
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚαΤΑΣΤΛΤΙΚΗ]

ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-

Ή διοίκησις τών οικονομικών τοϋ Κράτους διατελεΐ υπό 
όρους, οίτινες μέγα μέρος τών δημοσίων εισοδημάτων άφαο- 
πάζουσι πριν είσέλθωσι ταϋτα εΐς τό ταμεΐον της έπικρα
τείας. Έν γένει ή είςπραξις τών φόρων έν Έλλάδι αποτελεί 
μίαν τών μεγαλειτέρων καταχρήσεων, τάς όποιας έπιγινώ- 
σκει ό δημοσιονομικός οργανισμός αυτής. Είς τήν κατάχρη- 
σιν ταύτην άγουσι κατ’ εύθείαν δύο έλατήρια, άφ’ ένός τό 
κλεπτικόν καί άφ’έτέρου τό πολιτικόν, χωρίς νά έμποδί- 
ζηται ό συνδυασμός καί ή συνεργασία άμφοτέρων. Τά έλα
τήρια ταϋτα είναι έπισήμως άναγεγραμμένα είς τήν ήμερη- 
σίαν διάταξιν τής έπικρατείας. Έκτός σπανιωτάτων έξαιρέ- 
σεων, δέν θέτει τις τήν χεΐρα καθ’ οίονδήποτε σημεΐον τών 
οικονομικών τοϋ Κράτους, χωρίς νά άποσπάση λωρίδα τής 
σαρκός αύτών. Πλεΐσται περιουσίαι, μεταξύ τών οποίων φυ- 
σ'.κώ τω λόγω προέχουσιν αί σκανδαλώδεις, έσχηματίσθη- 
σαν άπό τής εΐσπράξεως, καί έν γένει τής διαχειρίσεως τών 
δημοσίων εισοδημάτων. Συμβαίνει δηλαδή έν ταϊς έπιστα- 
σίαις τοΰ δημοσίου δ,τι συμβαίνει καί έν ταϊς έπιστασίαις τών 
Τραπεζών, τών έταιριών καί τών ιδιωτών. Οί διαχειριζόμε- 
νοι αύτάς άποτελουσι ιδιαιτέραν πλουτισμού τάξιν. Οί άριθ
μοί ούδέποτε καθυστέρησαν είς τούς άπιστους ύπολογιστάς. 
Τοιουτοτρόπως καί οί ύπηρέται οικογένειας δαπανηρός έν 
μικοώ διαστήματι χρόνου μεταβάλλονται είς κεφαλαιού
χους άπό προμηθειών, τάς οποίας ή διαχείρισίς των άποτα- 
μιεύει έγκληματικώς.

Τό κλεπτικόν αύτό έλατήριον εργάζεται μετά τοσαύτης 
δραστηριότητος καί είναι τόσον ίσχυρώς ώργανισμένον, ώστε 
διαφεύγει τήν κατασταλτικήν δύναμιν τής ύπό άνίατον 
νόσημα διατελούσης δικαστικής εξουσίας. Ύπάρχουσι διά-
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φοροι ςαθμοί καθ’ όλας τάς βαθμίδας τής χοινωνιχο-πολι- 
τιχής χλίμαχος, έν τοϊ; όποίοις έχει ύπερασπιστάς καί συνε
νόχους. ϋρόχειται περί εκτεταμένης συμμορίας, ήτις διή- 
ρεσε μεταξύ τών μελών της τήν οικονομικήν διαχείρισιν 
τής επικράτειας. Καΐ ή αναφανδόν ένεργουμένη κατάχρησις 
ομοιάζει άλυσσον, τής όποιας οί κρίκοι αποτελούνται έκ 
τών διαφόρων αξιωμάτων τής πολιτείας. "Εκαστον τών αξι
ωμάτων τούτων έχει τόν άμεσον ή έμμεσον καταχρηστικόν 
ένεργόν του, καί τό οικονομικόν κατά τοΰ έθνους έγκλημα 
προβαίνει άπό συστήματος, τοϋ όποιου ό σατανικός οργανι
σμός προκαλεΐ άληθώς τήν έκπληξιν, διότι είναι τέλειος διά 
τό είδος τύπος. Ίνα άφήσωμεν κατά μέρος τήν άπειρίαν τών 
λεπτομερειών, άρχει ή παρατήρησις, ότι δέν ύπάρχει ό 
κλεπτικός ύπάλληλος έν τη επαρχία, εΐμή διότι τόν διατη
ρεί ό κλεπτικός τής κεντρικής ύπηρεσίας διευθυντής έν τή 
πρωτευούση, καλλιεργών ή κατά τάς περιστάσεις έξαγορά- 
ζων τόν προϊστάμενον αύτοΰ, όποιου δήποτε βαθμοΰ είναι 
ουτος, διά τών πλαγίων δυνάμεων τάς όποιας ή συγκεντρω
μένη διαφθορά έπιγίνώσκει.

"Οσον άφορα τό πολιτικόν έλατήριον, συνεταιρίσθη τοΰ
το τόσον στενώς μετά τοΰ κλεπτικού, ώστε καΐ όταν δέν εί
ναι όμολογουμένως συνένοχον έπί νοσφίσει, ύπέχει κατά 
πάσαν έννοιαν τό μεγαλείτερον μέρος τής εύθύνης. Βεβαίως 
οί χαταχρασταΐ ουδέποτε έλειψαν έκ τών κοινών ή ιδιωτι
κών πραγμάτων, άλλ’ όταν ή δύναμις ή ώρισμένη είς άπο- 
δίωξιν καΐ καταστολήν αύτών προδίδη τήν θέσιν είς ήν 
έτάχθη, τότε μείζονα τούτου όλεθρον δέν γνωρίζει ή πείρα 
τών κοινωνιών. Συμβαίνει λοιπόν έν Έλλάδι, ότι ή δρώσα 
πολιτική άνέλαβεν ύπό τήν σκέπην της όλους τούς κεκηρυγ- 
μένους καΐ μή καταχραστάς, άπό τοΰ τελειοδιδάκτου μέχρι 
τοΰ άρχαρίου, άπό τοΰ είς τά άνοικτά ϋδατα άλιεύοντος μέ
χρι τοΰ είς τά στενά ποιουμένου τάς διατριβάς αύτοΰ. Οί 
νόμοι δέν είναι έπαρκεϊς, τά περί κοινού συμφέροντος, περί 

καθήκοντος δόγματα μετεβλήΟησαν είς τύπους κενών λό
γων, ύψηλοΐ σκοποί δέν ύπάρχουσι, τά πάντα διέπει ό έλατ- 
τωματικός τών διεφθαρμένων κύκλος, καί έν γένει ή πολι
τεία βαδίζει όπως έκείνοι, τούς οποίους ή μέθη κατέλαβεν είς 
τό πρώτον άπό τής τραπέζης βήμα. "Εως πού θά φθάση ή 
κατάστασις αΰτη, άγνωστον. Κινδυνωδεστέραν δέν γνωρίζει 
ή ιστορία. Έάν δέν έπήνεγκεν έτι τάς καταστροφάς αύτής, 
δέν σημαίνει ότι άπώλεσε τήν ιδιότητά της, ή όποια συνί

σταται είς τήν γρήγορα ή άργά συντέλεσιν αύτών.
Έν γένει ή πολιτική έποψις τού συνεχούς αύτοΰ εγκλή

ματος κατά τής πολιτείας δέν πρέπει νά Οεωρηθή ώς άπο- 
κλειστικόν τής ύπουργικής έξουσίας προϊόν. Διότι ή έξουσία 
αΰτη συνεργάζεται μετά τής βουλευτικής διά τρόπου, όστις 
καθιστά πολύ δεινότερου τό σύμπτωμα. Ή τελευταία διαμόρ- 
φωσις αύτοΰ συνίσταται είς τοΰτο, ότι άμφότεραι αί έξουσία 
αυται έτέθησαν αναφανδόν είς τήν ύπηρεσίαν τών δολίευομέ- 
νων τήν ούσίαν τοΰ δημοσίου θησαυρού. Κατεμηνύθη τις έπί 
παραβιάσει τών φορολογικών νόμων; πρόκειται νά ύποστή 
τάς ποινάς τοΰ λαθρεμπορίου ; είναι ένοχος ψευδών φορο
λογικών δηλώσεων ; Ιδού αμέσως είς ή πολλοί βουλευταΐ 
πολιορκοΰσι τήν κυβερνητικήν αίθουσαν, έν τή όποια τό πά
θος τής αρχής κρατεί τούς ύπουργούς δέσμιους καΐ ή πο
νηριά δημιουργεί τούς μεγάλους τής έπικρατείας καταχρα
στάς. ’Αρκεί νά λάμψη τό έκλογικόν φάσγανον, ώστε δλαι 
αύταί αί εφήμεροι ύπουργοβουλευτικαΐ ύπάρξεις νά ρίψωσι 
καΐ τό δόρυ των καΐ τήν άσπίδα των καΐ νά παραδοθώσι 
είς τήν βδελυρωτέραν άποκολοκύνθωσιν. Έν τώ μεταξύ ή 
πολιτεία μένει άνευ τών κανονικών λειτουργών αύτής είς 
χεΐρας τών έφορμούντων κατά τής περιουσίας της. Ό βου
λευτής δέν βουλεύεται, ό κυβερνήτης δέν κυβερνά, ό διοικη
τής δέν διοικεί, ή κεντρική καΐ ή έπαρχιακή ύπηρεσία έννοεΐ 
περί τίνος πρόκειται, οί δέ σκύλοι εισέρχονται έν τώ μύλω 

χωρίς νά πληρώνωσι αλεστικά.
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Υπάρχει βεβαίως μεγάλη έγκληματική συνενοχή μεταξύ 
όλων τών οργάνων τής πολιτείας, τά όποια καί όταν έν 
άγνοια διατελοΰσι πρός άλληλα, έν τή κινήσει τής έκλελυ- 
μένης λειτουργίας των συμπράττουν. Ή αδυναμία τών χα
ρακτήρων δέν δύναται έν τοιαύτη τών δημοσίων πραγμάτων 
έκτυλίξει νά Οεωρηθη ώς έλαφρυντιζή περίστασις. Κατ’ ακρί
βειαν ή έκβίασις αναχωρεί έκ τής περιφέρειας τών έζλογικών 
διαχειριστών, ύπερπηδώσα δέ όλα τά οχυρώματα τών νό
μων καί τών οργανισμών, σύρει όπισθεν της τούς είς οΰς 
είναι ουτοι έμπεπιστευμένοι άνανδρους. Ή ανανδρία δέν εί
ναι τό μικρότερον έγκλημα τής πολιτικής· όταν οί ταχθέν- 
τες είς τήν πρώτην τών κινδύνων γραμμήν, στρέφωσι τά νώ
τα κατά τοϋ έχθροΰ, περιττός πας άλλος λόγος διά τούς 
πωλουμένους προδότας, διότι οί δειλοί άρκοΰσιν εΐς τήν κα
ταστροφήν τής όλης ύποθέσεως. ’Εντεύθεν έξηγεΐται ή 
ιδιαιτέρα αύστηρότης τών προνοητικών λαών εΐς τήν κατά- 
ταξιν τών προδοτικών ζατά τής πολιτείας αύτών έγκλη- 
μάτων.

Τό πολιτικόν έλατήριον είς διασπάΟησιν τών δημοσίων 
χρημάτων, συνδυαζόμενον πρός τό κλεπτικόν έλατήριον τών 
κινούμενων υπό άμέσου ατομικού συμφέροντος εΐς καταστρα
τήγησα τής φορολογικής αύτών ύποχρεώσεως, απολήγει 
διά τήν 'Ελλάδα εΐς καθαράν τής έπικρατείας ζημίαν, τήν ο
ποίαν οί μετριώτεροι ύπολογισμοί δύνανται νά άναβιβάσωσι 
είς 30 τούλάχιστον έκατομμύρια δραχμών. Πολλοί εκα
τομμυριούχοι όφείλουσι τάς ρίζας αύτών είς τήν παρέλκυσιν 
τών φορολογικών νόμων. Οί μικροί φορολογούμενοι κατα
διώκονται αυστηρότερο'?, καί διά τούς μεγάλους φορολογου- 
μένους όρια ή φορολογική ευγένεια δέν έχει. Τί έχει 
νά δώση ό μικρός ; ένώ ό πρό του τελωνιακοΰ φραγμού 
διαβαίνω·? παχύς κριός δύναται νά κρύψη όλους τούς συν
τρόφους τού Όδυσσέως.

Άνευ περιστροφών, ή λαθροχειρία είς τήν έμπορικήν φο

ρολογίαν (τελώνια κλπ.), ή λαθροχειρία είς τήν βιομηχανι
κήν φορολογίαν (επιτηδεύματα κλπ.), ή λαθροχειρία είς τήν 
κτηματικήν φορολογίαν (οίκοδομαί ζλπ.) άποτελοΰσι δρα- 
στηριώτατα στοιχεία ορμητικού πλουτισμού. Καί δέν ζερ- 
δαίνουσιν οί τήν φορολογικήν επιβουλήν συστηματιζώς διε- 
νεργοΰντες τά άμεσα έξ αύτής κέρδη, είς άφεσιν δηλαδή τών 
φορολογικών βαρών αύτών, τά όποια έν τούτοις δύνανται νά 
άναβαίνωσιν είς λίαν άξιοσέβαστον μερίδα, άλλά συγχρό
νως κατασκευάζουσι είς εαυτούς τοποθέτησιν προνομιούχο·? 
απέναντι τών μικρών φορολογουμένων, τούς όποιους δέν ύ- 
πάρχει συμφέρον ινα περιαλάβηείς τάς τάξεις τηςή συστημα
τική τών οικονομικών τού Κράτους έπιβουλή. Ci κερδαίνον- 
τες διά τού εγκλήματος τούς φόρους αυτών έπικάθηνται 
ούτω βαθμηδόν τοΰ έμπορικοϋ, βιομηχανικού ζαί κτηματι
κού συναγωνισμού, καταβάλλοντες δέ τούς αντιζήλους έπι- 
τείνουσιν έπί μάλλον καί μάλλον τάς εαυτών προσόδους είς 
προβιβασμόν τοΰ έγκλήματος καί θρίαμβον τής τελεσιουρ- 
γοΰ αύτοΰ τακτικής.

Ανυπολόγιστοι είναι αί συνέπειαι τοιαύτης καταστάσεως 
πραγμάτων. Ή μέν πολιτεία στερείται τού ήμίσεος τών 
εισοδημάτων, τά όποια έν τούτοις ό Λαός τή πληρώνει, ή δ? 
κοινωνία αποκτά τοιαύτα σπέρματα ηθικής έξαχρειώσεως 
καί γενικής παρακμής, όποια δύνανται νά μαρτυρήσωσιν ολαι 
αί περίοδοι καθ’ άς ή διαφθορά δημιουργεΐται έν τοΐς έργο- 
στασίοις τής πολιτείας. ΙΙροτιμώτεροι διά τό κοινωνικόν 
άποτέλεσμα είναι εκατό? κλέπται εΐς τάς οδούς παρά 
εις διά τού ίδρώτος τού Λαού, ύπό τάς πτέρυγας τής πο
λιτείας, κατασκευαστής έκατομμυρίων. Τό τίναγμα τό ό
ποιον ή τοιαύτη έγζληματική διενεργεί καθ’ άπαντα τόν 
οργανισμόν τής κοινωνίας, είναι φοβερά σύγκρουσις πρός ό,τι 
θεωρείται δίκαιον, ιερόν καί καθήκον. Τότε ή πολιτεία άποδει- 
κνύεται εΐς όλων τά όμματα ώς παγίς, καί τό σύνθημα τής 
φαυλοκρατίας προχωρεί είς τάς τελευταίας αύτοΰ συμφοράς.
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ΟθίϊΑΙ/ΑΙΑ,ΙΙίΙΙ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Ή Τράπεζα αΰτη άριθμεϊ είκοσι περίπου έτών ΰπαρξιν. 
Ή τιμή τών μετοχών της άπό 18 Αγγλικών λιρών έν 
έτε'. 1865 χατέβη είς 7 λίρας έν έτει 1867, διπλασιασΟέν- 
τος δέ τοϋ τραπεζικού αύτής κεφαλαίου άνέβη είς 19 λίρας 
έν έτει 1875, ίνα καταπέσηείς 3 λίρας τώ 1877. Κατά τό 
έτος 1881 άνέβη είς 23 λίρας, νΰν δέ στρέφεται περί τάς 21 
λίρας.

’Ολίγα πιστωτικά καταστήμααα θέλει εύρη τις διατελοΰν- 
τα ύπό τοιαύτας διακυμάνσεις. Τό άκριβές είναι ότι ή ’Οθω
μανική Τράπεζα συνδέεται έπί τοσοϋτον πρός τήν ’Οθωμανι
κήν αύτοκρατορίαν,ώστε καθόσον ή οικονομική πίστιςταύτης 
στηρίζεται ή πίπτει, κατά τοσοϋτον τό αισθάνονται και έκεί
νης αί τρέχουσαι τιμαί. Όπως καί άν έχη, ή περί ής πρόκει
ται Τράπεζα κερδοσκοπεί έπί τής ’Οθωμανικής αύτοκρατο- 
ρίας διά τρόπου παντάπασιν άγνωστου είς τάς έν τή λοιπή 
Εύρώπη τραπεζικός έργασίας. Έγκειται είς τόν Οργανισμόν 
τήςΤουρκικήςκυβερνήσεωςή ύποχώρησις αύτήςείς παν είδος 
έκμεταλλεύσεως. Κυβέρνησις ήτις τών πάντων στερείται είς 
τήν στοιχειωδεστέραν λειτουργίαν αύτής, δύναται τά πάντα 
νά παραδίδη είς τούς χρηματιστές, οϊτινες προσφέρονται είς 
τάς στιγμιαίας καί κατεπειγούσας αύτής άνάγκας. Τοιουτο
τρόπως αί κανονικοί έργασίαι τής’Οθωμανικής Τραπέζης συ- 
νίστανται είς τήν έξοικονόμησιν τής Τουρκικής κυβερνήσεως 
δι’ άλλεπαλλήλων δανείων, έπί παραχωρήσει τούτου ή έκεί- 
νου του φόρου, ταύτης ή έκείνης της φορολογικής έν τώ 
πανταχόθεν διαλυομένω Κράτει περιφερείας.

Τοιαύται χρηματιστικαί σχέσεις όσον άφ’ ένός είναι επι
κίνδυνοι είς τό τραπεζικόν κατάστημα τό όποιον τάς επιχει
ρεί,διότι έπί τέλους ύπό τοιούτους όρους δέν δύναται νά ζήση 
ή έπικράτεια, τόσον άφ’ έτέρου άνταμείβονται ύπό μεγάλων 
κερδών, τά όποια δύναται νά είπη τις ότι είναι τό άντίτιμον 

τών μεγάλων κινδύνων. Τοιουτοτρόπως έν έτει 1881 τά 
κέρδη τής ’Οθωμανικής Τραπέζης ήσαν τοιαύτα, ώστε κατωρ- 
θώθη νά διανεμηθώ ώς μέρισμα είς τούς μετόχους αύτής τό 
σημαντικόν ποσόν 730,000 λιρών, ήτοι 13 τοΐς °/0. Κατά 
τό έτος 1882 τά κέρδη τής Τραπέζης ταύτης άνέβησαν είς 
1,1 10,456 λίρας, έξ ών άφαιρουμένων διά τά έξοδα 21 7,630 
λιρών καί 144,637 διά τό άποθεματικόν κεφάλαιον, τούς 
ιδρυτάς καί τήν διοίχησιν αύτής, το ύπόλοιπον διενεμήΟη 
ώς μέρισμα τοΐς μετόχοις, πρός 1 5 τοΐς °/0 όπως καί κατά 

έτος 1881.
Ή ’Οθωμανική Τράπεζα, λέγει ό Economist, συντηρείται 

κυρίως έκ τών αναγκών τής Τουρκικής κυβερνήσεως, τής 
όποιας τά χρεώγραφα άποτελοΰσι τό πλεΐστον τών έν τώ 
χαρτοφυλακίω αύτής άξιών. Διαρκές κονδύλων έν τοΐς ίσο- 
λογισμοΐς τής Τραπέζης ταύτης είναι 2,700,000 λίραι προκα
ταβολή είς τήν Τουρκικήν κυβέρνησιν, έκ τών πρός τήν ό
ποιαν τοεχουμένων λ)μών τής Τραπέζης προκύπτει ότι 
αύτη τή έδάνεισε έπί π?.έον 1,353,576 λίρας. Έκαστος 
εννοεί τήν σημασίαν τών τοιούτων τραπεζοκυβερνητικών 
σχέσεων έν Κωνσταντινουπόλει. Ώς πακτωλός πρέπει νά 
Οεωρηθή διά τούς έκμεταλλευτάς τής ’Οθωμανικής τραπέ
ζης ή έπιχείρησις τοΰ μεταξύ τής Τουρκικής κυβερνήσεως 
καί τών άλλων δανειστών αύτής συμβιβασμού, όστις άφέθη 
αποκλειστικόν προνόμιον διαχειρίσεως είς την ’Οθωμανικήν 
Τράπεζαν. Τό μονοπώλιον τοΰ καπνοΰ έρχεται κατόπιν. Αί 
παχεΐαι μερίδες άνήκουσιν είς τήν 'Οθωμανικήν Τράπεζαν· 
είναι, ώς έρρέθη, τό άντίτιμον τών μεγάλων κινδύνων τούς 

όποιους αύτη διατρέχει.
Έως ποΰ Οά φθάση ή ένεργουμένη έν Κωνσταντινουπό- 

λει τραπεζοκυβερνητική έκμετάλλευσις, άδηλον πρό τοΰ 
τέλους τό όποιον παρασκευάζουσιν οι καιροί είς τό άπ’ αίώ
νος έξελισσόμενον παρά τόν Βόσπορον δράμα. Τό βέβαιον 
είναι,ότι ό πυθμήν τοΰ φρέατος, όπερ ανοίγει ό δεσποτισμός, 
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ήρχισεν άπό τίνος νά άνθίσταται είς τάς αντλίας, τάς ό
ποιας ή απληστία άδιαχόπως κινεί. Τοιουτοτρόπως ό οικο
νομικός όλεθρος καί ό κοινωνικός όλεθρος συναντώνται έπίτης 
γενικής έξαντλήσεως,τήν όποιαν τά ιστορικά αίτια αύτών δη- 
μιουογοΰσι.Δέν μένει είμή εϊς τόν χρόνον νάαπόδειξη, πότε θά 
συμπληρωθώσιν αί μοιραιαι στροφαί αυτών.

«ΧΊΙΙΙΜΟΤΙΙΪ ΕΧ ΛΜΙΙΧΛΙΧ.

Έν τώ 123ω φυλ. της Οικονομικής Έπιθεωρήσεως έ- 
πραγματεύθημεν, άπό τής έν αύτω οριζόμενης πηγής, τά 
σχετικά φαινόμενα περί τήν έν Άθήναΐς θνησιμότητα κατά 
τόν μήνα Μάίον έ. έ. "Οσον άφορα τήν έν τή πόλει ταύτη 
θνησιμότητα κατά μήνα ’Ιούνιον έ. έ., ιδού πώς αΰτη έκτυ- 
λίσσεται κατά τήν αύτήν πάντοτε βάσιν τοΰ έξ 70 χιλ. πε
ρίπου Αθηναϊκού πληθυσμού :

Έν γένει άπεβίωσαν 80 άρρενες καί 62 θήλεις, τό όλον 
142, ήτοι 3 πλειότερον τών κατά Μάίον άποβιωσάντων. Έξ 
αύτών I 36 έν τή πόλει καί 6 έν τοΐς περιχώροις, 3 έν τώ 
Δημοτικώ Νοσοχομείω, I έν τώ Στρατιωτικά» Νοσοκομεία» 
χαί 1 38 έν ταις οίκίαις αύτών. Έκ τών τελευταίων 18 ά- 
νήχουσιν είς τό ά τμήμα τής πόλεως, 28 εις τό β', 26 είς 
τό γ', 16 είς τό δ', 23 είς τό έ, καί 22 εις τό ς'.

Κατά λόγον ηλικίας 6 άπεβίωσαν έντός τοΰ πρώτου μη
νάς τής ζωής, 47 άνω τοϋ μηνός μέχρι του έτους, 17 άπό 
1 — 5 έτών, 10 άπό !»—1 0 έτών, 7 άπό 10 — 15 έτών, 3 
άπό 15—20 έτών, 8 άπό 20—30 έτών, 10 άπό 30—40 
έτών, 10 άπό 40—50 έτών, 2 άπό 50—60 έτών, 4 άπό 60 
—70 έτών, 10 άπό 70—80 έτών, 5 άπό 80—90 έτών, .2 
άπό 90—100 έτών, καί 1 105 έτών.

Οσον άφορα τάς νόσους, έξ ών προέκυψαν αί περί ών ό 
λόγος άποβιώσεις, ιδού πώς κατατάσσονται αύται: Εύφλο- 

για 2 (1 άρρεν χαί 1 θήλυ), έστρακία 1 (θήλυ), ιλαρά 1 (α.), 
τυφοειδής πυρετός 3 (1 α. 2 0.), διφθερΐτις 8 (3 α. 5 0.), 
λαρυγγίτης 1 (α), κακοήθης πυρετός 1 (α.), ελώδης καχε
ξία 1 (α.), έρυσίπελας 1 (0.), έγκεφαλονωτιαία μηνιγγίτης 
2 (1 α. 1 0.), μηνιγγϊτις 16, έξ ών 5 έκ φυματιώδους μη
νιγγίτιδας (7 α. 9 0.), νοσήματα εγκεφάλου 3 (1 α. 2 0.), 
εκλαμψία 2 (1 α. 1 θ.), τέτανος 1 (α·), βρογχΐτις 4 (3 α. 1 
θ.), πνευμονία 9 (4 α. 5 0.), φθίσις πνευμονική 6 (α.), φυμα- 
τίωσις 9 (5 α. 4 0.), νόσοι τής καρδίας 7 (6 a. I 0.), νόσοι 
τοϋ γαστροεντερικοΰ σωλήνος 37, ήτοι 14 έκ γαστροεντερι- 
κοϋ κατάρου, 17 έξ έντερικοϋ, 1 έκ δυσεντερίας, 1 έκ περι- 
τονίτιδος, 1 έκ φυματιώσεως τών έντερων καί 3 έξ άλλων 
νόσων τοϋ γαστροεντερικοΰ σωλήνος (23 α. 14 θ.), νόσοι 
τοϋ ήπατος 4 (α.), νόσοι τών ουροποιητικών καί γεννητιχών 
οργάνων 2 (1 α. 1 0.), γεροντικός μαρασμός 6 (2 α. 4 θ.), 
ατροφία 4 (2 α. 2 θ.), άτελής άνάπτυξις 1 (α), έπιλόχιος 
πυρετός 1 (θ.), 3 έκ τυχαίου συμβεβηκότος, 2 έκ γαστρικού 
πυρετού, 2 έκ γαστρομηνιγγίτιδος, 1 έξ άσκίτου ΰδρωπος*  
1 έκ σπονδυλαρθροκάκης καί I έξ άποστήματος.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ·

Α'·
Ή προχωρούσα ύπερτίμησις τοϋ μεταλλικού καί τοϋ 

έπί τοϋ έξωτερικοϋ συναλλάγματος έν ώρα μάλιστα τοϋ 
έτους, καθ’ήν ένεκεν τής επικείμενης εισαγωγής χρημά
των έκ τοϋ έξωτερικοϋ, διά τήν άγοράν σταφίδων καί άλ
λων προϊόντων, ήλπίζετο ή βελτίωσις αύτών, έστενοχώρη- 
σεν έπί τοσοΰτον τάς άγοράς, ώστε τό ζήτημα τής αναγκα
στικής κυκλοφορίας, είς ήν δικαίως άποδίδεται ή κρίσιμος 
αΰτη τοΰ τόπου θέσις, κατέστη αντικείμενο’/ σπουδαίων 
σκέψεων καί απειλεί σοβαράς συνέπειας.
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Εύκαιρον έπομένως νομίζομεν τήν μελέτην τοΰ ζητή
ματος τούτου, δπως δώσωμεν, εί δυνατόν, αφορμήν είς εύ- 
ρυτέρας έρευνας, πρός όσον ένεστιν άκριβεστέραν διάγνω
σήν τοΰ κοινωνικού τούτου νοσήματος. Διότι ή ακριβής τοΰ 
νοσήματος διάγνωσις είναι προαπαιτούμενον απαραίτητον, 
δπως γένηται σκέψις σπουδαία περί τών μέσων τής θερα
πείας.

Διά τήν προκειμένην μελέτην Οέλομεν αναχωρήσει έκ 
τοΰ ζητήματος, έάν και όποιαν προσφέρουσι τή κοινωνία ύ- 
πηρεσίαν τά τραπεζικά γραμμάτια, μή ύφισταμένης τής α
ναγκαστικής κυκλοφορίας, ήτοι ότε τά τραπεζικά γραμμά
τια διατελοΰσιν έν ίσοτομία πρός τά μεταλλικά νομίσματα. 
Διότι έάν διά τής κυκλοφορίας τών τραπεζικών γραμματίων 
ούδεμία προσγίγνεται τή κοινωνία ώφέλεια, ή τοιαύτη κυ
κλοφορία δέν έχει λόγον ύπάρξεώς καί έπομένως έπρεπε νά 
παύση.

Ή κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων είς τό άρτιον, 
ήτοι έν ισοτιμία πρός τά μεταλλικά νομίσματα, αύξάνει τό 
κεφάλαιον του τόπου. Συνέπεια δέ τής αύξήσεως τού κεφα
λαίου είναι ή έλάττωσις τοΰ όρου του τόκου, καί συνέπεια τή; 
έλαττώσεως τοϋ δρου τοΰ τόκου, ήτοι τής εΰΟηνίας τών 
κεφαλαίων, είναι ή άνάπτυξις τών επιχειρήσεων,ήτις'καί κέρ
δη καί έργασίαν παρέχει.

Ααμβανομένου ύπ οψιν τού άμέσως πρό τής ύφισταμένης 
αναγκαστικής κυκλοφορίας δημοσιευθέντος ισολογισμού τής 
Έθνικής Τραπέζης, ήτοι τού τής 31 Δεκεμβρίου 1876 παρα- 
τηρεΐται,δτι χωρίς νά ύφίστανται υποτίμησίν τινα,έκυκλοφό- 
ρουν τραπεζικά γραμμάτια έκ δρ. παλαιών 36,000,000, ή
τοι δραχμών νέων περίπου 32,000,000. Έαν έλλείπον τά 
τραπεζικά ταϋτα γραμμάτια, ή’εσωτερική ’ληψοδοσία ήθε- 
λεν ένεργεΐσθαι διά μεταλλικού 32,000,000, τά όποια ήΟε- 
λον εισθαι τό άντίτιμονγπροϊόντων καί έργααίας. ’Χλλ’ έ- 
πειδή ή Έθνική-Τράπεζα, διά νά εύρίσκηται πάντοτε έτοιμη 

πρός έξάργύρωσιν τών παρουσιαζομένων αύτή πρός τοϋτο 
γραμματίων της, έτήρει είς τά ταμεϊά της μεταλλικόν ίσον 
πρός τό 1)3 τών έν κυκλοφορία γραμματίων, ή αύξησις τού 
κεφαλαίου τοϋ τόπου, ώς έκ τής άντικαταστάσεως τού*  με
ταλλικού διά τών τραπεζικών γραμματίων, περιωρίζετο είς 
δραχ. νέας 21,500,000 ήτοιείς 32,000,000 μεΐον τού άπαι- 
τουμένου μεταλλικού έναποταμιεύματος έκ δραχ. 4 0,500, 
000.

Ένφ λοιπόν ή κοινωνία άνευ τινός ζημίας πορίζεται τήν 
έκ τής εύθηνίας τών κεφαλαίων ώφέλειαν, ή ’Εθνική Τρά
πεζα έξ έτέρου διά κυκλοφορίας χρεών της ατόκων, όποια 
είναι τά τραπεζικά γραμμάτια, άγοράζει χρέη έντοκα, ήτοι 
έμπορικά συναλλάγματα καί χρεωστικός ομολογίας διαφό
ρων δανείων, καί ώφελειται τούς έντευθεν προκύπτοντας τό
κους, διότι δέν θέτει βεβαίως τά γραμμ.άτιά της είς κυκλο
φορίαν δωρεάν, άλλ’ έπί τόκω, είς προεξοφλήσεις εμπορικών 
συναλ7.αγμάτων καί χορηγήσεις δανείων. Διά ταύτα ή Τρά
πεζα υποβάλλεται είς άντιστοίχους πρός τήν κοινωνίαν ή τό 
δημόσιον ταμεΐον παροχάς, οιαι εισίν ό προσδιορισμός άνω- 
τάτου δρου τού τόκου, ον δέν δύναται νά ύπερβή κατά τάς 
προεξοφλήσεις καί τάς χορηγήσεις δανείων, τό μέρισμα τής 
κυβερνήσεως έκ τών τόκων, τών έκ τής κυκλοφορίας τραπε
ζικών γραμματίων προερχομένων κλπ. Κατά πόσον δε αί 
παροχαί αύται καί ιδίως ό προσδιορισμός μεγίστου όρου τού 
τόκου είσί κοινής ώφελείας, τούτο έπραγματεύθημεν άλλοτε 
έν τή Οικονομική ’Επιθεωρήσει.

Τό δριον, έντός τού οποίου τά τραπεζικά γραμμάτια δέν 
ύφίστανται ύποτίμησίν τινα σχετιζώς πρός τά μεταλλικά νο
μίσματα, δέν είναι μόνιμον. Διότι τούτο έξαρταται έζ τής 
έκτάσεως τών ληψοδοσιών καί του ποσού τών έν κυκλοφο
ρία τραπεζικών γραμματίων. Έν εποχή τινι δύναται νά ζυ- 
κλοφορήση άνώτερον ποσόν, έν οέ έτέρα κατώτερον ποσόν 
τραπεζικών γραμματίων. Παρ' ήμϊν έκτος τής κατ’ έτος αύ- 
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ξήσεως παρατηρεϊται τοιαύτη ζατά τούς μήνας Αύγουστον 
ζαί Σεπτέμβριον, μείωσις οέ ζατά τούς μήνας Μάϊονκαί Ίούνι- 
ον.’Αλλ’ δταν αναγκαστική κυκλοφορία δέν ύφίσταται, εύθύς 
ώς ^κυκλοφορία τών τραπεζικών γραμματίων ήθελεν ύπερ- 
βή τά δρια τοΰ άρτιου, τά τραπεζικά γραμμάτια έπιστρέ- 
φονται εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν καί άνταλάσσονται οιά με
ταλλικού, μέχρις ού τό ποσόν αύτών περιορισΟή έντός τοΰ 
ορίου τής οιατηρήσεως τής τιμής αύτών είς τό άρτιον.

Μετά τά είρημένα περί τής ύπηρεσίας τών τραπεζικών 
γραμματίων, μή ύφισταμένης τής αναγκαστικής κυκλοφο
ρίας. μεταβαίνοντες νΰν είς τήν αναγκαστικήν κυκλοφορίαν, 
παοατηροΰμεν, δτι ή αναγκαστική κυκλοφορία καθ’ έαυτήν 
δέν επιφέρει τήν ύποτίμησιν τών τραπεζικών γραμματίων. 
Τήν ύποτίμησιν τών τραπεζικών γραμματίων επιφέρει ή αύ- 
ξησις τοΰ έν κυκλοφορία ποσοϋ αύτών, ήτοι ή ύπέρβασις τοΰ 
ορίου έντός του οποίου διατηρείται ή αξία αυτών εις τό άρ
τιον, ή δέ αύξησις τοΰ ποσοϋ καί έπομένως ή ύπέρβασις τοΰ 
ορίου είναι συνήθως παρακολούθημα τής αναγκαστικής κυ - 
κλοφορίας. «’Εάν, λέγει ό Macleod, χάριν τής εύζολίας τοΰ 
ζοινοΰ, Θεωρήται λυσιτελής ή έζδοσις τραπεζικών γραμμα
τίων ή χαρτονομισμάτων, ήτοι γραμματίων τοΰ δημοσίου, ό 
μόνος τρόπος τής διατηρήσεως τής άξίας αύτών είς τό άρ
τιον, εΐναι ό περιορισμός τοΰ ποσοϋ αύτών. Δέν έννοούμεν διά 
τούτου τόν περιορισμόν αύτών είς απολύτως ώρισμένην πο
σότητα, άλλά τήν εϋρεσιν μέσου τινός, οι’ ού νά μή κυχλο- 
φορή άνωτέρα ποσότης τραπεζικών γραμματίων ή δση ήθελε 
κυκλοφορεί, έάν άντηλλάσσοντο διά μεταλλικού. Έάν πλέον 
τοΰ ποσού τούτου ήθελε τεθή είς κυκλοφορίαν, τό αύτό θέ
λει έπέλθει άποτέλεσμα, οποίον καί κατά τήν ύπερβάλλου- 
σαν κυκλοφορίαν μεταλλικών νομισμάτων, έάν μή έξαχθώ- 
σιν είς τό έξωτερικόν, ήτοι Οέλουσιν ύποτιμηθή. Αί δέ άναγ- 
καϊαι συνέπειαι τής πληθώρας ταύτης θέλουσιν επακολου
θήσει, τουτέστιν ή αγοραία αξία (ή ή χάρτινη άξια) τοΰ με- 

ταλλιζοΰ θέλει ύψωθή ύπέρ τήν διατίμησιν, καθώς και ή αξία 
τοΰ έπί τοΰ έξωτερικοϋ συναλλάγματος. Έάν τοιοΰτό τι 
συμβή, τό κατάλληλον φάρμακον εΐναι ή έλάττωσις τής πο- 
σότητος τών έν κυκλοφορία γραμματίων, μέχρις ού ή αγο
ραία άξια τοΰ μεταλλικού ύποβιβασθή μέχρι τής διατιμή- 
σεως. Ενόσω τά τραπεζικά γραμμάτια ανταλλάσσονται διά 
μεταλλικού, τουτέστιν ένόσω ό κομιστής αυτών δύναται νά 
ζητήση τήν έξαργύρωσίν των έπί τή έμφανίσει, εΐναι πρόδη
λον, δτι δέν εΐναι δυνατόν νά ύποστώσιν ύποτίμησιν τινα, 
διότι έάν ύποστώσιν ύποτίμησιν, έκαστον πρόσωπον, κομί- 
ζον τραπεζικά γραμμάτια, δύναται νά ζητήση άμέσως τήν 
δια μεταλλικού άνταλλαγήν των. Άλλ’ έάν, ένώ τά τραπε
ζικά γραμμάτια, δίατηρώνται έν κυκλοφορία, ή έξαργύρω- 
σίς των άναστέλληται, τότε τά τραπεζικά γραμμάτια καθί
στανται ύπό πάσαν έποψιν νόμισμα νέου είδους, ακριβώς 
όπως τά έκ χρυσού καί άργύρου, ή δέ άξια των θέλει έπη- 
ρεάζεσθαι ύπό τών αύτών νόμων τής προσφοράς και ζητή- 
σεως, τουτέστιν έκ τοΰ έν κυκλοφορία ποσού αυτών έν σχέ- 
σει πρός τάς δι’αυτών ένεργουμένας ληψοδοσίας.»

Παράδειγμα τής όρθότητος τής θεωρίας ταύτης πρόκει
ται ήμίν τά γραμμάτια τής Γαλλικής Τραπέζης, τά οποία 
κυκλοφορούσιν είς τό άρτιον ζαί τοϊ νόμω ύφισταμένης έτι 
έν Γαλλία τής αναγκαστικής κυκλοφορίας. «Ή είς τό άρ
τιον, λέγει ό άνωτέρω συγγραφεύς, διατήρησις τής άξίας 
τών γραμματίων τής Γαλλικής Τραπέζης, ζαί το: ύφισταμέ- 
νης τής αναγκαστικής κυκλοφορίας, οφείλεται άποκλει- 
σ τ ι ζ ώ ς είς τήν λήψιν εύλόγων μέτρων πρός περιορισμόν 
τοΰ έν κυκλοφορία ποσού αύτών».

IIρέπει έπομένως νά έννοηθη καλώς, ότι τό μεταλλικόν 
έναποτομίευμα τής’Εθνικής Τραπέζης, έφ’δσον ύφίσταται 
αναγκαστική κυκλοφορία, ούδόλως συντελεί είς τήν διατή- 
ρησιν τή*  άξίας τών τραπεζικών γραμματίων. Διότι ευθύς 
ώς ή αναγκαστική κυκλοφορία έπεβλήθη,τά τραπεζικά γραμ
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μάτια, τά έπί τή εμφανίσει πληρωτέα, τέλεον έξηφανίσθη- 
σαν, άντικατέστησαν δέ ταΰτα χαρτονομίσματα τής κυβερ
νήσεως, φέροντα τά έμβλήματα τών γραμματίων τής ’Εθνι
κής Τραπέζης.

Ενόσω τά τραπεζικά γραμμάτια δεν ανταλλάσσονται διά 
μεταλλικού, τοσαύτην δύναται νά έχη επιρροήν εις τήν 
δίατήρησιν τής άξίας αύτών τό έν τοΐς ταμείοις τής ’Εθνι
κής Τραπέζης μεταλλικόν, όπερ κατά πάσαν στιγμήν δύνα
ται αΰτη νά διαθέση, όσην ήθελεν έχει δι’ αύτά ταΰτα και 
καί τό έν τη Γαλλική καί τή Αγγλική ή καί έτέρα τινί 'Γρα- 
πέζη ευρισκόμενον. Βεβαίως τά τραπεζικά γραμμάτια τυγ- 
χάνουσι τής ύπολήψεως τοΰ κοινού, όταν έχωσιν ώς άντί- 
κρυσμα μεταλλικόν, άλλά μεταλλικόν, δπερ κατά βούλησιν 
ό κομιστής τών γραμματίων δύναται νά λάβη αντί τών εις 
χεϊράς του γραμματίων.

Ό κ. Τρικούπης, πρός τόν όποιον άλανθάστως δύναται 
τις νά είπη τό τοΰ κ. Dessou έν τή Γαλλική Βουλή «en 
matifere des finances, vous n’ avez plus une seulefaute ά cornmet- 
tre», παραγνωρίσας τούς περί τραπεζικών γραμματίων καί 
αναγκαστικής κυκλοφορίας κανόνας, αντί νά συμφωνήση 
τό εύλογον, τό άνάλογον πρός τό έκ τής Τραπέζης δάνειον 
τής κυβερνήσεως, άνώτατον όριον τοΰ ποσοΰ τών έν κυκλο
φορία τραπεζικών γραμματίων κατά τήν διάρκειαν τής ανα
γκαστικής κυκλοφορίας, παρεδέξατο διά τής άπό 8 ’Οκτω
βρίου 1 880 συμβάσεως αύτοΰ μετά τής Εθνικής Τραπέζης, 
έναντίον τής βάσεως, ήν ήκολούθησαν διά τών προηγουμέ
νων συμβάσεων, καί ήτις είναι ή μόνη ορθή κατ’ αρχήν, τήν 
εις ούδένα λόγον στηριζομένην βάσιν «ίνα τό ποσόν τών 
έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων, πλήν τών ύπό τής 
κυβερνήσεως όφειλομένων, καί τό ποσόν τών παρά τή Τρα- 
πέζη ατόκων καταθέσεων μή ύπερβαίνωσιν όμοΰ τό τριπλά- 
σιον τοΰ μεταλλικού έναποταμιεύματος· άλλ’ ώς μέρος τοΰ 
μεταλλικού έναποταμιεύματος νά λογίζωνται καί το παρά 

τής κυβερνήσεως είς μεταλλικά νομίσματα δυνάμει τής 
συμβάσεως ταύτης (άρθρ. 2) όφειλόμενον ποσόν, πάσης 
έτέρας περιοριστικής διατάξεώς τών καταστατικών τής 
’Εθνικής Τραπέζης νόμων μή εφαρμοζόμενης, έφ’όσον διαρ- 
κεϊ ή άναγκαστική κτκλοφορία.»

Δυνάμει τής συμβάσεως ταύτης καί έπί τή βάσει του 
κατά τήν 30 ’Απριλίου ε. ε. ισολογισμού της ή ’Εθνική 
Τράπεζα έούνατο νά έχη είς κυκλοφορίαν τραπεζικά γραμ
μάτια έκ δραχ. 1 17,000,000. Έάν δέ εις τό μεταλλικόν 
έναποταμίευμα συμπεριλαμβάνηται καί τό έν τώ εξωτερική 
διαθέσιμον έν όψει μεταλλικόν, όπερ ανέρχεται είς δραχ. 
8,500,000 περίπου, τό ποσόν τών έν κυκλοφορία τραπεζι
κών γραμματίων έδύνατο νά άναβιβασθή είς δραχ. 142,500 
000, απέναντι δανείου πρός τήν Κυβέρνησιν έκ δραχ. 62, 
400,000.

Κατά τήν 31 ’Απριλίου ε. ε. έκ τών παραοοθέντών τή 
Τραπέζη 126,157,840 γραμματίων, ύπήρχον έν κυκλοφο
ρία γραμμάτια 98,560,950, άτινα υπερβαίνουν τό πρός τήν 
κυβέρνησιν δάνειον κατά δραχ. 36,151,757· απειλείται δέ 
ή άγορά δΓ ετέρων 20 ή 50 έκατομμυρίων, καί έτι πλέον, 
καθ’ όσον ήθελεν αύξήσει τό μεταλλικόν έναποταμίευμα 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Τό άνωτέρω ποσόν τών δραχ. 36,151,757, όπερ ύπολεί- 
πεται μετά τήν έκ τοΰ ολικού ποσοΰ τών έν κυκλοφορία τρα
πεζικών γραμματίων κατά τήν 30 ’Απριλίου ε. ε. άφαίρεσιν 
τοΰ πρός τήν κυβέρνησιν δανείου,άποτελει τό προνόμιον τής 
’Εθνικής Τραπέζης.Τόπρονόμοιον όμως τοΰτο προ τής αναγ
καστικής κυκλοφορίας,ήτοι·χατάτήν31 Δβρίου 1876,περιωρί- 
ζετο είς δραχ. 21, 500,000 άποτελούμενον έκ τών έν κυ
κλοφορία τραπεζικών γραμματίων, μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ
1)3,  διότι τοΰτο άντεπροσωπεύετο ύπό μεταλλικού έναποτα
μιεύματος, μή δυναμένου νά διατεθή. "Ώστε ή άναγκαστική 
κυκλοφορία διηυκόλυνε τήν Τράπεζαν, όπως αύξηση ύπέρ 
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εαυτής τήν κυκλοφορίαν τών γραμματίων της ζατά δραχ. 
14,631,757.

Η έζ τοΰ πλεονασμού τών έν κυκλοφορία τραπεζικών 
γραμματίων ύποτίμησις αύτών και ή έζ τοΰ περιορισμού τοΰ 
ποσοΰ τών έν ζυζλοφορία τραπεζικών γραμματίων βελτίω- 
σις τής άξίας των, μέχρι τής ισοτιμίας αύτών πρός τά με
ταλλικά νομίσματα ζαί ύπέρ αύτήν, δύναται τις νά προσθε
τή. στηρίζονται εΐς τόν νόμον τής προσφοράς ζαί τής ζητή- 
σεως. Εΐς τήν έφαρμογήν δέ τοΰ νόμου τούτου τής προσφο
ράς καί τής ζητήσεως κατέφυγον, ώς γνωστόν, ήτε Γαλλική 
Τράπεζα, δπως διατηρήση τήν άξίαν τών γραμματίων της, 
καί αί άποτελοΰσαι τήν λατινικήν νομισματικήν έ'νωσιν έπι- 
κράτειαι, δπως διατηρήσωσι τήν άξίαν τών άργυρών πεντα- 
φράγκων ζατά τήν έπελΟοΰσαν ύποτίμησίν τοΰ αργύρου. 
Διότι και αυται άνέστειλαν τήν έζζοπήν νέων άργυρών πεν
τόφραγκων, δπως περιορισθή ή προσφορά αύτών, τό δέ 
πείραμα έπέτυχε, διότι ούδεμία ύφίσταται διαφορά μεταξύ 
άργυρών πενταφράγζων ζαί χρυσών νομισμάτων, ώς πρός 
τήν έφ’ η είσί διατετιμένα άξίαν, έν τε τή Γαλλία ζαί ταϊς 
λοιπαϊς έπιζρατείαις, ταϊς άποτελούσαις τήν νομισματικήν 
έ'νωσιν.

Άλλ’ δμως τό πρός τήν κυβέρνησιν δάνειον τής Εθνικής 
Ιραπέζης, ένεκεν τοΰ οποίου έπεβλήθη ή άναγζαστιζή κυ
κλοφορία τών γραμματίων της, κατέστησε·/ αδύνατον τήν έ
φαρμογήν τοΰ νόμου τής προσφοράς ζαί τής ζητήσεως ζατά 
τήν κυκλοφορίαν τών τραπεζικών γραμματίων, δπως περίο- 
ρισΟώσιν έντός τών ορίων τής εις τό άρτιον δίατηρήσεως 
τής άξιας αύτών. ’Εξεταστέο·; έπομένως μέχρι τίνος σημείου 
έπεπε νά προχωρήση ή ύπέροασις τοΰ ορίου τοΰ άρτιου ε- 
νεζεν τών πρός τήν κυβέρνησιν δανείων, διότι ήθελεν εισθαι 
έντελώς παράλογον νά έπιτραπη τη Έθνική Τραπέζη νά έξα- 
ναγζάνη τήν κυκλοφορίαν τραπεζικών γραμματίων ύπέρ 
εαυτής, τής κοινωνίας ύφισταμένης τάς ζημίας τής ύποτι- 

μήσεώς των. Είς τό άτοπον δέ τοϋτο άποτέλεσμα άγει ό 
προσδιορισμός τοΰ άνωτάτου ποσοΰ τοΰ έπί τή εμφανίσει πα
θητικού τής ’Εθνικής Τραπέζης, ήτοι τών έν κυκλοφορία 
γραμματίων αύτής, τών άτοκων παρ’ αύτή καταθέσεων καί 
τών πρός πληρωμήν έπιταγών,εΐς τό τριπλάσιον τοΰ μεταλλι- 
κοΰ έναποταμιεύματός της ζαί είς τό τριπλάσιον τοΰ πρός 
τήν κυβέρνησιν είς μεταλλικόν δανείου, δπερ παρεδέξατο ή 
σύμβασις τής 8 Όκτωβίου 1880.

Β'.

’Επειδή άμέσως πρό τής άναγζαστιζής κυκλοφορίας, ήτοι 
κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1876, ή ’Εθνική Τράπεζα είχεν εΐς 
κυκλοφορίαν γραμμάτιά της έκ δρ. νέων 32,000,000 περί
που, ύπάρχει τό τεζμήριον, δτι τό ποσόν τοϋτο άπετέλει 
τό δριον τής είς τό άρτιον δίατηρήσεως τής άξίας αύτών διά 
τήν εποχήν έζείνην.Διά νά κυκλοφορή όμως ή’Εθνική Τράπε
ζα γραμμάτιά της έκ δραχ. 32,000,000,ήτο ύποχρεωμένη νά 
διατηρή μετα)<λιζόν έναποταμίευμα έκ δραχ. 1 0,500,000, 
καί έπειδή είχε καί άτοκους παρ’ αύτή καταθέσεις έκ δραχ. 
2,000,000, τό μεταλλικόν έναποταμίευμα άναβιβάζετο είς 
δραχ. 11,500,000, έξ ών ούδέ λεπτόν έδύνατο νά διάθεση.

’Εν τοιαύτη ζαταστάσει εύρισκομένης τής κυκλοφορίας τών 
τραπεζικών γραμματίων, ή κυβέρνησις έλαβεν άνάγκη·; δα
νείου,καί έν ελλείψει έτέρας διεξόδου ζατέφυγεν είςτό μέτρον 
τής άναγζαστιζής κυκλοφορίας. Αντί δέ νά θέση είς κυκλο
φορίαν ίδιά της χαρτονομίσματα, μετεχειρίσθη πρός τούτο 
τά γραμμάτια τής ’Εθνικής Τραπέζης. Καθ δσον λοιπόν τό 
δάνειον συνίσταται είς τραπεζικά γραμμάτια,ή Τράπεζα ούδέν 
παρέσχεν είς τήν κυβέρνησιν, είμή μόνον τά έμβλήματα τών 
γραμματίων της καί έπομένως ούδεμίαν εύλογον άξίωσίν 
έδύνατο νά έχη ή Τράπεζα πλήν τοϋ νά μή αύξηση τό μεταλ
λικόν έναποταμίευμά της, έφ’δσον τά διά λ/σμόν της κυ- 
κλοφοροΰντα τραπεζικά γραμμάτια δέν ήθελον ύπερβαίνει

ΕΤΟΣ <<—ΦΤΛ. <91—ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1883. <9 
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τό ποσόν τών 32,000,000, τό δέ έτερον έπι τή έμφανίσει 
παθητικόν της, ήτοι αί άτοκοι παρακαταθήκαι και αί προς 
πληρωμήν έπιταγαί τά 2,000,000. Καί έπειδή εις τά ύπάρ- 
χοντα έν κυκλοφορία τραπεζικά γραμμάτια ήθελον προστε- 
θή χαί όσα ήθελον κυκλοφορήσει διά λ)σμόν τής χυβερνή- 
σεως, τό ποσόν τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων 
έδύνατο εΰλόγως ν’ άναβιβασθή εις δραχ. νέας 32,000,000 
πλέον τοϋ εις τρς^εζίκά γραμμάτια δανείου πρός τήν κυ- 
βέρνησιν.—Έάν δέ έδίδετο τή Τραπέζη ή άδεια τής έλατ- 
τώσεως τοϋ μεταλλικού έχα,ιοταμιεύματός της, κατ’ άνα
λογίαν έπρεπε νά έλαττοϋται καί τό ποσόν τών έν κυκλοφο 
ρία τραπεζικών γραμματίων, τών διά λ/σμόν τής ’Εθνικής 
Τραπέζης κυκλοφορούντων, ήτοι κατά τοσοϋτον έπρεπε νά 
έλαττοϋται τό ολικόν ποσόν τών έν κυκλοφορία τραπεζικών 
γραμματίων.

Ή κυβέρνησις όμως πλήν τοϋ άναγκαστικοΰ δανείου, 
όπερ έκ τοϋ χοινοΰ έπρομηθεύθη διά χαρτονομισμάτων της, 
φερόντων τά εμβλήματα τών γραμματίων τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης, είχεν άνάγκην καί μεταλλικού, τοιοϋτο δέ μεταλλι
κόν είχεν ήΈθνικήΤράπεζα,όπερδιετήρειδιά τήν έξαργύρωσιν 
τών παρουσιαζομένων αύτή γραμματίων της. Ή κυβέρνησις 
λοιπόν έλαβεν έ:: τής Τραπέζης τό μεταλλικόν τούτο έναπο- 
ταμίευμα,άναστείλασα ταύτοχρόνως διά τήν έξαργύρωσιν καί 
τών διά λ/σμόν τής Εθνικής Τραπέζης κυκλοφορούντων 
γραμματίων της, τουτέστι μετατρέψασα τά γραμμάτια τής 
ΕθνικήςΤραπέζης εις χαρτονομίσματα.Τί έκ τούτου έζημιώ- 

θη ή Τράπεζα; Ούδέν.Μήπως περιόρισε τό ποσόν τών δια λο
γαριασμόν της κυκλοφορούντων γραμματίων; Ούχί βεβαίως, 

Άρα ούδεμίαν εύλογον άξίωσιν άποζημιώσεώς τίνος ή 
αύξήσεως τών έν κυκλοφορία γραμματίων έδύνατο νά έχη 
ή Τράπεζα, παραδοΰσα εις τήν κυβέρνησιν τό διατηρούμενου 
άνέπαφον έν τοϊς ταμείοις αύτής μεταλλικόν, άφοϋ οιά πρά- 
ξεως τής κυβερνήσεως άνεστάλη ή έξαργύρωσίς τών γραμ

ματίων της καί άπηλλάγη τής ύποχρεώσεως τοϋ νά διατηρη 
έν τοΐς ταμείοις αύτής μεταλλικόν έναπο ταμίευμα. Τήν βά- 
σιν ταύτην έθηχεν ή άπό 7 Νοεμβρίου 1877 σύμβασις μετα
ξύ κυβερνήσεως καί τοαπέλης, δι’ ής έκανονίσθη, ότι καθ’ 
όσον ή κυβέρνησις έλάμβανεν έκ τοϋ μεταλλικού έναποτα- 
μιεύματος, όποιον είχε προσδιορισθή έκ 12,500,000, κατά 
τοσεΰτον έπρεπε νά έλαττοϋται ή κυκλοφορία τών τραπεζι
κών γραμματίων, ής είχεν όρισθή άνώτατος όρος.

Άλλά τό εις μεταλλικόν δάνειον πρός τήν κυβέρνησιν 
δέν περιωρίσθη εις τό */ 3 τοϋ έπί τή έμφανίσει παθητικού 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. Ποϊον δέ έπρεπε νά είναι τό δίκαιον, 
τό εύλογον άντάλλαγμα, όπερ ή κυβέρνησις ώφειλε νά δώση 
εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν διά τό πέραν τοϋ μεταλλικού ένα- 
ποταμιεύματός της μεταλλικόν, όπερ έξ αύτής έλαβε; Δέν 
είναι νομίζω άνάγκη πολλής σκέψεως πρός εΰερσιν αύτοϋ. 
Τό άντάλλαγμα έπρεπε νά είναι ή εις τραπεζικά γραμμάτια 
άξια τοϋ μεταλλικού κατά τόν χρόνον τής εις τήν κυβέρνη- 
σΐν παραδόσεώς του, τουτέστιν ή αύξησις τής κυκλοφορίας 
τών τραπεζικών γραμματίων, κατά ποσόν ίσον πρός τό άντί- 
τιμον’τοΰ μεταλλικού τούτου. Έάν άντί τής Εθνικής Τραπέ
ζης είχε τό μεταλλικόν τούτο ή Πιστωτική ή ή Βιομηχανική 
Τράπεζα ή έτερός τις τραπεζίτης, ή κυβέρνησις έδύνατο νά 
χρεωθή παρά τή Εθνική Τραπέζη εις τήν μερίδα τών τραπε
ζικών γραμματίων, λαμβάνουσα δέ τά τραπεζικά γραμμάτια 
νά άγοράση δι’ αύτών τό μεταλλικόν. Καί μήπως δέν ήγό- 
ρασεν ή κυβέρνησις καί δέν εξακολουθεί άγοράζουσα, δπως 
καί οί ίδιώται, μεταλλικόν καί συνάλλαγμα έπί τοΰ εξωτε
ρικού διά τραπεζικών γραμματίων ; Τό παρέχειν τή ’Εθνική 
Τραπέζη τό δικαίωμα τής κυκλοφορίας τραπεζικών γραμμα
τίων ποσοϋ τριπλασίου τοΰ πρός τήν κυβέρνησιν εις μεταλ
λικόν δανείου, είναι ταύτόν τώ έπιβάλλειν τη κοινωνία δά
νειον καταναγκαστικόν ύπέρ τής ’Εθνικής Τραπέζης ποσοϋ 
τριπλασίου τοΰ πρός τήν Τράπεζαν χρέους τής κυβερνήσεως.
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’Εάν ή τράπεζα τό μεταλλικόν, όπερ έδάνεισεν είς τήν χυ- 
βέρνησιν, διέθετεν είς προεξοφλήσεις, αγοράς χρεωγάτφων 
ή άλλα δάνεια, έδύνατο νά έχη εις τό χαρτοφυλάκων της 
γραμμάτια εμπορικά καί ομόλογα τριπλασίου ποσοΰ; Ούχί βε
βαίως. Ή σύμβασις όμως τη παρέσχε τήν ευκαιρίαν νά πρά
ξη τοΰτο.

Έκ τών άνωτέρω συμπεραίνεται, ότι τό άνώτατον ποσόν 
τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων έπρεπε κατ’ αύ- 
στηρόν δίκαιον νά όρισθή είς τα 2)3 τοΰ έν κυκλοφορία πο
σοΰ αύτών κατά τήν έναρξιν τής αναγκαστικής κυκλοφορίας, 
πλέον ποσοΰ ίσου τοΰ πρός τήν κυβέρνησιν δανείου εϊς μεταλ
λικόν ή τραπεζικά γρα μμάτια καί μεϊον τοΰ 1 )3 τοΰ έτέρου 
έπί τή έμφανίσεί παθητικού αύτής,ή είς τό έν κυκλοφορία πο
σόν αύτών κατά τήν στιγμήν τής άναγκαστικής κυκλοφορίας 
πλέον τοΰ είς τήν κυβέρνησιν είς τραπεζικά γραμμάτια καί 
μεταλλικού δανείου καί μεϊον τοΰ 1)3 τών έν κυκλοφορία 
τραπεζικών γραμματίων κατά τήν έναρξιν τής άναγκαστικής 
κυκλοφορίας καί τοΰ 1 ]3 τοΰ είς έμφάνισιν έτέρου παθητι
κού αύτής, όπερ ταύτόν. Έπί δέ τή βάσει ταύτη τό ποσόν 
τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γααμματίων έπί δανείου πρός 
τήν κυβέρνησιν έκ δραχ. 62,000,000, είς όσας περίπου άν- 
έρχεται σήμερον, δέν έδύνατο νά ύπερβή τά 82,000,000· εύ
κολου δέ είναι νά ύπολογίση τις τάς συνέπειας τοΰ είς τό πο
σόν τοΰτο περιορισμού τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμ
ματίων καί τής πεποιθήσεως, ότι δέν δύναται νά γένητα. 
ύπέρβασις αύτοΰ.

Έρρέθη έν τοΐς προηγουμένοις,ότι ή σύμβασις τής 8 'Οκτω
βρίου 1880 ήγαγεν είς τό άτοπον τοΰ έξαναγχασμοΰ τής κυ
κλοφορίας τραπεζικών γραμματίων πέραν τοΰπο σοΰ, όπερ τό 
δάνειον πρός τήν κυβέρνησιν δικαιολογεί. Είς τήν άπόδειξιν 
δέ τοΰ άτοπου τούτου καί ύπό έτέραν έποψιε μεταβαίνομεν 
ήδη.

Ώς έν τοΐς προη* ( ουμένοις έσημειώθη, ή ’Εθνική Τράπεζα 

έπί τή βάσει τής κατά τήν 30 ’Απριλίου ε.ε. καταστάσεως αύ
τής έούνατο νά θέση είς κυκλοφορίαν γραμμάτιά της έκ 
δραχ. 117 μέχρις 142 1)2 έκατομμυρίων,ειχον δέ παραδοθη 
αύτή τοιαΰτα έκ δραχ. 126,157,810. Άλλ άς ληφθή ύπ ό
ψει αύτό τό κατά τήν 30 ’Απριλίου ε.ε. ποσόν τών έν κυ
κλοφορία γραμματίων τήςΈθνικής Τραπέζης καί άς ύποτεθή 
ότι ή κυβέρνησις πληρόνεί τό χρέος της πρός τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν, ή δέ Τράπεζα περιορίζει τά έν κυκλοφορία γραμμά
τιά της είς τό ποσόν, όπερ έκυκλοφόρει προ τής ένάρξεως 
τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, ήτοι είς τό ποσόν τών 32, 
000,000, διά νά διατηρήση τήν άξίαν αύτών είς τό άρτιον. 
Τί ήθελεν έν τοιαύτη περιπτώσει συμβή ; Ίδωμεν. Ή Τρά
πεζα καί άν διέθετεν άπαντα τά έκ τοΰ δανείου πρός τήν 
κυβέρνησιν είσπραττόμενα χρήματα, ήθελεν εξαργυρώσει 
καί άποσύρει έκ τής κυκλοφορίας ίσου ποσοΰ γραμμάτια 
ήτοι δραχ. 62,415,093· έπειδή δέ τά έν κυκλοφορία τραπε
ζικά γραμμάτια άνήλθον είς τό ποσόν τών δραχμών 96, 
566,950, ήθελον μένει έν κυκλοφορία τραπεζικά γραμμάτια 
έκ δραχ. 36,151,857. Δια νά περιορισθώσι δέ είς τό ποσόν 
τών δραχμών 32,000,000, ήθελε λάβει άνάγκην ή Τρά
πεζα ετέρων δραχ. 4,145,857. Άλλά τό πράγμα δέν 
ήθελε περωρισθή εως έδώ. Διότι διά νά έχη ή Εθνική 
Τράπεζα είς κυκλοφορίαν γραμμάτια 32,000,000 δραχ. 
καί έτερον παθητικόν έπί τή έμφανίσεί, ήτοι έκ παρα 
καταθηκών καί έπιταγών πρός πληρωμήν έκ δραχ. 7, 
394,308 (όρα κατάστασιν Απριλίου), όμοΰ δραχ. 39, 
582,066, έπρεπε νά οιατηρή έν τοΐς ταμείοις αύτής μεταλ
λικόν έναποταμίευμα ίσον πρός τό */ 3 τοΰ παθητικού τού
του, ήτοι δραχ. 13,194,022· καί επειδή τό μεταλλικόν της 
έναποταμίευμα κατά τήν 30 Απριλίου συνίστατο είς δραχ. 
5,850,010, ήθελε λάβει άνάγκην και έτέρου μεταλλικού έκ 
δραχ. 7,344,012, ώστε ήθελε λάβει άνάγκην δραχ. 4,151, 
757, σύν 7,344,01 2, όμοΰ δραχ. 11,495,769, χωρίς νά 
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δύναται νά διαθέση ούδέ λεπτόν έκ του έν τοϊς ταμείοις αύ
τής ύπάρχοντος μεταλλικού έζ δραχ. 5, 850, 010.

'Υποτιθέμενης έπομένως τής άρσεως τής άναγζαστιζής 
κυκλοφορίας καί περιορισμού τών έν ζυζλοφορία τραπεζικών 
γραμματίων εΐς 32,000,000 ή ’Εθνική Τράπεζα ήθελεν άνα- 
γκασΟρ νάπεριορίση τά τοκοφόρωςζυκλοφοροΰντα κεφάλαιά 
της κατά 15,000,000. Είναι δέ άναντίρρητον, ότι ή απεριό
ριστος ελευθερία εΐς τήν κυκλοφορίαν τραπεζικών γραμμα
τίων, ήν έχορήγησε τή Τραπέζη ή σύμβασις τής 8 ’Οκτω
βρίου 1880, διηυκύλυνεν αύτή τήν έξαγοράν διά τραπεζι

κών γραμματίων πίεζόντων τήν κοινωνίαν,και ομολογιών τοϋ 
λαχειοφόρου δανείου της έζ δραχ. 10,000,000 περίπου· έάν 
δέ πραγματοποιηθή καί τό ύπέρ τής οδοποιίας δάνειον διά 
τραπεζικών έπίσης γραμματίων, αί συνέπειαι τής άναγζα
στιζής κυκλοφορίας θέλουσιν άποβή δεινότεροι.

Γ'.
Κατά τοΰ προσδιορισμού όμως τοΰ ανώτατου τούτου ο

ρίου εις 82 έκατομμύρια, δύναται, νομίζομεν, νά προτοθή ή 
έπομένη άντίρρησις.

’Επειδή ή ’Εθνική Τράπεζα κέκτηται τό προνόμιον τής 
κυκλοφορίας τραπεζικών γραμματίων της ύπό τήν ύποχρίω- 
σιν τής έξαργυρώσεώς των έπί τή έμφανίσει, ήτοι έπι τή 
διατηρήσει τής άξίας αύτών έν ισοτιμία πρός τά μεταλλικά 
νομίσματα, καί έπειδή, ώς έν τώ πρώτω άρθρω είπωμεν, τό 
δρίον, έντός τοΰ όποιου τα έν κυκλοφορία τραπεζικά γραμ
μάτια δέν ύφίστανται ύποτίμησίν τινα σχετιζώς πρός τά με
ταλλικά νομίσματα, δέν είναι σταθερόν, ή έκτίμησις του προ
νομίου τής ’Εθνικής Τραπέζης είς 32 έκατομμύρια, μετά δέ 
τήν άφαίρεσιν τοΰ μεταλλικού έναποταμιεύματος διά τε τά 
έν κυκλοφορία τραπεζικά γραμμάτια καί τάς παρά τή Τρα
πέζη άτοκους καταθέσεις είς 20 έκατομ. νέων δραχ. ήθελε 
στερήσει τήν Τράπεζαν τών κερδών της έκ τής ένδεχομένης 
άνευ τινός ύποτιμήσεως αύξήσεως τοϋ ποσοΰ τών έν κυκλο

φορία τραπεζικών γραμματίων, έάν μή ύφίστατο ή άναγκα- 
στιζή ζυζλοφορία. Έά> π. χ. ώς έκ τής άναπτύξεως τών 
συναλλαγών ήτο δυνατόν νά τεθώσιν είς κυκλοφορίαν άνευ 
τινός ύποτιμήσεως τραπεζικά γραμμάτια έζ δραχ. 60 έκα
τομμυρίων, μή ύφισταμένης τής άνακγαστιζής κυκλοφορίας, 
έν τοιαύτη περιπτώσει τό άνώτατον όριον τών έν κυκλοφο
ρία τραπεζικών γραμματίων έπί δανείου πρός τήν κυβέρνη- 
σιν έκ δραχμών 62 1)2 έκατομμυρίων ήθελεν άναβιβασθή 
ζατά τάς τεθείσας έν τώ προηγουμένω άρθρω βάσεις ύπο- 
λογισμοΰ εις δραχ. 99,500,000 περίπου. Καθ’ όσον δέ ήθε
λεν αύξάνει τό ποσόν τής κυκλοφορίας τραπεζικών γραμμα
τίων ένευ ύποτιμήσεως, κατ’ άναλογίαν ήθελεν έκτείνεσθαι 
ζαί τό όριον τής ύπό τό άρτιον κυκλοφορίας αύτών, τής ά- 

ναγκαστικής κυκλοφορίας ύφισταμένης.
Άλλά, διότι τό όριον, έντός τοΰ οποίου κυκλοφορούνται 

τά τραπεζικά γραμμάτια δέν ύφίστανται ύποτίμησίν τινα, 
δέν είναι μόνιμον, καί διότι, ύφισταμένης τής άναγζαστι
ζής κυκλοφορίας, τό όριον τοϋτο δέν είναι ζαταφανές, όπως 
έκτιμαται έζάστοτε τό προνόμιον τής ’Εθνικής Τραπέζης. 
πρέπει αρα διά ταϋτα νά έπιτραπή είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
νά κυκλοφορή γραμάτιά της μέχρι ποσού άπεριορίστου ; 
Διότι ό προσδιορισμός τού ποσού τών έν κυκλοφορία τρα
πεζικών γραμματίων είς τό τριπλάσιον τοϋ μεταλλικού ένα
ποταμιεύματος τής ’Εθνικής Τραπέζης, καίείς τό τριπλάσιον 
τοΰ είς μεταλλικόν δανείου πρόςτήν κυβέρνησιν, είνοι τι χεί
ρον τοΰ απεριορίστου. Καί είναι τι χείρον τοΰ άπεριορίστου, 
διότι διά τοΰ όρου τούτου ή Έθνική Τράπεζα παρορμάται 
νά θέτη εΐς κυκλοφορίαν γραμμάτιά της, όπως κατά πρώ
τον συλλέγη μεταλλικόν, έπί τή βάσει δέ τοΰ μεταλλιζοΰ 
αύξάνη άκολούθως τήν κυκλοφορίαν τών γραμματίων της 
είς τό τριπλάσιον τοΰ μεταλλικού τούτου.
Ή ’Εθνική Τράπεζα κατ’ αύτάς έκ τώνέν κυκλοφορία 141 , 

254 λαχειοφόρων ομολογιών της (διότι έκ τών 184,000 
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είς άς έν δλω ανέρχονται, έξηγόοασε διά τραπεζικών γραμ
ματίων 42,746 κατά τόν απολογισμόν αύτής τοΰ 1882) 
πρός φράγκα 29,30 St' έκάστην ομολογίαν, φρ. 4,1 38,742. 
Καί έάν μέν προσφέοη τό μεταλλικόν τούτο είς τήν αγοράν, 
τό δέ προϊόν τής πωλήσεώς του διάθεση είς προεξοφλήσεις 
και δάνεια, τά κέρδη της έκ τής διαφοράς μεταξύ τοΰ τόκου, 
δν πληρόνει τοΐς δανεισταΐς της, και εκείνου, δν θέλει εισ
πράττει άπό τούς όφειλέτας της, θέλει περιορισΟή έπί μό
νου τοΰ προϊόντος τούτου. ’Εάν όμως διατηρήση τό μεταλ
λικόν είς τά ταμεϊά της καί περιορίση τήν έν τή αγορά 
προσφοράν τοΰ μεταλλικού, δύναται δυνάμει τής συμβάσεως 
τοΰ ’Οκτωβρίου 1880 νά αύξηση τήν κυκλοφορίαν τών 
τραπεζικών γραμματίων κατά τό τριπλάσιον τοΰ ποσοϋ 
τούτου, ήτοι κατά δραχ. 12,416,226, πέραν τοΰ ποσοϋ, 
όπερ ήδύνατό νά κυκλοφορήσω) πρό τής συνγκεντρώσεως 
τοΰ τελευταίου τούτου μεταλλικού.

Δευτέρα άντίορησις δύναται νάπροταθη ή έξής :
Έπειδή ή κυκλοφορία τών τραπεζικών γραμματίων, ά- 

νελθοΰσα μέχρι δραχμών 98 */ 2 έκατομμυρίων κατά τήν 
κατάστασιν τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 30 Απριλίου ε. ε. έ- 
πήνεγκεν υπερτίμησιν τού μεταλλικού καί τοΰ έπί τοΰ έξω- 
τερικοΰ συναλλάγματος μέχρι 1 7 τοϊς °/0, ή είς μεταλλικόν 
αξία τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων έπί έκπτώ- 
σει 1 7 τοΐς °/0 ύπολογίζεται είς δραχ. 82,000,000, καί έ
πομένως δύναται νά ύποτεθή, δτι μή ύφισταμένης αναγκα
στικής κυκλοφορίας, ποσόν τραπεζικών γραμματίων μέχρι 
δραχ. 82 έκατομμυρίων έδύνατο νά κυκλοφορήση είς τό 
άρτιον. Οΰτω δέ τό προνόμιον τής ’Εθνικής Τραπέζης ήθελε 
συνίσταθαι είς τό ποσόν τούτο μεϊον τοΰ */ 3 διά τό μεταλλι
κόν έναποταμίευμα και τού */ 3 διά τό έτερον έπί τή εμφα
νίσει παθητικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Άλλά καί ή άντίρρησις αΰτη δέν εΐναι ορθή. Διότι δέν 
πρέπει νά λησμονήσωμευ, ότι αύτή αΰτη ή αναγκαστική 

κυκλοφορία, εύρύνουσα τάς πύλας τών πιστώσεων, αύξάνει 
τό κυκλοφορούν κεφάλαιον καί συντελεί είς τήν άνάπτυξιν 
τών συναλλαγών καί τών έπιχειρήσεων καί έπομένως είς 
τήν διατήρησιν ανώτερου ποσού τραπεζικών γραμματίων 
έπί ύποτιμήσει πολύ σχετικώς μικροτέρα, ή όση άναλογεΐ 
έπί τών προστιθεμένων γραμματίων. Έπειδή πρό τής ανα
γκαστικής κυκλοφορίας έκυκλοφόρουν τραπεζικά γραμμά
τια δραχ. 32 έκατομμυρίων καΐτό ποσόν τούτο έθεωρήθη ώς 
τό έσχατον δρίον τής διατηρήσεως τής άξίας αύτών είς τό 
άρτιον, έδύνατο τι; νά συναγάγη, ότι πάσα προσθήκη τρα
πεζικών γραμματίων ήθελεν έπιφέρει άνάλογον ακριβώς 
ύποτίμησιν. Οΰτω δέ ή προσθήκη 10 έκατομμυρίων τραπε
ζικών γραμματίων ήθελεν έπιφέρει ύποτίμησιν αύτών πρός 
23,80 0]0 ή δέ προσθήκη τοιούτων έκ δρ. 66 1/2 εκατομ
μυρίων,, είς όσας άνήλθον κατά τήν τελευταία*/  κατάστα- 
σιν τής ’Εθνικής Τραπέζης, ήθελεν έπιφέρει κατ’ άναλογίαν 
ύποτίμησιν κανά κατά 67,50 περίπου τοϊς 0]0· ήτοι γραμ
μάτιου δραχ. 100, ήθελεν έχει αξίαν δραχ. 32,50, όπερ δέν 

σννέβη.
Έπίσης έπειδή ή είς μεταλλικόν άξια τών έν κυκλοφο

ρία 98 ,/2 έκατομμυρίων τραπεζικών γραμματίων, έπι έκ- 
πτώσει 17 τοϊς 0]0, ύπολογίζεται είς δραχ. 82 έκατομμύ- 
ρια, δέν δύναται έκ τούτου νά έξαχθή, ότι ό περιορισμός 
τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων είς 82 έκα- 
τομμύρια, θέλει άναντιρρήτως βελτιώσει τήν άξίαν αύτών 
μέχρι τοΰ άρτιου. Βελτίωσις διά τοΰ περιορισμού θέλει βε
βαίως έπέλθει, άλλ' ούχί κατ’ άκριβή άναλογίαν. Μεγίστη*/  
δέ έπιρροήν θέλει έξασκήσει είς τήν βελτίωσιν τής άξίας 
τών τραπεζικών γραμματίων ότ ρόπος τοΰ περιορισμού τοΰ 
έν κυκλοφορία ποσού αύτών.Άλλοΐον βεβαίως έσται τό άπο
τέλεσμα,έάν ή 'Εθνική Τράπεζα άποσύρη μέρος τών γραμμα
τίων της διά πωλήσεωςέξωτ-ρικοΰ συναλλάγματος ή μεταλ
λικού, καί άλλοΐον έάν δίά το'ΰ περιορισμού ιών πιστώσεων.
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Ώς καί έν τοΐς προηγουμένοις έξετέθη, ή αξία τών τρα
πεζικών γραμματίων επηρεάζεται έκ τοΰ ποσοΰ αύτών, σχε- 
τικώς πρός Γην δι’ αύτών ένεογουμένην ληψοδοσίαν, διά δέ 
τής αύξήσεως τοΰ ποσοΰ τών έν κυκλοφορία τραπεζικών 
γραμματίων καί ή ληψοδοσία αύξάνει καί ώθησις εις νέας 
έργασίας δίδοται. Τα τραπεζικά γραμμάτια είναι πιστωτι
κόν κεφάλαιον, καί δέν πρέπει νά λησμονή τις τά θαύματα 
τοΰ πιστωτικού κεφαλαίου.Ό Macleod ('Principles of Economi - 
cla Philosophy) λέγει: «Ύποτεθείσθω ότι σωματεΐον πόλεώς 

τίνος επιθυμεί νά οίκοδομήση αγοράν τινα, άλλά δέν έχει 
χρήματα πρός άγοράν τοΰ ύλικοΰ καί πληρωμήν τών ήμε· 
ρομισθίων. Έν τούτοις εΐναι βέβαιον ότι, έάν ή άγορά οίκο- 
δομηθή, τά έν αυτή καταστήματα Οέλουσιν άμέσως ένοίκια- 
σθή, τά δέ είσπραχθησόμενα ένοίκια, Οέλουσιν εΐσθαι έπαοκή 
πρός πληρωμήν τών τόκων καί άπόσβεσιν τοΰ κεφαλαίου, 
όπερ άπαιτεΐται διό τήν οικοδομήν. Άλλ’ έπειδή οί έργάται 
δέν δύνανται νά άναμείνωσι μέχρι τής περιόδου ταύτης, διότι 
έχουσιν άνάγκην χρημάτων, ή οικοδομή δέν είναι δυνατόν νά 
άνεγερθή. Έν τοιαύτη περιπτώσει, τό σωματεΐον δύναται 
νά δανεισθή χρήματα δι’ έκδόσεως ομολογιών. Εντεύθεν δέ 
παρατηροΰμεν, ότι αί όμολογίαι αύται είσίν ή δημιουργία 
νέου κεφαλαίου. Αύται είσί τίτλοι άπαιτήσεως καί έπομέ
νως περιουσία έχουσα άνταλλακτικήν άξίαν, ήτις δύναται νά 
πωληθή καί άγορασΟή, ώς καί παν άλλο πράγμα. Άλλά τό 
σωματεΐον, μή βέλον νά δανεισθή χρήματα δύναται νά έκδώ- 
ση ίδιας ομολογίας πληρωτέας έν μέλλοντι χρόνω, καί 
έάν αύται έκδοθώσι διά μίκράς ποσότητας καί ήθελον λαμ- 
βάνεσθαι προθύμως έν τή άγοοα, δύνανται νά χρησιμεύσωσι 
πρός πληρωμήν τών έργατών κλπ. καί νά έκτελέσωσιν άπά- 
σας τάς ύπηρεσίας, όσας καί τά χρήματα...Τοΰτο εΐναι παρά
δειγμα δημιουργίας προϊόντος διά τής πίστεως καί ούχί 
μεταφορά ύπάρχοντος προϊόντος.·..Άπεδείξαμεν ούτως, ότι 
είς τήν παραγωγήν τών προϊόντων, έννοουμένου, ότι ύπό 

τόν όρον τούτον, κατά τήν ομόφωνον γνώμην άπαντων τών 
νεωτέρων οικονομολόγων, περιλαμβάνεται ή τε παραγωγή 
καί ή μεταφορά τών προϊόντων, ή πίστωσις έκτελεΐ άκριβώς 
τάς αύτάς ύπηρεσίας, οΐας καί τά χρήματα... Εΐναι βέβαιον 
ότι ή α πίστωσις» ύπεοβαίνει «τά χρήματα» πλειστάζις έν 
τή χώρα ταύτη, διότι, έν ω τά χρήματα ύποτίΟεται, ότι δέν 
ύπερβαίνουσι τά 84 εκατομμύρια λιρών, ή «πίστωσις», τής 
οποίας τά συναλλάγματα εΐναι έν μόνον είδος, ύπολογίζεται 
κατ’ έλάχιστον όρον είς 400 εκατομμύρια λιρών.»

Άφοΰ λοιπόν τό προνόμιον τής Εθνικής Τραπέξης, ύφι- 
σταμένης τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, δέν δύναται άκρι- 
βώςνά έξευρεθή, κατ’ άνάγκην άναπόδραστον δέον νά ληφθή 
ώς βάσις έκτιμήσεως αύτοΰ τό ποσόν τών έν κυκλοφορία τρα
πεζικών γραμματίων πρό τής ένάρξεως τής αναγκαστικής 
κυκλοφορίας.

Άλλά καί έπί τή ύποθέσει, ότι μή ύφισταμένης άναγκα
στικής κυκλοφορίας, ή ’Εθνική Τράπεζα ήθελε κυκλοφορεί 
δι’ ίδιον της λ)σμόν άνώτερόν τι ποσόν τραπεζικών γραμμα
τίων, τά άπονεμηθέντα αύτή προνόμια διά τών περί δανείων 
έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία τών γραμματίων της συμβά
σεων καί ιδίως ή έπί είκοσιπενταετίαν, άρχομένην άπό I ’Ια
νουάριου I 894, παράτασ'ς τοΰ προνομίου της πρός έκδοσιν 
καί κυκλοφορίαν τραπεζικών γραμματίων καί ή άπαλλάγή 
αύτής άπό πάσης αύξήσεως τοΰ έπί τών κερδών αύτής φόρου 
κλπ. δέν εΐναι ταΰτα άρκοΰσα άποζημίωσις τής Εθνικής 
Τραπέζης διά τήν έλλειψιν τής πιθανής καί ούχί τής βεβαίας 
στερήσεως κερδών, άτινα ήθελε πορισίή έκ τής δι’ ίδιον της 
λ)σμόν κυκλοφορίας άνωτέρου ποσοΰ τραπεζικών γραμμα
τίων, έάν ή άναγκαστική κυκλοφορία μή ΰφίστατο ;

’Η’Αγγλική Τράπεζα δέν δύναται νά κυκλοφορήση γραμμά
τιά της, έστω καί είς τό άρτιον, πέραν τών 1 ο,000,000 λι
ρών έπί τή έγγυήσει δημοσίων χρεωγράφων καί έμπορικών 
γραμματίων, άπαν δέ τό πλέον τοΰ ποσοΰ τούτου πρέπει νά 
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άντιπροσωπεύηται έζ μεταλλικού, εύρισκομένου έν τοϊς τα 
μείοις αύτής. Ή δέ Γαλλική Τράπεζα, ήτις έχε', έν τοϊς τά 
μείοις αύτής μεταλλικόν ύπέρ τά δύο δισεκατομμύρια, κυ
κλοφορεί γραμμάτιά της μόνον κατά ’/3 ύπέρ τό μεταλλικόν 
της, ήτοι ήττον τών τριών δισεκατομμυρίων καί ταϋτα είς 
τό άρτιον. Ό περιορισμός έπομένως τής Έθνικής Τραπέζης 
ώς πρός τήν κυκλοφορίαν τραπεζικών γραμματίων, έντός 
τών τεθέντων ορίων, δέν προσβάλλει τό προνόμιον αύτής.

Έφ δσον δέ τά τραπεζικά γραμμάτια εισίν ύπυτετιμη- 
μένα, ή συγκέντρωσις μεταλλικού καί έξωτερικοΰ συναλ
λάγματος έν τή ’Εθνική Τραπέζη γίγνεται έπί ζημία τής 
κοινωνίας καί τοϋ έμπορίου,διότι ή συγκέντρωσις αύτη ένερ- 
γεϊται διά τής προσθήκης εΐς τήν κυκλοφορίαν τραπεζικών 
γραμματίων, συντελούντων εΐς τήν περαιτέρω ύποτίμησίν 
αύτών. "Οταν ή άξια τών τραπεζικών γραμματίων φθάση είς 
τό άρτιον, ή συγκέντρωσις μεταλλικού παρά τή Τραπέζη δέν 
πιέζει τήν κοινωνίαν καί τό έμπόριον.

Συμπεραίνεται έπομένως, δτι τό πρώτον μέτρον, όπερ πρέ
πει νά ληφθή,είναι όχι μόνον ή μή αύξησις τοϋ ποσοΰ τών έν 
κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων, άλλά καί ό περιορι
σμός αυτών έντός τοΰ εύλογου ορίου.

Διά του περιορισμού τούτου θέλει εισθαι καί τή κυβερνή
σει ήττον έπιζήμιος ή προμήθεια μεταλλικού ή συναλλάγ
ματος έπί του έξωτερικοΰ διά τήν πληρωμήν τών τόκων καί 
χρεωλυσίων τών δανείων έζείνων ων ή πληρωμή είναι συμπε- 
φωνημένη νά γίνεται είς μεταλλικόν. Διότι, ώς γνωστόν, 
διά τήν πληρωμήν τών τόκων καί χρεωλυσίων τών δα
νείων τής κυβερνήσεως κατατίθενται είς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν έπί παρακαταθήκη τά είσπραττόμενα χρή
ματα έκ τών διά τάς ύπηρεσίας τών δανείων διατεθειμέ
νων προσόδων. Έάν δέ ή ’Εθνική Τράπεζα διαθέτει τάς εισ
πράξεις ταύτας είς προεξοφλήσεις καί έτερα δάνεια, δέν ήθε
λεν έ (ει έν καιρώ τίνι τρόπω νά άποδώση τήν παρακαταθή
κην. Ώστε ήθελε προτιμήσει ή νά διατηρή ταύτην άνέπαφον 
είς τραπεζικά γραμμάτια, ή να χρησιμοποιή αύτήν είς αγο
ράν μεταλλικού και έξώτερίκοΰ συναλλάγματος, Και έάν μέν 

διετήρει αύτούσια τά τραπεζικά γραμμάτια, τό έν κυκλοφορία 
ποσόν αύτών ήθελεν εισθαι κατ’ άναλογίαν περιωρισμένον καί 
έπομένως ή άξια αύτών μάλλον ύπεστηοιγμένη. Έάν δέ έ- 
χρηοιμοποίει ή Τράπεζα τάς εισπράξεις εΐς άγοράν μεταλλι
κού ή συναλλάγματος έπί τοΰ έξωτερικοΰ, ήθελεν εισθαι ύ- 
ποχρεωμένη,κατά τήν έποχήν τής άποδόσεως τής παρακατα
θήκης, νά πωλήση τό μεταλλικόν καί τό έπι τού έξωτερικοΰ 
συνάλλαγμα, δπως προμηθευθή τραπεζικά γραμμάτια. Έν 
τοιαύτη δέ περιπτώσει ή έκ μέρους τής Εθνικής Τραπέζης 
προσφορά τοϋ μεταλλικοϋ καί τοΰ έπι τοΰ έξωτερικοΰ συναλ
λάγματος ήθελε συμπίπτει άκριβώς μέ τήν έκ μέρους τής 
κυβερνήσεως ζήτησιν τούτων,καί έπομένως άμοιβαία συμφω
νία έπί εύλόγοις δροις ήθελεν έπέρχεσθαι. "Οπως δμως έ
χουσι νΰν τά πράγματα, ή Έθνιλή Τράπεζα έχει ένώπιόν της 
εύρυτατον στάδιον κυκλοφορίας τραπεζικών γραμματίων 
καί είς πάσαν στιγμήν δύναται νά άποδίδη τάς έκ δημοσίων 
προσόδων διά τήν ύπηρεσίαν τών δανείων παρακαταθήκας 
παρ’ αύτή διά τής προσθήκης είς τήν κυκλοφορίαν τραπεζι
κών γραμματίων, άνευ τοΰ περιορισμού τών πιστώσεών της 
καί άνευ διαθέσεως τοΰ μεταλλικού καί τοΰ έπί τοϋ έξωτε- 
ρικοΰ συναλλάγματος, κατορθοϋσα ούτως, ώστε νά συμπί- 
πτη ή αύξησις τής κυκλοφορίας τών τραπεζικών γραμμα
τίων, ήτοι ή αύξησις τής προσφοράς αύτών καί έπομένως ή 
αύξησις τής ύποτιμήσεώς των, μέ τήν αύξησιν τής ζητήσεως 
τοΰ μεταλλικού καί τοΰ έξωτερικοΰ συναλλάγματος, ήτοι, 
μέ τήν αύξησιν τής ύπερτιμήσεώς των.Ό,τι δέ λέγομεν περί 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, τό αύτό δύναται νά ρηθή καί περί 
τής Τραπέζης Κων/πόλεως, είς ήν κατατίθενται αί διά τήν 
ύπηρεσίαν τοΰ δανείου τών 120 έκατομμυρίων διατεθειμένοι 
πρόσοδοι. Διότι κατά τήν έποχήν τής πληρωμής τών τόκων 
καί χρεωλυσίων δύναται καί ή Τράπεζα αύτη, άν διαθέση τάς 
έκ δημοσίων προσόδων εισπράξεις είς δάνεια η άγοράν μεταλ
λικού, νά προμηθευθή έκ τής άνεξαντλήτου πηγής τής Έ
θνικής Τραπέζης γραμμάτια καί νά πληρώση δι’ ούτών τήν 
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κυβέρνησιν, άπαιτοΰσα μεταλλικόν διά τήν πληρωμήν τών 
τόκων καί χρεωλυσίων τοΰ δανείου.

Ή σύμβασις τής 8ης’Οκτωβρίου 1880 κατέστησε τήν 
κυβέρνησιν ύποχείριον τή Εθνική Τραπέζη, αναγκάζεται δέ 
νυν ή κυβέρνησις πρός θεραπείαν κατεπειγουσών αναγκών 
νά καταφεύγη είς άθλια έμβαλώματα, όποιον τό περί δα
νείου 10 έκατομμυρίων δραχμών είς χρυσο'ν. Άντί δέ νά κο- 
πίάση πρός διάγνωσιν τών κοινωνικών άναγχών καί τών κοι
νωνικών νόσων, όπως έπιφέρη, καθ’ οσον είναι δυνατόν, ρι
ζικήν τινα θεραπείαν, άκολουθεϊ, ύπό τών περιστάσεων πιε- 
ζομένη, τήν μέθοδον τής συμπτωματικής θεραπείας, άλλ’ 
άνεπιτυχώς.

Τό ζήτημα τής αναγκαστικής κυκλοφορίας συγχέεται έν 
τή δημοσιογραφία μετά τοϋ εισαγωγικού καί έξαγωγίκοΰ 
έμπορίου τής 'Ελλάδος, άλλ’ ούχί όρθώς, νομίζομεν. Άρκεΐ 
οέ νά είπρ τις μόνον, δτι ή άρσις τής άναγκαστικής κυκλο- 
φορίαθ δέν θέλει βεβαίως μετατρέψει τό εισαγωγικόν καί έ- 
ξαγωγικόν έμπόριον τής 'Ελλάδος, δέν θέλει τούτέστι αύ- 
ξήσει τήν έξαγωγήν καί ελαττώσει τήν εισαγωγήν. Άρα διά 
τοΰτο δεν θέλει φθάσει ή άξια τών τραπεζικών γραμματίων 
εις τό άρτιον, αίρομένης τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, 
και δεν θελει είσθαι δυνατή ή άνευ τίνος ύπερτιμήσεως προ
μήθεια μεταλλικού καί συναλλάγματος έπί τοΰ έξωτερικοϋ 
κατά τάς έκάστοτε άνάγκας τής κυβερνήσεως και τοΰ έμ
πορίου ;

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ. 

στάσιν τής άγορας, έπήνεγκε δυσαρμονίαν σχετιζομένην 
πρός τήν γενικήν σημασίαν τοΰ περί τόν σίδηρον παγκο
σμίου έμπορίου. ’Από 2,301,214 τόνων κατά τό έτος 1878 
άνέβη ή παραγωγή αύτη είς 3,835,191 κατά τό 1880, είς 
4,144,254 κατά τό 1881, είς 4,625,323 κατά τό 1882 καί 
είς 2,352,019 κατά τήν πρώτην έξαμηνίαν τοΰ 1883.

Συνέπεια τής αφθονίας ταύτης έν τή παραγωγή του σι
δήρου ύπήρξεν ή έλάττωσις τών τιμών αύτοϋ, είς τήν οποίαν 
ιδιαιτέρως συνήργησεν καί ή ατονία τής καταναλώσεως,διότι 
ύπελογίσθη ή παρακαταθήκη τοΰ σιδήρου έν ταϊς Ήνωμε- 
ναις ΙΙολιτείαις είς 383,625 τόνους κατά τήν 31 Δεκεμ
βρίου 1882 καί είς 528,590 κατά τήν 30 ’Ιουνίου 1883. 
Είς τήν παρακαταθήκην ταύτην ό είσαγόμενος έν τή μεγάλη 
Δημοκρατία ξένος σίδηρος ύπολογίζεται είς 50,000 τόνους.

Τό άποτέλεσμα άφ’ ένός τής προοδευτικής παραγωγής 
καί άφ’ έτέρου τής στάσιμου, άν όχι όπισθοδρομικής,κατανα
λώσεως ανάγεται είς καθολικάς περιστάσεις τής περί τόν 
σίδηρον βιομηχανίας. Έν τούτοις συνεδυάσθη καί πρός τάς 
έπομένας τύχαςτών μεγάλων σιδηρουργείων τών'Ηνωμένων 
Πολιτειών. Άπό 455 τά σιδηρουργεία ταϋτα κατά τά τέλη 
τοΰ 1881, κατέβησαν είς 417 κατά τά τέλη τοΰ 1 882, καί 
είς 334 κατά τό τέλος τής πρώτης εξαμηνίας τοΰ 1883.

Δύναται τις λοιπόν νά μαρτυρήση έκ τών άνωτέρω δεδο
μένων, οτι ή περί τόν σίδηρον βιομηχανία διατελεϊ έν Αμε
ρική είς είδος τί κρίσεως, τοϋ οποίου αί εύθηναί τιμαί δέν εί- 
σήλθον είς τήν οικονομικήν αρμονίαν, τήν οποίαν οί βιομη
χανικοί σκοποί έπιδιώκουσιν.

ίΙΛΗΡΟΠΑΡΑΓΙΙΓΙΙ JEIV ΑΜΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΗΜΊΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥ*·

Ή έν ταϊς Ήνωμέναις ΙΙολιτεία-.ς τής ’Αμερικής σιδηρο- 
παραγωγή έλαβε κατά τά τελευταία έτη^τοιαύτην έπίτασιν, 
ώστε συνουαζομένου τοΰ φαινομένου τούτου πρός τήν κατά-

Έχομεν ύπ’ όψιν υπόμνημα, έπί τοΰ οποίου πρόκειται 
νά κανονισθώσιν αί μερίδες έκεϊναι τοΰ δημοσίου χρέους τής 
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’Οθωμανικής αύτοκρατορίας, τάς όποιας τό έν Βερολινω Συ
νέδριου έπέβαλεν εις τήν Βουλγαρίαν, τήν Σερβίαν, τήν ’Ελ
λάδα, και τό Μαυροβούνιου, άναλόγως τών -/ωρών, τάς ο
ποίας αί έπιζράτειαι αύται παρέλαβον έκ τοϋ Οθωμανικού 
Κράτους. Τό υπόμνημα τοΰτο υπεβλήθη εις τό έπί τοΰ δη
μοσίου ’Οθωμανικού χρέους συμβούλιου ύπό του προέδρου 
αϋτοϋ. Καί θέλουσι μέν πιθανώς ύποβληθή καί άλλα ύπό 
τών ενδιαφερομένων επικρατειών, δύναται όμως τό είρημέ- 
νον νά θεωρηθή ώς βάσις σχεδίου, τοΰ όποιου ή έξέλιξις α
νήκει εϊς τήν πορείαν, ήν Οά λάβη τό περί ου πρόκειται διε
θνές δημοσιονομικόν θέμα. ’Ιδού πού στηρίζεται τό σχέ · 
διον τοΰτο.

Ύπολογιζομένου τοΰ δημοσίου Οθωμανικού χρέους κατά 
τό Σουλτανικόν διάταγμα τοΰ Δεκεμβρίου 1881 εϊς 106, 
437, 234 τουρκικά; λίρας, θέλει διανεμητή έπί τοΰ καθολι
κού εισοδήματος τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας πρό τής 
τελευταίας κατ’ αύτήν διανομής, τό όποιον κατά τήν πεντα
ετίαν 1872—76 ύπελογίζετο ένιαυσίως εις 18,190,000 λί
ρας. Αί χώραι, αίτινες παρεχωρήθησαν είς τάς άνω μνησΟεί- 
σας τέσσαρας έπικρατείας, άυτιπροσωπεύουσιν έν τώ συνόλω 
τούτω τοΰ γενικοΰ εισοδήματος τής 'Οθωμανικής αύτοζρατο- 
ρίας τά έξής ζατά τήν αύτήν περίοδον ποσά: Βουλγαρία 1, 
691,600 λιρ. ήτοι έπί τών 18,190,000 λιρών τά 9,300 
τοΐς θ/0, Ελλάς 364, 300 λίρ. ήτοι έπί τών 18,190,000 τά 
2,002 τοΐς ο/θ, Σερβία 360,162 λιρ. ήτοι έπί τών 18,190, 
000 τό 1 980 τοΐς °/0, Μαυροβούνιου 16,91 6 λιρ. ήτοι έπί 
τών 18,190,000 τά 093 τοΐς °/0- Ααμβαυομένης δέ ύπ’ ο- 
ψιν τής πρός έκαστην τών επικρατειών τούτων αναλογίας 
τών έπί τοΐς °/0 ειρημένων ποσοστών, και συυδιαζομένης 
πρός τό δημόσιον 'Οθωμανικόν χρέος,προκύπτει τό πόρισμα 
ότι ή Βουλγαρία έπιβαρύνεται δΓ 9,898,662 λιρών, ή 'Ελ
λάς δια 2,1 30,873, ή Σερβία διά 2,107,457 καί τό Μαυρο
βούνιου οι’ 98,986, ήτοι έν συνόλω καί αί τέσσαρες όμοϋ 

έπιζράτειαι διά 14,235, 978 τουρκικών λιρών.
Δέν διστάζομεν νά χαρακτηρισωμεν τήν βάσιν τών ύπο- 

λογισμών τούτων ώς χωλαίνουσαν έπί τοΰ καταφανέστε
ρου μέρους. Έπί ολικού χρέους 1 8,190,000 λιρών, ή Τουρ
κία παραχωρήσασα δ,τι παρεχώρησε ζαί ζρατήσασα ό,τι 
έζράτησεν έζ τών πρό τής τελευταίας διανομής κτήσεων της, 
μεταφέρει 14 2/t0 εκατομμύρια λιρών είς τούς άλλους καί 
κρατεί δι’ έαυτήν μόνου 3 9/10· "Εκαστο; έυνοεΐ ότι τό άπο- 
μεΐναν ύπό τό σκήπτρου τοϋ Σουλτάνου μέρος τής Τουρκι
κής αύτοκρατορίας είναι έπί τοσοϋτον ανώτερου τοϋ μέρους 
όπερ ήναγζάσΘη ουτος νάπσραχωρήση, ώστε τοιαύτη διανομή 
τοϋ δημοσίου ’Οθωμανικού χρέους θά ήτο άνυπολόγιστον 
σκάνδαλον διά τόν κοινόν νουν τής Εύρώπης. Μόνη ή Κων
σταντινούπολή ήξιζεν πλείονος έζτιμήσεως ζαί έν τούτοις 
έδ.ινά έζτιμηθή όλη έκεί/η ή μαζρά μεταξύ Εύρώπης ζαί Α
σίας μέχρις Αίγύπτου περιοχή, ήτις άποτελεΐ ένα τών σπου
δαιότερων κλάδων τοΰ έΟνιζοϋ πλούτου τής Τουρκίας. Καί 
ύπό άλλην δέ έποψιν ή έζτεθεΐσα βώσις ύπολογισμών είναι 
έντελώς άδικος, όταν άνα/ογίσθή τις,ότι μεγάλη σειρά εκα
τομμυρίων ελαβε τήν πρός τό 'Ασιατικόν τμ,ήμα τής Τουρ
κίας άγουσαν, ότι καί τό θρησκευτικόν ζατά τήν ’Αραβίαν 
κέντρου τοϋ Μωαμεθανισμού δέν είναι τό όλιγότειον έζ 
τοϋ ρεύματος τού Εύρωπαίκοΰ χρυσού ώφεληθέν. ΙΙαραλεί- 
πομευ τούς δεσμούς τής διοικητικής ένότητος, τήν όποιαν 
είπερ τις καί άλλος ό χρυσός τής Εύρώπης ύπηρέτησεν παρά 
τόν Βόσπορον, εις τοιαύτην έζ τών προτερων παρασκευήν 
τής έπικρατείας, ώστε ειδομεν ότι καί πρός τον Ρωσσιζόν 
κολοσόν άυτεπεςήλΟευ αΰτη ζατά τόν τελευταίου πόλεμον 
μετ’ έντάσεως,ήτις δέν έλειψε νά έξασκήση τό άνήζον βάρος 
της είς άποσόοησιν τοΰ παντελούς όλέθρου, όστις ήπείλει 
τό Κράτος τών όσμανλίδων.

"Οπως ζαί άν έχη, δύο έσχηματίσθησαυ προτάσεις είς 
πληρωμήν τοΰ ώς άνω άναλογισΟέντας πρός τάς τέσσαρας 

ΕΤΟΣ Η—ΦΤΛ. ΙΖΊ—ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ <883. 10
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έπιζρατείαςχρέος. Κα:ά τήν μέν αί έπιζράτειαι αύται 6έ- 
λουσι πληρώνει άπένζντι τοΰ μετ-νεχΟησομινου αύταις 
χρέους ό,τι πληρόνει ζαί ή Τουρκική αύτοζρατορία πρός 
τούς δανειστάς αύτής δηλαδή Ί τοΐς °/0.'Ως γνωστόν,ώρίσθη 
μέν ύπό τοΰ Σουλτανιζοΰ διατάγματος τοΰ Δεκεμβρίου 
1881 ό τόκος τοΰ ’Οθωμανικού χρέο· ς είς 4 τοϊς θ/^αί πλη- 
ρωμαί όμως τ<ϋ τόκου τούτου περιωρίσΟησαν έν τή πρακτι
κή είς 1 τοΐς θ/θ. Έν τούτοις καθόσον τά οικονομικά τής 
Τουρκίας βελτίωΟώσιν, οί πληρωτέοι τόκοι τοΰ περί ού πρό
κειται δημοσίου χρέους αύτής θέλουσι πιθανώς άναβή εΐς 3 
και πλέον τοΐς °/0* ώστε έάν αί είρημέναι έπιζράτειαι άναδε- 
χθώσι νά άζολουΟήσωσι τήν δημοσιονομικήν τακτικήν τής 
Τουρκίας, Οάπληρώσωσι μέν, τό γε νΰν, I τοΐς °/0» Οά είναι 
όμως έχτεΟειμέναι νά πληρώσωσι τόκον μέχρι 4 τοΐς °/0 κα
τόπιν δημοσιονομικών συνδυασμών άλλοτρίων αύταις,διότι έζ 
τής Τουρκίας έξαρταται νά πλνρώσηαΰτη τοιοϋτον. Έπο
μένως τά έτησίως πληρωτέα ύπό τών έν λόγω έπιζρατειών 
ποσά Οέλουσιν εισθαι άσταΟή ζαί άπροσδιόριστα καί ούχί 
πρός τούς έσωτεριζούς έκάστης έπιζρατείας όρους προσηρ- 
μομένα. ΙΙρός τήν δυσχέρειαν ταύτην άποβλέπον τό ύπ’ ο- 
ψιν σχέδιον τοΰ προέδρου τοϋ έπί τοΰ δημοσίου οθωμανι
κού χρέους συμβουλίου κατασκεύασε μέσον τινά όρον τό
κου 2 τοΐς °/0 καί συνεπώς έθεσε τήν έξής βάσιν ετησίων 
παρ’έκάστης έπιζρατείας πληρωμών: Βουλγαρία 197,973 
τουρζ. λιρ. Ελλάς 42,617, ίερβία 42,149, Μαυροβούνιον 
1,979. Τοιουτοτρόπως διά τό έζ 14,235,978 τουρζ. λιρών 
έπιβαλλόμενον ταϊς έπιζρατείαις ταύταις δημόσιον ’Οθωμα
νικόν χρέος (έλουσίν αύται πληρώνει όμοΰ ένιαυσίως, πρός 
2 τοϊς °/0, 28 4,7 I 9 τουρζ. λίρας,

Κατα δέ την έτέραν πρότασιν πρόκειται ή απαλλαγή τών 
ένδιαφερομένων τεσσάρων επικρατειών εΐς όσον ένεστι μι
κρότερο·/ χρονικόν διάστημά τής διεθνούς ταύτης δημοσιο
νομικής άπό τού Τουρκικού χρέους σχέσεως.’Αντι 100 έτών, 
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τά όποϊα απαιτεί ή Τουρκική εΐς άπόσβεσίι τοΰ έν λόγω χρέ
ους διαρρ <0μισι , δύναται τό έπιβάλλον τή Βουλγαρία, τή 
Έλλάδι, τή Σερβία και τώ Μαυροβουνίω χρέος νά έξοφληΟή 
εΐς 25 έτη διά τού έπομένου μηχανισμού. Νά άναλάβωσιν ά
μέσως αί είρημέναι έπιζράτειαι τήν άνήκουσαν αύταΐς άναλο
γίαν τοϋ ΌΟωμανίζοΰ χρέους καί νά έξαγοράσωσι τήν άνα
λογίαν ταύτην έπί ταϊς άγοραίαις τιμαΐς τών διαφόρωνΤουρ- 
ζΐζ.ών χρεωγράφων. Τοιουτοτρόπως έν τή ένεστώση ζατα- 
στάσει τής Εύρωπαϊζής χρηματιστικής αί όμολογίαΐ τών 
διαφόρων δανείων τής Τουρκικής αύτοζρατορίας διατιμών- 
ται ώς έξής: Δάνειον τοϋ 1858 αί 100 λίραι 33, δάνειον 
τοΰ 1860 αί 100 λίραι 22,δά ειον τόϋ 1862 αί 100 λίραι 33, 
δάνειον τοΰ 1 863 καί 1864αί ! 00λίραι22,δάνειον τοϋ1865 
αί 1 00 λίραι 22, δάνειον τού 1869 αί 100 λίραι 22, δάνειον 
τοϋ 1872 αί 100 λίραι 25, δάνειον τοϋ 1873 αί 100 λί
ραι 22, γενικόν χρέος αί 100 λίραι 21, δά-ειον σιδηροδρό
μων αί 100λίρ<*ι  30. Αί τιμαί αύται τών χρεωγράφων τής 
’Οθωμανικής αύτοζρατορίας παρέχουσι τήν ευκολίαν εΐς τάς 
είρημέ ας έπιζρατείας νά άγοράση έκάστη τό μέρος της, ή 
Βουλγαρία δι’ 2,453 282 Τουρκικών λιρ.ή Ελλάς διά 528, 
115,ή Σερβία δ-.ά 522,311 καί τό Μαυροβού··ιον δι’24,532. 
Τοιουτοτρόπως εΐς έζάστην επικράτειαν άπόζειται νά συνο- 
μολογήση ιδιαίτερον δάνειον πρός πληρωμήν τοϋ έπιβάλ- 
λοντος αύτή ποσο·'·, τόκος δέ 6 τοΐς °/0 καί χρεωλύσιον 2 
τοΐς °/° είναι χρηματιστί/.οί όροι, οίτινες δύνανται νά προσ- 
ελκύσωσι τήν κερδοσκοπίαν τών εΐς τοιαϋτα οικονομολογικά 
έργα άσχολουμένων τραπεζικών καταστημάτων. Είς 25 έτη 
πληρώνουσα ή Βουλγαρία 196,250 λίρας, ή Ελλάς 42, 
250, ή Σερβία 41,780 και τό Μαυροβού ιο> 1,960 Οέλου- 
σιν άπαλλαχΟή τοΰ τοιούτου δανείου, κα ονιζομέ/ης τής έκ 
τού Βερολίνειου Συνεδρίου διεθνούς ταύτης δημοσιονομι-ής 
σχέσεως αύτών μετά τή. Τουρκία; δια τρόπου συνδυαζομέ- 
νου πρός τήν ταχυτέραν επιθυμητήν λύσιν.
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Και τοιαϋτα μέν αναγράφει τό έν λόγω σχέδιον. Τό θέμα 
έν τούτοις είναι τόσον σπουδαϊον ύπό οικονομικήν καί εθνο
λογικήν έποψιν, ώστε δέν αμφιβάλλομε·/ ότι έκάστη έπικρά- 
τεια Οά διατυπώση τούς ιδιαιτέρους αυτής λόγους, καί έπί 
πλέον ολαι όμοϋ τούς ύπό τών πραγμάτων τής ’Ανατολής 
κοινώς επιβαλλόμενους.

ΧΙΙΡΛΓΕ ΤΗΧ ΜΑΓΧΗX.

Ή ύποβρύχιος ένωσις τής ’Αγγλίας μετά τής Γαλλίας 
καί κατά συνέπειαν μετά τής ηπειρωτικής Ευρώπης διά τοΰ 
στενού τής Μάγχης άποτελεϊ έν τών μεγαλειτέρων τζς διε
θνούς οικονομικής ζητημάτων. Μέγιστον Οα είναι τό κατόρ
θωμα έν τή δημιουργία σταΟερας όδοΰ μεταξύ τών ύπό τής 
θαλάσσης χωριζομένων δύο μεγαλειτέρων τοϋ νεωτέρου πο
λιτισμού έθνών. 0α συμβή έν τή σιδηροδρομική ταύτη ενώ
σει, σχετικώςπρός τήν άνωθεν αύτή,- έπί τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης ύδατίνην συγκοινωνίαν, ό,τι παρετηρήΟη κατά τόν 
έπίτήςξηοας συναγωνισμόν μεταξύ σιδηροδρόμων καί διω
ρύγων. Ό μέν ύποβρύχιος σιδηρόδρομος Οά έλκυση εις εαυ
τόν τό πολυτιμότερο·? καί ταχύτερου μέρος τής συγκοινω
νίας, ή δέ έπιΟαλάσσιος συγκοινωνία Οά κράτηση δΓ έαυτήν 
τά (3αρέα έφόδια τής ζωής. ΙΙαραλείπομεν τήν μεγάλην ση
μασίαν τής σταΟεράς μεταξύ τοϋ ’Αγγλικού καί τού ηπει
ρωτικού κατά τήν Εύρώπην πολιτισμού έπικοίνωνίας, καθ’ 
όλα τά στάδια τής ένεργείας, διότι δέν ανοίγεται νέα οδός 
είμή όπως προβιβασΟή έτι μάλλον ή πρόοδος τής άνθρω
πό τητος.

Ό,τι όμως ιδιαιτέρως εΐλκυσε τήν παγκόσμιον προσοχήν 
έν τώ προκειμένω τής σήραγγος τής Μάγχης σχεδίω εΐναι 
ή δυσμένεια μεΟ’ής ύπεδέχΟη αύτό ό Αγγλικός πατριωτι

σμός, διότι ή ΰπαρξις σταΟεράς ύποβρυχίου συγκοινωνίας 
έΟεωρήΟη ύπ’αύτοϋ ώς διαρκής κίνδυνος τής ’Αγγλίας. Ή 
έποψιςαϋτη άπετέλεσε (εμα ζωηροτάτου ανταγωνισμού με
ταξύ τών έν ’Αγγλία πολεμικών καί αντιπολεμικών, τό ο
ποίον έπραγματεύΟη τελευταίου ό Bright διά τού χαρακτηρί
ζοντας τό ειρηνικόν πρόγραμμά του άνΟρωπιζοΰ κατ’ έξοχήν 
πνεύματος. Ή πόλις τής Βιρμιγγάμης έώρταζε τήν εΐκο- 
σιπενταετηρίδα τού ένδοξου ύπερεβδομηκονταετούς βουλευ- 
τού της, τόν όποιον σταΟερώς άπό τού I 858 μέχρι σήμερον 
περιβάλλει διά τής έμπίστοσύνης της. ’Εν τή πολυημέρω τε
λετή ταύτη, ήτις έξωμοιώΟη πρός τάς τελετάς τής στέψεως 
τού αύτοκράτορος έ ν Μόσχα, παρίσταντο 158 λαϊκοί συνε
ταιρισμοί, καί προήδρευσε τό μέγα πνεύμα τής έλευΟερίας 
τού έμπορίου. Ό Bright έξεφωνησεν έξ λόγους κατά τήν δι
άρκειαν τών πρός τιμήν του λαϊκών εορτών. Έκει-ος τόν 
όποιον έξεφώνησεν τή 1 3 Ιουνίου έ. έ. ένώπιον τού ύπό 22, 
009 πολιτών συγζροτηΟέντος συλλαλητηρίου, άναφέρεται 
ζατά μέγα μέρος εις τό ζήτημα τής μελετωμέ .ης σήραγγος 

τής Μάγχης.
"Ηδη άπό τού 1869, εΐπεν ό ρήτωρ, είχε σχηματισΟή 

έπιτροπή πρός έκτέλεσιν τής ύποβρυχίου συγκοινωνίας, είτε 
δ·.’ έπιχορηγήσεως εϊτε δΓ έγγυήσεως τόκων έκ μέρους τής 
’Αγγλικής κυβερνήσεως, άποτυχοϋσα είς τάς ένεργείας αυ
τής μόνον ένεκα τών χρηματικών της αιτημάτων. Δέν έ- 
προτάΟησαν τότε άλλα κατά τήςσήραγγος επιχειρήματα. Σή
μερον ή μεταξύ Αγγλίας καί Γαλλίας Οαλασσία ταινία, 
πλάτους 20 —100 μιλιών, θεωρείται ύπό τών εχθρών τής 
σήραγγος ώς άσφάλεια τής ειρήνης διά τήν ’Αγγλίαν. Έν 
τούτοις ή ιστορία μαρτυρεί, ότι πρό πεντήκοντα μέν έτών 
ύπήοχε σχεδόν διαρκής ή ζατάστασις τοϋ πολέμου μεταξύ 
’Αγγλίας καί Γαλλίας, άφ’ ής δέ ή έφεύρετις τοϋ ατμού 
κατέστησε·? εύκολωτέραν τήν συγκοινωνίαν ή ειρηνική συμ- 
βίωσις τών δύο τούτων χωρών είναι διαρκής καί έπί στερεάς
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βάσεως θεμελιωμένη. Εΐ··σΐ τοιαύτη ή άτμοζίνητος σήμερον 
συγκοινωνία, ώστε μεταξύ τών ακτών της Γαλλίας ζαί της 
’Αγγλίας δέν ύπάρχει ούδείς φραγμός. ΙΙεντήζοντα τούλά
χιστον σημεία έπί τής Αγγλικής παραλίας είναι επιτήδεια 
πρός Γαλλικήν άπόβασιν. Ούτε κατ’ όνειρο·/ διήλΟε ποτέ 
αΰτη έν τή έπιζρατούση νΰν έΟνοπολιτιζή τών δύο επικρα
τειών. Οί εμπορικοί και βιομηχανικοί δεσμοί αύτών είναι 
τοιοΰτοι, ώστε ή ταχεία συγκοινωνία δέν έγέννησεν ειμή αί” 
σΟήματα αδελφότητος.

Όσον άφορα εΐδιζώς τήν σήραγγα, εξακολουθεί ό ρήτωρ, 
τό πλάτος αύτής Οά είναι 20 ποδών εις άπόστασιν 20 μι
λιών. Έρωτάται λοιπόν άν 35 έκατομμύρια ’Άγγλων, με
ταξύ τών όποιων 8 έκατομμύρια εί αι άνδρες τέλειοι, δέν 
είναι ικανοί νά ύπερασπισθώσι μίαν οπήν 20 ποδών πλά
τους ; (Ίο συλαλητήιιον έζρρήγνυνται εις γέλωτας). Υπο
λογιζόμενου ότι 20 άμαξοστοιχίαι επιβατών καί εμπορευ
μάτων Οά διαβαίνωσι καθ’ έζάστην, τά επιχειρήματα τών εχ
θρών τήςσήοαγγος δύ α -ται νά διατυπωίώσιν ύπό τάς έξής 
δύο απολύτους έννοιας :'Η πρώτη ότι τό Γαλλικόν έθνος ζαί 
ή ζυβέρνησίς αύτοΰ αποτελούνται ύπό ληστών (ίλαρότης)· ή 
δευτέρα ότι τό μέγα Αγγλικόν έΟ'ος, τοϋ οποίου ό βρα- 
χίων έκτείνεται έφ’ όλης τής οικουμένης, άποτελείται έζ 
βλαζών. (Γέλωτες). "Ολαι αί άμαξοστοιχίαι θέλουσι μεταβι
βάζει Άγγλους καθ’ έζάστην μέν άνά εκατοντάδας, καθ’ 
έβδομάδα δέ ή μήνα ζατά χιλιάδας· ζαί ύπάρχουσι ά/ρωποι 
ύποστηρίζοντες (άφίνομεν τόν τη έγρσφον, διότι δύνατοι ού- 
τος νά κοπή, προκαλώ/ οΰτω καί άλλως τήν προσοχήν), ότι 
δύναται μυστηριωδώς ή Γαλλική ζυβέρνησίς νά διαβιβάση 
διά τής σήραγγος δΓ ά/.ληπαλλήλων αμαξοστοιχιών στρα
τόν καί πυροβολικόν ύλιζόν, χωρίς ούδείς έν ’Αγγλία ή έν 
Δούβρω νά μάΟη τήν σκοτεινήν ταύτην ύπόΟεσιν μέχρι τής 
στιγμής καθ’ήν ή επιδρομή Οά συντελεστή; (Γέλωτες). 
Είναι πράγμα τόσον απίστευτου, τόσου τερατώδες, τόσο·*  

αδύνατον ζαί ύπεράυω πάσης φαντασίας, ώστε έρωτάται έάν 
είναι λογικόν νά έζτε'.ή τις καί είς άπλήν ανασκευήν αύτοΰ. 

(Ευφημία·..)
Άλλ’ ύπάρχουσιν άλλοι,οίτινες ισχυρίζονται ότι οί Γάλλοι 

δέν 0 λουσι διαβή διά τής σήραγγος, ότι Οέλουσιν έλΟη διά 
πλοίων καί Οέλουσιν κατόπιν καταλάβει αύτήν. (Γέλωτες). 
Άλλ’ έάν πρέπει νά έλΟωσι διά στόλου όπως ζαταλάβωσι 
τήν σήραγγα, διατί νά μή έλΟωσι πριν ζατασκευασΟή ή σύ- 
ραγξ ; (Γέλωτες ζαί εύφηαίαι.) Τα πλοία δέν λείπουσιυ, ό 
άριΟμός των σημαντιζώς ηυξησε κοτά τήν τελευταίαν πεν
τηκονταετίαν. Δέν βλέπω, τό κατ’ έμέ, ούδεμίαν άντίρρησίν 
έζτ-ς εκείνης ότι ό ’Αγγλικός Λαός Οά καΟίστα τό πράγμα 
δύσκολου, ίσως αδύνατον. (Γέλωτες καί εύφημίαι). Ή γνώ
μη μου είναι, έξςκολούΟησεν ό ρήτωρ, ότι έάν ζατασζευασθή 
ή σήραγξ, μετά τρεις ιεήνας όλος ό κόσμος Οά Οεωρήση αύ
τήν ώς τετελεσμένου γεγονός καί ώς μέσον τής μάλλον εύ
κολου καί μάλλον εύχαρίστου συγκοινωνίας. Όλοι οί λογι
κοί άνθρωποι Οά είναι πλήρεις εύγνωμοσύνης πρός τούς μη
χανικούς οί όποιοι συνέλαβον τήν ίΐέαν, πρός τούς επιχει
ρηματίας οί όποιοι άπεπεράτωσαν τό έργον, πρός τούς κε
φαλαιούχους οίτινες Οά χρησιμοποιήσωσι τα χρήματά των 
εις μίαν τών μεγαλοπρεπεστέρων επιχειρήσεων τάς όποιας 
ειδεν ό κόσμος ποτέ.

ΕΘΜΚΛΙ ΟΛΟΙ Τ1ΙΧ ΕΛΛΑΔΟΧ.

Κατά τόν νόμον τής 2 Σεπτεμβρίου 1852, ίνα χαραζτη- 
ρισΟή οδός τις ώς εθνική, έπρεπεν ό νομοΟέτης νά τό άπο- 
φασίση. Τοιουτοτρόπως διά τοΰ νόμου τής 10 Ιουνίου 1857 
έχαραζτηρίσΟησαν ώς εθνικοί οδοί, έκ τοϋ δημοσίου ταμείου 
κατασκευαστέαι. αί έξής: 1) ή άπό Ναυπλίου εις Τρίπολιν,
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2) ή άπό Τριπόλεως είς Καλάμας διά τής Μεγαλοπόλεως
3) ή άπό Τριπόλεως εις Σπάρτην, 4) ή άπό Σπάρτης εΐς Γύ- 
θειον, 5) ή άπό Καλαμώ·/είς λ'μέ/α ’Αλμυρού, 6) ή άπό 
Καλαμώ·/ είς Νησίον, 7) ή άπό Νησιού είς Μεθώνην διά Πύ
λου, 8) ή άπό Λεβαδείας είς Λαμίαν, 9) ή άπό Λαμίας είς 
Στυλίδα, 10) ή άπό Λεβαδείας είς Άντίζυρρα, 11) ή άπό 
Θηβών είς είς Χαλζίδα, 12) ή άπό Μεγάρων είς Κόρινθον,
13) ή άπό Κορίνθου είς "Αργος, 14) ή άπό Άμφίσσης είς Ι
τέαν, 1 δ) ή άπό Λαμίας είς Καλλιδρόμην (Καρπεννήσιον), 
16) ή άπό Μεσολογγίου είς ’Αγρίνιο·/ ζαί 17) ή άπό ’Αγρί
νιου είς Άμφιλοχιζόν "Αργος.Ι·ίίς τόν άριθμόν τούτον προσ
θετέα ζαί ή ύπό τού νόμου τής 3 Ιουνίου 1871 χαραζτη- 
ρισθεΓσα ώς εθνική οδος μεταξύ Χαλζίδος ζαί Άλιβερίου. 
Έζ τών 17 πρώτων οδών, ζαθ' ά άναφέρει ή άπό 2 Αύγού
στου ε. ε. έκθεσις τού ύπουργιχοΰ συμβουλίου πρός τόν βα
σιλέα, μια μέν ή άπό Λεβαδείας είς Άντίζυρρα διατελεϊ έτι 
ύπό μελέτην, τρεις δέ ή άπό Τριπόλεως είς Σπάρτην, ή 
άπό Καλαμώνεις ’Αλμυρόν ζαί ή άπό Πύλου είς Μεθώνην 
διατελούσιν έν τώ ζο.τασζευάζεσθαι, αί δέ λοιπά*.  I 3 ζατε- 
σχευάσθησαν ήδη.

Έν τούτοις διά τού νόμου τής 29 Νοεμβρίου 1 878 ό χα- 
ραζτηρισμός τών έθνικών οδών άφηρέθη άπό τής εξουσίας 
τού νομ.οθέτου ζαί άνετέθη ώς έργον κυβερνητικόν είς την 
έζτελεστιζήν εξουσίαν, ήτις δύναται νά όρίζη τάς ζατά 
προτίμησιν κατασχευαστέας έθνιζάς οδούς έπί τη προτάσει 
τοΰ ύπουργιχοΰ συμβουλίου. Πρώτη έφαρμογή του νόμου 
τούτου τού 1878 ύπήρξε τό Β. διάταγμα τής 9 Σεπτεμβρίου 
1881, τό όποιον ένέζρινε τήν ζατά προτίμησιν κατασκευήν 
τής έθνικής οδού άπό Λαρίσσης είς Βόλον, τελευταία δέ τό 
άπό 3 Αύγούστου 1883 Β. διάταγμα, τό όποιον όριζε*,  τήν 
ζατά προτίμησιν κατασκευήν 76 εθνικών οδών. Δέν ήξεύ- 
ρομεν πόσαι μένουσι ϊνα κατασζευασθώσιν ούχί ζατά προτί- 
μησιν. Άλλά τό μέτρον είναι βεβαίως ύπουργοεπι- 

χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό ν. Τό άστεΐον είναι ότι τό μεν ύπουργιζόν 
συμβούλιον διά τής έζθέσεώς του άποτεί·*εται  ειζ.ονιζ.ώς 
πρός τόν βασιλέα τή 2 Αύγούστου 1883, τό δέ έπ*.  τή εκ
θέσει ταύτη Β. διάταγμα έζδίδετα*.  τήν 3 Αύγούστου 1883. 
Όλος ό κόσμος γνωρίζει, ότι ό βασιλεύς δέν είναι παρών έν 
Έλλάδι.Άλλ' έν τή εικονική πολιτιζή,ήτιτ διευθύνεις τόν τό
πον, όλα συμβιβάζονται. Έπενοήθη λοιπόν, πάντοτε κατά 
τούς τύπους, ινα μίαν ημέραν τό ύπουργικον συμβούλιον 
έκθέση ώς ύπουργιζόν συμβούλιο·/, ζαί τήν έπομένην ήμέ- 
ρον, περιβαλλόμενο·/ τήν βασιλικήν τήβενον, ύπογράψη ώς 
βασιλεύς. Αύτά είναι άριστουργήματα διά τού; σπουδαιολο- 
γοΰ /τας τούέ/ Έλλάδι συνταγματισμού θαυμαστός. Όπως 
δήποτε άς άναγράψωμε » τάς περί ών πρόκειται έθνιζάς ο
δούς, εύχόμε/ειέν τούλάχιστον είς αύτάς βήμα πριν ή φε

νάκη καταπέση.
1) Άπό Κορίνθου είς Καλάβρυτα δι’Αγίου Γεωργίου, 

Στυμφαλίδος λίμνης ζαί Σουδενών, 2) Άπό Καλαβρύτων 
είς Αίγιο·/, 3) Άπό Καλαβρύτων είς Κυλλήνη·/ διά Γαστού- 
νης, 4) Άπό Καλαβρύτων είς Τρίπο/ιν, δ) Από Καλαβρύ
των είς Πύργο / διά Δούκα καί Λάλα, 6) ’Από Πύργου είς 
Κυπαρισσίαν, 7)Άπό Δημητστάνης είς Πύργον μετά διαζλα- 
δώσεως άπό Δούκα είς Πάτρας διά Δελίμπαλη, 8)ΆπόΙΙύρ- 
γου είς Τρίπολιν διά Λαγκαδιών, 9) Άπό Πύργου είς Πά
τρας διά Λεχαινών, 10) Άπό Πύργου είς Άνδρίτσαιναν, 1|) 
Άπό Άνδριτσταίνης είς Μεγαλόπολιν, 12) Άπό Δημιτσά- 
νης είς Τρίπολιν, 1 3) Άπό IΙατρών είς Αίγιο , 14) Από Μ- 
γίου είς Κόρινθον, 1 δ) Άπό Σπάρτης είς Άγιον Πέτρον, 16) 
Άπό Άγιου Πέτρου είς λιμένα Άστρους, 17) Άπό 
Τριπόλεως είς λιμένα Άστρους I8) Από Σπάρτης είς 
Μεγαλόπολιν, 19) Άπό Σπάρτης είς Λεωνίόιον, 20) 
Άπό Σπάρτης είς Καλάμας, 21) Άπό Καλαμώ·/ είς Κυπα
ρισσίαν διά Μελιγαλά, 22) Άπό Νησιού είς Κορώνην, 23) 
Άπό Κορώνης είς Μεθώνην, 24) Άπό Κυπαρισίας εΐς ΙΙύλο·/ 
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διά Χριστιανού καί Λιγουδίστης, 25) Άπό Πύλου είς Κυπα
ρισσίαν παραλιακώς οιά Φιλιατρών, 26) Άπό ΓυΟείου εί; 
Άρεούπολιν, 27) Άπό Σπάρτης είς Μολάους, 28) Από Μο- 
λάων είς λιμένα Μο-εμβασίας, 29) Άπό Ναυπλίου είς λι
μένα Επιδαύρου, 30) Άπό Ναυπλίου είς Πόρον, 31) Άπό 
Ναυπλίου είς λίρέ-α Πορτοχέλι οιά Κρανιδίου, 32) Απ’ Α- 
6η>ών είς Χαλκίδα διά Δεζελείας, Καζοσάλεσι,Δήλεσι,Δρά- 
μεσι ζαι Βαθέων, 33) Άπό Χαλζίδος είς λιμένα Καουστου 
ζατά προέζτασιν τής εθνικής όδοΰ άπό Χαλχίδος είς Αλι- 
βέριον, 3ί) Από Κύμης εις λιμένα Άλιβερίου, 35) Άπό 
Χαλζίδος είς Ξηροχώριον διά ψαχνών, Μαντουδιου, Στρο
φίλιας ζαί 'Αγίας Ά,νης, 36) Άπό Ξηροχωρίου είς λιμένα 
Λίμνης διά τής Αγίας Άννης, 37) Άπό Ξηροχωρίου είς λι
μένα Αιδηψού,38) Άπό Μεσολογγίου είς Βόνιτσαν διά ί ου- 
ριάς,Μαχαιρά,ΙΙαππαδάταις,Κατούνης ζαί Λουτρακιού μετά 
διακλαδώσεων άπό Γουριάς διά Σταμ ών, Άγγελο /.άστρου, 
Καλυβιών καί Σπολάίτης είς Καρβασαρα ζαί άπό Μαχαιρών 
είς Αστακόν, 39) Άπό Ναύπακτού είς Άγρίνιον διά ΙΙετρο- 
χωρίου μετά δίαζλαδώσεως έζ τοΰ Εΰήνου ποταμού είς Καρ- 
πενήσιον δια Πλατάνου, 40) Από Μεσολογγίου είς Ναύπα
κτον διά Εύηνοχωρίου μετά δίαζλαδώσεως εις Κρυονέρι, 41) 
Άπό Καρβασσαρα είς Βόνιτσαν διά Λουτρακιού, 42) Από Α
γρίνιου είς Καρπενησιού, δι’ Άγιου Βλασσίου 43) Άπό ’Α
γρίνιου εις Άρταν διά Σπολαΐτης,Πατιοπούλου ζαί Φλωρι- 
άδος, 44) Άπό Καρπενησιού είς λιμένα Άράπη διά Κερασό- 
βου, Ξηραζιάς ζαί Λουτρών, 45) Άπό Καρβασσαρα είς Άρ
ταν διά Λουτρού ζαί Αννίνου, 46) Άπό Ναυπάζτου είς Λοι- 
δωρίζιον διά Ζελίστας, Σιμού ζαί Βιτολίτσης, 47)Άπό Λοι- 
δωριζίου είς Άμφισσαν διά Ηαλατι'ων, Βενιχώρας ζαί Α
γίας Ευθυμίας,48) Άπό Αοιδωριζίου είς λιμένα Βιτρινίτσης, 
49) Από Αμφίσσης είς Λαμίαν διά Γραβιάς ζαί ΙΙαλαιοχω- 
ρίου 50) Άπό Αμφίσσης είς λιμένα Άντιζύρων διά Χρυσού, 
Δελφών,Άραχώβης καί Δυστόμου,51) ΆπόΘηβών είς όρμον 

Αγίου Ίωάννου διά Δου.βραίνης, 52) Άπό Θηβών είς Άτα- 
λάντην διά Καρδίτσης, Κοζζίνου, Μαρτίνου ζαί Προσκυνά, 
53) Άπο Λεβαδείας διά Σκριπούς, Πετρομαγούλας, Τοπό- 
λιας και ΚαταβοΟρών είς λιμένα Λσρύμνης, 54) Άπό Λα
μίας είς Αλμυρόν διά Στυλίδος, Έχινου, Γαρδιζίου ζα» Σούρ- 
πης μετά δίαζλαδώσεως είς Νέαν Μιζέλαν, 55) Άπό Λα
μίας είς Δομοζόν, 56)Άπό Δομοζοΰ είς Λάρισσαν διά Φαρ
σάλων, 57) Άπό Βόλου είς 'Αλμυρόν, 58) Άπό Ααρίσσης είς 
όρμον Τσάγεσι, 59) Άπό Χαρίτσηςείς Άγυάν μέχρις επι
νείου αύτής, 60) Από Λαρίσσης είς 'Γύρναβον, 61) Α τό Λα- 
ρίσσης είς Τρίζζαλα διζ ζοιλάδος Πηνειού καί Ξενώνος 
Ζάρζου, 62) Άπό Τρικ ζάλών είς Καλαμπάκαν μετά δια- 
κλαδώσεως είς Κο·ισζά, 63) Άπό Τριζζάλων είς Άρταν 
διά Καλυβιών, Ραψίστας, Βελέσι, ΒαΟέος Ρεύματος, διά ζοι- 
λάδος Αχελώου καί Σκουλιζαριάς μετά δίαζλαδώσεως είς 
Χαλίζιον διά ζοιλάδος τού Άχε'.ώου, 64) Άπό Καλαμπά- 
ζας είς Άρταν διά Καλαρρυτών, 65) Άπό Τρικάλων είς 
Καρδίτσαν, 66) Άπό Καρδίτζης είς Καρπενήσιον διά Σο
φάδων, Ρεντίνας, Φουρνά ζαί Διποτάμων, 67) Άπό τής πό
λεως Ζακύνθου είς τόν λιμένα Κερί διά Λιθαζίας, 68) Άπό 
τής πόλεως Ζακύνθου είς τόν λιμένα Βασιλικό, 69) Άπό 
τής πόλεως Αευζάδος είς τόν λιμένα Βασιλικής δια Αλε
ξάνδρου καί ΙΙασσα, 70) Άπό τήςπόλεως Κέας είς λιμέ·»α 
αύτής, 71) Άπό τής πόλεως Μήλου εις λιμένα αύτής, 72) 
Άπό Φηρών τής νήσου Θήρας είς λιμένα Οίας, 73) Άπό 
Φηρών είς λιμένα Έμπορίου, 74) Από Άνδρου εις Χαλκο- 
λ'.μένα, 75) Άπό πόλεως Κυθήρων είς λιμένα Καψαλίωνζ.αί 
76) Από πόλεως Κυθήρων είς λιμένα 'Αγίας Πελάγιας.

ΕΪΟΛΛ ΓΟΓ 1»8«.

Δυνάμεθα νά συγκρίνωμεν τούς δημοσίους προϋπολο
γισμούς δύο έτών, τά όποια χωρίζει ή τελευταία δεκαετία. 
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ινα συλλάβωμεν γενικήν έννοιαν περί της πορείας τών δη. 
μοσιονομιζών πραγμάτων τής Ελλάδος. ’Ενώ τώ 1872 τά 
δημόσια έσοδα αύτής ΰπελογίζοντο εις δραχμάς 35,695, 
357, τώ 1882 ύπελογίσΟησαν εις 68,621,512, παρ’ ολίγον 
οηλαοή νά οιπλασιαοθώσιν. Έ έποψις τών έξόδων είναι πλει- 
ότερον χαρακτηριστική, διότι άπό 37,889,853 ώς προϋπε 
γίσθησαν έν έτει 1872, άνέβησαν ταΰτα εϊς 80,436,069, 
τώ 1882 δηλαδή ύπερεδιπλασιάσθησαν ! Tot οΰ το άλμα εις 
τήν έφηρμοσμένην δημοσιονομικήν άμφιβάλλομεν άν μετά 
καταστρεπτικούς πολέμους ζαί δεινούς κοινωνικούς τιναγ
μούς έποιήσαντο πολλά τών νεωτέρων εθνών.

Κατά μέν τό έτος 1872 ιδού πώς έν τοΐς έννέα τού προϋ
πολογισμού ζεφαλαίοις διενέμοντο τά έσοδα, τά όποια ό 
νομοθέτης ύπελόγιζεν έκ τών βαλαντίων τοΰ φορολογούμε
νου Λαού : Α') Έξ άμεσων φόρων δρ. 12,909,000, Β') έξ εμ
μέσων φόρων 1,368,000, Γ') έζ δημοσίων καταστημάτων 
894,000, Δ') έζ δημοσίων νομημάτων ζαί κτημάτων 3.707, 
700, Ε') έξ έκποιήσεως έθ/ΐζών κτημάτων 1,973,000, ΣΤ') 
έκ διαφόρων εισοδημάτων 1,130,686, Ζ') έξ έζζλησιαστι- 
ζών είσοοημάτων 290,000, Π') έξ έσόδων ζεζλεισμένων 
χρήσεων 1,183,971 καί Θ') έζ καΟυστερούντων παρελθου- 
σών χρήσεων. Κατά δέ τό έτος 1882 ιδού όποιας προσδοκίας 
καθ’ έκαστον τών άνωτέρω κεφαλαίων διετύπωσεν ό δημό
σιος τοΰ Κράτους προϋπολογισμός απέναντι τής φορολο
γούμενης ζοίωνίας : Α) Έξ άμεσων φόρων δρ. 1 5,1 40,000, 
Β') έξ εμμέσων φόρων 32,995.000. · ') έκ δημοσίων κατα
στημάτων 4,196,000, Δ') έζ δημοσίων νομημάτων καί κτη
μάτων 3,503,260, I·.') έξ έκποιήσεως εθνικών κτημάτων 
4,276,900, ΣΤ') έζ διαφόρων εισοδημάτων 4,842,382, Ζ')έξ 
εκκλησιαστικών εισοδημάτων 368,000, Π') έξ έσόδων ζε- 
κλεισμένων χρήσεων 1,800,000 καί Θ') έζ καΟυστερούντων 
1,500,000. ‘

Συγκρινοντες τά διάφορα ταΰτα κεφάλαια μεταξύ τών δύο 

άκρων έτών τής προκειμένης δεκαετίας, παρατηροΰμεν ότι 
οί άμεσοι μέν φόροι προεβιβάσΟησαν ζατά 2 εκατομμύ
ρια, οί έμμεσοι δέ φόροι ζατά 19 */ 3 έκατομμύρια, τά δημό
σια δέ καταστήματα ζατά 3 ,[i έκατομμύρια, ή έζποίησις δέ 
εθνικών κτημάτων κατά 2’/3 έκατομμύρια, τά διάφορα δέ 
εισοδήματα κατά 3 7/10 εκατομμύρια. Ή σημαντικωτέρα βε
βαίως έννοια ανήκει εϊςτά δύο πρώτα κεφάλαια καί έξαιρέτως 
εϊς τό ζεφάλαίον τών έμμεσων φόρων, οίτινες έν τή ορμητι
κή ταύτη πορεία των ύπέχουσι μέγα μέρος τής ένσζηψάσης 
είς τόν τόπον άκριβείας τής ζωής.

Καί τοιαϋται μέν υπήρξαν έν έτει 1882 αί απαιτήσεις τής 
κυβερνήσεως λόγω δημοσίων έσόδων τής έπικρατείας. Μένει 
νά ίδωμεν ζατά πόσον αί κυβερνητικοί προϋποθέσεις έγέ-οντο 
δεζταί ύπό τής δυνάμεως τών πραγμάτων κατά τήν οικονο
μικήν τοΰ έτους 1882 χρήσιν, έκτεινομμένην άπό τής 1 I- 
αννουαρίου 1882 μέ/pt τής 31 Μαρτίου 1883. Κατά τήν 
χρήσιν ταύτην, ώς προκύπτει έκ τής πρό ολίγου κυβερνητι
κής δημοσιεύσεως, αί εισπράξεις τών προϋπολογισθέντων ώς 
άνω έσόδων ήκολούθησαν τήν έπομένην πρόοδον είς νέας 
δραχμάς.

Α'— "Α μμε σοι φόροι. "Εγγειοι φόροι καί δικαίωμα έπΐ- 
καρπίας (προϋπελογίσθησαν 8,151,785) είσεπράχθησαν 6, 
582,529, φόρος έπί τών βοσκών (169,6 42) 33,636, φόρος 
έπι τών ζώων (2,500,000) 2.297,002, φόρος έπί τών επιτη
δευμάτων (1,294,642) 583,734, φόρος έπί τών οικοδομών 
(1,1 33,928) 1 07,566, φόρος 3 τοΐς °/0 έπί τοΰ εισοδήματος 
ανωνύμων έταιαιών (267,857) 271,199.

Β'.—Έ μ μέσοι φόροι. Τέλη τελωνιακά (προυπελο- 
γίσθησαν 21,392,857) είσεπράχθησαν 21,567,820, τέλη 
χαρτοσήμου (6,250,000) 6,231,424, διάφορα δικαιώματα 
(790,178)726,623, φόρος έπί τών παιγνιοχάρτων (133, 
928) 83,934, φόρος έπι τής ζαταναλώσεως τών ποτών 
(892,857) 0.



302 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ 1882 303

I'. Δ η μ. ό σ ι α κ ατ α σ τήμ α τα.Νομισματοποίία(προ·υ- 
πελογίσθησαν 2,071, 128)είσ?πράχθησαν 1,069,336, ταχυ
δρομείου (848,214)746,223, τηλεγραφείο·/ (821,428) 8υ6, 
755, τυπογράφον (5,357) 2,114.
Δ'.— Δημόσια νομή μα τα καί κτήμα τα Με
ταλλεία κοίορυκτά (προϋπελογίσθησαν 860,267) είσεπράχ- 
Οηταν 621,816, ύδατα θερμά (1 3,392) 23,038, άλυζαί 
(982,142) 1,068.006, ιχθυοτροφεία (282,437) 243,831, 
δάση (814,283) 732,31 5, ελαιώνες (2,678; 3,883, σταφι- 
δώνες καί αμπελώνες (2,678) 98, περιβόλια και άλλα κτή
ματα (145,178)135,756, κτήματα διοιζούμενα δι’ επιστα
σίας (892) 5,049, δημόσια κτίρια ζαί εργοστάσια (23,955) 
17,820.

Κ'.— Ε κ π ο ί η σ ι ς εθνικών κτημάτων. Χρεω- 
λύσια, τόκοι προίκοκτησιώ? καί χρέη έκ προικοκτησιών άνα- 
νεω .έντα (προϋπελογίσθησαν 236,607) είσεπράχθεισαν 46, 
573, οεζαετεΐς πιστώσεις προικοκτησιών, δεκαετείς πιστώ
σεις φθαρτών κτημάτων καί ολική τιμή προικοκτησιών (267, 
857) 171,290, πεμπτημόριο·? καί ολική τιμή φθαρτών κτη
μάτων (89,285) 245,148, επταετείς δόσεις γηπέδων κατά 
τόν ΣΚΖ' νόμον (1,696) 45,271, τίμημα οικοπέδων (Ιατρών 
(62,500) 23,783, προζαταβολαί έκ τής παρατάσεως τής 
προθεσμίας πρός έφαρμογήν τοΰ νόμου περί γαιών καί φυ
τειών (35,71 ί) 24,551, χρεωλυτί/.αί δόσεις γαιών καί φυ
τειών (3,1 25,000) 788,625.

~ 1·— Διάφορα εισοδήματα. Τόκοι -υπερημερίας 
(προϋπελογίσθησαν 223,214) είσεπράχθησαν 2x5,250, πρό
σοδοι κτημάτων καταζυρωθέντων τώ δημοσίω (0) 139, ποι
νικά έργοστάσια (4,464) 1,110, άπόληψις ποινικών έξόδων 
(223,214) 101,033, άπόληψις έξόδων προκαταβληθέντων 
είς πολιτικάς διζας (8.928; 5,655, έξοδα καταμ·τρήσεως 
άμπέλων κλπ. (40,178) 4,910, τυχηρά εισοδήματα (2,318, 
553) 2,914,873, έπιστροφαί χρημάτων (44,642) 77,794, 

εισπράξεις λύγω πολι-ιζών συντάξεων (892,857) 283,389, 
άπόληψις προκαταβολών έξ έζλογικών ειδών (1,785) 9,244, 
προκαταβολαί κληρωτών ζατά τόν περί στρατολογίας νό- 
μον (535,714) 207,392.

Ζ'.— Έ κ ζ λ η σ ι α σ τ ι ζ ά εισοδήματα. Έζποίη- 
σις άζινήτων μοναστηριακών κτημάτων (προϋπελογίσθησαν 
35,714) είσεπράχθγσαν 44.899, πολυετεΐ, ενοικιάσεις μονα
στηριακών κτημάτων (1 99,1 07) 164,039. μονοετείς ένοιζίά- 
σεις μοναστηριακών κτημάτω-(1 78") 3,785, έζκλησιαστι- 
ζοί τόκοι ·ύπεοημείιαν (8,928; 7,163, διάφορα έζζλησιαστι- 
ζά έσοδα (35,714) 1,441, καθυστερούντα έξ έζζλησιασ-.ι- 
ζών κτημάτων (47,321) 5,272, χρεωλυτιζαί δόσεις έζζλη- 
σιαστιζών •••αιών (0) 1 3,51 3.

Η'.— "Εσοδα κεκλεισμένων χρήσεων. Δη
μόσια ζαί έκκλησιαστιζά (προυπελογίσθησαν 1,607,142) 
είσεπράχθησαν -1,556,963.

Θ'. — Καθυστερούν τα κατά τόν ΧΚΗ' ν ό- 
μ ο ν, (προϋπελογίσθησαν 1,339,285) είσεπράχθησαν 97, 
010.

Έάν Ο-λήση τις νά ζατατάξη τά έκτεθέντα άρθρα τοΰ 
προϋπολογισμού ύπό δύο γενιζάς κατηγορίας, καθόσον δη
λαδή αί κατ’ αύτά εισπράξεις άνέδειξαν περίσσευμα σχετι- 
τιζώς πρός τά π,ιοϋπο' ογισθέντα ποσά, και καθόσον απέδει
ξαν έλλειμμα, ιδού ποια άρθρα άνήκουσιν είς τήν πρώτην 
κατηγορίαν: Φόρος 3 τοΐς % έπί τού εισοδήματος ανωνύ
μων εταιριών, τέλη τελω-ιαζά, ύδατα θερμά, άλυζαί, έθνι- 
ζοι έλαιώνες, έθνιζσ κτήματα διοικούμε-α δι’ έπιστασίας, 
πεμπτημόριο·? ζαί ολική τιμή έΟ-ιζών φθαρτών κτημάτων, 
έπταετεις δόσεις έθνικών γηπέδων ζατά τόν :(ΙΖ' νόμον, τί
μημα έθνικών γηπέδων (Ιατρών, τόκοι ύπερημερίας, τυχηρά 
εισοδήματα, άπόληψις προκαταβολών έξ έζλογικών ειδών, 
εκποιήσεις άζινήτων μοναστηριακών κτημάτων καί μονοε
τείς ένοιζιάσει; το-ουτων. Τα λοιπά άρθρα είσεπράχθησαν 
όλιγώτερον τού προϋπολογισθέντος ποσού. Σημεΐον ότι ή 
πρώτη κατηγορία είναι έλαστικωτέρα τής δευτέρας διά πε
ραιτέρω έτι δημοσιονομικήν εξέτασιν.

Α. Γ.
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