνομικών οργάνων 
ζαί τών χωροφυλάκων, παρουσια’ζομένων πρώτων τούτων έν 
τή είσόδω ζαί έν μεγάλη, στολή πρός τήρησιν δήθεν τή; τά- 
ξεω; καί πρό; ιΐσπραξιν τοϋ δεκάλεπτου, νομίζομεν, φόρον έπί 
τών εισερχομένων ! Έκτος όμως τών έν τοϊς ειδικοί; τούτοις 

καφείοι; χαρτοπαικτρίων, πλείστα όσα παραπλήσια άπατης 
xtrtpa (tripots) έργαζονται νυχθημερόν έν Άθήναις. έν 11ει- 
ραιεϊ καί αλλαχού τή; Έλλάδο;, οί δέ διευθύνοντες ταύτα 
όλως άνενοχλήτως έξασκοϋσί τό εαυτών κερδοφόρον έπάγ- 

γελμα, πλουτιζομενοι άκόπως.
’Απ’ αύτών τών αρχαιότατων χρόνων, τά τυχηρά παιγνί

δια ήσαν γνωστά καί έθεωροϋντο ού μόνον ώ; διασκεδαστικά 
έν κζιρώ σχολή; άλλά καί ώ; δυνάμενα συνάμα νά συγζ.ινή- 
σωσι, σπουδαίω; ενδιαφέροντα τού; παίζοντας εϊτε κοινοί 
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θνητοί CVj'V., είτε μεγαλόνε; άνδρε;. Αί συγκινήσεις δ' 
αύται ηύξανον άναλόγως τών χαρακτήρων τών παιζόντων 
ζαι άναλόγως τών παιζομένων ποσών, ούτω; ώστε πολλά/.·.; 
συνέπιπτεν, ώ; συμβαίνει άζομη ζ.αί σήμερον, έν τή παραφορά, 
των οί παίζοντε; νά χάνωσιν ή νά κερδαίνωσιν ολοκλήρου; 
περιουσία;, μυθώδη ποσά, άνευ κόπου ζ.αί άνευ έργασίας, 
έντός μιζροχρονίου διαστήματος. ’Επειδή όμω; ώς έζ. τού
του άφ’ ένός μέν ένεύυχώνετο ό πρός τήν οκνηρίαν έρως καί 
ή πρός τήν έργασίαν αποστροφή, άφ ’ ετέρου δέ αί διά τής 
φειδοϋς καί τής έργασίας παραχθεϊσαι περιουσία·, κατεστρέ- 
φοντο έν όλιγίστω χρόνο», ένώ αί έζ. τοΰ πζιγνίου παραγό- 

μεναι τοιαΰται κατησωτεύοντο έφ ά μή δει, οί νομοθέται 
έσκέφθησαν έξ αρχής, ότι ώφειλον ή νά άπαγορεύσωσιν έπί 
αύστηραϊ; ποιναϊ; τά τυχηρά παιγνίδια, ή νά περιορίσωσι 

ταϋτα κατά τό δυνατόν. Ούτω λοιπόν, οί μέν Λακεδαιμό
νιοι έξώρισαν ταϋτα έκ τή; δημοκρατία; των, οί δέ Ρωμαίοι 
έκήρυξαν μέν του; παίζ.τα; άτιμους, άλλά δέν ετόλμησαν 

νά έφνρμοσωσι κατά γράμμα τήν αύστηράν ταύτην ποινήν, 
διότι κατά τοϋ; συγγραφείς αύτών πάντες ίπαιζον μανιω- 
δώς. Κατόπιν ο Ιουστινιανός, γνωριζων έζ. τών προτέρων οτι ή 
άπαγόρευσις τών τυχηρών παιγνιδίων ήτο άνεφάρμοστος, έ- 
πέτρεύε ταϋτα μέχρις ώρισμένου ποσού, άφοϋ τά έφορολό· 
γησε καταλλήλως- Μετά ταϋτα, κατά τόν μεσαίωνα ζ.αί μέ
χρι σ.'μερον, τά τυχηρά παιγνίδια άπηγορεύθησαν μέν ώ; έπί 
τό πολύ φαινομενικό); διά νόμων, έπετράπησαν δέ πράγματι 
πανταχοϋ, άναγ/ωρισθέντα μάλιστα έν τισι πόλεσι τής Ευ
ρώπη; καθ' ώρισμένα; τοϋ έτου; έποχάς, ώ; συμβαίνει σήμε
ρον εΐ; πάσα; σχεδόν τά; τών ιαματικών ύδάτων ή θαλασ
σίων λουτρών μικρά; τοιαύτας.

Χιμαιρικά έθεωρήθησαν πάντοτε τά μέτρα, δι'ών αί κατά 
καιρού; άρχαί έζήτησαν νά άπαγορεύσωσιν τό / αρτοπαικτεϊν. 
Ό άνθρωπο; εί; τόν ζ.-.σμον τοϋ τον έγεννήθη κατά τό μάλ
λον ή ήττον χαρτοπχίκτης. Εΐ; πάντα; ανεξαιρέτως ά.ρέσζ.Μ 
ύπερβολικώ; ή μετά τής τύχη; κατά τής άτυχία; πάλη. ΙΙοϊος 
έζ. τών θνητών δέν Οά κατενΟουσιασΟή έζ. τοϋ μηδενός γινόμε-
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νος πλούσιο; : "Αλλως ή εΐ; τοϋ; κινδύνου; τής τύχης έκθεσις 
τών ανθρώπων είναι φυσική καί άπζντκται ένστίκτως είς 

πάντα τά επαγγέλματα. Συγγραφείς, ίπιστήμονες, έμποροι, 
βιομήχανοι, χρηματισταί, γαιοκτήμονες, τοκισταί, στρατιω
τικοί. έργάται κλπ. πάντες ούτοι τί άλλο πράτουσιν εΐ μ.ή 

νά ρίπτωσι τόν κύβον εί; τήν έξάσκησιν τοϋ επαγγέλματος 
των ; Καί αύτή άκόμη ή οικονομική έπιστήμη παραδέχεται, 
οτι τό παίγνιον φέρει εί; κυκλοφορίαν το προϊόν τής φειδοϋς 
καί τής άποταμιεύσεώ; ζ.αί ότι, έπί τή υποθέσει ότι τό τοιοϋ- 
τον ήθελε είσθζι ολέθριου εί; τοϋ; ίδιώτα; δέν δύναται παρά 

νά. ή γενικού συμφέροντος, επομένως ούχί άθέμιτον.
'Εάν λοιπόν παραδεχθώμεν ότι τό πάθος τοϋτο τών αν

θρώπων περί τό παίζε·.·/ — είτε ώ; ελάττωμα άπλώ; έζ.ληφθή, 
είτε ώ; καταστρεπτική μανία —είναι άνίατον, τότε πάσα·, αί 
άπαγορευτικαί διατάξει; δέν δύναται παρά νά μένω σι γράμμα 
κενόν. Ούτως ό ήμέτερος νόμο; (άρθρ. G38 II. Ν.) απαγο
ρεύει μέν αύστηρώ; τά, τυχηρά παιγνίδια καί τήν σύστασιν 
χαρτοπαιζ.τικών κέντρων, ή τοιαύτη όμως άπαγόρευσις ούδέ- 
ποτε έφηρμόσθη, ούτε είναι δυνατόν πρακτικώ; νά τεθή εις 

εφαρμογήν. Έν πρώτοι; νομίζομεν, οτι μετέχουσι τοϋ γελοίου 
πασχι αί κυβερνήσει; έζεϊνα·., αίτινε; δι' έξόδων των οικοδο
μούσα! τά πολυτελή Χρηματιστήρια ζ.αί ζ.ατασκευζζουσαι τά 
παιγνιόχαρτα πρό; φορολογίαν, ζητοϋσι νά άπαγορεύσωσιν 
αύστηρώ; τα τυχηρά παιγνίδια. Μεγαλειτέρα άντίφασι; αδύ

νατον νά ύπαρξη- Τά κράτη βεβαίως δέν πωλοϋσ·. τα παιγνιό
χαρτα δια τά; κατά μόνα; ύπομονητικά; διασκεδάσει; (pa
tience. 'Ο έπί τών παιγνιόχαρτων τεθεί; φόρο; παρά τοϋ 
νομοθέτου είχε κυρίως ύπ’ ούει τά τυχηρά παιγνίδια. Είτε 

δέ ολίγα·, μόνον δραχμαΐ παίζονται έν τοί; ποικίλοι; γνωστοί; 
συνδυασμοί; τών παιγνιδίων. είτε χιλιάδες πολλαί δραχμών, 

τοϋτο δέν δύναται να κζνονίση τήν διάκρισιν τών τυχηρών 
άπό τών μή τυχηρών παιγνιδίων. "Ο,τι είναι μία χαρτοπαί
ζόμενη δραχμή διά τόν εργάτην ή τόν υπάλληλον τόν κερδαί- 
νοντα 50—100 δρ. κατα μήνα, τό αύτό κατ' αναλογίαν 
έσεται δια τών ύπέρπλουτον τόν έχοντχ εισόδημα έκατοντα-
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δα; χιλιάδων φράγκων, έάν παίζη 10—50 γ·.\. δραχμών. 

Οσον δέ άφορζ τόν τύπον, ύ. πραγματική άπαγόρευσι; τών 
τυχηρών παιγνιδίων έν ταϊ; Αέσχαι; ζαί τοϊ; ζαφείοι; θά με
τασχημάτιζε τα; ιδιωτικά; οικία; εί; χαρτοπαικτεϊα.

1 ου των οϋτω: έχόντων, άφοϋ ή άπαγόρευσις τών τυχηρών 
παιγνιδίων πραζτιζώ; θεωρείται ζαί Είναι ανεφάρμοστο;, δεν 

ύπολείπεται είμή ή ύπό κανονικά; τουλάχιστον έγγυήσει; ύπο- 
βολή τοϋ πάθους τής χαρτοπαιξίας ζαί ή αυστηρά φορολογία 

τών χαρτοπαικτιζών κέντρων. Έκαστο; διευθύνων τοιοϋτον 
κατάστημα, άς φορολογηθώ γενναίω; ζατά τά εγκαίνια, ας 
διπλασιασθή ζαί τριπλασιασθζ, άζόμη ή τιμή τών παιγνιό

χαρτων, οπω; ζαί τό κράτος, διά τής εμμέσου ταύτης φορο
λογίας, εϋρζ,. έν τζ, παναρχαία ταύτζ, αδυναμία ζαί φυσική 
ζλίσει τών ανθρώπων πρό; τό χαρτοπαιζτεϊν, μέσον δι'οΰνά 
είσπράττζ, κατ' έτος άρκοϋντα ποσά πρό; άναζούφισιν τοϋ 
δημοσίου προϋπολογισμού του.

Έζ τή; έπό'φεω; ταύτης δέν ύπάρχζ, λόγος ΐνα μή παρα
χώρηση ζαί εί; ξένα; έταιρία; τό δικαίωμα τή; ίδρύσεως ζαί 
παρ’ήμϊν μεγάλων λεσχών (casinos). Δέν δεχόμεθα βεβαίως 
τήν γνώμην πολιτειολόγων τινών, ότι τό ζράτο; οφείλει νά 
άναλάβζ, τήν ύποχρέωσιν νά διατζ,ρή ύπό τήν έπίβλεύίν του 

παραπλήσια; λέσχας, έν αί: ό άδαή; παίκτη; δέν θά άπα- 
τάται παρά τοϋ επιτηδείου, όπου ή πίστι; θά ή απαγορευμένη 
κλπ., καθόσον ουδόλως ταϋτα προσήζουσιν εί; τά; ασχολία; 
τών κυβερνήσεων καί τόν προορισμόν αυτών. Έν γεν:·. έκ 

τοιούτων λεσχών αλλαχού σ υντελούνται πλεϊστα όσα καλλω
πιστικά. έργα ζαί αλλα οΰζ- ολίγα, αγαθά καί πλεονεκτήματα 
παρέχονται εί; τά; πόλεις, έν αι; ιδρύονται αύται ΙΙολλαί 
πόλεις τή; Γαλλία;, Γερμανία;, Αυστρία;, Ιταλίας, Βελγίου, 
Ελβετία; κλπ. όφείλουσι την ακμήν των κυρίως εί; τήν έν 

αυτοί; λειτουργίαν τών τοιούτων λεσχών ζαί τών ίπποδρο-

* Εν I αϊζσ'>.μι;. ύ·. ■ξ'ίόι,,ν σου τί; τοιαύτ»; λώ/α;
ζζ. τζ; ίνωζιί;·:, Ι?ζ. τί„ ;ν τί, ςιίλεί llink· ; τζυύττ;; .τυ; 'ιϋ.ι,ΟίΚΙ 
si. άπότοϋ ■/ 1)-λτ.τ:;ι:'λ.

μιών. ΊΙ Νίκαια, ή Διέππη, ή Τρουβίλλη, τό Αϊξ, ή Ό- 

στάνδη, τό Βίαριτζ ζαί πκσαι αί γερμ.ανικαί καί αύστριαζα- 

πόλεις τών ιαματικών ύδάτων είς τήν άναγνώρισιν τών τυ
χηρών κυρίως παιγνιδίων όφείλουσι τήν ϋπαρξιν τών μεγαλο
πρεπέστατων εκείνων ξενοδοχείων, τών λαμπρών των κήπων, 
τή; καλής ζαταστάσεω; τών όδών των, τών τερπνών περι
πάτων των, τών καλών θεάτρων, τής ευπορίας τών κατοί
κων των, ζαί έν μια λέξει τής κληθώ; άνθηράς των ζατα- 
στάσεως. Ύποθέτομεν ότι ανάλογα αποτελέσματα ήδύνατο 
νά έπακολουθήσωσι ζαί έν Έλλάδι, έάν έγενοντο δεζταί αί έ- 

πανειλημμένως γενομέναι πρό; τήν ζυβέρνησιν προτάσεις περί 
ίδρύσεως τοιούτων λεσχών έν Κέρκυρα καί έν Φχλήρω. Οί 
ξένοι θά προσελζ.ύοντο εύζολώτερον έ'ν Έλλάδι δια τής συ

στάσεως τών μεγάλων τούτων λεσχών, αΐτινες θά. παρίσταντο 
ώς άναγκαϊον συμπλήρωμα τής έλξεως τών αρχαιοτήτων ζαί 
τοϋ γλαυκού ήμών ουρανού. Απαιτούνται διά τήν σύγχρονον 
διεθνή βιωτιζήν αφθονία μέσων διασκεδάσεων,έν αίς δυστυχώ; 
κυρίαν θε'σιν ζατέχουσιν τά τυχηρά παιγνίδια. Αμα δ ώ; ή 

ποικιλία τών διασζεδαστιζών μέσων παραχθζ, καί αύςήσζ, 
παρ’ήμϊν, τότε οί ξένοι θα προσέλθωσιν άθρόοι, θά άφήσω- 
σιν κφθονον τό χρήμα των, καί Οά συντελεσθζ, συχνότερα ή 

μετά τού πεπολιτισμένου κόσμου επιμιξία.
Άφοϋ λοιπόν, ώ; άποδείξαμεν, ή επικρατούσα πρό; τό 

χαρτοπαιζτεϊν ακράτητο; τάσι; είναι αδύνατον νά παρεμπο- 
δισθή, δέν μένει εί μή ή χρησιμότης τοϋ κανονισμού της. Εάν 
τό δικαίωμα τοϋ συνιστζν λέσχην έξαρταται έζ τή; καταβο
λή; σπουδαίου χρηματικού ποσού παρά τών διευθυνόντων είς 

τό δημόσιν ταμεϊον ζαί άν άφίνετο έλεύθερα ή σύστασ·.; αυ
τών εί; πάντα συμμορφούμενον μετά τού γενικού οργανισμού 
των,ούδεμία αμφιβολία ότι ό άριθμό; τών σημερινών κέντρων 
τή; άπατη; θα περιωρίζετο σπυυδα·.ω; ζ.αί οτι ύπαρς·.; ολί
γων τοιούτων καταστημάτων θα είχε καίτάς επωφελείς διά τόν 

τόπον έπούίΐ; της. ’Ιδιαιτέρως, όσον ζφορκ τά έζ χαρτοπαι
ξίας χρέη, ή κναγνωρισις αύτών διά νόμ.ου έρχεται ώς συνέ
πεια. ΊΙ κατάστασις αυτών ώ; χρεών νομίμων καί άπαιτη- 
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τών, ζαθιστώντων συνυπευΟύνου; τού; διευΟυντά: τών Λεσχών 

τούτων, μαρτυρεί πόσον τά μέσα ταΰτα τυγχάνουσ·. πρόσφορα 
κζί αντιδραστικά φάρμακα εναντίον τή; επιδημικής πρό τό 
λυσσωδώ; χαρτοπαικτεΐν νόσου.

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

Η ΣΤΑΦ1Σ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1885—88

'II ύπηρεσία τής δημοσίας ε’ν Έλλάδι καταστατικής ίδη- 

μοσίευσε πρό τίνος δύο πίνακα;, έξ ών έ μέν άφορα τήν παρα· 
γωγήν τή; σταφίδος κατ’ επαρχία; καί τήν κατά μίσον όρο*  
τιμήν αύτής εν αύταϊς, ό δέ τά άποσταλίντα εί; τά; διαφό
ρους έπικρατείας ποσά σταφίδο; πρός καταναλωσιν. Ιϊρόζει- 
ται περΐτή; πενταετίας 1884—1888.

A' II αρ αγωγή .

Έν γίνει ή παραγωγή τή; ελληνική; σταφίδο; άπό 283 

εκατομμύρια λιτρών τω 1884, κατέβη εις 247 τώ 188"), ά· 
νεβη εϊ; 274 τώ 1886, κατέβη εϊς 271 τώ 1887 καί ά
νέβη είς 343 τώ 1888. Ύπό τήν επούιν τής είσπραχΟείσης 
χρηματικής αξίας αύτών άπό 34 ,600,000 δραχμών τώ 1884, 
άνέβη αύτη εϊς 47,500,000 τώ 1885, εϊς .’>.‘>.200,0(10 τώ 

1886, εί; 61,700,000 τώ 1887 καί κατέβη εί; 52,900,000 
τω 1888- Είναι αξιοσημείωτο; ή σχίσε; μεταξύ τοϋ ποσοΰ 
τοϋ παραχθέντο; ζαί τοϋ χρήματος τοϋ εΐσπραχΟέντος, διότι 

κατά τό έτος 1888 παρήχΟησαν 3 43 έκατομ. λιτρών καί εΐ- 
σεπράχΟησαν 52,900,000 δραχμών, ένώ κατά, τό 1887 πα
ρήχΟησαν 271 έκατομ. λιτρών ζαί είσεπράχόησαν 61,700» 
000 δραχμών. Ιδού πώς τό φαινόμενου τή; παραγωγής τή’ 
σταφίδα; εκτυλίσσεται καθ’ έκάστην σταφιδοφόρον επαρχίαν :

1) Afyior: τώ 1884 μέν παρήχΟησαν 2 4 έκατομ. λιτρών, 
άξια; 6.7 έκατομ. δραχμών, μέση τιμή κατά χιλιάδα λιτρών 
δρ. 270· τώ 1885 δέ 21 έκατομ. λιτ., αξία; 5.6 έκατ. 
δρ., τιμή δρ. 260’ τώ 1886 δέ 21 1 , έκατομ. λιτ., 5.4 
έκατομ. δρ., τιμή δρ. 250· τώ 1887 δέ 17 έκατομ. λιτ.» 

4.6 έκατομ. δο., τιμή δρ. 270' τώ 1888 δέ 24 έκατομ- 

λιτ., 6.2 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 260.
2) Κι>(·υ·0ιαχ'·ΰ Κύ.1π<·υ: τώ 1884 μέν παρήχΟησαν 1-4 

έκατομ. λιτρών,άξια; 3. I έκατομ. δρ., μίση τιμή δρ. 220’ τφ 
1885 δέ 13*/. 2 έκατομ. λιτ., 3 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 220’ 
τώ 1886 δέ 12 */.,  έκατομ. λιτ., 2.7 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 
220· τώ 1887 δέ 1 I έκατομ. λιτ., 2.9 έκατομ. δρ., τιμ.ή 
δρ. 260. τώ 1888 δέ 19 έκατ. λιτρ., 1.2 έκατομ. δρ., τιμή 

δρ. 220.
3) Πατρΰ»··. τώ 188 4 μέν παρήχΟησαν 23 έκατομ. λί

τρων, άξια; 3.7 έκατομ. δρ., μέση τιμή δρ. 160- τώ 1885 

δέ 26 '/2 έκατ. λιτ., 5.3 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 200’ τώ
1885 δέ 26 έκατομ. λιτρ., 5.5 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 210’ 
τώ 1887 δέ 27 έκατομ. λιτ., 6.7 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 250’ 
τώ 1888 δέ 30 έκατομ. λιτ., 5. ί έκατομ . δρ., τιμή δρ. 1 80.

4) Λίισο.Ιογγίον: τώ 1884 μέν παρήχ Οησαν 5 έκατομ. 
λιτρών. άξια; 0.7 έκατομ. δο., μέση τιμ.ή δρ. 150· τώ 1885 

δέ 1 '/, έκατομ. λιτ., 0.3 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 180’ τ·
1886 δέ 4 έκατομ. λιτ., 0.8 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 210’ 
τώ 1887 δέ 1 έκατομ. λιτρ., 0.2 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 250’ 
τώ 1888 δέ 2 έκατομ.λιτ., 0.3 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 170.

5) Κάμπ<>ν·. τώ 1884 μέν παρήχΟησαν 22 έκατομ. λι- 
τρών, άξια; 2.6 έκατομ. δρ.. μέση τιμή δρ. 120’ τώ 18.85 
δέ 23 έκατομ. λιτ., 4.1 έκατ. δρ., τιμή δρ. 180’ τώ 1886 
δέ 16 έκατ. λιτ., 3.2 έκατομ. δρ., τιμ.ή δρ. 200' τω 1887 
δέ 22 έκατομ. λιτ., 5.1 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 230· τώ 1888 

δέ 32 έκατομ. λιτ., 4.8 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 150.
6ΐ ' 11.1 fiat; χιά 'Ο.Ιιψ.-τίας: τώ 188 4 μέν παρήχΟησαν 67 

έκατομ. λιτρών, άξια; 5.4 έκατομ. δρ., μέση τιμ.ή δρ. 80’ 
τώ 1885 δέ 54 έκατομ. λ.ιτ., 9.7 έκατ. δρ., τιμή δρ. 180’ 
τώ 1886 δέ 59 έκατομ. λιτ., 11.8 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 

200’ τώ 1887 δέ 64 έκατομ. λιτ., 14.7 έκατομ. δρ., τιμ.ή 
δρ. 230’ τώ 1888 δέ 84 έκατομ. λιτ., 10.9 έκατομ. δρ., 

τιμή δρ. 130.
7) Tptye.l.tim: ·. τώ 1884 μέν παρήχΟησαν 39 έκατομ. λι-
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τρων, άξια; 4.3 έζ.ατομ. δρ.. μέση τιμή δρ. 1 10' τώ 1885 
δέ 29 ’/, έκατομ. 5.6 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 190’ τώ 

188G δέ 44 έκατομ. λιτ., 9.2 έζ.ατομ. δρ., τιμή δρ. 210’ 
τώ 1887 δέ 33 έκατομ. λιτ., 7.6 έζ.ατομ. δρ., τιμή δρ. 
230· τώ 1888 δέ 40 έκατομ. λιτ., 5.6 έκατομ. δρ., τιμή 
δρ. 140.

8) Πν.Ιίας : τώ 1884 μέν παρήχΟησαν 13 */.,  έκατομ. λί
τρων, άξια; 1.3 έζ.ατομ δρ., μέση τιμή δρ. 100' τώ 1885 
δέ 17 */.,  έκατομ. δρ., 3.3 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 190' τώ 
188G δέ 20 έκατομ. λιτ., 3.8 έζ.ατομ. δρ., τιμή δρ. 190' 
τώ 1887 δέ 28 έζ.ατομ. λιτ., G.2 έκατομ. δρ.,τιμή δρ. 220’ 
τώ 1888 δέ 27 έκατομ. λιτ., 3.5 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 130.

9) Μισσηι ίας: τώ 1884 μέν παρήχθησαν 29 έζ.ατομ. 
λιτρών, άξια; 2.7 έκατομ. δρ., μέση τιμή δρ. 90' τώ 1885 
δέ 27 */ 2 έκατομ. λιτ., 5.2 έζ.ατομ. δρ., τιμή δρ. 190’ τώ 
1886 δέ 33 έκατομ. λιτ., 5.9 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 180’ 
τώ 188/ δέ 32 έκατομ. λιτ., G.7 έκατομ. δρ-, τιμή δρ. 
240’ τώ 1888 δε 40 έκατομ. λιτ., 4.8 έκατομ. δρ., τιμή 
δρ. 120.

ΙΟ) .Ipjv-J/'Joc: τώ 1884 μέν παρήχΟησαν 1 1 έκατομ. 
λιτρών, άξια; 0.2 έζ.ατομ. δρ., μ.έση τιμή δρ. 151)· τώ 1885 
δέ '/2 έζ.ατομ. λιτ., 0.1 έζ.ατομ. δρ., τιμή δρ. 200' τώ 
1886 δε 1 έζ.ατομ. λιτ., 0.2 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 210' 
τώ 1887 δέ */ 2 έκατομ. λιτ., 0.1 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 
230’ τώ 1888 ύε 1 έκατομ. λιτ., 0.2 έκατομ.. δρ., τιμή 
δρ. 180.

11) Ζ.αχίΎθνν : τώ 1884 μεν παρήχθησαν 18 έκατομ. λι-
τρών, άξια; 1.6 έζ.ατομ. δρ., μέση τιμή δρ. 90‘ τώ 1885 
δέ 12 ’/· έχατομ. λιτ., 2 έκατομ. δρ-, τιμή δρ. 160· τώ
1886 δέ 15 ’/2 έζ.ατ. λιτ., 2.8 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 180·
τώ 1S87 δέ 16 έζ.ατομ. λιτ. 3 έζ.ατομ. δ:., τιμή δρ. 100’
τώ 1888 δέ 19 έζ.ατομ. λιτ-, 3 έζ.ατομ. δρ.. τιμή δρ. 160.

12) Rfijct./.liiiiac: τώ 1884 μέν παρήχθησαν 21 έζ.ατομ. 
λιτρών, άξια; 2.1 έκατομ. δρ., μέση τιμή δρ. 100· τώ 1885 
δέ 171/., έκατομ. λιτ., 3 έζ.ατομ. δρ., τιμή δρ. 170· τώ
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1886 δέ 19 έκατομ. λιτ., 3.5 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 
180· 1887 δέ 16’/·> έκατομ. λιτ., 3.3 έκατομ. δρ., τιμή 
δρ. 200’ τώ 1888 δέ 21 έζ.ατομ.λιτ.. 3.4 έζ.ατομ. δρ., τιμή 

δρ. 160.
13) .1εΐ'«η'<1ος: τώ 1884 μέν παρήχθησαν 5 έζ.ατομ. 

λ.ιτρών, άξια; 0 4 έζ.ατομ. δρ., μέση τιμή δρ. 80- τώ 1885 
δέ 2 έζ.ατομ. λιτ., 0.3 έκατομ. δρ.,τιμή δρ. 160’ τώ 1886 
δέ 2’ > έκατομ. λιτ., 0.4 έζ.ατομ. δρ., τιμή δρ. 170· τώ
1887 δέ 3 έζ.ατομ- λιτ., 0.6 έζ.ατομ. δο., τιμή δρ. 200· 
τώ 1888 δέ 4 έζ.ατομ. λιτ., 0.6 έκατομ. δρ., τιμή δρ. 160.

it'. Ές αγωγή.

ΊΙ εί; τήν αλλοδαπήν έξαγωγή τή; ελληνική; σταφίδος άπό 
289,640,960 λιτρών τώ 1884 κατέβη εί; 254,065,280 
τώ 1885, άνέβη εί; 288,856,960 τώ 1886, κατέβη εί; 
284,715,200 τώ 1837 καί εί; 247,1 12,400 τώ 1888. Αί 
τιμαΐ αύτής έν ταϊ; κυριωτέραι; άγοραΐ; της είχον ώ; έξής : 

Έν ’Αγγλία μέν κατά στατήρα (50 χιλιόγραμμα), τώ 1884 
σελίνια 32, τφ 1885 σελ. 31, τώ 1886 σελ. 32, τώ 1887 
σελ. 34, τώ 1888 σελ. 33’ έν Γαλλία δέ κατά 100 χιλιό
γραμμα τώ 1885 φράγκα 15, τώ 1886 φρ. 41, τώ 1887 

φρ. 47, τώ 1888 φρ. 26.
Όσον άφορα τήν κατ’ έπικρατείας εξαγωγήν τή; σταφίδος, 

ειχεν αύτη ώ; έςής:
Ί) Αγγλία: τώ 1884 λίτραι 151,659,200, τώ 1885 

λίτ. 125,372,800, τώ 1886 λίτ. 119,676,480, τώ 1887 

λίτ. 131,649,280, τώ 188.8 λίτ. 14 4,164,160.
2) Γαλλία: τώ 188 4 λίτ. 8/,825,920, τώ 1885 λίτ. 

’85,113,280. τώ 1886 λίτ. 104,048,000, τώ 1887 λίτ.

83,861,120, τώ 1888 λιτ. 97,47 1,360.
3) 'Ολλανδία: τώ 18S4 λίτ. /,9/4,400, τώ 188.) λίτ. 

1 4,089,0011, τώ 1886 λίτ. 9,372,160, τώ 1887 λίτ. 14, 
224,000, τώ 1888 λίτ. 25,760,000.

4) Βέλγισν: τώ 1884 λίτ. 4,032,000, τφ 1885 λίτ. 3,
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068,800, τώ 188G λίτ. 5,920,320, τώ 1887 λίτ. 6,650, 
5G0, τώ 1888 λίτ. 11,164,160.

ό) Γερμανία: τώ 1884 λίτ. 2,204,160, τώ 1885 λίτ. 
1,892,800, τώ 1886 λίτ. 13,148,800, τώ 1887 λίτ. 8, 
62-4,000, τώ 1888 λίτ. 21,530,880.

6) Αυστρία : τώ 1884 λίτ. 7.860,160, τώ 1885 λίτ. 

3,584,008, τώ 1886 λίτ. 5,649.280, τώ 1887 λίτ. ί, 
697,280, τώ 1888 λίτ. 5,600,000.

7) ΊΙνωμέναι 1 Ιολιτεΐαι: τώ 1884 λίτ. 22,805,440, τω 
1885 λίτ. 17,360,000, τώ 1886 λίτ. 25,259,520, τώ
1887 λίτ. 29,435,810. τώ 1888 λίτ. 29,258,880.

8) Καναδας: τώ 1881 λίτ. 2,526,720, τώ 1885 λίτ. 
1,871,360, τώ 1886 λίτ. 3,713,920,τω 1887 λίτ. 2,750, 
720, τώ 1888 λίτ- 3.651,200.

9) Λύστραλία : τώ 1881 λίτ. 1,783,010, τω 1885 λίτ. 
1,406,720, τώ 1886 λίτ. 620,480. τώ 1887 λίτ. 2,528, 
960. τώ 1888 λίτ. 2.488,640.

10) Ι’ωσσίζ : τω 1881 λίτ. 669,920, τώ 1885 λίτ. 297, 
920, τώ 1886 λίτ. 448,000, τώ 1887 λίτ. 293,440, τώ
1888 λίτ. 2,022,720. Γ.

ζονομιζών προκύπτει. ότι άπό 1 ίζνουαρίου μέχρι 30 νοεμ
βρίου 1889 έζ. τών μονοπωλίων τής 'Ελλάδος είσεπράχΟησαν 
δρ. 6,664,124. ’Εάν συγζρινωμεν τζς εισπράξεις ταύτας 
πρός τζς τών αντιστοίχων μηνών τοϋ 1888, ύπάρχει αΰξη- 
σις ζζτζ 365,48 1 δρ. τώ1889. Οσον άφορζ τόν τελευταΐον 
μήνα 9βριον 1889, κατ’ αύτόν αΐ εισπράξεις τών μονοπω
λίων άνέβησαν είς 777,822 δρ. δηλαδή έπί έλζττον 11,808

Έν γένει αί ζζτζ τούς ένδεκα πρώτους μήνας τοϋ 1889 
εισπράξεις τών μονοπωλίων διαμοιράζονται ώς εξής : Ιίετρέ- 
λζιον δρ. 3.671,265, Ιΐυρεία δρ. 672.355, ΙΙαιγνιόχζρτα
δρ. 237,297, "Αλας δρ. 2,083,205.


