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[πολίτικη οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ.

Δέν ήξεύρομεν άν έλθη ποτέ έν τή ζωή τοΰ παντός ό χρό
νος τής τελείας αρμονίας τών έπι τής γής πλασμάτων. Άλλ’ 
έάν κρίνωμεν ιδίως περί τής άνθρωπότητος, έκ τών μέχρι 
τοΰδε προτερημάτων και έλαττωμάτων αυτής, οά τύχαι ταυ 
κόσμου τούτου άνήκουσιν είς τήν άδιάκοπον ζύμωσιν, τήν 
οποίαν άπ’ αίώνος ένεργοΰσιν έναλλάζ, μετά μαθηματικής 
σταθερότητος, αί δύο μεγάλαι τής αψύχου και τής έμψύχου 
φύσεως δυνάμεις, ή ειρήνη και ό πόλεμος. "Οστις θέ
λει το εν άναγκαίως θέλει και το έ'τερον, έκτος άν άπαρνηθή 
τήν δικαιολογικήν αύτοϋ φύσιν. Δι’οσους αποτροπιάζονται τήν 
ατιμίαν καί τήν έξουθένωσιν, ό πόλεμος είναι ή ύπερτάτη τοϋ 
ήθικοΰ καθήκοντος άντίληψις. Δι’ όσους δέν ανέχονται τήν 
διαιώνισιν τών αγρίων δρμών, ή ειρήνη έρχεται ώς άγγελος 
παρηγοριάς έπι τής έρημουμένης γής. Καί τοιουτοτρόπως 
στρέφεται περί έαυτήν ή σφαίρα καί πάλιν στρέφεται, ί'να 
έζακολουθή τον αιώνιον δρόμον της, οστις είναι απόλεμος καί 
ειρήνη. »

'ϊπό πολλάς έπόψεις δύναται νά έξετασθή ή πολεμική καί 
ή ειρηνική τών εθνών ροπή. Θέλομεν, οσον αφορά τήν πρώ
την, περιορισθή είς τήν οικονομικήν έννοιαν καί πάλιν ούχί 
καθ’ 8λα τά έμμεσα άποτελέσματά της, τάς ζημίας τουτέσιι 
καί τάς ώφελείας τάς έκ τής ένεργείας καί τοϋ άποτελέσμα- 
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τος τοΰ πολέμου παραγομένας, άλλά κατά μόνα τά άμεσα 
τάς δαπάνας τούτέστι, τάς όποιας ό πόλεμος άπαιτεΐ. Και 
άντί υποθετικών κατά τάς έκάστοτε περιστάσεις υπολογισμών, 
άρκεϊ έπι τοϋ προκειμένου θέματος ή πρακτική τοϋ κατά τών 
’Ανθενωτικών πολέμου τής Μεγάλης Δημοκρατίας τής ’Αμε
ρικής.

Κατά τον κ. Sherman,είς 6,190,000,000 δολλάρια του- 
τέστι είς 31 σχεδόν δισεκατομμύρια νέων δραχμών έξεκαθαρί- 
σθη μέχρι τοΰδε τό ύπό τής Δημοκρατίας ταύτης δαπανηθέν 
χρηματικόν ποσόν κατά τόν άνωτέρω πόλεμον. Έν τή δαπάνη 
ταύτη περιλαμβάνονται ού μόνον τά δαπανηθέντα κεφάλαια 
άλλά καϊ οί τόκοι, οΐτινες άπό τοϋ ’Ιουλίου 1861 μέχρι τοΰ 
Ίουλίου 1879 κατεβλήθησαν διά τήν ύπηρεσίαν τών δα
νείων, τά όποϊα έδέησε νά συνομολογηθώσι πρός εύρεσιν τών 
άναγκαίων κεφαλαίων. Οί τόκοι ανέρχονται είς 1 ,7 64,250, 
000 δολάρια, έκτος τών έξόδων τής τών δανείων έκδόσεως 
καϊ τής άμοιβής άναβαινόντων είς 111 */<  έκατομ. δολλαρίων.

Ιδού πώς διαμοιράζονται είς έκατομμ. δολλαρ. αί έν τώ 
πολεμώ κατ’ ειδικά κεφάλαια δαπάναι : Α' κατά ξηράν. 
Μισθοί 1,14 */ 4· διοίκησις 384 ’/«’ ζωοτροφίαι 381 ι/ι· 
δπλισμός 345 */,·  μεταφορά· 339 */ 4· άμοιβαί, νεοσυλλεξίαι 
κλπ. 193 7ί ίπποι 126 7/ δπλα 100· πυροβολικόν και μη
χανικόν 70 7/ στρατωνισμό! 31· προσκλητήρια,, γυμνάσεις 
κλπ. 29 · φρούρια 13 7/ άπομαχικά άσυλα 8 7,’ αποζημιώ
σεις 8 7ϊ· ~ Β’ πατά θάλασσαν. ’Εφοπλισμός τών πλοίων 
160 ’/,· μισθοί 74 */,·  μηχαναί 49 7/ πυροβολικόν 31 7/ 
άποθήκαι 30 7,’ προμήθεια! 16 7/κ*ύσιμος  ύλη 41 73' βοη
θητικά πλοία 10· θαλάσσια στρατεύματα 7 7<· Καί ταΰτα 
μέν είναι τά κυριώτερα τών άμέσων πρός πόλεμον οαπανη- 
μάτων. Πρέπει όμως (πάντοτε είς έκατομμ. δολλαρίων) νά 
προστεθώσι καϊ τά έξής πρός τόν πόλεμον έπίσης άρμοσθέντα: 
Διαχείρισις σχετική τών φόρων καϊ τών τελωνείων 157 ),· 
αποζημιώσεις διάφοροι έξωτερικαί καϊ έσωτερικαί 17 1 / συν-, 
τάξεις 420· διατήρησις αιχμαλώτων καϊ άπελευθερωθέντων
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δουλών 19· κοιμητήρια 5 74* προμήθεια τεχνητών τοΰ σώ
ματος μελών άντί τών άποκοπέντων ι/ν

Έν τοΐς άνωτέρω ΰπολογισμοϊς δέν περιλαμβάνονται τά 
πολεμικά δαπανήματα τών 'Ανθενωτικών όπως δέ έν άρχή 
είπομεν, ούτε περϊ τών έμμεσων δαπανών καϊ ζημιών πρόκει
ται. Δέν δυναμεθα έν τούτοις, πραγματευόμενοι περϊ άμέ
σων χρηματικών Ουσιών, νά λησμονήσωμεν τάς έπϊ τοΰ βω- 
μοΰ τοΰ πολέμου προσενεχθείσας άνθρωποθυσίας. Έκ τοΰ 
υπολογισμού καϊ αύτών θά καταρτισθή πλήρης, κατά τό 
μάλλον η ηττον, ο υπ οψιν ήμών κύκλος. Άφ’ ένός τά χρή
ματα καί άφ’ έτέρου τά σώματα, είναι ή πρώτη σελίς τοΰ 
μεγάλου αύτοϋ τών έθνών προβλήματος. Τοιουτοτρόπως οί 
μέν Ανθενωτικοί έθεσαν έπϊ ποδός πολέμου 1,124,000 στρα- 
τιωτας, οί δε Ενωτικοι 2,653,000. Έκ τών πρώτων άπέ- 
Οανον ή ήκρωτηριάσθησαν 660,000, έκ τών δευτέρων δέν εί
ναι δυνατόν νά ύποτεθώσιν όλιγώτεροι. °Εν καϊ ημισυ έκα- 
τομμύριον άνδρών έχει τι δυσθεώρητον νά Ουσιασθή ύπέρ τής 
καθαρώς δημοκρατικής ιδέας, ένώπιον τοΰ όποιου ώχριώσι τά 
προσημειωθέντα 31 δισεκατομμύρια νέων δραχμών, καθώς 
και τά κατ άλλους υπολογισμούς ετερα 34 δισεκατομμύρια 
τών κατόπιν έρχομένων δαπανημάτων τής μεγάλης έν τώ 
Νέω Κόσμω πολεμικής τών τελευταίων χρόνων συγκρούσεως.

ΕΛΛΗΝΟ-ΒΑΥΑΡΙΚΑΙ ΑΝΤΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Δυο ήμερας πριν ή Εθνική Συνέλευσις τής Γ' Σεπτεμβρίου 
συμπληρώση τάς έργασίας της (18 Μαρτίου 1844), έν αρ
μονία καϊ συμφιλιώσει πρός τόν τότε βασιλέα "Οθωνα προ- 
σελθόντα ένώπιον αύτής καϊ όρκισθέντα έν μέσφ ζητωκραυ
γών τήν τήρησιν τοΰ συντάγματος, ήτοι τήν 16 Μαρτίου 
1844 έξέδωκε τό έπόμενον ψήφισμά της.
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«Κεφ. Ζ'. Ή τής 3 Σεπτεμβρίου έν Άθήναις Εθνική τών 
Ελλήνων Συνέλευσις, λαβοϋσα ύπ’δψιν τδν ς'§ τοϋ 105 
άρθρου τοϋ Συντάγματος, ψηφίζει: Α') — Ή Κυβέρνησις 
δφείλει, τή ευθύνη τοϋ ύπουργιχαΰ συμβουλίου, νά λάβη ύπ’ 
δψιν ολα τά διατρέξαντα έπίσημα έγγραφα μεταξύ τής Αύ- 
λής τής Βαυαρίας και τοϋ έν Λονδίνω συμβουλίου τών τριών 
μεγάλων Δυνάμεων, άφορώντα τήν έγκατάστασιν τής βα
σιλείας είς τήν Ελλάδα, χαι νά χαθυποβάλη λεπτομερή 
έχθεσιν, έντδς τής πρώτης βουλευτικής περιόδου, περί τής 
έκκαθαρίσεως παντός λογαριασμού, έξ αύτών τών έγγράφων 
πηγάζοντος. Β') — ’Επιβάλλεται τδ χρέος είς τήν Βουλήν 
νά έξετάση τδν λογαριασμόν τούτον καί νά έπιμεληθή διά 
τής διπλωματικής όδοΰ και τή μεσολαβήσει τών τριών 
προστατίδων Δυνάμεων, περί τής άπαιτήσεως τοΰ έξ αύτοΰ 
πηγάζοντος χρέους τής Βαυαρίας πρδς τήν 'Ελλάδα.»

Έκκαθάρισις τις τών λογαριασμών τούτων φαίνεται δτι 
έλαβε χώραν έν τφ ύπουργείω τών Στρατιωτικών οσον άφορα 
ιδίως τάς σχετικάς πρδς τδ θέμα στρατιωτικάς τοΰ Βαυαρι- 
κοΰ σώματος δαπάνας. Ή έκκαθάρισις αυτή άπωλέσθη κα
τόπιν πυρκαιας. 'Οπωσδήποτε ή έννοια τοΰ ψηφίσματος ήτο 
πολλω γενικωτέρα. Κατ’ αύτήν μόνον έν έτει 1845 ό τότε 
υπουργός τών Οικονομικών, ύποβάλλων είς τάς Βουλάς τδν 
γενικόν λογαριασμόν τών έσόδων και έξόδων τής έπικρατείας 
κατά τήν πρώτην βασιλικήν περίοδον τών έτών 1833-1843, 
διεκήρυξεν, οτι ή καχεκτική κατάστασις τών οικονομικών 
τής έπικρατείας ώφείλετο είς τήν διοίκησιν αύτής και δτι εΐ- 
δικώτερον τά κατά τήν προμνησθεϊσαν δεκαετίαν συνομολογη- 
θέντα δάνεια περιήλθον ούχί είς τήν επικράτειαν άλλ’ είς 
τούς διαχειριζομένους αύτών. Ή άντιβασιλεία π. χ. είχε θέ
σει τήν χεΐρά της βαθέως έντδς τοϋ έλληνικοΰ δημοσίου θη
σαυρού, οί ακόλουθοι τοϋ βασιλέως έπίσης, έν γένει δέ έπρό- 
κειτο περί χρηματιστικής έκ Βαυαρίας είς τήν Ελλάδα έπι- 
δρομής. Όπως και άν έ'χη, πρέπει νά άναδράμωμεν είς τάς 
υποχρεώσεις πρός τάς όποιας αυνδεομένη ή οικονομική δια- 

χείρισις τών έτών 1833 —1843 έπήνεγκε τδ άποτέλεσμα 
τοΰτο, τδ δποϊον άποτελει κατ’ ούσίαν τάς Έλληνικάς απαι
τήσεις.

Κατά μέν τδν Φεβρουάριον 1832 αί Δυνάμεις Αγγλίας, 
Γαλλίας και Ρωσσίας,δυνάμει πληρεξουσιότητας ήν ειχον λά
βει παρά τής Ελλάδας, προσήνεγκον τδ στέμμα αύτής είς 
τδν βασιλέα τής Βαυαρίας Λουδοβίκον διά τδν άνήλικον υιόν 
του Όθωνα. Κατά δέ τδν ’Απρίλιον 1832 δ βασιλεύς Λου
δοβίκος υπέβαλεν είς τδ έν Λονδίνω Συνέδρων τάς έπομένας 
προσφοράς. Μή δυνάμενος, λέγει, μέχρι τής τακτικής συγ- 
κλήσεως τών Βαυαρικών Βουλών αύδεμίαν ποσότητα νά δια- 
θέση έπι τοΰ προϋπολογισμού τοΰ κράτους, δέν δύναται νά 
άναλάβη θυσίας έκτάκτους- θέλει όμως αφήσει εις τδν πρίγ
κιπα Όθωνα υιόν του τήν άπόλαυσιν τοϋ εισοδήματος του 
ώς πρίγκιπας τής Βαυαρίας, θέλει περιστοιχίσει αύτόν δι’ άν
δρών έκλέγων αύτούς έκ τών υπαλλήλων του καί μισθοδο- 
τών αύτούς έκ τοΰ βαυαρικοΰ ταμείου, θέλει δέ τφ προμηθεύ
σει υπό τούς αύτούς όρους καϊ άνάλογον αριθμόν άξιωματι
κών ίνα χρησιμεύσωσιν είς άκολουθίαν του καί είς στρατιω 
τικήν τής 'Ελλάδος δργάνωσιν άνευ έπιβαρύνσεως τοΰ δημο
σίου ταμείου τής Ελλάδος. Όσον άφορίκ τήν συμπλήρωσιν 
τής άνηλίκου προσωπικότητας τοΰ πρίγκιπος Όθωνος, δ βα
σιλεύς Λουδοβίκος άνέλαβε τό χρέος νά δωρίση αύτώ Άντι- 
βασιλείαν έκ τριών άνδρών σοφών και ικανών, έχόντων άρ
χάς συνταγματικάς καί μισθοδοτουμένων ΰπό τοϋ Βαυαρικοΰ 
ταμείου, έκ τών όποιων δ μέν Οά διαχειρίζηται τδ ύπουργεΐον 
τών Οικονομικών καϊ ’Εσωτερικών, δ δέ τδ ύπουργεΐον τών 
Οικονομικών και ’Εσωτερικών, δ δέ τδ ύπουργεΐον τών Στρα
τιωτικών, Ναυτικών καί ’Εξωτερικών, δ δέ τδ ύπουργεΐον τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως και τής Δικαιοσύνης.

Βεβαίως αί υποσχέσεις αύται τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου ώρ- 
μώντο έκ προθέσεων αγαθών καϊ τδ κυριώτερον φιλελληνι- 
κών, χωρίς έντεΰθεν νά έννοώμεν νά μειώσωμεν τήν αϊγλην 
τήν όποιαν δ 'Ελληνικός θρόνος ήδύνατο νά δώση είς τήν 
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ηγεμονικήν τής Βαυαρίας οικογένειαν. Άλλά το άποτέλεσμα 
υπήρξεν, δτι οί άνδρες οί όποιοι ήκολούθησαν έν Έλλάδι τόν 
βασιλέα Όθωνα, έκτός σπανιωτάτων έξαιρέσεων, υπήρξαν 
είδος άκρίδων άπορροφησασών δεκάδας εκατομμυρίων έκ τοϋ 
δημοσίου τής χώρας ταμείου. Αί καταχρήσεις των, θά εί'πη 
τις, είναι είμαρμένος κλήρος δλων τών κηδεμονευομένων 
λαών. Άλλ’ έκτος αυτών έναντίον τών ύποχρεώσεων, τάς 
όποιας άνέλαβεν δ βασιλεύς Λουδοβίκος, ή Ελλάς έδαπάνησε 
πολλά έκατομμύρια είς μισθοδοσίαν τών προσώπων έκείνων 
τά όποια κατά τά άνωτέρω έδει νά μισθοδοτή έκεϊνος. Αί 
απαιτήσεις λοιπόν τής 'Ελλάδος άπό τών πηγών τούτων 
προέρχονται. Μεταβαίνομεν είς τήν έξέτασιν τών Βαυαρικών 
άπαιτήσεων.

Ή Ελληνική κυβέρνησις έ'νεκεν οικονομικών δυσχερειών, 
είς τάς οποίας διετέλει κατά τήν πρώτην βασιλικήν περίοδον, 
ήναγκάσθη νά δανεισθή παρά τής Βαυαρικής κυβερνήσεως έν 
έκατομμύριον φράγκων διά τής άπό 30] 12 Ιουλίου 1835 
συμβάσεως έν έκατομμύριον φράγκων,διά τής άπό 10/22 Μαρ
τίου 1836 συμβάσεως, καί έν έκατομμύριον Βαυαρικών φιορι- 
νίων διά τής άπό 2 5]6 Ιανουάριου 1837 συμβάσεως,έπί τόκω 
4 το’’ς *]ο  Ι^χρις έξοφλήσεως. Κατόπιν έπήλθον διάφοροι περί 
τών δάνειων τούτων συμβάσεις κανονονίζουσαι τά κατά τήν 
πληρωμήν αύτών,αί άπό 15]27 ’Ιανουάριου 1838,άπό 30J12 
Μαιου 1838, άπό 14]26 Ίανουαρίου 1840 καί άπό 14]26 
Φεβρουάριου 1842. Διά τής τελευταίας συμβάσεως έκκαΐα- 
ρισθέν τό ύπολειπομενον πρός τήν Βαυαρίαν χρέος, ώρίσθη 
είς 2,917,711 φράγκα, καί έκανονίσθη ή πληρωμή τοΰ κε
φαλαίου τούτου ώς έπεται: 250 χιλ. φράγκων τή 18 Νοεμ
βρίου 1842,-250 χιλ. φρ. τή 18 Νοεμβρίου 1843,-500 
χιλ. φρ. είς τρεις ί'σας δόσεις έντός τοϋ έτους 1844,—άνά 
500 χιλ. φρ. τή 18 Νοεμβρίου τών έτών 1845, 1846 καί 
1847,—καί 417,711 φρ. τή 18 Νοεμβρίου 1848, —άπασαι 
αί δόσεις αύται έντόκως 4 τοϊς °]0 άπό τής 19]31 Μαρτίου 
1841 μέχρις έξοφλήσεώς των. Απέναντι τοϋ χρέους τούτου 

έπληρώθησαν οί τόκοι μέχρι του 18 [30 Νοεμβρίου 1842 κα
θώς καί ή πρώτη κατά τήν ημέραν ταύτην απαιτητή δόσις 
τών 250 γιλ. φρ. Τό υπόλοιπον δέ έμεινε εκτοτε όφειλόμε- 
νον ύπό τής Έλληνικής κυβερνήσεως.

Δι’ άλλεπαλλήλων διακοινώσεων άπό τοΰ 1845 ή Βαυα
ρική κυβέρνησις άπήτησε παρά τής Έλληνικής τήν πληρωμήν, 
μέχρις ού διά τής άπό 11 Σεπτεμβρίου 1859 διακοινωσεώς 
της έγνωστοποίησε πρός αυτήν, 3τι τήν κατά τής Ελλάδος 
άπαίτησίν της έξεχώρησεν άπό τοϋ έτους 1849 διά νομοθε
τικής πράξεως πρός τόν βασιλέα Λουδοβίκον προσωπικώς, κα- 
ταβαλόντα τό άντίτιμον είς τό Βαυαρικόν ταμεϊον. Ή απαί
τησες αΰτη, μεταβιβασθεϊσα ούτως είς τόν βασιλέα Λουδοβί
κον, περιήλθε μ3τά τόν θάνατον αύτοϋ είς τούς κληρονόμους 
του καί διά συμβιβασμού μεταξύ αύτών είς τόν πρωτότοκον 
τοΰ πρίγκιπος Άδελβέρτου άδελφοΰ τοϋ ’Όθωνος, πρίγκιπα 
Λουδοβίκον Φερδινάνδον τής Βαυαρίας, συνεποσοϋτο δέ κατά 
τήν 31 Δεκεμβρίου 1879 (κεφάλαιον καί τόκοι) είς 6,533, 
435 φράγκα.

Εις τελειωτικόν κανονισμόν τών αμοιβαίων αύτών απαι
τήσεων μεταξύ Βαυαρίας καί πρίγκιπος Λουδοβίκου άφ’ ενός 
καί Έλληνικής Κυβερνήσεως άφ’ έτέρου, έδέησε νά γείνη δι
πλωματική κατά τό παρελθόν θέρος διαπραγμάτευσή μεσο- 
λαβούσης, έκ προσώπου τών δύο πρώτων, τής Γερμανικής 
αύτοκρατορίας, τό πόρισμα δέ τής διαπραγματεύσεως ταύτης 
περιλαμβάνεται έν τή άπό 29] 1 1 Δεκεμβρίου 1880 συμβάσει 
έπικυρωθείση διά τοϋ τελευταϊόν ψηφισθέντος υπό τής Βου
λής νόμου. Ή σύμβασις αΰτη έχει ώς έξής :

Έπιθυμοϋντες νά κανονίσωσιν δριστικώς, διά συμβιβασμού 
καί συμψηφισμού, τάς άμοιβαίας απαιτήσεις, αϊτινες πηγά- 
ζουσιν έκ τών ύπό τής Ελλάδος, δυνάμει τών πρός τήν Βαυ
αρίαν συναφθεισών συμβάσεων τών 30 Ιουνίου (12 ’Ιουλίου) 
1835, 10]22 Μαρτίου 1836, 25 Δεκεμβρίου 1836 (6 Ία
νουαρίου 1837) καί 14)26 Φεβρουάριου 1842, συνομολογη- 
θέντων δανείων, ών τό ποσόν οφείλεται σήμερον είς τήν Αύ- 
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τοϋ Βασιλικήν Υψηλότητα τόν Πρίγκηπα Λουδοβίκον Φερδι- 
νάνδον τής Βαυαρίας, διαδεξάμενον άπαντα τά άπό τών συμ
βάσεων τούτων πηγάζοντα δικαιώματα τοϋ Βαυαριχοΰ Κρά
τους, άφ’ έτέρου δέ και τάς άπαιτήσεις τής 'Ελληνικής Κυ
βερνήσεως, τάς βασιζομένας έπί τών υπό τής Βαυαρίας έν τή 
Συνδιασχέψει τοΰ Λονδίνου γενομένων δηλώσεων χαι έπί τής 
σχετικής περί ταύτης συμβάσεως, τής σινομολογηθείσης έν 
Αονδίνω τήν 7 Μαίου 1832, συνεφώνησαν τά επόμενα·

1. Ή Βασιλική τής Ελλάδος Κυβέρνησις άναγνωρίζει, οτι 
μένει όφειλέτις πρός τήν Αύτοϋ Βασιλικήν Υψηλότητα τόν 
Πρίγκιπα Λουδοβίκον Φερδινάνδον τής Βαυαρίας τοΰ ποσοΰ 
δύω έκατομμυρίων, έξακοσίων χιλιάδων (2,600,000) φράγ
κων πραγματικών.

2. Ή Ελληνική Κυβέρνησις ύποχρεοϋται νά πληρώση τό 
ποσόν τοϋτο τοϊς μετρητοϊς εις τήν Αύτοϋ Βασιλικήν 'Γψη- 
λότητα τόν Πρίγκιπα Λουδοβίκον Φερδινάνδον τής Βαυαρίας, 
αμέσως μετά τήν ύπό τής Ελληνικής Βουλής έπιψήφισιν 
τής συμβάσεως ταύτης.

3. "Αμα γενομένης τής πληρωμής συμφώνως πρός τό άρ- 
θρον 2, κηρύσσονται άπεσβεσμέναι άπασαι αί απαιτήσεις, δσας 
τό Βαυαρικόν Δημόσιον, ή ή Αύτοϋ Βασιλική Τψηλότης, ό 
Πρίγκίψ Λουδοβίκος Φερδινάνδος τής Βαυαρίας, ήδύναντο νά 
έγείρωσι κατά τής ’Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων καί τών 
άφορωσών είς τούς ληξιπροθέσμους ή μή τόκους, τούς έν ταις 
προμνημονευΟείσαις συμβάσεσι συμπεφωνημένους· άμοιβαίως 
δ' έπίσης κηρύσσονται άπεσβεσμέναι πασαι αί χρηματικαί 
άπαιτήσεις, δσας ή Ελλάς ήδύνατο έξ οίουδήποτε λόγου, νά 
έγείρη κατά τοΰ Βαυαρικού Δημοσίου ή τοϋ Βασιλικού Οίκου 
τής Βαυαρίας.—

Ούτως έληξεν ή ύπόΟεσις αύτη τών Έλληνο-βαυαριχών 
ανταπαιτήσεων, ήτις ήδύνατο νά έξετασθή ύπό πολλάς καί 
διαφόρους έπόψεις, έάν ό χρόνος έπέτρεπεν.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18ΤΟ,

’Εκ τής έν τώ ήγουμένφ φυλ. τής Οικονομικής Έπιθεω 
ρήσεως έρεύνης έπί τοΰ απολογισμού τών έσόσων καί έξόδων 
τής 'Ελληνικής έπικρατείας κατά τήν χρήσιν τοΰ έτους 
1879, προέχυψε 1) οτι τά κατά τό οικονομικόν τούτο έτος 
βεβαιωθέντα δημόσια έσοδα άνήρχοντο εις δρ. 47,392,324, 
μή ύπολογιζομένου είς το ποσόν τοϋτο τοΰ έκτακτου έσόδου 
τών δρ. 4,500,000 άπό τοϋ δανείου τών 60 έκατομμυρίων 
καί 2) 5τι έκ τών τακτικών έσόδων τών 47,392,324 δρ. 
είσεπράχθησαν μέν 42,898,784, καθυστεροΰντο δέ είς τό τέ
λος τής χρήσεως (31 'Οκτωβρίου 1880) δρ. 4,493,540. Εί
ναι· άξια περαιτέρω έρεύνης ή κίνησις αύτη τής περί τάς 
εισπράξεις δημοσιονομικής έν τή πολιτεία μεθόδου, διότι κατά 
μέσον δρον ή καθυστέρησις άπορροφα τδ έ'κτον τών έσόδων 
τής έπικρατείας (άκριβέστερον 17 τοϊς °]0).

Έν πρώτοις δύναται, ύπό τήν έποψιν τής είσπράξεως πάν
τοτε, νά χαταταχθώσι τά βεβαιωθέντα έσοδα είς δύο κατη
γορίας 1) άπό τών ταμείων καί 2) άπδ τών τελωνείων, άλα- 
ταποθηκών καί υπολόγων. Ένώ άφ’ ένός ή πρώτη κατηγο
ρία περιλαμβάνει 26,338,459 δρ. έσοδα καί ή δευτέρα 21, 
053,864 (ήτοι άπό τελωνείων 19,542,936, άπό άλαταπο- 
θηκαρίων 908,768 καί άπδ ύπολόγων 602,160), άφ’ έτέρου 
έκ τής πρώτης καθυστεροϋνται 4,493,540 καί έκ τής δευ
τέρας 0. Ώστε τδ φαινόμενον τής καθυστερήσεως έπιβαρύ- 
νει άποκλειστικώς τήν διά τών 53 Ταμείων είσπραξιν. Ιδού 
δέ πώς ειχεν αύτη κατά τδ τέλος τής χρήσεως τοΰ ύπδ έξέ- 
τασιν έτους 1879 (81 ’Οκτωβρίου 1880).

1. Κεντρικόν ταμεΐον. Εισπρακτέα δρ. 4,834,878- εί
σπραχθέντα δρ. 4,410,853· καθυστεροΰντα δρ. 424,024 
(άναλογία τών καθυστερούντων πρδς τά εισπρακτέα 8,07 
τοϊς °],.
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2. Ταμειον Πατρών, — Εισπρακτέα 1,315,374., είσπρα- 
χθέντα 1,320,591,καβυςεροϋντα 494,78 (άναλ. 21 τοϊς °]0).

3. Ταμεϊον Ηλείας.— Είσπρακτ. 1,336,385, εισπραχθ. 
828,706, καθυστ. 507,618 (άναλ. 37,02).

4. Ταμεϊον Κορινθίας. — Είσπρακτ. 850,885, εισπραχθ. 
710,965, καθυστ. 139,919 (άναλ. 16,04).

5. Ταμεϊον Λακεδαίμονος. — Είσπρακτ. 786,606,εισπραχθ. 
606,965· καθυστ. 179,641 (άναλ. 21,5).

6. ) Ταμεϊον Μαντινείας.—Είσπρακτ. 950,709, εισπραχθ. 
799,862, καθυστ. 150,847 (άναλ. 15,08).

7. Ταμεϊον ΦΟιώτιδος. — Είσπρακτ. 864,694, εισπραχθ. 
780,179, καθυστ. 84,514 (άναλ. 15,08).

8. Ταμεϊον Σύρου. — Είσπρακτ. 800,126, εισπραχθ. 730, 
362, καθυστ. 69,763 (άναλ. 8,06).

9. Ταμεϊον Κέρκυρας. — Είσπρακτ. 576,516, εισπραχθ. 
551,178· καθυστ. 25,3^7 (άναλ. 4,03).

10. Ταμεϊον Κεφαλληνίας. — Είσπρακτ. 262,858, εΐ- 
σπραχθ. 236,996, καθυστ. 25,861 (άναλ. 9,05).

11. Ταμεϊον Ζακύνθου. — Είσπρακτ. 261,501, εισπραχθ. 
236,962, καθυστ. 24,538 (άναλ. 9,01).

12. Ταμεϊον Ναυπλίας. — Είσπρακτ. 467,190, εισπραχθ. 
424,968, καθυστ. 42,222 (άναλ. 9).

13. Ταμεϊον Καλαμών. — Είσπρακτ. 573,972, εισπραχθ. 
446,973, καθυστ. 126,999 (άναλ. 21,09).

14. Ταμεϊον Θηβών. —Είσπρακτ. 669,861, εισπραχθ. 
580,147, καθυστ. 89,713 (άναλ. 13,03).

15. Ταμεϊον Αεβαδείας.— Είσπρακτ. 434,922, εισπραχθ. 
373,198, καθυστ. 61,723, (άναλ. 14).

16. Ταμεϊον Παρνασίδος.—Είσπρακτ. 43 1,17 8,εισπραχθ. 
380,239, καθυστ. 50,939, (άναλ. 11,03).

17. Ταμεϊον Χαλκίδος.—Είσπρακτ. 559,221, εισπραχθ. 
519,245, καθυστ. 39,975 (άναλ. 7,01).

18. Ταμεϊον Μεσολογγίου. —Είσπρακτ. 632,409, εί- 
σπραχθ. 548,653, καθυστ. 83,756, (άναλ. 13,01).
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19. Ταμεϊον Βονίτσης. — Εισπρακτέα 344,438, είσπρα- 
χθέντα 288,148, καΟυστεροϋντα 56,230 (άναλ. 16,03).

20. Ταμεϊον Γόρτυνος. — Είσπρακτ. 547,410, εισπραχθ. 
374,286, καθυστ. 173,124 (άναλ. 29,06).

21. Ταμεϊον Καλαβρύτων. — Είσπρακτ. 400,193, εί- 
σπραχθ. 293,730, καθυστ. 106,463, (άναλ. 26,05).

22. Ταμεϊον Τριφυλίας. — Είσπρακτ. 67 1,076, εισπραχθ. 
436,021, καθυστ. 235,055 (άναλ. 35).

23. Ταμεϊον Πυλίας. — Είσπρακτ. 553,331, εισπραχθ. 
389,965, καθυστ. 163,635 (άναλ. 29,04).

24. Ταμεϊον Έπιδ. Λιμηρας. — Είσπρακτ. 375,772, εί- 
σπραχθ. 328,547, καθυστ. 47,225 (άναλ. 12,06).

25. Ταμεϊον Λοκρίδος. — Είσπρακτ. 686,562, εισπραχθ. 
601,377, καθυστ. 85,184, (άναλ. 12,03).

26. Ταμεϊον Μεσσήνης. — Είσπρακτ. 712,529, εισπραχθ. 
449,762, καθυστ. 262,766, (άναλ. 36,07).

27. Ταμεϊον ’Ολυμπίας. - Είσπρακτ. 483,761, εισπραχθ. 
341,828, καθυστ. 141,933, (άναλ. 23,01).

28. Ταμεϊον Εύρυτανίας. — Είσπρακτ. 270,921, εί· 
σπραχθ. 243,006, καθυστ. 27,915, (άναλ. 10).

29. Ταμεϊον Τριχωνίας. — Είσπρακτ. 342,168, εισπραχθ. 
301,476, καθυστ. 40,69, (άναλ. 11,07).

30. Ταμεϊον Δωρίδος. — Είσπρακτ. 182,053, εισπραχθ. 
159,989, καθυστ. 23,064 (άναλ. 12).

31. Ταμεϊον Μεγαλοπόλεως. — Είσπρακτ. 316,994, ει- 
σπραχθ. 250,906, καθυστ. 66,088, (άναλ. 20,09).

32. Ταμεϊον Θήρας. — Είσπρακτ. 73,537, εισπραχθ. 
74,262, καθυστ. 5,245, (άναλ. 6,3).

33. Ταμεϊον Αίγιαλείας. — Είσπρακτ. 302,798, εισπραχθ. 
257,748, καθυστ. 45,050, (άναλ. 14,7).

34. Ταμεϊον Κυνουρίας. — Είσπρακτ. 247,076. εισπραχθ.
215,597, καθυστ. 31,478, άναλ. 16,6).

35. Ταμεϊον Καρυστίας. — Είσπρακτ. 303,7 39, εισπραχθ.
355,556, καθυστ. 38,182, (άναλ. 9,8).
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3G. Ταμεϊον Νάζου.— Εισπρακτέα 138,966, είσπρα
χθέντα 122,222, καΟυστεροϋντα 16,744, (άναλ. 11,5).

37. Ταμεϊον Σπετσών. — Είσπρακτ. 167,384, είσπραχθ. 
128,641, καθυστ. 38,743, (άναλ. 22,1).

38. Ταμεϊον "Γδρας. — Είσπρακτ. 138,047, είσπραχθ. 
126,112, καθυστ. 1 1,934, (άναλ. 7,9).

39. Ταμεϊον Μεγαρίδος. —Είσπρακτ. 249,114, είσπραχθ. 
208,488, καΟυστ. 40,625, (άναλ. 16).

40. Ταμεϊον Τήνου, — Είσπρακτ. 51,061, είσπραχθ. 
46,532, καθυστ. 4,528, (άναλ. 7,8).

41. Ταμεϊον ’Άνδρου. — Είσπρακτ. 85,284, είσπραχθ. 
79,303, καθυστ. 5,981, (άναλ. 5,8).

42. Ταμεϊον Σκοπέλου. — Είσπρακτ. 57,643, είσπραχθ. 
51,912, καΟυστ. 5,731, (άναλ, 8,7).

43. Ταμεϊον Ναυπακτίας. — Είσπρακτ. 211,770, εί
σπραχθ. 179,860, καΟυστ. 31,310, (άναλ. 14,6).

44. Ταμεϊον Μήλου. — Είσπρακτ. 70,538, είσπραχθ. 
64,722, καθυστ. 5,816, (άναλ. 7,1).

45. Ταμεϊον Κέας. — Είσπρακτ. 65,438, είσπραχθ. 61, 
209, καθυστ. 4,229, (άναλ. καΟυστ. προς είσπρακτ. 6,1).

46. Ταμεϊον Γυθείου. — Είσπρακτ. 117,469, είσπραχθ. 
74,981, καθυστ. 42,488 (άναλ. 36,8).

47. Ταμεϊον Βάλτου. — Είσπρακτ. 185,182, είσπραχθ. 
146,151, καΟυστ. 39,031 (άναλ. 21).

48. Ταμεϊον Άργους. — Είσπρακτ. 385,632, είσπραχθ. 
346,878, καθυστ. 38,754, (άναλ. 9,9).

49. Ταμεϊον Ξηροχωρίου. — Είσπρακτ 178,353, εί
σπραχθ. 169,238, καΟυστ. 9,114, (άναλ. 5).

50. Ταμεϊον Λευκάδος. — Είσπρακτ. 1 50,229, είσπραχθ. 
125,777, καθυστ. 24,451, (άναλ. 16).

51. Ταμεϊον Παζών. — Είσπρακτ. 14,446, είσπραχθ. 
14,184, καΟυστ. 261, (άναλ. 1,8).

52. Ταμεϊον ’Ιθάκης. — Είσπρακτ. 31,421, οίσπραχθ. 
30,186, καθυστ. 1235, (άναλ. 3,2),
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53. Ταμεϊον Κυθήρων. — Είσπρακτ. 20,814, είσπραχθ. 
19,433, καθυστ. 1,381, (άναλ. 5).

Μεταξύ τών 53 ταμείων τής έπικρατείας, άναλόγως τών 
παρ’ έκάστω εισπρακτέων έσόδων, τά μέν ύπό βαρυτέραν κα
θυστέρησή διατελοϋντα είναι τά τής Μεσσήνης (37,06 τοϊς 
β]°, τής ’Ηλείας (37,02 τοϊς 0]β), τοϋ Γυθείου (36,8 τοΐς ο/°), 
τής Τριφυλίας (35 τοϊς ,]’), τής Γόρτυνος (29,6 τοϊς β]°) καϊ 
’Ολυμπίας (29,01 τοϊς β]β), τά δέ ύπό έλαφροτέραν καθυστέ- 
ρησιν διατελοϋντα είναι τό τών Παζών (1,8 τοϊς 0]°), τής 
’Ιθάκης (3,2 τοϊς 0]β), τοϋ Ξηροχωρίου (5 τοϊς β]β), τών Κυ
θήρων (5 τοϊς ο]β), τής "Ανδρου (5,8 τοϊς 0]°) και τής Κέας 
(6,1 τοϊς 0]°). Ύπό τήν έποψιν τών έν γένει σημαντικότερα 
μέν ποσά είσπραζάντων ταμείων, Ιον έρχεται τό Κεντρικόν 
ταμεϊον (4,400,853), 2ον τών Πατρών (1,320,591), 3ον 
τής ’Ηλείας 828,766) καϊ 4ον τής Μαντινείας (799,862), 
μικρότερα δέ ποσά είσπραζάντων ταμείων Ιον τό τών Παζών 
(14,184), 2ον τών Κυθήρων (19,433), 3ον τής Ιθάκης 
(30,186) και 4ον τής Τήνου (46,532). Ύπό τήν έποψιν τών 
έν γένει πλείονα μέν ποσά καθυστερούντων Ιον έρχεται τό 
τής ’Ηλείας (507,618), 2 ον τών Πατρών (494,782), 3ον 
τό Κεντρικόν ταμεϊον (424,024) καϊ 4ον τής Μεσσήνης 
(262,766), έλάσσονα δέ καθυστερούντων Ιον τό τών Παζών 
(261), 2ον ’Ιθάκης (1,235), 3ον Κυθήρων (1,381) καϊ 4ον 
Κέας (4,229).

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ.

ΊΙ γεωργική καϊ κοινοτική κατάστασις τής Ευρωπαϊκής 
Ρωσσίας άποτελεϊ θέμα περισπούδαστου, διότι συνδέει δύο 
περιόδους τής καλλιέργειας τής γής, τήν άρχαίαν, ή δποία 
ακόμη σώζεται έν τή πράζει,καϊ τήν νέαν, ήτις άκόμη περιο
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ρίζεται εις τήν τών πειραμάτων σειράν. Ή αρχαία, λέγει ό 
χ. Reclus, πρακτική τής μεταβατικής γεωργίας διετηρήθη 
δπου ή έ'κτασις τής ακαλλιέργητου γής είναι τοσαύτη ώστε 
νά έπιτρέπη είς τούς καλλιεργητές νά έγκαταλείπωσι τάς 
έξαντληθείσας γαίας, ινα καλλιεργήσωσι άλλας εύφορωτέρας. 
Τοιαύτη όμως πρακτική αποβαίνει αδύνατος άμα ώς ό πλη
θυσμός είναι κάπως πυκνός. Τότε οί γεωργοί έπιζητοΰσι με
θόδους καλλιτέρας, δπως έπιτύχωσι δι’ αύτών προϊόντα, ικανά 
πρδς συντήρησιν εαυτών. Έπί τοϋ παρόντος ή μέν καλλιερ
γούμενη γή έν τή Ευρωπαϊκή Ρωσσία είναι κατά προσέγγισιν 
τό πέμπτον σχεδόν τοϋ δλου τής έπιφανείας τής άχανοΰς αύ
τής χώρας, ή δέ ανωφελής καί έντελώς ακαλλιέργητος έκτα- 
σις, οίον στέππαι, βραχώδεις γαϊαι καλύπτει πλέον τοΰ ένδς 
τετάρτου τής έπιφανείας.

Ώς πρδς τά προϊόντα τής γής, έξ δλων τών Εύρωπαϊκών 
κρατών ή Ρωσσία δίδει περισσοτέραν εκτασιν είς τήν καλ
λιέργειαν τών δημητριακών καρπών. Δυστυχώς διά τήν οι
κονομίαν τής χώρας αί γεωργικαί μέθοδοι μένουσιν άτελέστα- 
ται. Έάν έζ έκάστης δεκάδος στρεμμάτων παρήγετο έν 
Ρωσσία τδ αύτό ποσόν σίτου δσον καί έν ’Αγγλία, ή συγκο
μιδή δέν θά συνεποσοΰτο είς 650 έκατομμύρια έκατολίτρων, 
άλλ’ είς 5 δισεκατομμύρια, δλος δέ αύτός ό σϊτος ήθελεν άρ
κεϊ νά θρέψη πεντακόσια εκατομμύρια άνθρώπων.

Οί άγροί έπίσης τής έν Ρωσσία λινοκαλλιεργείας ύπερβαί- 
νουσι κατά τήν έπιφάνειαν δλους τούς τής λοιπής Εύρώπης, 
καί δμως παράγουσι τό ημισυ σχεδόν τοϋ οσον ούτοι παρέ- 
χουσιν είς τούς άνεπτυγμένους καλλιεργητάς των. Ή δλως 
βιομηχανική καλλιέργεια τοϋ κοκκινογουλιού άνεπτύχθη ώ
σαύτως πολύ έν Ρωσσία, έπί παραγωγικότητι δμως τοΰ πέμ
πτου τής έν τή λοιπή Εύρώπη. Ή καλλιέργεια τών γεω
μήλων καί τοϋ καπνοϋ ηυζησεν έπαισθητώς κατά τά τελευ
ταία έτη καί ή παραγωγή των σχεδόν έδιπλασιάσθη. Ταΰτα 
δέ περί τών σπουδαιοτέρων καλ7,ιεργειών.

Ή Ρωσσική χώρα, ήτις, άναλόγως τών κατοίκων, κατέ

χει τήν πρώτην θέσιν ώς πρός τόν άριθμον τών ίππων, έχει 
έπίσης καί τά περισσότερα ζώα σχετικώς πρός πάσαν άλλην 
έπικράτειαν τής Εύρώπης. Χάρις είς τήν πρόοδον τής κτηνο
τροφίας, τά ρωσσικά πρόβατα, άν καί άκόμη τό είδος αύτών 
δέν έτελειοποιήθη διά τής έπιμιξίας, παράγουσι 80,000 τό
νους έρίων. Τό σύνολον τής γεωργικής καί κτηνοτροφικής 
καλλιέργειας καθ’ δλην τήν Εύρωπαϊκήν Ρωσσίαν άναβαίνει 
κατ’ έτος είς 1800 έκατομμύρια ρουβλίων, άντιστοιχοΰντα 
πρός 5 δισεκατομμύρια φράγκων.

Είναι γνωστόν, δτι άπδ τοΰ 1861 οί Ρώσσοι χωρικοί ά
πηλλάγησαν τής δουλοπαροικίας καί έγιναν κύριοι μέρους 
τών γαιών, τάς όποιας έκαλλιέργουν. Καί οί μέν χωρικοί τοΰ 
στέμματος, οΐτινες άπελάμβανον ήδη μεγαλειτέρας έλευθε
ρίας ή οί τών εύγενών, έλαβον γαίας, αί δποϊαι πληρόνονται 
έν διαστήματι έτών τινων διά μέσου άναλόγου αύξήσεως τών 
φόρων. "Οσον δέ άφορα τούς χωρικούς τών εύγενών, ύπε- 
χρεώθησαν ούτοι ύπό τοϋ νόμου νά πληρώσωσιν αμέσως είς 
τούς γαιοκτήτας τήν άξίαν τών παραχωρηθεισών αύτοϊς 
γαιών. Έάν δέν δύνανται νά έξοφλήσωσι άμέσως, άναλαμ- 
βάνει το δημόσιον καί πληρόνει είς τούς γαιοκτήτας τά *],  
τοΰ έναπομένοντος χρέους, τό όποιον πληρόνουσι κατόπιν αύ
τώ οί χωρικοί δι’ έτησίων δόσεων, διαρκουσών 49 έτη πρός 6

*| ο·
Είς τάς νοτίους έπαρχίας καί είς τάς μαύρας λεγομένας 

γαίας οί χωρικοί ήλευθερώθησαν ήδη,έξαγοράσαντες τάς γαίας 
αύτών, τών όποιων ή έκτασις διαφέρει κατά τόπους καί έπαρ
χίας· τοιουτοτρόπως δέ ώργανίσθη κατά τό μέρος τοϋτο τής 
Ρωσσικής χώρας ή μικρά τής γής ιδιοκτησία. Δέν έγένετο δμως 
τό αύτό καί είς τάς βορείους καί τάς άνατολικάς έπαρχίας, έν 
αίς τά έσοδα συνεχώς περιήλθον είς καθυστερήσεις. Έκεΐ μή 
δυνηθεϊσαι αί κοινότητες νά πληρώσωσιν άμέσως τούς γαιο
κτήτας, είναι έπίσης πολύ πτωχαί δπως έξοφλήσωσι τό δημό
σιον, διά τά όποια άνέλαβε τοϋτο χρέη αύτών άναγκάζονται 
λοιπόν νά δανείζωνται έπί άδρώ τόκφ, έξ ούπερ ύποδουλόνον-
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ται άν όχι είς τον κύριον τούλάχιστον είς τον τοκογλύφον. 
Είς όλοκλήρους έπαρχίας οί χωρικοί άδυνατοΰσι νά πλη- 
ρώσωσι φόρον, ό όποιος ένίοτε είναι ανώτερος τοϋ εισοδήματος· 
Είς τάς έπαρχίας δέ τοϋ Βόλγα ύπάρχουσιν χωρικοί, οί'τινες 
ύποχρεοϋνται νά καλλιεργώσιν έπί πολλά έ'τη τά κτήματα 
τών γαιοκτητών, διά συμβολαίων τά όποια ονομάζονται «κα
βάλα» καί έχουσιν ουτω τον τίτλον τόν διδόμενον άλλοτε είς 
τήν δουλείαν, πριν ή ό αγροτικός πληθυσμός γίνη άπό δούλου 
δουλοπάροικος.

Έν Ρωσσία ή έργασία ή γεωργική, καθώς καί ή βιομηχα
νική καί ή έμπορική, ένεργεΐται κατά τρόπους, έν τοΐς δποίοις 
ανευρίσκεται ή έπιρροή τής κοινοκτημοσύνης. Πρό πάντων δέ 
ή καλλιέργεια τής γής διετήρησε μετερρυθμισμένην τήν κοι- 
νοκτημονικήν όμάδα. Ή όμάς αΰτη, τήν όποιαν έν τή Με
γάλη Ρωσσία καλοΰσι «μίρ» καί έν τή Μικρά Ρωσσία «κρο- 
μάοα», δέν δύναται νά μεταφρασθή ούδέ νά όρισθή άκριβώς 
διά τής λέξεως «κοινότης». Ή λέξις «μίρ», σημαίνουσα καί 
τό χωρίον καί τούς έν αύτφ οίκοϋντας, διαφέρει μόνον κατά 
τήν δρθογραφίαν άλλης λέξεως σημαινούσης «ειρήνην, συμ- 
βόλαιον καί συμφωνίαν.» Τό «μιρ» είναι πράγματι ή συνε- 
νόησις τών οικογενειών ένός χωρίου περί τής διανομής τών 
γαιών αΰτοΰ. "Οταν ή περιφέρεια τών γαιών είναι πολύ με
γάλη, συμβαίνει νά είναι αυτή κοινή είς πολλά χωρία,άποτε- 
λοΰντα κοινόν δργανισμόν όνομαζόμενον «βόλ-οστ». Τοιουτο
τρόπως έν τή έπαρχία Όλουέτζ εξακόσια χωρία άποτελοΰσι 
τριάκοντα κοινότητας, μία τών όποιων περιλαμβάνει πλέον 
τών έκατόν χωρίων καί έπιφάνειαν γής 2,200,000 στρεμά- 
των. Έξ έπισήμων έγγράφων άποδεικνύεται, οτι ή ένωσις τών 
χωρίων είς «βόλ-οστ» διά τήν καλλιέργειαν τής γής έγί- 
νετο γενικώς κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους.

Τό σύνολον έπομένως τών κατοίκων τοϋ χωρίου άποτελεϊ 
τό «μιρ». Τό «μίρ» αύτό είναι ό ιδιοκτήτης τής γής, οστις 
είς άντάλλαγμα είναι άφ’ έτέρου ύπόχρεως διά τήν ευεξίαν 
γών όλων τών τής κοινότητος μελών καί οφείλει νά έξασφα- 

λιζη είς πάν πρόσωπον, δυνάμενον νά έργασθή, μερίδα γής 
καλλιεργησίμου. Ή μερίς αΰτη δίδεται διά κλήρου, έκτός 
τής οικίας του καί τοϋ παρ’ αύτήν μικρού γηπέδου ή κήπου, 
άτινα μένουσι άμφότερα είς ιδιαιτέραν αύτοϋ ιδιοκτησίαν. Ή 
διά κλήρου διανομή γίνεται άναλόγως τοϋ άριθμοϋ τών άρρέ- 
νων έργατών έκάστης οικογένειας. Συνήθως διαμοιράζουσι τήν 
γήν είς τρεις λαχνών κατηγορίας, κατά τήν ποιότητα τής 
γής καί τήν εύκολίαν τής καλλιέργειας. "Ολα λαμβάνονται 
ύπ’ όψιν, ή φύσις τοΰ έδάφους, ή τοπική έκθεσις αύτοϋ, ή κα
τωφέρεια, ή γειτνίασις τών οικιών, τών δρόμων καί τών ρυα- 
κιων. "Επειτα άφοϋ τεθώσι τά διάφορα είδη τών λαχνών έν
τός «πρώτου» καί έντός «τρίτου» πίλου, ή τύχη άποφασίζει 
είς ποιον πίλον τό μέλος τοϋ «μίρ» θά ΰπάγη νά έξαγάγη 
τήν μερίδα, ήτις πρέπει νά τώ δοθή διά τινα χρόνον ώρι
σμένον.

Επειδή ή γή φορολογείται άναλόγως τοϋ άριθμοϋ τών άρ - 
ρένων, ή διανομή τοΰ έδάφους γίνεται μετά πάσαν άπογρα
φήν. Άλλ’ έξ αίτιας τών θανάτων, τών γεννήσεων καί τών 
μεταναστεύσεων έκαστον χωρίον ύποχρεοϋται νά ποιή συχνο- 
τέρας διανομάς, έχον άλλως τε καί τά ιδιαίτερα κατ’ αύτάς 
ε'θιμα του. Έντός τής αύτής νομαρχίας, έντός τής αύτής 
έπαρχίας ύπάρχουσι «μίρ», τά όποια ένεργοΰσι κατ’έτος δια
νομήν τών γαιών των, ένώ άλλα «μίρ» άφίνουσι νά παρέρ- 
χωνται 2, 3, 4 καί περισσότερα έτη μεταξύ έκάστης δια
νομής.

Τό ρωσικόν «μίρ» διετηρήθη έναντίον τών προρρήσεων, αί- 
τινες έγένοντο μετά τήν χειραφέτηβιν τών δουλοπαροίκων έξα- 
κολουθοΰν νά σύμφωνη πρός τάς ιδέας καί τά συμφέροντα τών 
χωρικών. Άν καί ό νόμος έπιτρέπη εις τάς κοινότητας νά 
διαμοίράζωσι τήν γήν είς ίδιωτικάς καί όριστικάς ιδιοκτησίας, 
σπανιότατα είναι τά χωρία έκεΐνα άτινα έποιήσαντο χρήσιν 
τής άδειας αύτής. Κατά τά 14 έτη, τά όποια έπηκολούθηίαν 
τήν δημοσίευσιν τοΰ διατάγματος τής χειραφετήσεως, μόλις 
28 κοινότητες έγκατέλιπον τό σύστημα τής κοινοτικής ίδιο- 

J5T0S 8-Φ1Ά. θβ-ΦΕΒΉΓΑΡΚ» 1891, 35 
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κτησίας, προτιμήσασαι τδ σύστημα τής άτομιχής.Όμολογη- 
τέον όμως δτι ή κοινοτική ζωή τροποποιείται και δτι τδ «μιρ» 
μεταρρυθμίζεται έκ τοϋ αποτελέσματος τών φορολογικών 
δρων, ίιφ’ ους διατελεϊ ή έζοχιχή έν Ρωσσία ζωή. Όταν ό 
χωρικός έξ ατυχίας ή έζ άπερισχεψίας περιέλθη είς αδυναμίαν 
νά πληρώση τδν φόρον, προστρέχει είς τούς τοκογλύφους τούς 
όποιους οί Μεγάλοι Ρώσσοι δνομάζουσι λίαν έκφραστικώς 
«miroyedi» (μιροφάγους). Καταλαμβάνουσι ούτοι διά τινα 
χρόνον τάς γαίας τής δυστυχούσης οικογένειας χαί πληρό- 
νουσι τδν φόρον άντ’ αύτής. Ή οικογένεια χρεόνεται συνή
θως έπϊ μάλλον καί μάλλον, έγκαταλείπει έπί τέλους τήν 
μερίδα της είς τούς ΰποκαταστάντας τοκογλύφους, δέν έργά- 
ζεται πλέον είμή πρδς Οφελος τούτων, καί μεταπίπτει τοιου
τοτρόπως είς είδος τι δουλοπαροικίας. Αυτή είναι ή φοβερω- 
τέρα αιτία τοΰ άποργανίσμοϋ τών «μιρ» έν τή Ρωσσιχή έπι
κρατεία.

ΤΕΛΗΝΙΑΚΑ.

Ό χατά τδ παρελθόν έτος ψηφισθείς άπδ 1 5 Απριλίου ΩΙΑ' 
νόμος έτροποποίησε τδν τελωνιακδν δργανισμδν, ιδίως δσον 
αφορά τήν έν ταϊς ίδιωτιχαϊς άποθήκαις άποταμίευσιν, μερι- 
μνήσας καί έπ’ άλλων τινων κατόπιν. Ό περί άποταμιεύ- 
σεως θεσμός ανάγεται είς ζωτικά τοΰ έμπορίου συμφέροντα. 
Καί δύνανται τά έμπορεύματα, όπισθεν αύτοΰ δχυρούμενα, 
νά διαβαίνωσι τά δρια τών επικρατειών χωρίς νά έπιφορτί- 
ζωνται δι’ άλλεπαλλήλων φορολογιών. Ύπάρχουσιν έν Έλ
λάδι πολλαί παραθαλάσσιαι πόλεις έχουσαι τδ πλεονέκτημα 
τής άποταμιεύσεως. Ό νόμος άφίνει τήν σύστασιν αύτών 
είς τήν κρίσιν έκάστοτε τής κυβερνήσεως. Τά έν τοϊς άποτα- 
μιευτικοϊς καταστήμασι έναποτιθέμενα έμπορεύματα είναι 
έλεύθερα τέλους εισαγωγής, δύνανται δέ νά έξαχθώσι έκτός 

τοΰ κράτους χωρίς νά ΰποβληθώσι είς δικαίωμα έξαγωγής. 
Διαφέρει τδ δικαίωμα τδ δποϊον πληρόνουσι τά έμπορεύματα 
ταΰτα είς τά άποταμιευτιχά καταστήματα χάριν τής τοιαύ
της εύκολίας.

Κατά τδ άρθρον 1 τοΰ ύπ’ δψιν νόμου διά τήν κατά τδ 
άρθρον 65 τοΰ περί δργανισμοΰ τών τελωνείων νομού τοϋ 
έτους 1843 άποταμίευσιν έν ίδιωτιχαϊς άποθήκαις τών έμ
πορευμάτων δφείλει ό αποταμιευτής νά δώση αξιόχρεων έγ- 
γυητήν διά τά τελωνιακά τέλη και άλλα δικαιώματα. ΊΙ 
έγγύησις αύτη θέλει συντάττεσθαι ένώπιον τοΰ τελώνου καί 
τοΰ έπιστάτου τής διαμετακομίσεως, θεωρεϊσθαι διά τής υπο
γραφής άμφοτέρων, καί καταχωρίζεσθαι κατ’ αύ'ξοντα αριθ
μόν ύπδ τοΰ τελώνου έν βιβλίφ έπί τούτω κρατουμένω παρ’ 
αύτοΰ, ήριθμημένφ καί μονογραφημένα) παρά τοΰ αρμοδίου 
τμηματάρχου τοΰ Ύπουργείου τών Οικονομικών σημειοΰται 
δ’ έπ’ αύτής ό αριθμός, ύφ’ δν κατεχωρίσθη, καθώς καί δ τής 
σχετικής άποταμιεύσεως, είς ήν έπίσης σημειοΰται δ τής έγ
γυήσεως. Όμοια έγγύησις θέλει δίδοσθαι καί διά τά κατά τδ 
άρθρον 70 περιερχόμενα δι’ άναγνωρίσεως είς τρίτους έμπο
ρεύματα, έν ίδιωτιχαϊς άποθήκαις άποτεθηκευμένα, ένεργεϊσθαι 
δέ τά λοιπά χατά τά άνωτέρω. Τάς έγγυήσεες ταύτας θέλει 
κρατεί δ τελώνης μέχρι τής κατά τά νενομοθετημένα έζοφλή- 
σεως τής άποταμιεύσεως. Τότε αί μέν έγγυήσεις έπιστρέφον- 
ται, βεβαιοϋται δέ τοΰτο διά πράζεως έν τώ βιβλίω τών έγ- 
γυήσεων ύπογραφησομένης παρά τοΰ δόντος αύτήν, τοΰ τε
λώνου καί τοΰ έπιστάτου τής διαμετακομίσεως.

Κατά τδ άρθρ. 2, πασα αϊτησις άποταμιεύσεως, άναγνω
ρίσεως, άναλώσεως καί άποστολής είς τε τδ έσωτεριχδν καί 
έξωτερικόν πρέπει νά παρουσιάζηται κατά πρώτον είς τδν τε
λώνην, οστις δφείλει νά θεωρή αύτήν διά τής υπογραφής του, 
νά τήν παραδίδη δέ ειτα είς τδν έπιστάτην τής διαμετακομί- 
σεως διά τά περαιτέρω. Αΐ περί άναγνωρίσεων όμως αιτήσεις 
πρέπει νά ύπογράφωνται παρά τε τοΰ πωλητοϋ καί τοϋ άγο- 
ραστοΰ ένώπιον τοϋ τελώνου καί τοϋ έπιστάτου τής διαμετα- 
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κομισεως. Τής ύποχρεώσεως ταύτης απαλλάσσονται δ'τε 
πωλητής καϊ ό αγοραστής, μόνον έάν έχωσι προγνωστοποιή- 
σει είς τον τελώνην τήν υπογραφήν των St’ έγκυκλίου έπι- 
στολής των.

Κατά τό άρθρ. 3, ή κατά τήν 2αν § τοϋ άρθρου 79 τοϋ 
περ’ι όργανισμοϋ τών Τελωνείων Νόμου τοΰ έτους 1843 φορ
τωτική θέλει Οεωρεΐσθαι και ύπό τοϋ προϊσταμένου τής λιμε
νικής άρχής και τοΰ επιτετραμμένου τήν είσπραξιν τών δη
μοτικών φόρων.

Κατά τό άρθρ. 4, ό επιστάτης τής διαμετακομίσεως οφεί
λει νά έπιθεωρή άπαξ τουλάχιστον τής έβδομάδος τά έν ταΐς 
ίδιωτικαϊς άποθήκαις άποτεταμιευμένα έμπορεύματα, και έξε- 
τάζει έάν είναι σώα κατ’ είδος και ποσόν. Έν περιπτώσει έλ- 
λείψεως τοΰ ποσοΰ ή μεταβολής τοΰ είδους, θέλει συντάττει 
και παραδίδει αμέσως είς τόν τελώνην πρωτόκολλον, δπως 
ένεργώνται τά ύπό τοϋ κατωτέρω άρθρου 5 οριζόμενα. Έάν 
μέχρι τής έσπέρας τής τελευταίας ήμέρας τής έβδομάδος ού
δέν άναφέρη ό έπιστάτης τής διαμετακομίσεως είς τόν τελώ
νην περί τής ύπ’ αΰτοΰ γενομένης έπισκέψεως τών ιδιωτικών 
αποθηκών, οφείλει ούτος τήν μεθεπομένην τό βραδύτερον ήμέ- 
ραν νά έπισκεφθή αύτάς και ένεργήση κατά τά άνωτέρω. Ό 
παραλιπών νά έκτελέση ταϋτα τιμωρείται τό πρώτον διά 
πειθαρχικού προστίμου δραχ. 50 - 100, έν ύποτροπή δέ απο
βάλλεται καί τής ύπηρεσίας.

Κατά τό άρθρ. 5 διά πάσαν έλάττωσιν τοϋ ποσοΰ ή με
ταβολήν τοΰ είδους τών έν ίδιωτικαϊς άποθήκαις ύπό διαμε
τακόμιση/ διατελούντων έμπορευμάτων, έπιβάλλεται είς τόν 
αποταμιευτήν ή τοΰ λαθρεμπορίου ποινή τοΰ όκταπλοϋ τέ
λους· βεβαιοΰται δέ ή διαφορά διά τοϋ κατά τό άνωτέρω 4ον 
άρθρον πρωτοκόλλου και έκδικάζεται ή πράξις κατά τά περί 
λαθρεμπορίας καί παραβάσεων τών τελωνιακών διατάξεων 
νενομισμένα. Καταδιώκεται δέ συνάμα ό άποταμιευτής έπι 
τώ έγκλήματι τής ύπεξαιρέσεως.

Β·)—Ώς πρός τά λοιπά θέματα, κατά τό άρθρον 6, 

όταν μεταξύ τών κατά τό άρθρον 95 τοϋ περί όργανισμοϋ 
τών Τελωνείων νόμου άζητήτων, εύρισκομένων έν ταΐς άπο
θήκαις τοϋ Τελωνείου, ύπάρχουσι δείγματα ή είδη εύτελοΰς 
άξίας, ή άχρηστα ενεκεν βλάβης καταστάντα, βεβαιοϋται 
τοϋτο διά λεπτομερούς καϊ ήτιολογημένου πρωτοκόλλου, 
ύπογραφησομένου παρά τοϋ τελώνου, τοϋ έλεγκτοϋ, τοϋ 
έπιστάτου τής διαμετακομίσεως και τοΰ λιμενάρχου, μεθ’ δ 
κσταστρέφονται, έξοφλουμένου τοϋ σχετικοϋ πρωτοκόλλου 
άζητήτων. Έάν δέ πρόκειται καϊ περϊ βρωσίμων ειδών, θέ
λει βέβαιοί τήν αχρηστίαν έν τώ ιδίω προτοκόλλω καϊ δ ια
τρός τοϋ Υγειονομείου, ή έν έλλείψει τοιούτου, εις τών έπι- 
στημόνων ιατρών τής πόλεως. — Κατά τό άρθρ. 7 τά ίσχύ- 
οντα νϋν άποταμιευτικά δικαιώματα θέλουσιν ύπολογιζεσθαι 
καϊ είσπράττεσθαι έπϊ τή βάσει τοϋ εισαγωγικού τέλους, λο- 
γιζομένου έν τή περιπτώσει ταύτη ώς τοϋ δεκάτου τής άξίας 
τών έμπορευμάτων. — Κατά τό άρθρ. 8 ή κατά τό άρθρον 
114 τοϋ περϊ όργανισμοϋ τών τελωνείων νόμου αμοιβή (διά 
τάς καταμηνύσεις τών λαθρεμπορίων καϊ άλλων παραβάσεων 
τών τελωνιακών κανονισμών ή καταχρήσεων υπαλλήλων) 
βρίζεται εις τό ήμισυ τής έπιβαλλομένης ποινής. Τής άμοι- 
βής ταύτης δέν δικαιούνται οί τελώναι, οί έλεγκταϊ τών 
Τελωνείων καϊ πας προϊστάμενος τελωνιακής Άρχής. — Κατά 
τό άρθρ. 9, άκυροϋται τό άπό 4 Απριλίου 1834 Β. Διά
ταγμα περϊ άτελείας τών είσαγομένων ύπό τών μετανα- 
στευόντων είς τήν Ελλάδα. — Κατά τό άρθρ. 10, ή κατά 
τό άρθρον 2 τοΰ ΧΙΣΤ'. άπό 13 ’Ιουνίου 1 87 7 Νόμου ύπο- 
χρέωσις τών πλοιάρχων καταργεΐται. Όφείλουσιν δμως ούτοι 
νά παραδίδωσι τό κατά τό άρθρον 13 τοΰ περϊ όργανισμοϋ 
τών Τελωνείων νόμου δηλωτικόν συγχρόνως μετά τής υγειο
νομικής πιστοποιήσεως καϊ πρό τής έλευθέρας κοινωνίας αύ
τών. — Κατά τό άρθρ. 11, ή κατά τήν § β'. τοΰ άρθρου 1 
τοϋ ΧΙΖ'. άπό 13 Ιουνίου 1877 έτέρου Νόμου δίμηνος δοκι
μασία δέν έπιτρέπεται νά γίνεται έν τω Τελωνείω Αθηνών.
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Ό χατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1880 ’Ισολογισμός τής ΈΟν. 
Τραπέζης έν συγχρίσει προς τον τοϋ προηγουμένου μηνός συ
νοψίζεται ώς έξής·

*'· 'ErtpTtittK0r
Μεταλλικόν καί συνάλλαγμα ίπ1 το3 

έξωτερικοϋ........................................
Γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης. . . . 
Δάνειον πρδς τήν Κυβέρνησιν ίπ' ά- 

ναγκαστική κυκλοφορία..............
Χρεώγραφα Κυβερνήσεως................
Προεξοφλήσεις.....................................
’Ανοικτοί λ]μο1, δάνεια επί ύποθή- 

*?» χρεωλυτικά κλπ....................
Διάφορα ·..

Όλον

■>0 ΝβρΙοο 51 ΛβρΙού

26,284,089 20,951,383
1,487,948 29,400

25,142,658 39,954,861
19,219,860 19,257,636
29,720,960 29,066,589

44,334,534 42,697,783
2,529,394 4,883,557

148,719,443 156,841,209

Β · Π αθητιχύ?
Κυκλοφορία τραπεζ. γραμματίων.· 
Καταθέσεις έντοκοι καί άτοκοι· . . 
Παρακαταθήκαι...................................
ΈπιταγαΙ πρός πληρωμήν..............
Διάφορα................................................
Κεφάλαιον τακτικόν καί άποθεματ.

Όλον........................................

50 ΝβρΙου

64,159,806
51,663,800

86,337
329,619

1,849,881 
30,630,000

148,719,443

51 Λβρίοο

65,289,800
54,458,300

78,422
350,854

6,033,833
30,630,000

156,841,209

Εκ της συγκρίσεως του ’Ισολογισμού τής ΈΟν. Τραπέζτς 
μεταξύ τής 30 Νβρίου χαι 31 Δβρίου 1880 προκύπτει κατά 
την 31 Δβριου αύξησις μέν, τοϋ πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’ 
αναγκαστική των τραπεζικών γραμματίων κυκλοοορία δα

νείου κατά δραχ. 14,812,203, τών εξωτερικών λογαριασμών, 
ήτοι μεταλλικού διαθεσίμου έν δψει, χατά δραχ. 5,280,644, 
τών διατεθέντων ύπό τής ΈΟν. Τραπέζης εις δάνεια κεφα
λαίων της χατά δραχ. 229,628, τών έν κυκλοφορία τραπε
ζικών γραμματίων κατά δραχ. 1,129,994, τών έντοκων 
παρά τή Τραπέζη καταθέσεων κατα δρ 3,508,391. Έλάτ- 
τωσις δέ, τοΰ μεταλλικού κατά δραχ. 10,601,714, και τών 
προεξοφλήσεων, ανοικτών λογαριασμών κλπ. δανείων κατά 
δραχ. 2,482,974. Έν γένει δέ τό ένεργητικόν καί παθητικόν 
τής Εθνικής Τραπέζης ηύξησεν έντός τοϋ Δεκεμβρίου κατά 
δραχ. 8,121,766, άναβιβασΟέν είς δραχ. 156,841,209 (α).

Ή έλάττωσις τοϋ μεταλλικού άναβιβάζεται είς δραχ. 17, 
000,000 περίπου, διότι έντός τοΰ μηνός Δεκεμβρίου ή Τρά
πεζα είσέπραξεν έκ τής Βας δόσεως τοϋ δανείου τών 60 έκα
τομμυρίων πλέον τών 6,000,000 είς μεταλλικόν. Αί δέ έν-

(α) ’Εν τώ ίνεργητικώ ηΰξησαν, οί εξωτερικοί λ]σμοΙ μεταλλι
κόν διαθέσιμον ίν ό|ει κατά δραχ. 5,280,644—δάνειον πρδς τήν 
Κυβέρνησιν ίπ’ αναγκαστική τών τραπεζιτικών γραμματίων κυ
κλοφορία δραχ. 14,812,203 — δάνεια ίν γένει δραχ. 229,628— 
διάφορα δραχ. 2,401,336, ίν δλω δραχ. 22,723,811, ίμειώθη- 
σχν δέ, μεταλλικόν καί συναλλάγματα επί τοϋ έξωτερικοϋ κατά 
δραχ. 10,613,350—γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης δραχ. 1,458, 
548—προεξοφλήσεις, άνοικτοί λ]σμοί καί δάνεια ίν γένει 2,482, 
974—απαιτήσεις έπισφαλεΐς 47.173, ίν δλω δραχ. 14,602,045 
καί επομένως διαφορά επί πλέον ίκ δραχ. 8,121,766.

’Εν δέ τώ παθητικώ ηυξησαν, τά εν κυκλοφορία τραπεζικά 
γραμμάτια κατά δραχ. 1,129,994 —ίπιταγαι πρός πληρωμήν 
δραχ. 21,235—μερίσματα πληρωτέα 2,081,428 —καταθέσεις 
έντοκοι καί ταμιευτηρίου 3,508,391.— Παρακαταθήκαι ’Υπουρ
γείου Οικονομικών 3,288,21 3,ίν δλω δραχ. 10,029,261, ίμειώ- 
θησαν δέ, καταθέσεις άνευ τόκου κατά δραχ. 713,891 —προεξο- 
φλήματα 902,914—διάφορα δρ. 290,690 ίν δλω δρ. 1,907,495 
και έπομένως διαφορά ίπΐ πλέον, δπως εν τφ ενεργητικά» δραχ. 
8,121,766.
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τοχ« nap' αύτή καταθέσεις έν αίς καταλογίζεται καί τό δά
νειον τών 60 εκατομμυρίων, ηΰξησαν χατά δραχ. 6,789,043, 
αλλ’ έκ τής μερίδας ταύτης δ?αχ 3,288,21 3 μετηνέχθησαν 
είς ίδιαν μερίδα ύπό τόν τίτλον «Παρακαταθήκαι ύπουργείου 
Οικονομικών», είς ήν έγγράφονται αί έξ εισπράξεων δημο
τών έσόδων καταθέσεις διά τόκους και χρεωλύσια τοϋ δη
μοσίου χρε'ους.

Δυνάμει τής τελευταίας περί δανείου έκ δραχ. 52,000,000 
συμβάσεως ή Κυβέρνησις έλαβεν έχ τής ’Εθνικής Τραπέζης 
έντός τοϋ Δεκεμβρίου δραχ. 14,812,203, μετά δέ τών κατά 
τον Δβριον ληφθεισών δραχ. 2,600,000, δραχ. 17,212,203, 
έξ ων είς μεταλλικόν δραχ. 10,695,066, είς τραπεζικά δέ 
γραμματέα δρ. 6,717,137. "Ωστε έκ τών 52 έκατομμυρίων 
ύπελείφθησαν δραχ. 34,587,797, έξ ών είς μεταλλικόν δραχ. 
14,304,934 είς τραπεζικά δέ γραμμάτια δραχ. 20,282,863. 
Επειδή δέ κατά τήν είρημένην σύμβασιν τό ποσόν τών γραμ
ματίων, ατινα δύναται νά θέσή είς κυκλοφορίαν ή’Εθνική 
Τράπεζα, δέν δύναται νά ύπερβή τό τριπλάσιον τοΰ έν τοϊς 
ταμείοις της ή τοΰ πρός τήν Κυβέρνησιν δανεισθέντος μεταλ
λικού της, πλέον τοΰ είς τραπεζικά γραμμάτια χρέους τής 
Κυβερνήσεως, ή Τράπεζα ήδύνατο νά εχη είς κυκλοφορίαν 
τραπεζικά γραμμάτια α) τό τριπλάσιον τοϋ μεταλλικοΰ της 
έκ δραχ. 13,884,259 ήτοι δραχ. 41,652,777, β) τό τριπλά
σιον του είς μεταλλικόν χορηγηθέντος πρός τήν Κυβέρνησιν 
δανείου έκ δραχ. 10,095,066, ήτοι δραχ. 32,085,198 καί 
γ) ποσόν ίσον πρός τό είς τραπεζικά γραμμάτια δάνειον προς 
τήν Κυβέρνησιν ήτοι δραχ. 29,259,794, έν δλω δρ. 102, 
98/,/69, μεϊον δέ τών ατόκων παρά τή Τραπέζη καταθέ
σεων έκ δραχ. 4,991,084 δραχ. 98,006*,685,  άπέναντι τών 
οποιων^έθηκεν εις κυκλοφορίαν γραμμάτια δραχ. 65,289,800, 
ώστε ειχεν ή Τράπεζα διαθέσιμα κεφάλαια είς τραπεζικά 
γραμμάτια κατά τήν 31 Δεκεμβρίου έκ δραχ. 32,716,885.

Ένώ έντός τοΰ Δεκεμβρίου ή ’Εθνική Τράπεζα έδωκεν είς 
την Κυβέρνησιν δραχ. 14,812,203, τό ποσόν τών έν κυκλο

φορία τραπεζικών γραμματίων ηύξησε μόνον κατά δραχ. 1, 
129, 994, ώστε πλήν τοΰ μεταλλικοΰ τό ύπόλοιπον συνε- 
πληρώθη έκ τών έντοκων παρ’ αύτή καταθέσεων καί έκ κε
φαλαίων της άλλων, άποσυρθέντων τής άλλης κυκλοφορίας 
καί μετατραπέντων είς δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν. Ή έν
τός δέ τοΰ μηνός Δεκεμβρίου προσθήκη είς τήν κυκλοφορίαν 
τοΰ άνωτέρω ποσοΰ τών τραπεζικών γραμματίων ούδεμώς 
έπηύξησε ιήν ύποτίμησιν αύτών σχετικώς πρός τά μεταλ
λικά νομίσματα. Έξ έναντίας ή τιμή των έβελτιώθη μικρόν, 
διότι κατά μέν τήν 30 Νοεμβρίου τό είκοσάφραγκον έτιμάτο 
άντί δραχ. 23.80 κατά δέ τήν 31 Δεκεμβρίου άντί δραχ. 
23.65. Άλλ’ έάν ληφθή ύπ’ δψιν οτι έντός τοΰ Δεκεμβρίου 
ή προσφορά τοΰ μεταλλικοΰ ηΰξησε κατά δραχ. 1 7 έκατομ
μύρια, θεραπεύσασα άπάσας τής Κυβερνήσεως τάς άνάγκας 
αποστολής μεταλλικοΰ είς τό έξωτερικόν, έάν μή καί τοΰ 
έμπορίου, θέλει εύρεθή δ λόγος τής μή περαιτέρας ύποτιμή- 
σεως τών τραπέζικών γραμματίων. Ένόσφ δέ διά τών δα
νείων τής Κυβερνήσεως προστίθεται είς τήν έσωτερικήν κυ
κλοφορίαν μεταλλικόν ή περιορίζεται ή ζήτησις τοιούτου διά 
τό έξωτερικόν ή ύποτίμησις τών τραπεζικών γραμματίων 
αναστέλλεται μέχρι τής στειρεύσεως τών πηγών τούτων.

Κατά κανόνα τό ποσόν τών έν κυκλοφορία τραπεζικών 
γραμματίων πρέπει νά ήνε ίσον πρός τό χρηματικόν ποσόν, 
δπερ απαιτείται διά τήν έσωτερικήν τοΰ τόπου ληψοδοσίαν, ή 
μάλλον πρός τό ποσόν, δπερ ή κοινωνία δύναται νά τηρή, 
μεταβιβάζουσα αύτό άπό χειρός είς χεΐρα, χωρίς νά έχη άνάγ
κην ν’ άνταλλάξη αύτό διά μεταλλικοΰ πρός τόν σκοπόν με
ταφοράς έμπορευμάτων έκ τοϋ έξωτερικοϋ ή πληρωμής χρεών 
πρός αύτό. Έάν δέ τό ποσόν τοΰτο αύξήση, τά τραπεζικά 
γραμμάτια θέλουν ύποτιμηθή. Άλλά τό ποσόν, δπερ ή κοι
νωνία δύναται νά τηρή δέν είναι άμετάβλητον, έάν δέ ό άν- 
ταλλάσσων διά τραπεζικών γραμματίων μεταλλικόν ή έμπο
ρεύματα, προσδοκών τήν βελτίωσιν τής τιμής τών τραπεζι
κών γραμματίων ή δι’ έτερον τινα λόγον, δια τηρή αύτά έν 



554 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΪΟΝ. 555

τώ ταμείφ του, τότε προσθήκη είς τήν κυκλοφορίαν τραπεζι
κών γραμματίων πράγματι δέν υπάρχει, διότι τοϋτο είναι 
ταύτόν τώ τηρεϊν τά τραπεζικά γραμμάτια έν τοϊς ταμείοις 
τής ’Εθνικής Τραπέζης και μή Οέτειν αύτά είς κυκλοφορίαν. 
Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει ύποτίμησις τών τραπεζικών γραμ
ματίων δέν επέρχεται. Έκ τών προβλέψεων έπομένως τών 
τραπεζιτών καϊ τοϋ έμπορίου, αϊτινες αύξάνουσιν ή μειοϋσι 
τήν προσφοράν ή τήν ζήτησιν μεταξύ τοΰ μεταλλικού και 
τών τραπεζικών γραμματίων καϊ εκ τής άναπτύξεως τών 
συναλλαγών, ήτις εύρύνει τον κύκλον τών τραπεζικών γραμ
ματίων, ή άξία αυτών σχετικώς πρδς τήν τοΰ μετα)ιλικοϋ 
επηρεάζεται. "Αλλως τε διά μαθηματικής ακρίβειας ήθελε 
προσδιορίζεσθαι ή άξία τών τραπεζικών γραμματίων έκ τοϋ 
έν κυκλοφορία ποσοΰ αύτών, καϊ ήθελεν άνευ προσθήκης ή 
άφαιρέσεως μένει αμετάβλητος.

Κατά τον Δεκέμβριον ή Εθνική Τράπεζα διέθεσε τοκοφό- 
ρως κεφάλαιά της έκ δραχ. 229,628, άπέσυρε δέ τοιαϋτα 
άπό προεξοφλήσεις κ.λ.π. δάνεια έκ δραχ. 2,482,974· καϊ 
έδανείσθη έπϊ τόκφ δραχ. 6,789,043, ώστε θέλει ζημιοϋσθαι 
τούς τόκους έπϊ δραχ. 9,042,398 μέχρι διαθέσεως τοΰ ποσοΰ 
τούτου, δπερ, προστιθέμενον είς τά διαθετέα κεφάλαια τής 
’Εθνικής Τραπέζης, άτινα κατά τάς έπϊ τής καταστάσεως 
τοΰ μηνός Νοεμβρίου παρατηρήσεις έν τή Οικονομική Επι
θεωρήσει (φυλλάδιον 95 'Ιανουάριου ε. ε) άνήρχοντο είς δραχ. 
7,998,819, αναβιβάζει τό ποσόν τών διαθεσίμων κεφαλαίων 
της, σχετικώς πρός τήν κατάστασιν τής 31 Μαρτίου 1880, 
ήν έλάβαμεν ώς άφετηρίαν, είς δραχ. 17,041,208.

Έν τω προηγουμένω τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως φυλ
λαδίω (άριθ. 95) πραγματευόμενοι τό μέρισμα τής Έθνικής 
Τραπέζης διά τήν Βαν έξαμηνίαν 1880, παρετηρήσαμεν, δτι 
τοϋτο ήθελεν εισθαι κατά δραχ. 21,50 περίπου μικρότερου 
τοϋ κατά τήν Βαν έξαμηνίαν τοϋ έτους 1879 διανεμηθέντος. 
’Επειδή δέ τό μέρισμα τοϋτο ώρίσθη είς δραχ. 116, ήτοι άνώ
τερον τών ύπολογισμών μας κατά δραχ. 13,50, έξετάζομεν

έάν καϊ ποϋ οί υπολογισμοί ήμών άπεδείχθησαν έσφαλμένοι.

ΖημΙαι
α) 'ϊπελογίσαμεν τά προεξοφλήματα 

εις δραχ. 1,262,062, άλλά ταϋτα άνήλ- 
θον είς δραχ. 1,281,511, ώστε προστί
θενται εις τά κέρδη.............................

β) Τούς πληρωθέντας διά τάς έντοκους 
παρά τή ’Εθνική Τραπέζη καταθέσεις τό
κους ύπελογίσαμεν είς δραχ. 1,143,299, 
άλλ’ έπληρώθησαν δραχ. 1,230,407, 
ώστε προστίθενται είς τάς ζημίας . . 87,108

Ώς πρός τούς τόκους τών έντοκων κα
ταθέσεων έγράφομεν οτι «κατ’ άναλογίαν 
καϊ οί πληρωθησόμενοι τόκοι θέλουσι ά- 
ναβιβασθή είς δραχ. 1,233,000 μολα
ταύτα περιορίζομεν τήν αύξησιν, τήν 
προστεθησομένην είς τό άνωτέρω ποσόν, 
ώς μειοϋσαν τά κέρδη, είς δραχ. 250, 
000». Έπομένως ό 'Ισολογισμός τής 
31 Δεκεμβρίου άπέδειξε μέν ορθόν τόν 
υπολογισμόν μας, διότι οί πληρωθέντες 
τόκοι άνήλθον είς δραχ. 1,230,407 διέ- 
ψευσεν όμως τήν κατά δραχ. 87,000 
αύθαίρετον μείωσιν αυτών.

γ) Ή διαφορά τών έπισφαλών άπαι- 
τήσεων μεταξύ τής 31 Δεκεμβρίου 1879 
καϊ 31 Δεκεμβρίου 1880 έσημειώθη είς 
δραχ. 33,533, ένω άνήλθεν είς δραχ. 
63,268, ώστε προστίθενται είς τάς ζη
μίας........................................................... 29,735

δ) Ό έπϊ τών κερδών φόρος έσημειώθη 
έπϊ πλέον κατά δραχ. 25,000 άντι δρ.

19,452

είς μεταφοράν 116,843 19,452
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ΚίρΛη
19,452
8,130

ΖημΙαι 
Ιχ μεταφοράς 116,843 

16,870 ώστε προστίθενται είς τά ζέρδη
ε) Αί έχ τόκων τών ανοιχτών λ]σμών 

χαι λοιπών δανείων εισπράξεις έσημειώ- 
ηθσαν έπι πλέον χατά δραχ. 270,000 
άντί δραχ. 201,125, ώστε προστίθεν
ται είς τάς ζημίας............................... 68,875

ς·) Μεταξύ τών διαφόρων κερδών καί 
τών έπί πλέον κατά τήν Βαν έξαμηνίαν 
τοϋ 1880 πληρωθέντων έξόδων διαχει- 
ρίσεως χλπ. προκύπτει διαφορά κερδών, 
προστιθέμενη είς αύτά.............................. 67,207

Όλικά ποσά.................................... 185,718 94,789
Άφαιρουμένων τών κερδών . . . 94,789

Προκύπτει ζημία.............................. 90,929
Προστιθεμένου δέ καί τοϋ έν τω προη- 

γουμένω φυλλαδίφ σημειωθέντος ποσοΰ 387,135

Ή μείωσις τών κερδών, ή ή αύξησις 
τών ζημιών άναβιβάζεται είς δραχ. . . 478,064,αί'τινεςέπί
18 χιλ. μετοχών άναλογοΰσι προς δραχ. 26, ύποβιβαζούσας 
τό διανεμητέον μέρισμα είς δραχ. 98.

Έν τούτοις, ώς έρρέθη, ή Τράπεζα διένειμε μέρισμα τοϊς με- 
τόχοις πρός δραχ. 116 κατά μετοχήν, ήτοι κατά δραχ. 18 
πλέον τών άνωτέρω υπολογισμών, οΐτινες είσιν έξαγόμενον 
τής συγκρίσεως τών δημοσιευθέντων Ισολογισμών. Ή δια
νομή βμως τοϋ άνωτέρου μερίσματος κατωρθώθη κατά τόν 
έξής τρόπον.

α) Έχ τής Βας έξαμηνίας τοϋ 1879 μετηνέχθη 
είς τήν Αην τοϋ 1880 ύπόλοιπον επισφαλών ά- 
παιτήσεων έκ δραχ. 37,118 ένω έκ τής Βας τοΰ 
1880 μετηνέχθη είς τήν Αην τοϋ 1881 ύπόλοιπον

έπισφαλών απαιτήσεων έκ δραχ· 149,633, έπομέ
νως έκ τής μή άποσβέσεως έπισφαλών απαιτήσεων 
προσετέθησαν είς τά χέρδη........................................112,515

β) Προεξοφλήματα έκ τής Βας έξαμηνίας τοΰ 
1879 μετηνέχθησαν είς τήν Αην τοϋ 1880 δραχ. 
244,703. Ένώ έκ τής Βας τοΰ 1880 είς τήν Αην 
τοΰ 1881 δραχ. 189,148 καί έπομένως προσετέ
θησαν είς τά κέρδη ........ 55,555

γ) Κέρδη έκ τής Βας έξαμηνίας τοϋ 1879 
μετηνέχθησαν είς τήν Αην τοϋ 1880 δραχ. 153, 
844, ένώ έκ τής Βας τοΰ 1880 μετηνέχθησαν είς 
τήν Αην τοΰ 1881 δραχ. 2,347 καί έπομένως προ
σετέθησαν είς τά κέρδη.............................................151,497

δ) Έκ τής μερίδος «Καταστήματα Τραπέζης» 
άπεσβέσθησαν τήν Βαν έξαμηνίαν τοΰ 1879 δραχ. 
10,348 τήν δε Βαν τοΰ 1880 δραχ. 2,1 53, ώστε 
προσετέθησαν είς τά κέρδη................................... 8,195

Έπί τής μερίδος ταύτης παρατηρεΐται αύξησις 
άπό τής Αης έξαμηνίας τοΰ 1874· καθ’ ήν ήτο 
χρεωμένη μέ δραχ. 568,940, μέχρι τής Βας έξα
μηνίας τοΰ 1880, καθ’ ήν ή χρέωσις άνεβιβάσθη 
είς δραχ. 1,290,888, κατά δραχ. 721,948 ήτοι 

υπερεδιπλασιάσθη.
Τό δλον τών μή άποσβεσθεισών ζημιών, ή τών 

μή μετενεχθέντων είς τήν Αην έξαμηνίαν τοΰ 188 1 
κερδών...................................................................... 327,762
αϊτινες έπί τών 18 χιλιάδων μετοχών, άναλογοΰσι πρός δρ. 
18, προβιβαζούσας τό μέρισμα άπό δραχ. 98, οσαι έδει νά 
διενεμηθώσιν, είς δραχ. 116.

Δημοσιεύοντες άπό τούς μηνός Μαρτίαυ π. ε. έν τή Οικο
νομική Επιθεωρήσει τούς Ισολογισμούς τής Εθνικής Τραπέζης 
κατά μήνα, παρετηρήσαμεν εύθύς άπό τής ένάρξεως τής έκ- 
τελέσεως, τοϋ άπό 18 ’Απριλίου π. ε. νόμου περί δανείου έξ 
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21,000,000 φράγκων πρός αρσιν τής αναγκαστικής κυκλο
φορίας (φυλλάδιον 88 ’Ιουνίου 1880) οτι, «Έάν δέ ή’Εθνική 
Τράπεζα, όπως διατηρήση τήν άζίαν τών γραμματίων της, 
εξακολούθηση νά μην αύξήση τό έν κυκλοφορία ποσόν αύτών 
μέχρι τέλους Δεκεμβρίου ε. ε. ή ζημία αύτής έπϊ 7· άπό τοϋ 
Μαίου μήνας θέλει άναβιβασθή είς δραχ. 341,439» ή ζημία 
δ’ αυτή υπερέβη τούς υπολογισμούς μας άναβάσα είς δραχ. 
478,064.

Άνερευνώντες καϊ νϋν τούς λόγους, ών ένεκεν ή ’Εθνική 
Τράπεζα έ'στερξε νά ύποστή τήν σημαντικήν ταύτην ζημίαν, 
εΰρίσκομεν, δτι τοιοΰτοι δύνανται νά ώσιν οί έξής. Ή οτι δέν 
έζητοϋντο κεφάλαια έκ τής Τραπέζης καϊ διά τοΰτο έτήρει 
αυτά διαθέσιμα, ή οτι μέ ζημίαν της ήθελε νά διατηρήση 
τήν άξίαν τών τραπεζικών γραμματίων καϊ διά τοΰτο δανεί- 
ζουσα τήν Κυβέρνησιν έπϊ τόκω 1 τοϊς °/0 περιόριζε τά δά
νειά της πρός τό έμπόριον, τήν βιομηχανίαν καϊ τήν γεωρ
γίαν, έξ ών εΐσέπραττε τόκον 8 τοϊς °/0, ή οτι, διά νά ευρεθή 
ή Τράπεζα έτοιμη εις τήν αρσιν τής άναγκαστικής κυκλο
φορίας κατά τήν 1 ’Ιανουάριου ε. ε. δέν έ'θετεν εις κυκλοφο
ρίαν ποσόν άνώτερον τραπεζικών γραμματίων, διότι άμέσως 
κατά τήν αρσιν τής άναγκαστικής κυκλοφορίας ήθελε ζη- 
τηθή ΰπό τών κομιστών τών τραπεζικών γραμματίων ή έξαρ- 
γύρωσις τοΰ πλεονάζοντος ποσοΰ καϊ ήθελε πιθανώς έπέλθει 
κλονισμός τις.

Ό πρώτος λόγος δέν φαίνεται ισχυρός, διότι, άν ή Τρά
πεζα παρετήρει έλλειψιν ζητήσεως κεφαλαίων, ήθελε κατα
φύγει εις τό μέσον τοϋ περιορισμού τοΰ τόκου μέχρις ού έξαν- 
τλήση τά διαθέσιμα κεφάλαιά της. Ό δεύτερος λόγος δέν 
φαίνεται έπίσης ισχυρός, διότι δέν εινε μέτρον συνετόν ούδ’ 
έφιχτόν διά τήν Τράπεζαν ν’ άναδέχηται αυτή τάς συνέπειας 
τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, περιορίζουσα συνάμα τάς πι
στώσεις τών πελατών της. Υπολείπεται έπομένως δ τελευ
ταίος λόγος, άλλ’ ήδύνατο ή Εθνική Τράπεζα, άφοΰ ή Κυ- 
βέρνησις διά τοϋ νόμου περϊ δανείου έξ 21,000,000 έσκόπει 

τήν αρσιν τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, νά ύποδείξη αύτή, 
δτι ή πρδς τοΰτο άγουσα ήτο ό περιορισμός τοΰ έπ’ άναγ
καστική κυκλοφορία τών τραπεζικών γραμματίων δανείου 
πρός τήν Κυβέρνησιν καϊ ούχί ή κατά 12 έκατομμύρια αυξη- 
σις αύτοΰ,'διά νά έξοφληθώσι τά έντοκα γραμμάτια τοΰ δη 
μοσίου, δπως πάλιν μετ’ δλίγους μήνας μετατραπώσιν είς 
ομολογίας τοϋ νέου δανείου. Όρθότερον ήθελεν είσθαι έάν 
ή Τράπεζα άνεδέχετο τήν βαθμιαίαν μετατροπήν τοΰ έπ’ 
άναγκαστική τών γραμματίων της δανείου πρός τήν Κυβέρ- 
νησιν, ήτοι καθ’ δσον τά αύξάνοντα έξ είσπράξεως έτέρων 
δανείων ή έντοκων καταθέσεων κεφάλαιά της έπέτρεπον τοΰ
το, ούτως δέ, έάν μή αί νεώτεραι τής Κυβερνήσεως άνάγκαι 
άνέτρεπον τούς τοιούτους υπολογισμούς, ήθέλομεν άνεπαισθή- 
τως μεταβή άπό τής αναγκαστικής κυκλοφορίας είς τήν άρ- 
σιν αύτής. Ούτε εινε δυνατόν νά πιστεύση τις, δτι ή Τράπεζα 
ΰπεχρεώθη νά ϋποκύψη εις πίεσιν έξασκηθείσαν κατ’ αύτής.

Ή ύπό τής Κυβερνήσεως έξάντλησις τών κεφαλαίων τής 
Εθνικής Τραπέζης διά τών δανείων, άτινα έξ αύτής λαμβά
νει, στερεί τό έμπόριον, τήν βιομηχανίαν καϊ αύτήν τήν γεωρ
γίαν τών πρδς συντήρησιν καϊ άνάπτυξιν αύτών μέσων, μό
νον δέ αί δλως έξαιρετικαϊ περιστάσεις, έν αϊς νΰν διατελοϋ- 
μεν, καθιστώσιν άνεκτά τά τοιαϋτα μέτρα. Διά νά πραγμα- 
τοποιηθώσι τά δάνεια τής Κυβερνήσεως διά κεφαλαίων έσω
τερικών, κεφάλαια ένασχολούμενα εις τδ έμπόριον, τήν βιο
μηχανίαν καϊ τήν γεωργίαν δέον νά μετατραπώσιν εις δάνεια 
πρός τήν Κυβέρνησιν, όπως καταστραφώσι, καταναλισκόμενα 
κατά τόν Δόκτορα Σμϊθ είς δαπάνας μή παραγωγικάς.

Δέν δύναται τις βεβαίως νά άρνηθή, δτι τά κεφάλαια είσί 
κοσμοπολιτικά, καϊ οτι τό έμπόριον καϊ ή βιομηχανία δύναν
ται νά έλκύσωσι καϊ έκ τοΰ έξωτερικοϋ κεφάλαια, πρδς άνα- 
πλήρωσιν τοΰ κενοΰ, δπερ ανοίγει ή μετατροπή τών κεφα
λαίων είς δάνεια πρδς τήν Κυβέρνησιν, τοΰτο δέ κατορθοϋται, 
διά τής άναπτύξεως τής πίστεως, διότι τά κεφάλαια ταξει- 
δεύουσι μόνον ένθα εύρίσκουσιν άσφάλειαν καϊ συμφέρον.
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Και ή Κυβέρνησις Οά ήδύνατο εύχερέστερον νά έπιτύχη 
δάνεια έν τώ έξωτερικφ, έάν ή σημαία τοΰ Κράτους,είς ήν ο', 
κεφαλαιούχοι άτενίζουσι καί ήτις καλείται προϋπολογι
σμό ς ή μάλλον απολογισμός τής χρήσεως δέν 
έπαρουσίαζε σταθερά έλλείμματα καταπληκτικά. Διότι ή 
βουλή περιορίζεται μόνον είς τό νά δίδη τή Κυβερνήσει τήν 
άδειαν νά δανειζηται, άποκρούει όμως πάν μέσον πρός πλη
ρωμήν τών δανείων, όπως μή πάθη ή δημοτικότης αυτής.

Άλλά τί θέλει συμβή, έάν, όπως οί άνθρωποι τοϋ παρόν
τος, ένψ άναδέχονται διά τών δανείων υποχρεώσεις είς βάρος 
τοϋ μέλλοντος, δημοκοποΰσι συνάμα, δτι άνεκούφισαν τόν 
λαόν έκ τής φορολογίας, καί οί άνθρωποι τοΰ προσεχούς ή τοϋ 
άπωτέρου μέλλοντος διακηρύξωσιν, 8τε δέν έννοοϋσι καί ού- 
τοι έν ούδεμία περιπτώσει νά φέρωσι τό Ίσοζύγιον μεταξύ 
τών έσόδων καί έξόδων δι’ αύξήσεως τών φόρων, άκολουθοϋν- 
τες τό πατριωτικόν παράδειγμα τών προκατόχων των ;

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.

ΕΛΛΗΝΟΡΛΜΟΥΝΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ιδιαιτέραν έχουσι σημασίαν έν τή γεωργική τοΰ κόσμου 
εύημερία αί μεταξύ τών έπικρατειών συνομολογούμεναι έκά- 
στοτε διεθνείς συμβάσεις. Είναι αύται δεσμοί τής αρμονίας, 
ητις αποτελεί ένα τών κυριωτέρων ορών τοϋ ανθρωπισμού. 
Διά τάς καθ’ ήμάς τύχας του, άποτελοΰσιν αί συμβάσεις αύ
ται κυριωτάτην τού πολιτισμού αποστολήν καί υπό τήν έπο- 
ψιν ταύτην καθώς καί τήν τής μελλούσης έκτυλίξεως τών 
ανατολικών έν γένει πραγμάτων, σπουδαιοτάτην ύπολαμβά- 
νομεν τήν τελευταίαν διά τοΰ ΥΑΣΤ' νόμου τής 5 ’Απριλίου 
1881 ψηφισθεϊσαν μεταξύ Ελλάδος καί Ρω|Λουνίας άπό 6

Άπριλίου 1880 σννθήκην. Τά κατ’ αύτήν έχουσιν ώς έξής:
1. Τά τε πλοία καί οί υπήκοοι τών δύο έπικρατειών θέ- 

λουσιν απολαύει άμοιβαίως πλήρους ελευθερίας πρός έμπόριον 
καί ναυτιλίαν κατά τε τάς πόλεις, τούς λιμένας, ποταμούς 
καί πάσαν χώραν αυτών, ών ή είσοδος επιτρέπεται σήμερον 
ή θέλει έπιτραπή έν τψ μέλλοντι είς τούς ύπηκόους καί τά 
πλοϊα οίουδήποτε ξένου έθνους. Οί "Ελληνες έν 'Ρωμουνίφ 
και οί 'Ρωμούνοι έν Έλλάδι δύνανται άμοιβαίως, συμμορφού- 
μενοι πρός τούς νόμους τής χώρας, νά εϊσέρχωνται, οδοιπο- 
ρώσι καί διαμένωσιν έν πάση έλευθερία είς οιονδήποτε μέρος 
τών χωρών καί κτήσεων έκατέρου κράτους, δπως φροντίζωσι 
περί τών ύποθέσεων αύτών θέλουσι δ’ απολαύει πρός τοϋτο, 
αύτοί τε καί αί περιουσίαι των, τής αύτής καί οί έγχωριοι 
προστασίας καί άσφαλείας. Δύνανται καθ’ δλην τήν έκτασιν 
τών δύο χωρών νά άσκώσι τήν τε βιομηχανίαν καί τό μέγα 
καί μικρόν έμπόριον, νά ένοικιάζωσιν ή κατέχωσιν οικίας, άπο- 
θήκας, καταστήματα ή γαίας άναγκαίας αύτοΐς, μή ύποκεί- 
μενοι, δι' εαυτούς τε καί τήν περιουσίαν των, ώς καί τήν 
έξάσκησιν τοΰ έμπορίου ή τής βιομηχανίας αύτών, ώς γε
νικά ή τοπικά τέλη ή φόρους καί ύποχρεώσεις οίασδήποτε, 
άλλας ή άνωτέρας έκείνων, είς άς ύπόκεινται ή θέλουσιν ύπό- 
κεισθαι οί ιθαγενείς. ’Εννοείται όμως δτι οί προηγούμενοι δρι- 
σμοί κατ’ούδέν άκυροΰσι τούς έν έκατερα χώρα κρατούντας 
περί εμπορίας, βιομηχανίας, αστυνομίας καί γενικής άσφα
λείας νόμους, διατάγματα καί κανονισμούς, εϊς ούς ύπόκειν- 
ται πάντες έν γένει οί αλλοδαποί, καί, καθ' δσον ιδίως άφορα 
τήν 'Ρωμουνίαν, τούς νόμους καί ορισμούς δι’ ων απαγορεύε
ται ή κτήσις καί κατοχή ακινήτων αγροτικών κτημάτων ή 
οικιών καί οικοδομών οίωνδήποτε κειμένων έπί τοιούτων κτη
μάτων άγροτικών.

2. Οί "Ελληνες έν 'Ρωμουνία καί οί 'Ρωμούνοι έν Έλλάδι 
δύνανται ν’ άποκτώσι, κατέχωσι καί έκποιώσιν έλευθέρως 
καθ’ δλην τήν έκτασιν έκατέρας χώρας παν είδος κτήματος 
ού τίνος οί νόμοι τής χωράς έπιτρέπουσιν ή θέλουσιν έπιτρέ- 
ψει τήν κτήσιν ή κατοχήν είς τούς ύπηκόους παντός άλλου 
ξένου έθνους. Δύνανται δε ν’ άποκτώσι καί διαθέτωσιν αύτά 
διά πωλήσεως, δωρεάς, άνταλλαγής, γάμου, διαθήκης ή παν
τός άλλου τρόπου, ύφ’ ους δρους έπίτρέπεται ή θέλει έπιτρέ- 
Ήεσθαι τοϋτο είς τούς ύπηκόους παντός άλλου ξένου έθνους,

ΕΤΟΣ 8-ΦΥΑ. 96-ΦΕΒΓΟΪΑΡΙ03 1881. 38 
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μή υποκείμενοι είς τέλη, φόρους ή βάρη άλλα ή άνώτερα 
τών έπιβαρυνόντων ή μελλόντων νά έπιβαρύνωσι τούς έγ- 
χωρίους. Δύνανται έπίσης νά έξάγωσιν έλευθέρως το προϊόν 
τής πωλήσεως τών χτημάτων αύτών έν γένει, μή ύποχρεού- 
μενοι νά πληρόνωσιν ώς ξένοι, διά τήν έξαγωγήν ταύτην, 
άλλα ή άνώτερα τέλη τών έν όμοια περιπτώσει πληρονομέ- 
νων παρά τών ιθαγενών.

3. Οί "Ελληνες έν 'Ρωμουνία χαι οί 'Ρωμοΰνοι έν Έλλάδι 
θέλουσι διατελεϊ έπίσης άπηλλαγμένοι πάσης προσωπικής 
ύπηρεσίας έ’ν τε τώ στρατώ χαι τφ ναυτιχώ ώς καί έν τή 
έθνοφυλακή ή έθνοφρουρα, παντός φόρου είς χρήματα ή είς 
είδη, προωρισμένου είς άντικατάστασιν τής προσωπικής ύπη
ρεσίας, παντός καταναγκαστικοϋ δανείου και πάσης στρατιω
τικής παροχής ή έξαναγκασμου είς παροχήν. Εξαιρούνται 
όμως τά είς τούς έφ’ οίωδήποτε τίτλφ κατόχους άκινήτων 
έπιβαλλόμενα βάρη καί αί στρατιωτικοί παροχαί ή οί πρός 
τοιαύτας παροχάς έξαναγκασμοί, είς ούς πάντες οί ιθαγενείς 
δύνανται νά ύποβληθώσιν ώς κύριοι ή μισθωταί άκινήτων. 
’Απαλλάσσονται δ’ έπίσης παντός οίουδήποτε βάρους ή ύπη
ρεσίας δικαστικής ή δημοτικής.

4. Τά Ελληνικά πλοία καί τό φορτίον αύτών έν λιμένι 
'Ρωμουνικφ καί άμοιβαίως τά 'Ρωμουνικά πλοία καί τό φορ
τίον αύτών έν Έλλάδι, είτε κατ’ εύθεϊαν έζ τής χώρας των, 
είτε έξ οίασδήποτε άλλης χώρας προέρχονται, καί οθεν δή
ποτε άν προέρχηται ή οπουδήποτε άν διευθύνηταε τό φορτίον 
των, θέλουσιν άφομοιοΰσθαι υπό πάσαν έποψιν πρός τά έγχώ
ρια πλοία καί τά φορτία των. Ουδέν δικαίωμα, τέλος ή βά
ρος οίονδήποτε, έπιβαρύνον ύφ’ δ,τιδήποτε όνομα τό σκάφος 
τοϋ πλοίου, τήν σημαίαν ή τό φορτίον του, καί είσπραττόμε- 
νον έν όνόματι ή πρός όφελος τής Κυβερνήσεως, δημοσίων 
ύπαλλήλων, ιδιωτών, σωματείων ή ιδρυμάτων οίωνδήποτε, 
θέλει έπιβάλλεσθαι είς τά πλοία έκατέρου Κράτους κατά τούς 
λιμένας τοϋ έιερού, καταπλέοντα, διαμένοντα ή άποπλέοντα, 
δπερ δέν ήθελεν έπίσης έπιβάλλεσθαι ύπό τούς αύτούς ορούς 
είς τά έγχώρια πλοία.

5. Ή έθνικότης τών πλοίων θέλει γίνεσθαι εκατέρωθεν δε
κτή χατά τούς νόμους χαί κανονισμούς έχατέρας χώρας, έπί 
τή βάσει τών παρά τών αρμοδίων άρχών παρεχομένων είς 
τούς πλοιάρχους ή κυβερνήτας τίτλων χαί διπλωμάτων.

6. Καθ’ δσον άφορα είς τήν τοποθέτησιν τών πλοίων, τήν 
φόρτωσιν αύτών καί έκφόρτωσιν κατά τούς λιμένας, όρμους, 
έπίνεια, δεξαμενάς, ποταμούς ή διώρυγας, καί έν γένει ώς 
πρός πάντας τούς τύπους χαί τάς διατάξεις, είς άς δύνανται 
νά ύποβληθώσι τά έμπορικά πλοία, τά πληρώματα καί τά 
φορτία των, δέν θέλει παραχωρεϊσθαι εις τά έγχώρια. πλοία 
έκατέρα Κράτους προνομία τις ή χάρις μή παρεχομένη έπί
σης καί είς τά πλοία τοϋ έτέρου· διότι θέλησις τών δύο έπι- 
χρατειών είναι, δπως τά Ελληνικά χαί ’Ρωμουνικά πλοία 
έξομοιωθώσιν ώς πρός τοϋτο έντελώς χαί άπολαμβάνωσιν 
άμοιβαίως τών είς τό μάλλον εύνοούμενον έθνος χορηγουμέ- 
νων πλεονεκτημάτων.

7. Τά Ελληνικά πλοία, καταπλέοντα είς 'Ρωμουνικόν λι
μένα, καί άμοιβαίως τά 'Ρωμουνικά πλοϊα, καταπλέοντα είς 
λιμένα Ελληνικόν, δπως έχφορτώσωσι μέρος μόνον τοϋ φορ
τίου των, δύνανται, συμμορφούμενα πάντοτε πρός τούς νόμους 
καί κανονισμούς τοΰ έτέρου Κράτους, νά διατηρήσωβιν άνεκ- 
φόρτωτον τό δι’ άλλον λιμένα τής αύτής ή άλλης χώρας 
προωρισμένον μέρος τοΰ φορτίου των καί νά τό έξαγάγωσιν 
έκ νέου μή υποχρεούμενα νά καταβάλλωσι δι’ αύτό τελώνια- 
κόν τι δικαίωμα.

8. Οί πλοίαρχοι καί κυβερνήται τών Ελληνικών καί ΊΡω- 
μουνικών πλοίων άπαλλάσονται άμοιβαίως τής ύποχρεώσεως 
τοϋ νά προσφεύγωσι κατά τούς λιμένας έκατέρου Κράτους 
είς τούς έπισήμους νηοπομπούς (expeditionnaires), καί 
δύνανται έπομένως νά άποτείνωνται έλευθέρως ή είς τούς προ
ξένους καί ύποπροξένους των ή είς νηοπομπούς παρ’ χύτών 
έκλεγομένους, συμμορφούμενοι, καθ’ άς περιπτώσεις προβλέπει 
δ Ελληνικός έμπορικός νόμος καί ό έμπορικός νόμος τής ’Ρω- 
μουνίας, πρός τάς διατάξεις αύτών, άς κατ’ ούδέν μεταβάλ- 
λουσι τά έν τώ άρθρω τούτφ οριζόμενα.

9. Οί ορισμοί τής παρούσης συνθήκης δέν έφαρμόζονται 
είς τήν άκτοπλοϊαν, ήτις έπιφυλάσσεται άποκλειστικώς έν 
έκατέρφ Κράτει είς τήν έθνικήν σημαίαν. Ούχ ήττον τά Ελ
ληνικά καί 'Ρωμουνικά πλοϊα δύνανται νά μεταβαίνωσιν άπό 
τίνος λιμένος έκατέρου Κράτους είς άλλον ή άλλους λιμένας 
αύτοϋ, δ'πως άποθέσωσι τό έκ τής άλλοδαπής κομισθέν φορ
τίων των ή μέρος αύτοϋ, ή δ'πως σχηματίσωσιν ή συμπλη- 
ρώσωσι τήν φόρτωσιν των. ’Εννοείται, δτι αί διατάξεις τοϋ
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άρθρου τούτου κατ’ ούδέν μεταβάλλουσι τάς έν τώ συνεδρίφ 
τής Βιέννης τεθείσας καί ύπό τής συνθήκης τών Παρισίων 
καθιερωθείσας άρχάς ώς πρός τούς ποταμούς, οΐτινες χωρί- 
ζουσιν ή διαρρέουσι πλείονα Κράτη.

10. ’Απαλλάσσονται έντελώς τών τελών χωρητικότητος 
καί άποδημητηρίων κατά τούς λιμένας έκατέρου Κράτους· ά) 
οσα πλοία, κενά δθεν δήποτε καταπλέοντα, άποπλέουσιν έπί
σης κενά· β') οσα πλοία, μεταβαίνοντα άπό τίνος λιμένος 
έκατέρου Κράτους είς άλλον ή άλλους λιμένας αύτοΰ κατά τά 
οριζόμενα έν τή δευτέρα: παραγράφω τοϋ προηγουμένου άρ
θρου, άποδείξωσιν, οτι κατέβαλον ήδη τά τοιαϋτα τέλη· γ') 
οσα πλοία, καταπλέοντα μετά φορτίου είς τινα λιμένα, έκου- 
σίως ή έξ άνωτέρας βίας, άποπλεύσωσι χωρίς νά έπιχειρήσω- 
σιν έμπορικήν τινα πράξιν. — Έν περιπτώσει προσορμίσεως 
έξ άνωτέρας βίας δέν θέλουσι Οεωρεΐσθαι ώς έμπορικαί πρά
ξεις ή άποβιβασις καί έκφόρτωσις τών πραγματειών πρός έπι- 
σκευήν τοΰ πλοίου, ή μεταβίβασις αύτών είς άλλο πλοΐον 
καθ’ ήν περίπτωσιν τό πρώτον καταστή άνίκανον εις πλοϋν, 
αί άναγκαιαι δαπάναι πρός έπισιτισμόν τοΰ πληρώματος καί 
ή πώλησις τών θαλασσοβλαβών έμπορευμάτων, όσάκις ή 
διεύθυνσις τών τελωνείων έπιτρέψη τοΰτο.

1 1. Πάν πλοΐον έκατέρας Δυνάμεως, οπερ ήθελεν άναγ- 
χασθή έχ κακοκαιρίας ή θαλασσίου συμβάντος νά καταφυγή 
εις λιμένα τινά τής έτέρας, δύναται να έπισκευάσθή καί προ- 
μηθευθή έν αύτφ πάντα τά αναγκαία, καί νά άποπλεύση έκ 
νέου, μη ΰποβαλλόμενον είς πληρωμήν άλλων δικαιωμάτων 
ή τών καταβαλλομένων έν όμοια περιστάσει ύπό τών έγχω
ρίων πλοίων. ’Αν πλοϊόν τι ναυαγήςη ή έξοχείλη, τό τε πλοΐον 
ή τά συντρίμματα αύτοΰ καί τα ναυτιλιακά του έγγραφα καί 
πάντα τά πράγματα καί έμπορεύματα οσα ήθελον σωθή, ή 
τό προϊόν τής γενομένης τυχόν πωλήσεώς των, θέλουσιν άπο- 
δίδεσθαι είς τούς ίδιοκτήτας ή τούς πράκτοράς των έπί τή αι
τήσει των. Ή κατά πήν ναυαγιαίρεσιν παρέμβασις τών το
πικών άρχών δέν θέλει παρέχει αφορμήν εις εϊσπραξιν οίασδή- 
ποτε δαπάνης πλήν τών αναγκαίων εις τήν ναυαγιαίρεσιν 
καί τήν συντήρησιν τών σωθέντων πραγμάτων καί τών έπι- 
βαλλομένων έν περιστάσει είς τα υπό έθνικήν σημαίαν
πλοία. Συμφωνεΐται προσέτι, οτι τά σωζόμενα πράγματα, 
και έμπορεύματα δέν Θέλβυσιν ύποβάλλεσθαι εί; πληρωμήν 

οίουδήποτε τελωνιακοϋ δασμού, έκτός άν προορίζωνται είς τήν 
έσωτερικήν κατανάλωσιν.

12. Εξαιρούνται τών ορισμών τής συνθήκης ταύτης τά 
πλεονεκτήματα ών άπολαύουσιν ή δύνανται ν’ άπολαύσωσι 
τά προϊόντα τής έθνικής αλιείας.

13. "Οσα οΐασδήποτε φύσεως έμπορεύματα, προϊόντα γής 
ή τέχνης έκατέρου Κράτους δύνανται ή θά δύνανται έν τώ 
μέλλοντι νά είσάγωνται νομίμως είς τό έτερον ή νά έξάγων- 
ται αύτοΰ διά ξηράς ή δια θαλάσσης, δέν θέλουσιν ύποβάλ- 
λεσθαι είς άλλα εισαγωγικά ή έξαγωγικά δικαιώματα ή τά 
έπιβαρύνοντα τα όμοειοή προϊόντα τοΰ μάλλον εύνοουμένου 
ξένου έθνους.

14. Καθ’ οσον άφορα τά τελωνιακά δικαιώματα κατά τήν 
διά ξηράς ή διά θαλάσσης εισαγωγήν καί έξαγωγήν, τά ει
σαγωγικά, έξαγωγικά ή άλλα τέλη, αί δύο έπικράτειαι υπό
σχονται άμοιβαίως νά μή παραχωρήσωσιν έλάττωσίν τινα 
δασμοΰ, προνομίαν, χάριν ή άτέλειαν οϊανδήποτε είς τούς 
υπηκόους και τά προϊόντα άλλου Κράτους, μή έκτεινομένην 
έπίσης άμέσως καί άνευ τινός δρου είς τούς υπηκόους καί τά 
σχετικά προϊόντα έκατέρου Κράτους· διότι άμφότερα τά συμ
βαλλόμενα υψηλά μέρη έπιθυμοϋσιν, όπως κατά τε τήν εισα
γωγήν καί τήν έξαγωγήν, τήν διαμετακόμιση», τήν άποθή- 
κευσιν καί τήν έκ νέου έξαγωγήν, τά τοπικά δικαιώματα, τά 
μεσιτικά, τά δασμολόγια καί τάς διατυπώσεις τών τελω
νείων, ώς έπίσης καί κατά τήν έν γένει έξάσκησιν τοΰ έμπο
ρίου καί τής βιομηχανίας, οί "Ελληνες έν ’Ρωμουνία και οι 
'Ρωμοϋνοι έν Έλλάδι άοομειώνται πρός τό μάλλον ευνοούμε
νου έθνος.

15ν Ούδεμία απαγόρευσες εισαγωγής ή έξαγωγής δύναται 
νά έπιβληθή υπό τής μιας έπικραιείας ώς πρός τήν έτέραν 
μή έφαρμοζομένη συνάμα είς πάντα τά λοιπά ξένα έθνη, έκ
τός έννοεΐται τών προσωρινών Απαγορεύσεων ή περιορισμών, 
ους έκατέρα Κυβέρνησις ήθελε κρίνει άναγκαϊον να έπιβάλη 
ώς προς τά πολεμοφόδια ή διά λόγους ύγειονομικούς.

16. Ούτε τά 'Ελληνικά πλοία, ούτε τά έπ’ αύτών έμπο
ρεύματα θέλουσιν ΰποβάλλεσθαι κατά τούς λιμένας τής Ρω- 
μουνικής όχθης τοΰ Δουνάβεως είς πληρωμήν είδικοϋ τίνος 
τέλους, πλην τών ήθη έν αύτοϊς νενομισμένων δικαιωμάτων 
πρός βελτίωσιν τής όρμίσεως τών πλοίων καί έκτέλεσιν δη
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μοσίων τινών έργων, προωρισμένων νά εύχολύνωσε τήν φ6ρ- 
τωσιν χαι έκρόρτωσιν τών έμπορευμάτων. Ώς πρός τά τέλη 
ταϋτα, τά δικαιώματα προκυμαίας και πάντα τά άλλα, τά 
Ελληνικά πλοϊα καί τά έμπορεύματά των θέλουσιν έξομοιοΰ- 
σθαι κατά τούς 'Ρωμουνικούς λιμένας πρός τά πλοία καί τά 
έμπορεύματα τοϋ μάλλον εύνοουμένου έθνους.

17. Ως πρός τά τής ιδιοκτησίας τών βιομηχανικών ση
μάτων, τών σημάτων ή έπιγραρών τών έμπορευμάτων και 
τών τεχνουργιχών σχεδίων ή ύποδειγμάτων, οί πολΐται έκα
τέρας χώρας θέλουσιν άπολαύει έν τή έτέρα τών αύτών καί 
οί ιθαγενείς δικαιωμάτων συμμορρούμενοι πρός τούς έν ισχύϊ 
κανονισμούς. Ή διάταξις αύτη θέλει αρχίσει ισχύουσα άμα 
ώς τά συμβαλλόμενα μέρη όρίσωσι δι’ανταλλαγής δηλώ- 
σεως τάς διατυπώσεις, ών ή έκπλήρωσις θέλει προαπαιτεΐ- 
σθαι πρός άπόλαυσιν τών έκατέρωθεν εις τούς ιθαγενείς πα- 
ραχωρουμένων δικαιωμάτων.

18. Αί τών προηγουμένων άρθρων διατάξεις περί άρο- 
μοιωσεως έκατέρου Κράτους πρός τό μάλλον ευνοούμενου 
έθνος δέν έραρμόζονται έν 'Ρωμουνία είς τάς χάριτας, αϊτινες 
διά προσθέτων καί ειδικών άρθρων παρέχονται εις ομορόν τι 
Κράτος, ούδέ είς τάς έλαττώσεις δασμών ή άτελείας, ών ή 
έραρμογή περιορίζεται εις γεωγραρικά τινα όρια ή εις τούς 
κατοίκους έπαρχιών τινων πρός διευκόλυνση, τής όμοριου 
έμπορίας.

19. Ή σύμβασις αύτη θέλει ισχύει έπι έπταετίαν άπό τής 
ανταλλαγής τών έπικυρώσεων. "Αν δέ ουδέτερον τών συμ- 
βαλλομένων Κρατών άνακοινώση έν έτος πρό τής λήξεως 
τής χρονικής ταύτης περιόδου τήν πρόθεσίν του περί παύσεως

1*χύος  της, θέλει διαμένει αύτη ύποχρεωτική μέχρι τής 
λήξεως ένός έτι έτους άρ’ ής ήμέρας έκάτερον τών συμβαλ- 
λομένων Κρατών καταγγείλη αύτήν. Οί προηγούμενοι ορι
σμοί καθίστανται εκτελεστοί έν έκατέρω Κράτει μετά ενα 
μήνα άπό τής ανταλλαγής τών έπικυρώσεων.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΕΝ ΕΤΕΙ 1880.

Ή έμπορική καχεξία, ήτις κατά τά τελευταία έτη ένέ- 
πνευσεν τοσούτους ρόβους,ραίνεται δτι ήρχισεν όπισθοδρομοΰσα, 
ινα διαδεχθή τήν περίοδον τών δοκιμασιών νέα περίοδος πλή
ρης μειζόνων έλπίδων. ’Από 553,659,499 λιρ. στερλ. κατά 
τό έτος 1879 άνέβη τό έξαγωγικόν και εισαγωγικόν όμοΰ 
έμπόριον τής ’Αγγλίας κατά τό έτος 1880 εις 632,800, 
582, ήτοι ηΰξησε κατά 79,141,083 λ. στ. Και ιδιαιτέρως 
ή μέν εισαγωγή άπό 362,127,741 τφ 1879 άνέβη είς 409, 
990,056, τώ 1880, αύξησις κατά 47,862,315 λ. στ. ήτοι 
13 τοϊς’|β, ή δέ έξαγωγή άπό 19 1,531,758 τώ 1879 εις 
222,810,526 τώ 1880, αύξησις κατά 31,288,768 λ. στ. 
ήτοι 16,2 τοΐς °]0. Όσον άρορά τήν διανομήν τοϋ ραινομέ- 
νου τούτου τής αύξήσεως τοϋ έξωτερικοϋ έμπορίου τής ’Αγ
γλίας έν έτει 1880, παρατηροΰμεν έκ προσράτων δημοσιεύ
σεων τής καταστατικής, δτι τά στοιχεία τοϋ ραινομένου 
τούτου έπι μέν τής έξαγωγής διανέμονται καθ' δλους τούς 
μήνας τοϋ ένιαυτοΰ παριστώντας σταθερώς αύξησιν, έπί οέ 
τής εισαγωγής μόνον δύο μήνας, ό ’Οκτώβριος καί ό Δεκέμ
βριος, παριστώσιν έλάττωσιν ΰπερσυμψηριζομένην έν τού- 
τοις ύπό τής τών λοιπών.

Ή εισαγωγή τών τρορίμων ύπήρξε ζωηρότερα έν έτει 
1880, έκτός καθόσον άρορα τόν σίτον οστις άπό 31 ‘/ίο έ*«-  
τομ. λ. στ. τφ 1879 κατέβη είς 30 ‘/οο έκατομ. τώ 1880, 
τοΰ καρρέ (7 2/ι0 έκατομ. τώ 1879 καί 7 τώ 1880), τών 
πνευματωδών ποτών (2 ‘/10 έκατομ. τώ 1879 καί I /1β τω 
1880) τοϋ κακάου (1 έκατομ. τώ 1879 καί '/^ 1880)·
έπί τών λοιπών ειδών ή αύξησις τής εισαγωγής έχε·- ώς έξης 
είς έκατομ. λ. στ. (τοΰ πρώτου άριθμοϋ δεικνύοντος τό 1879 
καί τοΰ δευτέρου τό 1880): Ζάκχαρις άκαθάριστος 17,9—18, 
4. καί καθαρισμένη 4,1 —4,4. Τέϊον 11,3 - 11,7. Βούτυρον 
10,3 — 12,1. Αραβόσιτος 9,8—11,1. Αλευρον 8,5 - 8,7. 
Αίπος 6,8-8,7. Οίνος 5,3 - 6,4. Κριθή 4,7 - 4,9. Βρώμη 
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4,5—4,9. Βίες 4—7. Κρέας βόειον άλατισμένον χαι νωπόν 1, 
9—2,3.Όρύζιον 3,4 - 3,7. Τυρός 3,8-5. Πατάτα 2,6 -2,7.

"Οσον άφορα τάς πρώτας ύλας, ή εισαγωγή τοϋ βάμβα
κος άπο 36,27 8,660 λ. στ. τώ 1879 άνέβη είς 42,765,183 
αψ 1880 χαί ή τών έρίων άπό 23,267,640 είς 26,162,542. 
Τό φαινόμενον τής αύξήσεως έπί τών Λοιπών ειδών έχει είς 
έκατομ. λ. στ. ώς έξής : λινόν 3,5 τώ 1879 — 4 τφ 1880. 
Κάναβις 1,6 —1,8· δέρματα άκατέργαστα 1,6 —2,2 και 
κατειργασμένα 2,2 - 3· ξυλεία άκατέργαστος 2,8 - 5,1· και 
κατειργασμενη 7 —10,5. Ή πρόοδο; τής εισαγωγής τών τε
χνουργημάτων έχει έν τοις κυριωτέροις ώς έξής : σιδηοικά 
1,7—2,4· χειρόκτια 1,2 — 1,7- υφάσματα έχ βάμβακος 2,2 
— 2,6 έκ μετάξης 7,5 —7,8· έκ μετάξης μετ’ άλλων υλών 
3,2 - 3,4- έξ έρίου 5,6 — 7,6· νήματα έξ έρίου 1,2 — 1,7.

Μεταβαίνομεν είς τήν έποψιν τής έξαγωγής. Ό γαιάνθραξ, 
ό πατήρ αυτός τής Αγγλικής βιομηχανίας, άπό 7,206,799 
λ. στ. τώ 1879 έξήχθη κατά 8,378,944 τώ 1880. Ό σί
δηρος άπό 19,417,363 τώ 1879 άνέβη εις 28,307,175 
τώ 1880. Έπι τών νημάτων καί υφασμάτων άπό τοϋ 1879 
εις τό 1880 τά πρώτα μέν παρίστανται έλαττούμενα εις 
έκατομ. λ. στ. ώς έξής : νήματα έκ βάμβακος 12,-11,9· 
έξ έρίων 3,7 -3,3· έκ λινού 1 - 9/10· έκ μετάξης 694 χιλ. 
685 χιλ. Τά δέ ύφάσματα παρίστανται προαγόμενα ώς έξής: 
έκ βάμβακος 51,8-63,6· έξ έρίου 15,8 —1 7,2· έκ λίνου 
5,4-5,6· έκ μετάξης 1,6 — 2.

Όσον άφορα ιδιαιτέρως τήν κίνησιν τών πολυτίμων με
τάλλων, έπί μέν τοϋ χρυσοΰ παρατηροϋμεν, οτι ή εισαγωγή 
του άπο 13,331,369 λ. στ. τώ 1879 κατέβη είς 9,458,996 
τώ 1880 καί ή έξαγωγή του άπό 17,578,815 είς 11,828, 
822. Τό περίεργον είναι, δτι πλέον τοϋ ήμίσεως τής έξαγω
γής τοϋ χρυσοΰ διευθύνθη πρός τάς Ηνωμένας Πολιτείας 
τής Αμερικής, ένώ αύται εϊχον είς τό πλευρόν των τάς χρυ- 
σοφόρους χώρας· τόσον άληθεύει, δτι τά μεταλλεία μέν παρά
γουσι τόν χρυσόν, τό έμπόριον όμως τόν μεταφέρει! Έπί δέ 
τοΰ άργύρου παρατηροϋμεν, δτι ή εισαγωγή του άπό 10,7 34, 
287 λ. στ. τφ 1879 κατέβη είς 6,828,968 τώ 1880 καί 
ή έξαγωγή του άπό 11,006,094 είς 7,060,681, έκ τών 
οποίων τά 2J3 άπερρόφησεν ή Σινική αύτοκρατορία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.

Ή λειτουργεία τών πολυτίμων μετάλλων έν τή καθόλου 
τών έθνών οικονομία είναι τοιαύτη, ώστε άπαραίτητος είναι ή 
περιοδική μελέτη τών διαστάσεων, τάς όποιας έκάστοτε λαμ
βάνει ή παραγωγή τών απανταχού τής γής ένεργών χρυσείων 
καί άργυρείων. Τοιουτοτρόπως όφείλομεν είς τόν γενικόν διευ
θυντήν τοΰ Νομισματοκοπείου τών 'Ηνωμένων πολιτειών τής 
’Αμερικής κ. Burchard τήν έπομένην είς βάρος (χιλιόγραμ
μου) καί εις άξίαν (δολάριον=5,6Ο νέας δραχμάς) έξακρίβω- 
σιν τής έν τή τριετία 1877 —79 παγκόσμιου τών πολυτίμων 
μετάλλων παραγ-ωγής. Αί πληροφορίαι αύτής κέκτηνται με
γάλην σημασίαν τόσον πρός τήν χρηματιστικήν τών άτόμων 
οσον καί πρός τάς γενικάς βλέψεις τών έπικρατειών.

Α’. — Χρυσός

χι.Ιιόγραμμα ύοΛ,Ιάρια

Ήνωμέναι Πολιτεϊαι. 70,565 46,897,390
Ρωσσία...................... 40,967 27,226,668
Αύστραλία................. 43,663 29,018,223
Μεξικόν...................... 1,500 996 898
Γερμανία.................... 308 204,697
Αύστρία..................... 1,800 1,196,278
So'jt .............................. 4 2,658
Ιταλία....................... 109 72,37 5
’Αργεντινή.................. 118 78,516
Κολομβία .................. 6,019 4,000,000
Αοιπή νότ. ’Αμερική.. 3,000 1,993,800
Ίαπωνα..................... 400 265,840
’Αφρική...................... 3,000 1,993,800

δλον... 171,453 1 13,947,173
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χιλιόγραμμα

Ήνωμέναι Πολιτεϊαι.. 77,040
Ρωσσία....................... 42,082
Αυστραλία.............  43,663
Μεξιχόν..................... 1,500
Γερμανία.................... 309
Αύστρία..................... 1,800
Σουηδία...................... 9
’Ιταλία...................... 109
’Αργεντινή................. 118
Κολομβία................... 6,019
Λοιπή νότ.'Αμερική.. 3,000
’Ιαπωνία..................... 445
’Αφρική...................... 3,000

δλον... 179,102

1STS> χιλιόγραμμα

Ήνωμέναι Πολιτεϊαι.. 58,531
Ρωσσία.... 40,000
Αυστραλία. 43,663
Μεξιχόν.... 1,488
Γερμανία. 308
Αύστρία... 1,598
Σουηδία.... 3
’Ιταλία.... 109
’Αργεντινή. 118
Κολομβία. 6,019
Λοιπή νότ. ’Αμερική.. 3,000
’Ιαπωνία.. 702
’Αφρική.... 3,000

βλον... 158,539

δολλάρια

51,206,360
27,967,697
29,018,223

996,898
205,36 I

1,196,278
6,001

72,375
7 8,546

4,000,000
1,993,800

295,746
1,993,000

119,031,085

δολλάρια

38,899,858
26,584,000
29,018,223

989,161
205,361

1,062,031
1,994

72,375
78,546

4,000,000
1,993,800

466,548
1,993,800

105,365,997

Β’. — “Αργυρος
ι®*··* χιλιόγραμμα δολλάρια

— — —
Ήνωμέναι Πολιτεϊαι.. 957,321 39,793,573
Ρωσσία ..................... 11,255 467,844
Μεξικόν............... ...... 650,000 27,018,940
Γερμανία.................... 147,612 6,135,877
Αύστρία..................... 51,000 2,119,948
Σουηδία.................... 1,300 54,038
Νορβηγία................... 4,524 188,052
’Ιταλία....................... 432 17,949
Λοιπή Εύρώπη........... 50,000 2,078,380
’Αργεντινή................ 10,000 420,225
Κολομβία................... 24,057 1,000,000
Λοιπή νότ. ’Αμερική. 250,000 1,039,000
’Ιαπωνία ................... 17,000 706,649

δλον... 2,174,610 81,040,665

18TS χιλιόγραμμα δολλάρια
— — —

Ήνωμέναι Πολιτεϊαι. 1,089,343 45,281,385
'Ρωσσία................... 10,778 448,016
Μεξικόν ................... 650,000 27,018,940
Γερμανία................... 166,911 6,938,073
Αυστρία..................... 52,000 2,161,515
Σουηδία..................... 1,268 52,708
Νορβηγία................... 4,000 166,270
’Ιταλία ..................... 432 17,949
Λοιπή Ευρώπη........ 50,000 2,078,380
’Αργεντινή................ 10,109 420,225
Κολομβία................. 24,057 1,000,000
Λοιπή νότ. ’Αμερική . 250,000 1,039,190
’Ιαπωνία................... 17,584 728,846

δλον... 2,326,432 87,351,497



572 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

χιλιόγραμμα όολ.Ιάρια

Ήνωμέναι Πολιτεϊαι.. 981,225 40,812,132
Ρωσσία....................... 10,000 415,670
Μεξικόν...................... 605,469 25,167,763
Γερμανία.................... 166,911 6,938,07 3
Αύστρία .................... 48,180 2,002,727
Σουηδία..................... 1,502 62,425
Νορβηγία................... 4,000 166,270
’Ιταλία...................... 432 19,949
Λοιπή Εύρώπη.......... 58,000 2,078,380
'Αργεντινή. 10,109 420,225
Κολομβία. 24,057 1,000,000
Λοιπή νότ. ’Αμερική. 250,000 1,039,190
’Ιαπωνία................... 22,046 916,400

ολον... 2,174,531 81,037,220

Τοιαύτη ή έν τή τριετία 1877 — 79 παγκόσμιος παρα
γωγή χρυσού και άργύρου, μή λησμονουμένου έν τούτοις καί 
τοΰ υπολογισμού τών πιθανοτήτων, τον όποιον έ)έγχει ή 
κατά τά έν λόγω τρία έτη παρά τισι χώραις σταθερότης τοϋ 
έπιτευχθέντος προϊόντος. Ό μέν χρυσός άπό 171,453, χι
λιόγραμμων τω 187 7 άνέβη είς 179,102 τω 1878, ϊνα κα- 
ταβή εις 158,539 τφ 187 9. Ό δέ άργυρος άπο 2,174,610 
χιλιόγραμμων τφ 1877 άνέβη είς 2,326,482 τω 1878, ϊνα 
καταβή εϊς 2,174,531 τφ 1879.

"Οσον άφορα τήν παγκόσμιον νομισματοποιίαν, πληροοο- 
ρούμεθα έκ τής προκειμένης έκθέσεως, οτι τά κατά τήν τριε
τίαν 1877 — 79 έκτυπωθέντα νομίσματα άναβιβάζονται εϊς 
άξίαν 872,841,706 δολλαρίων,έξ ών 479,972,168 είς χρυ
σόν καί 292,869,538 είς άργυρον, ήτοι τό όλον είς 4,438, 
7 76,000 νέων δραχμών.
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