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ΗΘΙΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ 
ΕΠ0Ψ12.

Ή Ιδέα τοϋ Θουκιδίδου, δτι ή έναρετωτέρα γονή είναι 
ή περί ής όμιλοΰσιν όλιγώτερον, δέν ανήκει είς όλας τάς 
έποχάς. "Οσο/ προχωρεί ό τών κοινωνιών βίος, τόσον ή 
γυνή, έξερχομένη τής άρχαίας οικογενειακές στέγης,απο
βλέπει εις γενικώτερον ορίζοντα. ’Ανεξαρτήτως τοϋ πνευ
ματικού συναγωνισμού αύτής πρός τό ανδρικόν φύ- 
λον, όστις όσημέραι ευρύνεται, ό περί τής ζωής αγών 
καλέ? πλειότερον τήν γυναίκα εις τήν ύλικήν τής βιομη
χανίας εργασίαν. Άλλ’ έντός αύτής απειλείται ύπό το- 
σούτων κινδύνων, όσους μαρτυροΰσίν αί μεγάλαι τών πυ
κνών πληθυσμών καταστροφαι είς ηθικήν, υγείαν καϊ οι
κογένειαν.

Δέν βραδύνει εντεύθεν νά αισθανθή τά άποτελέσματα 
ή μεγάλη άρχή τοΰ πολλαπλασιασμού τοϋ άνθρωτίνου 
γένους, διότι όσον συντρίβονται τά φυτώρια αύτοϋ (οικο
γενειακή γυνή), τόσον καίήάνθρωποπαραγωγήέλαττοϋται. 
Τοιουτοτρόπως μετά τούς Καρχηδονίακούς πολέμους έ- 
πολλαπλασιάσθησαν αί έρωμέναι καί αί παλλακίδες, ηΰ- 
ξήνθη ή άγαμία καί ήρχισε νά πίπτη ό Ρωμαϊκός πλη
θυσμός. ’Ανάλογα φαινόμενα άπαντώνται καί έν τω νύν 
1'αλλικφ πληθυσμφ, προεξάρχοντος τοΰ ΙΙαρισινοΰ πα
ραδείγματος, έκ τοΰ οποίου οι έν ’Αλσατία έργάται έσχη- 
μάτισαν τό γερμανικόν ρήμα partsieren.

Έν γένει ή πρώτη ώθεσις δίδεται έκ τής ατμόσφαιρας
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τών βιομηχανικών καταστημάτων, έν τοΐς όποίοις πολλά
κις ή συμβίωσις τών γενών αποτελεί όλισθηρότατον κα
νόνα. Αί ώραι τής έξόδου τών γυναικών έζ τών έργοστα- 
σ:ων είναι έπικυνουνωοεσταται. ’Αρκεί δε πρός αύτάς νά 
συνουάση τις τήν πτωχείαν, τήν παιδικήν απειρίαν καί τήν 
οικογενειακήν έγζατάλειψιν, ϊνα έκτιμήση τά πικρά άπο
τελέσματα. Κατά τόν Κ. W'fllerme άπό τοΰ 4'2 έτους τής 
ηλικίας αί άτυχεΐς τοϋ εργοστασίου κόρα' προσφέρουσιυ 
έν Reims τό σώμα των είς τήν ασέλγειαν. 'Απανταχού 
τό άρμα τής βιομηχανίας συντρίβει ύπό τούς μηχανικούς 
τροχούς του τήν γυναικείαν υπαρξιν.

ΊποΟέτω ότι τό ρεύμα τής καταστροφής είναι βιαιότε- 
ρον, καθ’ όσον ή πολιτεία δέν φροντίζει περί τών άναγ- 
καιων φραγμών. Ούτως ή διευκόλυνσις καί ή διάδοσις τών 
μεθόδων τής κατ’ οΐκον γυναικείας έργασίας, ήτις είναι 
τό άντίρροπον όλων τών ατοπημάτων τής έν τοΐς έργο- 
στασιοις, άνήνει είς τήν οικονομικήν μάλλον έποψιν τής 
πολιτικής καθόλου μηχανής. Άλλ’ ύπάρχουσι καί άλλα 
θέματα, περί τά όποια ή μηχανή αύτη δύναται άποτελε- 
σματικώς νά λειτουργήση. ’Εννοώ άπασαν τήν άστυνο- 
μιζήν τής κοινωνίας αρμονίαν, περί τήν αποτροπήν καί 
τόν περιορισμόν τών ηθικών σκανδάλων ζαΐ περί τήν δια- 
φωτισιν τών σζανοαλιζομένων.

Διότι έν γένει τά παραδείγματα τής αίσχρότητος είναι 
όπως τά μιάσματα τών έπιδημιών. "Οσον κινούνται ύπό 
τών άνεμων τών πόλεων, τόσον διαδίδονται μεταξύ τών 
κατοιζούντων έν αύταϊς. 'Π διάδοσις δεν είναι προσόν 
μόνον τών σωματικών έπιδημιών χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως 
καί τάς ήθιζάς έπιδημίας. Μεταφυτεύσατε έζ τής έν τή 
Δύσει έζδεδιητημένης ζωής διαζοσίας γυναίκας έν Άθή
ναις, καί έπειτα συζητήσατε περί οικογενειακής αποκα
ταστάσεις, περί άγνότητος, πρός τήν έν τή πρώτη καί 
δευτέρα νεότητι ηλικίαν τών παθών.

Ιϊρός τοιαύτας μεταφυτευτείς έκάστη χώοα έχει τό 

δικαίωμα τής άντιστάσεως. Τά δέ έμπόδια, τά όποια δι
δάσκει ή διοικητική φρόνησις, εΐναι ανάλογα πρός έκεϊνα, 
τά όποια ή αύτή πείρα λαμβάνει κατά τής έν τώ τόπω ει
σαγωγής νοσηρών φυτών καί νοσηρών ζώων μιασματικής 
ιδιοφυίας. Μεταξύ τών διαφόρων τρόπων, τούς οποίους δύ
ναται έπί τοΰ προκειμένου νά θέση είς ένέργειάν ή πολι
τεία είς ύπεράσπισιν έαυτής, ό νομικός δέν εΐναι ό ήκι
στα πρακτικός. Είς αύτόν ανήκει, άπό νεωτέρων τινων 
συμπτωμάτων τής καταναλωτικής έν Άθήναις βιομηχα
νίας, τό επόμενον είσαγγελικόν μέτρον.

’AptO. 1071.

/7ρός τούς ε’>· τί) περιγερεία των έν Άθήναις ‘’Εφετών 
παρά Π.1ημμε.1ειού1χαις Κ. Κ. Εισαγγελείς.

Διενθύνων υμΐν τήν κατωτέρω πρός τόν έν Άθήναις ύ- 
μέτερον συνάδελφον παραγγελίαν, παρατηρώ ότι, έάν κατ’ 
αύτήν πρόκειται περί θέματος άναγομένου ιδίως είς τού 
πυκνούς πληθυσμούς, καθ’ όλου όμως είπειν, ό σκοπό 
εΐναι ενδεικτικός πρός παν ό,τι άφορα τά κατά τής δη
μοσίας ηθικής έγκλήματα. 'Επομένως, καθόσον ανήκει έ
κάστω ύμών, παρακαλώ ινα έπιστήσητε τήν ήμετέραν προ
σοχήν είς τήν άπαΐτουμένην ενέργειαν.

Έν Άθήναις τή 14 Μαίου 1S77.
'Ο παρ’ Έοεταις Εισαγγελείς 

A. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.

Άριθ. 1029.

ΙΙρός τόν παρά τοΐς έν Άθήναις Πληριμελειοδίχαΐζ
Κ. Εισαγγελία.

Κατά τόν τελευταϊον χειμώνα συνέβη έν τή ’Αθηναϊ
κή βιομηχανία τροπή τις περί τήν γυναικείαν έργασίαν 
ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα τήν εΐσαγγελιζήν προσοχήν άπό 
διαφόρων ποινικών συμπτωμάτων.



196 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

1Dipt τά 15 ζυθοπωλεία έσχηματίσθησαν έν Άθήναις 
ύπό οργανισμόν νυχτερινής ύπηρεσίας νέων χαί, ώς έπί τό 
πλεΐστον, ξένων ή αμφιβόλου ηθικής γυναικών, έπί τώ 
σκοπώ τής οιά μέσου αύτών προσελχύσεως θαμώνων. Ώς 
λεπτομέρεια δύναται νά χρησιμεύστ, οτι έπί ένός τών ζυ
θοπωλείων τούτων άνεγινώσκετο πρό ολίγων εβδομάδων 
ή έπιγραφή «Δωμάτια διά παραγγελίαν.»

Ή βιομηχανική αΰτη τάσις άνεφάνη καί περαιτέρω έτι 
μέχρι τών ξενοδοχείων, διότι πρό ολίγων ήμερων ή διεύ- 
Ουνσις ένός τοιούτου έδημοσίευεν έν ταΐς έφημερίσιν, ότι 
«ύπηρετεΐται ύπό Κυριών, περιμένει δ’ έτι δύο Ούγγρί- 
δας.ί Δύναται νά προστεθή καί ή φήμη ότι ύπάρχουσιν 
έν Άθήναις ξενοδοχεία, έν οις κανονικώς δίδεται τόπος 
διαμονής είς γυναίκας διαγωγής έντελώς έπιληψίμου.

Βεβαίως ταιαΰται περιπτώσεις είναι ίκαναί δπως έγεί- 
ρωσιν έν τή ψυχή σοβαράν ύπόνοιαν περί δεινής καί άπό 
συστήματος, τρόπον τινά, προσβολής τής δημοσίας ηθι
κής. Έάν, καθόλου είπεϊν, ή έλευθέρα έργασία τής γυναι- 
κός είναι τώ όντι ίερώτατον τοΰ άνθρώπου δικαίωμα, δέν 
επεται έντεϋθεν ότι ή κατάχρησίς του είς ούδένα ύπόκεί- 
ται χαλινόν. Άπ’ εναντίας ό νομοθέτης έπρονόησε (άρθ. 
660 τοΰ ΙΤοινικοΰ νόμου), ότι «όσοι παρέχουσι πρός ά- 
σέλγειαν τόπον διατριβής, τήν ύποθάλπουσιν, ή 
συντελοΰσιν είς ταύτην διά προαγωγής ή διαπραγμα- 
τεύσεως, τιμωρούνται μέ κράτησιν τούλάχιστον τριών η
μερών ή μέ πρόστιμον τούλάχιστον δέκα πέντε δραχμών, 
καί έάν μετέρχωνται τοϋτο ώς επιτήδευμα, χατά δευτέραν 
υποτροπήν ύποβάλλονται είς ιδιαιτέραν άστυνομικήν έπι- 
τήρησιν.— Είς ξενοδόχους, οΐτινες καταχρώνται,ή έν γ έ- 
νε ι συ γχω ρ ο ΰ σ ιν είς άλλο ν ν ά καταχ ρά ται τοϋ 
επιτηδεύματος των είς προαγωγίαν, λογίζεται αυτό τού
το τό επιτηδευμάτων ώς ιδιαιτέρα έπιβαρυντική αίτια.η 
Τό ουσιώδες λοιπόν είναι ή έξακρίβωσις κατά πόσον αί
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προμνησθεισαι περιπτώσεις καί αί πρός ταύτας σχετικοί 

περίκαλύ.ττουσι ποινικόν χαρακτήρα.
Τοιουτοτρόπως είς πρακτικήν κύρωσιν τής νομοθετί· 

κής προνοίας παρακαλώ ύμάς, Κ. Είσαγγελεΰ, όπως δια- 
τάξητε τόν έν ΆΟήναις Δημόσιον Κατήγορον, ινα κατά τό 
άρθρον 136 τής Ποινικής Δικονομίας προβή άνευ αναβο

λής είς συλλογήν τών προσηκουσών άποδείξεων, σχετι- 
κώς πρός τούς μεταξύ τών ένταΰθα ζυθοπωλών καί ξενο
δόχων παραβάντας τό άνωτέρω άρθροντοΰΠοινικοΰΝόμου, 
καταδιώξη αύτούς, άναλόγως τών πορισμάτων τής προα- 
νακρίσεως ταύτης, ένώπιον τοΰ ΙΙτασματοδιχ-ίου διά πά
σης δραστηριότατος, καί ύποβάλη ύμΐν τάς έπί τοΰ όλου 
ένεργείας του, τάς οποίας θέλετε μοί γνωστοποιήσει μετά 
τών περαιτέρω κρίσεων ύμών ώς πρός τήν αύστηράν καί 
συνεχή τής δικαστικής έξουσίας λειτουργίαν κατά τό 

προκείμενον θέμα.
Περιττόν νά σημειώσω ιδιαιτέρως τήν σημαντικότατα 

αύτοΰ."Οπως τά πονηρά φυτά πρέπει νά έκριζώνται έκ τοΰ 
άγροΰ, πριν ή διαδόσωσι τά σπέρματα αύτών, τοιουτοτρό- 
πος καί τά έγκληματιχά ήθη πρέπει διά τής Ισχύος τών 
νόμων νά εκβάλλω νται,πριν ή βαθέως ριζοβολήσωσιν. Τά 
αύατηρά ήθη τοΰ 'Ελληνισμού είναι προωρισμένα, ούχί 
όπως χρησίμεύσωσιν ώς έρμαιον είς τήν έκλελυμένην τοϋ 
ψευδούς πολιτισμού μερίδα, άλλ’ όπως άναβιβάσωσι τήν 
ύγια τοΰ άληθοΰς έκεΐ ένθα τό εθνικόν μέλλον απαιτεί καί 

ή λελογισμένη πολιτεία επιτάσσει.

’Εν Άθήναις τήν 12 Μαρτίου 1877.

‘Ο ~ιρ’ Έΐέταις Εΐσαγγε>.»ύς
A. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ 
ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ.

Τό ’Εμπορικόν ’Επιμελητήριο'» τής Τεργέστης έδημο- 
σίευσεν έσχάτως έκθεσιν περί τής εμπορικής κινήσεως τοΰ 
λιμένος αύτής άξίαν πολλοϋ διαφέροντος. Έν γένει κατά 
τήν τελευταίαν πενταετίαν 1872—76 τό όλον έξωτερι
κόν έμπόριον τής Τεργέστης άναβαίνει εις 254 έκατομ-' 
μύρια ολωρινίων κατά τό εύτυχέστερον έτος, καί κατα
βαίνει είς 230 έκατομ. φλωρ. κατά τό ήττον ευτυχές. 
’Εκ τής έπόψεως τής εισαγωγής ιδιαιτέρως, τό πρώτον 
έτος χαρακτηρίζεται ύπό 1 56 έκατομ. φλωρ. και τό 
δεύτερον ύπό 128 75. Έκ τής έπόψεως τής έξαγωγής είς 
τό πρώτον έτος λογίζονται 102 γ-j έκατομ. φλωρ. καί είς 
τό δεύτερον 98.

Τό τρίτον σχεδόν τών ποσών τούτων άνήκει είς τον 
κλάδον τοϋ άνατολικοΰ έμπορίου. Ύπό τόν τίτλον δέ 
τούτον εννοώ τά Ρωσσιχά παράλια τοΰ Εύξείνου Πόντου, 
τήν Ρουμουνιαν, τήν Τουρκίαν, τήν Αίγυπτον καίτήν ‘Ελ
λάδα. ’Ιδού πώς είς έκατομμύρια φλωρινίων διανέμονται
οί άριθμοί πρός έζάστην τών χωρών τούτων έν τή προ-
κείμενη πενταετία.

Α'. ΕΞΑΓΩΓΗ.
Χώραι 1872 1873 1874 1875 1876 ολον— — — — — _

Ρωσσικά παράλια μ λ 

Εύξ. Πόντου ° >" 7,6 7,4 4,0 70 31,1
Ρουμουνία 5,9 4,0 3,1 5,6 2,5 21,1
Τουρκία 24,9 19,4 16,1 18,9 19,2 98,5
Αίγυπτος 14,5 9,6 10,0 11,5 13,4 59,0
'Ελλάς 7,8 7,1 6,4 7,8 4,9 34,0

Όλον 58,1 47,7 43,0 44,8 47,1 243,7

Β'. ΕΞΑΓΩΓΗ.

"Ολον 34,4 33,2

Χώραι 1872 1873

ρωσσικά παράλια „
Εΰςείνου Πόντον ’ ’
Ρουμοίνία 0,3 0,5
Τουρκία 20,5 20,5
Αίγυπτος 5,6 6,3
•Ελλάς 6,1 4,9

1874 1875 187G δλον
— — —

0,6 0,6 0,7 4,8

1,0 0,9 0,5 3,2

17,1 18,8 17,4 94,9

5,7 6,3 5,5 29,4

6,1 5,2 6,0 28,3

30,5 31,8 30,1 160,6

Ή έκ τών άνωτέρω πινάκων δείκνυομένη έμπορική 
κατά τήν Τεργέστην σημασία τής Έλλαδος είναι τετάρ
τη έπί τής εισαγωγής καί τρίτη έπί τής έξαγωγής. Τά 
πρωτεία άμφοτέρωθεν άνήκουσίν είς τήν Ευρωπαϊκήν Τουρ
κίαν. Έν γένει ή'Ελλάς κατά τήν πενταετίαν 1872—76 
είσήγαγεν είς Τεργέστην διπλάσια τής Ρουμουνίας καί 
παρέλαβεν έκ Τεργέστης τετραπλάσια σχεδόν τών όσα 
έδέχθησαν όμοϋ τά Ρωσσικά παράλια τοΰ Εύξείνου Πόντου 

καί ή Ρουμουνία.
Βεβαίως έντεΰθεν δέν πρέπει νά λησμονηθή ή έτέρα δι- 

εύθυνσις του μεταξύ Γερμανίας καί ’Ανατολής έμπορικοΰ 
ρεύματος, ήτοιή διά τοΰ Δουνάβεως καί τής πέραν αύτοϋ 
σιδηροδρομίας. "Οπωςδήποτε ένδεικτική είναι ή προμνησθεΐ- 
σαπρός ημάς Οαλασσία μερίς αύτοϋ. Ίδοΰ πώς άναλύε- 

ται αϋτη άπό τών ’Ελληνικών τής έμπορική^ καταστατι
κής πηγών κατά τό γενικόν έμπόριον 1 874·. Εισαγωγή 
έκ τής Αύστρίαςείς τήν Ελλάδα 15 ‘0 έκατομ. δραχμών. 
—Έξαγωγή έκ τής 'Ελλάδος είς τήν Αύστρίαν 7 έ
κατομ. δρ. καίτήν Γερμανίαν 1 *—·—όλον εισαγωγής καί 
έξαγωγής όμοϋ 2ί· | έκοτομ. δρ. Σμγκρινομένη ή πρός 
τήν Γερμανίαν έν γένει ριά τής Τεργέστης εμπορική αϋτη 
κίνησις τής 'Ελλάδος πρός τάς κατά τά λοιπά τών έθνών 
κατέχει τήν τρίτην θέσιν.’ Προηγούνται μέν ή ’Αγγλία 
(85 έκατομ. δρ.) καί ή Τουρκία (29 j έκατομ.), έπεται 
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δέ ή Γαλλία (21 2-j έκατομ..) ή Ρωσσία (16 έκατομ.) χαί 

ή ’Ιταλία (8 έκατομ.) Ή Έλληνο-Γερμανική αύτη ί- 
ποψις τοΰ έμπορίου βεβαίως δέν πρέπει νά μείνη απαρα
τήρητος.

ΟΡΦΑΝΙΚΟΝ ΑΣΥΛΟΝ-

Κατά τό 1874 ώργανίαθη έν Michigan, πολιτεία τής 
Αμερικής, ίδρυμα τοϋ όποιου ή φιλανθρωπική καί διοι
κητική έννοιαεΐναι άξια ιδιαιτέρας προσοχής.Δυνατόν είπειν, 
ότι πρόκειται περί πρωτοτύπου έργου έξ έκείνων, τά όποια 
πολλάκις ό Νέος Κόσμος προσήνεγκεν εις τόν Παλαιόν.

Έκ τών ορφανών καί έγκαταλελειμένων παίδων συλέ- 
γονται έκάστοτε τά μή ύποπεσόντα εις ποινικήν τινα πα- 
ράβασιν, κατατασσόμενα δέ άνά τριάκοντα είς ιδιαιτέρας 
κλάσεις τίθενται ύπό τήν έπιτήρησιν καί τήν διεύθυνσιν 

γυναικός, τήν όποιαν διακρίνει ή εύφυία καί ή αύταπάρνη- 
σις. Ττοιουτοτρόπως τά άτυχή πλάσματα εύρίσκουσι τό 
πρώτον καταφύγιον τών μητρικών φροντίδων, ινα ύπό 
τήν σκέπην αύτών είσέλθωσιν είς τήν κανονικήν ζωήν, 
καί μή άπολεσθώσι έκ τοϋ ηθικού καί τοϋ υλικού κόσμου.

Άμέσως δέ άρχεται ή βιομηχανική έκπαίδευσις τών 
παιδιών τούτων, καί, καθόσον αύτη συμπληροϋται, τίθεται 
είς ένέργειάν ή πρός τοποθέτησιν των ώργανισμένη πα- 
τρωνεία, ήτις εΐναι δύο ειδών, διότι ή εΐναι έγκαταστημέ- 
νη έν ταΐς πόλεσιν, ή εΐναι μεταβατική άπό τόπου είς τό
πον, άναλόγως τοϋ επαγγέλματος είς δ άνήκουσι τά μέ
λη τής πατρωνείας. Παντ.αχόθεν έπιζητοϋνται τά έν τώ 

προκειμένω άσύλω καταρτιζόμενα ορφανά. Ύπάρχουσι δέ 
παραδείγματα καί πολλών κατ’ αύτά υιοθεσιών έν στεί- 
ραις οικογένειας.

Ή συντήρησις τοϋ όρφανιχοΟ ασύλου στηρίζεται έπί 
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τής μεγαλειτέρας οικονομίας. Εΐναι εύθυνοτέρα παντός 
άλλου καταστήματος συγγενούς. Τά οέ αναγκαία κεφά
λαια συγκροτεί ή κοινωνική φιλανθρωπία. Έν γένει ή δι- 
οίκησις τοϋ καθιδρύματος άνήκει είς ένα διευθυντήν συν- 
εργαζόμενον μετά έπιτροπής, τήν οποίαν διορίζει ή Κυβέρ- 
νησις. Οί καρποί τοϋ καθιδρύματος μαρτυροϋσι περί τής 
άξίας αύτοΰ. Κατά τήνδιετίαν 1874—75είσήλθον έν αύ· 
τώ 290 ορφανά, έκ τών όποιων διά τής μεσολαβήσεώςτσυ 

έτοποθετήθησαν 88 έν τή κοινωνία.
Ήδη ίσως ερώτηση αγεωγράφητος τις,όποια εΐναι ή πο

λιτεία αύτη, έν ή ώργανίσΟ/] τοιοΰτον άσυλον,όποϊονδένά
παντάται έν ταΐς περιφημοτάταις τών αύτοκρατοριών; Τό 

Michigan ανήκει είς τάς δυτικάς πολιτείας τής μεγάλης Δη
μοκρατίας τής Αμερικής, εΐναι έκτάσεως 56243QJ μιλιών 
χαί κατοικούμενον έν έτει 1850 ύπό 397,514 άνθρώπων, 
προεβιβάσθη κατά τό1860 είς 749,113 καί κατά τώ 1870 
είς 1,184,296.Ούτωςέν διαστήματι εικοσαετίας έτριπλασιά- 
σθη ό πληθυσμός αύτοΰ. "Εκαστος θέλει νά μάθη τό μυ
στήριον. Άς άνοίξωμεν μίαν θυρίδα αύτοΰ. Τό προκείμε- 
νον καθίδρυμα εΐναι άκριβώς ό όνυξ ές ού διακρίνεται ό 

λέων. ’Οφείλεται εις τόν γερουσιαστήν Jtandall. Έν Έλ
λάδι όμως ειχομεν γερουσιαστάς διά τούς υίούς καί ανε
ψιούς των. Ποΰ δέ καιρός διά τούς πολιτικούς ήμών έπί 
τόσον μικρά πράγματα ! 'Ιστορώ· δέν κατηγορώ. Ή δε- 

ίδέα μαρτυρεί περί τοϋ έν Michigan βαθμού τής συνερ
γασίας είς τήν προαγωγήν τής κοινής ύποθέσεως.

ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 1111 ΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Ή άναλόγως πρός τάς οικονομικός έκάστου δυνάμεις 
έπιβολή τοϋ φόρου άπο τελεί τήν Οεμελιωδεστάτην τή: 
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φορολογίας βάσιν. Τό μίσθωμα τής κατοίκουμένης οι
κίας έθεωρήθη ώς ασφαλής, κατά τό μάλλον ή ήττον, έν- 
οειξις τοϋ βαθμού τής εύπορίας τοϋ φορολογούμενου. 
Έν τούτοις πολλάζις ή ματαιότης καϊ άλλαι άνάγκαι τών 
μελών τής μέσης τάξεως καθιστώσι βαρύτερου τό μέρος 
τοϋτο τών καταναλώσεων των. Έπρεπεν ή φορολογική 
πολιτική νά άποβλέψη καί είς άλλα δείγματα τής πραγ

ματικής εύπορίας. Μεταξύ άλλων ή άπόλαυσις τής ιπ
πασίας καί τής άμαξηλασίας, κατά πάντα λόγον, δύναται 
νά θεωρηθή ώς προέχον συστατικόν,

Άπό τής έννοιας ταύτης πολλαχοΰ οί πρός ιδιαιτέραν 
ιππασίαν καί άμαξηλασίαν προωρισμένοι ίπποι, καθώς καί 
αί ίδιαίτεραι άμαξαι ύπεβλήθησαν είς ειδικήν φορολογίαν. 
Έν Αγγλία δύναται αύτη νά διαιρεθή είς δύο περιόδους, 
διαχωριζομένας ύπό τοϋ νόμου τής 21 Αύγούστου 1851. 
Πρό αύτοϋ ό περί ού πρόκειται φόρος ήτο προοδευτικός· 
Εάν τις είχε, πρός ιδιαιτέραν απολαυστικήν χρήσιν, ένα ίπ
πον, έφορολογεϊτο ζατ’έτος διά δραχμών 40 |, έάν δύο, διά 
δρ. 122 καίούτω καθεξής· ώστε έάν εΐχεν εικοσίν ίππους, 
έφορολογεϊτο διά διά δραχμών 1848. Έάν δέ τις είχε, πρός 
ιδιαιτέραν έπίσης άπολάυστιχήν χρήσιν, μίαν άμαξαν, έφο
ρολογεϊτο διά δραχ. 168, έάν είχε δύο, διά δραχ. 364, 
έάν τρεις, οιά οραχ. 588 καί ούτω καθεξής· ώστε διά πά
σαν άνω τών τριών αμαξών έφορολογεϊτο ό καταναλω- 
τής διά δραχ. 253 Άλλ’ ή φορολογική αύτη μέθο
δος έτροποποιήθη έν τή δευτέρα περιόδω ώς έξής:

ο τετράτροχος διαμέτρου έλάσονος τών 30 
δακτύλων καί έλκομένη ύπό δύο ή πλειό-

λιρ. στ. σελ.
Α[ζαςα τετράτροχος έλκομένη ύπό δύο ή πλειόνων

ίππων ή ήμιόνων. 3 10
ο ύπό ένός ίππου ή ήμιόνου 2

δίτροχος ι s δύο ή πλειόνων ίπ
πων ή ήμιόνων .. · · 2

» » ένός ίππου ή ήμιόνου. 15

νων ίππων ή ήμιόνων αναστήματος μικρο- 
τέοου τών 13 παλαμών.......................
όμοια έλκομένη υπό ένός ίππου ή ήμιόνου 
τοΰ αύτοϋ αναστήματος ...................
δίτροχος έλκομέννι ύπό ένός ίππου ή ήμιό- 
νου τοϋ αύτοϋ άναοτήματος...............
διά τό Ιπποδρόμων .......... .....................
» τήν ιππασίαν καί άμαξηλασίαν δπέο τάς

13 παλάμας ·« ■ · · ■............................
ή ήμίονος διά τήν ιππασίαν καί άμαξηλασίαν 
χαμηλότερος . · ............. . .....................

ή ήμίονος δι’ άλλην χρήσιν............. .
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καί ά-
»
Έν Γαλλία ή ένιαύσιος φορολογία τής ιππικής 

μαξηλατιχής άπολαύσεως έζανονίσθη διά τοϋ νόμου τής 
3 ’Ιουλίου 1862, καταργηθεϊσα δέκατα τόΐ865, έτέθη έζ 
νέου είς ένέργειαν οιά τοΰ νόμου τής 7 Σεπτεμβρίου 1872; 
Ιδού έπί ποίων βάσεων στηρίζεται ή φορολογία αυτή:— 
Έν Παρισίοις ή τετράτροχος άμαξα 60 φρ., ή δίτροχος 
40. Έν δήμοις περιέχουσι πληθυσμόν άνω μεν τών 40 
χιλ. κατοίκων ή πρώτη άμαξα 50 φρ. ή οευτέρα 25, με
ταξύ δέ τών 20 ζαί 40 χιλ. κατοίκων ή μεν 40 ζαί ή δε 
20, μεταξύ δέ τών 3 καί 20 χιλ. ή μέν 25 ζαί ή δέ 10, 
κάτω δέ τών 3 χιλ. κατοίκων ή μέν 10 καί ή δέ 5. Όσον 
αφορά τούς ίππους τής ιππασίας καί άμαξηλασίας οι’ έ
καστον, έν δήμοις μέχρι 3 χιλ. κατοίκων 5 φρ., μέχρις 
20 χιλ. κατοίκων 10, μέχρις 40 χιλ. ζατ. 15, άνω 

τών 40 χιλ. κατ. 20, έν ΙΙαρισίοις 25.
Ή ‘Ελληνική έπί τών ίππων ζαί αμαξών φορολογία 

αποτείνεται μάλλον, ώς πρός τούς μέν, εις τό είδος καί 
ούχί τήν χρήσιν των, πρός άμφότερα δέ είς τό έπάγγελ- 
μα τών έπ’ αύτοϊς βιομηχανούντων. Ούτως ό ενιαύσιος 
φόρος ορίζεται δι’ έκαστον ίππον, έζτός τών μή συμπλη- 
ρωσάντων τό 2ον έτος τής ηλικίας, 1- δρ.,—δι’έκαστον 
άγωγέα ίππων δρ. 10·—δι’έκαστον δίτροχου φορτηγόν 
άμάξιον πληρόνει ό άγωγεύς δρ. 4 ή G ή 8 ή 10 ή 12 η
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14 η 16, καθόσον ό πληθυσμός τοΰ δήμου οέν ύπερβαίνει 

τούς 500 κατοίκους, 2 χιλ·, 10 χιλ., 15 χιλ., 20 χιλ. ·ή 

είναι ανώτερος, — δι’ έκαστον τετράτροχο? φορτηγόν 
άμάξιον, έπί τής αυτής τοΰ πληθυσμοΟ χλίμακος, δρ. 6 
ή 9 ή 12 ή 15 ή 18 ή 21 ή 24,—ασχέτως δέ πρός τόν 
πληθυσμόν ό αμαξηλάτης δι’έκάστην άγωγίου άμαξαν δρ. 
20,—άν δέ αύτη χρησιμεύη καί είς έπισκέψεις, δρ. 30,—άν 
δέ χορηγή τήν εργασίαν του απλώς είς κίνησιν ιδιωτικής 
(ούχί έπ’ άγωγίω) άμάξηςδρ. 30. Ή τελευταία περίπτω- 
σις, καθ’ όσον ό νόμος ορίζει ότι πληρώνει τόν φόρον ό 
κύριος τής άμάξης, δύναται, ύπό τινα έποψιν υπηρετικήν, 
νά συνδυασθή πρός τήν περί ής πρόκειται φορολογικήν 
έννοιαν.

Άλλά τό κύριον τής έννοιας ταύτης ούσιωδώς έξέρχε- 
ται τών έκτεθέντων ορίων τής ‘Ελληνικής φορολογίας. 
Μεταξύ τών ίππων διακριτέοι οί κέλητες καί τών αμα
ξών αί οίκογενειακαί, τά οχήματα* όθεν διά τήν ένδει- 
κτικωτέραν κατ’ άμφότερα ευπορίαν, έπί έκείνων μέν πρέ
πει νά γίνη βαρυτέρα ή φορολογία, έπί τούτων δέ πρέπει 
τοιαύτη νά είσαχθή, διότι, τή αλήθεια, λίαν άπορον είναι 
ότι, ό όπως ζήση κινών τούς τροχούς τής άμάξης του φο
ρολογείται, ό δέ, δπως έντρυφήση, ούχί.

Έν γένει αί νομοΟεσιαι έξαιροΰσι τής προκειμένης φο
ρολογίας τάς άμαξας έκείνας,τών όποιων ή κίνησις άνή- 
κειείςτήν γεωργίαν ή το φορολογούμενο? έπάγγελμα τοΰ 
ιδιοκτήτου. Έν ’Αγγλία έξαιροΰνται οί ίπποι καί αί άμαξαι 
τών μελών τής βασιλικής οικογένειας χαί τών Ιατρών. 
ΙΙεριττόν νά σημειωθη ή γενική άπανταχοΰ έξαίρεσις τών 
είς τό δημόσον άνηκόντων ίππων.

‘βς πρός τήν είσπραξιν τοΰ φόρου, στηρίζεται αϋτη είς 
τό σύστημα τών δηλώσεων καί τοΰ έπ’ αύτών ελέγχου, 
όστις έν τή άπλουστέρα αύτοϋ διαρρυθμίσει, μεταξύ τής 
γενικής καί τοπικής διοικήσεως, δέν ύπόκεεται εις πλείο
νας τών συνήθων δυσχερείας. Έν περιπτώσει άποκρύψεως 

φορολογουμένων αντικειμένων ή ανακριβούς δηλώσεως 
αύτών, ό φορος έν Γαλλία διπλασιάζεται. Έν γένει δέ προ
στιθεμένου μικρού τίνος ποσοστού έπί τοϋ έν λόγω φό
ρου, δύνανται νά καλυφθώσιν αί δαπάναι τής βεβαιώσεως 
καί είσπράξεώς του. Άρκεΐ νά συνεταιρισθή τό δημοτικόν 
μετά τού δημοσίου συμφέροντος έπί τών προϊόντων τοΰ 
φόρου τούτου, ίνα έτι μάλλον έξασφαλισθώσι.

Καί όμως δέν πρέπει έντεΰθεν νά συλλαβή τις μεγά
λην Ιδέαν περί τής παραγωγικότητος τοΰ προκειμένου φό- 
ρου. Έν ’Αγγλία μέν κατά τό 1859 παρήγαγε 17 έκα
τομ. δραχμών (S έκατομ. άπό τών ίππων καί 8 άπό τών 
όχημάτων), έν Γαλλία δέ προϋπολογίσθείς πρό τοΰ 1865 
εις 5 ’ έκατομ. φρ. παρήγαγε μόλις 2 ήΰ έκατομ. Ά
ναλόγως δύναται νά είκάση τις καί περί τών άλλων έ· 

Ονών.

τοΰπροκειμένου φό-

των

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Αί τράπεζαι, είτε προνομιούχοι, είτε μή, δέν πρέπει 
ν’ άπολαύωσι, προκειμένης έπιβολής φόρου, ούδενός προ
νομίου άπαλλάσσοντος αύτάς τοΰ βάρους τοΰ έπιβαλλο- 
μένου έπί τοΰ εισοδήματος έκάστου τής κοινωνίας μέλους 
οιά τάς άνάγκας τού Κράτους. ΙΙεριττόν δέ ν’ άναφέρω- 
μεν ένταΰθα ότι μεταξύ Τραπέζης καί τραπεζίτου ούδε- 
μία άλλη ύφίσταται διαφορά, είμή μόνον ότι ό μέν τρα
πεζίτης είναι πρόσωπον εύθυνόμενον έπ’ άπειρον διά τάς 
τραπεζικάς πράξεις του, αί δέ Τράπεζαι, πρόσωπον ηθικόν 
ώς άντι'ήροσωπεύουσαι πλείονα πρόσωπα καί μή εύθυνό- 
μεναι πέραν τοΰ κατατεθέντος κεφαλαίου των, όπότε ή 
σύστασίς των, ώς ανωνύμων εταιριών, έγένετο έπί τή 
βάσει τοϋ ίσχύοντος νόμου τοΰ διέποντος τάς άνωνύμους 
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εταιρίας. Άλλά, καθόσον άφορα είς τάς υποχρεώσεις αύ
τών είτε άπέναντι τών τρίτων, είτε απέναντι· τοϋ Κρά
τους ούδεμία ύφίσταται διαφορά. Δι’ αυτό δέ τοϋτο, έ- 
πι ίσοις δροις, αι άρχαί, ώς πρός τήν επιβολήν τοΰ φό
ρου, πρέπει νά ώσιν αί αύται είτε πρόκειται περί τρα
πεζίτου, είτε περί I ραπέζης, λαμβανομένου μόνον ύπ’ ο- 
ύιν ότι τών μέν Τραπεζών τό εισόδημα γίνεται κατ’ ά
νάγκην γνωστόν, τό τοΰ τραπεζίτου δέ δύναται νά μένη 
πάντη άγνωστον. Περί τούτου δμως δέν πρόκειται, διότι, 
έν τή παρούση μελετη μόνον σκοπόν προτιθέμεθα ν’ άπο- 
δείξωμεν ότι πάσα επιβολή φόρου είς τάς τράπεζας, πέραν 
'‘ήζ “Ρχήί 'οΰ άναλόγου, είναι είς άντίθεσιν όχι μόνον 
πρός τάς άρχάς τής άπονεμητικής δικαιοσύνης άλλά καί 
πρός αύτό τό καλώς εννοούμενου τής πολιτείας συμφέρον. 
Όρμώμεθα δέ είς τήν άπόδειξιν ταύτην διότι, έντός αύ
τοΰ του περιβόλου τής Βουλής τών άντιπροσώπων τοΰ 
έθνους, πολλά έλέχθησαν δυνάμενα νά έπηρεάσωσι τήν 

γνώμην τών κύριον μέλημα έχόντων τήν εύημερίαν τοδ 
Κράτους ύπό τε τήν οικονομικήν καί κοινωνικήν έποψιν.

Οτι αί Γραπε,αι, ώς έκαστος πολίτης, οφείλουν νά 
συνεισφέρωσιν εις τάς άνάγκας τοΰ Κράτους κατ’άναλο- 
λογίαν τοΰ εισοδήματος των, ούδεμία δύναται νά ύπάοχη 
άντίρρησις, διότι, ώς άνωτέρω άνεφέραμεν, αίΤράπεζαι ύ- 
πόκεινται εις τάς αύτάς ύποχρεώσεις είς άς ύπόκειται έ
καστον τής κοινωνίας μέλος.

Ούδεμια δύναται ώσαύτως νά ύπάρχη άντίρρησις έπί 
τοΰ ότι αί τράπεζαι είσί συνήθως τόσαι δεξαμεναΐ έν αις 
εισρεει, έκ οιαφόρων πηγών προερχόμενον, τό κυκλοφο
ρούν χρήμα, και όθεν διοχετεύεται πρός άρδευσιν τών 
διαφόρων κλάδων τής βιομηχανίας. Καί πράγματι, πλεί- 
στοι άνθρωποι, οΐτινες δέν δύνανται νά διαχειρίζονται άφ’ 
εαυτών τήν περιουσίαν των, ή οΐτινες άφίνουν κληροδο
τήματα εις φιλανθρωπικά ή εκπαιδευτικά καταστήματα, 
καταθετουσιη έν ταΐς Τραπέζαις μέρος τών οικονομιών 

των ή τής περιουσίας των έπί τόκω ή και άκυ τόκου, 
και, τοιουτοτρόπως, τά χρηματικά αύτά ποσά κυκλοφο- 
ροϋσιν άεννάως, ένώ, άνευ τών I ραπεζών, ήθελον μείνει, 
κατά τό πλεΐστον μέρος, ή κεκλεισμένα έν τοΐς κιβωτίοις, 
ή καρποφοροΰντα μακράν τοΰ πατρίου έδάφους. Ούτω 
βλέπομεν ότι, παρά τή 'Εθνική Τραπέζη, τά μέν έπί τό
κω κατατεθέντα χρηματικά κεφάλαια άνέρχονται είς δρ. 
22,934,380, τά δέ άνευ τόκου είς δρ. 2,472,857. Παρά 
τή Πιστωτική δέ, τά μέν έπί τόκω άνέρχονται είς δραχ. 
2,776,051, τά δέ άνευ τόκου είς δρ. 29,263, ώστε τό δ
λον τών έπί τόκω καί άνευ τόκου καταθέσεων παρά ταΐς 
δύο Τραπέζαις, τή 'Εθνική καί τή Πιστωτική, άνέρχεται, 
κατά τούς δύο τελευταίους έτησίους ισολογισμούς των, 
είς τό σπουδαΐον ποσόν δρ. 28,232,551, ποσόν τό όποιον 
ήθελε μένει έν άδρανεία καί στειρία, ένώ, διά τής έν ταΐς 
Τραπέζαις καταθέσεως αύτοϋ, εύρίσκεται είς διηνεκή κυ
κλοφορίαν ού μόνον πρός όφελος τών οιαφόρων χλαοων 
τής βιομηχανίας, άλλά καί πρός αύτό, όμολογουμένως, 
τό συμφέρον τοΰ δημοσίου ταμείου. Αλλ’ είς τοϋτο καί 
μόνον δέν περιορίζεται ή ευεργετική έπίδρασις τών τραπε
ζών ύπέρ τής άναπτύξεως τής βιομηχανίας, ούτε ή πα
ραγωγική αύτών ώφέλεια ύπέρ τοΰ δημοσίου ταμείου, ο
πότε ληοθή ύπ’ όψιν ότι άπασα ή διηνεκής χίνησις τών 
κεφαλαίων των φορολογείται άεννάως καί Ιδού πώς.

Αί μετοχαΐ τής ’Εθνικής Τραπέζης άνέρχονται είς 18, 
000, δΓ άς έπληρώθη άπαξ χαρτόσημον, άνά λεπτά 50 
δι’ έκάστην μετοχήν, δρ. £000, τό αύτό δέ χαρτόσημον, 
πρός λεπτά 50, πληρώνεται κατά πάσαν μετατροπήν τών 
μετοχών αύτών άπό άνωνύμων είς ονομαστικός καί τ’ ά- 
νάπαλιν. Έκτός τούτου πληρώνονται κατ’ έτος ύπό τής 
αύτής Τραπέζης έτεραι δρ. 9000 διά τά μερίσματα τών 
δύο εξαμηνιών, πρός δε καί δρ. 1C0O0 διά φόρον έπιτη- 

δεύματος.
Αί μετοχαΐ τής ΙΙιστωτικής Τραπέζης άνέρχονται είς
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ανα 
δέ 

τών 
τ’ άνάπαλιν. 

τούτου ή Πιστωτική Τράπεζα πληρώνει έτήσιον

56000 οι’ α£ έπθ.ηρώθη άπαξ χαρτόσημου, 
δι’ έζάστην μετοχήν, δο. 14000. Τό αύτό 
μον πληρώνεται ζατά Λάσαν μετατροπήν 
αύτών άπό άνωνύμων εις όνομαστικάς χαί 
Έκτός 
©όρον επιτηδεύματος δρ. 5000,

Ή ’Εθνική Τράπεζα προεξόφλησε καθ’ δλον τό έτος 
1876 γραμμάτια δρ. 137,111, 637, έχορήγησεν εις α
νοικτούς λογαριασμούς δραχ. οο,713,957, είς δάνεια α
πλά έπί υποθήκη δρ. 17,942,732, είς δάνεια έπί ένεχύρφ 
δρ. 2,557,351, είς δάνεια χρεωλυτικά δρ. 55,885. Έξέ- 
δοτο δέ έπιταγάς έντός τοϋ Κράτους δρ. 38,790.543 χαί 
συναλλάγματα έπί τό έξωτερικόν δρ. 17,000,000, ήτοι 
τό δλον, καί ζατά τό πλεΐστον μέρος φορολογούμενου 
ποσόν, δρ. 269,147, 105.

Αί προεξοφλήσεις τής Πιστωτικής Τραπέζης άνήλΟον, 
κατά τό αύτό έτος, εις δραχ. 27,399,132. Έχορήγησε 
δάνεια έπί ένεχύρω δρ. 575,412, είς ανοικτούς λογαρια
σμούς έπί ένεχύρω τίτλων δρ. 89740. Έξέδοτο δέ συναλ
λάγματα έπί τό έξωτερικόν δρ. 8,575,357, ήτοι τό όλον 
φορολογούμενον ποσόν δρ. 36,549,581.

Ή σημείωσις αΰτη τής κίνήσεως καί τοποθετήσεως 
τών κεφαλαίων τής 'Εθνικής καί τής Πιστωτικής Τραπέ
ζης αρκεί, πιστεύομεν, όπως γίνη καταληπτή ή ωφέλεια 

ς τών Τραπεζικών καθιδρύμάτων καί ώς πρός 
τής βιομηχανίας, καί ώς πρός τό 

αύτά 

λετ.τά 25 

χαρτόση- 
μετοχών

τής υπάρξεω
τούς διαφόρους κλάδους 
δημόσιον ταμεΐον, οπότε μάλιστα τά καθιδρύματα 
διοικοΰνται μετ’ εύθύτητος καί περισκέψεως.

Εΐρήοθω δέ έν παρόδιο ότι, κατά τούς έτησίους 
λογισμούς τοΰ έτους 1876, τά καθαρά κέρδη τής 
κής Τραπέζης άυήλθον είς δρ. 4,399,376 τά δέ καθαρά 
κέρδη τής Πιστωτικής είς δρ. 862,994, δηλαδή, ώς έγ
γιστα, τό πέμπτου τών κερδών τής ’Εθνικής.
. Μετά τήν σύντομον ταύτην έκθεσιν τής κίνήσεως καί

ισολ-
Έθνι-

τοποθετήσεως τών κεφαλαίων τών περί ών πρόκειται Τρα

πεζών, τήν άποδεικνύουσαν τήν εύεργετικήν αύτών επιρ
ροήν έπί τήν κοινωνικήν εύημερίαν καί τήν άνάπτυξιν τοϋ 
δημοσίου πλούτου, δέον νά έξετάσωμεν άν τά χρηματικά 
ταΰτα κεφάλαια, δΓ αύτό τοΰτο διότι κυχλοφοροϋσιν έν τώ 
φανερω, πρέπει νά φορολογώνται ούχί όπως άπαιτεϊ ή 
άρχή τοΰ άναλόγου, άλλ’ επιβαρυνόμενα κατ’ αντίθετον 

λόγον τής άρχής ταύτης.
Μίαν παρατήρησιν θεωροϋμεν ένταΰθα άναγζαίαν, ότι 

δηλαδή οσάκις πρόκειται νά έφαρμοσθή ή άρχή τοϋ άνα
λόγου δέον, ζατά τήν έπιβολήν τοΰ φόρου, νά λαμβάνων- 
ται ύπ’οψιν καί οί ποικίλοι κίνδυνοι, είς ούς ύπόκειται ή 
φορολογούμενη ιδιοκτησία, διότι, άλλως, θά έφορο,',ο- 
γεϊτο, εί έξεστι είπειν, καί αύτή ή παραγωγή τών κινδύ
νων. Έν σύντομον παράδειγμα αρκεί, έάν παραδείγματος 
ύπάρχη ανάγκη, δπως καταστή σαφής ή ιδέα αΰτη. ‘Υπο- 
θέσωμεν δύο άδελφούς Πέτρον καί Παύλον, κληρονομη- 
σαντας έκαστον άνά δρ. 100,01)0. Ό μεν Πέτρος τοπο
θετεί τήν περιουσίαν του είς άγοράν οικίας παρεχούσης 
αύτω έτήσιον εισόδημα δρ. 8000. Ό δέ Παύλος τοποθετεί 
τήν ίδικήν του είς άζροσφαλή τιναέπιχείρησιν, παρέχουσαν 
μέν αύτω, κατά μέσον όρον, έτήσιον εισόδημα δρ. 20000, 
άλλ’ύποκειμένην είς τοιούτους κινδύνους, ώστε καί αύτό 
τό κεφάλαιον του κινδυνεύει νά άπολεσθή έν δοθεισαΐς τι- 
ναίς περιστάσεσίν. Έυ τή προκειμένη περιπτώσει νομίζο
μεν, ότι ή άρχή του άναλόγου κακιστην Οά έλαμβανεν 
έφαρμογήν, άν ό φόρος έπεβάλλετο έπί του εισοδήματος, 
μή λαμβανομένων παντάπασιν ύπ οψιν τών κινούνων, εις 
ούς ύπόκειται το κεφάλαιον τοΰ τοποθετήσαντος αύτό εις 
άζροσφαλή έπιχείρησιν, είς τρόπον ώστε ό μέν Πέτρος να 
πληρώνη φόρον 5 έπί τοΐς έκατόν δρ. 400, ό δέ Παύλος, 
έπίσης 5 έπί τοϊς 100 δρ. 1000. Τό παράδειγμα τοΰτο 
άρκεϊ όπως πεισθή έκαστος ότι, κατά τήν έφαρμογήν τής 
άρχής τοϋ άναλόγου, δέον να λαμβάνωνται ύπ’ οψιν πολ
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λαί περιστάσεις, ιδίως δέ οί κίνδυνοι, είς ούς ύπόκειται ή 
φορολογούμενη ιδιοκτησία. Αύτός δέ ουτος δ λόγος άγει 
ημάς είς τό συμπέρασμα, ότι ή έπϊ τοϋ εισοδήματος φορο
λογία, εκτός τοϋ ότι κινδυνεύει πάντοτε νά παρεκτρέπε
ται τοϋ άναλόγου καί νά καθίσταται ούτω λίαν έπαχθής 
τοΐς φορολογουμένοις, συνεπάγει καί τό μέγα άτοπον τοΰ 
παρεισάγειν έν τή κοινωνία σπέρματα καχοηθείας, έκά
στου φορολογουμένου πειρωμένου ν' άποχρύπτη οιά πλα
στών μέσων τό εισόδημά του, παριστών αύτό όσον ένεστι 
κατώτερον τοϋ πραγματικού. Τούτου ένεκα προτιμότερα 
εΐναι, ύφ'όλας τάς επόψεις, ή τοϋ επιτηδεύματος φορολο

γία, έπεκτεινομένη έπί όλων τών κλάδων τής βιομηχα
νίας ύπό τήν γενικωτέραν τής λέξεως αύτής σημασίαν. 
Διά τοϋ φορολογικού αύτοϋ συστήματος καί ή άρχή τοϋ 
άναλόγου ικανοποιείται, όσον ή φύσις τοϋ πράγματος τό 
επιτρέπει, καί ή δημοσία ηθική μένει απρόσβλητος. Τό δη
μόσιον θέλει εισπράττει πλείονα καί υπόκεισθαι είς όλι- 
γωτέρας δαπάνας είσπράξεως, οί δέ φορολογούμενοι θέ- 
λουσιν άποφεύγει τάς λίαν επαχθείς διατυπώσεις καί αύ
τήν μάλιστα τήν άζροσφαλή δοκιμασίαν τών συνειδήσεων.

1 Έν τούτοις δέν πρέπει ν' άποσιωπήσωμεν, ότι τό κυ
κλοφορούν κεφάλαιον τότε μόνον παράγει, όπότε μεταβαί
νει άπό τάς χεΐρας του κυρίου του είς χεΐρας άλλου, τούθ’ 
όπερ έκτίθησιν αύτό είς παντοδαπούς κινδύνους. Έπιτρα- 
πείτω δ’ ήμΐν ν’ άναφέρωμεν πρόσφατα τινα παραδείγματα 
Τραπεζών ΙΙαρισίων, Βέρολίνου καί Κωνσταντινου
πόλεως, ών αί μετοχαί, άφού μεγάλως ύπερετιμήθησαν 
καί κατέστησαν περιζήτητοι, έλαβον έπί τέλους άπίστευ· 
τον ύποτίμησιν καί διάκεινται άνευ ζητήσεως.

Αί μετοχαί, πρός φρ. 500 έκαστη, τής Soeiele liiiliio- 
lieie ΙΙαρισίων, τής οποίας τό πραγματικόν κεφάλαιον 
άνήρχετο είς 80 εκατομμύρια, έξέπεσαν είς φρ. 11.

ΊΙ Banque ceiltrale Βερολίνου έδωσεν έν έτος μέρισμα 
43 έπί τοΐς 100 αί μετοχαί της ύψώθησαν είς 420, έξέ- 
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πεσαν δέ είς 25. Ή Ost—End έδωσε μέρισμα 11 έπί τοΐς 
100· αί μετοχαί της ύψώθησαν εις 120, έξέπεσαν δέ είς 
12. Ή Landerxverbund Bank-werein έδωσεν είςέν έτος 40 
έπί τοΐς 100- αί μετοχαί της άνήλθον είς 200 καί κα- 
τήλθον είς 15. Ή West —End έδωσε 15 έπϊ τοΐς 100· 
αί μετοχαί της άνήλθον εις 125 καί κατήλθον είς 1. Ή 
Nord—End έδοσεν 20 έπί τοΐς 100· αί δέ μετοχαί της 
άνήλθον είς 140 καί κατήλθον είς 0 (ορα Revue des 

Deux Mondes τής 15 Νοεμβρίου 1876).
Αί μετοχαί τής Societe Generale de l’Empire Ottoman 

άνήλθον είςλίρας άγγλικάς 14,σήμερον δέ περιστρέφονται 
είς 2,25. Αί μετοχαί τοϋ Credit General Ottoman άνήλ
θον είςλίρας τουρκ. 21, σήμερον δέ περιστρέφονται είς 
1,35. Αί τής Banque de Constantinople άνήλθον είς λίρας 
άγγλ. 9,50, σήμερον δέ περιστρέφονται είς 2,25. Αί τής 
Soeiele Oltomane des Changes et des valeurs άνήλθον 
είς λίρας άγγλ. 7, σήμερον δέ περιστρέφονται είς 1,27. 
Καί αί τιμαί δέ αύται είσί μάλλον όνομαστικαί παρά 

πραγματιζαί.
Περιττόν χρίνομεν ν'άναφέρωμεν ενταύθα τούς λόγους 

τών καταστροφών αύτών, διότι, σημειοϋντες τάς ύποτι- 
μήσεις τών μετοχών διαφόρων Τραπεζών, μόνον σκοπόν 
προτιθέμεθα νά ύποδείξωμεν είς ποιους κινδύνους ύπόκει- 
ται τό κυκλοφορούν κεφάλαιον, άμα έξέλθη τών χειρών 
τοϋ κυρίου του. Δέν έπεται όμως ότι οί κίνδυνοι ουτοι 
είσίν αναπόφευκτοι· άρκεΐ νά θεωρήσωμεν αύτούς ώς ενδε

χομένους καί πιθανούς.
ΊΙ Έθνική Τράπεζα έλαβε βεβαίως τήν άγαθήν τύχην, 

νά εύρεθή ύπό εύνοϊζάς περιστάσεις καί νά διατελή υπό δι- 
οίζησιν έμφρονα καί περιεσχεμμένην, ώστε ή άξία τών 
μετοχών αύτής νά τριπλασιασθή έντός χρονιζοΟ διαστή
ματος κατωτέρου τής τεσσαρακονταετίας· άλλ’έκ τούτου 
δέν έπεται ότι δέν ύπόκεινται αύται είς ενδεχομένους κιν
δύνους,ώ.;ε νά έζπέσωσι καί κάτω τής αρχικής άξίας των.
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Τά άνωτέρω έκτεθέντα άγουσιν άναγκαίως εις τό συμ
πέρασμα ότι, προκειμένης έπιβολής φόρου είς τάς Τράπε
ζας, άνωτέρου έκείνου είς δν ήδη ύπόκεινται, πρέπει νά 
ληφθή ύπ’ όψιν ού μόνον ό ήδη επιβεβλημένος αύτοϊς φό

ρος τοΰ εισοδήματος, άλλά χαί όλα έκεϊνα τά ποσά τά 
εισερχόμενα είς τό δημόσιον ταμεΐον συνεπεία αύτής τής 
διηνεκούς κινήσεως τών κεφαλαίων των. Έκτός δέ τούτου 
δέον κυρίως νά ληφθώσιν ύπ’ όψιν οί ποικίλοι κίνδυνοι, είς 
ούς ύπόκεινται τάκυκλοφοροϋντα ταΰτα κεφάλαια, διότι, 
τούτου μή γενομένου, άθετεϊται έναργώς αύτή ή άρχή τοϋ 
άναλόγου καί καταστρέφεται ή πρός τόν συνεταιρισμόν 
τάσις, πρός βλάβην άνεπανόρθωτον μεγάλων κοινωνικών 
συμφερόντων.

Έπιτραπείτω δ’ ήμϊν νά θεωρήσωμεν ανυπόστατου τήν 
άξίωσιν τών διατεινομένων ότι ή ’Εθνική Τράπεζα, δι’ 

αύτό τοϋτο διότι κέκτηται προνόμιον αποκλειστικόν έκ- 
δόσεως καί κυκλοφορίας τραπεζικών γραμματίων, οφείλει 
νά φορολογήται καί έξαιρετιχώς. Άξίωσις τοιαύτη είναι 
ασυμβίβαστος πρός τε τάς άρχάς τής δικαιοσύνης καί 
πρός τήν τοϋ άναλόγου.

Τό προνόμιον τής ’Εθνικής Τραπέζης έχορηγήθη δυ· 
νάμει νόμου, έπί τή βάσει άμφοτεροβαρών ύποχρεώσεων, 
τής κυβερνήσεως, άφ’ ένός, καί τών Ιδρυτών τής Τραπέ
ζης, άφ’ ετέρου. Έπομένως, κατά τήν διάρκειαν τοϋ προ
νομίου, ούτε ή Τράπεζα δικαιούται ν’ άθετήση τάς ύπο- 
χρεώσεις,άς άνεδέξατοόπως τή χορηγηθή τό προνόμιον,ού· 
τό Κράτος ν’ άθετήση έκείνας, άς έπίσης άνεδέξατο τοϋ 

προστατέυσα*. τό χορηγηθέν ύπ’ αύτοϋ προνόμιον κατά 
πάσης οίαςδήποτε καϊ όθευδήποτε προερχομένης προσβο
λής. Αί άρχαί αύται είσί τοσοΰτον σαφεϊς, ώστε πάσα πε
ραιτέρω διασάφισις θά έθεωρεϊτο, καί δικαίως νομίζομεν, 
ώς σχολαστικότης.

Έάν λοιπόν παραδεχθώμεν ότι, οιαρκοϋντος τοΰ προ
νομίου, τό Κράτος, συνεπεία τής τεραοτίας προόδου τής 

Εθνικής Τραπέζης, έχει τό δικαίωμα τοϋ έπιβάλλειν είς 
βάρος αύτής οίανδήποτε προαιρείται εξαιρετικήν φορο
λογίαν, όφείλομεν νά παραδεχθώμεν έπίσης ώς άναγκαί- 
αν συνέπειαν καί τό δικαίωμα τοϋ νά κατάργηση τό χο- 
χορηγηθέν προνόμιον. Διότι άμα παραδεχθώμεν τό δικαίω
μα τής έπιβολής οίουοήποτε έξαιρετικοΰ φόρου 10, 20, 
30 έπί τοϊς εκατόν, άποί.ήγομεν ευθύ είς αύτήν τοΰ προ
νομίου τήν κατάργησιν. Ούτε δύναται νά ίσχυρισθή τίς 
ότι τό Κράτος, ώς Κράτος, προκειμένου περί συμβολαίου 
άμφοτεροβαροϋς, εχει πλείονα δικαιώματα άπό τήν Τρά
πεζαν, δώτι ή δικαιοσύνη δέν έχει ούτε δύο μέτρα, ούτε 
δύο σταθμά. Μόνον δέ λόγοι ύψίστου συμφέροντος δύ· 
νανται νά διχαιολογήσωσι τήν άθέτησιν τών ύποχρεώσε- 
ών του, άλλά καί ή περίπτωσις αύτη συνεπάγει τήν ύ- 

ποχρέωσιν είς αποζημιώσεις.
Ύπό τήν οικονομικήν έννοιαν, πασα έπιβολή φόρου, μή 

έχουσα τήν βάσιν της έπί τοΰ άναλόγου, θέλει τάχιον ή 
βράδιον έπιφέρει άποτελέσματα παρακωλύοντα τήν πρόο
δον τής βιομηχανίας καί τήν άνάπτυξιν τοΰ δημοσίου 
πλούτου. ‘Υπάρχουσι βεβαίως περιστάσεις, καθ’ άς τά 
οικονομικά ζητήματα οφείλουν νά σιωπώσι, προκειμένου 
λόγου περί άλλων ύψίστων έθνικών συμφερόντων, άλλά, 
καί έν τώ άκρω τούτω, ή έπιβολή τών φόρων δέν πρέπει 
νά έκτρέπηται τής άρχής τοΰ άναλόγου.

Ν. I. ΒΑΑΣΑΜΑΚΗΣ.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Κατά τήν πρώτην τριμηνίαν τοΰ 187'7 τό εξωτερικόν 
έμπόριον τής ‘Ελλάδος άνεβιβάσθη είς δραχ. 28,767,463 
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εκτός τών 2C, £59,534 τής άντιστοίχου τριμηνίας τοΰ 
4 876 (1). Έζ τών αντικειμένων τούτων ποσοτήτων 
24,909,570 άνήκουσιν είς τήν εισαγωγήν τοϋ 4877 καί 
22,020,952 είς τήν εισαγωγήν τοϋ 4 876. "Οσον άφορα 
τήν έξαγωγήν, περιλαμβάνει αύτη 6,857,893 τή ά τριμ. 
τοΰ 4877 ζαΐ 4,938,582 τή τοϋ 4876. Μεταξύ λοιπόν 
τών αντιστοίχων τριμηνιών παρατηρεΐται έλάττωσις είς 
τήν εισαγωγήν κατά 4 14, 382 δρ. καί αυξησις εις τήν έ
ξαγωγήν κατά 4,949,34 1.

Έάν έπί τοΐς άνωτέρω μελετήσωμεν τό ρεΰμα τής ει
σαγωγής καί έξαγωγής όμοϋ, ιδού πώς τοΰτο διαμοιράζε
ται καθ’ έζάστην έπιζράτειαν:

Χώραι ά τριμ.77 άτριμ. 76 Χώρα·. άτρ. 77 ά τρ 76
— ·“ — — __

’Αγγλία 9152210 7202951 Ρουμουνία 867883 55I094
1 ουρ/.ια 5121659 506075ο Γερμανία 364672
Αύστρία 4868991 4631134 ’Αμερική 242056 203.340
Ρωσσία 3042006 2643840 Αίγυπτος 155361 225330
Γα,λλία 26098ί6 4583982 'Ολλανδία 75548 175101
’Ιταλία 2240395 1460534 Βέλγιον 27868 7Ι472

’Αξιοπαρατήρητος εΐναι ή έλάττωσις τοϋ πρός τήν Γαλ
λίαν ήμετέρου έμπορίου, ζαταπεσόντος σχεδόν είς τό ήμι· 
συ, μεταξύ τών δύο άντιστοίχων τριμηνιών (άπό 4 ~ έ
κατομ. είς 2 ^). Ί1 μεγαλειτέοα αυξησις άπαντάται πρός 
τήν ’Αγγλίαν, κατά δύο σχεδόν έκατομμύρια. Κατόπιν 
έρχεται ή Ιταλία, ζατά ?— έκατομ. καί ή Ρωσσία, ζατά

(4) "Εχω ύπ’ οψιν τούς υπολογισμούς τοϋ 'Υπουργε'ου τών Οικο
νομικών άπό τών κυριωτέρων 16 εμπορικών τής'Ελλάδος κέντρων' 
Άθήναι, Πειραιεύς, Πάτραι, Σύρος, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, 
Σπέτζαι, Ναύπλιον, Θήρα, Λεύκάς, Καλάμαι, Χαϋ,κϊς, "Υδρα, Γα- 
λαξείδιον και Μεσολογγίου. "Οσον αφορά τάς ϋ.οιπάς διεξόδους τοϋ 
εξωτερικού ήμών έμπορίου, είναι αύται ούσιωδώς άσήααντοι, δέν 
συμπεριεϋήφΟζσαν δ' ετι έν ταΐς έπισήμοις δζμοσιεύσεσι.

έκατομ. Παραλείπω τάς μιζροτέρας αύξήσεις καί έν 
γένει τάς ήττον σημαντικός διευθύνσεις τοϋ έξωτερικοϋ ή

μών έμπορίου.
Έζ τής έπόψεως τής εισαγωγής, κατέχει τήν πρώτην 

Οέσιν ή ’Αγγλία 6 έκατομ. δρ , τήν δευτέραν ή Τουρ
κία 4 γ-α καί τήν τρίτην ή Αύστρία 3 ’-0, ήτοι όμοϋ 44 
έκατομ. δρ., πλέον τών δύο τρίτων τής όλης ζατά τήν 
ά τριμηνίαν 1877 ‘Ελληνικής εισαγωγής, κατά τήν ο
ποίαν ή Ρωσσία άπολογίζεται είς 2 ·— έκατομ. δρ, ή Γαλ
λία είς 2 yj (κατά τήν αντίστοιχον τριμηνίαν 1876 ύπε- 
λογίζετο είς 4 j-j ώστε τό πλεΐστον τής έλαττώσεως τοϋ 
Έλληνο Γαλλικού έμπορίου οφείλεται είς τήν εισαγωγήν), 
ή ’Ιταλία είς 1 h, ή Ρουμουνία είς ^,ή Ά μερική είς ’0-, 
ή Αίγυπτος εις καί τό Βέλγιον καί ή ’Ολλανδία όμοϋ 
όλιγώτερον τοϋ — . Τά ζυριώτερα τής εισαγωγής έμπο
ρεύματα συνδυάζονται πρός τήν ζατά τάς διαφόρους χώ
ρας ζυριεύουσαυ εμπορικήν παραγωγήν, κατατάσσονται 
δέ ζατά Μάρτιον 4 877 ώς έξής: Δημητρίαζοί καρποί 
2141877 δρ., υφάσματα 1989179, δέρματα 586332, 
ζάκχαρις 393722, γαιάνθρακες 3'20030, ξυλεία 270 
890, σίδηρος 198657, όπώραι 190105, καφφές 167 
493, πίλοι 114797, θειον 405603, έλαιον 98416, τε- 
τεταριχευμένα 95610, χάρτης 92603, βαφαί ζαι στυψώ- 
ματα 81900, κηρός 77315, ποτά 73833, νήματα βαμ- 
βαζηρά 73305, ζιγκάλιαι 69 778, διάφορα 1025589, ό

λον 8574064 δρ.
Έκ τής έπόψεως τής έξαγωγής, εις τήν 'Αγγλίαν έπί

σης άνήκει ή πρώτη Οέσις 2 έκατομ. δρ., είς τήν Αύ
στρίαν ή δευτέρα 1 έκατομ., είς τήν Τουρκίαν ή τρίτη 
έκατομ., ήτοι όμοϋ 4 ήγ έκατομ. δρ., πλέον τώυ δύο τρί
των τής ό.ης ζατά τήν ά τριμηνίαν τοϋ 1876 Ελληνι
κής εισαγωγής, ζατά τήν όποιαν ή ’Ιταλία υπολογίζεται 
είς έκατομ. δρ., ή Γαλλίζεις *-0, ή Γερμανία είς |u, ή
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Ρωσσία είς ή Ρουμουνία είς |-0, ζλπ.Τά έξαχθέντα έχ 
τής Ελλάδος έμπορεύματα έν μήνί Μαρτίω 1877 άχο- 
λουθοΰσι τήν εξής σειράν; "Ελαίου 1189656 ορ., δέρμα
τα 543831, σταφίς 177370, νήματα 109720, σύχα 95 
270, μέταξα 78000, καπνός 68985, ποτά 54466, σμύ- 
ρις 37800, τυρός 36311, διάφορα 147979, τό όλον 
2538488 ορ.

ΕΚ ΘΕΊΑ ΕΝ ΑΘΙΙΝΑΙΣ·

Καίτοί τό ονομα ού ποιεί τό πράγμα, νομίζω παντά- 
πασιν άτυχή τήν έπϊ τοϋ έχΟετοτροφείου ’Αθηνών επωνυ
μίαν «Νηπιακόν Όρφ ανοτροφεϊον». Δέν πρόκειται 
περί ορφανών, τούς οποίους κατασκευάζει ό θάνατος τοϋ 
γονέως, άλλά περί άνθρώπων, τούς οποίους έχθέτει εις 
τήν τύχην ή άσπλαγχνία, τό όνειδος ή ή ένδεια τών γεν
νητόρων.

Ή εκθεσις τών τέκνων δεν εΐναι νέα· ούδέ απανταχού 
κινεί τήν συμπάθειαν, είς τόν αύτόν βαθμόν, του έγκατα- 
λελειμμένου νηπίου ή φυσιογνωμία.Έν Κίνα π.χ. έζάστην 
πρωίαν οί όδοζαΟαρισταί συναθροίζουσι τά έπί τών όοών 
ριπτόμενα νεογνά μετά τών συνειΟισμένων εις τό επάγ
γελμά των προφυλάξεων. Είς τόν χριστιανισμόν άνήκει 
ή άνωτάτη τής φιλανθρωπία; άνάπτυξις-ύπό τήν σχέπην 
αύτού πολλαί δυστυχίαι εύρον άσυλου· Οά ήτο δέ πα
ράδοξον έάν δέν εύρισζε καί ή προκειμένη, άπ.. τής μυ
στηριώδους άγζάλης τής μητρός είς τήν σκληράν τής λι
θοστρώτου όδοΰ, μετάστασις τών αιωνίων τού έρωτος 

καρπών.

'Επομένως παρά τή φωνή τοΰ άθώου περιηγητοδ, όστις 
το'σον άποτόμως ρίπτεται είς τόυ εύρύν κόσμον, πολλά
κις έν τή χριστιανοσύνη υπήρξε καροία πάλλουσα. Ιδού 
ή πρώτη τού έχΟετοτροφείου άρχή. Είναι ίκανώς άπλή· 
έν τούτοις έπί τώυ ορίων αύτής συγκρούεται ή φιλανθρω
πία μετά τού δημοσίου συμφέροντος. Συμβαδίζουσαι μέ
χρι τίνος αί δύο αύται θεμελιώδεις ιδέα'., έπί τέλους ά- 
φίστανται άλλήλων, διότι έάν π. χ. ή πρός τά έκθετα 
φιλανθρωπία άτονεΐτήνπρός τάγνήσια, έάν άυαβιδάζη τήν 
έκθετοτροφίαν είς κοινωνικήν άπόλαυσιν καί χατασκευάζη 
άνετα ή μεγαλοπρεπή δι’ αύτήν άσυλα, δεν υπάρχει άμ- 
φιβολία ότι καταφέρει ούτω δεινότατα τραύματα έπί τού 
δημοσίου συμφέροντος, τό όποιου συναποτελεΐ η οικογέ
νεια, ή εύθύνη καί ή πρόνοια. Τό ορθόν μέτρον απαντα
χού τού κόσμου τούτου εΐναι τό άριστον. Ώστε κατόπιν 
τών άνωτέρω δέν νομίζω άναγκαίου, ίνα έπανέλθω είς τήν 
επιγραφήν τού έχΟετοτροφείου * Χθηνών, ούδέ εις τήν έν 
τώ μέσω τής πλατείας τής ’Ελευθερίας ιδρυσίν του. 11ο- 
λύ λάθος έχουσιν οί περί τά όνόματα όλιγωρούντες. Οί 
λόγοι εΐναι σκιαί τών έργων. ΊΙ δέ σεμνή έλευθερία πρός 
άλλα έθνιχά σύμβολα ήδύνατο νά συνδυασθή έν τή πρός 
τάς νέας γενυεάς γλώσση τών μνημείων.

’Εν γένει τά έκθετοτροφεΐα πρέπει νά όργανίζωνται ού
χί έν ταΐς έπιστημοτέρας περιοχαΐς τών πόλεων πρέπει 
νά εΐναι μελανείμων ή κατ’ αύτά φιλανθρωπία, διότι καί 
άφορμή πένθους ύπάρχει, άμα συνδυασθή τό έκθετον πρός 
τάς έξ ών έπήγασε ήθιζάς καί οικονομικός έν τή κοινωνία 
αιτίας. Ένω δέ ή δημοσία εύσπλαγχνία περίσυνάζη τά 
θύματα, πρέπει νά δεικνύη ούχί τό καταφύγιου τό 
πρόσκαιρου αυτών, άλλά τόν άληθή, τόν σταθερόν ζατά 
τών ναυαγίων λιμένα, όστις είναι τό καθήκον καί ή εύ
θύνη τών δημιουργούυτωυ τά άνθρώπινα πλάσματα. Αύ
τή εΐναι ή γραμμή ή έπί τού προκειμένου θέματος διαχω- 
ρίζουσα άπέναντι τώυ λοιπών έθνών τά διαμαρτυρόμενα.
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Έν τούτοις σκοπός τής προκειμένης μελέτης δέν εΐναι ή 
περαιτέρω έπέκτασις πρός τά γενικά τοϋ άνά χεΐρας φι
λανθρωπικού θεσμού πορίσματα. ΠεριορισΟώμεν ούτως εις 
μόνην τήν έν Άθήναις λειτουργίαν αύτοΰ.

Τό έκθετοτροφείου ’Αθηνών χρονολογείται άπό τοΰ 
1859, όργανισθέν ύπό τοΰ δήμου έντός ιδιωτικής οικίας, 
κείμενης εις τό άκρον τής πόλεως. Κατόπιν μετήχθη έν
τός τής πόλεως εις ύπόμισθον οικίαν, μέχρις ού πρό 
δύο περίπου έτών άπέκτησεν ιδιαίτερον και δή, ώς έρρέθη, 
ίκανώς επιφανές οικοδόμημα. Εν τούτοις και πρό τοΰ 
1859 ή δημοτική τών ’Αθηνών διαχείρησις έχορήγει προ
χείρους τινάς βοήθειας, άλλ’ άνευ συστήματος καί άπό 
ειδικής 'εκάστοτε καί ούχί κανονικής μερίμνης. Αί έργα- 
σιαι τοΰ έκθετοτροφείου ήρξαντο διά τεσσάρων έσωτερι
κών θηλαστριών, ό αριθμός τών οποίων προεβιβάσθη είς 
οκτώ τώ 1863 καϊ δέκα τώ 1876, μετά τίνος, κατά τάς 
περιστάσεις, διαζυμάνσεως τών αριθμών τούτων. ΊΓ έν τω 
έζθετοτροφείω διαμονή τών νεογνών ύποτίθεται προσω
ρινή, μέχρις ευρέσεως προσηζούσης τροφού έν τή πόλει. 
Δυστυχώς ή εις τά περίχωρα τών Αθηνών τοποθέτησις 
τών μικρών τούτων οντων δέν ήδυνήθη μέχρι τοΰδε νά 
τεθή εΐςένέογειαν, αντίκρυ τοΰ έξαιρέτου υγιεινού έντεϋθεν 
άποτελέσματοςζαί τής άλλαχοΰ έπιζρατούσης πρακτικής.

Ύπό τήν έποψιν τών έν ΆΟήναις βρεφικών έκθέσεων, 
ιδού ποιαν πρόοδον ήκολούθησαν αύται κατά τήν πρώτην 
εξαετίαν τοΰ προκειμένου ιδρύματος- τώ 1860 άνέβησαν 
είς 84-, τώ 1861 είς 91, τώ 1862 είς 104, τώ 1863 εις 
112, τώ 1864 είς 147, τώ 1865 είς 137 ζα). Ή άνα
λογία τών έκθέσεων τούτων πρός τάς νομίμους έν ΆΟή
ναις γεννήσεις εΐναι 13 τοΐς c o (έν Πετρουπόλει 47 τοΐς 
οΐο). Έν τούτοις κατά τό 1376 προεβιβάσθησαν αί βρε- 
φικαί έν ΆΟήναις έζθέσεις εις 2G9 (β), ήτοι έν τή ένδε-

(α) (β) "ΐδ. 'Εκθέσεις τών κατά τό Νκ,πιακόν Όοοανοτροφεϊον Ά- 
θν,νών. υπό τοϋ διευθυντοϋ αύτοϋ κ. Λ. Ζίννχ, 1866 καί 1876. 

χαετια (4865—76) έδιπλασιάσθησαν σχεδόν, έν διαστή- 
ματι δέ δέκα καί πέντε έτών (1865—76) ύπερετριπλα- 
σιάσθησαν. Τό φαινόμενον είναι άξιοπαρατήρητον όχι 
τόσον έζ τής έπελθούσης έν γένει αύξήσεως τοΰ Αθη
ναϊκού πληθυσμού, δστις βεβαίως δέν ήζολούθησε τήν αύ
τήν έπί τών έκθετων άνάπτυξιν, όσον έζ τής έπ’ εσχά
των άπό πολλών συμπτωμάτων ηθικής καί οικονομικής 
τροπής τοΰ ’Αθηναϊκού βίου. Έάν συνυπολογίσωμεν τά 

κατά τό έτος 1876 έκτεθέντα βρέφη πρός τά έζ τοΰ προ
ηγουμένου έτους ύπάρχοντα έν τώ ΆΟηναϊκώ έκθετοτρο- 
φείφ, ό όλος άρίθμός τών έν αύτώ έκθετων, κατά τό τε- 
λευταΐον έτος ανέρχεται είς 4Ι8 μέχρι 2 έτών ηλικίας.

Ή Ονησιμότης τού έκθετοτροφείου ’Αθηνών ύπολογί- 
ζεται είς 41 τοΐς ojo τώ 1860, εις 30 τοΐς ο]ο τώ 1861 
είς 28 τοΐς ο·ο τώ 1862, είς 39 τοΐς ο ο τώ 1863 είς 
36 τοΐς ο]ο τώΑ1864, είς 40 τοΐς ο ο τώ 1865 (α) ζαί 
εις 40 τοΐς ο)ο τώ 1876 (β). Βεβαίως τοιαύτη Ονησιμό
της έχει τι φοβερόν. Άλλ’ ή τοΰ πρώτου έτους ηλικία 
τών έκθετων έπλήρωσε μείζονα φόρον έν Μόσχα, 74 τοΐς 
ο ο τώ 1874, καί έν Γαλλία, έν ή ζατά τόπους ύπελογί- 
σθη είς 69, 78 ζαί 90 τοΐς ο ο. "Ωστε ύπάρχουσι καί ύπό 
χείρονας όρους χώραι άμαρτωλαί.

Καί τοιαύτη μέν ή πρός τόν θάνατον διέξοδος τών ά- 
τυχών πλασμάτων. Μένει ύπό έρευναν κατά πόσον δέκα 
έσωτεριζαί θηλάστριαι ήδυνήΟησαν νά έπαρκέσωσι τώ 
1876 πρός 418 βρέφη, τών όποιων τό πλεΐστον βεβαίως 
έχει ανάγκην γάλακτος, κατά πόσον συνέδραμε πρός τόν 
σκοπόν τό γάλα τής αίγός, καί κατά πόσον ή τοποθέτη- 
σις παρά Οηλαστρίαις έξωτερικαΐς έκαρποφόρησε. Ώς πρός 
τάς τελευταίας προξενεί αίσθησιν ή διδομένη καθ' έκαστον 
έκθετον δίδραχμος μηνιαία χορηγία. ’Αφ’ ετέρου πρέπει 
νά σημειωθή καί ή πρός υιοθεσίαν τάσις- ζατά τό 1860

(α) (ο) *li. προμνν,σθείσας ’Εκθέσεις.
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μέν υιοθετήθησαν 26 έκθετα, τώ 18G1 δέ 20, τω 1862 
δέ 15, τω 1863 δέ 40, τώ 1865 δέ 46, τώ 1876 δέ 67 
τό όλον άπό τής έν μηνΐ Σεπτεμβρίω 1859 ίδρύσεως τοΰ 
έζθετοτροφείου 60 I.

"Ινα δώσω γενικήν τινα έννοιαν περί τής οικονομικής 
διαχειρίσεως τοΰ περί ού ό λόγος καθιδρύματος, λαμβάνω 
έζ τοΰ απολογισμού τοΰ 1875 τά έξής πορίσματα. Τά 
μεν έσοδα ανέρχονται εις 91,300 δρ. (πλέον τών 50 χιλ. 
δρ. ό δήμος τών ’Αθηναίων τά λοιπά δωρεαΐ καί κληρο
δοτήματα)· τά δέ έξοδα είς 88,932 δρ., έντός τώνόποίων 
περιλαμβάνονται 21,755 δρ. δαπανηθεΐσαι είς τήν κατα
σκευήν τοΰ περιβόλου τοΰ καταστήματος κλπ. Τό τέταρ
τον σχεδόν τής όλης δαπάνης, ζατά τό μάλλον ή ήτ
τον, θυσία είς τήν μεγαλοπρέπειαν. Είναι ή κατάρα όλων 
τών οικοδομικών έργων τής 'Ελλάδος.

νοώ τό ορίζόμενον ύπό τοΰ προϋπολογισμού τής έπικρα
τείας, καθ’ δν έν έτει 1876 τό έζ τοΰ δημοσίου θησαυρού 
εισόδημα τήςΈζζλησίας προσδιορίζεταιείς 309,560 δραχ. 
’Ιδού πώς διαμοιράζεται τό ποσόν τούτο είς λεπτομερέ

στερα θέματα.

ά) Διοίζησις τής Εκκλησίας. δρ.

Μητροπολίτης ’Αθηνών...................... 11,400
Ι3 ’Αρχιεπίσκοποι πρός 5000 δρ.. 65,000
16 Επίσκοποι πρός 4000 δρ............ 64,000
Έπιμισθια4Συνέδρων τής’Ιερ. Συνόδου 9,600
Βασ. Επίτροπος παρά τή ‘Ιερ. 
Α' Γραμματεύς » »
Β' Λ » »

Συνόδω 7,200
» 4,800
» 2,880

2 Γραφείς
1 Κλητή ρ
’Ενοίκων κλπ. έξοδα

5 » »

» » »

καταστήματος

τής Ί. Συνόδου ................................
Έξοδα έζζλησιαστικής δικαιοσύνης..

2,520
720

3,000
1,500

ΕΚ Κ Λ ΗΣ IΛ ΣΊΊ Κ Α ΕΙ ΣΟ Δ Η Μ ΑΤΑ-

Έάν ήδύνατο τις νά άπογράψη τί πί.ηρόνουσι οί λαοί 
είς τήν άνάγκην τής θρησκείας, ή ζαταρτισθησομένη έν- 
τεΰθεν κλιμαξ πολύ εύλόγως Οά έπωνομάζετο ζλίμαξ 
οικονομικής εύσεβειας. Άλλ’ ύπάρχουσι τόσοι τρόποι είς 
ζαταρτισιν τών εκκλησιαστικών εισοδημάτων, καί ή κατά 
τήν πρακτικήν ρύθμισιν αύτών ποικιλία είναι τοσαύτη, 
ώστε τό έργον δεν δύναται νά περιλάβη ούτε έθνη πολλά 
ούτε τόν προσήκοντα χαρακτήρα τής άζριβείας.

Έάν περιορισθώμεν είς δύο μόνα έθνη, τό Ελληνικόν 
καί τό ’Αγγλικόν, γνωρίζομεν έπί μέν τοΰ πρώτου έλά
χιστον μέρος τών έκκλησιαστικών εισοδημάτων του. Έν-

172,620

β) Διδασκαλία τής Εκκλησίας.

13 'Ιεροκήρυκεςτακτικοί πρός2400δρ. 31,200
I Ίεροκήρυξ έκτακτος πρός 1200 δρ. 1,200
Έξοδα περιοδείας αύτών...................... 1,000

33,400

γ) Συ ν τή ρ ησι ς να ών.

Έν τώ έξωτεριζω, τοΰ έν Μονάχο) (ιε-
ρεύς καί νεωκόρος) ····....................... 4,110

Τοΰ έν Μεσσήνη .............................................720
Έν τώ έσωτερικώ, 3 ναών έν Θήρα ·· 700
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Τοϋ επισκοπικού ναοΰ τής Νάξου............  300
Τοϋ έν Νέα 1Ιέ?Λη (ίερεύς) ...................... 54-0
Δι’ απροβλέπτους έκκλ. άνάγκας............  2000

8,370
δ') ’.Εκκλησιαστική έκπαίδευσις.

Είς κληρικούς ζαΐ μαθητάς έζ τοϋ 
εξωτερικού.......................................... -ί 6,000

Είς έζζλησίας καί σχολεία έν τω έ- 
ξωτεριζώ............................................... 49,170

95,170

Όλον δρ. 309,560

"Ινα ή πλήρης ή έννοια τών εκκλησιαστικών έν Έλ- 
δι εισοδημάτων, απαιτείται ήέξαχρίβώσις τριών ιδιαιτέρως 
θεμάτων 1) περί τοϋ κατά τά ύπάρχοντα Μοναστήρια 
ρεύματος τών περιουσιών, καθόσον τοΰτο είναι στάσιμον, 
προοδευτικόν και έν γένει καρποφόρον, 2) περί τοϋ πρός 
συντήρησιν τών κοσμικών ναών όμοιου τών περιουσιών ρεύ
ματος, 3) περί τών ιδιαιτέρων ιερατικών έν γένει άμοι- 
βών. Άλλά καί έπί τών τριών τούτων θεμάτων έλλεί- 
πούσι τά αναγκαία είς έξαζριβωμένην μελέτην στοιχεία, 
καί τοι ήδύνατο τις νά περιμένη, ώς πρός τά δύο πρώτα, 
ιδιαιτέρας κατ’ έτος έζκλησιαστιζάς άπογραφάς. Όσον 
άφορα τό τρίτον θέμα, ή άπό χειρός είς χεΐρα 2ιά μέσου 
τής πίστεως χρηματική διακονία, βεβαίως δέν υπάγεται 
εις διατίμησιν. Τοΰτο έννοεΐ ό νόμος τής 9 Ιουλίου 1852 
(άρθ. ις"), επιτρόπων καί μετά τήν άνωτέρω έκτεθεΐσαν 
μισθοδοσίαν τών επισκόπων «τά τυχηρά διά πάσαν ύπό 
τών αρχιερέων τελουμένην ιεροπραξίαν». ’Εννοείται άφ’ 
έαυτοΰ ότι ό λοιπός κλήρος είναι έπίσης έλεύθερος.

Έν τούτοις δέν πρέπει νά λησμονηθή, όσον άφορα τούς 
επισκόπους, ότι ό προμνησθείς νόμος απαγορεύει όλα τά

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΙΙΜΛΊΆ.

πρό αύτοϋ λαμβανόμενα επισκοπικά δικαιώματα, ήτοι έμ- 
βατίχια, φιλότιμα καί λοιπάς άποδοχάς, έν αίς περιλαμ
βάνεται καί πάσα ή περί τάς χειροτονίας καί λοιπά επι
σκοπική χρηματιστική, ούσιωδώς συσχετιζομενη πρός τήν 
εγκληματικήν τής δωροδοκίας έννοιαν. ’Εξαιρούνται 

μόναι αί κατωτέρω πράξεις, τό έπί τών όποιων επισκο
πικόν δικαίωμα ορίζεται ώς ακολούθως:—Διά πάσαν ά
δειαν γάμου(άνευ διαστολής άν είναι ά,β'ή γ'),—εκδοσιν 
διαζυγίου,—ή αορίστου καί ανωνύμου επιτιμίου—δρ. 3, μή 
συμπεριλαμβανομένου τοΰ χαρτοσήμου.

Τοιαύτη εΐναι ή ύπό τό φώς καί τήν σκιάν διεύθυνσις 
τών έν Έλλάδι έκκλησιαστικών εισοδημάτων, διά τών 
οποίων συντηρούνται 30 άρχιερεϊς, 14 ιεροκήρυκες, καί 
κατά τήν τοΰ 1870άπογραφήν 6,644 κληρικοί καί 1,988 
μοναχοί· παραλείπω τάς Ιδιαιτέρας λεπτομέρειας.

Έν δέ τή ’Αγγλία, λαμβανομένης ύπ’ ούιν μόνης τής 
έπικρατούσης Άγγλιζανικής Εκκλησίας, όλη τοϋ προτε
σταντισμού ή άρχαϊκή φιλοδοξία ούδαμώς ένδυάζει πρός 
τήν ήγεμονικωτάτην τών εκκλησιαστικών άποοοχών οια- 
σκευήν. Τοιουτοτρόπως, ίνα δώσω γενικήν τινα έννοιαν, 
άρκεΐ ή επομένη άπογραφή τών ένιαυσίων επισκοπικών 
εισοδημάτων της, κατά τάς 28 έπισζοπικάς τής ’Αγγλί
ας περιφέρειας.— Canlorbery (άρχιεπίσζοπος) 420000 
δρ., York (αρχιεπίσκοπος) 280000, Λονδίνου 280800, 
Durham 224000, Winchester 196000, Ely 154000- ά
νά 140000, έν Baih-Ά ales, Exeter, Glocester-Brislol, 
Lincoln, Oxford, Rochester, Salisbury Worcester άνά 
I260U0 έν Carlisle, Chester, Lichfield, Norwich, Peter
borough, Ripon, St. David- άνά II7600 έν Bangor, Chi
chester, Herefond, Llandaif, Manchester, St. Asaph· 
καί 56(100 έν Sudor-Man. Τό δλον 4,846,912 δρ. δι’ 28 

άνθρώπους.
Βεβαίως τοίαΰτα εισοδήματα ύπερβαίνουσι τά όρια πα- 

σης ουγκρίσεως. Ουδέ πιστεύω ότι οί μαθηταί τοΟ Ιησού
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άπεβλεψαν πρός τοιαύτην χρηματιστιζήν διαδοχήν. Τό 
άκριβές είναι, ότι τά εισοδήματα τής Άγγλιχανικής ’Εκ
κλησίας είναι πολύ μεγαλείτερα τών ήδη σημειωθέντων, 
έάν συμπεριλάβωμεν ζαΐ τούς λοιπούς άξιωματικούς αυ
τής. Ιοού πώς έν συνόλω ύπολογίζονται ύπό τού τελευ
ταίου Statesman’s Year-Book.
■172 αξιωματικοί (επίσκοποι κλπ.) λιρ 
13300 ιερείς.......................................... 9
Εισοδήματα τών μητροπόλεων. · ■ » 
Εισόδημα τοΰ καθιδρύματος τής 
Βασιλίσσης "Αννης................................ ....
Εισόδημα έκ τής δίοικήσεως τών 
εκκλησιαστικών κτημάτων...................β

ΙΙρός οικοδομήν και επισκευήν ναών. »

στ. 347,000
5,027,000

130,000

34,000

700,000
1,000,000

δλον . 7,238,000
"ΟΟεν εις τό κολοσσαΐον ποσόν 202 - εκατομμυρίων 

δραχμών αναβιβάζονται τά εισοδήματα τής Άγγλικανι- 
κής ’Εκκλησίας, προερχόμενα κατά τό πλεΐστον έζ κτη

μάτων, επικαρπιών και ειδικών φόρων, δυναμένων τούτων 
νάκαταταχθώσιν εις δύο κατηγορίας* 1) πρός άμοιβήν τοϋ 
κλήρου ζαΐ 2) πρός συντήρησιν καί οικοδομήν τών ναών. 
Οι πρώτοι επιβάλλονται είς τούς γαιοκτήτας, άδιαζρίτως 
’Αγγλικανούς ή μή,ώς υπόδειγμα τής έν τή έ π ι κ ρ α- 
τ ο ύ ση θρησκεία φορολογικής έπι τών λοιπών έννοιας. 
ΊΙ παχεΐα μερίς άνήκει είς τούς αρχηγούς· οί δέ κατό
πιν αύτών έρχόμενοι άρζοϋνται,κατά μέσον όρον, είς 9808 
ορ. ένιαυσίως ’Εν τούτοις ύπάρχουσι καί πολύ χειρότερον 
τοποθετημένοι πρός επαυξησιν τών πλουσιωτέρων αμοι
βών, έν ταις όποιαις, φυσιζω τώ λόγω,δεν πρόκειται νά ύ- 
πολογίση τις νΰν τά έμμεσα κέρδη, τά είς λ σμόν τών οι
κείων καί συγγενών.Άρκεΐ πρός ένδειξιν ή πληροφορία, ότι 
ό υιός τοΰ έν Durham επισκόπου, χάρις είς τήν πατρικήν 
φιλοστοργίαν, άπέκτησεν επτά έζζλησίαστιζά άξιώματα, 
άποφέροντα ενιαύσιον εισόδημα 336,000 δραχμών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ·

'Π Ήπειρος χαί ή Θεσσαλία άποτελοΰσιν όμοϋ ένα 
νομόν (βιλαγέτ) τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας, φέροντα τό 
όνομα τής πρωτευούσης των Γιάνινα. Ό πληθυσμός 
αύτών, κατ’ άλλους μέν ύπολογισμούς, άναβιβάζεται είς 
718,350, ζατ’άλλους δέ, είς 849,831 κατοίκους. Σημειω
τέου ότι έν τοΐς πρώτοις πρόκειται περί μόνων άρρένων, 
διότι, ώς γνωστόν, αί γυναίκες έν ταΐς Τουρζιζαΐς άπογρα- 
φαΐς δέν είναι έναρίθμιοι. Κατά τό Monatsschrilt lur tier 
Orientex τών 718,350 άρρένων τής Ή πείρου καί Θεσσα
λίας, 467,601 άνήκουσιν είς τήν Χριστιανικήν πίστιν καί 
250,749 είς τήν Μωαμεθανικήν. Έκαστος δύναται νά 
προσθαφαιρέση έν τή αναλογία τών θρησκευτικών τούτων 
μερίδων, τών όποιων ή τελευταία όζει διπλωματικής έν
νοιας παρά τοΐς όπωσοΰν άπλοικοΐς Ίούρκοις πολιτειο- 
γράφοις. Είναι τόσον Έλληνιχαί ή Ηπειρος και ή Θεσ
σαλία, ώστε έάν είς τό ήμισυ ζατεβιβάζετο ό ύπολογι- 
σμός τοΰ έν αύταΐς Οθωμανικού στοιχείου, θά ητο συν- 
τομωτέρα ή πρός τήν μέσην αλήθειαν όοός.

Οί δεύτεροι ύπολογισμοί, οί εις 849,831 κατοίκους 
άναβιβάζοντες τόν Ήπειρο-θεσσαλικόν πληθυσμόν, άνή- 
κουσιν είς έκθεσιν τοΰ έν Ίωανίνοις προξένου τής 1 αλ- 
λίας (1)· δέν διασαφίζουσι δέ άν έν αύτοΐς περιλαμβάνον
ται μόνον οί άρρενεςήχαί αί γυναίκες. Βεβαίως ή διαφορά 
είναι σημαντική, διότι έάν χατά τούς πρώτους υπολογι
σμούς, συνυπολογιζομένων καί τών γυναικών μέχρι, κατά 
πάσαν πιθανότητα, τοΰ διπλάσιου, προβιβαζεται ό όλος

(1) V15. Journal de la Societe de slatistique de Paris, 

φυλ. 6, ’Ιούνιος 1877, αιλ. 166.
ΕΤΟΣ 5—ΦΤΛ. 53—ΙΟΪΛΙΟΣ 1877, 15
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πληθυσμός τής Ηπείρου ζαί Θεσσαλίας είς 1,436, 700, 
άφ’ έτέρου, ζατά τούς δευτέρους, μένει μεταίωρος ό άπο- 
γραφικός ούτος συνδυασμός.

Όπως ζαί άν έχη, ιδού πώς διαμοιράζεται μεταξύ τών 
πέντε έπαρχιών (σανδζάκ) τής Ήπειρο-Θεσσαλίας ό έν τώ 
δευτέρω ύπολογισμφ πληθυσμός :

Γιάνινα ..... 212,927
’Αργυρόκαστρου ...................................... 193,417
Βερμτ ....................................... 144,653
Πρέβεζα ....................................... 71,815
Θεσσαλία ...................................... 227,739

. Άπό -7'ής αύτής προξενικής πηγής, ιδιαιτέρως ένδια- 
φέρουσιγ αί έπόμεναι φορολογικαί κατά τήν Ήπειρον 
ζαί Θεσσαλίαν πληροφορία'., στηριζόμ'έναι είς επίσημα 
έγγραφα τής οικονομικής τοΰ βιλαγετίου διοικήσεώς. 
Κατά, πρώτον λόγον έρχονται εξ ζεφαλαιωοέσταται φό
ρων-, κατηγορίαι, τών όποιων τά εισοδήματα διανέμονται 
μεταξύ τώνέτών 1874 καί 1873 ώςέξής: 
Βεργί (άμεσοι φόροι) 8,716,674 γρόσια τώ 1874 καί 

8,788,778 τώ 1873. · .. ·/.' .,

Βεδελάτ άσχεριέ (φόροι αντικαταστάσεις έν τω ςρατώ) 
6,342,959 τώ 1874 καί 8,787,813 τώ 4875. '

Άχσάρ (δεκάτη) 31,891,464 τώ<Ί87.4 χάί 31,099,368 

τω 1875. :■ -, · !
Άγχνάμ (φόρος ποιμνιακός·). 16,1Ο1)Ο·7-3 τώ 1874 κάί 

14,131,100 τώ 1875. ’ - ·.
Ρουζουμάτ (έμμεσοί φόροι) 4,726,513 τώ 1874 καί 

2,988,300 τφ 1875. ■ ’ . λ.-. '■· .
Τά δημόσια κτήματα 5,429,603 τ& 1874 καί 3,998,300 

τώ 1875. , , ,. ■■ /.·
Τό δλον άπό τών εξ τούτων φορολογικών κατηγοριών 
γρόσ. 72,908,286τώ 1874 καί 69,794,261 τώ 1875. 
Ή κατά τό τελευταίου έτος έλάττωσις οφείλεται -είς 
τήν κατ’αύτό ενσκήψασαν έν τφ βιλαγετίω έπιζωοτίαν
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καίεΐςτήν έμπορικήν ιδίως περί τά σιτηρά στασιμότητα. 
Όσον άφορα τ® τελώνια, τό χαρτόσημου, τά μονοπώ

λια τοΰ καπνοΰ χαί τοΰ άλατος, ώς καί τούς έπί τών πνευ
ματωδών ποτών φόρους, τά εισοδήματα αύτών άνήκουσιν 
είς τήν διαχείρισιν ιδιαιτέρου οικονομικού κλάδου, έκ τοΰ 
όποιου γνωστά μέν είναι τά χατά τήν Ήπειρον, χαΟυ- 
στεροΰσι δέ αί κατά τήν Θεσσαλίαν πληροφορίαι, δυνά- 
μεναι έξ άναλογίας μόνον νά συμπληρώσωσι τήν προ- 
κειμένην μελέτην. Τοιουτοτρόπως έν τή Ηπειρω κατά 
τό έτος 1875 τά μέν τελώνια παρήγαγον 2,257,637 
γρόσια, ό δέ καπνός 1,733,322, τό άλας 1,426,021, τό 
χαρτόσημον 602,010, τά πνευματώδη ποτά 464,831· 
τό δλον άπό τών ειδικών τούτων πηγών έκ τής Ηπείρου 
6,453,821 γρόσια. Έπειδή δέ, ώς θέλομεν κατωτέρω ίδει, 
τά ήμίσεα σ/εδόν τών κατά τό 1874 εισοδημάτων άπό 
τών προμνησθεισών έξ γενιχωτέρων κατηγοριών (Βεργί 
χλπ.) καθ’ολόκληρον τό βιλαγέτιοντής Ηπειρο-Θεσσαλίας, 
άνήκουσιν είς μόνην τήν Θεσσαλίαν, τό έμπόριον τής όποιας 
ώςκαί ή γεωλογική καί βιομηχανική παραγωγή είναι είς 
πολλώ άνθηροτέραν κατάστασιν σχετιχώς πρός τήν Ηπει
ρον, έάν προσθέσωμεν είς τά άνωτέρω άπό τών τελωνίων 
κλπ. εισοδήματα ταύτης; και έτερα 8,000,000 γρόσια άπό 
τών αυτών ειδικών πηγών διά τήν Θεσσαλίαν, κατά πά
σαν πιθανότητα δέν άπομακρυνόμεθα πολύ τής άληθειας. 
Τοιουτοτρόπως συνυπολογιζομένων τών γενικών καί ει
δικών εισοδημάτων, τά όποια ό δημόσιος θησαυρός τής 
Τουρκίας αντλεί έκ τοΰ βιλαγετίου τής Ήπειρο-Οεσσα- 
λίας, άναβιβάζονται ταΰτα οιά τό έτος 1875 είς 84 πε
ρίπου έκατομ. γροσίων, ήτοι (πρός 4 γρ. ή δραχμή) 20
7]10  έκατομ. δραχ. εις τά όποια δέν περιέχονται αί έκ 
τών λοιπών ιστορικών τής χώρας λόγων, ύπό διαφόρους 
μορφάς, περιπέτειαι, άναλυόμεναι είς σπουδαίας κατά τό 
μάλλον ή ήττον χρηματικός ποσότητας.

"ίνα έννοήσωμεν τήν οικονομικήν σημασίαν έκάστης
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τών πέντε έπαρχιών (σανδζιάζ), τών άποτελουσών τό 
βιλαγέτιον της Ήπειρα-θεσσαλίας, άρκεΐ ή κατ αύτάς 

σχετική έν έτει 1874 γονιμότης τών προσημειωθεισών 
έξ γενικωτέρων φορολογικών κατηγοριών. Ο επόμενος 
πίναξ περιλαμβάνει τήν πληρεστέραν, ζατά τά ένόντα, 

σειράν πληροφοριών.
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μών τούτων οικονομικής καθ’ έζάστην έπαρχίας ενδείξεις, 
πρώτη παρίσταται ή επαρχία τής Θεσσαλίας, δευτέρα ή 
τών Ίωανίνων, τρίτη ή τοΰ Βερατίου, τετάρτη ή τοΟ 
'Αργυρόκαστρου, ζαίτοί κατά τόν πληθυσμόν, ώς είδο- 
μεν, προίσταται αϋτη τής τοϋ Βερατίου, και πέμ
πτη ή τής Πρεβέζης. Ό σημαντιζώτερος φόρος άνήκει 
εις τήν καλλιέργειαν τής γής (Άχσάρ, δεκάτη), αποτε
λώ·; ύπέρ τά δύο πέμπτα τοΰ όλου φορολογικού εισοδή
ματος (31,891,465 γρόσια έπί 72,908,286)· ακολούθως 
δέ έρχεται ό ποίμνιακός φόρος (Άγχνάμ'1, άποτελών πλέον 
τοΰ πέμπτου (16,101,073 γρόσια έπ: 72,908,286). Ση
μεΐον ότι ή οικονομική βάσις τοϋ βιλαγετίου τής Ήπειρο- 
θεσσαλίας εΐναι ή γεωργία καί ή ποιμενική. Πλέον τοΰ 
ήμίσεως αύτής άνήκει εις μόνην τήν επαρχίαν τής Θεσ
σαλίας (25,077,062 γρόσια κατ’ αύτήν έπί 47,992,537 
τοΰ όλου τών δύο τούτων φόρων καθ’ όλον τό βιλαγέ- 
τιον). Ή διανομή τοΰ είς χρήματα γρατιωτιχοΰ φόρου 
παριστα τό φαινόμενον, ότι, ένω ή επαρχία τής Ηπείρου 
είναι, ώς ειδομεν, ολιγάνθρωπο τέρα τής Θεσσαλίας, πλη
ρώνει έν τούτοις πλειότερον είς ςφατιωτιζήν άντιζατά- 
στασίν, έπίσης δέ καί ή τής ΓΙρεβέζης απέναντι τής τοΰ 
Βερατίου.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ-

(Μετά πολλής ευχαριστήσεως δημοσιεύομεν τήν έπομένην άπάν- 
τησιν τοΰ κ. Δημάρχου 'Αθηναίων εις τό υπό τόν τίτλον «ή έν Ά
θήναις λειψυδρία > άοθρον τοΰ προηγουμένου φυλλαδίου τής Οικονο
μικής Έπιθεωρήσεως. Ένώ άφ’ ένός διασαφηνίζεται έντεΰθεν, άπό νε- 
ωτάτων πληροφοριών, τό ζήτημα τών Αθηναϊκών ύδάτων, άφ’έτέ- 
ρου αί εις άνάπτυξιν αύτοϋ σταθεραί προσπάθειαι τοΰ εντίμου δη
μάρχου κ. Κυριακοΰ είναι άνώτεραι παντός επαίνου).

Κύριε Σ-ίΓτόχτα.
Αίαν άργά άνέγνων όσα έν τή Οικονομική Επιθεωρήσει 

γράφονται περί τών ύδάτων τής πόλεως ’Αθηνών. Έπι- 
τρέψατέ μοι δέ νά παρατηρήσω υμΐν ότι όσα περί τοΰ 
αντικειμένου τούτου γράφονται, βεβαίως είναι έρανισμένα 
έκ τής οποίας έδημοσίευσα έκΟέσεως τοΰ Γάλλου μηχανι
κού Κ. BergeaU· άλλ’ αυτή πραγματεύεται περί τών ύ-
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δάτων τής πόλεως πρό τοΰ έτους 1872, ήτοι πρό τής έ- 
νάρξεως τών παρά τής Δημοτικής Άρχής έκτελεσθέντων 
ύδραυλικών έργων.

Σήμερον ή πόλις, Κ. Συντάκτα, δτε ή ξηρασία μαστίζ'.ι 
άπασαν τήν ’Αττικήν, δτε πολλαί πηγαί καί αύτής τής 
Πεντέλης άπεστείρευσαν, τό διοχετευόμενου είς τήν πόλιν 
ϋδωρ διά τοΰ Άδριανείου ύτραγωγείου ανέρχεται εις 
2(>00 δράμια, έκ τής έξακολουθήσεως δε τών υδραυλικών 
εργασιών έντός τοΰ ερχομένου σαββάτου θέλουν μέτοχέ· 
τευΟή 250 μέχρι 300 δράμια έτέρου ύδατος.

Ώς γινώσκετε, Κύριε Συντάκτα, τά 2600 δράμια ύδα- 
τος παρέχουσι καθ’ έκαστον ήμερονύκτιον είς τήν πόλιν 
ύδωρ οκάδων τουρκικών 1,878,000.’Επειδή δ’ό πληθυσμός 
τής πόλεως δέν ύπ·ρβαίνει τάς 55 χιλιάδας, έπεται δτι 
είς παν ήμερονύκτιον άναλογοΰσιν είς έκαστον άτομον 34 
οκάδες ύδατος, ποσότης ύπερβαίνουσα κατά πολύ πολλών 
Εύρωπαϊκών πόλεων. Προσθετέον δ' δτι έκτός τοΰ ύδατος 
τοΰ Άδριανείου ύδραγωγείου ή πόλις κέκτηται καί διάφορα 
φρέατα, ών τό ύδωρ χρησιμεύει είς πλύσιν καί άλλας οί- 
κιακάς άνάγκας.

’Εκ τών έκτεθέντων πληροφορεϊσθε, δτι ή πόλις δέν πά
σχει ύπό λειψυδρία; καίπερ τής ξηρασίας μαστιζούσης, ώς 
προεΐπον. άπασαν τήν ’Αττικήν.

Έάν δέ εύαρεστηθήτε ν’άναγνώσητε τό όποιον άπο· 
στέλλω ύμΐν φυλλάδιον, περιλαμβάνον τόν λογαριασμόν 
τής έν γένει διαχειρίσεως τοΰ Δήμου, τοϋ έτους 1876, θέ
λετε πεισθή πόσον ύδωρ διαθέτει ό Δήμος, πόσον διοχετεύ
εται ε'ς τάς δημοσίους κρήνας, πόσον άνήκει είς ίδιοκτή- 
τας καί πόσον άπόλλυται έκ τών παρεκτροπών τών οίκο- 
δομούντων καί διατηρούντων κηπάρια (1).

[1] Άριθαός 1435
Λρόο τίρ· Νομαρχίαν ’.4-tixijc xal Βοιωτίας.

'Επόμενος πρός τάς γενομένας έξηγήσεις ένώπιον τοΰ Κυρίου Προ
έδρου της Κυβερνήσεως, υμών τε καί ήμών, καί τάς δοθείσας παρ’ 
αύτοΰ προφορικά; διαταγάς, λαμ.βάνω τήν τιμήν νά υποβάλω εις 
τήν Β. Νομαρχίαν ονομαστικόν κατάλογον έμφαίνοντα,

ά) τούς λαμβάνοντας έπί πληρωμή έν ταΐς οίκίαις αύτών ύδωρ, 
καί τό ποσόν, όπερ έκαστος, τούτων λαμβάνει.

Τό ύδωρ τοΰτο ανέρχεται εις δράμια 1082 έ υπολογιζόμενου 
τοΰ δραμιού καθ’ έκαστον ήμερονύκτιον εις 720 όκάδας τουρκικά;.
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Είν’ ά?/ηθές, Κύριε Συντάκτα, δτι ή τροποποίησις τοΰ 
σχεδίου τής πόλεως έπήνεγκε τήν έπί παλαιών τινων ύ- 
δραγωγείων οικοδομήν, άλλά τά ύδραγωγεΐα ταΰτα δέν ή- 
Οελον σπουδαίως ύπηρετήσει τήν πόλιν, καθ’ δσον τό ύδωρ 
αύτών δέν είναι πόσιμον, ώς έκεΐνο- τοΰ Γερανιού, δπερ βε
βαίως τάς η^ηγάς του .έχει κατά τόν Λυκαβητόν, καί έπί 
τοϋ ςποίου ύφίσταν,ται καταβόθραι καί άπόπατοι τών οι
κιών, δΓ ών διέρχεται.

• Κατ’ έμέ τό .ύδραυλικόν ζήτημα θέλει λυθή, καί διά τό 
μέλλον, διά τής έκκαθαρίσεως τοΰ όλου Άδριανείου ύδρα
γωγείου καί τών εγκαρσίων αύτοΰ. Τοΰ έργου δέ τούτου 
τήν άποπεράτωσιν εύαρεστηθήτε,. νά υποστηρίξατε διά τής 
χαρακτηριζούσης νμας φιλοπατρίας καί άξιεπαίνα,υ περί 
ψφν κοινών μερίμνης. , ..

’Εν.’Αθήνας; τή 24’Ιουνίου 1877. Λ
Ό Δήμαρχος ’Αθηναίων 

Π. Σ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

(?) τούς ώς ιδιοκτησίαν των οίκειοποιουμένόιίς καί είς τάς οικίας 
των'λάμβάνοντας ύδωρ,και τά άγαθοεργά'καταστήματα, είς & δω
ρεάν χορηγείται τό; ύδωρ-

. Τό ,ύδωρ τοΰτο ανέρχεται είς δράμια 51
γ'.) τβςς.) δημοσίας βρύτεις άαί τό σρτόν τΰ διοχετευόμενον είς 

έκάήτην αύτών. . ν
Το ύδωρ τοΰτο ανέρχεται είς δράμια 825t—
’Εν.φυνόλω τό δίατιθέμενρν ύδωρ φυμποσοΰτιςι είς δράμια 1959.
Κατά τήν υπό τοΰ μηχανικού κ. Κορδζλλα γενομένην καταμέ- 

τρησιν τοΰ ύδατος ένώπιον ήμ'ων, του είς τήν κεντοικήν δεξαμενήν 
διοχ ετευομένου, τό ύδωρ συμποσοΰται' είς 6’ , όκάδας ήτοι 2600 
δράμια, ώστε έκ τοΰ διατιθέμενου έίς τήν πόλιν ύδατος υπολείπον
ται δράμια 641, άτινα βεβαίως κατανάϊίσκονται λαΟραίως ού μό
νον υπό τών-οικοδομούντών άλ.λά καί ύπό άλλων ιδιοκτητών δια- 
τήρούντων κηπάρια.·' "

’Εναπόκειται είς ‘Υμάς, Κ. Νομάρχα, νά μεριμνήσητε όπως ή Ά- 
στυνομ'ία» λάβγ, τά πρόσφορα μέτρα, πρός ποόληψιν πάσης λαθραίας 
διοχετεύσεως τομ ύδάφος, διότι τοΰτο προσβάλλει ούσιωδώς τά 
συμφέροντα τοΰ δήμου, καί ^ακωλύει τό τακτικόν κατάβρεγμα 
τών οδών τής πόλεως, ώ&τε., ςό τε δημόσιον καί ό δήμος αναγκά
ζονται νά προμ.ηθεύωνται τό ύδωρ έπί άδρα δαπάνη έκ μεμακρυ- 
σμένων μερών.

Άθήναι, τη 5’Απριλίου 1877. Ευπειθέστατος
ό Δήμαρχος 

Π. Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ.



239. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠϊβΡΠΡΗΪΙΣ, ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 233

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Τη 16 Μαίου 1877 συνήλθεν ή 'Ελληνική Βουλή έν έκ- 

τάχτω συνόδω πρός ψήφισινκατεπειγόντωννομοθετημάτων, 
ύπό τών περιςάσεων έπιβαλλομένων.'Ήρξατο άπό τοΰ κυβερ
νητικού ζητήματος, καί άφοΰ έν δέκα ήμέραις έρριψε δύο 
κυβερνήσεις καί έσχημάτισε δύο (19 Μαίου καί 26 Μαίου), 
προέοη είς τά νομοθετικά έργα της, έκ τών οποίων ή έπί- 
σημος έφημερίς έδημοσίευσε μέχρι τής 25 ’Ιουνίου 1877 
δώδεκα νόμους (ΧΙΓ'—ΧΚΔ'). Σκοπών τήν άπό γενικής 
τίνος έπόψεως άνάλυσιν τών κατ’ αύτούς θεμάτων, άφίνω 
χατά μέρος τήν κυβερνητικήν τής Βουλής έννοιαν, μεθ’ ό
λης τής κατ’ αύτήν ιστορίας χαί τών ένδεχομένων συνε
πειών.

ά) Νόμος ΧΙΓ' τής 9 ’Ιουνίου 1877—Κατ’ 
αύτόν ή μέν οικονομική διαχείρησις τών δασών άνε· 
τέθη εις τούς οικονομικούς έφορους, οΐτινες έκδίδουσι 
τάς άδειας τής ύλοτομίας (έξαιρουμένων τών δι’ οι
κιακήν χρήσιν καυσοξύλων), τά δικαιώματα τής ο
ποίας είσπράττονται άμέσως ύπό ταμιακού είσπράχτορος, 
ή δέ φύλαξις τών δασών καί ή καταδίωξις τών κατ’ αύ
τά άνομημάτων άνετέθη είς τήν χωροφυλακήν, τής 
όποιας ή περί τά δάση νέα ύπηρεσία διαιρείται είς 42 
επαρχιακός περιφερείας, ύπό τήν διεύθυνσιν τών οικείων 
μοιράρχων καί ύπομοιράρχων, έξ ών οί μέν θεωρούνται 
καί ώς δασάρχαι, οί οέ καί ώ; δασονόμοι ύπό τήν έπο- 
πτει'αν τών πρώτων διατελοΰντες. "Αμα συμβή ανόμημά 
τι δασικόν, οί χωροφύλακες, ένωμοτάρχαι, ύπομοίραρχοι 
καί μοίραρχοι πέμπουσι τάς μηνύσεις καί τά συντασ- 
σόμενα πρωτόκολλα πρός τούς αρμοδίους δημοσίους κα
τηγόρου; ή παρά Πλημμελειοδίκαις Εισαγγελείς καθόσον 
δηλαδή πρόκειται περί πταίσματος, ή πλημμελήματος καί 
κακουργήματος, ε’δοποιοΰντες συγχρόνως καί τόν οικονο
μικόν έφορον, όπως κατά τάς περιστάσεις παρασταθή ού
τος ώ; πολιτικός ένάγων.

Κατά τριμηνίαν οί μοίραρχοι καί ύπομοίραρχοι τής δα
σικής χωροφυλακής ύποβάλλουσιν είς τό Ύπουργεϊον τών 
Οικονομικών κατάστασιν τών περί τά δάση συμβάντων 

άνομημάτων, καθώς καί τών έκδοθεισών αδειών, τάς όποιας 
έπί τούτω άμα τή έκδόσει των έπιθεωροΰσι καί είς βιβλίον 
καταχωροΰσιν. Έν γένει ή έποπτεία, τόσον πρός τήν χω
ροφυλακήν όσον καί πρό; τούς οικονομικούς έφορους, άνε
τέθη είς τούς Νομάρχας καί τό Ύπουργεϊον τών Οικονο

μικών.
Ό αριθμός τών διά τήν δασονομικήν ύπηρεσίαν χωροφυ

λάκων ορίζεται είς 190 άνδρας, άπό δέ τοϋ ’Ιουλίου—Σε
πτεμβρίου εϊς 300, έκλεγομένους ύπό τών μοιράρχων έξ 
έκάστης ένωμοτίας μεταξύ τών ύπηρετησάντων ολόκλη
ρον θητείαν έν τφ τακτικώ ς-ρατω, προτιμωμένων τών 
παλαιοτέρων καί άποκλειομένων τών έντοπίων.

Έν γένει αί κατά τήν έκτέλεσιν τών δασονομικών κα
θηκόντων αξιόποινοι πράξεις τής χωροφυλακής υπάγονται 
είς τήν τακτικήν ποινικήν δικαιοσύνην. 'Όσον άφορα τάς 
πειθαρχικός ποινάς (έπίπληξις και πρόστιμου μέχρις 100 
δραχ.) επιβάλλονται αύται τή αιτήσει τοΰ Υπουργού τών 
Οικονομικών ύπό τοϋ τών Στρατιωτικών, καί έν καθυστε
ρήσει τούτου δκταημέρω, ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου.

Ή δασονομική τής χωροφυλακής ύπηρεσία συνδέεται 
πρός τά έξής μηνιαία έπιμίσθια : 40 δραχ. ό μοίραρχος, 
30 ό ύπομοίραρχος, 30 ό οικονομικός έφορος, 10 ό Ενω
μοτάρχης, ύπενωμοτάρχης ή χωροφύλαξ.

Διά τήν έπιστημονικήν τών δασών έποψιν όρίζονται 
τέσσαρες έπιθεωρηταί, έξ ών οί δύο έπιτρέπεται ίνα ωσι 
καί άλλοδαποί, φέροντες ειδικόν δίπλωμα, δυναμένης τής 
Κυβερνήσεως νά τούς πολιτογραφήση οιά Β. διατάγματος. 
Κατ’ έτος ένεργοΰσιν ούτοι γενικάς καί μερικάς επιθεωρή
σεις τών δασών, κατά τάς όποιας δύνανται νά άνακρίνωσιν, 
ώ; καί ή χωροφυλακή, ήτις ύπόκειται είς τάς οιαταγάςτων.

β') Νόμος ΧΙΔ' τής 10 Ί ο υ νί ου 1877.—Δι’ αύ
τοΰ τά τέλη τοΰ χαρτοσήμου τής άξίας έν γίνει μέν 
διαιροΰται είς 30 κλάσεις :

1Ι2 δια·/. έπί ποσότητος 10—150 δραχμών, 1 δραχ.—300, 
2—600.* 3- 900. 4 — 1200. 5—1500, 6—1800,' 7—2100, 
8-2400. 9—2700. 10-3000, 12-3600. 14—4200, 
16—4800, 18 — 5400, 20—6000, 30—9000,40—12000, 
50—15000. 60—18000. 70—21000. 80 — 24000, 90— 
27000, 100—30000. 150- 45000, 200-60000, 250— 
75000, 300—90000, 400—120000, 500—150000, ίιπεράνω 
δέ 25 δραχ. κατά πασαν δεκάδα χιλιάδων δραχμών.
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Είδικώς δέ έπί τών έμπορικών εγγράφων είς 18 κλάσβις-:
1)2  δραχτέπΐ ποσοτητο; μέχρι 750 δραχμών, 1·—1500,2—3000, 

3—4500, 4—6000, 6-9000, 8—12000, 10-15000, 
14—21000, 18—27000, 22—33000. 20-39000$ 30α- 
45000, 40—60000, 50—75000, 60—90000, 90-120000, 
120·—150000 xai ύπεράνω. ■> ·.

Προβιβάζεται δέ άπό - είς i δραχ. τότέλοςτών πρός·τήν 
διοίκησιν άναφορών, τής συνεχείας τών έπισυναπτομένων 
έγγραφων, τών αποδεικτικών πληρωμής άνω τών 10 
δραχμών καί τών διαβατηρίων. Ύποβάλλονται είς χαρτό- 
σημον οί έπί δικαστηρίου συμβιβασμοί, ώσανεί έγίνοντο 
ένώπιον συμβολαιογράφου. Έπίσης αί έγγραφαι είς τά 
πινάκια τώνδικαστηρίων ύποβάλλονται (έπί ταΐς κεκανονι- 
αμέναις ποίνίζαΐς εύθύναις τοϋ προέδρου και τοΰ γραμμα· 
τέως) είς κινητόν χαρτόσημον, έπιτιθέμενον. είς τήν οί- 
κείαν στή?·.ην, 1 δραχ. διά τά Πρωτοδικεία; 2 διά τά Έ- 
φετεΐα, 3- διά'τόν 'Αρειον. Πάγον,- μή έξαιρουμένων καί 
τών υπό δικηγόρων τοϋ δημοσίου, ένεργουμένων. Έπίοης 
αί διασαφήσεις καί αιτήσεις άποταμιεύσεως, άναγνωρί- 
σεως, άναλώσεως καί αποστολής εμπορευμάτων είς χαρ
τόσημον τάξεως 1|2 δραχ. άλλά μόνον έπί τοϋ ένός αντι
τύπου έκάστης, τά τελωνιακά δηλωτικά καί διαβατήρια 
καί αί είς τά τελωνεία διδόμεναι φορτωτικαί 1 δραχ., τά 
εισιτήρια τών σιδηροδρόμων καί ατμόπλοιων είς τέλος λε
πτών πέντε καί τών θεάτρων λεπ. 10 ζατά δραχμήν, Οεω- 
ρουμένων τών κλασμάτων ταύτης ώς άζεραίας δραχμής.

Τό χαρτόσημον φέρει 30 γραμμάς, πλείονες τών οποίων 
δέν έπιτρέπεται νά γράφωνται έπ’ αύτοϋ, έπί ποινή προσ- 
αρτήσεως ύπό τοϋ αρμοδίου ταμίου ίσης άξίας κινητού 
χαρτοσήμου, μέχρι τής οποίας άπαράδεκτον τό έγγραφον 
ένώπιον τών εις άς ύποβάλλεται άρχών. Αί ζατά τούς 
κειμένους νόμους περί χαρτοσήμου ποιναι, έπί συναλλαγ
ματικών έν γένει καί γραμματίων, έπιβάλλονται άλληλεγ- 
γύως είς τούς έκδότας, όπισΟογράφους, άποδέκτας καί 
κομιστάς αύτών. Έπί συναλλαγματικών δέ έκ τής άλλο- 
δαπής, αί ποιναι αύται επιβάλλονται είς τούς έν τή ημε
δαπή τοιούτους, προστιθεμένου καί προστίμου 200 δραχ. 
διά τούς έζ τής ήμεδαπής έκδότας καί όπισΟογράφους 
ύπέρ τοϋ καταγγείλαντος τήν παράβασιν τοϋ περί χαρτο
σήμου νόμου.

Ή μερική πώλησ ς τοϋ χαρτοσήμου ένεργεϊται δι’ ύ
παλλήλων, τούς οποίους ορίζει Β. διάταγμα. "Εν τοΐς ο)ο 
άνήκει εις αύτούς λόγω προμήθειας, έξαιρουμένου τοϋ 
άνω τής δραχμής χαρτοσήμου τάξεως μελανής οφραγί- 
δος, καθ’ δ ούδεμία χωρεϊ προμήθεια. "Οσον άφορα ιδιαι
τέρως τού; συμβολαιογράφους, τό δικαίωμα των ορίζεται 
είς 25 τοΐς ο)ο. Έπί τών τελών τών κληρονομιών καί 
κληροδοσιών 3 τοΐς ο)ο άνήκουσίν είς τοΰς οικονομικούς 
έφόρους καί 10 τοΐς ο)ο είς τούς δήμους τής σταθερας δια
μονής τοΰ άποβιώσαντος

γ') Ν ό μ ο ς ΧΙΕ' τ ή ς 16 Ί ο υ ν ί ο υ 1877.—Χορηγεί 
άναπλ^ηρωτικήν πίστωσιν δρ. 181,000 έπί τοΰ κατά ιό τρέ- 
χον έτος προϋπολογισμού τών έξόδων τοΰ Υπουργείου τών 
Οικονομικών, είς πληρωμήν τόκων εντόκων γραμματίων 
(120,000 δρ.), διά τό Σφραγιστήριον (50,000), διά τήν 
περί τά μεταλλεία ύπηρεσίαν (5,000), διά καλλιέργειαν καί 
μεταφοράν αλάτων (6,000). Κατά τά 5]ι0 πρόκειται περί 
δαπανών, αΐτινες ούδέν έχουσι κοινόν πρός τήν έκτακτον φύ
σιν τών άναπληρωτικών πιστώσεων.

δ') Ν ό μ ο ς ΧΙΣΤ' τ ή ς 13 Ί ο υ ν ί ο υ 1877.—Επε
κτείνει τάς ποινάς τοΰ λαθρεμπορίου άπό τής διοικητικής 
αύτών έννοιας είς τήν κυρίως δικαστικήν, έπιβάλλων φυ- 
λάκισιν 3 ήμερών μέχρι 3 μηνών καί έν ύποτροπή μέχρις 
6 μηνών κατά τών αύτουργών καί συνεργών τοϋ λαθρεμ
πορίου. Συγχρόνως έπί θαλασσίων λαθρεμπορίων, άφαιρεΐ- 
ται καί τό δίπλωμα τοϋ πλοιάρχου (ύποθίττω μόνον τοΰ 
"Ελληνος, έ-ειδή ό νόμος σιωπά). Έν γένει οί έν τή άλλο- 
δαπή διά τήν Ελλάδα φορτόνοντες πλοίαρχοι πάσης ση
μαίας όφείλουσι νά έγχείρίζωσιν είς τό Έλλ. προξενεΐον 
δηλωτικόν τοΰ φορτίου, είς δ προσαρτώσι τήν φορτωτικήν. 
Καί τά έγγραφα μέν ταΰτα διευθύνει ταχυδρομικώς ό Πρό
ξενος είς τό Ύπουργεΐον τών Οικονομικών, άντίγραφα δέ 
αύτών έν έσφραγισμένω φακέλλω παραδίδει τώ πλοιαρχώ, 
ινα τά έγχειρίση τή ύγειονομ·.κή άρχή τής έκφορτώσεως. 
Διά τήν μή έκ θαλασσίου δυστυχήματος άπώλειαν τοΰ φα- 
κέλλου τούτου ό Τελώνης έπιβάλλει τώ πλοιάρχω 50— 
100 δρ. πρόστιμον, δπερ τριπλασιάζεται, άν τό κατά τόν 
τελωνιακόν νόμον είς τήν ύγειονομικήν άρχήν διδόμενον 
δηλωτικόν διαφέρη ούσιωδώς τοΰ πρός τον Πρόξενον έγ- 
χειρισθέντος, καί πεναπλασιάζεται έάν δέν ένεχειρίσθη παν- 
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τάπααι τώ Προξενώ δηλωτικόν. Ύπό τόν όρον τών τιμω
ριών τούτων,καί άνεξαρτήτως αύτών όσάχις τό πλοιον προ
έρχεται έκ τόπου έν ω δέν ύπάρχει Έλλ. προξενική άρχή, 
ό πλοίαρχος οφείλει νά έγχειρίση εϊς τήν ύγειονομικήν άρ- 
χήν τό κανονικόν δηλωτικόν καί τάς φορτωτικός συγχρό
νως μετά τής ύγειονομικής πιστοποιήσεως, άλλως δέν έπι
τρέπεται έλευθέρα συγκοινωνία.

‘θ όρος «ώς έγγιστα» τών έν τώ τελωνειαχω νόμω άνα- 
φερομένων έμπορευμάτων ορίζεται έπί μέν τών άνεπιδέ- 
χτων αύξήσεω; ή μειώσεως εϊς 3 τοΐς ο)ο, έπί δέ τώνύπο- 
χειμένων εις τοιαύτας εις 5 τοΐς ο,ο· όσο > άφορα τά εξα
γόμενα χαΐ μεταφερόμενα προϊόντα, είς τήν πρώτην περί- 
πτωσιν 5 τοΐς ο|ο, είς τήν δευτέραν 10 τοΐς ο;ο. ζΟ όρος 
«άγνωστον» συνεπάγει χρέος εις πληρωμήν 20 τοΐς ο ο 
έπί τοϋ τελωνιακοϋ τέλους, εΐσπραττόμενον ζαί έπί τών άπό 
πλοίου είς πλοϊον μεταφερομένων είς τό εσωτερικόν έμπο
ρευμάτων κατά τόν τελωνισμόν αύτών. Τά άποταμιευτικά 
δικαιώματα είσπράττονται κατά τόν τελωνισμόν ή κατά 
τήν άποστολήν τών έμπορευμάτων είς τό έξωτερικό ν ή έ- 
σωτεριζόν.

‘Η διασάφησις τής τε εισαγωγής καί έξαγωγής, μετά 
τήν κανονικήν θεώρησίν τη; καί πρό τού τελωνισμού τών 
έμπορευμάτων, θέλει άντιγράφεσθαι ολόκληρος είς τό έπί 
τούτω ύπάρχον βιβλίου τής καταχωρίσεως.

έ)Νόμο ς ΧΙΖ' τής 13 Ίου νίο υ 1877.— Κατ' αύτόν 
οί ύπαποθηκάριοι, ύπογραμματεΐς καί είσπράκτορες τών 
τελωνείων διορίζονται τή προτάσει τών προϊσταμένων αύ
τών. Έπί τή γνωμοδοτήσει τοΰ τελώνου καί τοΰέλεγχτοΰ, 
καί μετά προηγουμένων δίμηνον τούλάχιστον διαρκή δο
κιμασίαν έντός τελωνίου ά τάξεως, διορίζονται ci ύποτελώ- 
ναι γ' τάξεως καί οί έν τή τε/.ωνιαζή ύπηρεσία ισοβάθμιοι 
αυτών. Ποοτίμώνται εις τάς κενά; θέσεις ύποτελώνου γ' ή 
άνωτέρας τάξεως οί έν τω τελωνιαζώ κλάδω ύπηρετήσαν- 
τες, έάν μετά διετή ύπηρεσίαν είς τήν άμέσως κατωτέ- 
ραν θέσιν κρ.θώσιν άξιοι προβιβασμού. Δύνανται δέ, έπί τή 
βάσει τής προεκτεθείσης οιμήνου δοκιμασίας, νά διορισθώσι 
καί οί είς άλλους κλάδους τήςδιοικήσεώς έπί έξαετίαν ύπη- 
ρετήσαντες ισοβάθμιοι (ζατά μισθόν) υπάλληλοι, καθώς 
καί οί προλύται καί διδάκτορες τών ελληνικών ή άλλοδα- 
πών πανεπιστημίων.

Ή εύθύνη βρίζεται άλληλέγγυος μεταξύ τελωνών, έ- 
λεγζτών καί άναπληρωτών αύτών (1) όιά πάσαν ελλειψίν 
τής έν γένει διαχειρίσεως. Ιδιαιτέρως οί τελώναι εύθύνον- 
ται καί διά τήν άσφαλή προσέτι φύλαξιν τών ύπό τών 
παρ’ αύτοϊς είσπρακτόρων εισπραττομένων δημοσίων χρη
μάτων, καί έν γένει όλων τών είς τά τελωνεία άνατε- 
θειμένων εισπράξεων. Περί τών ύποτελωνών καί τελωνι- 
ακών σταθμαρχών ό νόμος σιωπά- καί διατηρείται μέν ή 
έπ’ αύτών έποπτεία τών τελωνών καί ή άπό τούτων έξάρ- 
τησις, ζαταργεΐται δέ ή έν τοΐς τελωνείοις προεξέλεγξις 
τών λ]μών των, οΐτινες μετά τών δικαιολογητικών έγγρά- 
φων καί των ισολογισμών ύποβάλλονται άπ’ ευθείας διά 
τοΰ Υπουργείου είς τό ’Ελεγκτικόν Συνέδριου.

Αί έγγυήσεις, είς ας ύποβάλλονται οί τελωνιακοί ύπάλ- 
ληλοι, συνίστανται είτε είς χρήματα είτε είς μετοχάς τών 
Τραπεζών ('Εθνικής, Πιστωτικής, Ίονιζής ζαί Βιομηχα- 
νιζής) είτε είς μεταγενέστερα τοΰ 1862 δημόσια τής ‘Ελ
λάδος χρεώγραφα, ορίζονται οέ ώς έξής ; Τελώνης ά τά
ξεως δρ. 5000, β' τάξεως 4000, γ' τάξεως 3000· ’Ελεγ
κτής τελωνείου ά τάξεως δρ. 4000, β’ 3000, γ 2000· 
ύποτελώνης ά ή β’ τάξεως δρ. 2000, γ' 1000- έπιστά- 
της τής διαμεταζομίσεως δρ. 4000· άποθηκάριος ζαί ύ- 
παποθηκάριος δρ. 1000- σταθμάρχης δρ. 500.

‘Π πειθαρχική έξουσία άνήκει έν μέρει μέν είς τόν 
προϊστάμενον τοΰ τελωνείου (έπίπληξις ή πρόστιμου μέ
χρι δρ. 25), ύποζειμένης τής άποφάσεώς του εις τήν έν
τός εΐζοσαημέρου ζρίσιν τοΰ ‘Υπουργείου, έν γένει δέ έφ’ 
όλων τών τελωνιαζών ύπαλλήλων καί δι’ όλων τών πει- 
θαρχιζών ποινών είς αύτό τό ‘Υπουργείου (τό πρόστιμου 
μέχρις 100 δρ.ζαί ή προσωρινή παΰσις μέχρι 30 ημερών).

Πρός καταστολήν τής λαθρεμπορίας καί ένίσχυσιν τής 
τελωνιακής ύπηρεσίας έπιτρέπει ό Νόμος είς τόν Υπουρ
γόν τών Οικονομικών τόν διοργανισμόν συστήματος άτ- 
μαζάτων. Προφανώς ό νομοθέτης ελπίζει τό ζύριον τοΰ

(1) Κατά τό άρθρον 6, τόν Τελώνην κωλυόμενου ή απάντα άνα- 
πληροϊ ό ’Ελεγκτής, τοΰτον δέ ί Γραμματεΰς’ έν ελλείψει των δύο 
τελευταίων, τόν τελώνην. ώς και πάντα προϊστάμενον τελωνιακής 
υπηρεσίας, άναπλν,ροΰσιν οί ταμίαι, οικονομικοί έφοροι, έπιστάται 
τών λιμένων καί οί δεκάρχαι, κατ’ ειδικήν διαταγήν τοΰ 'Υπουργείου. 
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άποτελέσματος έζ τής ταχύτητος ζατά τήν έπισζόπησιν 
χαί τήν ένέργειάν. 'Αγαθή ή ελπίς· μαρτυρεί όμως πόσον 
όλίγην γνώσιν έχει ό νομοθέτης τών πραγματιζών τής 
λαθρεμπορίας περιστάσεων. Χορηγείται πίστωσις δραχ. 
29000 πρός εΰρεσιν χρεωλυτικοΰ δανείου δρ. 320000, 
ινα δι’ αύτοΰ ζατασζευασθώσιν ανάλογοι άτμάχατοι. Έν 
τούτοις κανώνέν τή οικονομική απαράβατος, τό μ ή δ ι ά 
μικρά ποσά δανείζεσθαι. "Οπως καί άν έχη, Ιδού πώς 
ορίζεται τό προσωπικόν έζάστης ατμακάτου- μηχανικός 
δρ. 120 κατά μήνα, θερμαστής 80, άνθρακεύς 70, ΰπα- 
ξιωματικός 120, τρεις ναΰται άνά δρ. 60, τό όλον 5400 
δρ. κατ’ έτος. ‘Ο ύπαξιωματικός και οί ναΰται λαμβάνον- 
ται έζ τών έπί διετίαν ύπηρετησάντων άμέμπτως έπί‘Ελλ. 
πολεμικών πλοίων, οί λοιποί δέ καί έκ τών μή εις αύτά ύ
πηρετησάντων. Μετά τήν έναρξιν τής ύπηρεσίας τών ατ
μακάτων επιτρέπεται τώ ‘Υπουργώ νά έλαττώση κατά 50 
άνορας τό σώμα τής τελωνοφυλακής.

ς·’) Νόμος ΧΙΗ'τή ς 18’Ιουνίου 1877.—Αναβιβάζει 
τόν άριθμόν τών πεζών χωροφυλάκων είς 2508 (έξ ήμι- 
σείαςάκαί β' τάξεως). Διαιρούνται είς 114 ένωμοτίας,ύπό 
129 ένωμοτάρχας (65 ά τάξεως καί 64 β', έν οίς συμπε- 
ριλαμβάνονται καί οί γραμματείς) καί 114 υπενωμοτάρ- 
χας. Πρός συμπλήρωσιν τής δυνάμεως τής χωροφυλακής 
επιτρέπεται ή είς αύτήν μετάθεσις θελόντων στρατιωτών 
του πεζικοΰ (μή άντικαταστατών) μετά τόν έκτον μήνα 
τής θητείας των.

ζ') Ν ό μ ο ς XI Θ' τή ς 20 Ί ου ν ί ο υ1877.—’Επανα
φέρει είς ένιαύσιον ένέργειάν τόν περί καταδιώξεως τής 
ληστείας προσωρινόν νόμον ΤΟΔ' τοϋ 1871. ‘Π άποτελε- 
σματικότης τοΰ νόμου τούτου καί ή έκτασις γνωστή έκ 
τής προηγουμένης έφαρμογής, τό δέ έπίκαιρον άνάλογον 
πρός τάς περιστάσεις. ‘Π έπικήρυξις τών ληστών θέτει 
αύτούς έκτός τοΰ νόμου, επομένως είς τήν διάθεσιν τοΰ 
πρώτου οςις ήδύνατο νά τούς φονεύση, δι’ οπερ καθώς καί 
οιά τάς καταδείξεις δίδονται άμοιβαί άνάλογοι. Ένεργεΐ- 
ται δέ διά Β. διατάγματος έπί τή βάσει δικαστικού έν- 
τάλματος, στηριζομένου έπί έκθέσεως τοΰ Νομάρχου, τοΰ 
Είσαγγελέως τών Πλημμελειοδικών καί τοΰ Μοιράρχου. 
’Επιτείνονται αί ποιναί, έκτοπίζονται οί ύποπτοι λησταπο- 
δοχής καί εύΟύνονται οί βλαχοποιμένες.’Εν γένει ή διοίκη- 

σις καί ή δικαιοσύνη οπλίζονται διά πάσης ταχύτητος 
καί ένεργείας.

ή) Νόμος ΧΚ' τής 21 ’Ιουνίου 1877.—Δι’ αύτοΰ άφ’ 
νός μέν αύξάνουσι. κατά 10 τοΐς ojo τά είς τά τελωνεία 
πληρονώμενα εισαγωγικά τέλη καί τά τοΰ χαρτοσήμου, 
άφ’ έτέρου δέ επιβάλλεται φόρος 2 τοϊς ο·ο έπί τών ένιαυ
σίων καθαρών κερδών τών άνωνύμων εταιριών, τών δια
νεμόμενων είς τούς μετόχους, έπί τή βάσει τών ισολογι
σμών αύτών, πληρονόμενος έντός 2 μηνών άπό τής έκ- 
δόσεως τούτων, ύποβαλλομένων έντός τών πρώτων 8 ή
μερων τώ Υπουργώ τών Οικονομικών, όστις έν περιπτώσει 
μή έκδόσεως τοιούτου, ορίζει τό εικαζόμενον κέρδος καί 
ένάγει τήν εταιρίαν ένώπιον τών δικαστηρίων είς λογοδο
σίαν. Έπί άνωνύμων εταιριών έγκατεστημένων έν τή άλ- 
λοδαπή καί έχουσών πρακτορεία έν Έλλάδι, ό φόρος έπι· 
βάλλεται έπί τών καθαρών κερδών τών πρακτορείων, δη- 
μοσιευόντων τούτων ή έγχειριζόντων τη διοικητική άρχή 
τόν άνήκοντα ισολογισμόν έπί τή προμνησθείση συνεπεία 
τής έλλειψεως.

O') Ν ό μ ο ς ΧΚ,Α' τ ή ς 21 Ί ο υ ν ί ο υ 1877.—Επεκ
τείνει τάς όριζομένας ύπό τοΰ λογιστικού νόμου προπλη- 
ρωμάς καί είς τάς περιπτώσεις, καθ’άς πρόκειται δαπάνη 
διά τήν διεξαγωγήν τών δικών τοΰ δημοσίου, τήν βεβαί- 
ωσιν τών φόρων καί τήν μεταφοράν ύποδίκων, ύπό τόν ό
ρον νά μή ύπερβαίνη τό προπληρονώμενον ποσόν τάς δρ. 
3000.

ί) Ν ό μ ο ς ΧΚΒ' τής 21 ’Ιουνίου 1877.—Χορη
γεί άναπληρωτικήν πίστωσιν δρ. 8000, ϊνα χρησιμεύση είς 
τήν βεβαίωσιν τών δέκατων. ·?

ιά) Ν ό μ ο ς ΧΚ.Γ τ ή ς 21 ’Ιουνίου 1877.—Επι
τρέπει τώ Υπουργώ τής Δικαιοσύνης, ϊνα είς είδικάς καί 
δεδικαιολογημένας περιστάσεις έγκρίνη τήνπληρωμήν τών 
εξόδων τής οδοιπορίας τών άνακριτικών καί άλλων δικά- 
στιζών ύπαλληλων καί τών ιατρών, έπί τή βάσει τών 
πραγματικών δαπανών, άγωγίων ή ναύλων, καί.έπί τη 
προσαγωγή άποδείξεων τών ληπτόρων κατά τάς διατάξεις 
τοΰ λογιστικού νόμου. Τροποποιούνται ούτως αί σχετικαί 
διατάξεις τής ποινικής διατιμήσεως τοΰ 1834.

ιβ') Ν ό μοςΧΚΔ' τή ς 22 Ί ο υ ν ί ο υ 1877.—Διορ- 
γανίζει ουτος έκ νέου τήν Έθνοφυλακή-ν τοΰ Κράτους, τά
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καθήκοντα τής όποιας κανονίζονται ύπό τών προγενεστε 
ρων νόμων. Ή ίδιότης καί ή ηλικία τοΰ έθνοφύλακος, 
κατά τά μητρώα τοΰ 1876 καί 1877. Οί είς τήν μετα
βατικήν ύπηρεσίαν τής Εθνοφυλακής (διά Β. διατάγματος) 
καλούμενοι άνδρες δργανίζονται κατά δήμους, έπαρχίας 
καί νομούς, άποτελοΰσι μέρος τοϋ ένεργοΰ στρατού καί 
ύπηρετοϋσιν έν αύτώ έπί 3 μήνας, επιτρεπόμενης τήςπα- 
ρατάσεως διά Β. διατάγματος. Δι’ όμοιου ορίζεται ό άριθ- 
μ.ός τών έξ έκάστης έπαρχίας καλούμενων έθνοφυλάκων, 
συμπληρούμενος καθ’ ηλικίας, άπό τής νεωτέρας έν τή 
έξής κατά προτίμησιν σειρά, τών άγαμων, τών άτεκνων 
χήρων, τών ατέκνων εγγάμων, τών μετά τέκνων έγγα
μων. Είς τήν μεταβατικήν έθνοφυλακήν κατά πρώτον 
έρχεται ή ηλικία τών 19 — 35 έτών έν περαιτέρω δέ ά
νάγκη, διά Β. διατάγματος καλείται καί ή άπό 36 — 40 
έτών ηλικία έκ τών ενεργών έθνοφυλάκων, καθώς καί ή 
διαθέσιμος εθνοφυλακή.

Έκ τής μεταβατικής έθνοφυλακής ά) εξαιρούνται οί 
σωματικώς καί διανοητικώς ανίκανοι, ό μονογενής ή με- 
γαλεϊτερος ορφανόςπατρός(ή έχων τοιοϋτον τυφλόν ή ένε
κα νόσου ή γήρατος ανίκανον πρός έργασίαν),έάν έχημητέ
ρα ή άοελφάς άγάμους, καί ό έχων αδελφόν ύπηρετοΰντα 
έν τώ στρατώ ή τή μεταβατική εθνοφυλακή, λογιζομένου 
ένός έξαιρουμένου άντί ένός ύπηρετοϋντος- β') άπαλλάσ- 
σονται οί βουλευταί, οί κληρικοί, οί μαθηταί τής στρατι
ωτικής σχολής, τής ναυτικής καί τών ιερατικών, οί άπο- 
λύτως αναγκαίοι οιά τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν ύπάλληλοι 
(οριζόμενοι διά Β. διατάγματος), οί καθηγηταί, ύφηγη- 
ταί καί διδάσκαλοι τών δημοσίων καί τών ύπό τής Κυ
βερνήσεως άνεγνωρισμένων εκπαιδευτηρίων, πλήν άν διά 
Β. Διατάγματος κηρυχθή ή προσωρινή παϋσις τών παρα
δόσεων, καί τέλος οί πράγματι ναυτΛλόμενοι.

Έντός 10 ημερών, διά τούς έν Έλλάδι διαμένοντας με
ταβατικούς έθνοφύλακας, καί έντός 3 μηνών διά τούς έν 
τή άλλοδαπή, άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ καλοΰντος τήν 
μεταβατικήν έθνοφυλακήν είς τά όπλα Β. διατάγματος, εί
ναι ύπόχρεοιδλοι δπως προσέλθωσιν είς τάς τάξεις, αύτής 
έπί ποινή φυλακίσεως δύο μηνών μετά στερήσεως τών πο
λιτικών δικαιωμάτων έπί 2 — 5 έτη, καί έπί μεσεγγυήσει 
τής έν Έλλάδι παρουσίας των.


