
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ— ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ.

Ή επιστήμη είναι μια· οί κλάδοι αύτής είναι πολλοί. 
Έζ τής μεγάλης τοϋ ανθρωπίνου γένους γνώσεως, ή· 
τις είναι κλήρος θείας ουσίας, διεσπαρμένη άπανταχοΰ 
έν τή μεγαλειτέρα ποικιλία καί έν τή τελιζωτέρα αρμο
νία, άποσπώνται άπό τοΰ αύτοϋ κορμού κλώνοι διάφοροι, 
ίνα άποτελέσωσι, ζατά τήν σχετικήν άνάπτυξιν τών χρό
νων καί τών τόπων, ιδιαιτέρας έπιστήμας, αΐτινες δέν 
βραΒύνουσι, τό καθ’ έαυτάς, ινα ύποστώσι τόν θεμελιώδη 
νόμον τής διαιρέσεως.

Τοιουτοτρόπως ή έπιστήμη τοϋ δικαίου, εις τήν μεγά
λην σειράν τής φιλοσοφίας άνήκουσα, διαιρείται εις τό- 
σας κατά μέρος παρατάξεις, δσας μαρτυροϋσιν αί εΐδικω- 
τέραι διακλαδώσεις αύτοϋ. Άστυζόν δίκαιον, ποινικόν, 
εμπορικόν, διοικητικόν, συνταγματικόν, διεθνές. Άραγε 
ό καταμερισμός ούτος, ό τόσον άναπόφευκτός, καθόσον 
πή.ηθύνεται ή γνώσις, έφθασεν εις τό τελευταΐον όριον τής 
πεπερασμένης φύσεώς τοϋ ανθρώπου; Ή μήπως τό μέγα 
δένδρον τής καθολικής επιστήμης άπώλεσε τήν ζωικήν 
δύναμιν τής προόδου ζαί τής άνανεώσεως ;

Άλλ’ εις αιώνα, έν τω όποίω οί οικονομικοί σκοποί 
πρωταγωνιστοϋσι, ζαί ύπό τό έμβλημα τής έλευθερίας οί 
νομοθέται ζαί οί διοιζηται κανονίζουσιν άλλεπαλλήλως 
πλεϊστα θέματα οικονομικού χαραζτήρος, ή μόρφωσις ιδι
αιτέρου οικονομικού δικαίου είναι έργον απολύτου άνάγ- 
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ζ.ης, τό όποιον όσημέραι άφ’ εαυτού προάγεται ζαΐ μικρόν 
ζατά μικρόν άφεύκτως θέλει συντελεσθή. ’Ανοίξατε τάς 
δέλτους τών συγχρόνων νομοθετών. ύπερηζόντισαν τό έρ

γον τοϋ ’Ιουστινιανού. Καθόσον προβαίνει ή οικονομική 
τής κοινωνίας ζωή, ζατά τοσοΰτον αί μέθοδοι και τά 
προϊόντα τής νομοθετικής έργασίας τροποποιούνται. Ζώ- 
μεν έν τώ μέσω νομοθετικού ρεύματος, τό όποιον ανοίγει 
ό νεωτερισμός, καί καλλιεργεί τό παρόν έπί τών χέρσου· 
μένων άγρών τού παρελθόντος.

Έν τή πλησμονή ταύτη τών νεωτέρων νόμων, οί οικο
νομικοί είναι καί οί πλειότεροι ζαΐ οί μάλλον ένδιαφέρον- 
τες. Έάν έξ αύτών παραπεμφθώσιν οί περί τό άστυκόν καί 
τό εμπορικόν δίκαιον άσχολούμενοι είς τούς κατ’ αύτά 
κλάδους τής επιστήμης, όπως είναι ήδη ουτοι οιατετυπω- 
μένοι έν τή συγχρόνω άναπτύξει αύτής, θπολείπεται με
γάλη ποσότης οικονομικών νομοθετημάτων,τά όποια άπαι- 
τούσιν ιδιαιτέραν κατάταξιν. "Ινα περιορισθώ δέ εις τά Ελ
ληνικά τής νεωτέρας νομοθεσίας φαινόμενα, ενταύθα άνή- 
κουσιν οί νόμοι περί βεβαιώσεως, είσπράξεως καί δαπάνης 
τών παντοίωντής έπικρατείας καί τού δήμου φόρων καί τε
λών, περί καταδιώξεως τώνζαθυστερούντων οφειλετών τού 
δημοσίου καί τού δήμου,περί τελωνείων, ταμείων καί εφο
ρειών, περί μετα/.λείων, ορυχείων, σκωριών, έκβολάδων, 
σμύριδος, θηραϊκής γής, άλυζών, περί χαρτοσήμου, περί 
γραμματοσήμου, περί δασών, περί ιχθυοτροφείων, περί 
δημοσίων κτημάτων καί παραχωρήσεως αύτών έπί προι
κοδοτήσει Ελληνικών οικογενειών, βραβείω τών πολεμι
στών, συνοιζισμω τών ομογενών καί ξένων, περί τής πε
ριουσίας τής έζζλησίας, περί πολιτικών καί στρατιωτι
κών συντάξεων, περί έθνιζών δανείων καί έν γένει περί 
τού οικονομικού τής χώρας οργανισμού, καθόσον ούτος 
άφ’ ένός μέν άποβλέπει είς τήν διοίζησιν ή τήν έξέλεγξιν 
τών οικονομικών τού Κράτους,—άφ’ έτέρου δέ συνδέεται 
πρός τήν καθόλου βιομηχανίαν, έπιορών είτε διά τών φό

ρων είτε διά τών νομοθετικών καί διοικητικών κανονισμών 
είς τά ποικίλα ταύτης θέματα.

Ή σφαίρα αυτή τού οικονομικού δικαίου είναι ίκανώς 
εύρεϊα και ίκανώς σημαντική, ώστε νά έλκύση τήν έπι- 
στημονίκήν προσοχήν είς περαιτέρω κατάταξιν τής ύλης 
της, μελέτην τών θεμάτων της καί καλλιέργέιαν τών ά
γρών της. Δύναται νά διαιρεθώ τό οικονομικόν δίκαιον είς 
δημόσιον καί ιδιωτικόν, καθόσον δηλαδή άνάγεταιείς 
τούς δημοσίους τής έπικρατείας σκοπούς έκ τής έννοιας 
τών δημοσίων εισοδημάτων, δαπανών καί έλέγχων, καί 
καθόσον περιορίζεται έν τή κυρίως βιομηχανική περιοχή. 
Μή νομίσει δέ τις, ότι τό κατά ταύτην ιδιωτικόν οικονομι
κόν δίκαιον άποτελεΐ τήν μικροτέραν τού έπιστημονικοΰ 
κύκλου μερίδα. Είναι αυτή τόσον έκτεταμμένη, ώστε έν 
τω οίκονομικώ πολιτισμω τής Δύσεως έθεωρήθη ικανή νά 
άποτελέση τήν περιφέρειαν καί δλως ιδιαιτέρου δικαίου, 
βιομηχανικού έπικληθέντος. Καθώς παρατηρεί ό οικονο
μολόγος Είσαγγελεύς τού ’Ακυρωτικού τής Γαλλίας Κ. 
Renouai’d, τό βιομηχανικόν δίκαιον περιλαμβάνει τάς νο
μίμους καί διζαιολογικάς σχέσεις, αιτινες δημιουργοϋνται 
μεταξύ τών άνθρώπων διά τής παραγωγής τών πραγμά
των καί διά τής χρησιμοποιήσεως τούτων είς τάς άνθρω- 
πίνους ύπηρεσίας.

Τό άζριβές είναι, ότι δπως τό δημόσιον οικονομικόν δί
καιον σύντροφον έχει καί οδηγόν τήν έπιστήμην τής Δη- 
μοσιονομίας (finances), τοιουτοτρόπως καί τό ιδιωτικόν 
οικονομικόν δίκαιον (βιομηχανικόν) σύντροφον έχει καί 
οδηγόν τήν έπιστήμην τής Πολιτικής Οικονομίας.—Τί εί
ναι ή φορολογική τής έπικρατείας μηχανή μεθ’ όλης τής 
νομοθετικής πανοπλίας της, όταν ή Δημοσιονομία δεν φω- 
τίζη τάς οδούς της ; Τά προϊόντα αύτής θά έχωσι τι άσυ- 
νάρτητον καί δυσαρμονικόν είς προφανή τού όλου σκοπού 
της αμαρτίαν. Ένώ λοιπόν ή κατάταξιςτούδημοσίου οικο
νομικού δικαίου κέκληται νά σταδιοδρομήσω άπό ένότητος
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χαί μελέτης επιστημονικής ιδίας, δέν όκνεϊ καί πρός τάς 
αναγκαίας έξωθεν συμμαχίας. Έάν μεταξύ αύτών ώνομά- 
σθη ήδη ή τής Δημοσιονομίας επικουρία, πολλαί χαί άλ- 
λαι προσφέρονται έκ τής όλης χορείας τών είς τόν κοι
νωνικόν βίον άφορωσών επιστημών.

Καί έπί τοΰ ιδιωτικού οικονομικού δικαίου, τι είναι ή 
νομοθετική συγκρότησις αύτού άνευ τού φωτός τής Πολι
τικής Οικονομίας ; Φαντάζομαι τόν νομοΟέτην έχεΐνον, 
όστις κανονίζει τά θέματα τής παραγωγής καί τής διανο
μής τών έφοδίων τής κοινωνικής ζωής, τάς διαφόρους 
λειτουργίας τής έργασίας, τοΰ κεφαλαίου καί τής γής, 
όλιγωρών πρός τάς έπ’ αύτών αίωνίας τής Οικονομικής 
επιστήμης άρχάς. Ή έπικουρ ία αύτής είναι αναπόφευκτος 
είς τήν αρμονικήν συγκρό τησιν τού ιδιωτικού οικονομικού 
οικαιου, παρά τή όποια συμβαδίζει σύμμαχος ισχυρότα
τος, άπό μακράς πείρας δεδοκιμασμένος, τό άστυζόν έν 
γένει δίκαιον, όπως διά τώυ διαδοχικών τροποποιήσεών 
του παρεδόθη τοΰτο είς τήν ένεστώσαν γενεάν.

Ιδιαιτέρως μάλιστα τό ιδιωτικόν οικονομικόν δίκαιον 
εύρίσκεται εις τήν άνάγκην, ίνα έκάστοτε άντλή έζ τής 
θετικής βάσεως τού άστυκοΰ δικαίου άπό τε τής πολιτικής 
και τής έμπορικής τούτου έπόψεως. Πρόκειται περί συνε
ταιρισμών, οίτινες τοσαύτην έπιρροήν άσκούσιν έν τή νεω- 
τάτη τής οικονομικής ζωής άναπτύξει ; Μέγα μέρος τής 
όδοΰ διέτρεξεν ήδη τό άστυζόν καί τό εμπορικόν δίκαιον 
οέν είναι άνάγκη νά κατασζευασθή νέα οδός· άρκεΐ νά 
εξακολούθηση ή ύπάρχουσα. Πρόκειται περί ιδιοκτησίας 
καί έν γένει περί συναλλάγματος; Τό στάδιον είναι ήδη 
εύρύ ώς ό κόσμος· έν τώ χώρω αύτού δέν χωρεΐ έτερον 
όύνανται νά τροποποιηθώσιν αί λεπτομέρεια' του· ή βάσις 
δμως είναι αιώνια.—Όπως τό εμπορικόν δίκαιον άντλεΐ 
πλειστας προϋποθέσεις αύτοϋ έζ τού άστυκοΰ, χωρίς νά 
άποβάλη τόν χαρακτήρα τοΰ ιδιαιτέρου δικαίου, τοιουτο
τρόπως καί τό ιδιωτικόν οικονομικόν δίκαιον δύναται είς 

άμφότερα νά καταφεύγη, χωρί? θϋσιάζη τήν αύθυπαρ- 

ξίαν του.
Έπί τοΰ δλου ή κατάταξις καί ή μελέτη τοϋ οικονο

μικού δικαίου κέκληται ού μόνον νά έξηγήση τήν ύπαρ- 
χουσαν νομικήν έν έκάστω τόπω άνάπτυξιν, άλλά και νά 
διοάξη τήν όρθωτέραν έν τώ μέλλοντι άποκατάστασιν. 
Πρώτη άποστολή τής επιστήμης τού οικονομικού δικαίου 
είναι νά περισυνάξη τά διάφορα στοιχεία αύτού, τά διε
σπαρμένα έντός τής μεγάλης τών νομοθετημάτων ποικι
λίας, νά είσαγάγη τήν αρμονίαν μεταξύ αύτών, νά χατα- 
σκευάση τήν ενότητα τής έπιστημονικής διδασκαλίας, έκ 
τής όποιας δύναται νά προέλθη ή κανονική τοΰ δλου βελ
τίωσε ς. Άφ’ ένός τά συμφέροντα τής πολιτείας, άφ’ ετέ
ρου τά συμφέροντα τού άτόμου, άμφότερα ύπό τήν ένε
στώσαν οικονομικήν έποψιν αύτών, ιδού τά αντικείμενα, 
έφ’ών ή έπιστήμη πρόκειται νά έρωτήση τόν νομοθέτην 

καί νά έρωτηθή ύπ’ αύτοϋ.
Πόσον είναι πρακτική ή έπιστημονιζή αϋτη έννοια, μαρ

τυρεί τό έπικρατούν χάος έν τή οικονομική νομοθεσία. 
Προεξάρχει είς τήν γνώσιν ταύτης μάλλον ή [ίνήμη ή ή 
κρίσις. ’Εντεύθεν παραφωνίαι είς τήν ψήφισιν τών θεσμών, 
παραφωνία', είς τήν εφαρμογήν αύτών. Ένώ έν τή κυ
ρίως δικαστική σφαίρα εϋρηνται και όικασταί και δικηγό
ρο-, κατά τό μάλλον ή ήττον, έγκύψαντες είς τήν σπου
δήν πραιτωρικών καί αύτοκρατορικών διατάξεων, τώνόποί- 
ων ή μακρά άρχαιότης είναι ούσιωδώς ξενική, —διά τούς 
οικονομικούς θεσμούς τού νεωτέρου, τού ζώντος, νομοθέ
του έπικρατεΐ είδος τι αδιαφορίας λίαν συγγενές πρός τήν 
άγνοιαν. Τί δέ νά είπη τις περί τής έν τή πολιτική γνώ
σεως τής οικονομικής νομοθεσίας, κατόπιν τών ημερησίων 
άγώνων, τούς όποιους ή πολίτικη ΰπαρςίς έπιβαλλεί εις 
τούς όρεγομένους τοιαύτης. Υπολείπεται τό προσωπικόν 
τής οικονομικής ύπηρεσίας, διά τών συνεχών άνανεώσεών 
του, διά τού γραφειοκρατικού σταδίου του καί διά τοΰ
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πνεύματος τής έπιστημ ονιζής συνεχείας, είς τό όποιον 
αδυνατεί νά έγκύψη. Περί τών έργατών τής καθόλου βιο
μηχανίας ούδείς 7όγος· νομοθετούνται αί τύχαι αύτών, 
κατά τό μάλλον ζαΐ ήττον, έν άγνοια των. Ούτε έρωτών- 
ται ούτοι, ούτε έρωτώμενοι δύνανται νά ρίψωσι τό άνήκον 
είς τά καθ’έκαστο θέματα φώς.—Τό όλον εΐναι κατειλημ
μένο ν ύπό τών ονύχων τοϋ εμπειρισμού ζαί ζητεί παντα- 
χόθεν τό άροτρον τής έπιστήμης.

Πρός τοιαύτας άνάγζας αποβλέπει ή ζατάταξις τοΰ οι
κονομικού δικαίου έν τή σφαίρα τών λοιπών τής νομικής 
κλάδων. Άρκεϊ νά άποβλέψη τις είς τόν οικονομικόν τοΰ 
έθνους ορίζοντα, ινα κρίνη καί περί τοΰ κατεπείγοντος καί 
περί τής έκτάσεως τοΰ προκειμένου σκοποΰ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ (1ΌΡΟΛΟΓ1Α ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.

Έν τή Καταστατική τοΰ Λονδίνου Εταιρία άνεγνώσθη 
εσχάτως ύπό τοΰ λοχαγοΟ Ρ. (ϊ. Craigic εκτενής καί άξία 
λόγου πραγματεία περί τής δημοτιζής έν Αγγλία φορο
λογίας. Τό ζυριώτερον θέμα τής τε διατριβής ζαί τής 

μετά τήν άνάγνωσιν αύτής γενομένης έν τή εταιρία συζη
τήσεως ήτο ή άνάγκη συστηματιζωτέρας τίνος ζαί μεθο- 
δικωτέρας διευθετήσεως τοΰ πολύπλοκου οργανισμού τοϋ 
σπουδαίου τούτου κλάδου τής οικονομικής τοΰ τόπου ύπη
ρεσίας, ζαί τής άκριβεστέρας συγζεντρώσεως τών αριθμη
τικών αύτής πορισμάτων.

Έν τή Αγγλία, όπου βασιλεύει ζαί εύδοζιμεϊ, χάριν 
τών ίδιαζόντων τής έκεΐ κοινωνίας χαρακτηριστικών, τό 
σύστημα τής διοικητικής άποκεντρώσεως, οί δημοτικοί 
φόροι άντιπροσωπεύουσιν ύπέρογκον ποσόν, ύπερβαίνον τό 

ήμισυ τοΰ δημοσίου προϋπολογισμού. Άλλ’ ή ποικιλία, ή 
ανωμαλία, έστιν δ’ότε καί ή έλλειψίς νομοθετικού κύρους 
κατά τάς έπιβαλλομένας ύπό τών δημοτικών άρχών πλη

ρωμάς, προκαλοΰσίν ένίοτε τών φορολογουμένων τά πα
ράπονα, καί δ'.καιοΰσι τούς χαταζρίνοντας τήν ύπερβολήν 

τοΰ άποκεντρωτικοΰ συστήματος. Τούτου ένεκα πρός τα- 
κτοποίησιν ζαί άπλοποίησιν τής τοιαύτης φορολογίας 
πολλαί πρό τινων έτών γίνονται ένέργειαι ζαί άπόπειραι 
έντός τε τοΰ νομοθετικού σώματος ζαί έκτός αύτοΰ* έν τή 
σειρά δ’ αύτών δύναται νά ζαταταχθή καί ή περί ής ό λό
γος διατριβή, έν ή ό συγγραφεΰς συνέλεξε ζαί συνεχώ- 
νευσε πλείστας περί δημοτικών προσόδων καί εξόδων πλη
ροφορίας, έξ ών σταχυολογοΰμεν άριθμούς τινας, χάριν 
τών άναγνωστών τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως.

Ανεξαρτήτως τής προμνησθείσης διευθύνσεως τοΰ 
διοικητικού πνεύματος έν τώ κατ’εξοχήν άποκ.εντρωτιζω 
τής Εύρώπης Κράτει, ενδιαφέρουσα εΐναι ή έξέτασις τής 
πραγματικής έν αύτώ άναπτύξεως τής δημοτιζής φορο
λογίας. "Οθεν χάριν είς τάς πληροφορίας τοΰ προμνησθέν- 
τος συγγραφέως, οί επόμενοί αριθμοί εΐναι ίκανώς εκφρα
στικοί. Τό σύνολον τών ύπό τών διαφόρων έν ’Αγγλία 
κοινοτήτων ένεργηθεΐσών δαπανών άνήλθε, ζατά τό έτος 
18’74—18’75, είς τό ποσόν 41,877,000 λιρ. στερλ. Κατά 
τήν χρήσιν τοΰ έτους 1867—1868 άνήρχοντο ούτοι είς 
30,237,000 λιρ. στερλ. "Ωστε έντός τής έπταετίας ταύ
της ηύξησαν τά δημοτικά έξοδα ζατά 11,640 λιρ. στερ. 
Ή αύξησις αΰτη διανέμεται κυρίως μεταξύ τών κεφα
λαίων τής δημοτιζής έκπαιδεύσεως, τών δημοτικών έρ
γων, ζαί τών τόκων έπί τών συνομολογηθέ ντων ζατά τήν 
περίοδον ταύτην δημοτικών δανείων.

’Ιδού πώς μεταξύ τών διαφόρων τής δημοτικής διοιζή- 
σεως αρχών διανέμονται αί κατά τό 1874—75 δαπάναι.



S96 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

Άρχαί λ. στ. Άρχαί

έπί τών πενήτων 
τής έξοχης 
τών πόλεων 
τήςπρωτευούσης 6,3 30,0001 ποικίλοι

λ. στ.

2,192,000
3,797,000
2,276,000
1,090,000

8,585,000
2,954,000 τώνλιμένων κ- 

14,663,000 τών σχολείων

έπί τών οδών

όλον 41,877,000 λ. στ.

Ό άριθμός τών τοπικών έν Αγγλία άρχών, τών έχτε- 
λουσών τήν δημοτικήν έν γένει ύπηρεσίαν, ανεξαρτήτως 
άπ αλλήλων,ύπολογίζετα- είς12,336.Τό αποτελούν αύτάς 

προσωπικόν δέν εΐναι ακριβώς γνωστόν. Έν τούτοις χατά 
τήν τελευταίαν άπογραφήν χατ&γράφησαν 51,438 άτομα 
ως υπάλληλοι τής δημοτικής δίοικήσεως, ή μισθοδοσία 
τών όποιων κατά τόν x.Craigie άναβιβάζεταιείς 24 έκατομ. 
λ. στ. "Οσον άφορα ιδιαιτέρως τόν είς περίθαλψιν των πε- 
νήτων μοναδικόν έν Αγγλία χαί άρχαΐον θεσμόν, τόν 
έχοντα τά δευτερεΐα μεταξύ τών διαφόρων τοΰ άνωτέρω 
πίναχος δημοτικών δαπανών, άποτελεΐ ούτος τό μεγαλεί- 
τερον^έκάστης κοίνότητος βάρος, έπιβαλλόμενον έπί τών 
οπωσδήποτε εύπορούντων, είς συντήρησιν τών άπορων,χαί 
λειτουργούν διά 650 περίπου τακτικώς ώργανισμένων 
Εφορειών. 'Ολόκληρον στρατειάν ύπαλλήλων έχουσιν 
αυται ύπό τάς οδηγίας των, άριθμουμένην καθ’ όλην τήν 
Αγγλίαν εις 18,549 άτομα, διά τών όποιων χορηγείται 
ή βοήθεια εις τούς ενδεείς, ύπολογιζομένους κατά μέσον 
όρον είς 700,000.

Εν γένει αί έκτεθεϊσαι δημοτικοί άρχαί διαχειρίζονται 
τά έν τώ πίνακι σημειωθέντα έκάστη κεφάλαια,'διά ποικι
λίας σκοπών,κατά τό μάλλον ή ήττον, εύρείας,—Τοιουτο
τρόπως αί έπί τών πενήτων άρχαί δεν περιορίζονται αύ- 
στηρώς εις τό θέμα τών πενήτων, διαχειρισάμεναι τάς 
8,585,000 λιρ. στερ. ώς εξής: είς περίθαλψιν πενήτων 
6,681,000 λ. στ., είς συντήρησιν φρενοκομείων 859,000, 
είς δημοτικήν έκπαίδευσιν 34,000^ είς δημόσια έργα, το-
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πίκας βελτιώσεις καί έξοδα ύγιεινής 82,000, είς έτερα αν
τικείμενα 662,000, καί είςτόκους καί χρεωλύσια 267,000.

Αί τής έξοχης άρχαί διέθεσαν τό άνήκον αύταΐς κεφά- 
λαιον τών 2,954,000 λ. στ. ώς έξής: είς συντήρησιν φρε
νοκομείων 553,000 λ. στ., είς άστυνομίαν καί περιστολήν 
εγκληματιών 1,697,000, είς συγκοινωνίαν, οδούς, γέφυ
ρας, άγοράς καί λιμένας 58,000, είς διάφορα άντικείμενα 
235,000, εις τόκους καί χρεωλύσια 411,000.

Αί τών πόλεων άρχαί διέθεσαν τό πρός αύτάς ύπολο- 
γιζόμενον ποσόν τών 14,663,000 λ. στ. ώς έξής: είς 
συντήρησιν φρενοκομείων 17,000 λ. στ., είς άστυνομίαν 
καί περιστολήν έγκληματιών 822,000, είς συγκοινωνίαν, 
οδούς, γεφύρας, άγοράς καί λιμένας 1,727,000, εις δη
μόσια έργα, τοπικας βελτιώσεις καί έξοδα ύγιεινής 
6,740,000,είς διάφορα άντικείμενα 1,697,000, είς τόκους 

καί χρεωλύσια 3,650,000.
Αί τοϋ Λονδίνου άρχαί διέθεσαν τό έκ τοΰ άνωτέρω πί- 

νακος άνήκον αύταΐς ποσόν 6,330,000 λ. στ. ώς έςής: 
είς συντήρησιν φρενοκομείων 8,000 λ. στ., είς δημοτικήν 
έκπαίδευσιν 6,000, είς άστυνομίαν καί περιστολήν εγκλη
ματιών 1,220,000, είς συγκοινωνίαν, οδούς, γεφύρας, 
άγοράς καί λιμένας 1,124,000, είς δημόσια έργα, τοπι
κός βελτιώσεις καί έξοδα ύγιεινής 2,018,000, εις διά
φορα άντικείμενα 411,000, είς τόκους καί χρεωλύσια 

1,533,000.
Αί έπί τών οδών άρχαί διέθεσαν τό άνήκον αύταΐς κεφά- 

λαιον τών 2,192,000 λ. στ. κατά 1,990,000 είς συγ
κοινωνίαν, οδούς, γεφύρας, άγοράς καί λιμένας, καί κατά 

202,000 είς τόκους καί χρεωλύσια.
Αί έπί τών λιμένων κλπ. άρχαί διένειμον τό ποσόν τών 

έκ 3,797,000 λ. στ. δαπανών των κατά 1,708,000 εις 
τήν συγκοινωνίαν, οδούς, γεφύρας, άγοράς, λιμένας, καί 
κατά 2,089,000 είς τόκους καί χρεωλύσια.

Αί έπί τών σχολείων άρχαί διένειμον τό εαυτών κεφα-
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λαιον τών 2,276,000 λ. στ., ζατά 2,-159,000 είς τήν δη

μοτικήν έκπαίδευσίν καί κατά τό 117,000 είς τόκους ζαί 
χρεωλύσια.

Τέλος αί ύπόλοιπαι διάφοροι δημοτικοί άρχαί διέθεσαν 
τό ζεφάλαιον τών ολικών δαπανών των 1,090,000 λ. στ. 
χατά 6ύ,00θ είς τήν συγκοινωνίαν, οδούς, γεφύρας, άγο
ράς, λιμένας, κατά 755,000 είς δημόσια έργα, τοπικάς 
βελτιώσεις καί έξοδα υγιεινής, καί ζατά 270,000 είς τό

κους καί χρεωλύσια.
Καθόλου είπεΐν, έάν τά διάφορα δαπανήματα, τά όποια 

περιλαμβάνουσιν οί προμνησθέντες κλάδοι τής δημοτικής 
διοικήσεως, κατατάξωμεν είς γενικάς κατηγορίας, Ιδού 

πώς έζ τής έπόψεως ταύτης ζλιμακηδόν άναπτύσσονται 
αί ύπό έξέτασιν δημοτικοί τής ’Αγγλίας δαπάναι κατά τό 
έτος 1874—75.

ΠΕΡΙ ΑΡΓΥΡΟΥ.

χου ή δημοτική φο 
πέν. 9 δην. έν Αονδίνω 
λη, εις 5 λ. στ. 4 πέν. 
πέν. 5 δην. έν Βιρμιγγάμη 

δην.
των

Μεγαλο- 
πόλεις.

299

ρολογία άντιστοιχεΐ εις 2 λιρ. στ. 15 
.ι, είς 3 λ. στ. 7 δην. έν Λίβερπού- 
. έν Μαγχ εστρία, εις 1 λ. στ. 14 

, καί είς 3 λ. στ. 15 πέν. 3
έν Leeds. ’Ιδού πώς μεταξύ τών μεγαλοπόλεων τού- 

διαν

Λονδΐνον
Λιβερπουλν

'Αναλογία 
έπί τοϋ 
δλου.

Βφμη-γάμ-
Leeds

ολον

έμονται έν γένει τά σχετικά πορίσματα :

Πληθυσμός Φορολογούμε- Δημοτικαι Δημοτικά
τοΰ 1871. νον κεφάλαιον δαπάναι. χρέη. ■

- τώ 1875. — —

8,254,000 21,088,000 9,071,000 22,688,000

η 493.000 2,940,000 1,494,000 4,455,000

ία 351.000 1,972,000 1,826,000 4.648,000

,η 344,000 1,284,000 592,000 1,067,000

259,000 919,000 975,000 3,456,000

4,701,000 28,203.000 13,958,000 36,314,000

Α'.—Είς δημόσια έργα, τοπικός 
βελτιώσεις ζαί έξοδα ύγιεινής.

Β.—Είς τόζους καί χρεωλύσια. 
Γ'.—Είς περίθαλψιν πενήτων . . 
Δ'.—Είς συγκοινωνίαν, οδούς, γε

φύρας, άγοράς, λιμένας ....
Ε'.—Είς αστυνομίαν καί περιστο

λήν έγζληματιών........................
"ΣΤ’.—Είς διάφορα αντικείμενα . . 
Ζ'.—Είς δημοτικήν έκπαίδευσίν . . 
ΙΓ.—Είςσυντήρησιν φρενοκομείων.

9.595,000
8,539,000
6,681,000

6,672,000

3,749,000
3,00.5,000
2,199,000
1,437,000

22,9 ο)ο
20,4 ο)ο
16,0 ο)ο

16,0 ο)ο

9,0 ο)ο
7.1 ο)ο
5.2 ο ο
3,4 ο)ο

τών 5 τού
των μεγαλοπόλεων πρός τό προσημειωϋέν σύνολον τών 
σχετικών δαπανών τής όλης έπικρατείας, παρατηροΰμεν 
ότι ένώ ό πληθυσμός τών πόλεων τούτων άποτελεΐ τό 
έβδομον περίπου τοϋ όλου Άγγλιζοϋ, αί δημοτικαί έν αύ- 
ταϊς δαπάναι άποτελοΰσι τό τρίτον τών τής όλης έπικρα
τείας. ’Εκ τής έπόψεως δέ τών δημοτικών χρεών, ένω 
ταΰτα καθ’ όλην τήν ’Αγγλίαν ύπολογίζονται ύπό τοΰ Κ. 
Craigie είς 94,104,000 λ. στ., μόναι αί έκτεθεϊσαι 5 
μεγαλοπόλεις, εΐναι έπιβεβαρυμέναι έν τώ άνωτέρω πίνακι 
διά 36,314,000, δηλαδή ύπέρ τό τρίτον.

Έάν συγκρίνωμεν τάς δημοτικός δαπάνας
τό προσημειωθέν σύνολον

Δ. Β.

όλον 41,877,000 100
Τά βάρη ταΰτα τής δημοτικής διοικήσεως διαποιζίλ- 

λονται, άπό τής μεγαλειτέρας φορολογικής άνισότητος, 
μεταξύ τών διαφόρων κοινοτήτων. Αί άναλογίαΐ διαφέ- 

ρουσι κατά τόπους, καί έν τή έξοχή καί έν ταΐς πόλεσι καί 
έν ταΐς μεγαλοπόλεσι. Τοιουτοτρόπως έπί έκάστου κατοί-

ΠΕΡΙ ΑΡΓΤΡΟϊ.

Ό πανικός φόβος, όστις πρό ολίγων έτώνείχε καταλά

βει τήν νομισματικήν τής Εύρώπης άγοράν, ώς έζ τής
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πληθώρας τοΰάργύρου,ήρχισεν άπό τινοςνά τροποποιήται. 
Έν ω χρόνω ή ύποτίμησις τοϋ άργύρου έτρεχε? όρμητι- 
Χώς έν Εύρώπη ζαΐ άπό επισήμων ερευνών άνεζητοΰντο 
τά αίτια, δέν έλειψαν ζαί εύνοϊκαί πρός αύτήν φωναί. Γνω
στή εΐναι ή διαίρεσες τών νομισματικών οικονομολόγων 
είς μονομεταύ,λιστάς (χρυσός) ζαί διμεταλλιστάς (χρυσός 
ζαΐ άργυρος). Έάν ή θεωρητική νίχη έκλινε πρός τούς 
πρώτους, οί δεύτεροι δέν έδειξαν όλιγωτέραν είς τάς ιδέας 
των επιμονήν. Οί πρώτοι έπεκράτησαν έν Γερμανία καί 
άπό μακροϋ χρόνου ζυριαρχοϋσιν έν ’Αγγλία. Οί δεύτεροι 
άμύνονται όπισθεν τής Λατινικής λεγομένης Έν ώσεως. Δι’ 
αυτούς ό τελευταίος κατακλυσμός τοϋ άργύρου έχει τι 
κοινόν πρός τόν τοϋ Δευκαλίωνος. Καί τοπικός δηλαδή 
εΐναι ζαί είς ταχεΐαν άποξήρανσιν υποκείμενος.

’Ανεξαρτήτως τοϋ ζητήματος περί τοϋ «ενιαίου τοϋ νο
μίσματος», ζατά τό όποιον πάνυ δυσχερώς οί διμεταλλι- 
σταί Οά κατορθώσωσι τήν εισαγωγήν του ρεύματος τής 
ζαθαρδς έπιστήμης είς τήν πολλαχοϋ διαρραγεΐσαν όδόν 

τοΰ νομισματικού εμπειρισμού, καί ώς ύλη έμπορική θεω
ρούμενος ό άργυρος, διά τήν οπωσδήποτε σημαντιχότητα 
τής άξίας αύτοΰ, μεταλαμβάνει ιδιαιτέρου διαφέροντος άπό 
τών έκάστοτε νεωτέρων πληροφοριών. Χάρις είς τό'Υπουρ- 
γεΐον τών εξωτερικών τής Αγγλίας, τό όποιον κατά Σε
πτέμβριον 1876 έπέβαλεν εις τούς απανταχού προξενικούς 
ύπαλλήλους του τό καθήκον νά έρευνήσωσι τά περί άργύ
ρου έν τοΐς άλλοις έθνεσι ίσχύοντα, συνεκεντρώθησαν έπ’ 
εσχάτων έν τή οικονομική δημοσιογραφία αί επόμενα: πλη
ροφορίαν Κατά τόν Economist ή έν τοΐς άργυρείοις τών 
Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής έπίτασις τής παρα
γωγής είχε προξενήσει δείνας ανησυχίας είς τους οπαδούς 
τής άργυράς νομισματοποιίας. Έν τούτοις ένώ άπό τών 
προτέρων διδομένων ύπελογίζετο είς 9,000,000 λιρ. ς-ερλ. 
ή ζατά τό 1876 παραγωγή τών άργυρείων τούτων, κατά 
τούς μάλλον εξογκωμένους ύπολογισμούς τώνΚ,Κ; Wells 

χαΐ Fargo, άνέβη μόνον είς 8,300,000 λιρ. στερλ., κατά 
δέ τούς βασιμωτέρους τοϋ Κ. Linderman, διευθυντοϋ τοϋ 
νομισματο ζοπείου τών Ηνωμένων Πολιτειών, εΐναι ετι μι- 
κροτέρα, άνερχομένη είς 7,700,000 λιρ. στερλ., χωρίς νά 
λειψή ζαί μετριώ τερος έτι ύπολογίσμός, άξιος πολλής 
ύπολήψεως, όστις άναβιβάζει τήν όλην είς άργυρον παρα
γωγήν τών Ηνωμένων Πολιτειών είς 5,600,000 λ. στερλ.

Βεβαίως μεταξύ τών διαφόρων τούτων ύπολογισμών 
ελλείπει ή ποθητή αρμονία. Άλλά μέσος τις όρος δύναται 
νάθεωρηθή ίκανώς ένδεικτικός. "Ωστε άπό 7,200,000 λιρ. 
στερλ. μέχρι τοϋ έκφοβιστικοϋ κατ’ άρχάς άριθμοϋ τών 
9,000,000 ύπάρχει λίαν ένθαρρυντιζή άπόστασις· έλάτ- 
τωσις δέ κατά ’|, εΐναι έπί παντός θέματος σημαντική. Τό 
άζριβές εΐναι ότι μεταξύ τής έν ταΐς Ήνωμέναις ΙΙολι- 
τείαις είς άργυρον εισαγωγής καί έξαγωγής τά περισσεύ
ματα τής τελευταίας ήζολούθησαν, κατά τήν τελευταίαν 
τετραετίαν, τήν έξής πρόοδον είς έλάττωσιν:

Άπό τοϋ 1869 δεν απαντάται τοσαύτη έλάττωσις είς τήν

Δολλάρια
17,44-7,24-1
17,386,508

έκ τών Ηνωμένων Πολιτειών έξαγωγήν τοΰ άργύρου όση 
έν έτει 1876. ’Ανάλογος εΐναι ή έζ τών αύτών Πολιτειών 
είς τήν ’Αγγλίαν εισαγωγή τοϋ άργύρου, διότι άπό 3, 
476,622 λιρ. στερλ. τώ 1874 κατέβηαΰτη είς 3,181,227 
τώ 1875 ζαί 2,637,224 τω 1876. ‘Η σχετική λοιπόν 
τοϋ άργύρου προσφορά εισέρχεται είς μάλλον καθησυχα- 
στίκήν τών πνευμάτων όδόν.

Δέν πρέπει έντεϋθεν νά συλλαβή τις άνάλογον ιδέαν 
περί έχπτώσεως τής απανταχού άργυρο-παραγωγής. Τά 
μέν άργυρεΐα τής μεσημβρινής ’Αμερικής οιατηροΰσι τήν 
αύτήν δύναμιν, τά δέ έν Nevada γονιμότατα δέν δεικνύ- 
ουσιν έτι τάσεις ένδυαστιζάς. Είς τό έκεϊθεν ισχυρόν τοϋ 
άργύρου ρεΰμα πρέπει νά προστεθή καί τό κολοσσαΐον παρά 
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τή Γερμανική Κυβερνήσει άργυροΰν άποταμίευμα, τό ό
ποιον ό έν Βρέμη πρόξενος τής ’Αγγλίας όπελόγιζε ζατά 
’Ιούνιον 1876 είς 20,123,000 λιρ. στερλ., χωρίς νά λη- 
σμονηθώσι έτερα 9,883,000, τά όποια ή 'Αγγλία είσήγα- 
γεν έζ Γερμανίας άπό 1 ’Ιανουάριου 1873 μέχρι 1 Ιου
λίου 1876, παραλειπομένων τών άλλων μέχρι τοΰδε πρός 
άλλα έθνη διευθύ νσεων τών ύπό τής Γερμανίας άπορριπτο- 
μένων αργυρών αύτής νομισμάτων. ‘Υπό τινα έποψιν είς 
τό γενικόν φαινόμενον τής έν Εύρώπη πτώσεως τοΰ άρ
γύρου συντρέχει καί ό περιορισμός τής έν τή Λατινική 
Ενώσει νομισματοποιίας του. Ό κύκλος αύτής όσημέραι 
σμικρύνεται, περίωρίσθη δέ, ζατά τό ένεστώς έτος, είς τό 
ποσόν 2,232,000 λ. στ. τό όποιον ύπάρχουσι πιθανότητες 
ότι ούτε ζάν θέλει φθάσει ή άργυρα νομισματοποίησις έν
τός τών άποτελούντων τήν Ένωσιν εθνών.

Ούτως έχουσι περίπου αί κατά τήν προσφοράν τοΰ άρ
γύρου σύγχρονοι περιστάσεις. ^Υπολείπεται ή έξέτασις 
τών συμβαινόντων ζατά τήν απορροφητικήν τοΰ άργύρου 
άγοράν. ’Εννοώ τήν εύρείαν ’Ανατολήν. Ένω ζατά τήν 
τριετίαν άπό 1 'Απριλίου 1873 μέχρι 1 ’Απριλίου 1876 
ή ’Αγγλία άπέστειλεν είς τήν ’Ινδικήν, ζατά μέσον όρον 
ένιαυσίως, 4,100,000 λ. στ. άφ'έτέρου μόνον άπό τής 1 
’Ιουλίου 1876 μέχρι τής 1 ’Ιουνίου 1877 άπέστειλε 10, 
573,000 λ. στ. Τοιουτοτρόπως ό διωζόμενος Γερμανικός 
άργυρος εύρίσκεί διέξοδον ^πρός τήν μεμακρυσμένην ’Ανα
τολήν, ϊνα προστεθή είς τό άπειρον ταύτης άργυροΰν άπο
ταμίευμα. Κατά πόσον ή προσθήκη αύτη δίετάραξε τάς 
έν τή ’Ινδική τιμάς, είναι ζήτημα έξαρτώμενον έζ τής 
άναλογίας αύτής πρός τήν ολην έκεϊ έθνικήν οικονομίαν.

Κατά τάς μελέτας τής Ινδικής Κυβερνήσεως ό έκ τής 
Εύρώπης έπιδραμών άργυρος ούδαμώς δίετάραξε τήν νο
μισματικήν τής χώρας αρμονίαν. Μετά ένδελλεχή έ
ρευναν τών χονδρικών τιμών τών κυριωτέρων τής Ινδικής 
άγοράς έμπορευμάτων, άπό τοΰ ’Ιανουάριου 1873 μέχρι 

τοΰ Φεβρουάριου 1877, προέζυψεν ότι αί ζατά τά τέλη 
τής χρονικής ταύτης περιόδου τιμαί τών είσαγομένων ει
δών υπήρξαν έν γένει μικρότερα'., ένω ζατά τάς άρχάς αύ
τής μέγας άριθμός έξαγομένων προϊόντων (όρύζιον, μέ
ταξα, σίτος κλπ.) διετέλουν είς σημαντικήν ύπερτιμησιν 
άπό φυσιολογικών βεβαίως τής έμπορίας ζαΐ ούχί ιδιαιτέ
ρων τοϋ νομίσματος λόγων. Έζ τοΰ άντιστρόφου τού
του ρεύματος τών ’Ινδικών τιμών προκύπτει, οτι έάν, κα
τόπιν τής έξωθεν άργυράς επιδρομής, προσεφέρετο έν τή 
'Ινδική ό άργυρος είς έπαισθητήν ύπερβολήν, αί ζατά τα 
τέλη τήςπερΐής πρόκειται χρονικής περιόδου τιμαί θά ήσαν 

ούχί μικρότερα’, άλλά μεγαλείτεραι. Επομένως ή έν ένερ- 
γεία δύναμις τοΰ νομισματικού δοχείου τής ’Ανατολικής 
έμπορίας πολλω έτι απέχει τής στεφάνης αύτοΰ. ’Ιδού 
κατά τοΰτο ζαΐ ή γλώσσα τής ’Ινδικής άπό τοΰ 1873— 
’76 έξαγωγής καί εισαγωγής, είς λ. στ.
Εξαγωγή 32,280,000 34,090,000 35,900,000 37,930,000 
Εισαγωγή 20,110,000 22,230,000 22,640,000 22,520,000 

_______ - —______ _ ■■- — ■ ———----— 
Πή,εόνασιζα 
εξαγωγής 12,170,000 11,860,000 13,260,000 15,410,000 

‘Η ’Ινδική λοιπόν έξαγωγή όσημέραι έπιτείνεται. Έάν 
βεβαίως τό φαινόμενον τούτο δέν είναι άσχετον πρός τήν 
μετανάστευσιν τοΰ Εύρωπαϊζοΰ άργύρου, άποδειζνύεται 
έντεΰθεν ή ισχύς τοΰ φυσικού νόμου, καθ’ ον έπί τέλους 
έπέρχεται ή εμπορική ισορροπία ζαΐ ύπηρετεϊται ή γενική 
τής άνθρωπότητος προαγωγή.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.

Βεβαίως ή γεωργία αποτελεί τόν μάλλον δυσκίνητο» 
κλάδον τής καθολικής βιομηχανίας. Καί αί μεταρρυθμι- 
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σείς βραδύτεροι κατ’αύτήν είσάγονται ζαί ή έχτασις τής 
συνεχούς έπαναλήψεως τών αύτών έργων εύρίσχει έν τή 
γεωργία φυσικά έμπόδια είς τήν άλληλουχίαν τοϋ χρόνου 
καί τό άκαμπτου τής άποστάσεως. Παραλείπω τήν κοι
νωνικήν άνάπτυξιν τών αγροτικών κοινοτήτων, ήτις έρχε
ται κατόπιν τής τώυ βιομηχανικών καί μάλιστα τής τών 
εμπορικών, καθώς καί τήν όλην σύνταξιν τών γεωργοποι- 
μενικών πληθυσμών, έζ τής οποίας ζατά μαζρά χρόνιζα 
διαστήματα έπέρχεται, άπό σταθμού είς σταθμόν, ή τρο- 
ποποίησις ζαί ή μεταβολή τών προηγουμένων άρχαΐχών 
όρων.

Άλλ’έντεΰθεν όσον μείζων ή πρός τήν στασιμότητα 
τάσις, τόσου άναγζαιοτέρα ή άντίδοασις, ζατά τής βα
ρείας επιρροής αύτής. Έν έζάστη κοινωνία ύπάρχουσι πάν
τοτε δυνάμεις άτομιζαί διεσπαρμένα-, βλέπουσαι μαζρό- 
τερον τών συνήθως άπαντωμένωυ. Τό παρατηρεί τις έν 
πάση κοινότητι, έν παντί δήμω, έν πάση επαρχία. Έάν αί 
δυνάμεις αύται συνεταιρίζοντο, Οά άπετελεϊτο έξ αυτών 
ισχυρότατος μοχλός πρός άνασήκωσιυ τού στάσιμου πα
ρόντος είς προοδευτικότερου μέλλον. Μεταξύ όλων τών 
σχεδίων τής γεωργικής τοΰ'Ελληνικοϋ λαού άναπτύξεως, 
τό συνεταιριστικόν, άπό τοιούτων δυνάμεων, πρέπει νά 
θεωρηθή ώς τό πρακτικότερου. Δεν άρκεΐ απλώς γεωργο- 
χρηματιστική έταιρία· άπαιτεΐται ή ενωσις τής έξοχης ζαί 
τοΰ άστεως, έκ τής έννοιας τής προσωπιζής επιρροής ζαΐ 
τής άτομιζής πείρας άφ’ένός, τής ευστροφίας τών κε
φαλαίων ζαί τής έπιστήμης τών ζαθόλου γεωργικών προό
δων άφ’ ετέρου.

Υποθέτω τόν οργανισμόν τοιαύτης συνεταιριστικής δυ
νάμεως· ζαί ότι διά τών άγώνων αύτού πρόκειται βαθμη
δόν νά είσαχθή έν τώ τόπω τόείςτάςάνάγζαςαύτού, ζατά 
τάς φυσ-.ζάς τοΰ έδάφους καί τοΰ -κλίματος δεξιότητας, 
προσήζον γεωργικόν σύστημα, άπό τής διδασκαλίας μέχρι 
τής βιομηχανικής εφαρμογής. Τό κεφάλαιον τοΰ συνεται-

τ\

τών μετοχών καί τής είς μικράς δόσεις πληρωμής 
Άρκεΐ νά έξασφαλίση ή Κυβέρνησις εύλογου τινα 
περί τά 5 τοΐς ο'’ο, ίνα ή πραγματοποίησή τού έν 
κεφαλαίου ούδεμίαν δυσχέρειαν ύποστή.

ριστιζοΰ τούτου οργανισμού δέν πρέπει νά εΐναι μικρότε
ρου τών τριών εκατομμυρίων δραχμών, ζαλουμένων ζαί 
τών μικροτέρωυ βαλαντίων είς συμμετοχήν διά ζατατμή- 

σεως 
των. 
τόκου 
λόγω

Εκτός τής χρηματικής ταύτης έξασφαλίσεως εις τόν 
προζείμενον συνεταιρισμόν, πρέπει νά παραχωρηθώσι δω
ρεάν είς αύτόν έπί 4 00 έτη ζαί αί γαΐαι έφ’ ών πρόκειται 
νά λειτουργήση, είτε έζ τών έθνιζών, είτε έκ τών εκκλη
σιαστικών, είτε έζ τώυ κοινοτικών κτημάτων. Δύο μέχρι 
τεσσάρων χιλιάδων στρεμμάτων έκτασις δύναται νά θεω
ρηθή καθ’ έκαστον νομόν ώς άρκοΰσα, ίνα έν αύτώ όργα' 
νισθή Πρακτικόν ’Αγροκήπιου, ούχί έν τή σχολαστική τής 
έκπαιδεύσεως άποστολή, άλλ’ έν τή θετική τής γεωργικής 
ένασχολήσεως επικαρπία. Κατά πρώτον έν άναλόγω τινι 
περίοδο), τά εισοδήματα τών αγροκήπιων τούτων πρέπει 
νά μή ύπάγωνται είς φορολογίαν, κατόπιν δέ δύνανται 
νά συνεισφέρωσιν είς τά δημόσιου βάρη, έν πάση πρός τά 
λοιπά εισοδήματα τής έπικρατείας ίσο τη τι- όσου άφορα 
τήν εισαγωγήν τών μηχανών καί έργαλείων, αύτή πρέπει 
πάντοτε νά μένη άτελής.

Όθεν τόσα Πρακτικά Αγροκήπια έν Έ7.λάδι όσοι ζαί 
νομοί, ύπό τήν έπιστημοζιζήν ζαί τεχνικήν έπιτήρησιν 
τών δύω μεταξύ αύτών ζεντρικωτέρων, έξ ών τό μέν έν 
Πελοπονήσω, τό δέ έν Στερεά Έλλάδι. Δέν είναι άπαραί- 
τητον ίνα όργανισθώσιν όλα τά αγροκήπια διά μιάς. Κα
θόσον πραγματοποιείται τό κεφάλαιον καί παραχωροΰνται 
αί γαΐαι, κατά τοσοΰτον ζαί ή ίδρυσις τώυ άγροχηπίωυ προ
χωρεί. Ή άνάμιξις τής Κυβερνήσεως είς τάς τύχας τών 
αγροκηπίων τούτων άποτελεΐ θέμα ιδιαιτέρως περισπούδα
στου. Ούτε έκ τής έπόψεως τής κηδεμονείας, ούτε έκ τής 
έπόψεως τών έν χρήσει παρά ταΐς άνωνύμοις έταιρίας βα- 

ΕΤΟΣ 5—ΦΪΑ. 55—ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1877 20 
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σιλικών έπιτροπειών, δύναται τις νά την υποστήριξή. Άλλ' 
ή Κυβέρνησις άναδεχομένη ύποχρεώσεις ζαΐ έλπίζουσα 
έκ της παρελεύσεως του χρόνου θετικάς άπό τοϋ προζει- 
μενου γεωργικού οργανισμού ώοελείας, έχει τόν χαρακτή
ρα τοϋ ένδιαφερομένου, ούχί ώς πρός τήν τοιαύτην ή τοι
αύτην διεύθυνσιν τών ιδιαιτέρων καθ’ έζάστην γεωργικήν 
έπιχείρησίν έργων, άλλ’ ώς πρός τό όλον πόρισμα αύτής 
και τήν τήρησιν τών συνταζτέων κανονισμών.

Επομένως άπό διοικητικής έντελώς έπόψεως ζαί εις 
έμμεσον αντάλλαγμα τοϋ ύπό τής Κυβερνήσεως έξασφα- 
λιζομένου τόκου (ανεξαρτήτως τών περαιτέρω συνεπειών) 
δύναται νά είσαχθή εις βάρος τοϋ συνεταιρισμού τό σύ
στημα τών ύποτροφιών. 'Έκαστος μέν δήμος χορηγεί εις 
τό άγροζήπιον τοϋ νομοΰ του ένα μαθητευόμενον, ή Κυ- 
βέρνησις οέ μέχρι ζανονιστέου τίνος άριΟμοΰ, αμφοτέρω
θεν τάξεως γεωργικής, κράσεως εύρώστου, ζαί ηλικίας με
ταξύ τών 17 ζαί 20 έτών. Στοιχειώδης τις γραμματική ά- 
νάπτυξις είναι αναπόφευκτος εις πάντα μαθητευόμενον. 
Πρόκειται περί είδους τίνόςγεωργικής θητείας, τής όποιας 
ή διάρκεια κατά τούς πραζτιζωτέρους ύπολογισμούς δέν 
πρέπει νά είναι ούτε μείζων ούτε έλάσων τών τριών έτών.

Κατά παν έτος αί έξετάσεις ζαί οί διαγωνισμοί έχουσί 
τόν προορισμόν νά ύποζαίωσίν τήν άμιλλαν τών γεωργο- 
μαθητών. Βραβεία εις τους αριστεύοντας ζαί άποστολαί 
τών έν αύτοϊς κρειτόνων, εν τινι άσφαλεϊ πρός τούς πό
ρους τής έταιρίας μέτρω, είς τά τελειότερα τής Εύρώπης 
γεωργικά εκπαιδευτήρια εΐναι ελατήρια ανάλογα πρός 
τούς εύρεΐς του όλου οργανισμού σκοπούς, πρός ούς δύ
ναται νά συνδυασθή κα' 'Γ· ^έλουσα τών έν Εύρώπη έζπαι- 
δευθησομένων ύπηρεσία έν τοΐς Έλληνιζοϊς άγροζηπίοις.

Έν γένει ή συντήρησις τών αγροκηπίων τούτων βαρύ
νει άποκλειστιζώς τόν περί ού ό λόγος έταιριστιζόν ορ
γανισμόν;— συντήρησις τών μαθητευομένων, προσωπικόν 
τής διδασκαλίας ζαί τής διευθύνσεως, κτίρια, μηχαναϊ, έρ· 

γαλεΐα, καλλιέργεια, πάσα δαπάνη τής γεωργικής έπι- 
χειρίσεως. Ό έλεγχος τών δαπανημάτων καί τών εισο
δημάτων αποτελεί ένα τών σαμαντιζωτέρων κλάδων τής 
οικονομικής έκάστου αγροκηπίου διαχειρίσεως, έπί τού ό
ποιου ζαί τό συμφέρον τών μετόχων ζαί τό συμφέρον τής 
Κυβερνήσεως άποτελοϋσιν ιδιαιτέραν έγγύησιν. Αι λεπτό- 
μέρειαι τόσον ζατά τό θέμα τοϋτο, δσον ζαΐ κατά τά λοι
πά, άνήκουσιν είς τήν περαιτέρω ειδικήν τής προζειμένης 

ιδέας δίακανόνισιν.
Έπί τοΰ όλου αί λαϊκοί έζ τής ιδέας ταύτης ενώσεις 

άποτελοΰσι μίαν τών ώραιοτέρων ζαί άποτελεσματιζοτέ- 
ρων έφαρμογών. Καθ’έκαστον έτος, έν τή περιφερεία έκά
στου νομαρχιακού άγροκηπίου, ή διεύθυνσις αύτού όργα- 
νίζει γεωργικήν πανήγυριν, είς τήν όποιαν καλούνται οι 
γεωργοί καί οί εξοχικοί κτηματία». τού νομοΰ. Ο σκοπός 
αφορά είς τήν έκθεσιν άφ’ ένός μέν τών προϊόντων , τών 
σπορών, τών μηχανών, τών εργαλείων καί εν γένει τών 
προόδων τοϋ άγροκηπίου, άφ’ ετέρου οε τών άντιστοίχων 
έν ταΐς γεωργιζαίς τοϋ νομοΰ ζοινότησι. 'Π πανήγυρις 
αΰτη ειναιμέγα σχολεΐον τοϋ γεωργικού λαοΰ,στηριζόμε- 
νον εις δύο μεθόδους τήν τής αύτομάτου συγζρισεως έν 
τω πνεύματι τών έπισκεπτομένων, ζαί τήν τής έξηγήσεως 
τών διδασκάλων τών αγροκηπίων, ένεργουμένης έν μεγά- 
λω, άπό συναθροίσεων ζαί έν ύπαίθρω δμιλιών. Ααϊκαι 
ζαί άλλαι τελεταί ζατά τήν διάρκειαν τής πανηγύρεως 
ζαί διανομαί βραβείων δύνανται νά συμπληρώσωσι τό 

όλον έργον.
Τοιοΰτος τις οργανισμός τής γεωργικής έκπαιδεύσεως 

άνήκει είς εύρείαν κοινωνικής άναπτύξεως έννοιαν. Αι 
νεώτεραι τής γεωργίας βελτιώσεις θά είσαχθώσι δι’ αύτοϋ 
βέβαιό ιερόν είς τό μέγα σώμα τοϋ γεωργικού λαοΰ, ζαΐ 
τό πνεϋμα τής άπό ζοίνοϋ συνεργασίας τών εξοχικών 
κοινοτήτων δέν Οά βραδύνη νά φερη τούς καρπούς του, 
τόσον ύπό τήν ειδικήν έποψιν τοΰ ζλάοου τούτου τής 



308 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΕΝ ΕΠΤΛΝΗΣΩ. 309

έθνικής έργασίας, όσον καί ύπό τήν γενικήν τοΰ όλου 

κοινωνικού συστήματος. Δεν ύπολείπεται είμή ή έπέκτα- 
σις τών κατά νομούς ενιαυσίων γεωργικών ένώσεων είς, 
άνά πάσαν τετραετίαν, καθ’ δλον τό κράτος, γεωργικάς 
συνόδους, ινα δοθή περαιτέρω έτι ώθησις εις τάς έν τω 
τόπω διεσπαρμένος σχετικός ιδέας. "Εκαστος δύναται νά 
συλλαβή τήν αρεστήν αύτώ έννοιαν περί τής γονιμότητος 
τοιούτων περιοδικών συναντήσεων τής γεωργικής επιστή

μης και πρακτικής, ότε μέν έν Πελοποννήσω, ότέ δέ έν 
τή Στερεά Ελλαοι. Βεβαίως όσοι τήν έκπαίδευσιν τών 
έθνών έξαρτώσι έκ τής σχολαστικότατος Οά διανοίξωσι τα 
χείλη ένώπιον τοϋ προκειμένου σχεδιάσματος. Άλλ’ οί 
τήν φύσιν τών λαών βαθύτερου σπουδάσαντες δύνανται 
νά εΰρωσιν έν αύτω πολλά στοιχεία εις έπίγνωσιν τής 
άσφαλεστέρας άπό τοΰ παραδείγματος διαδόσεως τών 

,.ραζτικών έν τώ μεγαλω κοινωνικω σώματι μαθημάτων.

ΑΡ.

ΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΟ 
(1 8 5 5).

Έν ij ζ«-ά τήν ή|Λ6τ«ραν χώραν ίστοριζή άν««τύξ·ι 
τ7,ς έφηρμοσμένης Οικονομικής ενδιαφέρον έχουσι ιδιαίτε
ρον τά πρός τόν πένητα λαόν νομοθετήματα τοϋ πρώην 
Ιονίου Κρότου:. Πρόκειται ακριβώς περί μεταφυτευσεως 
• ών πορισμάτων τής έν άλλοις έΟνεσι πείρας, όπερ ού μό
νον άρκετόν πρός τούς χρόνους (1835), άλλά καί ασφαλέ
στερου διά τήν προηγουμένην δοκιμασίαν. Χωρίς νά εί- 
σέλθή “I? εις τό ζήτημα κατά πόσον ή ρεταφύτευσις αύτη 

επέτυχε, τά κατωτέρω επίσημα τής Ιονίου Πολιτείας έγ
γραφα δέν έχουσι μόνον γλωσσικήν, άλλά καί νομοθετικήν, 
έν τή δλη καθ’ ημάς ’Ανατολή, πρωτοτυπίαν.

Ηνωμένον Κράτος τών’Ιονίων Νήσων.

Ά. ΠΡΑ2ΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ.

’Επειδή ή ε’.ς άλλα μέρη πείρα άπέδειξεν, οτι ή σύστα· 
σις τών κέξοικονομήσεως Τραπεζών» εΐναι μεγίστης ώφε
λείας εί; τούς φιλοπόνους πτωχούς, προσφέρουσα είς τούς 
ίδιους ασφάλειαν καί τόκον, ένεκα τής έπισωρεύσεως τών 
άπό τά κέρδη αυτών έξοικονομίσεων, ώς πόρον έν περι- 
στάσει άσθενείας ή ώς περίσσευμα διά τά γηρατεΐα, δυνα- 
μένων δμως τών εξοικονομήσεων αυτών νά λαμβάνωνται 
όπίσω είς όποιονδήποτε καιρόν, κατά τήν θέλησιν τοϋ πα
ρακαταθέτου, οσάκις εύρη περίστασιν νά ένασχολήση τά 

χρήματά τον συμφερώτερσν. Καί επειδή φαίνεται πράγμα 
ωφέλιμον νά γενή είς τοΰτο τό Κράτος ή οοκιμή τοιαύ- 
της συστάσεώς ύπό τήν άμεσον προστασίαν τής Κυβερνή

σεως· διά τοΰτο, τή έξουσία τής Αύτοΰ Ύψηλότητος τοΰ 
Προέδρου καί τής έκλαμπροτάτη; Βουλής, τή γνώμη καί 
συναινέσει τής εύγενεστάτης Νομοθετικής Συνελευσεως τοϋ 
'Ηνωμένου Κράτους τών Ίονίων Νήσων είς τήν οευτέραν 
ταύτην συνάθροισιν τής πέμπτης Γερουσίας καί τή έπικυ- 
ρώσει τής Αύτοΰ έξοχότητος τοΰ Λόρο Μεγάλου Αρμο- 
στοΰ τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος τοΰ Βασιλέως τοΰ Προ
στάτου, νομοθετούνται καί δ'.ατάττονται τά ακόλουθα.

Άρθρον 1. Δίδεται έξουσία είς τήν’Εκτελεστικήν Δύ- 
ναμιν νά όνοματίση έπιμελητάς εί; καθεκάστην Νήσον ινα 
δέχωνται άπό παν ύποκείμενον τοιαύτας έξοικονομήσεις, 
είς έβδομαδικός ποσότητας, οχι μικροτέρνς ένός σελινιού, 
ούτε υπερτερούσες είς τό διάστημα τοΰ έτους τάς είκοσι 
λίρας στερλίνας. Αί ποσότητες αύται Οά παρακατατίθεν
ται είς τά άνήκοντα τοπικά θησαυροφυλάκια, και θά οίοουν 
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ένα κατά κλίμακα τόκον, 4 τοΐς εκατόν κατ’ έτος, τό όποιον 
θά έγγυάται ή Κυβέρνησις, έωσοΰ φθάση τό χρηματοκεφά- 
λαιον τήν ποσότητα πεντήκοντα λιρών στερλινών, καί 

μετά τοΰτο δέν Οά δίδεται κάνέν είδος τόκου.
Άρθρον 2. Δίδεται περιπλέον εξουσία είς τήν ’Εκτελε

στικήν Δύναμιν νά έζδώση τούς Κανονισμούς, οποίους κρί
νει άρμοδιωτέρους διά τήν πρόοδον τούτου τοΰ αγαθοερ
γού καθιδρύματος, περιορίζουσα όμως αύτό μόνον είς τούς 
Ίονας καί Βρετανούς ύπηκόους, απαγορευόμενης ύπό ποι
νήν δημεύσεως τής παραζαταθείσης πσσότητος, πάσης 
δευτέρας χωριστής παραζαταθέσεως ύπό τό αύτό όνομα, 
καϊ διά λογαριασμόν τού ίδιου ύποκειμένου είς όποιανδή- 
ποτε τών Νήσων τού Κράτους τούτου.

Άρθρον 3. ‘H παρούσα θά τυπωθή, δημοσιευθή ζαί 
σταλή πρός όποιον ανήκει διά τήν έζτέλεσίν της.

Κορφοί, 24 Μαιου (5 ’Ιουνίου) 1835.

Β'. ΛΙΊΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.
’Επειδή τό άρθρον 2 τής 45 πράξεως τής πέμπτης Γε

ρουσίας δίδει τήν έξουσίαν είς τήν 'Εκτελεστικήν Δύναμιν 
νά έζδώση όσους Κανονισμούς κρίνη άρμοδιωτέρους είς τήν 
πρόοδοντού καθιδρύματοςτών «Τραπεζών έξοιζονομήσεως,» 
άποφασίζεται ζαί θεσπίζεται ό εξής Κανονισμός διά τάς 
παρακαταθέσεις εις τάς «Τραπέζας έξοιζονομήσεως» τάς δια- 
λαμβανομένας παρά τής 45 πράξεως τής πέμπτης Γε
ρουσίας:

1. Κάθε υπήκοος τοΰ Κράτους τούτου, ή έζείνου τοϋ 
Προστάτου Βασιλέως, έζ τής τάξεως τών τεχνιτών, έργα
τών, ύπηρετών καί άλλων έζ τής ένδεοΰς καί βιομηχάνου 
τάξεως δύναται, είς τό ίδιον αύτού όνομα, νά παρακατα
θέτη χρήματα είς τάς Τραπέζας ταύτας.

2. Δύνανται προσέτι νά παραζατατεθώσιν είς τάς Τρα
πέζας ταύτας χρηματιζαί ποσότητες έν όνόματι άλλου, 
είτε έφηβου ή άνήλιζος, καλώς έννοουμένου, ότι τό ύπο- 

κείμενον, πρός ωφέλειαν τοΰ οποίου γίνεται ή παρακατάθε- 

σις, πρέπει νά ήναι ύπήζοος ώς άνωθεν ζαΐ έζ τών προει

ρημένων τάξεων.
3. Αί παρακαταθέσεις, αί όποΐαι θά ήναι δεκταί είς τάς 

Τραπέζας ταύτας, δέν δύνανται νά ήναι μικρότερα*, ένός 
σελινιού, ούτε μείζονες λιρών στερλινών πεντήκοντα.

4. "Οταν ή ύπό τίνος παρακατατιθεμένη ποσότης άνα- 
βαίνει είς πέντε σελίνια, Οά άπολαμβάνη διάφορον 4 τά 
εκατόν κατ’ έτος, είτε τά εκατόν τόν μήνα, καί ούτω 
παρομοίως πάσα επιπρόσθετος παραζατάθεσις πέντε σελι- 
νίων, άχρις ου ή ολική ποσότης τών έντός τοΰ έτους πα
ρακαταθέσεων φθάση τάς 20 λίρας στερλίνας.

5. Τό διάφορον 0’ άρχίζη άπό τήν 1 τοΰ μηνός τοϋ 
επομένου τής ημέρας καθ’ ήν έγινεν ή παραζατάθεσις, καί 

έζτοτε Οά λογίζηται κατά μήνα.
6. Αι ύπό τίνος παρακατατεθεΐσαι χρηματιζαί ποσότη

τες έντός τής περιόδου ένός μόνου έτους, αι ύπερβάλλου- 
σαι τάς 20 λίρας στερλίνας, Οά θεωρούνται ώς κατατιθέ
μενοι είς τάς Τραπέζας απλώς διά νά φυλώττωνται. Άλλά 
τό διάφορον τών τοιούτων ποσοτήτων 0’ άρχίζη άπό τήν 
πρώτην ημέραν τοΰ εφεξής έτους, έάν αύται, ένωθεΐσαι μέ 
άλλας παρακαταθέσεις γενομένας άπό τό ίδιον ύποκείμε-· 
νον έντός τοΰ αύτού έτους, δεν ύπερβαίνουν τάς 20 λίρας 

στερλίνας.
7. Όταν αί έπάλληλοι έτήσιοι παρακαταθέσεις, αί πα 

ρέχουσαι τόκον, ύπερβάλλουν τάς 50 λίρας στερλίνας, 
δέν Οά δίδηται οΰδενός είδους τόκος είς καμμίαν εφεξής 

παρακατάθεσιν οποιοσδήποτε ποσότητος.
8. Τό έπί τών παρακατατεθέντων χρημάτων διάφορον 

Οά παύη μέ τόν θάνατον τοΰ παρακαταθέτου, καί ούτε θ’ 
άρχίζη νά τρέχη ένόσω τό όνομα τοΰ νομίμου κληρονόμου 
δέν άντιζατασταθή είς τά βιβλία τής άνηκουσης Τραπέ

ζης, άντί εκείνου τοΰ αρχικού παρακαταθέτου.
9. Ό λογαριασμός έκάστου παρακαταθέτου θά έκχαθα- 



312 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
ρίζεται κατ’έτος τήν 31 Δβρίου· καί τό προχύπτον είς 
ώφέλειάν του, συμπεριλαμβανομένου τοΰ συσσωρευθέντος 
κέρδους, Οά μεταφέρεται εις νέον λογαριασμόν ώς κεφά 
λαιον καί ώς τοιοϋτον Οά παρέχη τόκον.

10., Οστις κατά πρώτην φοράν ζητήσει νά κάμη πα
ρακατάθεσή διά λογαριασμόν του οφείλει νά έχη τό όνο
μα, τήν διαμονήν καί άλλα άναγκαϊα διακριτικά καταγε- 
γραμμένα είς τό βιβλίον τοΰ άνήκοντος Όφφικίου· καί π·- 
ρίπλεον οφείλει νά οιακηρύττη, ότι δέν έχει έν όνόματι τι- 
νός όποιουδήποτε ούοεμίαν άλλην παρακατάΟεσιν {δικήν 
του είς τά βιβλία ούδεμιάς τούτων τών Τραπεζών.

11. Οστις κατά πρώτην φοράν ζητήσει νά κάμη παρα- 
κατάθεσιν διά λογαριασμόν άλλου, οφείλει νά έχη τό όνο
μα, τήν διαμονήν καϊ άλλα άναγκαϊα διακριτικά τοΰ υπο
κείμενου, διά λογαριασμόν τοΰ οποίου γίνεται ή παρακατά- 
Οεσις, χαταγεγραμμένα είς τό βιβλίον τοΰ άνήκοντος Όφ
φικίου· καί οφείλει περιπλέον νά διακηρυττη οτι δέν υπάρ
χει είς τά βιβλία ούδεμιάς τούτων τών Τραπεζών έν όνό- 

ματι τινός όποιουδήποτε καμμία άλλη παρακατάΟεσις άνή- 
κουσα είς έκεϊνο τό υποκείμενον.

12. Η ψευδής διακήρυξες, ή άποβλέπουσα νά καταπείση 
τάς Τραπέζας νάδεχθώσιν άπό όποιουδήποτε παρακαταθέ- 

11 ΧΡ^Ι^ατιχήν ποσότητα παρέχουσαν τόκον μείζονα τής 
συγχωρουμένης άπό τούς παρόντα; Κανονισμούς, Οά έξαιρη 
διά παντός τόν τοιοϋτον παρακαταθέτην άπό όλας τάς ώ- 
φελείας αύτών τών Τραπεζών, καί αί παρακαταθέσει; του 
θα τω έπιστρεφωνται χωρίς διάφορον, έκτός τής άφαιρέ- 
σεως ένός δεκατημορίου τή; ολικής ποσότητος, τό όποιον 
θά άποκαθίσταται ιδιοκτησία τής άνηκούσης Τραπέζης.
' 13. 'Οσάκις τις τών παρακαταθετών Οελήση ν’άποτρα- 

βίξη άπό τήν Ιράπεζαν τήν ολικήν ποσότητα τών παρα
καταθέσεων του, ή μέρος αύτών, οφείλει νά δίδη είδησίν 
περί τούτου, τό άπόγευμα τής Δευτέρας, ημέρα; καθ’ ήν τό 
Όφφίκιον θά εΐναι ανοικτόν, διαλαμβάνων ακριβώς τήν πο- 
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ποσότητα τήν οποίαν θέλει νά λάβη, καί τήν έπομένην τής 
τοιαύτης είδοποιήσεως Δευτέραν θά τω πληρόνεται η ιοια 
ποσότης. Χωρίς τήν πρό μιας έβδομάδος ταύτην προεισο- 
ποίησιν δέν δύνανται νά ζητηθώσι χρήματα άπό καμμιαν 

τούτων τών Τραπεζών.
-14. Ό παρακαταθέτης δστις δώση τήν άνήκουσαν ειδη- 

σιν, δτι έχει σκοπόν νά τραβίξη χρήματα άπό τινα τούτων 
τών Τραπεζών, οφείλει εί δυνατόν, νά παρουσιασθή αύτο- 
προσώπως είς τό άνήκον Όφφίκιον διά νά λάβη τήν πλη

ρωμήν. Άλλ’ δταν αύτό; δέν ήμπορεϊ νά ύπαγη προσωπι- 
κώς είς τό εΐρημένον Όφφίκιον, δ παρ’ αύτοΰ έπιτετραμ- 
μένος νά λάβη τά χρήματα οφείλει, έκτός τοϋ βιβλιάριου 
τοΰ περιέχοντος τόν λογαριασμόν τοΟ παρακαταθέτου, να 
έφοδιασθή μέ τυπωμένον άντίγραφον κατά τόν εφεξής τύ

πον ‘πιστοποιητικού, άναλόγως γραν μενού καί έπιμαρτυρου- 
μένου άπό έν τών έξής ύποκειμένων, δηλαδή άπο ένα έπι- 
μελητήν ή γραφέα τής Τραπέζης, δστις νά γνωρίζή προ- 
σωπίκώςτόν παρακαταθέτην, ή άπό όποιονδήποτε Άρχεΐον.

Τύπος τοΰ πιστοποιητικού.—’Εγώ ό ύποφαινόμενος, ω.α 
τής παρούσης, δίδω την άδειαν είς............................ να λαβή
άπό τού; Έπιμελητάςτής «Τραπέζης έξοικονομήσεως» τ·· 
.......................ποσότητα............................ διά λογαριασμόν μου. 

('Υπογραφή ή σημεΐον τοΰ παρακαταθέτου).
’Εγώ ό ύποφαινόμενος επιμαρτυρώ διά τής παρούσης 

.................................τόν όποιον γνωρίζω προσωπικως και 
οτι................. ..  -είδώ; τό άντικείμενον τής τάξεως, ήτις έν

ταΰθα άπαιτεΐται, ύπέγραψεν αύτό είς τήν παρουσίαν μου.
(Υπογραφή τοϋ Έπιμελητοϋ)

15. "Εκαστος παρακαταθέτης έν ω κατά πρώτην φοράν 
παρακαταθέση δποιανδήποτε ποσότητα μικροτέραν μιας λί
τρα; στερλίνας, θά έφοδιάζεται μέ ’έν τυπωμένον σχέδιον 
λογαριασμού, είς τό όποιον θά καταγραφή ό γραφεύς τής 
Τραπέζης τάς παρακαταθέσεις και πληρωμάς. Τό σχέδιον 

αύτό Οά τόν δίδεται δωρεάν.
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Όταν όμως αί παρακαταθέσεις συμποσοΰνται είς μίαν 
λίραν στερλίναν, άντί τοϋ είρημένου σχεδίου, Οά δίδεται 
έν βιβλιάριον, διά τό όποιον Οά πληρώνεται τρία πένς.

Δέν Οά είναι δεκτή, ούτε Οά πληρώνεται διά λογαρια
σμόν παρακαταθέτου τίνος, ούδεμία χρηματική ποσότης, 
έάν συγχρόνως δεν παρουσιασθή εις τόν γραφέα τής Τρα
πέζης τό άναφορικόν σχέδιον λογαριασμού, ή τό βιβλιάριον, 
τυπωμένον. “Αν τυχόν παρακαταθέτης τις χάση τό σχέ- 
διόν του ή βιβλιάριον όφείλει έν τω άμα νά γνωστοποίηση 
περί τούτου τό άνήκον Όφφίκιον, καί παρελθόντος ένός 
μηνάς μετά τήν τοιαύτην είδοποίησιν, Οά δίδεται είς αύτόν, 
πληρόνοντα τρία πένς, νέον σχέδιον ή βιβλιάριον περιέχον 
τό άντίγραφον τοΰ λογαριασμού του.

16. Όταν οί Έπιμεληταί λάβουν ακριβώς πληροφορίας 
περί τοΰ θανάτου παρακαταθέτου τίνος, θά διατάττουν τά 
δέοντα όπως τά χρήματα τά άνήκοντα είς τον άποΟανόντα 
πληρωθώσιν εις τό ύποκείμενον ή είς τά ύποκείμενα τά 
όνοματισθέντα ύπό τοΰ παρακαταθέτου, καί ένδιαλαμβανώ- 
μενα είς τά βιβλία τής άνηκούσης Τραπέζης, είτε (έάν δέν 
ώνοματίσθη κανέν) είς τόν νόμιμον κληρονόμον ή είς τόν 
κατά νόμον επίτροπον έκ διαθήκη; ή διαχειριστήν. Οί 
Έπιμεληταί όμως έχουν τήν εξουσίαν, όταν ή παρακατά- 
θεσις δέν ύπερβαίνη τήν ποσότητα πέντε λιρών στερλινών 
(έάν δέν ύπάρχη ώνοματισμένον άλλο ύποκείμενον καί μή 
δυνάμενοι εύκόλως νά βεβαιωθώσι τις είναι ό κληρονόμος, 
ό έκ διαθήκης επίτροπος ή ό διαχειριστής), νά δώσουν τήν 
τοιαύτην παρακατάθεσιν είς τόν εγγύτερον συγγενή, ή είς 
έκεΐνο τό υποκείμενον ή έκεϊνα τά ύποκείμενα, τά όποια 
είς αύτούς φανούν ότι έχουν δικαίωμα νά άπαιτήσουν τήν 
παραχατάθεσιν ταύτην.

17. Οί παρόντες Κανονισμοί δέ ι θά λάβουν καμμίαν με
ταβολήν, έκτός έάν τά δύο τρίτα τών ’Επιμελητών δώ
σουν περί ταύτης τήν ψήφον των.

Ό παρών Κανονισμός θά μεταφρασθή Γραικιστί καί δη- 

μοσιευθή πρός γνώσιν απάντων.
Κορφοί, 28 Αύγουστου 1835 έ.ν.

Έπικυρωθεϊσα
ΟΟΓΑΡΔ ΔΟΥΓΛΑΣ. ΒΟΥΛΓΑΡ1Σ
Γ. ΕΠ. ΓΙΛΠΗΝ Διά τόν προσ. Ίίϊαπορτζς Βούλας

προσ. Έζαπορ. τοΰ Λ. Μ. Λ. εις τό Γενικόν Διαμέρισμα,
ΓΕΩΡ. ΜΑΡΚΟΡΑΣ,

Έξαπόρ. τχς Βουλάς εις τό Διαμ. 
τών Προσόδων.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΣΙΤΗΡΑ.

'Η μεγάλη τής άρχαιότητος σιταποθήκη, ή Αίγυπτος, 
έξ ής τά τέκνα τοΰ ’Ισραήλ καί τών πέριξ χωρών, έπρο- 
μηθεύοντο τόν άρτον αύτών, ύπέστη κατά τήν τελευταίαν 
είκοσιπενταετίαν σημαντικωτάτην γεωργικήν μεταβολήν. 
Ένώ άφ’ ένός προάγεται ή καλλιέργεια τοΰ βάμβακος καί 
τής ζακχάρεως, άφ’ έτέρου οπισθοδρομεί ή των σιτηρών. 
Έάν διαιρέσωμεν τήν άπό τοΰ 1850 μέχρι τοΰ 1876 πε
ρίοδον εις έννεατίας, κατά μέν τήν πρώτην, 1850 — 58, ή 
είς σίτον ολική εξαγωγή τής Αΐγύπτου άνέβη είς 10.318, 
940 άρδέπια (1), έπί έξ έτών άνω τοΰ έκατομμυρίου καί 
έπί 3 άνω τοΰ ήμίσεως, μέσος δρος καθ’ έκαστον έτος 
1,135,437· κατά δέ τήν δευτέραν έννεατίαν, 1859—67, ή 
έξαγωγή αυτή άνέβη είς 5,005,558 άρδέπια, έπί ένός μό
νου έτους άνω του έκατομμυρίου, έπί πέντε άνω τοΰ ήμί-

(1) Τό άρδέπιον ίσοδυναμεϊ πρός 1.73 εκατό) ιτρον I αλλίας, και 

GO Κουάοτεθ ’Αγγλίας.



316 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΣΙΤΙΙΡΑ.

σεως καί έπί τριών κάτω τοϋ έκατομ. μέσος όρος καθ’ 
έκαστον έτος 556,173· κατά δέ τήν τρίτην έννεαετίαν, 
1868—76, ή Αιγυπτιακή είς σίτον έξαγωγή άνέβη είς 
4,652,720 άρδέπια, έπί ένός μόνου έτους άνω τοϋ έκα- 
τομμυρίου, έπί τριών άνω τοϋ ήμίσεως, έπί τεσσάρων άνω 
τών -Jj έκατομ. καί έπί ένός'/.άτω τοϋ μέρος όρος 
καθ’ έκαστον έτος 516,969.

Αί άναλογίαι αύται, ζατασζευασθεΐσαι έκ καταστατικών 
πληροφοριών τοϋ Κ. G. Lalfon, μαρτυροΰσι τήν σημαντι
κήν τάσιν τής ΑΓγυπτιακής σιτοπαραγωγής πρός έλάττω- 
σιν. ‘Η κυριωτέρα διεύθυνσις τών Αιγυπτιακών σίτων είναι 
πρός τήν ’Αγγλίαν. Έπί 867,720 άρδεπίων, έξαχθέντων 
έν έτει 1872, ή ’Αγγλία λογίζεται άντί 829,470, ή Γαλ · 
λία άντί 21,330, ή ’Ιταλία άντί 21,770, ή Αύστρία άντί 
1,750, ή Τουρκία άντί 300 καί ή 'Ελλάς άντί 100. Τά 
δύο τρίτα τής έξαγωγής ταύτης άνήκουσίν είς τήν γεωρ
γίαν τής άνω Αίγύπτου.

Βεβαίως πρός ολοσχερή ζατανόησιν τής σιτοπαραγωγέ 
ζή; δυνάμεως τής Αίγύπτου πρέπει νά ύπολογισθή καί ή έ- 
σωτερική κατανάλωσίς, άναοαίνουσα κατά τό περί ού ό λό. 
γος έτος 1872 είς 2,208,710 άρδέπια. Ίδοά πώς τό όλον 

τής παραγωγής τών έξαχθέντων καί ζαταναλωθέντων έν 
όλω 3,076,430 άρδεπίων σίτου διανέμεται μεταξύ τών 13 
μουδιριών (έπαρχιών) τής Αίγύπτου:

δλον 3,076,430.

Μουδιρίαι Άρδέπια Μουδιρίαι Άρδέπια

Γερμπιέχ 637,340 Φαγιού μ 146,500
Σιαρκιέχ 550,960 Βεχέρα 127,460
Μανουφιέχ 284,820 Μίνιέχ 117,320
Ζιργέχ 207,600 Βενισουεφ 104,810
Δαχζακλιέχ 258,750 Κενέχ 70,840
Σιούτ 254,680 Έσνέχ 18,770
Γκαλιουμπιέχ 236,580

317

Μετά τόν σίτον έρχεται ή κριθή, ύπολογίζομένης τής πα
ραγωγής της έν έτει 1872 είς 2,156,000 άρδέπια, ένώ ή 
τών κυάμων άνέβη είς 1,849,210 καί ή τής φακής εις 
207,990. Έν τούτοις όσον άφορα τήν έξαγωγήν οί κύα
μοι ζατέχουσι τήν δευτέραν θέσιν (485,720 άρδ.), ή φακή 
τήν τρίτην (40,570 άρδ.) καί ή κριθή τήν τετάρτην (24,840 
άρο.). Τό κυριώτερον τής είς κυάμου; έξαγωγής άνήκει 
είς τήν 'Αγγλίαν (477,850)· ώςδέ έπί τοΰ σίτου ουτω ζαί 
έπί τοΰ προϊόντος τούτου πολύ κατόπιν έρχονται αί λοι
ποί χώραι, Γαλλία (5440), Τουρκία (1380), Αύστρία 
(1000), ’Ιταλία (100), Ελλάς (40).

Τό φαινόμενον τής γεωργικής ταύτης εξαγωγής τής 
Αίγύπτου συνδέεται πρός τήν ναυτικήν τής έποχής διευ- 
Θυνσίν, ήτις είναι άπό τοϋ ισθμού τοΰ Σουέζ ούσιωδώς ’Αγ

γλική. "Οσον άφορα ιδιαιτέρως τήν Ελλάδα, τό ρεΰμα τών 
έξωθεν είσαγομένων σιτηρών άνήκει ε;ς τήν σύγχρονον 

έκτύλιξιν τής έμπορικής ναυτιλίας της, ήτις,άπό τής ’Ανα
τολής είς τήν Λύσιν καί τάνάπαλιν, όλίγην καταβάλλει 
προσοχήν πρός τήν μεγάλην τής διώρυγος τοΰ Σουέζ με
σημβρίαν. Κατά τό έτος 1874 έπί 11,677 μέν κατάπλων 
έκ τής αλλοδαπής διά τήν 'Ελλάδα (χωρητικότητος 1,690, 
931 τόνων), 125 μόνον λογίζονται τή Αίγύπτω (103, 
758 τόν.), μεταξύ τών όποιων 84 (96,280 τόν.) άνήκου- 
σιν είς τήν άτμοκίνητον συγκοινωνίαν καί 41 (7,478 τόν.) 
είς τήν ίστιοφόρονέπί 9,817 δέ άπόπλωνέκτής 'Ελλάδος διά 
τήν άλλοδαπήν (χωρητικότητος 1,859,089 τόνων), 104 
μόνον λογίζονται πρός τήν Αίγυπτον (92,342 τόν.), έξ ών 
77 (88,622 τόνων) άνήκουσίν είς τήν άτμοκίνητον συγκοι
νωνίαν καί 27 (3,720 τόν. είς τήνίστιοφόρον.Έντή έμπο- 
ρικήταύτη μετά τής Αίγύπτου επιμιξία ημών ή Ελληνική 
σημαία ένδιαφέρεται έπί μέν τών κατάπλων κατά 26 τοιού- 
τους (4561 τόν. , έπί δέ τών άπόπλων ζατά 18 τοιούτους 
(2638 τόν.). Τοίοΰτον τό τοπικόν πρός τήν Ελλάδα σύμ
πτωμα· όσον δέ άφορα τό διεθνές καί γενικόν, είμαι βέβαιος
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ότι ούοεις τών αρχαίων θαλασσοπόρων τής Ελλάδος ήθε
λεν πιστεύσει ότι οί απόγονοί των ζώσι ενώπιον τής άνοι- 
χθείσης μεγάλης όδοΰ τής άνθρωπότητος, έχοντες τούς ο
φθαλμούς κεκλεισμένους.

ΕΣΟΔ Α ΤΗΣ ΕΛΑΗΝ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.

Εχω ύπ’όψιν ούχί τών τελευταίων ψηφισθέντων οικο
νομικών νόμων τά εισοδήματα, τών όποιων ό ακριβής 
προϋπολογισμός ανήκει είς τήν σχετικήν άπό τών περι
στάσεων πείραν.άλλά τά εισοδήματα άπερ,κατά τό μάλλον 
ή ήττον, έξησφάλισεν ό κανονικός τήςΈπικρατειας προϋ
πολογισμός κατά τό έτος 1877. Τά εισοδήματα ταΰτα δι
αιρούνται είς οκτώ κατηγορίας, τών όποιων ή σχετική ση
μασία άποτελει τήν έπομένην κλίμακα: Α'. Έμμεσοι φό
ροι 18,155,000 δραχ.—Β'. ’’Αμεσοι φόροι 11,005,000 
°ΡαΖ·—Γ'. Εκποιήσεις ’Εθνικών κτημάτων 3,000,000 δρ. 
— Δ'. Δημόσια νομήματα καί κτήματα 2,580,000 δραχ.— 
Ε'. Έσοδα ζεζλεισμένων χρήσεων 1,500,000 δραχ.—ΣΤ'. 
Δημόσια καταστήματα 1,155,000 δραχ.—Ζ'. Διάφορα ει
σοδήματα 956,500 δραχ.—Η'. ’Εκκλησιαστικά εισοδήματα 
296,000 δραχ—Τό όλον 39,247,500 δραχ.

'Π κατηγορία τών έμμεσων φόρων ύποδιαιρεΐται είς τρία 
τμήματα, έζ τών όποιων τό πρώτον μέν περιλαμβάνει 13, 
400,900 δραχ. εισπράξεις τελωνιακά.-, ήτοι 9,800,000 
άπό τέλη εισαγωγής, 3,400,000 άπό τέλη έξαγωγής, 
14θ,00θ άπό δικαιώματα διαμετακομίσεως ζαί 60,000 
άπό τελωνίαζάς ποινάς κλπ· τό δεύτερον δέ περιλαμβάνει 
4,200,000 δραχ. εισπράξεις έζ τής καταναλώσεως τοΰ 

χαρτοσήμου· τό τρίτον δέ περιλαμβάνει 555,000 δρ. διά
φορα δικαιώματα, ήτοι 250.000 άπό προξενικών έν γένει 
τελών, 200,000 άπό υγειονομικών λιμενικών ζαί ναυτιλι- 
ζών, 1 00,000 άπό φόρους έπί κληρονομιών καί 5,000 άπό 
πρόστιμα.

Ή κατηγορία τών άμεσων φόρων ύποδιαιρεΐται είς έξ 
τμήματα, έκ τών οποίων τό πρώτον περιλαμβάνει 8,500, 
000 δραχ. έγγειον φόρον ζαί δικαίωμα έπίζαρπίας, ήτοι 
4,200,000 άπόδημητριαζούςζαρπούς (έπί ζοιλών900,000,) 
1,110,000 άπό τά ζατά στρέμμα φορολογούμενακτήματα, 
άμπέλους, περιβόλια, μποστάνια κλπ, 550,000 άπό φορο
λογίαν τοϋ έλαίου, τό λοιπόν ποσόν έκ 2,640,000 δραχ. 
άπό φόρους είσπραττομένους έν τοΐς τελωνείοις, ήτοι 
1,500,000 έπί τών σταφίδων (έπί λίτρων 128,000,00θ), 
345,000 έπί τών σύκων, 280,000 έπί τών βαλανοζικι- 
δίων, 280,000 έπί τών καπνών, 100,000 έπί τών οίνων 
Θήρας, Θηρασίας, Κέας, Πάρου ζλπ., 45,000 έπί τών λε- 
μονοπορτοζαλλίων, 35,000 έπί τών Λακωνικών προϊόν
των, 20,000 έπί τών ζρομμύων, σζο ρόδων,γεωμήλων ζλπ., 
16,000 έπί τοΰ βάμβακος, 10,000 έπί τών ζουχουλίων, 
5,000 έπί τοΰ ριζαρίου ζαί 4,000 έπί τών σύκων είς τό 
δεύτερον τμήμα άνήκει ό φόροςτών μελίσσίων, δρ. 45,000· 
είς τό τρίτον ό έπί τών βοσκών φόρος, δραχ. 60,000, ήτοι 
45,000 άπό έγγειον φόρον ιδιωτικών καί κοινοτικών βο
σκών ζαί 15,000 άπό δικαίωμα έπίζαρπίας έθνικών λειβα
διών· είς τό τέταρτον τμήμα άνήκει ό έπί τών ζώων φό
ρος, δραχ. 1,200,000· είς τό πέμπτον ό έπί τών έπιτη- 
δευμάτων φόρος, δραχ. 950,000· ζαί είς τό έκτον ό έπί 
τών οικοδομών, δραχ. 850,000.

ΊΓ κατηγορία τής έκποιήσεως έθνικών κτημάτων υποδι

αιρείται είς έξ τμήματα, έκ τών όποιων τό πρώτον περι
λαμβάνει οραχ. 250,000 άπό χρεωλύσια ζαί τόκους προι- 
ζοζτησίων, άπό χρέη έζ προιζοζτησιών άνανεωθέντα καί 
άπό δεκαετείς πιστώσεις προιζοζτησιών· είς τό δεύτερον
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άνήκουσιν α? δεκαετείς πιστώσει; φθαρτών κτημάτων δρ. 
820,000· είς τό τρίτον τό πεμπτημόριου καί ή ολική τιμή 
φθαρτών κτημάτων δραχ. 100,000· είς τό τέταρτον αί 
έπταετεϊς δόσεις εθνικών γηπέδων δρ. 10,000· είς τό πέμ- 
πτον τό τίμημα τών οικοπέδων τών Πατρών δραχ. 20,000· 
καί εις τό εκτον αί χρεωλυτικαΐ δόσεις γαιών καί φυτειών 
δραχ. 1,800,000.

Ή κατηγορία τών δημοσίων νομημάτων καί κτημάτων 
ύποοιαιρεΐται είς εννέα τμήματα, έκ τών όποιων τό πρώτον 
περιλαμβάνει οραχ. 836,000 άπό μεταλλεία καί όρυκτά, 
ήτ-Λ 485,000 άντίτιμον σμύριδος, 14-0,000 δικαίωμα έπί 
τών Λαυρίωτικών σκωριών μολύβδου, 63,000 άντίτιμον 
μυλοπετρών, 65,000 δικαίωμα θηραϊκής γής, 50,000, 

στρεμματικόν φόρον έπί έκτάσεων παραχωρηθεισών πρός 
μεταλλευσιν, 16,000 άντίτιμον γύψου, 10,000 φόρον 
χρωμίου, λευκολίθου καί λοιπών μεταλλείων, λατομείων 
και ορυχείων, 5,000 φόρον έζ τών θειορυχείων Μήλου· είς 
τό δεύτερον τμήμα άνήκουσι τά θερμά ύδατα δραχ. 6,000· 
εις τό τρίτον αί άλυκαΐ δραχ. 850,000 άντίτιμον κατανα. 
λώσεως Ελληνικού άλατος έν τή ημεδαπή καί άλλοδαπή· 
είς τό τέταρτου τμήμα άνήκουσι τά ιχθυοτροφεία δραχ. 
315,000 τό δεζατημόριον τοϋ μισθώματος τών ιχθυοτρο
φείων, θυνειων κλπ. ένοικιασμένων πολυετώς· είς τό πέμ- 
πτον τά δάση δραχ. 385,000, ήτοι δικαίωμα υλοτομίας 
285,000 καί δασικά προϊόντα, ρητίνης, κάστανα, άγριοβά- 
λανοι κλπ. 100,000· είς τό εκτον οί ελαιώνες καί τά σπο
ραδικά έλαιόδενδρα τοΰ έθνους δραχ. 5,000 έπιζαρπία· είς 
τό έβδομον οί σταφιδώνες καί οί αμπελώνες τοΰ έθνους δρ. 
30,000, ήτοι έπί πολυετείς ενοικιάσεις δραχ. 3()0 καί επι
καρπία έθνικοϊδιοκτήτων σταφίδων 29,70(ΐ· είς τό όγδοον 
τά περιβόλια καί άλ/.α κτήματα του έθνους δραχ. 131,000, 
ήτοι άπό ένοίκιον γαιών Ιπποφορβείου καί Τύρινθος δραχ. 
48,000, άπό εθνικά βαλανοκικίδια 25,000, άπό ένοιζιάσεις 
περιβολίων και άλλων κτημάτων 22,000, άπό πολυετείς 

ένοιζιάσεις κτήματος Ρούφ κλπ. 9,200, άπό βαλτώδη 
προϊόντα 8,000, έπιζαρπία έθνικοϊδιοκτήτων σύκων 5,000, 
άπό θεριστά λειβάδια 2,500, έπιζαρπία έθνικοϊδιοκτήτων 
μωρεοδένδρων 1,000. ένοιζιάσεις μωρεοδένδρων 300- καί 
εις τό έννατον τμήμα αί ενοικιάσεις τών έθνίκών μύλων, 
κτιρίων, κεραμοζαμίνων κλπ. δρ. 22,000.

'Π κατηγορία τών εσόδων κεκλεισμένων χρήσεων ανά
γεται είς οργανικήν, τρόπον τινα, πληγήν του Ελληνικού 
προϋπολογισμού καί περιλαμβάνει έν τμήμα, τό όποιου, 
ώς εΐοομευ έν άρχή, ύπόσχεται 1 ’ έκατομ. ορ. Ας ελπί- 
σωμευ ότι ή οριστική τοΰ κεφαλαίου τούτου τακτοποιη- 
σις Οά άναβιβάση τήν παραγωγικότητά του, εν τινι προ
σέχει μέλλοντι, είς τό πενταπλάσιον καί έτι πέραν.

Ή κατηγορία τών δημοσίων καταστημάτων ύποοίαι- 
ρεΐται εις τρία τμήματα, έζ τών όποιων είς τό πρώτον 
άνήκει τό ταχυδρομείου δραχ. 650,000 άπό κατανάλωσιν 
γραμματοσήμου· είς τό δεύτερον ό τηλέγραφος δραχ. 
500,000 τέλη διεθνών καί έσωτερικώυ τηλεγραφημάτων 
εις τό τρίτον τό εθνικόν τυπογραφείου δραχ. 5,000. ήτοι 
άπό συνδρομάς είς τήν εφημερίδα της Κυβερνήσεως -4000, 
άπό πώλησιν βιβλίων καί στοιχείων δραχ. 500, άπό λιθο
γραφικός έργασίας δοαχ. 500.

Ή κατηγορία τών διαφόρων εισοδημάτων υποδιαιρείται 
είς ές τμήματα, έκ τών όποιων είς το πρώτον άνήκουσι 
δραχ. 300,000 τόκοι ύπερημερίας· είς το δεύτερον δραχ. 
1,5()0 προσόοοι κτημάτων ζατακεζυρωμένων τώ δημο- 
σίω· είς τό τρίτον δραχ. 250.C00 άπολήψιμα δικαστικά 
τέλη έν γένει· είς τό τέταρτον δραχ. 10,000 άπόληψις 
εξόδων προκαταβληθέντων είς πολιτικά; δίζας· εις τό 
πέμπτου δραχ. 13,000 άπόληψις έξόδωυ προκαταβλη- 
θέντων είς καταμέτρησιν άυ.πέλωυ, ζώων, μελισσίων κλπ· 
καί είς τό εκτον δραχ. 280,090 τυχηρά, ήτοι 145,000 έκ 
διοδίων εθνικών καί επαρχιακών όδών, 100.000 έξ έζ- 
ποιήσεως άχρήστου ύλιζοΰ τής στρατιωτικής ύπηρεσίας, 
50,000 έζ διδάκτρων τών μαθητών τής Στρατιωτικής 
Σχολής, 40.000 έζ τόκων καί αμοιβών τών είς τήν κυ
ριότητα τοϋ δημοσίου περιελΟουσών ομολογιών τοΰ οα- 
νείου τών 6,000,000, άνηκουσώυ πρότερου τώ ταμείω τών 
πολιτικών συντάξεων, όπερ συνεχωνεύθη μετά τοΰ δήμο? 
σίου,25,θ00 έκ τοΰ δικαιώματος κοίλου καί ςατήρος’Λθη-
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νών χαί Πειραιώς,20,000έξαλλων απροβλέπτων θεμάτων.
Τέλος ή κατηγορία των εκκλησιαστικών εισοδημάτων 

ύποδιαιρεΐται εις έξ τμήματα, έζ τών οποίων τό πρώτον 
περιλαμβάνει δραχ. 60,000 έξ έκποίησεως ακινήτων μο
ναστηριακών ζαί επισκοπικών κτημάτων· εις τό δεύτερον 
άνήκουσίν δραχ. 100,0(10 έζ πολυετών ένοικιάσεων μο
ναστηριακών κτημάτων εις τό τρίτον δραχ. 105,000 επι
καρπία έκκλησιαστικών κτημάτων, ένοιζιάσεις καί νομαί 
έν γένει τοιούτων εις τό τέταρτον δραχ. 10,000 τόκοι 
εκκλησιαστικών απαιτήσεων είς τό πέμπτον δραχ. 1,000 
διάφορα έζκλησιαστικά έσοδα· ζαί εις τό έζτον δρ. 20,000 
δόσεις εκποιήσεων έκκλησιαστικών γαιών ζαί φυτειών.

Τοιαύτη ή έν τώ προϋπολογισμό τής ’Ελληνικής ’Ε
πικράτειας έν έτει 1877 άνάπτυξις τών διαφόρων πόρων 
αυτής ζαί ή σχετική σημασία τής παραγωγικότητος έ
κάστου. Ύπό γενικήν έποψιν οί πόροι ουτοι δύνανται νά 
διαιρεθώσιν είς τρεις τάξεις, έκ τών οποίων ή πρώτη πε
ριλαμβάνει τούς έχοντας παραγωγικήν δύναμιν άνω τοΰ 
εκατομμυρίου, ή δευτέρα τούς άνω τοΟ έζατομ., καί ή 
τρίτη τούς υπολοίπους.

Είς τήν πρώτην τάξιν, παραλειπομένων τών δεκάδων 
χιλιάδων, ύπάγονται τά τέλη τής εισαγωγής 9 έκα
τομ , οί έπ'ι τών δημητριακών καρπών φόροι 4 — έζατομ., 
τό χαρτόσημον 4 γή έζατομ., τά τέλη τής έξαγωγής 
3 έζατομ., αί χρεωλυτικαί δόσεις έκποίησεως γαιών ζαί 
φυτειών 1 *- έζατομ., οί έπί τών σταφίδων φόροι 1 έ
ζατομ., οί έπί τών ζώων φόροι 1 ·~ έζατομ., ζαί οί έπί 
τών αμπέλων, περιβολίων κλπ. I έζατομ.

Είς τήν δευτέραν τάξιν, παραλειπομένων τών δεκάδων 
χιλιάδων, ύπάγονται οί έπί τών επιτηδευμάτων φόροι 
έζατομ·, αί δεκαετείς πιστώσεις φθαρτών κτημάτων L έ
ζατομ., αί άλυκαί ϊ- έκατομ., οί έπί τών οικοδομών φό
ροι τΰ έζατομ ,τό ταχυδρομεΐον έζατομ., ό τηλέγραφος 

έζατομ..ό έπί τοΰ ελαίου φόρος έζατομ.,ή σμύρις 
έζατομ.,τά Ιχθυοτροφεία ’0 έζατομ.,οί τόκοι υπερημερίας 

έκατομ., οί έπί τών σύκων φόροι J-n έζατομ.., άνά οέ 
έκατομ. οί έπί τών βαλανοκικιδίων φόροι, οί έπί τών κα
πνών, τά ύγειονομικά. λιμενικά καί ναυτιλιακά τέλη, τά 
προξενικά τέλη, τά δάση, '.ά έκ προιζοκτησιών χρέη, τά 
άπολήψιμα δικαστικά τέλη, αί ένοίκιάσεις έκκλησιαστι- 

κών κτημάτων, άνά ©έ έκατομ. τά δικαιώματα τής 
διαμετακομίσεως, ό έζ τών λαυριωτιζών σκωριών μόλυ
βδος ζαί τά διόδια τών έθνιζών ζαΐ έπαρχιαζών οδών.

Ή τρίτη τάξις περιλαμβάνει πεντήκοντα ιδιαιτέρους 
πόρους, τών όποιων οί σχετικώς σημαντικότεροι εΐναι οί 
άπό τών μελισσίων, τών κληρονομιών, τών τελωνιακών 
ποινών, τής πωλήσεως μυλοπετρών, θηραϊκής γής κλπ.

Έζάστη τών πηγών τούτων τοϋ δημοσίου θησαυρού 
τής 'Ελλάδος είναι άξία ιδιαιτέρας, πλήν έν άλλω χρόνιο 

μελέτης.

II Ελ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Έν τών σπουδαιοτέρων έν Άθήναις ιδρυμάτων είναι 
άναντιρρήτως ή ’Αρχαιολογική Έταιρία. Ό άμεσος αύτής 
σκοπός, ή προφύλαξις δηλονότι τών ύπαρχόντων καί ή 
άποκάλυψις τών είσέτι ζεζρυμμένων έν τώ τόπω λειψά
νων τής άρχαιότητος, άφορά ζαί ενδιαφέρει ούχί τήν Ελ
λάδα μόνον άλλά τόν πολιτισμόν σύμπαντα· ή οέ περισύ- 
ναξις ζαί επιστημονική ζατάταξις ζαί έζθεσις τών πολυ
τίμων τούτων κειμηλίων, δπερ είναι τό φυσικόν ζαί πα
ρεπόμενον τών έργασιών τής έταιρίας συμπλήρωμα, χο
ρηγεί πρός τούςπαρ’ήμΐν αρχαιολόγους στάδιον εύρύ ένερ
γείας πρός εύκλειαν τοϋ Ελληνικού ονόματος καί πρός 
πολλαπλοΰν τής πατρίδος όφελος. Έν άλλοις λόγοις ή 
έταιρία αϋτη εΐναι, ή ήδύνατο νά χρησιμεύσω, ούχί μόνον 
ώς σύμβολον,τρόπον τινά, τής ιστορικής συνεχείας μεταξύ 
τής άρχαίας ζαί τής νέας Ελλάδος, άλλά καί ώς σύνδε
σμος συνενόνων επιστημονικός τήν Ελλάδα μετά τής 
λοιπής Εύρώπης ζαί έλκύων έφ’ήμάς τήν τε προσοχήν 
ζαί τήν προσέλασιν τών ξένων.

‘Υπό τοιούτων εμφορούμενοι ιδεών έφυλλολογήσαμεν τά 
πρακτικά τής ‘Εταιρίας, άπό τής άνασυστάσεως αύτής μέ
χρι τής σήμερον, ζαί ύπό τοιαύτην έποψιν έθεωρήσαμεν 
ώς ούχί άσζοπον τήν συνοπτικήν παράθεσιν τών έκ τών 
έργασιών αύτή; έξαγομένων αριθμητικών πορισμάτων.
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Ή ’Αρχαιολογική 'Εταιρία συνέσττ τό πρώτον ζατά 
τό -1837, προεδρεύοντος ’Ιακώβου Ρίζου τοϋ Νερουλού, 
γραμματεύοντος οέ τοϋ Κου A. Ρ. Ραγκαβή. ‘H πρώτη 
αΰτη της διάρκειας της περίοδος έληξε ζατά τό 1855, ότε 
διεζόπησαν αί εργασία’ αύτής. Κατά τό -1858 συνέστη έζ 
νέου, ζατά δε τό 1862 ένεζ.ρίθη διά Β. διατάγματος ό εί
σέτι διέπων αύτήν νέος διοργανισμός. Πρώτος κατά τήν 
άναδιοργάνωσίν τής εταιρίας πρόεδρος έξελέχθη ό Κ. Ν. 
Κωστής, ζατά δέ τό έπιόν έτος 1859 έξελέχθησαν πρόε
δρος μέν ό Κος Φίλιππος Ίωάννου, γραμματεύς δέ ό Κος 
Στ. Κουμανούδης. ‘Π εκλογή άμφοτέρων, άνανεουμένη 
έκτοτε ζατά πάσαν αρχαιρεσίαν, συνέδεσεν άναποσπά- 
στως τήν δευτέραν τής εταιρίας περίοδον μετά τών δύο 
τούτων σεβαστών ονομάτων.

Έκ τών μέχρι τοϋ 1855 μελών τής εταιρίας όγοοή- 
ζοντα ζαί τρία ένεγράφησαν έζ νέου ζατά τό 1858 εις 
τάς δέλτους αύτής. Έκ τών άρχαίων τούτων εταίρων 
τούς πλείστους, έν οις καί τινα τών επισημότερων τής 
νέας Ελλάδος ονομάτων, διέγραψεν έκτοτε ό θάνατος. 
Έκ τών έπιζώντων έμεναν είσέτι δώδεκα είς τόν κατά τό 
λήξαν έτος κατάλογον τών τής εταιρίας μελών.

Παρά τοΐς 83 τούτοις ένεγράφησαν κατ’ άοχάς έτεροι 
320, ώστε κατά τό 1859 ήριθμοϋν.το 403 έν συνόλω 
εταίροι. Έκτοτε καί μέχρις εσχάτων έπεκράτει συνήθεια 
νά καταλέγηται εις τάς ετήσιας τής Εφορείας λογοδο
σίας ό αριθμός απάντων τών εγγεγραμμένων μελών, ούχί 
δε μονών τών ζαταβαλλόντω » τόν ετήσιον αύτών έρανον. 
Άτυχώς μεταξύ τών δύο τούτων αριθμών ύ-ήρχεν οΰσιώ- 
δης έζάστοτε διαφορά, ή δε ουσαναλογία άπό έτους είς 
έτος ηύξανε, έλαττουμένου βαθμηδόν έπί μάλλον ζαί μάλ
λον τοϋ αριθμού τών έν ένεργεία εταίρων. Ούτως ένώ 
κατά τό Ι859ζατεβλήθη ό έρανος τών 403 έγγραφέντων 
άπ’ άρχής μελών, κατά μέν τό I860 έζ τών εγγεγραμ
μένων 60S τά τρία τέταρτα μόλις, ζατά δέ τό 1861 έζ 
μελών 766 τό τρίτον μόλις έπλτρωσαν τήν συνδρομήν 
των. Κατά τό 1870,έζ τών ζαταγεγραμμένων 920,μόνοι 
172 έπλήρωσαν. ‘Αλλά ζαί οί 172 ού—οι δέν έμειναν στα
θεροί, καθότι ζατά τό λήξαν έτος μόνον 137 εταίροι ζα- 
ταλέγονται εϊς τά βιβλία τής εταιρίας.

Κατά τή; τοιαύτης ολιγωρίας δέν έπαυσαν ό τε πράε- 
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δρος ζαί ό γραμματεύς κατ’ έτος διαμαρτυρόμενοι διά 
συγκινητικών επικλήσεων έστίν δ’ ότε καί διά πικρών πα
ραπόνων, μέχρις δτου άπεφασίσθη, ώς φαίνεται, ή έφαρ- 
μογή τοϋ 6ου άρθρου τοϋ κανονισμού, καθ’ δ ό έπί έν 
έτος μή άποτίσας τήν συνδρο μην του λογίζεται παρατη
μένος ζαί διαγράφεται έζ τοϋ μητρώου.

’Αλλά πταίουσιν άραγε οί καθυστεροϋντες εταίροι μό
νοι, ζαί μόνοι αύτοί φέρουσι τήν τής άμελείας εύθύνην ; 
Λαμβάνεται μήπως ταζτικώς ζαί κατ’ έτος ή δέουσα 
φροντίς, όπως ζητηθή παρ’ έκάστου αύτών ή όφειλομένη 
συνδρομή ; Έξ ίδιας πείρας γνωρίζομεν ότι καί ή άρχαιο- 
λογιζή ζαί άλλαι παρ’ ήμΐν έταιρίαι δέν δύνανται νά Οεω- 
ρηθώσι πάντη ώς πρός τοϋτο ανεύθυνοι. Συχνάκις μετά, 
παοέλευσιν έτών τινων ζητείται αίφνης έπισεσωρευμένη 
πολλών έτών ή συνδρομή παρ’ εταίρου, είς τόν όποιον ού
δέποτε ζατά τό διάστημα τοϋτο έδόθη άφορμή ν’ άρνηθή 
τήν οφειλήν του. "Οσω δ’ ευκόλως δύναται τις νά πλη- 
ρόνη 15 ή 20 δραχμάς κατ’έτος, τόσω δυσάρεστος άπ’έ- 
ναντίας άποβαίνει ή διά μιας ζητουμένη καταβολή ποσοΰ 
πολλαπλασίου- ουδ’είναι άπορον άν τινες δυσανασχετοΰν- 
τες άποσπώνται τής αορτικής ούτω γενομένης εταιρίας. 
Ταύτα ιδίως ώς πρός τούς έν τώ έξωτερικώ εταίρους. 
Άλλ’ αί ύπό τών διεθνών ταχυδρομείων παρεχόμενα’, τήν 
σήμερον εύζολίαι διά τε τήςεύθηνείας τών δελταρίων καί 
διά τών ταχυδρομικών ενταλμάτων διευζολύνουσι τάς 
πρός διόρθωσιν τοϋ ζαζοΰ τούτου ένεργείας πάσης εται
ρίας. Άντί δέ τών έν ταΐς συνελεύσεσιν έζφερομένων 
μομφών, τάς όποιας ολίγοι άναγινώσζουσιν, όλιγώτεροι 
δ’ άζούουσι, πολλφ λυσιτελεστέρα ήθελεν άποβαίνει ή δι’ 
έντύπων, φέρ’ είπεϊν, δελταρίων πρός τούς εταίρους άνά- 
μνησις τής λήξεως τής συνδρομής αύτών, ή καί ή δι’ έγ- 
ζυκλίων γνωστοποίησις τών έργασιών ζαί τών αναγκών 
τής εταιρίας. ‘Ενί λόγω ζαθυστεροϋσ'.ν αί ήμέτεραι εται
ρία·. ώς πρός τήν χρησιμοποίησιν ζαί τόν διοργανισμόν 
τοΰ πολυτίμου τής δημοσιότητος μέσου.

Τό μνησθέν 6ον τού διοργανισμ.οϋ άρθρον εξαιρεί τούς 
έπί είζοσιπενταετίαν πληρώσαντας τήν συνδρομήν των, 
ώς ζαί τούς άπαξ προσενεγκόντας ύπερ τάς χιλίας δραχ
μάς, θεωρούμενους ώς διηνεκείς εταίρους. Άλλαχοΰ όμως 
οί μόνον δεκαετή προπληρόνοντες συνδρομήν ζαταγρά- 
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φόντα-ώς ισόβιοι εταίροι. Άν δέ ό τοιοϋτος δρος ύπολαμ- 
βάνεται καί άποδεικνύεται ώς συμφέρων είς τάς Ά-'γλικάς 
εταιρίας, δέν βλέπομεν διατί νά μή είσαχθή έν τω δργα- 
νισμφτης Αρχαιολογικής ή ζαΐ άλλων ενταύθα εταιριών.

Αλλ δπως δήποτε διά τών ετησίων εισφορών τών 137 
ή έστω ζαι 1 72 μελών δεν ήθελε βεβαίως ή εταιρία δυ- 
νηθή νά διαπράξη γενναΤόν τι ζαΐ άξιον λόγου, άνευ εκτά
κτων άλλαχόθεν συνδρομών. Εύτυχώς δέν έστερήθη τοι- 
ουτων. Προεξάρχει δ'αύτών ή ζατά τόέτος 1869 γενο- 
μένη ύπό τής έπιτροπής τών Φιλάρχαιων δωρεά έκ δραχ. 
150,461, ύπό τόν όρον τό μέν κεφάλαιον νά μένη άνέπα’- 
φον ό δέ τόκος νά δαπαναται εις άνασζαφάς ζαΐ' άγοράς 
άρχαίων. Γοϋ όρου τούτου άνάγκη να ύπομιμνήσζωνται 
οι συχνάζις κατηγοροΰντες τήν τής έταιρίας έφορείβν, 
οτι Οήθεν θησαυρίςη,άντί του νά δαπανά εις έργα άρχαιο- 
λογικά τα χρηματικά αύτής κεφάλαια. Ίσως δέν στερεί
ται υποστάσεως ή γνώμη τών διϊσχυριζομένων, ότι διά 
τοιούτων σπουδαίων έργων ή εταιρία ήδύνατο νά προσέλ
κυση εις έαυτήν τήν προσοχήν τών εις τό έργον "αύτής 
ενδιαφερομένων, συνάμα δέ καί έπιζουρίας δυναμένας ν’ 
αντισταθμίσωσι τήν ζημίαν τήν οποίαν ήθελε κατ' ύπόθε- 
σιν ύποστη, παραιτούμενη τής προθέσεως τοΰ ν’ αύξηση 
οιά τής άποταμιεύσεως τών κεφαλαίων της τό έτήσιον 
αύτής τακτικόν εισόδημα. ’Αλλ’ οί τοιοϋτοι Ισχυρισμοί δέν 
ουνανται βεβαίως νά έφαρμοσθώσ- εις τήν περί ής ό λό
γος δωρεάν.

Ετεροι έπί ώρισμένω σκοπώ δωρεαί έγένοντο κατά και
ρούς πρός τήν εταιρίαν, κυριωτέρα δ’ αύτών ή τού Κου 
,-χλιεμαν έκ δραχμών 9,(.)00 πρός ζατεδάφισιν τοϋ έν τή 
Ακροπόλει μεσαιωνικού πύργου. ‘Η έζ δραχμών 30,000 
περίπου δαπάνη τοΰ αύτοΰ διά τάς έν Μυζήναις άνασκα- 
_φας δεν συμπεριλαμβάνεται είς τούς απολογισμούς τής 
εταιρίας.

Απο τού 1874 προσεκτήσατο νέον ή εταιρία πόρον διά 
της περί συστάσεώς λαχείου Β. άδειας. Έκ τού πρώτου 

,ACT‘0U έ^Ραγματοποιήθη κέρδος καθαρόν δρ. 
«5,371, εκ οε τοΰ δευτέρου δραχ. 46,715. Τό έε>’ήμΐν 
οεν ουναμεθα νά παραδεχθώμεν ώς όρθώς έχουσαν 4ήν άρ- 
χ<- ιών τοιούτων λαχείων άλλά δέν άμφιβάλλομεν ότι 
η εφορεία έστάθμισε τούς ύπέρ καί ζατά λόγους πρό τοΰ 

παραδεχθή καί έοαρμόση αύτήν. Δέν δυνάμεθα δμως ή νά 
προσθέσωμεν ηδη και τήν τοΰ λαχείου σύστασιν είς τούς 
λόγους τής βαθμιαίας τών εταίρων έλαττώσεως. Πολλοί 
οιτινες ήδύναντο νά θεωρήσωσιν ώς καθήκον τήν οιά τοΰ 
ετησίου αύτών έράνου συμμετοχήν εις J0 έργον τής εται
ρίας, έπαναπαύουσιν ίσως τήν συνειδησιν των διά τής 
άγοράς γραμματίων τινων, παρεχόντων συγχρόνως αύ
τοΐς καί τοΰ κέρδους τήν ελπίδα. Ί'.ν τινι τών τελευταίων 
λογοδοσιών π-.ζραί απευθύνονται μομφαί κατα τινων έν τή 
άλλοδαπή ολίγον ή μηδαμώς περί τής τοποθετήσεως τών 
τοιούτων γραμματίων φροντισάντων. Αλλ ίσως ή ολι
γωρία αυτών δέον ν’ άποδοθή έν μερει μεν εις την^τών 
λαχείων έν γένει ηθικήν άπόζρουσιν, έν μέρει δε καί εις 
τήν'άνάμνησιν τής ανακρίβειας μεθ’ης ή έκζύβευσις τοι
ούτων λαχείων άλλοτε ενταύθα οιεξήχθη.

Ούτως ή άλλως άπό τοΰ 1858 μέχρι τοϋ 1876 η εται
ρία συνέλεξεν επτακόσιας περίπου χιλιάοας δραχμών., Ες 
αύτών άπεταμίευσε μεν κατά τόν τελευταϊον αύτής απο
λογισμόν δραχ. 310,000,—τάς δ’ έπιλοίπους 8ρ. 390,000 

περίπου έδαπάνησεν.
Διά τής δαπάνης ταύτης ή εταιρία κατώρθωσε και εχει 

ήδη ν’ άναδείξη έργα σπουδαία πρός τιμήν αύτής καί 
πρός ένίσχυσιν τών έτι μείζονα παρ’ αύτής ελπιςόντων. 
Εύχόμεθα δέ δπως εξακολουθούσα τάς άρχαιολογικάς αύ
τής έρεύνας, έπιστήση εφεξής πλειότερον τήν προσοχήν 
της είς τήν ποός τό κοινόν γνωστοποίησήν τών εργα
σιών αύτής καί είς τήν έκθεσιν τών ποθ^υτίμων θησαυ

ρών της. , , _
Εΐναι άληθές δτι άπ’ άρχής τής ανασυστασεως αυτής 

ή εταιρία έσζέφθη καί έφρόντισε περί Μουσείου., Κατα το 
1859 ή σύγκλητος τοΰ ΙΙανεπιστημείου παρεχωρησεν εν 
τών τοΰ Πανεπιστημείου ισογείων ακροατήριων, έν τω 
όποίω έσυνάχθησαν αί όλίγαι τότε αρχαιότητες αυτής, 
■προερχόαεναι έκ δωρεών, πρώτη τών όποιων ητο ή του 
έκ Θήρας Κου Βαρβαρήγου. Τώ 1866 μετεκομισθη ή συλ
λογή αύτής έν ταΐς γνωσταΐς τοΰ Βαρβακείου Αυκειου 
αίθούσαις, τώ δέ 1867 έθεμελιώθη έπί τοΰ ύπό του αειμνη- 
ςου Τοσίτσαδωρηθέντος χώρου Μουσεΐον, πρός_ άνεγερσιν 
τοΰ οποίου ό φιλογενής Κ.Δ.Βερναρδάκης κατέβαλε πρώτος 
σπουδαίου κεφάλαιον. ’Ατυχώς μία μόνη πτέρυξ τοΰ οι
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κοδομήματος τούτου άπεπερατώθη, ή δε τοϋ δλου συμ- 
πλήρωσις ούδαμώς φαίνεται είσέτι έξησφαλισμένη. Ή έλ- 
λειψις καταλλήλου Μουσείου γίνεται τοσούτω μάλλον 
έπαισθητή καθ’ όσον οί αρχαιολογικοί ημών θησαυροί 
πολλαπλασιάζοντας τήν δέ συναίσθησιν τής τοιαύτης 
άνάγκη; μαρτυρουσιν αί έζάστοτε λογοδοσίαι τής εφο
ρείας, καλώς έννοούσης όπόσον πρός τό ίδιον αύτής συμ
φέρον λυσιτελής ήθελεν εΐσθαι τοιούτου Μουσείου ή ΰπαρ- 
ξις. Άπό τοΰ '186'! ό Κος Κουμανούδης όρθώς προλέγει, 
ότι «άμα άνεγερθή οικοδομή τις εις υποδοχήν άρχαίων, 
«εύθύς οιονεί πόδας λαβόντα πολλά καί καλά άρχαϊα 
«ιδιωτών Οά μεταναστεύσωσιν είς τό κοινόν τοΰ έ- 
«Ονους ταμεΐον, ζαταλείποντα τάς ιδιωτικά; οικίας, ένθα 
τέως έλάνΟανον ύπάρχοντα». Όρθώς δ" έπίσης ό αύτός 
κατά τό 1875 εκφράζει τήν έλπίδα δτι, «ότε τά άρχαϊα 
»ήμώ/ συγκομισθέντα έντός Έθνικοΰ Μουσίου διευθετη- 
«θώσι καλώς, θέλουσι προσελκύει πλειοτέρους θεατάς καί 
«διεγείρει τήν νΰν παρ’ ήμΐν ώς έπί τό πολύ ζοιμωμένην 
«αισθησιν τοΰ έν τή τέχνη καλοΰ.»

Άλλά ζαί χάριν τών έπισκεπτομένων ήμα; ξένων ά· 
ποκαθίσταται πρέπουσα καί συμφέρουσα ή συγζέντρωσι; 
καί διευθέτησις τών άρχαίων. Άναλογιζόμενοι δέ κατά 
πόσον ήδυνάμεΟα ούτω ν’ αύξήσωμεν τόν άριθμόν τών 
τοιούτων ξένων, καί ώς άπόδειξιν τούτου βλέποντες τήν 
έπ’ έσχάτοι; έν τή Αιθούση τής ’Εθνικής τραπέζης συρ
ροήν τών έπισκεπτομένων τά τών Μυκηνών ,έλπίζομεν δτι 
τό.τε δημόσιον καί ό δήμος ’Αθηνών δέν Οά βραδύνωσι νά 
διίδωσιν τό ίδιον αύτών συμφέρον έν τή άποπερατώσει τοΰ 
παρά τό Πολυτεχνείο·/ Μουσείου, δπως συμμεθέξωσιν είς 
τήν πρός άποπεράτωσιν αύτοϋ άπαιτουμένην δαπάνην.

Επειδή δέ περί Μουσείων ό λόγος, δεν δυνάμεθα ν’ ά- 
ποσιωπήσωμεν τήν απορίαν ημών έπί τή έκφερομένη πολ- 
λαχόθεν ένταΰθα καταδίκη τής έπιβολή; δικαιώματος τί
νος είς τού; έπισκεπτομένου; αύτά. Άφοΰ οί καΟ’ώρισμέ- 
νας τινας ημέρας τής έβδομάδος έπισκεπτόμενοι τό έν 
Αονδίνω Μουσεϊον τοΰ South-Kensington ή τό έν Φλω
ρεντία tlegli I'fficii ύποβάλλονται είςπληρωμήν τοιαύτη·/, 
δεν ήθελε βεβαίως έζπέσει ή άρχαιολογική έταιρία μιμου- 
μένη τό παράδειγμα έκείνων καί ποριζομένη ούτω μέρος 
τουλάχιστον τής δαπάνης τής έπιτηρήσεως τών έν τή 

πρωτευούση συλλογών αύτής. Λέγομεν δέ τών έν τή 
πρωτευούση, καθότι καί είς άλλας τή; ‘Ελλάδος πόλεις 
ζέκτηται ήδη ή έταιρία συλλογάς, αΐτινες δύνανται ν’ ά- 
ποζατασταθώσιν άπαρχαί σπουδαίων επαρχιακών Μου

σείων.
Πρός τό ζήτημα τοΰτο συνέχεται καί τό τοΰ καταλό

γου τών τής 'Εταιρίας άρχαίων. ’Εν τή λογοδοσία τοΰ 
έτους 48’74· ό Κος Κουμανούδης λέγει, δτι «πριν ή τά 
«άρχαϊα ημών λάβωσι μίαν ώρισμένην θέσιν έν ταζτιζώ 
«Μουσείω, κατάλογος εύχρηστος διά τούς πολλούς δέν 
«είναι δυνατόν νά συνταχθή καί έζδοθή.» Εύτυχώς δμως 
γίνεται ήδη πρό έτών έργασία τις πρός σύνταξιν τοιούτου 
καταλόγου. Έν έτει 1867 ό άριθμός τών ζαταλεχθέντων 
ήτο 3903. Μετά δεκαετίαν ό άριθμός ούτος έφθασεν ήδη 
μέχρι τών 8092. Ευχής έργον εΐναι ή συμπλήρωσις καί 
δημοσίευσις του καταλόγου τούτου, πρός δέ καί ή έπα- 
νάληύις τής πρό έτών διακοπείσης έζδόσεως τής άρχαιο- 
λογικής Έφημερίδος. Άλλ’ έν συνόλω ή κατά τά τελευ
ταία ταΰτα έτη έπιτυχής τής ‘Εταιρίας δραστηριότης δί
καιοι τήν έλπίδα, ότι πολλά έτι ζαί σπουδαία θά διαπρά- 

ξη πρός τιμήν αύτή; τε ζαί τής 'Ελληνικής έν γένει ε

πιστήμης.
Δ. Β.

ΕΙΣΦΟΡΑΙ
ΕΓΙΙ Κ1ΝΗΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΩΝ.

’Εννοώ ώς στρατιωτικά; εισφοράς τά βάρη έζεϊνα, τά 
όποια έκτος τών ορίων τής συνήθους φορολογίας επιβάλ

λονται είς τούς κατοίκους άπό τής άνάγκη; τής στρατιω- 
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τιζής ύπηρεσίας. Έν καλώς ώργανισμένη πολιτεία οί 
ταζτιζως σταθμεύοντες στρατοί έχουσί πασαν ζατά σζο- 
«ον οικονομίαν άπό τών γενικών της έπικρατειας εισοδη
μάτων. "Αμα όμως αί στρατιωτιζαι τόπου τινός δυνάμεις 
τεθώσιν είς κίνησιν, δέν βραδύνουσι νά έζτυλί/θώσι πολλοί 
απρόβλεπτοι τέως όροι,καθ’ούς αί δημόσιαι παντός είδους 
προμήθειαι πρέπει νά ένισχυθώσιυ άπό τών ιδιωτικών. Έν 

παση π. χ. κοίνότητι δέν δύναται ή πολιτεία νά διατηρή 
στρατώνας, δυναμένους νά πεοιλάβωσι τόσους άνδρας, ό
σους έκτακτός τις περίστασις ήθελεν άπαιτήσει νά συγ- 
κεντρωθώσιν εκεί. ’Αρκεί δέ νά άποβλέψη τις εις τήν 
σκληράν τών πολεμικών Αγώνων ανάγκην καί τάς έκ 
-αύ.ης ποικίλας τροπάς,ίνα συλλαβή γενικήν έννοιαν πε
ρί τής ένδεχομένης έκτάσεως τών στρατιωτικών εισφορών 
μεταξύ ειρήνης, νίκης καί ήττης.

Η προκειμένη μελετη άφορα κυρίως εϊς τάς στρατιω
τικές εισφοράς, τάς οποίας αί κινήσεις τοΰ εγχωρίου στρα
τού έπιβαλλουσιν έν καιρώ ειρήνης- ότι αί κινήσεις αύται 
πρέπει ούτε ύπέρ πολύ συνεχείς νά είναι, διά τήν οικονο
μικήν καταπόνησιν τών κατοίκων, ούτε υπέρ πολύ βρα- 
δεϊαΐ, διά τήν άνάγκην τής στρατιωτικής τοϋ τόπου έζ- 
γυμνάσεως, δέν είναι άνάγκη ιδιαιτέρας άποδείξεως. Π 
νομική παρ’ ήμϊν διατύπωσις τοΰ προκειμένου θέματος 
είναι ούσιωδώς άτελής. Ένώ άφ’ ένός κατά τό Σύνταγμα 
ούδείς έν γένει φόρος έπιβάλλεται άνευ νόμου, αί περί ών 
πρόκειται στρατιωτιζαι είσφοραί στηρίζονται παρ’ ήμϊν 
είς διοικητικά μάλλον μέτρα καί πρακτιζάς συνήθειας, α

νοίκειους πρός τήν συνταγματικήν ζωήν.
ΙΓ κυρία ζατά τήν ήμετέραν νομοθεσίαν βάσις άπαν- 

τάται έν άρθρω 37 τοϋ περί συστάσεως τών δήμων νό
μου τής 27 Δεκεμβρίου 1833, ζατά τό όποιον «είς τάς 
δημοτικάς υποχρεώσεις καταριθμείται καί ή χορήγησις 
καταλυμάτων εις τούς διερχομένους ή σταθμευομένους 
στρατιώτας- ή διανομή δέ γίνεται κατ’ αναλογίαν τών 

τοπικών φόρων, ενόσω δέν προσδιορισθή άλλο καταλλη
λότερου μέτρον.» Κατά πόσον ή τοιαύτη διάταξις ουνα- 
ναι νά συνδυασθή πρός τάς περί είδιζοΰ καί ώρισμένου 
πρός φορολογίαν νόμου συνταγμασιζάς έγγυήσεις, δέν ε
ρευνώ.* Τό βέβαιον εΐναι ότι ή ιδέα τών στρατιωτικών κα

ταλυμάτων ύπήρξεν έλαστιζή, διότι έξ αύτής τό άπο 
15)27’Ιουλίου 1834 Διάταγμα ζατεσκεύασε τήν μέχρι 
τοΰοε ίσχύουσαν οιατύπωσιν τών στρατιωτικών παρ’ ήμϊν 
εισφορών, είς επικουρίαν τής όποιας δέν καθυστέρησαν και 
ύπουργικαί όδηγίαι, τίνάς τών όποιων (1848—1867) 
έχω ύπ’ όψιν μάλλον ώς λεπτομέρειαν τοΰ ζατά σύνταγ

μα πολιτεύεσθαι καί εύθύνεσθαι.
Τό προμνησθέν Διάταγμα έξήρτησε τό μέτρον τής ζι- 

νήσεως τών στρατευμάτων έζ τής περί τήν δημοσίαν ασ
φάλειαν άνάγζης τοΰ Κράτους. Κατά τά άρθρα 2 5,
τά μερικώς ή συσσωματωμένος όδοιποροΰντα στρατεύμα
τα 1) καταλύουσι μετά τών ίππων των έν ταΐς ύπό τών 
αρμοδίων αρχών όριζομέναις οικίαις τών υπηκόων κατά 
τό μέγεθος έκάστης, έζτός άν ύπάρχωσι δημόσια κτίρια 
κατάλληλα είς τήν ύπηρεσίαν ταύτην μέχρι συμπληρώ- 
σεως αύτών, ζαί 2) λαμβάνουσι τά διά τό μαγείρευμα α
ναγκαία ξύλα καί έλαιον διά τόν φωτισμόν (1). Καί αί 
τρεις αύται παροχαί χορηγούνται άνευ άποξημιώσεως ύπό 
τών κατοίκων, δυναμένης τής είς ήν ούτοι άνήκουσι κοι- 
νότητος νά προνοήση περί τής έπιειζεστερας διανομής.

Ή φορολογία αύτη τοΰ καταλύματος, τών ξύλων ζαί 
τοΰ φωτισμού χαρακτηρίζεται ύπό τής μεγαλειτέρας φο
ρολογικής άνισότητος· έν πρώτοις βαρύνει μόνους τούς 
κατοίκους τών τόπων έζείνων, έν οις ένεργοΰνται αί στρα
τιωτικοί κινήσεις, είς περίπτωσιν καθ’ήν ή έκ τούτων 
ώφέλεια εΐναι γενική όλης τής έπικρατειας. Επειτα με
ταξύ τών κατοίκων βαρύνονται μάλλον οί κύριοι τών οι
κιών, ζαί δέν ύπάρχει ή ποθητή έζ. τών περιουσιών άνα
λογία, ζαί τοι, όσον άφορα ιδιαιτέρως τά καταλύματα, ή

(1) 'Η άπδ 15 Μαρτίου 1865 Διαταγή τοϋ 'Υπουργείου τών 
Στρατιωτικών συνεπιβάλλει καί τήν τής στρώσεως χορηγίαν.
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διανομή αύτών πρέπει, κατά τας ύπουργιζάς οδηγίας, νά 
ένεργήται ύπό τής δημοτικής άρχής κατ’ αναλογίαν τών 
έντός τοϋ δήμου πληρονομένων παρ’ έκάστου δημότου α
μέσων δημοσίων φόρων. Έν γένει ή τοιαύτη φορολογία 
άντίζειται είς τάς άρχάς τής Δημοσιονομίας (ίο. Jacob, 
το'μ. ά, § 538 ζαί έπ.) Έπρεπε νά έζτιμαται έζάστη, 
τών περί ών πρόκειται τριών χορηγιών, είς χρήματα ζαί 
νά πληρώνηται πρός τούς προμηθεύοντας αύτήν έζ τοϋ 
γενικού τής έπικρατείας βαλαντίου, ότε Οά μετετρέπετο 
ή τοπική φορολογία εις καθολικήν. Έάν σύν τώ μέτρω 
τούτω ή κατά τόπους διανομή τών έν λόγω χορηγιών συ- 
νεουάςετο πρός τόν δημοτικόν οργανισμόν τών κοινοτή
των, ώστε αύται νά μεριμνώσι περί τής ζαταλύσεως, θερ- 
μάνσεως καί φωτισμού τών πο ρευσμένων στρατευμάτων, 
διά τών ποικίλων μέσων τά όποια γνωρίζει τό συνάλ
λαγμα (ένοιζίασις π.χ.δημοτικών στρατώνων) ζαί ενεργεί 
ή οίζογενειαρχική τών κοινοτικών προεστώτων εξουσία, 
τοιαύτη τής προκειμένης φορολογίας άποκατάστασις Οά 
μετείχε πόσης όρθότητος.

Όσον άφορά τάς λοιπάς πρός τά όδοιπορεύντα στρα
τεύματα χορηγίας, τόδιάταγμα τής 15)27 Ιουλίου 1834. 
άναγράφει τήν αρχήν τής άποζημιώσεως. Κατά τό άρθρον 
6, πάσα τοιαύτη, είτε δι’ άνθρώπους είτε δι’ ίππους, θέ
λει πληρόνεσθαι άμέσως τοΐς μετρητοΐς. Ή ύποχρέωσις 
τών τοπικών άρχών, όπως έπιμελώνται τήν ζατάρτισιν 
και οιατίμησιν τών προσηζουσών αγορών, ανάγεται είς 
τήν κυρίως διοικητικήν έποψιν,χωρίς νά λείψη έν τούτοις 
ζαί ή κυρίως στρατιωτική πρόνοια είς τήν προκατασκευήν 
του άναγκαίου άρτου. Έν ελλείψει αγοραίων τροφίμων ή 
δημοτική άρχή λαμβάνει ταΰτα παρά τών κατοίκων, πρός 
ούς άναλόγως διανέμει τό οριζόμενου παρ’ αύτής,ζατά τάς 
τοεχούσας τιμάς, άντίτιμον όπερ χορηγεί ή στρατιωτική 
άρχή. Έάν αύτη άποποιήται, συντάσσεται λεπτομερής 
κατάστασις ύπό τοΰ δημάρχου,καί μετά τινων μαρτυριών 
ύποβάλλεται είς τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών, τό ό
ποιον διατάσσει τήν πληρωμήν καί μεριμνά περί τής ζατά 
τάς περιστάσεις τιμωρίας τών ύπ’ αύτό αρχών.

'ϊΓ νοσηλεία τών άσθεχοϋντων καθ' όδόυ στρατιωτών 
ζαί ή χορηγία σκευοφόρων κτηνών διά τήν υπηρεσίαν τών
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πορευομένων στρατευμάτων συνδέονται μάλλον πρός τήν 
ιδέαν τοΰ βάρους, ζαί τοι στηρίζονται έπί τής άρχής τής 
άποζημιώσεως· έκόντες άζοντες οί κύριοι τών οικιών 
τών κτηνών ύποβάλλονται ςίς τάς προκειμένας χορηγίας. 
‘Ως πρός τήν πρώτην, οί νοσούντες μετακομίζοντας το
ποθετούνται ζαί διατρέφονται έπιμελεία τών πολιτικών 
άρχών, χορηγουμένων τών εξόδων ύπό τής αρμόδιας στρα
τιωτικής άρχής. ·Ως πρός τήν δευτέραν, οί έπαρχοι, ει
δοποιούμενοι ύπό τών διοικητών τών σωμάτων, προμ.η- 
Οεύουσιν έζ τών πέριξ σταθμών τόν αναγκαίου αρι
θμόν φορτηγών ζώων (ίππων ή ήμιόνων), έπί ήμερησίω 
μισθώ τριών δραχμών, διοριζόμενων κατά σειράν τών ι
διοκτητών τών ζώων (έφ’ ω απαραίτητος ή ϋπαρξις κα
ταλόγου τών τοιούτων), έάν δέν εύρίσκωνται έξ επαγ
γέλματος άγωγιάται. ‘Οσάκις ή οδοιπορία διαρζεΐ πολ- 
λάς ήμέρας, πρέπει κατά τά ένόντα νά μεταλάσσωνται 
κατά τόπους τά ληφθέντα ζώα.

Τοιαύτη ή παρ’ ήμΐν νομική ζατά τάς στρατιωτικός 
εισφοράς άνάπτυξις. Ούτε μεγάλαι κινήσεις στρατών, ού
τε μεγάλαι περιφέρεια', στρατιωτικών σκοπών χαραζτηρί ■ 
ζουσι τήν κατά τάς τελευταίας τέσσαρας δεκαετηρίδας 
έθνιζήν ημών ζωήν. ‘Επομένως ή κατάρτισις τοσαύτης 
στρατιωτικής δυνάμεως, οίαν νΰν επιδιώκει ό τόπος,φέρει 
ζατά νοϋν τούς ώραίους τήςΈλληνικής ιστορίας χρόνους. 
Θά προκύψωσιν έντεΰθεν κινήσεις σωμάτων διάφοροι, ζαϊ 
ή λειτουργία τών στρατιωτικών εισφορών πολύ πιθανόν 
νά είσέλθη είς στάδιον εύρύτερον τοΰ όσον έπιτρέπουσι 
τά νυν ίσχύοντα. Χάριν αύτής τής ιδέας έπεχείρησα τήν 
τε περί ταΰτα μελέτην ζαί τήν περί τά έν ταΐς λοιπαΐς 
χώραις νόμιμα. Μεταξύ όλων τά έν Γαλλία εσχάτως 
ψηφισθέντα (Νόμος τής 3 Ιουλίου 1877 άποτελοΰσι ο
λόκληρον, τρόπον τινα, κώδικα, έν ω συνεχωνεύθησαν 
καί έβελτιώθησαν αλλεπάλληλοι άπό τοΰ 17*31, έκ πολ
λαπλής πείρας, θεσμοί. Άς έγκύψωμεν όπωσοΰν είς τήν 
άνάλυσιν αύτού.

ζαί

Έν περιπτώσει μερικής ή ολικής ζινήσεως τού στρα
τού, ό ‘Υπουργός τών Στρατιωτικών προσδιορίζει κατά 
μέρος η τό όλον τής έπικρατείας τόν χρόνον, καθ’ δν άρ
χεται ή ύποχρέωσις τώι κοινοτήτων πρός συμπλήρωσιν 
τών προμηθειών τοΰ στρατού, όταν αί ταζτικαί δέν έπαρ-
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ζώσιν. 'Υπό τόνό'ρον κς-ρατιωτιζαί προμήθεια’.» έννοούνται 
πάντα τά χρήσιμα πρός τούς στρατιωτικούς σκοπούς, 
είδιζώτερον οέ τά έξής.—Κατάλυσις παρά τω κατοικώ, 
στάθμευσίς έντός διαθεσίμων ιδιωτικών τόπων, άμφότεραι 
άδιαφόρως άν πρόκειται περί όδοιπορούντων ή μή στρα 
τιωτιζών σωμάτων, ύλιζοΟ ή κατά μάνας άνδρών,—ήμε- 
ρησία τροφή τών ούτω εγκαθιστάμενων άνθρώπων καί 
κτηνών, Οέρμανσις καί άχυροστρωμνή, — μέσα μετακομί- 
σεως παντοειδή μετά τοΰ προσωπικού αύτών έπι ξηράς ζαΐ 
ύδατος.—μύλοι ζαΐ κλίβανοι,—ύλιχά, έργαλεΐα ζαΐ μη- 
χαναί διά τήν κατασκευήν ζαΐ έπιδιόρθωσιν τών οδών ζαΐ 
έν γένει τών στρατιωτικών έργων,— οδηγοί ζαΐ έργάται 
διά τάς διαφόρους τοϋ στρατού ύπηρεσίας,—θεραπεία τών 
ασθενών ζαι πληγωμένων καί τά πρός ταύτην έφόδια,— 
ένδυμ ασία, ιπποσκευή, οπλισμός, στρατοπέδευσις,—μετα
τροπή εργοστασίων είς άλλα παρά τά συνήθη έργα αύ
τών,—έν ζατεπειγούση περιπτώσει, τά πρός ζωάρκειαν 
ζαΐ τών έν τοΐς φρουρίοις ζατοικούντων ιδιωτών.

"Οσον άφορα τάς καταλύσεις και ιδιαιτέρως τάς έντός 
διαθεσίμων τόπων σταθμεύσεις, ζητούνται αί ιδιωτιζαί πε- 
ριοχαί μετά τήν πλήρωσιν τών δημοσίων κτιρίων,τών δη
μοτικών ζαΐ τών μισθωθέντων. Πρός τούτο αί δημοτικοί 
άρχαί άπογράφουσι τά διαθέσιμα οικήματα, σταύλους ζαι 
παντός είδους κτίρια, τά όποια οί κάτοικοι δύνανται νά 
παράσχωσι, καί κοινοποιούσι είς τήν στρατιωτικήν άρχήν 
τόν κατάλογον, όστις δύναται νά αναθεωρηθώ κατ’ έπο
χάς καί κοινότητας, όριζομένας ύπό τού ‘Υπουργού τών 
Στρατιωτικών. "Οταν παρουσιασθή άνάγκη, ή στρατιω
τική άρχή ειδοποιεί τήν δημοτικήν, ήτις χορηγεί τάς έ- 
πιταγάς τής οίκήσεως, διανέμουσα τό βάρος μετ’ έπιείκεί- 
ας πρός όλους, προνοοΰσα ϊνα οί άνδρες καί οί ίπποι τού 
αύτού σώματος εγκαθίστανται έντός τής αύτής συνοι
κίας, καί ϊνα τό βάρος διανέμηται έπιεικώς πρός όλους 
τούς κατοίκους, εξαιρούμενων τών είσπραζτόρων δη
μοσίων χρημάτων,τών χηρών, νεανίδων ζαΐ καλογραιών, 
(αιτινες όμως άπασαι εύθύνονται ϊνα προσφέρωσιν έτερα οι
κήματα', έν γένει δε τών πρός ύπνον δωματίων καί τών 
κλινών τής οικογένειας, χωρίς έντεΰθεν νά καταστρατη- 
γήται ή στρατιωτική είσοορά.

"Οσοι σιδηρόδρομοι περιλαμβάνονται έν ττ περιφερεία 

τών στρατιωτικών εισφορών, άνήκουσι μεθ’ όλων τών μέ
σων αύτών (προσωπικόν, παντός είδους ύλικόν καί παραρ
τήματα) είς τήν διάθεσιν τού'Υπουργοΰ τών Στρατιωτικών.

"Οσον αφορά τήν χορηγίαν ίππων, ήμιόνων χαί άμαξών 
έζευγμένων, μέχρι τής 16 ’Ιανουάριου άπογράφονται τή 
φροντίδι τής δημοτικής αρχής, έν έκάστη ζοινότητι, ζα
τά παν μέν έτος οί ύπερβάντες τό Gov έτος ίπποι καί τό 
4ον ημίονοι, κατά πάσαν δέ τριετίαν αί άμαξαι, αί μή ά- 
ποκλειστικώς οιά τήν μεταφοράν προσώπων προσδιωρισμέ- 
ναι. Δίς τού έτους δύναται ό 'Υπουργός τών Στρατιωτι
κών νά διατάξη τήν ύπό έπιτροπής (έν η ή άποφασιστιζή 
ψήφος ανήκει είς τό στρατιωτικόν στοιχεΐον) έπιθεώρη- 
σιν ζαΐ ζατά τιμάς κατάταξιν τών καθ’ έζάστην κοινό
τητα ίππων,ήμιόνων καί άμαξών,άπογγεγραμμένων ή μή, 
έπί παρουσία τής δημοτικής άρχής. ’Εξαιρούνται τής κα- 
τατάξεως οί ανίκανοι ίπποι οί μή συμπληρώσαντες τήν 
έκτεθεΐσαν ηλικίαν, καί λόγω ιδιαιτέρας χρήσεως οί ίπποι 
τού ’Αρχηγού τού Κράτους, τών ταχυδρομείων, τών σιδη
ροδρόμων, τών ειδικών ζατ’ αύτούς κλάδων τής δημο
σίας ύπηρεσίας, καθώς καί οί προωρισμένοι διά τήν παρα
γωγήν, αί κυοφορούσα·, ίπποι καί αί γαλαζτοτροφοΰσαι. 
Όταν έπέλθη ή εποχή τών στρατιωτικών εισφορών, είδο- 
ποιούσιν οί δήμαρχοι τούς ίδιοζτήτας, οιτινες (έπί ποινική 
καταδιώξει καί στρατιωτική άμέσω βία) προσάγουσι τούς 
ζαταταχθέντας ίππους, ήμιόνους καί άμάξας.’Ενώ δέ συγ- 
χωρεΐται άντικατάστασις, ό κλήρος άποφασίζει μεταξύ 
τών πέραν τής άνάγζης προσφερομένων.

Έκτος τών είδικώς διατεταγμένων πρός τάς άνωτέρω 
στρατιωτικά; εισφοράς, αί πρός τάς λοιπά; σχετιζαί α
παιτήσεις απευθύνονται πρός τήν δημοτικήν άρχήν, μόνον 
δε έν ελλείψει ή βραδύτητι τών οργάνων αύτής ή έν κα- 
τεπειγούσαις περιριπτώσεσιν, ή στρατιωτική άρχή άπευθύ- 
νεται άμέσως πρός τούς κατοίκους. Ή δημοτική άρχή 
διανέμει τό βάρος μεναξύ τών παρόντων κατοίκων καί 
τών άπόντων φορολογουμένων, καί δίδει άποδείξεις περί 
τών χορηγηθεισών προμηθειών. Είς αύτήν άπόζεΐται, ζα
τά τάς περιστάσεις, νά προτίμηση καί τήν είς βάρος τοΰ 
δημοτικού προϋπολογισμού ολικήν χορηγίαν. 'Όσον ά
φ ;ρα τά πλοία, ιδιαίτερος κανονισμός τής ναυτικής ύπη
ρεσίας, διά τής όποιας καί ένεργεϊται ή σχετική εισφορά.
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'Έρχεται ήδη ή σειρά τών αποζημιώσεων. ΈξαιροΟνται 
πάσης τοιαύτης αί καταλύσεις καϊ σταθαεύσεις τών όδοι- 
ποροϋντων στρατευμάτων, μέχρι τριών τό πολύ καθ’ έ
καστον μήνα νυκτών, αί σταθμεύσεις τών γυμναζόμενων 
καί τών συναθροισθέντων στρατών, έφ’ όσον διαρκοΟσι τά 
γυμνάσια καί διά την διαταχΟεϊσαυ τής συναθροίσεως έ
ποχήν, ή χορηγία τής Οερμάνσεως καί τοϋ φωτισμού. 
"Οσον άφοοα τάς λοιπάς στρατιωτικός εισφοράς έκτιμών- 
ται αύται υποεπιτροπής, τήν όποιαν ό ‘Υπουργός τών 
Στρατιωτικών όργανίζει καθ' έκαστον νομόν έκ πολιτών 
και στρατιωτικών πλειοψηφούντων τών πρώτων. Τρεις ή
μέρας μετάτήν γνωμοδότησιν τήςέπιτροπής ή ςφατιωτική 
άρχή κοινοποιεί τάς προτάσεις της πρός τήν δημοτικήν, 
ήτις έντός 24· ωρών τάς κοινοποιεί πρός τούς ένδιαφερο- 
μένους. οΐτινες έντός 4 5 ημερών (έπί ποινή αποκλεισμού) 
ύποβάλλουσι τάς αντιρρήσεις των πρός τόν δήμαρχον. 
Έν περιπτώσει διαφωνίας ό μέν επιτόπιος είρηνοδίζης δι
κάζει άνεζκλήτως μέχρι 200 φρ. καί έκκλητώς μέχρι 
1500, τό οε Πρωτοδικείου τά ανώτερα ποσά.

"Οσον άφορα τάς ύπό τών στρατευμάτων προξενουμέ- 
νας ζημίας, αί περί αύτών απαιτήσεις ύποβάλλονται διά 
τοΰ δημάρχου πρός τόν αρχηγόν τοϋ σώματος πριν ή 
τοϋτο άπέλθη,ή έν καιρώ πολέμου έντός τών κατόπιν τρι
ών τό βραδύτερον ήμερων έν περιπτώσει διαφωνίας λει- 
γεΐ ή προεκτεθεΐσα δικαστική μεσολάβησις. Έπί τών 
σιδηροδρόμων αί αποζημιώσεις κανονίζονται διοικητικής 
άπό ιδιαιτέρου νόμου 13 Μαρτίου 1875), λογίζομένων 
ιδιαιτέρως τών είς ύλικόν, άνθρακας, πάχη, κλπ- χορηγι
ών αύτών είς τήν τιμήν τής αρχικής αγοράς των. "Οσον 
άφορα τούς ίππους, ήμιόνους καί άμάςας, οί ίδιοκτήται 
των παραχωρουμένων πρός τήν στρατιωτικήν αρχήν λαμ- 
βάνουσιν άμέσως έπιταγάς έπί τοϋ πλησιεστέρου ταμείου 
οιά τήν τιμήν τής κατατάξεώς των.

Τοιαύτη άπό γενικής έπόψεως ή έπί τών στρατιωτικών 
εισφορών διεύθυνσις τής διοικητικής προνοίας μεταξύ τής 
ήμετερας Ανατολής καί τής Δύσεως. ‘Υποθέτω ότι τό νο
μοθετικόν καί κυβερνητικόν τής ‘Ελλάδος πνεϋμα δύναται 
νά άντληση μαθήματα τινα έκ τής περαιτέρω μελέτης καί 
αντιπαραβολής,δι’ όλων τών περιπτώσεων, αιτινες μακρό- 
θεν ή έγγύθιν ακούονται ερχόμενοι.


