
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΙΣ
[πολίτικη οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΦΘΟΝΙΑ.

Έάν έρωτήσητε τούς παραγωγούς, ή αφθονία έν τή πα
ραγωγή άγει είς βιομηχανικήν καταστροφήν. Άπολλύμεθα, 
κραυγάζουσιν, έκ τής πληθώρας τών προϊόντων. Καί τοιου
τοτρόπως κινείται τό πρός τήν πρόοδον καί τόν συναγωνισμόν 
πολέμιον πνεύμα ινα, διασκοτίζον τά διπλώματα τής άφθο- 
νιας, παραστήση χρησιμότερα τά τής ένδειας ! Όποια άν- 
τίφασις μεταξύ τής λογικής τών άνθρώπων καί τής λογικής 
τών παραγωγών !

Όταν ό έπικριτής τών μηχανών κατηγορή τά θαύματα 
τής ανθρώπινης μεγαλοφυίας, διότι έκτείνουσιν άπεριορίστως 
τήν παραγωγικήν των δύναμιν, τί φοβείται ; τήν αφθονίαν. 
"Οταν ό προστατευτικός στενάζη διά τήν και πρός άλλα, 
παρά τό έαυτοΰ, κλίματα παραγωγικήν έλευθεριότητα τής 
φύσεως, τί φοβείται; τήν αφθονίαν. Όταν ό βπαδός τοΰ μο- 
νοπωλείου δχυροϋται όπισθεν τής πολιτικής τών έθνών έκμε- 
ταλλεύσεως, τί φοβείται; τήν Αφθονίαν. "Εκαστος θέλει τά 
προϊόντα του σπανιώτερα, ϊνα έπιτυγχάνη άνωτέρας τιμάς. 
Μόνον όταν άπό τοϋ προσώπου τοϋ παραγωγού έπιθεωρήση 
έαυτον ώς καταναλωτήν, τότε Αρχίζει νά ένδοιάζη περί τής 
καθολικής αλήθειας τοϋ συμφέροντος, τό όποιον κινεί τάς 
κατά τής οικονομικής αφθονίας ιδέας του.

Πρέπει νά άφαιρέση τις έκ τής συζητήσεως τοϋ θέματος 
τήν φωνήν τοϋ ατομικού συμφέροντος, ϊνα κρίνη περί τής γε-
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νιχής διά τήν κοινωνίαν αλήθειας. Ή άρχή δτι τδ έ'χειν τά 
ώφέλιμα είναι προτιμότερου τοϋ στερεϊσθαι αύτά δέν έχει 
ανάγκην άποδείξεως. Έάν, λέγει ό Bastiat, ή αφθονία εί
ναι μάστιξ, προκειμένου περί άντικειμένων καταστρεπτικών, 
περί έλαττωμάτων, μιασμάτων, ζώων κακοποιών, δέν είναι 
όλιγώτερον αληθές οτι αποτελεί ευεργέτημα προκειμένου περί 
αντικειμένων έπαρκούντων είς τάς ανθρωπίνους άνάγκας, περί 
αντικειμένων τά όποϊα δ άνθρωπος έπιζητεϊ διά τοϋ ίδρώτος 
του, αγοράζει διά της έργασίας του, ώς αί τροφαί, τά ένδύ- 
ματα, τά οικήματα, τά έργα τής τέχνης, τά μέσα τής συγ
κοινωνίας, τής έκπαιδεύσεως κλπ. Έάν Οέλη τις νά κρίνη 
περί τοϋ πολιτισμού δύο λαών ή δύο αιώνων, θά λά6η ύπ’ 
ο'ψιν τά έν αύτοϊς πλείονα μέσα ύπάρξεώς, πλείονα προϊόντα 
τής γεωργίας, τής βιομηχανίας, τής τέχνης, τδν άριθμον 
τών οδών, τών διωρύγων, τών βιβλιοθηκών τών μουσείων, 
δηλαδή τήν αφθονίαν.

Ή άφθονία έχει τοϋτο πρό πάντων τδ διακριτικόν δτι όδη· 
γεϊ πρδς ολας τάς υπάρξεις τά μέσα τής ζωής. Μεγάλη άφθο
νία καί κακή πρδς τούς ανθρώπους διανομή τών έφοδίων αύ
τής είναι δύο opot,οΐτινες άναιροΰσιν εαυτούς. ΊΙ μεγάλη άφθο
νία όμοιάζει τό αίμα, τδ όποιον ή καρδία άποστέλλει και είς 
τά έλάχιστα άγγεϊα τοϋ σώματος. Και όταν τά μέσα τής 
ύπάρξεώς είσέρχωνται άνέτως απανταχού, σημεϊον οτι ή άφθο
νία έπισκιάζει και τά μέγαρα τών πλουσίων καί τήν καλύ- 
βην τοΰ πτωχού. Πόσον επαγωγός είναι ή άφθονία τοϋ άέρος, 
οστις εισχωρεί είς δλους τούς πνεύμονας κατά τό μέτρον τής 
ανάγκης αυτών! Άλλ’ έάν τοιοϋτον ιδανικόν είναι άνώτερον 
τής πραγματικότητος, τήν όποιαν δύναται νά φθάση ή οικο
νομική άφθονία, τδ μέν στάδιον είναι μακρόν, αί δέ θέσεις πολ
λοί καί ποικίλοι. Άρκεϊ νά συγκρίνη τις τούς διαφόρους 
σταθμούς τής άνθρωπότητος, ινα εύρη τάς οοκιμωτέρας έλ- 
πίδας.

Κατά τοϋτο ή φωνή τής άνθρωπότητος υπήρξε πάντοτε ή 
αυτή. Ενώπιον τής άφθονίας άγάλλεται, ένώπιον τής ένδειας 

στεναγμούς εκπέμπει βαρεϊς. ‘II καλλιέργεια τής άνωτέρας 
σφαίρας τών άνθρωπίνων στοχασμών συνδέεται έπί τοσοϋτον 
μετά τής άφθονίας, οσον δεικνύει ή έπί τών μεγάλων κοινω
νικών άναπτύξεων κυματίζουσα σημαία. Κατά πρώτον μόλις 
ζώσιν οί άνθρωποι, είς τάς ΰλικοτέρας χρείας των έπαρκουν- 
τες· άκολούθως άποτείνονται είς λεπτοτέρας άνάγκας· έπί τέ
λους άτενίζουσιν είς υψηλότερους ορίζοντας. ‘H άφθονία τών 
έφοδίων τής ζωής δίδει τόν άπαιτούμενον χρόνον είς τάς ιδιο
φυίας τών άνθρώπων, δπως άναβιβασθώσιν έπί μάλλον και 
μάλλον είς τήν κλίμακα τής καθολικής προόδου. Όταν περί 
τοΰ έπιουσίου άρτου δ δλος άγών τής ζωής, ποιαν ακμήν πε
ριμένετε κατά τούς λοιπούς έπιγείους σκοπούς της;

Καί δμως ή άρχή τής οικονομικής άφθονίας, ήτις δύναται 
νά χαρακτηρισθή ώς μαθηματικόν έν τή κοινωνική ζωή άξίω
μα, κατά διαφόρους τρόπους έν τή πρακτική τών έθνών κα
ταπολεμείται. Όλον τδ σύστημα τής φανεράς ή υποκρύφου 
προστασίας, τήν όποιαν ύποστηρίζουσι μέν έφημερίδες και λό
γοι, καθιεροϋσι δέ νόμοι καί μέτρα κυβερνητικά, δέν είναι παρά 
ΰπεράσπισις τής περί ένδειας θεωρίας. Πρέπει νά παραγάγη 
τις πλείονας άξίας, ιδού δ σκοπός. Διά νά παραγάγη όμως 
τοιαύτας, πρέπει οί άγορασταί νά εχωσι πλείονα τούτων άνάγ- 
κην. Άποδιώξατε τούς συναγωνιστάς, ιδού τδ Α καί Ω τών 
πρακτικών τής κοινωνικής ένδειας δπαδών. Πρδς τί ή παρα
γωγή πολλών έφοδίων, όταν δ σκοπός είναι έκ τής παραγω
γής ολίγων νά ΰπερτιμηθή ή άξια αύτών; Μή νομίσωμεν 
έν τούτοις, δτι διδάσκεται ή θεωρία τής ένδειας καθ’ δλην 
τήν αύστηρότητα αύτής. Έάν ή ένδεια τών ταυτοειδών 
προϊόντων είναι τό άκρον άωτον, άφ’ έτέρου ή άφθονία τών 
λοιπών προϊόντων, πρός τά όποϊα πρέπει νά άνταλλαχθώσι 
τά προνομιούχα, είναι άναπόφευκτος. Τοιουτοτρόπως ή Θεω
ρία τής ένδειας περικλείει έν έαυτή τόν παραλογισμόν θέ
λει τήν ανατολήν τοϋ ήλιου διά μόνους τούς όπαδούς της ί

Μεταφέρετε αύτούς είς χρόνους άμαθείας, βαρβαρότητος 
καί άχαλινώτου πλεονεξίας. "Εκαστος, λέγει δ Bastiat, ά-
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ποτείνεται προς τόν νομοθέτην χαι διά τούτου είς τήν δημο
σίαν δύναμιν, ζητών τεχνικήν διά παντός μέσου δημιουργίαν 
τής σπανιότητος τοϋ πράγματος τό όποιον παράγει. Ό γεωρ
γός ζητεί τήν σπανιότητα τοϋ σίτου, δ κτηνοτρόφος τήνσπα- 
νιότητα τών κτηνών, δ σιδηροπαραγωγός τήν σπανιότητα 
τοΰ σιδήρου, δ ζαχαροκατασκευαστής τήν σπανιότητα τής 
ζακχάρεως, δ ύφαντής τήν σπανιότητα τών ύφασμάτων κλπ. 
'Έκαστος έπικαλεΐται τάς αύτάς δικαιολογίας, έκ τών όποιων 
κατασκευάζεται ή θεωρία τής ένδειας, ή δέ δημοσία ισχύς 
μεταχειρίζεται τόν σίδηρον και τό πϋρ εις θρίαμβον τής θεω
ρίας ταύτης.

Αρκεί νά έφαρμοσθή ή θεωρία αυτή πρός μέγαν κύκλον 
βιομηχανιών, ίνα ύποκύψη είς τό βάρος τής έαυτής αμαρ
τίας. Διότι έπιζητοϋσα τήν σπανιότητα είς τήν παραγωγήν, 
θά έλαττώση τό έν τή αφθονία ύπάρχον έτερον στοιχεϊον, τοΰ 
προβιβασμού τής άξίας, τό όποιον έπιδιώκει. Πρέπει νά ύπάρ
χη γύρω αύτής άφθονία ανταλλαγμάτων, ϊνα άπολαύση ή 
σπανιότης πλείονας καρπούς. Τοιουτοτρόπως δέν υπάρχει 
μεγαλειτέρα τιμωρία διά τούς οπαδούς τής θεωρίας τής έν
δειας είμή ή έπέκτασις τοϋ δόγματός των καϊ πρός τάς άλ- 
λοτρίας αύτοΐς βιομηχανίας. Άλλά τοιαύτη κατάστασις 
αδύνατον νά ύποληφθή ώς κοινωνική. Υποθέτει καταπιεζομέ- 
νους λαούς καϊ έν άθλιότητι τδν βίον κακώς διάγοντας. 'Ο
σάκις δέ τοιοϋτο κοινωνικόν έγκλημα έλαβε παροδικώς υπό- 
στασιν έν τή ποικιλία τών ανθρωπίνων τυχών, ό έπελθών ά- 
γνισμδς έδικαιολόγησεν καϊ τάς μυρίας συμφοράς καϊ τά δι
δακτικά παθήματα.

Πόσον διαφέρει ή δικαιοσύνη τής βιομηχανικής έλευθερίας! 
*Έχει θελκτικωτέραν τήν όψιν. Ανοίγει τάς πύλας τής οικο
νομικής αφθονίας καί δίδει έκάστω τδ ίδιον, κατά τδ μέτρον 
τών ίδιων αγώνων καϊ τήν εύλάβειαν τών ιδίων σκοπών.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ.

Αί στρατιωτικαϊ τών έθνών δαπάναι άποτελοΰσι τδ ση
μαντικώτερον άναλόγως μέρος τών δημοσίων βαρών. Έπο
μένως ή υπαγωγή αύτών είς τούς αύστηρούς κανόνας τοΰ γε
νικού τής έπικρατείας λογιστικού είναι κυριωτάτης πρόνοιας 
έργον, τόσον διά τδ μέγεθος τών διαχειριζομένων έν τή στρα
τιωτική υπηρεσία κεφαλαίων, οσον καϊ διά τήν άναγκαιαν 
έν τω έθνικφ βαλαντίω τάξιν.

Ό λογιστικός νόμος τής 1 ’Οκτωβρίου 1852 άτελώς άν 
ούχί μηδόλως έξέτεινε μέχρι τοϋδε τάς έγγυήσεις του είς τήν 
στρατιωτικήν διαχείρησιν. Καϊ έξεδόθη μέν τφ 187 7 δ XT 
νόμος είς πλήρη, λέγει ούτος, έφαρμογήν τοΰ νόμου περϊ δη
μοσίου λογιστικού έπϊ τοΰ λογιστικού τοΰ στρατού, έδέησεν 
όμως κατόπιν νά έκδοθή έτερος νόμος δ ΩΚΒ' τής 18 Απρι
λίου 1880, οστις έκανόνισε τδ θέμα (έπϊ υποχρεωτική άπό 
τής 1 ’Οκτωβρίου 1880 εφαρμογή, λέγει τδ τελευταϊόν άρ
θρον αυτού) ώς έξής :

Ή έκκαθάρισις καϊ έντολή πρδς πληρωμήν τών έξόδων τής 
στρατιωτικής ύπηρεσίας ανατίθεται είς τά υπδ τοϋ νομού 
περϊ οργανισμού τοϋ στρατού οριζόμενα στρατιωτικά έπιμε- 
λητήρια. ΊΙ δικαιοδοσία έκάστου έπιμελητηριου κανονίζεται 
διά Διατάγματος.

ΊΙ δικαιοδοσία τών στρατιωτικών επιμελητηρίων είναι α
νεξάρτητος άπ’ άλλήλων. Οί προϊστάμενοι αύτών δύνανται 
κατά πάσαν στιγμήν αύτεπαγγέλτως νά ένεργώσιν αυτοπρο
σώπως έπιθεωρήσεις πρδς βεβαίωσιν τής τε παρουσίας τής 
κατά τήν δικαιοδοσίαν αύτών δυνάμεως καϊ τής καταστα- 
σεως καϊ διαχειρίσεως έν γένει τού ύλικοΰ καϊ τών προμη
θειών τών τε σωμάτων καί καταστημάτων, καϊ έν γενει 
έπϊ παντός αντικειμένου άναγομένου είς τήν οικονομίαν τοϋ
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στρατού. Αί έπιθεωρήσεις αύται ύποχρεωτιχώς έπιβάλλονται 
δίς του έτους.

Αί μέν μέχρι τοΰδε παρά τοϊς σώμασι ζαι καταστήμασι 
τοΰ στρατού ταμιακαί Έπιτροπαί καταργοΰνται, τά δέ οίκο- 
χονομιχά συμβούλια διατηρούνται χαί τά μέλη τούτων εύθύ- 
νονται άλληλεγγύως διά τήν διαχείρισιν τοϋ ύλικοΰ. ΊΙ δια· 
χειρισις τοΰ χρηματιχοΰ ανατίθεται εις ενα αξιωματικόν τής 
οικονομίας, ένεργοΰντα αύτήν ύπό τήν έπιτήρησιν τοΰ διοιχη- 
τοΰ τοϋ σώματος ή καταστήματος καί Οεωρούμενον άτομικώς 
υπόλογον καί υπεύθυνον είς τό Δημόσιον, έφαρμοζομένων κατ’ 
αύτοΰ τών διατάξεων τοΰ άρθρου 199 καί έπομ. τοϋ νόμου 
περί δημοσίου λογιστικού. Αί χατά τών υπολόγων έπί δια- 
χειρίσεως ύλικοΰ χτλ. αποφάσεις τού Ύπουργοΰ τών Στρα
τιωτικών έκτελοϋνται διοιχητικώς· τών αποφάσεων τούτων 
έπιτρέπεται έφεσις ένώπιον τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου έντός 
ένός μηνός άπό τής έχδόσεως αύτών, χωρίς νά άναστέλλωνται 
τά κατά τών υπολόγων συντηρητικά μέτρα.

Κατά μεν τό αρθρον 45 τοϋ Νόμου περί δημοσίου λογι
στικού έοίδετο έφάπαξ εις τό Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών 
προκαταβολή 500,000 δραχ. διά τάς άνάγκας τοΰ στρατιω
τικού ταμείου, κατά τό άρθρον 4 τοΰ άνά χεΐρας νόμου ή προ
καταβολή εις τό στρατιωτικόν προσδιορίζεται ώς έξής· ά) είς 
τό δωδεκατημορίου τής έτησίας δαπάνης τοϋ μηνιαίου μισθού 
τών άξιωματικών, άνθυπασπιστών καί τών ομοιοβάθμων αύ
τών, τών ιδιωτών υπαλλήλων, τών ύπαξιωματικών, μουσι
κών καί στρατιωτών τών ταγμάτων τών εύζώνων καί τής 
χωροφυλακής, καί τοϋ ημερησίου μισθού τών ύπαξιωματι- 
κών, μουσικών και στρατιωτών τών λοιπών σωμάτων β') 
είς τό δωδεκατημορίου τής έτησίαςδαπάνης τής άναλογούσης 
διά τάς είς χρήματα καταβαλλόμενος μερίδας ίπποφορβής γ') 
είς τό δωδεκατημορίου τής έτησίας δαπάνης διά τούς λαμβά- 
νοντας μερίδας άρτου είς χρήματα, δ') εις τό δωδεκατημο
ρίου τής έτησίας δαπάνης δι’ έπιμίσθια έργασίας τεχνιτών, 
ύπαςιωματικών χαί στρατιωτών έ) είς τό δωδεκατημορίου
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τής έτησίας δαπάνης διά τήν συντήρησιν υποδίκων καί κα
ταδίκων στρατιωτών, καί ς') είς τό πεμτημόριον τής κατά 
τόν προϋπολογισμόν άπαιτουμένης δαπάνης διά τάς δδοιπο- 
ρίας χαί μετακομίσεις τών νεοσυλλέκτων καί τοΰ στρατού.

Ή προκαταβολή αυτή χορηγείται είς τό Ύπουργεΐον τών 
Στρατιωτικών δι’ ενταλμάτων αύτοΰ έντός τού πρώτου δεκα
ημέρου έκάστου έτους, διανέμεται παρ’ αύτοΰ κατά τάς άνάγ
κας τών σωμάτων καί καταστημάτων, καί δικαιολογείται τό 
βραδύτερου έντός τοϋ μηνός Φεβρουάριου τοΰ έπομενου έτους, 
δυναμένη νά αύξήση έντός τοΰ έτους, έάν, διαρχοϋντος αύτοΰ, 
αύξηθή κατά τάς διατάξεις τώνέν ΐσχύϊ νόμων ή ύπό τοΰ προϋ
πολογισμού προβλεπομένη δύναμις τοΰ στρατού κατά ποσόν 
άνάλογον πρός τήν αύξησιν ταύτην. Πάσα άλλη χρήσις 
τών άνωτέρω προκαταβολών, παρά τόν σκοπον δι ον αυται 
χορηγούνται, άπαγορεύεται. Οί ένεργήσαντες την πληρωμήν 
στρατιωτικοί υπόλογοι εύθύνονται προσωπικώς διά πάσαν πα· 
ράβασιν τής διατάξεως ταύτης. "Οταν ό στρατιωτικός υπό
λογος άρνηθή τοιαύτης φύσεως πληρωμήν, οφείλει νά δικαιο- 
λογήση έγγράφως τήν άρνησίν του πρός τόν διατάκτην. Έάν 
καί τούτου γενομένου, ό διατάκτης άπαιτήση έγγράφως καί 
ύπ’ εύθύνην του τήν πληρωμήν, ό στρατιωτικός ύπάλληλος 
πληρόνει μέν χωρίς περαιτέρω αναβολήν, άλλ’ δφείλει νά έ- 
πισυνάψη είς τήν άπόδειξιν τής πληρωμής αντίγραφου τής 
πρός άρνησιν αιτιολογίας του χαί τό πρωτότυπου τής άπαι- 
τήσεως τοΰ διατάκτου.

Ή πληρωμή έξόδων τής στρατιωτικής υπηρεσίας έντελ- 
λεται καί ένεργεΐται άπό τά δημόσια ταμεία κατά τάς δια
τάξεις τοϋ νόμου περί δημοσίου λογιστικού. Τά δικαιολογη- 
τιχά έγγραφα τής πληρωμής τοΰ μισθού χαί λοιπών χρημα
τικών αποδοχών τών δπλιτών έν γένει τυΰ στρατού συνισταν- 
ται άπό τάς μηνιαίας μισθοδοτικάς καταστάσεις, φερουσας 
τήν έξόφλησιν τών διοικητών τών λόχων ή τών μοιραρχιών, 
άνευ ιδιαιτέρας άποδείξεως τών οπλιτών ή τέλους χαρτοσή
μου. Όσάκις πρόκειται περί προμηθειών είς τό εξωτερικόν
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διά τήν ύπηρεσίαν τοϋ Ύπουργείου τών Στρατιωτικών, έπι· 
τρέπεται είς τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν νά λαμβάνη τά ά- 
παιτούμενα προς πληρωμήν τοΰ συμπεφωνημένου τμήματος 
κεφάλαια διά χρηματικών ένταλμάτων,έπί άπαδόσει λογαρια
σμού, καί έπι τή ευθύνη τής δικαιολογήσεως αύτών έντός 
τεσσάρων μηνών άπό τής πληρωμής είς τούς έργολάβους ή 
προμηθευτάς, διατεθειμένα κατά τούς ορούς τών συμβολαίων.

Ούτως έρρυθμίσθησαν τά ζατά τήν στρατιωτικήν διαχεί- 
ρισιν, άφεθεντος τοϋ είδικωτέρου κανονισμού αύτών έπι τών έκ- 
τεθεισών βάσεων είς τήν έκτελεστικήν έξουσίαν, και άναγρα- 
φέντος δτι άπασαι αί διατάξεις τοΰ νόμου περ'ι δημοσίου λογι
στικού, αί σχετικαί πρός τούς δευτερεύοντας διατάκτας, έφαρ- 
μόζονται κκί πρός τά στρατιωτικά έπιμελητήρια.

ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ.

Έχομεν ύπ’ όψιν τάς έν τή τελευταίοι τετραετία εισπρά
ξεις τοΰ δήμου Πατρέων. Άπό 402,007 δρ. τώ 1877, άνέ
βησαν είς 444,909 τώ 1878, είς 542,312 τώ 1879, είς 
589,8^1 τω 1880. ΊΙ τάσις είς πρόοδον είναι προφανής. 
Τό ολον τών εισπραχθέντων κατά τήν έν λόγφ τετραετίαν 
ανέρχεται είς δρ. 1,979,072 άπέναντι 2,340,410 βεβαιω- 
θέντων, έκ τοΰ όποιου συνάγεται δτι άπό τής βεβαιώσεως μέ
χρι τής είστράξεως καθυστέρησαν δρ. 361,339, δηλαδή τό 
6ον περίπου (17 τοϊς °/0). "Οθεν ύπολείπεται περαιτέρω έτι 
ένεργεία είς σμίκρυνσιν τής χωριζούσης τά βεβαιούμενα άπό 
τά εϊσπραττόμενα ποσά άποστάσεως.

Όσον άφορα τάς κατά μέρος εισπράξεις τοΰ δήμου Πα
τρέων, έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν τάς έν έτει 1880 γενομένας, 
διαιρούνται αύται είς τρεις κατηγορίας, έκάστη τών όποιων 
έχει ώς έξής.

Α'. — Δημοτική περιουσία, ά) Ένοίκιον δημο

τικής μεσημβρινής άγορας δρ. 3,823, β') ένοίκιον τοΰ έν Μαρ- 
κάτφ οικοπέδου 412, γ') μίσθωσις ποσίμου υδατος είς οικίας 
24,932, δ') μίσθωσις όμοιου είς έργοστάσια 4,200, ε') τόκος 
δανείων τών μετοχών τού δήμου ή ύπερημερίας 62, ς') πται- 
σματικά πρόστιμα 644.

Β') — Άμεσοι φόροι. Δασμός έπί τών είσαγομένων 
ωνίων ά) διά τοΰ τελωνείου, έπί 1 ’|4 τοΐς °/0, δρ. 86,13 1, β') 
διά τοΰ αύτοϋ έπί ’|4 τοϊς °/0, 17,268, γ) δι’ ένοικιάσεως φό
ρου ιχθύων 9,500, δ') δι’ ένοικιάσεως άπό Άντίρριον είς Ρίον 
1,312. Κατ’ έπέκτασιν δασμός έπί τών έμπορευμάτων ά) 
διά τοΰ τελωνείου, έπί τοΰ 1 ‘/4 τοϊς °/0, 203,213, β') διά 
τού αύτού έπί ’/« τοϊς °/0, 39,711, γ') δικαιώματα έπί τής 
έκδόσεως έπισήμων έγγράφων 180. Μετρικά δικαιώματα ά) 
διά τοϋ τελωνείου 25,654, β') δι’ ένοικιάσεως 1 5,110, γ') έκ 
μαχελλείων 14,860.

Γ'. — Έμμεσοι φόροι, α') Έπί τών έπιτηδευμάτων 
δρ. 8,045, β') έπί τού σταφιδοκάρπου (δρ. 4 έφ' έκάστης χι
λιάδας λιτρών) 87,124, γ') έπί τού αυτού (δρ. 1 έφ- έκάστης 
χιλ. λιτρών) 21,304, δ') έπί τών αμπέλων 193, ε') έπί τοΰ 
έλαίου 7,270, ς') έπί τών άροτριώντων κτηνών 4,826, ζ'.) 
έπί τών έπί έκτιμήσει 131, ή) έπί τοΰ γλεύκους νωπών στα
φίδων 250,θ') έπί τών ζώων τό ‘/s το° δημοσίου φόρου 1,258.

Δ'. — Διάφορα· α') ΚαΟυστεροϋντα πιθανώς εισπρα
κτέα δρ. 10,445, β') απρόοπτα έσοδα 655.

Κατά τούς ύπολογισμούς τής οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ 
δήμου, τούς συνοδεύοντας τήν δημοσιευθεϊσαν κατάστασιν αύ- 
•πής, βάσιμος έλπίς ύφίστατο περί είσπράξεως έντός τών δύο 
πρώτων μηνών έ. έ. καί ετέρων 20,000 δραχμών άνηκου- 
σών είς τήν χρήσιν τοΰ 1880. Τοιουτοτρόπως αί εισπράξεις 
τού έτους τούτου δύνανται νά προβιβασθώσιν άπό 589,841,ώς 
έν άρχή έσημειώθη, είς 609,841.

Οί έκτεθέντες άριθμοί δέν πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς όριστι- 
κώς κανονίζοντες τό οικονομικόν μέλλον τοΰ δήμου Πατρέων. 
’Έχει ούτος τοιαύτας οικονομικής πολιτικής βάσεις, ώστε δέν 
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άπαιτείται είμή ή χατά σκοπόν περαιτέρω ετι άνάπτυξις τών 
στοιχείων αύτής, δπως άποδειχθή ή μεγάλη οικονομική δύνα- 
μις, ήτις δύναται νά λειτουργήση έν τή ώραία καί πλήρει 
μέλλοντος πρωτευούση τών ’Αχαιών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Είς τρεϊς κατηγορίας δύνανται νά καταταχθώσι τά δημό
σια χρέη τής 'Ελλάδος, είς έξωτερικά, έσωτερικά καί προσω
ρινά. Ες επίσημου άνακοινώσεως τής Κυβερνήσεως πρός τήν 
Βουλήν γνωρίζομεν, δτι τό σόνολον αύτών κατά τήν άρχι- 
κήν συνομολόγησίν των άνέβαινεν είς δρ. 360,373,583, οτι 
έκ του ποσού τούτου έπληρώθησαν εις τούς δανειστάς τής 
έπικρατείας δρ. 43,097,011, καί δτι κατά τήν 31 Δεκεμ
βρίου 1880 ώφείλοντο δρ. 317,276,572. Έάν τό τρίτον 
σχεδόν τοϋτο δισεκατομμυρίου διανείμωμεν μεταξύτών 1,679, 
775 κατοίκων τής 'Ελλάδος, πρέπει έκαστος αύτών νά πλή
ρωσή 189 δραχμάς, δπως έλευθερωθή ή έπικράτεια. Και 
ταΰτα πρό άκόμη τής πραγματοποιήσεως τών νεωτέρων δα
νείων, τά όποια διά τάς ένεστώσας περιστάσεις έψηφίσθησαν 
ή θά ψηφισθώσι. Ιδού πώς ιδιαιτέρως εϊχον τή 3 1 Δεκεμ
βρίου 1880 τά κατά τάς έκτεθείσας τρεϊς κατηγορίας δημό
σια χρέη τής 'Ελλάδος :

Α'. — Έξωτερικά δάνεια, α') Τοϋ 1833 προ- 
καταβολαί τών τριών Δυνάμεων· άρχικώς 1 12,529,909· 
άποδοθέντα 19,072,450· όφειλόμενα 93,457,458· έτησία 
δόσις τόκων καί χρεωλυσίου 1,008,000. β') Τοΰ 1865
χρέος πρός τούς κληρονόμους τοΰ πρώην βασιλέως Όθωνος- 
άρχικώς 4,500,000· άποδοθέντα 748,207· όφειλόμενα 3, 
751,792· έτησία δόσις τόκων καί χρεωλυσίων 225,000.— 
Τό όλον τών δύο τούτων δημοσίων χρεών,άρχικώς 1 17,029, 
909, άποδοΟέν 19,820,658, όφειλόμενον 97,209,250- διά 

τήν ύπηρεσίαν τών τόκων καί χρεωλυσίων αύτοϋ άπαιτούμε- 
νον ένιαυσίως 1,233,000.

Β'. — Εσωτερικά δάνεια, ά) Τοΰ 1863 δάνειον 
τών 6 έκατομ. δραχμών· άρχικώς 6,000,000· άποδοθέντα 
1,819,000· όφειλόμενα 4,180,900· έτησία δόσις τόκων καί 
χρεωλυσίου 480,000· λήγει τώ 1896. β') Τοϋ 1867 δάνειον 
τών 28 έκατομ. δραχμών άρχικώς 28,000,000" άποδοθέντα 
6,530,160· όφειλόμενα 21,469,840· έτησία δόσις τόκων 
καί χρεωλυσίου 2,632,566· λήγει τφ 1895. γ') Τοΰ 1871 
δάνειον τών 4 έκατομ. φράγκων· άρχικώς δρ. 4,448,000· 
άποδοθέντα 542,280· όφειλόμενα 3,905,720· έτησία δόσις 
τόκων καί χρεωλυσίου 403,200· λέγει τφ 1899· δ) Τοΰ 
1874 δάνειον τών 29 έκατομ. φράγκων· άρχικώς δρ. 29, 
120,000· άποδοθέντα 1,032,640· όφειλόμενα 28,087,360· 
έτησία δόσις τόκων καί χρεωλυσίου 1,892,800· λήγει τώ 
1918. ε') Τοΰ 1876 δάνειον τών 10 έκατομ. φράγκων- άρ
χικώς δρ. 8,336,160· άποδοθέντα 192,080· όφειλόμενα 8, 
144,080· έτησία δόσις τόκων καί χρεωλυοίου 541,851· λή
γει τώ 1920. ς') Τοϋ 1877 δάνειον πρός κατασκευήν άτμο- 
τελωνίδων· άρχικώς 320,000· άποδοθέντα 277,623· όφει
λόμενα 42,376· τή 20 Ιουνίου 1881 έξοφλεϊται. ζ') Τοΰ 
1879 έκκαθάρισις τών δανείων τών 1824 καί 1825, (διά 
τήν όποιαν δ νόμος ώρισε 1,200,000 λίρας στερλίνας, άν- 
τηλλάγησαν δέ παλαιαί όμολογίαι διά νέων φερουσών το πο
σόν λιρ. στερλ. 900,000)· άρχικώς δρ. 28,091,880- άποδο
θέντα 1,629,554· όφειλόμενα 26,462,326· έτησία δόσις τό
κων καί χρεωλυσίου 2,109,000· λήγει τφ 1911. η') Τοϋ 
1879 δάνειον τών 60 έκατομ. φράγκων άρχικώς 63,176, 
400· άποδοθέντα 632,800· όφειλόμενα 62,543,600· έτησία 
δόσις τόκων καί χρεωλυσίου 4,201,230· λήγει τώ 1919. 
— Τό ολον τών όκτώ τούτων δημοσίων χρεών άρχικώς 167, 
492,440, άποδοΟέν 12,656,237, όφειλόμενον 154,836,202· 
διά τήν ύπηρεσίαν τών τόκων καί χρεωλυσίου άπαιτούμενον 
ένιαυσίως 12,260,657.
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Γ'. — Προσωρινά δάνεια, ά) Τοϋ 1864 έντοκα 
γραμμάτια τοΰ δημοσίου· άρχικώς 1 2,000,000· άποδοΟέντα 
10,147,000· όφειλόμενα 1,853,000· έπι τόχφ 4 τοϊς °[0· ) 
Του 1876 δάνειον έπϊ παραχωρήσει ομολογιών έκποιήσεως 
έθνικών φθαρτών κτημάτων άρχικώς 2,500,000· άποδο- 
Οέντα 473,1 15' όφειλόμενα 2,026,884· έπϊ τόχφ 8 τοϊς 
γ') Τοϋ 1877 δάνειον άπδ τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν έπ' αναγ
καστική κυκλοφορία τών τραπεζικών γραμματίων αύτής· άρ- 
χικώς 39,831,622· όφειλόμενα 39,831,622· έπί τόχφ 1 
το!ί °/ο· *')  Τοΰ 1877 δάνειον άπδ τήν Ίονικήν Τράπεζαν έπ’ 
αναγκαστική κυκλοφορία τών τραπεζικών γραμματίων αύτής*  
άρχικώς 4,719,61 1· όφειλόμενα 4,719,611· έπϊ τόχφ 1 καϊ 
2 το'ί °ίβ· ε) Τοϋ 1880 δάνειον έν Παρισίοις τών 15 έκα
τομ. φράγκων άρχικώς 16,800,000· όφειλόμενα 16,800, 
000. — Τό δλον τών πέντε τούτων δημοσίων χρεών, άρχι
κώς 75,851,234, άποδοθέν 10,620,115, δφοιλόμενον 65, 
231,118.

Ούτως είχε κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1880 ή κατάστασις 
τοΰ δημοσίου ήμών χρέους. Μένει δέ νά άκολουθήσωμεν τήν 
βαθμιαιαν έκτύλιζιν, τήν όποιαν πάντως Οά λάβη τό όσημέ- 
ραι ζωηρότερον τιθέμενον δημοσιονομικόν πρόβλημα τής Ελ
λάδος.

ΞΕΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

Κατά τδ 1861 έξεδόθη νόμος έν Έλλάδι ΧΠΑ', χατά τον 
οποίον αί Γαλλικαϊ άνώνυμοι έταιρίαι, αϊ τε έμπορικαϊ, αί βιο- 
μηχανικαϊ χαϊ αί γεωργικαί, δσαι έχουσιν άνάγκην πρδς νό
μιμον σύστασιν των τής άδειας τής Γαλλικής Κυβερνήσεως 
καί έτυχον ταύτης, δύνανται νά έξασκώσι πάντα τα διχαιώ- 
ματά των καϊ νά παρίστανται έπϊ δικαστηρίου έν Έλλάδι, 
συμμορφούμεναι πρός τούς νόμους αυτής, έάν αί όμοιας φύ- 

σεως έταιρίαι αί νομίμως συστάσαι έν Έλλάδι άπολαύωσι 
τών αύτών δικαιωμάτων έν Γαλλία. Συγχρόνως έδιδετο εις 
τήν Κυβέρνησιν τδ δικαίωμα, ινα διά Β. διατάγματος, έπϊ τή 
γνωμοδοτήσει τοϋ υπουργικού συμβουλίου έκδιδομένου, παρα- 
χωρή τδ άνωτέρω πλεονέκτημα καϊ είς πάσαν άλλην έπι- 
κράτειαν.

Προ δύο έτών, ή Βελγική Κυβέρνησις άνεκοίνωσεν εις τήν 
Ελληνικήν, οτι έπιθύμει όπως, δι' άμοιβαίας δηλώσεως έκα- 
τέρας τών Κυβερνήσεων, αί άνώνυμοι έταιρίαι καϊ λοιποϊ έμ- 
ποριχοϊ, βιομηχανικοί ή χρηματιστικοϊ συναιτερισμοϊ έκατέρου 
έθνους, οί έν τή χώρα τοΰ έτέρου έγκατεστημένοι ή μέλλοντες 
νά ίδρυθώσιν, νά έζομοιωθώσι πρδς τούς έγχωρίους καϊ ίσω- 
θώσι πρδς αύτούς ώς πρδς τήν ένώπιον τών δικαστηρίων έςά ■ 
σχησιν τών δικαιωμάτων αύτών, καϊ έν γένει τήν νομικήν 
αύτων ικανότητα. Έθεωρήθη ότι ούδέν υπήρχε κώλυμα όπως 
ανταλλαγή τοιαύτη τις δήλωσις, οτι τούναντίον μάλιστα ή 
διευκόλυνσις τής έν Έλλάδι ένεργείας Βελγικών έταιριών ή
θελεν άποβή υπό πολλάς έπόψεις σύμφορος είς τήν χώραν. 
Άλλ’έπειδή τδ γράμμα τοϋ είρημένου νόμου δέν περιελάμβανε 
ρητώς τάς χρηματιστικάς έταιρίας, άς ή Βελγική Κυβέρνησις 
έπεθύμει νά συμπεριλάβη έν τή άνταλλακτέα δηλώσει, έμει
ναν έκτοτε έκκρεμεϊς αί διαπραγματεύσεις μέχρις εσχάτων, 
βτε έπϊ διπλωματική άνακινήσει τοϋ αύτοΰ ζητήματος έδέη- 
σε νά ύποβάλη ή Κυβέρνησις είς τήν Βουλήν νομοσχέδιου 
έκτεϊνον τήν πρόνοιαν τοϋ νόμου καϊ πρδς τάς χρηματιστικάς 
έταιρίας.

Ή Βουλή παρεδέχθη μέν τήν προσθήκην τών χρηματι- 
στικών έταιριών είς τον άριθμόν τών έν τώ νόμφ ΧΠ.-V μνη
μονευόμενων, μετερρύθμισε δέ τδ όλου θεσμοθέτημα διά τοΰ 
άπδ 13 Μαρτίου 1881 νόμου. Κατ’αύτόν αί ανώνυμοι 
έταιρίαι, αϊ τε έμπορικαϊ, αί βιομηχανικοί, αί γεωργικαί καϊ 
παντός είδους χ ρ η μ α τ ι σ τ ι κ α ί, όσαι έν Γαλλία συνέ
στησαν νομίμως, δύνανται νά έςασκώσι πάντα τά δικαιώ
ματα των καϊ νά παρίστανται έπϊ Δικαστηρίου έν Έλλάδι 
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συμφώνως προς τούς νόμους του Βασιλείου, έάν αί όμοιας φύ
σεως έταιρίαι αί νομίμως συστασαι έν Έλλάδι άπολαυωσι 
τών αύτών δικαιωμάτων έν Γαλλία. Άφήχε δέ δ νόμος 
ίσχύον τό έκ τοΰ ΧΠΑ' δικαίωμα τής Κυβερνήσεως είς έπέ- 
κτασιν τών πλεονεκτημάτων καί είς άλλας έκτος τής Γαλλι
κής χώρας. "Ωστε τοιουτοτρόπως ή Κυβέρνησις δύναται διά 
Β. Διατάγματος νά έλθη είς τελειωτικήν συνεννόησιν μετά 
τής Βελγικής, ήτις όμως έν παρόδφ λεκτέον, δέν ύπήρζεν 
τόσον εύκολος πρός τήν Γαλλικήν, άπαιτήσασα τήν διά τοϋ 
άπό 14 Μαίου 1857 Γαλλικού νόμου ειδικήν έν Γαλλία άνα- 
γνώρισιν τών άνωνύμων έταιριών αύτής.

Ήδύνατο τις νά παρατηρήση, δτι ύπό τόν δρον τής «χρη- 
ματιστικής» καταχρηστική τις πρακτική υποκρύπτει έται
ρίας λαχείων ύπό διάφορα χρώματα, τραπεζικά και άλλα 
ύποκρυπτομένων, τάς όποιας βεβαίως δ νομοθέτης δέν έννοεϊ 
νά πολιτογράφηση σταΟερώς έν Έλλάδι. Δέν είναι δέ τό μό
νον οπερ ή άνά χεϊρας θεσμοθεσία φέρει κατά νοΰν. Ύπάρ
χουσι κατ’ αύτήν σκέψεις, τάς οποίας άμφιβάλλομεν άν ή 
Ελληνική Βουλή είχεν ύπ1 δ'ψιν. Ούδέν όλιγώτερον έν τή με
ταρρυθμίσει τοΰ νόμου ΧΠΑ.' έπρόκειτο περί τοΰ μεγάλου ζη
τήματος τής έλευθερίας τών έταιριών. Ότε έξεδόθη ό νόμος 
έκεϊνος τω 1861, άπητεϊτο έν Γαλλία είς συγκρότησιν άνω
νύμων έταιριών εγκρισις κυβερνητική. Κατόπιν δμως έπικρα- 
τησάσης τής άρχής τής έλευθερίας, έξεδόθη έν Γαλλία ό νό
μος τής 24 Ίουλίου 1867, οστις έν 67 άρθροις κανονίζει τά 
σχετικά θέματα τών άνωνύμων έταιριών, άναγράφων έν τω 
27 άρθρω του τήν άρχήν δτι δέν άπαιτείται τοϋ λοιπού κυ
βερνητική εγκρισις, άρκοϋντος άπλοϋ ιδιωτικού έγγράφου είς 
σύστασιν αύτών δι’ έπτά τούλάχιστον έταίρων. Διά τοΰ νό
μου λοιπόν τής 13 Μαρτίου 1881 ήνοίχθησαν αί πύλαι τής 
έλληνικής έπικρατείας είς δλας τάς ξένας έταιρίας, αϊτινες κα
ταρτίζονται έν τή χώρα αύτών κατά τά έκεΐ ίσχύοντα. Ό
που άπαιτείται κυβερνητική έγκρισις, άναγκαϊον νά προσαχθή 

αύτη έν Έλλάδι, όπου δέν άπαιτείται κυβερνητική εγκρισις, 
καί διά τήν 'Ελλάδα άδιάφορον.

Τοιουτοτρόπως συμβαίνει ώστε έν Έλλάδι αί μέν ιθαγενείς 
έταιρίαι νά κηδεμονεύονται, αί δέ άλλοεθνείς (αί μή ύποκεί- 
μεναι είς κυβερνητικήν έγκρισιν) ούχί. Δύο τούτέστι μέτρα 
καί δύο σταθμά. Ή ιδέα τής κυβερνητικής κηδεμονείας, ήτις 
έπί τών έλληνικών άνωνύμων έταιριών είναι άλήθεια, άπο- 
βαίνει ψευδός διά τάς ξένας έταιρίας έν τή περιφερείς τής αύ
τής έπικρατείας. ’Απέναντι τών ιθαγενών έταιριών έννοεί ή 
Πολιτεία νά προστατεύση τούς μετ’ αύτών συναλλαττομένους 
πολίτας, άπέναντι δμως τών ξένων, τών άκηδεμονεύτων, 
κλείει τούς όφθαλμούς. ’Αρκεί δέ νά καταφύγη τις είς άλλην 
έπικράτειαν μή άπαιτοϋσαν κυβερνητικήν έγκρισιν, ινα συ- 
στήση έκεΐ έταιρίαν καί έπειτα έπανέλθη είς σχήμα πρακτο
ρείου κεντρικού έν Έλλάδι. Θά είπή τις περί μικρών Θεμάτων 
καί παραφωνιών ή έρευνα. Άλλ’ δ λόγος είναι περί άρχών, 
καί βλέπομεν ταύτας έν δυσαρμονία διατελούσας.

ΣΤΕΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΑ.

Δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τούς σιδηροδρόμους είς πλατείς, 
στενούς καί εξαιρετικούς. Καί οί μέν πλατείς είναι οί αρ
χαιότεροι, έχοντες κανονικόν πλάτος, μεταξύ τών σιδηρών 
ράβδων, 1 μέτρον καί 4>Ιοα τοΰ μέτρου. Οί δέ στενοί έρχονται 
πολύ κατόπιν, έχοντες πλάτος, μεταξύ τών σιδηρών ράβδων, 
άλλοι ένός μέτρου ώς έν Γαλλία, άλλοι 0,90 τοϋ μέτρου ώς 
έν ’Ιταλία, άλλοι 0,61 ώς έν Αγγλία, άλλοι 0,60 ώς έν 
Σουηδία· είς τήν κατηγορίαν ταύτην δύναται νά καταταχθώσι 
καί οί έπί τών ύπαρχουσών κοινών όδών σιδηρόδρομοι, είτε 
ύπό άτμοΰ είτε ύπό ίππων ένεργοϋσιν ούτοι. Οί δέ έξαιρετι- 
Χοί σιδηρόδρομοι διακρίνονται 1) έκ τών δύο τής στενής καί
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τής πλατείας σιδηροδρομίας άκρων, δηλαδή ή οτι άνήκουσιν 
είς τό στενότερον είδος τών στενών σιδηροδρόμων, ή δτι ί- 
χουσι πλάτος μεϊζον τοϋ κανονικού 1,44 μέτρου (δτε τίθε
ται μεταξύ τών δύο έξωτερικών ράβδων τρίτη ράβδος ί'να 
έπ’ αύτής καί τής έτέρας κινούνται τών συνήθων πλατέων 
σιδηροδρόμων αί άμαξα*.),  καί 2) ιδίως έκ τοϋ οτι δι’ δλως 
έξαιρετικών μηχανισμών έκτελοΰσι τήν έαυτών διακονίαν 
δπως άναβώσι απότομον ύψος διά τής δσον έ'νεστι έλαχίστης 
μέν καμπυλότητος μεγίστης δέ κλίσεως.

Σκοπός ήμών είναι νά μελετήσωμεν ιδιαιτέρως τά τής 
στενής σιδηροδρομίας, άπολήγοντες εϊς τό τελευταϊόν ύπό 
τής Έλληνικής Βουλής ψηφισθέν δείγμα αυτής έν Ηλεία. 
Κατά πόσον τό δείγμα τοϋτο θέλει έπιτύχει, είς τό μέλλον 
ανήκει νά άποφανθή. 'Ίσως πολλά ήδύναντο νά χρησιμεύσωσι 
προηγούμενα είς νομοθετικήν έπί του προκειμένου άνάπτυξιν. 
Άλλά συμβαίνει πάντοτε δτι μεγάλη ποσότης ειδικών ερευ
νών άπόλλυται έν τώ θορύβω τής πολιτικής διαμάχης. Και 
δταν αύτή κέκληται νά δίδη τήν νικώσαν ψήφον είς τά ζη
τήματα, ή κυρία ουσία μένει είς τό βάθος, ένεργεΐται ο,τι 
δύναται, καί τό δλον προχωρεί άναλόγως τών καιρών είς ούς 
έρχεται.

Ή πλατεία σιδηροδρομία χαρακτηρίζεται υπό τής μείζο- 
νος δαπάνης και ή στενή υπό τής έλάσσονος. Χώραι άραιώς 
ζατωκημέναι καί άφθονων κεφαλαίων στερούμενα*,  δέν δύ
νανται είμή πρός τήν στενήν σιδηροδρομίαν νά άποβλέψωσι. 
Άπόδειξις ή Σουηδία, τής όποιας σπουδαίου μέρος τοϋ ολου 
σιδηροδρομικού συμπλέγματος έπί τής βάσεως ταύτης κα- 
τηρτίσθη. Καθώς τά μεγάλα πλοία έχουσιν άνάγκην μεγά
λου χώρου δπως έκτελέσωσι τάς περιστροφάς των, ένφ μι
κρά λέμβος έν μικροτάτω χώρω έκτελεϊ αλλεπαλλήλους 
έλιγμούς, τοιουτοτρόπως καί οί στενοί σιδηρόδρομοι προσαρ
μόζονται είς πλείονας τών πλατέων σιδηροδρόμων τοπικάς 
λεπτομέρειας. Δέν έχουσιν άνάγκην μεγάλων καμπυλοτήτων 
είς τήν διεύθυσιν τών γραμμών των. Ένφ οί πλατείς σιδη

ρόδρομοι διά νά στραφώσι πρέπει νά έπεκταθώσι, νά διασχί- 
σωσιν όρη, νά έπιχώσωσι βάραθρα, καί νά ύποκύψωσιν έντεϋ- 
θεν είς βαρείας δαπάνας, οί στενοί σιδηρόδρομοι στρέφονται 
εύκολώτερον περί τάς έδαφικάς άνωμαλίας καί άποφεύγουσι 
ουτω τάς μεγάλας δαπάνας τής δι’ υπονόμων καί έπιχώσεων 
κατανικήτεως αυτών.

'Όπως ή πλατεία σιδηροδρομία οϋτω καί ή στενή τό πρώ
τον έν Αγγλία: έτέθη είς πρακτικήν έφαρμογήν. Ό πρώτος 
στενός σιδηρόδρομος είναι ό έν Festilliog τής Αγγλίας πλά
τους 0,G 1 μέτρον. Περί τών Σουηδικών στενών σιδηροδρόμων 
έρρέθη άνωτέρω. Έν Γαλλία πρώτος στενός σιδηρόδρομος 
ύπήρξεν ό άπό Laguy μέχρι Villeneuve-le-Comte μή
κους 12 χιλιομέτρων. Ή Ελβετία έχει νά δείξη δύο στε
νούς σιδηροδρόμους, τφ 1874 καί 1875 κατασκευασθέντας. 
ΊΙ Γερμανία έφήρμοσε τήν στενήν σιδηροδρομίαν παρά τόν 
Ρήνον τώ 1874. Ή Ιταλία άπέκτησεν τω 1871 ένα τών 
ώραιοτέρων στενών σιδηροδρόμων έπί τής μαγευτικής πεδιά- 
δος τοϋ Τουρίνου, πλάτους 0,90 μέτρου καί μήκους 12 χιλιο
μέτρων. Δέν είναι άπο σκοπού νά πραγματευθώμεν ύπό οικο
νομικήν έποψιν τά τοϋ τελευταίου τούτου σιδηροδρόμου, τόν 
όποιον βεβαίως δέν είχεν ύπ’ όψιν ή έλληνική Βουλή, ψηφί- 
ζουσα τόν προμνησθέντα έν Έλλάδι στενόν σιδηρόδρομον.

Διά τόν έπί τής πεδιάδος τοϋ Τουρίνου στενόν σιδηρόδρο
μον έδαπανήθησαν ά) είς μελέτην καί διεύΟυνσιν τών έργων 
14,000 νέων δραχμών, β’) δι’άξίαν άγορασθέντων γηπέδων 
9,000, γ') διά στρώσιν τής όδοϋ 96,000, δ') διά τεχνικά 
έργα 96,000, ε') διά πάγιον ύλιζόν (πρός 12,138 τό χιλιό
μετρου) 293,000, ς·') διά κινητόν ύλιζόν 251,000· το ολον 
679,000 ν. δρ. έκ τών όποιων πρός έκαστον χιλιόμετρον άν- 
τιστοιχοϋσι 56,000 ν. δρ. — ΊΙ ταχύτης τού σιδηροδρόμου 
τούτου ώρίσθη είς 24 χιλιόμετρα τήν ώραν ζαί αί κινήσεις 
αύτοϋ έκανονίσθησαν κατ’ έλάχιστον δρον έν μέν ταΐς έργα- 
σίμοις ήμέραις είς 16 άναχωρήσεις καί 16 έπιστροφάς, έν 
δέ ταΐς έορταίς είς 24 άναχωρήσεις καί 24 έπιστροφάς. —· 

ΕΤΟΣ 9-ΦΪΑ. 98—ADPI410S 1381. δ
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Κατά τδ έτος 1873 τδ ακαθάριστον εισόδημα τοΰ έν λόγφ 
σιδηροδρόμου άνέβη εις 110,979 ν. δρ. Έάν άφαιρέσωμεν 
έξ αύτοΰ 81,694 αιτινες έδαπανήθησαν διά τήν κίνησιν του 
(10,979 δικαιώματα καταβληθέντα είς τδ δημόσιον καί 70, 
715 λοιπά έξοδα), μένουσιν 29,285 ν. δρ. καθαρόν έσοδον, 
ήτοι 2 /, χιλιάδες νέων δραχμών κατά χιλιόμετρου,άντιστοι- 
χοΰσαι πρός τόκον 4 */,  τοϊς %.

Η στενή και έξαιρετική σιδηροδρομία φέρει ΰπδ σκεψιν τά 
έν τω άνωτέρω Ίταλικώ σιδηροδρόμω δικαιώματα τοΰ δημο
σίου, τά όποϊα, παρατηρεί έκαστος, υπερβαίνουσι τδ έ’βδομον 
τών λοιπών τής κυρίως σιδηροδρομικής κινήσεως δαπανών. 
Τδ ακριβές είναι δτι, άντί τοιούτων δικαιωμάτων τοΰ δημο
σίου εις φορολογίαν τοΰ εισοδήματος τής στενής σιδηροδρο- 
μιας, πρακτικωτέρα είναι ή μέθοδος τών δημοσίων ή δημο
τικών έπιχορηγήσεων κατά τήν πρώτην τών σιδηροδρόμων 
εισαγωγήν, και δή έξαιρέτως έν χώραις έν αίς ή άτομική 
πρωτοβουλία και ή δύναμις τών κεφαλαίων κατά τδ μάλλον 
ή ήττον καθυστεροΰσι. Οταν έν Γαλλία ή τελευταία νομο
θετική αύτής άνάπτυξις δίδη τοιαύτας έπιχορηγήσεις είς τήν 
στενήν σιδηροδρομίαν, τό ήμισυ έκ τοΰ δημοσίου ταμείου και 
τδ ήμισυ έκ τοΰ δημοτικού, διά τήν Ελλάδα τδ μέτρον 
τοΰτο είναι άναπόφευκτον.

Μετά τά άνωτέρω γενικά, ιδού πώς έρρυθμίσθησαν παρ' 
ήμϊν τά τής πρώτης στενής σιδηροδρομίας άπδ Πύργου είς 
Κατάκωλον, διά τοΰ άπό 13 Μαρτίου 1881 11ΙΘ' νόμου :

’Επετράπη δι’ αύτοΰ τώ Δήμφ Λετρινών νά έκχωρήση διά 
δημοσίου συναγωνισμού τήν κατασκευήν καϊ τήν έπι εξή
κοντα έτη χρήσιν τοΰ σιδηροδρόμου άπό Πύργου είς Κατά
κωλον. Τά κατά τόν συναγωνισμόν διεξαχθήσονται έπϊ τή 
βάσει έγκεκριμενου ύπό τοΰ ‘Υπουργείου τών Εσωτερικών έγ
γραφου υποχρεώσεων, διά Β. Διατάγματος κανονιζομένου τοΰ 
τρόπου τής διεξαγωγής τοΰ συναγωνισμού, ένεργηθησομένου 
όι έσφραγισμένων δελτίων. ‘Όπως είναι τις δεκτός είς τόν 
συναγωνισμόν, δέον νά παρουσίαση είς τήν άρχήν, τήν διε- 

ξάγουσαν τήν δημοπρασίαν, άπόδειξιν οτι κατέθηκεν έν τινι 
άνεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη 50,000 ν. δραχμών, είτε 
τοΐς μετρητοΐς, εϊτε είς χρεώγραφα τής 'Ελληνικής Κυβερνή
σεως, άπδ τοΰ 1862 καϊ έντεΰθεν έκδεδομένα, λόγφ έγγυή
σεως, αιτινες έπιστραφήσονται έντός τριών ήμερών είς τούς 
άποτυχόντας έργολάβους· είς δέ τόν άναδειχθησόμενον έργο- 
λάβον ή έκ 50,000 δραχμών κατάθεσις Οά έπιστραφή, άφοΰ 
βεβαιωθή, ότι ούτος έξετέλεσεν έργα, ή είσήγαγεν υλικά έπι 
τοΰ τόπου τών έργασιών, άξίας έκατόν -χιλιάδων ν. δραχμών.

Ό σιδηρόδρομος χαρακτηρίζεται έργον δημοσίας άνάγκης 
και πάντα τα κτήματα, τά καταληφθησόμενα ύπ' αύτοΰ και 
τών έξαρτημάτων αύτοΰ, άπαλλοτριοΰνται ύποχρεωτικώς. 
Ή δέ έκτίμησις αύτών γίνεται κατά τδ άρθρον 3 τοΰ Νόμου 
ΨΙΒ' τής 20 Νοεμβρίου 1878, καϊ ή άξια αύτών άποτίνε- 
ται είς τούς δικαιούχους ύπδ τοΰ δήμου. Όσον άφορα τά έ- 
θνικά καί λιμενικά κτήματα, τά τυχόν καταληφθησόμενα 
ύπό τοΰ σιδηροδρόμου καϊ τών παραρτημάτων αύτοΰ, παρα- 
χωροΰνται δωρεάν είς τόν Δήμον, όπως χρησιμεύσωσιν άπο- 
κλειστικώς είς τήν σύστασιν τοΰ σιδηροδρόμου καϊ τών πα
ραρτημάτων αύτοΰ.

Ή έταιρία δφείλει έντός 4 μηνών άπδ τής είς αυτήν κοι- 
νοποιήσεως τής έγκρίσεως τοΰ άποτελέσματος τής μειοδοτι
κής δημοπρασίας νά περαιώση τάς μελέτας τοΰ σιδηροδρό
μου καϊ ύποβάλη αύτάς διά τοΰ Δημάρχου ύπό τήν έγκρισιν 
τοΰ 'Υπουργείου τών Έσωτερικών. Έντός δέ έτους άπδ τής 
έγκρίσεως αύτών, ή Έταιρία οφείλει νά περαιώση καϊ παρα- 
δώση είς χρήσιν τοϋ κοινού τόν σιδηρόδρομον μετά τών έν 
Πύργω καϊ Κατακώλω σταθμών αύτοΰ. Παρά τή Έταιρία ύ- 
πάρχει επίτροπος τής δημοτικής άρχής ύπδ τοΰ δημοτικοΰ 
συμβουλίου έκλεγόμενος, έχων τό δικαίωμα τής έπιτηρήσεως 
καϊ τής έξελέγξεως καϊ δικαιούμενος νά παρίσταται είς τάς 
συνεδριάσεις καϊ διασκέψεις τοΰ Διοικητικού συμβουλίου η 
τής διευθύνσεως τής Έταιρίας.

Πολλή ήγέρθη έν τή Βουλή συζήτησις, άν έπρεπε νά κ«*  
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τασκευασθή ό έν λόγω σιδηρόδρομος έπι τής ύπαρχούσης με
ταξύ Πύργου χαι Κατακώλου άμαξοτής όδοΰ. Ή Βουλή, κατ’ 
άντίθεσιν προς τήν πρακτικήν νεωτάτων έν Εύρώπη έφαρμο 
γών, άπηγόρευσε τήν τοποθέτησιν τών ράβδων τοϋ σιδηρο
δρόμου έπι τής ύφεστώσης όδοΰ καϊ ώρισε νά χαρβχθή νέα 
δι’ αύτόν οδός. Ή γραμμή έσεται έπί τοϋ παρόντος άπλή· άμα 
δέ βεβαιωθή οτι ή ακαθάριστος πρόσοδος τοϋ σιδηροδρόμου 
υπερβαίνει τάς 24 χιλιάδας νέων δραχμών κατά χιλιόμετρον, 
ή Έταιρία δφείλει, τή αιτήσει τοϋ Δημοτικού συμβουλίου, νά 
θέση και δευτέραν γραμμήν.

Ή δαπάνη πρός κατασκευήν τοΰ σιδηροδρόμου καϊ πρός 
σύστασιν αύτοϋ ορίζεται κατ’ άνώτατον δρον εις δγδοήκοντα 
χιλιάδας νέων δραχμών κατά χιλιόμετρου, καϊ ώς αφετηρία 
τοΰ διαγωνισμού ορίζεται τό ποσόν τούτο. Ό δήμος έγγυα- 
ται τή Έταιρία καθαρόν έτήσιον κέρδος G τοϊς °/0 έπϊ τοϋ 
καταβληθέντος ύπ’ αύτής άρχικοΰ κεφαλαίου. Τό καθαρόν δέ 
έτήσιον κέρδος ευρίσκεται, έάν άπό τών έτησίων άκαθαρίστων 
έσόδων άφαιρεθώσι τά έξοδα τής διαχειρίσεως καϊ τής κινή- 
σεως τοϋ σιδηροδρόμου, έν οις δέν περιλαμβάνονται, τόκοι ή 
χρεωλύσιον τοΰ άρχικοΰ ή καϊ τών τής συντηρήσεως καϊ δια
χειρίσεως κεφαλαίων. Τό πληρωτέου ύπό τοϋ Δήμου λόγω 
τόκων δέν ύπάγεται εις τάς διατάξεις τοΰ άπό 24 Ιανουαρίου 
1852 νόμου περϊ χρεών τών Δήμων. Τό ύπόλοιπον τοϋ καθα
ρού κέρδους, μετά τήν άφαίρεσιν τών G τοϊς °/0 τών άνηκόν- 
των άποκλειστικών τή Έταιρία, διανέμεται έξ ίσου μοταξύ 
τοΰ Δήμου κα'ι τή5 Έταιρίας.

Άν ή έργολάβος Έταιρία δέν άρξηται έμπροθέσμως τών 
έργασιών καϊ δέν φέρη είς πέρας αύτας έν τή τεταγμένη προ
θεσμία, δύναται να κηρυχθή τή αιτήσει τοϋ Δημοτικού Συμ
βουλίου, ύπό τοϋ ύπουργοΰ τών Εσωτερικών έκπτωτος τών 
δικαιωμάτων της. "Αν, μετά τήν παράδοσιν τοϋ σιδηροδρό
μου είς τήν χρήσιν τοΰ κοινού, διακοπή και παύση λειτουρ
γών δ σιδηρόδρομος, δ Δήμος αναλαμβάνει τήν διαχείρισήν 
αυτού εις λογαριασμόν τής Έταιρίας. ’Αν δέ έντός τριών μη

νών δέν έπαναλάβη ή Έταιρία τήν διαχείρησιν του σιδηρο
δρόμου, δύναται, έπίσης τή αιτήσει τοΰ Δημοτικοΰ Συμβου
λίου, νά κηρυχθή ύπδ τοϋ Ύπουργοΰ τών Εσωτερικών έκ
πτωτος τοΰ προνομίου της. Πάσα νέα διακοπή τών έργασι
ών παρέχει τδ δικαίωμα είς τδν Υπουργόν τών ’Εσωτερι
κών νά κηρύξη αύτήν έκπτωτον.

Μετά τήν τυχοϋσαν δι’ οίουδήποτε λόγον έκπτωσιν τής 
έργολάβου ‘Εταιρίας, δ Δήμος έχει τδ δικαίωμα νά παραχω- 
ρήση δι’ αναπλειστηριασμού εις έτερον, άλλ’ έπϊ ταΐς αΰταΐς 
βάσεσι, τδ προνόμιον τοϋ σιδηροδρόμου. ΊΙ συνεταιρική κι
νητή και ακίνητος περιουσία τής έκπτωτου Έταιρίας έκτι- 
μαται διά τριών πραγματογνωμόνων, ών τδν έ’να διορίζει ή 
έταιρία αυτή, τδν έτερον ό Δήμος καϊ τδν τρίτον τδ έν Πά
τραις Έφετεϊον, και πληρώνεται ύπό τής νέας Έταιρίας κατά 
τδν έν τή διακηρύξει τοϋ αναπλειστηριασμού δρισθέντα τρό
πον. Τής δέ κατατεθείσης έγγυήσεως, άν μή άπεδόθη ήδη είς 
τήν Εταιρίαν, γίνεται κύριος δ Δήμος.

Έπιτρέπεται τή Έταιρία, συμμορφουμένη τοϊς νόμοις καϊ 
κανονισμοϊς περϊ ύλοτομίας, νά ύλοτομήση καϊ λάβη έκ τών 
έθνικών δασών τήν άναγκαίαν ξυλείαν πρός χρήσιν τοΰ σιδη
ροδρόμου καϊ τών παραρτημάτων αύτοϋ. Πρδς τούτοις δέ 
πάντα τά πρδς χρήσιν τοΰ σιδηροδρόμου κατά τήν πρώτην 
σύστασιν αύτοϋ είσαγόμενα είσιν έλεύθερα παντός δημοσίου 
λιμενικού καϊ δημοτικού τέλους.

Μετά τήν λήξιν τοϋ προνομίου, δ σιδηρόδρομος μεθ’ απάν
των τών παραρτημάτων αύτοϋ μεταβαίνει, άνευ άποζημιώ- 
σεως καϊ έν καλή καταστάσει, είς τήν πλήρη κυριότητα τοΰ 
Δήμου, οστις κατά τό τελευταίον έτος τοϋ προνομίου δικαιού
ται, άν δ σιδηρόδρομος καϊ τα καταστήματα αύτοϋ δέν ήναι 
έν καλή καταστάσει, κατά τήν γνώμην τοΰ Νομομηχανικοϋ 
’Αχ αίας καϊ “Ηλιδος, νά άναλάβη, ύπό τήν έποπτείαν τής 
Έταιρίας, τήν εΐσπραξιν τών έσόδων τυΰ σιδηροδρόμου καϊ 
δι’ αυτών νά ενεργή τάς τυχούσας αναγκαίας έπισκευάς. Τδ 
κινητόν ύλικόν μεταβιβάζεται είς τόν Δήμον, άποζημιουμένης 
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τής Έταιρίας δι’ ίχτιμήσεως πραγματογνωμόνων, ενα τών 
όποιων διορίζει ή Έταιρία χαι ενα δ Δήμος. Έν περιπτώσει 
δέ διαφωνίας, αποφασίζει δ Πρόεδρος τών ίν Πάτραις Έφετών 
μεταξύ τών δύω γνωμών.

Τέλος ίλήφθη πρόνοια περ'ι τών μεταξύ τοϋ Δήμου ή άλ
λου τινός χαι τής έταιρίας διαφορών, δρισθέντος ί'να διχάζων- 
ται αύται ύπδ τών τακτικών Έλληνικών δικαστηρίων, <5φει- 
λόντων νά Οεωρώσι τάς υποθέσεις τοϋ σιδηροδρόμου ώς χατε- 
πειγούσας χαΐ νά δικάζωσιν αύτάς κατά προτίμησιν.

Σ. Β.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΪΟΝ.

Ό κατά τήν 28 Φεβρουάριου 1881 ισολογισμός τής Ε
θνικής Τραπέζης ίν συγκρίσει πρός τον τοΰ προηγουμένου μη
νός συνοψίζεται ώς εξής.

Λ'. Έπργητιχόιτ
Μεταλλικόν καίσυναλλάγματα ίπΐ 

του εξωτερικού................................
Γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης· · · . 
Δάνειον πρδς τήν Κυβέρνησιν ίπ’ α

ναγκαστική κυκλοφορία..............
Χρεώγραφα Κυβερνήσεως................
Προεξοφλήσεις.....................................
Ανοικτοί λ]κοΙ, δάνεια ίπΐ ύποθή- 

XV), χρεωλντικά κλπ....................
Διάφορα................................................

5/ 'larovap. 28 Φιβρουαρ.

18,022.895
805,620

41,181,974
19 240,718
29 428,102

44.738,137
2,875 890

18.470,598
105,840

45,971.974
19.204 994
29.144.204

44 615 053
3.351,018

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

Β . Παθητικό?

Κυκλοφορία τραπεζ. γραμματίων.· 
Καταθέσεις έντοκοι καί άτοκοι· · ·
Παρακαταθήκαί...................................
ΈπιταγαΙ πρδς πλερωμήν.............
Διάφορα................................................
Κεφάλαιον τακτικόν καί άποθεματ.

158,793,336 160,863,681

5ί 'larovap·
69,259 876
57,287,708

99,131
340,505

1,176,116 
30,630,000

158,793,336

28 Φιβρουαρ·

71,318.852
57,601,101 

93,084 
208,325 

1,012,319 
30,630,000 

Ϊ60^63?681Όλον........................................

Έκ τής συγκρισεως του ίσολογισμοΰ τής Έθν. Τραπέζης 
μεταξύ τής 31 ’Ιανουάριου χαΐ 28 Φεβρουάριου προκύπτει αυ- 
ξησις μέν, τοΰ πρός τήν κυβέρνησιν δανείου έπ’ αναγκαστική 
τών τραπεζικών γραμματίων κυκλοφορία ίκ δραχ. 1,790,000, 
τών έξωτερικών λ]σμών κατά δραχ. 933,671, τής κυκλο
φορίας τών τραπεζικών γραμματίων κατά δραχ. 2,058,976 
καί τών καταθέσεων άνευ τόκου κατά δραχ. 715,075. Έλάτ- 
τωσις δέ του μεταλλικού καί τών ίπΐ τοΰ έξωτερικοϋ συ
ναλλαγμάτων κατά δραχ. 485,968, τών γραμματίων τής 
Ίονικής Τραπέζης κατά δραχ. 199,780, τών τοκοφόρων δα
νείων κατά δραχ. 442,706. Έν γένει δέ τό ένεργητικόν καί 
παθητικόν τής Έθνικής Τραπέζης ηυξησεν έντός τοΰ μηνός 
Φεβρουάριου κατά δραχ. 2,070,345, άναβιβασθέν εις δραχ. 
160,863,681 (α).

Έντός τοϋ μηνός ’Ιανουάριου ή Εθνική Τράπεζα έθεσεν είς 
κυκλοφορίαν κεφάλαιά της τοκοφόρως έκ δρ. 2,147,377, άλλ’ 
ή μεταξύ τών έντός τοΰ μηνός Φεβρουάριου διατεθέντων καί

(σ) ’Εν τω ίνεργετικω ηδζησαν. εξωτερικοί λ]σμοΐ μεταλλικόν 
διαθέσιμον ίν δψει 933,671—δάνειον πρδς τήν Κυβέρνησιν ίπ’ 
αναγκαστική '.υκλοφορία 1,790.000—δάνεια τοκοφόρα 159,818 
—απαιτήσεις επισφαλείς 37 753—καταστήματα Τραπέζης καί 
κτήματα 17.377—διάφορα 601,688· ίν δ>ω δραχ. 3,540,307. 
Έμειώθησαν δέ, μεταλλικόν και συναλλάγματα ίπΐ τού έξωτερικοϋ 
485,968—γραμμάτια Ίονικής Τβαπέζης 199,780—προεξοφλή
σεις κλπ. δάνεια τοκοφόρα 602,524—διάφορα 181,690' ίν δλφ 
δραχ. 1,469,962 καί επομένως διαφορά ίπΐ πλέον δραχ. 2,070, 
845.

Έν δέ τφ παθητικφ ηυξησαν, κυκλοφορία τραπεζικών γραμμα
τίων 2,058,976—καταθέσεις άνευ τόκου 715,075 — πρρεξοφλή- 
ματα 173 055—καταθέσεις ταμιευτηρίου 5,203' ίν δλω δραχ. 
2,952,3υ9. Έμειώθησαν δέ, ίπιταγαΐ πρδς πληρωμήν 132,180 
— μερίσματα πληρωτέα 31 6,693— -αταθέσεις άνευ τόκου 406, 
885 — διάφορα 26,206· ίν δλω δραχ. 881,964 καί έπομένως 
διαφορά έπί πλέον, δπως καί ίν τώ ένεργητικω δραχ. 1,952,127. 
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άποσυρθέντων κεφαλαίων και τών γενομένων έντόκως παρ’ 
αύτη καταθέσεων διαφορά, ούσα έπι μεϊον κατά δραχ. 447, 
909, περιορίζει τό άνωτέρω έπι πλέον ποσόν τοϋ μηνός ’Ια
νουάριου είς δραχ. 1,G99,4G8.

Ή κυκλοφορία τών τραπεζικών γραμματίων ηδζησε κατά 
δραχ. 2,058,976, άναβιβασθεϊσα είς δραχ. 71,318,852, ή 
δέ ύποτίμησις τοϋ συνόλου αυτών σχετικώς πρός τήν άζίαν 
τών μεταλλικών νομισμάτων, υπολογιζόμενου τοΰ είκοσα- 
φράγκου πρός δραχ. 24, ανέρχεται είς δραχ. 4,754,591 και 
έπομένως ή πραγματική άζία τών τραπεζικών γραμματίων 
σχετικώς πρόςτά μεταλλικά νομίσματα περιορίζεται είς δραχ. 
66,564,261. ΊΙ ύποτίμησις αυτή, ήτις άναλογεϊ πρός 6,60 
τοϊς 0]0, δέν δύναται νά Οεωρηθή σπουδαία, οί δέ λόγοι τής 
διατηρήσεως τής άζίας τών τραπεζικών γραμματίων δύναν- 
ται νά εύρεθώσιν είς τήν διατήρησιν μεγάλου ποσοΰ αύτών 
παρά ταϊς λοιπαϊς τραπέζαις, τοϊς τραπεζίταις καϊ τοϊς έμπό- 
ροις, οΐτινες ένεκα μέν τής άνωμάλου καταστάσεως τών πραγ
μάτων περιορίζουσι τάς έργασίας των, έζ άλλου δέ δέν εΰρί
σκονται είς φόβον, όπως μεταποιήσωσι τά όποϊα κρατουσι 
τραπεζικά γραμμάτια είς μεταλλικά νομίσματα ή άλλας 
άζίας.

Ή Κυβέρνησις κατά τον μήνα Φεβρουάριον έλαβεν έκ τής 
’Εθνικής Τραπέζης έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία τών τραπε
ζικών γραμματίων δραχ. 1,790,000, έζ ών εις τραπεζικά μέν 
γραμμάτια δρ. 1,600,000, είς μεταλλικόν δέ δραχ. 190,000. 
Τούτων προστιθεμένων είς τά κατα τούς προηγούμενους μή
νας ληφθέντα, τό προς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν χρέος τής 
Κυβερνήσεως άναβιβαζεται είς δραχ. 45,97 1,974, έζ ών είς 
τραπεζικά μέν γραμμάτια δραχ. 31,359,794, είς μεταλλικόν 
δέ δραχ. 14,612,180. Ούτως έμενον κατα τήν πρώτην Μαρ
τίου είς τήν διάθεσιν τής Κυβερνήσεως δραχ. 28,570,684, έζ 
ών είς τραπεζικά γραμμάτια δραχ. 18,182,864 καϊ είς με
ταλλικόν δραχ. 10,378,820.

Τό ποσόν τών τραπεζικών γραμματίων, άτινα ή Εθνική

Κυβερνήσεως.............................. Δρ.
β) ποσόν ίσον προς τό τριπλάσιον τοΰ είς 

μεταλλικόν χρέους τής Κυβερνήσεως. . 
γ) ποσόν ίσον πρός τό τριπλάσιον τοΰ με

ταλλικού έναποταμιεύματος τής Τρα
πέζης .....................................................

τό ολον . . .
μεϊον τών άτοκων παρά τή Τραπέζη κα

ταθέσεων έκ.........................................

»

»

»

Τράπεζα έδύνατο κατά τήν σύμβασιν νά εχη είς κυκλοφορίαν 
κατά τήν 28 Φεβρουάριου έ. έ. συγκεφαλαιοϋται είς δραχ. 
101,638.192 ώς έζής·
α) ποσόν ίσον πρός τό είς τραπεζικά γραμμάτια χρέος τής 

31,359,794

43,836,540

31,451,640

106,647,974

5,009,782

101,638,192

Έάν ή σύμβασις περϊ δανείου καθιέρου τόν έν τώ προηγου- 
μένω τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως φυλλαδίω έκτεθεντα 
κανόνα περϊ τοΰ ποσοΰ τών τραπεζικών γραμματίων, έφ όσον 
Ισχύει ή άναγκαστική κυκλοφορία, τό άνωτέρω ποσόν ήθελε 
περιορισθή είς δραχ. 80,968,7 14 ήτοι έπι έλαττον κατά 20, 
000,000 περίπου, ώς έζής·

ανώτατος όρος κυκλοφορίας τραπεζικών γραμματίων, μή 
ϋφισταμένης τής άναγκαστικής κυκλοφορίας Δρ. 55,000,000

άτοκοι παρα τή Εθνική Τραπέζη κατα
θέσεις κατα τήν 28 Φεβρουάριου. . . » 5,009,7 82

όμοϋ » 60,009,782

τό 7, αύτών, όπερ ή Τράπεζα ήθελε δια
τηρεί έν τοϊς ταμείοις είς μεταλλικόν Δρ. 20,003,260 

χρέος τής Κυβερνήσεως είς τραπεζικά
γραμμάτια καϊ μεταλλικόν . ...» 45,971,974

Διαφορά 25,968,714 
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Και έπομένως τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία δραχ. 55, 
000,000 + 25,968,7 14 έν δλω δραχ. 80,968,714.

Κατά τούς μήνας Ιανουάριον και Φεβρουάριον ή Κυβέρνη- 
σις έλαβεν έκ τής ’Εθνικής Τραπέζης απέναντι τοϋ δανείου 
τών 52,000,000 δραχμάς 6,017,113· άλλ' αί δαπάναι μό
νον τής ένεστώσης χρήσεως Οά ύπερέβησαν κατά τούς δύο 
τούτους μήνας τά 20 έκατομμύρια, καί έπειδή ή έκ 14,000, 
000 διαφορά βεβαίως δέν έκαλ.ύφθη έξ είσπράξεως δημοσίων 
έσόδων, έκαλύφθη πιθανώς έκ τής προκαταβολής άπέναντι 
τοΰ δανείου τών 120,000,000. Καί έπί τή υποθέσει όμως 
ταύτγ) κενόν τι ανεξήγηταν παρουσιάζεται, έάν στηριχθή τις 
είς τήν έν τή Βουλή δήλωσιν τοϋ ύπουργοΰ τών Οικονομικών 
κατά τήν εισαγωγήν τοΰ προϋπολογισμού τής χρήσεως 
1881.

Κατά τήν δήλωσιν ταύτην μετά τήν πραγματοποίησή 
ολοκλήρου τοΰ μετά τής ’Εθνικής Τραπέζης συνομολογηθέν- 
τος έκ δρ. 52,000,000 δανείου, τήν έκποίησιν τών ύπολει- 
πομένων ομολογιών τοΰ δανείου τών 60,000,000, τήν εΐσπρα- 
ξιν 600,000 δραχμών έξ έκποιήσεως ομολογιών έτέρου πα- 
λαιοτέρου δανείου, καί τήν λήψιν δρ. 1,400,000 έκ τής Ίο
νικής Τραπέζης, καί μετά τήν άποπληρωμήν δλων τών έξό
δων τής χρήσεως 1880, ής τδ έλλειμα προσδιωρίσθη είς δρ. 
59,372,000, ήθελον περισσεύσει δραχ. 28,520,000, δια τά 
έξοδα τής χρήσεως 1881.

’Εκ τοΰ περισσεύματος δμως τούτου, — άφοΰ άφαιρεθώσι α) 
δραχ. 3,131,000, αΐτινες προσετέθησαν είς τάς πιστώσεις 
τήί ΧΡήσεωί 1880 πέραν τής δηλώσεως τοϋ ύπουργοΰ τών 
Οικονομικών καί β) έκ τής έντός τής διαχειρίσεως τοΰ 
1880 μεταξύ τών είσπραχθέντων έσόδων καί τών πληρωθέν- 
των έξόδων τής χρήσεως 1879 διαφοράς, ήτις ανέρχεται είς 
δραχ. 10,745,7 13 κατά τόν δημοσιευθέντα απολογισμόν τής 
χρήσεως 1879, τδ ποσδν, δπερ δέν προέρχεται έξ έκκρεμών 
πληρωμών τής 31 Δεκεμβρίου 1879, άλλ’έπληρώθη είς με
τρητά έκ χρημάτων τής διαχειρίσεως τοΰ 1880 καί δπερ 

κατ' έλάχιστον δρον λαμβανόμενον θά φθάνη είς 7,000,000, 
ήτοι δμοΰ δραχ. 10,131,000, — δέν μένει είμή τδ ποσδν δρ. 
18,389,000.

Τό δέ περίσσευμα τοϋτο μετά τοΰ δανείου τών 120,000,000 
αποτελεί τδν πέραν τών έσόδων τοΰ προϋπολογισμού έφόδιον 
τής χρήσεως 1881.

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (1801).

ΊΙ πνευματική κίνησις τών έθνών αναφαίνεται μέν έν τοΐς 
πνευματικοϊς έργοις αύτών κατά τούς διαφόρους κλάδους τής 
έΟνικής ένεργείας, κατά τά συγγράμματα, κατά τάς άνακα- 
λύψεις καί έν γένει κατά τάς κυκλοφορούσας καί δημιουργου- 
μένας άδιαλείπτως έν τή κοινωνία ιδέας, λαμβάνει δμως τήν 
συστηματικήν ώθησιν αύτής άπδ τοΰ οργανισμού, οστις έν 
έκάστη χώρα καί έποχή ύπάρχει περί τά σχολεία καί τά έν 
τούτοις διδασκόμενα μαθήματα. Ύπδ τήν έποψιν ταύτην ση- 
μαντικωτάτη είναι ή έρευνα τών καταστάσεων, τάς όποιας 
διατρέχει ή κοινωνία κατά τάς διαφόρους φάσεις αύτής, καί 
προκειμένου περί τής Ελληνικής κοινωνίας κατά τά τέλη 
τής 18ης εκατονταετηρίδας, όφείλομεν είς τδν έξ Ίωαννίνων 
Γεώργιον Κωνσταντίνου χρησιμωτάτας πληροφορίας.

Θέλων ούτος νά φανή χρήσιμος είς τούς σπουδάζοντας τά 
Ελληνικά γράμματα έξέδωκε τώ 1801 λεξικόν, δπερ Ονομά
ζει τετράγλωσσον, δπως άντικαταστήση τδ τοΰ Βαρίνου ογ
κώδες, τδν θησαυρόν τοΰ Ερρίκου Στεφάνου, τδ τοΰ Σκά 
πουλά καί Σκριβελίου, διότι ώς έκφράζεται έν τώ προοιμίω 
του «τδ λεξικόν Βαρίνου τινάς μέν λέξεις τάς εξηγεί δι άλ
λης Ελληνικής καί άλλας ούδόλως τάς έζηγεΐ, οθεν «χρη
στόν μάλλον είς τούς νέους καί αίτιον πολυκαιρίας, τά οέ τοΰ 
Σκάπουλα καί Σκριβελίου έκάστην Ελληνικήν λέξιν τήν έςη- 
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•γουσι μόνον Λατινιστί.» Πραγματιχώς δέ δ συγγραφεύς τοΰ 
τετραγλώσσου λεξικού δέν άπέτυχεν εις τόν σκοπόν αύτοΰ 
κατά τήν άνάγκην τής έποχής εκείνης. Πλήν δέν προέβη 
άπλώς εις τήν έκπλήρωσιν μόνης τής ανάγκης ταύτης, διότι 
προέθετο και έτερον σκοπόν, «ινα καταισχυνθώσιν, λέγει, βσοι 
άθυροστομοϋντες φλυαροϋσι άκρατώς κατά τοϋ ήμετέρου γέ
νους και τής κοινής ήτοι απλής ήμών διαλέκτου, δνομάζοντες 
τήν μέν κοινήν ήμών διάλεκτον γραικοβάρβαρον, ομοίως και 
τδ ήμέτερον γένος, υπολαμβάνοντες αύτό πάντη βαρβάρου, άμα- 
Οές καϊ έρημον παντοίας σπουδής, σχολείων καϊ επιστημών.»

Κατωτέρω ύποσημειοϊ τάς έξής έξ αλλογενών πηγών ει
δήσεις περϊ 'Ελληνικής παιδείας έν τή έποχή έκείνη. «Ίδε, 
λέγει, Γραμματικήν Γεωγραφικήν μεταφρασθεϊσαν άπό τό Έγ· 
γλέζικον εις τό Ιταλικόν σελ. 170 «δέν εΰρίσκονται έκεϊ τήν 
σήμερον σχολεία ή κοινά σπουδαστήρια τών έπιστημών καμ- 
μιας λογής.» Σελ. 172 περϊ τών πατριαρχών καϊ αρχιερέων 
ή ’Εγγλέζικη γραμματική έκφράζεται ώς έξής- «έάν έρευ- 
νήση τις τό έσωτερικόν δλων τούτων τών έκκλησιαστικών 
καϊ τήν άξιοθρήνητον κατάστασιν τών εις αύτάς έμπιστευ- 
μένων ψυχών ευρίσκει καϊ τήν κεφαλήν καϊ τά μέλη (τόν 
Πατριάρχην δηλαδή καί τούς λοιπούς τοϋ γένους) καταβυθι
σμένους καϊ ενταφιασμένους εις μίαν έντροπιασμένην αμά
θειαν». Σελ. 171 περϊ τής διαλέκτου, τήν ονομάζει πάντη 
βάρβαρον καϊ άλλότριον τής 'Ελληνικής καϊ είς τας λέξεις 
καϊ εις τήν προφοράν καϊ μόλις να εΰρίσκεται έκκλησιαστι- 
κός τις φανταζόμενος δτι καταλαμβάνει τήν 'Ελληνικήν 
γλώσσαν».

Ό συγγραφεύς τοΰ τετραγλώσσου λεξικού Οέλων, λέγει, 
νά φίμωση τούς τά τοιαϋτα φλυαροϋντας απαριθμεί άφ’ ένός 
τά σχολεία τοϋ Ελληνικού γένους καϊ άφ’ έτέρου δίδει ση- 
μειωσιν τών έν αύτοϊς ένεργουμένων σπουδών. Ώς πρός τά 
πρώτα, μανθάνομεν έξ αύτοΰ οτι τώ 1801 ύπήρχον 35 σχο
λεία καϊ έ’ν τυπογραφεΐον, διαμοιραζόμενα ώς έξής καθ’ δλην 
τήν τοΰ Ελληνικού περιφέρειαν.

Κωνσταντινούπολή 2 Τριπολιτσά Μωρέως 1
Ιωάννινα 2 Παλαιαϊ Πάτραι 1
’Θεσσαλονίκη 2 Σάλωνας 1
Άθήναι 2 ’’Αρτα 1
Βουκουρέστιον Βλαχίας 2 Σμύρνη 1
Γιάσιον Μολδαβίας 1 Χίος 1
Άδριανούπολις 1 Πάτμος 1
Φιλιππούπολις 1 Μιτυλήνη 1
"Αγιον "Ορος 1 Σάμος 1
Βέρροια 1 Σίφνος 1
Καστόρια 1 Ρόδος 1
Σιάτιστα 1 Κρήτη 1
Μοσχόπολις 1 Λευκωσία Κύπρου 1
(καϊ 1 τυπογραφεΐον)
Τύρνοβος Θεσσαλίας 1 Πατριαρχείου 'Ιερουσαλήμ 1
Τρίκκαλα 1 » ’Αλεξάνδρειάς 1

Δέν νομίζομεν δτι ή άπογραφή αύτη τών 'Ελληνικών σχο
λείων κατά τά τέλη τοϋ παρελθόντος καϊ τάς άρχάς του 
παρόντος αΐώνος είναι πλήρης. Τό σχολεϊον π. χ. τής έν 
Πελοποννήσω Δημιτσάνης οέν άναφέρεται ώς καϊ άλλα. Όπως- 
δήποτε δίδεται γενική τις περϊ τοϋ ζητούμενου έννοια. — Οσον 
άφορα τά διδασκόμενα έν τή περιόοω ταύτη μαθήματα, δ 
συγγραφεύς τοϋ τετραγλώσσου Λεξικού δίδει ήμϊν τάς έπο- 
μένας ειδήσεις- «Είς τά άνω ρηθέντα κοινά σχολεία διδά
σκονται τά συγγράμματα τών συγγραφέων τής Έλλάοος, 
ρητόρων, ποιητών, ιστορικών, καϊ τά τών άγιων πατέρων, 
οσα συντείνουσιν εις τήν γραμματικήν, ποιητικήν και ρητο
ρικήν τής Εγκυκλοπαίδειας. Είς οέ τά φιλοσοφικά σπουοα- 
ζουσι τά τοΰ Κορυδαλέως είς τόν Άριστοτέλην, και ’Αλεξάν
δρου τοϋ έξ ’Απορρήτων, μελετώντες κατά μέρος οί μαθηται 
τόν Άφροδισσέα, τόν Σιμπλίκιον, τον Φιλόπονου καϊ τόν Θε- 
μίστιον. Είς τά μαθηματικά διδάσκουσι τήν μαθηματικήν 
οδόν, φιλοπόνημα τοϋ αίδεσιμωτάτου άρχιπρεσβυτέρου Ιωαν- 
νίνων Κυροΰ Μπαλάνου. Είς τήν θεολογίαν διόάσκουσι Τήν
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Ιωάννου του Δαμασκηνού θεολογίαν και τήν τοΰ Κορε- 
σίου, και τά Οεολογικά συγγράμματα τών ανατολικών αγίων 
πατέρων.»

Λ. ΤΖΙΛΙΡΑΣ.

ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΑ.

Έχομεν ύπ’ όψιν τήν οικονομικήν έκθεσιν τοϋ Ίταλικοΰ 
υπουργείου προς τήν ’Ιταλικήν Βουλήν διά τήν χρήσιν τοϋ 
1880. Κατά τό έτος τοϋτο τά έσοδα ύπερβαίνουσι τά έξοδα 
κατά 28,252,942 νέας δραχμάς. Έάν δέ έλειπον έκτακτοι 
τίνος πιστώσεις, ψηφισθεϊσαι ύπό τοΰ Ίταλικοΰ κοινοβουλίου 
έκτος τοΰ προϋπολογισμοί, τό άνωτέρω περίσσευμα θά άνέ- 
βαινεν εις 53,461,647, ύπολογιζομένου έν τωποσώ τούτφ και 
τοΰ έκ τών έκκαθαρίσεων τών λ/μών ύπολοίπου έκ δρ. 4,272, 
295. Έν γένει τά έσοδα άνέβησαν είς 1,439,329,474 ν. δρ. 
χαΐ τά έξοδα είς 1,390,194,122, σημειουμένου ιδιαιτέρως οτι 
άρχικώς εΐχον τά τελευταία ύπολογισθή είς 1,401,391,038, 
έξ ουπερ συνάγεται πραγματοποιηθεϊσα έπί τών έξόδων οικο
νομία 11,251,916.

Τό πραγματικόν περίσσευμα τών 28,252,942 ν. δρ. προέρ
χεται κατά τό πλεϊστον, ήτοι κατά 24,366,590, άπό στε
ρεών τής έπικρατείας εισοδημάτων, τών οποίων ή πρόοδος 
υπόσχεται μείζονα έν τω μέλλοντι εύρωστίαν. Αί έπόμεναι 
λεπτομέρειαι τών πέραν τοΰ άρχικοϋ προϋπολογισμού προβι- 
βασθέντων έσόδων δίδουσι τήν γενικήν έπί τοΰ προκειμένου 
έννοιαν. Ή έπί τών κινητών φορολογία παρήγαγε περίσσευμα 
2,088,458, ή φορολογία έπί τών κληρονομιών 4,949,859, ή 
φορολογία έπί τών μεταγραφών 2,662,935 ή φορολογία τοΰ 
χαρτοσήμου 57 1,9 11, ή φορολογία έπί τής συγκοινωνίας (με
γάλη και μικρά ταχύτης) 2,113,532, τό τελώνιον 5,348, 
555, ό τηλέγραφος 972,838, οί σιδηρόδρομοι τής έπικρα
τείας 3,643,100.

Ή τάσις αΰτη τής αύξήσεως τών δημοσίων εισοδημάτων 
συνδυάζεται πρός καθολικόν έν τή ’Ιταλική Χερσονήσω φαι- 
νόμενον. ’Από τοΰ 1862 μέχρι τοΰ 1880 ηδξησαν τά εισο
δήματα ταϋτα κατά 500 έκατομ. ν. δραχμών. Ή δέ αύξησις 
τών έξόδων παριστα τά έξής φαινόμενα. Άπό 800 έκατομ. 
τώ 1862 ΰπερέβησαν τό 1 καί δισεκατομμύριον τώ 1880. 
Παρατηρητέον δτι αί τακτικαί δαπάναι τής έπικρατείας ΰπε- 
χουσι τό πλεϊστον τής αύξήσεως, διότι αί έκτακτοι άπό 159 
έκατομ. κατέβησαν είς 66. Άλλ’ δτι προκαλεϊ περισσότερον 
τήν προσοχήν έπί τής οικονομικής έν 'Ιταλία πολιτικής είναι 
ή έξάλειψις τοϋ φοβερού έλλείμματος τοϋ προϋπολογισμού 
της, διότι άπό έλλείμματος 416 έκατομμυρίων άπέληξεν 
αΰτη τφ 1880 είς τό προεκταθέν περίσσευμα τών 28 έκα
τομμυρίων.

Ή οικονομική λοιπόν πρόοδος δύναται νά θεωρηθή ώς έξη- 
σφαλισμένη ύπό τήν διεύθυνσιν τής πολιτικής ταύτης, έκτός 
έάν νέαε διεθνείς περιπλοκαί μεταβάλωσι τούς έφ’ ων στηρί
ζεται αΰτη ορούς.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΠς 1881.

Α’) Κατά ξηράν.—Άπό γενικών τής 'Ελληνικής έπι
κρατείας λόγων, διαφευγ'όντων τά όρια τοϋ περιοδικού τού
του, ό τελευταϊόν δημοσιευθείς άπό 20 Μαρτίου 1881 ΠΛ' 
νόμος αναβιβάζει τήν κατά ξηράν στρατιωτικήν δύναμιν αύ
τής διά τόέτος 1881 είς 82,824 άνδρας, έν οις δέν συμπερι- 
λαμβάνονται 1) οί προσωρινώς απαλλασσόμενοι τής ένεργου 
ύπηρεσίας, 2) οί τυγχάνοντες αναβολής κατατάξεως καί 3) 
οί έθνοφρουροί. Αί τρεϊς αύται κατηγορίαι δύνανται νά κλη- 
θώσιν είςτά δπλα, κατά τάς έν ίσχύϊ διατάξεις, καί πέραν του 
άριθμοϋ τών 82,824 άνδρών.

'Όσον άφορα τήν τοΰ ένεστώτος έτους στρατιωτικήν είσ*  
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φοράν, ώρίσΟη αύτη είς 6,000 άνδρας, οΐτινες θέλουσι κατατα- 
χθή είς τάς τάξεις τοΰ κατά γην ένεργού στρατοΰ πρδς συμ- 
πλήρωσιν τών ώς άνω έψηφισμένων 82,000 άνδρών. Ώς 
γνωστόν, κατά παν έτος προσδιορίζεται ύπό της Βουλής ό 
αριθμός τών χορηγητέων είς τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν άν
δρών, κατά τάς βάσεις τοϋ οργανικού περί στρατολογίας νό
μου τής 27 Νοεμβρίου 1878, κατά τό άρθρον 60 τοϋ όποιου 
άπαντες οί άνήκοντες είς τήν καλουμένην άπογραφήν, οί μή 
έξαιρεθέντες ένεκα σωματικής βλάβης, μή άπαλλαγέντες συνέ
πεια: τών διατάξεων τοϋ νόμου τούτου, μή τυχόντες αναβολής 
κατατάξεως ή μή προορισθέντες διά τόν κατά θάλασσαν στρα
τόν, άποτελοϋσι μέρος τοϋ ένεργοϋ στρατού, έγγράφονται είς 
τά μητρώα τών διαφόρων σωμάτων καί τίθενται είς τήν διά- 
θεσιν τοΰ ύπουργοΰ τών στρατιωτικών κατά τά ύπό τοϋ αύ
τοϋ νόμου οριζόμενα.

Ή διανομή τών 6,000 άνδρών, τούς οποίους χορηγεί ή 
άπογραφή τοΰ 1881, ένεργηθήσεται έπί τών κατά τόπους 
πληθυσμών ώς έξής· ό μέν ύπουργός τών ’Εσωτερικών Οά 
διανείμη τό δλον ποσόν είς τούς νομούς άναλόγως τοΰ άριθμοΰ 
τών εγγεγραμμένων τής πρώτης στρατευσίμου ήλικίας έν ά- 
πασι τοϊς στρατολογικοϊς καταλόγοις τών νομών, άφαιρουμέ- 
νων τών προωρισμένων διά τόν κατά Οάλασαν στρατόν, οί δέ 
νομάρχαι Οά διανείμωσι τούς δρισθησομένους ύπό'τοΰ ύπουργοΰ 
διά τήν περιφέρειαν αύτών στρατευσίμους είς τούς έν τώ νομω 
δήμους, άναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών νέων οΐτινες είναι έγγεγραμ- 
μένοι έν τοϊς καταλόγοις τών δήμων τούτων, παραλειπομέ
νων τών προωρισμένων διά τόν κατά θάλασσαν στρατόν, καί 
λαμβανομένων τών άνδρών έκ τών στρατολογικών έλέγχων 
κατά τάς έν ίσχύϊ διατάξεις.

Και ταΰτα μεν ώς πρός τούς στρατιωτικούς αριθμούς, οϊτι- 
νες άποτελοϋσι τήν έψηφισμένην ύπό τής Βουλής στρατιωτι
κήν δύναμιν τής Ελλάδος. Συγχρόνως δέ έδημοσιεύθη δ άπό 
20 Μαρτίου 1881 ΠΚΘ'νόμος, κατά τόν όποϊον έπετράπη 
;ϊς τήν Κυβέρνησιν νά καλέσρ υπό τά δπλα κατά τήν διάρ- 

χειαν τής έπιστρατεύσεως τοϋ ένεργού στρατοΰ ολους έκεί- 
νους, οΐτινες κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις απαλλάσσονται 
προσωρινώς τής στρατιωτικής ύπηρεσίας, έλήφθη δέ ή πρό
νοια, δσον αφορά τούς μή έγγεγραμμένους ή τούς ύπδ ψευδή 
ήλικίαν έγγεγραμμένους έν τω μητρώφ τών άρρένων, ϊνα 
έγγραφώσιν έν αύτώ ύφ’ ήν άγουσιν ήλικίαν καί ύποβληθώσιν 
είς άπάσας τάς έκ τής έγγραφής ταύτας υποχρεώσεις, άφε- 
θείσης τής έπί τοΰ θέματος τούτου ένεργείας είς τά στρατο
λογικά συμβούλια έπί τή βάσει κανονισμού όρισθησομένου 
διά Β. διατάγματος έπί τή προτάσει τοΰ ύπουργικοΰ Συμβου
λίου έκδοτέου.

Β’) Κατά θάλασσαν. — Διά τοΰ άπδ 10 Μαρτίου 
1881 ΠΙΗ' νόμου ή δύναμις τοΰ κατά θάλασσαν στρατού 
τής 'Ελλάδος ώρίσθη είς 3,500 άνδρας, ήτοι άξιωματικούς 
228 έν ένεργεία, διαθεσιμότητι καί άργία, δοκίμους 20, προ- 
προγυμναστάς άλλοδαπούς 2, πολιτικούς ύπαλλήλους 52, 
ύπαξιωματικούς 455, μηχανικούς 129, θερμαστάς 242, 
ναύτας 2,225, καί τεχνίτας 147. Έλήφθη δέ ειδική πρό
νοια καθ’ ήν, έκ τών κατά τδ αρθρον 64 τοΰ προμνησθέντος 
περί στρατολογίας νόμου τής 27 Νοεμβρίου 1878 βριζόμενων 
άνδρών διά τδν κατά θάλασσαν στρατόν, θέλουσιν ύπηρετή- 
σει πλήρη διετίαν 350.

Ούτως έχουσι τά κατά τούς στρατιωτικούς ήμών άριθμούς 
νενομοθετημένα. Ή έφαρμογή δέ κέκτηται έκ τής φύσεως 
τών πραγμάτων καί έλάσσονας καί μείζονας ορούς, περί ών 
ή πολιτική τών έθνών ιστορία έχει τδν τελευταίον λόγον.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ι88ί.

Διά τών άπδ 3 Μαρτίου έ. έ'. ύπδ στοιχ. ΠΙΓ' καί ΠΙΔ' νό· 
μων έκανονίσθησαν ώς έξής τά έσοδα καί τά έξοδα τής Έλ
ληνικής έπικρατείας. Τά μέν έσοδα ώρίσθησαν είς 49,051,560
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δραχ. τά δέ έξοδα είς 124,155,139· έλλειμμα 75,103,579 ! 
Θέλομεν διεξέλθει τάς γενικάς τοϋ προϋπολογισμού κατηγο
ρίας ιδιαιτέρως έπί τών έσόδων και ιδιαιτέρως έπί τών έξόδων.

Α'. ΕΣΟΔΑ.
1) Άμεσοι φόροι 10,596,000 ήτοι ά) έγγειος φό

ρος καί δικαιώματα έπικαρπίας 6,011,000, β') φόρος έπί τών 
βοσκών 60,000, γ') φόρος έπί τών ζώων 1,900,000, δ') φό
ρος έπί τών έπιτηδευμάτων 1,300,000, ε') φόρος έπί τών 
οικοδομών 1,100,000, στ') φόρος 3 τοΐς 0)θ έπί τοΰ εισοδή
ματος τών άνωνύμων έταιριών 225,000.

2) “Εμμεσοι φόροι 24,800,000, ήτοι ά) τελώνιον
18,620,000, β') χαρτόσημον 5,300,000, γ') διάφορα δι
καιώματα 730,000, δ') φόρος έπί τών παιγνιοχάρτων
150,000.

2) Δημόσια Καταστήματα 1,354,000, ήτοι 
α') ταχυδρομεϊον 650,000, β') τηλέγραφος 700,000, 
γ·') τυπογραφεΐον 4,200.

4) Δημόσια νομήματα καί κτήματα 2,780, 
360, ήτοι α') μεταλλεία καί ορυκτά 852,500, β') υδατα 
θερμά 10,000, γ'.) άλυκαί 900,000, δ'.) ιχθυοτροφεία 
316,330, έ) δάση 535,000, στ') ελαιώνες 1,000, ζ') στα- 
φιδώνες καί αμπελώνες 7,000, ή) περιβόλια καί άλλα κτή
ματα 137,700, θ') κτήματα διοικούμενα δι’ έπιστασίας 
2,000, ι') δημόσια κτίρια καί έργοστάσια 18,830.

5) ’Εκποιήσεις έθνικών κτημάτων 4,128, 
000, ήτοι α') χρεωλύσια καί τόκοι προικοκτησιών, χρέη έκ 
προικοκτησιών άνανεωθέντα, καί δεκαετείς πιστώσεις προικο- 
κτησιών 200,000, β') δεκαετείς πιστώσεις φθαρτών κτημά
των 325,000, γ') πεμπτημόριου καί ολική τιμή φθαρτών 
κτημάτων 30,000, δ') έπταετεΐς δόσεις γηπέδων 3,000, έ) 
τίμημα οικοπέδων Πατρών κλπ. 70,000, στ') χρεωλυτικαί 
δόσεις γαιών καί φυτειών 3,500,000.

6) Διάφορα εισοδήματα 1,997,000, ήτοι ά) τό
κοι ύπερημερίας 250,000, β’) ποινικά έργοστάσια 5,000, 

γ') άπόληψις ποινικών έξόδων 250,000, δ') άπόληψις προ- 
καταβληθέντων είς πολιτίκάς δίκας 10,000, έ) έξοδα κατα- 
μετρήσεως αμπέλων κλπ. 45,0(>0, στ') τυχηρά εισοδήματα 
505,000,ζ ) εισπράξεις λόγφ πολιτικών συντάξεων 900,000, 
ή) άπόληψις προκαταβολών έξ έκλογικών ειδών 2,000, 
θ') άπόληψις προκαταβολών πρός άποξήρανσιν καί άρδευσιν 
Βοιωτικοϋ πεδίου 30,000.

7) ’Εκκλησιαστικά εισοδήματα 396,000, 
ήτοι ά) έκποιήσεις άκινήτων μοναστηριακών κτημάτων 
40,000, β') πολυετείς ένοικιάσεις όμοιων 290,000, γ') μο
νοετείς ένοικιάσεις όμοιων 2,000, δ') έκκλησιαστικοί τόκοι 
υπερημερίας 10,000, έ) διάφορα έκκλ. έσοδα 1,000, στ') κα- 
θυστεροϋντα έξ έκκλησιαστικών κτημάτων 53,000

8) “Εσοδα κεκλεισμένων χ ρ ήσ εω ν, δημόσια καί 
έκκλησιαστικά 1,500,000.

9) Κ α 0 υ σ τ ε ρ ο 0 ν τ α άνανεωθέντα χρέη 1,500,000 
Β'. ΕΞΟΔΑ.
1) X ρ έ ος δη μ ό σ ι ο ν 24,912,960, ήτοι ά) χρέος 

έξωτερικόν 1,272,000, β') χρέος έσωτερικόν 19,751,000, 
γ') συντάξεις 3,889,960.

2) Χορηγίαι 1,685,000, ήτοι ά) πρός τόν Βασιλέα 
1,125,000, β') διά τό Νομοθετικόν σώμα 560,000,

3) Γ ε ν ι κ ή ύπηρεσία 90,620,875, ήτοι ά) Ύπουρ- 
γεΐον ’Εξωτερικών 1,639,286, β') Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης 
3,018,287, γ') Ύπουργεΐον Έσωτερικών 5,249,859, δ') Ύ
πουργεΐον ’Εκκλησιαστικών 1,477,385, έ) Ύπουργεΐον Στρα
τιωτικών 7 1,323,580, στ') Ύπουργεΐον Ναυτικών 5,282, 
680, ζ') Ύπουργεΐον Οικονομικών 1,629,797.

4) Έ ξ ο δ α διοικήσεως, έπιστασίας καί είσπράξεως τών 
φόρων 2,453,103.

5) Διάφοροι πληρωμαί 4,583,200,ήτοι ά) έπιστρο- 
χρημάτων 59,000, β’) άποζημιώσεις 337,200,γ') συμψη

φισμός πιστωτικών γραμματίων 100,000 δ') άπόδοσις κεφα
λαίων οδοποιίας 3,800,000, έ) άποξήρανσις Βοιωτικοϋ πε
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δίου 30,000 στ') άνέγερσις πυριταποθήκης έν Κερατσινίω 
31,000 ζ') άνέγερσις αποθήκης έν Πειραιεϊ πρδς έναπόθεσιν 
εύφλεκτων υλών 14,000 ή) άνέγερσις αποθηκών τής διαμε
τακομίσεις Σύρου 119,000.

Ούτως έκανονίσθησαν τά τών δημοσίων, έξόδων. Έάν 
δμως αί χορηγούμεναι πιστώσεις, άνευ έπεκτάσεως τής ύπη
ρεσίας, δέν έξαρκέσωσι πρδς πληρωμήν τών προκυψουσών δα
πανών, έπιτρέπεται ίνα άπούσης τής Βουλής χορηγηθώσι 
διά Β. Διαταγμάτων αναπληρωματικοί! πιστώσεις έπ! τή 
γνωμοδοτήσει τοϋ υπουργικού συμβουλίου, μόνον έπ! τών έφ’ 
έξής άρθρων τών ειδικών προϋπολογισμών τών 'Υπουργείων.

Α) Ύπουργεϊον Δικαιοσύνης· διά διατροφήν τών 
υποδίκων, δι’ αποζημιώσεις συνέδρων, δι’ αποζημιώσεις μαρ
τύρων, δι’ έξοδα μεταγωγής υποδίκων, δι’ έξοδα γραφείου καί 
αποσκευής Κακουργιοδικείων, δι’ έξοδα μεταγωγής ανακριτών 
καί δι’ έξοδα έκτελέσεώς θανατικών αποφάσεων.

Β) Ύπουργεϊον’Εσωτερικών διά γενικά μέτρα 
άσφαλείας, διά διατήρησιν τών καταδίκων, δι’ άπόδοσιν διε
θνών τηλεγραφικών τελών, δι’ έκτέλεσιν τοϋ έκλογικοϋ νόμου, 
δι’ έξοδα πρός έφαρμογήν έκτακτων ύγειονομικών μέτρων κα! 
διά συνδρομήν προσφύγων.

Γ) Ύπουργεϊον Στρατιωτικών· διά τροφάς, διά 
ιματισμόν, δι’όπλισμδν καί πολεμοφόδια καί διά μετακομίσεις 
καί οδοιπορίας στρατού.

Δ). Ύ που ργεϊον Ναυτικών διά Ιματισμόν, διά 
τροφάς, δι’ δπλισμόν κα! διά γαιάνθρακας.

Ε) Ύ π ο υ ρ γε ϊο ν Ο ί κ ο ν ο μ ι κ ώ ν· διά ποσοστά εισ
πράξεων, διά ποσοστά φόρων έπιτηδευμάτων κα! οικοδομών, 
δι’ άποδοχάς χαρτοσήμου, διά ποσοστά γραμματοσήμου, δι’ 
έξοδα έξορύξεως δρυκτών, δι’ έξοδα καλλιέργειας καί μετα
φοράς αλάτων, δι’ έπιστροφάς χρημάτων, δι’ άντιμισθίαν δι
κηγόρων καί δι’ άπόδοσιν κεφαλαίων οδοποιίας.

Τέλος έλήφθη ή στερεότυπος καταστάσα έν τοϊς προύπο- 
λογισμοϊς τής Ελλάδος πρόνοια, δτι αί έν τώ προϋπολογισμω 

τών έξόδων τοϋ έτους 1881 συμπεριληφθεϊσαι καί έγκριθεϊ- 
σαι πιστώσεις έπιτρέπεται νά δαπανηθώσι, καί άν δέν ύπάρ- 
χη προγενέστερος νόμος έπιτρέπων αύτάς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΥΝΙΔΟΣ.

Αί τελευταϊαι μεταξύ Γαλλίας κα! Τύνιδος πολεμικοδι- 
πλωματικαί περίπλοκα! φέρουσι τήν προσοχήν ήμών έπί τής 
τελευταίας χώρας, τής όποιας τά οικονομικά δύνανται, άπό 
τών υπαρχουσών ατελών πηγών, κατά προσέγγισιν νά μελε- 
τηθώσι. 'Ιστορική τις παρέκβασις δέν Οά ήτο άπό σκοπού. 
Πρόκειται περί χώρας, έν τή όποια υπήρξεν άλλοτε ή μεγάλη 
δύναμις τής Καρχηδόνος. Όποιας άναμνήσεις ή μελέτη τής 
Καρχηδονικής ιστορίας ένεχάραξεν είς τήν φαντασίαν τών 
τοϋ σχολείου ηλικιών! Κα! δλα τά λοιπά έάν έλειπον έκ τής 
χώρας ταύτης, ήρκει τό μεγαλεπήβολον πνευματικόν προϊόν 
αύτής, δ ’Αννίβας, ϊνα γράψη τάς τύχας της εις τάς σελίδας 
τοϋ αιωνίου βιβλίου τής άνθρωπότητος.

Ή πόλις έκείνη είναι σήμερον σωρός έρειπίων, μεταξύ τών 
όποιων διακρίνονται τά καταστραμμένα τείχη τής Άκροπό- 
λεως (Βύρσα). Πλησίον αύτής ήτο δ περίφημος πολεμικός 
λιμήν τής Καρχηδόνος και παρ’ αύτφ δ έμπορικός, ένούμε- 
νος μετά τοϋ πρώτου διά διώρυγος. Σήμερον είναι ούτοι κε- 
χωσμένοι. Τό χωρίον Μάλκα κεϊται έπί μέρους τών έρειπίων 
τούτων, τό όποιον άπετέλει είς τούς μεγάλους τής δημοκρα
τίας καιρούς τήν νέαν τής Καρχηδόνος πόλιν (Μέγαρα), πε- 
ριβαλλομένην πολλαχοϋ υπό τριπλού τείχους, τό έσωτερικόν 
τοϋ οποίου είχεν ύψος 30 πήχεων. Άλλά πρός τί τοιαΰται 
περιγραφαί; Τά έρείπια τής Ολης είναι μηδέν πρδς τήν αιω
νιότητα, τήν οποίαν άφίνουσιν όπισθεν των αί πράξεις τών 
μεγάλων έθνών. Ρίπτομεν λοιπόν δάφνην είς τό παρελθόν τοΰ 
Καρχηοονιακοϋ λαοΰ καί έρωτώμεν ποΰ είναι τδ παρόν του ; 
Δέν υπάρχει.
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Έχεινος ό -τρομερός λόγος τοϋ αμείλικτου τής Καρχηδόνος 
έχΟροϋ τοΰ Κάτωνος «delenda est Carthago» ήλήθευσεν 
έντελώς. Όταν τά πάντα συνετελέσθησαν και ή τύχη έγ- 
κατέλειψεν όλοσχερώς τήν πόλιν τής Διδοϋς, τότε αί γυναί
κες τών Καρχηδονίων, προτιμώσαι τδν θάνατον, έθεσαν είς 
αύτήν πΰρ, τδ όποιον πρδ τοΰ νικητοΰ έχΟροϋ έπι 16 ημέρας 
κατέφαγε τάς κατοικίας 700,000 ανθρώπων. Τοιουτοτρόπως 
έτελείωσεν ή ζωή τής Καρχηδόνος, διαρκέσασα 732 έτη. 
Αί μετά ταΰτα έπ’ αύτής Ρωμαϊκοί και έξ άλλων έθνών 
έποικήσεις δέν εισέρχονται είς τδ σύστημα τών ιδεών, αϊτινες 
κινοϋσι τον κάλαμον ήμών. Ώς προηγουμένως είπομεν, δλα 
παρήλΟον. Καί σήμερον ή μέν πόλις τών Καρχηδονίων είναι 
ερημ-ος, ή 2έ πέριξ αύτής χώρα άποτελεί τήν ήγεμονείαν τής 
Τύνιδος ΰπδ κυριαρχίαν, κατά τδ μάλλον ή ήττον ονοματι
κήν, διατελοϋσα τοΰ Σουλτάνου τής Κωνσταντινουπόλεως και 
κυβερνωμένη δεσποτικώς ύπδ ένός Δέη.

Ή ήγεμονεία αυτή περιλαμβάνει έ'κτασιν 190,000 τετρα
γωνικών χιλιομέτρων, καθοριζομένη άρκτικώς καί άνατολικώς 
ύπδ τής Μεσογείου θαλάσσης, μεσημβρινοανατολικώς ύπδ τής 
ήγεμονείας τής Τριπόλεως, μεσημβρινώς ύπδ τής έρήμου 
Τουαρέγκ και δυτιχώς ύπδ τής ’Αλγερίας. Ό αριθμός τών 
κατοίκων τής χώρας ταύτης άνεδιβάζετο κατά τδ 1850 είς 
3 έκατομμύρια· έν τούτοις σήμερον μόλις ύπολογίζεται είς 
το ημισυ κατά συνέπειαν έπιδημιών, σιτοδειών καί λίαν πι
θανώς ύπολογιστιχών λαθών, κοινών κατ’ άμφοτέρας τάς πε
ριόδους ώς έχ τής όπισθοδρομικής τοϋ τόπου καταστάσεως. 
Ό πληθυσμός ούτος διαιρείται είς τρεϊς κατηγορίας, ήτοι 1) 
είς Εύρωπαίους ύπολογιζομένους μέχρις 25 — 30 χιλ. 2) είς 
'Εβραίους μέχρις 70 χιλ. καί 3) είς Μωαμεθανούς, ύπολογι- 
ζομένους περί τούς 1,100,000 καί κατατασσομένους είς δύο 
μεγάλας κατηγορίας,ήτοι είς Βερβέρους οΐτινες είναι ιδίως ιθα
γενείς έγκατεστημένοι έπί τών όρέων γεωργοί,καί είς "Αραβας 
οΐτινες είναι μάλλον άποικοι νομαδικοί τών πεδιάδων ποιμέ
νες. Εν γένει τόσον οί Βέρβεροι δσον καί οί "Αραβες διαι- 

ροϋνται είς διαφόρους φυλάς. Μεταξύ δέ τών πρωτων ή ση- 
μαντικωτέρα άποτελειται ύπδ τών Κρουμίρ, οΐτινες έδωκαν 
τήν προέχουσαν αφορμήν τής ένεστώσης μεταξύ Γαλλίας και 
Τύνιδος συγκρούσεως.

Ή σημαντικωτέρα πόλις τής ήγεμονείας τής Τύνιδος είναι 
ή πρωτεύουσα αύτής Τύνις, πόλις αρχαία, άναφερομένη ύπδ 
τοϋ Στράβωνος. Οί κάτοικοι αύτής ύπολογίζονται είς 150, 
000 μεταξύ τών όποιων 30,000 Εβραίοι. Κατόπιν έρχεται 
ή ώς ιερά θεωρουμένη πόλις Καιρουάν μετά 60,000 κατοί
κων, περιέχουσα έν τφ κυρίφ αύτής Τζαμίω τά λείψανα πολ
λών απογόνων τοΰ Μωάμεθ, τδ Σφάξ μετά 1 4,000 κατοί
κων, τδ Μοναστήρ μετά 12,000 κατοίκων, τδ Μπάκεν μετά 
11,000 κατοίκων, ή Σούσα μετά 10,000 κατοίκων, κλπ. 
’Αξιοσημείωτος είναι ό σποραδικός συνοικισμός τής Δζερβάχ, 
τών αρχαίων Λωτοφάγων, περιλαμβανων 40,000 κατοίκων, 
έν τφ όποίω ύψοϋται βαρβαρικον μνημεΐον, είδος πυραμίδας 
ύψους 25 - 30 ποδών, κατεσκευασμένης έκ κεφαλών 'Ισπα
νών νικηθέντων τφ 1558 ύπδ τών Τούρκων.

Ό πληθυσμός τής Τύνιδος είναι πυκνότερος πρδ τδ έσωτε- 
ρικδν, μέχρις ού άπολήγει εις έρημον. Τδ μεσογειότερον τμή
μα τής χώρας περιέχει πλούσιας μεταλλοφόρους γαίας και 
δάση μεγαλοπρεπή. "Ινα δώσωμεν γενικήν τινα έννοιαν τοΰ 
δασικού πλούτου τής Τύνιδος, ανεξαρτήτως τών μεγάλων 
καταστροφών τάς οποίας ή βαρβαρότης έπ αύτοϋ κατά παν 
έτος διά τοϋ πυρός ένεργεϊ, μόνος ό μικρός λιμήν Κάλ τφ 
1872 έξήγαγεν 38 χιλ. στατήρας,έξ ών 20,000 είς στυπτι- 
κας φλοιοΰ δένδρων υλας, 12,000 είς άνθρακας καί 6,000 
είς σιδηροδρομικήν ξυλείαν ΤΙ κυρίως γεωργική σημασία τής 
Τύνιδος έξηγεΐται άπό σημαντικωτάτου ιστορικού σημείου, 
διότι έθεωρεϊτο έπί τής Ρωμαϊκής έποχής ώς ό σιτοβολών τής 
’Ιταλίας, έξ ού συνάγεται καί μία τών γενικών βλέψεων τάς 
όποιας οί ’Ιταλοί πολιτικοί έχουσι προσηλωμένος έπι τοΰ ένε- 
στώτος μεταξύ Γαλλίας καί Τύνιδος ζητήματος. Η έν μι- 
κρώ νυν καλλιέργεια τοϋ βάμβακος, τοϋ λινού, τής κανάβιος 
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χαί λοιπών βιομηχανικών φυτών, χαί άλλων προϊόντων ώς 
ανανά, φιστικιών, άμυγδάλων, κίτρων, πορτοκαλιών, βανα- 
νεών, συκών κλπ. δεικνύει όποιας διαστάσεις γεωργικής παρα
γωγής έπιτρέπει τό κλίμα τής Τύνιδος. Ή έλαιοφυτεία, ήτις 
πρό τοϋ 1830 ήτο ήγεμονικόν νόμημα, είναι ήδη είς χεΐρας 
τών Ευρωπαίων.

Ή έν Τύνιδι κτηνοτροφία αποτελεί- ενα τών σημαντικωτέ- 
ρων κλάδων τής όλης παραγωγής, άνάλογον πρός τό είδικώς 
έίς αύτήν άσχολούμενον ’Αραβικόν τοϋ πληθυσμού τμήμα. Τά 
πρόβατα τής Τύνιδος διακρίνονται έκ τής ώραιότητος καί τής 
χονδρής ούρας των, οί βόες είναι μικρόσωμοι, οί κάμηλοι είναι 
έκ τοΰ καλλίτερου είδους.

Ή βιομηχανία τής Τύνιδος διακρίνεται ιδίως άπό άρχαίων 
χρόνων εις τά μεταξωτά της, τών όποιων περίφημα είναι τά 
γυναικεία έπανωφόρια (Όγιάρ) μετά κοσμημάτων χρυσών καί 
άργυρών,ώς και λοιπά φορέματα, διαφόρων χρωμάτων. Οί τά
πητες τής Τύνιδος κέκτηνται μεγάλην ύπόληψιν. Μεγάλοι 
ποσότητες αντικειμένων προσωπικών στολισμών,οπλισμών καί 
άπολαύσεων κατασκευάζονται έκεϊ ιδίως διά τόν μωαμεθανικόν 
πληθυσμόν. Έν γένει όμως όσον άφορα τάς βιομηχανικάς με
θόδους, δπως καί αί γεωργικαί καί αί κτηνοτροφικαί, διατε- 
λοΰσιν αύται είς τήν αρχαϊκήν έτι περίοδον.

Ή διεθνής έμπορική σημασία τής Τύνιδος έξάγεται έκ τής 
έπομένης έν έτει 1873 κινήσεως τής εισαγωγής καί έξαγωγής 
της, άναβιβαζομένων όμοϋ είς τό ποσόν 47,709,000 νέων 
δραχμών. Α') Εισαγωγή: ύφάσματα άξίας ν. δρ. 6,49 I, 
000· υλικά σιδηροδρομικά, φωταερίου κττ. 2,853,000- με
ταξωτά 2,190,000· ζάκχαρι 1,259,000- οίνοι καί οινοπνεύ
ματα 692 χιλ. καφέ 629 χιλ. δέρματα 623 χιλ. χρώματα 
καί φάρμακα 577 χιλ. θρεπτικαί ούσίαι 520 χιλ. κοσμήματα 
402 χιλ- έρια 357 χιλ- δπλα 298 χιλ- έλαια 255 χιλ- μι
κρά σιδηρικά 266 χιλ· διάφορα 802 χιλ. τό δλον 18,154, 
000.—Β') Εξαγωγή: σίτος 15,375,000- έλαιον 7,137 
000· κριθή 1,529,000- σπάρτα 1,203,000- έρια 860 χιλ· 

υφάσματα 432 χιλ· φοίνικες 399 χιλ· δέρματα 210 χιλ.· 
σπόγγοι 192 χιλ· σάπωνες 158 χιλ- κηρός 121 χιλ· βού
τυρον 108 χιλ· διάφορα 528 χιλ· τό όλον 29,555,000.

Έκ τής διεθνούς έμπορικής κινήσεως τής Τύνιδος πλέον 
τοΰ ήμίσεως ένεργεΐται διά τοΰ λιμένος Γκουλέτα (29 έκατομ. 
ν. δρ. τώ 1873), οστις άπέχει 12 ώρας τής πρωτευούσης 
τής Τύνιδος καί συνδέεται μετ’ αύτής διά σιδηροδρόμου, τώ 
1873 μεταβιβάσαντες 300,000 άνθρώπων. Κατά τό έτος 
τοΰτο είσήλθον έν τω λιμένι τούτω 1,272 πλοία χωρητικό
τητος 121,957 τόνων καί έξήλθον έξ αύτοΰ 1,246 πλοία τό
νων 119,524. Ύπό τήν εποψιν τών φορτίων, κατά μέν τήν 
εισαγωγήν 7,091,000 ν. δραχμάς άνήκον είς Γαλλικήν ση
μαίαν, 5,823,000 είς ’Αγγλικήν καί 1,366,000 είς ’Ιταλι
κήν, κατά δέ τήν έξαγωγήν 9,477,000 άνήκον είς τήν ’Ιτα
λικήν σημαίαν, 2,423,000 είς τήν Γαλλικήν καί 1,546,000 
είς τήν ’Αγγλικήν.

Έν τή ήγεμονεία τής Τύνιδος τώ 1873 τά μέν δημόσια 
έσοδα έλογίζοντο είς 10,000,000 νέων δραχμών, τά δέ δη
μόσια χρέη είς 100,000,000. Ή φορολογία τής χώρας συνί
σταται έν τοΐς έξοΐς· 1) Κάνουν ήτοι φόρος τών έλαιών, 2) 
“Ερμπα φόρος έπαγγελμττικός, 3) Άχούρ δεκάτη έπι τών 
δημητριακών καρπών, 4) φόροι τής ερήμου, 5) φόρος παρα
γωγής καί καταναλώσεως καπνοϋ, 6) τελώνιον 3 τοΐς ’/„ έπί 
τής άξίας. Ύπολογιστέα έπίσης καί τινα δημόσια προσοδο
φόρα κτήματα, ώς άλυκαί καί μεταλλεία μολύβδου.

Όσον άφορα τήν στρατιωτικήν σύνταξιν τής χώρας, τφ 
1873 ό στρατός τής Τύνιδος ύπελογίζετο είς 6 — 8 χιλ. άν
δρών. Έν τούτοις τό θέμα τοΰτο δεΐται πλειοτέρων έρευνών, 
διότι έν έποχή ούχί πολύ άρχαιοτέρα άνεβιβάζετο ό στρατός 
αύτής είς 28"χιλ. άνδρας, έξ ών 16 χιλ. άτακτοι καί 12 χιλ. 
τακτικοί. Τό πολεμικόν ναυτικόν είναι άσήμαντον, 2 ή 3 με- 
τρών ήμελημένα σκάφη.
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ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ.

Τά έπιστολικά δελτάρια είναι έπιμήχη τεμάχια στερεού 
χάρτου φέροντος έκτετυπωμένον έπί τοϋ έμπροσθεν μέρους τό 
γφαμματόσημον χαί χώρον ικανόν πρός θέσιν τής έπιγραφής 
(όνομα χαί έπώνυμον παραλήπτου, πόλις, όδός χαί άριθμός 
οικίας έν ή ούτος κατοικεί). Τό οπίσθιον πρόσωπον τοϋ χάρτου 
είναι προωρισμένον διά τάς σημειώσεις, τάς οποίας ό άποστέλ- 
λων τό δελτάριον θέλει νά άνακοινώση πρός τόν παραλή
πτην. ’Εννοείται άρ’ έαυτοΰ, οτι τά δελτάρια είναι ασφρά
γιστα χαί ή μυστικότης αυτών ανατίθεται εις τήν αξιοπρέ
πειαν τής ταχυδρομικής ύπηρεσίας. Όπως δήποτε όλος ό 
σκοπός τοΰ έπιστολικοΰ δελταρίου ανήκει είς τήν ταχύτητα 
καί τήν ευχέρειαν τής ταχυδρομικής δι’ αύτοϋ συγκοινωνίας. 
Δέν πρόκειται είμή περί ειδοποιήσεων προχείρων καί περί 
ανακοινώσεων,τών όποιων ή αλληλουχία άνήκει είς τήν άτο- 
μικήν έκάστου βιωτικήν ιστορίαν.

Μέχρι τοϋδε ή 'Ελλάς δέν εθεσεν έτι έν τώ έσωτερικφ αΰ 
τής είς κυκλοφορίαν τά έπιστολικά δελτάρια. Διαφέρει έπί 
τών μετά τής αλλοδαπής ταχυδρομικών σχέσεών της, διότι 
τά έπιστολικά δελτάρια είναι κατ’ αύτάς έν ένεργεία: άφ’ ής 
ό νόμος τής 14 Δεκεμβρίου 1878 έπεκύρωσεν τήν έν Παρι- 
σίοις άπό 20 Μαίου 1878 συνομολογηθεϊσαν διεθνή ταχυδρο
μικήν σύμβασιν, τήν άποτελέσασαν μεταξύ 29 έπικρατειών 
καί τών έξαρτημάτων αύτών τόν γνωστόν «Παγκόσμιον Τα
χυδρομικόν Σύνδεσμον.» Είς όλας τάς χώρας τοΰ Συνδέσμου 
τούτου δύνανται νά διευθύνωνται έπιστολικά δελτάρια. Τό 
έπ’ αύτών τετυπωμένον τέλος γραμματοσήμου είναι 15λε- 
πτον.

Όσον άφορα τήν έν τώ έσωτερικφ τής Ελλάδος χρήσιν 
τών έπιστολικών δελταρίων, έκανονίσθη αύτη διά τοΰ νόμου 
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τής 18 Άπριλίου 1880 ώς έξής: ’Επετράπη ή χρυσές αύ
τών έπί τέλει 10 λεπτών έκαστον κατά τήν άπό πόλεως είς 
πόλιν άποστολήν, καί 5 λεπτών κατά τήν έντός τής αύτής 
πόλεως άποστολήν. Δίπλα δελτάρια έπί πληρωμή τοϋ διπλά
σιου τών άνωτέρω τελών, φέροντα προπληρωμένην τήν άπάν- 
τησιν τοΰ παραλήπτου, τίθενται συγχρόνως είς κυκλοφορίαν. 
Καί δελτάρια δέ έπί συστάσει άποστέλλονται, τιθεμένου έπ’ 
αύτών προσθέτου κινητού τέλους γραμματοσήμου 20)^επτου. 
Ό κανονισμός τοΰ σχήματος τών έσωτερικών δελταρίων, τής 
έκτυπώσεως καί πωλήσεως αύτών κλπ. άνετέθησαν είς τήν 
έκτελεστικήν έξουσίαν.

Άς ϊ'δωμεν πότε ή έξουσία αύτη θά έκτελέση τό έφ’ έαυ- 
τήν έπί τοΰ χρησιμωτάτου τούτου έφοδίου τής έσωτερικής 
τών έθνών ταχυδρομίας, τό όποιον διά τόσων πλεονεκτημά
των άπανταχοΰ χαρακτηρίζεται.

Α. Γ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ.

Αί έν Βελγίφ τελευταΐαι μελέται τής Καταστατικής άπέ- 
ληξαν είς τά κατωτέρω δημοσιευόμενα πορίσματα σχετικώς 
πρός τήν διανομήν τής τηλεγραφικής συγκοινωνίας μεταξύ 
τών διαφόρων έπικρατειών. Πρόκειται περί δύο κατά τό θέμα 
τοϋτο κατηγοριών, έξ ών ή μέν περιλαμβάνει τήν έκτασιν 
τών τηλεγραφικών γραμμών έπί 10,000 τετραγωνικών χι
λιομέτρων, ή δέ άναφέρεται είς τό ποσόν τών τηλεγραφημά
των τά όποϊα άντιστοιχοϋσι προς έχάστην έκατοστύν κατοί
κων. Περιττόν νά σημειωθή ιδιαιτέρως, οτι μεταξύ τών δυο 
τούτων κατηγοριών ή δευτέρα έξηγεΐ άκριβεστερον τήν σχε
τικήν έν έκάστη τών έπικρατειών εντασιν τής τηλεγραφικής 
συγκοινωνίας, ένώ ή πρώτη έχει τι έλλειπές πρό πάντων έν 
ταΐς χώραις έκείναις, αϊτινες ώς αί Ηνωμένα: Πολιτεΐαι, ή 
Αύστραλία, ή Ρωσσία, ή Βρασιλία κλπ. περιλαμβάνουσι με- 
γάλας έκτάσεις άκατοικήτους.
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Α'. — Έ χ τ α β ι ς (τηλεγραφ. γραμμών έπί 10 χιλ. □ 
χελιομίτρων)

α (έπί 100 κατοίκων).

X ύραι xiJidfierpa Χώραι χι-Ιιόμιτρα
Βέλγιον 1,837 Ήν. Πολιτειαι 164
Ελβετία 1,583 Γουατεμάλα 154
Μ. Βρετανία 1,312 Ρωσσία 139
Γερμανία 1,324 Άγγλ. ’Ινδία 126
Λουξεμβούργου 1,160 Κοσταρίκα 121
’Ολλανδία 1,140 Τύνις 81
Γαλλία 1,124 Α ίγυπτος 77
Τουρκία 999 ’Ιαπωνία 77
Δανιμαρκία 881 Μεξικδν 62
’Ιταλία 862 Λύστραλία 62
Αύστροουγγαρία 774 Ούραγχουάη 56
Ελλάς 612 Όνδουράς 45
Μαυροβούνιου 469 Όράνζ 40
Πορτογαλλία 414 ’Αργεντινή 36
Ρωμουνία 403 Κολομβία 36
Βουλγαρία 322 Όλλανδ. ’Ινδία 35
’Ιαπωνία 310 Χαυαέ 33
Σερβία 300 Περσία 33
Νορβηγία 236 Καναδάς 21
Χιλί 233 Βρασιλία 8
Σουηδία 187 Βενεζουέλα 5
Αλγερία 176 ΓΙαραγκουάη. 3

Β'. — Τηλεγραφ ήμα
Χώραι τηΛιγραφήματα
Αυστραλία 
’Ελβετία

156
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Μ. Βρετανία 67
Ολλανδία 67
Βέλγιον 59
Δανιμαρκία 48
Γαλλία 39
Νορβηγία 37
Γερμανία 37
Καναδάς 31

Χώραι τη-ΐιγραφήματα
Τουρκία ] 9
Ρωμουνία 16
Πορτογαλλία 15
’Αργεντινή 12
’Αλγερία, Τύνις 12
'Ισπανία 12
Σερβία 10
Ούραγκουάη 9
Περσία 8
Ρωσσία 8

ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΑ ΤΟΤ ΑΟΤΝΑΒΒΩΣ.

Χώραι τη-ΐιγραφήματ·
Λουξεμβούργου 29
Αυστροουγγαρία 22
Ιταλία 20
Σουηδία 19
’Ελλάς 19
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Χώραι τη-Ιιγραφήματα
Χιλί 7
Κολομβία 4
Βουλγαρία 3
’Ολλανδία 3
Βρασιλία 2

Έάν μελετήσω μεν τήν έπί τών τηλεγραφικών τούτων πι
νάκων σχετικήν θέσιν τής Ελλάδος, παρατηροϋμεν δτι πρδς 
μέν τήν έκτασιν τών τηλεγραφικών γραμμών της κατέχει 
τήν 12ην βαθμίδα έπί 44βάθμου κλίμαχος, προς δέν τήν £ν- 
τασιν τής τηλεγραφικής συγκοινωνίας της κατέχει τήν 15ην 
βαθμίδα έπί 30βάθμου κλίμαχος. Δέν είναι ανάξιον παρατη- 
ρήσεως, δτι κατ’ άμφοτέρας τάς κλίμακας (πρός τε τήν δκτα- 
σιν τών τηλεγραφικών γραμμών χαί πρός τήν έντασιν τής 
τηλεγραφικής συγκοινωνίας) ή 'Ελλάς προισταται τής Ρωσ
σίας, ’Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ρωμουνίας, ινα μή μνημονεύ- 
σωμεν δλων τών λοιπών χωρών.

ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΕΛΣ.

"Αλλοτε ή Οικονομική Έπιθεώρησις έπραγματεύθη περί 
τής Έλληνο-γερμανικής έπόψεως τοϋ Δουνάβεως (φυλ. 23 
Ίανουαρίου 1875 σελ. 481) κατά τήν έμπορικήν καί πολι
τικήν έποψιν αυτών. Άλλ’ ή μεγάλη αύτη υδάτινη οδός, 
ήτις ένόνει τήν κεντρικήν Εύρώπην διά τοϋ Εύξείνου Πόντου 
μετά τής Ανατολής,διατελεϊ ύπό διαφόρους έπιρροάς τοϋ διε
θνούς δικαίου, αί'τινες δέον νά έξετασθώσι σχετιχώς πρδς τήν 
περαιτέρω άνάπτυξίν τών κατ’ αυτήν μεγάλων τής έποχής 
συμφερόντων.

Κατά πρώτον ή συνθήκη τών Παρισίων (30 Μαρτίου 1856) 
έθεσεν ώς κανόνα τοΰ διεθνούς δικαίου άπαράβατον τήν άπε- 
ριόριστον έλευθερίαν τής ποταμοπλοΐας τού Δουνάβεως, έκ- 
τδς πάσης αμέσου ή έμμέσου παρεμποδίσεως έσχημάτισε 
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οε δύο έπιτροπάς, έκ τών όποιων ή μέν προσωρινή έπονο- 
μαζομένη «Ευρωπαϊκή» είχε τήν άποστολήν νά έκτελέση τά 
αναγκαία έργα πρδς καθαρισμόν τών στομίων τοϋ Δουνάβεως, 
απο Ισακτσας, καί πρδς κατάρτισιν τοϋ τμήματος τούτου 
■τοϋ ποταμού και τών πλησίον μερών τής θαλάσσης ύπδ 
τούς δυνατούς τοϋ πλευστού ορούς, ή δέ διαρκής έπιτροπή, 
έπονομαζομένη «παρόχθιος», έ'σχε τήν άποστολήν νά έπεξερ- 
γασθή τούς κανονισμούς τής ποταμοπλοΐας και τής αστυνο
μίας τοϋ ποταμού, νά ένεργήση τήν έκτέλεσιν τών ποταμίων 
έργων καί νά έπιστατή είς τήν πλευστότητα τού κάτω Δου
νάβεως μετά τήν διάλυσιν τής «Εύρωπαϊκής έπιτροπής». 
Κατά τά τέλη 1857 πρδς έκτέλεσιν τής εΐρημένης συνθήκης 
έκανονίσθη έπισήμως ή ποταμοπλοΐα τού κάτω Δουνάβεως, 
έρρυθμίσθησαν δέ καί τά άναγκαΐα διά τήν πλευστότητα αύ
τοΰ μέσα.

Τφ 1866 συνωμολογήθη μεταξύ τών Δυνάμεων τών ύπο- 
γραψασών τήν συνθήκην τών Παρισίων ειδική περί ποταμο
πλοΐας τών στομίων τού Δουνάβεως σύμβασις, έν τή όποια 
έβεβαιώθησαν μέν αί μέχρι τής έποχής εκείνης έπενεχθεϊσαι 
σπουδαϊαι βελτιώσεις έν τή ποταμοπλοΐοι ταύτη, έκανονίσθη- 
σαν ύέ τά δικαιώματα καί αί υποχρεώσεις τών κατ’ αύτήν 
ενδιαφερομένων άναλόγως τής νέας έν τώ κάτω Δουνάβει τά
ξεως τών πραγμάτων, άπδ τής διοικητικής τού θέματος έν
νοιας μέχρι τών ποταμοπλοϊκών τελών κλπ.

Οτε τω 1878 έπήλθε τδ Συνέδριου τοΰ Βερολίνου, ή ύπ 
αυτοϋ συνομολογηθεϊσα συνθήκη περιέλαβε πολλάς διατάξεις 
σχετικώς πρδς τδν μέσον λεγόμενον Δούναβιν,περί ού ή συνθήκη 
τών Παρισίων δέν έμερίμνησεν, άπδ ‘Ισάκτσας δηλαδή μέχρι 
τών ορίων τής Αύστροουγγαρίας, είσήγαγε τήν Ρωμουνίαν είς 
τον κύκλον τών υπογραψασών τήν συνθήκην τών Παρισίων 
Δυνάμεων οιά τά μέχρι Γαλαζίου θέματα, καί έθέσπισεν οτε 
οι κανονισμοί τής ποταμοπλοΐας, τής άστυνομίας τοϋ ποτα
μού καί τής έπιτηρήσεως άπδ τών Σιδηρών Πυλών μέχρι 
Γαλαζίου, θέλουσι ρυθμισθή ύπό τής Ευρωπαϊκής έπιτροπής 

συντρεχόντων καί τών αντιπροσώπων τών παρόχθιων έπι- 
κρατειών, διά πάσης αρμονίας πρδς τούς ύπάρχοντας ή έσο- 
μένους κανονισμούς διά τδ κάτωθεν τοΰ Γαλαζίου τμήμα τοΰ 
Δουνάβεως.

Ούτως έχουσι τά μέχρι τοΰδε κείμενα τοϋ διεθνούς δικαίου 
«πί τής ποταμοπλοΐας τοΰ Δουνάβεως. ’Ενώ δέ έδαπανήθησαν 
άπδ τοΰ 1857 κολοσσαΐα ποσά ύπέρ τοΰ καθαρισμού τοΰ κά
τω μέρους τοΰ ποταμοΰ τούτου, έν τούτοις δέν φαίνονται 
τά άποτελέσματα άνάλογα καί ή αϋξησις τής ποταμοπλοΐας 
τού Δουνάβεως κατά τήν τελευταίαν ένδεκαετίαν δέν είναι 
έπαρκής. Τοιουτοτρόπως άπδ 2,501 πλοίων (593,788 τό
νων) τφ 1870, κατέβη αύτη είς 2,224 πλ. (546,510 τ.) 
τώ 1871, είς 2,212 πλ. (497,648 τ.) τώ 1872, είς 1,869 
πλ. (532,696 τ.) τώ 1873, είς 1,692 πλ. (514,519 τ.) 
τφ 1874, είς 1,714 πλ. (521,735 τ.) τώ 1875, ϊνα άναβή 
μέν είς 1,943 πλ. (748,363 τ.) τφ 1876, άλλ’ βπως κα- 
ταβή πλειότερον τώ 1877 είς 462 πλ. (184,417 τ.)· και 
άνέβη μέν τώ 1878 είς 1,862 πλ. (700,163 τ.) και τώ
1879 είς 2,262 πλ. (797,544 τ.), κατέβη όμως πάλιν τφ
1880 είς 1,813 πλ. (658,063 τ.)

Ή έπιτήρησις τής έκτελέσεως τών κανονισμών τής ποτα
μοπλοΐας τοϋ Δουνάβεως άνήκει είς ολας τάς έξασφαλισάσας 
αύτήν έπικρατείας. Άλλά τοιαύτη ομοσπονδιακή ένέργεια δέν 
έκρίθη, ώς φαίνεται, ύπό τινων πλειότερον καί δή έπί άπω- 
τέροις λόγοις βαθύτερου ένδιαφερομένων έπαρκής. Απορίας 
δέ άξιον είναι πώς εΰρέθη δ άντιπρόσωπος τής Γαλλικής Δη
μοκρατίας, ϊνα χρησιμεύση αύτδς κατά τδ τέλος 1879 ώς 
εισηγητής τής σχετικής πρδς τήν ιδέαν ταύτην προτάσεως. 
Ή Γερμανία καί ή Αύστροουγγαρία άμέσως ήσπάσθησαν τήν 
Γαλλικήν πρότασιν καί.διωρίσθη τριμελής έπιτροπή, άποτε- 
λουμένη έξ αύτών καί τής’Ιταλίας, τδ σχέδιον τής όποιας 
ύπεβλήθη κατά τδ έαρ τοϋ 1880 είς τήν «Εύρωπαϊκήν έπι- 
τροπήν» καί συνίσταται εις τόν σχηματισμόν «μικτής έπι
τροπής», έδρευούσης έν Ρουχτσουκίφ καί συγκροτύυμένης έκ 
τεσσάρων μελών αντιπροσώπων τής Αύστροουγγαρίας, τής
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'Ρωμουνίας, τής Σερβίας καί τής Βουλγαρίας ύπδ τήν προε- 
δρείαν τοϋ τής Αύστροουγγαρίας, έχοντος έν ίσοψηφίςι τήν 
ΰπερισχύουσαν ψήφον και έπομένως τήν μερίδα τοϋ λέοντος.

Ή έξουσία τής έπιτροπής ταύτης πρόκειται νά περιλάβη 
πάντα τά αναγόμενα εϊς τήν ποταμοπλοΐαν τοΰ Δουνάβεως, 
κανονισμούς, τεχνικά έργα, άστυνομίαν τοΰ ποταμού καί τών 
λιμένων, κλπ. Ιδιαιτέραν άξίαν έχουσιν αί άμέσως άναφυεϊ· 
σαι έριδες μεταξύ τών ένδιαφερομένων Δυνάμεων, σχετικώς 
πρός τό μέγεθος τοιούτου δικαιώματος, τό όποιον ή έκ παν
τός τρόπου έπιδιωκομένη προεδρεία τής Αύστρίας καθιστά οσον 
ένδέχεται ύποπτον. ‘Ασφαλέστερος τρόπος εϊς έκμηδένισιν 
τής «Εύρωπαϊκής Έπιτροπής» και τών ύπ’αύτής κεκανονι- 
σμένων δέν ήδύνατο έν τώ πνεύματι τής Αύστριακής διπλω
ματίας νά εύρεθή. Είναι δέ περίεργον οτι τό καταρτισθέν σχέ
διον ούδέν άναφέρει περί έλευθέρας ποταμοπλοΐας τοΰ Δουνά
βεως, ήτις έδει νά άναγραφή έν αύτφ ού μόνον μέχρι τών 
ορίων τής Αύστροουγγαρίας κατά τάς μέχρι τοϋδε συνθήκας, 
άλλά κατά τό πνεΰμα τών συνθηκών τούτων καί έντός αύ
τής τής Αύστροουγγαρίας. Πάντοτε τά δύο μέτρα είναι όλέ- 
θρια είς τήν δικαιοσύνην τών έθνών. Καί άν υπάρχωσι φραγ
μοί είς τήν ποταμοπλοΐαν τοϋ Δουνάβεως, κάτω αύτοί οί 
φραγμοί, έστω καί άν δικέφαλος άετός τούς φυλάττη.

Δι’ ήμας τούς "Ελληνας ένομίζομεν, δτι καί ύπό άλλην 
έποψιν έδει τό περί τής ποταμοπλοΐας τοΰ Δουνάβεως έκρε- 
μές ζήτημα νά μελετηΟή. Έκ τοΰ οτι δέν ΰπέγραψεν έπικρά- 
τειά τις τήν συνθήκην τών Παρισίων ή τοΰ Βερολίνου, δέν ση
μαίνει δτι δέν πρέπει νά άκουσθή προκειμένου περί τών χρη- 
σιμωτέρων δρων τόσον μεγάλης διά τήν άνθρωπότητα όδοΰ, 
δσον ό Δούναβις.'Όλαι αί ναυτικαί δυνάμεις έπρεπε νά μετά- 
σχωσι τών συζητήσεων, έξαιρέτως δέ έκεϊναι αϊτινες διαπρέ- 
πουσιν έν τή ναυτική κινήσει αύτοϋ. Καί ταϋτα λέγο- 
μεν ΰποθέτοντες, δτι κατά τό νεώτερον δίκαιον τών έθνών ό 
Δούναβις άνήκει είς τήν ολομέλειαν αύτών. Είναι δέ άντίφα- 
σ·.ς νά κανονίζωνται τά κατά τήν ποταμοπλοΐαν αύτοϋ άνευ 
τής γνώσεως καί τής ψήφου έκείνων, οϊτινες τήν ένεργοΰσι. 
Θέμα περισπούδαστου, έν τφ όποίω ή Ελλάς έχει σπουδαιό- 
τον μέρος, έκ τής έπί τοΰ Δουνάβεως κινούμενης ιδέας τών 
πλοίων της, τών ναυτών της καί τών έμπόρων της.


