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‘Επειδή ό άνθρωπος είναι κράμα φύσεως πνευματι
κής καί ύλικής, έχων άνάγκας πνεύματος καί άνάγκας 
ύλης, ή τελική ευδαιμονία του έςαρταται έζ τής οικονο
μίας άμφοτέρων τούτων. "Οσοι ύπολαμβάνουσι τά πλούτη 
ώς τέλος τής ζωής, άγνοοΰσι τόν ύψηλότερον προορισμόν 
ταύτης. Τά υλικά εφόδια τής ζωής άνευ τοΰ εξαγνισμού, 
τόν όποιον ενεργεί ή διανοητική καλλιέργεια, καταβιβά- 
ζουσι τόν άνθρωπον είς τήν Οέσιν τοΰ κτήνους μετά βε
βαιότητος τόσον μάλλον άξιοσημειώτου, όσον όλιγώτερον 
παρατηρείται αύτη ύπό εκείνων τούς οποίους ιδιαιτέρως 
άφορα. Καί τά πνευματικά δέ εφόδια τής ζωής άνευ τοΰ 
έρματος,τό όποιον χορηγεί ή ύλική άποκατάστασις, μετα- 
βάλλουσι τούς άνθρώπους είς διάττοντας τρόπον τινά 
άστέρας, τών όποιων ή λάμψ.ς άπόλλυται αστραπηδόν 
είς τόν πέριξ σκοτεινόν ορίζοντα. Είναι αληθές, ότι τοιαΰ- 
ταί τινες λάμψεις εύρίσκουσιν έπί τέλους έν τή απειρία 
τών αιώνων τήν φιλοσοφικήν τ ΰ πνευματικού μεγαλείου 
οδόν σκοπός όμως τής προκε μένης μελέτης είναι ούχί 
αί εξαιρέσεις τής ανθρώπινης φ·.σεως, ΰΊ'κ'α τό κοινόν τής 
άιθρωπογενείας, οί μεγάλοι τουτέστι τών άνθρώπων πλη
θυσμοί, κατά τούς όποιους οί μέσοι οροί τής πνευματι
κής καί ύλικής ζωής περιλαμβάνουσι τήν πληρεστέραν 
τοΰ γενικώς εφικτού έννοιαν.

ETOS 8-ΦϊΑ. 90—A1TOTSIOZ 1880. H5
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Ή επιρροή τής πολιτείας επι τής πνευματικής ζαί 
υλικής εύδαιμονίας τών ανθρώπων λειτουργεί κατά δια
φόρους τρόπους. Έπι τής πνευματικής εύδαιμονίας πρό
κειται περί τών μεγάλων αρχών τής ηθικής ζαί τής 
ελευθερίας, τής παιδείας ζαί τής έλπίδος. Όλα τά πολι
τεύματα δέν στηρίζονται έξ ίσου έπι τών αρχών τούτων, 
Όποια π. χ. μαθήματα δύναται νά προσφέρη τό πολί
τευμα τής άνθρωπομεταλλεύσεως είς τήν άνάπτυξιν τής 
κοινωνίας ; Όταν ή πολιτική άποβλέπη είς τήν έξυπη- 
ρέτησιν τοΰ συμφέροντος τοΰ ένός ή τών ολίγων, δταν 
τά ελατήρια τής κυβερνήσεως πρός αυτόν τόν σκοπόν 
άποβλέπουσιν, ούδείς περί ηθικής και έλευθερίας λόγος, 
άληθής δέ παιδεία και ενθαρρυντική περί του μέλλοντος 
έλπϊς είναι άλλότρια πρός τοιαύτην κοινωνικήν ζατάστα- 
σιν αγαθά. Απ’έναντίας τό πολίτευμα τής έλευθερίας 
άνορθοΐ καί έξευγενίζει τάς ψυχάς τών πολιτών, άνα- 
πτύσσον τήν ευθύνην αύτών καί έκτείνον τόν κύκλον τής 
ένεργείας των, μορφώνει διά τής παιδείας τήν καρδίαν 
τών πολιτών καί ανοίγει τό πνεύμα των είς νέους ορί
ζοντας, εισέρχεται είς τάς μεγάλας άληθείας τής θρη
σκείας καί διαιωνίζει τάς ελπίδας τής παρούσης ζωής είς 
ευρύτερου τοΰ μέλλοντος σύνδεσμον. Όταν ή πολιτική 
τών ζοινωνιών αρετή πρός ταιαΰτα ιδανικά άποβλέπη, ή 
πρόοδος δέν είναι λέξις κενή, προάγεται οέ τό σύνολον 
τοΰ κοινωνικού οργανισμού καί έμπεδούται ή δυνατή έπί 
τής γής τελείωσίς του. Πόσον διαφέρει τό άλλο σύστημα 
τής περιωρισμένη; πολιτικής, τό όποιον περί μερικάς μό
νον τής κοινωνίας τάξεις στρεφόμενου καί περί προνο
μιούχα τινα πρόσωπα κυρίως άποβλέπον, ύπολαμβάνει 
τήν κοινωνίαν τών άνθρώπων ώς άγέλην κτηνών !

Όσον άφορα τήν έπιρροήν τής πολιτείας έπί τής ύλι- 
κής εύδαιμονίας τών άνθρώπων, τό θέμα τούτο συνδέεται 
μετά τής κυβερνητικής έπόψεως τής πολιτικής οικονο
μίας. Όλαι αί φυσιζαί ανάγχα», τφν ανθρώπων, διά τάς 

όποιας έξαρτάται ούτος έζ τών όμοιων του, ικανοποιούν
ται διά τών άποτελούντων τήν γενικήν τοΰ πλούτου έν
νοιαν έφοδίων τής ζωής. Ό πλούτος, λέγει ό Sismondi, 
παραγγέλλει τήν έργασίαν, αγοράζει τάς φροντίδας, προ
μηθεύει παν ό,τι ό άνθρωπος συνήθροισε οιά τήν χρήσιν 
του καί διά τάς ήδονάς του. Δι’αύτού διατηρείται ή υγεία, 
υποστηρίζεται ή ζωή, προμηθεύονται τών άναγκαίων 
ή παιδική καί πρεσβυτική ηλικία, τίθενται δέ είς τήν διά- 
θεσιυ όλων τών άνθρώπων ή τροφή, ή ενδυμασία καί ή 
οϊκησις. Ό πλούτος λοιπόν δύναται νά θεωρηθή ώς άντι- 
προσωπεύων παν ό,τι οί άνθρωποι δύνανται νά ποιήσωσι 
οιά τήν άμοιβαίαν ύλικήν εύδαιμονίαν. Ύπό τήν έποψιν 
οέ ταύτην ή πολιτεία, έχουσα κυριωτάτην αποστολήν τήν 
διοίκησιν τής ολομέλειας τής έπικρατείας, έν προσώποις 
καί έν πράγμασιν, αποτελεί μίαν τώυ κυριωτέρων βάσεων 
έπί τών όποιων στηρίζεται ή περαιτέρω προαγωγή τής 
ύλικής εύδαιμονίας.

Ή γενική όλων ωφέλεια είναι ό ύπέρτατος τής ορθής 
πολιτείας σκοπός, περί τόν όποιον πρέπει διαρκώς νά 
στρέφωνται όλαι αί προσπάθεια', αύτής. Διά τής ύψηλής 
πολιτικής έκτείνονται πρός όλους τούς πολίτας τά αγαθά 
τής έλευθερίας, τών αρετών καί τών φώτων διά τής πο
λιτικής οίζονομίας καταβάλλεται μέριμνα είς άνάπτυξιν 
τής κοινωνικής περιουσίας καί έπιζητεΐται ή τάξις, ήτις 
έξασφαλίζει τόσον τω πτωχώ όσου και τω πλουσίω συμ
μετοχήν είς τήν ευπορίαν, είς τήν γλυκύτητα και εις τάς 
αναπαύσεις τής ζωής, ή τάξις, ήτις άφίνει ούδένα έν πα- 
θήσει, ούδένα έν ανησυχία περί τής αύριον, ούδένα έν 
άδυναμ·α νά προμηθευθή διά τής έργασίας του τήυ τρο- 
φήυ, τήυ ένδυμασίαν, τήυ κατοικίαν, αί όποια'. είναι άναγ- 
καΐαι είς αυτόν καί τήυ οίζογένειάυ του, όπως ή ζωή είναι 
άπόλαυσις καί ούχί βάρος. Ή συνάθροισις τού πλούτου έν 
τή χώρα δεν είναι, κατ’άφηρημένην τινά θεωρίαν, σκοπός 
τής πολιτείας· μάλλον είναι τοιοΰτος ή συμμετοχή όλων 
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τών πολιτών εις τάς απολαύσεις της φυσικής ζωής, τάς 
όποιας ό πλούτος άτιπροσωπεύει. Ή πολιτεία, ώς Οεμα- 
τοφύλαξ τής κοινωνικής δυνάμεως, καλείται εις ύποστή- 
ριξιν τής Θείας ΙΙρονοίας, είς τήν αύξησιν τοΰ αθροίσμα
τος τής ευδαιμονίας έπί τής γής καί είς τήν κατά 
τοσοϋτον ένθάρρυνσιν τοΰ πολλαπλασιασμού τών ανθρώ
πων, οί όποιοι ζώσιν ύπδ τούς νόμους της, καθ'όσον αύτη 
δύναται συγχρόνως νά άναπτύσση δι'σύτούς τάς εύκαιρίας 
τής εύδαιμονίας.

'Ο πλούτος καί ό πληθυσμός δεν είναι, ύπό εποψιν από
λυτον, σημεία τής εύτυχίας τών έθνών μόνη ή σχέσις, 
ήτις ύφίσταται μεταξύ τού πλούτου και τού πληθυσμού 
αποτελεί τό αληθές τής κοινωνικής καταστάσεως κριτή
ριου. Και ό μέν πλούτος είναι αγαθόν, όταν διαδίδη τήν 
εύπορίαν είς ολας τάς τάξεις τής κοινωνίας, ό δε πληθυ
σμός είναι πλεονέκτημα, όταν έκαστος άνθρωπος είναι 
βέβαιος είς τήν διά τής έργασίας του εϋρεσιν έντιμου 
ύπάρξεως. Έν τούτοις δύναται χώρα τις νά είναι άθλια 
καί όταν πρόσωπά τινα έν αύτη συσωρεύωσι κολοσσαίας 
περιουσίας- έάν δε ό π’ληθυσμός, ώς π. χ. έν Κίνα, είναι 
πάντοτε ανώτερος τών μέσων τής συντηρήσεως του, έάν 
όπως ζήση έπαρκήται είς τά απόβλητα μέρη τών σφα
γίων, έάν άδιακόπως άπειλήται ύπό τής πείνης, ή πολυ
ανθρωπία αύτη άντί νά είναι άντικείμενον φθόνου ή μέσον 
δυνάμεως, είναι απ’εναντίας συμφορά.

ΊΙ τελειοποιημένη κοινωνική τάξις, έξακολουθεί ό Sis- 
niondi, είναι έν γένει ώφέλιμος εξίσου τω πτωχώ καί τω 
πλουσίω, ή δε πολιτική οικονομία διδάσκει τήν διατήρη- 
σιν τής τάξεως ταύτης διά τής διορθώσεως αύτής καί 
ούχί τήν καταστροφήν της. Είναι βεβαίως ευεργετική ή 
Θεία Πρόνοια, ή δώσασα είς τήν άνθρωπίνην φύσιν καί 
άνάγκας και οουνας, οιότι οι αύτών ερεθίζει ή έξεγείρει 
τήν ενεργητικότητα ήμών, ωθούσα τήν πρός τά πρόσω 
άνάπτυξιν σύμπαντος τού ήμετέρου οντος. Έάν έπετυγ- 

χάνετο ή άποδίωξις τής λύπης έκ τοΰ κόσμου τούτου, Οά 
έξωρίζετο έπίσης καί ή αρετή- έάν δε άπεδιώκετο ή ανάγκη, 
Οά έξωρίζετο έπίσης καί ή βιομηχανία. Δεν είναι λοιπόν 
ή ίσότης τών κοινωνικών καταστάσεων, άλλ’ή εύδαιμονία 
έν πάσαις ταϊς κοινωνικαΐς καταστάσεσι, τήν όποιαν ό 
νομοΟέτης πρέπει νά εχη ύπ'όψιν. Ή εύδαιμονία αύτη 
δέν έπιτυγχάνεται διά τάς διάνομής τών ιδιοκτησιών, 
διότι δι’αύτής Οά καταστρέφετο ό ζήλος πρός τήν έργα
σίαν, ήτις μόνη πρέπει νά δημιουργή πάσαν ιδιοκτησίαν, 
δέν δύναται δε νά άναπτυχθή είμή έν ταϊς άνισοτησι τάς 
όποιας άνανεόνει άκαταπαυστως. Άπ'έναντιας ή εύοαι- 
μονία έπιτυγχάνεται διά τής έξασφαλίσεως πάντοτε τής 
αμοιβής πρός πάσαν έργασίαν, διά τής συντηρήσεως τής 
ένεργείας έν τή ψυχή καί τής έλπίδος, οιά τής όιευκο- 
λύνσεως τών μέσων τής ζωής τόσον τώ πτωχώ όσον και 
τώ πλουσίω, καί διά τής οιαδοσεως τών ήουτήτων τής 
ζωής είς άμφοτέρους έν τή έκπληρώσει τής άποστο- 
λής αύτών.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΡΑ11ΕΖΩΝ ΕΝ TH ΙΟΝΙΩ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

Είς τό εύρύ ζήτημα τής ελευθερίας τών έκδιδουσών 
τραπεζογραμμάτια πιστωτικών καταστημάτων ήσχολήΟη 
κατ’έπανάληψιν άλλοτε ή «Οικονομική Έπιθεώρησις» άπό 
γενικών τής έπιστήμης άρχών μέχρι τών διαφόρων κατ' έ
θνη έφαρμογών. Δεν είναι άπο σκοπού ή νομοθετική 
έπί τοΰ θέματος τούτου άνάπτυξις τής γείτονος Δημο
κρατίας τών Τονίων Νήσων ολίγον πρό τής μεθ'ήμών 
ένώσεώς της. Ό επόμενος ΛΑ’ νόμος τοΰ ενδεκάτου Κοι
νοβουλίου της, άπό 1/16 Φεβρουάριου 1<60,κανονίζων τήν 
σύστασιν ανωνύμων έταιριών προς έπιχείρησιν τραπεζικών 
έργασιών καί έκδοσιν τραπεζικών γραμματίων, άνήκει είς 
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τήν μεγάλην τής τραπεζικής έλευθερίας άρχήν, ήτις είναι 
προωρισμένη νά εξάσκηση σπουδαίαν έπιρροήν έπϊ τής 
πιστωτικής έν γένει τοϋ νεωτέρου πολιτισμοί) οικονομίας. 
Εάν οε τό αρθρον Ιον τοϋ τελευταίον ψηφισθέντος νόμου 

ΏΚΣΊ τής 21 Απριλίου 1880 καταργή τό ώραϊον Ίόνιον 
νομοθέτημα, λόγος είναι πλειότερος ϊνα τοϋτο μελετηθή 
βαθύτερου.

Αρθρ. I. — Πάσα ανώνυμος Τραπεζική Έταιρία, 
προτιθεμένη νά έκδίδη τραπεζικά γραμμάτια, φέροντα τήν 
ημέραν καϊ τόν τόπον τής έκδόσεως, πληρωτέα είς τόν 
έπιφέροντα έν ό’ψει άτόκως καϊ διά κυκλοφοροΰντος νο
μίσματος, καί υπογεγραμμένα παρά τοϋ Διευθυντοΰ, ή 
τών Διευθυντών τής Εταιρίας, πρέπει νά έξουσιοδοτηθή 
δι’άποφάσεως τής Κυβερνήσεως, κατά τούς κατωτέρω 
τεθησομένους κανόνας.

Η άπό τής Κυβερνήσεως χορηγουμένη έξουσιοδότησις 
μετά πάντων τών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου καί 
τοϋ εταιρικού συμβολαίου, θέλουσι κοινοποιεΐσθαι είς τήν 
Βουλήν κατά τήν πρώτην αύτής Σύνοδον πρός γνώσιν 
αύτής.

Αρθρ. 2. — Τά ώς άνωθεν έκδοθησόμενα γραμμάτια 
ούδέποτε θέλουν έχει υποχρεωτικήν κυκλοφορίαν.

Αρθρ. 3. — Εντός τεσσάρων μηνών άπό τής ημε
ρομηνίας τοϋ συμβολαίου, αί μετοχαί πρέπει νά ώσιν υπο- 
γεγραμμέναι παρά τών μετόχων, ή τών νομίμων αύτών 
άντιπροσωπων. Επι τή βάσει τοϋ δικαιογράφου τούτου 
ζητείται και χορηγείται ή έςουσιοδότησις, αί δέ έργασία·. 
-ης Γραπεζης δεν άρχοντα·, ούδε λογίζονται έπιτετραμ- 
μεναι, η μετά τήν καταβολήν τοϋ ήμίσεος τοϋ κεφαλαίου 
διά κυκλοφοροΰντος νομίσματος. Τό άλλο ημισυ πρέπει 
νά καταβληθή έντός διετίας άπό τής ημερομηνίας τοΰ 
συμβολαίου,^έκτός άν ή ’Αρχή, ήτις έχορήγησε τήν έξου- 
σιοδότησιν, δώση περί τούτου ιδιαιτέραν παράτασιν, ένεκα 

λόγων άρκούντως δικαιολογουντων τήν αιτησιν. Εάν 
έντός τεσσάρων μηνών άπό τής έξουσιοδοτήσεως ή Τρά
πεζα δέν τεθή είς ένέργειαν, ή έςουσιοδότησις θεωρείται 
ώς μή δοθείσα.

Άρθρ. ί. — Δεν χορηγείται ή είρημένη έξουσιοδό- 
τησις είμή είς τάς άνωνύμους Τραπεζικός Εταιρίας, σκο
πόν προτιθεμένας προεξοφλήσεις, δάνεια ενυπόθηκα, ή 
μή, παρακαταθήκ ας μετά ή άνευ τόκου, τρέχοντας λογα
ριασμούς, καί πάσαν άλλην κυρίως λεγομενην Τραπεζικήν 
έογασίαν, άτινα πρέπει άπαντα νά προσδιορισθώσιν εύ- 
ζρινώς είς τό συστατικόν τής Έταιρίας συμβόλαιον, όπερ 
ζατά τούς ίσχύοντας νόμους πρέπει νά εγκριθή παρά τής 
Κυβερνήσεως. Δέν χορηγείται ή έςουσιοδότησις εις τάς 
Έταιρίας, είς τάς έπιχειρήσεις τών οποίων περιλαμβά
νονται άσφάλειαι, ναυτοδάνεια και παν άλλο τυχαίου 
Συμβόλαιον.

Οί Λιευθυνταΐ τής Τραπέζης, ήτις ήθελεν έπιχειρήσει 
τοιαύτας έργασίας, Οεωρυϋνται, έν περιπτώσει πτωχεύ- 
σεως τής Έταιρίας, ύπεύθυνοι δόλιας χρεωζοπίας· οθεν 
είς τάς περιπτώσεις τάς προυοουμένας παρά τών άρθρων 
517 καϊ 518 τοϋ Εμπορικού Κώδηκος προστίθεται κα’· 
εκείνη τών Διευθυντών Τραπεζικών Εταιριών, οΐτινες 
ήθελον παραβή τήν διάταξιν τοΰ παρόντος άρθρου.

'Η ποινική άγωγή πρός καταδίωξιν τών είρημένων 
Διευθυντών έξασκεϊται καθ’ά διατάττει τό 519 άρθρου τοΰ 
αύτοϋ Κώδηκος.

”ApOp. 5. — Ή έςουσιοδότησις, ή χορηγουμένη είς 
τάς άνωνύμους Τραπεζικός Έταιρίας, δέν δύναται νά 
ίσχύη έπέκεινα τών εϊκοσιν έτών άφ’ής ημέρας πραγμα- 
τικώς ήρχισαν τάς έργασίας των.

Εξαιρούνται τής διατάξεως ταύτης αι τυχόν συστηθη- 
σόμεναι Αγροτικά· Τράπεζα·., ή όσαι συστήσουσι τμή
ματα Τραπεζικά τοιούτου κλάδου.

Άρθρ. 6.— Τό εταιρικόν κεφάλαιον, διαιρούμενου 
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εις μετοχάς, δέν δύναται νά είναι έλασσον τών λιρών 
στερλινών 40,000- πάσα δέ Τράπεζα, έχουσα κεφάλαιον 
ούχί έλασσον τών 40,000 λ. ς-ερ. δύναται νά έχη καί 
Τραπεζικόν υποκατάστημα είς μίαν ή πλείονας τών άλ
λων νήσων.

Αρθρ. 7. — Τηρούμενης τής διατάξεως τοΰ 19 άρ
θρου, οιαδήποτε ήδη ύπάρχουσα Τράπεζα, δύναται, άφοϋ 
άποδείςει ότι κατέχει ύπεοοχήν ένεργητικοϋ έπί του πα
θητικού αύτής, νά ύπολογίση εις τήν καταβολήν τοϋ κε
φαλαίου της και πισσώματα φερέγγυα έκ τοϋ ένεργητικοϋ 
αυτής.

Αρθρ. 8.—Ή διεύθυνσις τών Τραπεζικών 'Εται
ριών δεν ούναται ύπ αύτών ν’άνατεθή είμή εις άτομα, 
έχοντα ή μή μετοχάς εις τήν Εταιρίαν, άλλά διαμένοντα 
εις τήν νήσον όπου ή Τράπεζα καθιδρύεται. Έάν ή Γε
νική διεύθυνσις οίασδήποτε Τραπέζης εύρισκεται εις έτε
ρον Κράτος, ή είς άλλην παρά τήν πόλιν, έν ή εΐνα 
εγκατεστημένη ή Τράπεζα, θέλει διορίζει άντιδιευθυντήν 
ή πράκτορα έν ω τόπω καθιδρύει τάς έργασίας της, ίνα 
ύπόκηται είς τήν παρά τοϋ παρόντος νόμου όριζομένην 
εύθύνην.

Έν περιπτώσει απουσίας, αντικαθίστανται είς αύτά άλ
λα άτομα παρά τής Έταιρίας έκλεγόμενα, άτινα μετά 
τής προσωρινής διευΟύνσεως άναλαμβάνουσι καί τήν σχε
τικήν εύθύνην κατά τόν χρόνον τής διαχειρ ίσεώς των.

Αρθρ. 9. — Ή άξία έκάστου Τραπεζικού γραμμα
τίου δέν δύναται νά είναι κατωτέρα μιας λ.ς-, ή δέ ολική 
άςία αύτών ούδεποτε δύναται νά ύπερβή τό πραγματικώς 
καταβληθέν κεφάλαιον.

’ Αρθρ. 10. — Τό Ταμεϊον τής Έταιρίας πρέπει πάν
τοτε νά εχη είς κυκλοφορούν νόμισμα ποσότητα αντιστοι
χούσαν πρός τό τρίτον τών κυκλοφορούντων γραμματίων 
εννοείται δέ προσέτι ύπέγγυος πρός ασφάλειαν τών άλ
λων ούω τρίτων ίση άςία έκ τών πιστωτικών έγγράφων
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τών είς τήν Τράπεζαν άνηκόντων, διό ρητή περί τούτου 
δήλωσις πρέπει νά γένη είς τά βιβλία τής Τρακέζης.

Έν περιπτώσει παραβιάσεως τής διατάξεως τού προη
γουμένου έδαφίου, οί Διευθυνταί ύποβάλλονται εις την 
ποινήν τού άρθρου 805 τοϋ Ποινικού Κώδηκος.

“Άρθρ. II. — Σχέδιον τών Τραπεζικών γραμματίων 
έπισυνάπτεται είς τόν παρόντα νόμον καί δεν δύναται 
ν' άλλοιωθή.

’Άρθρ. 12. — 'Ιδιαίτερον σή;χα τίθεται, έν Κέρκυρα 
έπιμελεία τής Κυβερνήσεως, έφ’έκάστου τών έκδοθησο- 
μένων γραμματίων και διά τά έξοδα τής σημάνσεως πλη
ρώνεται ήμισυ δηνάριον άνά έκαστον γραμμάτιον, καλώς 
εννοούμενου ότι ή έκτέλεςις τής σημάνσεως θε/.εε έναπο- 
τεθή είς ένυπάρχοντα ύπάλληλον.

Άρθρ. 13. — ΙΙάν Τραπεζικόν γραμμάτιον, μή φέ- 
ρον τό άνωτέρω σήμα, θεωρείται κίβδηλον, ό οε Διευθυν
τής ή Διευθυνταί, οί ύπογράψαντες αύτό, ύπόκείνται είς 
ποινικήν εύθύνην καί τιμωρούνται διά τής ποινής τοϋ άρ
θρου 464 τού Ποινικού Κώδηκος.

Δύνανται όμως είς τό δημόσιον σήμα νά προσθέσωσιν 
όσα ιδιαίτερα σημεία κρίνωσιν άναγκαϊα.

"Αρθρ. 14. — Έπιμελεία τής Τραπέζης, τά γραμ
μάτια δύνανται νά άνανεωθώσιν έν όΛω ή έν μερει.

Άρθρ. 15. — Κατά τήν άνανέωσιν δέν δύναται νά 
σηματισθή άξία Τραπεζικών γραμματίων μείζων τών παρά 
τής Τραπέζης προσφερομένων πρός ανταλλαγήν.

Άρθρ. 16. —'Οσάκις ή Τράπεζα βούλεται νά άνα- 
νεώση τά Τραπεζικά αύτής γραμμάτια, παρουσιάζει τά 
παλαιά είς τήν Κυβέρνησιν αΰτη δε, ένώπιον τοϋ έπΐ- 
τετραμμένου τής Τραπέζης καί τοϋ Γενικού Ταμίου, δια
τάσσει τήν διά τοϋ πυρός έξαφάνισιν αύτών, δίδουσα 
ταύτοχρόνως είς τόν επιτετραμμένου τής Τραπέζης τόσα 
τραπεζικά γραμμάτια, όσα έκάησαν— τής έργασίας ταύ
της γίνεται ακριβές πρακτικόν.
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Άρθρ. 17. — Ή πρός τούς μετόχους διανομή τής 
ώφελείας δεν περιλαμβάνει είμή μόνον τά κέρδη, ούχί δέ 
και τό κεφάλαιον ή μέρος αύτοΰ. ζαθ’όλην τήν διάρκειαν 
τής 'Εταιρίας.

ΑρΟρ. 18. — Ή Εταιρία οφείλει νά δημοσιεύη κατά 
μήνα πρόοψιν τοϋ ενεργητικού ζαί παθητικού αύτής ζατά 
τόν τύπον τού εν τώ παρόντι νόμω σχεδίου, ζαί άπευθύνη 
αύτήν είς τήν Κυβέρνησιν, όπως καταχωρήται είς τήν 
Επίσημον ’Εφημερίδα· συνάμα δε ζαί καταστατικόν τοϋ 
έν τώ Ταμειω αύτής ένυπάρχοντος χρηματικού, καί τών 
κυκλοφορούντων γραμματίων.

Πρός τούτοις θέλει δημοσιεύει ζατά τήν τελευταίαν 
Δεκεμβρίου έκάστου έτους γενικόν ισολογισμόν, έμφαί- 
νοντα έν ζεφαλαίω τάς διαφόρους έργασίας τής Τραπέζης 
μετά πάσης λεπτομέρειας καί σαφήνειας.

Η Κυβέρνησις έχει αείποτε τό δικαίωμα ίνα ζητή πλη
ροφορίας παρά τής Τραπέζης καί έπαληθεύη τήν ακρί
βειαν τών πραγμάτων διά μέσου ειδικών έπιτετραμμένων 
άλλ’ούδέποτε δύναται νά έξετάζη τά πρακτικά τών συνε
δριάσεων τοϋ Συμβουλίου αύτής.

’Άρθρ. 19. — Οίαδήποτε προσθήκη είς τό εταιρικόν 
κεφάλαιον καί οίαδήποτε έπέκτασις τών τραπεζικών έρ
γασιών τής 'Εταιρίας έν τή αύτή ή έν άλλη νήσω δέν 
δύνανται νά λάβωσι χώραν είμή τή έςουσιοδοτήσει τής 
Κυβερνήσεως κατά είς τούς τόν παρόντα νόμον περιεχο- 
μένους κανόνας.

Η συνένωσις δύω ή πλειοτέρων Τραπεζών δύναται νά 
γίνη τηρούμενων τών όρων τοϋ παρόντος νόμου.

Αρθρ. 20. — Έν έτος πριν τής λήςεως τής προ
θεσμίας, περί ης διαλαμβάνει τό 5 άρθρον, ή 'Εταιρία 
οφείλει ν άναγγείλη είς τήν Γερουσίαν έάν βούληται ή 
όχι, νά άνανεώση τήν περί έςουσιοδοτήσεως αΐτησίν της, 
ητις θέλει οοθή κατά τούς τυπους καί τόν χρόνον τούς 
όριζομένους έν τώ παρόντι νόμω. ρ.

ΠΕΡΙ ΧΡΕΩΛΥΣΙΟΥ.

Ή πολιτική τών δημοσίων δανείων οέν δύναται νά 
είναι απεριόριστος, ούδ’έπ’άπειρον συγχωρεϊται είς τήν 
επικράτειαν νά κρούη τήν θύραν τών δανειστών αύτής. 
Τοιουτοτρόπως ή ιδέα τής έςοφλήσεως τών δημοσίων 
χρεών φαίνεται τόσον λογική όσον καί ή τών ιδιωτικών. 
Έν γένει ή ύπό τό βάρος τών δανείων ζωή είτε τής έπι
κρατείας είτε τοϋ Ιδιώτου έχει τι, όπερ αποκρούει ή έλευ
θέρα περί τοϋ οικονομικού μέλλοντος σκέψις.

Ή έςόφλησις τώ·· δημοσίων χρεών δέν δύναται νά γίνη 
διά μιας, όταν πρόκειται περί σπουδαίων ποσοτήτων ουσ- 
τυχώς δε τά έθνη δέν δανείζονται ολίγα. Επομένως 
έσχηματίσθη ή μέθοδος τοϋ χρεωλυσίου, ήτις συνίσταται 
είς τήν κατά περιόδους κανονικήν διαδοχικώς πληρωμήν 
μέρους τών δημοσίων χρεών, τό όποιον έκ προοιμίων ορί
ζεται τόσον τοΐς ο ο καί έχει τόν σκοπόν ίνα βαθμηδόν 
έπαναγάγη είς τον δανειστήν τό δανεισθέν παρ αύτοΰ κε- 
φάλαιον.•

Δέν είναι μόνον τά δημόσα χρέη, τά όποϊα καταφεύ- 
γουσιν είς τήν μέθοδον τοϋ χρεωλυσίου, διότι ζαι μεγα- 
λαι χρηματιστικαΐ επιχειρήσεις, ώς π. χ. σιδηροδρόμων, 
τραπεζών ζλπ. άναγζαζόμεναι νά δανεισθώσι σπουδαία 
χρηματικά ποσά προσφέρουσιν είς τούς δανειστάς των τήν 
ασφάλειαν τής διά χρεωλυσίου, τόσον τής ο/ο, βαθμιαίας 
πληρωμής των. Ή δέ μέθοδος αύτη έκτείνεται καί είς 
τήν περαιτέρω έτι ιίκονομικήν έννοιαν τής διατηρήσεως 
τών παγίων ζεφαλα ων, τά όποϊα ή κάθόλου βιομηχανία 
δαπανά είς κτίρια, γαιωπονικάς βελτιώσεις, μηχανήματα 
κλπ. υποκείμενα είς φθοράν ζαί προζαλοϋντα έντεΰθεν 
τήν σκέψιν τοϋ προνοητικού έπιχειρηματίου, ίνα κατά
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μιχρόν οιά κανονικών έκάστοτε αφαιρέσεων έζ τοΰ γενικού 
της έπιχειρήσεως εισοδήματος άνακατασκευάζη τό φΟει- 
ρόμενον ζατά τούς νόμους τής φύσεως κεφάλαιον.

Έάν έξαιρέσωμεν τό τελευταίον είδος τοΰ βιομηχανι
κού χρεολυσίου, ζαί περιορισΟώμεν είς τό κύριον άντικεί- 
μενον τής προκειμένης μελέτης, διά μαθηματικού ύπο- 
λογισμοΰ ορίζεται τό χρηματικόν ποσόν, όπεο εις τόσα 
έτη δύναται νά έξοφλήση δεδομένον κεφάλαιον μετά τήν 
πληρωμ.ήν τών συμπεφωνηιχένων τόκων τούτου. ΊΙ χρεο
λυτική εν γένει μέθοδος ώφελήΟη σημαντικός έζ τής χρή
σεως τοΰ συνθέτου τόζου, διά τοΰ όποιου σχηματίζεται 
πολύ ταχύτερον τό κεφάλαιον. Κατ’αύτόν ή έπιστήμη 
τών αριθμών άποδειζνυει, ότι έάν ένιαυσίως ζαταθέτωμεν 
100 δραχμάς έπί τόκω ζαι άν άμα δουλευθέντα τον τό
κον μεταποιώμεν είς κεφάλαιον, είναι δυνατόν νά κατα- 
σζευασΟή κεφάλαιον 10,000 δραχμών έν διαστήματι μέν 
41 έτών πρός 4 τοις ο/ο ό τόκος, έν διαστήματι δέ 37 
έτών πρός 5 ο/ο ό τόκος. Έν γένει ή λειτουργία τοΰ 
συνθέτου τόκου συνίσταται είς τήν ούδ’έπί στιγμήν έγζα- 
τάλειψιν αύτού έν αγονία. Δέν είναι απλώς ό τόκος καρ
πός κεφαλαίου, άλλ’ειναι εύΟύς ώς ζατηρτίσθη καί δη
μιουργός, καλούμενος δηλαδή καί αύτός νά σχηματίση, 
τό έφ’εαυτόν, νέον κεφάλαιον.

*Η διά τής χρεολυτικής μεθόδου άπόσβεσις τών δημο
σίων χρεών ένεργεϊται κατά διαφόρους τρόπους, είτε 
δι*αμέσου  πληρωμής, είτε δι'έξαγοράς τών κυζλοφορου- 
σών ομολογιών είς τήν τρέχουσαν άξίαν αύτών. Τό πρώ
τον σύστημα είναι έν χρήσει, όταν τά δάνεια συνομολο- 
γώνται έπί τώ έν τή χρηματιστική άγορα ύφισταμένω 
γενικώς τόκω ζαί ή τρέχουσα αξία τών ομολογιών διατη- 
ρήται πλησίον τού αρτίου, τουτέστιν όταν τής ονομαστικής 
άξίας τών ομολογιών ούσης 100 ή τρέχουσα αύτών αξία 
πλησιάζη τό ποσόν τούτο. Τό δεύτερον σύστημα είναι έν 
χρήσει, όταν ή ονοματική άξια, είς ήν συνωμολογήΟησαν
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αί όμολογίαι τοΰ έΟνικοΰ δανείου, είναι μικροτέρα τής 
τρεχούσης άξίας, τήν όποιαν αύται έπέτυχον έν τή χρη- 
ματιστική άγορά. "Οταν ζατά τήν συνομολόγησιν τοΰ 
δανείου προσδιωρίσΟη ή πρός έξόφλησιν αύτού ζαΟ'έκα- 
βτον ένιαυτόν καταβλητέα ποσότης, ή κυβέρνησις παραι- 
τεϊται τού διττού πλεονεκτήματος, άφ’ένός τής έπιταχύν- 
σεως τού χρεολυσίου έν έποχή, καΟ'ήν αί τρέχουσα τιμαί 
τών έθνικών ομολογιών είναι χατώτεραι τής ονομαστικής 
των άξίας. καί άφ'έτέρου τής ύψώσεως τών τρεχουσών 
τιμών τών εθνικών ομολογιών διά τής έξαγοράς αύτών. 
Τότε οί δανεισταί τών έπικρατειών είναι έξησφαλισμένοι 
κατά τών μεγάλων πτώσεων τής τρεχούσης τιμής τών είς 
χειράς των έθνικών ομολογιών, διότι είναι βέβαιοι ότι Οά 
λάβωσι τό κεφάλαιον των έν τώ ύπό τοΰ χρεωλυσίου 
όρισθέντι χρόνφ. Άλλά συγχρόνως διά τόν αύτόν λόγον 
οί δανεισταί τής έπικρατείας στερούνται καί μέρους τών 
ελπίδων των νά ίδωσι τήν τρέχουσαν άξίαν τών είς χεϊ- 
ράς των έθνικών ομολογιών ύψουμένην ύπεράνω τής ονο
μαστικής των άξίας, και αναγκάζονται νά περιμένωσι τήν 
πληρωμήν τοΰ κεφαλαίου των έν έποχή, καΟ’ήν δέν Οά 
τήν έζήτουν καί κατά τήν οποίαν ό τόκος δυνατόν νά είναι 
μικρότερος τοΰ έν ταΐς έξοφλουμέναις έΟνικαΐς όμολογίαις, 
ότε ή κυβέρνησις δύναται νά προτείνη ώφελιμωτέρους 
δι'έαυτήν είς νέα δάνεια όρους.

Διά τού συστήματος τής έξαγοράς τών εθνικών ομολο
γιών, έν ή ζυζλοφοροΰσιν αύται τιμή, άρκεϊ νά πρόζηται 
περί μεγάλων χρεολυτικών τοιούτων έργασιών,όπως σπου
δαίος ώφελώνται έντεΰθεν οί δανεισταί τής έπικρατείας, 
διότι διά τής έξαγοράς ταύτης στερεόνεται ή τρέχουσα 
άξια τών έθνικών ομολογιών, καί άντί αύτη νά πίπτη 
άπ’έναντίας άναβαίνει. "Οσον άφορα. τήν κυβέρνησιν, τό 
σύστημα τούτο τής έξαγοράς έθνικών ομολογιών είναι 
τόσω μάλλον έπιβαρυντιζόν όσον ή τρέχουσα άξια αύτών 
τείνει είς ύπερτίμησιν, διότι συντελοΰσιν αί έξαγοραί αυ- 
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ται είς τήν περαιτέρω έτι υψωσιν τών έθνικών ομολογιών 
χαι μάλιστα έπι τοσοΰτον έφ’όσον τό χρεωλύσιον λει
τουργεί s^poTspov. Τοιοϋτο σύστημα ούναται, έν τή 
υποχρεωτική αύτοϋ λειτουργία, νά παραγάγη βαρυτάτας 
οιά τόν οημόσιον θησαυρόν δυσχερεία ·.

Εις πάσαν περίπτωσιν, λέγει ό Mangoldt, χρησιμώτατον 
Θά ήτο νά λείπη Θετική έζ μέρους τών κυβερνήσεων ύπό- 
σχεσις, οσον άφορα τό χρεωλυτικόν σύστημα τό όποιον 
έχουσι σκοπόν αύται νά άκολουθήσωσι, λαμβανομένου 
ύπ’όψιν ότι τοιαύτη ύπόσχεσις ασθενή μόνον ασφάλειαν 
παρέχει τοϊς δανεις-αΐς τής έπικρατείας. Θά ήτο προτιμώτε- 
ρον έάν ή κυβέρνησις διετήρει τήν ελευθερίαν τής έκλογής 
τοϋ κατά τάς περιστάσεις χρησιμωτέρου χρεωλυτικοΰ συ
στήματος. Μόνον άν ζατά τήν συνομολόγησιν τοϋ έΟνιζοϋ 
δανείου έπιτυγχάνωνται όροι εΰνοϊκώ ,εροι διά τον τόπον, 
ήδύνατο νά περιορισΟή ή έλευθερία αυτή τής μεταξύ τών 
χρεωλυτικών συστημάτων έκλογής. Τοιουτοτρόπως καί ϊνα 
τοποθέτηση ή κυβέρνησις τάς όμολογ-ας της είς άνωτέραν 
τιμήν, ύπόσχεται βραβεία είς τούς άγοραστάς των, κλπ.

Συνήθως προδιαγράφονται πολυάριθμοι διατυπώσεις, 
όσον αφορά τήν έζτέλεσιν τοϋ ένός ή τοϋ έτέρου συστή
ματος της χρεωλυσίας. Επι τοϋ συστήματος τής έξαγο- 
ράς τών έθνικών ομολογιών έν τή τρεχούση τιμή των, 
κανονίζεται πρό πάντων ή διανομή τών διαθεσίμων κεφα
λαίων τής χρεωλυσίας μεταξύ τών διαφόρων ειδών τών 
δανείων καί έπι τών ήμερών, καθ'ας ένεργηθήσεται ή 
εςαγορά, πρός τόν σκοπόν τής παρεμποδίσεως τής χοη- 
ματιστικης καπηλείας. Σχετικώς πρός τήν έξόφλησιν 
προσοιορίςεται κυρίως ή άναλογία ή τηρηθησομένή κατά 
τήν σύγχρονον ή διαδοχικήν χρεωλυσίαν τών διαφόρων 
μερών τοϋ έθνικοΰ χρέους. "Οταν πρ ίκηται να έξωφληθή 
ωρισμενη κατηγορία έθνικών ομολογιών, τίθενται οί άριθ- 
Θμοί αύτών είς κληρωτίδα, έκ τής όπ ίας έξάγονται τόσοι 
αριθμοί ομολογιών, όσους δύναται νά εξοφλήση τό προσ- 

διωρισμένον διά τήν άπόσβεσιν των χρεωλυτικόν κεφά- 
λαιον. Ενίοτε ή πληρωμή ένεργεΐται κλιμακηοόν κατά 
τήν χρονολογίαν τής έκδόσεως τών εθνικών ομολογιών. 
Άλλοτε πληρόνονται μόνον οί ζητοϋντες δανεισται- ή δε 
μέθοδος αύτη είναι προτιμωτέρα, λαμβανομένου ύπ’όψιν 
ότι ή έξόφλησις δεν είναι επιθυμητή είς τούς δανειστάς.

Μετά τήν γενικήν ταύτην έκθεσιν τών τακτικών χρεω
λυτικών συστημάτων ύπολειπεται ή ερευνά τριών ετέρων, 
τά όποια ήδύναντο νά όνομασθώσιν έκτακτα. Είώικη πρό 
πάντων μνεία οφείλεται είς τήν διά τοΰ συστήματος τής 
τοκοτροπής τών δημοσίων χρεών ένεργουμένην χρεωλυ
σίαν. Κατ'ακρίβειαν πρόκειται περί έλαττωσεως τοϋ τό
κου, τόν όποιον ή έπικράτεια πληρώνει εις τούς δανειστάς 
αύτής. Επομένως ούδέν ένεργεΐται οιά τής βίας, ήτις θά 
είχε τόν χαρακτήρα τής έκβιάσεως ή τής χρεωκοπίας, 
άλλά καλούνται οί δανεισται ϊνα άλλάξωσι τάς παλαιάς 
έπί τόκω βαρυτέρω έθνικάς ομολογίας των δι'έτέρων ομο
λογιών έπί τόκω έλαφροτέρω, άν δέ άπαρέσκωνται είς τήν 
τοιαύτην αλλαγήν, νά λάβωσι τό έπί τών ομολογιών των 
γεγραμμένον κεφάλαιον. Τοιοϋτο μέτρον ύποθετει, ότι ή 
κυβέρνησις έχει συγκεντρώσει πραγματικώς είς χειράς 
της τάς αναγκαίας χρηματικάς ποσότητας, διότι δυνατόν 
όλοι οί δανεισται νά ζητήσωσι τήν έξόφλησιν των, πάν
τοτε δέ καί ύπό τάς καλλιςέρας διά τό κράτος περιστά
σεις άπαντώνται δανεισται προτιμώντες τής ελαττωσεως 
τοϋ τόκου τήν πληρωμήν τών δανείων των. Ή χρεωλυ- 
τική αύτη τακτική είναι μεγίστης σημασίας, διότι έλα- 
φρύνει τά κράτη διά μιας καί έν αεγάλω έζ τοϋ βαρέως 
τόκου είς δ· ύπέκυψαν, ότε έν τώ [..έσω παρελθουσών δυσ- 
χερειών ήναγκάζοντο νά δανεισθώσι. Τό παν εςαρτάται 
έκ' τής έκ/. γής τοϋ επιτηδείου πρός τό μέτρον τοϋτο 
χρόνου, τό όποιον είς ούδεμίαν κυβέρνησιν, εύ φρονού
σαν, είναι έπιτετραμμέν-ν νά παρίοη.

Ιδιαίτερον είδος χρεολυσίου δύναται να Θεωρηθή τό 
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σύστημα, ζαθ δ ή έπιζράτεια δέχεται άντί νομίσματος, εις 
πληρωμήν τών εις αύτήν όφειλομένων, τάς έθνιζάς ομο
λογίας, είτε είς τήν τρέχουσαν έν τώ χρηματιστηρίω τι
μήν αύτών, είτε ζαί είς άνωτέραν τιμήν έάν έπιθυμή νά 
τας άπομαζρύνη έζ τής κυκλοφορίας. Το σύστημα τοΰτο 
έφαρμοσθεν τό ζατ άρχάς ύπό τοΰ Πίτ έν 'Αγγλία, είναι 
ζυρίως έν χρήσει προζειμένου νά τοποθετηθή νέον έθνι- 
ζόν δάνειον, ότε ζατορθόνει ή κυβέρνησις διά τής μεθό
δου ταύτης νά πλήρωσή έθνιζάς ομολογίας έν έποχή, 
ζαθ ήν είναι σχετιζώς ύποτετιμημέναι ή όπερ τ'αυτόν έν 
έποχή ζαθ'ήν ό τόζος είναι ύψωμένος. Τό μεν σύστημα 
τοΰτο εύζολύνει τήν έξαγοράν τών έθνικών ομολογιών, 
τεΐνον εις τήν έλάττωσιν τοΰ δανεισμένου κεφαλαίου, ζαί 
δν έφαρμόσιμον όταν ό τόζος ύψοΟται· τό δε προεκτεθέν 
σύστημα τής τοζοτροπής τών έθνικών δανείων άπολήγει 
είς τήν πραγματικήν έξόφλησιν καί έλαττόνει τάς έν τώ 
μελλοντι δαπάνας τής έξαγοράς τών έθνικών ομολογιών, 
ον προτιμώτερον όταν ό τόκος πίπτη, άναβαινούσης τής 
τρεχουσης άξίας τών έθνικών ομολογιών ύπεράνω τής 
ονομαστικής άξίας των.

Είναι ζαι τρίτον ειόος εκτάκτου χρεωλυσίου τό τών έζ- 
φοριων (rentes), τό όποιον συνίσταται είς τόν δανεισμόν 
δεδομένης χρηματικής ποσότητας έπι τώ σκοπώ ίνα λαμ- 
βάνη περιοδικόν χορήγημα ό δανειστής έφ'όρου ζωής ή 
επι ωρισμενω χρονίζω διαστήματι. Τό χρεωλύσιον ένταϋθα 
λειτουργεί διά τής συμπληρώσεως τής προθεσμίας ζαι 
διά τής εν αύτή καταβολής τοΰ συμπεφωνημένου έκφο- 
ριου. Ιοιουτοτρόπως βλέπομεν τό σύστημα τοΰτο κατά 
τό 1861 λειτουργήσαν έν Αγγλία έπι 1,860,473 λιρών 
στερλινών, τάς όποιας έδανείσθη ή επικράτεια παρά τοιού
του είδους δανειστών. 'Εν ταϊς Ίΐνωμέναις Πολιτείαις τής 
Αμερικής, ώς ζαι έν Γα,.λια ζατά συνέπειαν τοΰ Γαλλο- 
γερμανιζοΰ πολέμου, έδιζιμάσθη τό σύστημα τοΰτο έπί 
εύρείας έν τή πρακτική ζλίμαζος. "Οπως ζαί άν ε/η, 

δι'αύτοΰ ό δημόσιος θησαυρός έζτίθεται είς μακροχρονίους 
χρηματιστιζούς συνδυασμούς, περιέχοντας ζαί τήν τοΰ 
κινδύνου εποψιν, έξ ούπερ συνάγεται ότι ώς πρόσκαιρου 
καί μεταβατικόν δύναται τό σύστημα τοΰτο νά λειτουργή.

Ή ύπηρεσία τοΰ χρεωλυσίου αποτελεί σπουοαιον ζ/.α- 
δον τοΰ ζηβερνητικοΰ μηχανισμοΰ. Είς όσας χώρας ή 
ύπηρεσία αύτη έλαβε τήν τελικήν αύτής άνάπτυξιν, ειδική 
Αρχή, ζατά τό μάλλον ή ήττον ανεξάρτητος τοϋ ύπουρ
γείου, διευθύνει. Ότέ μέν έξαρτάται αμέσως άπ αύτής τής 
έκτελεστιζής έξουσίας, ότέ δέ άπό τής νομοθετικής- ειδι
κοί συγχρόνως πόροι τής έπικρατείας προσδιορίζονται διά 
τήν χρεωλυτιζήν διαχείρησιν ζαί έλεγχος κανονικός τών 
άντιπροσώπων του έθνους έπιδιωκει την αναβιβασιν τοΰ 
χρεωλυτιζοΰ Οεσμοΰ είς τήν εθνικήν ύπόληψιν. Εν τούτοις 
παρετηρήθη, ότι όλαι αύταί αί έγγυήσεις ζαι όλοι οί πο
λύπλοκοι μηχανισμοί είς ολίγον, άν όχι είς ούδέν, ωφέ
λησαν ζατά τάς έποχάς τών οικονομικών δυσχερειών, 
κ.αθ'άς ή πολιτεία δεν εοίστασε νά ύπαζούση είς τήν 
άνάγκην, ήτις τήν συνεβούλευε διά τής έπιταζτιζής φω
νής της νά θέση χεϊρα έπί τών κεφαλαίων τών χρεωλυ- 
τιζών. Καί συνέβη νά σταματά ή λειτουργία τοΰ χρεω
λυσίου, ζαθ'ήν μάλιστα έποχήν καθίστατο μάλλον αναπό
φευκτος.

Ή έπί τοΰ χρεωλυσίου πρακτική τών έθνών ελαβε τήν 
έπομένην άνάπτυξιν. Έάν άφήσωμεν ζατά μέρος απόπει
ρας τινάς, αιτινες έλαβον χώραν ζατά τον ΙΖ αιώνα έν 
Γαλλία, έν ταϊς Κάτω Χώραις ζαι έν τή Παπική έπικρα
τεία, ή πρώτη συστηματική τοΰ χρεωλυσίου έφαρμογή 
άνήκει είς τήν 'Αγγλίαν, ήτις μετά διαφόρους άπό τοΰ 
1716 δοκιμασίας έσχημάτισε τώ 1786 τό ύπό τοΰ Πίτ 
προταθεν χρεωλυτιζόν κεφάλαιον έξ ένός εκατομμυρίου 
λιρών στερλινών έσόδων, τό όποιον έδει ν'αύξήση μέχρι 
1 έκατομμυρίων οιά τών άποσβενυμένων ισοβίων έζφο- 
ρίων καί διά τής ώφελείας έκ τών έπί εύθηνοτέοω τόζω 
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μετατροπών τών αρχαιότερων δανείων. Κατά τό 1792 τό 
χρεωλυτικόν κεφάλαιον ηύξησευ, άπεφασίσθη δέ ϊνα ύπέρ 
αύτοϋ προστιθηται επί τών έν τώ μέλλοντι έκδιδομένων 
εζφορίων (rentes)I τοϊς ο/ο, είς χρήσιν ιδιαιτέραν έκάστου 
ζατ αύτά δάνειου. Κατά τό I 8 13 ήνώθησαυ τά διάφορα 
χρεωλυτικά κεφάλαια είς έν κοινόν, άπεφασίσθη δέ ίνα 
έξοφλώνται δι’αύτοϋ τά δάνεια κατά τήν σειράν τής έκδό
σεως των, άπό του άρχαιοτέρου, καί ϊνα δι'έχαστον νέον 
δάνειον σχηματίζηται ισχυρόν χρεωλυτικόν κεφάλαιον. 
Κατά τό 181!) τό χρεωλυτικόν ταμεΐον τής ’Αγγλίας 
έστερήθη τών λοιπών ποοων του, περιορισθεν είς μόνον 
πέντε εκατομμύρια λιρών στερλινών. Κατά τό 1827 περι- 
ωρίσθησαν και ταΰτα είς μικρότερου ποσόν μέχρις ου τό 
1828, άφαιρεΟέντων των πόρων του, σιωπηρώς κατηργήθη. 
Ή νυν ίσχύουσα έν ’Αγγλία χρεολυτική μέθοδος είναι ή 
έξής : τά έυιαύσια πλεονάσματα τών εσόδων έπϊ τών εξό
δων τής έπικρατείας καί 26 χιλ. λιρ. ς-ερλ. τόκοι τοΰ έζ 
δωρεών καί κληροδοτημάτων είς 800 χιλ. λίρ, ς-ερλ. ανα
βιβαζόμενου κεφαλαίου, σημειοΰυται έν τω προϋπολογισμό 
είς χρεωλύσιον τών έθνικών δανείων, χωρίς νά έμποδί- 
ζηται έν τούτοις καί ή ένίοτε προσθήκη ειδικών κονδυ
λίου ώς π.χ. ή έν έτει IS5S ψήφισις 250 χιλ. λιρ. ς-ερ. 
οιά τήν άπόσβεσιν τοϋ έζ 5 έκατομμυρίων δανείου έπϊ τοΰ 
Κριμαϊκού πολέμου. Τό ειδικόν τούτο ταμεΐον διατελεϊ 
ύπό τήν διοίκησιν έπταμελοΰς έπιτροπής, μεταξύ τών με
λών τής όποιας είναι ό πρόεδρος τών Κοινοτήτων, ό 
υπουργός τών Οικονομικών και ό διοικητής τής Αγγλι
κής Τραπέζης.

Έν Γαλλία μετά διαφόρους άποπε:ρας έσχηματίσθη 
τώ 1816 ταμείου χρεωλυτικόν διά προικίσεως αύτοϋ έξ 
20 έκατομμυρίων φράγκων. Κατά τό 1817 άνέβη ή προί- 
κησις αϋτη εις 10 έκατομ. φρ., προστεθέντος δέ καί τοΰ 
έζ τής πωλήσεως τών έθνικών δαοών εισοδήματος, 
ύπελογίζετο κατά τό 1828 είς 88 έκα-.ομ. φρ. Ή έπα- 

νάστασις τοϋ 18-18 τό ζατήργησεν, έπανελθόυ δέ είς την 
ζωήν τώ 1859 έγζατελείφθη έκ νέου τό επιόν έτος. 
Κατά τό 1866 άνεβίωσεν τό χρεωλυτικόν ταμείου τής 
Γαλλίας, άλλ’ϊνα ζαταρτηγηθή έζ νέου έπϊ τοϋ Γαλλο- 
γερμανικοϋ πολέμου.

Έν Αύστρία άπό τοϋ 1816 έλειτούργει χρεωλυτικόν 
ταμεΐον, άλλά τά εισοδήματα αύτοϋ άναβάντα είς σημαν- 
τιζάς ποσότητας ήλαττώθησαν τω 1829, δτε έ/.ήφθη μεν 
ή πρόνοια ϊνα έπϊ τών κατόπιν συνομολογηθησομένων 
δανείων κρατείται 1 τοϊς ο/ο διά τήν χρεωλυσιαυ, άπεφα
σίσθη δέ ϊνα πρός ταύτην μεταβιβάζονται ζαι τά πλεονά
σματα τών εσόδων έπί τών εξόδων τής έπικρατείας. Έν 
τούτοις τώ 1818 τό χρεωλυτικόν ταμεΐον τής Αύστρίας 
περιωρίσθη έτι μάλλον, μέχρις ού, τών εισοδημάτων αύτοϋ 
ριφΟέυτων είς τό γενικόν ταμεΐον τής βεβαρημένης έπι- 
ζρατείας, έπήλθε βαθμηδόν ή τελεία έν έτει 1868 κατάρ- 
γησίς του.

Έν Πρωσσία κατά τό 1818 έσχηματίσθη δι'ένός εκα
τομμυρίου ταλλήρων χρεωλυτικόν ταμεΐον, τοΰ όποιου ή 
λειτουργία ζατά τό 1820 προσδιωρίσθη είς άπόσβεσιν τοΰ 
ένός εκατοστού τών δημοσίων χρεών. Κατά τό 1861 ή έν 
τώ προΰπολογισμώ ένιαυσία προίκισις τοϋ χρεωλυτικοΰ 
ταμείου τής ΓΙρωσσίας ώρίζετο είς 4,267,445 τάλληρα. 
Κατά τό 1869 έν τούτοις κατηργήθη τό ταμεΐον τοϋτο, 
μόνα οέ τά έπί τών έξόδων πλεονάσματα τών έσόοων τής 
έπικρατείας ώρίσθησαν είς άπόσβεσιν τών δημοσίων χρεών. 
Περιττόν ζρίνωμευ νά σημειωθη ιδιαιτέρως, ότι ή πολε
μική άποζημίωσις, τήν όποιαν έπλήρωσε τώ 1871 ή Γαλ
λία είς τήν Ιίρωσσίαυ, έπέτρεψεν είς τήν τελευταίαν νά 
έπιταχύνη τά αποτελέσματα τής χρεολυτικής ταύτης με
θόδου.

Έν Ρωσσία έσχηματίσθη κατά τό 1817 χρεωλυτικόν 
ταμείου, τό όποιου έπροιζίσθη διά 4 έπί τοίς ο/ο τοΰ 
όλου δημοσίου χρέους καθώς καί διά 2 έπί τοϊς ο/ο τών 
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μεταγενέστερον συνομολογηθησομέυων. Κατά τό 1859 
τό κεφάλαιον τούτο άνέβαιυεν εις 57,336,628 ρούβλια.

II οραστηριοτέρα ένεργεία τοΰ χρεολυσίου άπαντάται 
εν ταΐς ΙΙνωμέναις Πολιτείαις. Διότι ή Μεγάλη Δημο
κρατία τής Αμερικής άπεφάσισεν, ϊνα έντός ολίγων έτών, 
έστω καϊ έπϊ μείζονι έπιβαρύνσει τών σορολογουμένων 
τής ι,ωσης γενεάς, πληρωθή τό εθνικόν δάνειον. Και νέοι 
μεν φόροι έψηφίσθησαν διά τήν τακτικήν τής 'Ομοσπον
δίας ύπηρεσίαν. οί τελωνίακοϊ δε μάλιστα έπηυξημένοι 
προσδιωρίσθησαν διά τήν ύπηρεσίαν τών τόκων τοΰ χρέους 
και τήν έξόφλησιν αύτού. Αποτέλεσμα ύπήρξεν, ότι άπό 
2,783 εκατομμυρίων δολαρίων έν έτει Ι866 τό χρέος τής 
Ομοσπονδίας κατέβη είς 2,260 τώ 1871, μειωθεν 
τούτέστι κατά 523 έκατομ. δολ. έν διαστήματι 15 έτών! 
Ο νομος τής 14 Ιουλίου 1870 ιδού πώς κανονίζει τά 
τοΰ χρεω/.υσίου· κατά παν έτος έξευρίσκεται τό έν έκα- 
τοστόν τού υφισταμένου έτι χρέους καϊ τό εκατοστόν 
τούτο π’ληρόνεται δι’ έξαγοράς άναλόγου ποσοΰ έθνικών 
ομολογιών άπό κεφαλαίου, τό όποιον άποτελεϊ I) ίση 
κρατησις εκ τώυ εισπράξεων τών τελωνείων και 2) ό τό
κος τών εξοφλούμενων ομολογιών μέχρι τής λήξεως τής 
προθεσμίας αύτών. αμέσως έν τούτοις άμα τή έξαγορά 
των καταστρεφομένων. Κατά τά 1878-79 ύπελογίζετο 
εις 36,9.» 1,000 δολλάρια ή διά τό χρεωλύσιον αναγκαία 
είς τήν Δημοκρατίαν ποσότης, συγχρόνως δέ τά μέν έσοδα 
αύτής άνέβαινον είς 261,500,000 δολλάρια, τά δέ έξοδα 
αύτής είς 210.100,000, ύπήρχε δηλαδή πλεόνασμα έσό
δων κατά 24,400,000 δολλάρια.

ΛΙΜΗΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Εχομευ ύπ' όψιν τό σχέδιον τοΰ λιμένος τών Πα
τρών. Είναι είδος Π (άρχικόν γράμμα τοΰ ονόματος τής 

ωραίας τών ’Αχαιών πρωτευούσης), τοΰ όποιου οί δύο μέν 
πόδες έπακουμβώσιν έπϊ τής ξηρας, ή κατακόρυφος δε 
έπί τούτων γραμμή απέχει 100 μέτρα έξ έκατέρου αύτών, 
ινα άφίνη είσοδον καϊ έξοδον είς τά πλοϊα. Ή πελαγια 
αύτη γραμμή ονομάζεσαι κυματοθραύστης καί άποτελεϊ- 
ται είς μήκος S00 μέτρων, ένώ ή άντικρύ η έπί τής πό
λεως γραμμή έχει μήκος 190 μέτρων. Τό Π λοιπόν σχή
μα του λιμένος τών 1 Ιατρών είναι περιεκτικότερου πρός 
τό πέλαγος έχον τό μεταξύ τών ποδών του διάστημα 
στενότερου πρός τήν πόλιν.

Α’. — Κατά τήν 11 Φεβρουάριου 18S0 διά τοΰ νόμου 
ΨΠΘ' έπεκυρώθη ή άπό 22 Αύγούστου 1879 μεταξύ τής 
λιμενικής ‘Επιτροπής Πατρών καϊ τοΰ έργολάβου Κ. Μα- 
νιάκ πρεσβυτέρου γενομένη σύμβασις, δυνάμει τής όποιας 
ό τελευταίος, συμφώνως πρός τό άποτέλεσμα τής διεξα
χθείσης έν Άθήναις δημοπρασίας τήν 30 Νοεμβρίου 1879 
άνέλαβεν έταιρικώς μετά τής έν Παρισίοις Εταιρίας 
«Societi! de Iravanx publiques» τήν κατασκευήν καϊ συμ- 
πλήρωσιυ τοΰ λιμένος τών Πατρών άντι 4,923,000 φρ., 
καταβιβασθείσης είς τό ποσόν τούτο τής άρχικής έκ φρ. 
6,150,000 συμφωνίας. Κατά μεν τό άρθρον 2 τής συμ
βάσεως κ άπαντα τά έργα έκτελεσθήσονται, καθόσον άφορα 
τήν τοποθέτησιν καί τάς διαστάσεις των, συμφώνως μέ τά 
σχέδια καϊ τάς έγκαρσίας διατομάς τάς καταρτισθείσας 
τήν II Άπριλίου 1873 ύπό τού κ. Πασκάλ, γενικού 
έπιθεωρητοΰ τών γεφυροδοποιών τής Γα’λλίας, αρχαίου 
άρχιμηχανικοΰ, διευθυντοΰ τών έργων Μασσαλίας, και 
τών οποίων άντίγραφα επικυρωμένα προσαρτηθήσονται τω 
παρόντι συμβόλαιό».)) Κατά δε τό άρθρον 23 είς βάρος 
τού έργολάβου μένει « οίαδήποτε και άν είναι ή ποσότης 
τών χρησιμοποιηθέντων ύλιζών, ή τών έκτελεσθέντων έρ
γων, είτε ή ποσότης είναι άυωτέρα ή κατώτερα έκείνης, 
ήν προύπελόγισεν ό κ. Πασκάλ έν τώ σχεδίω του, και 
οίαιδήποτε καϊ άν ώσιν αί κατακαθίσεις αί προελθοΰσα·. 
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έκ τής φύσεως τοΰ έδάφους, ή έκ τρικυμιών, ή κάθε άλ
λης αίτιας προβλεπομένης ή μή, μή εξαιρούμενων και 
τών θεομηνιών. »

Β · 1« εκτελεσθησόμενα διά τόν λιμένα τών Πατρών
έργα συνίστανται κατά τήν σύμβασιν « 1) έξ ένός έξωτε- 
ρικοϋ κυματοθραύστου μήκους 800 μέτρων, ύπερκερατό- 
νοντος κατά 100 μέτρα τήν γραμμήν τοΰ βορείου κρηπι- 
οωματος τοϋ μωλου Άγιου Νικολάου- ό άξων τοϋ κυμα
τοθραύστου τουτου, άπέχων άπό τοϋ κρηπιδώματος τής 
ακτής κατά 450 μέτρα καί 83 ο/ο, μετρούμενα κατά τήν 
διεύθυνσιν τοϋ βορείου κρηπιδώματος τοϋ μώλου τούτου, 
αποκλίνει πρός τό κρηπίδωμα τοΰτο τής ακτής, εις τρό
πον ώστε νά εύρεθή είς άπόστασιν 375 μέτρων κατ'έναντι 
τοϋ άςονος τής όδοϋ Καλαβρύτων ό άξων ούτος εύρίσκε- 
ται είς άπόστασιν 490 μέτρων τοϋ νοτίου κρηπιδώματος 
τοϋ αύτοΰ μώλου. 2) Ένα μώλον κάθετον είς τό τής 
άκτής κρηπίδωμα, ουτινος ό άξων ταυτίζεται με τόν τής 
όδοϋ Καλαβρύτων, και οστις παρουσιάζει μήκος 232 μέ
τρων, άρχομένων άπό τής προεκτάσεως τοϋ τμήματος 
τοϋ παρακτίου κρηπιοώματος τοϋ ύπάρχοντος σήμερον, 
ήτοι μήκος πραγματικόν 208 μέτρων μετρουμένων άπό 
της ύπαρχούσης σήμερον άκτής είς τό σημεϊον τοΰτο. 
3) Τήν βάθυνσιν μέχρις 6 μέτρων κάτωθεν τών ταπεινο- 
τέρων ύδάτων τής λεκάνης τής περιλαμβανομένης μεταξύ 
τήζ εςωτερικής προκυμαίας τοϋ μώλου Άγιου Νικολάου 
καί τοϋ μώλου τοϋ κατασκευασθησομένου κατ'έναντι τής 
όοοϋ Καλαβρύτων. ΊΙ έπιφυλαχθησομένη ζώνη άνευ άνα- 
σκαφής έμπροσθεν τοϋ ήδη κρηπιδώματος καί τών μώ- 
λων πρός άποφυγήν έπικειμένων ύποσκαφών τούτου προ- 
σδιορισθήσεται ύπό τοϋ Μηχανικού τής 'Επιτροπής. Ό 
κυματοθραύστης Οά στέφεται με πλάτος 8 μέτρων καί 
ύψος 2 μέτρων άνωθεν τών ταπεινότερων ύδάτων. ΊΙ 
εςωτερική κλιτύς Οά είναι δυο βάσεως με έν ύψος μέχρι 
τοϋ ύψομετρου μεΐον 6 μέτρων καί τρία πρός δύο άπό 

τοΰ ύψομέτρου τών 6 μέτρων μέχρι του φυσικοϋ έδά
φους, όπερ εύρίσκεται κατά μέσον όρον είς 1 / μέτρα- ή 
εσωτερική κλιτύς Οά είναι τρία βάσις πρός δύο ύψος, αι 
κλιτύες τών άκρων πρός βορράν καί νότον τοϋ κυματο
θραύστου Οά έχωσι τάς αύτάς κλίσεις με τήν έξωτερικην 
κλιτύν αύτοΰ. Έπι τούτου Οά έπίκειται λιθοδομή 2 1/2 
μέτρων πλάτος, ύψος δε 3 μέτρων Ισοπεδωμένη εις ύψος 
4 μέτρων καί δρομίσκος περιπολίας πλάτους 3 1/2 μέ
τρων καί πάχους I μέτρου έπίσης λιθοοομημενος. Ο κυ
ματοθραύστης ούτος θέλει κατασκευασθή έκ φυσικών 
ογκολίθων πετρωμάτων, έξαιρέσει τοϋ κεντρικού πυρήνος, 
οστις θέλει άποτελειται έκ συντριμμάτων τό άνώτερον 
επίπεδον τοη πυρήνος τούτου έσεται εις ύψος 10 μέτρων 
ένθα θέλει έχει πλάτος μέτρων 26, Οελει δε περικαλύπτε
ται ύπό φυσικών ογκολίθων πρός τό έξωτερικόν μέρος 
μέχρι πλάτους 12 μέτρων καί πρός τό εσωτερικόν μέρος 
πλάτους 10 μέτρων. Ό μώλος Οελει έχει πλάτος εις 
τήν έπίστεψιν (en couronne) 5 μέτρων έςωτερικήν κλιτυν 
2 βάσεως καί 1 ύψους, θέλει δέ κατασκευασθή άποκλει- 
στικώς διά φυσικών ογκολίθων. Κατά τό εοάφιον I τοϋ 
άρθρου 51 τής συμβάσεως, ή κατασκευή τοϋ μώλου και 
του κυματοθραύστου πρέπει νά προχωρή μέ τρόπον συνεχή 
καί άνευ διαλειμμάτων άπο τοϋ ένός πρός τό άλλο άκρον 
δι’έν έκαστον αύτοΰ τών έργων.

Γ’. — Όσον άφορα τόν τρόπον τής έκτελέσεως τών 
έργων, κατά τήν σύμβασιν α ό εργολάβος Οελει άρχίσει τά 
έργα ώς έξή : 1) άπό τον μώλον Καλαβρύτων 2) άπό τό 
νότιον μέρος τοϋ κυματοθραύστου- 3) άνασκαφη τής Λε
κάνης και 4) λιθοδομή. Καθ'οσον άφορα τήν κατασκευήν 
τοϋ εξωτερικού κυματοθραύστου, θέλει γίνει ταύτης εναρ- 
ξις φυσικώ τώ λόγω άπό τοϋ κεντρικού πυρήνος, σχη- 
ματισθησομένου έκ συντριμμάτων- φροντις οε ληφθήσεται 
όπως ούτος επικαλύπτεται βαθμηδόν, εφ όσον προβαίνει 
είς ύψος- ή έκτέλεσις τών άνωτέρων μερών τοϋ κυματο
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θραύστου θελει άζολουθήσει τήν τοϋ κεντρικού πυρήνος. 
Η έζ 12 μέτρων πλάτους έπικάλυψις τής έξωτεριχής 
πλευράς θελει συνίσταται έκ τριών διαδοχικών στρωμάτων 
φυσικών λίθων τό πρώτον τούτων 3 μέτρων πάχους Οέ- 
7»ει ζατασζευασθή οιά συντριμμάτων προελευσομένων έζ 
τών όρισθησομένων λατομείων τό δεύτερον έπίσης πά
χους 3 μέτρων έζ χαλίζων (moellons)· τέλος τό τρίτον 6 
μέτρων πάχους θέλει κυρίως συνίστασθαι έξ ογκολίθων 
δευτέρας και τρίτης κατηγορίας, περί ών γενήσεται λό
γος ακολούθως, και τινων ογκολίθων πρώτης κατηγορίας 
ζαλυπτόντων τούς χαλικας. Ή έζ 10 μέτρων πλάτους 
έπικάλυψις τής εσωτερικής πλευράς θέλει ώσαύτως συν- 
ίστασθαι έζ τριών στρωμάτων, τοϋ μέν πρώτου πάχους 3 
μέτρων έζ συντριμμάτων, τοϋ δευτέρου ώσαύτως 3 μέτρων 
έζ χαλίζων ζαι τοϋ τρίτου πάχους 4 μέτρων ές όγζολί- 
Οων πρώτης κατηγορίας. Τό στρώμα τών συντριμμάτων 
θελει ακολουθήσει ύπεράνω τοϋ άνωτέρω έπιπέδου τοϋ 
πυρήνος ούτως, ώστε ν'άποτελέση έπιζάλυμμα περίπου 
1 1/2 μέτρου πάχους. Τά λοιπά μέρη τοϋ κυματοθραύ
στου Οέλουσιν έκτελεσθή, ζαθά έμφαίνεται έν τή έπισυν- 
απτομένη τή συμβάσει ταύτη έγζαρσία διατομή ύπ’αριθμόν 
1, προσυπογεγραμμένη ύπό τής λιμενικής Επιτροπής 
και τοϋ εργολάβου, λαμβανομένης φροντίδος όπως γίνη 
χρήσις τών όγζωδεστέοων πετρωμάτων είς τε τό άνώ
τερον μέρος ζαί τήν εξωτερικήν ζλιτύν. 'Ο μώλος θέλει 
άποκλειστικώς ζατασζευασθή διά χαλίζων ζαί ογκολίθων 
έζ τών λατομείων, άνευ συντριμμάτων, ώς έμφαίνεται είς 
τήν έπισυναπτομένην διατομήν προσυπογεγραμμένην ύπό 
τών συμβαλλομέων μερών, ύπ’αριθμόν 2. ΊΙ έξωτεριζή 
κλιτύς θελει άποκλειστιζώς ζατασζευασθή έξ ογκολίθων 
δευτέρας καί τρίτης κατηγορίας. Ή βάθυνσις τοϋ λιμένος 
θέλει έκτελεσθή δι'άνασζαφής, ής τά προϊόντα Οά μετα
φέρονται καί ρίπτονται είς τήν θάλασσαν διά φορτηγίδων 
μέ έπίκλειστρα, είς άπόστασιν ύπερβαίνουσαν 800 μέτρα

άπό τής ύπαρχούσης άζτής τοϋ λιμένος IΙατρών και, εν
νοείται καλώς, έξωθεν τοϋ κυματοθραύστου. Τά προϊόντα 

r Τ *ταΰτα όφείλουσι νά τοποθετώνται ζατα σωρούς, ων αι 
ζορυφαι ν’άπέχωσι τής έπιφανείας τών ταπεινότερων 
ύδάτων τουλάχιττον 12 μέτρα.

Δ'. — Ή προέλευσις, ή φύσις, ή ποιότης, ή αναλογία, 
ή παρασκευή καί ή χρήσις τών ύλιζών καί ό τρόπος τής 
έκτιμήσεως τών έργων έκανονίσθησαν έν τή συμβάσει ώς 
έξής :

Άρθρ. 6. — Τά πετρώματα, έξ ών Οά ζατατζευα- 
σθή ό κυματοθραύστης καί ό μώλος, θά προερχωνται έζ 
τών τιτανούχων λατομείων τών κειμένων είς τό βόρειον 
μέρος τοϋ κόλπου 1 Ιατρών θά έξαχθώσιν εκ βράχων έν- 
τελώς σκληρών ζαί ύγειών ζαί δεν Οά έχωσι ποσώς σκε
πάσματα ή φλοιούς λατομείων, ούτε μέρη άπαλά και αρ
γιλώδη.

Άρθρ. 7.—Ό έργολάβος δύναται νά μεταχειρισθή 
πρός έξαγωγήν τών πετρωμάτων πυρίτιδα ή δυναμίτισα 
κάθε προελεύσεως και έν άνάγκη νά τάς παρασζευάζη έπί 
τών λατομείων αυτών.

Άρθρ. 8. — Τά πετρώματα ταΰτα κατατάσσονται ώς 
έξής : Συντρίμματα συνιστάμενα έκ τών συντριμμά
των λατομείων, ών τό βάρος δεν υπερέχει τά 3 χιλιό
γραμμα. X άλικες συνιστάμενοι έξ ύλιζών, ων τό βάρος 
εύρίσζεται μεταξύ 3 καί 100 χιλιογράμμων. Ογκόλι
θοι πρώτης κατηγορίας συνιστάμενοι έξ ογκολίθων, ων 
τό βάρος εύρίσζεται μεταξύ 100 ζαί 1300 χιλιογράμμων. 
’Ογκόλιθοι δευτέρας ζατηγοριας συνιστάμενοι έξ ογκο
λίθων, ών τό βάρος περιέχεται μεταξύ 1,300 καί 3,900 
χιλιογράμμων. Ογκόλιθοι τρίτης κατηγορίας συνιστά- 
μενοι έξ όγζολίθων, ών τό βάρος ύπερβαίνει τά 3,900 
χιλιόγραμμα. Ό μέσος όρος τοϋ βάρους τών ογκολίθων 
διαφόρων κατηγοριών οφείλει νά άνελθη διά τήν πρώτην 
κατηγορίαν είς 350 χιλιόγραμμα, διά τήν δευτέραν χατη-
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γορίαν είς 2,200 χιλιόγραμμα, καί διά τήν τρίτην κατη
γορίαν είς 5,000 χιλιόγραμμα. ’Εξακριβώσεις γενήσονται 
πρός τοΰτο διά ζυγίσεων, καί ή Έπιτροπή κέκτηται τό 
οικαίωμα νά χατατάξη είς τήν άμέσως κατωτέραν τάξιν 
τόν αριθμόν ογκολίθων, τόν άναγκαϊον, όπως τό μέσον 
βάρος τής τάξεως αύτών άνέλθη είς τόν έλάχιστον δρον 
τόν ώς άνω όρισθέντα.

Αρθρ. 9. — Αί διατομαί τοϋ κυματοθραύστου και τοϋ 
μωλου, έφ'ών ή τοποθέτησις τών διαφόρων τάξεων πε
τρωμάτων έσημειώθη, κατηρτίσθησαν έπι τή βάσει, ότι τά 
Λατομεία θέλουσι παρέξει τάς διαφόρους ταύτας τάξεις 
χατά τάς έπομένας αναλογίας, ήτοι: Συντρίμματα 15 
ο ο. Χάλιχες 22 ο ο· 1ης κατηγορίας 16 ο/ο- 2ας κατη
γορίας 9 ο/ο· 3ης κατηγορίας S ο ο. Γίνεται παρατήρη- 
σις, ότι ή σχέσις τών ογκολίθων τής δευτέρας πρός τήν 
τρίτην κατηγορίαν διά τε τόν μώλον ξεχωρ-στά καί τόν 
κυματοθραύστην εσεται ώς 9 πρός 8. Ο έργολάβος ύπο- 
χρεοΰται επομένως νά χορηγήση κατά τάς άναλογίας 
ταυτας τά πετρώματα τών διαφόρων τάξεων πρός τού- 
τοις εζάστοτε οσάκις μέρος τοΰ ζυματοθραύστουή τοΰ 
μώλου εσεται τετελεσμένου έπι 50 μέτρων μήκους, γενή- 
σεται έςαχριβωσις, έάν αι άναλογίαι, αί προχύπτουσαι έζ 
τής θέσεως τών διαφόρων τάξεων πετρωμάτων κατά τάς 
οιατομάς τοΰ τε μώλου καί κυματοθραύστου, διετηρήθη- 
σαν· και έάν μετά τήν έξέλεγξιν δύο τοιούτων τμημάτων 
50 μέτρων έκαστον, ήτοι έν όλω μέτρων 100, άποδειχθή 
οτι ό έργολάβος ύπερέβη τάς άναλογίας πρός όφελος τής 
έπιτροπής, ήτοι ότι έπρομήθευσε πλειον έκ τοΰ χονδρού 
ύλικοΰ και όλιγωτερον εκ τοΰ λεπτοτέρου, δεν δικαιούται 
είς ούδεμίαν αύξησιν τιμής· έάν δέ τούναντίον, τοΰ λε
πτοτέρου ύλικοΰ άφθονοΰντος, αί προκύψασαι άναλογίαι 
δεν άνέρχονται είς τάς συμφωνηθείσας, ό έργολάβος θέλει 
υποστή έπί τής τιμής τής αποκοπής κράτησιν πέντε 
φραγκα δι'έκαστον κυβικόν μέτρον λίθων χορηγηθέντων 

κατωτέρας τάξεως άπό τάς όρισθείσας άναλογίας. Ή έπι
τροπή έν τούτοις δύναται νά παραιτηθή τοΰ δικαιώματος 
τούτου καί ν’άπαιτήση άπο τόν εργολάβον νά χορηγηση 
ποσότητα ογκολίθων τής τρίτης κατηγορίας ίσης τής 
ζαΟυστερηθείσης· οί ογκόλιθοι ούτοι τοποθετηθήσονται 
κατά τάς οδηγίας τοΰ Μηχανικού.

"Αρθρ. 10. — Ή έκ τών λατομείων τακτική έξόρυξις, 
μή δυναμένη νά παράσχη 15 τοϊς ο/ο συντριμμάτων, ό 
έργολάβος δύναται νά συμπληρώση τό ποσόν αύτό είτε 
διά λιθαρίων (galets) (γουλιά) λαμβανομένων έκ τών χει- 
μάορων τών πλησίον τών Πατρών ή πλησίον τών λατο
μείων, είτε άντικαθιστών μέρος τών συντριμμάτων διά 
πετρωμάτων άνωτέρας κατηγορίας άνευ ώς εκ τουτου 
άπαιτήσεως αύξήσεως τιμής.

"Αρθρ. II. — Τά πετρώματα θέλουσι ζυγίζεσθαι έν 
τοϊς λατομείοις, παρισταμένου άντιπροσώπου τής έπιτρο
πής, διά ζυγίων έστημένων έπιμελεία καί δαπάνη τού 
εργολάβου· αί ζυγίσεις θέλουν έγγράφεσθαι έν ειδικοϊς 
καταστίχοις· οί ογκόλιθοι τής δευτερας καί τρίτης κατη
γορίας πρέπει νά παρουσιάζωνται άνά εις είς τήν ςύγισιν 
καί συνεπώς δεν θέλει φορτόνεσθαι παρά εις μόνον τών 
ογκολίθων τούτων έπι τών αμαξών τών πρός μεταφοράν 
έκ τοΰ λατομείου είς τό μέρος τής αποβάθρας- έπι τών 
αμαξών τούτων δύνανται τούναντίον νά φορτωθώσι πλειο- 
νες ογκόλιθοι τής πρώτης κατηγορίας, οΐτινες θά ζυγί- 
ζωνται όμοϋ, άλλά Οά άριθμώνται.

"Αρθρ. 12.— Αί πρός μεταφοράν τών πετρωμάτων 
άμαξαι άπο τοΰ λατομείου εις τον τόπον της έπιβασεως, 
θέλουν άποκλειστικώς φορτόνεσθαι έκ μιας μόνης τάξεως 
πετρωμάτων έν ή δε περιπτώσει πετρώματα διαφόρου 
τάξεως εύρεθώσιν άναμεμιγμένα έπι τής αύτής άμάξης, 
τό ολον φορτίον αύτής θέλει καταταχθή έν τή τάξει τοΰ 
κατωτέρου δείγματος, οπερ περιέχει.

"Αρθρ. 13. — Αί πρός μεταφοράν τών πετρωμάτων 
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φορτηγίδες άπό τών λατομείων εις Πάτρας θέλουν ώσαύ- 
τως άποκ/ ειστικώς φορτόνεσθαι έκ πετρωμάτων μιας μό
νης τάξεως- άλλ όμως οι ογκόλιθοι τής δευτέρας καί 
τρίτης κατηγορίας δύνανται νά συνενωθώσιν έν τώ αύτώ 
φορτίω- έν τούτοις διά τήν έπικάλυψιν τής εσωτερικής 
χλιτύος τοϋ κυματοθραύστου μέχρι βάθους 6 μέτρων 
χαι οιά τό άνώτερον μέρος τοΰ κυματοθραύστου τού
του γενήσεται χρήσις φορτίων ειδικών τής τρίτης κα
τηγορίας- αι φορτηγίδες θά φέρουν σωλήνας κυβισμού 
πρός έπαλήθευσιν τών βαρών τών βεβαιωθέντων διά τών 
ζυγίων- πρός διευκόλυνσιν δέ τής έπαληθεύσεως τοΰ βά
ρους τών φορτίων διά τών σωλήνων τούτων, ή τε έπιτροπή 
και ό έργολάβος κατ’αντιμωλίαν θέλουσι προβαίνει είς 
κυβισμόν, συντασσομένου πρωτοκόλλου έμφαίνοντος τά 
άντιστοιχοΰντα βάρη ζαί διαφόρους ζαί προσεγγίζοντας 
βαθμούς βτθισεως τής φορτηγίδος- ό κυβισμός έκάστης 
φορτηγίδος θέλει έπαναλαμβάνεσθαι, δαπάνη τού έργο
λάβου οσάκις ή έπιτροπή κρίνει τούτο εύλογον.

Αρθρ. 14. — Έκάστη φορτηγις θέλει συνοδεύεσθαι 
οιά οελτιου φορτίου προερχόμενου έζ τής συγζεφαλαιώ- 
σεως τών οιαδοχιζών ζυγίσεων τών αμαξών, αϊτινες 
συνετελεσαν πρός φόρτωσιν αύτής- έν τώ δελτίω τούτω 
θέλουν άναφέρεσθαι πρός τούτοις αί γραμμαι τού κυβι
σμού, εις άς διαδοχικώς θέλουσιν άντιστοιχεΐ ή βύθισις 
τής φορτηγίδος ζενής καί τής φορτηγίδος εντελώς φορ
τωμένης- τό δελτίον τοΰ φορτίου θέλει δίδεσθαι είς τόν 
υπάλληλον τόν επιτετραμμένου τήν έπιτήρησιν τής ζατα- 
βυθίσεως και ή έκφόρτωσις δεν θά δύναται νά γίνη, είμή 
μετά την έκτέλεσιν τών μετρήσεων τών κρίθεισών άναγ- 
καιων πρός βεβαιωσιν οτι τό φορτίον είναι άκριβώς σύμ
φωνον πρός τάς ένδείξεις τοΰ τής αποστολής δελτίου. Ή 
έπιτροπή άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά μή έπιφέρη 
βραδύτητας διά τάς επαληθεύσεις ταύτας, έκτός τάς πρό*ς  
τοϋτο άπολύτως άναγκαίας.

Αρθρ. 15. — ΊΙ χρήσις τών πετρωμάτων πρέπει νά 
γίνηται, συμφώνως πρός τάς οδηγίας τάς διδομένας παρά 
τοΰ ύπαλλήλου τοΰ επιτετραμμένου παρά τής επιτροπής 
τήν έπιτήρησιν τής έργασίας ταύτης- οι ογκόλιθοι τών με- 
γαλειτέρων διαστάσεων θέλουσι πάντοτε τοποθετώνται έπι 
τών εξωτερικών καί άνωτέρων μερών τοΰ κυματοθραύστου 
ζαί τοΰ μώλου- ή βύθισες τών ογκολίθων γενήσεται με τάς 
δεούσας προφυλάξεις καί πάντας τούς άναγκαιους χειρι
σμούς, όπως διατεθώσιν όσον ένεστι ζάλλιον και συμφώ
νως προς τάς διαταγάς τής ύπηρεσίας, αϊτινες ήθελον 
δοθή. Ό ύπάλληλος τής έπιτροπής έξεε τό δικαίωμα νά 
άποζόπτη έν όλω ή έν μέρει τό φορτίον φορτηγίοος, ής 
τίνος ή χρήσις ήθελεν έκτελεσθή εναντίον τών δοθεισών 
οδηγιών- οί ογκόλιθοι, οϊτινες ήθελον πέσει έν τώ εσωτε- 
τερικω τοΰ λιμένος έξ οίαςδήποτε αίτιας, θέλουσιν άνελ- 
ζυσθή ύπό τοΰ έργολάβου και οι έςοοων του- αι άμαςαι 
και αί φορτηγίδες τής μεταφοράς πρέπει νά φέρωσιν άριθ- 
μούς λίαν καταφανείς.

"Αρθρ. 16. — Οί κύβοι τών πετρωμάτων κάθε τάξεως 
θέλουν ύπολογισθή διά τής διαιρέσεως τού βεβαιωθεντος 
ζυγίου των έκ τών πλαστίγγων διά τοΰ αμεταβλήτου ει
δικού βάρους 2,600 χιλιόγραμμων. Ό έργολάβος δι
καιούται νά λαμβάνη γνώσιν τών άνακεφαλαιωτιζών ση- 
μειώνεων τών ζυγίων, αϊτινες ύποβληθησονται καθ έκά
στην είς τήν έγκρισιν του, ή τήν τού νομίμως διορισθέντος 
άντιπροσώπου αύτού. ΊΙ έπιτροπή δικαιούται -/απαίτηση 
τήν έξακρίβωσιν τής άληθείας τών πλαστίγγων έν πάση 
περιπτώσει, ούδεμία παράστασις άναφοριχώς τή άζριοεία 
τών ζυγίων δύναται νά ληφθή ύπ’όψιν οι’οίανοήποτε αι
τίαν έπί τή χρήσει πετρωμάτων, γενομένη όζτώ ήμέρας 
π(.ό τής κοινοποιήσεως τής έν λόγω παραστάσεως.

Άρθρ. 17. — Τά προϊόντα τής άνασζαφής θέλουσι μέ- 
τ,ηθή μετά τήν άνασζαφήν έν ταΐς φορτηγίσι με έπίκλει- 
στρα· τό φορτίον έκάστης φορτηγίδος θέλει βεβαΐωθή 
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άφοϋ έξαζοιβωθή ότι (les cliambres) τά πρός φόρτωσιν χενά 
τών φορτηγίδων έπληρώθησαν ακριβώς ές ύλών άνασχα- 
φής, άφοϋ χενωθώσιν έκ τών ευρισκομένων έντός ύδάτων, 
είτε διά τής χαθαριστιχής μηχανής, είτε διά τοϋ κλεισί
ματος τών έπιχλείστρων. Ή έξαχρίβωσις αύτη θέλει έχ- 
τελειται ύπό τοΰ ύπαλλήλου τής Έπιτροπής τοϋ έπιτε- 
τραμμένου τήν έπιτήρησιν τής άνασκαφής- άμα πληρωθή 
ή φορτηγίς, ή έπαλήθευσις αυτή θέλει έπαναληφθή καί 
τό φορτίον συμπληρωθή έν ανάγκη, είτε μείωσίς θέλει 
γίνει πριν ρυμουλζηθή ή φορτηγίς.

Αρθρ. 18. — Κάθε φορτηγίς μέ έπίκλειστρα μεταφέ- 
ρουσα προϊόντα άνασκαφής θέλει φέρει έπίσης δελτίον 
τής φορτώσεώς της, όπερ έκδοθήσεται παρά τοΰ ύπαλ
λήλου τής έπιτροπής, σημειοϋντος τόν μεταφερόμενον 
χΰβον και χρησιμεΰον εις τήν σύνταξιν τών προσωρινών 
μηνιαίων καταστάσεων ή χορητιζότης τών φορτηγίδων 
μέ έπίκλειστρα θελει βεβαιοΰσθαι διά κυβισμού έκτελου- 
μενου κατ’ άντιμωλίαν ύπό τε τοϋ μηχανικού καί τοΰ έρ
γολάβου· ό αριθμός έκάστης φορτηγίδος θέλει τεθή έμ
προσθεν καί όπισθεν μέ μεγάλα μέλανα ψηφία έπί λευκού 
έδάφους· όμοια έργασία θέλει έκτελεσθή έκάστοτε, οσά
κις φορτηγίς τις ύποστή έπισζευάς δυναμένας νά μετα- 
βαλλωσι τήν αξίαν τοϋ φορτίου· ό μηχανικός άλλως τε 
έχει τό δικαίωμα ν'άπαιτή έν πάση περιπτώσει, άς κρίνει 
εύλογους έπαληθεύσεις ζαί νά διατάξη τήν έζ νέου ζω- 
γράφινσιν τών αριθμών- αί δαπάναι τών έπαληθεύσεων 
τούτων θέλουσιν έπιβαρύνει τόν έογολάβον, ούδέποτε 
όμως δύνανται νά έπιβαρύνωσι τήν έργασίαν, εκτός τού 
άπαιτουμένου πρός τήν έξέλεγξιν χρόνου. Ό έπιτετραμ- 
μένος τήν έπιτήρησιν τής άνασκαφής θέλει κρατεί κατά
στιχο? (attachement) βιβλίον· πάσαν έσπέραν τά βιβλία 
ταΰτα ύποβληθήσονται είς τήν παραδοχήν τοϋ έργολάβου 
ή τοϋ άντιπροσώπου αύτοϋ· ό έργολάβος οφείλει νά ύπο- 
βάλλη τάς παραστάσεις αύτοϋ, άν νομίζη ότι δικαιούται 

πρός τούτο, έντός είκοσι τεσσάρων ώρών μετά τήν προσ
αγωγήν άλλως, έκπίπτει τοΰ δικαιώματος τούτου ζαί άν 
ή προσαγωγή δέν ήδυνήθη νά έκτελεσθή, συνεπεία τής 
συγχρόνου άπουσίας τού τε έργολάβου και τοϋ αντιπρο
σώπου αύτοϋ, ή μνεία τής περιστάσεως ταύτης ποιουμένη 
ύπό τοϋ ύπαλλήλου τής έπιτροπής έν τώ περιθωρίω τοϋ 
κατάστιχου του θέλει έξαρκει πρός έναρξιν τής προειρη
μένης εικοσιτετραώρου προθεσμίας. Ή επιτροπή θέλει 
έχει πάντοτε τό δικαίωμα νά βεβαιοϋται ότι αί φορτη
γίδες με έπίκλειστρα έξεκενώθησαν έ· τώ ώρισμένω τόπω 
ζαί κατά τόν ύποδειχθέντα τρόπον. Έν έναντια περι- 
πτώσει, τό περιεχόμενον τών φορτηγίδων θελει έξαλειφθή 
έζ τού κατάστιχου (attachement) και δαπάνη τοΰ έργο
λάβου θέλει γίνει ή άνέλκυσις τών ύλιζών, έν ή περί- 
πτώσει ήθελε βυθισθή τούτο, εΐτε έν τώ έσωτεριχώ τοΰ 
λιμένος, είτε τών πρόθυρων αύτοϋ (axant-portes).

'Άρθρ. 19. —Ή Θηραϊκή γή, ή χρησιμεύουσα είς τήν 
σύνθεσιν τοϋ πηλού, θέλει προελθεί έζ τής νήσου Θήρας· 
ή άσβεστος κατασκευασθήσεται έζ τών πέριξ τιτανόλιθων 
ή άμμος θέλει είσθαι καθαρά χαί κοκκώδης, λαμβανομένη 
έζ τών πλησιοχώρων τών IΙατρών οι χάλιζες θέλουν λαμ- 
βάνεσθαι έζ τών αύτών λατομείων, άτινα θά έξορυχθώσι 
διά τήν προμήθειαν τών πετρωμάτων ή έζ λατομείων 
όμοιων.

"Αρθρ. 20. — ΊΙ θηραϊκοζονία θέλει συντίθεσθαι έξ 
ίσου ποσοΰ θηραϊκής γής ασβέστου ζαί άμμου, ήτοι έξ 
ένός ίσου μέρους έκάστου τούτων, θελει οε κατασκ^υα^ε- 
σθαι είτε a la Turbine ή an tonneau είτε διά μηχανημάτων 
κινούντων βαρείς τροχούς έν κυκλοτερέσι σζάφαις.

Άρθρ· 21. — Αί λιθοδομαί θέλουσιν έκτελεΐσθαι κατά 
τούς κανόνας τής τέχνης· οί χάλιζες θέλουσι τοποθετει- 
σθαι όλοζλήρως έν θηραϊκοζονία καί έν συνδέσει τόσον έν 
τή έξωτερική παρειά, ώς καί ένδοθεν θέλουσι δέ τίθεσθαι 
διά τής χειρός και συσφίγγεσθαι δι’όλισθήσεως τών μεν
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έπι τών δέ, ίνα ούτως ή θηραϊχοχονία έχχειλίζη έπί τής 
έπιφανείας έζ πάντων τών σημείων· θέλουσι δε χτυπώνται 
χαί καταζαθίζονται διά τής σούρας- αί προσαρμογαί ή 
διαλείμματα χαλώς πεπληρωμένα Οηραΐχοχονίας θέλουσι 
συμπληρωθή έζ ληθαρίων σκληρού λίθου πυχνώς έσφη- 
νωμένων, άλλ'είς τρόπον ώστε έκαστος χάλις ή λιθάριον 
νά περιβάλληται πάντοτε ύπό Οηραΐχοζονίας. Οί χάλιχες 
πριν ή χρησιμοποιηθώσι θέλουσι βραχή έν σωρώ άφθόνως· 
οί χάλιχες τής προσόψεως θέλουσιν έχει τούλάχιστον 30 
τοΐς ο/ο τοϋ μέτρου βάθος· θέλουσι δέ έςομαλύνεσθαι 
ούτως ώστε νά προσαρμόζονται στενώς πρός άλλήλους 
καί ν'άποτελώσιν όμαλάς έπιφανείας· έν ή περιπτώσει 
μέρη τής λιθοδομής πάθωσι βλάδας έκ τρικυμιών, κατα- 
καθήσεων, ή κακής κατασκευής, θέλουσι ταΰτα έπισχευά- 
ζεσθαι έπιμελεία και δαπάνη τοϋ έργολάβον οσάκις δε αί 
έπισκευαί αύται είναι μικράς σημασίας, θέλουσιν έχτελεΐ- 
σθαι διά λιθοκονίας Πόρτλανδ (ciinent de Portland) ή άλλου 
οίουδήποτε άναλόγου έν τή συνθέσει πηλοΰ (inorlier).

■"Αρθρ. 22. — Αί ποσότητες τής λιθοδομής, αιτινες θά 
έμφαίνωνται έν ταϊς προσωοιναΐς μηνιαίαις χαταστάσεσι 
θέλουσι μετρεϊσθαι καί ύπολογίζεσθαι, χαθοσον έχτελοϋν- 
ται άναλόγως τοϋ σχήματος αύτών, τών διαστάσεων χαι 
τοΰ πραγματικού έζτελεσθέντος κύβου των.
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(Τό τέλος είς τό προτε/ές,-

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΙΙΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ.

Ό κατά τήν 30ήν Ιουνίου έ. έ. ισολογισμός τής 
Εθνικής Τραπέζης συνοψίζεται ώς έ;ής έν τώ απέναντι 
πίνακι τής συνοπτικής καταστάσεως αύτής.

18-BIOS S-*ΦΥΑ. 90-ArrorjTOI, 1880
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Τό ζατά τήυ 30 Ιουνίου μεταλλικόν τής Έθυιχής Τρα
πέζης ητο ύπέρτερου τοΰ ζατά τήν 31 Μαίου ζατά δραχ. 
4,888,547, τά όε έν κυκλοφορία τραπεζικά γραμμάτια 
ύπέοτερα τών τής 30 Ιουνίου κατά δραχ. 4,136,619. 
Άλλ’ή έντός τοΰ μηνός 'Ιουνίου προσθήκη είς τήν κυ
κλοφορίαν τών τραπεζικών γραμματίων τοΰ ποσοΰ τούτου 
έπέφερευ, ώς ήτο επόμενον, τήυ ύπερτίμησιν τώυ μεταλ
λικών νομισμάτων καί τήυ ύψωσιυ τοΰ έπι τής αλλοδαπής 
συνα/.λάγματος καί κατ'αύτάς τάς παραμουάς τής έξα
γωγής τοΰ σταφιδοκάρπου. Έυ ταΐς παρατηρήσεσιν ήμώυ 
έπί τής ζατά τήυ 31 Μαίου συνοπτικής ζαταστάσεως τής 
Εθνικής Τραπέζης έλέγομευ, ότι ή Τράπεζα, υποχρεω
μένη ούσα νά διάθεση τουλάχιστον όλόκ/.ηρον τό ποσόν 
τοΰ κεφαλαίου, όπερ έπρομηθεύθη έζ τής πρώτης δόσεως 
τοΰ δανείου τώυ 60,000,0(10, θέλει θέσει είς κυκλοφορίαν 
ή τραπεζικά γραμμάτια, δυνάμει τής αναγκαστικής κυ
κλοφορίας, όπερ θέλει έπιφέρει τήυ ύποτίμησίν των, ή τό 
μεταλλικόν της, όπερ έυ τοιαύτη περιπτώσει Θέλει φυγα- 
δευθή, έπραςε δέ, ώς έκ τοΰ ισολογισμού τής 30 Ιουνίου 
έυ συγζρίσει πρός τόυ τής 30 Μαίου έ. έ. προκύπτει, τό 
πρώτου. Άλ’Λ'ή άνάγκη αύτη τής Εθνικής Τραπέζης δέν 
έςέλείπεν έτι, διότι τό είς κυκλοφορίαν ποσόν τώυ τρα
πεζικών γραμματίων μετά τήν ές αύτού άφαίρεσιν τοΰ 
μεταλλικού καί τοΰ πρός τήν Κυβέρνησιν έπ'αναγκαστική 
κυκλοφορία δανείου, όπερ έντός τοΰ Ιουνίου έμειώθη κατά 
δραχ. 1,941,922, εύρισκεται είς σημεΐον έυ τω όποίω 
άπό τής αναγκαστικής κυκλοφορίας μέχρι τοϋδε δέν 
ύπεβιβάσΟη και έν τω όποίω δέν δύναται να διατηρηθή. 
Καταδεικνύει δε τούτο ό επόμενος ·:ίυαξ τών έν κυκλο
φορία τραπεζικών γραμματίων, τοΰ μεταλλικού και τού 
προς τήν Κυβέρνησιν δανείου άπ:. τής έ'.άρςεως τής 
αναγκαστικής κυκλοφορίας μέχρι τέλους Ιουνίου έ.έ.

Έςαμηνΐαι

1

Μέσος ορος 
ένζυζλοφορία 

Τραπεζικό/ 
Γραμματίων

Μέσος ορος 

μεταλλικού

Δάνειον τή 
Κυβερνήσει 

επ'αναγκ. ζυ- 
ζλοφορ. ζατά 
τήν λήςιν τής 

έςαμηνίας

4

Υπόλοιπον
Τραπ. Γραμ
ματίων άραι- 
οέσει στηλών 

2 καί 3

1877 Α'. 34,771,370 16,550,246 18,221,124

1 " If'- 42,453,638 16.332,363 14.556.155 11,565,120’

1878 Α'- 53,083,851 9,918,725 31.167.572 12,597,554’

1 " Β'. 59.927,463 8,496.406 35,904,141 15,526,916!

Ι87'.ι Α'- 60.181,119 9.931,563 22.840Λ21 27.408,635

» Β’. 52,63b,212
52.345.102

17,971.204 11,585,446 23,079.592

1880 Α'. ία) 22,170,556 20,731,295 9,443,251’

1355,998,785 101,371,063 136,785,530 117,842,192

Αί παρά τή Τραπέζη έντοκοι καταθέσεις ηύςησαν έντός 
τοΰ μηνός κατά δραχ. 2,626,407, τό δε ποσόν τοϋτο 
προέρχεται έκ τής Α' δόσεως τοΰ δανείου τής Εθνικής 
Τραπέζης τώυ 60,000,000. Άλλ'έπειδή τό όλου τής Α' 
δόσεως ανέρχεται είς δραχ. 13,336,087 μέχρι δέ τέλους 
'Ιουνίου κατεβλήθησαν δραχ. 7,200,000 κατά τήν ύπό 
τόν δημοσιευΟέντα ισολογισμόν τής Α’ έςαμηνίας έ.έ. 
σημείωσιν. υπολείπονται είσέτι δραχ. 6,616,087 πρός 
συμπλήρωσιν τής πρώτης δόσεως,

Έντός τού μηνός Ιουνίου ή Εθνική Τράπεζα έξ ενός 
μεν ήγόρασεν ομολογίας τοΰ δανείου τώυ 60,000,000 τού 
δημοσίου έκ δραχ. 5,559,043, ηύςησε τάς προεξοφλήσεις 
της κατά δραχ. 830,016 καί έχορήγησε δάνεια έπί ύπο- 
Οήκη κλπ. έκ δραχ. 1,410,714, ήτοι διέθεσε κεφάλαια 
έπί τόκω έκ δραχ. 7,800,000, άλλ έξ άλλου έοαυεισθη 
έντός τού μηνός έπί τόκω δρ. 2,626, 407 καί είσέπραςευ 
ές ανοικτών λ/σμών δρ. 1,664,471, έξ έκποιήσεως ομο
λογιών τοΰ δανείου τών 26,000,000 δραχ. 49,996 ήτοι 
έχρεώθη έπί τόκω καί άπέσυρε τοκοφόρα κεφάλαιά της

(χ) Ό μέσος οοος έλήρΟη έκ τών αποτελεσμάτων τών τεσσάρων τε
λευταίων μηνών τή; έςαμηνίας, έλλείψει τών άπαιτουμένων στοιχείων 
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έζ δραχ. 4,340,000, ώστε ή ύπέρ αύτής έντός τοΰ μηνός 
διαφορά περιορίζεται εις δραχ. 3,400,000. Πρός τούτοις 

ή Τράπεζα έντός τοΰ Ιουνίου καί δραχμάς 
έκ τοΰ πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’άναγκαστική 
δανείου, οπερ, άνερχόμενον ζατά τήν 3Ιην 

εις δραχ. 22,073,217, περιωρίσΟη ζατά τήν 
20,731,295, άλλ’ή έζ τής είσ- 
τών κερδών τής Τραπέζης είναι 

τό δάνειον έχορηγήΟη εις 
τοίς εκατόν έτησίως. Ό 

ελέσματα τών εισπράξεων 
. <[ς ζατά τόν μήνα Ίού-

είσέπραξεν
1,941,922 
κυκλοφορία 
Μαίου έ.έ.
30 'Ιουνίου έ.έ. εις δρχ. 
πράξεως ταύτης μείωσις 
ασήμαντος, διότι, ώς γνωστόν, 
τήν Κυβέρνησιν έπί τόκω ένός 
επόμενος πίνας δεικνύει τά άποτ 
ζαί λ/σμών τής ΈΟνιζής Τραπέζη 
,νιον_:

Παρατηρεϊται έν τούτοις, ότι μόλις 
Τράπεζα άποβάλλουσα ελάχιστου μέρος

. οξατο ή Εθνική 
τοΰ φορτ:ου, όπερ 

έπί τής Ισχυρός ράχεώς της βαστάζει καί αμέσως άνεφά- 
νησαν αί συνέπεια*.  τής άναγζαστιζής κυκλοφορίας τών 
τραπεζικών γραμματίων έπί τής ράχεως τής κοινωνίας, 
άποτιούσης νΰν μικρόν μέρος τής έζ τοΰ προϋπολογισμοί) 
άφαιρεΟείσης πιστώσεως διά τήν πληρωμήν τόζου έπί τε 
τών άποσυρθέντων τής κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων 
τοϋ Δημοσίου Ταμείου ζαί τών πρός I τοϊς c/ο λαμβα- 
νομένων έζ τής ΈΟνιζής Τραπέζης χρημάτων. Άλλά τό 
φορτίον, όπερ έφερεν ή Τράπεζα άπό τής ζυρώσεως μό
νον τοΰ νόμου περί δανείου προς αρσιν τής άναγζαστιζής 
κυζλοφορίας, ήτοι άπό 18 Απριλίου έ.έ. άνήλΟε μέχρι 
τοΰ ποσοΰ τών δραχ. 16,^00,000· άφαιρέσει δέ τοΰ έζ δρ. 
3,160,000 μικροϋ μέρους, όπερ ζατά τ'άνωτέρω άπέβα- 
λεν, ύπολείπεται έτι αύτή φορτίον έζ δραχ. 13,340,000 
πλήν έζείνου, όπερ έφερε ζαι πρό τής έποχής ταύτης. 
Ευθύς δ'ώς άποφασίση ν'άποβάλη αύτό, όπερ μένει κατά 
πάσαν στιγμήν έν τή έξουσία της, αί συνέπειαι διά τήν 
κοινωνίαν έσονται λίαν έπαισΟηταί, θέλουσι δ'έφελκύσει 
τότε τήν προσοχήν της καί διεγείρει τήν άγανάζτησιν 
αύτής, άδίζως βεβαίως ζατά τής Κυβερνήσεως εκείνης, 
ήτις θέλει διατελεΐ έν τή έξουσία κατά τήν έποχήν έζεινην.

Άλλά καί σήμερον δύναταί τις άρά γε βασίμως νά 
ΐσχυρισΟή, ότι δέν ύφίσταται ζημίαν τινά ή κοινωνία ζαί 
ότι αϋτη άπασα έπιβαρύνει τούς μετόχους τής ΈΟνιζής 
Τραπέζης ; Νομίζομεν όχι, καί θέλομεν προσπαθήσει νά 
διαλύσωμεν τήν έπί τών πραγμάτων έπικαΟημένην άχλύν, 
όπως άποκαλύψωμεν, εί δυνατόν, τήν αλήθειαν καί είς 
τούς γυμνούς οφθαλμούς.

Και πρώτον μεν άνάγκη νά είπωμεν ποιον είναι τό 
ύπέρ τής κοινωνίας κέρδος έκ τοΰ μέτρου τής κυκλοφο
ρίας τραπεζικών γραμματίων, όπερ έξηγει ό δόκτωρ 
ΣμίΟ έν τή πλουτολογία αύτοϋ ώς έξής :

«ΊΙ ύποζατάστασις τοΰ χάρτου έν τή θέσει τοΰ χρυ
σοΰ και άργυροΰ νομίσματος αντικαθιστά έν λίαν δαπα-
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τρόπον ή

νηρόν μέσον τοϋ έμπορίου δι’έτέρου ήττον δαπανηρού, 
άλλ έπίσης προσφόρου. Ή κυκλοφορία εργάζεται οιά νέου 
οχετού, διά τήν κατασκευήν και συντήρησιν τοϋ όποιου 
απαιτείται μικροτέρα δαπάνη. 'Αλλά κατά τίνα 
εργασία αυτή έκτελεΐται καί κατά τίνα τρόπον συντελεί 
είς τήν αύξησιν είτε τοΰ ακαθαρίστου είτε τοϋ καθαρού 
εισοδήματος τής κοινωνίας, δεν είναι τόσον προφανές καί 
επομένως απαιτεί περαιτέραν τινά έςήγησιν.

«Ύπάρχουσι διάφορα χαρτονομισμάτων είδη, άλλά τά 
κυκλοφορούντα γραμμάτια τών τραπεζών και τών τραπε
ζιτών είναι τά μάλιστα γνωστά είδη καί τά μάλιστα κα
τάλληλα πρός τόν σκοπόν τούτον.

«"Οταν ό λαός ώρισμένου τίνος τόπου έχη τοιαύτην 
πεποιθησιν είς τήν περιουσίαν, τήν ετοιμότητα καί τήν 
σύνεσιν ώρισμένου τινός τραπεζίτου, είς τό νά πιστεύη, 
ότι είναι πάντοτε έτοιμος νά πληρόνη έπι τή αιτήσει τά 
γραμμάτιά του έκεΐνα, άτινα κατά πάσαν πιθανότητα ήθε- 
λον εκάστοτε παρουσιάζεσΟαι, τά τοιαϋτα γραμμάτια 
έχουσι τήν αύτήν κυκλοφορίαν, οϊαν καί τά χρυσά καί 

εκ. τής πεποιθήσεως ότι τοιαϋτα υο- 
παντι καιρώ νά ληφθώσιν άντ’αΰτών.» 

τις δανείζει είς τούς πελάτας του τά ίδιά 
εκατόν χιλιάδων λιρών καθ’ύπό- 

Επειδή δε τά γραμμάτια ταϋτα έκτελοϋσιν άπά- 
τάς υπηρεσίας τών μεταλλικών νομισμάτων, οί όφει- 

των πληρονουσιν αύτοΐς τον αύτον τόκον, όσον 
τό δάνειον έδίδετο είς μεταλλικά 
ούτος είναι ή πηγή τοϋ κέρδους 
τών γραμματίων τούτων συνεχώς 

προς έεαργύρωσιν, μέρος αύτών 
εςακολουθεϊ νά κυκλοφορή διά μήνας και έτη όλα. Επο
μένως, μολονότι έχει έν κυκλοφορία γραμμάτια εκατόν 
χιλιάοων λιρών, είκοσι χιλιάδες λίραι είς χρυσόν καί άρ
γυρον δύνανται νά είναι πολλάκις έπαρκής πρόβλεψις 

αργυρά νομίσματα, 
μίσματα ούνανται έν

«Τραπεζίτης 
του γραμμάτια μέχρις 
θέσιν. ’Επειδή δέ τά γ 
σας 
λέται 
ήθελον πληρώσει έάν 
νομίσματα. Ό τόκος 
του, και μολονότι τινά 
έπιστρέφ ουσιν είς αύτον

απέναντι τών παρουσιαζομένων αιτήσεων. Διά τοϋ τρό
που τούτου επομένως είκοσι χιλιάδες λίραι είς χρυσόν 
καί άργυρον έκτελοϋσιν άπάσας τάς έργασίας, άς άλλως 
ήθελον έκτελέσει εκατόν χιλιάδες λίραι. Αι αύται συναλ- 
λαγαί δύνανται νά γίνωσιν, ή αύτή ποσότης καταναλώ
σιμων προϊόντων δύναται νά κυκλοφορήσω] και νά διανε- 
μηθή είς τούς οικείους καταναλωτάς μέχρι τής ποσότητος 
τών εκατόν χιλιάδων λιρών, όπως και δι’ισης ποσοτητος 
χρυσοϋ καί άργύρου. Όγδοήκοντα χιλιάδες λίραι χρυσοϋ 
καί άργύρου δύνανται κατά τόν τρόπον τούτον νά οίκονο- 
μιΟώσιν έκ τής κυκλοφορίας τής χώρας. Έάν δε διάφοροι 
έργασίαι τοϋ αύτοϋ είδους ήθελον ταύτοχρόνως ένεργηθή 
ύπό διαφόρων τραπεζών ή τραπεζιτών, άπασα ή κυκλο
φορία δύναται ουτω νά ένεργηθή διά τοϋ πέμπτου μόνον 
τοϋ χρυσοϋ και άργύρου, ών τινων άλλως ήθελεν εισθαι 
άνάγκη.»

ΊΙ κυκλοφορία λοιπόν τραπεζικών γραμματίων, καθ ό
σον ε’ναι άνωτέρα τοϋ έν τοΐς ταμειοις τών 1 ραπεζών 
διατηρούμενου μεταλλικού προς έςασφάλισιν τής έςαργυ- 
ρώσεως τών προς πληρωμήν εμφανιζόμενων γραμματίων, 
αύςάνει κατά τοσοΰτον, άνευ ούδεμιάς βλάβης, τό κυκλο
φορούν τής χώρας κεφάλαιον, άποτέλεσμα δε τής τοιαύτης 
αύςήσεως τών κεφαλαίων είναι άνάλογος έκπτωσις τοϋ 
όρου τών τόκων ύπέρ τών έχόντων ανάγκην τών κεφα
λαίων καί ιδίως τοϋ έμπορίου. Διά τής κυκλοφορίας επο
μένως τραπεζικών γραμματίων, έντός τοϋ ορίου, έν ω δεν 
ύφίστανται ύποτίμησίν τινα, άλλά πέραν τοϋ έυ τοϊς τα- 
μείοις τής Τραπέζης ύπάρχοντος μεταλλικού, ή μέν Τρά
πεζα ωφελείται τούς τόκους τής διαθεσεως αύτών, ή δε 
κοινωνία τήν έλάττωσιν τοΰ όρου τών τόκων, συμμερισ
μένη ούτως έμμέσως τού έκ τοϋ προνομίου κεροους. II 
μή κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων ήθελε μεν στε
ρήσει τήν Τράπεζαν τού έκ τών τόκων κέρδους, άλλ ες 
άλλου Οά έστερεΐτο καί ή κοινωνία τής έλαττώσεως τοΰ 
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δρου τών τόκων, δυναμένης έν τοιαύτη περιπτώσει τής 
Τραπέζης νά διαθέτη τά κεφάλαιά της έπι τόκω άνωτέρω 
καί άποζημιουμένης ούτως έν μέρει είς βάρος τών οφει
λετών της. "Οτι δε ή σύστασις τής Εθνικής Τραπέζης, 
ήτοι ή παραχώρησις αύτή του προνομίου τής έκδόσεως 
γραμματίων έπέφερε τήν έλάττωσιν τοϋ όρου τών τόκων 
ούδείς, νομιζομεν, δύναται ν'άμφισβητήση.

'Ερχόμενοι δέ νΰν είς τήν ύπό συζήτησιν συγκεκριμέ
νη'/ περίπτωσιν, άς ύποθέσωμεν έπί στιγμήν, ότι ή Κυ- 
βέρνησις παρουσιάζεται είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν καί 
πληρόνει εις αύτήν είς μεταλλικόν τό ποσόν έκ δραχμών 
20,731,295, άς έπ'άναγκαστική κυκλοφορία τών γραμ
ματίων οφείλει. Τί θέλει πράξει έν τοιαύτη περιπτώσει 
ή Τράπεζα ς Ούδέν έτερον, είμή θέλει βεβαίως προσπα
θήσει νά διαθέση ολόκληρον τό ποσόν τοϋτο, άφοϋ τό 
ύπάρχον έν κυκλοφορία ποσόν τραπεζικών γραμματίων 
είναι τοσοϋτον, ώστε νά μή ύφίστανται ταΰτα ύποτίμησίν 
τινα καί έπομένως τό έν τοίς ταμείοις αύτής μεταλλικόν 
άρκεϊ πρός άμεσον έςαργύρωσιν τών παρουσιασθησομένων 
γραμματίων. Διά νά διαθέση όμως τό ποσόν τοϋτο ή 
Τράπεζα Ο'άναγκασθή νά έλαττώση τόν όρον τοϋ τόκου 
καί τοϋτο πράττουσιν αί Τράπεζαι πάντοτε, οσάκις τό 
συγκεντρούμενον έν τοις ταμείοις αύτών μεταλλικόν ύπεο- 
βαίνη τάς άνάγκας των.

Άγόμεθα έπομένως είς τό συμπέρασμα, καθ'δ τήν τοϋ 
δημοσίου ώφέλειαν έκ του δανείου έπί τόκω ένός τοϊς 
έκατόν άποτίει μέν, τό γε νϋν έ'χον, ή Εθνική Τράπεζα 
κατά τό μέγιστον αύτής μέρος, άλλ’ούχ ήττον προσφέρει 
καί ή κοινωνία τό μέρος της καί άποκλειστικώς ή μερίς 
τών οφειλετών, ωφελούνται δε πλήν τοϋ δημοσίου καί αί 
λοιπαί Τράπεζαι καί οί τοκισταί, άποφεύγοντες τόν 
κατ'αύτών συναγωνισμόν τής Εθνικής Τραπέζης.

Αί έκ τόκων εισπράξεις τής Εθνικής Τραπέζης κατά 
τήν λήξασαν εξαμηνίαν ήλαττώθησαν ένεκεν τών άνωτέρω

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΐΟΝ. 

λόγων έπαισθητώς, έκαλύφθη δέ ή έλάττωσις αύτη άφ’έ
νός μέν έξ άλλων κερδών, άφ’έτέρου δε εξ ολιγωτερων 
αποσβέσεων. Οί έπόμενοι δύο συγκριτικοί τών κεροων και 
ζημιών τής Εθνικής Τραπέζης πίνακες τής Β ^ςαμηνιας 
τοϋ 1878 πρός τήν Α' τοϋ 1879 και τής Β του 1879 
πρός τήν Α' τοϋ 1880 καταδεικνύουσι τάς οιαφορας 

ταύτας.
t

Α. 1879

Δραχ.Ac αχ.*?«'/.·κέρδη

Εξαμηνία
Διαφορά έπί 

πλέον ή ελ,Ι 

κατά την Α'

1879

Κατηγορίαι 

κερδών ή ζημιών.

Τόκοι 
I °

II

Ποοεξοολήμ. κεντρ. καταςήμ-τος
1 ‘ „■ υποκαταστημάτων .

ανοικτών λ]σμών κεντρικοί 
» .ι ύπ]κατας.

απλών δανείων κεντρικοί 
. ύπ]κατας 

οαν. χρεωλ. καϊ δημοσίου 

Ν ’ ~

R

?πΐ ένεχύρω κεντρικού 
ϋπ’κατατ

έκποιήσεως κτημάτων 

όυ-ολογίαι δημοσίου . . .

. ύποκαταςημάτων

ΓΩφέλεια
καί .

Διάοοβοι κέρδη κεντρικού κατας. 
ι ' ■ ύ—.......
Κέρδη παρελΟούσης εξαμηνίας . -

Χημίχ'-

νην εξαμηνίαν

κετ-ήσεις έπισφαλεΐς κεντρικοί
, '» ύπ]κατας.

I Κέρδη άφιέμενα δ·ά τήν έπομε·

j νην εξαμηνίαν...............................

L___

3,362,407

100,849

45,718
45,463

11,510

236,963
837,785
522,239
238,745
393,270
607,079
530,036

17,057
317

54,806 
4,068

15,349
12,392
28,490
60,77 5
20.191

74
135

3,383,491 -4- 21,084

20.576
207.851

51.053
11.510

- 7,025
4- 194.899
— 12,062
4- 8.929

290,990 -+- 184.141

69,067
21,730

73.391

+ 23,3'ι 9
— 23,733

4- 63.881

102,691 166,188 4- 63.497
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Κατηγορία', 

κερδών ή ζημιών.

Εξαμηνία Διαφορά έπί 

πλέον ή έ'λ. 

ζατά τήν Α' 

1880
Β.1879 ι Λ. 1880

κέρδη Δ?1Ζ· Δραχ. Δραχ.

ΙΙροεξοφλήμ. κεντρ. καταςήμντος
510,747 250,387 - 260,360

υποκαταστημάτων . 855,213 889,763 + 34,550
10X01 ανοιχτών λ]σμών κεντρικού 431,073 102,758 - 28,315

’2 ", ύζΐχχτχς.
” απλών δανείων κεντρικού

259,50 ί 252,278 - 7,286
380,234 391.505 + H.271

" ύπ]κατας 61'1.987 654,809 + 13,822
“ Ζή=ωλ. καί δημοσίου 526,953 524,774 - 2,179

" sn ενεχΰρω κεντρικού 20.725 19.222 — 1,503
“ ϋπ]κατας 240 110 -ί- 170

3,625,736 3,385,906 - 239,830

’Ωφέλεια έκποιήσεως κτημάτων
καί όμολογίαι δημοσίου . 29.20 4 129.463 -+- 100,259

Διάφοροι κέρδη κεντρικού' κατα;. 52.469 150.316 -Η 97.847
ύποκαταςημάτων 79.5011 56,783 - 22,717>

Κ=ροη πχρελΟούσης έςαμηνίας . 75.391 153,844 -ί- 78,453

236,564 490.106 + 253,842

ζημίαο

Απαιτήσεις επισφαλείς κεντρικού 100,803*
26,903 — 73.900

ύπικατχς. 25,353 29,261] + 3.908
Κεροη αρι-μενα διά τήν έπου,έ 1 1

νην εςαμηνίαν.............................. 153,844 98,390] — 55,454
ι..„ 

280,000 154.554 — 125,446

Κατά τους ανωτέρω δύο πίνακας τά προεξοφλήματα 
του κεντρικού καταστήματος τής ΈΟν. Τραπέζης κατά τήν 
ληςασαν έξαμηνίαν έμειώθησαν κατά δρ. 260, 60,έν γένει 
δε αί έκ τόκων εισπράξεις της κατά δρ. 239,$30, ενώ ή 
Α εςαμην.α τοΰ 1879 παρουσιάζει αποτελέσματα άνώ- 
«ρα τής Β τ°° 1S7S Ζατά °?· 2 W'l. Έξ άλλου κατά 
τήν λήξασαν έξαμηνίαν αί αποσβέσεις είσιν όλιγώτεραι

τής ποοηγουμένης κατά δρ. 125,446, ένώ έκεΐναι τής Α' 
τοΰ 1879 εϊσίν ύπέρτεραι τών τής πρό αύτής κατά δραχ. 
63,497.

Καί έκ τοΰ πίνακος τούτου άποδεικνύεται, ότι ή Τρά
πεζα, ήτοι οί μέτοχοι αύτής ύπεβλήθησαν είς τήν θυσίαν 
τοΰ περιορισμού τών ωφελειών τοϋ προνομίου τής κυκλο
φορίας τραπεζικών γραμματίων, άλλ’άν οί δυνάμενοι νά 
διαθέτωσι τά μέσα ταύτα τής Εθνικής Τραπέζης ύπέρ 
τής Κυβερνήσεως καρπώνται αντίστοιχον ώφέλειαν έκ τών 
δημοσίων θέσεων καί τών λοιπών λαφύρων τής έξουσίας 
ύπέρ τών οικείων ή προς πολιτικήν εαυτών καί τών εύ- 
νοουμένων των έπίρρωσιν, ή ωφέλεια αΰτη ούτε είς χρέω- 
σιν τού προϋπολογισμού τών έξόδων τοΰ Κράτους έγγρά- 
φεται ούτε είς τόν λ/σμόν τών κερδών καί ζημιών τής 
Τραπέζης, όπως συμμετάσχωσιν αύτής καί οί μέτοχοι, 
οσον καί άν έπισύρη τής κοινωνίας τήν προσοχήν. Αύτη 
ανήκει είς τά τυχηρά κέρδη τών διαχειριζομένων τά 
μετοχικά κεφάλαια. Βέβαιον έν τούτοις φαίνεται, ότι 
τάς τοιαύτας θυσίας ή Εθνική Τράπεζα δέν Οά δυνηθή νά 
έξακολουθήση καί ότι ταχέως θ’άναφανώσιν όρμητικώ- 
τεραι αί συνέπειαι τής αναγκαστικής κυκλοφορίας.

Αί έντός τού μηνός 'Ιουνίου πράξεις ληψοδοσίας τού 
Δημοσίου Ταμείου μετά τής Εθνικής Τραπέζης περιορί
ζονται έξ ένός μεν είς τήν μείωσιν τοΰ έπ’άναγκαστική 
κυκλοφορία τών γραμματίων της χρέους τής Κυβερνήσεως 
κατά δραχ. 1,941,922, έξ έτέρου δε είς τήν ύπό τής Τρα
πέζης αγοράν ομολογιών τοΰ δανείου τών 60,000,000 
έκ δραχ. 5,559,043.

Έξ όσων έδημοσιεύθησαν έν ταΐς έφημερίσιν ή ύπό τής 
Κυβερνήσεως έκποίησις τών 2'1,000 ομολογιών τοΰ 60 
εκατομμυρίων φαίνεται προσεγγίζουσα είς τό τέρμα της, 
έάν μή συνετελέσθη ήδη, καί ότι έκ τοϋ προϊόντος τής 
έκποιήσεως ταύτης έπεστράφησαν εις τήν Τράπεζαν αί 
δραχ. 1,941,922 απέναντι τοΰ δανείου έπ’άναγκαστική
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κυκλοφορία. Μετά την άφαίρεσιυ έπομένως τοΰ ποσοΰ 
τούτου ή ένεστώσα Κυβέρνησις έλαβεν έζ. τής Τραπέζης 
δραχ. 10,058,078, προς τούτοις τήν παρά τή Τραπέζη 
εις χρυσόν συνισταμένην παρακαταθήκην τοΰ δανείου τών 
60,000,000 έκ δρ. 2,127,494 καί τελευταίου τό προϊόν 
19,000 έκ τών 24,000 ομολογιών τοΰ δανείου τών 60 
έκατομμυρίων, υπολογιζόμενης οε έκάστης ομολογίας 
πρός φράγκα 438 ή δρ. 490:56, έλαβε δρ. 9,320,640 
ήτοι έν όλω δρ. 21,506,212· επειδή άπέσυρεν έκ τής κυ
κλοφορίας έντοκα γραμμάτια τοΰ δημοσίου έκ δρ. 8 έκα
τομμυρίων, έπλήρωσε δε τό έκ 350,000 δρ. χρέος πρός 
τήν Βιομηχανικήν Τράπεζαν καί περιπλέον εις τήν Εθνι
κήν διά καθυστεροϋντας τόκους έντοκων γραμματίων περί 
τάς 400,000 δρ. ήτοι έν όλω δρ. 8.750,000, έδαπάνησε 
διά τάς λοιπάς άνάγκας τοΰ Κράτους δρ. 12,756,212 έν 
διαστήματι ήττονι τών δύο καί ήμίσεως μηνών, ήτοι έδα
πάνησε πέραν του είς τόν προϋπολογισμόν τής χρήσεως 
1880 άνα-ραφομένου έλλείμματος έκ δρ. 5,938,597 δρ. 
6,817,615.

Άλλ‘είναι βέβαιου ότι ή ένεστώσα Κυβέρνησις, καί τοι 
προσοιορίσασα τό έλλειμμα τής χρήσεως |8$() είς δραχ- 
6 έκατομμύρια, ύπελόγισευ όμως, ότι αί μέχρι τέλους 
Δεκεμβρίου έ. έ. άνάγκαι τοΰ Δημοσίου Ταμείου θέλουσι 
φθάσει μεταξύ τών 9 καί 10 έκατομμυρίων, διότι διά τοΰ 
Προέδρου αύτής κατά τήν συνεδρίασιν τής Βουλής τής 10 
Απριλίου έ.έ. συζητουμένου τοΰ νομοσχεδίου περί δανείου 
ές 21 έκατομμυρίων πρός αρσιν τής αναγκαστικής κυκλο
φορίας έςέθηκε τούς επομένους υπολογισμούς: 1) "Οτι 
ήθελεν είσπράςει έκ τοΰ δανείου τών 21 έκατομμυρίων δρ. 
19,992,000, έκ τής έκποιήσεως τών 24,000 ομολογιών 
τοΰ δανείου τών 60 έκατομμυρίων δρ. 1 I εκατομμύρια και 
έκ τής άυαλήψεως τής παρά τή Εθνική Τραπέζη παρα
καταθήκης τοΰ δανείου τώυ 60 έκατομμυρίων δρ. 2 έκα
τομμύρια έν όλω δρ. 32,992,000. 2) "Οτι ήθελε πληρώσει 

. διά τήν έξόφλησιν τώυ κατά τήν έποχήν εκείνην δανείων 
έπ'άναγκαστική κυκλοφορία πρός άμφοτέρας -άς Τράπε
ζας Εθνικήν καϊ Ίονικήυ δραχ. 15,200,000, διά χρέος 

j πρός τήν Βιομηχανικήν Τράπεζαν ορ. 350,000, δι’όμοιου 
ρ προς τήν Εθνικήν έκ τόκων έντοκων γραμματίων δραχ.

400,000 καί δι’έλάττωσιν τοΰ ποσοΰ τών έν κυκλοφορία 
εντόκων γραμματίων άπό 12 είς 4 έκατομμύρια δρ. 8

■ εκατομμύρια έν όλω δρ. 23,950,000. "Ωστε μένει ούτω 
[ περίσσευμα έκ δρ. 9,042,000. Δαπανήσασα δε ή Κυβέρ- 
[ νησις κατά τ'άνωτέρω δρ. 12.756,212, ύπερέβη τά όρια

τοϋ εφοδίου τούτου κατά δρ. 3,714,212.
Ύπό τήν έ’ποψιν όμως τής έπαρκείας τών ύπολειπο- 

I μένων μέσων τή Κυβερνήσει πρός αρσιν τής άναγκαστι- 
t κής κυκλοφορίας έςεταζομέυου τοΰ πράγματος, ή ΰπέρ- 
1 βασις αύτη περιορίζεται. Διότι ένω τό πρός τάς δύο 

Τράπεζας χρέος τής Κυβερνήσεως, υποτιθεμένου ότι τό 
F ~ρός τήν Ίονικήυ μένει όποιον ές άρχής ή-ο, άνήλθε 

μέχρι τής 30 Ιουνίου έ.έ. είς δρ. 25,500.000. τό προϊόν 
I τοΰ δανείου τών 21 έκατομμυρίων καί τών 5 χιλιάδων 
I ομολογιών τοΰ δανείου τώυ 60 έκατομμυρίων θέλει άνέλθει 

είς 23 έκατομμύρια περίπου, ώστε ύπολείπονται μόνου 
ι ορ. 2.500.000 προς συμπλήρωσήν τοΰ διά τήν αρσιν τής 
. αναγκαστικής κυκλοφορίας άπαιτουμένου ποσοΰ. Άλλά 

καί το ποσόν τούτο μετά τώυ αναγκών τής δευτέρας έςα- 
μηνίας αρκεί νά έςασφαλίση τήν έξακολούθησιν τής αναγ
καστικής κυκλοφορίας, ή άρσις τής όποιας έχρησίμ,ευσευ 
ώς ό σπουδαιότερος λόγος πρός ύποστήριςιν τοΰ νομοσχε-

■ διού τής Κυβερνήσεως. Έν τούτοις μήπως ό αύτός λόγος 
καί ή ύπέρ τής οδοποιίας πρόνοια οέν προεβλήθησαν κατά

ΐ τήν ψήφισιυ τοΰ νόμου περί τοΰ δανείου τών 60 έκατομ
μυρίων ; Φαίνεται, ότι το δέλεαρ τής πληρώσεως κοινω- 

ί νίκης τίνος ανάγκης άπαιτείται νά ρίπτηται έ-’ώπιον τής 
Βουλής καί τής κοινωνίας έν τοιαύταις περιπτώσεσι πρός 

I αποδοχήν τών μέτρων τών Κυβερνήσεων. Χ.Γ. Φ \ΟΡΟΧ.
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Ή έμπνεύσασα τόν συνεταιρισμόν τούτον Ιδέα δύ
ναται νά Θεωρηθή ώς ιδιοφυής ύπό πο/,λάς επόψεις εις 
τίν φυλετικόν ήμών χαρακτήρα. Τά άτομα είργάσΟησαν 
πλείονα καί μείζονα σχετικώς παρ' ήμϊν τοΰ όσον ό πο
λιτικός μηχανισμός έν τώ μέσω τών άοιακόπων περισπα
σμών του. Δέν φαίνεται όμως, ότι ό ύπέρ τοΰ εθνικού 
στόλου συνεταιρισμός έλαβε πάσαν αύτοΰ τήν άνάπτυξιν 
μέχρι τοΰδε, καί ύπάρχουσι πολλά ελατήρια εις περαιτέρω 
έπίδοσίν του, τά όποια δεν έτέθησαν μέχρι τοΰδε εις απο
τελεσματικήν ένέργειαν. Πρόκειται περί σχηματισμού 
εθνικού στόλου, τόν όποιον οί δημοκρατικοί χρόνοι τής 
τε κλασικής τοϋ Ελληνισμού περιόδου και τής τελευ
ταίας έν τή τρίτη δεκαετηρίδι τοΰ παρόντος αΐώνος τόσον 
άξίως συνεδύασαν μεταξύ τών προσωπικών ένεργειών καί 
τών δημοσίων. Διότι τά άτομα έχορήγουν έν πολλοϊς καί 
τό κράτος διηύθυνε τά πλεϊστα τών κατά θάλασσαν έφο
δίων τής 'Ελληνικής οόξης.

Όπως καί άν εχη, ή κατάστασις τής διαχειρίσεως καί 
τής έν γένει περιουσίας τής Εταιρίας τοΰ έθνικοϋ στόλου 
ειχεν ώς έξής κατά τό έτος 1879, ώς προκύπτει έκ τοΰ 
ισολογισμού τόν όποιον έδημοσίευσεν έσχάτως ή Κεντρική 
αύτής Έπιτροπή. Κατά μεν τήν 31 Δεκεμβρίου 1878 
ύπήρχε παρ’αύτή ύπόλοιπον περιουσίας δρ. 1,345,404 
τοποθετουμένον ώς έπεται : ά) 3 μετοχαΐ τής Εθνικής 
Τ ιαιιέζης δρ. 8,715· β') 215 μετοχαΐ τής Βιομηχανικής 
Τραπέζης δρ. 23,750· γ') 8 μετοχαΐ τής Ναυτικής Τρα- 
π"ζης ό «Αρχάγγελος» ορ. 336· ο') 5 μετοχαΐ τής έται- 
ρ ζς Αεριόφωτος δρ. 485- έ) 2 μετοχαΐ τής έταιρίας 
« Αλκυών» δρ. 448· ς-') 7 όμολογίαι τής Γενικής Πιστω- 

τιζής Τραπέζης δρ. 95,500· ζ’) 3 όμολογίαι τής «’Αλ
κυόνας» δρ. 21,840· ή) 2 όμολογίαι τής Βιομηχανικής 
Τραπέζης δρ. 910,000- θ') έντοκα γραμμάτια του Δημο
σίου δρ. 110,680- ί) 80 όμολογίαι του έθνικοϋ δανείου 
τών 10 εκατομμυρίων δρ. 18.492· ιά) προκαταβολαΐ διά 
πρόχειρα έξοδα τοΰ γραφείου op. 1 Ι2· ιβ') όφείλαι εις 
τήν Εταιρίαν έκ του έτους 1 877 δραχ. 24,634· ιγ') ακι
νήτων αξία ορ. 125,600· ιδ') ταμειον δρ. 4,711.— Κατά 
δε τό έτος 1879 έγένοντο ύπέρ τής Εταιρίας τοϋ έθνικοϋ 
στόλου χρεώσεις έκ δρ. 1,730,387 τοποθετημέναι ώς 
έπεται: ιε') ΙΟ όμολογίαι τής Εθνικής Τραπέζης δραχ. 
10,000- ις·') έντοκα γραμμάτια τοϋ δημοσίου δρ. 311,528· 
ιζ) Κληροδότημα Νικοδήμου είς χρεόγραφα δρ. 26,340· 
ιή) δήμος Πειραιώς δραχ. I 1,600· ιθ') II. Ροΰσσος δραχ. 
4,600· κ') ακινήτων αξία δρ. 20,550· κά) ταμεϊον δραχ. 
1,345,659. — Τό δλον τών άνω δύο έν κεφαλαίω κατη
γοριών δρ. 3,075,791.

Έν γένει όσον άφορα τήν κίνησιν τών χρεώσεων καί 
πιστώσεων τής Έταιρίας τοΰ έθνικοϋ στόλου έν έ'τει 
1879, αί μεν πρώται άνέβησαν, ώς ήδη έρρέθη, εις δραχ. 
1,730,387, αί δε δεύτερα: εις 2,887,078. Τό δε κατά τήν 
3J Δεκεμβρίου 1879 ύπόλοιπον τής έταιρίας κατηρτίζετο 
έκ δρ. 488,753, τοποθετημένο·? ώς ήδη μεν έξετέθη έν 
τοΐς άνω έδαφίοις ά-έ, ί-ιβ', ιζ’-κ', εις ομολογίας δέ τής 
Γενικής Πιστωτικής Τραπέζης δρ. 6,500, είς ομολογίας 
τής «Άλζυόνος» δρ. 15,120, εις έντοκα γραμμάτια τοΰ 
δημοσίου δρ. 186,228 καί είς τό Ταμεϊον δρ. 5,043.

"Οσον άφορα τά κατά τό έτος 1879 έσοδα και έξοδα 
τής έταιρίας, έχουσι ταΰτα ώ; έξής: Λ’. ’Έσοδα· ύπό- 
λοιπον έτους 1878 δρ. 4,712, σύνδρομα! έτήσιοι δρ. 3,646 
σύνδρομα! έκτακτοι δρ. 2,357, συνεισφορά! δ·ά κιβωτίων 
ορ. 89, τόκοι κληροδοτημάτων Βερύζα, Καρούσου κλπ. δρ. 
6,538, κληροδότημα Νικοδήμου δρ. 12,897, κληροδότημα 
Ασλάν δρ. 1,700, κληροδό-ημα Μίλισηνοΰ δρ. 3,925,
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τόκοι ζαί μερίσματα δρ. 72,412, έξαργύρωσις ομολογιών 
ζαί χρεωγράφων δρ. 1,241,700, άπόληψις προζαταβλη- 
Οέντων έξόδων δρ. 340, διαφορά νομισμάτων δρ. 62.— 
Β'. Έξοδα· γραφεΐον (προσωπικόν, ένοίκιον, χαρτόσημα, 
ταχυδρομικά, γραφική υλη, χάρτης, τυπογραφικά κλπ.) 
δρ. 4,430, δικαστικά δρ. 454, προσφορά είς τήν κυβέρ
νησή δι’άγοράν πολεμικού καταδρομικού πλοίου δραχ. 
1,000,000, προεξόφλησις τόκων, έντοκων γραμματίων 
καί ομολογιών δρ. 4,569, προκαταβολαί δρ. 1,402, πλη- 
ρωμαί άφεθέντων κληροδοτημάτων είς συγγενείς Νικο
δήμου δρ. 12,^61, κατάθεσις έν τή Εθνική Τραπέζη διά 
τήν προίζισιν τής δισεγγονής Νικοδήμου δρ. 10,000, 
έξοδα κληροδοτήματος Άσλάν δρ. 91, έντοκα γραμμάτια 
δρ. 311,528.

Μικροί, άναλόγως πρός τό μέγεθος τής ιδέας, χρημά
των αριθμοί, οί όποιοι όμως δύνανται ύπό ίσχυράν καί πε- 
φωτισμένην του 'Ελληνικού διεύΟυνσιν νά εϋρωσι τήν τε
λικήν αύτών άνάπτυξιν είς σύνδεσμον τών παρελθουσών 
άναμνήσεων καί τών μελλουσών έλπίδων ! Ή Θάλασσα 
ύπήρξε διά τήν 'Ελλάδα τό ήμισυ τής έλευθερίας ζαί τής 
δόξης αύτής. Δέν έ'Οεσεν εις μάτην ή Θεία Πρόνοια τήν 
ήμετέραν φυλήν μεταξύ τόσων κόλπων, τόσων στενών καί 
τόσων ακρωτηρίων. Τήν έθεσεν έν τω μέσω τής μεγάλης 
Οαλασσίας όδοΰ, μεταξύ Ανατολής ζαί Δύσεως, ίνα χρη- 
σιμεύη ώς οδηγός τών άνά αιώνας ζινουμένων πληθυ
σμών. Πάσα λοιπόν έποχή, ήτις δεν ασφαλίζει τόν ύψη- 
λόν τοΰτον τής Θείας Πρόνοιας ορισμόν και δέν παρα
σκευάζει ναυτικώς τό έθνος, είναι προδότις έποχή !


