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ΔΙΑΧΟΜΠ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΙΙΜΑΤΟΣ ΤΙΙΣ KOIWIAS
ΜΕΤΑΞΓ ΤΏΝ ΜΕΛΏΝ ΑΥΤΗΣ.

Εάν άναλύσωμεν όλα τά όργανα τής παραγωγής άπό 
τών μάλλον περιπεπλεγμένων μέχρι τών μάλλον απλών, 
παρα-ηρούμεν ο τι ή εργασία δίδει τήν αρχικήν κίνησιν 
αύτών. Είναι αγρός έρημος, τον όποιον ή εργασία ζωο
ποιεί εις παραγωγήν τροφίμων. Πριν ή εργασία δημιουρ- 
γηση και ή φειδι'ο άποταμιεύση. κεφάλαια δεν ύπήρχον. 
Απανταχού αναφαίνεται ό άνθρωπος <ί>ς τό πρώτον ελα

τήριου τής παραγωγής. Καί ό φυσικός λεγόμενος πλού
τος, διά τού όποιου ό ήμέτερος πλανήτης έπροίκίσθη υπό 
τοϋ Πλάστου, ανάγκην έχει τής εργασίας ίυα θέση τά 
εφόδιά του εις τήν διάΟεσιν τού ανθρώπου. Γη, κεφάλαιον 
καί εργασία είναι τρεις αιώνιοι παράγοντες, οιτινες ύπό 
τήν διεύθυνσιυ του τελευταίου καθιστώσι τήν ποικιλίαν 
τών οικονομικών φαινομένων τής εθνικής ζωής καί προ- 
σαρμόζουσι τάς ανάγκας αύτής πρός τά μέσα της.

Κατ’ακρίβειαν τόσον ή νή όσον και τό κεοάλαιον είναι 
μάλλον όργανα τού ανθρώπου. "Οπως τό εργοστάσιου, 
όπερ είναι κεφάλαιον εις μηχανάς, εργαλεία κλπ. μετα- 
πεποιημένον, τίθεται εις κίνησιν κατά τούς παραγωγικούς 
του ανθρώπου σκοπούς, τοιουτοτρόπως καί ή γή, σύνολον 
ούσα φυσικών δυνάμεων, τίθεται εις κίνησιν κατά σχε
τικούς τού ανθρώπου σκοπούς. ‘Αλλά συμβαίνει ότι καί 
τό κεφάλαιον αύτό αναμιγνύεται μετά τής γης εις τοιοϋ- 
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του βαθμόν, ώστε άυέοικτος καθίσταται ό διαχωρισμός 
τω·;. ώς π.χ. έπί άποξηράυσεως, λιπάνσεως καί λοιπών 
παγίων εις καλλιέργειαν τής γής έργων. Τότε όπως ή 
δύναμις τοΰ έργοστασίου είναι άποτέλεσμα άρχαιοτέρας 
εργασίας του ανθρώπου, οστις έξ ύπαρχής τό έδημιούρ- 
γησεν, οΰτω καί ή παραγωγική δύναμις τής γής οφείλεται 
είς τήν καταβληθεΐσαν εκείνην έργασίαν τοΰ ανθρώπου, 
ήτις ήλευθέρωσε τήν γονιμότητα τού έδάφους έζ τής 
επιρροής τών στοιχείων τής έρημώσεως, τά όποια προη
γουμένως τό έκυρίευον. Έν γένει ό άνθρωπος συνδυάζει 
τάς ύφεστώσας δυνάμεις, δίδει εις αύτάς τήν διεύΟυνσιν, 
τάς ώθεϊ πρός τά εμπρός, έξάγωυ αύτάς έζ τής αδρά
νειας, ζαί αντλεί τά αποτελέσματα τής κινήσεως. τήν 
όποιαν τό πνεΰμα του δίδει είς την πέριξ αύτοϋ ύλην. Ό 
ειπών ούτως, οτι ό άνθρωπος έπλάσθη κατ'είζόνα Θεού 
καί όμοίωσιν, είχεν έξόχως ύπ’όψιν τήν τοιαύτην δημιουρ
γικότητα αύτοϋ.

Τά κατά μέρος αποτελέσματα ταϋτα τής παραγωγικής 
τοΰ άνθρώπου ένεργείας άποτελούσι τό σύνολον τοΰ κοινω
νικού εισοδήματος, τό όποιον κατά πρώτην τινά έποψιν 
διανέμονται οί παντός είδους ιδιόκτητα»., ό κύριος ήτοι τής 
γής, ό κύριος τοΰ κεφαλαίου ζαί ό κύριος τής εργασίας. 
'Υπάρχει έν τούτοις γενικωτέρα τις ζατάταξις τής διανο
μής ταύτης τοΰ έθνιζοΰ εισοδήματος, άξία ιδιαιτέρας με
λέτης. Κατ’ούσίαν έν έκάστω. ένιαυτώ πρόκειται περί 
κοινωνικής περιουσίας προΰπαρχούσης ζαί κοινωνικής 
περιουσίας έν τώ δημιουργεϊσθαι ούσης. Άφαιρούντες τήν 
πρώτην έκ τοΰ γενικού αθροίσματος τής παραγωγής, μένει 
ή δευτέρα, ήτις χρησιμεύει άφ’ένός μεν είς τήν πληρωμήν 
τής άξίας, ήν έχει ή χρήσις τών Αντικειμένων τά όποια 
οι κύριοι τών γαιών καί οί κύριοι τών κεφαλαίων δίδου- 
σιν είς τό γενικόν τής κοινωνίας εργοστάσιου, άφ'έτέρου 
οε εις τήν συντήρησιν τών παρεχοντων την εργασίαν των 
προς έπιτευξιν τοΰ κοινωνικού εισοδήματος. Τό πρώτον μέ

ρος είναι κέρδος τοϋ άποτεταμιευμένου ήδη πλούτου, τό 
δεύτερον είναι ή δύναμις τής έργασίας ό,τι τούτέστι δίδε
ται είς αντάλλαγμα αύτής δια τήν συντήρησιν τών εργα
ζομένων. Είναι περίεργος ό αγών, οστις ύφίσταται κατά 
τόν προσδιορισμόν τών δύο τούτων μερίδων. Ή τάξις τών 
γαιοκτητών και τών κεφαλαιούχων ζητεί τά πλείονα, διά 
οέ τήν τάςιν τώυ έργατών τό ζήτημα περιορίζεται πώς 
μόνον δύνανται ούτοι νά κρατώσι τήν φλόγα τής ζωής 
άνημένην έν έαυτοΐς όπως χρησιμεύωσι. Δυνατόν και οί 
γαιοκτήται και οί κεφαλαιούχοι έκ μικρών εισοδημάτων 
μόλις νά άποζώσιν. “Οταν όμως δεδομένος αγρός καί δεδο
μένο·; κεφάλαιο·; άρκώσιν ί'να διατηρώσιν αργόν τόν κύριόν 
των, δεν δύναται νά κλαύση τις αύτον διά τήν οικονομι
κήν ές αύτών στενοχώριαν του. Αλλη είναι ή θέσις τοϋ 
μηδέν έχοντος έκτός τών βραχιόνων

‘Η μεταξύ τών πλουσίων καί τώυ πενήτων διανομή τοΰ 
κοινωνικού εισοδήματος παρέχει μιαν έποψιν ιδιαιτέρως 
άξιομνημόνευτον. "Οσον μείζονα μερίδα τού εισοδήματος 
τούτου είσπράττουσιυ οί πλούσιοι, τόσον τρέχει μείζονα 
κίνδυνον ή τάξις τών πενήτων έκ τοϋ τρόπου καθ’ου δια
χειρίζονται οί πλούσιοι τά εισοδήματα αύτών- διότι έάν 
οί πλούσιοι είναι άσωτοι και έάν καταβροχθίζωσι όλου τό 
εισόδημά των, έάν καταβροχθίζωσι και τήν πηγήν βαθμη
δόν αύτοϋ, τότε αί παλαιαί δεξαμεναί τού κοινωνικού 
πλούτου εξατμίζονται χωρίς το ύδωρ αύτών νά άνανεοϋ- 
ται. Αρκεί νά άναλογισθή τις τήν έκτασιν τού φαινομένου 
τούτου, ίνα κρίυη περί τού μεγέθους τοϋ κίνδυνου, δν ή 
εργατική κοινωνία διατρέχει, έμπιπτόντων τών μεγάλων 
εισοδημάτων αύτής είς τοιούτου είδους καταβόθρας. Τότε 
ή ξένη κατανάλωσις κατισχύει τής ιθαγενούς, αί ξένα», 
ήδοναϊ ύποσκελίζουσι τάς εγχωρίους καί δέν εργάζεται 
τό έθνος είμή διά τούς παραγωγούς τής ά/,λοοαπής, μέ- 
χρις ού τό έγκαταλείψωσιν ούτοι είς τόν νέου κύκλον, τόν 
όποιον ή οικονομία του αναγκάζεται να διατρέξη άρχομένη
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πάλιν εζ μικρών, διότι τών μεγάλων χαχίστηυ χρήσιν 
έπριήσατο.

II μέση τάςις ίσταται σωτήριο; φραγμός ζατά τοιαύ
της τοΰ κοινωνικού εισοδήματος διαστροφής. Μαχαρία 
ή κοινωνία, ζαθ ήν ή μέση κοινωνική τάςις αναπτύσσεται 
ζαι έμπεδοΰται, οιοτι άποτελει αύτη τήν σωστικήν στάθ
μην τοΰ ολον εθνικού οίζοδομήυ.ατος. Καθώς έλεγε·/ ό 
Ι’ουσσώ, ούδείς πο/.ίτη; δεν πρέπει νά είναι τοσον πλού
σιος ώστε νά άγορα,η τού; άλλους, ζαι ούδείς πολίτης 
τοσον πτωχό; ώστε νά άναγζάζηται νά πωληθή.

Έάν ύπό τεχνιζωτέραν έννοιαν μελετησωμεν τήν διανο
μήν τοϋ κοινωνικού εισοδήματος. παρατηροΰμεν οτι ένερ- 
γείται αύτη διά μέσου τών επιχειρηματιών. ΙΙροζειται περί 
γής; Ο καλλιεργητής αύτή; πρεπει να εύρη έν τώ εισό
δημα-· της τούς ζαταβληθέυτας σπόρου; τήν τροφήν τής οι
κογένειας του ζαι τών έργατών του. την εις τον κύριον τής 
γης πληρωτέαν πρόσοδον, τού; τόκους ζαί τό χρεωλύσιον 
των κεφαλαίων, τά όποια έδαπάνησε/ εί; τήν καλλιέργειαν, 
ζαι τέλος τού; φορους, ού; έπλήρωσεν είς τήν γενικήν 
ζαί τήν επιτόπιο·/ διοίζησ-.ν ·.— Πρόκειται περί έργο- 
στασίου ; Ο βιομήχανος πρεπει νά εύρη έν τώ είσοδή- 
ματι αυτοϋ τάς πρώτα; υλας, άς μετεσχημάτισε, τά 
ημερομίσθια τών έργατών του ζαι τήν άξίαν τής έαυτοϋ 
έργασία;. τούς τοζους ζαι τό χρεωλύσιον τών δαπανη- 
Οέντων εί; πάγια έργα κεφαλαίων καθώς και τά χρησι- 
μοποιηΟεντα εν τω εργοστάσιο) ζυζλοφοροϋντα ζεοά/,αια 
αύτοΰ. τέλος τους φορους διά τήν κεντρικήν ζαι δημο- 
τιζήν διοίζησί). — ΊΙ άπαρίΟμησι; αύτη είναι ενδεικτική 
εν τή ποικιλία τών διαφόρων κο-νωνικών έργων ζατά 
τά οποία ο επιχειρηματίας, μεγα; ή μικρός, λειτουργεί, 
χρησιμευων ώ; προνοητική χειρ, ήτις δίδει έκάστω τό 
ζατά συμφωνίαν πρέπον. Μακαρία ή κοινών α, ζαθ’ήν οι 
επιχειρηματία-. διανέμουσι ζαι τό -ατά δικαιοσύνην αρ
μονικόν !

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΙΑΙΙΡΟΛΙΌΜΟΙ.

Ύπό τόν τίτλον τούτον έπραγματεύΟη έσχάτως τό 
ειδικόν περιοδικόν « Σιδηροδρομικά Νεα » (The Railway 
News φυλ. 860) ενδιαφέρουσα·/ μελέτην έπί τών σκοπών 
καί τών άποτελεσμάτων τή; Ελληνικής σιδηροδρομίας 
σχετικώς πρός τήν λύσιν τοϋ εκκρεμούς Ελληνοτουρκικού 
ζητήματος.

Τό μικρόν, λέγουσι τά «Σιδηροδρομικά Νεα», βασιλείου 
τής Ελλάδος έμεινε μέχρι τοΰδε έκτος τοΰ σιδηροδρομικού 
τής Εύρώπης κύκλου άπό λόγων ίζανώς απλών δέν ητο 
δυνατή τοιαύτη είς τόν τόπον έπιχείρησις. Σιδηροδρομικόν 
σύστημα διά μέσου χώρας άγονου, άρα-.ώς ζατοικουμενης, 
ολίγα ύπέσχετο έζ τής έπόψεως τοΰ εσωτερικού αύτής έμ
πορίου, ήτο δε ήκιστα ενθαρρυντικόν οσον άφορα. καί τό 
διεθνές έμπόριον. Ό μόνος έν Έλλάδι ύπαρχων σιδηρόδρο
μος είναι ό ένόνων τάς Αθήνας μετά τοϋ Πειραιώς. Είναι 
μικρά γραμμή ές μιλιών περίπου μήκος έχουσα και μιαν 
διακλάδωσιν ένός μίζ.ιου πρός τό Φάληρου, όπερ είναι 
μικρά Οέσις περιέχουσα κατάστημα λουτρών. Ό δρόμος 
ούτος συχνάζεται κυρίως ύπό έπιοατών. καθ'όσον τά εμπο
ρεύματα είναι όλίγιστα. Εγένοντο έν τούτοις πολλά σχέδια 
σιδηροδρόμων έπι τοϋ χάρτου, έκ τών όποιων όμως ούοευ 
έπραγματοποιήθη. Μια έκ τών μελετωμένων γραμμών 
είναι έκεινη, ήτις θά ένωση τα; Πάτρας, αιτινες είναι 
σπουδαίος λιμήν, μετά τοϋ Πύργου και έζεΐθεν Οελει έςα- 
χολουθήσει μέχρι Τριπόλεως και Ναυπλίου, όπερ ήτον 
άλλοτε πρωτεύουσα τής Ελλάδος- αι Πάτρα-, ενεργοΰσι 
μεγάλας έργασίας μετά τών σταφιδοφορων έπαρχιών.

Αλλη σιδηδρομιζή γραμμή έσχεδιάσθη πρό πολλών 
ετών άπ Αθηνών μέχρι τών βορείων συνόρων τής Ελλά
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δος, όπως εύρίσχονται νΰν, μετά στάθμου εις Λαμίαν. 
Έκεΐθεν ήλπίζετο νά γίνη ένωοις μετά τών Τουρκικών 
σιδηροδρόμων, π-.ρί τών όποιων τοσαύτας υποσχέσεις 
έποιήσατο ή 'Οθωμανική κυβέρνησις χωρίς ποτέ νά τάς 
έκτελέση. ΊΙ άπ" Αθηνών εις Λαμίαν άπόστασις είναι 
130 μιλιών ή κάτι περισσότερον. Έπί τή προσδοκωμένη 
αυξήσει τής χώρας πρός βορρά-, ό δρόμος ήθελε φθάσει 
άπό Λαμίας μέχρι Τρικάλων καί πιθανώς μέχρις Ίωαν
νίνων, έκεΐθεν δε ήθελεν έκταθή μέχρι τής παραλίας τής 
νήσου Κερκύρας. Δεν ύπάρχει σχεδόν αμφιβολία, ότι *ό  
αποτέλεσμα τής βερολινείου Συνδιασκέύεως θελει είσθαι 
ευνοϊκόν είς τά σχέδια ταΰτα. Τά Ιωάννινα είναι κέντρον 
εύφορου χώρας καί περικυκλοΰται ύπό όπωροφόρων δέν
δρων. Έάν αί ελπίδες τής Ελλάδος πραγματοποιηθώ!·., 
παραχωοουμένων αύτή τών γαιών τάς όποιας ζητεί, ή 
Ελλάς εισέρχεται έντός τοΰ κύκλου τής Ευρωπαϊκής οι
κογένειας. Όπως τά πράγματα έχουσι νΰν, μεγάλα·, δυσ- 
χολίαι άπαντώνται εις τάς έμπορικάς σχέσεις τής Ελλά
δος μετά τής λοιπής Ευρώπης. Πραγματικώς δέ καί 
αυτοί οί Έλληνες δέν θεωροΰσιν εαυτούς ύπαρχοντας 
έντός τής Ευρώπης· είναι καθ’όλα έκτος. Τοοιουτο- 
τρόπως δέ εξηγείται ή μεγάλη αύτών επιθυμία νά δυνη- 
θώσι μίαν ημέραν νά είπωσι : « τώρα είμεθα έν Ευρώπη.»

Έν τούτοις καί εις τάς παρούσας ακόμη περιστάσεις 
τό Ελληνικόν έμπόριον άν καί ήκρωτηριασμένον οέν είναι 
εΰκαταφρόνητον. Ό κ. Γαμβέττας, φαίνεται, έξεπλάγη 
ούκ ολίγον μανθάνων, οτι ή Ελλάς καταναλίσκει μέγα 
ποσόν γαλλικών βιομηχανημάτων. Πραγματικώς τό μι
κρόν βασίλείον τής ‘Ελλάδος είναι καλήτερος πελάτης 
διά τήν Γαλλίαν παρά ολόκληρος ή Τουρκική αυτοκρα
τορία, και οέν ύπάρχει λόγος νά άμφιβάλλωμεν ότι καί 
ή 'Αγγλία θα λάβη μέγα μέρος έκ τής έμπορικής αύτής 
εύτυχίας, άμα εύάρεστος κατάστασις πραγμάτων κατορ
θωθώ διά τόν λαόν τής Έλλάδι·;.

Τήν παραχώρησιν τών Ίωαννίνων διαπύρως έπιθυμοΰ- 
σιν οί Έλληνες, ούχί άπλώς έκ λόγων αισθηματικών. 
Σιδηρόδρομος διά μέσου τής επαρχίας τών Ίωαννίνων 
ήθελε συντελέσει είς τήν σύναψιν φιλικών σχέσεων μεταξύ 
Ελλάδος καί τής λοιπής Εύρώπης, παράσχει δέ στοι
χεία άπειρου πλούτου καί ευτυχίας.

Έάν κατορθωθή νά γίνη σιδηροδρομική συγκοινωνία 
διά τών Ίωαννίνων, θέλει έκτελεσθή μέγα πρό καιρού 
μελετώμενον σχέδιον, τό νά άνοιχθή δηλαδή νέος δρόμος 
διά ξηρας είς τό έξ Ινδιών ταχυδρομεΐον. ‘Ήθελε γίνει 
σπουδαίος σύνδεσμος κατά δύο τρόπους, ή διά τής Αυ
στριακής χώρας καί τής Αλβανίας παράλιος γραμμή άπό 
Τεργέστης, ή έν μέρει έπι τής ήδη χαραχθείσης όδοΰ καί 
διά τής Ιταλίας μέσον Βρεντησίου. Τό διά θαλάσσης ταξεί- 
διον μεταξύ Ελλάδος καί Ιταλίας ήθελε διαρκεΐ 5 ή 7 
ώρας άντί δύο ημερών και ήμισείας, αί όποΐαι άπαιτοϋν- 
ται νΰν διά νά φθάση τις είς Αθήνας διά θαλάσσης.

Μέρος τών έν Έλλάδι σχεδιαζομένων σιδηροδρόμων 
έμελετήθη ήδη. Πράγματι πρό τινων έτών έζητήθησαν 
άπό τήν Κυβέρνησιν παραχωρήσεις, άλλ'ούδεμία ποτέ 
έξετελέσθη. Άπενέμοντο δε καί προνόμια δι’έκαστον μί- 
λιον σιδηροδρόμου κατασκευασθησομένου. Έπροτείνοντο 
παραχωρήσεις έκτάσεώς τίνος καλλιεργησίμου γής πρός 
όφελος τών έπιχειρηματ ών, οΐτινες Οά εϊχον τήν ύπο- 
χρέωσιν νά καλλιεργήσωσιν αύτήν έντός ώρισμένου άριθ- 
μοΰ έτών υπήρχε δε καί εύρύτερόν τι προνόμιον, κατά 
τό όποιον παρεχωρείτο είς τάς σιδηροδρομικός έπιχειρή- 
σεις ή ξυλεία τών εθνικών δασών διά τάς οικοδομάς καί 
τάς κατασκευάς τοΰ σιδηροδρόμου.

Είναι περιττόν νά εΐπωμεν, ότι, άφοϋ είς πολλά μέρη 
τοΰ κόσμου ό σιδηρόδρομος άπεδείχθη ό μεγαλήτερος έκ- 
πολιτιστής, καί είς τήν Ελλάδα ήθελε φέρει τά αύτά άπο- 
τελέσματα, δίδων νέαν ζωήν είς πολλάς σπουδαίας έν 
αύτή πόλεις, τών όποιων τό έμπόριον καθεύδει· καί είς 
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τάς άγροτιχάς δε έπαρχίας μεγάλη χαι γόνιμος έχτασις 
γής ήθελε καλλιεργηθή, μένουσα έως τώρα παρημελη- 
μένη ώς έχ τής έλλείψεως συγκοινωνίας. Είναι και άλλα 
έργα περί τών οποίων έπι τοΰ παρόντος ούτε νά σκεφθή 
τις τολμά, τά όποια όμως είσαγομένων τών σιδηροδρο
μικών εύχολιών θέλουσι καταστή έργον τής πρώτης ανάγ
κης. Τά όνειροπολούμενα σχέδια είναι άπειρα· έκ τών 
σπουδαιοτέρων είναι ή άποξήρανσις τής Κωπαιδος λίμνης 
και τής λίμνης του Φενεού, πλησίον τής Τριπόλεως· διά
φορα άλλα έργα άπαιτοΰσιν άμεσον έκτέλεσιν, μεταξύ δέ 
τών όλιγώτερον κατεπειγόντων είναι και ή διώρυξις τοΰ 
'Ισθμού τής Κορίνθου.

Ώς μέσον παρορμητικόν πρός τήν κατασκευήν τών 
Ελληνικών σιδηροδρόμων ήδυνάμεθα νά άναφέρωμεν ότι 
ή Ελλάς είναι χώρα πλούσια είς ορυκτά. Σχεδόν όλα τά 
γνωστά μέταλλα εύρίσχονται έν αύτή, άργυρούχος μό- 
λυβδος, χαλκός κλπ. Τά μεταλλεία ήσαν έν ένεργεία έπί 
τών αρχαίων, τώρα όμως παρηιιελήθησαν ελλείψει μέ
σων. Εύρίσκεται μαγνήσια έν Εύβοια, άμίαντος έν Μήλω, 
θειον εν Μήλω, Κερκύρα και Καλαμακίω. Γίνεται δέ έξα
γωγή σμυριδος έκ τής νήσου Νάξου. Είς διάφορα μέ- 
Ρή 'ήν Ελλάοος εύρίσχονται λευκός πυρίτης, άργιλος, 
αλάβαστρος, ώχρα, λιθογραφικοί λίθοι άρίστης ποιότητος 
κλπ. Εάν οε καταρτισθώσι τά αναγκαία κεφάλαια καί 
κατορθωθώσιν αί προσήκουσαι ευκολία», είναι δυνατόν 
νά γίνη μεγάλη έξαγωγή γρανίτου καί μυλοπετρών. 
Κλείομεν τήν άπαριθμησιν τών νεκρών τούτων θησαυρών, 
άναφέροντες τά πλούσια λατομεία τών μαρμάρων τής Έλ- 
λάοος, χωρίς νά είναι ανάγκη νά έκθειάσωμεν τήν ώραιό- 
τητα τοΰ χρωματισμού αύτών. Αλλ’όλος ό πλούτος ούτος 
μενει κεκρυμμένος, καθίσταται δέ αδύνατος ή χρησιμο
ποίησή αύτοϋ ένόσω έλλείπει ή ευκολία τής μεταφοράς 
προς τήν παραλίαν. Ύπάρχουσι καί γαιάνθρακες έν Έλ- 
λαοι κυρίως έκ τής κλασεως τών λιγνιτών, ευρισκόμενοι 

έν Εύβοια καί άλλαχοΰ, κατά φλέβας δύο ή τριών μέτρων 
πάχους.

Μεταξύ τών προϊόντων τής Έλληνικής γής σπουδαίου 
θέσιν κατέχει ό βάμβαξ. ’Αλλά και έπ αύτού αί βαμβακο- 
φόροι έπαρχίαι έχουσι τό αύτό παράπονον· ή έλλειψις 
συγκοινωνίας μετά τής θαλάσσης χαλαρόνει πάσαν έπι- 
χείρησιν. Καθίσταται δε έπαισθητή καί ή έλλειψις καλλι- 
τέρας έπί τοΰ προϊόντος τούτου μηχανικής, βελτιωμένου 
σύστημα τής οποίας θά ένεθάρρυνε περισσοτέρου πώλησιν 
τού βάμβακος, καί θά παρώρμα είς μείζονα καλλιέργειαν 
αύτοϋ.

Ή μέταξα ήτον άλλοτε σπουδαίος κλάδος τής Ελλη
νικής βιομηχανίας, άλλ’ή καλλιέργεια τών μωρεών π.α- 
ρηαελήθη άπό τής έπαναστάσεως καί σχεδόν όλοτελώς 
έξέλιπεν. Ή καλλιέργεια τής αμπέλου καί ή βιομηχα
νία τών πνευματωδών ποτών ήθελεν έπίσης λάβει μεγά
λην έντασιν διά τής άναπτύξεως τής σιδηροδρομικής 
συγκοινωνίας. Ή έλαια εύδοκιμεΐ πλησίον τών Αθηνών 
καί έν ταΐς έπαρχίαις, κυρίως έν Πάτραις. Ό άριθμός τών 
καλλιεργούμενων έλαιοδένδρων ύπολογίζεται ώς έγγιστα 
είς 8 εκατομμύρια δένδρων. Άλλά ή έλαιοβιομηχανία ένερ
γεϊται, έκτος όλιγίστωυ εξαιρέσεων, κατά άρχαϊκωτατον 
τρόπον. Ή εισαγωγή καλλιτέρου συστήματος ελαιοπιε
στηρίων ήθελεν έπενέγκει σπουδαίου έξαγωγικόυ τοΰ εί
δους τούτου έμπόριου.

Έπροσπαθήσαμεν έν όλίγοις νά σχεδιαγραφήσωμεν 
οποίαν άνάπτυξίν δύνανται νά λάβωσι τόσα προϊόντα, 
άτινα, ώς έπί τό πλεϊστον, μένουσι νϋν άγνωστα, διότι 
δεν ύπάρχουσι τά μέσα νά γίνη χρήσις αύτών. Οι κάτοι
κοι τής Ελλάδος συναισθάνονται πολύ καλά τήν σπου- 
δαιότητα τοΰ πράγματος, άλλ'αί χεϊρές των είναι δεδε- 
μέναι. Τό μέλλον των πολιτιχώς, έμποριχώς καί κοινω- 
νικώς χρέμαται έκ τής άποφάσεως τοϋ Βερολίνου.

Ν. Ν.
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ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ.

Έάν οί ποός τό Δημόσιον όφβίλοντες προσήρχοντο 
αύτοπροαιρέτως είς τά ταμεία αύτοϋ, δεν ύπήρχεν άνάγκη 
διορισμού δημοσίων είσπρακτόρων πρός ένέργειαν τών 
πρός τό Δημόσιον πληρωμών. Διά τούτο ό οργανικός 
τών ταμείων νόμος ΣΞΔ' τής 21 ’Οκτωβρίου 1853 μεταξύ 
τών άλλων ταμιακών ύπαλλήλων προνοεϊ καί περί είσ
πρακτόρων, όρίζων έν άρθρω 10 αύτοϋ ότι « ύπάρχουν 
προσέτι διά τήν είσπραξιν τών δημοσίων φόρων είσπρά- 
χτορες, ό άριΟμός τών οποίων δύναται νά αύξηση καί νά 
έλαττωθή κατά τήν ανάγκην τής ύπηρεσίας διά βασιλικού 
διατάγματος.» Κατά κανόνα ή ύπηρεσία τών είσπρακτό
ρων δεν είναι διαρκής, ζατά δε τό άρθρον 1 I τού προ
ειρημένου νόμου τό ύπουργεϊον τών Οικονομικών προσ
διορίζει τήν διάρκειαν τής ύπηρεσίας αύτών. Έν γένει οί 
είσποάκτορες διορίζονται ύπό τού έπί τών Οικονομικών 
ύπουργού έπι τή ποοτάσει τών ταχιών.

Οί είσπράκτορες έκτός τού μισθού αύτών, οστις κατά 
τόν νόμον ΦΑΣΤ' τής 28 Μαίου 1859 άνέβαινεν είς δρ. 
10 κατά μήνα, λαμβάνουσι και ποσοστόν έφ’όλων τών 
παρ’αύτών είσπραττομένων δημοσίων έσόδων, έξαιρουμέ- 
νων 1) τών παρσδιδομένων άπό τά ειδικά ταμεϊα, 2) τών 
έκ τής πωλήσεως δημοσίων γεννημάτων και τής σμύρι- 
δος, 3) τών τελωνιακών εισπράξεων. Τό ποσοστόν τούτο 
είναι 1 τοΐς ojo έπι τών έξ αμέσων φόρων είσπραττομέ- 
νων, 1 1 2 τοϊς ο/ο έκ τών είς κεκλεισμένας χρήσεις 
άναγομένων καί 1 1/1 τοϊς ο ο έκ τών άπό τών λοιπών 
δημοσίων πόρων. Έν γένει αθροίζονται τά τοιαϋτα ποσο
στά άπό τών εισπράξεων έκάστης έπαρχίας, έκ τοΰ άθροί- 
σματος δέ τούτου 1/5 λαμβάνει ό ταμίας, τά δέ λοιπά

όν έλεγχον τών 
έξελέγχοντες τάς διαχειρίσεις τών ύφ’εαυ- 

όσείλουσι νά έζδίδωσιν άποφάσεις, 
ούτους έπί άποδείξει ζαί έπιμε-

4/5 διανέμονται μεταξύ τών είσπρακτόρων αύτής. Τά 
έξοδα τής είσπράξεως είναι κατά τό άρθρον 16 τοΰ 
προειρημένου νόμου είς βάρος τών είσπρακτόρων, τά 
δέ διά τήν μετακόμισιν τών παρ’αύτών είσπραττομένων 
χρημάτων καθώς καί διά τήν έπιθεώρησιν καί έξέλεγξιν 
τών εργασιών αύτών προαφαιρούνται άπό τό διανεμητέον, 
ώς προεροέθη, άθροισμα τών ποσοστών.

Οί είσπράκτορες δίδουσιν έγγύησιν δρ. 1,000 είς ακί
νητα κτήματα, ύπόκεινται δε κατά τό άρθραν ί τού ΓΚ V 
νόμου τής 10 Ιουνίου 1857 είς τόν έλεγχον τών τα
μιών. οϊτινε. 
τούς είσπρακτόρων 
αϊτινες έπιδίδονται είς 
λεία τοΰ ταμίου. Κατά τών αποφάσεων τούτων συγχω- 
οεϊται έφεσις ένώπιον τού έπι τών Οικονομικών ύπουρ
γοΰ έντός 30 ημερών, έπεκτεινομένης τής προθεσμίας 
ταύτης λόγω άποστάσεως. Ή έφεσις κοινοποιείται, έπί 
αποδείξει πρός τόν έκδόντα τήν άπόφασίν ταμίαν ή πρός 
τόν ύπουργόν τών Οικονομικών. Αί όριστικαί καταστάσαι 
ταμιακαι άποφάσεις (καθ ών δεν έπιστρέπεται προσφυγή 
είς τά πολιτικά δικαστήρια) έκτελούνται διοικητιζώς διά 
λ/σμόν τού ταμίου. τού οποίου ή πρός τό Δημόσιον εύ- 
Ούνη ζατά τό άρθρον 180 τού ΣΙΒ' νόμου μένει άνα- 
λοίωτος.

Ό έν έτει 1880 άριΟμός τών είσπρακτόρων όρισθείς είς 
260 διά τού διατάγματος τής I Ιης Δ/βρίου 1879 κατεβι- 
βάσθη είς 200 διά τοΰ διατάγματος τής 1ης Απριλίου 
1880. Οί πλείονες είσπράκτορες ζατά τό διάταγμα τούτο 
άπαντώνται έν τή δικαιοδοσία τοΰ Κεντρικού τών ’Αθηνών 
ταμείου (12), άζολούθως έρχονται τό ταμεϊον Ηλείας (8) 
τά ταμεϊα Πατρών, Γόρτυνος και Τρίφυλίας (άνά 7), Κα
λαβρύτων, Κορινθίας, Λακωνίας καί Μαντινείας (άνά 6), 
Φθιώτιδας, Καλαμών, Θηβών, Λεβαδεϊας, Παρνασσίδος, 
’Ολυμπίας, Κυνουρίας ζαί Καρυστίας (άνά 5), Ναυπλίας,
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Χαλκιδος, Μεσολογγίου, Βονίτσης, Πυλίας, Έπιδαύρου 
Λιμηράς, Αοκρίοος, Μεσσήνης καί Εύρυτανίας (άνά 4), 
Σύρου, Τριχωνιας, Δωρίδος, Μεγαλοπόλεως, (-)ήοας, Αί- 
γιαλείας, .Νάξου, Μεγαρίδος, Τήνου, 'Άνδρου, Ναυπα- 
ζτιας, Βάλτου και "Άργους (άνά 3), Σπετσών, "Υδρας, 
Σκοπέλου, Μήλου, Κέας και Γυθείου (άνά 2), Ξηροχωρίου, 
Αευζάδος, Παξών, Ιθάκης καί Κυθήρων (άνά 1). 11.

ΕΓΓΕΙΟΙ’ ΠΑΡΑ ΡϋΜΑΙΟΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.

ΤΙ παραγωγική δύναμις τών γαιών άποτελει τό κυ- 
ριώτερον στοιχεϊον τής άξίας αύτών. Άγρός ούδέν πα
ράγων δέν είναι άγρός. ΤΙ Ρωμαϊκή φορολογία διήρει τήν 
γην εις τεμάχια (juga), έκαστον τών όποιων άπετέλει 
άξίαν χιλίων νομισμάτων (milleni solid!). ΤΙ εκτασις ήδύ
νατο νά διαφέρη κατά τόπους, άφού ή άξια τών χιλίων 
νομισμάτων έλαμβάνετο ώς φορολογική μονάς. Τοιουτο
τρόπως ύπήρχεν ίσότης μεταξύ άγρών κειμένων πλησίον 
μεγάλων πόλεων καί έν εύφόροις έπαρχίαις, απέναντι 
άγρών εύρυτέρας μεν έκτάσεως, άσθενεστέοας δε παρα
γωγής είς προϊόντα καί άξίας προϊόντων.

'Υπό τοιούτο σύστημα αναπόφευκτος όρος τής φορολο
γικής δικαιοσύνης είναι ή περιοδική καταμέτρησις τών 
γαιών, άφοΰ αί άξιαι αύτών άδιακόπως μεταβάλλονται. 
Κατά διαφόρους εντεύθεν έποχάς τής Ρωμαϊκής έπικρα
τείας άπαντώνται σταθερά ίχνη τοιαύτης φορολογικής 
τών γαιών διανομής. Άλλά συνέβη ώστε αί μεν μεγάλαι 
γαιοκτησίαι, διότι ειχον αύταί καθ’έαυτάς μεγάλην άξίαν 
νά φορολογώνται ιδιαιτέρως, αί μικραί δε γαιοκτησίαι νά 
συνάπτωνται είς μίαν φορολογικήν περιφέρειαν τής τών 
χιλίων νομισμάτων άξίας, είς ήν συγκατεμετρώντο οί 
αγροί αύτών, και ό διοικητικός ούτος μηχανισμός έλει- 
τούργει καθ'όσον ήδύνατο.

Ή καταμέτρησις αύτη έβεβαίοΰτο έπί δημοσίων βι
βλίων, τά όποϊα έλέγοντο πολύπτυχα (liliri censuales, ρυ- 
blictic fabub.ic) καί έφυλάττοντο ύπό τής δημοσίας άρχής, 
ήτις έξέδιδεν άποσπάσματα διά τάς κατά μέρος εκτάσεις 
πρός τήν άπαιτουμένην χρήσιν, τά όποια όνομάζοντο ςάχοι 
(breves) Ή πράξις τής καταμετρησεως έλέγετο έν τοΐς 
ύστερον χοόνοις ύπό τών Βυζαντινών κατάστρωσις, λέξις 
έκ τής όποιας παρήχθησαν βαθμηδόν τά Catastra, έξ ων 
καί οί Γάλλοι παρε.'.αβον τό εαυτών Cadastre, όπερ ση
μαίνει καταμέτρησιν, περιγραφήν και έκτίμησιν τών γη
πέδων πρός έξεύρεσιν τής βάσεως, ζαθ'ήν πρέπει ταΰτα 
νά ύποστώσι τήν διανεμητικήν έγγειον φορολογίαν.

Έν γένει παρά Ρωμαίοις οι ζατά τόπους δήμοι έθεω · 
ροΰντο ύπόλογοι διά τό ποσόν τοΰ φόρου, οπερ εβεβαίου 
έν τοΐς βιβλίοις αύτοϊς ή ίσνυουσα κατάστρωσις τών έν τή 
περισερεϊα φορολογούμενων γαιών. Έπειδή δε έζ τών 
περιστάσεων του χρόνου και έκ τής έλαττώσεως τοΰ πλη
θυσμού. τήν όποιαν ή αύτοζρατοριζη περίοδος έπήνεγζεν 
είς άπόδειξιν οτι ό δεσποτισμός τρώγει τούς ανθρώπους, 
έγκατελείποντο ύπό τών καλλιεργητών αί καταστρωθεισαι 
γαϊαι καί έκινδυνευεν ο δημόσιος θησαυρός νά στερήται 
σημαντικών ποσοτήτων φόρων, τό ταμιευτικόν πνεύμα 
τής έποχής έπενόησε τήν τερατωδεστέραν έπέκτασιν τής 
προσημειωθείσης αλληλεγγύης, διότι τά κτήματα τής αύ
τής φορολογικής ομάδας έπεβαρύνθησαν διά τοΰ φόρου 
τόν όποιον τά έγκαταλειπόμενα δεν έδιδαν.

Και έπρονόησαν μεν τότε ίνα παραχωρώσι τά έγζατα- 
λειπόμενα κτήματα είς εκείνους, οί όποιοι ο ετήρουν τά 
εαυτών, άλλ’ή γάγγραινα, ή-ις κατέτρωγε τά οικονομικά 
θεμέλια τής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, δεν ήδύνατο άπό 
τοιούτων μέτρων νά Οεραπει Οή. 'Επομένως ή έρήμωσις 
έλάμβανε διαστάσεις φοβερός. τό δε κακόν έπροχώρει συν- 
δυαζόμενον πρός τάς συμφοράς τών έξωθεν βαρβαρικών 
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εισβολών, αϊτινες έπρόκειτο νά άναδιοργανώσωσι τήν 
αχανή χώραν, ή όποια έκειτο νεκρά ύπό τούς έξησθενημέ- 
νους τοΰ άπληστου οεσποτισμοΰ όνυχας.

01 ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΦΟΡΟΙ.

'Έχομεν ύπ'όψιν διαφόρους πίνακας, ύποβληθέντας 
ύπό τής κυβερνήσεως εις τήν Βουλήν ζατά τήν τελευταίαν 
σύνοδον ταύτης, σχετικώς I) πρός τόν αριθμόν τών έν 
Έλλάδι καπνοπωλών και τον φόρον τοϋ επιτηδεύματος 
των, 2) πρός τόν έγγειον φόρον έπϊ τοϋ έξαχθέντος κα
πνού τόν είσπραχθέντα έν τοϊς τελωνείοις, 3) πρός τά 
είσπραχθέντα τέλη έκ τοϋ εισαχθέντος έν Έλλάδι ζαπνοϋ 
και 4) πρός τήν εκτασιν τών ζατά στρέμμα φορολογού
μενων καπνών. Και κατά τά τέσσαρα ταΰτα θέματα θέ
λομεν περιορισθή είς τήν τελευταίαν πενταετίαν 1874— 
1878.

1) Καπνοπώλαι και φορολογία τούτων.— Από 328 μεν 
καπνοπωλών καΟ’όλην τήν Ελλάδα έν έτει 1874, άνέβη 
ό αριθμός αύτών εις 362 τω 1875, είς 368 τώ 1876, είς 
381 τώ 1877 και είς 418 τώ 1878. Από 11,001 δέ 
οραχμών ό βεβαιωθείς έπι τών καπνοπωλών ολικός έπιτη- 
δευματιζός φόρος έν έτει 1874. άνέβη ούτος είς 11,724 
τω 1875, είς 1 1,983 τω 1876, είς 12,776 τώ 1877, είς 
14,993 τώ 1878. Οί πλειονες καπνοπώλαι κατά τό έτος 
1878 άπαντώνται έν Άθήναις (89), κατόπιν έρχονται οί 
έ' ΙΙειραιει (33), οι έν Πάτραις (31), οί έν Σύρω (31), οί 
έ Καλάμαις (19), οί έν ΓΙυργω (16), οί έν Ναυπλίω (14), 
οί έν Μεσολογγίω (14), οί έν Ααμία (13), οί έν Χαλζίδι 
( 2), οί έν Τριπόλει (11), οί έν Αίγίω (10), οί έν Αεβα- 
δ. ία (S), οί έν Αίτωλιζή (8) ζλπ.

2) Έγγεως φόρος έν τοίς τελωνείοις.—Άπό 2,400,123 

μέν οκάδων ζαπνοϋ έςαχθέντος έν έτει 1874. κατέβη ό 
άριθμός ούτος είς 2,356,896 όκ. τώ 1875, εις 2,304,49! 
όκ. τω 1876, είς 2,014,987 όκ.τω 1877 καί είς 1,925,390 
τώ 1878· ή ζατ'έξακολούθησιν πτώσις αύτη τής ήμετέ- 
ρας καπνοεξαγωγής είναι πάντως αξιοσημείωτος. Άπό 
227,282 οέ δραχμών είσπραχθέντος έν τοϊς τελωνείοις 
έγγειου φόρου έπι του ζαπνοϋ έν έτει 1874, ζαι 246,209 
δρ. τω 1875, κατέβη τό ποσόν τοΰ φόρου τούτου είς δρ. 
223,348 τώ 1876, είς 199,608 τώ Ι877 ζαι είς 192,276 
τω 1878. Ή μείζων ζαπνοεξαγωγή ένηργήθη τω 1878 
έκ Ναυπλίας 775,220 όκ. (1,386,825 τώ 1874 .') κατόπιν 
δε τής Ναυπλίας έρχεται ή Βόνιτσα 504,115 όκ. (516.286 
τώ 1874), ή Ααμία 397,639 (284,457 τω 1874), τό Με
σολογγίου 194,877 (148,544 τώ 1874), τό Γαλαξεδιον 
18,484 (31,105 τώ 1874) ό Αστακός 11,105 (1.863 τώ 
1874). Έν τή κινήσει :αυτη τής ζαπνοεξαγωγής έντύπωσιν 
προξενεί ή εντός πέντε ετών κατά τό ημισυ σχεδόν πτώσις 
τού Ναυπλιακοΰ έμπορίου. Ύπό τήν έποψιν τών φόρων, 
έν έτει 1878 πλείονας έπλήρωσεν ή Βόνιτσα 60,522 δρ. 
(68,065 τώ I 8“ ί), κατόπιν δε έρχεται ή Ναυπλία 54,265 
δρ. (101,075 τώ 1874), ή \αμία 17,718 δρ. (34,993 δρ. 
τώ 1874), τό Μεσολόγγιον 23,444 δραχ. (18,152 τώ 
187 4), κλπ.

3) Ό είσαχθεις έν Έλλάδι καπνός άπό 2,513 όκ. τώ 
1874 άνέβη είς 10,865 τώ 1875, είς 21,689 τω 1876, 
ίνα ζαταβή είς 11,205 τώ 1877 ζαι είς 8,127 τώ 1878· 
έν τούτοις πάλιν ή εισαγωγή τοΰ 1878 απομένει τριπλά
σια τής τοϋ 1874. "Οσον άφορα τά πληρωθέντα εισαγωγικά 
τέλη, άπό 7,539 δρ. έπί φύλ/,ων καπνοϋ ή κομμένου κα
πνού ζαί 9,039 δρ. έπι σιγάρων έν έτει 187 4, (πρός I 1/2 
ορ. την οκαν επί του πρώτου ειοους και 1 of. επι του οευ- 
τέρου) άνέβησαν είς 16,297 δρ. διά τό πρώτον είδος καί 
5,485 διά τό δεύτερον τω 1875, είς 32,534 δρ. διά τό 
πρώτον είδος και 7,073 διά τό δεύτερον τφ 1876, κατέ-
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βησαν δε εις 16,808 διά τδ πρώτον είδος και 4,972 οιά 
τδ δεύτερον τω 1877 (μεθ'όλου τδν πρόσθετον φόρον 10 
τοϊς ο/ο έπί τών προσημείωθέντων τελών ζατά τόν νόμον 
\Κ' τής 21 'Ιουνίου 1877) και εις 13.409 διά τδ πρώ
τον είδος καί 6,155 διά τδ δεύτερον τω 1878.

4) Ή κατά τήν προκειμένηυ πενταετίαν 1874—78 φο- 
ρολογηθεϊσα κατά στρέμμα έκτασις καπνοφυτειών άναοέ- 
ρεται είς τάς εθνικός και έκζλησιαστικάς γαίας, ώς πρός 
το δικαίωμα τής επικαρπίας. Κατά τό 1874 ή έκτασις 
αύτη ύπελογίζετο είς 2,185 στρέμματα, κατά τό 1875 
εις 1,463, ζατά τό 1876 είς 1,491. κατά τό 1877 είς 
2,211 και ζατά τό 1878 είς 1,303. Κατά τό τελευταϊόν 
έτος ή μεγαλειτέρα τής καλλιέργειας ταύτης περιφέρεια 
άνήζεν είς τό "Αργος 337 στρέμματα, ακολούθως δέ έρ
χονται ή Φθιώτις 264 ς-p., ή Τριχωνία 226 ς-ρ., (818 τώ 
1874), ή Ναυπλία 191 ς-ρ. (679 τω 1871), ή Αοζρίς 
190 ς-p., αί ΙΙάτραι 59 ς-ρ. κλπ.

ΔΙΙΜΟΚΙ'ΑΤΙΚΟΙ ΓΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΑΛΑΔΟΣ ΤΪ1Ι01.

Ή ιστορία τής 'Ελλάδος, δι'όλων τών προτερημά
των ζαί ελαττωμάτων, τά όποια, ώς έπί πάσης φυλής, 
ουτω και τήν ήμετέραν φυλήν κατ'ίδιον μέτρον διακρί- 
νουσι, κινείται κυρίως μεταξύ δύο δημοκρατικών τύπων, 
τούς όποιους άντιπροσωπεύουσιν αί δημοκρατία’, τών 'Αθη
νών ζαί τής Σπάρτης. Τά μεγαλεϊτερα τών Ελληνικών 
ε γων καθώς καί τά μικρότερα δύνανται νά άναχθώσιυ 
ε ; τήν πολιτειακήν οιεύθυνσιν, τήν όποιαν οί δύο ούτοι 
τ .ποι έδωκαν είς τό πνεΰμα καί τδ αίσθημα τοΰ λαοΰ. 
Τ ζσα ή γή είναι πλήρης έκ τών πνευματικών και ύλικών 
κ ιτακτήσεων, τάς όποιας ή μεγάλη εκείνη Ελληνική πε- 
ρ οδος συνετέλεσεν έπί τών τοΰ ανθρωπίνου γένους τυ

χών. Καί ήδη μετά τοσούτων αιώνων παρέλευσιυ οί ζε- 
ζοιμημένοι εκείνοι χρόνοι έξαζολουθοϋσι τήν διδασκαλίαν 
τοΰ κόσμου, οστις άπο διαστήματος είς διάστημα φαίνε
ται έγειρόμενος έζ τοΰ ύπνου τής αίωνιότητος, ί’να δοκι- 
μάζη ζαί πάλιν τά έλληνικά όνειρα τής ύπάρξεως αύτοϋ. 
Δεν είναι όνειρα, άλλ'αύτοσυνειδησίας έμφυτοι όρμαί, τάς 
όποιας ή Ελληνική ιδιοφυία έπεκάλυψευ έν τοΐς μυστη- 
ρίοις τής ανθρώπινης φύσεως.

'Εν τή ύπό τήν έπιγραφήν κΔύο Δημοκρατία’.)) τελευ
ταίου δημοσιευθειση μελέτη του ό ζ. Portaly παρέχει γε
νικός τινας γραμμάς έπί τής ουσίας τών δημοκρατικών 
τύπων τής Σπάρτης καί τών ’Αθηνών αξίας ιδιαιτέρας 
έπισκοπήσεως.—Έν Άθήναις, λέγει, ή δημοκρατία είναι 
ζωηρά καί ενεργητική, φανατική έν τή έλευθερία, νεωτερι
στική ζαί προοδευτική. Καί ζατά μέρος ζαί συλλήβδην 
ό λαός έν τή ’Αθηναϊκή δημοκρατία είναι τό πάν. Αύτός 
δικάζει καί αύτός τιμωρεί, αύτός διαλύει τάς πολιτικός 
αμφισβητήσεις, τό όρζωτιζόν σύστημα είναι έν γένει δι
καστικός χαραζτήρ τής 'Αθηναϊκής δημοκρατίας. 'Ο λαός 
έυ αύτή νομοθετεί ζαί ό λαός κυβερνά· αύτός κηρύττει 
τδν πόλεμον, αύτός ενεργεί συμμαχίας, αύτός διορίζει 
τούς ύπαλλήλους καί τούς άξιωματιτούς, όλους δι'εν 
έτος. Δέν υπάρχει διά τήν Αθηναϊκήν δημοκρατίαν ανεύ
θυνος- όλοι είναι ύπεύθυνοι οι'ό,τι τοϊς ανήκει καί χωρίς 
συγκεντρώσεως είς χεΐρας ούοενός τής όλης πολιτικής 
δυνάμεως, καλείται έκαστος δημόσιος λειτουργός είς τήν 
δσον αφορά αύτον έζτέλεσίν τών λαϊκών αποφάσεων. 
Μεταξύ τών οργάνων τούτων οί βουλευταί έτοιμάζουσι 
τά έργα τής συνελεύσεως τοΰ λζοΰ καί ασχολούνται είς 
τάς εξωτερικός υποθέσεις, οί έλληνοταμίαι, οί λογισταί, 
ό θησαυροφύλαξ εϊς τον δημόσιον θησαυρόν, ό άρχων- 
βασιλεύς είς τά τής θρησκείας κ.:ί των τελετών, οί θεσμο- 
θέται καί οί ένδεκα είς τήυ δικαιοσύνην καί τήν άστυνο- 
νομίαν, οί στρατηγοί εις τόν πόλεμον καί έν γένει τά

ΕΙΟΣ 8-»ΦϊΔ. 91—■ΣΕίΙΙΕΜΒΡ’ΟΪ. 1880 Γ'·
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στρατιωτικά τής ξηράς καί τής θαλάσσης. Διά τήν Αθη
ναϊκήν δημοκρατίαν οί σύμμαχοι άφίνονται είς τά εαυτών 
νόμιμα, έκτός τής ύπερισχύσεως τοΰ λαοΰ, ήτις αποτε
λεί τήν βάσιν τής συμμαχίας. Έν τή Αθηναϊκή δημο
κρατία απαντάται ό τελειότερος τύπος τής άποκεντρώσεως, 
τής δημοτικής αύτονομίας, τής λαϊκής κυριαρχίας, τής 
κινήσεως τής έλευθερίας καί τής προόδου. "Οπως έν τή 
οικονομική σφα:ρα έν γένει τά οικονομικά, οΰτω καί έν 
τή 'Αθηναϊκή δημοκρατία τά πολιτικά είναι εις άδιάκο- 
πον ενέργειαν, ή έλευθερία είς άδιάκοπον λειτουργίαν τό 
δόγμα «ή ζωή είναι κίνησις» είναι οικονομικόν καί δη
μοκρατικόν δόγμα, Ύπό τοιοΰτον δόγμα ή οικονομική 

προαγωγή τής Αθηναϊκής δημοκρατίας εξηγείται άφ'έαυ- 
τής, γνωσταί δε αί έμπορικαί καί βιομηχανικαί της 
τύχαι.

Ό έτερος δημοκρατικός
Κατ’ούσίαν, λέγει ό Porlaly, 
είναι ολιγαρχία 
αντίθετος πρός 
σεων τό μέγα 
τής πολιτείας,
έχουσι δύο βασιλείς, 
είναι Ισόβια καί μία 
ίσχύν, όπισθεν τών - 
έχουσιν οί έφοροι, 
ένώπιον τής όποια: 
στοτέλης ώνόμαζεν ίσοτύραννον. 
έν τή Σταρτιακή δημοκρατία- 
Ορονίζουσι τούς βασιλείς,

τύπος είναι ό τής Σπάρτης, 
ή Σπαρτιατική δημοκρατία 

δούλη τών παραδόσεων καί
'ζ

τοΰ λαοΰ δεν αναμιγνύεται εις τά 
φαινομένην μέν ίσχύν έν Σπάρτη 
μία γερουσία τής οποίας τά μέλη 
συνέλευσις, τήν πραγματικήν δέ 

τριών τούτων πολιτικών συντάξεων, 
οΐτινες άσκοϋσιν είδος δικτατορίας, 
όλοι κλίνουσιν καί τήν οποίαν ό Άρι- 

Οί έφοροι είναι τό παν 
αύτοι έπιβλέπουσι καί έκ- 

αύτοί συγκαλουσι τάς συνελεύ
σεις, διευθύνουσι τάς έργασίας των καί έμπνέουσι τάς 
αποφάσεις των αύτοί κηρύττουσι τόν πόλ=μον καί συν
ομολογούσε τήν ειρήνην, διορίζουσι καί παύουσι τούς δη
μοσίους άρχοντας, κανονίζουσι τά στρατηγικά σχέδια- 
αύτοί έπηρεάζουσι τούς δικαστάς καί είς κρίσιμους περι

δεσποτική,
πάσαν πρόοδον. Έκτος σπανίων περιστά- 
σώαα
Τήν

στάσεις σχηματίζονται είς έκτακτα δικαστήρια. Οί έφοροι 
είναι έξοχος τύπος προσωπικής κυβερνήσεως άνευ εύθύ- 
νης, άνευ κινδύνου καί άνευ έξεγέρσεως τής κοινής άγα- 
νακτήσεως. Οί ύποτελεϊς σύμμαχοι τής Σπάρτης ώφειλον 
νά άλλάξωσι τά εαυτών νόμιμα, ύπό τό άνώτερον διατε- 
λοϋντες κράτος τοΰ άρμοστοΰ τόν όποιον αύτη τοϊς έπεμ- 
πεν. Ούδέν άφίνετο έν Σπάρτη διά τήν ατομικήν πρωτο
βουλίαν. Τό έμπόριον καί ή βιομηχανία διετέλουν ύπό 
άπειρους νομοθετικούς καί διοικητικούς περιορσμούς. Έν 
Σπάρτη τό μεν κράτος ήτο παντοδύναμον, τό δέ πρόσω
πον μηδέν. Όλα έκανονίζοντο ώς έν μοναστηρίω ή στρα- 
τώνι. Έκαστος ήτο ύπόχρεως νά ενεργή όπως καί ό 
γείτων του, νά άνατρέφη ομοίως τά τέκνα του. 'Π ιδέα 
τής κοινής τραπέζης καί τής κοινής άσκήσεως, ό οργα
νισμός τής κοινής ιδέας καί τής σιδηράς πειθαρχίας, ήτις 
οιεϊπε τον ολον μηχανισμόν, έπισφραγίζουσι τόν Σπαρ
τιατικόν τής δημοκρατίας τύπον.

ΣΓΪΟ Γ Γ OB IΟ Μ Η X A ΝI Α.

Ή χρήσις τοΰ σπόγγου ανάγεται εις τούς άρχαιο- 
τάτους χρόνους. Άνευρίσκομεν αύτήν έν έν τή Όδυσσεία, 
« σπόγγοισι πολύτυοισι τραπέζας νίζον.» Ό σπόγγος 
είναι θαλάσσιον φυτόν προσκεχολημένον έπι πετρών, έλα- 
φρόν, πορώδες καί έχον τήν ιδιότητα τής άπορροφήσεως. 
Καθώς έλεγεν ό Αριστοτέλης, κ δοκεϊ δέ καί σπόγγος 
έχειν τινά αίσθησιν σημεΐον ο οτι χαλεπώτερον άπο- 
σπάται άν μή γένηται λαθραίως ή κίνησις, ώς φασι.» Έκ 
τοΰ σχηματισμού ιδίως και τί ; λειτουργίας τών ριζών 
του τινες τών νεωτέρων κατατι σσουσι τόν σπόγγον με
ταξύ τών ζωοφύτων.

Έν γένει όλη ή θάλασσα περιέχει σπόγγους, άλλ’ή 
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ανατολική λεκάνη τής Μεσογείου Θαλάσσης, άπό τοΰ 'Ελ
ληνικού Αρχιπελάγους μέχρι τής Συρίας καί τής Αίγύ- 
πτου, περιλαμβάνει τό κύριον τής σπογγαλιείας, ένεργου- 
μένης άλλοτε άποκλειστιζώς διά δύο μεθόδων, έξ ών ή 
μέν συνίστατο είς τήν έξαγωγήν τών σπόγγων έζ τοΰ 
πυθμένος δι’άρπάγης σιδηράς έχούσης τρεις οδόντας, ή 
δέ εις τήν άπόζοψιν τοΰ σπόγγου διά μαχαίρας έν τω 
βάθει τής θαλάσσης ύπό δυτών. Περιττόν νά σημειωθή, 
ότι καλλίτερου είδος είναι τό τελευταίον, ευρισκόμενον 
πολλάκις εις βάθος 20 όργυιών.

ΊΙ σπογγαλιεία ήτο και είναι είς χεϊρας ιδίως τών 'Ελ
λήνων, κατά δεύτερον λόγον έρχομένων τών Συρίων. Οί 
‘Έλληνες ούται είναι έπιτηδειότεροι και τολμηρότεροι, 
μέχρι 35 πολλάκις όργυιών βυθιζόμενοι είς τά βάθη τής 
Θαλάσσης προς ευρεσιν τών σπόγγων αυτής. Οί κίνδυνοι 
τής βιομηχανίας ταύτης ώς έζ τών θηρίων τής θαλάσ
σης ζαί τής έλλείψεως τοΰ ατμοσφαιρικού άέρος εις τήν 
ύποβρύχιον έργασίαν ήσαν μέγιστοι. Παραλυσίας κωφώ 
σεις, θάνατοι ήσαν ώς έπί τό πλεϊστον ή τελική τών 
ασχολούμενων είς τήν σπογγαλιείαν αμοιβή. Έπί τέλους 
δμως έφευρεθεισών τών καταβυθιστιζών μηχανών, ή βιομη
χανία αϋτη ζατέφυγεν είς τήν χρήσιν αύτών ζαί ήδη ή 
παρά ταΐς μηχαναΐς ταύταις λειτουργούσα πνευματική 
αντλία, χορηγεί είς τον δύτην τόν αναγκαίου είς συντή- 
ρησίν του ατμοσφαιρικόν αέρα οι άδιακόπου άνανεώσεως 
είς βάθη έν οις άλλοτε έζινδύνευσευ ή ζωή. Άλλ’ή απλη
στία ώθεϊ τούς δύτας είς μεγαλείτερα έτι βάθει μέχρις 
ένθα ή πνευματική αντλία δεν δύναται νά λειτουργήση 
καί τότε οι πρότεροι έν τω άρχαιοτέρω συστή/ιατι τής 
σπογγαλιείας κίνδυνοι τής ύπάρξεώς παρίστανται έκ νέου 
ζαί δή βαρύτεροι. Δέκα τουλάχιστον θύματα κατ’έτος 
μεταξύ Αίγίνης καί 'Ύδρας προσφέρονται εντεύθεν είς 
τήν ύπεραζόντισιυ τής σπογγαλιευτικής καταχρήσεως.

Τόγε νΰν έχον, ή Υδρα προέχει έν τή ήμετέρα έπι- 

κρατεία ζατά τήν σπογγοβιομηχανίαν, κατόπιν δέ έρχεται 
ή Αίγινα. Κατά μέσον όρον είς 600,000 φράγκων ά/α- 
βαίνουσι τά έκ τής σπογγαλιείας ζέρδη τής Αίγίνης, είς 
τό τριπ?.άσιον δε τά τής "Ύδρας. Τά είς τήν βιομηχανίαν 
ταύτην άσχο/.ούμενα πλοία, περιέχοντα τάς άπαιτουμένας 
καταβυθιστικάς μηχανάς, διασκορπίζονται είς τά παράλια 
τού 'ΕλληνιχοΟ αρχιπελάγους, τής Κρήτης, τής ’Αφρικής, 
τής Τριπόλεως ζαί τής Τύνιδος. 'Εξήκοντα τοιαύτας μη
χανάς αριθμεί ή Αίγινα άξίας τούλάχιστον 300,000 δρ. 
καί 120 πλοία άξίας πλέον τών 200,000 δρ. είς έργα
σίαν αύτών προωρισμένα. Τό ημισυ τούτο εκατομμύριου 
παραγωγικού κεφαλαίου έδημιουργήθη διά συυεταιρισμού, 
είς τούς όποιους οί συνεργαζόμενοι οέν ζατέχουσι τήν 
τελευταίαν Οέσιν. Αογιζομένου δε ζαί τού κυκλοφοροΰντος 
διά τήν κίνησιν τοΰ μικρού τούτου σπογγαλιευτικού στό
λου κεφαλαίου, άναβ'.βαζομέυου διά πάσαν μηχανήν είς 
4,000 τούλάχιστον δραχμών, τό όλου κατ έτος δραχμαί 
240,000, ιδού ότι μόνη ή μικρά νήσος τής Αίγίνης έν 
τώ κλάδω τούτω τής βιομηχανίας έχει είς διηνεκή ένέρ- 
γειαν περί τάς 800,000 δραχμών. Τελευταίου ώργανίσθη 
έν Αίγίνη ζαί έργοστάσιον έπεξεργάσεως τών σπόγγων, 
πρόκειται δέ καί άλλα νά ίδρυθώσιν.

Ή τοιαύτη πρόοδο 
ριως ΕΑΛαοι οεν 
έτι καί νΰν
Καλύμνου ζαί τής Σύμης. Εί 
δοσις τής 
οικογένεια Ελληνικό 
πης είσεχώρησε τό έμ 

ς τής σπογγοβιομηχανίας έν τή ζυ- 
πρέπει νά φέρη είς λήθην τους αρχικούς 

διαπρέποντας σπογγαλιεϊς "Ελληνας τής 
τής Σύμης. Είς αύτούς οφείλεται ή έπί- 

βιομηχανίας ταύτης ζαί ό 
ς τύπος αύτής. 
πόριου 

λύμνιοι και Συμαϊοι άπαυτώνται 
κατασζευασταί. Ούτως έυήργουν 
τάς έμποριζάς ζαί βιομηχανικός έ 
τών πέριξ λαών.

Πριν τελειώσωμευ τήν προχειμένην έχθεσιν, ύψοΰμεν

έν τή ευρωπαϊκή 
"Όπου τής Ευρώ- 

τών σπόγγων, έκεΐ καί Κα- 
τής εισαγωγής ταύτης 
απ’άρχής οί "Ελληνες 
επιμιξίας αύτών μετά



310 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΛΙΜΗΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. 314
τήν φωνήν 1) κατά τής προσημειωθείσης κινδυνώδους και 
έν τή νεωτέρα σπογγαλιεία τροπής, είς ήν ιατρική τις 
μελέτη και συστηματικωτέρα τής θείας ταύτης επιστή
μης και τής διοικήσεως επικουρία και πρόνοια ήδύνατο 
πολύ νά χρησιμεύση καί 2) κατά τής τοκογλυφίας, ήτις 
λυμαίνεται τούς εξοπλισμούς τών σπογγαλιευτικών πλοίων, 
πληρώνοντας τόκον 2 1/2 τοΐς ο]ο κατά μήνα εις προ
μήθειαν τών άναγκαίων κεφαλαίων διά τήν κίνησιν τών 
μηχανών, και τών πλοίων και τάς λογικάς άνάγκας τών 
πληρωμάτων. Τόσον βαρύς τόκος δεν δικαιολογείται έκ 
τών θαλασσίων δυστυχημάτων τά όποϊα είναι άγνωστα 
είς τόν κλάδου τοΰτον τής ναυτικής. Μεταξύ τόσων κε
φαλαίων τά όποια είναι διαθέσιμα έν Άθήναις, πώς δεν 
στρέφουσι τήν πρώραν 200.000 δραχμαί και πρός τήν 
Αίγιναν ;

Α. ΠΕΠΠΑΣ.

ΛΙΜΗΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Χυνίχηα κζί τί/ος).
Έν τω ήγουμένω φυλλαδίω έξετέθησαν τά τής συμ- 

βασεως είς κατασκευήν τοϋ σπουδαιότατου τούτου λιμέ
νος, τά διάφορα έργα αύτής, ό τρόπος τής έκτελέσεώς 
της, καθώς καί έν γένει τά κατά τό υλικόν. Ήδη όπο- 
λείπεται ή εκθεσις τών άφορώντων τήν πληρωμήν τών 
έργων, ή προθεσμία τής έκτελέσεώς καί τό περί τών εγ
γυήσεων.

Ε · — Τό ολικόν τίμημα τής κατασκευής τοΰ λιμένος 
συγκείμενον έκ φράγκων 1,923,000 διανέμεται μεταξύ 
τών διαφόρων έργων άναφορικώς πρός τάς μηνιαίας πλη
ρωμές έπί τή άναλογία τοΰ άρχιζοΰ τιμήματος φρ 
6,150,000 (δπερ ώς έρρέθη έμετριάσθη είς 4,923,000) 

πρός πετρώματα φρ. 5,300,000, άυασζαφήυ φρ. 650,000 
καί λιθοδρομάς φρ. 200,000. Έυ άρχή έκάστου μηνός 
θέλει συντάττεσθαι ύπό τού μηχανικού τής Έπιτροπής 
κατάστασις πάντων τών έν τω προηγουμένω μηνί τετε
λεσμένων έργων ύπολογιζομένωυ πρός τάς άζολούθους 
τιμάς μετά τήν προηγουμένην έλάττωσιν τούτων άναλό
γως τοϋ άνω έκτεθέντος περιορισμού τού άρχικοΰ τιμή
ματος τών φρ. 6,150,000 είς φρ. 4,921,000: ά) Κάτω 
τμήμα κυματοθραύστου συνιστάμενον άπό συντρίμματα 
καί χάλικας φρ. 2,500 κατά τρέχον μέτρον τετελεσμένου, 
β') Άνω μέρος τοϋ κυματοθραύστου συνιστάμενον έξ ογ
κολίθων πασών τών κατηγοριών φρ. (3,750) ζατά τρέχον 
μέτρον τετελεσμένον. γ’) Μώλος φρ. (1,500) τό τρέχον 
τρον. δ') Άνασκαφή φρ. 2,50 ζατά κυβικόν μέτρον. έ) 
Λιθοδομή φρ. 22 ζατά κυβικόν μέτρον. Τό άνώτερον έπί- 
πεδον τοϋ τετελεσμένου κάτω τμήματος θά εύρισκεται είς 
βάθος μέτρων 5,75 κάτω τών ταπεινοτέρων ύδάτων καί θά 
έχη πλάτος είς έπίστεψιν 22,50.

Αί καταστάσεις αύται θέλουσι παραχρήμα κοινοποιεϊ- 
σθαι τή Έπιτροπή τού λιμένος, ήτις θέλει άμέσως επαλη
θεύει καί επιθεωρεί ταύτας όπως ή άξία αύτών δύναται νά 
πληρωθή τώ έργολάβω άπό τής 1 μέχρι τής 15 έκάστου 
μηνός τό βραδύτερου. Είς τό τέλος έκάστου μηνός έπα- 
ναλαμβάνονται αί καταμετρήσεις τών προηγουμένως έζτε- 
λεσθεισώυ εργασιών και άν έν τω μεταξύ έχη έν τοϊς 
έζτελεσθεϊσι προηγουμένοις έργοις συμβή βλάβη, ό έργο
λάβος ύποχρεοΰται νά τήν έπισκευάση- άλλως, έκ τής 
επομένης μηνιαίας καταστάσεως θέλει τώ γίνει άνάλογος 
κράτησις μέχρι τής τελέσεως τής επισκευής, ήν ύπο- 
χρεοϋται πάντοτε νά έκτελέση. — Έν περιπτώσει βρα- 
δύτητος ζατά τήν πληρωμήν ύπερβαινούσης τήν ώς άνω 
όρισθεΐσαν δεκαπενθημερίαν, ό έργολάβος θέλει διζαιοΰ- 
σθαι νά λαμβάνη τούς τόκους τών ζαθυστερουμένων πο
σών πρός 12 τοϊς ο ο κατ’έτος, ζαί είς άποζημίωσιν 200 
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φράγκων διά πάσαν ήμέραν βραδύτητος· οί τόκοι ούτοι 
χαί αποζημιώσεις βοαδύτητος Θέλουσιν έμφαίνεσθαι έν 
Ιδιαιτέρω άρθρω έπι τών προσωρινών καταστάσεων. Κατά 
τό έδάφιον 2 τοΰ άρθρου 51 τής συμβάσεως, αί μηνιαία- 
πιστοποιήσεις καί πληρωμαί παύουσιν έν περιπτώσει, 
καθ’ήν ήθελον άφεθή διαλείμματα ή κενά ή ήθελον λάβει 
χώραν τοιαϋτα έκ θεομηνιών οίασδήποτε φύσεως προερ
χόμενα καί δεν έπιδιορθωθώσιν.

Αί πληρωμαί Οά γίνονται 35 τοΐς ο/ο, εις τριών ημε
ρών όψεως συναλλαγματικός έπί πρώτης τάξεως τραπε
ζικών οίκων, πληρωτέας έν Παρισίοις ή Μασσαλία, καί 
65 τοΐς ο ο, είς γραμμάτια τής Εθνικής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος. ΊΙ Επιτροπή δύναται ν’άντιχαταστήση τάς ώς 
άνω συναλλαγματικός διά τής πραγματικής αύτών άξίας 
είς τιμήν όρισθησομένην παρά τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ ύποκα- 
καστήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος έν Πά
τραις, όπως ό έργολάβος δύναται ν’άπολαύση τήν δια
φοράν ή έφοδιασθή με συναλλαγματικός άνευ ζημίας 
οΰδεμιάς.

ST'. — ΊΙ προθεσμία τής έκτελέσεως καί ή έγγύησις 
ώρίσθησαν έν τή συμβάσει ώς έξής :

Άρθ. 29. Ό έργολάβος ύποχρεοΰται ν'άρχίση τά προ
καταρκτικά έργα έγκαταστάσεως έντός έξ μηνών άπό τής 
έπικυρώσεως τής συμβάσεως του παρά τής 'Ελληνικής 
Κυβερνήσεως, έπί έχπτώσει, έν εναντία περιπτώσει, τής 
προκαταρκτικής έγγυήσεως τών 200,000 φράγκων θέλει 
λάβει τά αναγκαία μέτρα όπως τελείωση τά πετρώματα 
καί τήν άνασκαφήν έντός πέντε έτών καί τήν λιθοδομήν 
έντός προθεσμίας έξ έτών. Τό είς τήν διάρκειαν έκάστου 
άθροισμα τών μηνιαίων πληρωμών δέν δύναται νά ή ύπέρ- 
τερον τοΰ ποσοΰ, τό όποιον ήθελε δικαιούται ό έργολά
βος νά λάβη, έάν ή έκτελεσθεΐσα έργασία ήθελεν είσθαι 
άξίας ένός έχατομμυρίου- επομένως έάν ή άξια τής έργα
σίας έντός ένός έτους είναι ύπερτέρα τοΰ ένός έχατομμυ- 

ρίου, τό περιπλέον δικαιούμενον ποσόν νά λάβη ό έργο
λάβος φέρεται εις πίστωσιν μηδένα τόκον άποφέρον· έχει 
όμως τό δικαίωμα ό έργολάβος εις πεοίπτωσιν, καθ’ήν 
ήθελε περαιώσει τήν έκτέλεσιν τών έργων είς τό τέλος 
τοΰ πέμπτου έτους νά άπαιτήση τήν ολοσχερή άποπ/.η- 
ρωμήν τοΰ τιμήματος τής εργολαβίας κατά τά συμπεφω- 
νημένα. 'Η άρχή τής πενταετούς και τής έξαετοΰς προ
θεσμίας διά τήν έκτέλεσιν τών έργων, ώς καί έκείνης τής 
ένιαυσίας πληρωμής, περί ής άνωτέρω γίνεται λόγος, άρ
χεται άπό τής έποχής τής ένάρξεως τής κατασκευής τών 
έργων· τό δάνειον οφείλει νά τελεσθή τρ.εϊς μήνας τουλά
χιστον, πριν ή τά υπάρχοντα ποσά καί όσα ή ’Επιτροπή 
ήθελε συνάξει κατά τά πρώτα έτη τής έκτελέσεως τών 
έργων δαπανηθώσιν.

“Αρθρ. 30. "Αμα άποπερατωθώσιν άπαντα τά έργα, ό 
τελειωτικός υπολογισμός, περιλαμβάνω·; τήν ολικήν άξίαν 
τής άποκοπής, θέλει συνταχθή καί πληρωθή τό ποσόν 
τής καταστάσεως, κατά τόν αύτόν τρόπον καί με τάς αύ
τάς προθεσμίας, ώς αί μηνιαΐαι καταστάσεις, καί ή έπι
τροπή τοΰ λιμένος μετά τοΰ Μηχανικού αύτής θέλει 
άμέσως, τή αιτήσει τοΰ εργολάβου, έκτελέσει τήν παρα
λαβήν τών έργων. Ή παραλαβή αύτη οφείλει νά άποπε- 
ρατωθή τό βραδύτερου έντός έξ μηνών άπό τής πρός 
παραλαβήν αίτήσεως· παρελθούσης τής προθεσμίας ταύ
της, άν ή ’Επιτροπή δεν δυνηθή έναργώς ν’άποδείξη ότι 
τά έργα δεν έξετελέσθησαν κατά τούς όρους τοΰ συμβο
λαίου, τά έργα δικαιωματικώς θέλουν θεωρεΐσθαι ώς όρι
στικώς παραληφθέντα.

“Αρθρ. 31. Ή προθεσμία έγγυήσεως έσεται δύο έτών 
άφ’ής ήμέρας ό έργολάβος ήθελε παρουσιάσει τήν πρός 
παραλαβήν τών έργων αίτησίν του καί δεν άποδειχθή ότι 
τά έργα τήν ήμέραν έκείνην δεν ήσαν τετελεσμένα κατά 
τάς παρούσας συμφωνίας· άλλως, ή διετής προθεσμία 
άρχεται άφ’ότου βεβαιωθή ή περαίωσις τών έργων. Ή 
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Έπιτροπή όφείλει άνευ βραδύτητος νά τώ δώση άπόδειξιν 
παραλαβής τής αίτήσεως ταύτης, όπως ούτως όρισθή 
άκριβώς ή ήμερα, άφ’ής άρχεται ή προθεσμία τής έγ- 
γυήσεως.

Ζ'. — Τά περί τής έγγυήσεως συμπεφωνημένα έν τή 
συμβάσει καί έν γένει αί λοιπαί αύτής διατάξεις συνοψί
ζονται ώς έξής :

Άπαντα τά διά τήν κατασκευήν τοΰ λιμένος ύλικά, μη
χανήματα καί έργαλεϊα θέλουν είσέρχεσθαι καί έξέρχεσθαι 
άτελή. Τά λατομεία καί γήπεδα τά άνήκοντα είς τόν δή
μον θέλουν χορηγεϊσθαι αύτώ δωρεάν πρός έζμετάλλευσιν 
μέχρι περαιώσεως τοΰ λιμένος ότε μένουσι τά οικήματα 
ύπερ τοΰ λιμένος. — Έντός μηνός άπό τής έπικυρώσεως 
τής συμβάσεως ύπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως ό έργο
λάβος θέλει καταθέσει παρά τή Εθνική, τή Ίονική 
Τραπέζη ώς έγγύησιν 200,000 φρ. ή δώσει άνταύτής 
έγγυητήν ίσου ποσοΰ τραπεζικόν τινα οικον αρκετόν τή 
έπιτροπή τοΰ λιμένος. — Έπι πασών τών είρημένων μη
νιαίων καταστάσεων θέλει κρατεϊσθαι 10 τοϊς ojo είς συμ- 
πλήρωσιν 415,000 φρ. είς τάς όποιας προστίθενται καί 
αί άνω όρισθεϊσαι 200,000 φρ. ίνα ούτως άποτελεσθή 
παγ'ια έγγύησις 615,000 φρ. έκ μέρους τοΰ έργολάβου 
κατατιθεμένη έπί τόκω 4 τοϊς ο/ο ύπέρ αύτοϋ παρά τή 
Εθνική Τραπέζη. Δύο έτη μετά τήν συμπλήρωσιν τής 
κατασκευής τοΰ λιμένος δύναται ό έργολάβος νά λάβη 
τήν έγγύησίν του ταύτην.— ΊΙ έπιτροπή τοΰ λιμένος δύ
ναται νά χορηγήση τώ έργολάβω προκαταβολάς ίσας τή 
άξία τών 3/4 τοΰ ύλικοΰ του, μέχρι ποσοΰ 500,000 φρ. 
έπι ενεχυριάσει τούτου.—Αί προκαταβολαΐ αύται άναβαί- 
νουσι διά κρατήσεως ετέρων 10 τοϊς ο ο, λογιζομένων καϊ 
τούτων όπως καί τών προκαταβολών έπί άμοιβαίω τόκω 
4 τοϊς ο/ο.

Κατά τά άρθρα 40 και 11 τής συμβάσεως «ή’Επιτροπή 
τοΰ λιμένος αναλαμβάνει νά άπολαύση παρά τής Κυβερ- 

νήσεως και τής Βουλής είς τήν προσεχή αυτής σύνοδον 
Νόμον, ορίζοντα ότι ολα τά υπάρχοντα νΰν καί παρά τής 
’Επιτροπής είσπραττόμενα πρός κατασκευήν τοΰ λιμένος 
1 Ιατρών λιμενικά δικαιώματα θέλουσι διατηρηθή και ου
δέποτε μειωθή και άποκλειστικώς χρησιμοποιηθή είς τήν 
ολοσχερή πληρωμήν τών έργων τοΰ λιμένος Πατρών, ή 
τήν έξασφάλισιν τοΰ δανείου, όπερ ζατόπιν θέλει συνομο- 
λογηθή όπως έξασφαλίση τήν πληρωμήν αύτών, χωρίς 
τά εισοδήματα αύτά νά ύπόζεινται είς κανένα δασμόν ή 
φόρον, ούτε νά δύνανται νά κατασχεθούν οιά ζανεν α/.Αο 
χρέος ή ύποχρέωσιν τοΰ ταμείου τής λιμενικής Επιτρο
πής· ό Νόμος ούτος θέλει πρός τούτοις ορίσει ότι άπαντα 
αύτά τά εισοδήματα ανεξαιρέτως οφείλουν νά κατατίθεν
ται ζατά μήνα τό πολύ παρά τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ τελω
νείου Πατρών παρά τή Εθνική Τραπέζη τής 'Ελλάδος. 
ΊΙ Έπιτροπή δεν θά δύναται νά διαθέση έξ αύτών είμή 
τά άπολύτως άναγκαϊα ποσά πρός έπιτήρησιν τών έργων 
καί συντήρησιν τοΰ λιμένος, άτινα έν συνόλω δεν δύνανται 
έν οΰδεμια περιπτώσει νά ύπερβοΰν τό ποσόν φράγκων 
25,000 κατ’έτος. Ό αύτός Νόμος θέλει έπίσης έξουσιο- 
δοτήσει τήν λιμενικήν Επιτροπήν ζαί, έν έλλείψει ταύ
της, τόν έργολάβον, όπως έν καιρώ τώ δέοντι καί κατά 
τούς όρους και συμφωνίας τούς όριζομένους έν τώ πα- 
ρόντι συμβολαίω συνάψωσι δάνειον προωρισμένον είς τήν 
ολοσχερή αποπληρωμήν τών έζτελεσθησομένων έργων, 
διατάσσων ό Νόμος όπως τά ήδη κατατεθημένα παρά τή 
’Εθνική Τραπέζη ποσά και εισοδήματα, καθώς και τά έν 
τώ μέλλοντι κατατεθησόμενα θέλουν χρησιμεύσει είς τήν 
πληρωμήν τοΰ τόκου και χρεωλυσίου τοΰ δανείου τούτου. 
— Ή Έπιτροπή τοΰ λιμένος οφείλει τρεις μήνας πριν ή 
τά ήδη κατατεθειμένα ποσά καθώς καί τά είσπραχθησό- 
μενα κατά τά πρώτα έτη έξαντληθώσι, νά συνάψη τό έν 
λόγω δάνειον έάν ζατά τήν έποχήν έκεινην τό δάνειον 
δέν συνετελέσθη, ό έργολάβος αναλαμβάνει καί ύποχρεοΰ-
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ται νά συνάψη τοϋτο άντ'ι τής Έπιτροπής ζαι διά λογα
ριασμόν εκείνης είς τούς συμφερωτέρους όρους όπου 
δυνηθή ν’άπολαύση, καθόσον όμως τά εισοδήματα τοϋ 
Λιμενικού Ταμείου ήθελον έξαρκεϊ είς τήν πληρωμήν τοϋ 
τόκου ζαί χρεολυσίου τοΰ δανείου- ή έκδοσις τοϋ δανείου 
τούτου δεν θέλει γίνει παρά άναλόγως τών έκάστοτε πλη
ρωμών- ό τόκος τοΰ δανείου δεν δύναται νά είναι άνώτε- 
ρος τοϋ 8 έπί τοϊς ο/ο χατ'ετοζ, καί όσα ποσά έκ τών 
εισοδημάτων τοϋ Λιμενικού Ταμείου ήθελον μετά τήν 
πληρωμήν τοΰ τόκου καί τών απαραίτητος άναγκαίων 
ποσών διά τήν συντήρησιν του λιμένος τών όρισθέντων έν 
άρθρο 40 μένουν διαθέσιμα, θά άφιερώνται είς τήν άπό- 
σβεσιν τοϋ έν λόγω δανείου, όπερ δέον ν’άποσβεσθή τό 
πολύ έντός 30 έτών.»

Κατά τό αρθρον 43 τής συμβάσεως « έάν ζατά τήν 
άνασκαφήν τής λεκάνης άπαντηθοϋν συνεχείς βράχοι ή 
(tuf) τόφος, ή συμπαγής πηλώδης γή (glaise tombacte) 
ζαί καταμετρηθεϊσα ή ποσότης αύτών εύρεθή άνωτέρα τών 
1,500 κυβικών μέτρων, ή Έπιτροπή θέλει πληρώσει είς 
τόν έργολάβον έπί πλέον τής τιμής τής άποκοπής ορ. 
100,000, ό δέ έργολάβος ύποχρεοϋται νά έκτελέση πά
σαν τήν άνασκαφήν όσηδήποτε και άν ή ή εύρεθεισα πο
σότης τώυ ώς άνω έξηρημένων έάν δε ·η ποσότης αϋτη 
δεν ύπερβαίνη τά 1,500 κυβικά μέτρα, τότε θέλει γίνει 
ιδιαιτέρα συμφωνία μετά τοϋ έργολάβου περί τής έξορύ- 
ξεως τής εύρεθείσης ποσότητος ζατά κυβικόν μέτρον έπί 
πλέον τής άποκοπής.

Όσον άφορα τάς κατά τήν έκτέλεσιν ή μετά τήν άπο- 
περατωσιυ τοΰ έργου διαφωνίας, ορίζεται ύπό τής συμ
βάσεως, ότι « ή Έπιτροπή τοϋ λιμένος ζαί ό έργολάβος 
θέλουν έκαστος διορίσει ένα πραγματογνώμονα ϊνα κανο- 
νισωσιν άπάσας τάς εκκρεμείς διαφοράς- έάν οί πραγμα- 
τογνώμονες ούτοι δεν ζατορθώσωσι νά συνεννοηθώσι, 
θέλουσι διορίσει ή τε Έπιτροπή ζαί ό έργολάβος άπό ζοι- 

νοϋ καί τρίτον πραγματογνώμονα, οστις θέλει άνεκζλήτως 
άποφασίσει.—Έάν τά διαφερόμενα μέρη δεν συμφωνήσωσι 
περί τής έζλογής τοΰ τρίτου πραγματογνώμονος, ούτος 
θέλει διορισθή παρά τοϋ Προέδρου τών Πρωτοδικών Πα- 
τρώυ καί θέλει άποφασίσει άνεκζλήτως, χωρίς νά δύναται 
νά γίνη έφεσις τής άποφάσεως τούτου ενώπιον ούδεμιας 
άλλης διαδικασίας. — Ό έργολάβος καί ό άντιπρόσωπος 
αύτοϋ ορίζουν κατοικίαν έν Πάτραις- έν περιπτώσει άπου- 
σίας αυτών, πάσα ζοινοποίησις έσεται νόμιμος γεγομένη 
ενώπιον τοΰ Είσαγγελέως τών Πρωτοδικών έν Πατραις, 
θεωρουμένου νομίμου αντιπροσώπου του.

Ούτως έχουσι τά ζατά τήν κατασκευήν τοΰ λιμένος 
Πατρών συνομολογηθέντα. Πρόκειται περί έπιχειρήσεως, 
ήτις άνήκει έζ μαζράς προνοίας καί συνεχούς έργασίας 
είς τήν κοινότητα τών Πατρών καί δύναται νά ζαταταχθή 
έν τοις πρώτοις τών νεωτέρων παραγωγικών ύπό καθολι
κήν τοΰ έθνους έννοιαν έργων. Λί Πάτραι είναι ή βάσες 
οικονομικού συμπλέγματος διά τής οποίας εισάγονται έζ 
τής άλλοδαπής είς τήν Ελλάδα 50 έκατομμύρια δραχμών 
άντάλλαγμα τοΰ Έλληνικωτάτου τών προϊόντων, τής 
σταφίδος ήτοι τής Κορινθιακής. Καί άλλαι έμπορικαί 
παροϋσαι ζαί μέλλουσαι επόψεις ζαθιστώσι τάς Πάτρας 
σημαντικώτατον κέντρον οικονομικής τοϋ έθνους προαγω
γής. Τιμή λοιπόν οφείλεται είς τήν μεγαλουργόν κοινό
τητα αύτής διά τόν λιμένα, δι’οΰ προικίζει τό παρόν ζαί 
τό μέ7»λον .ής Ελλάδος.

II.
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ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΣΓΑΕΑΡΙΟΝ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ.

Πρόκειται περί συνελεύσεως έργατών, άποτελουμένης 
έξ 90 με)ιών, άντιπροσωπευόντων 32 βιομηχανιζάς ομά
δας, έξ ών 31 τών Παρισίων ζαί I τών έπαρχιών (Havre). 
Ή ιδέα του ’Εργατικού Συνεδρίου χρονολογείται άπό τοΰ 
1876, οτε συνήλθε τούτο κατά πρώτον έν Παρισίοις, κα
τόπιν έπηκολούθησε τό έν Αυόν, μετά τοΰτο δε τό έν 
Μασσαλία· ώστε τέταρτον είναι τό πρό ολίγου συμπλή
ρωσαν τάς έργασίας του Εργατικόν έν Παρισίοις έκ νέου 
συγζροτηΟεν Συνέοριον.

Ανεξαρτήτως πάσης ιδιαιτέρας είς τά καθ' έζαστα έρεύ- 
νης, τό πρόγραμμα, όπερ έδημοσίευσε τό 'Εργατικόν 
τοΰτο Συνέοριον, ώς πόρισμα τών σκέψεων καί επιθυμιών 
τών άπο:ελουσών αύτό έργατικών ομάδων, διαιρείται εις 
ούο μέρη, έξ ών τό μεν πολιτικόν τό δέ οικονομικόν, προ- 
τασσομένης δικαιολογητικής εισαγωγής, τής όποιας τό 
περιεχόμενο·; καθώς καί τά τών έκτεθέντων δύο μερών 
(πολιτικού καί οικονομικού) έχουσιν ώς έπεται :

Εισαγωγή. — Τό ’Εργατικόν Συνέοριον θεωρούν, οτι 
ή χειραφέτησις τής παραγωγικής τάξεως άφορα όλα τά 
ανθρώπινα όντα άνευ διακρίσεως γένους καί φυλής, ότι 
οί παραγωγοί δεν δύνανται νά ώσιν έλεύθεροι είμή καθ’ό
σον έσονται κάτοχοι τών μέσων τής παραγωγής καί ότι 
κατά δύο τρόπους δύνανται τά μέσα τής παραγωγής νά 
άνήκωσιν είς αύτούς 1) τόν ατομικόν, οστις ουδέποτε 
ύπήρξεν έν τοΐς πράγμασι γενικώς πρός όλους τούς παρα
γωγούς, έξαφανίζεται δε ιπί μάλλον καί μδ'λλον ύπ'ι τής 
βιομηχανικής προόδου, 2) τόν άθροιστικόν, τοΰ όποιου 
τά υλικά ζαί διανοητικά στοιχεία καταρτίζονται διά τής 
άναπτύξεως τής κεφαλαιούχου κοινωνίας,—Θεωρούν, ότι 

ή ίδιοποίησις αύτη ή αθροιστική δέν δύναται νά προζύψρ 
είμή έζ τής έπαναστατιζής ένεργείας τής παραγωγικής 
τάξεως (τής τάξεως τών πενήτων) ώργανισμένης είς δια- 
ζεζριμένον πολιτικόν κόμμα, ότι τοιοΰτος οργανισμός 
πρέπει νά έπιδιωχθή δι'όλων τών μέσων τά όποια διαθέτει 
ή τάξις τών πενήτων, περιλαμβανομένου ζαί τού τής 
καθολικής ψηφοφορίας μέσου, τό οποίον άπό οργάνου 
άπάτης, ώς ήτο μέχρι νΰν, δέον νά μεταβληθή είς όργα
νον χειραφετήσεως,—οί Γάλλοι ζοινωνισταί έργάται θέ- 
τοντες είς σκοπόν τών προσπαθειών των έν τή οικονομική 
σφαίρα τήν έπιστροφήν είς τήν άθροιστιζότητα όλων τών 
μέσων τής παραγωγής, άπεφάσισαν—ώς μέσον οργανι
σμού ζαί πάλης, τήν είσοδον έν ταϊς έζλογαίς μετά τοϋ 
επομένου κατ'έλάχιστον όρον προγράμματος:

Πρόγραμμα πολιτικό ν.— 1) Κατάργησις όλων τών 
νόμων έπί τοΰ τύπου, έπί τών συναθροίσεων καί τών 
συνεταιρισμών, πρό πάντων δέ τοΰ νόμου έπϊ τής Διεθνούς 
Έταιρίας τών Έργατών. κατάργησις τοΰ έργατικοΰ βι
βλιαρίου τής χαρτοσημάνσεως ταύτης τού έργατικοΰ 
λαοΰ, ώς και όλων τών άρθρων τοΰ κώδηκος τών θεμε- 
λιούντων τήν ύποτέλειαν τοϋ έργάτου απέναντι τών έργο- 
δοτών· 2) Κατάργησις τού προϋπολογισμού τών έζζλη- 
σιαστιζών ζαί έπιστροφή είς τό έθνος τών κτημάτων 
κινητών καί άζινήτων, τών άνηκόντων είς τά θρησκευτικά 
σωματεία, περιλαμβανομένων όλων τών βιομηχανικών 
προσαρτημάτων τών σωματείων τούτων· 3) γενικός εξο
πλισμός τοΰ λαοΰ· 4) ό δήμος κύριος τής διοικήσεως καί 
τής άστυνομίας τοΰ τόπου.

Πρόγρομμα οικονομικόν. — 1) Άνάπαυσις τής 
δευτέρας ήμ ίρας τής έβδομάδος, ήτοι νομική άπαγόρευ- 
σις πρός τι ύς έργοστασιάρχας νά άνοίγωσι τά καταστή- 
ματά των κατά τήν δευτέραν, νομικός περιορισμός τής 
έργατικής ήμέρας είς οκτώ ώρας οιά τούς ενηλίκους καί 
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είς έξ ώρας διά τούς έχοντας ήλικίαν άπό 14 μέχρι 18 
έτών, άπαγόρευσις δέ νομική τής έν τοίς ίδιωτικοϊς βιο- 
μηχανιζοϊς καταστημασιν έργασίας είς τούς παΐδας τούς 
έχοντας ήλικίαν μικροτέραν τών 14 έτών 2) νομικός 
κατ’ έλάχιστον όρον προσδιορισμός τών ημερομισθίων, 
καθ'έκαστον έτος ένεργούμενος, έπί τή βάσει τών έπιτο- 
πίων τροφίμων· 3) ίσότης τών ημερομισθίων διά τούς 
έργατας άμφοτέρων τών γενών 4) έπιστημονική καί τε
χνική έκπαίδευσις όλων τών παίδων, τιθέμενων όσον άφορα 
τήν διατήρησίν αύτών είς βάρος τής κοινωνίας, άντιπρο- 
σωπευομένης ύπό τοΰ κράτους καί ύπό τών δήμων 5) 
καταργησις πάσης άναμίξεως τών έργοστασιαρχών είς τήν 
διοίκησιν τών εργατικών ταμείων αμοιβαίας βοήθειας, 
προνοίας, κλπ. αποδιδόμενων είς τήν αποκλειστικήν δια- 
χείρισιν τών έργατών 6) εύθύνη τών έργοστασιαρχών 
έν περιπτώσει βλαβερών έν τοϊς έργοστασίοις συμβεβη- 
κότων, έξησφαλισμένη δέ έγγυήσεως διδόμενης ύπό τοΰ 
έργοστασιάρχου καί άναλόγου πρός τόν άριθμόν τών έρ
γατών τούς όποιους ούτοι μεταχειρίζονται καί πρός τούς 
κινδύνους τούς οποίους παρουσιάζει ή βιομηχανία· 7) με
σολάβησές τών έργατών είς τούς ειδικούς κανονισμούς τών 
διαφόρων έργοστασίων, κατάργησές του άρπαγέντος ύπό 
τών έργοστασιαρχών δικαιώματος νά έπιβάλλωσιν οίαν- 
οήποτε ποινήν έπί τών έργατών αύτών ύπό τόν τύπον 
προστίμου ή κρατήσεως έκ τών ήμερομισθίων των 8) 
αναθεώρησές όλων τών συμβάσεων, δι ών άπηλλοτριώθη 
ή δημοσία κτήσις (τράπεζαι, σιδηρόδρομοι, μετα/,λεία, 
κλπ.) καί καλλιέργεια όλων τών έργοστασίων τοΰ κράτους 
ύπό τών έν αύτοϊς έργαζομένων έργατών 9) κατάργησις 
όλων τών έμμεσων φόρων καί μετασχηματισμός όλων 
τών άμέσων φόρων είς ένα φόρον προοδευτικόν έπί τών 
άνω τών 3,000 φράγκων εισοδημάτων καί τών άνω τών 
20,000 φράγκων κληρονομιών.

Αί γενικαί τοΰ προγράμματος τούτου τάσεις μαρτυ- 
ροΰσιν ότι ό κοινωνικός οργανισμός, οστις έγέννησε τήν 
Παρισινήν Κοινότητα, δεν έξηλείφθη έτι καί οτι αί ύγιεϊς 
τής Πολιτικής Οικονομίας άρχαί έχουσιν άνάγκην μείζο- 
νος καί συστηματικωτέρας διαδόσεως καί έν αύταις ταΐς 
μάλλον πεπολιτισμέναις τής οικουμένης χώραις.

Λ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Τ«ΐν ΕΤίϊΙ*

(*) Ίδέ διά τδ ετο; 1878 <· Οίχι νομικήν Έ ιΟεώοησινι· φυλ. 85, Μχ?- 

τ ou 1S80, σελ. 40.

ΕΤΟΣ 8—ΦΪΑ. 91—ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1180. 21

1 ι Ο,— 1880.

"Εχομεν ύπ’οψιν τούς τρεϊς προϋπολογισμούς τών 
τελευταίων τριών έτών 1878—1879—1880. Κατ'αύτούς 
τά μεν έσοδα ύπελογίσθησαν είς 42,789,970 δραχ. διά 
τήν χρήσιν τοϋ 1878, είς 45,808,442 διά τήν τοΰ 1879 
και είς 40,716,857 διά τήν τοΰ 1880, — τά δέ έξοδα 
ύπελογίσθησαν είς 41,132,951 διά τήν χρήσιν τοΰ 1878, 
είς 60,078,760 διά τήν τοΰ 1879, καί είς 52,655,454 
διά τήν τοϋ 1880. Αύτά είναι τά προΰπολογιζόμενα, κα
τόπιν δε έρχονται αί ελαττώσεις είς τάς πραγματικός εισ
πράξεις (*)  καί αί αύξήσεις είς τάς πραγματικός δαπάνας, 
τάς όποιας τόσον άναπτύσσουσιν αί παντός είδους άνα- 
πληρωτικαί πιστώσεις καί τά παντοδαπά δάνεια. Έάν λά
βωμεν ύπ’όψιν πάντα ταΰτα, πρόκειταικατά τήν τριετίαν 
1878—1880, περί δαπάνης 200 περίπου έκατομμυρίων, 
τό ισάξιον τής όποιας άκριβώς δέν βλέπομεν έν τοϊς 
έ ιγοισ. Θά είπή τις συνε ιηρήθημε >. Πλήν όποια συν- 
τ ήρησις 1 Τά πράγματα ήμον καρκιν ιβατουσι καί ή εθνική 
ύ.τόστασις είς κρισιμώτατο > περιέπι 5& σημεϊον. Ή Άνα- 
υλή κινδυνεύει νά φύγη έ; τών χεί ιών ήμών καί τό ίδα- 
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νιζέν τοϋ Ελληνισμού μετ’αύτης. Έξ άπαντος ή πολιτική 
ζαί οικονομική διεύθυνσις τής έπικρατείας δεϊται ριζικής 
καί ταχείας μεταβολής.

Α’. ΒΙροϋπ·.λογισμός 1WT8-

ά) Έσοδα. — Διαιρούνται εις οκτώ μέρη, έξών τό 
1) άμεσοι φόροι 13,182,500 δραχ. ήτοι 9,672,500 έγ
γειος φόρος καί δικαίωμα επικαρπίας, 60χιλ. φόρος βο
σκών, 1,200χιλ. φόρος ζώων, 1,200χιλ. φ όρος έπιτηδευμά- 
των 850χιλ. φόρος οικοδομών, 200χ ιλ. φόρος 2 τοϊς ο/ο 
έπί τοΰ εισοδήματος τών ανωνύμων εταιριών 2) έμμεσο [ 
φόροι 19,305χιλ. δραχ. ήτοι 12,550χιλ. τελώνια. 6 
έκατομμύρια χαρτόσημου και 755χιλ. διάφορα δικαιώμα
τα· 3) δημόσια καταστήματα 1,151χιλ. δρ. ήτοι 600χιλ. 
ταχυδρομεϊον, 550χιλ. τηλέγραφος, 4χ ιλ. τυπογραφεϊον· 
4) δημόσια νομήματα καί κτήματα 2,850χιλ. δρ. ήτο^ 
836χιλ. μεταλλεία καί ορυκτά, 6χιλ. υδατα θερμά, 900 
χιλ. άλυκαί, 315χιλ. ιχθιοτροφεΐα, 580χιλ. δάσ η, 5χιλ 
ελαιώνες, 50,300 σταφιδώνες και αμπελώνες, 128,670 
περιβόλια καί άλλα κτήματα, 8χιλ κτήματα διοικούμενα 
δι’επιστασίας, 22χιλ. δημόσια κτήρια και εργοστάσια- 5) 
έκποίησις εθνικών κτημάτων 2,705χιλ. δρ. ήτοι 250χιλ. 
χρεωλύσια καί τόκοι προικοκτησιών, χρέη έκ προικεκτη- 
σιών άνανεωθέντα καί δεκαετείς πιστώσεις προικοκτησιών, 
525χιλ. δεκαετείς πιστώσεις φθαρτών κτημάτων, 100χιλ. 
πεμπτημόριου καί ολική τιμή φθαρτών κτημάτων, 10χιλ. 
επταετείς δόσεις γηπέδων, 20χιλ. τίμημα οικοπέδων Πα
τρών, 1,800χιλ. έτησία δόσις γαιών καί φυτειών· 6) διά
φορα εισοδήματα 1,866,500 δραχ. ήτοι 300χιλ. τόκοι 
υπερημερίας, 1,500 πρόσοδοι κτημάτων κατακεκυρωμένων 
τώ δημοσίω, 3χιλ. ποινικά εργοστάσια, 250χιλ. δικαστικά 
έξοδα έν γένει, 10χιλ. άπόληψις έξόδων προκαταβληθέντων 
είς πολιτικός δίκας, 15χιλ. άπόληψις έξόδων άπαριθμή- 
σεως ζώων, 437χιλ. τυχηρά εισοδήματα, 850χιλ. είσ-
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πράξεις λόγω πολιτικών’ συντάξεων 7) εκκλησιαστικά 
εισοδήματα 296χιλ. δρ. ήτοι 60χιλ. εκποιήσεις άκινήτων 
μοναστηριακών κτημάτων, 100χιλ. πολυετείς ενοικιάσεις 
όμοιων, 105χιλ. μονοετείς ενοικιάσεις όμοιων, 10χιλ. 
εκκλησιαστικοί τόκοι ύπερημερίας, 1,000 διάφορα, 20χιλ. 
δόσεις έκκ?»ησιαστικών γαιών καί φυτειών- 8) έσοδα κε- 
κλεισμένων χρήσεων 1,430χιλ. δρ. δημόσια καί έκκλη- 
σιαστικά. Τό ολον τών προϋπολογισθέντων έσόδων δραχ 
42,789,970.

β') Έξοδα. — Διαιρούνται είς έξ μέρη, έξ ών τό 1) 
χρέος δημόσιον 12,926,339 δραχ. ήτοι 1,253χιλ. έξωτε- 
ρικόν, 7,886,939 εσωτερικόν καί 3,786,400 συντάξεις· 
2) χορηγί» πρός βασιλέα 1,125χιλ. δρ. 3) νομοθε- 
αική έξουσία 489,730 δρ. 4)γενική ύπηρεσία 22,445,950 
δρ. ήτοι 1,135,348 ύπουργεϊον εξωτερικών, 3,020,584 
ύπουργεϊον δικαιοσύνης, 4,940,064 ύπουργεϊον έσωτερι
κών, 2,095,951 ύπουργεϊον εκκλησιαστικών, 7,653,184 
ύπουργεϊον στρατιωτικών, 2,114,705 ύπουργεϊον ναυτι
κών καί 1,486,105 ύπουργεϊον οικονομικών- 5) έξοδα 
διοικήσεως έπιστασίας καί είσπράξεως τών φόρων δραχ. 
2,382,682· 6) διάφοροι πληρωμαι 1,763,250 δραχ. ήτοι 
53,500 έπιστροφαϊ χρημάτων, 209,750 αποζημιώσεις, 
100χιλ. συμψηφισμός πιστωτικών γραμματίων, 1,400χιλ. 
άπόδοσις κεφαλαίων οδοποιίας. Τό ολον τών προϋπολο- 
γισθέντων έξόδων 41,132,951 δραχ.

II'. Μίροϋπολογισμ.ός 1ΜΤΟ.

ά) Έσοδα. — Έκ τών οκτώ κατ’αύτά μερών τό I) 
άχεσοι φόροι 13,040,788 >ραχ. ήτ <ι 8,597,550 έγγειος 
φόρος καί δικαίωμα έπικαρπίας, 6( χιλ. φόρος βοσκών, 
2,019,738 φόρος ζώων, 1,250χιλ. « όρος επιτηδευμάτων, 
213χιλ. φόρος οικοδομών, 200χιλ. φόρος 2 τοϊς ο/ο έπ^ 
τ>ύ εισοδήματος άνωνύμαυ έταιρίον· 2) έμμεσοι φόρο, 
22,580χιλ. δρ. ήτοι 15,824χιλ. τελώνια, 6 έκατομμύρια
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χαρτόσημου, 760χιλ. διάφορα δικαιώματα· 3) δημόσια 
καταστήματα 1,154,200 δρ. ήτοι 600χιλ. ταχυδρομεϊον, 
550χιλ. τηλέγραφος, 4,200 τυπογραφεΐον· 4) δημόσια 
νομήματα και κτήματα 2,581,992 δρ. ήτοι 732χιλ. με
ταλλεία και ορυκτά, 15χιλ. ύδατα θερμά, 900 άλυκαί, 
315χιλ. ιχθυοτροφεία, 450χιλ. δάση, 1,000 έλαιώνες, 
40χιλ. σταφιδώνες και αμπελώνες, 108,992 περιβόλια 
καί άλλα κτήματα, 2χιλ. κτήματα διοικούμενα δι’έπιστα
σίας, 18χιλ. δημόσια κτίρια καί εργοστάσια- 5) έκποίησις 
έθνικών κτημάτων 2,710χιλ. δρ. ήτοι 260χιλ. χρεωλύσια 
καί τόκοι προικοκτησιών, χρέη έκ προικοκτησιών άνανεω- 
θέντα ζαί δεκαετείς πιστώσεις προικοκτησιών, 500χιλ. 
δεκαετείς πιστώσεις φθαρτών κτημάτων, 20χιλ. πεμπτη- 
μόριον καί ολική τιμή φθαρτών κτημάτων, 5χιλ. έπταε- 
τεϊς δόσεις γηπέδων, 50χιλ. τίμημα οίκοπέ δων Πατρών, 
75χιλ. προκαταβολαί έζ τής παρατάσεως τής προθεσμίας 
πρός έφαρμογήν τών νόμων περί γαιών καί φυτειών, 
1,800χιλ. έτησια δόσις γαιών καί φυτειών 6) διάφορα 
εισοδήματα 2,045,462 ορ. ήτοι 250χιλ. τόκοι ύπερημε- 
ρίας, 1,000 πρόσοδοι κτημάτων ζαταζεκυρωμένων τώ δη- 
μοσίω, 5χιλ. ποινικά εργοστάσια, 250χιλ. δικαστικά έξοδα 
έν γένει, 10χιλ. άπόληψις έξόδων προζαταβληθέντων είς 
πολιτικός δίζας, 20χιλ. άπόληψις έξόδων άπαριθμήσεως 
ζώων κλπ., 457,162 τυχηρά εισοδήματα, 900χιλ. εισπρά
ξεις λόγω πολιτικών συντάξεων, 122χιλ. άπόληψις προκα
ταβολών προς άποξήρανσιν καί άρδευσιν Βοιωτικοϋ πεδίου· 
7) έχκλησιαστικά εισοδήματα 296χιλ. δρ. ήτοι 45χιλ. 
εκποιήσεις άκινήτων μοναστηριακών κτημάτων, 140χιλ. 
πολυετείς ένοικιάσεις όμοιων, 80χιλ. μονοετείς ένοικιάσεις 
όμοιων, 10χιλ. έκκλησιαστικοί τόκοι ύπερημερίας, 1000 
διάφορα έσοδα, 20χιλ. δέσεις έκκλησιαστικών γαιών και 
φυτειών- 8) έσοδα ζεζλεισμένων χρήσεων 1,400χιλ. δρ. 
δημόσια καί έκκλησιαστιζά. Τό ολον τών προϋπολογι- 
σθέντων έσόδων 45,808,442 δραχ.
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β') "Εξοδα. — Έκ τών έξ ζατ’αύτά μερών τό 1) χρέος 
δημόσιον 21,184,288 δραχ. ήτοι 1,253χιλ. έξωτερικόν, 
16,075,888 έσωτερικόν, 3,856,100 συντάξεις· 2) χορη
γία πρός τόν βασιλέα 1,125χιλ. δρ. 3) νομοθετική έξου
σία 480χιλ. δρ. 4) γενική υπηρεσία 3,631,192 δρ. ήτοι 
1,587,235 ύπουργεΐον έξωτερικών, 3,043,595 ύπουργεΐον 
δικαιοσύνης, 5,1 18,572 ύπουργεΐον εσωτερικών, 2,346, 
408 ύπουργεΐον εκκλησιαστικών, 13,307,986 ύπουργεΐον 
στρατιωτικών, 3,748,657 ύπουργεΐον ναυτικών ζαί 1,478, 
736 ύπουργεΐον οικονομικών· 5) έξοδα διοικήσεως, έπι
στασίας καί είσπράξεως τών φόρων 2,634,979 δρ. 6) διά
φοροι πληρωμαί 4,023,300 δρ. ήτοι 57χιλ. έπιστροφή 
χρημάτων, 366,300 άποζημιώσεις, 100χιλ. συμψηφισμοί 
πιστωτικών γραμματίων, 3,500χιλ. άπόδοσις κεφαλαίων 
οδοποιίας. Τό δλον τών προϋπολογισθέντων έξόδων 
60,078,760 δρ.

Γ'. ΙΙροΰποληγισμ.άς 1880.
ά) Έσοδα. — Έκ τών οκτώ ζατ’αύτά μερών τό 1) 

άμεσοι φόροι 11,829χιλ. δρ. ήτοι 7,637χιλ. έγγειος φό
ρος και δικαίωμα έπικαρπίας, 67χιλ. φόρος βοσκών, 
1,950χιλ. φόρος ζώων, 1 έκατομμύριον φόρος έπιτηδευ
μάτων, 950χιλ. φόρος οικοδομών, 225χιλ. φόρος 3 τοϊς 
ο/ο έπί τοΰ εισοδήματος ανωνύμων έταιριών- 2) έμμεσοι 
φόροι 23,830χιλ. δρ. ήτοι 16,950,400 τελωνεία, 6,100χιλ. 
χαρτόσημον, 630χιλ. διάφορα δικαιώματα, 150χιλ. φό
ρος έπι τών παιγνιόχαρτων 3) δημόσια καταστήματα 
1,354,200 δρ. ήτοι 650χιλ. ταχυδρομεϊον, 700χιλ. τη
λέγραφος, 4,200 τυπογραφεΐον- 4) δημόσια νομήματα καί 
κτήματα 2,659,257 δρ. ήτοι 787,500 μεταλλεία καί ορυ
κτά, 6χιλ. ύδατα θερμά, 900χιλ. άλυκαί, 316,330 ιχθυο
τροφεία, 515χιλ. δάση, 800χ·λ. έλαιώνες, 7χιλ. σταφιδώ- 
νες και άμπελώνες, 99,027 περιβόλια καί άλλα κτήματα, 
2χιλ. κτήματα διοικούμενα δι’έπιστασίας, 25χιλ. δημόσια 
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χτίρια καί έργοστάσια- 5) εκποιήσεις εθνικών κτημάτων 
3,590χιλ. δρ. ήτοι 130χιλ. χοεωλύσια καί τόκοι προι- 
κοκτησιών, χρέη εκ προικοκτησιών άνανεωθέντα καί δε
καετείς πιστώσεις προικοκτησιών, 325χιλ. δεκαετείς πι
στώσεις φθαρτών κτημάτων, 30χιλ. πεμπτημόριον καί 
ολική τιμή φθαρτών κτημάτων, 5χιλ. έπταετεις δόσεις 
γηπέδων κατά τόν ΣΠΖ' νόμον, 70χιλ. τίμημα οικοπέδων 
Πατρών κλπ. 30χιλ. προκαταβολαι γαιών και φυτειών, 
3 εκατομμύρια δύσεις γαιών καί φυτειών 6) διάφορα ιί- 
σοδήζατα 1,901χιλ. δρ. ήτοι 250χιλ. τόκοι ύπερημερίας, 
5χιλ. ποινικά εργοστάσια, 250χιλ. άπόληψις ποινικών 
έξόδων, 10χιλ. άπόληψις προκαταβληθέντων είς πολι
τικός δίκας, 45χιλ. άπόληψις έξόδων καταμετρήσεως 
άμπέλων κλπ. 469χιλ. τυχηρά εισοδήματα, 900χιλ. εισ
πράξεις λόγω πολιτικών συντάξεων, 2χιλ. άπόληψις προ
καταβολών έξ εκλογικών ειδών, 30χιλ. άπόληψις προκατα
βολών πρός άποξήρανσιν καί άρδευσιν ΒοιωτικοΟ πεδίου- 
7) έκκλησιαστικά εισοδήματα 293χιλ. δρ. ήτοι 47χιλ. εκ
ποιήσεις ακινήτων μοναστηριακών κτημάτων, 160χιλ. 
πολυετείς ένοιχιάσεις όμοιων, 25χιλ. μονοετείς ένοικιά- 
σεις όμοιων, 10χιλ. έκκλησιαστικοί τόκοι ύπερημερίας, 
1,000 διάφορα έσοδα, 50χιλ. καθυστεροϋντα έξ έκκλη- 
βιαστικών κτημάτων (νόμος ΣΝΗ')· 8) έσοδα κεκλεισμέ- 
νων χρήσεων 1,200χιλ. δρ. δημόσια καί έκκλησιαστικά. 
Τό όλον τών προυπολογιαθέντων έσόδων 46,746,857 δρ.

β') Έξοδα. —Έκ τών εξ καταΰτά μερών τό 1) χρέος 
δημόσιον 18,105,100 δρ. ήτοι 1,263χιλ. έξωτερ’ικόν, 
12,952,070 έσωτερικόν, 3,890,030 συντάξεις- 2) χορηγία 
πρός τόν βασιλέα 1,125χιλ. δρ- 3) νομοθετικόν σώμα 514 
χιλ. δρ. 4) γενική υπηρεσία 26.290,770 δρ. ήτοι 1,50 ί,096 
ύπουργεϊον εξωτερικών, 3,010,974 ύπουργεϊον δικαιοσύ
νης, 4,919,554 ύπουργεϊον έσωτερικών, 2,152,841 ύπουρ
γεϊον έκκλησιαστικών, 11,100,586 ύπαυργεϊον στρατιω
τικών, 2,111,229 ύπουργεϊον ναυτικών, 1,491,488 ύπουρ- 

γεϊον οικονομικών- 5) έξοδα διοικήσεως, επιστασίας και 
είσπράξεως τών φόρων 2,381,384 δρ. 6) διάφοροι πλη- 
ρωμαι 4,239,200 δρ. ήτοι 59χιλ. έπιστροφαϊ χρημάτων, 
250.200 άποζημιώσεις, 100χιλ. συμψηφισμός πιστωτικών 
γραμματίων, 3,800χιλ. άπόδοσις κεφαλαίων οδοποιίας, 
30χιλ. άποξήρανσις Βοιωτικοϋ πεδίου. Τό ολον τών προϋ- 
πολογισθέντων έξόδων 52,655,45 ί δρ.

ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.

Έχομεν ύπ’όψιν τούς σχετικούς προς τόν άστικόν 
π)χηθυσμόν πίνακας τής τελευταίας εν ταΐς Ηνωμέναις 
Πολιτείας- άπογραφής. Πόσον εύρωστον τό δένδρον της 
«,κεϊ ζωή,! Αί πόλεις τής Αμερικής έχουσι τι έκπληκτι- 
κώς σπεΰδον είς άνάπτυξιν. Ή γηραιό Εύρώπη δεν δύ
ναται νά ύποστή ούδεμιας συγκρισεως ειοος.

Πρό τριάκοντα έτών χωρία καί κώμαι, είναι νϋν μεγα- 
λοπόλεις- ή Cicago άνω τοϋ ήμίσεως έκατομμυρίου κατοί
κων, ή San-Francisco σχεδόν τέταρτον έκατομμυρίου κα
τοίκων, ή Milwaukee κλπ. Πρό δέκα μεν έτών έλογίζοντο 
είς 14 αί πόλεις, αϊτινες περιεϊχον άνω τών εκατόν χιλιά
δων κατοίκων, νϋν δε άναβαινουσιν αύται εις 19. Επί του 
όλου δε όποια κατά τήν δεκαετίαν ταύτην, 1870—1880, 
αύξησις ! Ό επόμενος συγκριτικός πίνας είναι είς ύπερ- 
βολήν εύγλωττος.

Πόλεες

Broohlyn . ....................
Baltimore................... ..
Boston ...........................
Buflalo ........................ ..
Chicago...........................
Cincinnati......................

1870 1880

395.099 554,993
267,354 300,000
259.526 352 000
1 17,714 149,500
298,977 502,845
216,239 246,153
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Πόλεις 1870 1880
Cleveland................... 94,829 157,946
Detroit........................ . . 79,577 119,700
Louisville ..................... . . 100,753 126,656
Milwankee............ .. 71,440 118,131
Nouvelle Orleans . . . . · 191^418 207,328
Newark........................ . . 1 Ο5,'θ5Ο ■136,983
New-York.................. .. 975,292 1,208,471
Philadelphie............... . . 674,022 847,542
Pittsburg...................... . . 86,076 153,583
Providence............ . . 68,904 104,500
San-Francisco............ .. 149,473 210,000
Saint-Louis............... . 310,864 375,000
Washington............... . . 109,199 160,000
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Ή Βάσιγκτων κλείει τόν πίνακα τούτον τής δημοκρα
τικής προόδου, φέρουσα εις τόν νουν τόν τίμιον τή; 
λαϊκής ελευθερίας ιδρυτήν. Βάσιγκτων, όνομα πλήρες 
αναμνήσεων, τάς οποίας ούτε τόποι ούτε χρόνοι δύνανται 
νά έξασθενήσωσι. Δεν είναι αί οίκίαι, ούδ’αί όδοι χαι αί 
πλατεΐαι, άλλ’ή ιδέα, τήν όποιαν ή μεγαλοφυία έγχα- 
ράττει είς τάς τύχας τών άνθρώπων, ήτις εμπνέει τήν ζώ- 
σαν ιστορίαν αυτών.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΐΟΝ.
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ΓΙαρακολουθοΰμεν τάς έργασίας τής ’Εθνικής Τρα
πέζης και τάς σχέσεις αύτής μετά τοΰ Δημοσίου Ταμείου 
άπό προηγουμένων ήδη φυλλαδίων τής « Οικονομικής 
Έπιθεωρήσεως», νομίζοντες ότι πρόκειται περί θεμάτων 
τά μέγιστα ενδιαφερόντων τήν δλην τοΰ έθνους οικονο
μίαν. Δύναται ούτω ό άναγνώστης, συνεχίζων τάς έκά
στοτε μελετάς, νά συναγάγη τό πρακτικώτερον συμπέ
ρασμα. — Ό ισολογισμός τής Εθνικής Τραπέζης κατά 
τήν 31 Ίουλίου έ.έ. συνοψίζεται ώς έξής :
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Το ποα’όν τών είς κυκλοφορίαν τραπεζικών γραμμα
τίων ηύξησε μόνον κατά δραχμάς 668,104, ένώ ή Τρά
πεζα έντός τοΰ μηνάς έχορήγησεν είς τήν Κυβέρνησιν 
δάνειον έπ’αν αγκαστική τών γραμματίων της κυκλοφορία 
εκ δρ. 2,016,000,ώστε συνεπλήρωσε τήν έκ δρ. 1,347,896 
διαφοράν είτε έκ τοϋ μεταλλικού της, είτε ές άλλων εισ
πράξεων. Τό μεταλλικόν έξ άλλου ήλαττώθη κατά δρ. 
1,372,987 ένιϋ έξ έντοκων καταθέσεων ήτοι είς λ/σμόν 
τής Α' δόσεως ·:οΰ δανείου τών 60 έκατομμυρίων είσέπραξε 
δραχ. 1,900,0€>0, αιτινες ήθελον αύξήσει τό μεταλλικόν 
της κατά τό πεσσόν τοΰτο. Προκύπτει επομένως διαφορά 
μεταλλικού έκ ίδρ. 3,270,000, όπερ φαίνεται έξαχθέν έκ 
τής Τραπέζης έντός τοΰ μηνός Ιουλίου, έπί τή ώφελεία 
βεβαίως υπέρ έαυτής τής ύπερτιμήσεως τοΰ μεταλλικού.

Ή χορηγία τοΰ πρός τήν Κυβέρνησιν δανείου έξ ένός 
καί ή εις λ/σμόν τής Α' δόσεως τοΰ δανείου τών 60 έκα- 
τομμυριου είσπραξις έξ άλλου, ήθελον φυσικώς αυξήσει 
τήν ολικήν κυκλοφορίαν της Εθνικής Τραπέζης κατά δρ. 
4 έκατομμύρια περίπου. Άλλ’ ή μή προσθήκη είς τήν 
κυκλοφορίαν τραπεζικών γραμματίων ποσοΰ ίσου πρός 
τό χορηγηθεν τή Κυβερνήσει δάνειον, καί ή πληρωμή διά 
μερίσματα τής Α' έξαμηνίας δρ. 1.372,987 έκ τών χρη
μάτων τοΰ άνωτέρω δανείου και πρός ταύταιςδρ. 1,550,466 
είς διαφόρους λ/σμούς, περιόρισαν τήν αύςησιν ταύτην είς 
δρ. 462,673 ήτοι άπό δρ. 141,025,370, είς όσας άνήρ- 
χετο κατά τήν 30ήν Ιουνίου έ.ε. είς δραχ. 141,488,043 
κατά τήν 31ην Ιουλίου.

Ό έπόμενος πίναξ καταδεικνύει τάς πιστοχρεώσεις τών 
διαφόρων μερίδων καί τό άνωτέρω σημειούμενον γενικόν 
αποτέλεσμα τοΰ μηνός, έλπίζομεν δ'ό τύπος ούτος νά 
χρησιμεύση ώς βοήθημα είς τούς μελετώντας τήν κατά- 
στασιν τής Εθνικής Τραπέζης.

Πίνας κατά μερίδα τοΰ αποτελέσματος τών αύξομειώ- 

σεων τοΰ ενεργητικού και παθητικοδ τής ’Εθνικής Τρα 
πεζής έν μηνί Ίουλίω 1SS0.

a ■ /Μερίδες Αύξηοεϊς Ελαττώσεις
πχθητιχοΰ [ένεργητιι πχθητικοΰι

I

Τραπεζικά γραμμάτια ...
Καταθέσεις έντοκοι...............
Διάφορα.........................................
Δάνειον Κυβερνήσεως έτ’ά 

ναγκαστιχη κυκλοφορία.
Ανοικτοί λ]σμοί καί δάνεια 

έπί υποθήκη.........................
Διάφορα .........................................
Μεταλλικόν καί εξωτερικοί 

λ)σμοί......................................
Προεξοφλήσεις κλπ. δάνεια 
Διάφοροι λ]σμοί........................
|>1ερ σματα πληρωβέντα .. 

ΐιΚαταθέσεις άνευ τόκου, τα- 
■ μιευτηρίου και πχραταΟ

.2,066.000

Άφαιρουμένων τών ελσ 

τώσεων..............................

Καθαρά αϋξησις..................

1,408,821
345,261

668,104
1,906,443

368,862

1,372,987
383,956

1,550,466
1,744

2,943,409 3.307.409
736,455

2,480,736

2.480,736
462,673

’Εντός τοΰ μηνός Ιουλίου ή Εθνική Τράπεζα είσέπραξε 
τοκοφόρα κεφάλαιά της έκ προεξοφλήσεων, δανείων έπί 
ένεχύρω καί έξοφλήσεως ομολογιών τοΰ δανείου τής 
Κυβερνήσεως τών 60 έκατομμυρίων δρ. 384,063, διέθεσε 
δε είς ανοικτούς λ/σμούς, δάνεια έπί ύποθήκη κλπ. δρ. 
1,408,921 ήτοι διέθεσε πέραν τών άποσυρθέντων κεφα
λαίων δρ. 1,024,858· άλλ-έπειδή ώς άνωτέρω έσημειώθη 
έντός τοΰ αύτοΰ μηνός έχρεώθη έπί τόκω διά τών είς 
λ/σμόν τής Α' δόσεως τοΰ δανείου τών 60 έκατομμυρίων 
είσπραχθεισών δρ. 1,906,413, μένει διαθέσιμον ποσόν έκ 
τής ληψοδοσίας τοΰ μηνός πρός ζημίαν της έκ δραχ. 
881,585. Εάν δέ τό ποσόν τοΰτο προστεθή είς τά δια
θέσιμα κεφάλαια τής Τραπέζης, άτινα κατά τάς έπί τής 
καταστάσεως τής Εθνικής Τραπέζης έν μηνί Ίουνίω 
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παρατηρήσεις (ορα Οικονομικής Έπιθεωρήσεως φυλ. Αύγ.) 
άνήρχοντο εις δραχ. 9,910,000, αναβιβάζεται είς δραχ. 
10,791,585 τό ποσόν, τούς τόκους τοϋ όποιου ζημιοΰται 
ή ’Εθνική Τράπεζα σχετικώς πρός τήν κατά τήν 31ην 
Μαρτίου έ.έ. κατάστασιν αύτής. Τό ποσόν δέ τοϋτο είναι 
ύπέρτερον τών διά λ/σμόν τής Α' δόσεως τοϋ δανείου τής 
Τραπέζης είσπραχθέντων μέχρι τέλους ’Ιουλίου χρημά
των, άτινα δέν ύπερβαίνουσι τάς δρ. 8,400,000. Δύναται 
επομένως νά οηθή, ότι ή Εθνική Τράπεζα πληρόνει τούς 
τόκους τοϋ δανείου τούτου άνευ αντιστοίχου ώφελείας. 
Όμολογουμένως μία τών σπουδαιοτέρων βάσεων τών 
τραπεζικών εργασιών είναι καί αί παρά ταΐς Τραπέζαις 
καταθέσεις, τούτέστι τό δανείζεσθαι έπί μικροτέρω τόκω 
καί δανειζειν έπί άνωτέρω, άλλ’ενόσω αί έντοκοι κατα
θέσεις μένουσιν άδιάθετοι παράγουσιν άντί κέρδους ζη
μίαν.

Τό άνωτέρω εξαγόμενον τών άδιαθέτων κεφαλαίων τής 
Έθνικής Τραπέζης προκύπτει καί έκ τής συγκρισεως τών 
κατά τήν 31 Μαρτίου και 31 ’Ιουλίου έ.έ. κυκλοφορούν- 
των έπί τόκω κεφαλαίων τής Εθνικής Τραπέζης μετά 
τήν άφαίρεσιν τών έντοκων παρ’αύτή καταθέσεων, άτινα 
έχουσιν ώς έξής :

Προίζοφλησε-.ς κι· λοιπά δάνεια έν γέ- 
νει πλήν τοΰ πρός τήν Κυβέρνησιν 
επ' άναγκσ,ςική τών τραπεζικών γρα;α 
•χατϊων κυκλοφορία.........................................

"Εντοκοι καταθέσεις καϊ Ταμιευτηρίου.

31 Μαρτίου

92,315,004

31 ’Ιουλίου

89,936,151

44,524,845

55,261,257 44,411,306

37,053,747

Διαφορά έπϊ έλαττον κατά τής 31 Ιουλίου... 10,736,412

Πιθανόν έν τούτοις φαίνεται, ότι ή Εθνική Τράπεζα 
θέλει έξαζολουθήσει τήν πορείαν ταύτην μέχρι τής λή- 
ζεως τοΰ έτους, όπως εύρεθή έτοιμη εις τήν πραγματο
ποίησή τοϋ δανείου τών 21 εκατομμυρίων φράγκων, όπερ 
σχεδόν κατά τό ολον άνεδέχθη. Έάν δε ό λόγος ούτος ή 

αί έκτακτοι περιστάσεις, έν αίς διατελοΰμεν, δέν ύπο- 
χρεοΰσι τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν νά είναι επιφυλακτική είς 
τήν διάθεσιν τών κεφαλαίων της, άλλ’έλλειψις ζητήσεως 
χρατεΐ αύτά άδιάθετα, θέλει κατ'άνάγκην καταφύγει είς 
τό κατάλληλον έν τοιαύτη περιπτώσει φάρμαχον τής έλατ- 
τώσεως τοϋ όρου τοΰ τόκου, ήτις όμως θέλει μειώσει ή 
χαταστρέψει τά έκ τής συνομολογήσεως τοϋ δανείου τών 
69 έκατομμυρίων προσδοκώμενα κέρδη της. Έάν μάλιστα 
ή Κυβέρνησις δέν έξήντλει διά τών δανείων χαί τήν δύ- 
ναμιν τής Τραπέζης καί τό προνόμιον αύτής, ή Τράπεζα 
ήθελεν άφεύκτως ελαττώσει τόν όρον τοϋ τόκου καί ήθελε 
δοθή ζωή είς τό έμπόριον, τήν βιομηχανίαν καί τήν γεωρ
γίαν. Άλλά τό πρός τήν Εθνικήν Τράπεζαν χρέος τής 
Κυβερνήσεως κατά τήν 31ην Ιουλίου έ.έ. έκ χρεωγράφων 
και δανείων άνήλθεν είς δραχ. 42,084,312, έάν δε έκ τοϋ 
όλικοΰ ποσοΰ τών έν κυκλοφορία έκ δραχ. 56,193,581 
τραπεζικών γραμματίων άφαιρεθώσι τό μεταλλικόν, τά 
γραμμάτια τής Ίονικής Τραπέζης καί μόνον τό έπ'άναγ- 
καστική κυκλοφορία πρός τήν Κυβέρνησιν δάνειον, συμ_ 
ποσούμενα όμοΰ είς δρ. 49,469,818. τά έκ τοΰ προνο
μίου τής έκδόσεως τών τραπεζικών γραμματίων κέρδη τής 
Τραπέζης περιορίζονται έπί δραχμών 6,723.763.

Ύπό τήν έποψιν τών συνεπειών τοΰ δημοσίου χρέους 
έπί τής οικονομικής τοΰ τόπου καταστάσεως ό «Οικονο
μολόγος» τοΰ Λονδίνου έν προσφάτω αύτοϋ άρθρω, έπι- 
γραφομένω «Τά οικονομικά τών Ηνωμένων Πολιτειών» 
περιέχει τά έξής :

« Τά έσοδα τών Ηνωμένων Πολιτειών κατά τό οικο
νομικόν έτος, τό λήξαν τήν 30 'Ιουνίου, ύπερέβησαν κατά 
πολύ τά προϋπολογισθέντα. Ό ύπουργός Sherman προϋ- 
πελόγισε τά έσοδα τοΰ έτους είς 54,765,000 λίρας, έξών 
27,450,0 )0 λ. έκ τών τελωνείων, 22,712,000 λ. έξ έσω
τερικών φόρων, τών έτέρων μικρών πόρων συνεισφερόντων 
4,603,000 λ. Έν τούτοις κατά τά έχ Νέας Ύόρκης τη
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λεγραφήματα αί έκ τελωνιαχών τελών εισπράξεις άνήλθον 
εις 37,022,000 λίρας, αί δέ έξ έσωτερικών φόρων είς 
24,725.000 λ. παρουσιαζομένου πλεονάσματος έν τοΐς 
δυσί τούτοις κεφαλαίοις έ'ς 1 1,585,000 λ. Τά διάφορα 
έσοδα παρουσιάζουσιν έπίσης, ώς φαίνεται, εισπράξεις 
πλέον τών προϋπολογισθεισών, τό δέ περίσσευμα έχρησί- 
μευσεν είς τήν μείωσιν τοΰ δημοσίου χρέους, όπερ κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ έτους ήλαττώθη κατά 17 έκατομμύρια 
λίρας. Δυνατόν ν’άμφισβητηθή, άν ή μείωσις τοΰ δημο
σίου χρέους είναι ό ωφελιμότερος τρόπος τής διαθεσεως 
τών έκ τελωνιαχών εισπράξεων περισσευμάτων. Φρονου- 
μεν, ότι πολύ μείζων ώφέλεια ήθελε προκόψει έκ τής 
έλαττώσεως ή τής καταργήσεως εισαγωγικών τελών παρά 
έκ τής πληρωμής τοΰ χρέους. Άλλά συνάμα είναι αδύ
νατον νά μή θαυμάση τις τήν ταχύτητα, μεθ’ής προβαίνει 
ή μείωσις τοΰ δημοσίου χρέους τών 'Ηνωμένων Πολι
τειών. Άπό τής 31 Αύγουστου 1865, έποχής, καθ’ήν τό 
χρέος έφθασεν εις τό άνώτατον αύτοΰ ποσόν, έπραγμα- 
τοποιή"1.· ■·■■■.■ ης 130 έκατομμυρίων λ. περίπου, καί τό 
έτήσιον έκ το. ών βάρος ήλαττώθη κατά 14 μέχρι 15 
εκατομμύρια. Έάν ο όρος ούτος τής έςοφλήσεως τοΰ δη
μοσίου χρέους διατηρηθή, τό ολον τοΰ ύφισταμένου χρέους 
θέλει εντελώς έξοφληθή έν διαστήματι μικροτέοω τοΰ τε
τάρτου αΐώνος, όταν δε ένθυμηθώμεν, οτι ό πληθυσμός τών 
Ηνωμένων Πολιτειών αύξάνει μετά μεγάλης ορμής, ότι 
οί πόροι τής χώρας ταχέως αναπτύσσονται καί ότι έκάστη 
πληρωμή χρέους, έλαττοΰσα τό έκ τών τόκων βάρος, 
(όπως αυξάνει αυτό ή προσθήκη τών χ ρ ε ώ ν), κα
θιστά τάς έν τώ μέλλοντι ελαττώσεις άνετωτέρας, ευκόλως 
δυνάμεθα νά προσδοκώμεν, ότι ή πρόοδος ί·έν θέλει είσθαι 
έν μέλλοντι ήττον ταχεία ή όσον κατά τά τελευταία έτη. 
Άπροσοό: ητός τις περίπ· ωσις παρουσίας >μένη δύναται, 
φυσικώ τ<» λόγω, νά διακϊψη τό έργον, έλλ’&ν έπιτυ- 
χώς έπιδιωχθή, ή Αμερική έλευθέρα χρέους, 

και μ ή π ι ε ζ ο μ έ ν η ύπό καταπληκτικών στρα
τιωτικών καί ναυτικών δαπανών, θέλει έχει βε
βαίως μέγα πλεονέκτημα έν τω βιομηχανικά» 
αύτής συναγωνισμώ πρός τά βαρέως πεφορτω- 
μένα έθνη τής Εύρώπης.»

Ή μετά τοΰ Δημοσίου Ταμείου λειψοδοσία τής Τρα
πέζης κατά τόν μήνα Ιούλιον περιορίζεται είς τήν ύπό 
τής Κυβερνήσεως λήψιν δρ. 2,016,000 πρός έξάτλησιν 
έκ νέου τοΰ έπ’αναγκαστική κυκλοφορία τών γραμματίων 
τής Τραπέζης μέχρι δρ. 12 έκατομμυρίων δανείου, ένώ 
κατά τόν μήνα Ιούνιον έκ τοϋ προϊόντος τής έκποιήσεως 
τών 24 χιλιάδων ομολογιών τοΰ δανείου τών 60 έκατομ
μυρίων είχεν έπιστρέψει ή Κυβέρνησις δραχ. 1,941,922· 
δέν υπολείπεται έπομένως τή Κυβερνήσει είμή τό δάνειον 
τών 21 έκατομμυρίων φράγκων. Άλλ’απέναντι αύτοΰ 
ίστανται τά έπ’αναγκαστική κυκλοφορία τών γραμματίων 
των χρέη προς τάς δύο Τραπέζας Εθνικήν καί Ίονικήν, 
συμποσούμενα είς δρ. 27,500,000 πλήν τών τόκων αύ
τών. Έπειδή δε τό προϊόν τοΰ δανείου τών 21 έκατομμυ
ρίων Οάνέλθη είς δραχ. 20,600,00(1, ύπολείπονται πρός 
αρσιν τής αναγκαστικής κυκλοφορίας δρ. 6,900,000, άν 
έπιτρέπηται νά γίνη νΰν λόγος περί άρσεως τής άναγκα
στικής κυκλοφορίας κατά τάς προβλέψεις τοΰ νόμου τής 
18 Άπριλίου έ.έ.

'Υπό τήν εποψιν δέ τών χρημάτων, άτινα ή ένεστώσα 
Κυβέρνησις έλαβε πέραν τών έσόδων τοϋ προϋπολογισμού 
άπό τής έλεύσεώς της εις τήν εξουσίαν, ταΰτα έχουσιν 
ώς έξής :
1) Έκ της ’Εθνικής Τραπέζης επ’άναγκαστική κυκ/.ορορίμ των γραμ

ματίων της............... .. ......................... ...................... ,............. Δραχ,. 12,000,000
2) Όμο ως τήν παραύτη παρακαταθήκην έκ τοϋ

οανείου τών 60 εκατομμυρίων................................... ™ 2,127,494
3) ’Εκ τής έκποιήσεως τών 24,000 ομολογιών του

δανείου τών 60 εκατομμυρίων............... περίπου » 11,800,000

‘Εν ολω Δραχ. 25,927,494
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Έκ μεταφοράς Δραχ. 25,927,491

Άφαιρουμένων δ'έξ αύτών :
1) Τών άποσυρόέντων της κυκλοφορίας εντόκων 

γραμματίων εκ δρ. 10,247,000’ 2) τοΰ πλη-
ρωβέντος πρδς τήν Βιομηχανικήν Τράπεζαν 
χρέους έκ ορ. 350,000 καί 3) τών καΟυστε- 
ρουμένων τόκων εντόκων γραμματίων έκ δραχ- 
400,000 περίπου.................................................. έν ολω Λραχ. 10,997,000

Έδαπανήθησαν διά τάς άνάγκας τοΰΔημοσ. Ταμείου Δραχ. 14,930,494

Έάν δέ ζαί έζ τοΰ ποσοΰ τούτου άφαιρεθώσι τό ση- 
μειούμενον έν τω προϋπολογισμώ τής χρήσεως τοΰ 
1880 έλλειμμα έζ δρ. 5,938,597 καί αύται αί μέχρι τέ
λους "Ιουλίου χορηγηθεΐσαι είς βάρος αύτοϋ διά Β. Δια
ταγμάτων έκτακτοι πιστώσεις έκ δρ. 1,657,879 όμοΰ δρ. 
7,596,476,πάλιν παρουσιάζεται διαφορά έζ δρ. 7,334,018. 
Άλλ’έπαναλαμβάνομεν και αύθις, ότι πλήν τών ελλειμ
μάτων τοΰ προϋπολογισμού τής χρήσεως 1880, τοιαϋτα 
δύναται νά παρουσιάση και ή χρήσις τοϋ 1879 μεταξύ 
τών άπό 1ης "Απριλίου έ.έ. μέχρι τής λήξεώς της ήτοι 
τής 31ης "Οκτωβρίου έ.έ. εισπράξεων καί πληρωμών της· 
ύπάρχουσι οέ και έτεραι τοΰ δημοσίου άνάγκαι, μή ση- 
μειούμεναι έν τοϊς προϋπολογισμούς καί τοϊς απολογι
σμοί;, όπως ύπάρχουσι καί εισπράξεις, πρός θεραπείαν 
τών όποιων ενδεχόμενον νά έχρησίμευσε μέρος του άνω
τέρω ποσοΰ. Δύναται οέ τις, άλλά μετά τινας δυσκολίας, 
νά προβή ζαί είς τήν ύπόθεσιν, ότι μέρος τών χρημάτων 
έχρησίμευσεν ώς προκαταβολή είς τήν χρήσιν τοΰ |880 
ζατά τήν Α’ τριμηνίαν, είσπραχθησομένη κατά τήν Β".

Καίτοι ό έν άρθρω 34 τοΰ λογιστικού νόμου τεθειμένος 
κανών, καθ’ον «πάσα διά λ/σμόν τής έπικρατείας συμφω
νία γίνεται διά δημοσίου συναγωνισμού» άφορών κυρίως 
είς τάς άγοράς ύλικοΰ καί τάς παρεχομένας τω δημοσίω 
έργασίας, δεν δύναται νά θεωρηθή έφαρμόσιμος ζατά τήν 
έκποίησιν τών 24 χιλιάδων ομολογιών τοΰ δανείου τών 
60 έκατομμυρίων, διότι έ· έλλείψει ιδίων ·:ερί τοΰ τρόπου 
τής έκποι ησεώς των διατι ξεων έν τω νόμο τής 18 Άπρι
λίου έ.έ. φαρμόζονται α περί συνομολο· ήσεως τοΰ δα
νείου τού :ου διατάξεις, οι χ ήττον ή Κυβέ <νησις ήδύνατο, 
νομίζομε*,,  νά καταστήσν διά τίνος τρόπ >υ γνωστόν είς 
τό κοινό - τό προϊόν τις έκποιήσεως ' ών ομολογιών 
τούτων. ;·, γ. ΦΛΩΡΟΣ-


