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0 ΕΚ ΠΟΛΠΊΙΪΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΟΥΤΟΣ

Δέν πρόκειται περ1- πλούτου ιδιωτικού. Πρόκειται περ'ι πλού
του τής άνηοωπότητος δλοκλήρου, και δή άπό ένός μόνον εί
δους περιουσίας, έκείνου τό όποϊον άποτελοΰσι τά πολύτιμα 

μέταλλα. Ή σημαντικότης αύτοΰ είναι ανάλογος πρός τήν ει
δικότητα τοΰ χρυσοΰ και τοΰ άργύρου, νά καταμετρώσιν ούτοι 

αα'ι νά κυκλοφορώσι τά λοιπά προϊόντα τής γενικής τοΰ άνθρω- 
πίνου γένους δραστηριότητος. Ό 3ίς πολύτιμα μέταλλα παγκό
σμιος πλούτος ύπελογίσθη, κατά τό πλεΐστον τών έν επικοινω
νία διατελούντων έθνών, διαφόρως ύπό εϊδικώς είς τό θέμα 
τοΰτο άσχοληθέντων άνδρών. Τοιουτοτρόπως ύπό μέν τοΰ 
Neumann Spallart άνεβιβάσθη είς 71,598 έκατομμύρια δραχ
μών (ούχ! αναγκαστικής κυκλοφορίας) τώ I 882, έζ ών 37,013 
είς χρυσόν και 44,585 είς άργυρον, ύπό δέ τοΰ Soetbeer είς 
72,812 έκατομ. τφ 1884, έξ ών 35,723 είς χρυσόν καί 
44,089 είς άργυρον, ύπό δέ τοΰ Mulhall είς 72,150 έκατομ. 
τφ 1880, έζ ών 31,000 είς χρυσόν και 41,150 είς άργυρον, 
ύπό δέ τοΰ Mardle είς 64,720 έκατομ. τώ 1880, έξ ών 
30,800 είς χρυσόν καί 33,920 είς άργυρον, ύπό δέ τοΰ Michel 
Chevalier είς 45,578 έκατομ. τφ 1850, έξ ών 1 4,726 είς 
χρυσόν και 30,852 είς άργυρον.

Λίαν ενδιαφέρουσα είναι ή έξέτασις κατά πόσον τά κολοσ- 
σαϊα ταΰτα ποσά σχετίζονται πρός τάς διαφόρους έποχάς τής 

άνθρωπότητος. Τοιουτοτρόπως τά μέν χρυσωρυχείαάπόμέν τοΰ 
έτους 1500—1580, έπί τρεις και ήμίσειαν έκατονταετηρίδας, 
παρήγαγον 15,355 έκατομμύρια δραχμών κατά τόν Neumann 

Spallarl, 16,368, κατά τόν Soetbeer, 14,000 κατά τόν Mul- 
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hall, 33,100 κατά τδν De Mardle, και 14,426 κατά τδν 
Michel Chevalier, άπδ δέ τοΰ έτους 1850—1880, έπΐ μίαν 

τριακονταετίαν, 16,304 κατά τδν Soetbeer, 17,000 κατά 
τδν Mulhal κα'ι 16,700 κατά τδν De Mardle, άπδ δέ τοΰ 
έτους 1881-—1884, έπι μίαν τετραετίαν, 2,052.9 ζατά τδν 
Soetbeer, — τά δέ αργυρωρυχεία κατά μέν την πρώτην πε
ρίοδον παρήγαγον 33,636 κατά τδν Neumann Spallart, 
33,262 κατά τδν Soetbeer, 33,050 κατά τόν Mulhal, 26,600 
κατά τδν De Mardle και 30,152 κατά τδν Michel Chevalier, 
κατά δέ την δβυτίραν περίοδον 8,286 κατά τόν Soetbeer,
8.100 κατά τδν Mulhal καΐ 7,320 κατά τδν De Mardle,κατά 
δέ την τρίτην περίοδον 2,51.1.3 κατά τδν Soetbeer.

At μεταξύ τών άνωτέρω ύπολογισμών της είς πολύτιμα 
μέταλλα παραγωγής και άποταμιεύσεως αντιθέσεις δέν έμπο- 
δίζουσι, καθώς παρατηρεί δ Fournier de Flaix, τά έξης γενι
κά πορίσματα: α') οτι άπδ τοΰ 1850—1884 τά είς χρυ- 
σδν αποταμιεύματα έδιπλασιάσθησαν, β') δτι κατά τά 34 
αύτά έτη ηύξησεν ό χρυσδς τής άνθρωπότητος περισσότερον 
τοΰ δσονειχεναύξήσει κατά τά 350 έτη άπδ τοΰ 1500—1850, 
γ') δτι ή ένιαυσία κατά μέσον δρον παραγωγή τοΰ άργύρου 
άπό τοΰ 1881—84άνέβη είς 602.9 εκατομμύρια, ένώ άπδ 
τοΰ 1848—80 ειχεν άναβή είς μόνον 253, δ') δτι ή ένιαυ
σία κατά μέσον δρον παραγωγή καί τών δύο πολυτίμων με
τάλλων συνυπολογιζομένων άνέβη άπδ τοΰ 1881 — 84 είς
1.100 έκατομμύρια, ένώ άπδ τοΰ 1848 — 1880 ειχεν άν»βή 
είς μόνον 680, ε') δτι άπό τοΰ 1850—1884 παρήχθησαν 
18,359.9 έκανομμύρια εις χρυσόν καΐ 10,797.3 είς άργυρον. 
Ποιον είναι τδ περαιτέρω μέλλον τής παραγωγής τών πολυ
τίμων μεταλλείων ; Ανυπολόγιστοι είναι αί έκμεταλλεύσιμοι 
ποσότητες τών άνεξαντλήτων χρυσωρυχείων τής Αμερικής 

καΐ Αυστραλίας καθώς κα'ι τών έν 'Ασία έπΐ τών οχθών τοΰ 
Άμούρ. Όσον άφορά τά αργυρωρυχεία, τοιαύτη είναι ή γονι- 
μότης αύτών, ώστε μεθ’ δλην τήν ύποτίμησιν τοΰ άργύρου, 
πάντοτε τά κέρδη τής έκμεταλλεύσεώς των είναι περιζήτητα.

Δέν είναι άπο σκοπού ή άπογραφή τής παραγωγής χρυσοϋ 

καΐ άργύρου καθ’ έκάστην επικράτειαν. Λαμβάνομεν ώς βάσιν 
τούς δημοσιευθέντας πίνακας τοΰ νομισματοκοπείου Βασιγκτώ- 
νος, όσον άφορμ τό έτος 1884.—Χρυσός : 'Ηνωμέναι Πολι- 
τεΐαι 46,343 χιλιόγραμμα, Αύστραλία 42,960, Ρωσσία 
32,829, Κολομβία 5,802, Βενεζουέλα, 5,022, ’Αφρική 
3,000, Μεξικδν 1,780, Αύστροουγγαρία 1,658, Καναδάς 

1,435, Βρασιλία 952, Γερμανία 555, ’Ιαπωνία 256, Χιλή 
245, ΙΙεροΰ 179, Γαλλία 118, Ιταλία 109, Βολιβία 109, 
Σουηδία 19, Τουρκία 10, τδ δλον 143,381 χιλιόγραμμ,α,άξίας 
495,521,358 δραχμών, έξ ών 160,200,000 άνήκουσιν είς 

τάς Ηνωμένας Πολιτείας, 148,200,000 είς τήν Αύστραλίαν 
κα'ι 133,300,000 είς τήν Ρωσσίαν δι’ δλας τάς λοιπάς έπι
κρατείας δέν μένουσιν είμή 73,821,358 δρ. "άργυρος : 'Ηνω
μέναι Πολιτεϊαι 1,174,205 χιλιόγραμμα, Μεξικδν 655,868, 
Βολιβία 384,985, Γερμανία "248,115, Χιλή 128,106, Αύ

στροουγγαρία 49,424, Περοΰ 45,900, ’Ιαπωνία 21,121, Κο
λομβία 18,286, ’Αργεντινή 10,169, Ρωσσία 9,336, Νορ
βηγία 6,387, Γαλλία 6,356, Ισπανία 3,552, Αύστραλία 
2,788, Τουρκία 2,164, Σουηδία 1,816, Καναδάς 1,641, 
Ιταλία 432, τδ δλον 2,770,610 χιλιόγραμμα, άξίας δραχ. 

598,768,955, έξ ών 253,760,000, άνήκουσιν είς τάς 'Ηνω
μένας Πολιτείας, 141,800,000 είς τδ Μεξικόν, 83,200,000 
είς τήν Βολιβίαν, 53,500,000 είς τήν Γερμανίαν καΐ 26 έκα
τομμύρια 500,000 είς τήν Χιλήν δι’ δλας τάς λοιπάς έπι
κρατείας δέν μένουσιν είμή 40,008,955 8ρ.

Ή σημαντικωτέρα είς πολύτιμα μέταλλα παραγωγή άνήκει 
είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής 'Αμερικής, άναβιβασθεϊσα 

κατά τήν τετραετία 1881—84 έπΐ μέν τοΰ χρυσοϋ είς 665.6 
έκατομμύρια δρ. έπΐ δέ τοΰ άργύρου είς 960. 7. Έάν εις τά 
ποσά ταΰτα προστεθή καΐ ή άπδ τοϋ 1845 μέχρι τοΰ 1880 
παραγωγή έπΐ χρυσοϋ 7,934 έκατομ. καΐ έπΐ άργύρου 10,037, 
αι Ήνωμέναι Πολιτεϊαι έν διαστήματι 40 έτών παρήγαγον 
19,597.3 έκατομ. δρ. είς πολύτιμα μέταλλα, δύναμις πλού

του σημαντική άνωτέρα παντός σχολίου. Κααόπιν τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών έν τή τετραετία 1881—1884 έρχονται έπΐ
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μέν τής παραγωγής τοΰ χρυσοΰ, ή Αύστραλία μετά 595.9 
έκατομ. καϊ ή Ρωσσία μετά 489.6 έκατομ. έπϊ δέ τής πα
ραγωγής τοΰ άργύρου τδ Μεξικδν μετά 589.5 έκατμ. καϊ ή 
Βολιβία μετά 280.8 έκατομ. Ή εϊς πολύτιμα μέταλλα πρω- 
τόπορεία άνήκει είς τδν νέον κόσμον καί είς τδ ρωσσικδν τμήμα 

τοΰ παλαιού.
Μεταξύ τών διαφόρων τρόπων τής, ούτως είπειν, κατανα

λώσεως τών πολυτίμων μετάλλων οι κυριώτεροι αποτελούνται 
έκ τής νομισματικής καϊ βιομηχανικής χρήσεως των, ίκ τής 
άποστολής των εις χώρας έξ ών βραδύτατη άν όχι άδύνατος 
ή έπιστροφή αύτών, έκ τής τριβής των κα'ι έκ τής άπωλείας 

των. "Γπελογίσθησαν ύπδ τοϋ Neumann Spallarl αι κατανα
λώσεις αυται τών πολυτίμων μετάλλων κατά έτη 1831 — 
1 880 κλιμακηδόν έπϊ μέ τοΰ χρυσοΰ είς 59 τοϊς ο/ο διά τήν 

νομ.ισματοποιίαν, εις 32 τοϊς ο/ο διά τήν βιομηχανίαν, είς 8 
τοϊς ο/ο διά τάς πρδς τήν άπωτάτην ’Ασίαν άποστολάς καί 
εις 0.9 τοϊς ο|ο διά τήν έκ τής τριβής φθοράν και τάς έκ 

ναυαγίων, πυρκαϊών κλπ. καταστροφής, έπι δέ τοΰ άργύρου 
είς 68.1 τοϊς ο ο διά τάς πρδς τήν άπωτάτην ’Ασίαν άπο
στολάς, είς 25.3 τοϊς ο/ο διά τήν βιομηχανίαν, είς 4.2 τοϊς 
ο/ο διά τήν τριβήν καϊ τήν απώλειαν καϊ είς 1.2 τοϊς ο|ο 
διά τήν νομισματοποιΐαν. Ή πρώτη χρήσις έπϊ τοΰ χρυσοΰ με

ταπίπτει είς τελευταίαν έπί τοϋ άργύρου, φαινόμενον πρδς τδ 
όποιονδέν εινναι άσχετος ή νομισματική πτώσις τοϋ τελευταίου.

Κατά τούς υπολογισμούς τοΰ Soetbeer ή διά βιομηχανικήν 

χρήσιν κατανάλωσις τών πολυτίμων μετάλλων άκολουθεϊ τήν 
αύτήν κίνησιν τής διά νομισμανικήν χρήσιν καταναλώσεως αύ
τών Μεταξύ τών δύο τούτων χρήσεων παρατηρεϊται σταθερά, 

κατά τδ μάλλον ή ήττον, άναλογία. Τδ νομισματοκοπεΐον τών 
Ηνωμένων Πολιτειών ενήργησε (1883—84) σχετικήν ερευ
νάν έπϊ τών διαστάσεων τής διά βιομηχανικήν χρήσιν κατα- 
ναλωσεως τών πολυτίμοιν μετάλλων. Έκ τής έρεύνης ταύτης 
προέκυψεν, Στι διά τοιζύτην χρήσιν κατηναλώθησαν 22,000 
χιλιόγραμ. χρυσοΰ άξίας 1 4,459,464 δολλαρίων κα'ι 120,000 
χιλιόγραμμα άργύρου άξίας 5,556,530 δολλαρίων. Ιδού πώς
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διανέμονται τά ποσά ταϋτα είς δολλάρια κατά τά διάφορα 

είδη τών χρήσεων: Ωρολόγια ‘χρυσά 3,598,306, άρ-
γυρά 1,845,599, άλυσσοι χρ. 827,000, άργ. 23,544, 
κοσμήματα χρ. 7,984,390, άργ. 1,116,551, σκεύη τραπέ
ζης χρ. 528,868, άργ. 2,066,294, δίοπτρα χρ. 215,428, 
άργ. 23,782, όδοντοποιια χρ. 37,912, άργ. 6,738, πτερά 
χρ. 145,924, άργ. 6,730, ϊργανα χρ. 5,199, άργ. 13,990, 
φύλλα χρ. 1,084,άργ. 1,13 1,707,φαρμακοποιία χρ. 31,611, 

άργ. 416,419.
Όσον άφορ^ τήν έν έκάσττ) επικράτεια βιομηχανικήν κατα- 

νάλωσιν τών πολυτίμων μετάλλων ύπελογίσθη αύτη διά τδ 
έτος 1884 ύπδ τοΰ Soetbeer εις χιλιόγραμμα ώς έξής : "Ηνω- 
μέναι Πολιτεϊαι χρ. 19,500, άργ. 1 15,000, Γαλλία χρ. 
16,800, άργ. 75,000, Αγγλία χρ. 17,000, άργ. 72,000, 
Γερμανία χρ. 12,000, άργ. 82,000, Ελβετία χρ. 10,500 

άργ. 24,000, Ιταλία χρ. 4,500, άργ. 19,000, Βέλγιον καϊ 
’Ολλανδία χρ. 2,900, άργ. 24,000, Αύστροουγγαρία χρ. 
2,000, άργ.’32,000, Ρωςσία χρ. 2,400, άργ. 32,000, 

άλλα κράτη χρ. 2,000, άργ. 40,000, τδ δλον έπι χρυσοΰ μέν 
90,000 χιλιόγραμμα άξίας 316,000,000 δραχμών, έπϊ άρ
γύρου δέ 515,000 χιλιόγραμμα ίζίας 95,000,000 δρ.

Ή νομισματοποιία ήκολούθησε κατά τάς έρεύνας τοΰ αύ· 
τοΰ συγγραφέως τάς έξής είς μάρκα διαστάσεις: Γαλλία 
(1851 —1884) χρυσές 5,988,325, άργυρος 914,240, Ήνω- 
μέναι ΙΙολιτεϊαι (1851-84) χρ. 5,240,716,άργ. 1,377,332, 
Αγγλία καϊ Αύστραλία (1851 — 84) χρ. 4,727,47 ι, άργ. 
345,257,Ρωσσία (1851-84) χρ. 2,625,991, άργ. 582,000 

Γερμανία (1857—84) χρ. 1,951,732, άργ. 1,161,304, 
•Ισπανία (1876 84) χρ. 736,363, άργ. 481,844, Βέλγιον
(1851 —84) χρ. 473,037, άργ. 358,382, Ιταλία (1851-84) 
χο. 383,129, άργ. 456,760, Αύστροουγγαρία (1857—84) 

χρ. 330,239, άργ. 1,008,57'4, ’Ολλανδία (1851 — 84) χρ. 
129,671 άργ. 576,236, Σκανδιναυικαϊ χώραι (1873—84) 
χρ. 106,130, άργ. 42,062, Πορτογαλλία (1851-84) χρ. 
29,244, άργ. 36,372. Ή μεταξύ χρυσοΰ καϊ άργύρου άνα-
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λόγια της άνωτέρω νομισματοποιΐας έν ταϊς είρημέναις έπικοα- 
τείαις έχει έπί τοϊς ο/ο ώς έξής : Γαλλία χρυσός 86.8, άρ
γυρος 13.2, Ήνωμέναι Πολιτεϊαι χρ. 79.2, άργ. 20.8, 
Αγγλία και Αυστραλία χρ 93.2, άργ. 6.8, Ρωσσία χρ. 
81.9, άργ. 18-1, Γερμανία χρ. 62,7, άργ. 37.3, Ισπανία 
χρ. 60.4, άργ. 39.6, Βέλγιον χρ. 56 9, άργ. 43.1, Ιταλία 
χρ. 45.6, άργ. 54.4, Αυστροουγγαρία χρ. 24.7, άργ. 75.3, 
Ολλανδία χρ. 18.4, άργ. 81.6, Σκανδιναυικαι χώραι χρ. 
71.6, άργ. 28.4, ΙΙορτογαλλία χρ. 44.6, άργ. 55.4.

Έν γένες άξιον παρατηρήσεως, οτι ένώ ή κατά τά έκτε- 
θέντα έτη νομισματοποιηθεΐσα ποσότης πολυτίμων μετάλλων 
άνέβηείς 28,402 έκατομμύριαδραχμών είς χρυσόν καί 14,050 
έκατομ. είς άργυρον, ή κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα πα
ραγωγή άνέβη εις 17,692 έκατομ. εις χρυσόν καί 10,247 έκ. 
εις άργυρον. Ή νομισματοποιΐα λοιπόν κατηνάλωσε πλειότερον 
χρυσόν καί άργυρον τών όσων παρήγαγον τά χρυσωρυχεία καί 
άργυρωρυχεΐα. Σημεΐον ότι άπετάθη καί εις προηγουμένας τών 
πολυτίμων μετάλλων αποταμιεύσεις. Διηνεκής κίνησις τόσον 

έπί τής νομισματικής δσον καί έπι τής βιομηχανικής τοΰ 
χρυσού καί τοΰ άργύρου χρήσεως, κατά τάς όποιας άπό νομι
σμάτων κατασκευάζονται άντικείμενα βιομηχανικά, καί τάνά- 

παλιν τά τελευταία μετατρέπονται είς νομίσματα, χωρίς νά 
λησμονηθή καί ή τών άρχαιοτέρων νομισμάτων μετατροπή είς 
νέα κατά τάς διαφόρους φάσεις τής οικονομικής τών έθνών 

ζωής.

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΒΟΓΑΕΓΤΑΙ

Έδημοσιεύθη έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως ό κατά 

έκλογικάς περιφέρειας ενιαύσιος άναλογισμός τών έκλεκτέων 
βουλευτών, έπί τή βάσει τών παρά τώ δικαστικώ σύμβουλοι 
τοϋ ύπουργείου τών οικονομικών συγκετρωθέντων όριστικών 
εκλογικών καταλόγων. Ό άναλογισμός ούτος ένεργεϊται ύπό 
τών πρός διεξαγωγήν τών δικαστικών υποθέσεων τοΰ δημοσίου 

συστηθέντων διά τών άπό 28 ίουνίου 1882 ΑΚΑ νόμου νο
μικών συμβούλων ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ δικαστικού συμβούλου. 
Ένφ κατά τό άρθρον 3 τοΰ είρημίνου νόμου τρεις σύμβουλοι 
άποτελοΰσιν άπαρτίαν, ιδιαιτέραν κέκτηται χάριν οτι κατά 
τόν προκείμενον άναλογισμόν παρευρέθησαν έπτά. Άξιον πα
ρατηρήσεως, ότι ή θύρα τοΰ αναλογισμού τών βουλευτών άφέθη 
είς τήν φύλαξιν τών άμεσοτέρων όργάνων τοΰ ύπουργείου. Τόσα 

καί τόσα πολιτειακής έννοιας θέματα παρεπέμφθησαν είς τήν 
δικαστικήν έξουσίαν, τίνος ένεκα τό προκείμενον νά άφαιρεθή 
άπ' αύτής ; Μήπως οί πρόεδροι τών πρωτοδικών δέν ήδύναντο 

νά άποστέλλωσι τούς καταλόγους τών εκλογέων είς τόν πρό
εδρον τού Άρείου Πάγου, καί διά τοΰτο εύρ έθη ή όδός τοΰ δι
καστικού συμβούλου τοϋ ύπουργείου τών οικονομικών ; Μήπως 
είναι μεγαλοπρεπεστέρα καί άσφαλεστέρα έν τή συντάξει τής 
πολιτείας ή παρέμβασις τών νομικών συμβούλων τής παρεμ
βάσεως τοϋ Άρείου Πάγου ; Ταΰτα πάντα άνεξαρτήτως τής 

γενικής θεωρίας τών νεωτέρων έκλογικών νόμων.
'Όπως καί άν έχη, ό αριθμός τών έν Έλλάδι εκλογέων 

άναβιβάζεται κατά τό 1888 είς 512,015, δηλαδή είς τό 
τέταρτον περίπου τοϋ δλου τής χώρας πληθυσμού. ΓΕξ αύ
τών 6,604 άνήκουσιν είς τάς προνομιούχους έκλογικάς περι
φέρειας τής "Υδρας, Σπετζών καί Νέων Ψαρρών, αί όποΐαι έκ- 
λέγουσι 4 βουλευτάς, καί 505,411 είς τό ύπόλοιπον κράτος, 
οί τοϋ όποιου 146 βουλευταί άναλογίζονται μεταξύ τών 16 

νομοεκλογικών περιφερειών ώς έξής : ’Αττικής καί Βοιωτίας 
13, Άχαίας καί "Ηλιδος 13, Αρκαδίας 12, Κυκλάδων 12, 
Μεσσηνίας 12, Λαρίσσης 11, Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας 10, 
Φθιώτιδος καί Φωκίδος 9, Άργολίδος καί Κορινθίας 9, Λακω
νίας 9, Κερκύρας 8, Τρικκάλων 8, Εύβοιας 7, Κεφαλληνίας 

7, Ζακύνθου 4, Άρτης 2.
Έάν συγκρίνωμεν τόν αναλογισμόν τοϋ 1888 πρός τον άνα- 

λογισμόν τοϋ 1886, τό άποτέλεσμα είναι ότι οί νομικοί σύμ
βουλοι τοϋ υπουργείου άφαιροΰσι κατά τό έτος 1888 ένα βου
λευτήν έκ τού νομού Άρτης καί ?να βουλευτήν έκ τού νομού 
Κερκύρας. Τοιαύτη παράσιτος έξουσία έν τοϊς γραφείοις τοΰ
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ύπουργείου είναι εντελώς δυσαρμονική πρός τήν γενικήν τή; 

εθνικής αντιπροσωπείας έννοιαν.

ΝΟΜΙΜΑ ΛΑΪΚΩΝ ΕΓΑΙΡΙΩΝ

Επΐ τοΰ θέματος τήί νομικής καταρτίσεώς της ή έν Σπάρτη 
λαϊκή έταιρία «Σπαρτιατικές Σύνδεσμος» άπετάθη πρός τόν 

κ. Οικονόμου, όστις άπήντησεν αύτή ώς έξής :

ίδρος τήν λαεκήν έταερεαν 
«Χπαρτεωτεκός ϊ ύ ν Γ, ε ο μ ο ς .

Έν ΆΟήναις τή 10 μαρτίου 1880.

"Εντιμε Κύριε Πρόεδρε,

Η επιστολή υμών έκίνησε πολλάς σκέψεις έν τή ψυχή μου. 
Εζητήσατε τήν έπικύρωσιν τής έταιρίας σας διά βασιλικού 

διατάγματος, καΐ σάς τό ήρνήθησαν Έθεωρήσατε, ότι ύψηλό- 
τερος είναι ό έξ αύτοΰ τίτλος άπό τήν αιωνιότητα, ή όποια 

κατοικεί έν τή ιδέα τοΰ Λαοΰ. Δέν έλέγχω τινά έπι αδυνα
μία. Άλλά πρέπει νά ομολογήσω, ότι πλειότερον ένεπνεύσθην 

εκ τής λαϊκής ένώσεως σας παρά έκ τής αμφιβολίας σας.
Τά ζητήματα, άπερ μοι θέτει ό · Σπαρτιωτικός Σύνδεσμος·, 

έξαρτώνται κυρίως έκ μιας αρχής. 'Εάν αί λαϊκαι έταιρίαι 
ύπαρχωσον έκ δικαιώματος τοΰ Λαοΰ, περιττή είναι ή θέλη- 

σις τοΰ Βασιλέως. Κατ’ ούσίαν πρόκέιται περί νομικών προσώ
πων, τά όποια ή κοινωνία έν τή έξελίξει αύτής δημιουργεί. 
Η πόλις, τό χωρίον, τό σωμ.ατεϊον δέν είναι είμή έκφράσεις 

τοΰ νόμου τούτου τής κοινωνικής ζωής. Πυρήν είναι ή έταιρία. 
Κατφευγει αΰτη εις έρημον γήν κα'ι μετά έκατόν έτη Απαρτί
ζει κοινότηα, έκ τής όποιας μετά αιώνας έξέρ/εται έθνος. 

Επί ποίας βασιλικής άδειας στηρίζονται αί περγαμ.ηναΐ αύτής;
Δια τοΰτο όταν τό άρθρον 1 1 τοΰ συντάγματος ανέγραφε 

τήν άρχήν, οτι «οί Έλληνες έ/ουσι τό δικαίωμα τοΰ συνε- 
ταιριζεσθαι, τηροΰντες τούς νόμους τοΰ κράτους, οίτινες όμως 

ουδέποτε δύνανται νά ύπαγάγωσι τό δικαίωμα τοΰτο είς προη*  

γουμένην κυβερνητικήν άδειαν», έδημοσίευσεν απλώς αίωνιαν 
τοΰ φυσικοΰ δικαίου άρχήν. Ή έλευθερία τού συνεταιρισμού 
έπ' αύτής στηρίζεται. Έν τούτοις μόλις τήν έψήφισεν ή Έθνο- 
συνέλευσις καΐ εύθύς έσπευσε νά τήν περιορίση, έρμηνεύουσα 
έν τοΐς πρακτικούς αύτής, οτι «δεν εκτείνεται είς τά; συνήθεις 
πολιτικά; καίέμπορικάς έταιρίας, άλλ' αύται θέλουν διέπεσθαι 
και τοϋ λοιπού άπό τό ίσχύον άστυκόν και έμπορικόν δίκαιον». 
Αί διατάξεις αύται, όσον άφορα τό ζήτημα τής κυβερνητικής 
άδειας, προκαλοϋσι τήν κατάταξιν τών συνεταιρισμών είς δύο 
κεφαλαιώδεις κατηγορίας, ί) έκ τοΰ δημοσίου δικαίου, ότε 
κατά τό σύνταγμα δέν άπαιτεΐται άδεια, και 2) έκ τού ιδιω
τικού δικαίου, έάν καΐ καθ' όσον έπιβάλλουσι τοιαύπην οί νό

μοι, ό άστυκός καΐ ό έμπορικός.
Εί; ποιαν κατηγορίαν ανήκει ή λαϊκή έταιρία υμών; Θεμελι

ώδης σκοπός αύτής είναι ή αλληλοβοήθεια. Συνεταιρίσθητε,ϊνα 
παλαίσητε κατά τής έγκαταλείψεως, είςήν διατελούσιν αί κοι- 
νότητές σας, καί έκαλέσατε τού; θερμούς συμπολίας ύμών είς 
συναρωγήν. θέλετε φώς διά τά τέκνα τοΰ Λαού, θέλετε νά 
προαγάγητε τήν γεωργίαν σας καΐ τήν βιομηχανίαν σας, θέ
λετε νά άνοίξητε διεξόδους είς τά προϊόντα αύτών, θέλετε εύ- 
σπλαγνίαν διά τά θύματα τών τοκογλύφων. Είπατε, άς 
συνεισφέρωμεν τόν όβολον ήμών, ίνα έκπληρώσωμεν έξόχως 
πατριωτικόν καθήκον. Νά έρωτήση τις ύμάς άπό ποιον δίκαιον 
ή τοιαύτη έταιρία σας πρέπει νά κανονισθή, θά ήτο αμάρτημα 

πρός τόν καταφανέστατον δημόσιον χαρακτήρα τών κοινωφε

λών σκοπών αύτής.
Άλλά συμβαίνει οτι έξ Ιδιαιτέρου λόγου, άναγομένου εϊς τά 

μεγάλα έλατήρια τής ανθρώπινης φύσεως, ύπάρχει έν τή 
λαϊκή έταιρία υμών καΐ έποψίς τις ατομική είς τά μέλη αύτής, 
διότι έάν μετά τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών τη; άπομένγ, δια
θέσιμον κέρδος, τούτο διανέμεται μεταξύ αύτών. Εντεύθεν ό 
«Σπαρτιωτικός Σύνδεσμος» έχει δύο βάσεις, τήν προειρημένην 
γενικήν τού δημοσίου χαρακτήρος καΐ τήν άπό μέρους ιδιωτι

κήν. Έάν έκ τής πρώτης, διά τό σύνταγμα, δέν έχει άνάγ-
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κην κυβερνητικής άδειας, άς ΐδωρεν άν έκ τής δευτέρας είναι 
ύποβεβληρένος εϊς αύτήν.

Έάν έλειπεν ή γνώρη, δτι ό έν τώ έρ.πορικώ δικαίφ ρονα- 
δικώς είς τήν βασιλικήν άδειαν ύποβαλλόρενος τύπος τής άναι- 
νύρου έταιρίας έκτείνεται καϊ είς τάς ρή έρπορικάς, ήτο πε

ριττές πας έκ τοϋ τύπου τούτου λόγος κατά τήν ύρετέραν εται
ρίαν, ούδέν κοινόν έκ τών έκτεθέντων σκοπών της πρό τό έρ- 
πόριον έχουσαν. Άλλ' έκ τοΰ οτι ή έταιρίας σας δέν φέρει τό 
όνορα τών συνεταίρων, δέν έπεται οτι είναι άνώνυρος ΰπό τήν 
ειδικήν τοϋ έρπορικοΰ νόρου σηρασίαν. Τό γράρρα κτείνει, ό 

νους ζωοποιεί. Τό παν συνίσταται είς τήν έσωτερικήν τοΰ συνε- 
ταιρισροΰ διαρρύθρισιν. Ένφ ή άνώνυρος έταιρία εΐναι πλειό
τερον ένωσις κεφαλαίων παρά ένωσις προσώπων, άπ' έναντίας έν 
τή ύρετέρα έταιρία τό κύριον είναι τό πρόσωπον, παρακολού- 
ρα δέ τό χρήρα. Κατά τό καταστικόν τής έταιρίας σας 
πρέπει τό πρόσωπον νά είναι τίριον καί φιλόπονων, δπως είσ- 
έλθη έν αύτή. "Ινα τώ άνοιχθή ή πύλη τής άδελφότητος τοΰ 

« Σπαρτιωτικοΰ Συνδέσρου, άπαιτεΐται νά έγκριΟή άπό αύ- 
στηρδς έζετάσεως έν ρυστική ψηφοφορία και γενική ένίοτε 

συνελεύσει. Δύναται νά άποκτήση 1—5 ρετοχώς, χωρίς διά 

τοΰτο νά έχη πλείονας τής ριδς ψήφους. Τά ρέλη τής οικο
γένειας του εΐναι τόοαι παραφυάδες τής άποταριευτικής τοϋ 
συνεταιρισροΰ παιδεύσεως. Εταιρικόν κεφάλαιον δέν προϋπάρ
χει, ϊνα κατά τον τύπον τής άνωνύρου έταιρίας διαιρεθή. 
Άλλά τί ύπάρχη ; Υπάρχει ρία οίκονορική διδασκαλία, ήτις 

πειραρατικώς, διά σρικροτάτων περιοδικών καταθέσεων εισάγει 
τήν δύναριν τής οίκονορικής πίστεως είς τούς κύκλους τής 

πρακτικής ζωής. Έπειδή ύποθέτουν τήν εταιρίαν σας άνώνυ- 
ρον, άς ζητήσουν παρ' αύτής τούς τίτλοτς τών ρετοχών της. 
Δέν έ’χει εϊρή βιβλιάρια, έν τοΐς όποίοις σηρειοϋνται αί πρόο
δοι τής οϊκονορικής έπιρελείας καί δέν εύρίσκουσι θέσιν αίκερ- 
δοσκοποΰσαι έπί τών άνωνύγαν έταιριών ρηχαναί. Ύπό τοιαύ- 

τας περιστάσεις έταιρία νά όνορασθή άνώνυρος, έν τή νορική 
τοΰ δρου τούτου έννοια, θά ήτο άσυγχώρητος άγνοια τοΰ κυ- 
ριωτάτου κατ’ αύτήν χαρακτήρος. Ή έταιρία σας εΐναι ίδιαι-
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τέρου είδους. Τό κατασκευάζει ή έποψις τοΰ δηροσίου δικαίου, 
τήν όποιαν άνωτέρω έξέθεσα, καϊ ή έπο'ψις τοΰ άστυκοΰ δι

καίου, τήν οποίαν κατωτέρω θά έξετάσω.
Όσον άφορίξί τήν έποψιν ταύτην, δέον νά γίνη δ'.άκρισις ρε- 

ταξύ έταιριών κα'ι έταιρικών συστηρώτων, διότι τά τελευταία 
παραλαβοϋσα ή Ρώρη έν τή άρχαιότητι άπό τών έν Αθήναις 

έταίρων τοΰ φρονήρατος, τών συσσίτων και τών θιασωτών, 
ρετεβίβασε διά τής βυζαντινής νοροθεσίας εις τήν νεωτέραν 
περίοδον ρετά τοΰ άποτελοΰντος αύτά ούσιωδώς πολιτειακού 
χαρακτήρος. Κατά τάς διατάξεις τών Βασιλικών δ' (12,1) 

α' και γ' (60,32) κα'ι ρα' (8,2) ένώ άφ’ ένός έπί τών έται- 
ριών ούδείς λόγος δύναται νά γίνη περί κυβερνητικής άδειας, 
άφ' έτέρου έπ'ι τών έταιρικών συστηράτων άπαγορεύεται ή 
σύστασίς των, άν ρήνόροςή βασιλεύς έπιτρέπη. Πρέπει δέ τις 

νά γνωρίζη τί συγχαρεί ό νόρος, ϊνα τό λοιπόν παρά τοΰ βα- 
σιλέως (προσδοκά. Ούτω βλέπορεν τάς εΐρηρένας διατάξεις έπι- 
τρεπούσας τά έταιρικά συστήρατα τών βιορηχανικών ένώσεων 
ώς τών χρυσοθηρών, τών άλατοποιών, τών ραγκίπων (άρτοκό- 
πων, τών κεραρέων, τών σιδηρουργών, τών ναυκλήρων κλπ, είς 
τά όποια «έ'ξεστι κατάρίρησιν τής πόλεως έ'χειν πράγρατα κοινά 
καϊ άρκαν (ταρεΐον) καί σύνδικον δι’ ού πράττεται τά. κοινά*,  
χωρίς νά λησρονηθή και ή ιδιαιτέρα κατηγορία τών λεγορέ- 
νων «λεπτών σωρατείωνη, τά όποια έπετρέπετο είς τούς πέ- 

νητας νά συνιστώσι διά ρηνιαίων συνεισφορών, άντιστοιχουσών 
πρός τάς έβδοραδιαίας τής ήρετέρας έταιρίας καταθέσεις. Έάν 
λοιπόν και άνεξαρτήτως τοΰ συντάγρατος θέλη τις νορικόν 
διά τήν εταιρίαν σας τύπον, ιδού τό άστυκόν δίκαιον δέν κρύ

πτει τόν θησαυρόν αύτοϋ.
Άλλά θά εΐχορεν πολύ ρικράν ιδέαν περί τής λαϊκής έται

ρίας, έάν έσπεύδορεν νά τήν όχυρώσωρεν όπισθεν τύπων ξηρών. 
Ή λαϊκή έταιρία αντλεί τύ δικαίωρα τής ύπάρξεώς της έκ 

τοΰ δηροσίου δικαίου τών Ελλήνων, έν τή βαθύτατη έννοια 
αύτοϋ. 'Ίνα ειπη τις, δέν ύπάρχει νόρος δι’ αύτήν, πρέπει 

πρώτον νά λησρονήση τό σύνταγρα, έπϊ τοΰ όποιου θερελιοϋ- 
ται. Ή λαϊκή έταιρία εΐνε έργαστήριον τοΰ Λαοΰ, έν τφ
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οποίω καλούνται είς συνεργασίαν όλοι ci είς αυτόν πιστεύοντας. 
Αβυσσος χωρίζει την ιδέαν αύτής άπό τήν ιδέαν τής κυβερ

νητικής κηδεμονίας. Όταν ήξίωσαν νά κανονίσωσι τούς όρους, 
καθ ους πρέπει νά Οέλητε, και έθεσαν ένώπιον τής φιλοτι
μίας σας τό ζήτημα, νά είσθε ή νά μή είσθε έταιρία κατά τό 
κυβερνητικόν ύοκοΰν, μίαν μόνην βλέπω διέξοδον : είναι νά μή 
λαβητε καθόλου ύπ όψιν τό κυβερνητικόν αύτό δοκοΰν, διότι 

είναι κατ εύθεϊαν άρνησις τοΰ πολιτεύματος τής χώρας. Σάς 
ειπον ότι, ινα έ'χη ή έταιρία σας τήν ύπόστασιν νομικού προ
σώπου, ίνα αποκτά δικαιώματα κα'ι ύποβάλληται είς υπο
χρεώσεις, ίνα τή είναι άνοικτή ή θύρα τής δικαιοσύνης, πρέπει 
νά προμηθευθήτε βασιλικόν διάταγμα. Πάντα ταΰτα είναι 
μάταια. Διά τήν λαϊκήν Ιταιοίαν σας δέν ύπάρχουσι διπλώ
ματα Ιερότερα έκείνων, τά όποια ή έλευθέρα πολιτεία καθο
ρίζει. Εννοώ τό αίσθημα τής εύλαβείας πρός τούς νόμους, 
τό όποιον πρέπει νά χαρακτηρίζη τόν άληθή πολίτην είς όλας 
τάς σχέσεις του. Νά θυσιάζη όμως τις είς τήν ησυχίαν τής 
ύποχωρήσεως τό κύρος τών τής ένεργείας δικαιωμάτων, όταν 
μάλιστα κατ’ αύτά είς τό μήκος τοΰ χρόνου είναι θεματοφύλαξ 
τών διαδεχόμενων άλλήλας γενεών, τοΰτο είναι κάτι χειρότε
ρον παρά λειποταζία.

Τό μυστήριον τής έλευθέρας πολιτείας κατοικεί εις τήν 
συνεργασίαν τών άνθρώπων τοΰ Λαοΰ καθ’ όλα τά στάδια τής 
κοινωνικής δραστηριότητος. Ό Λαός κατά μονάδας διηρημέ- 
νος είναι ασθενής, κατά όμάδας ενεργών είναι πανίσχυρος Τό 
ζήτημα τών λαϊκών έταιριών έδώ κεΐται. Βαδίσατε λοιπόν 
τήν όδόν σας άπτόητοι. Έργασθήτε μετά καρτερίας τούς υψη
λούς τής λαϊκής έταιρίας σκοπούς καί έχετε άκλόνητον πε- 

ποίθησιν έπί τό μέλλον τής 'Ελλάδος. Ή αρμονική κίνησις τών 
λαϊκών όμάδων αύτής είναι διωρισμένη ύπό τής δυνάμεως τών 
πραγμάτων νά καθαρίση κα'ι νά οίκοδομήση έκει όπου οι καλ- 
λιεργηται τών εξουσιών δέν σπείρουν είμή ρύπον καί έρείπια.

ΑρίΣΤΕΔΗΣ ΟιΚΟΝΟΜΟΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πρό ήμίσεως περίπου αΐώνος ετεραι σιτοπαραγωγαί χώραι, 
έκτός τής Ρωσσίας καί τών παραδουνκβείων κρατών, δέν ήσαν 
γνωσταί έν Ευρώπη. Αί τιμα'ι τοΰ σίτου είχον σπουδαίω; παν- 

ταχοϋ ύψωθή, έκ δέ τών εύρωπαϊκών κυβερνήσεων πολλαί κα- 
τελήφθησαν ύπό μεγάλων άνησυχιών, και ώς κυρίαν είχον ένα- 
σχόλησιν τήν έξεύρεσιν τών μέσων δι' ών θά καθίστατο εύκο
λος ή κατά τής σιτοδείας άντίστασις καί ό κανονισμός τής τι
μής τοΰ σίτου και τοΰ άρτου. Ή φορά τών πραγμάτων σή

μερον μετεβλήθη, καί έκτός τών γνωστών σημαντικών τής 
’Αμερικής έσοδειών, αί Ίνδίαι, ή Αυστραλία καί αύτή ή νήσος 

Μαδαγασκάρ άποστέλλουσιν είς Εύρώπην κατ' έτος πολλά 
έκατομμύρια έκατολίτρων σίτου, συντελοΰσαι ούτω είς τήν έκ- 
πτωμιν τών τιμών καί εις τήν κατάπαυσιν τών ώς είρηται 
άνησυχιών τών κυβερνήσεων. Ό πολλαπλασιασμός τών διακλα
δώσεων τών σιδηροδρόμων είς πάσας τάς άνωτέρω χώρας, ή 
άνάπτυζις τών μέσων τής συγκοινωνίας διά τοΰ ατμού και διά 

θαλάσσης έπήνεγκον αμέσως και νέον πολλαπλασιασμόν τής 
έξαγωγής έκάστης σιτοπαραγωγού χώρας, δι' ής ή πάσχουσα 
άνθρωπότης σχεδόν έξησφάλιζε τήν ζωήν, ένεκεν τής έκπτώ- 
σεως τών τιμών τοΰ σίτου. ’Αμέσως όμως μετά τήν έπεκτα- 

σιν τής έξαγωγής έκ τών διαφόρων σιτοπαραγωγών χωρών 
συνέβη ώστε ή μέν τών γεωργών έν έκαστη χώρα τάξις νά 

παραπονήται, ένεκεν τής έκ τής αλλοδαπής εισαγωγής, τά 
δέ νομοθετικά σώματα νά διαβουλεύωνται έπι τής παραδοχής 
τών προστατευτικών έκείνων νόμων, οίτινες θά έξησφάλιζον 

τούς γαιοκτήμονας έναντίον τοΰ γενικού συμφέροντος πάντων 
τών λοιπών πολιτών 1 Τά συμφέροντα τών άνθρώπων έν τω 
κόσμω τούτφ προώρισται αιωνίως νά άντιστρατεύωνται, άλλ 
αί ίδέαι τών οικονομολόγων έκείνων, οίτινες νομίζουσιν οτι διά 
τής προστασίας τών συμφερόντων τών όλίγων είναι δυνατόν 

νά έξασφαλισθη ή εύημερία τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών πολλών, 
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είναι ώσαύτως προωρισμένον να άντιστρατεύωνται πρδς τήν 
λογικήν καΐ πρδς τούς ορούς τής οίκονομολογιζ.ής επιστήμης.

Έν τούτοις ή έξασφάλισις τών έργατικών τάξεων άπδ τών 
κινδύνων τοϋ λιμοΰ έδει νά θεωρήται ώς τδ μεγαλείτερον κα'ι 
σπουδαιότερου ζήτημα, έπΐ τοϋ οποίου οΐ πολιτικοί ωφει- 

λον νά άσχολώνται. Ύπολογίζουσιν άκριβώς σήμερον, δτι διά 
τήν οικογένειαν τοϋ εργάτου τδ */ 5 Μ καΐ αύτό τδ '/4 τοϋ 
εισοδήματος δαπανάται πρδς αγοράν τοϋ άρτου, ένώ διά τδν 

κεφαλαιούχον ή δαπάνη αύτη εΐναι ή μικροτέρα πασών καΐ 
ή μάλλον ασήμαντος. Έκ τοϋ ύπολογισμοϋ δέ τούτου συμπε- 
ραίνουσιν, δτι ή εύθηνία έν τή άγορα τοϋ άρτου εΐναι τδ μεγα
λείτερον εύεργέτημα, δπερ δύναται νά προσπορισθή παρά τών 
κυβερνήσεων εϊς τάς πενομενας τάξεις. "Ωστε έκ τούτου συνά
γεται, δτι τά συμφέροντα τών γαιοκτημόνων καΐ τών γεωργών 
ευρίσκονται εϊς άντιπαράταξιν πρδς τά τών έργατικών καί πε
νομένων κλάσεων, καΐ κατά τδν Montaigne : «τδ κέρδος τοΰ 
ένδς δέν δύναται νά η παρά χρηματική απώλεια τοΰ άλλου». 
Ούτω δέ, ένώ αΐ έπιβεβαρυμένους προϋπολογισμούς £χουσαι χώ- 
ραι έπιβάλλουσι σήμερον μεγάλους δασμούς έπΐ τής εισαγωγής 

τών σιτηρών, χάριν τής προστασίας δήθεν τής γεωργίας καΐ 
τής γεωργικής κλάσεως, ή έπιστήμη δέχεται ότι οΐ προστα
τευτικοί νόμοι, έπΐ τοϋ είδους τούτου εφαρμοζόμενοι, βλάπτουσι 
πολύ περισσότερον άφ’ όσον ώφελοϋσι, διότι συντελοϋσιν είς τήν 
ύψωσιν τών τιμών τοϋ άρτου κα\ συνεπώς είς τήν στέρησιν 

τών τής πρώτης ανάγκης άπαιτουμένων πρδν έξασφάλησιν 
τής ζωής τών πενομένων καΐ τών έργατών (·).

Άλλά τδ θέμα ήμών δέν εΐναι τοΰτο. Δέν πρόκειται ένταΰθα 
νά άντεπεξέλθοιμεν κατά τών έπαδών τοΰ προστατευτικοΰ 
συστήματος. Ένομίσαμεν, δτι μεγάλου ενδιαφέροντος ήθελεν 
είσθαι ή έρευνα τοΰ ζητήματος τής κατά τά τελευταία έτη

(I) II στατιστική άιτέδειςεν, δτι έν Γαλλία, άπό τής παραδοχής τοΰ 
τέλους τών 5 φρ, έπί έκαστου κενταρ ίου (quiutill=I00 λίτρα; ή 50 
γαλλικά χιλιόγραμμα), ή τιμή τοΰ άρτου ηΰξησεν είς πάσας άνεζαιρέ- 
τως τάς έπαρχίας άπδ 3 μέχρι 10 λεπτών δι’ 'έκαστον άρτον 6 ή 12 
λίτρων.

σιτοπαραγωγής έν τώ κόσμω, καθ' όσον μάλιστα έκ ταύτης 
έξάγουσί τινες, δτι ή παραγωγή τοΰεύγενοΰς τούτου είδους τών 
σπόρων, ώς άπεκάλεσεν αύτβύς ό Robert Peel, αύξάνει καθ' 
έκάστην καΐ έπομένως δτι ή τοιαύτη συνεχής αύξησις, ώς πολ
λοί σήμερον δοξάζουσι, θέλει τακτικώς έπιφίρει νέας έκπτώσεις, 
πρδς ίκανοποίησιν τών ποθούντων τοΰτο τοσούτων έκατομμυ
ρίων ανθρώπων, δυστυχούντων και πενομένων. Τήν δοξασίαν 

όμως ταύτην άδυνατοΰμ&ν νά παραδεχθώμεν δι' ούς λόγους 

κατωτέρω άναφέρομεν.
Κατά τούς δημοσιευθέντας έν ταϊς Ηνωμέναις Πολιτείαις 

πίνακας, ή παγκόσμιος σιτοπαραγωγή κατά μέν τάς άρχάς 
τοΰ 1886 άπετελεϊτο έξ 700,000,000 περίπου έκατολίτρων 
(τδ έκατόλιτρον εΐναι ίσον μέ 78 όκάδας), κατά δέ τδ παρελ
θόν έτος ηύξησεν αύτη κατά πεντήκοντα άκόμη καΐ πλέον 
έκατομμύρια, ήτοι ύπερέβη τά 750,000,000 έκατολίτρων. 
Κατά /ώρας ή σιτοπαραγωγή αύτη ειχεν ώς έξής είς έκατομ

μύρια έκατολίτρων :
Ευρώπη.— Αύστροουγγαρία 48.5,’Αγγλία 23, Βέλγιον 

6.5, Γαλλία 105.5, Γερμανία 29, Δανία 1.7, Ελλάς 1.8, 
Ελβετία 0.6, 'Ιταλία 45.5, Ισπανία 46.5, Νορβηγία καΐ 
Σουηδία 0.9, 'Ολλανδία 1.75, Πορτογαλλία 3, Ρωσσία 75.5, 
Ρουμανία 8, Σερβία 1.6, Τουρκία μετά Βουλγαρίας 15, έν 

δλφ κατά τήν Ευρώπην 414,350,000 έκατόλιτρα. Άμε. 
ριχή.— Ήνωμέναι Πολιτεϊαι 161.2, Καναδά 13.1, Αρ
γεντινή Δημοκρατία καΐ Χιλή 10.15, Μεξικδν 1.5, έν όλω 

κατά τήν Αμερικήν 185,950,000 έκατόλιτρα. /Κοεπαε 
χώρας.— Αύστραλία 8, Ινδία 91.5, Αίγυπτος 6, 'Αλγε
ρία 11.5, Περσία 9.5, Συρία 6, Μικρά Ασία 15, Τύνις 1, 
Νότιοί Αφρική 3,έν δλω κατά τάς λοιπάς χώρας 151,500,000 
έκατόλιτρα. Έπομένως ή κατά τό έτος 1887 παγκόσμιος σι
τοπαραγωγή άνέβη είς 75 1,800,000 έκατόλιτρα, έξ ών πλέον 
τοΰ ήμίσεως, 414,350,000 άνήκουσιν είς τήν Εύρώπην, 
186,450,000 είς τήν ’Αμερικήν και 151,500,000 είς τδ 

λοιπόν τής οικουμένης.
Έξετάζων τις ιδιαιτέρως τάς χώρας, έξ ών ε'ξάχετα*  ή με-



ΓΡΑΙΙΕΖΑ ΗΙΙΕΙΙΌΗΕΣΣΑΛΙΑΣ 304 ΙΙΛΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉ 305

γαλειτέρα ποσότης σίτου, εύρίσκει δτι αί Ήνωμέναι Πολιτεία; 
κατέχουσι την πρώτην θέσιν, διότι, έπ'ι ολικής παραγωγής 

πλέον τών 160,000,000 έκατολίτρων, τά 27,000,000 έξά- 
γονται. Προβλέπουσι μάλιστα δτι, μετά δύο δεκάδας έτών, ή 

παραγωγή έν συνόλφ θέλει ύπερβή τά 200,(100,000 κα'ι ή 
ίζχγωγη θά πλησιάση τά 50,000,000 έκατόλιτρα. Όταν 
λάβη τις ύπ’ δψιν, δτι κατά τδ έτος 1840 ή σιτοπαραγωγή 

τών Ηνωμένων Πολιτειών δέν ύπερέβαινεν έν συνόλω τά 30 
έκατομ. έκατολίτρων καί οτι μετά μίαν ακόμη 20ετίαν θέλει 
έπταπλασιασθή αύτη, δέν δύναται παρά νά θαυμάση τδ επι
χειρηματικόν τών Αμερικανών πνεύμα καί την παραγωγικό
τητα τής χώρας αύτών. Ούχ ήττον, άν και ή έξαγωγή φαί
νεται άφ’ ένός χωρούσα πρδς τά πρόσω διά γιγαντιαίων βημά
των, είναι βέβαιον δτι κα'ι δ πληθυσμός άφ’ έτέρου καθ' έκά- 

στην κανονικώς αύξάνει, κα'ι δύναται' τις μάλιστα, άνευ εσφαλ
μένων προϋπολογισμών, νά προίδη δτι ημέραν τινά αί Ήνω- 
μέναι Πολιτεϊαι, άμα ό πληθυσμός των άποβή πυκνότερος (τούθ' 
δπερ καί δέν μέλλει έπί πολύ νά βραδόνη (*),  θά έπαρκώσ1 
μόλις διά τής δλικής των παραγωγής είς τήν άναγκαιούσαν 

αύταΐς κατανάλωσιν.
Μετά τάς Ηνωμένας Πολιτείας δυνάμεθα νά κατατάξωμεν 

αμέσως τάς Ινδίας μεταξύ τών χωρών, έξ ών γίνεται μεγάλη 
έξαγωγή σίτου. Είναι δέ περίεργον, δτι πρδ τού 1870 ό τών 

Ινδιών σίτος ήτ· άγνωστος έν Ευρώπη, ένφ σήμερον εξάγον
ται πλέον τών 12,000,000 έκατολίτρων (^), έξ ών ή ’Αγ
γλία καί ή Ιταλία είσάγουσιν 8 ?ως 10,000,000, και ή Γαλ
λία, τδ Βέλγιον καί ή Αίγυπτος 3—4,000,000. Άλλά 
κα'ι έν τή χώροι ταύτη, ώς φρονοσΰσι σπουδαίοι οικονομολόγοι,

!’) Κατά το 1850, ο πληθυσμός τών Ηνωμένων Πολιτειών άνήρ
χετο εις 23, 000,000 μετά δεκαετίαν ύπερέβη τά 30,0(j0,000, τό δέ 
1880 έπλησίασε τά 50,000,000· 'Ώστε έν διαστήματι τριακονταετίας 
θέλει ύπερδιπλασιάζετΟαι·

(2) Γπολογίζουσιν, δτι εί; τά; Ινδίας αί παρά τοϋ σίτου κατεχόμε- 
ναι εκτάσεις γαιών ανέρχονται είς 115,000,000 στρέμματα καί ό'τι έν
τός όλίγων ακόμη έιών δύνανται νά άθάσωσιν εί; 250,000,000· 

δέν μέλλει νά έξασφαλισθή έπί πολύ άκόμη τδ έκ τής έξαγω
γής όφελος, διότι τά 250,000,000 τών κατοίκων της, έάν 

έπιθυμήσωσί ποτέ νά ίκανοποιήσωσι τάς πραγματικάς των 
άνάγκας, πολύ άμφιβάλλομεν έάν θά δυνηθώσε, διά τής σημε
ρινής ολικής παραγωρής των, νά έπαρκέσωσιν είς τήν άναγκαι
ούσαν κατανάλωσιν. ’Εκτός τών Ινδιών καί ή Αυστραλία έξά- 
γει σχετικώς ικανήν ποσότητα σίτου είς Αγγλίαν καί Γαλ
λίαν, άνερχομένην είς 3 καί πλέον έκατομμύρια έκατολίτρων.

Μετά τάς χώρας ταύτας, έν Ευρώπη, ώς έξάγοντα σίτον 

γνωστά κράτη είσιν ή Ρωσσία, ή Ρουμανία και ή Ουγγαρία. 
Έκ τών λιμένων τής 'Οδησσού, τοΰ Ταϊγανίου και άλλων τι- 
νων, ήττον σημαντικών, εξάγεται ποσδν σίτου ύπερβαΐνον τά 
5,000,000 έκατολίτρων, έκ δέ τών παραδουναβείων χωρών 
καί διά τών ρουμανικών λιμένων, Βραΐλας καί Γαλαζίου, έξά- 

γεται δλικώς μικρότερον τούτου ποσόν. Έκτός δμως τών χω
ρών τούτων καί έκ Περσίας, έξ Αλγερίας, έκ τής Μικράς Α
σίας, Τουρκίας καί Συρίας έξάγονται ίκανα'ι ποσότητες, αιτι- 
νες, προστιθέμεναι είς τάς μνημονευθείσας ήδη, άναβιβάζουσι 
τδ ολικόν ποσδν τοΰ έξαγομένου έκ τών διαφόρων επικρατειών 
σίτου είς 90—100 έκατομ. έκατολίτρων, ήτοι τδ */-  τής 

παγκοσμίου σιτοπαραγωγής.
Μετά τήν άπαρίθμησιν τών σιτοπαραγωγών χωρών έκείνων, 

αΐτινες κατατάσσονται συνάμα καί μεταξύ τών έξαγουσών 

σπουδαίας ποσότητας σίτου, δέν θά ήτο άσκοπον νά ποιήσωμεν 
γνωστόν καί τίνα κράτη «ι’σάγουσι τάς μεγαλειτέρας ποσότη
τας τοΰ είδους τούτου τών δημητριακών καρπών. Τήν ’Αγ
γλίαν δύναται τις νά κατατάξη εις τήν πρώτην κατηγορίαν, 
διότι αύτη κατά μέσον δρον εισάγει 52,000,000 έκατόλ. σί
του, ήτοι πλέον τοΰ διπλάσιου τής παραγωγής της. Μετά 
ταύτην έρχεται ή Γαλλία, ήτις εισάγει κατά μέσον όρον σχε. 
δον 20,000,000 έκατολ., καί μετ' αυτήν ή Ιταλία, τδ Βέλ
γων, ή Γερμανία καί ή 'Ολλανδία.

Πάντα τά ευρωπαϊκά κράτη, έκτός τής Αγγλίας, Ρωσ- 
σίας, Βελγίου, ‘Ολλανδίας, Σουηδίας και Δανιμαρκίας, παρε- 
δέχθησαν τδ σύστημα τής έπιβολής φόρων βαρέων κατά τήν 
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εισαγωγήν τών σιτηρών. Ούτως ή Γαλλία, μετά μικράς έν 
ταϊς Βουλαϊς συζητήσεις, έκλινε (νόμος τής 29 μαρτίου 1887) 
κα'ι αύτη ύπέρ τοϋ προστατευτικού συστήματος, δι’ ού άπό 60 

λεπτών άνεβιβάσθη τό τέλος τής εισαγωγής τοϋ σίτου είς 5 
φρ. κατά κεντάριον (quintal). Ή Ισπανία καί ή Πορτογαλλία 
έχουσι βαρυτέρους άκόμη έπϊ τοϋ είσαγομένου σίτου φόρους. 
Ή Γεργανία κα'ι ή Αύστρο-ουγγαρία παρεδέχθησαν τό τέλος 
τών φράγκ. 3.75, ή δέ Ιταλία έκεϊνο τών 3 φράγκ. Μετά τά 

κράτη ταϋτα κατατάσσονται ή Τουρκία, ή ήμετέρα 'Ελλάς 
(1.35 δραχ. ό στατήρ, έκτός τών λιμενικών κα'ι δημοτικών 

ιδιαιτέρων φόρων), ή 'Ελβετία κλπ. Γενική δέ ίδέα υπάρχει, 
δτι πάντα σχεδόν τά κράτη, τά μή εϊσαγαγόντα άκόμη τά 
προστατευτικά τέλη έπί τής εισαγωγής τοϋ σίτου, σκοπεύ- 
ουσι, θάττον ή βράδιον, νά παραδεχθώσιν αύτά, καί τοΰτο διότι 
δέν εϊσεχώρησεν έτι είς τόν νουν τών κυβερνώντων ή ίδέα, δτι 
οί έπί τοϋ σίτου φόροι είσίν οί μάλλον έπιβαρυντικοί καί επι
κίνδυνοι, καθό έπαυξάνοντες άμέσως τήν τιμήν τοΰ άρτου,τής 
κατ' έξοχήν τροφής ταύτης τοΰ λαοΰ, ούτε θέλουσι νά έννοή- 
σωσιν οί ύποστηρίζοντες τάς άρχάς ταύτας, δτι τά έπιβαρυν- 
τικά διά τήν εισαγωγήν τέλη ταϋτα δέν καταβάλλονται πραγ- 

ματικώς παρά τοΰ εισάγοντος εις τινα χώραν σίτον, άλλά 
πληρώνονται κατ' ούσίαν παρά τών καταναλωτών τοΰ άρτσυ.

Καί ούτω μέν έχουσι γενικώς τά τής σιτοπαραγωγής έν τώ 
κόσμω. Παρ' ήμϊν δέ, άπό τής ένώσεως τής Θεσσαλίας μετά 
τής λοιπής 'Ελλάδος, ήλπίζετο δτι ώθησίς τις σπουδαία θά 
έδίδετο είς τήν σιτοσποράν, καί δτι τά κατάλληλα πρός τοΰτο 
θεσσαλικά πεδία, μετά τήν έκτέλεσιν τών αναγκαίων μηχανι
κών έργων καί μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ αναγκαίου συμπλέγ
ματος τών μέσων τής συγκοινωνίας, θά ήδύναντο, έντός όλί
γων έτών, ού μόνον νά ίπαρκέσωσιν είς τάς άνάγκας τοΰ τύ
που, άλλά καί νά έξάγωσι παραπλήσιον τή άναγκαιούση το
πική καταναλώσει ποσόν, μετά δέ μακρότερον χρόνον, καί μετά 
τήν έπέκτασιν τής καλλιέργειας ('), νά αύξήσωσι τήν έξαγω-

(1) Ή καλλιέργεια των δημητριακών καρπών καί φυσικώς δύναται έ
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γήν είς τρόπον ΐκανοποιοΰντα σπουδαίας τής πατρίδος άνάγ
κας Δυστυχώς διά τήν 'Ελλάδα, έτη τινά άφορίας, ένεκεν 
άνομβριών ή άλλων φυσικών λόγων, άπήλπισαν τούς τε γε
ωργούς καί τους μεγάλους καί μικρούς γαιοκτήμονας, ούτω δέ 
ή νάρκη κατέλαβε τήν θέσιν τοΰ ζήλου πρός συστηματικήν 
καλλιέργειαν τών δημητριακών καρπών καί ιδίως τοΰ σίτου. 
Εν τούτοις, ώς δι' όλίγων άπεδείχθη ενταύθα, κατά τούς 

τρέχοντας χρόνους, αί μάλλον έξάγουσαι σίτον χώραι, ήτοι ή 
'Αμερική καί αί Ίνδίαι, μετά παρέλευσιν ενιαυτών τινών, δέν 
θά δύνανται ίσως, ένεκεν τής κατά γεωμετρικόν λόγον αύξή- 

σεως τοΰ πληθυσμού των, νά συνεχίσωσι τό έργον τής έξαγω
γής των καϊ έν τω μέλλοντι, καθόσον μ-άλιστα, ώς παρατηρεί 
ό Malthus, ή σιτοπαραγωγή δέν δύναται νά αύξήση ώσαύτως 

κατά γεωμετρικόν λόγον, άλλά μόνον κατ' άριθμητικόν, έν δέ 
τή Εύρώπη, έκτός τής Ρωσσίας καί τών παραδουναβείων χω
ρών, πάντα τά λοιπά κράτη, ώς καί σήμερον, θά έχωσιν άνάγ- 
κην τής αύτής εισαγωγής. 'Επειδή όμως, κατά τάς έπικρα- 
τούσας άρχάς, δέν θά είσάγωνται πλέον σίτοι έξ Αμερικής καί 
Ινδιών, φυσικόν είναι δτι θέλει έπέλθει αύξησις τών τιμών καί 

ούχί έκπτωσις, ώς συγγραφείς τινες δϊίσ χυρίσθησαν, καί συνε
πές είναι ή έξ εύρωπαϊκών τινων κρατών έξαγωγή σίτου νά 
προσπορίση σπουδαίας καί απροσδόκητους ώφελείας είς ταϋτα. 
Ή σημερινή έκτασις τής έλληνικής έπικρατείας δέν πιστεύο- 
μεν, ότι θελει έπιτρέύει εϊς τούς σιτοπαραγωγούς σπουδαίαν 
συμμετοχήν είς τάς σημκντικάς ώφελείας ταύτας, άλλά φρο- 
νουμεν δτι διά τής έπεκτάσεως τής καλλιέργειας τών δημη
τριακών καρπών καί ιδίως τοΰ σίτου, πρώτον μέν ή 'Ελλάς 
δέν θά έχη τοΰ λοιποΰ ποσώς ανάγκην εισαγωγής σίτου έκ 
τής άλλοδαπής, καί δεύτερον θά δυνηθή, βαθμηδόν καί κατ' ό
λίγον, νά ενεργή μικράς έξαγωγάς, δι' ών καί είς τούς γαιο- 

Έλλάδι νά πολλαπλασιασθή καί τεχνικώς, διότι καί γαΐαι καλλιεργή
σιμοι άρκεταί ύπάοχουσιν άκόμη Ανεκμετάλλευτοι, καί εϊς τάς υπαρ- 
χούσας δυνατόν νά προστεθώσιν άλλαι διάτων συνήθων μέσων τής βιο
μηχανίας, τών κεφαλαίων καϊ τής αγροτικής Ικανότητας, (ΐδε Φιλοσο
φίαν τοϋ Έμπορίου, κεφάλαιον VI. ύπό Stirling}.
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κτήμονας και εις τούς γεωργούς Οά προσπορίζωνται ώφέλειαι, 
αίτινες, διά τής παρελεύσεως τοϋ χρόνου, Οά ήτο κατορθωτόν 

νά ίκανοποιώσι τάς άνωτέρω κλάσεις, ένώ ταύτοχρόνως θά 
έπήρχετο κα'ι άλλη κυριώτερα γενική και σπουδαίας σημασίας 
ωφέλεια, ήτοι θά έξησφαλίζετο τό κράτος άπό τών περιπε
τειών έκείνων, είς άς συνήθως έκτίθενται αί χώραι, αίτινες 
άνεπαρκεΐς θεωρούνται, διά τής σιτοπαραγωγής των, νά δια- 
θρέψωσιν έξ όλοκλήρου τούς κατοίκους των.

Ε. Εμπειρικός

ΥΓΙΕΙΟΝΟΙΪΙΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Όλίγαι πόλεις αναπτύσσονται μετά τοσαύτης ορμής ώς ή 
Νέα Ύόρκη. Άπό τοϋ I860 80, έν διαστήματι εικοσιν έτών,
ό πληθυσμός της ηυξησε κατά 50 τοΐς ο/ο, καθ' έκαστον δέ 

έτος προστίθενται 30—40 χιλ. κάτοικοι έν αύτή. Εϊς τό φαι- 
νόμενον τοΰτο δέν συμβάλλει όλίγον ή έξ Εύρώπης πρός την 
'Αμερικήν μετανάστευσις. Έπι ένός τετραγωνικού μιλίου κα- 
τοικοΰσιν έν Λονδίνο) 170,000 άνθρωποι και έν Νέα Ύόρκη 
290,000. Κατά μέσον δρον έν έκάστη οίκίρ: ύπολογίζονται 7 
κάτοικοι έν Λονδίνω και 10 έν Νέα Ύόρκη- Είς πολλά τμή
ματα τής πόλεως ταύτης ό μέσος ουτος όρος άναβαίνει είς 
25 κατοίκους. Ύπάρχουσιν οίκίαι, έκάστη τών οποίων κατοι- 
κεϊται ύπό 20—30 οικογενειών μετά 40 — 50 παιδιών. Άνα- 
φέρεται μία οικία, είς έν χώρισμα τής όποιας κατώκουν 90 
πρόσωπα, έκ 17 άνδρών. 36 γυναικών και 37 παιδίων. Πρός 
τήν ύπερβολικήν ταύτην συμ,πύκνωσιν τοϋ πληθυσμού τής Νέας 
Ύόρκης δέον νά συνδυασθή ή μέχρι τοϋ 1866 ύγειονομική 

κατάστασις τής πόλεως, διότι αι όδοί της ήσαν ακάθαρτοι, 
απανταχού αύτής καί έντός άκόμη τών πολυπροσωποτέρων 

κατοικιών ύπήρχον σφαγεία, αί έπιβλαβεϊς είς τήν υγείαν βιο- 
μηχανίαι, οί άπόπατοι, αί ύπόνομοι, ό άερισμός τών οικιών 
εϊς ούδένα ύπέκειντο κανονισμόν. Έκ τούτων έξηγεΐται καί ή 

υπερβολική θνησιμότης τής Νέας Ύόρκης, μάλιστα κατά τό 

θέρος, όπερ έν τφ κλίματι αύτής είναι καυστικώτατον.
Πρός τήν υγιεινήν ταύτην κατάστασιν τής Νέας Ύόρκης άν- 

τετάχθη ή τφ 1843 συστηθεϊσα ύπέρ τών πτωχών φιλανθρω
πική έταιρία. Ή σταυροφορία, τήν όποιαν αύτη ήρχισε, πα- 
ρήγαγε γενναιοτάτους καρπούς. Τά χρηματικά μέσα της ήσαν 

μικρά, τά ηθικά μέσα της ήοαν μεγάλα. Αί άποκαλύψεις, τάς 
όποιας έχορήγησεν ή κατά τό 1853—54 ένεργηθεΐσα ύπ' αύ
τής έρευνα, εϊλκυσαν τήν γενικήν προσοχήν έπί τής φοβέρας 

καταστάσεως τών κατοικιών, έν αϊς συνωστίζετο ό πενόμενος 

τής έργασίας πληθυσμός. Τό ζήτημα τής υγιεινής άποκατα- 
στάσεως τής Νέας Ύόρκης άνεβιβάσθη εύθύς είς τήν έμπρέ- 
πουσαν αύτώ θέσιν, έδόθη ό τόνος είς τήν έξεγερθεΐσαν συνεί- 

δησιν τής πόλεως, ή δημοσιογραφία ήρχισε τόν συστηματικόν 
άγώνα της, οί πολϊται έ'λαβον κοινόν ενδιαφέρον κα'ι ή θεραπεία 
δέν υπήρξε δυνατόν νά βραδύνη έπ'ι πλέον. Τώ 1865 συνέστη 

λαϊκή έπιτροπή, ήτις συνεκέντρωσεν δλας τάς ένεργείας, καί 
διευθύνουσα τό ρεύμα τής κοινής γνώμης έπέτυχε παρά τής 
νομοθετικής έξουσίας, κατά μάρτιον 1866, τόν όργανισμόν τοϋ 
Υγειονομικού Συμβουλίου (Board of health), είς τό όποιον άνε- 
τέθη ή έποπτεία τών οικιών ύπό ύγειονομικήν έποψιν, έπε- 
κταθείσης κατά τό 1867 τής έξουσίας του δι'ιδιαιτέρου έπ'ι 
τών κατοικιών νόμου, συμπληρωθέντος κατόπιν διά τοϋ γνω
στού υγειονομικού κωδικός τής Νέας Ύόρκης, όσον άφορα τήν 
έπισώρευσιν τών ανθρώπων έν ταϊς οίκίαις, τόν άερισμόν τού

των, τούς άποπάτους κλπ.
Έπί πολύν χρόνον τό Ύγιειονομικόν Συμβούλων τής Νέας 

Ύόρκης έπάλαισε κατά μεγάλων δυσχερειών. Οί έπιθεωρη- 
ταί, τούς όποιους έπεμπε πρός βεβαίωσιν τής νοσηράς κατα
στάσεως τών οικιών, ήσαν άπεχθεΐς πρός τούς ένοικοϋντας έν 
τοΐς υπό έξέτασιν κτιρίοις. άποκρούοντας τήν άνάμιξιντής εξου
σίας έν τφ έσωτερικώ τής οικογένειας των. Άφ’ έτέρου οί ίδιο— 

κτήται ον οικιών, άντετάχθησαν έπίσης, σημειωτέου δέ ότι 
ουτοι έν Νέα Ύόρκη άποτελοΰσι ίσχυράν προσώπων ομάδα, 
τής όποιας ή μέν άκίνητος περιουσία ύπολογίζεται είς §ν δισε-
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κατομμύριον δραχμών, ή δέ πολιτική σημασία έξασκεΐ σγ[ΐαν- 
τικήν επιρροήν κα'ι εις τδ δημοτικόν συμβούλων καί εϊς τάς 
βουλάς. Έχρειάσθησαν πολλοί άγώνες και πολλή επιμονή, ίνα 

συντελεσθή ή άπαιτουμένη πρδς 5λους διδασκαλία κα’ι ίνα θρι- 
αμβευση έπι τέλους δ σκοπός αύτής. Έν τω μεταξύ έγένετο 

νέος συνασπισμός τών προοδευτικών στοιχείων τής κοινωνίας. 
Η παλαια ύπέρ τών πτωχών έταιρία, ή τφ 1872 συστδίσα 

επικουρική έταιρία τών δημοσίων φιλανθρωπικών καταστημά
των (Stale Chanties Aid Association), ό κλήρος καί δ τύπος 
συνηντήθησαν έκ νέου είς τδ έργον τής μεταρρυθμίσεως, κα- 
τηρτισθη δέ έννεαμελής έπιτροπή πρδς σύνταξιν νομοσχεδίου, 

τροποποιούντο; τούς υπάρχοντας έπί τοϋ θέματος τής ύγιείας 
τής πόλεως θεσμούς, τδ όποιον διευκολύνον τά έργα τοΰ Ύγι- 
ειονομικοΰ Συμβουλίου και έπεκτεΐνον τήν έξουσίαν αύτοϋ έπί 
τών ύπαρχουσών και τών μελλουσών οικοδομών, αίτινες δέν 
ήδύναντο νά άνεγερθώσιν άνευ τής άδειας του, έψηφίσθη τα

χέως ύπδ τής βουλής τής πολιτείας. Ό νόμος ουτος ηύξησε 
τδ προσωπικόν του Ύγιειονομικοΰ Συμβουλίου, άναβιβασθέν 

είς 15 έπιθεωρητάς, τών όποίων έκαστος, λαμβάνων 8,000 
■δραχμάς ένιαυσίως, εχει την έποπτείαν ώρισμένης περιοχής έν 

τη πόλει καί είς 30 αστυνομικούς είδικώς έπί τής ύγιείας ύπαλ- 
λήλους.

’■ επτομερειαι τινές τοΰ νόμου τούτου είναι αναπόφευκτοι. 
Διά τήν εξασφκλισιν τοΰ καλού άερισμοϋ, έκαστον μέν δωμά
τιον τής οικίας δέον νά ?χη πάράθυρον πρδς τά έξω, νά μή 
καταλαμβανη δέ ή οικοδομή πλέον τών 65 τοΐς ο/ο καί εις 
έξαιρετικάς περιστάσεις πλέον τών 78 τοΐς ο/ο τοΰ γηπέδου. 

Μεταγενέστερο; νόμος τοΰ 1881 υποβάλλει είς τήν ?γκρισιν 
τοΰ Ύγιειονομικοΰ Συμβουλίου καί τάς μολυβδουργικάς καί 
διοχετευτικάς έπί τών οικιών έργασίας. Κατά παν έτος τδ 
Υγειονομικόν Συμβούλων δέχεται 6,000 άναφοράς παραπόνων 
κατά τδ μάλλον ή ήττον βάσιμων, πέμπον δέ έπιθεωρητάς 
βέβαιοί τήν κατάστασιν τών πραγμάτων, προσκαλεΐ τούς ίδιο- 

κτήτας νά ένεργήσωσι τάς δριζομένας αύτοΐς μεταβολάς, μετά 
δύο δέ είς μάτην προσκλήσεις εισάγει τήν ύπόθεσιν είς τδ δι-
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καστήριον. Ώς έπί τδ πλεΐστον, οί ίδιοκτήται συμμορφοΰνται 
πρδς τάς παραγγέλίας τοΰ Υγειονομικού Συμβουλίου.

Ή μεγαλειτέρα δυσκολία εΐναι όσον άφορα τούς κατοικοΰν- 

τας είς τάς πτωχάς συνοικίας, οϊτινες άποφεύγουσι νά ύπο- 
βάλλωσι παράπονα, φοβούμενοι τήν δργήν τών ιδιοκτήτων οί 
όποιοι δύνανται νά τούς έξώσωσι έκ τών οικιών των. Εντεύθεν 

παρίσταται ή ιδιαιτέρα χρησιμότης τής προμνησθεισης φιλαν
θρωπικής ύπέρ τών πτωχών έταιρίας, ήτις συναθροίζει τάς α
νωνύμους καταγγελίας, έχει επιφορτισμένους άλλως τους δια
νέμοντας κατ' οίκους τά βοηθήματα ύπαλλήλους της ίνα βε- 
βαιώσι τήν νοσηράν κατάστασιν τών κατοικιών, περιπλέον δέ 

έχει καί ειδικόν άπδ τού 1879 έπιθεωρητήν έντεταλμένον, ϊνα 

έπισκοπή τάς οικίας, καθόσον παρουσιάζεται περιστασις και 
άνάγκη. Κατά τδ 1884 ή φιλανθρωπική έταιρία ένησχολήθη 
έπί 951 τοιούτων παραπόνων, έκ τών όποίων άπερριψε 317 
ώς μή βάσιμα, 547 διεβίβασεν είς τδ Υγειονομικόν Συμβου
λών, 87 κατώρθωσε νά ίκανοποιηθώσιν άνευ παρεμβάσεως τού
του. Μή νομίση δέ τις, οτι πρόκειται περί μεγάλων δαπανών, 

είς ας έκτίθενται οί ίδιοκτήται, χάριν τής υγιεινής άποκατα- 
στάσεως τών οικιών αύτών. Κατά τδ 1883 ή φιλανθρωπική 
έταιρία έπεθεώρησεν 99 1 οικίας, έκ τών όποιων είς 825 έκρίθη 
άναγκαϊον νά ένεργηθώσιν ύγιειναί έπανορθώσεις, έδαπανήθη- 
σαν δέ δι’ αύτάς 140,000 δρ. ήτοι 175 δρ. κατά μέσον όρον 

έπί έκάστης οικίας, άναβιβασθέντων τών έξόδων τής φιλανθρω
πικής έταιρίας είς δρ. 2.50 καθ’ έκάστην έπιθεώρησιν.

Βεβαίως δέν δύναται νά εϊπη τις, ότι τδ μέγα πρόβλημα τής 
ύγιεινής άποκαταστάσεως τών άνθρωπίνων συνοικισμών δύναται 

νά λυθή έντελώς άπδ διοικητικών τής πολιτείας δργανισμων. 
Άπαιτεΐται τδ πνεύμα τής υγιεινής πρακτικής νά εισχώρηση 
είς τά διάφορα στρώματα τής κοινωνίας, έάν πρόκειται ο 
κίνδυνος τού συνόλου αύτής, κατά τδ δυνατόν μέτρον ,^νά άπο- 
σοβηθή. Τίτδ όφελος νά διατηρη τις δι' έαυτδν τούς όρους τής 

υγιεινής, όταν ζή έν τώ μέσω πολλών άλλων, οϊτινες, παρα
βιάζοντας αύτούς, προκαλοΰσι καϊ άναπτύσσουσι τάς έπιδημίας; 

Υπάρχει πάντοτε άλληλεγγύη τις είς τά άποτελέσματα τής
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κοινωνικής ζωής, ινα δικαιολογώ παρ' έκάστω τί δικαίωμα 
καί τί καθήκον τής καλής γειτονίας. Τί δόγμα «έως άν φω- 
τισθώσι πολλοί καί πληθυνθή ή γνώσις» είναι γενική βάσις 
τής όριστικής βελτιώσεως, τήν όποιαν αί περιστάσεις τών τό
πων και τών χρόνων μεταρρίπτουσιν εις τό άπώτερον μέλλον.

Μεταξύ όλων τών παραγόντων, οίτινες πρέπει νά ληφθώσιν 
ΰπ’ δψιν, ό οικονομικός κατέχει τήν πρώτην θέσιν. "Οταν ή έν
δεια κυριεύη τήν ύπαρζιν τών άνθρώπων, τό ζήτημα τοΰ άρ
του απορροφά όλα τά λοιπά. Άλλοίμονον είς έκεϊνον, δστις 

έπεσεν είς τήν τελευταίαν βαθμίδα! Πληγή κοινωνική δυσυ- 
πολογίστου βάρους, κατά τήν περίοδον τής όποιας συσσωρεύον
ται οί πτωχοί είς τάς δπάς αύτής και μόνη ή φιλανθρωπία 
δύναται νά ρίψη έν αύταϊς τό θειον βάλσαμόν της. Ύπεράνω 

τής τελευταίας τάζεως τών ενδεών είναι ή τάζις τών έργατών 
πενήτων. Δι' αύτούς δέν λείπει ή δύναμις τής άνασηκώσεως. 
ΙΙλεϊστα παραδείγματα ύπάρχουσι περαιτέρω έτι προβιβασμού 

των έν τή κοινωνική κλίμακι. Ή κατοίκησις αύτών δύναται 
νά θεωρηθη “ί σταθμός καί μέτρον τής προόδου, είς ήν ή ερ
γατική των δύναμις άνήκει.

ΙΙρός τήν τάζιν ταύτην τών άνθρώπων έτέθησαν είς ένέρ- 
γειαν διάφοροι μέθοδοι λύσεως τοΰ ζητήματος τών υγιεινών 

κατοικιών. Έν Νέα Τόρκη ιδιαιτέρως άπό 30 περίπου έτών 
ή Industrial Dwellings C° ένησχολήθη είς τό ζήτημα τοΰτο, 
δαπανήσασα 24 έκατομ. 3ραχ. ίνα χορηγήση κατοικίας είς 
25,000 ανθρώπους τής εργατικής τάζεως, χωρίς νά λησμο
νηθώ και τδ άνάλογον τής έπιχεερήσεώς της κέρδος. ΤΙ ιδέα 
τοΰ κέοδους είναι θεμελιώδης έπί τοΰ προκειμένου θέματος, ή 
πείρα δέ άπέδειζεν, ότι δύναται τοΰτο νά συμβαδίση μετά τής 
πεφωτισμένης φιλανθρωπίας, χωρίς νά καταβιβάση τήν άξιο- 
πρέπειαν τοΰ λαμβάνοντος καί χωρίς νά καταπονήση τήν προ
θυμίαν τοΰ δίδοντος. Ή κυρία Collins έν Νέα ‘Τόρκη έμίσθωσε 
και ήγόρασεν οικίας άθλιεστάτης καταστάσεως, τάς έπεδιόρ- 
θωσε κατά τούς όρους τής υγιεινής καί τάς ήνοιξε είς χρήσιν 

τών έργατικών πληθυσμών. Κατά τά πρώτα τρία έτη είσέ- 
πραξε 40,000 δρ. ενοίκια, έκ τών όποιων έζημιώθη μόνον

1 '/ο τοϊς ο/ο. Κατά τά έτη ταΰτα τδ εισόδημά της άνέβη 
είς 4 τοϊς ο/ο, άπό δέ τοΰ 1883 άνέβη τοΰτο είς 6 τοϊς ο/ο-

Έπ'ι εΰρυτέρας κλίμακος είργάσθη δ κ. White. Έκτισε 
σειράν οικημάτων, διά οπτών πλίνθων, έκαστον τών όποιων 
περιέ/ον έξ δωμάτια, ένοικιάζεται αντί 90 δραχ. κατά μήνα. 
Μή λογιζομένου τοΰ γηπέδου, τδ δαπανηθέν διά τήν οικοδο
μήν έκάστου κεφάλαιον άνέβη είς 5,500 δρ. Ή έπιχείρησις 
έλαβε κατόπιν γενικωτέραν άνάπτυξιν, σχηματισθεϊσα είς 
άνώνυμον έταιρίαν. Τδ διανεμηθέν μέρισμα εύθύς έζ αρχής 
άνέβη είς 6 τοϊς ο/ο, τοΰ άκαθαρίστου εισοδήματος ύπολογι- 
σθέντος είς 14 τοϊς ο/ο έπ'ι τοΰ δαπανηθέντος διά τδ κτίριον 
καί τδ γήπεδον κεφαλαίου. Είδη τινά δαπανών πρέπει νά ση- 
μειωθώσιν ιδιαιτέρως, διότι 22,190 δρ. είναι φόροι καί 4,200 

δικαίωμα χρήσεως ύδατος.
Ό νεωτερισμός, τδν όποϊον είσήγαγεν ό κ. White τής συμ

μετοχής τών ενοικιαστών είς τά κέρδη τής έπιχειρήσεως, είναι 

εύρυτέρας έννοιας. 'Όσοι πληρόνουσι τδ ένοίκιόν των τέσσαρας 
έβδομάδας πρδ τής συμπεφωνημένης ήμέρας, έχουσι δικαίωμα 
είς έκπτωσιν 10 τοϊς ο/ο, όπερ ΐσοδυναμεϊ πρός 5 τοϊς ο/ο 

δι' δλον τδ έτος. ΓΙαρετηρήθη ότι τό πέμπτον τών ένοικια- 
στών σπεύδει νά έπωφεληθώ πάντοτε έκ τοΰ όρου τούτου, τά 
δύο πέμπτα ένίοτε, και τδ λοιπόν ούδέποτε. Περιπλέον ό 

ένοικιαστής έάν έμεινε καθ' όλον τδ έτος, έάν έπλήρωσε τα- 
κτικώς τδ ένοίκιόν του, έάν δέν ήγειρεν εναντίον του παρά
πονα, λαμβάνει κατά τδ τέλος τού ίτους μέρισμα 25 ή 50 δρ. 
κατά τδν άριθμδν τών δωματίων τής ένοικιάσεώς του. Τφ 

1885 έπί 216 ένοικιαστών 141 έλαβον τδ μέρισμα τοΰτο 

άναβιβασθέν είς 6,275 δρ.
Ιδιαιτέρα μνεία δφείλεται είς τήν κατά τό 1879 ίδρυθεϊ- 

σαν οικιστικήν έταιρίαν (Dwellings C°) μετά κεφαλαίου 1.4 

έκατομ. δρ. άναβιβασθέντος τώ 1883 είς 1.5 έκατομ. έκ τοΰ 
όποιου διά τά γήπεδα κα; τά κτίρια αύτής έδαπανήθησαν 1.4 
έκατομ. Τδ σχήμα τής οικοδομής είναι τετράγωνον, ανοικτόν 
πρδς δυσμάς, μετά 21 8 οικημάτων, 12 καταστημάτων, ύπο- 
γειων, πλυντηρίων, λουτρών καί άναγνωστηρίου. Αΐ αύλαί είναι 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΙΙώΕΩΡΙΙΣΙΣ II ΑΙΓΓΠΊΌΣ 1»Σ ΚΡΑΤΟΣ 315311

στρωμέναι δι’ άσφάλτου, τά πλυντήρια θερμαίνονται δι’ άτμοϋ, 
έκαστον πάτωμα έχει ΰδωρ, άναβατικούς μηχανισμούς διά τούς 
άνθρακας καΐ τά βαρέα άντικείμεεα, σωλήνας πρός καταβίβα- 
σιν τών άπορριπτέων. "Εκαστον οίκημα άποτελεϊταε έκ 2 ή 3 
ή 5 δωματίων, έκαστον τών οποίων έχει έν ή πλείονα παρά
θυρα πρός τά έξω. Έν συνόλφ τό οικοδόμημα τούτο δύναται 
νά περιλάβη 1200 πρόσωπα. Τά ενοίκια είναι προπληρωτέα 
καΐ διαποικίλλονται μεταξύ 38 καΐ 75 δραχ. κατά μήνα. Οΐ 
μέτοχοι τής έταιρίας λαμβάνουσι μερίσματα περί τά 8 τοΐς ο/ο 
έπ'ι τοΰ κεφαλαίου των.

Τοιαύτη ή γενική έννοια τών περί τήν ύγιεινήν καΐ περ'ι 
τήν οικησιν τής Νέας Ύόρκης κοινωνικών, φιλανθρωπικών καΐ 
επιχειρηματικών μέτρων. Πρώτον αποτέλεσμα ύπήρξεν ή έλάτ- 
τωσις τής θνησιμότητος τής πόλεως κα'ι ή έπΐ μάλλον και 
μάλλον προαγωγή τής βιομηχανικής κα'ι έμπορικής ακμής της.

Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ

Ή έκστρατεία, τήν όποιαν έπεχείρησεν ό Μεχμέτ-Άλής τφ 
1 825 ζατά τής Πελοποννήσου, δύναται μεθ’ όλην τήν ένΝαυα- 
ρίνφ καταστροφήν της, νά θεωρηθή ώς αφετηρία τής πολιτι
κής συντάξεως, εϊς ήν τό γε νυν έχον διατελεΐ ή Αίγυπτος. 
"Ο,τι δέν ειχον κατορθώσει τά στρατεύματα τοΰ Σουλτάνου 

έν Πελοποννήσω, τό κατώρθο>σαν τά στρατεύματα του Μεχ- 
μέτ-Άλή ύπό τήν στρατηγίαν τοΰ υΐοΰ του Ίβραήμ. Ή έξα- 
σθένισις τής τουρκικής αύτοκρατορίας άπεκαλύφθη ολόκληρος 
εϊς τόν Μακεδόνα, δστις έν όνόματι αύτής ήγεμόνευεν έν Αίγύ- 

πτφ, έπομένως κατά τό 1831 έπεχείρησεν ουτος νά κατα- 
κτήση τήν πλήρη ανεξαρτησίαν του, άπέστειλε κατά του κυ
ριάρχου του στρατόν ύπό τήν αρχηγίαν του προειρημένου υιού 
του, κατέλαβε τήν Συρίαν, έλεηλάτησε τήν Μικράν Ασίαν 
καΐ ήρχισε νά απειλή αύτήν τήν Κωνσταντινούπολή, οτε στό
λος ρωσσικός, κατά φεβρουάριον 1833, άγκυροβολήσας έν τώ

Βοσπόρω, έσωσε τόν θρόνον τοΰ Σουλτάνου, έκδούλευοις τήν 
όποιαν βεβαίως δέν έλησμόνησεν ή ηχώ τοΰ σεραγίου του. Ύ- 
πεγράφη τότε προσωρινή σύμβασις καΐ έπειδή αΐ έχθροπραξίαι 
έπανελήφθησαν μετά τινα έτη, συνωμολογήθη έν Λονδινφ όρι- 
στική συνθήκη τήν 15 ϊουλίου 1840 μεταξύ ’Αγγλίας, Αύ- 
στρίας, Πρωσσίας καΐ Ρωσσίας, κατά τάς διατάξεις τής οποίας 
ό ποοσχωρήσας είς αύτήν Σουλτάνος έθεσε διά τοΰ άπό 1 ίου- 
νίου 1841 φιρμανίου του τάς έπομένας νέας βάσεις τής αιγυ
πτιακής ήγεμονείας.

Κατά θεωρίαν μέν ή Αίγυπτος είναι έπαρχία τοΰ όθωμανι- 
κοΰ κράτους, έν πράγματι δέ είναι ήγεμονεία ύποτελής αύτφ. 
Ό Σουλτάνος παρεχώρησεν αύτή κληρονομικήν κυβέρνησιν 
είς τά πρόσωπα τοΰ Μεχμέτ-Άλή καΐ τών απογόνων του κατ’ 
εύθεΐαν γραμμήν άπό πρωτοτόκου υΐοΰ εις πρωτότοκον υιόν, 
έπιφυλαττομένης είς τόν Σουλτάνον τής περιβολής τοΰ άξιώ- 
ματος είς τούς διαδόχους καί, έν περιπτώσει άποσβέσεως τής 
έξ άρρενογονίας γραμμήν τοΰ διορισμού ήγεμόνος άποκλειομέ- 
νων τών υιών τών θυγατέρων. Ή κληρονομική τής Αίγύπτου 
ήγεμονεία δέν έμποδίζει, ίνα οΐ άσκοΰντες αύτήν κατατάσσον
ται μεταξύ τών λοιπών βεζυρών τής αύτοκρατορίας, δσον ά- 
φοργ τόν βαθμόν και τήν λοιπήν τάξιν. Μόνον άπό τοϋ 1866 
έλαβον τόν τίτλον "Χεδίβης». "Ολαι αί μεταξύ τής Τουρκίας 
καΐ τών άλλων επικρατειών συνθήκαι ίσχύουσι καΐ διά τήν 

Αίγυπτον, καθώς καΐ όλα τά περί αύτής παρελθόντα καΐ μέλ
λοντα διατάγματα τού Σουλτάνου, ύποχρεουμένου έν τούτοις 
νά λαμβάνη ύπ’ οψιν τάς τοπικάς περιστάσεις καΐ τήν επιεί
κειαν. "Ολοι οΐ φόροι, οί έπιβαλλόμενοι έν Αίγύπτφ, είσπράτ- 
τονται έν όνόματι τοΰ Σουλτάνου καί συμφώνως πρός τό σύ
στημα τής τουρκικής κυβερνήσεως. Κατά παν έτος ή Αίγυ
πτος άποστέλλει είς Μέκκαν καί Μεδινάν δημητριακούς καρ
πούς και όσπρια κατά τήν συνήθειαν. Ό Χεδίβης δύναται νά 
κόπτη νόμισμα, τό όποιον όμως δέον νά φέρη τό όνομα τοΰ 
Σουλτάνου, όμοιάζον κατά τούς τύπους καΐ τήν άξίαν πρός 

τά κοπτόμενα έν τφ νομισματοκοπείο) Κωνσταντινουπόλεως. 
Επετράπη είς τήν Αίγυπτον ή διατήρησες στρατού έκ 18,000 
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άνδρών, μη ύπολογιζομενων τών έν περιπτώσει πολέμου διά 
τήν ύπηρεσίαν τοϋ Σουλτάνου. Κατά πδν έτος 400 στρατιώ- 
ται Αιγύπτιοι δέον νά άποστέλλωνται είς Κωνσταντινούπολιν. 
Αϊ σημαϊαι τής Αίγυπτου, τά παράσημα καί λοιπά διακριτικά 
είναι όμοια πρός τά τής Τουρκίας. Ό Χεδίβης διορίζει αξιω
ματικούς τοϋ στρατοΰ τής ξηρας καί τής θαλάσσης μέ/ρι τοϋ 
βαθμοϋ τοϋ ταγματάρχου, όσον δέ άφορα τούς άνωτέρους βαθ
μούς δέον νά ζητή τάς διαταγάς τοϋ Σουλτάνου. Άνευ τής 
έγκρίσεως τούτου δέν δύναται νά ναυπηγήση πολεμικόν πλοϊον. 
Εν γένει πρέπει νά λαμβάνη τάς διαταγάς τοϋ κυρίαρχου του 
δι' όλα τά σημαντικά άντικείμενα τής ήγεμονείας αύτοΰ. Ό 
ένιαύσιος φόρος τής Αϊγύπτου πρός τήν Τουρκίαν, όρισθείς 
κατ' αρχάς είς τό τέταρτον του άκαθαρίστου εισοδήματος 
τής ήγεμονείας, περιωρίσθη κατόπιν είς 60,000 πουγγία 
(=7,560,800 δρ.), ίνα άναβιβασθή άργότερον είς 132,000 
πουγγία. Ό προβιβασμός ούτος τοΰ φόρου τής ύποτελείας έσχεν 
ώς αντάλλαγμα τήν έπέκτασιν τών χεδιβικών δικαιωμάτων 
διά τοΰ φιρμανίου. όπερ έξέδωκεν ό Σουλτάνος τή 20 σεπτεμ- 
βρίου 1867, έ'χον ώς έξής ;

“Πρός τόν ένδοξότατον βεζύρην Ισμαήλ πασά Κεδερβι-ελ- 
Μάσρ (κυριάρχην τής Αϊγύπτου), μέγαν βεζύρην έν ένεργείιρ, 
έχοντα τά άδαμαντοκόλλητα παράσημα Όσμανιέ κα'ι Μεδζι- 
τιέ, είθε ό Τψιστος νά διατηρή τήν δόξαν αύτοΰ καί αύξάνη 
τήν δύναμιν καί ευτυχίαν του. Λαμβάνων τό αύτοκρατορικόν 

αύτό φιρμάνιον, μάθε τήν άπόφασιν ήμών. Τό φιρμάνιον όπερ 
έχορήγει είς τόν Κεδερβί-ελ-Μάσρ τό προνόμιον τής κληρονο
μικής ήγεμονείας, διέτασσεν ότι ή Αίγυπτος θά κυβερνδίται 
συμφώνως πρός τόν χαρακτήρα τοϋ λαοϋ της, πρός τό δίκαιον 
καί τήν έπιείκειαν, κατά τούς θεμελιώδεις νόμους τούς έν ίσ/ύϊ 
είς τά λοιπά μέρη τής αυτοκρατορίας καί στηριζομένους έπί 
τοϋ χατι-χουμαγιούν-Κίουλχανέ. Εν τούτοις τής έσωτερικής 
διοικήσεως τής Αϊγύπτου, ήτοι παντός όπερ έχει σχέσιν πρός 

τά οικονομικά καί επιτόπια συμφέροντα αύτής, άνηκούσης είς 
τήν άρμοδιότητα τής αιγυπτιακής κυβερνήσεως, έπιτρέπομεν 
ύμϊν, πρός ύπεράσπισιν τών συμφερόντων τούτων, νά έκδίδητε
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ειδικά περί αύτών διατάγματα, σχετικώς πρός τήν έσωτερι- 
κήν μόνον διοίκησιν, συμμορφούμενοι πρός τάς συνθήκας τής 
ήμετέρας αύτοκρατορίας, όποιαιδήποτε καί άν είναι αύται-

» Έν περιλήψει έξουσιοδοτεϊσθε, νά συνομολογήτε συμβάσεις 

διά τά τελωνεία, τήν άστυνομίαν τών εύρωπαίων υπηκόων, 
τήν διαμετακόμισιν καί τά ταχυδρομεία, ύπό τόν όρον ϊνα αΐ 
συμβάσεις αύται μή έχωσι τόν τύπον ή τόν χαρακτήρα τών 
διεθνών ή πολιτικών συνθηκών Έν έναντία περιπτώσει, έάν 
αί συμβάσεις αύται δέν είναι σύμφωνοι πρός τάς είρημένας βά
σεις καί πρός τά θεμελιώδη κυριαρχικά δίκαια ήμών, θέλουσι 
θεωρεΐσθαι ώς άκυροι καί μή γενόμεναι. Οσάκις ή αιγυπτιακή 
κυβέρνησις έ'χη άμφιβολίας περί τής συμφωνίας συμβάσεώς τί
νος τοΰ άνωτέρω είδους πρός τούς θεμελιώδεις νόμους τής ήμε
τέρας αύτοκρατορίας, όφείλει νά άναφέρηται πρός τήν ήμετέ- 
ραν Υψηλήν Πύλην, πριν ή λάβη ούδεμίαν όριστικήν άπόφασιν. 
Τόσον ή αιγυπτιακή κυβέρνησις θέλει άναγγέλλεε έκάστοτε 
πρός τήν ήμετέραν κυβέρνησιν τακτικώς τούς νέους τελωνια- 
κούς όργανισμούς, τούς οποίους κατά τούς όρισθέντας τύπους 
ήθελε διατάξει, όσον και ή ήμετέρα κυβέρνησις θά συμβουλεύη- 
ται τήν αιγυπτιακήν, περί τών έμπορικών συμφερόντων τής 
Αϊγύπτου κατά τάς συνομολογήσεις έμπορικών συνθηκών με
ταξύ ήμών καί τών ξένων έπικρατειών ».

Διά μεταγενεστέρου σουλτανικοϋ φιρμανίου τής 8 ίουνίου 
1873 επετράπη είς τόν Χεδίβην νά συνομολογή εξωτερικά δά
νεια, νά συναπτή έμπορικάς συνθήκας, νά διατηρή απεριόριστον 
άριθμόν στρατευμάτων κλπ. Τό πρώτον έξωτερικόν δάνειον 
τής Αϊγύπτου συνωμολογήθη ύπό Σαίδ πασσα, τρίτου διαδό

χου τοϋ Με/μέτ-’Αλή, όστις συνωμολόγησε κατόπιν καί τό 
μεγαλείτερον 90 έκατομ. λιρ. στερλ- Άπ’ αύτοΰ άρχεται διά 
τήν Αίγυπτον ή περίοδος τής ύπερβάσεως τών δημοσίων δα 

πανών άπέναντι τών δημοσίων εισοδημάτων. Προσθετέον ότι 
αύτός είναι ό ήγεμών τής Αίγυπτου ό κατά τό 1856 παρα- 
■/ωρήσας, ύπό τόν ορον τής έγκρίσεως τοϋ Σουλτάνου, πρός 
τόν Λεσέψ τόν χάρτην τής τομής τοϋ ϊσθμοϋ τοϋ Σουέζ. Έν 
τούτοις κατά τό 1879 ό Σουλτάνος έπανήγαγε τόν πρότερον 
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ίσχύοντα περιορισμόν τών στρατιωτικών δυνάμεων τής Αίγυ
πτου εϊς μόνον 18,000 και άπηγορευσεν είς αύτήν νά συνο
μολογήσει νέον εξωτερικόν δάνειον έκτός πρός κανονισμόν τής 

οικονομικής καταστάσεώς της, ύπό τόν όρον τής συγκαταθέ- 
σεως τών προηγουμένων δανειστών αύτής. Ή έπέμβασις τών 
εύρωπαϊκών δυνάμεων είχε πολλούς τίτλους ούχί όμως κα'ι τό

σον σαφή ώς τόν έκ τών χρεών τής Αίγύπτου.

ΒΜΕΤΑΞΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Ή μεγαλειτέρα άντίρρησις κατά τής στενής σιδηροδρομίας 
είναι ή υποχρεωτική μεταβίβασις τών επιβατών καϊ τών φορ
τίων κατά τά σημεία τής συναντήσεως τών στενών κα'ι τών 
πλατέων σιδηροδρόμων. Εκ πρώτης οψεως ή άντίρρησις αύτη 
παρίσταται ώ; κεκτημένη μεγάλην σπουδαιότητα. Βεβαίως 

έάν άπό άκρου εϊς άκρον τής έπικρατείας ήτο μία και ή αύτή 
σιδηροδρομική γραμμή, στενή ή πλατεία άδιάφορον. ή περί ής 

ό λόγος μεταφορά δέν φαίνεται άμέσως άναγκαία. Άλλ' έάν 
υποθέσωμεν, ότι δύο σιδηροδρομικά! έπιχειρήσεις έκμεταλλεύ- 
ονται τήν αύτήν γραμμήν καϊ δτι έκάστη έννοεϊ διά τοΰ ίδιου 
έαυτής κινουμένου ύλικοΰ νά έκτελή τήν μεταβίβασιν, ιδού 
ότι ή άνάγκη τής μεταφοράς άπό σιδηροδρόμου εϊς σιδηρόδρο
μον είναι και πάλιν έπιβεβλημένη. Ή άντίρρησις περιβάλλε
ται πρακτικότητα, όταν μία και ή αύτή έπιχείρησις έχη σι
δηροδρομικήν γραμμήν, τής οποίας §ν μέρος είναι στενόν καϊ 

?ν μέρος πλατύ ,περίστασις ούχί συνήθως άπαντωμένη) ή δταν 
έπι πλειόνων έπιχειρήσεων τής αύτής κατά προέκτασιν σιδη
ροδρομικής γραμμής, θέλουσαι αύται νά συνεννοηθώσι διά τήν 

συνέχειαν τής μεταφοράς, δέν δύνανται ώς έκ τοΰ διαφόρου 
πλάτους τών άμαξών των.

Καθώς παρατηρεί ό κ. A. Moreau έν τή περί πλεονεκτη
μάτων τής στενής σιδηροδρομίας μονογραφία του, ή περί ής 
πρόκειται άπό σιδηροδρόμου είς σιδηρόδρομον μεταφορά παρου

σιάζει τρεις διακεκριμένες έπόψεις, έξ ών ή μέν αφορά είς τά 

κατά προσθήκην έξοδα, ή δέ είς τήν άπώλειαν τοΰ χρόνου, ή 
δέ είς τήν φθοράν τών φορτίων. Θέλομεν εξετάσει διαδοχικώς 

έκάστην τών επόψεων τούτων.
1) Τά έξοδα τής άπό στενού σιδηροδρόμου είς πλατύν καϊ 

τάνάπαλιν μεταφοράς δέν είναι βαρύτερα τών συμβαινοντων εις 

τάς έπϊ ένός καϊ τοΰ αύτοϋ σιδηροδρόμου ένεργουμένας μετα
φοράς, διά τάς οποίας αί μεγάλαι τής Γαλλίας έταιρίαι είσ- 
πράττουσι 40 λεπτά κατά τόνον, έάν πρόκειται περί μέρους 
φορτίου, καϊ 30 λεπτά, έάν πρόκειται περί φορτίου 4,000 
χιλιογράμμων, πληροΰντος όλόκληρον τήν φορτηγόν άμαξαν. 
Είτε άνθρωπίνην έργασίαν μεταχειρίζονται αί έταιρίαι αύται 
διά τήν μεταφοράν ταύτην είτε μ,ηχανάς, τό είσπραττόμενον 
ύπ' αύτών δικαίωμα μένει τό αύτό. Έν τούτοις τό είσπρατ
τόμενον διά τήν άπό σιδηροδρόμου είς σιδηρόδρομον μεταφοράν 
κυμαίνεται έν Βελγίω μεταξύ 18 και 1 5 λεπτών κατά τόνον, 
πράγματι δέ τά τοιαϋτα έξοδα δέν ΰπερβαίνουσι τά 15 λεπτά 
κατά τόνον, πολλαχοΰ δέ, ώς έν Festiniog, έν Montmorency, 
έν Commentry κλπ. ύποβιβάζονται ταϋτα έτι μάλλον μέχρι 5 
λεπτών. Χάρις είς τήν άπό διαφόρου ύψους παράλληλον προσέγ- 
γισιν τών δύο γραμμών, ή μεταφορά ένεργεϊται δι' άπλής άνα- 
σηκώσεως τών μικρών έπϊ τών μεγάλων φορτηγών άμαξίων 
καί διά παντός άλλου μέσου άπλοϋ. Έν γένει τά έξαδα τής 

άπό σιδηροδρόμου είς σιδηρόδρομον μεταφοράς άποβάλλουσι 
πάσαν σπουδαιότητα, δταν πρόκειται περί αποστολών είς απο
στάσεις μείζονας τών 30 χιλιομέτρων, είναι δέ έντελώς μηδα
μινά εις άποστάσεις 50 χιλιομέτρων καϊ άνω. Εύθύς ώς ΰπο- 
τεθή, ότι ό κατά τό άκρον τοΰ σιδηροδρόμου σταθμός, καθ' δν 
ένεργεϊται ή μεταφορά, είναι καλώς ώργανισμένος είς διαφορο- 
ϋψή κριπηδώματα, είς άνασηκωτικάς γερανών μηχανάς, άγω- 
γούς, αιώρας, τροχαλίας κλπ. τά έξοδα τής μεταφοράς, είς 

δλας τάς περιστάσεις, ούτε κάν υπολογίζονται.
2) Ή βραδύτης, τήν όποιαν προξενεί ή άπό σιδηροδρόμου 

είς σιδηρόδρομον μεταφορά, είναι απολύτως άσήμαντος, διότι 
άφοΰ, όσάκις εμπόρευμά τι τίθεται εις διαμετακόμισιν άπό 



320 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΙΙΗΕΟΙΉΣΙΣ II ΜΕ'ΓΛΞΓ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ' ΜΕΤΑΦΟΡΑ

μιάς έταιρίας είς άλλην, αΐ προθεσμίαι τής μεταφοράς κανό- 
νικώς έπαυξάνονται διά μιας ημέρας, ή κίνησις τών έμπορευ- 
μάτων έπ'ι τών μικρών γραμμών τής στενής σιδηροδρομίας δέν 
είναι τόσον μεγάλη, ώστε νά μή έπιτρέπη τήν έντός 24 ωρών 
έκτέλεσιν όλων τών άναγκαίων μεταφορών των.

3) Ή φθορά τών πραγματειών δέν δύναται νά λογισθή είς 
βάρος τής σνενής σιδηροδρομίας, είμή 8ταν πρόκειται περί με
ταφοράς άπό σιδηροδρόμου είς σιδηρόδρομον φορτίου κατέχον- 
τος τό όλον τής φορτηγού άμάξης, διότι είς δλας τάς λοιπάς 
μεταφοράς, ή έποψις τής φθοράς είναι ή αύτή όπως και κατά 
τάς μεταφοράς τών πραγματειών κατά τάς διακλαδώσεις τής 
ενιαίας σιδηροδρομικής γραμμής. Άλλ’ ή έκ τής μεταφοράς 

του όλικοΰ φορτίου φθορά είναι έντελώς άσήμαντος, λαμβανο- 
μένης ύπ’ 8ψιν τής συνήθους συνθέσεώς του έζ αντικειμένων 
μικράς άξίας, ώς γαιανθράκων, ξύλων, λίθων, μετάλλων, κλπ. 
ή έκ βαρελίων, σάκκων, κιβωτίων κλπ., έπί τών όποιων ή 
φθορά είναι σχεδόν μηδαμινή, έκτός τής έν καλάθοις τοποθε- 
τήσεως τών γαιανθράκων, οτε ή φθορά λαμβάνει τινά σημα
σίαν. ’Εντεύθεν έξηγεϊται καί ή μικρά σπουδαιότης, τήν 
όποιαν οί πρός τήν στενήν σιδηροδρομίαν δυσμενείς άποδίδουσιν 

είς τήν προκειμένην έποψιν τής τών πραγματειών μεταφοράς.
Έκ τών άνωτέρω υποδεικνύεται, οτι αί δυσχέρειαι τής άπό 

σιδηροδρόμου είς σιδηρόδρομον μεταφοράς είναι θεωρητικώς μέν 
άσήμαντοι, πρακτικώς δέ μηδαμιναί. Έν τούτοις, ώς άπε- 
δείχθη ήδη, δέν είναι αύται άποκλειστικός κλήρος τής στενής 
σιδηροδρομίας. "Ας ύποθέσωμεν, δτι πρόκειται περί πλατείας 
σιδηροδρομικής γραμμής μετά διακλαδώιεως επίσης πλατείας. 
Εύαπόδεικτον είναι, δτι κατά τά τών περιπτώσεων καί 
κατά τήν γραμμήν ταύτην ή μεταφορά τών πραγματειών άπό 
αμαξοστοιχίας είς άμαςοστοιχίαν είναι αναπόφευκτος. "Οταν 
ή έμπορική κίνησις τής διακλαδώσεως τής γραμμής είναι μι
κρά, δέν τίθεται έν τή ώμαξοστ ιχίοι της ειδική άμαξα διά 

πάντα σταθμόν τής κεντρικής γραμμής- άπ' έναντίας μία καΐ 
ή αυτή φορτηγός άμαξα περιλαμβάνει έμπορεύματα παραδοτέα 
εϊς διαφόρους σταθμούς καί έπομένως ιδού έπιβάλλεται ή 

άνάγκη τής μεταφοράς των. Πολλάκις ή τών διακλαδώσεων 
τοΰ μεγάλου κεντρικού σιδηροδρόμου κίνησις είναι τόσον μικρά, 
ώστε μία κοινή φορτηγός άμαξα χρησιμεύει πρδς υποδοχήν 
τοΰ δι' όλους τούς σταθμούς συναθροιζομένου φορτίου. Ύπό 
τοιαύτην έποψιν, είτε περί μιάς γραμμής πρόκειται, είτε περί 
πλειόνων, στενών ή πλατειών, αί αύται άνάγκαι επιβάλλον
ται άπολύτως.

Δέν δύ<αταί τις νά παραδεχθή,δτι τδ αύτό πλάτος δύο συ
νεχομένων σιδηροδρόμων έπιτρέπει πάντοτε τήν κίνησιν τών 
φορτηγών άμαξών τής μιάς σιδηροδρομικής έπιχειρήσεως έπί 
τής σιδηράς όδοΰ τής άλλης. Έν πρώτοις πρέπει νά έχγι ή σι
δηροδρομική έπι/είρησις απειρίαν φορτηγών άμαξών, ίνα τάς 
διασπείρη είς δλας τάς συνεχομένας μετ' αύτής άλλοτρίας 
γραμμάς διά τούς διαφόρους σταθμούς τούτων. Έπειτα καί αί 
συνεχόμεναι μετ' αύτής γραμμαί πρέπει νά εχωόι εύρυτάτας, 
κατά τούς διαφόρους σταθμούς των, τοποθεσίας πρδς υποδο
χήν τών ερχομένων ξένων φορτηγίδων, όπερ άπολήγει εις ούχί 
εύκαταφρονήτους δαπάνας Πρέπει έξ άντιθέτου, νά σημειωθή 
ιδιαιτέρως ή είς μεγάλας άποστάσεις έπί άλλοτρίων σιδηροδρο
μικών γραμμών κίνησις τών άμαξών,διότι ΰπόκεινται αύται είς 
διαφόρους έξ έλλειποΰς προνοίας βλάβας, καθώς καί ή έπιστροφή 
των άνευ φορτίου, περιστάσεις δηλαδή καθιστώσαι τήν άπδ 
σιδηροδρόμου είς σιδηρόδρομον μεταφορών τοΰ φορτίου άληθή 
οικονομίαν. Αι άβαρίαι, τάς όποιας ύφίσ’-ανται ϋπδ τήν έποψιν 
ταύτην αί άμαζαι, έφουσι δεκαπλασίαν άξίαν τής έπί άλλε- 
παλλήλοις μεταφοραΤς δαπάνης.

Έν συνόλφ είπεΐν, ή άπδ σιδηροδρόμου είς σιδηρόδρομον με
ταφορά, καί ύπό τάς βαρυτέρας περιπτώσεις θεωρουμένη, άπο- 
τελεϊ άσθενεστάτην αυξησιν τής μεταβιβαστικής δαπάνης, οΰ- 
δεμίαν επιρροήν άσκοΰσα έπί τών πλεονεκτημάτων τής χρή- 
σεως τοϋ σιδηροδρόμου, όσον άφορά τήν οικονομικήν έννοιαν 

ταύτης, τήν ταχύτητα καί τήν άσφάλειαν αυτής. Άλλά καί 
σημαντικωτίρα άν ήτο ή δαπάνη τής άπδ σιδηροδρόμου είς σι
δηρόδρομον μεταφοράς, δέν ήδύνατο νά καταδικάση τήν στενήν 
σιδηροδρομίαν. Έάν τά έκ ταύτης ωφελήματα, σχετικώς προς 
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τάς κοινάς άμαξιτάς όδούς, είναι άσυγκρίτω τώ λόγω μεγα- 
λείτερα απέναντι τών έκ τής αναγκαίας μεταξύ σιδηροδρόμων 

μεταφοράς έπιβαλλομένων εξόδων, εάν πρόκειται περί χώρας 
πτωχής τής όποιας τό έδαφος κατατέμνεται ύπό άνωμαλιών 
εδάφους τοιούτων, ώστε ή πλατεία σιδηροδρομία θά ήτο δι' 
αυτήν άκατόρθωτος, τί σημαίνουσι τά κατά προσθήκην έξοδα 

τής άπό σιδηροδρόμου εις σιδηρόδρομον μεταφοράς, όταν έπί 
τοσοϋτον έξαγοράζωνται ύπό τοϋ όλου άποτελέσματος τής στε
νής σιδηροδρομίας ;

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Έχομεν ύπ’ δψιν τόν δημοσιευθέντα γενικόν ισολογισμόν τής 
Εθνικής Τραπέζης διά τήν α' Εξαμηνίαν τοϋ έτους 1888, 
δπερ είναι τό 47ον τής ύπάρξεώς της. Θέλομεν Εκθέσει τά 
τής καταστάσεως αύτής κατά τήν έννοιαν, τήν όποιαν περιέ- 
χουσιν οί δημοσιευθέντες άριθμοί της.

Έτίργηηχύχ.—α')Ταμεΐον είς μεταλλικόν δρ. 3,403,181, 
είς τραπεζογραμμάτια Ίονικής καί Ήπειροθεσσαλίας1,405,905, 
είς γραμμάτια μονόδραχμα κα'ι δίδραχμα 2,652,952, β'} έξω- 
τερικο'ι λ/σμοί 2,272,931 , γ') δάνειον πρός τήν κυβίρνησιν έπ' 
αναγκαστική κυκλοφορία είς μεταλλικόν 14,069,908, είς τρα
πεζογραμμάτια 57,292, 746, δμοιον έπί Εκχωρήσει όμολογιών 
φθαρτών κτημάτων 2.523,793, όμ. είς τήν έθνικήν όδοποιΐαν 
18,272,110, ομ. γραμματίων μονοδράχμων κα'ι διδράχμων 

7,444,783, ομ. έπι έντόκοις γραμματίοις 5,767,625, όμ. 
όμολογίαι τοϋ δημοσίου 38,300,817, δμ. συμμετοχή είς δά
νειον κυβερνήσεως εις χρυσόν 3,000,000, 8’) προεξοφλήσεις 

συναλλαγματικών καί γραμματίων 9,876,212, ε') ανοικτοί 
λ)σμοί έπί ένεχειριάσει τίτλων 310,747, τ') ανοικτοί λ/σμβ;- 
έπί υποθήκη 7,439,552, ζ ) δάνεια πενταετή άπλά) έπί υ
ποθήκη 45,185,989, η') δάνεια είς δήμους, λιμένας κλπ. 
12,576,699, θ') δάνεια χρεωλυτικά 228,365, ι') δάνεια έπί
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ένεχύρω τίτλων 920,546, ια') συμμετοχή είς ένυπόθηκα δά
νεια Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας ευθύνη της 1,052,304, ιβ) 

χορηγήσεις τών ύποκαταστημάτων εις τούς γεωργοκτηματίας 
έπί προσωπική έγγυήσει 12,395,805, ιγ ) μετοχαί έπί διαφό
ρων έγχωρίων έταιριών 1,995,643, ιδ') καταστήματα τραπέ
ζης 1,590,481, ιε') καθυστερήσεις προεξοφλήσεων 3,530,876, 
ιο') καθυστερήσεις χρεωλυτικών και δημοτικών δανείων 21,068, 
ιζ') συναλλάγματα άποστελλόμενα είς τά ύποκαταστήματα 
πρός είσπραξιν 890,896, ιη') κτήματα έξ άναγκαστικών έκ- 

ποιήσεων κατακυρωθέντα είς τήν τράπεζαν 3,013,396, ιθ') 
έξοδα έγκαταστάσεως 536,227, κ') διάφοροι λ!μοί 2,47 1,346, 
κα',Απαιτήσεις επισφαλείς 845,157.Τό όλον δρ 261,328,073.

Π αθητικόχ ■— α')Κεφάλαιον μετοχικόν διηρημένον εις 20,000 
μετοχάς δρ. 20,000,000, β') κεφάλαιον άποθεματικόν τα
κτικόν καί έκτακτον 14,848,220, γ' τραπεζογραμμάτια είς 
κυκλοφορίαν 83,723,064, (έξ ών διά λ/μόν τής κυβερνήσεως 
57,292,746 καί διά λ|σμόν τής τραπέζης 26,430,317), δ ) 
γραμμάτια μονόδραχμα καί,δίδραχμα 7,399,999, ε') ύπηρεσία 
λαχειοφόρου δανείου τραπέζης 2,149,256, τ') καταθέσεις άνευ 

τόκου 21,895,195, ζ') καταθέσεις έπί τόκφ 103,518,583, 
η') καταθέσεις ταμιευτηρίου 1,082,241, θ') έπιταγαί πλη- 
ρωτέαι 1,105,138, ι') μερίσματα παρελθουσών Εξαμηνιών 
325,289, ια') μέρισμα τής α'τοϋ 1 888 Εξαμηνίας 2,300,000, 
ιβ') προεξοφλήματα άνήκονταείς Επομένην εξαμηνίαν 252,694, 
ιγ') παρακαταθήκαι είς μεταλλικόν 682,901, ιδ') ΰπουργεΐον 
οικονομικών λ|μοί τών εισπράξεων διά τά δάνεια τών 25, 
τών 9, τών 4, τών 6, τών 10 καί τών 15 Εκατομμυρίων 
1,078,218, ιε') έκκρεμεϊς δοσοληψίαι κεντρικού καταστήμα
τος μετά τών υποκαταστημάτων 940,430, κέρδη καί ζημίαι 
υπόλοιπον άφιέμενον είς τό Επόμενον 26,841. Τό δλον δρ. 
261,328,073.

Κάρόη καί Ζηαίαι. — Έν γένει αί εισπράξεις τής τραπέζης 
κατά τήν α' Εξαμηνίαν 1888 έχουσιν ώς έξής : α') προεξο
φλήματα δρ. 1,021,182, β') τόκοι χορηγήσεων δι’ άνοικτοϋ 
λ σμοϋ 292,188, γ') όμ. άπλών δανείων 1,651,870, δ') όμ.
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δανείων χρεολυτικών ζαί όμολ. τοΰ δημοσίου 1,344,740, β'ι 
5μ. δανείου πρός την κυβέρνησιν έπ’ Αναγκαστική κυκλοφορία 
343,773, τ') ?μ. δανείου πρός τήν κυβέρνησιν μονοδράχμων 
ζαΐ διδράχμων 44,783, ζ ) 5μ. έθνικής όδοποϊίάς 596,550, 
η') Σμ. δανείων πρός δήμους, λιμένας κλπ. 399,737, θ') δμ. 
συμμετοχής εις δάνεια τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας 33,123, ι') 
ομ. δανείων έπί ένεχύρω τίτλων 36.298, ια) ώφέλειαι έξω- 
τερικών λ/μών 41,832, ιβ') φύλακτρα τίτλων 4,729, ιγ') 
ώφέλειαι έκ προσόδων κτημάτων τραπέζης 17,898, ιδ ) εϊσ- 
ποαχθέντα έκ τών άποσβεσθέντων 20,187, ιε') διάφορα κέρδη 
έκτακτα 150,799, ιτ') κέρδη και ζημίαι,τό έκ τής παρελθού- 
σης έξαμηνίας περισσέυσαν 195,434, τό ολον δρ. 6,195,130.

’Ιδού πώς διετέθησαν οί καρποί ούτοι τής τραπεζικής κι· 
νήσεως : α') είς έξοδα διαχειρίσεως άποσβεσθέντα δρ. 310,597, 
β') εις έξοδα έγκαταστάσεως 10,892, γ') εϊς Απόσβεσιν έκ 
τής άξίας τών καταστημάτων 7,125, δ') είς Απαιτήσεις έπι
σφαλεϊς 531,908, ε') εις Αμοιβάς προσωπικού έμμισθων υπο
καταστημάτων 43,877,r') είς τόκους καταθέσεων 2,7 57,790, 
ζ') είς τόκους ταμιευτηρίου 20,349, η') είς διαφόρους λΙσμού; 
άποσβέσεως έξόδων δανείου τραπέζης καί κερματικών γραμ
ματίων 18,377, θ') είς κέρδη διατιθέμενα κατά τήν α' τοϋ 
1888 έξαμηνίαν 2,467,370, ι') είς κέρδη Αφιέμενα είς τήν 
έπομένην έξαμηνίαν 26,841, τό όλον δρ. 6,195,130.

Έπι τοΰ έκ δρ. 2,467,370 ποσοϋ τών διατιθεμένων κερ
δών τής α' έξαμηνίας τοΰ 1888 δέον νά γείνη ή έξήγησις, 
ότι άφαιροΰνται έξ αύτοϋ πρώτον δρ. 88,370 δι’ Αμοιβήν τοϋ 

προσωπικού τοΰ κεντρικού καταστήματος 5 τοϊς ο|ο κατά τό 
Αρθρον 42 τοΰ καταστατικού, καί δεύτερον δρ. 79,000 διά 
φόρον 3 τοϊς ο]ο και διά χαρτόσημον. ’Ώστε τοιουτοτρόπως 
άπομένουσι πρός πραγματικήν διανομήν δρ. 2,300,000, αί 
σημειούμεναι εις τό παθητικόν ΰπό στοιχ. ια', άναλογοΰσαι 
έπί τών 20,000 μετοχών πρός δρ. 115 έφ’ έκάστην μετοχήν.

Α.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έκ τοΰ δημόσιε υθέντος γενικού ίσολογισμοΰ τής Τραπέζης 

Ήπειροθεσσαλίας προκύπτει ήέπομένη ζατάστασις αύτής κατά 
τήν α' έξαμηνίαν 1 888 :

Ενιργητικόν.·—α') Κεφάλαιον απαιτητόν δρ. 15,000,000, 
β') ταμεΐον είς μεταλλικόν 100,699, είς τραπεζογραμμάτια 
Έθνικής καί Ίονικής τραπέζης 644,820, είς μονόδραχμα καί 
δίδραχμα 160,453, γ') συναλλάγματα έπί τοΰ έξωτερικοϋ 

25,422, δ') δάνεια πρός τήν κυβέρνησιν είς μεταλλικόν 
804,000, είς τραπεζογραμμάτια επ’ Αναγκαστική κυκλοφορία 
I ,003,426, είς προσωρινόν 27,312, είς μετοχήν τοΰ δανείου 
τών 18 έκατομ. 3,517,500, τών 135 έκατομ. 3,262.000, 
τών 10 έκατομ. 1,207,400, ε') δάνειον εις Εταιρίαν τών Μο- 
νοπωλείων 125,000, τ') Ανοικτοί λ/μοί έσωτερικοΰ 412,597, 
ζ') προεξοφλημένα έμπορεύσιμα γραμμάτια 1,217,078, η') 
χορηγήσεις είς γεωργούς καί κτηματίας 1,521,958, θ') δάνεια 
επί ύποθήκη 5,723,780, ι') δάνεια έπί ένεχύρω 1,415,582, 
ια') δάνεια πρός δήμους, λιμένας κλπ. 756,840, ιβ') κτήματα 

τραπέζης άπομείναντα αύτή έξ αναγκαστικής έκποιήσεως 
14,893, ιγ') έμπορεύσιμα γραμμάτια άποσταλέντα πρός είσ- 
πραξιν 15,221, ιδ') ομοια διαμαρτυρηθέντα ή έπιστραφέντα 
134,490, ιε') έξοδα έγκαταστασεως 252,250, ιτ) διάφορα 
9,014, τό όλονδρ. 37,353,740.

Παθητικόν. —α') Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20,000,000, 
β') άποθεματικόν κεφάλαιον 149,205, γ ) τραπεζογραμμάτια 
έν τή κυκλοφορία: 5,848,037, δ') μονόδραχμα καί δίδραχμα 
γραμμάτια έκδοθέντα 3,500,000, ε') όμολογίαι τραπέζης 
2,932,301, τ') ανοικτοί λ/μοί εξωτερικού 3,360,786, ζ') 
γραμμάτια πληρωτέα 23,144, η’) ειδικόν ταμεΐον πρός μελέ
την υδραυλικών έργων έν Θεσσαλία 15,545, θ') καταθέσεις 
άτοκοι 773,598, ι') παρακαταθήκαι 23,183, ια ) καταθέσεις 
δι’ύπηρεσίαν τών έθνικών δανείων τών 170 έκατομ. 5,943 
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καΐ τών 120 έκατομ. 13,404, ιβ') διάφοροι λ/μοΐ εσωτερικού 
1,477, ιγ') προεξοφλήματα έπομένων έξαμηνιών 38,723, ιδ') 
[Αερίσματα παρελθουσών έξαμηνιών 13,083, ιε') κρατήσεις δι’ 
επισφαλείς Απαιτήσεις 267,312, ις') εκκρεμείς λ/μοΐ μετά τών 
ύποκαταστημάτων 40,1 40, ιζ') φόρος έπιτηδεύματος τής α' τοΰ 
1888 έξαμηνίας 2,500, ιη') κίοδη διάφορα 345,353, τό όλον 
δρ. 353,740.

Κιίρόη χαί Ο^/αί.—Πίστωσις : υπόλοιπον παρελθούσης έξα- 
μηνίας δρ. 9,586, προεξοφλήματα 106,603, τόκοι δανείων 

έπι ύποθήκη 207,977, δμ. δανείων έπι ένεχύρω 32,412. δμ. 
ανοικτών λ/μών έσωτερικοΰ 20,203, δμ. δανείων πρός δήμους, 
λιμένας κλπ. 24,263, δμ. ανοικτού λ/μοΰ τής κυβερνήσεως έπ 
άναγκαστική κυκλοφορίο: 6,658, δμ. έθνικών δανείων τών 18 
έκατομ. μονοδράχμων καΐ διδράχμων 17,500, τών 135 έκα
τομ. 95,500, καΐ τών 10 έκατομ. 39,800, ώφέλεια έκτι- 
μήσεως 9,550 όμολογιών τοΰ έθνικοϋ δανείου τών 135 έκα
τομ. 15,500, συμμετοχή είς τήν διαχείρισιν τών Μονοπωλείων 
26,015, διάφορα 5,619, τό δλον δρ. 607,145. — Χρέωσες: 
τόκοι όμολογιών τραπέζης δρ. 71.017, δμ. ανοικτών λ/μών 
έξωτερικοϋ 58,676. διάφορά· συναλλαγμάτων 30,000, κρα
τήσεις δ·.’επισφαλείς Απαιτήσεις 30,000, μεσιτεΐαι καΐ προ
μήθεια! 6,756, έξοδα διαχειρίσεως 65,343, κέρδη καθαρά 
345,353, τό δλον δρ. 607,145.

’Ιδού πώς διετέθη τό καθαρόν κέρδος τών δρ. 345,353 : 
απόσβεσις έξόδων έγκαταστάσεως 40.000, άποθεματικόν έπί 
305,353 προς 5 τοΐς ο/ο 15,267, αμοιβή προσωπικού έπΐ 
290,085 πρός 5 τοΐς ο ο 14,504, φόρος έπι 240,000 πρός 
3 τοΐς ο|ο 7,200. χαρτόσημον έπΐ μετοχών 40,000 πρός λε
πτά 20 κατά μετοχήν 8,000, φόρος έπιτηδεύματος τής α' τοΰ 
1888 εξαμηνίας 2,500. μέρισμα διανεμητέον πρός τούς μετό
χους πρός 6 δρ. κατά μετοχήν 240,000. ύπόλοιπον διά τήν 
έπομένην έξαμηνίαν 17,880. Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ό δημοσιευθεΐς γενικός ισολογισμός τής Γενικής Πιστωτι
κής Τραπέζης παριστά ώς έξής τήν κατάστασιν αύτής κατά 
τήν α' έξαμηνίαν τοΰ 1888 :

Erippjtix0r. — α') Κεφάλαιον μήπωζητηθέν δρ. 10,000, 
000, β') 10,000 μετοχαΐ τής αύτής τραπέζης έξαγορασθεϊ- 
σαι πρός άκύρωσιν και εύρισκόμεναι έν τοΐς ταμείοις αύτής 
3,000,000, γ') ταμεϊον 347,165, δ') προεξοφλήσεις συναλ
λαγματικών καΐ γραμματίων 843,405, ε') δάνεια έπΐ ένεχυ- 
ριάσει τίτλων 1,819.2 1, σ') δμ. έπΐ υποθήκη 1,245,408, 
ζ') δμ. χρεωλυτικά 35,690, η') μετοχαΐ διαφόρων έταιριών 
είς τήν τρέχουσαν κατά τήν 30 Ιουνίου 1888 τιμήν των 
3,235,327, η') όμολογίαι έθνικών δανείων 210,936, θ') 
συναλλάγματα εισπρακτέα έκ τοΰ εξωτερικού 64,024, ι’) λ/μοΐ 
διάφοροι 35,452, να') μετοχαΐ σιδηροδρόμου Πειραιώς-Αθηνών- 
Πελοποννήσου 6,575,296, ιβ’) δάνειον ένυπόθηκον τής έπι
χειρήσεως Στυμφαλίας καΐ Φενεοΰ 1,262,960, ιγ ) κατάστημα 
τραπέζης 31 1,999, ιδ') κτήματα τραπέζης έξ Αναγκαστικών 

έκποιήσεων 401,890, ιε) έξοδα έγκαταστάσεως 160,473, 
ιτ') προκαταβολαΐ διά δικαστικά έ’ξοδα 6,069, ιζ') καθυστε
ρήσεις προεξοφλήσεων 611,680, ιη') Απαιτήσεις έπισφαλεΐς 
1,328,861, 4ό δλον δρ. 31,598,856.

Παθητικόν.— α') Κεφάλαιον μετοχικόν δρ. 25,000,000, 
β') κρατήσεις πρός άπόσβεσιν έπισφαλών Απαιτήσεων 50,000, 
γ') καταθέσεις έντοκοι 936,208, δ') δμ. έντοκοι Αποδοτέαι 
εϊς ώρισμένην προθεσμίαν 1,221.075, ε ) δμ άτοκοι 153,784, 
τ') εξωτερικοί Αλληλόχρεοι λ μοι 3,764,704, ζ') έπιταγαΐ 
πληρωτέαι 3,921 , η') λ/μός σιδηροδρόμων Πειραιώς- Αθηνών- 
ΙΙελοποννήσου 243,221, θ') μέτοχοι τραπέζης δι’ επιστροφήν 
κεφαλαίων παλαιών μετοχών 950, ι’) μερίσματα παρελθόν
των ετών 12,966, ια') δμ. β' τοΰ 1887 εξαμηνίας 12,023,
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ιβ’) μέρισμα παρούση; έξαμηνίας 200,000, τό όλον δραχ. 
31.598,856.

Κέρδη χαΐ ζη/ιι'αι. ΙΙίστωσις: υπόλοιπον παρελθούσης έξα
μηνίας δρ. 2|,199, προεξοφλήματα 38,103, τόκοι δανείων 

έπι ένεχύρω 58,318, όμ. ανοικτών λ/μών 4,028, όμ. χρεω- 
λυτικών 1 ,354, όμ. ένυποθήκων9,5 I 4, διάφοροι τόκοι 3,7 12, 
προμήθειαι 10,215, ενοίκια 4,617, κέρδη άπό συμμέτοχά; 
51,892, μερίσματα διαφόρων μετοχών καϊ όμολογιών δήμο 
σίου και κέρδη διάφορα 295,476, τό όλον 498,132.- Χρέω- 
σις : έξοδα διαχειρίσεως δρ. 47,279, δικαστικά έξοδα τά άπο- 
σβενύμενα 10,000, έξοδα διευθΰνοντος συμβούλου παρελθόν
τος έτους 10,000. τόκοι εντόκων καταθέσεων 45,325, φόροι 
τοΰ 1887 οικοδομών 1209, φόρος έπιτηδεύματος 2,500, απο
σβέσεις καθυστερήσεων 19,647, όμ. δανείων έπι ένεχύρφ 
3,318, όμ. δανείων ένυποθήκων 30,299, όμ. διαλυθέντων 

ύποκαταστημάτων 1 1,646, όμ μετοχών Πανελληνίου Άτμο- 
πλοϊκής Έταιρίας 14,760,όμ. ζημίαι έκ πωλήσεωςκτημάτων 
30,259, κρατήσεις άπέναντι έπισφαλών απαιτήσεων 50,000, 
δικαίωμα κυκλοφορίας μετοχών τραπέζης έν Παρισίοις 7,836, 
πρός διανομήν είς τοϋ; μετόχους 2 1 4,000,τό όλον δρ. 498,132

Έκ τοΰ διανεμητέου τοΐς μετόχοις ποσοϋ άφαιροΰνται δρ. 
10,000 διά φόρον πρός 5 τοΐς ο/ο έπί τών καθαρών κερδών 
και 4,009 διά φόρον χαρτοσήμου, ώστε άπομένουσι πρός δια
νομήν δρ. *00,000,  έξ ών παράγεται μέρισμα πρός 5 δρ. κατά 

μετοχήν έπι τών 40,000 τοιούτων. Α.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Εκ τοΰ δημοσιευθέντος γενικού ισολογισμού τής Τραπέζης 
Βιομηχανικής ΙΙίστεως προκύπτει ή έπομένη κατάστασις αύ
τής κατά τήν α' έξαμηνίαν τοΰ έτους 1888, όντος I 5ου τής 
ΰπάρξεώς της :

Επργητικόν.— α') Ταμεΐον δρ. 1,658,550, β') συμμε-
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το/ή εϊς τό έκ φράγκων 24 έκατομ. δάνειον κυβερνήσεως 
78,625, γ') όμ. είς τό έκ φρ. 10.2 έκατομ. δάνειον κυβερνή
σεως 531,250, δ') λαχειοφόροι όμολογίαι Εθνικής Τραπέζης 
234,7 I 0, e') κτήματα τραπέζης 1,1 66,420, σ') μετοχαί δια
φόρων έταιριών 2,939,9 I 1, ζ') προεξοφλήσεις 1,211,613, 
η') καθυστερήσεις προεξοφλήσευιν 145,783, θ') έξοδα έγκα
ταστάσεως 16,700, ι') δάνεια έπι ένεχύρφ τίτλων και έπι 
υποθήκη 3,560,326, ια') ανοικτοί λ μοί έπϊ ένεχύρφ τίτλων 
κα’ι έπϊ ύποθήκη 1,916,828, ιβ ) διάφοροι λ/μοϊ 707,246, 
έπισφαλεϊς απαιτήσεις 998,894, τό όλον δρ. 15,166,860.

Παθητικό»'. — ?-'} Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 19,000,000. 
β') κρατήσεις πρός άπόσβεσιν έπισφαλών άπαιτήσεων 390,000, 
γ') έντοκοι καταθέσεις 3,485,366, δ) άτοκοι καταθέσεις 
207,519, ε') λ/μοϊ έξωτερικιι 814,613, σ') προεξοφλήματα 
εις νέον8,631, ζ') μερίσματα παρελθουσών έξαμηνιών 10,729, 
η')μέρισμα παρούσης έξαμηνίας 250,000, όλονδρ. 15,166,860.

Κέρδη καί ζημίαι. — Πίστωσις : ύπόλοιπον παρελθούση' 
έξαμηνίας δρ. 4,245, τόκοι δανείων 106,374, όμ. ανοικτών 

λ/μών 65,437,δμ. διαφόρων λ μών8,590,δμ συμμετοχής τοΰ 
έκ φρ. 10. 2 έκατομ. δανείου κυβερνήσεως 1 5,937, μερίσματα 
μετοχών διαφόρων έταιριών 34,933, προεξοφλήματα 56,800, 
προμήθειαι 18,030, διάφορα κέρδη 75,176, διάφορά συναλ
λάγματος 44,797, ένοίκια κτημάτων 23,94 I, διάφορα έκ 
τών άποσβεσθέντων παρελθούσης έξαμηνίας 17,579, όλον δρ. 
471,844. — Χρέωσι; : μισθοί προσωπικού δρ. 27,840. άμοι- 
βαϊ συμβούλων, ένοίκιον καταστήματος καϊ διάφορα έξοδα 
καταστήματος 15,252, φόρος έπιτηδεύματος έξαμηνίας 2,501. 
δικαστικά έξοδα 2,000, τόκοι έντοκων καταθέσεων 67,760, 
αποσβέσεις έκ τής άξίας καταστήματος τραπέζης 10,161, όμ. 
έκ τών μετοχών Ίσθμοΰ Κορίνθου 14,622, όμ. έκ διάφορων 

13,236, κρατήσεις πρός άπόσβεσιν έπισφαλών απαιτήσεων 
60,000, διανομή πρός τους μετόχους 272,500, τό όλυν δρ 

471,844.
Άφαιρουμένων δρ. 12,500 διά φόρον καί 10,000 διά χαρ

τόσημου τοκομεοιδίων, τό πράγματι διανεμητέον ποσόν περιο-
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ρίζεται βΐς δρ. 250,000, όπερ έπί 100,000 μβτβχών άνχλογεϊ 
πρό; δρ. 2.50 καθ’ ίκάστην. Α.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΓ

Εκ τοϋ δημοσιευθέντο; γενικού ισολογισμού τή; Έταιρία; 
Μεταλλουργείων Λαυρίου προκύπτει ή επομένη κατάστασις 
αύτής κατά τήν ά έξαμηνίαν τοϋ έτους 1888 :

Εντργητικόν— χ') Κτήσεις έν Λαυρίφ δρ. 6,605,716, 
έν αΐς διά δρ. 171,410 τό μεταλλείου «Νικίας», β') μεταλ

λεία έν Μικρφ Ασία 1,240,000, γ') μεταλλεϊον «Λαυριωτι- 
κό; Όλυμπος» 331 ,356,δ') συμμετοχή εις μεταλλέΐα «Ίσβό- 
ρου» έν Μακεδονία 35,437, ε') άτμόπλοιον «Νικίας» 10,000, 
τ') άκίνητα 2,618,465, ζ) μηχαναί καί έργαλεϊα 283,461, 
η) ζώα 3 7 ,011, θ') έπιπλα τού γραφείου Αθηνών καί τής 
διευθυνσεως Εργαστηρίων 4,835, ι ) μετο/ή σιδηροδρόμων ’Ατ
τικής 5,400,000, ια') λ.σμός μεταλλείων Μικρά; ’Ασίας 
688,328,ιβ') όμ. μεταλλείουΆαυριωτικοΰΌλυμπου»59,856, 
ιγ ) γενική αποθήκη υλικού 207,513, ιδ ) άποθήκη μηχα
νουργείου 153,678, ιε) όμ. μεγάλου πλυντηρίου 81,006, 
ισ') όμ. σιδηρουργείου καί ξυλουργείου 22,936, ιζ') όμ. με
ταλλείου «Νικίου» 2,179, ιη') όμ. καυσίμων ύλών 3,345, 
ιθ') γαιάνθρακες καθ’ οδόν 38,392, κ') μόλυβδος παρά John 

Carr C 791,317, κα') άποθήκη μολύβδου 218,553, κβ') 
όμ. πρώτων ύλών 631,415, κγ') όμ. συλλιπασμάτων 13,680, 
κδ") φαρμακεϊον 19,628, κε') όφειλέται διάφοροι 136,584, 
κσ')ύλικά διάφορα καθ’ όδόν 43,423, κζ') ειδικόν ταμεϊον ’Ερ
γαστηρίων 54,913, κη ) ταμεϊον Αθηνών 1 1 9,0 I 7, τό δλον 
δρ. 19,852,058.

Παθητικόν. — α') Κεφάλαιον κατατεθέν δρ. 14,000,000, 
β') χρεωλυτικόν δάνειον Δ. Κατινάκη 1,705,029. γ') άπλουν 
δάνειον θ.Κατινάκη 1,008,000, δ ) τόκος δανείων Κατινάκη 
38,579. c)Ghn Mills Currie C" 497,087, ς ) H. Borner
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C’ 139,825, ζ') John Car C° 533,886, η') άνοικτοί λ/σμοί 
εργατών 157,166, θ’) ταμεϊον αύτοβοηθειας 122,777. ι') 
πιστωταΐ διάφοροι 675,736, ια') Τράπεζα Βιομηχανικής ΓΙί- 
στεως 43,056, ιβ') έπιταγαί Εργαστηρίων 2,354, ιγ ) μερί
σματα παρελθουσών έζαμηνιών 189,750, ιδ') έταιρία σιδηρο
δρόμων ’Αττικής 82,264, ιε') φόροι δημοσίου 47,585, ιτ') 
μέρισμα α' τοϋ 1888 έξαμηνίας 600,000 ιζ' ύπόλοιπον είς 

νέον 8,957, τό όλον δρ. 19,852,058.
ΛΓ/ρδη καί ζημίαι. — Πίστωσις : ύπόλοιπον παρελθουσης 

εξαμηνία; δρ. 17,032, προμήθειαι ναύλων 4,θ92, διάφορα 
κέρδη 36,112, ένοίκια άκινήτων 42,050, διαφορά συναλλα
γή; 553,97 7, καθαρόν προϊόν μολύβδου 443,359 (’), 8μ. 
μεταλλείου «Νικίου» 103,599, ομ. σιδηροδρόμων Αττική; 
57,900 τό δλον δρ. 1,258,123. —Χρέωσις : Αμοιβή συμ
βουλίου, αντιμισθία γενικού διευθυντοϋ, προσωπικού γραφείου 
Αθηνών, έξοδα γραφείου, φόροι οικοδομών καί επιτηδευμάτων 
καί δαπάνα·, διάφοροι δρ.72,649, δικαστικαί δαπάναι 13,064. 

αποσβέσεις κτήσεων έν Λαυρίφ 130,010, όμ. μεταλλείου 
Σουνίου 3,413, όμ. Λεγραινών 3,373, όμ. μεταλλείων ίν 
Μικρά ’Ασία 125,492. διά φθοράν άκινήτων 70,0'10, όμ 
μηχανών και έργαλείων 70,000, όμ. ζώων 5,000, τοκοι 
διάφοροι 11,643, όμ. δανείων Κατινάκη 90.943, άμοιβή

1| Παραχθείς μόλυβδο; καθ’ ίλην τήν ίξαμηνίαν 5.171,672 χιλιό
γραμμα, άξίας δραχ. 2,351,057, ήτοι πωληθείς μέχρι 30 Ιουνίου :.έ. 
2,833,872 χιλιόγ. αντί δραχ. 1,341.186,καθ’ όδόν παρά John Carr 
C° 1,801,198 χιλιόγ. άξίας δρ. 791,317 καί έν τή άποθήκη 536,602 
γιλιόγ. άξίας δρ. 218.553. Πρός παραγωγήν αύτοΰ ίδαπανήθησαν δρ. 
1.907,697,ήτοι είςέκκαμινευθείσας πρώτα; ύλας (65,228,976 χιλιόγ.: 
1.040,570, είς καυσίμους Ολας (11,439,610 χιλιόγ.) 348,830, είς 
διάφορα υλικά 30,106, διάφορα έξοδα 5,234, ήμερομίσθια έργατών 
253,020, μηχανουργείου 52,883. οίκοδομαί 36,321 ,'σταΰλοι 70.025, 
σιδηρουργείου κα’. ξυλουργείου 4,012, σιδηρόδρομος Καμάρίζης 8,028. 
άποδοχαί ύπαλλήλων 26,106, έφορείας εργασία·. 9.818, όδοσυντήρη- 
σις 7,988, νοσοκομείου 1 1,626, φάρμακα είς ύπαλλ ήλους κα’ι έργά- 
τα; 2,829-"Ωστε τό καθαρόν προϊόν τή; πχραγωγή; τοϋ μολύβδου 

άνίρχεται είς δρ. 443,359.
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ύπαλλήλων 6,000, μέρισμα τής α' τοΰ 1888 έξαμηνίας 6θΟ, 
000, υπόλοιπον είς νέον 8,957,φόρος 47,585(* ), τό δλον δρ. 
1,258,123.

Τό κατά μετοχήν έν τή α' έξαμηνίφ τοΰ 1888 διανεμό- 
μενον μέρισμα άναβαίνει είς 6 δρ. Ιδού πώς όμιλεΐ ή γλώσσα 

τών μερισμάτων : Τφ 1873 δρ. 8, τφ 1874 και 1875 δρ. 
9. 80, τώ 1876 α έξαμ. 6, β' έξαμ. 5, τώ 1877 α' 5, 
β' 3.50, τφ 1878 α' καΐ β' 3.50, τφ 1879 α' 3, β'4.50, 
τώ 1880 α 4.5ο- β' 4.50, τώ 1881 α' 5, β' 7, τφ 1882 
α 7, β' 7, τφ 1883 α' 5.50, β' 3.75, τώ 1884 α' 3, τφ 
1884 β', 1885 α' καΐ β', και 1886 α' 4, τφ 1886 β' 5, τώ 

1887 α' 5, β' 6, τω 1888 α' 6. Η κρισιμωτέρα περίοδος 
συμπίπτει άπό 1 Ιουλίου 1884 μέχρι 30 ’Ιουνίου 1886. Τά 
ίκτοτε μερίσμ.ατα δεικνυουσιν άλλας τάσεις. Α.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΩΝ

Έκ τοϋ δημοσιευθέντος γενικοΰ ισολογισμού τής Έταιρίας 

τής Διαχειρίσεως τών Μονοπωλείων,προκύπτει ή έπομένη κα- 
τάστασις αύτής κατά τήν α' έξαμηνίαν 1888 (15 ίανουαρίου 
έως 30 ίουνίου) :

Έτιργητιχόν. —α ) Κεφάλαιον απαιτητόν δρ. 7,500,000, 
β') χρεόγραφα έλληνικά τοΰ 1881 καΐ 1887 τών 5 καΐ 4 

τοΐς ο/ο 2,442,419, γ ) όφείλόμενα έν τφ έξωτερικφ 24 ,023, 
δ') δμ. έν τφ έσωτερικφ 1,091,015, ε') διάφοροι λ/μοΐ δη
μοσίου 1,341,523, σ') διαχειρισταιάποθηκών 1 ,064,281, ζ') 
είδη μονοπωλείων καθ’ όδόν 109,546, η') έξοδα έγκαταστά-

(I) Έκ τοΰ καθαρού κατά τήν χ’ εξαμηνίαν τού 1888 προϊόντος τοϋ 
μολΰβδου δρ. 443,359 χφχιροΰντχι διά δχπάνχς διαφόρους 367,501(;'ι 
καί έπΐ τοΰ υπολοίπου δρ. 75,857 ύπολογιζεται ό επί τού καθαρού 
προϊόντος φόρος τών 10 τοΐς ·/„ δρ. 7,585, εις τάς οποίας προστίθενται 
30.000 φόρος πρόσθετος 5 τοΐς β/0 έπί τοΰ διανεμητέου μερίσματος τών 
1)00,000 δρ. καί 10,000 φόρος χαρτοσήμου.

σεως 17,083, θ') ταμεΐον 353,169, τό δλον δρ. 13,943,063. 
Παθητικόν. — α') Κεφάλαιον έταιοικδν δρ. 10,000,00(1, 

β') κεφάλαιον άποθεματικόν 5,637, γ') πιστώσεις έν τώ έξω- 
τερικω 288,679, δ') δμ. έν τφ έσωτερικφ 317,952, ε')διά- 

φοροι λ/μοΐ δημοσίου 2,747,816, σ) καταθέσεις είς λ/μόν 
έθνικοϋ δανείου τών 135 έκατομ. 275,107, ζ') άσφάλειαι 
κατά θαλασσίων κινδύνων 8,998, η ) λ/μοΐ συναλλαγμάτων 
μετά τοϋ έξωτερικοϋ 80,820, θ') κέρδη καΐ ζημίαι 17,991, 
ι') μέρισμα διά τήν α' τοΰ 1888 έξαμηνίαν 2011.000, τό δλον 

δρ. 13,943,063.
Κίρίη χαί ζημίαι.— Πίστωσις : τόκοι χρεωγράφων καΐ έξω- 

τερικών λ/σμών δρ. 89,775, άποζημιώσεις καΐ άμοιβαΐ έπΐ 
τών πωληθέντων ειδών τών Μονοπωλείων 384,815, λ/μοΐ 
συναλλαγής μετά τοϋ έξωτερικοϋ 34,826,τδ δλον δρ. 509,416. 
— Χρέωσις : έξοδα ειδών μονοπωλείων δρ. 141.482, άμοιβαΐ 

διαχειριστών αποθηκών, μισθοί καΐ άμοιβαΐ προσωπικού κεν
τρικής διευθύνσεως και έπιτηρητών 119,099, δαπάναι μετα
φοράς -/ρημάτων 2,083, άσφάλιστρα κατά Θαλασσίων κινδύ
νων 9,427, άπόσβεσις έξόδων έγκαταστάσεως 1,898, διάφο
ροι τόκοι 520, καθαρά κέρδη 234,903, τό δλον δρ. 509,416.

Έκ τών άνωτέρω καθαρών κερδών άφαιροΰνται δρ. 5,637 

διά τό άποθεματικόν κεφάλαιον, 11,274 ποσοστά άνήκοντα 
τώ διοικητικό» συμβουλίω καΐ 17,991 υπόλοιπον είς νέον. Μέ- 
νουσι δέ ούτω δρ. 200,000 πρός διανομήν είς τούς μετόχους, 
ήτοι 104,167 λόγω τακτικού μερίσματος προς 5 τοΐς ο/ο έπΐ 
τοΰ καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (διά 8 μήνας άπδ 
τής καταθέσεώς του) και 95,833 λόγω έκτάκτου μ,ερίσματος 

πρδς 85 τοΐς ο/ο έπΐ τοϋ μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ τακτικού 
μερίσματος υπολοίπου τών καθαρών κερδών. Άμφότερα τά με
ρίσματα ταΰτα παρέχουσιν είς έκάστην μετοχήν δρ. 8.10.

Α.
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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο δημοσιευθεΐς γενικός ισολογισμός τής έταιρίας τοΰ άπ’ 
Αθηνών είς ΙΙειραιά σιδηροδρόμου παριστ^ την κατάστασιν 

αυτής ώς έξης κατά την α έξαμηνίαν τοΰ 1888 :
'Εντργ-ητικόν.— α') ’Αξία σιδηροδρόμου δρ. 4,977,724. 

ήτοι υπόλοιπον πρώτης άγορας 2,881,534, οίκοδομαϊ και έργα 
διάφορα 943,077, γραμμή 340,180, άτμομηχαναι 440,000, 
άμαξαι 255,119, εργαλεία 117,812, β') ιπποσιδηρόδρομος 
Πειραιώς 122,338, γ') υλικά δι’ έπισκευάς 146,185, γ) 
υλικά διάφορα 78,286, δ) παλαιόν υλικόν 8,330, ε') έξοδα 

έγκαταστάσεως 7,784, ς·') χρεόγραφα 84,949, ζ') εκκρε
μείς λ/σμοϊ 31,836, η'; λεωφορεία 8,827, 6') μένοντα πρός 
άπόσβεσιν δίκης 38.800, ι') τρεχούμενος λ/σμδς Βιομηχανι
κής Τραπέζης 44,657, ια’ ταμεΐον 23,347, τό όλον δραχ. 
5,573, 067.

Παθητικόν. — α ) Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 5,000,000, 
β') άποΟεματικόν κεφάλαιον 123,151, όμ- έκτακτον 20,000, 
δ’) κρατήσεις πρός άντικατάστασιν κινητού ύλικοΰ 69,805, ε') 
μερίσματα παρελθουσών έξαμηνιών μήπω ζητηθέντα 7,847, σ') 
εξωτερικοί λ/σμοΐ 79,206, ζ') κέρδος πρός διανομήν 272,300, 
η') ύπόλοιπον εϊς νέον 756, τό όλον δρ. 5,573,067.

Κόρόη καί ζημίαι. — ΙΙίστωσις : έπιβάται δρ. 391 ,780, 
άποσκευαι 2,435, κλάδος Φαλήρου 84,095, ένοίκιον Φαλή
ρου 12,500, έκμετάλλευσις ΐπποσιδηροδρόμου Πειραιώς 3,400, 
εισπράξεις ένοικίων δύο καφφενείων 4,560, μεταφορά έμπο- 

ρευμάτων 133, διάφορα 36, παλαιόν ύλικόν 37, κράτησις 

έκτακτου άποθεματικοΰ 5,000, κράτησις παλαιοΰ ύλικοΰ 16, 
τό όλον δο. 503,994. — Χρέωσις : έξοδα έκμεταλλεύσεως δρ. 
104,489 (ήτοι διαχειρίσεως 60,303, εργοστασίου καϊ γραμ
μής 32,267, Φαλήρου 11,919), έξοδα δικαστικά 3,183, κα- 
τανάλωσις γαιανθράκων κλπ. 32,632, υλικά πρός συντήρη- 
σιν άτμαμαξών αμαξών γραμμής 30,590, κράτησις άποθεμα- 

τικοΰ 3,000, όμ. τόκου άποθεματικοΰ μή διατεθέντος 920, 
όμ. πρδς άντικατάστασιν κινητού ύλικοΰ 30,000, άπόσβεσις 
ΐπποσιδηροδρόμου Πειραιώς 4,677, όμ. δίκης 5,000, όμ. έξό
δων έγκαταστάσεως κλπ. 2,549, έπισκευαΐ οικοδομών κλπ. 
10,676, τόκοι τρεχουμένων 3,218, κέρδος πρδς διανομ-ήν 
272,300, υπόλοιπον είς νέον 756, τδ όλον δρ. 503,994.

Έκ τοΰ πρδς διανομήν κέρδους τών δρ. 272,300 άφαι- 
ροΰνται 12,375 διά φόρον πρδς 5 τοΐς ο/ο, 5,000 διά χαρ
τόσημου 20 λεπτά κατά μέρισμα, 4,950 διά ποσοστά διοι
κητικού συμβουλίου πρδς 2 τοΐς ο/ο κα'ι 2,475 διά ποσοστά 

ύπαλλήλων πρδς 1 τοΐς ο/ο, άμφότερα κατά τδ άρθρ. 38 τοΰ 
καταστατικού. Έπομένως άπομένουσι πρδς πραγματικήν «ς 
τάς 25,000 μετοχάς διανομήν δρ. 247,500, ήτοι δρ. 9.20 

κατά μετοχήν. Α.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΠΕ1ΡΑΙΩΣ-ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο δημοσιευθεΐς ισολογισμός τής έταιρίας τών σιδηροδρόμων 

Πειραιώς-Άθηνών-Πελοποννήσου παριστά τήν κατάστασιν 
αύτής ώς έξής κατά τήν α' έξαμηνίαν τοΰ 1888 :

Εντργητικόν. — α') ’Αξία σιδηροδρόμου δρ. 33,167,756, 
β’) έξοδα έγκαταστάσεως 440,974, γ') 4,964 μετοχαί τοΰ 
σιδηροδρόμου πρδς δρ. 186 728/(qqq άνήκουσαι αύτή 926,919, 
δ') Γενική Πιστωτική Τράπεζα 246,766, ε') υίοι Ροδοκανάκη 
Σ*  2,549, ς·') καθυστεροΰντες μέτοχοι 51,957, ζ') χρεώσαι 
διάφοροι 59,207, η') έκτακτα έργα έκτελεσθέντα 74,085, 
θ') άποθήκη Πειραιώς 157,935, ι') όμ. εντύπων ύλικών κλπ. 
24,693, ια ) άσφάλιστρα σιδηροδρόμου 11,429, ιβ') ταμεΐον 
58,205, τδ όλον δρ. 35,222,481.

Παθητικόν.— α) Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 25,300,000, 
β') δάνειον διαχειρίσεως 977,132, γ') δάνειον R. Raphael Sou 
5,721,580 (άρχικώς 286,000 λίρ. στερλ. άποσβεστέον εϊς 
66 έξαμηνίας διά 10,010 λ. στ. καθ’ έξαμηνίαν είς τόκους
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καΐ χρεωλύσιον, μέχρι 30 ίουνίου έ. έ άποσβεσθέν κατά 8,208 
λ. στ.), δζ) άποθεματικόν διά συναλλαγματικής διαφοράς 
712,233, ε') δάνειον Εθνικής Τραπέζης 1,781,685, τ') πι- 
στωταΐ διάφοροι 95,948, ζ') δφειλή εϊς R. Raphael and Son 

τόκοι και χρεωλύσιον δανείου των 87,934, η') όμ. εϊς Εθνι
κήν Τράπεζαν τόκοι καΐ χρεωλύσιον δανείου της 72,000, θ') 
ταμεΐον αΰτοβοηθείας 23,493, ι) τελεσθησόμενα έργα, υπό
λοιπον έκχωρηθέντων ύπό τής έργολαβίας 28,136, ια) έκ- 
κοεμεΤς λ/σμοΐ εϊς έξοδα ίουνίου έ. ε καί τόκος δανείου R Ra 
phael and Son 1 09,517,ιβ') κέρδη τοΰ 1887 έτους 215,727, 
ιγ') δμ. τήςα' τοΰ 1888 έξαμηνίας 97,092, τδ όλον δραχ. 
35,222,481.

Κίρδη χαί ζημίαι. — Πίστωσις : ύπόλοιπον κερδών τοΰ 
1887 έτους δρ. 215,727, κέρδη διάφορα 22, ένοίκια καφε
νείων 5,908, εισπράξεις α' τοΰ 1888 έξαμηνίας 1,067,356, 
τδ δλον δρ. 1,289,014. — Χρέωσις : φόρος 5 τοΐς ο/ο έπι 
εισιτηρίων έπιβατών δρ. 42,255, πρακτορειδν Άθηνών-Κοοίν- 
θου-Πατρών έ πιχορήγησις διά μεταφοράν εμπορευμάτων 

1 ,058, προμήθεια Άτμοπλοϊκής, πρακτορείων έπι ναύλων 
εμπορευμάτων και έπιστροφή έπΐ πλέον ναύλων 14,585, 
άσφάλιστρα σιδηροδρόμου 1 ,344, διεύθυνσις καί κεντρικαΐ 
ύπηρεσίαι 64,512, κίνησις καΐ έμπορεύματα, σταθμοί καΐ 
άμαξοστοιχίαι 140,429, υλικόν κινητόν καί έργοστάσιον 
263,072, γραμμή καΐ οίκοδομαί, συντήρησε; καΐ έπιτήρησις 

212,723, συντήρησις τηλεγραφικής γραμμής 3,970, τόκοι 
δανείου Εθνικής Τραπέζης καΐ άνταπόκρισις έξωτερικοϋ μέ
χρι 30 ίουνίου έ. έ. 59,894, τόκοι δανείου R. Raphael and 
Son α' έξαμηνίας έ. έ. 172,346, κέρδη μεταφερόμενα εϊς 
νέον 312.819, τό όλον δρ. 1,289,014.

Α.


