
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ.

Τό άξίωμα, οτι δ άνθρωπος ούδέν έκ τοΰ μηδενός παράγει, 
άφορα ούσιωδώς εις τήν ύλην, διότι άπ’ αίώνος έν τω πνευ
ματική κόσμω δ άνθρωπος δημιουργέ? έκ τοϋ μηδενός. Όλοι 
οί τύποι, τούς οποίους ή διάνοιά του δίδει είς τήν ύπό τήν έξου- 
σίαν του διατελοϋσαν ύλην, είναι τύποι έκ τοϋ μηδενός παρα- 
γόμενοι, διά τόν άπλούστατον λόγον οτι δέν προΰπήρχον πριν 
καθ’ εαυτούς συντελεσθώσιν. Ό άνθρωπος άδιακόπως δίδει 
μορφάς είς τήν ύλην. — Αί ίδέαι του, ριπτόμεναι έπί χάρτου ή 
διατυπούμεναι άπό στόματος, είναι τόσαι παραγωγαί, αϊτινες 
διά τούς όφΟαλμούς τών άναγινωσκόντων καί διά τά ώτα τών 
άκουόντων δέν έχουσι μόνον πνευματικήν άξίαν, διότι εύρί- 
σκουσι καί τήν άνήκουσαν είς τδ άντάλλαγμά των υλικήν. 
Ό καλλιτέχνης, δ μουσικός έκ τοϋ μή δντος δημιουργοϋσι τδν 
πλούτον τών ώραίων τεχνών των, διά τδν οποίον κολοσσαϊα 
κεφάλαια κυκλοφοροϋσιν έν ταΐς προωδευμέναις κοινωνίαις. 
Μεταβαίνομεν είς τάς έργασίας, έξ ών παράγονται τά έφόδια 
τής ύλικής ζωής- καί έπ' αύτών παρατηρεΐται ή αύτή τοϋ 
άνΟρωπίνου πνεύματος τάσις, τοϋ έκτυπόνειν δηλαδή έπί τής 
ύλης τούς στοχασμούς αύτοϋ. Ό κεραμεύς έκ σωροϋ χώμα
τος κατασκευάζει πολυτιμοτάτους κεραμεικούς τύπους, δ 
υφαντής έκ δέματος άκατεργάστου βάμβακος χρησιμωτάτους 
υφαντικούς τύπους, δ ξυλουργός, ό σιδηρουργός όλοι έν γένει
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οί βιομήχανοι άδιακόπως τύπους βιομηχανικούς δημιουργοϋσι. 
Δ'.’ αύτούς ή υλη έχει τι τοϋ ’Αρχιμήδειου στοχασμού «δός 
μοι πά στώ καί τάν γάν κινήσω»· το πνεϋμά των στηριζο- 
μενον έπί τής ύλης περιφέρει αύτήν κατά το δοκοϋν.

"Οταν ό άνθρωπος δίδη μορφάς εις τήν ύλην, παράγει· 
όταν μεταβάλλη τάς μορφάς αύτάς, κ α τ α ν α λ ί σ κ ε ι. 
Όροι συναφείς, διότι δέν δύναται νά δημιουργήση δ άνθρωπος 
νέον τύπον χωρίς νά κατανάλωσή παλαιόν. Τοιουτοτρόπως 
δέν είναι μόνον σκοπός τής παραγωγής ή κατανάλωσις, 
άλλά καί χαρακτήρ αυτής αναπόφευκτος. Ή ιδέα τής άπο· 
λαύσεως-είναι ή κινούσα κατά πρώτον λόγον αίτια· αί περι
στάσεις αυτής έρχονται κατόπιν,ί'να έπιδράσωσιν άναλόγως είς 
τδ τελικόν πόρισμα. Ή διάρκεια τής άπολαύσεως δέν έπηρεά- 
ζει τδν σκοπόν τής παραγωγής αύτόν καθ’ εαυτόν, διότι δύνα
ται νά συμπληροϋται ή άπόλαυσις είς μίαν στιγμήν ώς π. χ. 
ή άπόλαυσις καρπού, άσματος κττ. καί έζ έναντίας νά διαρκή 
αιώνας δλοκλήρους, ώς π. χ. ή άπόλαυσις αντικειμένων τι
μαλφών, έθνικών κτιρίων μεγαλοπρεπών κττ.

Ή κατανάλωσις ένεργεϊται συνήθως διά τής χρήσεως, άφ’ 
ενός τής οποίας είναι δεκτικά τά άντικείμενα και άφ’ έτέρου 
είς τήν όποιαν δ έζουσιάζων αυτά άνθρωπος τά υποβάλλει. 
Καθ’ έκαστον άτομον υπάρχει έντεΰθεν μεγάλη ποικιλία καί 
έπηρεάζεται αυτή έ'τι μάλλον έκ τοϋ καθ’ έκάστην χώραν 
έθνικοϋ χαρακτήρος τών κατοίκων αύτής. Έάν λάβωμεν ώς 
παράδειγμα δύο πρόσωπα, έζ ών τδ μέν προνοητικόν τδ δέ 
περί τοΰ μέλλοντος αδιαφορούν, αί καταναλώσεις αύτών άκο- 
λουθοΰσι διευθύνσεις έναντίας. Καί τά έ'θνη δέ συλλήβην πα- 
ριστώσι σχετικά φαινόμενα. Τί νά είπή τις π. χ. περί τών 
’Ολλανδών, δ έρως τών όποιων προς τήν τάζιν καί τήν κα
θαριότητα συντελεί είς τήν έπί μείζονα χρόνον έν καλή κατα- 
στάσει διατήρησιν τών κατοικιών καί τών έπίπλων των! ’Άλ
λοι έν τούτοις λαοί φαίνονται συνενοημένοι, τρόπον τινά, μετά 
τοϋ πανδαμάτορος χρόνου, ίνα ούτος καταστρέψη ταχύτερον 
τά είς τδ κράτος αύτοϋ ύπό τής φύσεως έμπεπιστευμένα.

Είναι άζιον παρατηρήσεως, δτι δ μέγας νόμος τής διαιρέ- 
σεως καί τής ένώσεως τών έργων έπί τής παραγωγής, έκ- 
τείνεται καί έπί τής χρήσεως. Βαρβαρικαί έποχαί χαρακτη
ρίζονται ύπδ τής ένώσεως έν τή χρήσει· κοινή κατοικία είς 
τούς ύπδ τδ πατριαρχικόν σύστημα βιοΰντας, κοινά σκεύη, 
κοινή έστία, κοινή τράπεζα κλπ.—Προοδευτικά! έποχαί δια- 
κρίνονται υπδ διαιρέσεως έν τή χρήσει· δ πατριαρχικός οίκος 
διαλύεται, ίδιαίτεραι οίκογένειαι καθίστανται καί μετ’ αύτών 
ή διαίρεσις τής χρήσεως κατατέμνεται έν τή κοιωνία. Όσον 
προάγεται ή χώρα είς πολιτισμόν, τόσον ή χρήσις διαιρείται 
είς κλάδους κατά τδ μάλλον ή ήττον ειδικούς, συμφώνως 
πρός τάς τών πραγμάτων ιδιότητας καί τάς τών άνθρωπων 
άνάγκας. Κατά τδ 1722 έγινώσκετο εν μόνον είδος τείου 
έν τώ μεταζύ Ρωσσίας καί Κίνας έμπορίω, κατά τδ 1750 
έγένοντο γνωστά έπτά είδη, κατά τδ 1772 δέκα είδη καί 
κατά τδ 1829 έπτακόσια! Ό εις οίνος καί δ εϊς άρτος τών 
ήρωΐκών χρόνων έλογίζοντο είς 80 είδη οίνων έπί Πλινίου 
καί εις 72 άρτων έπί ’Αθηναίου.

Δέν πρέπει νά νομίσρ τις έκ τών προειρημένων ότι ή ένω- 
σις τής χρήσεως άνήκει ιδιαιτέρως είς τούς πατριαρχικούς 
χρόνους, διότι άπαντώμεν αύτήν έφαρμοζομένην κατά τινα 
είδη καί έν ταΐς μάλλον πεπολιτισμέναις έποχαΐς. Τώ δντι 
δέ παρατηρεΐται, οτι ύπάρχουσι πολλά πράγματα, τά δποΐα 
δύνανται νά χρησιμεύσωσιν είς πολλούς καθώς καί είς ενα, 
είτε διαδοχικώς είτε συγχρόνως. Τοιουτοτρόπως δημοσία π.χ. 
βιβλιοθήκη δύναται νά είναι πληρεστέρα καί εύχρηστοτέρα 
συγκρινομένη πρδς πλείονας ιδιωτικές. Καί καλώς ώργανι- 
σμένον ζενοδοχεΐον δύναται νά προσφέρη είς πολλά πρόσωπα 
ποικιλωτέρας, έκλεκτοτέρας καί έπικαιροτέρας τροφάς τών 
όσων έκαστος κατ’ ίδιαν καταναλωτής ήδύνατο διά τής αύ
τής δαπάνης του νά προμηθευθή κατ’οικον. Έν τοϊςμεγάλοις 
ζενοδοχείοις τής Εύρώπης ή έ’νωσις τής χρήσεως τών πολ
λών ύπερβαίνει τήν μεγαλοπρέπειαν τών βασιλέων. Οί κλί
βανοι καί οί μϋλοι είς σχετικήν άνήκουσι τάζιν ιδεών εκείνα 
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τά μηχανήματα, τά όποϊα ή βάρβαρος ζωή διαθέτει πρός 
ψήσιν τοϋ άρτου και πρός άλεσιν τοΰ σίτου διά τής χειρός, 
δέν δύνανται νά συγκριθώσι πρός τά αποτελέσματα τής κοι
νής χρήσεως ή όποια παρατηρεϊται είς τούς κλιβάνους τών 
πόλεων καϊ εις τάς ίσχυράς τών άτμομύλων δυνάμεις.

Ό μέγας τοΰ πολιτισμού μοχλός, ή συγκοινωνία, έπϊ τής 
ένώσεως τής χρήσεως στηρίζει τό μεγαλείου αυτοϋ. ’Άλ
λοτε μόνον αύτοκράτορες, βασιλείς καϊ μεγιστάνες ήδύναντο 
νά μεταβιβάσωσιν εαυτούς άπό τόπου εις τόπον ταχέως, δια- 
Οέτοντες τά πλούτη τά όποϊα ή ιστορία τών χρόνων συνε- 
κέντρου έν τω βαλαντίω αύτών έκ τών βαλαντίων τών μι
κρών καϊ τών πολλών. Σήμερον έν τούτοις, έξαιρουμένωυ 
ιδιαιτέρων τινων ματαιοτήτων καϊ περιποιήσεων αιτινες άνή
κουσι κληρονομικφ δικαιώματι είς τόν άπ' αιώνα πλούτον, 
τρέχει έπϊ τών πτερύγων τοΰ άτμοϋ, κατά ζηράν ή θάλασ
σαν, καϊ ό πλούσιος καϊ ό πτωχός, καϊ ό ήγεμών καϊ δ υπή
κοος, καϊ δ ισχυρός καϊ δ ασθενής μετά τής αύτής ταχύτη- 
τος. Πολλά σημεία ήδύνατό τις νά άναφέρη έν τή πρακτική 
τής ένώσεως τής χρήσεως. Απανταχού όπου τό σεβάσμιον 
σώμα τοΰ λαοϋ συνάπτει τάς τύχας καϊ τάς ένεργείας του, 
ή ενότης τής χρήσεως περιβάλλεται καταπληκτικόν χαρα
κτήρα. Πόσον σκοτεινά είναι τά φώτα τών παλατίων, πα
ραβαλλόμενα πρός τό ηνωμένου τών πόλεων φώς, τό όποιου 
έξ άποστάσεως πολλών μιλιών βλέπει τοΰ απλοϊκού ξένου δ 
δφθαλμός !

Καϊ δ'μως ή υπερβολική ενωσις τής χρήσεως έχει καϊ τήν 
κακήν αύτής οψιν. Τό οριον καθ’ δ πιέζεται ή άτομική ανε
ξαρτησία μέχοις έξαφανίσεως τών πρώτων στοιχείων αύτή; 
έπρεπε νά χρησιμεύη πάντοτε ώς τόπος ανάλογος πρός έκεϊ
νον, τον δποϊον μετεχειρίσθη ό 'Ηρακλής ϊνα γράψη «μή π ε- 
ρ α ι τ έρω.» Ιδίως έπικίνδυνα είναι τά σχέδια έκεϊνα είς τά 
όποϊα προσφέοεται, τρόπον τινά, ώς ολοκαύτωμα ή οικογε
νειακή αυθυπαρξία, ήτις είναι δ θεμελιωδέστερος τύπος τής 
προοδευτικής κοινωνίας. Τί νά είπή τις περϊ τών φανταστι- 

χών έκείνων οίκητηρίων, τών οποίων δέν έλλειψαν αί δοκι- 
μαϊ καϊ αΐ αποτυχία!, έν τοϊς όποίοις μία, δύο ή καϊ πλείο- 
νες χιλιάδες άνθρώπων ύπετίθεντο δυνάμεναι νά εϋρωσιν, έν 
κοινώ, οιά μείζονος εύθηνίας φωτισμόν, θέρμανσιν, τροοήν, 
σχολεϊον, περίπατον, θέατρου, χορόν καϊ έν γένει δλα τά εφό
δια τής κοινής εύζωίας; Ή οικογενειακή εστία ώμίλει βαθύ
τερου είς τήν καρδίαν τών άνθρώπων καϊ ή άτομική έλευθε- 
ρία είχεν έπαγωγοτέρας χορδάς έν τή ψυχή αύτών.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΠι.

Έν τώ 90ω φυλλαδίω τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως 
(Αύγουστος 1880) είδομεν τά τοΰ Ίονίου νόμου περϊ τραπε
ζικών έργασιών καϊ τραπεζικών γραμματίων. Ό νόμος ούτος 
καθιέρου τήν τραπεζικήν έλευθερίαν ήρκει νά συμμορφωθή τις 
πρός τούς ορισμούς αύτοΰ, ϊνα εχη τό δικαίωμα τής έκδόσεως 
τραπεζικών γραμματίων.

Άλλ’ ό νόμος ούτος κατηργήθη διά τοΰ ΩΚΤ νόμου κατ’ 
Απρίλιον 1880, ό'στις μετά τοΰ συγχρόνου νόμου ΩΚΘ' απο
τελεί τά νυν ίσχύοντα έπϊ τοΰ έν Έπτανήσω τραπεζικοΰ συ
στήματος, κατά τά όποια έν ταϊς Ίονίοις Νήσοις πρός σύ- 
στασιν τραπέζης έκδιδούσης τραπεζικά γραμμάτια ώς καϊ 
πρός άνανέωσιν ή παράτασιν τών δικαιωμάτων υφισταμένης 
τοιαύτης άπαιτεϊται νόμος ειδικός. Περϊ τών έκτεθέντων νό
μων θέλομεν πραγματευθή, καθ’ άς έλαβον ούτοι άνάπτυξιν 
έν ταϊς δι’ αύτών κυρωθείσαις άπό 2 ’Απριλίου καί 31 Μαρ
τίου έ. έ. συμβάσεις τής Κυβερνήσεως πρός τήν Ίονικήν Τρά
πεζαν καϊ τήν Γενικήν Πιστωτικήν Τράπεζαν. Έκ τών τρα
πεζών τούτων ή μέν Ίονική προ'ύπήρχεν, ή δέ Γενική Πιστω
τική πρόκειται ήδη συνεπεία τής νέας νομοθεσίας νά ίδρύση 
αυτοτελές καϊ ανεξάρτητον πιστωτικόν κατάστημα έν Έπτα- 
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νήσω, έδρεΰον έν Κερκύρα, ΰποχρεουμένη νά διατηρή υποκα
ταστήματα και είς τάς λοιπάς έξ νήσους τής πρώην Ίονίου 
Πολιτείας.

Έν πρώτοις ή διάρκεια τών διά τών συμβάσεων τούτων 
είς τήν Ίονικήν Τράπεζαν και τήν Γενικήν Πιστωτικήν yn- 
ρηγουμένων έν μόνη τή Έπτανήσω δικαιωμάτων, μεταξύ 
τών όποιων τό πρώτιστον είναι ή έκδοσις τραπεζικών γραμ
ματίων (απαλλασσόμενων υπό τοΰ ΩΚΕ' νόμου τοϋ φόρου τοΰ 
χαρτοσήμου), ορίζεται είς 25 έτη άπό τής δημοσιεύσεως τών 
άνωτέρω νόμων, χωρίς έκ τής χορηγίας τών δικαιωμάτων 
τούτων νά γεννάται αποκλειστικόν δικαίωμα υπέρ τών Τρα
πεζών αύτών απέναντι άλλων Τραπεζών, συνεστημένων ή συ- 
στηθησομένων έν Έπτανήσω.

Τό μετοχικόν κεφάλαιον τοϋ έν Έπτανήσω πιστωτικοΰ 
καταστήματος τής Γενικής Πιστωτικής Τραπέζης ορίζεται 
είς 10 έκατομμύρια νέων δραχμών, άντιπροσωπευόμενον ύπό 
μετοχών φερουσών τόν τίτλον αμετοχαί τής Πιστωτικής Τρα
πέζης έν Έπτανήσω.» Όσον άφορα τό μετοχικόν κεφάλαιον 
τής Ίονικής Τραπέζης, τοϋτο μένει καταρτισμένου όπως έκ 
τών προτέρων έχει. Έν τούτοις άμφοτέρων τών Τραπεζών τό 
μετοχικόν κεφάλαιον δύναται νά αύξηΟή κατ’ άπόφασίν τής 
γενικής συνελεύσεως αύτών έγκρίσει τής κυβερνήσεως.

Ή καταβολή τοϋ προειρημένου έκ 10 έκατομ. νέων δραχ
μών μετοχικού κεφαλαίου τοΰ έν Έπτανήσω πιστωτικού κα
ταστήματος τής Γενικής Πιστωτικής Τραπέζης γενήσεται 
είς δύο μέρη, έξ ών τό πρώτον ήμισυ έντός ένός έτους άπό 
τής ένάρξεως τών έογασιών τοΰ πιστωτικού καταστήματος 
της καί τό έτερον ήμισυ έντός ένός έτους άφ’ ής τό ποσόν 
τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων τοΰ καταστήμα
τος τούτου ύπερβή τό προκαταβληθέν ήμισυ τοΰ μετοχικού 
κεφαλαίου ή έντός τριών έτών άπό τής ένάρξεως τών έργα- 
σιών τοϋ καταστήματος αύτοϋ. Μόνον μετά τήν καταβολήν 
τοϋ ήμίσεως κεφαλαίου δύναται ή Γεν. Πιστωτική Τράπεζα 
νά έκδώση τραπεζικά γραμμάτια. Χορηγείται δέ είς αύτήν, 

καθώς καί μετά τήν άρσιν τής αναγκαστικής κυκλοφορίας είς 
τήν Ίονικήν, τό δικαίωμα έκδόσεως δεκαδράχμων τραπεζικών 
γραμματίων μέχρι τοΰ ποσοΰ 1 l/a έκατομ. νέων δραχμών, 
τών δέ υπολοίπων γραμματίων ή ονομαστική άξία δέν δύνα
ται νά είναι μικρότερα τών 25 νέων δραχμών.

Έν γένει τά τραπεζικά γραμμάτια τής Ίονικής καί τής 
Γεν. Πιστωτικής Τραπέζης περιορίζονται είς τήν έν Έπτα- 
νήσφ κυκλοφορίαν, θέλουσι δέ εισθαι ύποχρεωτικώς δεκτά είς 
τά δημόσια ταμεϊα καί τελωνεία έν Έπτανήσω άντί μετρη
τών είς τήν δνομαστικήν των άξίαν. Έπί τοΰ σώματος αυ
τών φέρουσι τήν ημέραν καί τόν τόπον τής έκδόσεώς των, 
είναι πληρωτέα είς τόν κομιστήν έν ό’ψει άτόκως έν τή έδρα 
τών έν λόγω Τραπεζών (Κέρκυρα) καί διά κυκλοφοροΰντος καί 
διατετιμημένου νομίσματος, υπογράφονται δέ παρά τοΰ Βασι
λικού Επιτρόπου, τοΰ Διευθυντοΰ καϊ τοΰ Ταμία τής έκδι- 
δούσης αύτά τραπέζης. Όσον άφορα τήν άναγκαστικήν κυ
κλοφορίαν, δέν δίδεται τοιαύτη είς τά γραμμάτια τής Γενι
κής Πιστωτικής Τραπέζης, ορίζεται δέ πρός αύτήν βτι, άν 
μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1880 δέν κανονισΟώσιν εριστικώς 
τά πρός άρσιν τής άναγκαστικής κυκλοφορίας (τών τραπεζι
κών γραμματίων τής Ίονικής βεβαίως Τραπέζης, διότι περ’ι 
τής Επτάνησου πρόκειται), δύναται ή Γενική Πιστωτική 
Τράπεζα νά άποχωρήση τής πρός αύτήν συμβάσεως τής κυ
βερνήσεως, ότε αναλαμβάνει τό ήμισυ έκατομμύριον δραχ
μών όπερ έντός 3 ημερών άπό τής δημοσιεύοεως τοϋ ΩΚΘ' 
νόμου είναι ύπόχρεως νά καταθέση (είς έντοκα γραμμάτια τής 
Κυβερνήσεως ή ομολογίας τών μετά τό 1862 εθνικών δα
νείων) ώς έγγύησιν οτι έντός ένός έτους θά καταβάλη τό προ
ειρημένου ήμισυ έκ πέντε έκατομμυρίων δραχμών τοΰ μετοχι
κού κεφαλαίου της. ’Ανεξαρτήτως τής περιστάσεως ταύτης, 
τής άποχωρήσεως δηλαδή άπό τής συμβάσεως, τό ποσόν τής 
έγγυήσεως έπιστρέφεται είς τήν Γεν. Πιστωτικήν Τράπεζαν, 
άμα αϋτη πραγματοποίηση άγροτικά δάνεια έν Έπτανήσω 
ένός έκατομμυρίου δραχμών.
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Το έν γένει παθητικόν τών Τραπεζών, Ίονικής Χαι Πιστω
τικής, πλήν τοϋ έναποταμιεύματος καλυπτόμενου, θέλει άν- 
τιπροσωπεύεσθαι είς τό ταμεΐον αύτών άπο έμπορικά γραμ
μάτια, προθεσμίας ούχϊ μιχροτέρας τών τριών μηνών, κα'. άπο 
ομολογίας τών μετά τό 1862 έθνικών ομολογιών, λογιζομέ- 
νων είς τήν τιμήν τής έκδόσεως των· δέν δύναται δέ νά ύπερβή 
τό διπλώσιον τών μετοχικών κεφαλαίων αύτής και τοϋ άπο- 
Οεματικοϋ. Τό μεταλλικόν έναποταμίευμα δέν δύναται νά εί
ναι ποτέ όλιγώτερον τοΰ ένός τρίτου τοϋ εις έμφάνισιν απαι
τητού παθητικού αύτής, συγκειμένου έκ γραμματίων και 
ανοικτών λογαριασμών. ΊΙ δέ διαφορά μεταξύ τοϋ έναποτα- 
μιεύματος και τοϋ ποσού τών είς κυκλοφορίαν τραπεζικών 
γραμματίων δέν δύναται νά ύπερβαίνη τό μετοχικόν πραγ
ματικόν κεφάλαιον τής Τραπέζης κα'ι τό άποθεματικόν.

Οσον άφορα τάς έργασίας τών περί ών πρόκειται Τραπε
ζών, αι τής Ίονικής έτροποποιήθησαν ιδιαιτέρως ώς έξής. 
ϊ'ποχρεοΰται αϋτη νά ένασχολή είς δάνεια έπι ύποθήκη ακι

νήτων κτημάτων έν Έπτανήσφ έπι μέν τήν πρώτην πεν
ταετίαν τούλάχιστον τό πέμπτον τοϋ πράγματι κατατεθέν- 
τος μετοχικού κεφαλαίου αύτής έπι τόκω 7 τοϊς °/0 κατ’ άνώ- 
τατον δρον, μετά παρέλευσιν δέ πενταετίας τό τέταρτον, 
έφαρμοζομένων ώς πρός τά τής έκτιμήσεως τών διδομένων 
είς ύποθήκην κτημάτων τών παρά τή ’Εθνική Τραπέζη ίσχυ- 
ουσών σχετικών διατάξεων. Ύποχρεοϋται έπίσης ή Ίονική 
Τράπεζα, ινα ένασχολήση έντός μέν τριών έτών έν Έπτανή- 
σω 1 ’/> έκατομ. δραχμών είς άγροτικά δάνεια (μή δυνά- 
μενα νά ώσιν άνώτερα τών χιλίων δραχμών ούδέ κατώτερα 
τών έκατόν δραχμών), διά τριτεγγυημένων γραμματίων, 
ύπό προθεσμίαν κατ’ άνώτατον δρον έννέα μηνών, και έπι 
έτησίω τόκω 5 τοϊς °/0· Οεωρουμένων ώς έμπορικών κατά τό 
5 αρθρον τοΰ άπό 1G Δεκεμβρίου 1861 νόμου περ'ι ’Εθνικής 
Τραπέζης μετά παρέλευσιν δέ πενταετίας τά δύο πέμπτα 
τοΰ νΰν καταβεβλημένου κεφαλαίου.

'Όσον άφορα τήν Γεν. Πιστωτικήν Τράπεζαν, αί έργασίαι 

αύτής θά άρχίσωσι διά καταβολής ένός τούλάχιστον εκα
τομμυρίου δραχμών έντός 4 μηνών άπό τής δημοσιεύσεως 
τοΰ Β. διατάγματος δπερ Οά έγκρίνη τό είς τήν Κυβέρνησιν 
ύποβλητέον έντός δύο μηνών άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ 
ΩΚΘ' νόμου Καταστατικόν της· συνίστανται δέ αί έργασίαι 
αύται 1) είς προεξοφλήσεις συναλλαγματικών και έμπορικών 
γραμματίων έπι σφραγιστού χάρτου μέ προθεσμίαν μή ύπερ- 
βαίνουσαν τούς τρεϊς μήνας, καϊ έπι τόκω ούχϊ άνωτέρω τοΰ 
8 τοϊς °/0 (προμήθεια δέ τής μεταβιβάσεως άπό τόπου είς τό
πον ‘/4 τοϊς 7.), 2) είς άγοράν καϊ πώλησιν συναλλάγματος 
έπϊ τοΰ έξωτερικοϋ, 3) είς χορήγησιν άπλών ή χρεωλυτικών 
δανείων καϊ πιστώσεων έπϊ τόκω ούχϊ άνωτέρω τών 8 τοϊς 
’/ο, δι’ άνοικτών λογαριασμών, έπϊ ύποθήκη άκινήτων ή έπϊ 
ένεχύρω χρυσοΰ, άργύρου ή μετοχών καϊ ομολογιών τών έν 
Έλλάδι έγκατεστημένων Τραπεζών καϊ ομολογιών τών μετά 
τό 1862 έθνικών δανείων, 4) είς χορήγησιν δανείων καϊ 
άνοικτών λογαριασμών έπϊ ύποθήκη άκινήτων έν πόλεσι τής 
Έπτανήσου έπϊ έτησίω τόκω, οστις κατά μέν τήν πρώτην 
πενταετίαν άπό τής ένάρξεως τών έργασιών τής Τραπέζης 
δέν θέλει είσθαι ανώτερος τών 8 τοϊς ’/0» Ζατόπιν οθχϊ 
άνώτερος τών 7 τοϊς °/0, διατιθέμενου διά τοιαϋτα δάνεια 
κατ’ ελάχιστου δρον τοϋ πέμπτου τοΰ πράγματι κατατεθεν- 
τος κεφαλαίου καϊ έφαρμοζομένων ώς πρός τά τής έκτιμη- 
σεως τών δεδομένων είς ύποθήκην κτημάτων έν γένει τών 
ίσχυουσών παρά τή ’Εθνική Τραπέζη σχετικών διατάξεων, 
5) είς χορηγήσεις πρός γεωργούς έπϊ ένιαυσίφ τόκω, δστις 
κατά μέν τήν πρώτην πενταετίαν άπό τής ένάρξεως τών 
έργασιών τής Τραπέζης δέν θέλει είσθαι άνώτερος τών 6 
τοϊς °/ο> κατόπιν δέ ούχϊ άνώτερος τών 5 τοϊς °/0, εΐτε έπϊ 
ύποθήκη κτημάτων άγροτικών είς δάνειά άπλά ή χρεωλυ- 
τικά, εΐτε έπϊ τριτεγγυημένοις γραμματιοις (θεωρουμένοις ώς 
έμπορικοϊς κατά τό αρθρον 5 τοΰ άπό 16 Δεκεμβρίου 18G1 
νόμου περϊ ’Εθνικής Τραπέζης) προθεσμίας έννέα μηνών καϊ 
ποσότητος καθ’ έκαστον ούτε άνωτέρας τών χιλίων οραχμών 
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ούτε κατωτέρας τών εκατόν, προσδιοριζόμενων διά τήν έργα
σίαν ταύτην κατ’ έλάχιστον cpov έπι μέν τής πρώτης πεν
ταετίας άπό τής ένάρξεως τών έργασιών τής Τραπέζης τοϋ 
τρίτου τοϋ κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου, έπι δέ τοϋ 
κατόπιν χρόνου τών δύο πέμπτων αύτοΰ, έξ ήμισείας διά τάς 
έπι υποθήκη άφ’ ένός καί διά τάς έπι τριτεγγυημένοις γραμ- 
ματίοις άφ’ έτέρου γεωργικάς χορηγήσεις, 6) είς τό νά δέχη- 
ται χρηματικάς καταθέσεις, έντόκως ή άτόκως, καί ενεργή 
πασαν άλλην καθαρώς τραπεζικήν έργασίαν, όρισθησομένην 
διά τοΰ Καταστατικού αυτής έπί τή βάσει τών είς τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν έπιτρεπομένων έργασιών, 7) εις Οργανι
σμόν παρ’ αύτή Ταμιευτηρίου δεχομένου καταθέσεις ούχί μι- 
κροτέρας τής μιας δραχμής καί έπι έτησίφ τόκω ούχί έλάσ- 
σονι τών 4 τοϊς Β/ο, διδόντων τών αγραμμάτων καταθετών 
έξόφλησιν τών είς αύτούς έπιστρεφομένων ποσοτήτων δι’ ένός 
ή δύο γνωστών προσλαμβανομένων ύπ’αύτών μαρτύρων, υπο- 
γραφομένων είς τό έπι τοΰτο κρατούμενον βιβλιάριον.

Ή Πιστωτική Τράπεζα έν Έπτανήσω Οφείλει νά δημο- 
σιεύγ) κατά μήνα μέν συνοπτικήν κατάστασιν τών έργασιών 
της, καθ’ εξαμηνίαν δέ τόν ισολογισμόν της και τόν προσδιο
ρισμόν τών καθαρών κερδών αύτής. Έπι τών έκ τής κυκλο
φορίας τών τραπεζικών γραμματίων ένιαυσίων κερδών (προσ- 
διοριζομένων έπι τή βάσει τοΰ μέσου ορού τών έν κυκλοφορία 
τραπεζικών γραμματίων, έκπιπτομένου τοϋ μέσου όρου τοϋ 
μεταλλικού έναποταμιεύματος, κατά τάς μηνιαίας καταστά
σεις, και ύπολογιζομένου τόκου 7 τοϊς °/0 ένιαυσίως) διατί
θενται κατά τήν πρώτην πενταετίαν 30 τοϊς °/0 υπέρ τής 
δημοτικής οδοποιίας τών Ίονίων νήσων άναλόγως τού πλη
θυσμού έκάστης αύτών, άφοϋ προηγουμένως πληρωθή έξ αύ
τών ό νενομισμένος φόρος τοϋ έπιτηδεύματος τής Τραπέζης 
και τών καθαρών κερδών.

Σημαντικωτάτη είναι ή περί τήν έκτέλεσιν διαδικαστική 
σχέσις μεταξύ δανειστών καί. οφειλετών. Επομένως ή τε Ίο
νική και τό έν Έπτανήσω Κατάστημα τής Γεν. Πιστωτι

κής Τραπέζης έτέθησαν είς ίσην μοίραν πρός τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν και άπόλαμβάνουσι τών εις ταύτην κεχορηγημέ- 
νων προνομίων και προτιμήσεων κατά τήν διαδικασίαν και 
τήν έκτέλεσιν. "Οσον άφορα τά είς ένέχυρον διδόμενα τή Ίο
νική Τραπέζη και τω έν Έπτανήσω Καταστήματι τής Γεν. 
Πιστωτικής, εί'τε είς χρυσόν εί'τε είς άργυρον είτε είς μετοχάς 
καί ομολογίας ώς καί είς πασαν άλλην Ονομαστικήν άξίαν, 
λαμβάνονται ταΰτα παρ’ αύτών άνευ έτέρας διατυπώσεως ή 
διά μόνης τής έγγραφής αύτών είς τά βιβλία τής Τραπέζης 
καί τής έκδόσεως άπλής άποδείξεως φερούσης κινητόν χαρτό
σημον */ 4 τοϊς χιλίοις έπί τοΰ κεφαλαίου τοΰ δανείου, μή υπο
κειμένου τούτου είς ούδέν έτερον τέλος χαρτοσήμου. Δύναν
ται δέ νά έκποιηθώσι παρά τών Τραπεζών, άμα τό χρέος 
καταστή άπαιτητόν, τά μέν χρεώγραφα καί αί μετοχαΐ έν τφ 
χρηματιστήρια) διά μεσιτών, ή, οπού δέν υπάρχει τοιοϋτο, 
διά συμβολαιογράφου, τά δέ λοιπά εϊδη μόνον διά συμβο- 
λοιογράφου, μετά παρέλευσιν δέκα ημερών άπό τής δημο- 
σιεύσεως δι’ έφημερίδος, άν τοιαύτη έκδίδεται τακτικώς έν τή 
έδρα τοΰ καταστήματος ή ύποκαταστήματος τής Τραπέ
ζης, ή έν έλλείψει τοιαύτης, άπό τής κοινοποιήσεως πρός τήν 
δημοτικήν άρχήν, χωρίς νά είναι αί Τράπεζαι υπόχρεοι είς 
τήν τήρησιν τού άπό 1 Δεκεμβρίου 1836 περί ένεχύρων νό
μου, ούδέ είς τάς περί συστάσεως καί έκποιήσεως τών ένε
χύρων διατάξεις τών άστικών τής Έπτανήσου νόμων, ούδέ 
είς τάς διατάξεις έτέρου τίνος έναντίου νομοθετήματος. Ή 
διά συμβολαιογράφου έκποίησις ένεργεΐται διά δημοπρασίας 
διεξαγομένης ένώπιον αύτοΰ, αιτήσει τής Τραπέζης έπί τή 
προειδοποιήσει τοΰ οφειλέτου πρό οκτώ ημερών καί άνευ ού- 
δεμιάς έτέρας διατυπώσεως. Έκ τής πωλήσεως τοΰ ένεχύρου 
πληρόνεται ή άπαίτησις τής Τραπέζης, προτιμωμένη παν
τός άλλου προνομίου καί παντός πραγματικού δικαιώματος. 
Είς συμπλήρωσιν τής τοιαύτης προνοίας σημειωτέον, δτι τά 
διάφορα μέτρα αύτής δέν έκτείνονται είς τάς πρό τοΰ ΩΚ'Τ' 
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νόμου Απαιτήσεις τής Ίονικής Τραπέζης, ώς προς τάς όποιας 
ίσχύουσι τά πρότερα νόμιμα.

Π.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΕΙΣ ΓΕΩΡ
ΓΙΚΑ; ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

’Έχομεν ύπ’ οψιν τήν κατά τδ έτος 1879 - 80 έξαγω
γήν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής είς γεωργικά 
προϊόντα. Άναβαίνει εις 680,227,677 δολλάρια ήτοι πλέον 
τών 3 διλιουνίων νέων δραχμών !

Δύνανται τά γεωργικά ταϋτα προϊόντα νά διαιρεΟώσιν είς 
δύο κατηγορίας, 1) δημητριακούς καρπούς καϊ 2) λοιπά γεωρ
γικά προϊόντα, ώς βάμβακα, καπνόν κλπ. Ή έξαγωγή τών 
μέν πρώτων 'υπολογίζεται κατά το είρημένον έτος είς 288,056, 
825 δολλάρια, τών δέ ετέρων είς 392,170,840 δολ. ’Ιδού 
πώς έχουσιν ιδιαιτέρως τά έν ταΐς κατηγορίαις ταύταις άνή
κοντα είδη.

Α' κατηγορία doJJcipia

Σίτος............................................................ 190,546,305
Αλευρον έκ σίτου....................................... 35,333,197
ΚριΟή............................................................ — 784,819
Άρτος και δίπυρον...................................... — 686,158
Σίτος ινδικός................................................. 52,298,247
"Αλευρον έκ σίτου ινδικού............................ — 981,361
Βρόμη............................................................ — 308,129
Σίκαλη......................................................... 2,362,765
Αλευρον άπο Σίκαλην...........................   . — 24,728
Γεννήματα πρός τροφήν κτηνών.................. 1,272,028
Συσκευαϊ Ορεπτικαϊ διάφοροι......................... 2,439,098

ολον 288,056,835

Β' κατηγορία doMiipia

Βάμβαξ ....... 211,532,905
Κτήνη......................................... ........ ' 15,882,120
Καρποί......................................................... 2,091,624
Χόρτον................................................. —206,819
Χούμπλον (διά ζύθον)................................. 2,573,292
Κατασταλλάγματα καρπών . . . 6,259,827
Στεάρ .......................................................... —816,447
"Ελαίαν έκ βαμβακόσπορου . , . 3,225,414
Ζαχαρόπηκτα......................................... 61,310,588
Λίπος (λαρδί) ...... 27,920,367
Ωά............................................................... — 14,148
Κρέατα τεταριχευμένα............................... 7,827,200
Ιϊρόβατα ....... —176,218
Βούτυρον................................................. 6,690,687
Τυρός.......................................................... 12,171,720
Γάλα συμπεπυκνωμένον .... —121,013
Χοίροι.......................................................... 5,930,252
ΙΙατάτα. ....... —522,039
Σπόροι.......................................................... 2,776,823
Άλειμμα.................................................. 7,379,232
Καπνός......................................................... 16,379,107

βλον 392,170,842

Έάν περιορισθώμεν είς μόνην τήν πρώτην κατηγορίαν τών 
δημητριακών καρπών, παρατηροΰμεν ότι άνέβη ή έξαγωγή 
αύτής είς 288,057,835 δολ. τώ 1879 — 80 άπο 210,355, 
528 κατά τδ προηγούμενου έτος 1878 — 7 9. Αΰξησις κατά 
78 έκατομ. δολλαρίων, δφειλομένη είς τά έξής είδη· σίτος 
130 έκατομ. δολ. τό 1878 — 79 καϊ 190 τδ 1879 — 80, 
σιτάλευρου 29 έκατομ. δολ. τδ α' έτος καϊ 35 το β', ινδι
κός σίτος 40 έκατομ. δολ. τδ α' έτος καϊ 53 τδ β', πρδς 
τροφήν τών κτηνών γ-εννήματα 817 χιλ. δολ. τό α' έτος 
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χαί 1,272 χιλ. τδ θ', διάφοραι θρεπτικαί συσκευαί 1,740 
χιλ. δολ. τδ α' έτος και 2,439 χιλ. τδ β', κοιθή 401 χιλ. 
δολ. τδ α' έτος και 784 χιλ.'τδ β’, άρτος καί δίπυρον G82 
χιλ. δολ. τδ α' έτος και 086 χιλ. τδ β', άλευρον σίκαλης 
15 χιλ. δολ. τδ α' έτος καί 24 χιλ. τδ β'. Έν τούτοις 
παρατηρεϊται καί έλάττωσις έξαγωγής εις τά έξής είδη· 
άλευρον έξ ινδικού σίτου 1,052 χιλ. δολ τδ 1878 — 79 καί 
981 χιλ. τδ 1879 — 80, βρόμη 1,618 χιλ. τδ α'έτος καί 
308 χιλ. τδ β', σίκαλη 3,103 χιλ. τδ α' έτος καί 2,362 
χιλ. τδ β' έτος. Άλλ’ ή έλάττωσις αύτη καλύπτεται ύπδ 
τής αύξήσεως, ήτις άφίνει τδ προειρημένου περίσσευμα τών 
78 έκατομ. δολλαρίων.

Δυνάμεθα νά μελετήσωμεν τδ φαινόμενον τοΰτο τής έξα
γωγής τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής μετά Ενδια
φέροντος ιδιαιτέρου, οσον άφορα τδν σίτον καί τά έξ αύτοΰ ά
λευρα άπδ τοΰ έτους 1870, διότι πρόκειται περί σπουδαιοτά- 
της διά τδν Εύρωπαϊκδν πληθυσμόν θρεπτικής άπδ τοΰ Νέου 
Κόσμου πηγής. Τοιουτοτρόπως έκ των άνά χεΐρας καταστα
τικών έρευνών παρατηροΰμεν, οτι ό έκ τής μεγάλης Δημοκρα
τίας έξαχθείς σίτος είς φυσικήν ή άλευρώδη κατάστασιν ύπο- 
λογίζεται τω 1870 —71 είς 69,236,608 δολλάρια, τω 
1871—72 είς 56,870,744, τω 1872—73 εις 70,833,918, 
τώ 1873 — 74 είς 130,679,553, τω 1874 — 75 είς 83, 
320,333, τω 1875 — 76 είς 92,816,369, τώ 1876-77 
είς 68,799,509, τώ 1877 — 78 είς 121,964,842, τώ 1878 
—79 είς 160,268,798 καί τώ 1879-80 είς 225,879,502. 
Έντός δεκαετίας 1870—71 μέχρι 1879 — 80, έάν λάβω· 
μεν ύπ’ έψιν τά δύο άκρα αύτής, ύπερετριπλασιάσθη ή ένιαυ- 
σια είς σίτον έξαγωγή τών Ηνωμένων Πολιτειών, άναβασα 
άπδ 69 είς 225 έκατομ. δολ. Τδ πρώτον ήμισυ τής δεκαε
τίας ταύτης περιλαμβάνει 410,941,156 οολ. καί τδ δεύτε
ρον ήμισυ 669,729,020. Ή τής δευτέρας πενταετίας σιτοε- 
ξαγωγή ύπερέβη τήν τής πρώτης κατά 259 έκατομμύρια 
δολλάρια, δηλαδή πλέον τοΰ 1 ’/*  διλιουνίου δραχμών! ’Έχει 

τι έκπληκτικδν καί συνάμα παρηγορητικόν δ άριθμδς ουτος 
διά τούς λαούς έκείνους, οΐτινες έξωθεν συμπληροΰσι τάς θρε
πτικάς αύτών προμήθειας,

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ.

Ή περί διανομής τών έθνικών γαιών νομοθεσία άφήκε κατά 
τήν έφαρμογήν της έκτός έαυτής δύο κατηγορίας έθνικών καί 
έκκλησιαστικών γαιών, 1) έκείνας έπί τών οποίων καίτοι 
ύπαγομένων είς διανομήν δέν ύπεβλήθησαν έντούτοις δηλώ
σεις πρδς παραχώρησιν καί 2) έκείνας αί'τινες, άνήκουσαι είς 
τό έθνος, είς τάς έπισκοπάς και είς τάς διαλελυμένας Μονάς, 
έξηρέθησαν τής διανομής ύπδ τών νόμων καί τών πρδς έκτέ- 
λεσιν αύτών Β. διαταγμάτων. Καί τών δύο τούτων κατη
γοριών αί γαϊαι, μέχρι τής δηλώσεώς των αί πρώται μέχρι 
τής πραγματοποιήσεως τοΰ σκοποΰ τής έξαιρέσεώς των αί 
δεύτερα·., παρεχωρήθησαν διά τοΰ άπδ 29 Άπριλίου 1880 
ΗΛΕ' νόμου είς τούς μέχρι τοΰδε καλλιεργητάς καί κατόχους 
αύτών, θεωρουμένους κατά παράκλησιν τοιούτους, διά μόνον 
τδ έτος 1880 καί διά μόνας τάς κατά τδ έτος τοΰτο έσπαρ- 
μενας έκτάσεις. "Ωστε δέν πρόκειται περί δλων τών άδιανε- 
μήτων έθνικών καί έκκλησιαστικών γαιών, άλλά περί έκεί- 
νων μόνον έξ αύτών,αί’τινες είναι έσπαρμέναι. ’Ιδού ύπδ ποιους 
ορούς έκανονίσθη ή παραχώρησις αύτη διά τοΰ προειρημένου 
νόμου.

Έκαστος κάτοχος καί καλλιεργητής ώφειλε μέχρι τέλους 
Μαΐου έ. έ. νά έγχειρίση τώ είς ον ύπάγονται αί γαϊαι Οικο
νομική Έφόρω είς διπλοΰν έφ’ άπλοΰ χάρτου δήλωσιν, περι- 
γράφουσαν άκριβώς αύτάς καί τήν έκτασίν των. Τής δηλώ- 
σεως Οεωρηθείσης καί ΰπογραφείσης παρά τοΰ Εφόρου, τό 
μέν £ν άντίτυπον αύτής έπιστρέφεται τώ δηλωτή αύθημερδν 
(τιμωρούμενου τοΰ Εφόρου άλλως διά προστίμου 100 — 500 
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δραχμών έπιβαλλομένου ύπο τοΰ Ύπουργοΰ τών Οίχονομιχών 
χαι απολυόμενου τής ύπηρεσίας συνάμα), το δέ έτερον μένει 
παρά τή Εφορία καταχωριζόμενον ύπό τοΰ Εφόρου έν βιβλίο) 
χλειομένφ τήν έσπέραν τής τελευταίας ήμέρας τοΰ Μαίου 
διά πράξεως ύπογραφομένης ύπό τής Διοικητικής Άρχής καί 
ταύτης κωλυόμενης υπό τοΰ Εϊρηνοδίκου κα'. τοΰ Εφόρου, 
ύποβαλλομένω δέ μετά τών δηλώσεων χαιτών σχετικών αύ- 
τοις διπλοτύπων εις το Τπουργεϊον τών Οικονομικών τήν 
έπομένην ημέραν, κρατοϋντος τοΰ ’Εφόρου άντίγραφον αύτοϋ.

Έπι τή βάσει τών γενομένων δηλώσεων Έπιτροπή συγ- 
χειμένη ύπό τοΰ ’Εφόρου, τοΰ Δημάρχου και ένός γεωμέτρου 
ή μηχανικού, έν περιπτώσει δέ διαφωνίας τών μελών αυτής 
Έπιτροπή έτέρα συγχειμένη ύπό τής άρμοδίας Διοικητικής 
Άρχής, τοΰ Ταμίου και τοΰ Εϊρηνοδίκου τής πρωτευούσης 
τής έπαρχίας 1) κατατάσσει διά πράξεώς της έκαστον τεμά- 
χιον εις τήν οίκείαν τοποθεσίαν κα'. προσδιορίζει τήν καθ’ έκα
στον στρέμμα τιμήν έπί τή βάσει τών οριστικών έκτιμήσεων 
τών ένεργηθεισών πρός έκτέλεσιν τοΰ νόμου περί διανομής 
τής έθνικής γής, κα'. 2) άποφαίνεται συνάμα περί τών τεμα
χίων εκείνων, περί ών δέν έγένετο οριστική έκτίμησις, και ών 
ή κατά στρέμμα τιμή ορίζεται είς 30 δραχμάς. Έπι τών 
γαιών άμφοτέρων τών κατηγοριών πληρόνεται τήν πρώτην 
Σεπτεμβρίου 1880 είς τό δημόσιον δικαίωμα έπικαρπίας, όρι- 
ζόμενον είς 5 τοίς °/0 έπι τή όρισθείση κατά στρέμμα άξια. 
Ό οικονομικός 'Έφορος, έπι τή βάσει τής γενομένης κατατά- 
ξεως και έπι τή βάσει τής τιμής τών 30 δραχμών διά τάς 
γαίας, ών δέν έγένετο ή έκτίμησις, συντάσσει τόν προσή
κοντα χρηματικόν κατάλογον και αποστέλλει αυτόν είς τόν 
Ταμίαν. Οί καθυστερήσαντες πέραν τής 1 'Οκτωβρίου ύπο
βάλλονται καί είς τόκον 12 τοίς °/ο·

‘Άν διά καταμετρήσεως βεβαιωθή, οτι ούοόλως έδηλώθη- 
σαν γαιαι άνήκουσαι είς τάς έν άρχή όρισθείσας δύο κατηγο
ρίας, ή ότι ή δηλωθεϊσα έχτασις ή έλασσον τής πραγματικής 
πλέον τών 20 τοϊς °/9, ύποβάλλεται ό καλλιεργητής είς δι- 

καιωμα έπικαρπίας τριπλάσιον τοΰ άνω όρισθέντος χαί είς τά 
έξοδα τής καταμετρήσεως.

Λ. Γ.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ.

ΊΙ μετασκευή τής Κορινθιακής σταφίδος είς οίνον δέν είναι 
νεα. ΙΤρό ικανών δεκαετηρίδων έγένοντο αλλεπάλληλοι δοκι- 
μαί, και είναι ήδη πολλά έτη άφ’ής έν Πάτραις πίνουσιν έξαί- 
ρετον οίνον σταφιδίτην. Έδέησε τελευταίον ή καταστρεπτική 
τών αμπέλων νόσος φυλλοξήρα νά δώση είς τήν ιδέαν τής οί- 
νοποιήσεως τής Κορινθιακής σταφίδος ώθησιν, τήν όποιαν δυ- 
ναμεθα νά δνομάσωμεν διεθνή. Τοιουτοτρόπως, παραλειπομέ- 
νηζ "ή; έν άλλαις χώραις εισαγωγής τοΰ κατ’ έξοχήν Ελλη
νικού τούτου προϊόντος, παρατηροϋμεν έκ δημοσιευθέντων τής 
Γαλλικής Καταστατικής αριθμών, ότι κατά τό έτος 1879 εί- 
σήχθησαν έν Γαλλία 51 έκατομμύρια χιλιόγραμμα σταφίδος, 
(ακριβώς 51,008,804).Ήτον ήδη ικανόν τό ποσόν τοϋτο σχε- 
τικώς πρός τήν εισαγωγήν τών παρελθόντων ήδη έτών, καί 
όμως πρεπει νά θεωρηθή μάλλον ώς προοίμιον, διότι κατά τούς 
ες πρώτους μήνας τοΰ έτους 1880, ή εισαγωγή τοΰ προϊόντος 
τουτου έν Γαλλία ύπερέβη τά 48 έκατομμύρια χιλιόγραμμων 
(ακριβώς 48,085,900), τόσον σχεδόν είς εξ μήνας τοΰ 1880 
οσον κατά τούς 12 μήνας τοΰ 1879.

Τό άθροισμα τών άνωτέρω δύω ποσοτήτων άποτελεί διά 
τά περί ών ό λόγος τρία εξάμηνα, άπό 1 Ίανουαρίου 1879 
μέχρι τέλους Ιουνίου 1880, εισαγωγήνσταφίδος 99,094,704 
χιλιόγραμμων, τά όποια κατηναλώθησαν είς τήν οινοποιίαν 
ούχί βεβαίως διά τάς εύπορωτέρας τών τάξεων τοΰ Γαλλικού 
έθνους, πάντως όμως διά τάς άνάγκας τής μεγάλης πληθύος 
αύτοϋ. Όπως κ.ατανοηΟή ή σπουδαιότης τής νέας ταύτης άπό 
Κορινθιακής σταφίδος οίνοβιομηχανίας, πρέπει νά έξετάσωμεν

Ε1ΌΧ 8— ΦΪΛ. 93—ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1380. 26 
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είδιχώτερον τδ προμνησθέν άθροισμα τών 100 περίπου εκατομ
μυρίων χιλιογράμμων τοΰ έν Γαλλία είσαχθέντος 'Ελληνικού 
σταφιδοκάρπου. "Εν χιλιόγραμμου σταφίδος αντιστοιχεί συ
νήθως πρδς 3 λίτρας οίνου, κατεσκευάσθησαν δ' οϋτως έν δλω 
τρία σχεδόν έκατομμύρια έκατολίτρων οίνου (άκριβώς 2,972, 
841), ποσόν κατά πάντα λόγον ούχι εύκαταφρόνητον, λαμβα- 
νομένης μάλιστα ύπ’ όψιν τής ύπδ τής φυλλοξήρας προξένου- 
μένης μεγάλης έλλείψεως οίνων έν Γαλλία.

Θά ήτο χρησιμώτατον, έάν έγνωρίζετο ακριβώς ή έν Γαλ
λία παραγωγική δαπάνη τοΰ άπδ Κορινθιακής σταφίδος οί
νου. Έν πρώτοις είναι ή άξία τής άγοράς τοϋ προϊόντος, διά 
τήν δποίαν ή Γαλλία διατελεΐ είς ίσους περίπου λόγους πρδς 
τάς άλλας έπικρατείας τάς προμηΟευομένας τδ ελληνικόν 
προϊόν, άφαιρουμένης άναλόγου ποσότητος εξόδων μεταφοράς 
ενεκα τής μικροτέρας έξ 'Ελλάδος άποστάσεως τής Γαλλίας 
σχετικώς π.χ. πρδς τήν μεγάλην καταναλώτριαν τής Κοριν
θιακής σταφίδος Αγγλίαν. "Οπως καϊ άν έχη, ήμίσεια νέα 
δραχμή κατ’ έλάχιστον απαιτείται ώς ναύλος μεταφοράς έξ 
Ελλάδος είς Γαλλίαν διά πάσαν έκατοστύν χιλιόγραμμων 
σταφίδος, μία δέ νέα δραχμή διά τήν λοιπήν έν Γαλλία δα
πάνην είς έργασίας παντός είδους, άποθήκευσιν κλπ Λαμβα- 
νομένης μέν ύπ’ όψιν τής πρώτης δαπάνης, τδ κατά τδ προ- 
κείμενον δεκαοκτάμηνον είσαχθέν είς Γαλλίαν ποσόν Κοριν
θιακής σταφίδος έπεφορτίσθη δί ήμίσεος σχεδόν έκατομμυρίου 
νέων δραχμών (άκριβώς 495,473), λαμβανομένης δέ ύπ’όψιν 
τής δευτέρας δαπάνης ή αύτή σταφϊς έπεβαρύνθη δι’ένός σχε
δόν έκατομμυρίου ν. δραχμών (άκριβώς 990,940). Τδ ολον 
καί τών δύο τούτων δαπανών ανέρχεται είς 1 */»  »χ«δόν εκα
τομμύριου ν. δραχμών. Ταϋτα δέ πάντα πρό πάσης κινήσεως 
τής οίνοποιητικής τέχνης εις έργάτας καϊ έργοστάσια αύτής, 
είς μηχανήματα καϊ Αποταμιεύσεις, ή όποια άποτελεϊ κύ
κλον παραγωγικών δαπανών κοινών περίπου καϊ πρδς τόν έκ 
τών άμπέλων παραγόμενον οίνον.

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην πρέπει νά ποιήσωμεν μίαν 

έξαίρεσιν τήν τής φορολογίας τής Έλληνικής σταφίδος έν 
Γαλλία, διότι ύπολογίζεται αύτη είς ’| Ιο τής νέας δραχμής καθ’ 
έκάστην έκατοστύν χιλιόγραμμων,έξ ούπερ συνάγεται οτι διά 
τήν είσαχθεϊσαν έν Γαλλία κατά τδ έν λόγω δεκαοκτάμηνον 
ήμετέραν σταφίδα έπλήρωσεν αύτη είς τδν δημόσιον τής 
Γαλλίας θησαυρόν τελώνιον 297,284 νέων δραχμών. ΙΙαρα- 
λείπομεν τήν έπϊ τών οίνων έν γένει έσωτερικήν έν Γαλλία 
έμμεσον φορολογίαν, ήτις οσον άφορα τδν έκ τής σταφίδος 
ταύτης οίνον, ισοδύναμε? πρδς 23,782,720 νέας δραχμάς 
(8 ν. δραχμάς καθ’ έκατόλιτρον). Τοιοϋτο διά τδν δημόσιον 
τής Γαλλίας θησαυρόν εισόδημα, 25 σχεδόν έκατομμύρια, 
είναι Βεβαίως λίαν ένθαρρυντικδν είς περαιτέρω διεθνή μεταξύ 
Ελλάδος καϊ Γαλλίας συνεννόησιν διά τό τέλος τής άναπτύ
ξεως τής πρδς τήν τελευταίαν χώραν έξαγωγής τοϋ ήμετέ
ρου προϊόντος. Άλλ’ απαιτείται οικονομική διεύθυνσις, τής 
όποιας ή Ελληνική χώρα άπό μακροϋ χρόνου καθυστερεί.

ΤΙ κατασκευή τοϋ σταφιδίτου οίνου ένεργεΐται διττώς, ή 
όπως έν Έλλάδι συμβαίνει δί έκθλίψεως τών σταφιδοσταφυ- 
λών έν υγρά καταστάσει όπως καϊ τών άμπελοσταφυλών, ή 
διά μοσχεύσεως τών άπεξηραμένων σταφίδων όπως συμβαίνει 
είς τάς ξένας χώρας, πρός άς μόνον έν ξηρά καταστάσει δύνα
ται νά μεταβιβασθή τό προϊόν τοϋτο. Ή τελευταία μέθοδος 
συνίσταταιείς τήν έπϊ 48 περίπου ώρας διατήρησιν τής ξηράς 
σταφίδος έντός υδατος καλών συστατικών, μετά τήν οποίαν 
άναλαμβώνει ό καρπός τό υγρόν, δπερ ό ήλιος άφήρεσεν έξ 
αύτοϋ,και τοιουτοτρόπως καθίσταται έπιτήδειος είς οινοποιίαν. 
ΎπελογίσΟη ύπό τοΰ κ. Όδιβέρτ, δτι έξ 100 χιλιόγραμμων 
ξηράς Κορινθιακής σταφίδος παράγεται οίνος 150 λιτρών 
βαθμών 18 — 20 δί ύδατος 150 λιτρών, αύξανομένης δέ τής 
υδάτινης ποσότητος παράγεται ίση πρδς ταύτην ποσότης οί
νου έπϊ διαφορά μόνον τών βαθμών τής δυνάμεως αύτοϋ· ούτως 
έπϊ 175 λιτρών ύδατος καϊ συνεπώς κατά τήν βάσιν ταύτην 
ίσης ποσότητος οίνου ή δύναμις είναι βαθμών 15 —17, έπϊ 
200 είναι βαθ. 13,5-14,5, έπϊ 225 βαθ. 12 =— 13, έπϊ 250 
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βαθ. 11 — 12, έπί 275 βαθ. 10—11, έπί 300 8,5-10, έπι 
325 βαθ. 6,5 — 8. Περαιτέρω μόσχευσις χαι άνάμιξις ύδα- 
τος ή διαφθείρει τόν έπιζητούμενον οίνον ή έξασθενει τήν 
ποιότητα αύτοΰ.

Μή νομίση τις, δτι ή ποιότης αυτή έν ταϊς άναλογίαις τής 
τεχνικής σκευασίας διατρέχει ιδιαιτέρους κινδύνους άγνώ- 
στους εις τήν λοιπήν οινοποιίαν. Παρετηρήθη οτι ό έπί τα
χεία: ζυμώσει παρασκευαζόμενος σταφιδίτης οίνος δύναται νά 
συναγωνισθή πρός τους καλλιτέρους έν Γαλλία λευκούς οί
νους. Έπϊ τοϋ όλου δέ άρκεϊ νά ένεργηθή έπιτυχώς ή άνά- 
μιξις τοΰ σταφιδίτου οίνου μετ’ άλλων οίνων χρωματισμού 
μέλανος, ϊνα είσέλθη ούτος είς τήν γενικήν κατανάλωση» 
καθ’ ους δρους αυτή ιδιαιτέρως Επιδιώκει. Τό γεγονός δμως 
τής άπό σταφίδων οινοπαραγωγής έβεβαιώθη πλέον άπό πολ
λών έν Γαλλία έπιχειρήσεων καί ό κύκλος τοΰ διεθνοΰς έμπο
ρίου ήνεώχθη ήδη είς αύτό διά πάσης δοκιμής. Δέν υπολεί
πεται είμή ή τελειοποίησις τών έν Έλλάδι αποξηραντικών 
καϊ άποταμιευτικών τής σταφίδος μεθόδων καϊ ή περαιτέρω 
διοικητική και οικονομική τής προκειμένης διεξόδου του ήμε
τέρου προϊόντος ώθησις.

ΡΥΜΟΥΛΚΑ Ε.ΑΙ Β0ΪΗ0Ρ11 ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΑ

ΕΝ ΙΣΤΡΠ.

Πόσα ρυμουλκά έν Βοσπόρω και πόσα έν "Ιστρω (Δουνάβει) 
ποταμόπλοια είναι ακριβώς,έπιτρέπεται έκάστφ νά άγνοή· οτι 
όμως τό σημαντικώτερον τής ναυτικής ταύτης περιουσίας 
άνήκει είς τό έθνικόν ήμών στοιχεϊον, ούδενϊ Έλληνι συγχω- 
ρεϊται νά μή γνωρΐζη. Έδέησε λοιπόν τά κατά τήν Ελλη
νικήν ταύτην περιουσίαν νά κανονισθώσι διά τοΰ άπό 25 
Άπριλίου ε. ε. ΩΤ νόμου ώς έξής.

Τά έν Βοσπόρφ ώς ρυμουλκά έργαζόμενα ατμόπλοια και 
τά έν "Ιστρω παντοειδή ποταμόπλοια άναγνωρίζονται ώς 
Ελληνικά, έάν άνήκωσι κατά τά a/3 έκαστον εις Έλληνας 

ιθαγενείς, τοιουτοτρόπως δέ ύπόκεινται είς τούς νόμους και 
τούς κανονισμούς τής 'Ελληνικής Έπικρατείας. Τά πλοϊα 
ταΰτα άπαλάσσονται τής ύποχρεώσεως νά καταπλεύσωσινείς 
λιμένας τής ‘Ελλάδος, δπως ύποβληθώσιν είς τάς νομίμους 
προς άπόκτησιν τής Ελληνικής έθνικότητος διατυπώσεις, άρ
κεϊ μόνον οί ίδιοκτήται τών μέν έν Βοσπόρω ρυμουλκών άτμο- 
κινήτων Εμφανιζόμενοι είς τήν έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελλη
νικήν προξενικήν άρχήν, τών δέ έν "Ιστρω ποταμοπλοϊών είς 
τήν έν Βραΐλα τοιαύτην, νά καταθέσωσι περϊ ταϊς άρχαϊς ταύ- 
ταις τούς τίτλους τής ιδιοκτησίας των και νά ζητήσωσι τήν 
άναγνώρισιν τών πλοίων αύτών ώς Έλληνικών.

Οί έν Κωνσταντινουπόλει καϊ Βραΐλα: λιμενάρχαι τών Έλ
ληνικών προξενείων, άφοϋ κατατεθώσι παρ’ αύτοϊς οί τίτλοι 
τής ιδιοκτησίας τών έν λόγφ πλοίων, χωρίς έκτελέσεως άλ
λων διατυπώσεων ορκωμοσίας και έγγυοδοσίας, μεταβαίνου- 
σιν έπϊ τοΰ πλοίου, βεβαιοΰνται περϊ τής καλής αύτοΰ κατα- 
στάσεως καϊ καταμετροϋσιν αύτό. Μετά ταΰτα καταχωρίζουσι 
τό πλοΐον είς ειδικόν νηϊολόγιον τηρούμενου παρ’ αύτών, ση- 
μειοΰσιν έπϊ τοΰ πλοίου τά ιδιαίτερα αύτοΰ χαρακτηριστικά, 
κατά τά περϊ τούτου κεκανονισμένα καϊ έφοδιάζουσιν αύτό διά 
τοΰ έγγράφου τής 'Ελληνικής έθνικότητος, υποκειμένου είς 
τέλος χαρτοσήμου 10 δραχμών. Τά ούτω πώς άνεγνωρι- 
σμένα πλοία άπαλάσσονται τής ύποχρεώσεως νά φέρωσι ναυ
τιλιακά διπλώματα, έφοδιάζονται δέ δι’ ύγειονομικών πιστο
ποιήσεων καθ’ άς περιστάσεις τό άπαιτοϋσιν οί Επιτόπιοι κα
νονισμοί.

ΊΙ κυβέρνησις τών ύπό 'Ελληνικήν σημαίαν έν Βοσπόρω 
ρυμουλκών δέν έπιτρέπεται νά άνατεθή είμή είς "Ελληνας ναυ
τικούς, έφωδιασμένους διά διπλωμάτων πλοιάρχων ή κυβερνη
τών άναλόγως τής χωρητικότητος τών πλοίων. "Οσον άφορα 
τά έν ’Ίστρω ύπό Ελληνικήν σημαίαν ποταμόπλοια, ή κυβέρ- 
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νησις αύτών έπιτρέπεται και εις άλλους ‘Έλληνας ναυτικούς 
μη φέροντας δηλαδή δίπλωμα πλοιάρχου ή κυβερνήτου, έξη- 
σχημένους δμως είς τήν ποταμοπλοΐαν και εφοδιαζόμενους δι’ 
ειοιχών διπλωμάτων μετά έξετάσεις των παρά τοϋ έν Βραΐλα 
λιμενάρχου. Τδ λοιπόν πλήρωμα τών έν λόγω πλοίων δέον νά 
καταρτιζηται έξ 'Ελλήνων ναυτικών, έν έλλείψει δέ τοιούτων 
δύναται νά καταρτιζηται χαι έξ αλλοεθνών.

Τά πλοία ταΰτα έφοδιάζονται παρά τών έν Κωνσταντινου- 
πόλει και έν Βραΐλα 'Ελλήνων λιμεναρχών μέ ναυτολόγια 
άνανεούμενα κατ' έτος. Κατά δέ τήν άνανέωσιν ταύτην αί αυ
τόθι προξενικά! άρχαί δφείλουσιν, έπί ίδια των εύθύνη, νά είσ- 
πραττωσι και τά δεδουλευμένα δικαιώματα τοϋ ναυτικοϋ απο
μαχικού ταμείου, κατά τά έπί τούτου ίσχύοντα. Είς ούδέν τέ
λος ύπόκεινται τά πλοία ταΰτα λόγω άναθεωρήσεως τών ναυ
τιλιακών αύτών έγγράφων κατά τούς πλόας αύτών, είτε πρός 
παραλαβήν εΐτε πρός έκφόρτωσιν φορτίων. Όσον άφορα τήν 
άνανέωσιν τών ναυτολογίων των δμως, πληρόνουσι κατά πά
σαν τοιαύτην τέλος 14 λεπτών κατά τόνον.

Ούτως έκανονίσθησαν διά τοΰ ύπ’ δψιν νόμου τά κατά τά 
'Ελληνικά ρυμουλκά έν Βοσπόρω και ποταμόπλοια έν ’Ίστρω, 
άφέθησαν δέ τά τής έφαρμογής εις διάταγμα τής εκτελεστι
κής έξουσίας. Τό περί ού πρόκειται θέμα κέκτηται διαφόρου 
ιδιαίτερον, διότι πλησίον τών μεγάλων κέντρων, τά όποια τδ 
διεθνές έμπόριον σχηματίζει είς τήν καρδίαν και τά πλευρά 
τοΰ Έλληνισμοϋ, έπί τοΰ Βοσπόρου καί τοΰ Δουνάβεως, με
ταξύ δηλαδή Εύρώπης καί ’Ασίας καί έπί τής υδάτινης όδοΰ 
ήτις ένόνει τήν Γερμανίαν μετά τής Ασίας, μεγάλαι σελίδες 
τής έμπορικής καί έθνογραφικής ήμών ζωής έν τε τοϊς πάλαι 
χρόνοις καί έν τοϊς νΰν συμπληροΰνται.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

Έκ μέν τών γενικών άπογραφών, αϊτινες ένηργήθησαν 
κατά τδ έτος 1870 καί 1879, πληροφορούμεθα, δτι δ άρρην 
τής Ελλάδος πληθυσμός δλων τών ήλικιών άνέβαινεν είς 
754,17C πρόσωπα τώ 1870 καί είς 881,080 τω 1879· αύ- 
ξησις 126,904 έν διαστήματι δέκα έτών. Εντούτοις κατά 
τδ τελευταίον έτος 1879 καί έξ άλλης πηγής γνωρίζομεν 
τδν άρρενα τής Ελλάδος πληθυσμόν μέχρι τής ήλικίας τοΰ 
40ου έτους συμπεπληρωμένου. Έννοοΰμεν τόν νόμον ΨΙΣΤ' 
τής 27 Νοεμβρίου 1878 καί τά συνέπεια αύτοϋ έν έτει 1879 
καταρτισθέντα μέχρι τής είρημένης ήλικίας καθολικά μητρώα 
τών άρρένων τής Ελλάδος πρός έφαρμογήν τής νέας στρατο
λικής νομοθεσίας (‘). Κατά τά μητρώα ταΰτα οί μέχρι τοΰ 
συμπεπληρωμένου 40°5 έτους τής ήλικίας άρρενες τής Ελ
λάδος άναβιβάζονται είς 617,554 πρόσωπα. 'Ώστε ή διαφορά 
τοΰ άριθμοϋ τούτου πρός τούς τών άπογραφών 1870 καί 1878 
άποτελεί τήν ποσότητα τών κατά τά έτη ταΰτα άνωτέρων 
τών 4095 έτους ήλικιών. Άλλα πρός τήν γενικήν ταύτην πα- 
ρατήρησιν πρέπει νά συνδυασθή καί ή αύξησις τοΰ τής χώρας 
συλλήβδην πληθυσμού κατά τήν δεκαετίαν 1870—79, χω-

(1) Κατά τόν νόμον τούτον 1) πας "Ελλην οφείλει νά υπηρέ
τηση αυτοπροσώπως έν τω στρατώ, άπαγορευομέντ,ς τής αντικα
ταστάσεις, 2) ή στρατιωτική υπηρεσία περιλαμβάνει πάντας τους 
άγοντας ήλικίαν άπό τού 21 ον έτους συμπεπληρωμένου μέχρι τού 
40οΒ συμπεπληρωμένου,3) άμα τή δημοσιεύσει τού νόμου συνταχθή- 
σεται κατά δήμους «μητρώον τών άρρένων», περιλαμβάνον τούς εν 
έκάστω δήμω τού Κράτους εγκατεστημένους καί άγοντας ηλικίαν 
άπό τής γεννήσεω; μέχρι τοϋ 40 έτους συμπεριλαμβανομένου. Α5. 
διατυπώσεις καί αί εγγυήσεις τής ασφαλούς τών μητρώων τούτων 
συντάξεως άποτελοΰσι διεξοδικήν άρθρων σειράν έν τώ νόμω. 
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ρις νά έλαττωθή συγχρόνως ή σημασία τών άπογραφικών 
λαθών, τά όποια ίκανώς έλέγχει ή σύνταξις τών μητρώων 
τών άρρένωυ καί ή κατ' αύτήν μείζων σχετικώς ασφάλεια.

Τεσσαράκοντα ηλικίας άρρένων περιέχουσι τά κατά τόν 
νόμον ΨΙΣΤ' συνταχΟέντα μητρώα. ΊΙ τοϋ Ιου έτους ήλιζία 
περιλαμβάνει 27,439 άρρενας· ή τοϋ 2ου 25,962· ή τοϋ 3ου 
24,368· ή τοΰ 4ου 22,790· ή τοΰ 5ου 24,526· ή τοΰ 6ου 
21,454· ή τοΰ 7ου 20,764· ή τοϋ 8ου 21,646· ή τοΰ 9ου 
17,677· ή τοΰ 10ου 22,7 11- ή τοΰ 11ου 15,519· ή τοϋ 
12ου 22,291· ή τοΰ 13ου 17,679· ή τοΰ 14ου 17,983· ή 
τοΰ 15ου 18,495· ή τοϋ 16ου 16,103· ή τοΰ 17ου 13,912· 
ή τοΰ 18ου 12,674· ή τοΰ 19ου 9,633· ή τοΰ 2Οοϋ 12,996· 
ή τοΰ 21ου 8,053·ή τοΰ 22ου 12,874· ή τοΰ 23ου 10,764· 
ή τοΰ 24ου 1 1,953· ή τοΰ 25ου 16,634· ή τοΰ 26ου 13, 
603· ή τοΰ 27ου 12,828· ή τοΰ 28ου 14,953· η τοΰ 29ου 
8,974· ή τοΰ 3Οοΰ 1 7,587· ή τοΰ 31ου 7,335· ή τοΰ 32ου 
13,453· ή τοϋ 33ου 9,089- ή τοϋ 34ου 8,594· ή τοΰ 35ου 
16,030· ή τοΰ 36ου 10,474· ή τοΰ 37ου 10,800· ή τοϋ 
38ου 12,377· ή τοΰ 39ου 8,185· ή τοϋ 4Οοΰ 7,094.—Τό 
ολον 617,554.

Όσον άφορα τήν κατά νομούς και επαρχίας διανομήν τοΰ 
άρρενος τής 'Ελλάδος πληθυσμού μέχρι τής ηλικίας τοΰ 40,u 
έτους συμπεριλαμβανομένου, ιδού πώς έχει αύτη άπό τών δη- 
μοσιευΟέντων πινάκων τής ύπηρεσίας τοΰ ύπουργείου τών 
έσωτερικών: Α') Νομός’Αττικής καί Βοιωτίας 50,07 7 άρ- 
ρενες ήτοι έπαρχία ’Αττικής 22,266· Αίγίνης 3,244· Με- 
γαρίδος 7,484· Αεβαδείας 7,544· Θηβών 9,539.—Β') Νο
μός Εύβοιας 36,549 ήτοι έπαρχία Χαλκίδος 12,507· Ξηρό- 
χωρίου 4,476· Καρυστίας 15,659· Σκοπέλου 3,907.—Γ') 
Νομός ΦΟιώτιδος καί Φωκίδος 46,821 ήτοι έπαρχία Φθιώ- 
τιδος 17,481 Παρνασσίδος 11,402· Λοκρίδος 8,748· Δω- 
ρίοος 9,190.— Δ') Νομός ’Ακαρνανίας καί Αιτωλίας 52,987 
ήτοι έπαρχία Μεσολογγίου 6,893· Βάλτου 5,825· Τριχω ■ 
νιας 6,066· Εύρυτανίας 16,285· Ναυπακτίας 9,784- Βο- 

νίτσης και Ξηρομέρου 8,134.—Ε') Νομός Άχαίας και ’Ήλι- 
δος 65,713 ήτοι έπαρχία Πατρών 19,157· Αίγιαλείας 5, 
910- Καλαβρύτων 18,658· Ηλείας 21,988. — Τ) Νομος 
’Αρκαδίας 63,618 ήτοι έπαρχία Μαντινείας 20,448· Κυ- 
νουρίας 13,325· Γορτυνίας 21,970· Μεγαλοπόλεως 7,875. 
—Ζ') Νομός Λακωνίας 45,798 ήτοι έπαρχία Λακεδαίμονος 
20,054· ΓυΟείου 6,061· Οΐτύλου 10,894· Έπιδαύρου Λι- 
μηράς 8,789. — ΙΓ) Νομός Μεσσηνίας 59,444 ήτοι έπαρ
χία Καλαμών 10,798· Μεσσήνης 13,006· Πυλίας 10,640- 
Τριφυλίας 13,588· ’Ολυμπίας 11,412. — Θ') Νομός’Αργο
λίδας καί Κορινθίας 56,720 ήτοι έπαρχία Ναυπλίας 6,014· 
"Αργους 10,290· Κορινθίας 19,137-Σπετσών καί Έρμιονί- 
δος 7,606- ’Ύδρας καί Τροιζηνίας 8,454- Κυθήρων 5,219-
— I') Νομός Κυκλάδων 52,526 ήτοι έπαρχία Σύρου 8,921 · 
Κέας 4,595· Ανδρου 9,168· Τήνου 4,979· Νάξου 9,749· 
Θήρας 9,555· Μήλου 5,559. — ΙΑ') Νομός Κερκύρας 37, 
346 ήτοι έπαρχία Κερκύρας 7,572· Μέσης 8,945- Όρους 
9,616- Παξών 1,678· Λευκάδος 9,535. —IB') Νομός Κε
φαλληνίας 33,013 ήτοι έπαρχία Κραναίας 13,196- Πάλλης 
7,913- Σάμης 7,689· ’Ιθάκης 4,215. — ΙΓ ) Νομός Ζακύν
θου, έπηρχία Ζακύνθου 16,942.

Κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 59, 60, 68 καί 118 τοΰ 
περί στρατολογίας ΨΙΣΤ' νόμου έκ τών είς τάς διαφόρους ηλι
κίας άνηζόντων ζατά τό στρατολογικόν έτος (ΓΙουλίου 1880
— 30 Ιουνίου 1881) άνδρών, οί μέν ύπό τήν ηλικίαν έτών 
20, 21 καί 22 δηλωΟέντες, συμπληρώσαντες δέ κατά τήν 
30 Ιουνίου 1880 τό 21, 22 καί 23 έτος καί άγοντες άπό 
τής 1 Ιουλίου 1880 τό 22,23 καί 24 έτος τής ηλικίας άνή- 
κουσιν είς τόν έ ν ε ρ γ ό ν στρατόν, άναβιβαζόμενοι είς 33, 
923 καί διαιρούμενοι είς δύο κατηγορίας, ά) τούς τής κληθεί- 
σης στρατιωτικής τοϋ 1S80 άπογραφής άγοντας τό 22 έτος 
12,996 άνδρας καί β') τούς τής διαθεσιμότητας 
άγοντας τό 23 καί 24 έτος 20,927 άνδρες. — Οί δέ ύπό τήν 
ηλικίαν τών έτών 23, 24, 25, 26, 27 καί 28 δηλωΟέντες, 
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συμπληρώσαντες δέ τή 30 ’Ιουνίου 1880 τήν ήλιχίαν τών 
έτών 24, 25, 26, 2*7,  28 και 29 χαι άγοντες άπό τής 1 
’Ιουλίου 1880 τό 25, 26, 27, 28, 29 και 30 έτος άνήκου- 
σιν εις τήν έφεδρείαντοΰ ένεργου στρατού, άνερ- 
χόμενοι έν δλω εις 80,733. — Οί δέ ύπό τήν ήλικίαν τών 
έτών 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 καί 38 δηλωθέν- 
τας, συμπληρώσαντες δέ τή 30 ’Ιουνίου 1880 τήν ήλικίαν 
τών έτών 30, 31, 32, 33, *34,  35, 36, 37, 38, καί 39 καί 
άγοντες άπό τής 1 ’Ιουλίου 1880 τό 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39 καί 40 έτος άνήκουσιν εις τήν έθνοφρου- 
ρ ά ν, άνερχόμενοι έν δλω είς 113,993.

Τό δλον τής στρατιωτικής ήλικίας τής 'Ελλάδος περιλαμ
βάνει τοιουτοτρόπως 228,649 άνδρας, έκ τών οποίων κατά 
μέν τούς νόμους ΩΛΔ' καί ΩΜΧ' (26 Άπριλίου καί 2 Μαίου 
1880)έκλήΟησαν είς τά όπλα 11,093 άγοντες νυν τό 22ον 
έτος τής ήλικίας των έτος, ήτοι α') 10,589 διά τόν στρατόν 
τής ξηράς, έξ ών 1500 κληρωτοί έπί τριετεϊ θητεία καί 9089 
έπί έξαμήνω ύπηρεσία μεθ’ ήν πεμφθήσονται είς τήν διαθε
σιμότητα τοϋ ένεργοΰ στρατού διά τό ύπόλοιπον τής τριε- 
τοϋς θητείας έάν χαταβάλωσιν είς τό δημόσιον κατά τήν 
λήξιν τής εξαμήνου ύπηρεσίας δραχμάς 100, καί β') 504 
διά τόν στρατόν τής θαλάσσης, έξ ών 350 κληρωτοί έπί 
τριετεϊ θητεία, καί 154 διανύσσοντες διετίαν έν διαθεσιμότητι 
καί διατελοϋντες είς τήν διάθεσιν τοΰ ύπουργείου τών Ναυτι
κών κατά δέ τό διάταγμα περί έπιστρατεύσεως έκλήΟησαν 
είς τά δπλα 1 11 ,660 άνδρες άγοντες τό 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 καί 30 τής ήλικίας. Μένει ύπό έξέτασιν πόσοι 
πράγματι έκ τών άνδρών τούτων είσήλθον είς τάς τάξεις του 
στρατού καί ή άκριβής άπαρίθμησις τών ύπό τάς σημαίας 
νΰν εύρισκομένων.

Όσον άφαριρ τήν πρώτην ήλικίαν τήν τής στρατιωτικής 
άπογραφής, τούς δηλωθέντας δηλαδή είς ήλικίαν 20 έτών 
καί άγοντας νΰν τό 22ον, παρατηροΰμεν έκ τών δημοσιευθέν- 
των πινάκων, δτι κατά νομούς ή διανομή τών άριθμών τής 

ήλικίας ταύτης έν γένει καί τών διά τήν υπηρεσίαν τοΰ στρα
τού τής ξηράς καί τής θαλάσσης νεοσυλ?άκτων τής αύτής 
ήλικίας ιδιαιτέρως έχει ώς έξής: Νομός Αττικής καί Βοιω
τίας 1023 άρρενες 147 νεοσύλλεκτοι, Εύβοιας 684 άρρ. 98 
νεοσ., ΦΟιώτιδος καί Φωκίδος 935 άρρ. 134 νεοσ., Αιτωλίας 
καί ’Ακαρνανίας 979 άρρ. 141 νεοσ., Άχαίας καί Ίίλιδος 
1357 άρρ. 195 νεοσ., ’Αρκαδίας 127 7 άρρ. 184 νεοσ., Μεσ
σηνίας 1193 άρρ. 172 νεοσ., Λακωνίας 873 άρρ. 126 νεοσ., 
Άργολίδος καί Κορινθίας 1283 άρρ. 184 νεοσ., Κυκλάδων 
1142 άρρ. 166 νεοσ., Κερκύρας 935 άρρ. 134 νεοσ. Κεφαλ
ληνίας 765 άρρ. 110 νεοσ., Ζακύνθου 424 άρρ. 61 νεοσ. — 
Πρός ένέργειαν τής κατά νομούς διανομής τών νεοσυλλέκτων 
1) έπολλαπλασιάσθη δ άριθμός τών έν τοϊς στρατολογικοϊς 
καταλόγοις έκάστου Νομοϋ περιλαμβανόμενων στρατευσίμων 
έν γένει ξηράς καί θαλάσσης προς τόν ολικόν άριθμόν τών 
άποδοτέων είς τόν στρατόν τής ξηράς καί τής θαλάσσης άν
δρών καί 2) διηρέθη τό γινόμενον διά τοΰ όλιχοϋ άριθμοΰ τών 
έν τοϊς στρατολογικοϊς καταλόγοις απάντων όμοΰ τών Νομών 
περιλαμβανόμενων στρατευσίμων έν γένει, τδ δ’ άποδειχθέν 
πηλικον άποτελει τόν άποδοτέον έκ τοϋ οικείου Νομοϋ άριθ
μόν στρατευσίμων. ’Επειδή δέ προέκυψεν έ'λλειμμα έξ κλη
ρωτών, προσετέθη άνά εις κληρωτός είς τον άριθμόν τών έκ 
τών Νομών Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αιτωλίας καί Ακαρνα
νίας, ’Αρκαδίας, Μεσσηνίας καί Λακωνίας άποδοτέων άνδρών 
άναφορικώς πρός τδ έκ τής πράξεως τής διαιρέσεως προκύψαν 
κατά τήν βαθμολογίαν κατάλοιπον.

Δέν είναι άπο σκοποΰ, ϊνα παρακολουθήσωμεν τάς στρατο- 
λογικάς έργασίας έπί τής άπογραφής τοΰ 1880 σχετικώς 
πρδς τήν ήλικίαν τών άγόντων νΰν τό 22ον έτος τής ήλι
κίας. Ή άμέσως άνωτέρω έκτεθεϊσα διανομή τών άρρένων 
καί νεοσυλλέκτων τής ήλικίας ταύτης κατά νομούς έγένετο 
έπί τών έξής λεπτομερειών. Έν γένει ή ήλικία αύτη περι
λαμβάνει ώς εΐοομεν 12,983 πρόσωπα εγγεγραμμένα έν τω 
στρατολογικά» καταλόγω, έκ τοΰ όποιου δμως διεγράφησαν 
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150 και τοιουτοτρόπως ύπελείφθησαν 12,833, εις οΰς προσ
θετέοι 44 αίτησάμενοι άποτελεσματικώς τήν έν τω στρατό- 
λογικω καταλέγω εγγραφήν των. Ό άποτελεσθείς έντεΰθεν 
αριθμός 12,870 έχρησίμευσεν ώς βάσις τής νεοσυλλεξίας 
διά τήν κλήρωσιν τών 1850 άνδρών, τούς οποίους άπήτει ή 
διά τό έτος 1880 ψηφισθεϊσα στρατολογία. Έν τούτοις κατά 
τήν περαιτέρω έφαρμογήν τοϋ ΨΙΤ νόμου έγένοντο αί έξής 
τοϋ κληρωθέντος άριθμοϋ 12,870 τροποποιήσεις- έξηρέθησαν 
κατά τό αρθρον 32 διά σωματικήν ανικανότητα 2G2, άπε- 
κλείσθησαν κατά τό αρθρον G τής στρατιωτικής υπηρεσίας 3, 
άπηλλάγησαν συνέπεια υπουργικών οδηγιών ώς ύπηρετήσαν- 
τες ή ύπηρετοϋντες αύτοπροσώπως έν τω στρατώ 19G- σύ- 
νολον έξαιρεθέντων, άποκλεισθέντων καί άπαλλαγέντων 461, 
έξ ών τους πλείονας αριθμεί δ νομός Κερκύρας 9G, καί δ νο
μός Αττικής καί Βοιωτίας 7 8. Άλλ’ ύπάρχουσι καί άλλα 
είδη απαλλαγών, διότι κατά τό αρθρον 33 μέν άπηλλάγησαν 
1258, κατά τό αρθρον 34 δέ 5, κατά το αρθρον 3G δέ 20, 
κατά τά άρθρα δέ 82, 83 καί 84 ώς ύπηρετοϋντες έθελου- 
σίως 9, ώς τυχόντες δέ αναβολής κατατάξεως 23, τό δλον 
1315. Άφαιρουμένων ούτω τών αριθμών 461 καί 1315 έκ 
τών εις κλήρωσιν ύποβληθέντων 12,87 Ο,άπομένουσιν 11,093, 
έξ ών 10,931 έκρίθησαν ικανοί δι’ένεργούς ύπηρεσίας τοΰ 
στρατοϋ και 185 ικανοί διά βοηθητικάς μόνον ύπηρεσίας αύ
τοϋ. Έκ τοΰ ποσοΰ τούτου άνήκουσιν,ώς έρρέθη ήδη, 10,589 
είς τόν στρατόν τής ξηρας καί 505 είς τόν τής θαλάσσης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.

"Οσω αναπτύσσεται ή ταχεία κατά θάλασσαν συγκοινω
νία, τόσω οί κίνδυνοι τών συγκρούσεων τών πλοίων πολλα- 
πλασιάζονται. Άλλοτε ή Οικονομική Έπιθεώρησις έδημο- 

σίευσε σχετικά τινα αποτελέσματα τής νεωτέρας ναυτικής
Ζαι ή ναυπηγική έποψις οέν πρέπει νά θεω

ρηθή άλλοτρία δ'σον άφορα τήν στερεότητα τών σκαφών καί 
τήν λοιπήν κατά τά έφόδια τών παρασκευών. Άλλ’ ήδη πρό
κειται περί τών κατά τήν θαλασσοπλοΐαν συγκρούσεων, πρός 
αποφυγήν τών όποιων έκανονίσθησαν έν τή σφαίρα τοΰ δί
καιου τών έθνών τά ληπτέα μέτρα, περιλαμβανόμενα έν τώ 
έπομένω είδικφ διεθνεΐ κανονισμφ, είς ον προσεχώρησαν μέ
χρι τοΰδε έν Ευρώπη μέν Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ρωσ- 
σια, ’Ιταλία, Ελλάς, Βέλγιον, ’Ολλανδία, Αύστροουγγαρία, 
Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, ’Ιαπωνία, Πορτογαλλία, έν Άμε- 
μερική δέ Ήνωμέναι ΓΙολιτεϊαι, Χιλί, καί οστις διά τοΰ άπό 
13 Απριλίου 1880 Βασ. Διατάγματος έτέθη παρ’ ήμϊν είς 
ενέργειαν άπό τής 1 Σεπτεμβρίου 1880, ύποχρεωθέντων τών 
πολεμικών καί έμπορικών πλοίων νά τηρώσιν αύτόν καί τι
μωρούμενων τών πλοιάρχων καί κυβερνητών, έκτος τών άλ
λων συνεπειών περί ών ορίζει δ έμπορικος νόμος,καί μέ πρόστι
μου κατά τούς ορούς τοΰ άρθρου 23 τοϋ άπό 15 Νοεμβρίου 
1836 περί έμπορικής ναυτιλίας διατάγματος. Άλλ’ ή ιδέα 
τοϋ προστίμου είναι παντάπασι δυσανάλογος πρός τό μέγεθος 
τοΰ έπιδιωκομένου κατά τό προκείμενον θέμα σκοποΰ. Ιδού 
πώς έχουσι τά κατά τον προκείμενον διεθνή κανονισμόν:

1. Θεωρείται ώς ίστιοφόρον μέν παν άτμόπλοιον διά τών 
ιστίων καί άνευ άτμοΰ πλέον, ώς άτμόπλοιον δέ μόνον τό 
διά τοΰ άτμοΰ πλέον, είτε ποιείται συγχρόνως χρήσιν καί 
τών Ιστίων αύτοϋ είτε μή.

2. Μόνοι οί έν τοϊς έπομένοις άρθροις 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 
10 καί 11 οριζόμενοι φανοί Οέλουσιν άνάπτεσθαι πάντοτε άπό 
τής δέσεως μέχρι τής άνατολής τοΰ ήλιου. Ούδέν δ’ άλλο 
φώς θέλει φαίνεσθαι είς τό έξωτερικόν μέρος τοΰ πλοίου.

3) Παν άτμόπλοιον, Θαλασσοποροΰν, όφείλει νά φέρη τούς 
έξής φανούς- ά) έπί τοϋ άκατίου ίστοϋ, ή έμπροσθεν αύτοϋ, 
καί είς ύψος ύπεράνω τοϋ περιτοναίου (κωπαστής) ούχί έλατ
τον τών G μέτρων, ή, έάν τί πλάτος τοϋ πλοίου ΰπερβαίνη 
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τά 6 μ.έτρα, είς ύψος ύπεράνω τοϋ περιτοναίου ί'σου τούλά
χιστον προς το πλάτος τοϋ πλοίου, φανόν λευκόν διάφεγγη 
(brillant), κατεσκευασμένον μέν ούτως, ώστε νά έζπέμπη 
σταθερόν και άδιάλειπτον φως έπι τόξου οριζοντίου 20 ρόμ
βων (κάρτων) τής πυξίδος, τοποθετημένου δ’ ούτως, ώστε τό 
έκπεμπόμενον φως νά είναι ορατόν εκατέρωθεν τοΰ πλοίου άπό 
τής πρώρας μέχρι δύο ρόμβων όπισθεν τοΰ πλαγίου (μέσου 
του πλοίου), νά έξικνήται δέ τό φως αύτό έπι τοσοΰτον, ώστε 
νά είναι ορατόν είς άπόστασιν πέντε τούλάχιστον μιλιών έν 
νυκτι σκοτεινή, άλλ’ έν άτμοσφαίρα καθαρά, τούτέστι χωρίς 
ομίχλης, βροχής, άχλύος ή χιόνος· β') πρός τά δεξιά (έπί 
τής δεξιάς τοΰ πλοίου πλευράς) φανόν πράσινον, τοποθετημέ
νου ούτως, ώστε νά έκπέμπη σταθερόν καί διάλειπτον φώς 
έπί τόξου δριζοντίου 10 ρόμβων τής πυξίδος, λογιζομένων άπό 
τής πρώρας μέχρι δύο ρόμβων όπισθεν τοΰ πλαγίου (μέσου τοΰ 
πλοίου) τής δεξιάς πλευράς, νά έξικνήται δέ τό φώς αύτό έπ’·. 
τοσοΰτον, ώστε νά είναι ορατόν είς άπόστασιν δύο τούλάχι
στον μιλιών έν νυκτι σκοτεινή, άλλ’ έν άτμοσφαίρα καθαρά, 
τούτέστι χωρίς ομίχλης, βροχής, άχλύος ή χιόνος· γ') πρός 
τά άριστερά (έπι τής άριστεράς τοΰ πλοίου πλευράς) φανόν 
έρυθρόν, τοποθετημένου ούτως, ώστε νά έκπέμπη σταθερόν καί 
άδιάλειπτον φώς έπι τόξου οριζοντίου 10 ρόμβων τής πυξίδο- 
λογιζομένωυ άπό τής πρώρας μέχρι δύο ρόμβων όπισθεν τοΰ 
πλαγίου (μέσου τοΰ πλοίου) τής άριστεράς πλευράς, νά έζι- 
κνήται δέ τό φώς αύτό έπι τοσοΰτον, ώστε νά είναι ορατόν 
είς άπόστασιν δύο τούλάχιστον μιλιών έν νυκτι σκοτεινή, άλ· 
λ’ έν άτμοσφαίρα καθαρά, τούτέστι χωρίς ομίχλης, βροχής, 
άχλύος ή χιόνος· ο') οί δύο ούτοι έπί τών πλευρών φανοί, ό 
πράσινος καί ό έρυθρός, δέον νά φέρωσιν έκαστος κατά τήν 
εσωτερικήν πλευράν αύτών, τούτέστι τήν πρός τήν πλευράν 
τοΰ πλοίου πρός ήν τίθενται,παρασανίδωμα άλεξίφωτον (ecran) 
έξέχον άπό του φωτός πρός τά έμπρός 91 Joo τούλάχιστον τοΰ 
μέτρου, είς τρόπον ώστε οί φανοί ούτοι άνημμένοι νά μή είναι 

δρατοί έκ τών έμπροσθεν τοϋ πλοίου, ό μέν πράσινος άριστε- 
ρόθεν, ό δέ έρυθρός δεξιόθεν.

4. Παν άτμόπλοιον, ρυμουλκούν έτερον πλοΐον, οφείλει, πρός 
διάκρισιν ότι είναι ρυμουλκον, νά φέρη, έκτός τών είρημένων 
άνωτέρω δύο έπί τών πλευρών φανών, καί δύο ετέρους φανούς 
λευκούς διαφεγγεις (brillants), τιθέμενους τόν ενα υπό τόν 
έτερον κατά κάθετον καί είς άπόστασιν άπ’ άλλήλων ούχί μι· 
κροτέραν τών 91]οο τοϋ μέτρου· άμφότεροι δ’ οί φανοί ούτοι 
οέον νά είναι τοϋ αύτοϋ είδους μέ τόν λευκόν φανόν, δν φέρου- 
σιν έπί τοΰ άκατίου ίστοΰ τά άλλα άτμόπλοια, καί νά τοπο- 
θετώνται ώς έκεινος.

5. Παν πλοΐον, ιστιοφόρου ή άτμόπλοιον, χρησιμεΰον είτε 
είς καταβύθισιν, είτε είς άνέλζυσιν καλωδίου, καθώς ζαί πάν 
πλοΐον τό όποιον ένεκα τυχαίου τινός γεγονότος δέν δύναται 
νά ζυβερνάται, βφείλει νά φέρη έν καιρω ήμέρας, τρεις σφαίρας 
μελανάς, έχούσας έκάστην διάμετρον (>1]οο τοΰ μέτρου ζαί 
τοποθετιμένας έμπροσθεν έπί τοΰ άκατίου ίστοΰ, ούχί χαμηλό
τερα τής κορυφής αύτοϋ, τήν μίαν ύπό τήν έτέραν κατά κά
θετον, καί είς άπόστασιν άπ’ άλλήλων ούχί μιζροτέραν τών 
91 |οο τοΰ μέτρου· έν καιοω δέ νυζτός, έπι τοΰ άκατίου ίστοΰ 
καί έπί τής αύτής θέσεως, είς ήν τά άτμόπλοια φέρουσι τόν 
λευκόν φανόν, τρία φώτα έρυθρά έντός φανών σφαιρικών, έχόν
των έκάστου διάμετρον ούχί μιζροτέραν τών 25]οο τοϋ μέτρου, 
καί τοποθετημένων τόν ενα υπό τόν έτερον κατά κάθετον, εις 
άπόστασιν άπ’ άλλήλων ούχί μικροτέραν τών 91 ]οο τοΰ μέ
τρου. Διά τών σφαιρών ζαί τών φανών αύτών δηλοϋται είς τά 
προσπελάζοντα πλοϊα,οτι τό φέρον αύιά πλοΐον δέν ζυβερνάται, 
καί έπομένως οτι δέν δύναται νά προφυλαχθή. Τά περί ών ό 
λόγος πλοία, δταν μέν μένωσι στάσιμα, δέν θέλουσιν άνάπτει 
τούς δύο έπί τών πλευρών φανούς· κινούμενα όμως είτε διά 
τοϋ άτμοΰ, είτε διά τών ιστίων, όφειλουσι ν’ άνάπτωσιν αύτούς.

6. Πάν πλοΐον ίστιοφόρον, θαλασσοποροϋν ή ρυμουλζούμε- 
νον, όφείλει νά φέρτ) τούς δύο έπι τών πλευρών φανούς, ούς 
κατά τό άρθρ. 3 φέρουσι τά έν πλφ ατμόπλοια, ούχί όμως



416 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΠ ΕΠΙΘΕΩΡ11ΣΙΣ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 117

κααί τόν έπι τοϋ ίστοϋ λευκόν φανόν, ον ούδέποτε φέρουσι τά 
ιστιοφόρα.

7. Όσάκις οί δύο έπι τών πλευρών φανοί, ό πράσινος και 
ό έρυθρός, δεν δύνανται νά μένωσι σταθερώς τοποθετημένοι 
εις τάς οικείας αύτών θέσεις, ώς συμβαίνει τοΰτο είς τά μι
κρά πλοία έν κακοκαιρία, δέον νά εύρίσκωνται οί φανοί αύτοι 
έπί τοΰ καταστρώματος καί εις τήν άρμόζουσαν έκατερω Οε- 
σιν, τουτέστιν ό μέν πράσινος είς τήν δεξιάν, δ δέ έρυθρός είς 
τήν άριστεράν τοϋ πλοίου πλευράν, άνημμένοι ζαί έτοιμοι νά 
έπιδειχθώσιν. "Αμα δέ ήθελε πλησιάσει τό τοιουτοτρόπως 
φέρον τούς φανούς αύτούς πλοΐον πρός έτερον πλοΐον, ή έτε
ρον πλοΐον ήθελε προσεγγίσει αύτό, οί φανοί ούτοι οέον να 
έπιοεικνύωνται άπό τών οικείων πλευρών έγκαίρως πρός άπο- 
φυγήν συγκρούσεως, νά τοποθετώνται δ’ ούτως, ώστε νά είναι 
δσον οϊόν τε μάλλον ορατοί, καί κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε 
ούτε δ πράσινος φανός νά είναι ορατός άπό τά άριστερά τοϋ 
πλοίου, ούτε δ έρυθρός άπό τά δεξιά. "Οπως δέ γίνηται εύ- 
κολώτερον καί ασφαλέστερου ή πρέπουσα χρήσις τών μετα- 
κινητών αύτών φανών, δέον έκάτερος τούτων νά είναι κεχρω- 
ματισμένος έξωθεν μέ τό αύτό χρώμα τοΰ έσωτεριζοϋ του 
φωτός, καί νά έ’χη καί τό άναγκαϊον παρασανίδωμα (eci’an).

8. Πάν πλοΐον, ιστιοφόρου ή άτμόπλοιον, δταν είναι ήγκυ- 
ροβολημένον, όφείλει νά φέρη, έν τή καταφανεστέρα αύτοΰ θέ
σει καί είς ύψος ούχί πλέον τών 6 μέτρων ύπεράνω τοΰ πε
ριτοναίου, φώς λευκόν έντός φανοΰ σφαιρικού, εχοντος διάμε
τρον τούλάχιστον 20]οο τοϋ μέτρου· τό φώς δ’ αύτό δέον νά 
είναι σταθερόν καί αδιάλειπτου, είς τόν ορατόν πέριξ ορίζοντα 
ζαί είς άπόστασιν ένός τούλάχιστον μιλίου.

9. Τά πλοηγά ιστιοφόρα πλοία, δταν εύρίσκωνται είς τήν 
ώρισμένην δι' αυτά γραμμήν ώς πλοηγά, δέν ύποχρεοΰνται 
νά φέρωσι τούς φανούς, τούς έπι τών άλλων πλοίων άπαι- 
τουμένους. Όφείλουσιν δμως νά φέρωσιν έπί τής κορυφής 
τοΰ ίστοϋ φανόν λευκόν ορατόν είς τόν πέριξ ορίζοντα, καί 
προσέτι νά έπιδεικνύωσι κατά βραχέα χρονικά διαστήματα, 

ούχί διαρκέστερα του ένός τετάρτου τής ώρας, έ'ν ή πλειότερα 
φώτα έζλάμποντα (feux A eclats, πυρσούς.) Όσάκις δμως 
πλοηγόν τι πλοΐον δέν εύρίσκεται είς τήν τεταγμένην αύτφ 
γραμμήν καί υπηρεσίαν, έφείλει νά φέρη τούς αύτούς φανούς, 
ους φέρουσι καί τά άλλα πλοία.

10. ά) Τά άνευ καταστρώματος αλιευτικά καί άλλα 
πλοία, εύρισκόμενα έν πλω, δέν ύποχρεοΰνται νά φέρωσι τούς 
είς τά άλλα πλοία άπαιτουμένους έπί τών πλευρών φανούς. 
Όφείλουσιν όμως, έάν δέν φέρωσι τοιούτους, νά έχωσιν άντ’ 
αύτών πρόχειρον φανόν ενα, φέροντα, κατά μέν τήν μίαν τών 
πλευρών αύτοΰ, υελον πράσινον, κατά δέ τήν έτέραν, έρυθρόν 
άμα δέ τά πλοία ταΰτα πλησιάσωσι πρός έτερον πλοΐον, ή 
ίδωσιν έτερον πλοΐον προσέγγιζαν πρός αύτά, δφείλουσι νά έπι- 
δεικνύωσι τόν φανόν αύτόν έγκαίρως πρός αποφυγήν συγκρού- 
σεως, καί νά κρατώσιν αύτόν τοιουτοτρόπως, ώστε τό μέν 
πράσινον φώς αύτοΰ νά ήναι ορατόν μόνον έκ δεξιών, τδ δέ 
έρυθρόν μόνον έξ αριστερών, β') Παν αλιευτικόν πλοΐον, κα
θώς καί πάν πλοΐον άνευ καταστρώματος, δταν ήναι ήγχυ- 
ροβολημένον, όφείλει νά έπιδεικνύη φανόν λευκόν διάφεγγη 
(bl’illant). γ') Παν αλιευτικόν πλοΐον, όσάκις άλιεύη σύρον 
τά δίκτυα, δφείλει νά φέρη έφ’ ένός τών ιστών αύτοΰ δύο φα
νούς έρυθρούς, τοποθετημένους τον ένα ύπό τόν έτερον κατά 
κάθετον καί είς άπόστασιν άπ’ άλλήλων ούχί μικροτέραν τών 
91/00 τοΰ μέτρου, δ') Παν πλοΐον, άλιεΰον διά γρύπου συρο- 
μένου έν τώ βυθώ (a la drague) όφείλει νά φέρη έφ’ ένός 
τών ιστών αύτοΰ δύο φανούς, τοποθετημένους τόν ενα ύπό τόν 
έτερον κατά κάθετον, καί είς άπόσ-ασιν άπ’ άλλήλων ούχί 
μικροτέραν τών 9 1/Οο τοΰ μέτρου. Έκ τών δύο δ’ αύτών φα
νών δ μέν τοποθετημένος άνω είναι έρυθρός, δ δέ κάτω πρά
σινος. Έκτός δέ τών φανών, δφείλει νά φέρη προσέτι ή τούς 
δύο έπί τών πλευρών φανούς, ούς φέρουσι καί τά άλλα πλοία, 
μή δυνάμενον δέ νά φέρη τούς φανούς αύτούς τοποθετημένους 
είς τά πλάγια, δφείλει νά έ'χη αύτούς προχείρους κατά τούς 
ορούς τοϋ άνωτέρου 7 άρθρου, ή άντί τών δύο αύτών φανών,
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φανόν έ’να μΐ ύέλους έρυθρόν και πράσινον κατά τά οριζόμενα 
έν τή § ά. τοΰ παρόντος 10 άρθρου, έ) Τά αλιευτικά και τά 
λοιπά άνευ καταστρώματος πλοία δύνανται, έάν Οέλωσι, νά 
μεταχειρίζωνται, έκτος τών άνωτέρω φανών, καϊ φώς έκλάμ- 
πον (feu <1 eclat, πυρσόν), άλληλοδιαδόχως έπιδεικνυόμενον 
καί κρυπτόμενου. ς') Πάντα^τά φώτα τά έν τώ παρόντι άρ- 
Ορω οριζόμενα, έκτος τών έπι τών πλευρών φανών, δέον νά 
ήναι τοποθετημένα έντός φανών σφαιρικών, κατασκευασμένων 
ούτως, ώστε τό φώς αύτών νά ήναι άδιαλείπτως ορατόν εις 
τόν πέριξ ορίζοντα.

1 1. Παν πλοΐον καταφθανόμενον ύπ’ άλλου, οφείλει νά έπι- 
δεικνύη άπό τής πρύμνης αύτοϋ φώς λευκόν, ή φώς έκλάμπον 
(feu a eclat, πυρσόν), πρός γνώσιν τοΰ έπερχομένου πλοίου.

12. Παν άτμόπλοιον οφείλει νά φέρη· 1) Άτμοσύριγγα 
(άτμοσφυρίκτραν), ή άλλο μηχάνημα έκπέμπον ήχον διά του 
άτμοΰ, τοποΟετημένον ούτως, ώστε ό έκπεμπόμενος ήχος νά 
νά μή παρακωλύηται πέριξ άπό κανέν έμπόδιον. 2) ’Ακουστι
κόν κέρας. άρκούντως ήχηρόν, ήχοΰν εΐτε διά φυσητήρας, εΐτε 
δι’ άλλου μηχανήματος. 3) Κώδωνα ίσχυρώς ήχοϋντα. Παν 
οέ ίστιοφόρον πλοΐον οφείλει νά φέρη ακουστικόν κέρας καί 
κώδωνα άνάλογον. Έν καιρφ ομίχλης, άχλύος, ή χιόνος είτε 
έν ήμερα εΐτε έν νυκτϊ, θέλουσιν έκτελεΐσθαι τά διά τοϋ πα
ρόντος άρθρου κανονιζόμενα σήματα ώς έξής. ά) Παν άτμό- 
πλοιον, Οαλασσοποροϋν, οφείλει νά έκπέμπη διά τής άτμοσύ- 
ρίγγος, ή δι’ άλλου μηχανήματος, σύριγμα παρατεταμένον 
κατά χρονικά διαλείμματα ούχϊ διαρκέστερα τών δύο λεπτών 
τής ώρας, β') Παν πλοΐον ίστιοφόρον, Οαλασσοποροϋν, οφείλει 
νά έκτελή τά ακόλουθα σήματα διά τοϋ ακουστικού κέρατος, 
κατα διαλείμματα διαρκοΰντα δύο λεπτά τής ώρας τό πολύ, 
ένα ήχον, όταν έχη τόν άνεμον έκ δεξιών (σουβράνο)· δύο 
ήχους αλληλοδιαδόχους, όταν έχη τόν άνεμον έξ αριστερών 
(σοταβέντο)· τρεις ήχους αλληλοδιαδόχους, όταν έχη τον άνε
μον φορόν (λασκάδα). γ') Παν πλοΐον, άτμόπλοιον ή ίστιοφό
ρον, μένον ακίνητον, οφείλει νά κρούρ τόν κώδωνα κατά χρο
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νικά διαλείμματα ούχί διαρκέστερα τών δύο λεπτών τής ώρας.
13. Παν πλοΐον, άτμόπλοιον ή ίστιοφόρον, Οαλασσοποροϋν 

έν καιρφ άχλύος, ομίχλης ή χιόνος, όφείλει νά μετριάζτ) τήν 
ταχύτητα αύτοϋ.

("Επεται τό τέλος.)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΐΟΝ.

Παρακολουθουμεν έν τή Οικονομική Επιθεωρήσει τάς έρ
γασίας τής 'Εθνικής Τραπέζης καϊ τάς πρός αύτήν σχέσεις 
τοΰ Δημοσίου Ταμείου μετ’ ενδιαφέροντος τό όποιον έξηγεΐ- 
ται έκ τής έπιρροής, τήν όποιαν κέκτηνται έν τή έθνική οικο
νομία: οί δύο ούτοι θεσμοί.

Ό κατά τήν 30 Σεπτεμβρίου έ. έ. ισολογισμός τής ’Εθνι
κής Τραπέζης συνοψίζεται ώς έξής :

Α'. Έηργητιχδΐ 51 Αύγ·

Μεταλλικόν καί συναλ. ίπΐ τοϋ έξω-
τερικοΰ............................................. 26,505,629

Γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης ··· · 1,505,900
Δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’ α

ναγκαστική κυκλοφορία........... ..  22,542,658
Χρεώγραφα Κυβερνήσεως................ 19,331,292
Προεξοφλήσεις..................................... 29,777,673
’Ανοικτοί λ]μοί, δάνεια έπι υποθή

κη, χρεωλυτικά κλπ.................... 41,831,109
Διάφορα............. .................................. 2,902,929

50

27,002,949
1,543,976

22,542.658
19,330,210
31,067,929

44,083,083 
2,353,036

"Ολον

Β . Πα&ητιχύ)'

Κυκλοφορία τραπεζ. γραμματίων.·
Καταθέσεις έντοκοι καί άτοκοι· · · 
Πϊοακαταθήκαί...................................
Έπιταγαί πρός πληρωμήν .............
Διάφορα..................    ·
Κεφάλαιον τακτικόν καί άποθεματ.

Όλον · ·.............................

144,450,190 147,923,841

51 Ανγ.

59,221,878
52,480,702

7,863
503,465

1,606.282
30,630,000

50 Σίπτβμ·

61,724,740 
52,458,490

51,543 
516,045 

2,543,023 
30,630,000

144,450,190 1 47,923,841
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Συγκρίνοντ;ς τδ ένεργητικόν πρδς τδ παθητικόν, παρατη- 
ροΰμεν οτι άπδ τής 31 Αύγουστου μέχρι τής 30 Σεπτεμβρίου 
υπάρχει αύξησις μέν έπί τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμ
ματίων κατά 2,502,862 δρ. έπι τών έξωτερικών λ]σμών 
(μεταλλικόν διαθέσιμον έν 3ψει) 514,667, έπί τών προεξο
φλήσεων 3,542,230 καί έπί τών έντοκων καταθέσεων καί 
τοϋ ταμιευτηρίου 138,847· έλάττωσις δέ έπί τοΰ μεταλλι
κού 13,310 καί έπί τών διαφόρων (συναλλάγματα καί γραμ
μάτια) 607,302.

Ό ’Ισολογισμός τής 30 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει έν συγ- 
κρίσει πρδς τον τοΰ προηγουμένου μηνός αύξησιν τών έν κυ
κλοφορία τραπεζικών γραμματίων κατά δοαχ. 2,502,862, 
άλλά καί πάλιν τά τραπεζικά γραμμάτια άνεπαίσθητον ύπέ- 
στησαν ύποτίμησίν διότι τδ εικοσάφραγκον κατά μέν τήν 
31 Αύγουστου έτιμάτο άντί δραχμών 22.80, τήν δέ 30 Σε
πτεμβρίου άντί δραχμών 22.90· άποδίδομεν δέ τήν διατήρη- 
σιν τής άξίας τών τραπεζικών γραμματίων,καί μετά τήυ αύ- 
ξησιν ταύτην, είς τόν αύτον λόγον,εις δν άπεδώκαμεν καί τήν 
κατά τόν μήνα Αύγουστον διατήρησίν της, ήτοι είς τήν φυ
σικήν έκ τής πωλήσεως τών προϊόντων καί ιδίως τής στα
φίδος άνάπτυξιν τών συναλλαγών, ήτις άπαιτεΐ τήν αύξησιν 
τοϋ δργάνου τούτου τής ληψοδοσίας. Έφ’ όσον δέ τά τραπε
ζικά γραμμάτια εύρίσκονται είς χειρας τών σταφιδεμπόρων ή 
καί αυτών τών παραγωγών, ούδεμίαν ΰφίστανται υποτίμη
σήν· όταν δμως μετατραπώσιν είς αντικείμενα καταναλώ
σιμα έκ τοΰ έξωτερικοϋ είσαγόμενα, τότε άσχετα». ή ύποτί- 
μησίς των, έάν δέν άποσυρθώσιν ύπό τής Τραπέζης, δπερ δέν 
θέλει συμβή έφ’ δσον ύφίσταται ή αναγκαστική κυκλοφορία. 
Ή εισαγωγή χρημάτων έκ τοϋ έξωτερικοϋ, συνέπεια τοΰ έκ 
15,000,000 δανείου, δπερ ή κυβέρνησις δι’ έντοκων γραμ
ματίων ίλαβε, καθ’ δσον ταϋτα δέν δίετέθησαν είς τδ έξω- 
τερικόν πρός άγοράν ύλικοΰ, καί ή ενεκεν τής εκτάκτου αυ- 
ξήσεως τών στρατιωτικών δαπανών διατήρησις έν τοΐς 
στρατιωτικοϊς ταμείοις ποσοΰ τραπεζικών γραμματίων άνω- 

τέρου, παρ' δσον άπητεϊτο πρό τής αυξήσεως τοΰ στρατοϋ, 
δυνατόν νά θεωρηθώσιν ώς πρόσθετοι λόγοι τής διατηρήσεως 
τής άξίας τών τραπεζικών γραμματίων.

Καί έντός τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου ή ’Εθνική Τράπεζα ήγό- 
ρασεν έξωτερικδν συνάλλαγμα έκ δραχμών 514,667, διέθεσε 
δέ τοκοφόρως κεφάλαιά της είς προεξοφλήσεις, ανοικτούς 
λ]σμους καί δάνεια δραχ. 3,542,230· ένφ αί κατά τόν αύ· 
τδν μήνα γενόμεναι έντοκοι παρ’ αυτώ καταθέσεις καί αί κα
ταθέσεις τοϋ Ταμιευτηρίου περιορίζονται εϊς δραχ. 138,847· 
ώστε μένει ύπόλοιπον ύπέρ αύτής έκ δραχ. 3,403,383, ών 
άφαιρουμένων έκ τών διαθετέων κεφαλαίων τής Τραπέζης, 
άτινα κατά τάς έπί τής καταστάσεως τοΰ μηνός Αύγούστου 
παρατηρήσεις έν τή Οικονομική ’Επιθεωρήσει (φυλ. 92, 
δκτωβρ. έ. έ'.) άνήρχοντο είς δραχ. 10,355,490, προκύπτει 
ποσόν διαθεσίμων κεφαλαίων σχετικώς πρός τήν κατάστασιν 
τής 31 Μαρτίου έ. έ. ,ήν λαμβάνομεν ώς αφετηρίαν, έκ δραχ. 
6,952,107 (’) (*)

(*) Αί έντός τοΰ μηνός Αύγουστου 1880 έπελθοΰσαι μεταβολαί 
έπί τοϋ ένεργητικοϋ καί τοϋ παθητικοϋ τής ’Εθνικής Τραπέζης 
έχουσιν ώ; έξής : Α'. Αύζήσεΐΐ έν τώ ένεργητικω μέν εις έξωτε- 
ρικοΰς λ)μούς (μεταλλικόν διαθέσιμον έν όψει) 514,667, είς προ
εξοφλήσεις, ανοικτοί λ)σμους κλπ. δάνεια 3,542,230, εϊς διάφορα 
57,409, τό ολον 4,114,306· έν τώ παθητικώ δέ εις τραπεζικά 
γραμμάτια 2,502,862, είς καταθέσεις έντοκους καί ταμιευτηρίου 
138,847, είς έπιταγάς πρός πληρωμήν 12,580, είς προίςοφλή- 
ματα 168,386, είς διάφορα 918,168, τό δλον 3,740,843.— 
Β'. ΈΛαττύσίιΐ έν τψ ένεργητικω μέν είς διάφορα (συναλλά
γματα καί γραμμάτια) 607,302, είς μεταλλικόν καί συναλλά
γματα έπί τοϋ έξωτερικοϋ 17,347, είς γραμμάτια Ίονικής- Τρα
πέζης 14,924, είς ιδιαίτερα δάνεια Ελληνικής Κυβερνήσεως 
1,082· έν τώ παθατικώ δέ είς καταθέσεις άνευ τόκου 161,059, 
είς μερίσματα πληρωτέα 106,133. — Συγκρινομένων τών αυξή
σεων πρός τάς ελαττώσεις, αί πρώται έχουσι πρός τάς δευτέρας 
έν μέν τω ένεργητικω ώς 4,114,306 πρός 640,655, έν δε τώ πα- 
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Το σπουδαιότερον τών άφορώντων τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
γεγονότων καί τά μετά τής κυκλοφορίας τραπεζικών γραμ
ματίων συνδεόμενα συμφέροντα τής κοινωνίας είναι ή τελευ
ταία μεταξύ αύτής και τής Κυβερνήσεως σύμβασις, ήτις 
υπεβλήθη είς τήν κύρωσιν τής Βουλής. Διά τής συμβάσεως 
ταύτης χορηγείται ύπδ τής ’Εθνικής Τραπέζης δάνειον είς τήν 
Κυβέρνησιν έκ δραχ. 52,000,000 δραχμών, ών 25,000,000 
είς μεταλλικόν και 27,000,000 εις τραπεζικά γραμμάτια, 
μέχρι δέ τής άποδόσεως τοϋ εΐρημένου δανείου και προσέτι 
δραχ. 22,542,658, ας έλαβε δυνάμει προηγουμένων συμβά
σεων, ήτοι έν όλω δραχ. 74,542,658, αναστέλλεται ή έξαρ- 
γύρωσις τών γραμματίων τής Τραπέζης.

Τό αρθρ. 5 τής είρημένης συμβάσεως, οπερ κανονίζει τά 
περ'ι τής κυκλοφορίας τών τραπεζικών γραμματίων, έχει ώς 
έξής. «Τό ποσόν τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων 
πλήν τών ύπό τής Κυβερνήσεως δφειλομένων, καί τό ποσόν 
τών παρά τή Τραπέζη ατόκων καταθέσεων δέν δύνανται νά 
ύπερβώσιν όμοϋ τό τριπλάσιον τοΰ μεταλλικού έναποταμιεύ- 
ματος. Άλλ’ ώς μέρος τοϋ μεταλλικού έναποταμιεύμα'ος 
λογίζεται καί τό παρά τής Κυβερνήσεως είς μεταλλικά νομί
σματα δυνάμει τοϋ αρθρ. 2 τής παρούσης συμβάσεως δφειλό- 
μενον ποσόν. Πάσα άλλη περιοριστική διάταξις τών κατα
στατικών τής Τραπέζης, νόμων δέν έφαρμόζεται, έφ’ οσον 
δ-.αρκεϊ ή άναγκαστική κυκλοφορία.»

Κατά τούς ορούς τούτους τό ποσόν τών έν κυκλοφορία τραπε
ζικών γραμματίων δύναται νά φθάση ά) εις τό τριπλάσιον τοϋ είς 
μεταλλικά έκ δρ. 25,000,000 δοθησομένου

δανείου ήτοι..................................................... δρ. 75,000,000
β') είς ίσον πρός τό είς τραπεζικά δοθησόμενον ι> 27,000,000

γ') είς ίσον πρός τό δυνάμει προηγουμένων 
συμβάσεων δοθέν · · ........................................ »

τό δλον............................................... » 124,542,658

έκπτώσει δέ τών άτοκων καταθέσεων παρά 
τή Τραπέζη, αιτινες κατά τήν 30 7βρίου 
έ. έ. άνηρχοντο είς δραχ............................. »

22,542,658

6,340,509

εις δραχμάς 118,202,149

Τό δέ ποσόν τοΰτο δύναται ν’ αύξάνη καί ακολούθως, καθ’ ο
σον ήθελε συγκεντρόνει ή ’Εθνική Τράπεζα μεταλλικόν. Ή 
’Εθνική Τράπεζα έπομένως διά δανείου πρός τήν Κυβέρνησιν 
έκ δραχ. 74,542,658 δύναται νά ρίψη είς τήν κοινωνίαν 
γραμμάτιά της έκ δραχ. 1 18,202,149. ’Επειδή οέ κατά 
τά φαινόμενα τό ποσόν τών δυναμένων νά κυκλοφορήσωσιν 
άνευ υποτιμήσεως τραπεζικών γραμματίων περιστρέφεται είς 
τά 55 -60 έκατομμύρια, ήδη δέ έ’φθασαν καί ύπερέβησαν τό 
δριον τοΰτο, έπεται οτι, καθοσον ή Κυβέρνησις θέλει πραγμα
τοποιεί τήν σύμβασιν διά τραπεζικών γραμματίων, ή ύποτί- 
μησις τούτων θέλει προχωρεί, καί συνεπώς ή άπαλλαγή τοϋ 
δημοσίου έκ τών τόκων θέλει είσθαι ιδανική, διότι τήν ζημίαν 
αύτών θά υφίσταται ή κοινωνία έν τή υποτιμήσει τών γραμ
ματίων τής Τραπέζης.

’Ασχέτως πρός τδ ζήτημα τής άναποδράστου ανάγκης, 
ήτις ήγαγεν είς τό μέτρον τοΰτο, τοΰ καταναγκαστικοΰ δα
νείου, μεταφέρομεν έκ τών Principles of Economical 
Philosophy τοϋ Macleod περί τοϋ βασισμοΰ τής κυκλο
φορίας τραπεζικών γραμματίων είς χρέη τής Κυβερνήσεως, 
τά επόμενα (τόμ. Β', σελ. 261) : «Άπασαι έπομένως αί 
ίδέαι περί βασισμοΰ τής κυκλοφορίας τών γραμματίων έπί 
τής ιδιοκτησίας ή τών προϊόντων, είσίν ούσιωδώς έσφαλμέναι 
καί δέν δύνανται νά έ’χωσιν έτερον τέλος, έάν ποτέ περατω- 
θώσιν είς τάς νομίμους συνέπειας των, είμή οπερ συνέβη έν 
Γαλλία τδ 1796 καί έν Αμερική το 1837—9. Έν τούτοις 

θητικώ ώς 3,740,843 πρός 267,192' επομένως συμψιφτ,ζομένων 
τών ελαττώσεων πρός τάς αυξήσεις άπομένουσι καθαραΐ αί τε- 
λευταϊαι κατά δρ. 3,473,651 είς τό ενεργητικόν όπως καϊ είς τό 
παθητικόν.
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ύπάρχει είδος τι ιδιοκτησίας, ήτις έκ τής έγγυτέρας παρά τάς 
άλλας ιδιοκτησίας συγχύσεώς της προς τά χρήματα έν ταΐς 
ίδέαις τοϋ χοινοΰ, υποτίθεται υπδ πολλών προσώπων, άτινα 
ήθελον διαζευχθή πάσαν κατηγορίαν δτι είσιν όπαδοί τδ 
Law, δτι είνε κατάλληλος βάσις κυκλοφορίας χαρτονομίσμα
τος. Ή ιδιοκτησία αϋτη είνε τά δημόσια χρεώγραφα. ’Επι
κρατούσα ιδέα είνε, οτι άπασαι αί έκδιδουσαι γραμμάτια 
Τράπεζαι, ώφειλον νά δίδωσιν ασφάλειαν, άγοράζουσαι δημό
σια χρεώγραφα, καί καταθέτουσαι αύτά είς χεϊρας ύπαλλή
λου τινός τής Κυβερνήσεως. Άλλά τι έτερον είνε τοϋτο, έάν 
μή ό εύρύτατος, ό φαντασιωδέστατος και ό βδελυρώτατος 
Λωβισμός; Ό κανών, οστις είνε ορθός διά τό εν, είνε ορθός 
καί διά τό έτερον. Έάν τά δημόσια χρεώγραφα ήνε κατάλ
ληλος βάσις διά λιρ. 1000 χαρτονομίσματα, πρέπει κατά λο
γικήν άνάγκην νά ώσι κατάλληλα δι’ άπασαν τήν έ’κτασιν 
των. Έάν είς μίαν Τράπεζαν ή έναν τραπεζίτην έπιτραπή 
ή έκδοσις χαρτονομισμάτων έπι τή ασφαλείς δημοσίων χρεω
γράφων, και είς πάντα έτερον πρέπει νά έπιτραπή τό αυτό, 
μέχρις ού ολόκληρον τό πάγιον χρέος τής Μεγάλης Βρετα
νίας νομισματοποιηθή είς χαρτονομίσματα. Έάν λιρ. 100 δη
μόσιον χρέος νομισματοποιηθή είς λιρ. 100 χαρτονομίσματα, 
οφείλομεν κατ’ άναπόφενκτον συμπέρασμα νά έχωμεν λιρ. 
800,000,000 δημόσιον χρέος νομισματοποιημένον εις ίσην 
ποσότητα χαρτονομισμάτων. Αί άρχαί τοϋ βασίζειν τήν κυ
κλοφορίαν τοϋ χαρτονομίσματος έπι τοϋ έοάφους και έπί τών 
δημοσίων χρεωγράφων είσιν άπολύτως ομοιαι καί έπίσης 
φαϋλαι. Τό έπιτρέπειν είς τινα νά δαπανήση τά χρήματά 
του είς αγοράν μέρους δημοσίων χρεωγράφων καί νά έχη 
αύτα έπίσης, είνε τοσοϋτον φαντασιώδης παραλογισμός όσον 
τό έπιτρέπειν αύτώ νά τά δαπανήση είς έδαφος καί νά τά 
έχη ε·ί χαρτονομίσματα. Τό μόνον πλεονέκτημα, δπερ τδ 
έν έχει άπέναντι τοϋ έτέρου είνε, δτι τά χρεώγραφα εύκολώ- 
τερον παρά τδ έδαφος μετατρέπονται εις χρήματα. "Ο,τι είνε 
αληθές περί τοϋ έθνους, τό αυτό είνε αληθές καί περί τοϋ 

ατόμου- τδ δτι δέ έθνος τι δύναται νά δαπανήση τά χρήμα- 
τά του, καταστρέφον τούς έχθρούς του (δηλ. εις πολεμικάς 
παρασκευάς κ.λ.π.) καί νά έ'χη πάλιν αυτά είς χαρτονομί
σματα, ή κυκλοφορίαν είνε δλεθρία πλάνη.»

Διά τοΰ άρθρ. 7 τής συμβάσεως παρατείνεται τδ προνόμιον 
τής Εθνικής Τραπέζης καί είσάγεται ή άρχή τής άμέσου με
τοχής τοϋ δημοσίου Ταμείου είς τά έκ τής κυκλοφορίας τών 
τραπεζικών γραμματίων κέρδη. Άλλά τδ προνόμιον γέννα 
ιδέας, τών όποιων ή περαιτέρω έξέτασις άφορ^ είς γενικά συμ
φέροντα τής έθνικής οικονομίας. Τοιουτοτρόπως άναγινώ- 
σκομεν έν σελ. 515 τοΰ προμνησθέντος συγγράμματος τά 
έξής : «Ύπάρχουσι, λέγει δ Macleod, φυσικοί νόμοι έν τω 
βιομηχανικφ κόσμω, δπως καί έν τώ φυσικώ κόσμω, συστη
ματική δέ προσπάθεια πρός παραβίασιν αυτών καταλήγει είς 
τήν καταστροφήν, τόσον ασφαλώς καί βεβαίως, δσον καί ή 
συστηματική αδιαφορία πρός τούς νόμους τής φύσεως έν τώ 
φυσικώ κόσμφ. Ενδεχόμενον έπί μακρδν πρδ τής άναπτύ
ξεως τοΰ κακοΰ χρόνον, ού μην άλλά καί νά θεωρώνται τ’ α
ποτελέσματα εύεργετικά, άλλ’ έπϊ τέλους ή έσφαλμένη άρχή 
βεβαίως θά παραγάγη τούς καρπούς της.

«Νϋν δ μέγας φυσικός νόμος έν τώ βιομηχανικώ κόσμφ 
είνε ή έλευθερία τοΰ έμπορίου. Ούδέν, καθ' άπασαν τήν σει
ράν τής έπιστήμης, είνε μάλλον βέβαιον, δσον δτι τά άπο- 
κλειστικά προνόμια έν τώ έμπορίφ είνε μτγάλαι παραβιάσεις 
του φυσικοϋ δικαίου. Έμπορικά μονοπώλια είσιν ηθικά έγ- 
κλήματα. "Οταν τδ Κοινοβούλιον έπώλησεν είς τήν Τράπε
ζαν τής Αγγλίας τδ αποκλειστικόν προνόμιον τοΰ τραπεζί
του, έπώλησεν ό,τι δέν είχε δικαίωμα νά πωλήση. Δέν είχε 
περισσότερον δικαίωμα νά πωλήση είς έ’ν έκ προσώπων συγ
κείμενον σώμα τδ δικαίωμα τοΰ κυκλοφορεϊν έν ταΐς τραπε- 
ζικαΐς έργασίαις, παρ’ οσον είχε νά πωλήση ώς μονοπώλιον 
τάς έργασίας τοϋ βιβλιοπώλου, τοϋ βυρσοδέψου, ή έτέρου οίου
δήποτε επαγγέλματος. Τδ μονοπώλιον τοϋτο ήτο τοσοϋτον 
άδικον καί τοσοϋτον ΰλέθοιον, δσον καί παν έτερον έξ έκείνων. 
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καθ’ ών έξανέστη τδ Κοινοβούλιον τής ’Ελισάβετ και ’Ιακώ
βου τοϋ Α'. Έφ’ ικανού χρόνον τά πάντα φαίνονται βαίνοντα 
καλώς. Ή Τράπεζα τής Αγγλίας παρέσχεν άναμφισβητήτους 
ύπηρεσίας είς τό Κράτος, — τό αύτό ήθελε πράξει και πάν έτε
ρον σωματειον έν τωσταδίω του,— καϊ πάν έτερον σωματείου 
Οά έπραττε τό αύτό, έάν τω έπετρέπετο. Μολαταύτα ή άρχή 
τοϋ μονοπωλίου ύπήρξε καθ’ ολοκληρίαν ολέθρια, ό δέ χρόνος, 
ό τιμωρος, έδωκεν έπϊ τέλους τήν άνταπόδοσιν. ΊΙ αδικία δια
φεύγει τήν τιμωρίαν έπϊ πολύ, άλλ’ εινε βέβαιον, οτι έπϊ τέ
λους Οά ύποστή αύτήν. "Οταν, έν τή φυσική πορεία τών συμ
βάντων, τό έμπόριον καϊ ό πλούτος καϊ προσέτι τό άναπτυσσό- 
μενον πνεΰμα τών έπιχειρίσεων, άπήτησαν τήν αύξησιν τής 
κυκλοφορίας, έλλείποντος δέ τοϋ μονοπωλίου, ίσχυραϊ καϊ 
πλούσιαι έταιρίαι ήθελον ίδρυθή είς τήν μητρόπολιν μετά δια
κλαδώσεων καθ’ άπασαν τήν χώραν, — τά αδικαιολόγητα 
ταϋτα προνόμοια τής Τραπέζης έκώλυσαν αύτάς. ΊΙ Τράπεζα 
ούτε ήθελεν άφ’έαυτής νά συμπληρώση τήν κυκλοφορίαν ταύ
την, ούτε έπέτρεπεν είς έτέραν τινά ίσχυράν έταιρίαν νά πρά
ξη τοϋτο. Συνέπεια τούτου υπήρξεν, ότι τό καθήκον τής συμ- 
πληρώσεως τής άπαιτουμένης κυκλοφορίας έπεσεν είς τάς 
χεϊ'ρας οίουδήποτε παντοπώλου, ή ράπτου ή τυροποιοϋ, αύτο- 
χειροτονουμένου τραπεζίτου. Ή ισχύς των υπήρξεν άπεριόρι- 
στος. ’Έπειτα έπή7/ΐε τό 1793, κατόπιν τό 1797, κατόπιν 
ή μακρά σειρά τών καταστροφών άπό τοΰ 1810 μέχρι τοϋ 
1816 καϊ ακολούθως τό 1825.

«'Όταν είς περίοδον μιζροτέραν τών τριάκοντα πέντε έτών, 
οί άνθρωποι είδαν σειόμενον τό ολον τής ’Αγγλίας άπό άκρου 
εως άκρου υπό τών τρομερών έκείνων καταστροφών, αϊτινες 
έφαίνοντο ούσαι περιοδικά!, έστράφησαν πρός τό παράδειγμα 
ένός τόπου, ένθα, μολονότι ύπήρχον έμποριζαί δυσκολία!, ού
δέποτε έλαβε χώραν αύτόθι τραπεζική καταστροφή όμοια 
τών έν ’Αγγλία. Πολλοί ίδιώται τραπεζΐται είνε βέβαιον έπτώ- 
χευσαν, άλλ’ έξαιρέσει τής Ayr Bank, άπό τοϋ 1826, ού
δεμία τραπεζική έταιρία έπτώχευσεν. ’Ισχυρά, επομένως. 

καϊ γενική άπαίτησις ήγέρθη ύπέρ του συστήματος τής Σκω
τίας. Πολλά πρόσωπα, νομίσαντα, ότι, έπειδή αί Τράπεζαι 
τής Σκωτίας ήσαν Τράπεζαι δι’ εταιρικών κεφαλαίων ιδρυμέ
να!, έταιρικών κεφαλαίων Τράπεζαι ήτο πάν ό,τι έζητεϊτο πρός 
έπίτευξιν άσφαλείας. Όταν, επομένως, τό μονοπώλιον τής 
Τραπέζης διερράγη έν μέρει άπό τοϋ 1826, προσεδόκων νά 
άπολαύσωσιν όμοιας ευτυχίας καϊ άσφαλείας, όπως καϊ έν 
Σκωτία. Άλλ’ ότε μετά πείραν δεκατεσσάρων έτών παρετή- 
σαν, ότι αί τών δι’ εταιρικών κεφαλαίων ίδρυθεϊσαι Τράπεζαι 
κακώς διωκουντο, μόλις δ’ήσαν άσφαλέστεραι τών ιδιωτικών 
Τραπεζών, μείζων και πικρότερα παρηκολούθησεν αποδοκιμα
σία, τό δέ σύστημα τών εταιρικών Τραπεζών άπέβη όνομα 
άξιον μομφής.

«’Αληθώς δμως, αί αίτίαι τούτου είσι λίαν προφανείς. Έν 
Σκωτία ή άνάπτυξις τών τραπεζικών έργασιών ύπήρξε καθ’ 
ύπερβολήν βαθμιαία. Ή πρώτη εταιρική Τράπεζα ίδρύθη τό 
1695, ή δευτέρα τό 1727, ή μετ’ αύτήν τό 1747, καϊ, έξαι- 
ρέσει τινών έπαρχιακών, ούδεμία νέα όπωσοϋν σπουδαία ίδρύθη 
μέχρι τών 1810. Συνέπεια τούτου υπήρξεν, ότι αύται έξη- 
πλούντο βαθμηδόν μετά του αύξοντος πλούτου τής χωράς, 
ΙΙύξανον μετά τής αύξήσεώς του. Πρός τούτοις αύται ηυξα- 
νον τά κεφάλαιά των άναλόγως. Όταν ό τόπος άπήτει πρό
σθετον διευθέτησιν, αύτη έγίνετο κυρίως διά τής άναπτύξεως 
κλάδων έκ τών κεντρικών έν τή πρωτευούση ιδρυμάτων, είς 
τρόπον ώστε οί κλάδοι ούτοι εΐχον άπασαν τήν πείραν καϊ 
τον αποτελεσματικόν έλεγχον τών άνωτέρων υπαλλήλων. 
Πρός τό παρόν (187 5) ύπάρχουσι μόνον ένδεκα σπουδαία 
ίδρύμ.ατα, άλλά ταϋτα έχουσιν 878 κλάδους, έκτεινομένους 
είς πάσαν κώμην τοϋ βασιλείου. Υπολογίζεται ότι ύπάρχει 
έν Τραπεζικόν κατάστημα έπϊ 4000 πληθυσμού. Ταϋτα 
είσϊν άπαντα άνεξάρτητα ιδρύματα, έξαρτώμενα έκ τοΰ ίδιου 
των πλούτου καϊ τών ιδίων των πόρων. Άλλ’ δταν ή φοβερά 
νομισματική έκρηξις έν Αγγλία έπέφερε τήν ανάγκην τής 
διαρρήξεως τοΰ μονοπωλίου τής Τραπέζης, ή διάρρηξις αύτη



428 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. E0NIKH ΤΡΑΠΕΖΑ. ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ. 429

υπήρξε μόνον μερική, μέγα δέ μέρος διετηρήθη άκόμη καί 
προύξένησε τήν θανάσιμου έπιρροήν του. "Οταν δέ αί νέαι 
τραπεζικοί έταιρίαι έσχηματίσθησαν, ήσαν απλώς τοπιχαί 
Τράπεζαι, άπασαι υποκείμενοι εις τήν Τράπεζαν τής 'Αγγλίας 
ούτως, όπως καί αί ιδιωτικοί Τράπεζαι. Ή Τράπεζα διετή- 
ρησε τό αποκλειστικόν προνόμιόν της έπί περιφέρειας εξήκοντα 
πέντε μιλλίων άπο τής μητροπόλεως, τοΰτο δέ ήτο τό σύμ- 
φυτον έλάττωμα τοϋ ’Αγγλικού συστήματος τών τραπεζι
κών έταιριών. Άντί νά ώσιν ανεξάρτητοι Τράπεζαι, ίσχυραί 
έκ τών ίδιων των πόρων καί ίκαναί διά τής ιδίας των ισχύος 
ν’ άνθέξωσιν εις κλονισμόν τινα, είργάζοντο έπί τής μάλιστα 
κινδυνώδους άρχής, τοϋ νά προεξοφλώσιν έκ νέου τά έμπορικά 
γραμμάτια, άτινα ήγόραζον, διότι πράγματι δέν ήδύναντο νά 
παράσχωσι βοήθειαν. Ούτως αύτή ή υπαρξίς των έξηρτάτο 
άπό τής Τραπέζης τής ’Αγγλίας καί τών έν Λονδίνω προεξο
φλητών τών γραμματίων.

«Τό ύποθέτειν, δτι τοΰτο ομοιάζει δπως δήποτε περί τό σύ
στημα τής Σκωτίας, ήθελεν είσθαι μέγα λάθος. Είς τ«ς 
Άγγλικάς Τραπέζας ήτο άπηγορευμένον νά έ'χωσι καταστή
ματα έν τή Μητροπόλει, οπερ, έξ όλων τών άλλων, εινε τό 
κάλλιστον μέρος τοϋ Σκωτικοϋ συστήματος. 'Αλλαχού άπε- 
δείξαμεν, δτι τά κεφάλαια τείνουσιν είς τό νά έπισωρεύωνται 
είς τινα μέρη τής ’χώρας ένθα δέν ύπάρχει ικανή δι’ αύτά ζή- 
τησις, είς άλλα δέ ύπάρχει μείζων αύτών ζήτησις, παρ’ δσην 
ό τόπος προσφέρει. ’Ήδη κατά τό Αγγλικόν σύστημα, οί 
τραπεζίται τοϋ πρώτου μέρους τής χώρας μεταβιβάζουσι 
χρήματα είς Αονδϊνον όπως διατηρώνται είς τήν διάθεσιν των, 
καί ή τοΰ τελευταίου μεταβιβάζουσι τά γραμμάτιά των, δπως 
έκ νέου προεξοφληθώσι και έ'χωσι τά μεταβιβασθέντα χρή
ματα, ή τακτική δ’ αύτη έργασία, ήτις ένεργεΐται δι’ ένός 
καταστήματος έν Σκωτίιχ, άπαιτεΐ τρία διακεκριμένα καί ανε
ξάρτητα καταστήματα έν ’Αγγλία, παρήγαγε δέ τό σύστημα 
έκεϊνο τής έκ νέου προεξοφλήσεως, οπερ εινε τοσοϋτον κινδυ
νώδες καί αξιοκατάκριτον. Άλλ’ είς τοΰτο συνίσταται τό φυ

σικόν αποτέλεσμα τοϋ μονοπωλίου τής Τραπέζης· διότι άλ
λως τά τρία ταΰτα καταστήματα ήθελον διατελεϊ ύπό τόν 
αύτόν έλεγχον καί τήν αύτήν διεύθυνσιν· ύπό δέ τό ίσχύον 
σύστημα είσί τρία διάφορα χαί συχνάκις συγκρουόμενα συμ
φέροντα.

«Ή μεγάλη δ’ αυτή παραβίασις τοΰ φυσικοϋ δικαίου έξε- 
δήλωσε τάς κακάς συνέπειας της καί κατά πλείστας άλλας 
αξιοσημείωτους διευθύνσεις. Ούδείς, τόν κοινόν νοΰν έχων, 
αμφισβητεί νΰν τάς μεγάλας άρχάς, τάς έκτεθείσας ύπό τής 
Ιρλανδικής Έπιτροπής τοΰ 1804, έν τή περί πολυτίμων με
τάλλων έκθέσει τοΰ 1810 καί ύπό τών συντακτών τοΰ νό
μου τοϋ 1819, καθ’ άς ή κυκλοφορία τών γραμματίων πρέ
πει νά ρυθμίζηται ύπό τών συναλλαγών. Άλλά πολύ ύστε
ρον, άφ’ δ'του οΐ διευθυυταί τής Αγγλικής Τραπέζης έδιδάχθη- 
σαν τήν άρχήν ταύτην, καί έπηγγέλθησαν νά κανονίζωσι τάς 
εκδόσεις των έκ τών συναλλαγών, παρεπονέθησαν στεντόρεια 
τή φωνή καί δικαίως, οτι αί προσπάθειαί των είς τό νά πε- 
ριορίσωσι τάς ιδίας των έκδόσεις έν έποχή ύψώσεως τοΰ συ
ναλλάγματος, άπήντων άντίπραξιν έκ τών έκδόσεων τών 
έπαρχιακών Τραπεζών, καί δτι, εύθύς ώς ούτοι άπέσυρον τά 
γραμμάτιά των, τό κενόν έπληρουτο άμέσως έκ τών έπαρ- 
χιακών έκδόσεων. Ό λόγος εινε λίαν πρόδηλος. Ή Αγγλική 
Τράπεζα, ιδρυμένη έν τή καρδία τών συναλλαγών, ήσθάνθη 
τόν κίνδυνον καί είδε τήν άνάγκην τής περιστολής τών έκδό- 
σεών της. Αί έπαρχιακαί Τράπεζαι, ίδρυμέναι είς άπόστασιν, 
ούδέν έγνώριζον ή ούδέν ήσθάνοντο ενδιαφέρον περί του συ
ναλλάγματος, άλλως τε αύται συνεχώς διεκήρυττον, δτι αί 
έκδόσεις των ούδέν ειχον τό ένδιαφέρον ώς πρός τήν άξίαν 
του συναλλάγματος, φυσικώς δέ, όσάκις παρετήρουν κενόν, 
έξέδιδον τά γραμμάτιά των.

«’Ήδη, έάν τούτο δέν συνέβαινεν ίνεκεν του άνισου τούτου 
μονοπωλίου τής Τραπέζης, ποια ήθελεν είσθαι πιθανώς σήμε
ρον ή διεξαγωγή τών τραπεζικών έργασιών έν Αγγλία; 
Ήθελον υπάρχει πιθανώς τριάκοντα ή τεσσαράκοντα μεγά-
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λαι Τράπεζαν έν τή μητροπόλει, έκάστη αύτών μεγάλη, 
οσον και ή Τράπεζα τής ’/Αγγλίας, μετά διακλαύωσεων και 
βραχιόνων καθ’ άπασαν τήν χώραν. 'Ήθελεν ύπάρχει πράγ
ματι τδ σύστημα τής Σκωτίας εις πολύ ευρύτερον βαθμόν, 
άνάλογον ποδς τδ άνώτερον μεγαλεϊον τής χώρας. Ήθελεν 
ύπάρχει εν χρηματιστικδν σύστημα νευρώοες, τούτου δ ού
τως έχοντος, αί Τράπεζαι ήθελον έργάζεσΟαι αμέσως έπι τή 
βάσει τών συναλλαγών, τοΰ δε Λονδίνου όντος τοΰ κέντρου 
τών συναλλαγών, πάσα έξαγωγή χρυσοΰ ήθελεν έπιφέρει ά
μεσα μέτρα άντισταθμίσεως, άτινα ήθελον διασπείρεσθαι καί 
ένισχύεσθαι ύπδ τών κεντρικών καταστημάτων καθ' άπασαν 
τήν χώραν. Ό φόβος τών συναλλαγών ήθελε γίγνεσθαι έπαι- 
σθητδς στιγμιαίως είς πάσαν κώμην τοϋ βασιύείου, καί ού
τως ύπό φυσικόν σύστημα, παν έν Αονδίνω αποτέλεσμα ήθελε 
προξενεί τόν δονισμόν καθ’ άπασαν τήν Αγγλίαν, αί οέ έπαρ- 
χιακαί Τράπεζαι δέν ήθελον δύνασθαι νά ένεργώσιν έν αντι
θέσει πρός τάς έν Αονδίνω Τοϋτο είναι τδ σύστημα πρός τδ 
όποιον τό τραπεζικόν σύστημα τής χώρας νωχελώς τείνει, 
καί είς τό όποιον έπί τέλους θά φθάση. Έάν δέ τοϋτο, οπερ 
είνε τό φυσικόν σύστημα, έπετρέπετο νά προκύψη έξ αρχής, 
πιστεύομεν, δτι αί μεγάλαι έκεϊναι τραπεζικαί καταστροφαί 
ούδέποτε ήθελον συμβή. Έάν κρίσις τις συνέπιπτε, αί Τρά- 
πεζαι ήθελον στηρίζεσθαι καί προστατεύεσθαι άμοιβαίως, άλλ’ 
οσάκις κλονισμός τις συνέβη ύπό τό ατυχές σύστημα, οπερ 
έπεκράτησεν, άπασαι αί Έπαρχιακαί Τράπεζαι έξηρτώντο έκ 
τής Τραπέζης τής 'Αγγλίας και ώς πρός αύτήν έ’τι τήν ύπαρ- 
ξίν των.

«Υπάρχει μελαγχολική τις άντίρρησις, ότι αί μεγάλαι αύ
ται μεταβολαί δέν δύνανται νά γίνωσι, χωρίς νά προξενήσωσι 
μεγάλην ζημίαν εις κατά μέρος άτομα. Αύτός ούτος ό έπι- 
βλαβής νόμος εδωκεν εις τά συμφέροντα άριθμοϋ τίνος προσώ
πων γέννησιν, ήν συντριβή τών δεσμών τοϋ μονοπωλίου θέλει 
κατ’ ανάγκην σβύσει. Τό 1832 αί διεξαχθεϊσαι μαρτυρικά', 
περί Τραπεζφν εξετάσεις απέδειξαν τήν υπάρχουσαν συναί- 

σθησιν, οτι ή ϊδρυσις Τραπεζικών έταιριών ήθελεν άποβή 
ολέθρια είς τήν ΰπαρξιν πολλών κατ’ ιδίαν τραπεζιτών. Τινές 
τών μαρτύρων προύχώρησαν μάλιστα μέχρι τοϋ νά εύχηθώσι 
τήν άπαγόρευσιν αύτών έπί τώ λόγω τούτω. "Εως ού παρέλ- 
θωσιν έ’κτοτε τά 43 ταΰτα ετη, ύπέστημεν ίσχυράν έπανά- 
στασιν γνώμης, ώς πρός τά έμπορικά αντικείμενα. Αί ίδέαι 
τής ήλικίας ταύτης είσί νΰν τοσοϋτον άπηρχαιωμέναι καί ά
χρηστοι, όπως καί αί τών άνθρώπων πρό του κατακλυσμού. 
Γότε ενομιζον, ότι ή κοινωνία έν γένει έγεννήθη διά τής προα
γωγής έκάστου μερικού μονοπωλίου, συμφέροντος ή κλάσεως 
άνθρώπων. Άλλά νϋν ταΰτα πάντα μετεβλήθησαν, ήσαν δέ 
συγγενή πρός τήν μεγάλην αίρεσιν τοϋ 'Ριχάρδου, καθ' ήν ή 
δαπάνη τής παραγωγής κανονίζει τήν άξίαν τών πραγμάτων. 
Τίτο τότε έπιτετραμμένον είς παν συμφέρον, δπερ παρείχε έρ
γασίαν καί δαπάνην πρός παραγωγήν προϊόντων, νά κράτη 
ύπό δουλείαν τήν κοινωνίαν ολόκληρον. Ή αξία τοϋ νόμου 
έφαίνετο μετρουμένη έκ τής ποσότητος τής έργασίας, ήν πα
ρείχε πρός διεξαγωγήν τών άειδών της περιπλοκών καί τε
χνασμάτων. Πεισμονές σχολαστικοί ύπεστήριξαν σοβαρώς, 
δτι ή παροχή έργασίας ήτο ισχυρά άπόδειξις πρός ύποστήρι- 
ξιν όλων τών παλαιών καταχρήσεων τοΰ νόμου, ώστε μεγά
λοι καί έξοχοι άνδρες κατέβαλον πλείστην έργασίαν καί μα- 
ταίαν έπιμέλειαν, δπως συσσωρεύσωσι τοσοϋτον νόμιμον μά
θημα. 'Ό,τι ούτοι ειπον είνε τό προϊόν τοσαύτης εύφυίας άξίας 
ν’ άπορριφθή ; Τφόντι έδογμάτιζον, έπιβαρύνοντες τήν κοι
νωνίαν διά παντός είδους καταδυναστεύσεων, χάριν τής διατη- 
ρήσεως ψευδούς άξίας εις λίαν άνικάνως διευθυνομένην βιομη
χανίαν.

«Άλλ’ άπασαι αύται αί ίδέαι παρήλθον νϋν καί άπήλθον. 
Ήσαν σύμφυτοι πρός τούς χρόνους, καθ' ούς ή μάθησις ήτο 
περιωρισμένη είς μικρόν καί διαλεκτόν κύκλον, ή δέ κοινωνία 
έν συνόλφ εύρίσχετο είς κατάστασιν άπροστατεύτου καί αδρα
νούς άμαθείας. Άλλά ταΰτα πάντα έσάρωσε μακράν τό προ
χωρούν ρεύμα τής αγχίνοιας τοϋ κοινού. Σήμερον εινε εντελώς
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παραδεδεγμένου, δ’τι τδ σύνολον τής κοινωνίας δέν έγεννήθη 
πρδς τό συμφέρον τών αγροτών, ή τών βιομηχάνων, ή τών νο
μικών, ή τών τραπεζιτών, ή έτέρας τινός τάξεως οίασδήποτε, 
άλλ’ δτι αί τάξεις αύται έγεννήΟησαν χάριν τοϋ συμφέροντος 
τής χώρας. Αί άνάγκαι τής κοινωνίας εινε έκεΐνα, τά όποια 
πρέπει νά ύψόνωσι τήν άξίαν τών ένασχολήσεών των, καί 
πάντες, 8σοι έπιδίδονται εϊς αύτάς πρέπει νά τάς θεωρώσιν ώς 
καθαρώς έμπορικάς έπιχειρήσεις. Αί άνάγκαι καί αί αξιώσεις 
τών δλων δέν πρέπει νά περιορίζωνται ή νά διατυπώνται υπό 
τής νομοθεσίας, δ'πως ύποδουλώνται χάριν τοϋ συμφέροντος 
τών ολίγων, άλλά τδ συμφέρον τών ιδιαιτέρων χλάσεων πρέ
πει νά υποτάσσηται εϊς τάς άνάγκας τοϋ δλου.»

Διά τής μετοχής τοϋ δημοσίου Ταμείου είς τά έκ τής κυ
κλοφορίας τών Τραπεζικών γραμματίων κέρδη καϊ διά τών 
ύπέρ τοΰ κοινού έπιβαλλομένων διά τήν παροχήν τοΰ προνο
μίου υποχρεώσεων, ή έκ τής έξασκήσεως τοϋ προνομίου ώφέ- 
λεια περιορίζεται, τοϋτο δέ δύναται νά θεωρηθή ώς έμμεσος 
κατάργησις τοΰ προνομίου. Άλλά διά τοΰ τρόπου τούτου, ένφ 
δέν άναπληροΰται ή δύναμις, ήτις κατά τόν άνωτέρω συγ
γραφέα ήθελεν άναπτυχθή έκ τής καταργήσεως του προνο
μίου ή μάλλον τής έπεκτάσ3ως αύτοϋ καϊ υπέρ άλλων τραπε
ζικών έταιριών, τδ Κράτος, δπερ έχει δικαίωμα νά φορο- 
λογή μόνον, καθίσταται μέτοχος έμπορικών έπιχειρίσεων είς 
τά κέρδη μόνον, παρέχον έξ ένός τήν προστασίαν καί εύνοιάν 
του, άλλ’ έξ έτέρου μή συμμεριζόμενον τούς κινδύνους ή τάς 
ζημίας ούτε απέναντι τών συνεταίρων του, ούτε άπέναντι 
τών τρίτων.

S. Γ. ΦΛΟΡΟΒ.


