
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣίΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΙΙΩΑΙΙΣΕΩλ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

τής οικονομικής ζωής 
τής διοικήσεως άρχαί,

Είναι περίεργον φαινόμενον 
τών έθνών, ότι αί δύο μεγάλαι 
τής συγκεντρώσεως ήτοι καί τής άποκεντρώσεως, άπαν- 
τώνται καί έν τή πρακτική τής συναλλαγής κατά τάς 
μάλλον αντιθέτους περιόδους τής άναπτύξεώς της. Τοιου
τοτρόπως μόλις ή έθνική οικονομία εισέρχεται είς τό 
πρώτον στάδιον της, οί πωληταί προσπαθοΰσι νά είναι, εί 
δυνατόν, παντοπωληταί· τά πλέον αντίθετα αντικείμενα 
συγκεντροϋνται ύπό τήν αύτήν στέγην κατά τό κύριον 
ύπόδειγμα τής περιόδου ταύτης, ήτις συνίσταται είς τήν 
παμβιομηχανίαν έκάστου ανθρώπου. Τήν περίοδον ταύτην 
διαδέχεται ή περίοδος τοΰ καταμερισμού τών έργων, ήτις 
προχωρεί είς τοιαύτας λεπτομέρειας, ώστε νομίζει τις, 
οτι τό ανθρώπινον πνεΰμα προσδοκά έκ τής ειδικής έπί 
έκάστου τούτων μελέτης νά έπιτυχη τήν οριστικήν τελειο- 
ποίησιν τοΰ όλου κοινωνικού έργου. Καί ή περίοδος αύτη 
προχωρεί είς τόν σκοπόν της μέχρι τών νεωτάτων χρόνων 
θαύματα έργαζομένη. 'Ωσανεί όμως έπρόκειτο κύκλος τις 
τής Ανθρώπινης προόδου νά συντελεσθή, παρατηροΰμεν 
κατόπιν έπανερχομένας τάς αρχαίας τάσεις τής άνθρω- 
πότητος, κατά τό μάλλον ή ήττον, είς τήν πολυβιομηχα-
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νιαν έν πολλοϊς ά’λλοις χαί έξαιρέτως έν ταϊς πωλήσεσι 
τών πρός κατανάλωσιν έφοδίων τής ζωής.

Συγκεντρωσις λοιπόν κατ'άρχάς ζαί άποκέντοωσις κα- 
τοπιν, ίνα έπανέλθη έζ νέου έν μέτρω άναλόγω ή συγκέν- 
τρωσις, Ιδού ή διαδοχική έκτύλιξις τοΰ οικονομικού τής 
άνθρωπότητος σκοπού ύπό τήν σημαίαν τής άδιαλείπτου 
προόδου, ήτις χαρακτηρίζει τά εργάτης ζαί ύπό τόν τύ
πον τών παγκοσμίων κρίσεων, αιτινες κατά τά μεγάλα 
διαστήματα τών αιώνων μεταβάλλουσι τάς έαυτής βάσεις.

Άλλ'ίνα άπό τής γενιζωτάτης ταύτης έννοιας περι- 
ορισθώμεν έν τή ειδική τής συναλλαγής σφαίρα, παρα
τηροΰμεν οτι οί κατά μέρος μιζροπωληται τών έφοδίων 
τής ζωής ήρχισαν τελευταϊον νά αίσΘάνωνται βαρύτατου 
συναγωνισμόν προερχόμενον έζ τών συγκεντρώσεων, τάς 
οποίας ένεργούσι τά μεγάλα τών γενικών όμοΰ καί μερι
κών πωλήσεων καταστήματα (bazar). Κατά τό 1874 ο[ 
μιζροπωληται τού Λονδίνου ύπέβαλον είς τό Κοινοβου
λίου άναφοράν παραπόνων έναντίον τών καταστημάτων 
τούτων, πολλά τών όποιων ζινούσι κεφάλαια άνω τών 25 
έκατομμυρίων δραχμών έκαστον. Έν τή άναφορα ταύτη 
ύπεγράφοντο μικροί παντοπώλαι, κρεοπώλαι, άρτοποιοί, 
ύποοηματοποιοί, έπιπλοπώλαι καί έν γένει μικροπώλαι 
διαφόρων ειδών, οΐτινες παρίσταντο ώς θύματα τής νέας 
τών συγκεντρώσεων άρχής, ύπό τήν διεύΟυνσιν τής όποιας 
ή τροφή, ή ένδυμασία ζαί η λοιπή τής συνήθους βιοτι
κής προμήθεια, άφίνουσα τούς κατά μέρος προμηθευτάς, 
άποτείνεται είς τά μεγάλα τών έφοδίων τής ζωής συγ
κεντρωτικά καταστήματα.

ΓΙρεπει βεβαίως νά Θεραπεύωσι πρακτικήν τής άνθρω- 
πότητος άνάγκην αί τάσεις τής οικονομικής ταύτης συγ- 
ζεντρώσεως, ϊνα τό εκτεΟεν φαινόμενον έζτυλίσσηται 
ζανονιζώς καί άδιαλείπτως έν ταϊς διαφόροις φάσεσι τής 
κοινωνικής ζωής. Αί κατά μέρος πωλήσεις έπιβαρρύνον- 
ται διά δαπανών διαχειριστικών καί άλλων περιπλοκών, 

τάς οποίας δέν δύναται νά ύποφέρη καί νά πληρόνη τό 
κοινόν τών καταναλωτών είς ολας τάς περιόδους του 
προαγομένου πολιτισμού. Έντεΰθεν ή προτιμησις τών 
συγκεντρωτικών τής πωλήσεως καταστημάτων, τά όποϊα 
καί τήν εύΟηνείαν σέβονται ζαί τήν τάξιν άκολουΟούσι 
πλειότερον τών μικρών. Άλλ'έρωτάται ποια ή τύχη τών 
μικροπω'λητών ένώπιον τοΰ τοιούτου συμπτώματος ; Ή 
έρώτησις δε αύτη είναι κοινή ζαί πρός τούς μιζροβιομη- 
χάνους, τών όποιων τά ζατά μέρος έργα άπορροφώνται 
ύπό τών μεγάλων βιομηχανικών έργοστασίων έν οις ή 
μηχανική ένεργεϊ τά Οαυμάσιά της. Τό άκριβες είναι ότι 
τό συγκεντρωτικόν τής βιομηχανίας ρεύμα είναι άνώτερον 
τών άτομικών δυνάμεων, καί ότι όπως ό μικρός ύφαντής 
ύπενδίδει είς τό μηχανικόν υφαντουργείου, οΰτω καί ό μι- 
κροπωλητής προώρισται νά ύποχωρήση ένώπιον τών μεγα- 
λοπωλητών.

Άλλη σωτηρία δεν υπάρχει έπί τόσον σημαντικού είς 
τήν τύχην τής μικράς συναλλαγής συμβεβηκότος, έκτός 
τοΰ συνεταιρισμού τών μικρών πωλητών είς μεγάλας 
συγκεντρωτικάς επιχειρήσεις. "Οταν ή πώλησις τών εφο
δίων τής καταναλώσεως δεικνύει τάσεις είς οικονομικήν 
άποζέντρωσιν, τό συμφέρον τών είς τήν βιομηχανίαν ταύ
την ασχολούμενων είναι ίκαυώς ενδεικτικόν. "Οταν δέ αί 
μεγάλαι συγκεντρώσεις τών έφοδίων τής καταναλώσεως 
ζαθιστώσιν άνισον τόν συναγωνισμόν τών μικρών είς τό 
είδος τούτο έπιτηδευματιώυ, είς αυτούς άνήκει ή προ
νοητική λειτουργία του μεγάλου άξιώματος « l’union fait 
la force » ή ένωσις δημιουργεί τήν ίσχύν.

"Ινα ζρίνη τις περί τών διαστάσεων, τάς όποιας λαμ
βάνει ή συγκεντρωτική τών ζατά μέρος πωλήσεων τάσις, 
άρκοΰσιυ αί έπόμεναι πληροφορία! έπί Παρισινού τοιούτου 
καταστήματος (bazar). Κατά το έτος 1875 άπέστειλε 
τοΰτο έκτός τών Παρισίων αντικείμενα 195,579 παραγ
γελιών, άξίας 13,760,000 φράγκων, μεταξύ τών όποιων
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5,000,000 έπέμποντο έκτός τής Γαλλίας. Δέν είναι άπο 
σκοπού ή επομένη άπαοίθμησις τών πελατών τοΰ κατα
στήματος τούτου, διότι κατά μέσον όρον υπολογίζονται 
ουτοι έν μέν τη Γερμανία καί τή Αύστρία είς 7,500, έν 
οέ τή 'Ολλανδία είς 2,753, έν δέ τή ’Ελβετία είς 2,300, 
έν δέ τώ Βελγίω είς 1,913, έν δε τή ’Αγγλία, ’Ιταλία και 
ταΐς λοιπαΐς χώραις είς 1,576. Τό ολον είς 16,042 άτομα 
αναβιβάζεται ή έκτος τής Γαλλίας πελατεία τοΰ συγκεν- 
τρωτικοΰ τούτου τών πωλήσεων Παρισινού καταστήματος.

Οί άνωτέρω αριθμοί έπιβεβαιοΰσι, δεν άναιρούσι τήν 
έπί τών μικρών κατά μέρος καταστημάτων έκτεθεϊσαν 
έπιρροήν τών μεγάλων συγκεντρωτικών τής γενικής κα
ταναλώσεως. Φέρουσιν όμως συγχρόνως είς φώς, ότι τά 
τοιαϋτα καταστήματα αποτείνονται είς μείζονα κύκλον 
ένεργείας και έκτός ήτοι τής πόλεως έν ή έδρεύουσι. Βε
βαίως τοιαύτη διεύθυνσις δέν άντίκειται είς τά τοπικά 
συμφέροντα τών έπιμεριστικών καταστημάτων πάντως 
όμως ταϋτα εύρίσκονται ύπό τήν έπιρροήν τοΰ έπιτοπίου 
πρός τά μεγάλα τής συγκεντρώσεως καταστήματα συν
αγωνισμού, ώστε άνάγκη όπως διά τής ποικιλίας τών προ
μηθειών των και διά τοΰ συνεταιρισμού τών κεφαλαίων των, 
ιδιαιτέρως δέ διά τής εύκαμψίας τών εργασιών των, άγω- 
νίζωνται τόν περί τής ΰπαρξεως αγώνα.

Δεν πρόκειται \ά έκτεθώσιν ένταΰθα τά δεινά τοΰ συν
αγωνισμού προς τούς άνταγωνιζομένους. Τό ουσιώδες 
είναι οτι ωφελείται τό κοινόν τών καταναλωτών καί ότι 
είναι τούτο τοσον απαιτητικόν, ώστε δέν μεριμνά πάντοτε 
μετ εύλαβειας περί τών ένώπιον του συγκρουομένων συμ
φερόντων. Απόδειξις ότι έκαστος βιομήχανος πρέπει νά 
γνωριζρ τούς εν οις ζή καιρούς, καί όταν έρχωνται οί 
μεγάλοι κεφαλαιούχοι νά πνίξωσι τούς μικρούς, δέν 
ύπάρχει άλλο καταφύγιου διά τούς τελευταίους, είμή 
νά συνδυάςωσι τάς δυνάμεις των μετά τών όμοτύχων, 
όπως έπί κρείτοσι δι’αύτούς όροις τήν πάλην ύποδέ- 

χωνται. Πάλη αίωνία έστιν ή ζωή· ό άγρυπνος δέ καί 
Ισχυρός άσφαλέστερον ύπέρ τών δικαίων καί συμφερόντων 
του αμύνεται.

ΠΟΑΕΜΙΚΑΙ ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

ΔΑΠΑΝΑΙ.

Θέλετε τήν ειρήνην ; Έτοιμάζεσθε πρός πόλεμον. 
’Ιδού έρώτησις συνάμα δέ καί άπάντησις περιλαμβάνου- 
σα ολόκληρον τοΰ παρελθόντος οικονομικήν ιστορίαν, 
τής οποίας αί συνέπεια·. άποτελούσι δύσλυτον αίνιγμα διά 
τό οικονομικόν μέλλον τοϋ νεωτέρου πολιτισμού. Διότι 
αί διά τήν πρός πόλεμον έτοιμασίαν δαπάναι τών λαών 
είσάγουσιν είς βαρείας δοκιμασίας καί πρό τής ώρας τών 
καταστροφών. Έν πολλοΐς δέ συμβαίνει νά έξαντλώνται 
τά κράτη πρό τής ώρας, κατά τήν όποιαν ή φιλοτιμία 
καί τά συμφέροντα αύτών έπιβάλλουσι τήν χύσιν τού 
αίματος, ώς ύπερτάτην ανάγκην.

’Αλλά ταϋτα ανάγονται είς τήν έθνικήν τών έπικρατειών 
πολιτικήν, ήτις έχει πάντοτε τόν κυριώτερον έπί τοιού
των θεμάτων λόγον. Διά νά έννοήσωμεν τό μέγεθος τών 
δαπανών τής πρός πόλεμον νεωτέρας παρασκευής, αρκεί 
ή πληροφορία τήν όποιαν άρυόμεθα έκ τοΰ Economist, όσον 
αφορά τάς ενιαυσίους κατά τήν Εύρώπην πολεμικός κατά 
ξηράν καί θάλασσαν δαπάνας. Αναβιβάζονται αύται είς 
τό μυθώδες ποσόν τών 4 δισεκατομμυρίων καί 23 εκατομ
μυρίων νέων δραχμών ! ’Ιδού πώς διανέμονται αί κολοσ
σιαία*.  αύται δαπάναι καθ’έκάστην κλιμακηδόν έπικράτειαν;

Ρωσσία................................................  912,500,000
Αγγλία................................................ 806,200,000

ΙΊρός μεταφοράν 1,718,700,000
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Έκ μεταφοράς 1,718,700,000
ΓαλΛ'α.................................................. 075,000,000
ΓεΡμα';ία............................................. 53.3,700,000
Αύστβία................................................ 278,700,000
’Ιταλ!·α.................................................. 231,200,000
<Ισπαγα.................................... ιδο,οοο,οοο
ΤουΡκία............................................... 125,000,000
Ό^Λα,'δ!α.............................................. 73,700,000
Βε7ιο\.............;................................ 47,500,000
Κράτη άποσπασΟέντα τής Τουρκίας 47,500,000 
Πορτογαλλία...................................... 45,000,000
Σουηδία............................................... 32,500,000
Δα':'-^Ρζία........................................ 22,500,000
ΕλΛας................................................. 15,000,000
*°Ρβγ)ϊ'ι«..................·........................ 13,700,000
Ελβετία............................................. 13,700,000

Όλον 4,023,400,000

Ηοσον μεγάλα αποτελέσματα έν τή οικονομική ζωή 
τών έθνών ήδύναντο νά άποτελεσθώσιν*  έάν τό δυσθεώρη- 
τον τοϋτο κεφάλαιον έδαπανάτο εις παραγωγικά έργα! Καί 
όμως η επί τοϋ βωμοΰ τής έριδος καί τών έθνικών παθών 
Ουσία αϋτη Οά έξακολουΟήση κατά πάσαν πιθανότητα 
προχωρούσα, μέχρις ού τά δικαιώματα τών έΟνικοτήτων 
άποκαταστώσιν έκεΐ, όπου τό δίκαιον καί τό όοιστιζόν 
συμφέρον τής άνθρωπότητος διατάξωσι, δηλαδή*  είς τό 
άπειρον μέλλον.

Κ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

Ή Αύτοκρατορική τής Γερμανίας Τράπεζα ζαί ή 
σχετική νομισματική πολιτική ένασχολοΰσιν άπό τίνος 
χρόνου είς μέγιστον βαθμόν τό δημόσιον τοΰ γερμανικού 
έθνους πνεύμα. Κατά τόν παρελθόντα Φεβρουάριον συζη- 

. τουμένου τού προϋπολογισμού έν τω Αϋτοζρατορικω 
Συνεδρίω, τά περί τραπεζών καί νομισμάτων ύπήρςαν έπί 
δύο συνεχείς ήμέρας τό θέμα ζωηροτάτων συζητήσεων, 
σκοπός τών όποιων ήτο νά καταφανή κατά πόσον ή ση
μερινή διοικητική πρακτική τών αρμοδίων αρχών συνάσει 
πρός τό πνεύμα τών νόμων καί πρός τούς σκοπούς τοΰ 
δημοσίου βίου, οΰς οί νόμοι έπιδιώκουσι.

Περί έν δέν δύναται νά ύπαρξη άμφιβολία. Ότε κατά 
τό πρώτον ημισυ τής δεκαετηρίδας έγένετο κοινή σκέψις 
περί τραπεζικής καί νομισματικής ΟεσμοΟεσίας, ή γενική 
έπιθυμία άπέβλεπεν εις τό αποτέλεσμα όπως έν πλήρει 
γνώσει καί συνειδήσει πορισθή ό τόπος ό,τι καλόν καί 
μόνιμον, μηδόλως άγόμενος ύπό πνεύματος ταμιευτικού 
καί φειδωλίας. Τά άφθονα χρήματα άτινα ή Γερμανία 
έλαβεν έκ τής γαλλικής πολεμικής άποζημιώσεως, σκο
πός ήτο κατά μέγα μέρος νά χρησιμοποιηΟώσιν είς ιδρυ- 
σιν νομισματικού καί τραπεζιτικού συστήματος, έπαρκοϋν- 
τος είς όλας τάς άπαιτήσεις καί δυναμένου νά άντιστή 
είς τάς θυέλλας τών καιρών. Μόνη ή θεωρητική έπιστήμη 
περί ορθού καί λογικού δεν άρκεϊ νά καθιέρωση άμεμπτον 
νομισματικόν καί τραπεζικόν σύστημα, άλλ’απαιτούνται 
προσέτι καί άφθονα μέσα, άτινα ακριβώς κατά τήν έπο
χήν εκείνην παρεϊχον τή Γερμανία τήν εύκαιρίαν.

'Ο νομισματικός θεσμός, είπερ καί άλλος τις, είναι θε
σμός κοινωφελέστατος. Τά κυζλοφοροϋντα χρήματα, όσα 
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δ'.αΘετει οεοομενη χώρα, άποτελοΰσι τό όργανον τής 
συναλλαγής, όταν δε τό όργανον τοΰτο είναι επιτήδειον 
και ίκανοποιή τάς άνάγκας, τό έμπόριον προάγεται. 
Άκμάζοντος δε τοϋ έμπορίου διά τοΰ όρΟοΰ νομισμα
τικού συστήματος, τό Κράτος άποζημιοϋται διά τάς δα- 
πανας, ας υφισταται πρός συντήρησιν τής νομισματικής 
συνταςεώς του. Ή διατάραξις δε τοΰ νομισματικού συστή
ματος φέρει πάντοτε τήν διατάραξιν τής εθνικής εύη- 
μερίας.

Επί μαζρόν χρόνον έταλαντεύΟησαν έν Γερμανία άν 
επρεπε κατά τήν νέαν διαρρύΟμισιν τού τραπεζικού συστή
ματος νά σχηματισωσι μιαν Αύτοκρατοριζήν Τράπεζαν, 
έν κεντρικόν ΐόρυμα, διατελοϋν ύπό τήν άμεσον έπίβλε- 
ψιν καί συνεργασίαν τοΰ Κράτους. ΤΙ πρώτη κυβερνητική 
διαρρύΟμισις παρεϊδε τον σχηματισμόν τοιαύτης Αύτοζρα
τοριζής Γραπέζης. Εάν δε ή πλειονοψηφία τοΰ Λύτοκρα- 
τορικοΰ Συνέδριου άπεφάσισε νά τροποποιήση ζατά τοΰτο 
τό κυβερνητικόν σύστημα, ώρμήθη κυρίως έκ τής Ιδέας 
ότι άνευ τοιούτου μεγάλου κεντρικού ιδρύματος δεν ύδύ- 
ναντο νά έφαρμοσΟώσιν αί μεταβολαί, τάς οποίας πρό 
ολίγου είσήγαγον έπί τοΰ νομισματικού συστήματος. 
Εσζεπτοντο ότι ή μονάς τοΰ χρυσού δεν ήδύνατο νά 
εισαχΟή όλοσχερώς, οτι δεν δύναται νά διατηρηθή καί 
έξασφαλισΟή έάν ή κυβέρνησις πρός διεξαγωγήν όλων 
τών άπαιτουμένων έργασιών δέν διαθέτη έν όργανον, 
όπερ καί ισχυρόν νά είναι καί όλως άπηλλαγμένον άπό 
δευτερεύοντα συμφέροντα, ώστε νά έπιδοθή καθ’ολοκλη
ρίαν εις τήν ύποστήριξιν τής νομισματικής πολιτικής τοΰ 
Κράτους.

Ή Αύτοζρατορική Τράπεζα οέν ίδρύΟη όπως χορηγή 
ε’ις τό Κράτος χρήματα. Έπέβαλον εις αύτήν καθήκοντα 
και πρός έκπλήρωσιν τούτων έχορήγησαν αύτή τηλιζαΰτα 
δικαιώματα, ώστε ένομισαν ότι δεν ώφειλον νά έφησυχά- 
σωσιν ώς προς τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων, ούτε
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ότι ήσαν έξησφαλισμένοι άπό τήν κατάχρησιν τών δι
καιωμάτων, έάν παρέδιδον τήν διεύΟυνσιν τοΰ ιδρύματος 
τούτου είς άλλας παρά τάς τών αύτοζρατορικών ύπαλ- 
λήλων χεΐρας. "Οτι δε έδωκαν εις τήν Τράπεζαν τό δι
καίωμα νά ενεργή καί επικερδείς έργασίας, τοΰτο ήτο 
όλως δευτερεΰον δέν έξάγεται έκ τούτου, ότι έσκόπευον 
νά έπιτύχωσι παρά τής Τραπέζης κέρδος ώς οιόν τε μέ- 
γα. Ούχ ήττον δύναται τις νά είναι βέβαιος ότι, καί έάν 
ή διεύΟυνσις τής Τραπέζης έκπληρώση καθ' ολοκληρίαν 
τάς ύποχρεώσεις της, πάντοτε θέλει δίδει και είς τούς 
μετόχους καί είς τό Κράτος άξιόλογον κέρδος. Άλλ'ή 
διεύθυνσις τής Τραπέζης δεν οφείλει νά άποβλέπη μόνον 
είς τό κέρδος, άλλά νά έκπληρή τά έργα, άτινα άνετέ- 
θησαν αύτή χάριν τοΰ δημοσίου συμφέροντος.

Έν τούτοις έπερρίφθη ζατά τής Αύτοζρατοριζής Τρα
πέζης ή μομφή, ότι όπως έπασχολήση τά κεφάλαιά της 
καί κερδίση χρήματα, έτράπη έπί οδούς, αιτινες είναι 
τοιαΰται, ώστε είς παντα μεν ιδιώτην έμπορον, άκόμη δέ 
καί είς πάσαν άλλην πιστωτικήν τράπεζαν ύποκειμένην 
είς τόν αύτόν τραπεζικόν νόμον μετά τής Αύτοκρατο- 
ρϊκής Τραπέζης, είναι μεν θεμιτά·, καί ανεπίληπτοι, αμφί
βολον όμως είναι άν συμβιβάζωνται πρός τήν όλως 
εξαιρετικήν θέσιν τής Αύτοζρατοριζής Τραπέζης. ΊΙ Τρά
πεζα αύτη, ίνα μή μένη τό χρήμα αύτής νεκρόν έν τοϊς 
κιβωτίοις, ήγόρασε συναλλάγματα προεξοφλούσα αύτά 
κατά τόν ύπ'αύτής δημοσιευΟέντα τόκον. Είσήγαγε λοι
πόν διάκρισιν μεταξύ πρώτων συναλλαγμάτων, καί δευ
τέρων συναλλαγμάτων τών φερόντων ύπογραφάς δευ- 
τέρας τάξεως. Ένώ δέ ό επίσημος τόκος είναι 4 τοϊς 
έκατόν, κατεβίβασε τόν τόκον έπί τών πρώτων συναλ
λαγμάτων μέχρι 2 τοϊς εκατόν καί έτι όλιγώτερον ώς 
λέγεται. Τό παράδειγμα τοΰτο δεν είναι πρωτοφανές, 
διότι έν προγενεστέροις χρόνοις καί ή Αύτοκρατορική ζαί 
ή Πρωσσική Τράπεζα, ήτις είναι ή προκάτοχος εκείνης, 
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προεξωφλει συναλλάγματα ζατά τον ύπ'αύτής δημοσιευό
μενου τόκον. Παράδοξον δ’είναι ότι ή διοίκησις τής Αύ- 
τοκρατοριχής Τραπέζης πρό ολίγου έτι χρόνου έξέφρασε 
δισταγμούς άν επιτρέπεται τοϋτο ύπό τών νόμων, καί 
ήγειρεν αιτιάσεις έν τώ Όμοσπονδιαζώ Συνεδρίω κατ’άλ
λων πιστωτικών τραπεζών, αϊτινες έπορεύθησαυ τήν όδόν 
αυτήν. Έν τώ μέσω τών αιτιάσεων τούτων έμεινε φιλο- 
νεικούμενον τό έξής πραγματικόν γεγονός : Οί μέν έκα- 
τηγόρησαν τήν Τράπεζαν οτι άντί, ώς ήρμοζεν είς τήν 
Θεσιν της, νά άφίνη τάς έργασίας νά έρχωνται πρός αύ
τήν, έπεόιωκε τήν πελατείαν, οί δέ Ισχυρίσθησαν ότι οί 
τραπεζικοί 'υπάλληλοι εΐχον έντολήν νά μην έπιδιώκωσι 
τοιαύτας έργασίας, άλλά νά τάς άφίνωσι νά έρχωνται 
πρός αύτούς κατά τάς σχετικάς οδηγίας των. Δυσζολώ- 
τατον είναι είς τοιαύτας περιστάσεις νά όρισθώσιν ακρι
βώς τά καθέκαστα. Έν τούτοις παρά τώ κοινώ, τώ γινώ- 
σκοντι τάς σχέσεις τής Τραπέζης, έπικρατεϊ ή γνώμη ότι 
ή Τραπεζα έπιδιώκει τά καλά συναλλάγματα καί ταϋτα 
προεξοφλεί εύθηνότερον, δεν περιορίζεται δε νά περιμένη 
ποια συναλλάγματα Οά τή προσενεχθώσι.

Δεν δύναται τις ν’άρνηθή οτι είναι κάπως ακανθώδες, 
έν ίδρυμα τόσον ύύηλά ίστάμενον, ώς ή Αύτοκρατορική 
Τραπεζα, νά προεξοφλή συναλλάγματα κατά διατίμησιν 
χυματιζομένην. Ό,τι είναι συνήθης έμπορική πράξις 
παρά τινι ιδιωτική τραπέζη, δι'ήν ό διευθυντής είς ούδένα 
οφείλει λόγον, τοϋτο φαίνεται αύθαίρετον είς χεϊρας 
ιδρύματος διευθυνομένου ύπό τοϋ Κράτους. Διότι δέν 
δυνάμεθα νά παρίδωμεν ότι δυνατόν είναι νά τεθώσιν άρ- 
χαι, καθ’ας ασφαλώς νά κρίνεται τίνων υπογραφών τά 
συναλλάγματα λαμβάυονται ζατά τόν ύπό τής Τραπέζης 
δημοσιευθέντα τόκον, ζαί τίνων έπί τόζω εύθηνοτέοω. 
Τό έπιζίνδυνον είναι ότι άμ'άφ'ού γνωστοποιηΟή ότι ή 
Αυτοζρατορική Τράπεζα προεξοφλεί τά πρώτα συναλ
λάγματα μέ κατώτερον τόκον μέχρι τοϋδε ανήκουστου, 

Οά γεννηθώσι τοιαϋτα συναλλάγματα είς μέγα πλήθος, 
καί τά μέσα, τά όποϊα ή Αύτοκρατορική Τράπεζα παρέχει 
πρός τοϋτο δυνάμει τοϋ προνομίου τοϋ χαρτονομίσματος, 
δύνανται νά διατεθώσιν είς χρηματιστιχούς σκοπούς, οϊ- 
τινες πρέπει όλως ν'άποδοκιμάζωνται.

Έάν ή Τράπεζα δύναται ουτω νά ύποθάλψη άναγεννώ- 
μενόν τινα ιδρυτικόν χρηματις-ικών επιχειρήσεων πυρετόν, 
είναι λυπηρόν καθ'όσον αί παραφοραί παντός είδους είναι 
απανταχού επικίνδυνοι. Έν καιροίς ζωηράς χρηματιστικής 
κινήσεως συχνότατα συμβαίνει βιαία τις φορά έπι τά 
χρηματικά μέσα τώυ τραπεζών. Πρός τοιαύτην βιαιαν 
φοράν πάσα τράπεζα οφείλει ενίοτε υ'άντέχη, και τότε 
μόνου είναι ή φορά αύτη έπικίνδυνος, όταν τά μετρητά 
αποτελούνται καθ'ολοκληρίαν έξ ύλης χρησιμευούσης ώς 
μονάδος νομισματικής. ΊΙ Αύτοκρατορική Τράπεζα έχει 
άκόμη πάντοτε ούχί μικρόν μέρος τών πρός έξαργύρωσιν 
μέσων της είς άργυρον, είς ύλην δηλαδή ήτις θεωρείται 
ύπό τού γερμανικού νόμου ώς αναπληρωματική μόνου 
τοϋ χρυσού. “Εν μέρος τώυ είσέτι μή άποσυρθέντων ταλ- 
λήρων είναι εύπρόσδεκτον είς τάς συναλλαγάς, διότι οί 
κάτοχοι είναι βέβαιοι ότι κατά πάσαν στιγμήν δύνανται 
άντ’αύτών νά έχωσι χρυσόν. Εύθύς δ'άφοϋ άποσυρθέντος 
τού χρυσοϋ μεταβληθή ή σχέσις τής ποσότητος τοϋ χρυ
σοϋ πρός τήν τού άργύρου, Οά έπέλθωσι φόβοι, οΐτινες 
θά έλαττώσωσι τήν άξίαν τώυ ταλλήρων ζαί έζαστος Οά 
φρουτίση νά άπαλλαγή αύτών.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, φαίνεται ζατεπείγουσα 
έν Γερμανία ή έπίσπευσις ώς οίον τε ταχέως τής έγχα- 
ταστάσεως τής μονάδος τοϋ χρυσοϋ. ΊΙ δε διοίκησις τής 
Αύτοζρατοριζής Τραπέζης έχει σπουδαίαν άφορμήν νά 
δώση προσοχήν είς τάς έπικρίσεις, αϊτινες τελευταίου 
άπευθύνθησαν ζατ'αύτής έν τώ Αύτοζρατορικώ Συνεδρίω.

Γ. Α.
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ! ΠΕΡΙ ΡΩΣΣΙΑΣ ΣΙΙΜΕΙΩΣΕΙΣ.

Α'.— Δημητρ ιακοί καρποί. Έκ τής επισήμου 
καταστατικής πληροφορούμεΟα, ότι ή πρός τάς εύρωπαϊ- 
κάς αγοράς εξαγωγή δημητριακών έκ Ι’ωσσίας καρπών 
άνέβη άπό μεν τοϋ 1859 μέχρι τοϋ 1868 εις 101,893,000 
τζετβερτέϊ (έκαστον τούτων=130 οκάδες), άπό δέ τοϋ 
1869 ^έΖΡι 1878 εις 238,825,000, ήτοι κατά τήν 
δευτέραν δεκαετίαν 134 ο/ο πλέον τής πρώτης. ΊΙ αιτία 
δέ αυτή άποδίδεται άφ’ένός εις τήν κατ'έτος αύξανομένην 
ζήτησιν τών δημητριακών καρπών έν Εύρώπη καί είς τήν 
εκτασιν τής Ρωσσικής παραγωγής ώς έκ τής χειραφετή- 
σεως τών δούλων. Ιδού πώς έχει ή καθ’έκαστον είδος 
χαρποϋ κίνησις τής έν λόγω έξαγωγής (είς τζετβερτέϊ) :

Έτος 1859-1868 1869—1878 αδξησις
Σϊτος 55,698 97,160 75 ο jo
Σίχαλις 17,921 61,713 244 »
Κριθή 6,616 18,013 171 »
Βρώμη 15,517 46,056 197 »
Διάφορα 6,121 15,882 159 a

Έκ τούτων φαίνεται, ότι ή πλειοτέρα έξαγωγή άνάγε-
ται είς τόν σίτον, είτα δέ είς τήν σίκαλιν καί τήν βρώμην. 
Σχετικώς όμως πρός τήν άπαίτησιν τής γενικής κατα
ναλώσεως έν Εύρώπη, ό σίτος κατέχει έν τή Ρωσσική 
εισαγωγή τήν έσχάτην Οέσιν, άποτέλεσμα τής μεγάλης 
έξαγωγής τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής, τών 
όποιων αί άποστολαί είς δημητριακούς καρπούς όσημέραι 
έπιτείνονται πρός τά έξω, κατόπιν τών άλλεπαλλήλων 
τελειοποιήσεων τής γεωργίας καί ιδιαιτέρως τών κα\- 

λιεργητικών οργάνων. Διότι έ\ 'Αμερική ήνάγκασαν χαί

1859—68

14,976
5,849

49,719 
13,037
2,868
5,549
5,359
4,535 
έξαγωγής

1869-78

55,554
14,982
92,641
26,000
16,253
6,953
4,927

22,114 
άπανταται πρός 
χαί ’Ολλανδίαν,

αύτήν τήν δυναμίτιδα νά συντείνη είς τήν άροτρίασιν τών 
άπεράντων τής χώρας γαιών, ένώ έν Ρωσσία γίνεται 
άκόμη χρήσις τοΰ άροτρου τοϋ Ησιόδου έν πλείσταις 
περιοχαϊς.

Ή κατ'έπικρατείας Ρωσσική τών σιτηρών έξαγωγή 
έχει ώς έξής έν ταΐς ύπ'όψιν δύο τελευταίαις δεκαετίαις 
(είς τζεβερτέΐ):

Έ τ. t κ ρ ά τ ε ι α ι

Γερμανία.................
'Ολλανδία...............
Αγγλία.................
Γ αλλία....................
Αυστρία.................
’Ιταλία....................
Τουρκία.................
*Αλλαι χώραι ....

Ή μεγαλητέρα αύξησις τής 
τήν Αυστρίαν, εΐτα πρός τήν Γερμανίαν 
άκολούθως δέ πρός τήν Γαλλίαν καί Αγγλίαν.

Β'.-,—ΓΙετρέλαιον. Άπό τοΰ 1872 ή έξόρυξις 
τοϋ άκαΟαρίστου πετρελαίου έλαβε μεγάλας διαστάσεις 
Κατά τό έτος έκεϊνο έξωρύχΟησαν 1,535,981 πούτια πε
τρελαίου, κατά τό 1873 δε 4,176,885 πούτια, κατά τό 
1874 δέ 5,208,710 πούτια, κατά τό 1875 δέ 8,174,340 
πούτια, κατά τό 1876 δε 10,937,100 πούτια. Ιδού πώς 
τελευταίον ειχεν ή πετρελαιοπαραγωγή κατά 
τμήματα τής Ρωσσικής αύτοκρατοριας :

Έπχρχίϊΐ
Μπακού....................
Πέραν τής Κασπίας . 
Τιφλίδος....................
Κουβάν......................
Κέρεχ.........................
Ταυρίδος.................
Νταγεστάν ...............
Έλισαβετουπόλεως .

Τό όλον

τά διάφορα

πούτιχ □ρέχτα

12,057,386 159
192,500 142
107,235 219
99,460 1
44,980 88
4,900 1
4,125 43

547 3

12,511,133 676
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Σημειωτέο'» ότι έ') τώ αριθμώ τών φρεάτων περιλαμβά
νονται χαί 281 χαράδραι πετρελαιοφόροι, έξ ών 72 έν 
Μπακού, 2 έν τή πέραν τής Κασπίας περιφέρεια ζαί 205 
έν Τιφλίδι. Έζ τοϋ όλου ποσοΰ τοΰ ακαθαρίστου πε
τρελαίου παρήχθησαν ζατά τό όποιον έχομεν ύπ'οψιν τε
λευταϊον έτος 4,640,178 πούτια πετρελαίου πρός χρήσιν 
τών μηχανών, 139,755 πούτια πρός καθαρισμόν τών φο
ρεμάτων κλπ. Έν τούτοις ή άπαιτουμένη ένιαύσια ζατα- 
νάλωσις πετρελαίου έν τώ έσωτεριχώ τής Ι’ωσσίας 
ανέρχεται είς 6,000,000 πούτια, ώστε έκ τοΰ έξωτερικοΰ 
εισέρχονται έν αύτή 1,500,000 πούτια διά τήν σνμπλή- 
ρωσιν τών εγχωρίων άναγκών.

Γ'—Μέταλλοπαραγωγή. Ή κατά τό έτος 1877 
μεταλλοπαραγωγή εξετάζεται έν τή προκειμένη μελέτη 
έπί τοΰ χρυσοϋ, τοΰ αργύρου, τής πλατίνας,τοΰ μολύβδου 
ζαί τοϋ χαλκοΰ. Ή έξόρυξις τοΰ χρυσοϋ -υπερτερεί τήν 
τοΰ παρελθόντος έτους κατά 461 πούτια. "Εχουσι δέ τά 
κατ’αύτήν ώς έξής :

οΰ δημοσίου .
οΰ στέμματος 

τών ιδιωτών δέ
Σιβηρίαν............

» ............

»
»))

13
155

πούτια
»

1811
131
406

»
»
»

1/2 π.

δυτικήν

φούντιον. Έν τή

Φιλανδίαν . . 
έν τή -

ΰ Άκμολίσκιοϊ 2 π. 24 φ. Έν τή τοΰ

Έν τοΐς χρυσωρυχείοις
»
»
κατά τήν ανατολικήν

»
» τά Ουράλια όρη
Λ

Κατ’έπαρχίας δέ, έν τή τοΰ Άμούρ 172 πούτια ζαί 1 
ή τοΰ Άκμολίσκιοϊ 2 π. 24 φ. Έν τή τοΰ 

Αινισέη καί Ήρζούτσζη 429 π. 26 φ. Έν τή έπαρχία 
Ζαμπαϊκάου 423 π. 3 φ. Έν τή έπαρχία Όρεμπόνεγ 
180 π. 10. Έν τή έπαρχία ΙΙέρμ 238 π. 12 φ. Έν τή 
έπαρχία Πριμέρσζιοϊ 12 π. 29 φ. Έν τή έπαρχία Σεμή- 
παλατιν 9 π. 28 φ. Έν τή έπαρχία Γόμσζη 130 π. 59 φ. 
Έν τή έπαρχία Ούλεάμπορ 17 φ. Έν τή έπαρχία Για- 
χούτ 92S π. 2 φ.—Έπι 1202 θέσεων έπλύθη χρύσαμμος 

ζαί χρυσαμμόλιθος 110,743,719 πούτια, έζ τών οποίων 
έξήχΟη καθαρός χρυσός 2,515 πούτια, 8 φούντια καί 6 
καράτια.—"Οσον άφορα τόν άργυρον, ή καθ’ολον τό Ρωσ- 
σικόν κράτος παραγωγή τών άργυρείων άνεβιβάσΟη ζατά 
τό 1877 είς 681 πούτια καί 17 φούντια.—Προσθετέον καί 
τήν συγγενή τοϊς πολυτίμοις μετάλλοις πλατίναν, τής 
όποιας ή παραγωγή συνεποσώθη είς 105 πούτια ζαί 15 
φούντια έν τή έπαρχία ιδίως τής ΓΙέρμης.—Ή παραγωγή 
τοΰ μολύβδου ύπολογίζεται είς 73,517 πούτια.—Ή του 
χαλκοΰ έξόρυξις άνέβη χατά τό 1877 είς 213,931 
πούτια, έζ τών όποιων είς μεν τά εργοστάσια του δημο
σίου 5,273 πούτια, είς δε τά του στέμματος 28,700 πού
τια, είς δέ τά ιδιωτικά 77,592 πούτια· ζατά τάς πεδιάδας 
τών Κιργισιών πέραν τών Ούραλίων όρέων 31,244 πούτ., 
ζατά τάς του Καύκασού 69,827 πούτ., ζατά τήν Φιλαν
δίαν 1000 πούτ., κατά τάς νοτείους έπαρχίας 300 πότ. 
τό πλειότερον ποσόν έξήχΟη έν ταϊς πέραν τοΰ Καυκάσου 
χώραις έν τή έπαρχία Έλισαβετουπόλεως 63,979 πούτ., 
έν τή Πέρμη 41,461, έν τή Ούφά 40,534, έν τή Άκμο- 
λίνσκιοι 31,162, έν τή Γόμσζη 28,700, έν Τιφλίδι 5,018, 
έν Έριβάνη 816, κλπ. Έζ τοΰ προϊόντος τούτου τών 
Ρωσσικών χαλκωρυχείων ήτοιμάσθησαν είς φύλλα μέν 
23,810 πούτια, είς λόγχας δέ 213,931 πούτια.

Δ'.— Μεταλλουργεία. Κατά τό 1877 ύπήρχον 
έν Ρωσσία, έκτός τοΰ βασιλείου τής Πολωνίας, τοΰ Καυ
κάσου, Σιβηρίας καί Φιλανδίας, 650 εργοστάσια άσχολού- 
μενα περί τήν μεταλλουργίαν ζαί περιέχοντα 75,81 1 
έργάτας. 'Ιδού πώς έχουσι ταΰτα κατά τους διαφόρους 
κλάδους τής σχετικής βιομηχανίας : Χυτήρια 107, έργά
ται 3,464. Μηχανουργεία 138, έργάται 49.382. 'Οργα
νοποιεία καί οπλοποιεία 59, έργάται 11,989. Καρφο- 
βελονοποιεΐα καί συρματοποιεία 38, έργάται 2,084. 
Εργοστάσια λευκοσιδήρου, βελονοποιεϊα ζαί σφαιριδίων 
(σζαγίων) 109, έργάται 3,061. Εργοστάσια χαλκοΰ καί 
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ορειχάλκου 172, έργάται 5,572. Κωδωνοποιεΐα 27, έρ
γάται 259.

Ε'.— Ζαχαροποιία. ΊΙ κατασκευή τής ζαζχά- 
ρεως ένεργεΐται έν Ρωσσία έντός 25 επαρχιών, έν ταΐς 
όποίαις άπαντάται ή καλλιέργεια τών κοκινογουλιων, έξ 
ών παρέχεται ή αναγκαία υλη τής ζακχαροποιΐας είς 251 
έργοστάσια ένασχολοΰντα 86,000 έργάτας. Άπό 87,362 
δεσιτίνας (έζάστη=2,400 [1 όργυιάς) γής παρήχθη ποσόν 
59,763,240 πουτίων κοκινογουλιων, εις τά όποια πρέπει 
νά προστεθώσι ζαί 70,166,930 πούτια παραχΟέντα υπό 
τών μικροζαλλιεργητών τών χωρίων. Έζ τοΰ συνόλου 
τούτων κατεσζευάσΟη ζάζχαρις λευκή εις άμμώδη κατά- 
στασιν ποσότητος 7,834,339 πουτίων. Κατά τό τέλος του 
1875 ένεκα τής ύψώσεως τών τιμών τής ζακχάρεως είς 
τάς αγοράς τής Ευρώπης, ή Ρωσσική ζάζχαρις έλαβε 
μεγάλην ζήτησιν, καί μάλιστα είς τήν αγοράν τών Παρι- 
σίων έπωλήθη έκ τής έπαρχίας τοΰ Κίεβου ύπέρ τό έν 
έκατομμύριον πουτίων.

Έζ τών έργοστασίων τής Ρωσσίας τά μέν κατασζευά- 
ζουσι τετριμμένην απλώς ζάζχαριν, τά δέ μετασζευάζουσι 
ταύτην είς κώνους. Καί τά μέν πρώτα άνήκουσιν είς τάς 
νοτείους έπαρχίας ζαί μάλιστα τήν τοΰ Κιέβου, όπου ζαί 
γίνονται προπωλήσεις καθ'ολον τό κράτος περί τά τέλη 
τοΰ 'Ιανουάριου μηνός, όνομαζομένης τής άγοράς ταύτης 
πανηγύρεως τών συμβολαίων τά δέ δεύτερα άνήκουσιν 
είς τάς βαρείους έπαρχίας ζαί μάλιστα είς τήν ΙΙετρού- 
πολιν ζαί Μόσχαν. Έν γένει ή βιομηχανία τής Ρωσσικής 
ζακχαροποιΐας άπό τοΰ 1875 βαίνει σταθερώς είς μεγά
λην έπίδοσιν, ένθαρρυνομένη ζατά πολλά ζαί ύπό τής 
κυβερνήσεως, ήτις κατά τήν έξαγωγήν π. χ. τής ζακχά
ρεως επιστρέφει 2 τοΐς ο ο του έσωτερικοϋ φόρου.

Η. ΒΛΑΣΠΣ.

ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

Είναι δέκα έτη ήδη άφ'δτου εύρέθησαν έν Αμερική 
τά άνεμοκίνητα καί ή χρήσις αύτών έξηπλώθ η πανταχοϋ, 
ού μόνον έν Αμερική άλλά ζαί έν Εύρώπη- διότι δι-ο
λίγης δαπάνης παρέχουσι μεγάλας ώφελείας ζαί είς τόν 
γεωργόν ζαί είς τόν βιομήχανον. Έν Γερμανία ή χρήσις 
τών άνεμοζινήτων έγένετο κοινή, διότι είναι ή εύζολω- 
τάτη καί εύθυνοτάτη μηχανή πασών, οσας ή ανθρώπινη 
διάνοια έπενόησε μέχρι τοϋδε- πολλοί άγονοι τόποι πρό
τερον ζαί έρημοι μετεβλήθησαν διά τών μηχανών τούτων 
είς καρποφόρους ώς ζαί τερπνούς. Λυπηρόν είναι ότι έν 
Έλ7νάοι, όπου άφθονος πνέει ό άνεμος ζαί ή γή δίψα, 
άζόμη δέν είσήχθησαν αί ώφελιμώταται αύται μηχαναί.

Τά άνεμοκίνητα ταϋτα μηχανήματα εργάζονται μέ 
πάντα άνεμον ζαί δεν βλάπτονται ύπό τής σφοδρότητος 
αύτοϋ, διότι ή μηχανή αύτών είναι λίαν στερεά, τό δέ 
πτέρωμα, τό στρέφον διά τής πνοής του ανέμου τήν 
μηχανήν, είναι ουτω σοφώς ζατεσζευασμένον, ώστε συ
στέλλεται ζαί διαστέλλεται ζατά τάς άνάγκας καί έργά- 
ζεται αεί χωρίς νά διακόπτηται ή κίνησις του ύπό κάνενός 
ανέμου. Μόνον είς δύο περιστάσεις παύει ή στροφή τοΰ 
πτερώματος ζαί ή κίνησις τής μηχανής- όταν πληρωθή 
ή δεξαμενή, όπου χύνεται τό νερόν, ή όταν δέν ύπάρχη 
πλέον έν τώ φρέατι νερόν μόνον είς ταύτας τάς δύο 
περιστάσεις παύει άφ'έαυτής ή μηχανή, ζαί πάλιν αρχί
ζει άφ'έαυτής τήν έργασίαν άμα άρθή τό αίτιον.

Τό άνεμοκίνητον δύναται νά τεθή πανταχοϋ όπου ύπάρ- 
χει νερόν, φανερόν ή ύποζεζρυμμένον άν δέ τό νερόν 
εύρισκεται είς χαμηλόν τόπον, τοϋτο δέν παρακωλύει 
διόλου τήν ενέργειαν τής μηχανής, ούδε τό πότισμα τό
πων ύψηλά κειμένων, διότι ή μηχανή αύτη δύναται νά 

ΕΤΟΣ 8-ΦΓΛ. 80—ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880. 5. 
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ύψωση τό νερόν ζαι άνω τών έκατόν μέτρων, παραδείγ
ματος χάριν άπό του πεδίου τοΰ νέου Φαλήρου είς τόν ϋψι- 
στον λόφον τής ΑΙουνυχίας. Τό πεδίου τής 'Αττικής έχει 
άφθονου ύδωρ, που μεν φανερόν ποΰ δέ ύπολανθάνου, είμαι 
οε πεπεισμένος ότι δι'άνορύξεως φρεάτων περί τάς ’Αθή
νας καί τοποΟετήσεως τοιούτων άυεμοκινήτωυ μηχανών 
Οά άπαλλαχΘώμεν τής δεινής άνυδρίας, ΰφ’ής ύποφέρομεν 
και του άυυποφόρου ζονιορτοΰ ύφ’ού δέκα μήνας τοΰ 
έτους βασανιζόμεΟα.

Ώς παράδειγμα τοΰ είδους τών τοιούτων άυεμοζινή- 
των μηχανών έστησα μίαν έν τω νέω Φαλήρω πλησίον 
του σταθμού τοΰ σιδηροδρόμου· ταύτην ευκόλως δύναται 
πας τις νά ίδη καί έξετάση. .Αϋτη ή μηχανή είναι μία 
τών μικρότατων τοΰ είδους τούτου, διότι δεν έχει ούδ'έ
νός όλου ίππου δύναμιν, ένω ύπάρχουσιν άλλαι 2, 3, 4 
καί 5 ίππων δυνάμεως, καί άλλαι 10, 20 καί 40 ίππων 
δυνάμεως.

Επειδή είμεθα πεπεισμένοι, ότι Οά εύεργετηΟή άπατα 
ή Ελλάς διά τής χρήσεως τοιούτων μηχανών άνεμοζι- 
νήτων, παρέχομεν εικόνας τινάς αύτών ζαί τών λεπτομε
ρειών των (1), άμα δε καί πίνακα ένα τής δυνάμεως αύτών 
ζατά μέγεθος καί δύναμιν (2). Πρός πληρεστέραν δέ 
ακρίβειαν απάντων τών έξόδων τής αγοράς, μεταζομίσεως 
καί τοποΟετήσεως ένός άνεμοζινήτου παρέχομεν ενταύθα 
ολόκληρον τόν λογαριασμόν τοΰ είρημένου άνεμοζινήτου, 
ο έστήσαμεν έν νέω Φαλήρω πλησίον τοΰ σταθμού τοΰ

σιδηροδρόμου, είς μάρκας ών έκάστη ίσοδυναμεΐ με 1 φρ. 
καί 25 εκατοστά.
Τιμή άγοράς μηχανής άριΟ. 2 δυνάμεως 

3)4 ίππου.............................................
’Αντλία ζαί κύλινδρος αύτής....................
Έμπαλάρισμα .............................................
Μεταφορά καί ασφάλεια μέχρι Πειραιώς

Μάρκ. 

400

175
20

140

Δραχ.

Τό όλον 735 1,028:10
Μεταφορά άπό Πειραιώς είς τήν Οέσιν της .... 25:70
Κατασκευή τοΰ ικριώματος, έφ'ού ή μηχανή 

ζαί στήσις αυτής........................................ 533:80

Τό σύνολον δραχμαί 1,587:60

καί τήν ποσότητα τοΰ ύδατος, ήν παρέχουσι καθ' ώραν εις χιλιόγραμμα:

Διάμετρος Διά ο ο ρ α μεγέθη άνεμοκινήτων
πτερώματος ΰψους 7,60 ύ’ψους 15 ύ’ψους 30

είς γαλ.μέτρα γαλλικών μέτρων, γαλλικών μέτρων. γαλλικών μέτρων.

2,43 1,100 χιλιόγρ. 650 χιλιόγρ. —
2,74 1,300 - 900 » —
3,04 2,200 “ 1,500 » 900 χιλιόγρ.

3,65 3,100 ■ 2,400 1,300 -

3,96 4,520 » 3,100 1,800

4,27 8.000 » 4.500 » 3,100

4,87 9,000 « 6,700 ■ 4.000

5,48 18,000 · 11,000 6,700

6,09 27,000 » 15,000 9,000 »

κλπ. κλπ. κλπ. κλπ.

Τιμολόγιου τών άνεμοκινήτων μηχανών (μή συμπερι- 
λαμβανομένης τής αντλίας) :

’Αριθμός
Διάμετρος πτε

ρώματος
Δύναμις Τιμά: είς γερμανικ.

εις άγγλ. πόδας εις ίππους μάρκας

1 8 - 1)2 360

11)2 9 - 5)8 380

2 10 - 3)4 400

3 12 1 500

4 13 1 1)2 650

5 14 ο 1,000

6 16 2 1)2 1,500

1 18 3 3)4 1,650

8 20 4 1)2 2,100

8 1)2 22 5 2,250

κλπ. κλπ. κλπ. κλπ.

20 60 40 18,000

(1) Λ: λ.:θογραρ:κχ! εικόνες οέν δύναντα: νά πεειληοθώίΐν έ< τω άνά 

χεϊρας περιοδικω. Τό ίλον συνίσταται εις παρασκεύασμα ένθυμίζον τά 

πτερά τών ανεμομύλων έν μειζον: όντα πρός ά'λληλα συνοέσμω κα: έν 

ελάσσον: κχτά πολύ μεγέθε:. Είς τό κέντρον τοΰ πτερώματος ύπάρχει 

πυςίς. ’Εντός ο: τοΰ μηχανισμού λειτουργεί1 2 ή αντλία κχτά τήν ύπό τοΰ 

άνεμου δ.ο·.”.\ην ζΐνησιν.

(2) Πίνα; τών πρώτων εννέα μεγεθών τής άνεμοζινήτου μηγχνής, 

ών ποιούνται συνήθως χρήσιν εις τήν γεωργίαν, περιέχων τήν δύναμιν
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Μεριζωτέρας πληροφορίας περί τών άνεμοζινήτων χαι 
Ζ?ήσεω> αύτών παρέχει ό υποφαινόμενος

Ε. ΤΣΙΛΑΕΡ. 

έργατών. Ό κ. Θωμάς Ούγος, εις τών άρχαιοτερων και 
ένταυτώ τών μάλλον πιστών παραμεινάντων ύποστηρι- 
κτών τής κινήσεως ταύτης, πολλάκις παρέστησεν ώς 
θεμελιώδεις αύτής άρχάς τάς εξής προτάσεις· 1) ότι ή 
άνθρώπινος κοινωνία συνίσταται έζ πολυάριθμων μελών 
συναποτελούντων έν δλον και δεν άποτελει ένωσιν οια- 
φόρων απλώς μονάδων 2) ότι οί έργάται δέον νά ώσι 
σύντροφοι έργασίας καί ούχί άνταγωνισταί· 3) οτι πνεύ
μα δικαιοσύνης ζαί ούχί έγωϊσμού δέον νά διεπη τάς 
•συναλλαγάς. Έν κεφαλαίω, οί ιδεώδεις ολίγοι ούτοι 
άφορισμοί δηλούσιν ότι ού μόνον ή διανομή τών πραγ
ματειών, άλλά ζαί αύτή ή παραγωγή των επιδέχεται νά 
είναι κρείττων ύπό τό συνεργατικόν μάλλον σύστημα ή υπό 
τό τού συναγωνισμού. Δύναται νά παρατηρηθή ευθύς ες 
άρχής τό δύσχολον τοιαύτης βεβαιώσεως ζαί ότι ούδέν 
μέχρι τοΰδε έν τή ιστορία τών συνεργατικών εταιριών 
φαίνεται διζαιούν τοιούτον ισχυρισμόν. Θέλομεν ίοεϊ 
πραγματιζώς παρευθύς, ότι τά έπιτευχθεντα μεγάλα απο
τελέσματα έν τώ συνεργατιζώ συστήματι άνήκουσιν είς 
τάς έταιρίας τής καταναλώσεως ζαί ότι μέχρι τής στιγ
μής ταύτης τούλάχιστον δεν ύπάρχει σχεδόν έταιρία παρα
γωγής, ήτις νά μή άπέτυχε διά τρόπου αξιοθρήνητου ή 
ένίοτε γελοίου.

ΊΙ εξαίρετος ζαί λίαν διαφέρουσα Ιστορία τής Συνερ
γασίας τού ζ. G. J. Ilolyoake, ήί ° δεύτερος τόμος πρό 
ολίγου έδημοσιεύθη, περιέχει κεφάλαιον επιγραφόμε- 
νον : « Άναζάλυψις έξ ής προέζυψεν ή συνεργασία. » 
Άναγ: ώσζιται έν αύτώ ότι « οί κάτοικοι τής Rochdale 
ύπήρξαν οί πρώτοι λαβόντες τόν τίτλον τών I ιμιών 
Σκαπανέων (Equitable Pioneers). Μεταξύ αύτών εύρί- 
σζετό τις ονομαζόμενος Charles Haworth, άνθρωπος 
πνεύματος έμβριθούς άμα ζαί εύφυούς, οστις ηρςατο 
σζεπτόμενος πώς νά προσπορίση άφ’ένός κεφαλαία εις 
τόν συνεταιρισμόν ζαί άφ’έτέρου νά ικανοποίηση διά 

ΦΙΛΕΡΓΑΤΙΚΟΝ STSTIIMA ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.

Οί συνεργατικοί συνεταιρισμοί άποτελούσιν έν τών 
σημαντικωτερων συμπτωμάτων της οικονομικής ζωής τών 
νεωτερων έθνών. Πρόκειται περί συστήματος άναδιορ- 
γανώσεως τής νεωτέρας εργατικής κοινωνίας. Ένώ δέ οί 
μικροί διεσκορπισμένοι έργάται δεν δύνανται νά συναγω- 
νισΟώσι πρός τούς μεγάλους τών βιομηχανικών έπιχειρή- 
σεων οργανισμούς, παρίσταται ή άσπϊς τοΰ συνεταιρισμού 
ίνα προφύλαξη τάς μεμερισμένας μονάδας, ένούσα αύτάς 
είς γενναιότερα καί μεθοδικότερα έργα. Ό συνεταιρισμός 
τών έργατών ύπόσχεται τήν λύσιν ένός τών μεγαλειτέ- 
ρων προβλημάτων τής βιομηχανικής άνθρωπότητος, τό 
όποιον συνίσταται είς τήν δημιουργίαν οικονομικής ισχύος 
εκεί ένθα ελλείπει τοιαύτη. Υπό τήν εποψιν ταύτην δύ
ναται νά χρησιμεύση είς περαιτέρω του θέματος άνάλυσιν 
ή επομένη εκθεσις άπό ειδικής μελέτης διακεκριμένου 
οικονομολόγου, δημοσιευθείσης πρό ολίγου χρόνου έπϊ 
τών έν τή Μεγάλη Βρεττανια άναπτυχθέντων φαινομένων 
του συνεργατικού συστήματος :

— Δύο λίαν διαφόρους σκοπούς κέκληται νά πλήρωσή 
τό συνεργατικόν σύστημα, τήν διανομήν ήτοι τών πραγμα
τειών τών παρηγμένων ύπό τόν συναγωνισμόν, δν έπι- 
φέρουσιν ή προσφορά καί ή ζήτησις, καί τήν παραγωγήν 
τών πραγματειών ύπό τήν άρχήν ούχί τού συνεταιρισμού 
μεταξύ τών κεφαλαιούχων καί έργατών. άλλ'άπ'εναντίας 
ύπό τήν άρχήν τής συμπράξεως μεταξύ κεφαλαιούχων καί
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τρόπου διαρκούς καί τά κέρδη τών ιδίων αύτοϋ μελών. 
Πρός τοϋτο έπενόησε συνδυασμόν τινα, ζαΟ'δν τά έκ 
τών πωλήσεων κέρδη άντί νά διανέμωνται μεταξύ τών 
μετόχων μόνων, νά διαμοιράζονται μεταξύ όλων τών 
μελών τής Έταιρίας, τά όποϊα ήθελον προμηθεύεσθαι 
έζ τών καταστημάτων τής Έταιρίας, άναλόγως πρός 
την άξίαν τών άγορών αύτών, άλλ’υπό τόν όρον όπως 
τα κέρδη ταϋτα μένωσιν έν ταϊς χερσι τών διευθυντών 
μέχρις ού άνέλθωσιν εις τό ποσόν τών 5 λιρών στερ
λινών, ότε οί δικαιούχοι τής ποσότητος ταύτης έμελ- 
λον νά έγγράφωνται μέτοχοι. Κατά τόν τρόπον τοΰτον 
ή Έταιρία έκτατο κεφάλαιον 100 λιρών στερλινών 
ζαθ έκάστην εικοσάδα μελών, ένώ άπέναντι τοΰ κεφα
λαίου τούτου έπλήρονεν αύτοΐς μέρισμα 5 ο ο. »

Ιδού τό πράγμα έν όλίγαις λέξεσι: Κατά τό 1844 
εικοσιν οκτώ έργάται τής Rochdale ήνέωξαν παντοπωλικόν 
κατάστημα καί συνεφώνησαν μεταξύ των νά προμηθεύων- 
ται άποζλειστιζώς έξ αύτοϋ τά πράγματα ή όψώνια, τά 
όποια ήδύνατο νά πωλή. Τά έμπορεύματα ταϋτα ώφειλον 
νά αγοραζωνται εις τήν μικροτέραν κατά τό δυνατόν τι
μήν και νά ώσι καλής ποιότητος- είς ούδένα έπετρέπετο 
πιστωσις- διαχειριστική δαπάνη όσον τό δυνατόν μικρό
τερα- καί έπάρκεια τοϋ καταστήματος είς εύλογον τι 
κέρδος. Γοιοϋτον είναι έν τή φύσει αύτοϋ τό συνεργα
τικόν σύστημα τής καταναλώσεως- είναι δέ φανερόν ότι 
ούδέν έμποδίζει έταιρίας ίδρυμένας έπί τής βάσεως ταύ
της να ζαταστώσι σύν τώ χρόνω πλούσιαι καί εύτυχεϊς, 
άρκει μόνον νά πληρώσι δύο ορούς, ήτοι νά έχωσι άφ'έ
νός μεν συγκαταναλωτάς ίκανώς πολυαρίθμους καί ίκανώς 
εύπορους πρός έφοδιασμόν άξιολόγου τίνος καταστήματος, 
άφ’έτέρου δε διεύΟυνσιν οίζονόμον καί νοήμονα. Τά άπο- 
τελέσματα έδικαίωσαν είς μέγαν καί μάλιστα έζπληζτιζόν 
βαθμόν τάς σκέψεις ταύτας. Έν διαστήματι έξ έτών 
οί Σκαπανείς τής Rochdale άπό 28, όσοι ήσαν κατ'άρχάς, 

άνήλθον είς 600- τό μετοχικόν αύτών κεφάλαιον ηύξησεν 
άπό 28 λιρών στερλινών (700 φρ.) εις 2,300 λιρ. στερ. 
(57,500 φρ.)· αί έτήσιοι αύτών πράξεις άπό 700 λ. στερ. 
(17,500 φρ.) άνέβησαν είς 13,000 λ. ς·. (325,000 φρ.)· 
καί τά κέρδη άπό μηδενός ύψώθησαν είς 990 λιρ. στερ. 
(24,750 φρ.). Έξ έτη βραδύτερου, ήτοι ζατά τό 1856, 
έπρόζειτο περί μετοχικού κεφαλαίου 12,900 λ. ς·., περί 
ολικού ετησίου ποσού πράξεων 93,000 λ. ς·., περί κερ
δών 3,920 λ. ς-., ένώ κατά τό 1877 οί Σκαπανείς ήριθ- 
μούντο είς 8,900, διαθέτοντες μετοχικόν κεφάλαιον 
254,000 λ. ς-ερ. (6,350,000 φρ.), ένεργούντες πράξεις 
305,000 λ. ς-. (7,625,000 φρ.) καί διανεμόμενοι κέρδη 
51,000 λ. ς-. (1,275,000 φρ.).

Έν διαστήματι εικοσιν έτών (1857—1876) αΰτη μόνη 
ή Έταιρία έπραγματοποίησε κέρδη έν όλω 550,000 λ. ς-. 
(73,750,000 φρ.). «Τό μικρόν κατάστημα τού Road Lane, 
έξαζολουθεϊ ό προμνησθείς ιστορικός, διεζλαοώθη είς 
δεζατέσσαρας είδιζάς τοπικάς περιφερείας. "Εκαστον τών 
καταστημάτων τούτων είναι δεκάκις ωραιότερου τοϋ άρ- 
χικού, άπό πολλού δε ήδη χρόνου άντεζατέστη τοϋτο 
ύπό παμμεγέθους κεντρικής άποθήζης, τής οποίας απαι
τείται μία ώρα διά νά διατρέξη τις τά διάφορα τμήματα, 
ήτις κατέχει τήν ώραιοτεραν Οέσιν τής πόλεως και τής 
οποίας τό μέγιστον οικοδόμημα ύπερτερεϊ έν ταύτώ τοϋ 
τε Δημαρχείου ζαί τής ένοριαζής εκκλησίας. Εύρίσζει τις 
έν μεγάλην βιβλιοθήκην, τηλεσκόπια καί μικροσκό
πια, σχολεϊα δε καί παραδόσεις έπιστημονιζάς. Ό συν
εταιρισμός τών Σκαπανέων ζέκτηται ιδιοκτησίας καθ'ά
πασαν τήν πόλιν και πολλαί αύτής όοοί ζατεχονται ές 
οικιών οίκοδομηθεΐσών οιά μόνα τά μέλη της.»

Έκ τής αύτής ιστορικής πραγματείας πληροφορούμεθα 
ότι οί Σκαπανείς τής Rochdale άνίδρυσαν αλευρόμυλον 
καί ζατόπιν νηματουργείου ύπό τόν τύπον τής συνεργα
σίας, άλλ'ότι μετά παρέλευσιυ τινών έτών αί έπιχειρήσεις 
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αυται μετεστραφησαν ή διεστράφησαν είς κοινάς διά με
τοχών έταιρίας. Αϋτη έστιν ή χαρακτηριστική ιστορία 
πασών σχεοόν τών προσπαθειών τών συνεργατικών συν
εταιρισμών όπως γενώσι παραγωγεΐς. Ήδύνατο τις νά 
σκεφθή ότι αλευρόμυλος συνδυασμένος πρός μέγα μικρο- 
πωλικόν κατάστημα αλεύρων ήτον επιδεκτικός επιτυχίας, 
επίσης δε ότι νημ,ατοζλωστεΐον καΟιδρυμένον έν Rochdale 
διά τάς χρείας τών πελατών τής Rochdale οέν έφαίνετο 
έπιχείρησις αλόγιστος. Έν τούτοις βλέπει τις τί ό κ. 
Ilolyoakc διηγείται περί τής τύχης των, καί έν τή συνόδω 
τοΰ Glocester ή ιστορία τής αποτυχίας τών συνεργατικών 
εταιριών τής παραγωγής άνεπτύχθη καΟ’όλην τήν έκτα- 
σιν. Έκεΐ έδείχθη είδικώς ότι ή μεγάλη συνεργατική 
έταιρία τών ανθρακωρύχων United cooperative Coal Mining, 
έζησεν, ότι δε αί συνεργατικαΐ έταιρίαι παραγωγής τοΰ 
Lancashire καί τοΰ Yorkshire άνεστειλαν τάς έργασίας των, 
καί ότι αι έταιρίαι τών χονδρικών πωλήσεων, Wholesale 
Societies, δεν εϊχον σχεδόν ή τό τρίτον τών έργασιών, άς 
έμελλον νά εχωσιν, έάν αί μικροπωλικαί τής καταναλώ
σεως έταιρίαι ήγόραζον παρ' αύτών πάντα ών είχον 
χρείαν. Τό τελικόν λοιπόν συμπέρασμα τών συζητήσεων 
και τών δοκιμών τών τριάκοντα τούτων τελευταίων έτών 
είναι, ότι ουδόλως άπέληξαν αύται είς εφαρμογήν έν εύ- 
ρεια έκτάσει τοΰ συνεργατικού συστήματος έν τη παρα- 
7ω7ή’ τ^ν άπλούστατον λόγον οτι τό σύστημα τούτο 
δεν προσφέρει ή τουλάχιστον δεν ήδυνήθη μέχρι τοΰδε 
νά προσφέρη ικανά θέλγητρα είς τήν ευάριθμον ταύτην 
τάξιν τών ανθρώπων, τούς όποιους τά φυσικά των προ
τερήματα, ή νοημοσύνη, αί κεκτημέναι γνωριμία-, καί ή 
δραστηριότης καλοΰσιν είς τήν διεύθυνσιν τών μεγάλων 
βιομηχανικών ή έμπορικών επιχειρήσεων. Οί συνεργα
τικοί δέν δύνανται νά άποβάλωσι τήν ιδέαν ότι οί διευ- 
Ουνταί, καί αύτοί οί ικανότεροι καί ευτυχέστεροι, όφείλουσι 
νά έπαρκώνται είς τάς άμοιβάς ανώτερου τινός ύπαλλή- 

λου. Έν τούτοις έφ’όσον ή ανθρώπινος φύσις θέλει μένει 
ή αύτή, οί άνθρωποι ούτοι Οά προτιμώσι νά έργάζωνται 
δι’ίδιον αυτών λογαριασμόν μάλλον παρά νά ύποβάλλων- 
ται είς τόν μισθόν σωματείου κυμαινόμενου, δύσπιστου 
καί ώς έπί τό πλεϊστον συνισταμένου ύπό νέων επιπό
λαιων.

Κατά τήν Ιην Ίανουαρίου I87G ήριθμοΰντο καΟ’όλην 
τήν Μεγάλην Βρετανίαν 1,849 συνεργατικαΐ έταιρίαι έν 
ένεργεία, έξ ών 1,189 έν μόνη τή 'Αγγλία, οί δε άριθμοί 
ούτοι δεν διαφέρουσι σχεδόν, ώς φαίνεται, τών τοΰ 1878. 
Έπί τών 1,500 τούτων έταιριών, 1,170 έστειλαν εκθέσεις 
είς τό Συνέοριον τοΰ Glocester- ήρίθμουν αύται περίπου 
500,000 μέλη, κατεΐχον κεφάλαιον 5,000,000 λιρ. στερ. 
(125,000,000 φρ.) καί ώφειλον είτε πρός έαυτάς είτε 
πρός άλλους δανειστάς έν συνόλω 900,000 λιρ. στερλ. 
(22,500,000 φρ.). Ό νόμος άλλως τοΰ 1852 περί τών 
βιομηχανικών και τών προνοητικών έταιριών, όφειλόμε- 
νος κατά μέγα μέρος είς τάς έπιμόνους ένεργείας τοΰ 
μακαρίτου Slaney, άνακαινισθείς δέκα έτη βραδύτερου έπί 
εύρυτέρων βάσεων, έδωκε σοφώς είς τούς συνεταιρισμούς 
τούτους άπάσας σχεδόν τάς νομίμους ευκολίας, ών αύται 
έχουσιν ανάγκην ή τάς όποιας έπιζητοΰσι διά τήν το- 
ποθέτησιν τών κεφαλαίων ή τών αποταμιευμάτων αύτών.

Κατά τό 1864 άνεφάνη τό «Κατάστημα τής χονδρικής 
πωλήσεως», τούτέστιν αί μικροπωλικαί έταιρίαι μετεχέι- 
ρίσθησαν μέρος τοΰ κεφαλαίου των είς ιδρυσιν έν Man
chester έταιοίας χονδρικών πωλήσεων, άπό τής όποιας 
προετίθεντο τοΰ λοιπού νά προμηθεύωνται όσα έως τότε 
έλάμβανον παρ’ίδιωτικών καταστημάτων. Τό κατάστημα 
τούτο έμελλε μήτε νά παράγη μήτε νά κατασκευάζη· 
άλλ’ώς έν πάση άλλη τοιαύτη έπιχειρήσει έπρομηθεύετο 
τά προϊόντα του έν τή αγορά τή καλλιτέρα άμα και εύ- 
θυνοτέρα, έπραγματοποίει δε τά έαυτοΰ κέρδη μεταπω- 
λοΰν έπί τιμή ολίγον μεγαλειτέρα είς τάς μικροπωλικάς 



74 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

εταιρίας. Έν ένί λόγω τό κατάστημα τοΰτο ήτον απλώς 
χέντρον διανομής, τοΰ όποιου αί έταιρίαι ήσαν οί μέτοχοι 
ή οι συνεταίροι. Μετά τινα έτη άπό τής έν Αγγλία ίδρύ- 
σεως τοΰ καταστήματος τούτου, ίδρύθη έτερον έν Γλα- 
σκόβη τή φροντίδι τών Σκωτικών έταιριών. Άμφότερα 
έπί τοΰ όλου έπροόδευσαν, άλλ’έδεησε νά άγωνισθώσι 
κατά δυσχερείων διαρκών καί δεν έπαυσαν νά παραπο- 
νώνται ότι αί μικροπωλικαί έταιρίαι άποφεύγουσι νά 
συναλλάσσωνται μετ'αύτών έπί τώ λόγω, τώ λίαν κατα
πειστικό» άλλως, ότι έν τή άγορα. τή ελεύθερα χαί ανα
πεπταμένη είς τόν συναγωνισμόν εύρίσκουσιν αύται τό 
μέσον νά άγοράζωσι πραγματείας εύθηνοτέρας χαί καλ- 
λιτέρας. Έάν άληθεύη τοΰτο, άποδεικνύει έναργέστατα 
ότι εύθύς άμα τό συνεργατικόν σύστημα μετατοπισθή άπό 
τών μικροπωλιζών έργασιών είς τάς εύρείας έργασίας 
του μεγάλου έμπορίου, δεν δύναται νά ύποστή τήν πά
λην προς τά ισχυρότερα ελατήρια τά όποια ζωογονουσι 
τόν έλεύθερον συναγωνισμόν, τήν κρείσσονα πειθαρχίαν 
του καί τήν ύπερτέραν ικανότητά του.

Ό ακόλουθος πίνας δίδωσι διά τήν πενταετή περίοδον 
1871 —1876 τό σύνολον τών έργασιών είς λίρας στερ
λίνας, ένδεικνύμενον ύπό τής άςίας τών άγορασθεισών 
πραγματειών, ώς έπίσης καί τάς τρεχούσας δαπάνας, τό 
άποΟεματικόν κεφάλαιον ζαί τό παθητικόν τών συνεργα-
τικών έταιριών.

ΆγοοασΟεΤσαι Κεφάλαιον
"Ετη πραγματεϊαι Δαπάναι αποΟεαατικόν παθητικόν
1871 8,680,000 390,000 70,000 2,770,000
1872 10,180,000 550,000 90,000 3,010,000
1873 12,140,000 620,000 110,000 4,390,005
1874 14,900,000 680,000 120,000 4,980,000
1875 16,100,000 820,000 240,000 6,060,000

Βλέπει τις έντεΰΟ.εν ότι έν τ:ώ διαστήματι τών πέντε
έτών ή κίνησις τών έργασιών τ·ών έταιριών έδιπλασιάσθη
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καί ότι αί τρέχουσαι δαπάναι ηΰξησαν άναλόγως. Ώς 
πρός τά κέρδη αύτών καί τήν κίνησιν τοΰ ενεργητικού 
των ζατά τήν αύτήν περίοδον, παρίστανται ταΰτα ύπό 
τών ακολούθων αριθμών (είς λίρας στερλίνας).

1871 670,000 -5 3,020,000
1872 S’ 93 0,000 X

S"
4,120,000

1873 Ο- 1,100,000 4,900,000
1874 1,220,000 ο- ω 5,600,000
1875 1,320,000 6,900,000

Άναλύων τις τούς άριθμούς τούτους εύρίσκει πορίσματα 
άξια ιδιαιτέρας σημειώσεως, τά όποια δύνανται νά χρησι- 
μεύσωσιν ώς οδηγός τών περαιτέρω προσδοκιών έπί τοΰ έν 
γένει συνεργατικού συστήματος. Τά μερίσματα τά δια- 
νεμηθέντα είς τά μέλη τών έν λόγω αγγλικών έταιριών, 
άναλόγως τών αγορών αύτών ηύξήθησαν άπό 580,000 λ.ς·. 
ζατά τό 1871 είς 1,270,000 ζατά τό 1875, τό όποιον 
άποτελει πρόοδον λίαν άξιοσημείωτον ζαί συνάμα λίαν 
ενθαρρυντικήν. Αί τοποθετήσεις κεφαλαίων είς ακινήτους 

* κτήσεις, οίον οικίας καί γαίας, άνέβησαν άπό 930,000 
λίρ. στερ. τής πρώτης χρονολογίας είς 2,050,000 τής 
δευτέρας. Αί τοποθετήσεις κεφαλαίων παρά ταϊς άλλαις 
συνεργατικούς τής κπρονοίας» έταιρίαις, αί όποΐαι οέν 
άντεπροσώπευον ή 140,000 λ. ς·. κατά τό 1871, άνέβη
σαν μετά τέσσαρα έτη είς 670,000, καί κατά τό διάστημα 
τοΰτο τών πέντε έτών τό ενεργητικόν ηύςησεν έν όλω 
ζατά 4,000,000 περίπου.

Έπί τέλους ό ακόλουθος πίνας αφορά είς τούς έβδομή- 
κοντα ζυριωτέρους συνεργατικούς τής καταναλώσεως 
συνεταιρισμούς τής ‘Αγγλίας καί παριστα τόν άριθμόν 
τών μελών αύτών, τό μετοχικόν των κεφάλαιον καί τά 
κέρδη των είς δυο διαφόρους έποχάς, ήτοι ζατά τό 1873 
καί ζατά τό 1877. ΊΙ συγκριτική μελέτη τοΰ πίνακος 
τούτου δέν στερείται τινός ώφελείας :
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Αί έβδομήζοντα αύται έταιρίαι περιέχουσι τ'Κίο·> 
τρίτου τών έυ Αγγλία συνεργατικών εταιρισμών, 
δέ μεγάλαι έταιρίαι τής Rochdale, Manchester, Oldham,

ου
αί πέντε

Barnsley ζαί Leeds περιεΐχον αύται μόναι 50,000 μέλη 
έπί 178,000 τώυ συναποτελούντων έυ όλω τάς 70 έται
ρίας. Έυ γέυει δύναται τις εϊπεϊν, οτι ό συνεργατισμός 
εύδοκιμει χαί έξαπλοΰται πρό πάυτωυ έυ τοϊς πρός βορ- 
ράυ τοϋ Rugby διαμερίσμασιν.

Ό ετήσιος μέσος δρος τώυ άγορώυ (ή πωλήσεων), οστις 
άντεστοίχει καθ’έκαστου μέλος εις 34 λ. ς-. έυ έτει 1873, 
έλογίζετο μετά τέσσαρα έτη είς 31 μόυου λ. ς-. έπίσης 
δέ τά έτήσια μερίσματα ήλαττώθησαυ άπό 4 λ. ς·. καί 6 
σελίνια τό 1873, είς 3 λ. ς-. καί 16 σελ. τό 1877. Τό 
ζατά μέσου όρου μετοχικού κεφαλαίου τοΰ συνόλου μέν 
τώυ συνεργατικώυ έταιριώυ τής Μεγάλης Βρετανίας άνήρ- 
χετο δι’έζαστον μέλος αύτών έν έτει 18/4 είς 7 λ. ς-. 
τών είδιζώς δέ άνωτέρω προμνησθεισών 70 έταιριώυ 
άνήρχετο είς 12 λ. ς·. Πάυτες άλλως οί αριθμοί ούτοι, 
μεγάλοι ή μικροί, παριστώσι κεφάλαιον κεκτημένον διά 
νοημοσύνης, έργασίας καί έπιδεξιότητος, ήτοι κεφάλαιον 
έχον άπείρως μείζονα άξίαν διά τούς κατόχους αΰτοΰ καί 
τήν χώραν έπίσης άπό τό ποσόν τών 5 εκατομμυρίων λι
ρών στερλινών, είς δ έτησίως άνέρχεται, οσω άλλως στρογ
γυλός καί σεβάσμιος ζαί άν είναι ό άριθμός ούτος.

Τό γενικόν συμπέρασμα πάντων τούτων είναι ότι αί 
συνεργατικοί έταιρίαι τής Αγγλίας ζατά τά τριάζοντα 
τελευταία ταϋτα έτη έπήνεγκου μέγα καλόν είς τάς έρ- 
γατιζάς τάξεις, ένώ συγχρόνως προξενοϋσιν είς τό έθνος, 
έν συνόλω λαμβανόμενου πλεονεκτήματα ύψίστου διαφέ- 
ροντος, τόσου οικονομικά καί χρηματιστιζά όσον καί ηθι
κά. Άπέβησαν αί έταιρίαι αύται έκ τών μάλλον σπου
δαίων ζαί εύελπίδων δυνάμεων, άς άνέπτυξεν ό νεότερος 
πολιτισμός. Άλλ'ούτε ή ιστορία των ούτε ή πείρα τών 
αποτελεσμάτων αύτών μετέβαλον κατ'ούδέν, μέχρι τοϋδε 
τούλάχιστον, τήν Οέσιν του θεμελιώδους ζητήματος, έάν 
δηλαδή ή πρόοδος καί ή βελτίωσις τώυ νεωτέρων κοινω
νιών, αϊτινες έρείδονται έπί τής άρχής τής πλήρους
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έλευθερίας τοΰ προσώπου ζαί τοΰ πλήρους σεβασμού 
τών ατομικών δικαιωμάτων, δέον νά ζητηθώσιν έν τώ 
έλευθέρω συναγωνισμό) ή έν τω συνεργατισμό), έν άλ
λαις λέξεσιν έν τω άτομιζώ συμφέροντι ή έν τή αύτα- 
παρνήσει. Φόβος έν τούτοις ύπάρχει μή ή φωνή τής αύ- 
ταπαρνήσεως είναι έτι φωνή βοώσα έν τή έρήμω, ζαί μή 
ή διδασκαλία ύπέρ τής αυτοθυσίας μένει, όπως πάντοτε, 
άγονος, μεθ'όλα όσα άν είπωσιν έν τοίς συνεργατικοΐς 
συνεοριοις καί μεθ'όσας άν παρουσιάσωσι καταστατικός 
περί τοΰ συνεργατισμού καί τών αποτελεσμάτων αυτού.

Κ. ΖΛΝΟΣ.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ! ΕΛΕΓΧΟ! ΤΟΥ ΙΙΡΟΫΠΟΛΟΓΙ!ΜΟΪ

Έν όψει τής έξακολουθούσης ζαί τελευταίον δρο
μαίων προβαινούσης αύξήσεως τών δημοσίων έξόδων, δέν 
ευρίσκει τις παράδοξον ότι εκείνοι, ών αί προσπάθειαι 
είς το νά τηρήσωσι τάς δαπάνας ταύτας έντός μετριω- 
τερας έντάσεως άπεδείχθησαν ανωφελείς, συζητοΰσιν ήδη 
ζαί έκφράζουσιν αμφιβολίας ώς πρός τήν έπάρζειαν τοΰ 
ελέγχου, δν τό Κοινοβουλίου δύναται νά έξασζήση έπί τών 
προϋπολογισμών καί πρός τούτοις έπιθυμοΰσι νά ίδωσιν 
ετερα ζαί πλέον αποτελεσματικά μέσα, προβαλλόμενα 
ζατά τοΰ ό,τι Οεωροΰσιν ώς άσωτείαν ζαί αναλγησίαν τής 
κυβερνήσεως. Όρμωμένη έζ τοιούτων λόγων ζαί ένερ- 
γοΰσα τή είσηγήσει τοΰ κ. Βράϊτ ή έπιτροπή τοΰ «Κόβδεν 
Κλούβ» διέγραψε ζαί άπηύθυνεν είς πο?«.λά τών έν τώ 
έξωτεριζώ μελών αύτής σειράν ερωτήσεων, άφορωσών 
τους παρ’άλλοις έθνεσι παραδεδεγμένους τρόπους έξετά- 
σεως ζαί έλεγχου τών δαπανών τών προτεινομένων ύπό 
τής ’Εκτελεστικής Έξουσίας. Τά θέματα έπί τών οποίων 
έζητήθησαν πληροφορία', είσί τά έπόμενα :

Ιον. ΊΙ κυβέρνησις έν τή ένάρξει, ή έν έτέρα τινι ώρι- 

σμένη περιόδω τής συνόδου τοΰ Νομοθετικού Σώματος 
άναζοινοΐ έν λεπτομερεία τά άρθρα τών έξόδων διά τό 
τρέχον έτος, ή ζατά τίνα έτερον τρόπον φέρονται τοιαύ- 
ται προτάσεις δαπανών είς τήν Οεώρησιν τού Νομοθετικού 
Σώματος ;

2ον. Τά μέλη τού Νομοθετικού Σώματος συζητούσι τά 
προτεινόμενα άρθρα τών δαπανών έν γενική συνεδριάσει, 
ή λαμβάνονται μέτρα διά τού διορισμού επιτροπών ή 
άλλως πως, ϊνα έξετάσωσι τά προτεινόμενα άρθρα τών 
δαπανών ·,

3ον. Κατά τήν πρακτικήν τού Νομοθετικού Σώματος 
διαιρούνται τά προτεινόμενα έξοδα είς τά διάφορα κεφά
λαια τά παριστάνοντα τάς διαφόρους δημοσίας ύπηρεσίας 
καί αί τοιαϋται διακρίσεις τών δαπανών παραπέμπονται 
πρός έξέτασιν είς διαφόρους έπιτροπάς ;

4ον. Έάν τοιαύτη έξέτασις τών λεπτομερειών τών προ- 
τεινομένων δαπανών λάβη χώραν ύπό τής έπιτροπής, τής 
πρός τόν σκοπόν τούτον διοριζόμενης, αί αποφάσεις αύ
τής, αί άφορώσαι έλάττωσιν τινα τών δαπανών ύπόζεινται 
είς τήν άναθεώρησιν τής κυβερνήσεως ή τού όλου σώ
ματος ;

δον. Έάν τοιαϋται έπιτροπαί διορίζωνται ύπό τοΰ Νο
μοθετικού Σώματος, ποια μέτρα λαμβάνονται πρός έξασφά- 
λισιν τής έλευθέρας αύτών ένεργείας ·,

Gov. Έν ελλείψει διορισμού επιτροπών είσί παραδε
δεγμένα ύπό τοΰ Νομοθετικού Σώματος έτερα ειδικά μέτρα 
πρός περιορισμόν ή έλεγχον τών προτάσεων τής κυβερ
νήσεως περί τών Δημοσίων δαπανών ·,

"ον. Άπέοειξεν ή πείρα ότι ό τρόπος, δν ακολουθεί 
τό Νομοθετικόν Σώμα έν τή έξετάσει τών προτεινομένων 
άρθρων τών δαπανών διά τε τάς στρατιωτικός, τάς ναυ
τικός ή τάς πολιτικός ύπηρεσίας, έχει τό αποτέλεσμα νά 
μετριάση τά βάρη, τά προτεινόμενα ύπό τής κυβερνήσεως 
ή νά περιστείλη καταχρήσεις τής διοιζήσεως ;
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Έπί τών ερωτήσεων τούτων έλήφθησαν ήδη τινές απο
κρίσεις, μεταξύ δ’αύτών σπουδαιότερα είναι λίαν σαοής 
εκύεσις τοΰ χ. Λεοντος Σεϋ, τοΰ έπί τών Οικονομικών 
ύπουργοΰ τής Γαλλίας, περί τοΰ συστήματος τοΰ έλέγχου 
τοΰ παραδεδεγμένου έν τώ τόπω του. Ή πραγματεία τοΰ 
κ. Σεϋ είναι εκτεταμένη, άλλά τά έπόμενα είσί τά κυριώ
τερα αύτής.

Έν Γαλλία ό προϋπολογισμός εισάγεται πρό ένός 
περίπου έτους, ό προϋπολογισμός π. χ. τοΰ έπιόντος 
έτους έτεΟη έπί τής τραπεςης τής Βουλής τών αντιπρο
σώπων περί τά μέσα τοΰ τελευταίου Μαρτίου. Τό σχέ- 
διον τοΰ προϋπολογισμού αποτελεί λίαν ογκώδες κίτρινον 
βιβλίον, άντίτυπον τοΰ οποίου τίθεται έν ταΐς χερσίν 
έκαστου μέλους τοΰ Κοινοβουλίου. Τοσοΰτον λεπτολόγως 
εισέρχεται τούτο εις τά καθέκαστα, ώστε έν τω βιβλίω τοΰ 
έπομένου έτους,πληροΰνται ούχί όλιγώτεραι τών 1200 σε
λίδων έκ τής άπαριθμήσεως τών διαφόρων άρθρων τών 
έσόδων και τών έξόδων, τών τελευταίων παρις-ανομένων κε- 
χωρισμενως δι’έκάς-ην τών δημοσίων ύπηρεσιών περιπλέον 
περιέχει εισηγητικήν έκθεσιν τοΰ ύπουργοΰ τών Οικονο
μικών επί τοΰ προϋπολογισμού τοΰ έτους, καταστάσεις 
όλων τών εισπρακτέων φόρων, τελών καί δικαιωμάτων 
και τάς ποσότητας αϊτινες προσδοκάται ότι θά πραγματο- 
ποιηθώσι, σύγκρισιν τούτων όλων πρός τά τοΰ προηγου
μένου έτους και κατάστασιν όλων τών έκτάκτων έσόδων 
καί έςόδων. Οπως άπαντα τά είσαγόμενα είς τήν Συνέλευ- 
σιν νομοσχέοια, οΰτω καί ό προϋπολογισμός κατά πρώ
τον παραπεμπεται είς τά ένδεκα γραφεία ή έπιτροπάς, 
εις τά όποια κατά μήνα τό σώμα τούτο διαιρείται διά 
κληρωσεως. Εν τούτοις αί έπιτροπαί αύται δέν εισέρχον
ται είς συζήτησιν τινα άφορώσαν αύτόν, άλλά μόνον 
οιορίςουσι τρία έκ τών μελών αύτών πρός σχηματισμόν 
ειδικής τοΰ προϋπολογισμού έπιτροπής, ήτις οΰτω συν- 
ίσταται έκ τριάκοντα τριών μελών, καί ήτις έπιφορτίζεται

νά έξετάση καί συντάξη έκθεσιν έπί τών προτάσεων τής 
κυβερνήσεως. Τό πρώτον μέτρον τής έπιτροπής ταύτης 
τού προϋπολογισμού είναι νά ύποδιαιρεθή είς το- 
σαύτας ύποεπιτροπάς, οσαι ύπάρχουσι δημόσιαι ύπηρε- 
σίαι. Έκάστη ύποεπιτροπή άναλαμβάνει τούς λογαρια
σμούς μιας ύπηρεσίας, τούς όποιους έξετάζει καί ψηφίζει 
άρθρον πρός άρθρον, οσάκις οέ θεωρήση άναγκαΐον νά 
λάβη περισσοτέρας πληροφορίας έφ’οίουδήποτε. μέρους 
τών λογ/σμών, έχει τό δικαίωμα νά καλή ένώπιον της 
καί νά έξετάζη είτε τόν ύπουργόν τόν έπί κεφαλής τής 
ύπηρεσίας ταύτης ή οί,ονδήποτε έκ τών ύπαλλήλων αύ
τοϋ. Άφοϋ ή ύποεπιτροπή περαιώσή τάς έρεύνας της, 
ύποβάλλει έκθεσιν είς τήν κύριαν τοΰ προϋπολογισμού 
έπιτροπήν, καί αΰτη άκολούθως ύποβάλλει εχθεσιν έφ όλου 
τού προϋπολογισμού, ήτις τίθεται έπί τής τραπεςης τής 
Βουλής καί τυποΰται και διανέμεται είς τά μέλη αύτής. 
Μολαταύτα αί άποφάσεις τής έπί τοΰ προϋπολογισμού 
έπιτροπής, καίτοι καταρτιζόμενοι μετά τοσοΰτον ώριμους 
συζητήσεις, ούδαμώς είσίν υποχρεωτικά'.. Παρουσιάζονται 
απλώς ώς προτάσεις είς τήν συνέλευσιν, ήτις άφοΰ λάβη 
αύτάς, προχωρεί είς τήν δημοσίαν συζήτησιν έπι τών 
προϋπολογισθέντων, έν δε τή πορεία τής συςητησεως 
ταύτης α ή κυβέρνησις ένδεχόμενον νά έπιτύχη νά λάβη 
έν πλήρει συνελεύσει πιστώσεις, ών ή έπί τοΰ προϋπολο
γισμού έπιτροπή προέτεινε τήν άπαλειψιν», ή έξ άλλου 
ή Βουλή δύναται ν’άποφασίση κατά δαπάνης συστηθείσης 
ύπό τής έπιτροπής· Ό προϋπολογισμός, όπως γίνη όρι- 
στικώς δεκτός ύπό τής Βουλής τών άντιπροσώπων, παρα- 
πέμπεται είς τήν Γερουσίαν, είς τήν οποίαν ύποβάλλεται 
είς παρόμοιας διαδικασίας έρευναν, έκτός τοΰ ότι ή έπι 
τοΰ προϋπολογισμού έπιτροπή τής Γερουσίας σύγκειται 
έκ δέκα όκτώ μόνον μελών. Ώς πρός τήν έρώτησιν έάν 
τό σύστημα τούτο άπεδείχθη άποτελεσματικόν ή μή είς 
τόν περιορισμόν τών δαπανών, ό κ. Σεϋ άπαντα : α Τό 

ΕΤΟΣ 8—ΦΤΑ. 80—ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1880. 0. 
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σύστημα τό παραδεχθέν έν Γαλλία ύποβάλλει τήν κυβέρ- 
νησιν είς λίαν αποτελεσματικόν έλεγχον, καθ'όσον άφορα 
τήν άνάγκην καί τήν χρησιμότητα τών ζητουμένων πι
στώσεων. Άτυχώς, έν τούτοις, τά μέλη τοϋ κοινοβου
λίου έν Γαλλία δέν είναι ώς έν Αγγλία έστερημένα τοϋ 
δικαιώματος νά προτείνουν είτε διά προτάσεων είτε κατά 
τήν συζήτησιν νέα άρθρα δαπάνης ή αύξήσεως τών ψηφι- 
ζομένων. Τό δέ ίσοζύγιον, τό ύπό τής κυβερνήσεως προ- 
τεινόμενον, διατρέχει ουτω τόν κίνδυνον νά καταστραφή 
ύπ’αύτών τών προσώπων τών οποίων τό κύριον καθήκον 
ώφειλε νά είναι, τό νά χρησιμεύωσιν ώς φραγμός εις τά 
ύπουργεϊα είς τό άντικκείμενον τών δαπανών, καί ούχί 
νά ένισχύωσιν αύτά εις τό νά αύξάνωσι τούς προϋπολο
γισμούς των.

Ή αύτή μομφή κατά τοΰ γαλλικού συστήματος άπεδόθη 
υπό τοΰ κ. Φραγκεβίλ, οστις γράφει: « Πρέπει νά ση- 
μειωθή, ότι ή μεγάλη άρχή τοΰ Αγγλικού συντάγματος— 
ότι χρήματα δέν είναι δυνατόν νά ψηφίσθώσιυ ή χορηγίαι 
ν’αύξήσωσιν, άνευ ειδικής προτάσεως έκ μέρους τής κυ
βερνήσεως — δέν είναι παραδεδεγμένη ύπό τοΰ γαλλικοΰ 
νόμου, ώστε έκαστον μέλος έχει τό δικαίωμα νά προτείνη, 
ή δέ συνέλευσις τό δικαίωμα νά ψηφίζη οϊανδήποτε ποσό
τητα άρέσκεται άνευ περιορισμού. Ή δέ γνώμη αύτοΰ 
είναι ότι ή πορεία ήν Ακολουθεί ή συνέλευσις δέν έχει τό 
Αποτέ7.εσμα τής έλαττώσεως τών βαρών, τών προτεινο- 
μένων ύπό τής κυβερνήσεως, ή τοΰ περιορισμού τών 
καταχρήσεων τής διοικήσεως.»

Καθ'όσον Αφορά τήν πορείαν τής διαδικασίας τής παρα
δεδεγμένης έν Βελγίω, πληρεστάτας καί σπουδαίας λε
πτομέρειας παρέχει ό κ. Άδόλφος Δεμπωλιέ. Αυτόθι, ό 
νόμος απαιτεί, ινα ό προϋπολογισμός τίθηται έπί τής 
τραπέζης τής Βου7.ής τών Αντιπροσώπων ούχί βραδύτερου 
τής πρώτης Μαρτίου καί νά καταδεικνύη πάν άρθρον, 
άμφοτέρων τών τε τακτικών και έκτάκτων έσόδων καί 

έξόδων, δεικνύων συνάμα είδικώς καί έν λεπτομέρεια τάς 
ποσότητας τάς άπαιτουμένας παρ’έκάστης τών δημοσίων 
υπηρεσιών. Κατά πρώτον ό προϋπολογισμός παραπέμ- 
πεται εις τά έξ τμήματα, είς τά όποϊα ή Βου7,ή διαιρείται 
διά κληρώσεως έν άρχή έκάστου μηνός. "Εκαστον τών 
τμημάτων τούτων έχει τό δικαίωμα νά ύποδείξη βελ
τιώσεις καί νά προτείνη τήν άπόρριψιν άρθρων, ή νά προ
τείνη τήν προσθήκην νέων. Άφοΰ συνταχθή καί γίνη 
αποδεκτή ή έκθεσίς του, έκαστον τμήμα έκλέγει έν έκ τών 
μελών του όπως άποτελεσθή οΰτω εξαμελές κεντρικόν 
τμήμα, όπερ προεδρευόμενον ύπό τοΰ προέδρου τής Βου- 
λής έχει δικαίωμα νά διατάσση τήν έμφάνισιν οίουδήποτε 
έζ τών ύπουργών ή τών ύπαλλήλων του. Κατά πρώτον με
λετά τάς βελτιώσεις τάς προτεινομένας ύπό τών έξ τμημά
των, καί ακολούθως προχωρεί είς τήν συζήτησιν άρθρον 
πρός άρθρον τών κονδυλίων τού προϋπολογισμού, ζαί μετά 
τοΰτο αποφασίζει ποια έκ τών προταθεισών τυχόν ύπό 
τών τμημάτων βελτιώσεων πρέπει νά ύποστηριχθή. ’Έχει 
έπίσης τό δικαίωμα νά προτείνη νέας τροποποιήσεις, αί 
δέ όριστιζαί αποφάσεις του συσσωματοΰ νται έν έκθέσει, 
ήτις παρουσιάζεται είς τήν Βουλήν τών αντιπροσώπων, 
καί διανέμεται μεταξύ τών μελών. Τότε ακολουθεί ή δη
μοσία συζήτησις έν τή Βου7,ή τών Αντιπροσώπων, έν τή 
πορεία τής όποιας αί τροποποιήσεις, αί προταθείσαι ύπό 
τοΰ κεντρικού τμήματος, έξετάζονται καί όριστικώς γί
νονται άποδεκταί ή απορρίπτονται έν όλω ή έν μέρει. 
Μετά τό πέρας τής συζητήσεως έκαστον μέλος τής Βου
λής προσκα7^είται όνομαστικώς νά δώση τήν ψήφον του 
ύπέρ ή κατά τοΰ προϋπολογισμού, όπως όριστικώς κα- 
τηρτίσθη, έκαστον δέ μέλος μή Αποδεχόμενου αύτήν, 
οφείλει νά έκθέση τόν πρός τοΰτο λόγου. Μετά ταΰτα 
παραπέμπετε ό προϋπολογισμός είς τήν Γερουσίαν, ήτις 
έχει τό αύτό, όπερ καί ή Βουλή δικαίωμα ν'απόρριψη ή 
τροποποιήση οϊανδήποτε έκ τών προτάσεών της, άλλά δέν 
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δύναται όπως τό έτερον σώμα, νά προτείνη νέας δαπάνας 
ή πόρους έσόδων. ΊΙ Γερουσία παραπέμπει έπίσης τό 
νομοσχέδιον είς διαφόρους έπιτροπάς, άλλ’αί έργασίαι 
είσίν ώς έπί τό πλεϊστον τυπικοί, ζατά δε τάς παρελΟού- 
σας οεχατεσσαρας συνόδους ή άνω Βουλή ούδεμίαν έπέφε- 
ρεν άλλοίωσιν εις τάς ύποβληθείσας αύτη προτάσεις.

Κατά θεωρίαν λοιπόν λίαν έντελής έπιτήρησις τής ζυ- 
βερνήσεως είναι καθιερωμένη. Άλλ'όταν ό χ. Δεμπωλιέ 
φθάνη είς τήν πραχτιχήν ένέργειαν τοΰ συστήματος τού
του, έξομολογεϊται ότι, καθ' όσον αφορά τον περιορισμόν 
τών δαπανών, προδήλως άπέτυχεν. Αί δαπάναι ζατά τό 
1835 ήσαν 87,000,000 φράγκα, ένω κατά το 1875 
άνήλθον εις 256,000,000 φράγκα καί έξαζολουθοΰν όρ- 
μητιζώς σύξάνοντα. Άλλ'ό κ. Δεμπωλιέ φρονεί, ότι τό 
σύστημα άπέτυχε, διότι έν-κα τών πολιτικών περιστάσεων 
τοΰ Βε/.γίου, ούδέποτε προσηζόντως έδοκιμάσθη. Τόσον, 
άνισος καί δόλια είναι ή έζλογική διαίρεσις τοΰ Βελ
γίου ζαί τόσον μεγάλη ή έζλογική διαφθορά, ώστε 
μία μειοψηφία εκλογέων κατόρθωσε έπί έτη ν'άπο- 
στέλλη είς τήν Βουλήν ίσχυροτάτην πλειοψηφίαυ. Ή 
μειοψηφία αΰτη έχει πρός τούτοις αντίθετον προς τήν 
φειδώ συμφέρον. Έζ τών 115,000 εκλογέων τών εγ
γεγραμμένων είς τούς έζλογιζούς καταλόγους μόνο» 
90,000 ή 100,000 ψηφοφοροΰσιν, έκ τούτων δε 40,000 
μέχρι 50,000 είσι δημόσιοι υπάλληλοι, οϊτινες έχουσιν 
άμεσον συμφέρον είς τήν διατήρησ’.ν ή αύξησιν τών δια
φόρων υπηρεσιών. Όπως ήδη έχουσι τά πράγματα, έν 
ταΐς χερσί τών δημοσίων τούτων υπαλλήλων ζαί τών 
Ρωμαιοκαθολικών — οϊτινες κατά κανόνα ψηφίζουσι τυ- 
φλώς κατά τάς ύποδείξει; τώυ επισκόπων των — κεϊται 
κυρίως ή αντιπροσωπεία τής χώρας, οί δε αντιπρόσωποι 
άμφοτέρων τούτων τών τμημάτων υποστηρίζουσι τήν 
κυβέρνησιν, ένιστάμενοι έν τή Βουλή τών αντιπροσώ
πων ζατά πάσης οικονομίας, προβαλλόμενης υπό τοΰ 

κεντρικού τμήματος. Έν ίσότητι αντιπροσωπείας καί 
έκλογιζή γνησιότητι τό ένεστώς σύστημα, ώς ό χ. Δεμ
πωλιέ φρονεί, ήδύνατο νά ένεργήση έπωφελώς.

Ή πορεία τής διαδικασίας τής έν 'Ολλανδία παραδε
δεγμένης, ώς έκτίθεται ύπό τοΰ χαθηγητοΰ Βίσεριγγ, είναι 
σχεδόν όμοια τή άνωτέρω περιγραφείση. Ό προϋπολο
γισμός, οστις δέον νά ε’ναι πλήρης, λεπτομερής ζαί χω
ριστός δι’έκάστην ύπηρεσίαν, ύποβάλλεται ζατά πρώτον 
είς τά πέντε τμήματα τής Βουλής. Έκαστον τών τμη
μάτων τούτων μετά τήν συζήτησιν του, διορίζει ένα 
εισηγητήν, οί δέ πέντε είσηγηταί έξετάζουσι τάς τροπο
ποιήσεις τών διαφόρων τμημάτων καί παραδέχονται 
έκείνας, τάς οποίας νομίζουσιν άξίας ύποστηρίξεως. Αί 
αποφάσεις των άνακοινουνται είς τόν ύπουργόν τόν επι
φορτισμένο·/ τήν ύπηρεσίαν περί ής πρόκειται, ό δε 
υπουργός άπαντα, είτε ύποστηρίζων τάς άρχικάς του 
προτάσεις ή τροποποιώ·? αύτάς, ώς υποδεικνύεται, ή δέ 
Αλληλογραφία αΰτη τίθεται ένώπιον τοΰ Κοινοβουλίου. 
Ή δευτέρα Βουλή, ήτις είναι ελεύθερα νά έκτιμήση ζατά 
τό δο.κοΰν αύτή τάς προτάσεις τών εισηγητών καϊ πρός 
τούτοις οίκειοθελώς νά τροποποιήση καθ’οίουδήποτε τρό
πον τάς προτάσεις τής κυβερνήσεως, συζητεϊ τόν προϋπο
λογισμόν, όριστικώς δ’ούτος, μετά τήν δευτέραν Βου
λήν μεταβαίνει είς τήν πρώτην γενικήν Βουλήν τών 
Πολιτειών, ένθα έξετάζεται καί συζητεΐται κατά τόν αύτον 
τρόπον. Έν τούτοις έν τή ’Άνω Βουλή ούδεμία τροπο- 
ποίησις δύναται νά προταθή· ό καθηγητής Βίσεριγγ είναι 
γνώμης ότι «άναμφιβόλως αι διατυπώσεις αύται έσχον τό 
άποτέλεσμα όχι μόνον νά περιστέλλωσιν, άλλά καί νά 
προλαμβάνωσιν άπάσας τάς καταχρήσεις έν τή οικονομική 
ήμών διοικήσει.» Δέν προέλαβον, είναι αληθές, τήν με
γάλην αύξησιν τών έτησίων δαπανών κατά τά τελευταία 
25 έτη, άλλ’ή αύξησις αύτη «έλαβε χώραν τή πλήρει 
συναινέσει τής Γενικής Βουλής τών Πολιτειών ενίοτε δέ 
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χαι τή προτροπή αύτών. Καί αί μεγαλείτεραι δαπάναι 
επαρκώς καλύπτονται διά διηνεκώς αύξανομένων εισπρά
ξεων έχ διαφόρων πηγών, άνευ τής αύξήσεως τών βαρών 
τοΰ έθνους διά νέων φόρων.»

Ομοια διαβεβαίωσις δύναται, έν τούτοις, νά γίνη καί 
χαθ δσον άφορα τάς δαπάνας τής χώρας ταύτης, ή αύξη- 
σις τών όποιων έν τισιν ύπηρεσίαις εξεγείρει τοσαύτην 
δυσαρέσκειαν. Καί δύναται νά είναι αμφίβολον έάν, 
ύφ οίονδήποτε σύστημα, ή αύξησις τών δαπανών τόπου 
τινός οστις αύξάνει κατά τε τόν πληθυσμόν καί κατά τόν 
πλούτον, δύναται νά περισταλή. 'Γούτο πρό πάντων είναι 
βέβαιον, ότι είναι αδύνατον ώς πρός τήν ’Αγγλίαν νά 
ΧαΡαΧ®ή βαθεΐά τις χαί σταθερά γραμμή, είτε είς τά 70 
εκατομμύρια λιρ. στερλ., είτε είς τά 80,000,000 χαί νά 
δογματισθή εύλογως ότι πρός τό έν μέρος τής γραμ
μής ταύτης κεΐται ή οικονομία, πρός δέ τό έτερον ή 
σπατάλη. 'Γά έξοδα πρέπει νά κρίνωνται ούχί μόνον έκ 
τής ποιότητός των, άλλά χαί έκ τοΰ σκοποΰ των. Ύπάρ- 
Χει> μολαταύτα, είς έχείνους, οΐτινες δαπανώσι τοΰ άλλου 
λαοΰ τά χρήματα, τάσις τις πέραν τών ορίων τής άκρι- 
βοΰς οικονομίας, καί Οά ήτο άναμφιβόλως μέγα έθνικόν 
κέρδος, έάν ήδύνατο νά έφευρεθή μέθοδός τις, διά τής 
όποιας νά περιεστέλλετο τέλεον ή άσωτεία, τά δέ έξοδα 
τοΰ κράτους νά ύπεβάλλοντο είς τοσοϋτον αύστηρόν έλεγ
χον, ώστε ούδέποτε νά έπιτρέπηται αύξησις τών δημο
σίων βαρών, μέχρις ού ή άνάγκη αύτών, ή ή καταλλη- 
λότης έντελώς καταδειχθώσι. Έπιοιώκων τι πρός τοιαύτην 
τινά διεύθυνσιν ό Σύλλογος τοΰ αΚόβδεν-Κλούβ» πράττει 
έργον ώφέλιμον, καί άν τό ζήτημα τής μεταρρυθμίσεως 
τοΰ ίσχύοντος έν Αγγλία συστήματος ώρίμασεν, ή άχρι
βής συζήτησις του δύναται μεγάλως νά διευχολυνθή έχ τής 
γνώσεως τών ά/Λαχοΰ έν ένεργεία συστημάτων, ήτις έπι- 
τυγχάνει ήδη.

Γ. ΦΛΩΡΟΣ,

ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΝ.

Ληαοαιεΰομεν τάς έπομένας επί του ζητήματος της ενοιχιχσεως 

τών τελωνείων άνταλλαγείβας χατά τδ 1875 δύο επιστολές:

... Ή έπί τή βάσει άχριβοΰς χαί ώρισμένης δια- 
τιμήσεως καί έπαρκών έγγυήσεων, έξασφαλιζομένων διά 
διαρκούς έποπτείας όσον οΐόν τε άδεχάστου, ένοικίασις 
τών τελωνείων δέν είναι προτιμοτέρα τοΰ έν ίσχύϊ συστή
ματος, όπερ τό έμπόριον χαί τήν συγκοινωνίαν έξαρτά 
έκ τής αύθαιρεσίας, αισχροκέρδειας καί άγριότητος πεν- 
τηχονταδράχμων τελωνοφυλάκων ·,

Έπιτραπείτωσαν εξηγήσεις τινές πρός διασάφησιν 
τοΰ θέματος. Ότι μεν διά τοΰ συστήματος τής δι’άπο- 
χρωσών έγγυήσεων ένοικιάσεως έξασφαλίζονται τά συμ
φέροντα τοΰ δημοσίου είναι άναντίρρητον. Διά μόνου 
τοΰ συστήματος τούτου έφαρμόζεται ή άναμφισβήτητος 
άρχή, ότι τό Δημόσιον, ώς μή άμέσως άλλά διά τρίτων 
δια/ειριζόμενον είναι πάντοτε κακός καί είς εαυτόν έπι- 
ζήμιος διαχειριστής. Είναι πασίγνωστοι αί κλοπαί, αϊτι
νες έκ συνεννοήσεως μεταξύ έμπορων και τελωνών ή 
τελωνοφυλάκων γίνονται πρός ζημίαν τοΰ Δημοσίου με- 
γίστην. Πάντες οί έμποροι άναντιρρήτως κλέπτουσιν έξ 
άνάγκης, καθόσον άλλως άδυνατοΰσι μέν νά διαγωνισθώσι 
πρός τους κλέπτοντας, μυρία δέ προσκόμματα παρά τών 
τελωνειακών άρχών άπαντώσιν. Ούχί όπως σήμερον ένερ
γεϊται ή ένοικίασις τών δημοσίων προσόδων, άλλ’έπί τή 
βάσει άποχρωσών έγγυήσεων έν Άθήναις καί ενώπιον τών 
άνωτάτων Άρχών, τούτέστι τοΰ ύπουργοΰ τών Οικονο
μικών καί τών τοιούτων, ένοικίασις αίρει πάσαν τοιαύτην 
κατάχρησιν τοσούτω μάλλον, όσω ό διαγωνισμός περί 
τήν έ'νοικίασιν τοσούτω μεγάλου σχετιχώς ποσού, όσον
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εισπράττει έκαστον τελωνεϊον έτησίως, άναντιρρήτως θά 
προσελχύση τούς μεγαλειτέρους κεφαλαιούχους, καί Οά 
δώση αφορμήν καί είς ιδρυσιν έταιριών σπουδαίων.

’Εξεταστέου δμως τδ τοιοΰτον σύστημα σχετικώς προς 
τδ έμπόριον καί τήν συγκοινωνίαν. Τό τής ένοικιάσεως 
τών τελωνείων σύστημα ύπήρχεν, ώς γνωστόν, παρά Ρω- 
μαίοις. Τοσοϋτον καταθλιπτικδν διά τό έμπόριον καί τήν 
συγκοινωνίαν ήτο, ώστε προήλθεν ή αισχρά εκείνη σημα
σία τής λέξεως «τελώνης», οΐα παρά τοϊς Εύαγγελίοις 
άπαντά. Τοΰτο δέ έπήγασεν έκ τής έλλείψεως πρώτον 
ακριβούς καί ώρισμένης διατιμήσεως, δεύτερον άποχρωσών 
έκ τοϋ νόμου εγγυήσεων, καί τρίτον διαρκούς καί άδε- 
κάστου έποπτείας. Ένω σήμερον τδ ακριβές καί ώρισμέ
νον τής διατιμήσεως ύπάρχει ζαί δύναται νά τελειοποιηθή, 
άφ’έτέρου δε άποχρώσαι έκ τοΰ νόμου εγγυήσεις, κατόπιν 
τών ύγιών άρχών αιτινες έπικρατοΰσιν ώς πρός τήν Δημό
σιον οικονομίαν,καί κατόπιν τήςζαταπτώσεως τοΰ ολέθριου 
ταμιευτικού συστήματος, ύπάρχουσι καί δύνανται νά προσ- 
τεθώσι μείζονες· διαρκής δέ έποπτεία καί έλεγχος είναι ευ
χερέστατος ά) ώς έκ τής δημοσιογραφίας, καί πρό πάντων 
τής ίδρύσεως'Αρχήςτίνος έν έκάστω τελωνείω μετά ζατα).- 
λήλων προσόντων, έχούσης ικανήν μισθοδοσίαν καϊ έξ- 
ασφάλισιν θέσεως άπό πάσης αύθαιρεσίας, αστυνομικήν 
δέ ή δικαστικήν άυάλογον δικαιοδοσίαν, καί β’) ώς έκ 
τής άντιθέσεως τών συμφερόντων τοΰ έμ.πόρου καί τοΰ 
ένοικιαστοΰ. Προσέτι δε ό προσδιορισμός προσόντων 
τοιούτων, οΐα άπαιτοΰνται, δπως ό ένοικιαστής έπιγινώ- 
σκη τήν άρχήν, ότι τόσω μείζονα κέρδη δύναται νά εχη 
όσω μείζόνας ευκολίας παρέχει είς τό έμπόριον και τήν 
συγκοινωνίαν- ή άμιλλα δε, ήτις θά γεννηθή μεταξύ τών 
διαφόρων ένοικιαστών τών έζασταχοΰ τελωνείων, θά εχη 
έπίσης ευάρεστα αποτελέσματα. Έν πάση περιπτώσει 
αί δυσκολίαι, αιτινες σήμερον παρεμβάλλονται ύπό τών 
αγρίων εκείνων άνθρώπων, τών πεντηκονταδράχμων τε-
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λωνοφυλάκων, τών επίτηδες, όπως ώφεληθώσι μίαν ή δύο 
δραχμάς σχορπιζόντων τά ένδύματα καί πράγματα τών 
έπιβατών είς τάς οδούς, έπί τή προφάσει μήπως άναχα- 
λύψωσιν εμπόρευμά τι, χωρίς νά ύπάρχη άρχή τις πα
ρούσα πρός πρόληψιν καί τιμωρίαν, διά τοΰ κατά τοιοΰτον 
τινα τρόπου οΐος ό άνωτέρω συστήματος τής ένοικιάσεως, 
δέν θά ύπάρχωσιν.

Συνέπειαι δέ άγαθαί τοΰ συστήματος τούτου εσονται 
αί έξής : Πρώτον Οά έκλίπη ή άνάρμοστος έχείνη σχέσις 
τής Κυβερνήσεως πρός τόν πολίτην οΐα γευναται έχ τών 
εμπορικών δοσοληψιών, σχέσις ήτις πάντοτε είναι κατα
πιεστική πρός τόν πολίτην, καί έναντία τοΰ κυρίου τής 
Κυβερνήσεως σκοποΰ, του νά αίρη τά προσκόμματα, άτινα 
παρεμβάλλοντο είς τήν ευημερίαν τοΰ πολίτου, σκοποΰ, 
δστις καθ’ολοκληρίαν χατορθοΰται διά τοΰ συστήματος 
τής ένοικιάσεως τών τελωνείων, τής κυβερνήσεως λαμβα- 
νούσης τήν θέσιν κριτοΰ καί μεσίτου μεταξύ ένοικιαστοΰ 
καί πολίτου.

Δεύτερον θά ώφεληθή σπουδαίως τό έμπόριον, οπερ 
τά μέγιστα ζημιοΰται ώς έκ τής άνίσου θέσεως καί τοΰ 
αδυνάτου τοΰ διαγωνισμού μεταξύ τών έμπορων, άλλων 
μέν ύποβιβαζόυτων τήν τιμήν ώς κλεπτόντων, χαί έπο- 
μένως άρκουμένων είς δύο τοϊς ο ο κέρδος ή καί μηδέν 
έπί τής άξίας τοΰ πράγματος προστιθεμένου καί τοΰ τε
λωνειακού δασμοΰ, χωρίς νά καταβληθή ούτος, τών δε 
λοιπών μή δυναμένων νά άρκεσθώσιν είς τοσοϋτον μόνον 
κέρδος, διότι ζατέβαλον καί τόν τελωνειακόν δασμόν.

Τρίτον άνευ νέας φορολογίας καί άνευ αύξήσεως 
τών τελωνειακών δασμών θά αύξήσωσι κατά τούς έπιει- 
χεστέρους ύπολογισμούς άναντιρρήτως αί πρόσοδοι τών 
τελωνείων κατά 5 ή 6 έκατομμύρια καθόσον ύπάρχουσι 
πρόσφατα παραδείγματα, ώς τό τού έμπορου δστις 
άντί 700 φράγκων έπλήρωσε μόνον 70 δραχμάς. Τούτο 
δέ είναι τό έλάχιστον. "Απαν τό πλήθος τοΰτο τών τε-
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λωνοφυλάζων, ών οί πλεΐστοι οίκογενειάρχαι, εισερχό
μενοι είς τήν ύπηρεσίαν πενέστατοι εξέρχονται έξ αύτής 
τοκισταΐ καί ζτηματίαι. Έπίσης ή έπικερδεστέρα Θέσις 
είναι ή τοϋ τελώνου, τοϋ έλεγκτοϋ, τοϋ άποθηκαρίου. Τά 
αποτελέσματα δέ ταΰτα δέν παράγει ό μισθός, άλλ’ή 
καταχρησις. Ή έκ τής καταχρήσεως δμως ώφελεια τού
των αναγκαιως προϋποτίθησι τήν τών έμπορων, οΐτινες 
και έντεΰθεν ώφελοϋνται, καί έζ τών αγοραστών βεβαίως 
είς ούς έπιρρίπτουσι πάντοτε τό βάρος τών τελωνιακών 
δασμών.

Τέταρτον δύναται προσκαίρως τούλάχιστον νά άρθή 
πάσα φορολογία άπό τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας, 
καθόσον τό έκ τής φορολογίας τούτων ποσόν τών 9 εκα
τομμυρίων δύναται νά άναπληρωθή έζ τής αύξήσεως τών 
τελωνιακών εισοδημάτων καί τής οικονομίας, ήτις θά 
προέλθη έκ τής ζαταργήσεως τών παρουσών τελωνια- 
ζών άρχών, ζαί τοσούτων άλλων θέσεων, αΐτινες ύπάρ
χουσι κυρίως μέν πρός οικονομίαν προσώπων ζαί πίεσιν 
τοΰ λαοΰ, έπί προφάσει δέ τής βεβαιώσεως ζαί τής είσ- 
πράξεως τών έπί τής γεωργίας ζαί κτηνοτροφίας φόρων.

Πεμπτον δύναται νά έκλίπη τό τοσοϋτον πλήθος τών 
διοικητικών άρχών, αϊτινες ούτε ώς πρός τήν δημόσιον 
ύγείαν, ούτε ώς πρός τά δημόσια έργα πράττουσί τι, 
άλλ’ύπάρχουσι κυρίως μέν πρός οικονομίαν προσώπων 
και πιεσιν τοΰ λαοΰ, έπί προφάσει δέ τών άνωτέρω καί 
χαριν φορολογικών καί στρατολογικών τινων άσημάντων 
ενεργειών. Ούτω δέ νά μείνη ώς πρώτη καί τελευταία 
διοικητική ύποδιαίρεσις (ύπό έπιτήρησιν τινα τής δικα
στικής έξουσίας τακτοποιούμενης, ώς δει, ζαί πρό πάντων 
άνορθουμένων τών Ειρηνοδικείων διά τοΰ προσδιορισμού 
καταλλήλων προσόντων καί μισθοδοσίας ικανής καί διά 
έξασφαλίσεως τής θέσεως άπό τής αύθαιρεσίας καί ιδιο
τροπίας) ή δημοτική άρχή έχουσα έπίκουρον τό σώμα 
τοϋ μηχανικού μέν διά τά δημόσια έργα, τό σώμα τής 

χωροφυλακής τακτοποιούμενου, ώς δεϊ, διά τήν δημόσιον 
άσφάλειαν, καί τάς ύγειονομιζάς άρχάς καί έπιτροπάς διά 
τήν δημόσιον ύγείαν. Ή δέ τών έκλογών έπιστασία νά 
άνατεθή καθ’ολοκληρίαν τή δικαστική έξουσία, ήτις το
σοϋτον ωφέλιμος ώς πρός τοϋτο άπεδείχθη έκ πείρας.

Έκτον θά παύσωσιν αί έκτακτοι δαπάναι ή δύναται 
μετά τήν έξάλειψιν μάλιστα τής νά ληστείας έλαττωθή 
σπουδαίως ό στρατός, ούτινος τό πλεϊστον μέρος άσχο- 
λεϊται νϋν περί τήν εΐσπραξιν τών φόρων.

Έβδομον δέ δι’ό?νων τούτων θά προέλθη σπουδαία 
μέν οικονομία ώς πρός τά δημόσια έξοδα, ώστε καί οί 
ύλιχοί τοΰ έθνους πόροι νά προαχθώσι καί ή θέσις τών 
υπαλλήλων Οά βελτιωθή άναλόγως τών κοινωνικών άναγ- 
κών ζαί αί έθνιζαί δυνάμεις νά ένισχυθώσιν όπωσοΰν. 
Πρό πάντων δέ νά έκλίπη ή άφόρητος έκείνη πίεσις, ήν 
ένοικιαστής, είσπράκτωρ, άπαριθμητής, στρατιωτικόν άπό- 
σπασμα, είρηνοδίζης (οΐος ό ύπάρχων έβδομηκοντάδραχ- 
μος) έπαρχος, ταμίας, έφορος, νομάρχης, τελώνης, τελω- 
νοφύλαξ ζαί λοιποί έξασκοϋσιν έπί τοϋ ταλαιπώρου λαοϋ, 
Οά παύση ή Οεσιθηρία, Οά άρΟή ή έξάρτησις όλων τών 
συμφερόντων τοΰ πολίτου έκ τής έξουσίας, και ή εύθύνη 
πάσης Άρχής θά ζαταστή πραγματική.

Περιπλέον δέν δύναται νά έννοηθή είς τί χρησιμεύουσι 
τοσοϋτοι νομάρχαι, τοσοϋτοι έπαρχοι, τοσοϋτοι έφοροι, 
τοσοϋτοι ταμίαι, τοσοϋτοι τμηματάρχαι ζαί λοιποί ζαί 
λοιποί, πρός διοίζησιν ένός κράτους ζατά τήν έκτασιν καί 
τόν πληθυσμόν ούχί ίσον πρός ένα νομόν τής Γαλλίας, 
’ϊπέρ τής διοικήσεως δέ ταύτης έχει δαπανήσει τό έθνος 
πλέον τοϋ δισεκατομμυρίου δραχμών είς διάς-ημα 40 έτών, 
ζαί έπεβαρύνθη ζαί μέ χρέος 200,000,000 δραχμών, χω
ρίς ούτε ή συγκοινωνία νά βε)>τιωθή τό παράπαν, ούτε ή 
γεωργία ζαί ή κτηνοτροφία, ούτε αί ναυτικαί ζαί στρα- 
τιωτιζαί δυνάμεις, ένώ μαστίζεται μέν περιοδιζώς ύπό τής 
ληστείας κατέστη δς ενδημικόν νόσημα ή φυγοδιχία καί
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ή ζωοκλοπή. Πάντα ταϋτα βεβαίως δέν δύνανται νά 
έξαγνισθώσι διά τοϋ προτεινομένου συστήματος τής έ»/οι- 
κιάσεως τών τελωνείων. Άλλ’είναι αΰτη όπωςδήποτε μία 
άρχή χαϊ έν βήμα οΐχονομιχής τακτοποιήσεως πρός βελ- 
τίωσιν καϊ χαθοδήγησιν πρός τά πρόσω.

A. Α.

. . . Έπϊ τοΰ ζητήματος τής ένοικιάσεως τών τελω- 
νιακών δασμών, έφ’ού επιθυμείτε νά γνωρίζητε τήν έμήν 
γνώμην, παρατηρώ ότι τό σύστημα τούτο ήθελε παρα
βλάψει τούς τε έμπορους και τό Δημόσιον. Καί Ιδού πώς: 
Τά διάφορα τελωνεία τοΰ Κράτους δέν είναι δυνατόν νά 
ένοιχιασθώσιν εις έν χαι μόνον πρόσωπον επομένως ού
δέν ήθελε κωλύει τόν έτερον τών τελωνών τούτων νά 
έλκύη είς τήν περιφέρειαν του έμπορεύματα, τά όποια 
συνήθως ε’ισάγονται εϊς τό Κράτος δι'άλλου τελωνείου 
έλαττόνων κακοβούλως τούς νενομισμένους δασμούς πρός 
τόν σκοπόν νά εϊσπράξη τέλη έξ έμπορευμάτων, άτινα 
άνευ τής έλαττώσεως ταύτης ήθελον εϊσαχθή εϊς άλλην 
περιφέρειαν.

Βεβαίως ή ύπό τοϋ Δημοσίου είσπραξις είτε τοϋ έγ
γειου είτε τών τελών ιαχών δασμών συνεπάγεται παν- 
τοίας καταχρήσεις, άλλ’ή ένοικίασις δίδει χώραν εις 
καταπιέσεις τοϋ έμπορίου, και άναρτα τό ζήτημα τής 
έσωτέρας έπιβολής τών δασμών έκ τής Οελήσεως ένός 
Ιδιώτου.

"Άλλως δέ ό έν λόγω τελώνης γενόμενος έμπορος 
και είσάγων διάφορα έμπορεύματα ατελώνιστα ήθελε 
καταστρέφει τούς ύποβεβλημένους εϊς δασμόν έμπορους. 
Άφ’έτέρου δέ καϊ τό Δημόσιον θέλει πιθανώς ζημιωθή 
είσαγομένου είς τό Κράτος άλατος έκ τής αλλοδαπής.

Θέλει τις παρατηρήσει, ότι τά προειρημένα ατοπή
ματα προλαμβάνονται κατά μέγα μέρος διά τής έπιτηρή-
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σεως και εποπτειας τών οργάνων τής Κυβερνήσεως. 
Άλλ’άν τά όργανα ταϋτα κέκτηνται τά δύο προσόντα 
τής ίκανότητος καϊ τιμιότητος, διά τί άφαιρεϊτε άπό τάς 
χεΐρας αύτών τόν σπουδαϊον τοΰτον κλάδον τής δημο
σίας ύπηρεσίας, όπως τόν έμπιστευθήτε εις ένοικιαστάς 
κερδοσκόπους ς

Τελευταϊόν παρατηρώ, ότι δεν πρέπει βεβαίως νά 
άξιώμεν νά έφαρμόζωμεν παρ’ήμΐν παν ό,τι ύπάρχει έν 
τή άλλοδαπή· ούχ ήττον όμως άνευ άποδεδειγμένης ώφε
λείας δεν πρέπει καί νά παραδεχώμεθα συστήματα, τά 
όποϊα άποδοκιμάζουσιν έν γένει άπαντες οί πεπολιτισμέ- 

νοι λαοί.
Ελπίζω, ότι αί παρατηρήσεις αύται δέν θέλουσιν 

άπενθαρρύνει ύμάς εϊς τήν άναζήτησιν τοΰ καταλληλό
τερου συστήματος πρός περιστολήν τών διαπραττομένων 
όσηαέραι καταχρήσεων.

I. Σ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΑΙ.

Κατά τό άρθρον ΙΟΙ τοΰ νόμου περϊ δημοσίου λο
γιστικού καθ’έκαστον έτος οφείλει τό ύπουργεϊον τής 
Έκπαιδεύσεως, ίνα ύποβάλη εϊς τήν Βουλήν πίνακα λε
πτομερή τών δαπάναις 'ή? κυβερνήσεως διατηρουμένων 
έκπαιδευτικών καταστημάτων καϊ τών εϊς τά δημοτικά 
χορηγούμενων βοηθημάτων, οστις θέλει παριστάνει έν 
συνάψει τά καταβαλλόμενα παρά τής κυβερνήσεως έξοδα 
καϊ τόν αριθμόν τών εκπαιδευόμενων εϊς ταϋτα μαθητών. 
Πρός εφαρμογήν τής νομικής ταύτης δ·ατάςεως ύπέβαλε 
πρό τίνος εϊς τήν Βουλήν τό αρμόδιον ύπουργεϊον τάς 
έπομένας σχετικάς πληροφορίας, ές ών δυστυχώς έλλεί- 
πουσι τά κατά τάς δαπάνας, ώς πρός τάς όποιας έγένετο
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άτοπος συλλήβδην αναφορά είς τόν προϋπολογισμόν, 
άντί τής άπαιτουμένης ειδικής συνοπτικής μνείας έπί τών 
γενομένων πράγματι δαπανών. Όπωςδήποτε ιδού πώς 
έχουσι τά κατά τούς αριθμούς τών εκπαιδευτικών κατα
στημάτων, τών καθηγητών, τών διδασκάλων χαί τών μα
θητών :

Α'.—Πανεπιστήμιον. ΚαθηγηταίβΟ- φοιτηταί 1995.
Β.—Γυμνάσια. ’Αθηνών Ιον καθηγ. 10, μαθ. 300· 

2ον καθ. 9, μαθ. 253· 3ον καθ. 8, μαθ. 224. Χαλκίδος 
καθ. 7, μαθ. 158. Λαμίας χαθ. 7, μαθ. 89. Μεσολογγίου 
καθ. 7, μαθ. 93. Πατρών χαθ. 8, μαθ. 310. Τριπόλεως 
καθ. 7, μαθ. 154. Σπάρτης χαθ. 7, μαθ. 130. Καλαμών 
καθ. 7, μαθ. 213. Ναυπλίου χαθ. 7, μαθ. 133. Κορίνθου 
καθ. 7, μαθ. 92. Σύρου χαθ. 6, μαθ. 190. Κερκύρας καθ. 
8, μαθ. 143. Κεφαλληνίας χαθ. 7, μαθ. 94. Ζακύνθου 
καθ. 7, μαθ. 96.

Γ ·—Σχολαρχεία έχοντα τάξεις 3 έκαστον. ’Αθηνών 
Ιον διδάσκαλοι 5, μαθηται 117- 2ον διδ. 6, μαθ. 197· 3ον 
διδ. 7, μαθ. 94· 4ον διδ. 6, μαθ. 137. Καλαμών διδ. 6, 
μαθ. 190. Πειραιώς διδ. 4, μαθ. 159. Αίγιου διδ. 4 μαθ. 
197. Ναυπλίου διδ. 4, μαθ. 188. Σπάρτης διδ. 4. μαθ. 
28/. Ανά τρεις οέ διδασκάλους τά σχολαρχεία : Μεγά
ρων μαθηται 51. Θηβών μαθ. 132. Λεβαδείας μαθ. 101. 
Χαλκίδος μαθ. 200. Ξηροχωρίου μαθ. 89. Καρυστίας 
μαθ. 89. Κύμης μαθ. 130. Σκοπέλου μαθ. 35. Μεσολογ
γίου μαθ. 100. Ναύπακτού μαθ. 50. ’Αγρίνιου μαθ. 79. 
Λαμίας μαθ. 141. Άμφίσσης μαθ. 125. Γαλαξειδίου μαθ. 
77. Αταλάντης μαθ. 78. “Αργους μαθηται 112. Κορίν
θου μαθ. 130. Τρικάλων μαθ. 74. Ύρας μαθ. 49. Πόρου 
μαθ. 35. Σπετσών μαθ. 60. Κυθήρων μαθ. 25. Πατρών 
1ον μαθ. 167 καί 2ον μαθ. 147. Πύργου μαθ. 232. Κα
λαβρύτων μαθ. 49. Μεσήνης μαθ. 128. Έράνης (οί δύο 
διδάσκαλοι πληρόνονται ύπό τοΰ δήμου) μαθ. 91. Κυπα
ρισσίας μαθ. 66. Άνδριτσαίνης μαθ. 61. Μελιγαλδ μαθ. 

146. Θούριας μαθ. 75. Τριπόλεως Ιον μαθ. 154· 2ον 
173. Λεωνιδίου μαθ. 54. “Αστρους (ό εις διδάσκαλος 
πληρόνεται έκ κληροδοτήματος) μαθ. 24. Δημιτσάνης 
μαθ. 65. Καρυταίνης μαθ. 42. Βυτίνης μαθ. 61. Σινάνου 
μαθ. 35. Μολάων μαθ. 46. Γυθείου 120. Σύρου Ιον μαθ. 
183· 2ον μαθ· 137. Μυκώνου μαθ. 44. Κέας μαθ. 35. 
Μήλου μαθ. 32. Σίφνου μαθ. 64. “Ανδρου (ό εις πληρόνε
ται έκ κληροδοτήματος τοϋ Ίεραπόλεως) μαθ. 153. Νάξου 
μαθ. 70. Θήρας μαθ. 53. Κερκύρας μαθ. 103. Λευκάδος 
μαθ. 82. Παξών μαθ. 21. ’Αργοστολιού μαθ. 130. Ιθά
κης μαθ. 55. Ληξουρίου μαθ. 98. Ζακύνθου μαθ. 161. 
Άνά δύο δέ διδασκάλους τά σχολαρχεία Βονίτσης μαθ. 
10. Αιδορικίου μαθ. 18. Κρανιδίου μαθ. 47. Δίβρης μαθ. 
35. Κορώνης μαθ. 26. Πύλου μαθ. 31. Κορθίου (ό εις 
πληρόνεται έκ τοϋ κληροδοτήματος Ίεραπόλεως) μαθ. 
59. Μακρυωτίκων μαθ. 19. Σκιάθου διδ. I, μαθ. 17.

Δ'.—Ελληνικά Σχολεία. Άνά τρεις διδασκάλους 
τά έξής : Κραβασαρά μαθ. 34. Λαγχαδ ων μαθ. 90. Ά- 
ρεοπόλεως μαθ. 51.—Άνά δύο διδασκάλους τά έξής : Κο- 
ρωπίου μαθ. 44. Αίγίνης μαθ. 48. Σκύρου μαθ. 22. Αλι- 
βερίου μαθ. 31. Καρπενησιού μαθ. 36. Ύπατης μαθ. 31. 
Δαδίου μαθ. 48. Ποταμού Κυθήρων μαθ. 24. Ακρατας 
(ό εις διδάσκαλος πληρόνεται ύπό τής κοινότητος) μαθ. 
28. Λεχαινών μαθ. 21. Δερβιτσελεπή μαθ. 24. Σοποτοΰ 
μαθ. 30. Αεβιδίου μαθ. 32. Κοντοβαζαίνης μαθ. 31. 
Βαμβαζοϋ μαθ. 35. Τήνου μαθ. 17. Πάρου μαθ. 18. Τρα- 
γαίας μαθ. 42. Άμοργοϋ (ό εις διδάσκαλος πληρόνεται 
ύπό τής Μονής Χοζοβιωτίτσης) μαθ. 37. Καστελάνου 
μαθ. 25. Μεσοβουνίων μαθ. 18. — Άνά ένα διδάσκαλον 
τά έξής : Κερατέας μαθ. 8. Σαλαμίνας μαθ. 20. Μάνδρας 
μαθ. 12. Άραχώβης μαθ. 20. Στενής μαθ. 6. Λίμνης μαθ. 
9. Άγιας “Αννης μαθ. 6. Αίτωλικοΰ μαθ. 22. Πλατάνου 
μαθ. 17. Κεφαλοβρύσου μαθ. 11. Άστακοϋ μαθ. 13. 
Φουρνά μαθ. 12. Κερασόβου μαθ. 13. Πρωσσοϋ (τό ήμι-
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συ τής δαπάνης π)<ηρόνεται ύπό τής Μονής ΠρωσσοΟ) μαθ. 
28. Κρικέλου μαθ. 13. Νέας Μιζέλης μαθ. 12. Άγδ 
Σπερχειάδος μαθ. 14. Μαρτίνου μαθ. 10. Μώλου μαθ. 6. 
Δούκα μαθ. 18. Γαστούνης μαθ. 4. Μαζείχων μαθ. 14. 
Μεθώνης μαθ. 8. Βώλακος μαθ. 12. Άνδρούσης μαθ. 28. 
Καλτεζών μαθ. 13. Άγιου Πέτρου μάβ. 15. Άγιου Άν- 
δρέα μαθ. 5. Καστρίου μαθ. 10. Βυζικίου μαθ. 16. Βαλ- 
τεσινίκου μαθ. 23. Στεμνίτσης μαθ. 26. Ζατούνης μαθ. 
13· "Ισσαρη μαθ. 24. Εύρυσθένων μαθ. 23. Καστανέας 
μαθ. 19. Χρυσάφων μαθ. 22. Λεβεστόβων μαθ. 21. Μο- 
νεμβασίας μαθ. 11. Κάμπου μαθ- 12. Πλάτσας μαθ. 14. 
Καρδαμύλης μαθ. 8. Κύττης μαθ. 12. Κότρωνος μαθ. 24. 
Κύθνου μαθ. 20. Σερίφου μαθ. 13. Πανέρμου μαθ. 12. 
Φολεγάνδρου μαθ. 11. Γαυρ’ιου μαθ. 10. 'ϊρίας μαθ. 16. 
Καλλίστης μαθ. 22. "Ιας μαθ. 20. Άγροΰ "Ορους μαθ. 
10. Άγιων Θεοδώρων μαθ. 6. Αΐγιαλοϋ Σάμης μαθ. 8·

Ε'. — Ναυτικά Σχολεία. Άνά ένα διδάσκαλον τά 
έξής: Γαλαξειδίου μαθ. 14. "Ύδρας μαθ. 17. Σπετσών 
μαθ. 6. Αργοστολιού μαθ. 16. Σύρου μαθ. 5.

ΣΤ'. — Εκπαιδευτικά καταστήματα έξ ιδιαι
τέρων πόρων. Γυμνάσιου Βαρβακείου έν ΆΟήναις καθ. 
17, μαθ. 356. Γυμνάσια: Πειραιώς καθ. 7, μαθ. 139 (συν
δρομή δημοσία δραχ. 6,000). Πύργου (συνδρομή δημοσία 
δρ. 4,000) καθ. 6, μαθ. 127. Αίγιου καθ. 6, μαθ. 114. 
Λευκάδος (συνδρομή δημοσία δρ. 6,000) καθ. 4, μαθ. 34. 
Πετρίτσειος Σχολή (συνδρομή δημοσία δρ. 1,000) καθ. 3, 
μαθ. 82. Σχολαρχείου Βαρβακείου Ιον διδ. 8, μαθ. 182· 
2ον διδ. 6, μαθ. 118. Ελληνικά Σχολεία : Κερτέζης διδ. 
1, μαθ. 13. Τσερνίτζης διδ. 2, μαθ. 19, Γαργαλιάνων 
διδ. 2, μαθ. 40. Φλεσιάδος διδ. 1, μαθ. 12. Ζαχόλης 
διδ. 1, μαθ. 17. "Ιου διδ. 2, μαθ. 13. Πεσσάδων διδ. 2, 
μαθ. 14. Λειβαρτζίσυ διδ. I, μαθ. 17.


