
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ.

Όσον άναπτυσσεται ή εθνική οικονομία τόσον τά 
διάφορα ελατήρια αύτής άποδεικνύουσιν ύπάρχοντα οικο
νομικόν τινα κύκλον, έν τώ όποίω άναφέρονται τά αίτια 
ώς αποτελέσματα καί τά αποτελέσματα ώς αίτια, μέχρις 
ού τό δλον συνδέεται εις άποτέλεσιν ενιαίου τινός οργα
νισμού, έν τω όποίω δεν ύπάρχει τι κατ'ιδίαν, άλλά 
κατ' αναφοράν είς τά λοιπά. Παράγει τό έθνος ίνα κατα
ναλώσω; καί οικονομήσω;, καταναλισκον δέ καί οικονομούν 
παράγει έκ νέου καί τοιουτοτρόπως άπό παραγωγής είς 
κατανάλωσιν καί άπό καταναλώσεως είς παραγωγήν κα
ταρτίζεται ό σύνδεσμος τών οικονομικών τής άνθρωπό- 
τητος τυχών. Έάν ύπάρχη αρμονία, ό κύκλος ούτος 
σώζεται· έάν ύπερισχύωσιν οί παραγωγοί καί καταπί- 
πτωσιν οί καταναλωταί, ή ύπερισχύωσιν οί καταναλωται 
καί πίπτωσιν οί παραγωγοί, ό οικονομικός κύκλος διαρ- 
ρυγνύετα: καί ή περίοδος τών συμφορών καταλαμβάνει τό 
έθνος.

Οί άνθρωποι έν τή κοινή τού όρου σημασία δέν παρα- 
γουσι διά μόνην τήν ευχαρ'στησίν τής παραγωγής, άλλά 
διά τήν ανάγκην τής καταναλώσεως· έπομένως ή στιγμή 
τής καταναλώσεως δίδει τήν πρακτικήν έλευθερίαν τής 
κυκλοφορίας τών άντίκειμένων τής παραγωγής. Πρέπει 
έν τω κοσμώ τών αναγκών ή κατανάλωσις νά δώσω) τόπον 
είς τήν γένεσιν άλλων πραγματειών, διότι άλλως αύται 
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δέν έχουσι λόγον υπάρςεως. Ή χατανάλωσις έχλαμβά- 
νεται ύπό έννοιαν απόλυτον, διότι καί ή οικονομία όταν 
άποταμιεύη όργανα παραγωγής (κεφάλαιον π.χ. πρός δά
νειον, έργαλεϊα πρός έργασίαν κλπ.) εις τήν έννοιαν ταύ
την ανήκει. Οί ύποχθόνιοι φιλάργυροι δέν άποτελουσι 
τους μεγάλους έπ'ι τής γής κανόνας.

Ή στενή μεταξύ παραγωγής καί καταναλώσεως σχέ
σις εξηγείται έν τή καταστάσει τοϋ έρημιζοΰ άνθρώπου 
διά σαφήνειας άξιοπαρατηοήτου. Ό ερημίτης, λεγει ό 
Sismondi, όταν άποζτήση πλείονα τροφήν, πλείονα ένδύ- 
ματα, μείζονα κατοικίαν τών όσων δεϊται, σταματά τήν 
έργασίαν του. Δέν Οά σπείρη όπως μή θερίση, δέν θά 
ύφάνη όπως μή ένδυθή, δέν θά οίζοδομήση όπως μή ζα- 
τοικήση· Οά εύρη άναμφιβόλως άπόλαυσίν έν τινί βαθμώ 
περιττευόντων πραγμάτων, καί άν δύναται Οά δημιουργήση 
δι'εαυτόν ούχί απλώς ό,τι τώ αναγκαίοι, άλλά τήν άφθο- 
νίαν. ΊΙ άφθονία όμως αΰτη είναι μέν ηδονή τής φαντα
σίας, έχει όμως ζαί όρια. "Οταν τό περιττόν δέν χολακεύη 
πλέον τήν φαντασίαν του καί δέν είναι άναγχαϊον είς τάς 
άνάγκας του, ό ερημίτης Οά παύση τήν έργασίαν εύρίσκων 
ότι πληρόνει υπέρ πολύ τόσον μικρών εύχαρίστησιν άγο- 
ράζων αύτήν διά τοΰ μόχθου.

Καί ή κοινωνία δέ είναι ακριβώς όπως ό ερημίτης άν
θρωπος. Έκ τοϋ ότι διαμοιράζονται τά έργα τοϋ ένός 
άνθρώπου μεταξύ πλεϊόνων, δεν μεταβάλλονται τά αίτια 
τά όποια κανονίζουσι τό όλον. Δέν θέλει ή κοινωνία 
πλείονας τροφάς, όταν δέν έχη ποιον νά τάς φάγη καί 
όταν ούδείς πιστεύη ότι θά τάς φάγη· ή κοινωνία δέν 
θέλει πλείονα ενδύματα, όταν ούδείς Οέ .η πλείονα έν τή 
ιματιοθήκη του, πλείονας οικίας όταν ούδείς θέλει νά τάς 
φυλάξη προς κατοίζησίν ου.

Ύπάρχουσι περίοδοι, καθ'άς παρατηρ -.ται έν τή κοινω
νία ύπεραφθονία παραγωγής, ότε διά ής ύποτιμήσεως 
τών αντικειμένων ταυτη- συμβαίνη κατα άλωσις μεγάλε'.- 

τέρα· άλλά τό άποτέλεσμα δέν είναι ώφελιμώτερον. Έάν 
οι παραγωγοί φέρωσιν εις τήν άγοράν έμπορεύματα πο
λυτελείας διπλάσια τοϋ εισοδήματος τών πλουσίων, θέ
λοντες νά τά πωλήσωσιν είναι ήναγζασμένοι νά δώσωσι 
τό ολον αύτών άντί τοϋ όλου τοϋ εισοδήματος τούτου, 
δηλαοή έπί ζημία 50 ο/ο. Οί πλούσιοι θά νομίσωσιν, ότι 
«κέρδισαν ώς χαταναλωταί έπιτυγχάνοντες εύΟηνότερον 
ό,τι μόλις έπεθύμουν· άλλά μεταξύ τών πλουσίων έπίσης 
εύρισχονται καί οί παραγωγοί ύπό τήν ιδιότητα ταύτην 
θά ζημιωθώσιν ούτοι πλειότερον τοϋ όσον έχέρδισαν, διότι 
Οά άπολέσωσι τό άναγχαϊον. ΊΙ ζημία αύτών 50 τοϊς ο/ο 
έπί τής πωλήσεως τής ένιαυσίου παραγωγής Οά διανεμηθη 
μεταξύ τοϋ κεφαλαίου καί τοϋ εισοδήματος των, Οά έλατ- 
τωθή ή χατανάλωσις των έν τώ έπιόντι έτει· καί έλατ- 
τουμενου τοΰ κεφαλαίου των, Οά μειωθή ή ζήτησις τής 
έργασίας τών πενήτων καί Οά έλαττωθή τό εισόδημά των 
καθ’όλα τά έπόμενα έτη. — Έάν οί παραγωγοί κομίζω- 
σιν εις τήν άγοράν τροφάς διπλάσιάς άξίας τοΰ ημερο
μίσθιου τών πενήτων, Οά άναγκασθώσιν έπίσης νά τάς 
παραχωρήσωσιν άντί τοϋ ημερομισθίου τούτου μετά ζη
μίας ήτοι 50 ο/ο. Ό πένης Οά ώφεληΟή ώς καταναλωτής 
κατά τό έτος τοϋτο· άλλ’ή ζημία τών 50 τοϊς ο/ο έν τώ 
κεφαλαίω ή έν τώ είσοδήματι τών παραγωγών, έυ τώ έπιόντι 
ετει Οά γινη σκληρώς αισθητή είς τόν πένητα. "Ο,τι 
άπώλεσεν ό πλούσιος είς εισόδημα Οά τό άφαιρέση έκ 
τής ζαταυαλώσεώς του, καί Οά ύπάρξη τότε όλιγωτέρα 
ζήτησις τών καρπών τής έργασίας τοϋ πένητος· ο,τι άπώ
λεσεν ό πλούσιος έκ τοϋ κεφαλαίου του Οά τό άφαιρέση 
έζ τών μισθών τούς όποιους πληρόνει, ζαί ή έργασία, ήτις 
είναι τό εισόδημα τοϋ πένητος, Οά άποζτήση τότε μιχρο- 
τέραν άξίαν.

ΊΙ άπόλυτος χατανάλωσις, λέγει ό Sismondi, προζαλεϊ 
παραγωγήν ϊσην ή άνωτέραυ. Τό παρελθόν έτος παρή- 
"ι'αγε καί χατηνάλωσεν ώς δέκα- δύναται τις νά έλπίζη 
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ότι τδ ένεστώς Οά παραγάγη ώς ένδεκα και θά καταναλώση 
ώς ένδεκα. Ή μεγαλειτέρα ή μικρότερα εύκολία, μεθ'ής 
συνεπληρώθη ή ζατανάλωσις, δεικνύει τδ κατά τδ μάλλον 
ή ήττον εύτυχές αποτέλεσμα τής ζατά τδ προηγούμενου 
έτος εθνικής έργασίας. 'Ιδού οί πλούσιοι περιέκοψαν μέ
ρος τοΰ εισοδήματος των ϊνα τδ προσθέσωσιν εις τό 
κεφάλαιον των, ή είς τούς μισθούς τούς όποιους προσφέ- 
ρουσιν είς τούς πένητας· επομένως πλειότερα συνετελέ- 
σθησαν έργα. Έάν πλειότερα προϊόντα έπωλήθησαν καί 
ζαί δή ζαλώς, τδ νέον τούτο κεφάλαιον παρήγαγεν άνά- 
λογον εισόδημα ζαί τό εισόδημα τούτο ζητεί νέαν κατα- 
νάλωσίν. Ή άποταμίευσις, ή ένεργηθεΐσα ζατά τό παρε).- 
θόν έτος, Οά διαμοιρασθή ζατά τδ επόμενον μέρος αύτής 
ώς εισόδημα Οά αύξηση τάς απολαύσεις τού πλουσίου, 
καί μέρος αύτής ώς μισθός θά αύξηση τάς απολαύσεις 
τού πένητος. Ή έπιχείρησις λοιπόν, μετά φρονήσεως ζαί 
μέτρου ένεργουμένη, δύναται τοιουτοτρόπως νά έξαζολου- 
θήαη· άμα όμως έπισπευσθή δύναται νά καταστή κατα
στρεπτική. Τό εισόδημα τού παρελθόντος έτους είναι 
έκεϊνο τδ όποιον οφείλει νά π/.ηρώση τήν παραγωγήν 
πού ένεστώτος έτους· είναι ποσότης προσδιωρισμένη, ήτις 
χρησιμεύει ώς μέτρον είς τήν απροσδιόριστον ποσότητα 
τής μελλούσης έργασίας. Τό λάθος έζείνων, οΐτινες ώθοΰ- 
σιν είς απεριόριστον παραγωγήν, προέρχεται έζ τού ότι 
συγχύζουσι τδ παρελθόν εισόδημα μετά τοϋ μέλλοντος 
εισοδήματος. Είπον ότι αϋξησις τής έργασίας είναι αύ- 
ζησις τού πλούτου ζαί επομένως τού εισοδήματος ζαί 
τοιουτοτρόπως τής καταναλώσεως- άλλά παρεϊδον ότι 
δέν αύςάνει ό πλούτος είμή διά τής αύξήσεως τής ζητου- 
μένης έργασίας, τής πληρονομένης δη/ ζδή έργασίας είς 
τήν τιμήν αύτής, ότι ή τιμή αύτη π; οσδιωρισμένη έ:: 
προκαταβολής, είναι τό προϋπάρχον είσο ίημα, ζαί ότι έπι 
τέλους δέν ένεργεΐται είμή ανταλλαγή τού όλου τής 
παραγωγής τού παρελθόντος έτους.

Έζ τής αναπαραγωγής γενναται τδ εισόδημα· άλλά 
δέν είναι ή παραγωγή αύτή τδ εισόδημα. Ή παραγωγή 
λαμβάνει τό όνομα τούτο, λειτουργεί ώς εισόδημα, άφού 
πραγματοποιηθή, άφοΰ δηλαδή έκαστον τής παραγωγής 
αντικείμενο'/ εύρη τόν καταναλωτήν, οστις έχει άνάγκην 
ή επιθυμίαν αύτοΰ ζαί οστις άποσύρων αύτό έκ τής κυ
κλοφορίας, ίνα τό ένώση μετά τού άθροίσματος τής κατα- 
λώσεώς του, έδωζεν είς αντάλλαγμα τήν άξίαν του. Τότε 
ό παραγωγός ποιεί τόν λογαριασμόν του, συνιστάμενον είς 
τάς έξής σκέψεις : εύρίσκει έν τω τιμήματι ολόκληρον τό 
κεφάλαιον του ·, εύρίσκει κέρδος ; δύναται νά έπαρζέση είς 
τάς άνάγκας του καί νά άρχίση έζ νέου τάς επιχειρήσεις 
αυτού ;

Αί σκέψεις αύται, μεταβιβαζόμενα! έζ τής προσωπικής 
σφαίρας είς τήν κοινωνικήν, δειζνύουσι τόν κύκλον έν ω 
στρέφονται τά οικονομικά καθόλου έργα. Καί παράγει ή 
κοινωνία ϊνα καταναλώση, ζαταναλίσκει δέ ϊνα έζ νέου 
παραγάγη. Τοιουτοτρόπως δέ συνδέονται οί χρόνοι ζαί 
λειτουργεί ή καθόλου ζωή, ήτις δέν είναι είμή αγών ζαί 
χρήσις, χρήσις ζαί αγών.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΛΑΚΩΝ.

Διά τού άπό 31 Μαρτίου 1880 βασιλικού διατάγ
ματος ένεζρίθη ή έν ‘Αθήναις συστηθεϊσα Φιλανθρωπική 
Εταιρία τών Φυλακών, « σκοπούσα, λέγει τδ διάταγμα, 
τήν άνέγερσιν ζαί βελτίωσιν τών δημοσίων φυλακών.» 
’Έχει τι ή φράσις αύτη έξομολογητικόν. Είναι δε σύμπτω
μα αξιοσημείωτο'/, τό όποιον δύναται νά συνδυασθή προς 
πολλά άλλα, είς διατύπωσιν τής όσημέραι γενιζευομένης 
πεποιθήσεως, ότι ή Πολιτεία άδυνατεΐ νά έζπληρώση τά 
έαυτής έργα ζαί ότι οί πολϊται καλούνται έν τοϊς πλεί- 
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στοις νά τήν άναπληρώσωσι. Θέμα έξόχου ένδιαφέροντος, 
χρύπτοντος τά σπέρματα τοΰ μεγάλου της έποχής ζητή
ματος τής αύτοδιοκήσεως. Ιδού τό έγγριθέν καταστα
τικόν τής έν λόγω έταιρίας:

Οί υποφαινόμενοι άπεφασίσαμεν νά συστήσωμεν φι
λανθρωπικήν εταιρίαν, σκοπόν έχουσαν τήν άνέγερσιν καί 
βελτίωσιν τών δημοσίων φυλακών ύπό τούς όρους τοΰ 
επομένου Καταστατικού :

1. Συνίσταται ύπό τήν άμεσον προστασίαν τής Α. Μ. 
τοΰ Βασιλέως ανώνυμος φιλανθρωπική έταιρία, έδραν 
έχουσα τάς Αθήνας καί φέρουσα τήν επωνυμίαν «Έταιρία 
τών Φυλακών».

2. Σκοπός τής Έταιρίας είναι ά) ή διά συλλογής χρη
μάτων, άτινα θέλουν διατίθεσθαι, άδεια τής Γενικής Συνε
λεύσεως τών εταίρων και κατά προηγουμένην μετά τής 
Κυβερνήσεως συνεννόησιν, άνέγερσις δημοσίων ποινικών 
καί έξεταστιχών φυλακών έν Έλλάδι, καί β') ή μελέτη 
τών άφορωντων είς τήν βελτίωσιν τών φυλακών ζητη
μάτων και ή έπιδιωξις τών είς τήν βελτίωσιν ταύτην 
συντελούντων.

3. Οί έταΐροί είσί τακτικοί, επίτιμοι καί άντεπιστέλ- 
λοντες.

4. Οί τακτικοί έταίροι χορηγοΰσιν έτησίαν χρημα
τικήν συνδρομήν, όριζομένην παρά τών ιδίων έν τή περί 
έγγραφης αιτήσει αύτών καί σημειουμένην έν τώ οίκείω 
οιπλωματι· ή συνδρομή αυτή δεν δύναται νά είναι κατω- 
τέρα τών 20 νέων δραχμών.

Ο μή άποτίσας έντός τοΰ έτους τήν συνδρομήν αύτοϋ 
εταίρος λογίζεται παρατημένος, καί διαγράφεται του 
μητρώου· έςαιροΰνται τής διατάξεως ταύτης, καί θεω
ρούνται ώς διηνεκείς τακτικοί Εταίροι, οί έπί δεκαπεν- 
πενταετιαν πληρώσαντες τακτικώς τήν συνδρομήν των, 

ώς καί οί εταίροι, ών αί σύνδρομα! ή άλλαι προσφοραί 
ύπερέβησαν τάς χιλιάδας δραχμάς.

5. Επίτιμοι έταίροι διορίζονται παρά τοΰ Συμβου
λίου οί ώς έκ τής κοινωνικής αύτών θέσεως, ή διά τών 
γνώσεών των δυνάμενοι νά προαγάγωσι τήν Εταιρίαν. Τό 
Συμβούλιον έχει τό δικαίωμα νά διορίζη καί έπιτίμους 
Προέδρους, μέχρι τριών, καί Αντιπροέδρους μέχρις έξ.

Άντεπιστέλλοντες έταίροι διορίζονται οί έκτος τής 
Έπ ικρατεί ας δ ι αμέ ν ο ντε ς.

6. ΊΙ Έταιρία δέχεται εύγνωμόνως ού μόνον χρημα
τικός προσφοράς, άλλά καί άλλας, συνισταμένας είς ακί
νητα ή κινητά παντός είδους. Ό χορηγήσας προσφοράν 
άξίας άνωτέρας τών τριών χιλιάδων δραχμών λαμβάνει 
δίπλωμα Εύεργέτου τής Έταιρίας, ό δέ προσενεγ- 
κών άνω τών δεκαπέντε χιλιάδων Μεγάλου Εύεργέ
του, ό δέ άνω τών πεντήκοντα χιλιάδων Προστάτου 
καί έπιτίμου Προέδρου. Είς τους τοιούτους δύναται 
τό Συμβούλιον ν’άπονείμη καί άλλας ήθικάς άμοιβάς καί 
διακρίσεις.

7. Πάσα είσπραξις χρημάτων γίνεται, έπί άποδεΐξει 
τοϋ Ταμίου τής έταιρίας, άποκοπτομένη έκ βιβλίου δι
πλοτύπου, ήριθμημένου καί μονογραφημένου παρά του 
Προέδρου αύτής. Τά είσπραττόμενα χρήματα κατατίθενται 
έντόκως εις τινα τών έν Άθήναις Τραπεζών, ή διατίθενται 
εις αγοράν δημοσίων έθνικών χρεωγράφων. ΓΙάσα δέ πλη
ρωμή γίνεται δι’έπιταγής τοΰ Προέδρου, στηριζομένης είς 
τόν παρά τής Γενικής Συνελεύσεως έγκεκριμένον προϋπο
λογισμόν ή είς άπόφασιν αύτής, καί έχούσης έπισυνημ- 
μένα τά άπαιτούμενα δικαιολογιτικά.

8. ΊΙ διεύθυνσις τών έργασιών τής Έταιρίας ανατί
θεται είς Συμβούλιου, συγκείμενον έκ τοΰ Προέδρου, τοΰ 
Αντιπροέδρου, τοΰ Γραμματέως, τοΰ Ταμίου καί πέντε 
Συμβούλων, έκλεγομένων απάντων μεταξύ τών τακτικών 
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Έταίρων ύπό τής γενικής Συνελεύσεως, δι’απολύτου 
πλειονοψηφίας τών μετεχόντων τής ψηφοφορίας έταίρων, 
τοΰ μέν Προέδρου ζατά πενταετίαν, τοΰ δέ Αντιπροέδρου, 
τοΰ Ταμίου καί τοΰ Γραμματέως ζατά τετραετίαν, καί τών 
Συμβούλων ζατά τριετίαν.

Διά τήν πρώτην όμως περίοδον καθίστανται, διά τοΰ 
παρόντος Καταστατικού :

Πρόεδρος ό Σωτήριος Σωτηοόπουλος 
Αντιπρόεδρος ό Άνδρέας Συγγρός 
Γραμματεύς ό Τιμολέων Φιλήμων 
Ταμίας ό ’Εμμανουήλ Χαρίλαος
Σύμβουλοι : οί Βασίλειος Μελάς,'Ιωάννης Χωρέ- 

μης, 'Αντώνιος Ρικάκης, Νικόλαος Ράδος καί 'Αλέξανδρος 
ν* ν tΣκουςες.

9. Τό Συμβούλιου έ’ναι έν απαρτία, έάν ώσι παρόντες 
ό Πρόεδρος ή ό ’Αντιπρόεδρος ζαί τέσσαρα έζ τών άλλων 
μελών αύτοΰ.

Τό Συμβούλιον βουλεύεται ζαί ενεργεί πάν συντεϊνον 
πρός άνάπτυξιν ζαί προαγωγήν τής Έταιρίας· φροντίζει 
περί εύρέσεως -/ρηματικών πόρων, ζαί ένεργεΐ, όπως τό 
Δημόσιον, οί Δήμοι, αί Ίεραί Μοναί ζαί άλλα Σωματεία 
άναλάβωσι τήν ύποχρέωσιν νά είσάγωσιν ένιαυσίας συν- 
δρομάς είς τό Ταμεϊον τής Έταιρίας· αποφασίζει περί 
τοποΟετήσεως τών διαθεσίμων κεφαλαίων, ζατά τό άρθρον 
7- κανονίζει τό ύποδεέστερον προσωπικόν συνεννοείται 
μετά τών ύπουργείων ζαί τών υποδεεστέρων Άρχών περί 
παντός σχέσιν έχοντος πρός τόν σκοπόν τής Έταιρίας- 
μελετά, προσλαμβάνον, έάν έγζρίνη, ζαί άλλα κατάλληλα 
πρόσωπα, τά είς τήν βελτίωσιν τών φυλακών άφορώντα 
ζητήματα ζαί έζτελεί τάς άπαιτουμένας δημοσιεύσεις ζαί 
άλλας σχετιζάς ένεργείας· εγκρίνει τήν παραδοχήν νέων 
τακτικών έταίρων και ονομάζει τούς έπιτίμους καί άντεπι- 
στέλλοντας· συντάσσει ζατ’έτος γενικήν εκθεσιν τών έρ- 

γασιών τής Έταιρίας ζαί ύποβάλλει ύπό τήν έγζρισιν τής 
Συνε7.εύσεως τόν προϋπολογισμόν ζαί τόν απολογισμόν 
τών έσόδων ζαί έξόδων τής Έταιρίας· έν γένει διαχειρί
ζεται τήν περιουσίαν, έζποιοΰν τά μέν χρεώγραφα εις τό 
Χρηματιστήριον, τά δέ κινητά ζαί ακίνητα διά δημοσίου 
πλειστηριασμοΰ.

10. Ό Πρόεδρος συγζαλεί τούς Συμβούλους εις 
συνεδρίασιν ζαί τούς Εταίρους είς Γενικήν Συνέλευσιν, 
διευθύνει τάς συζητήσεις, ύπογράφει τά πρακτικά τών 
συνεδριάσεων ζαί τών Συνελεύσεων ζαί πάσαν τήν αλλη
λογραφίαν τής Έταιρίας, έζδίδει τά διπλώματα τών έταί
ρων ζαί ευεργετών, έζτελεί τάς αποφάσεις τοΰ Συμβου
λίου ζαί τής Συνελεύσεως, αντιπροσωπεύει τήν Εταιρίαν 
ένώπιον τών δικαστηρίων, ή άλλης Άρχής ζαί έν γένει 
είς πάσαν μετ'άλλων πράξιν, διορίζει ζαί παύει τό ύπο
δεέστερον προσωπικόν.

Ό ’Αντιπρόεδρος άναπληροί τόν Πρόεδρον, άπόντα ή 
ζωλυόμενον.

Ό Γραμματεύς συντάσσει τά πρακτικά τών συνεδριά
σεων τοΰ Συμβουλίου ζαί τών Συνελεύσεων τών έταίρων 
ώς ζαί τήν γενικήν εκθεσιν τών ένιαυσίων έργασιών τής 
Έταιρίας, ζαί προσυπογράφει πάντα τά ύπό τοΰ Προέ
δρου ύπογραφόμενα έγγραφα ζαί τάς έπιταγάς τών πλη
ρωμών.

Ό Ταμίας κρατεί τούς λογαριασμούς· φροντίζει περί 
είσπράςεως ζαί έγκαιρου ζαταθέσεως παρά τινι τών Τρα
πεζών τών είσπραττομένων χρημάτων εξοφλεί τάς έζδι- 
δομένας έπιταγάς· συντάσσει τον ένιαύσιον απολογισμόν 
καί ύποβάλλει τοΰτον είς τό Συμβούλιον καί τήν Συνέ- 
λευσιν· ύπογράφει μετά τοΰ Προέδρου τάς όπισθογρα- 
φείσεις ζαί τάς εξοφλήσεις τών συναλλαγμάτων. Τόν 
Γραμματέα, άπόντα ή ζωλυόμενον άναπληροί ό νεώτερος 
τών παρόντων Συμβούλων, τόν δέ Ταμίαν, έν περιπτώσε^ 
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διαρκούς κωλύματος, άναπληροϊ έτερον μέλος τοϋ Συμ
βουλίου, έ'.λεγόμενον ύπό τούτου.

11. Γενικαι Συνελεύσεις τών έταίρων συνέρχονται εις 
Αθήνας, τακτικώς μέν άπαξ τοϋ έτους, κατά τό πρώ
τον δεκαήμερον τοΰ 'Ιανουάριου, εκτάκτως δέ οσάκις κρίνει 
τοϋτο άναγχαϊον τό Συμβούλων, ή τή αιτήσει τριάκοντα 
τούλάχιστον έταίρων. Αί συνελεύσεις συγκαλοϋνται διά 
προκηρύξεως τοΰ Προέδρου, δημοσιευομένης είς τρεις 
εφημερίδα.- πρό οκτώ τούλάχιστον ημερών.

Εν τή πρώτη συνεδριάσει τής ένιαυσίας τακτικής Συνε- 
λεύσεως υτοβάλλεται ή γενική έκθεσις τών εργασιών τής 
Εταιρίας, ό απολογισμός τοΰ λήγοντος έτους καί ό 
προϋπολογισμός τοΰ έπώντος, έκλέγεναι τριμελής έπι
τροπή πρός έξελεγξιν τών λογαριασμών, καί προτείνεται 
πάσα πρότασις, έφ’ής απαιτείται ή ψήφος τής Συνελεύ- 
σεως, προσδιορίζεται δε ή ημέρα, καθ’ήν συνερχόμενοι 
πάλιν οι εταίροι άκούουσι τής έκθέσεως τής εξελεγκτι
κής επιτροπής, άποφασίζουσιν έπί τοΰ άπολογισμοΰ, ψη- 
φιζουσι τ >ν προϋπολογισμόν, έκλέγουσι τά μέλη τοΰ 
Συμβούλιο >, οαων λήγει ή ύπηρεσία, καί άποφασίζουσιν 
έπι τών ύποβληθεισών προτάσεων.

II Γενική Συνέλευσις λογίζεται πλήρης, έάν ώσι πα- 
ρόντες τούλάχιστον είκοσι πέντε τακτικοί έταΐροι.

Εις τάς Γενικάς Συνελεύσεις μετέχουσι καί ψηφίζουσιν 
οι τε έπίτιμοι και οι άντεπιστέλλοντες έταΐροι, ώς καί 
οι άντιπρι σωποι τών συνεισφερόντων έτησίας συνδρομάς 
νομικών προσώπων.

12. Τά πρακτικά τών Γενικών Συνελεύσεων, ή ένιαυ- 
σια εκθεσις και ό απολογισμός δημοσιεύονται έν ίδιαιτέρω 
φυλλαδίω, ένω θέλει έπισυνάπτεσθαι πάντοτε ονομαστι
κός κατάλογος τών Ευεργετών καί τών μελών τής Έται
ρίας.

Έγενετο έν Άθήναις τή 17 Φεβρουάριου 1880 καί θέλει 
ύποβ>»ηΟή εις τήν έγκρισιν τής Κυβερνήσεως· υπογράφεται

δέ παρά τώυ ύποφαινομένων τακτικών έταίρων, οί 
έπιφυλασσόμεΟα νά όρίσωμεν μετά τήν έγκρισιν τό 
τής έτησίας συνδρομής ήμών.

Σ. Σωτηρόπουλος, 
A. Κ. Οικονόμος, 
Α. Γ. Σκουζές,
Α. Ρικάκης,
Τ. Φιλήμων, 
Σ. Σκουλούδης,
Σ. Δραγούμης, 
Δ. Γ. Ράλλης,
Μ. Ρενιέρης, 
Ν. Καράπαυλος
I. Δούμας,
Γ1. Καλλιγάς, 
Θ. Γ. Φλογαίτης, 
Ν- Μαυοοκορδάτος.

οποίοι
ποσόν

Ε. Χαρίλαος, 
Φ. Παρασκευαίδης,
Β. Μελδς,
Α. Θεοδωρίδης,
Ν. Ράδος,
I. Α. Σοΰτσος,
I. Π. Σαγραντής,
I. Ν. Χωρέμης
Μ. Νεγρεπόντες,
Α. Σιμόπουλος,
Γ. Μπένσης,
Σ. Βαλαωρίτης,
Α. Συγγρός.

ΚΛ.ζ%.ΙΙΐνθΛ.ΙΓ1·ί1ΤΙΛΙκΟΛΪ Ε.ΙΙΙΙΟΡΙΟΜ
(1STO).

Έν τώ 83ω φυλλαδίω τής «Οικονομικής ΈπιΟεωρή- 
σεως» (’Ιανουάριου 1880) έπραγματεύθημεν περί τοΰ έλ- 
ληνοαιγυπτιακοϋ έμπορίου κατά τήν πενταετίαν 1874— 
1878, ρίψαντες γενικόν βλέμμα έπί τοϋ έμπορίου τής 
Αίγύπτου καί μετά τών λοιπών έπικρατειών έπί τή βάσει 
τών σχετικών έπισήμων τής Καταστατικής πληροφοριών. 
Ίίδη νομίζομεν χρήσιμον ε’.ς τούς "Ελληνας άναγνώστα 
τοϋ άνά χείρας περιοδικού, ϊνα μεταοωσωμεν αύτοΐς τά 
δ·.ά τό έτος 1879 νεωτέρας έπί τοΰ έλληνοαιγυπτιακού 
έμπορίου εξακριβώσεις τής Καταστατικής. Διότι ή Αίγυ
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πτος, όπως χαι τό πάλαι οΰτω και .νϋν, δέν δύναται νά 
διαφύγη την έπιρροήν τοϋ έ)Ληνιζοΰ στοιχείου. Είναι 
χωρά ήμιελληνική, άπαν δέ τό εσωτερικόν έλ.ληνικόν έμ- 
ποριον αύτή- και αί χρηματίστιζαί έργασίαι, ώς και τό 
πλεϊστον τοϋ έξωτερικοϋ έμπορίου εύρίσκονται είς 'χεϊρας 
'Ελλήνων.

Αί μετεξύ λοιπόν Αίγυπτου καί Έ).λάδος είδιζώτεραι 
έμπορικαί σχέσεις πρέπει νά έλκύσωσι σπουδαίαν τών έν 
’ΑΟήναις ι ροσοχήν, διότι άποτελοΰσιν ένα λίθον του όλου 
οικοδομήματος, τό όποιον δέν ζατασκευάζουσιν οί περί 
τά ύπουργεϊα καί αιωνίως περί τά ύπουργεϊα έρίζοντες, 
άλλ’ό άπ'αίώνος ελληνικός λαός, οστις έπί τέλους δέον 
νά έμπνευση τούς ζηλωτάς τών ωρίμων αγαθών τοϋ όλου 
'Ελληνισμού.

Έν γέν·ι ή κατά τό 1879 εισαγωγή καί έξαγωγή τής 
Αίγύπτου ύπελογίσθη εις 1,844,122,199 αίγυπνιακά γρό
σια (έκαστον γρόσιον=0,259 νέας δραχμής). Κατό τό 
1878 ύπελογίζετο είς 1,294,161,874, ζατά τό 1877 είς 
1,724,367,346, κατά τό 1876 είς 1,781,447,684, καί 
ζατά τό 1875 εις 1,895,280,101. "Ωστε τό έτος 1878 
υπήρξε σχετιζώς τό δυστυχέστερον.

Τήν σημαντιζωτέραν θέσιν έν τώ έξωτερικω έμπορίω 
τής Αίγύπτου έν έτει 1879 κατέχει ή 'Αγγλία 1,121, 
968,253 γρ. ακολούθως έρχεται ή Γαλλία 232,711,349, 
ή’Ιταλία 137,077,011, ή Αύστροουγγαρία 1 14,571.287, 
■η Ρωσσία 96,289,950,ή Τουρκία 70,399,120, αί άπώταται 
άνατολικα. χώραι 29,223,751, ή Ελλάς 13,886,350, ή 
Αμερική 12,006,749, άλλαι τινές χώραι 15,955,079.

"Οσον άφορα τό έλληνοαιγυπτιαζον ιδίως έμπόριον, 
άπό 7,576,655 γροσίων τώ 1874 ή εισαγωγή καί ή έξα
γωγή όμοΰ, κατά τούς πίνακας τής Αιγυπτιακής Κατα
στατικής, ύπολογίζονται είς 7,306,761 τό 1875, είς 
6,797,27! τό 1S76, είς 6,828,356 τό 1877, είς 7,333, 
257 τό 1878, καί είς 13,886,350 τό 1879. Ωστε κατά 

τήν πρώτην τριετίαν (1874-76) τείνουσα εις έλάττωσιν 
ή εμπορική αϋτη κίνησις, κατά τήν δευτέραν τριετίαν 
(1877-79) τείνει είς αΰξησιν έπαισθητήν. Έν γένει οέν 
λαμβάνεται ύπ’δψιν τό λαθρεμποριών, δπερ σπουδαίως 
ένεργεϊται έν Αίγύπτω· μεταξύ δέ τών ειδών αύτοϋ έξέχει 
ό καπνός, τό χασσίς καί ή πυρϊτις, έκ τών οποίων ή κατά 
πάντα λόγον συναγομένη αξία έλληνικής προς τήν Αί
γυπτον εισαγωγής αναβιβάζεται κατά τό έτος 1879 είς 
2 1/2 περίπου εκατομμύρια γρόσια.

Μεταβαίνομεν είς τά καθέκαστα τής άπό Αί γύπτου είς 
Ελλάδα έξαγωγής καί τής άπό Ελλάδος είς Αίγυπτον 
εισαγωγής.

Α'.—Έξαγωγή έξ Αίγύπτου είς Ελλάδα.
χολ Ο τώ 1878 καί 150,074 τώ 1879 (*),  σϊτος 11,289 
καί 3,109,489, καφές 4,508 καί 2,737, κάννοβις 5,170 
καί 0, ράκη 430 καί Ο, κηρός ακατέργαστος >0,822 καί 
4,127, βάμβαξ 915,416 καί 1,594,476, φοίνσες 53,102 
καί 65,999, άλευρον 55,450 καί 1,444,018, κύαμοι 1,528 
καί 35,591, νήματα 1,062 καί 0, καρποί καί όσπρια 
33,506 καί 20,009, ζόμμι 21,063 καί 24,585, δπιον Ο 
καί 53,850, μαλλία 0 καί 189, φακή 2,100 καί 12,313, 
βιβλία 7,600 καί 10,522, άραβόσιμος 0 ζαί 130,455, 
κριθή 0 καί 111,930, δέρματα 3,672,453 καί 4,467,368, 
πίσα καί ερέβινθος 1,479 καί 45, όρύζιον 255,295 και 
468,836, ζάζχαρι 77,644 καί 5,184, παλαιόσχ. ινα 1,820 
ζαί 0, παλαιός χαλκός ζαί σίδηρος 1,847 ζαί 1,663, 
διάφορα είδη 240,234 ζαί 417,403. Τό όλον τής άπό 
Αίγύπτου έξαγωγής είς Ελλάδα, 5,378,799 γρ. έν έτει
1878 καί 12,435,071 έν έτει 1879.

Β’. — Εισαγωγή ές Ελλάδος εις Αίγυπτον. 
Κ'ήνη 20,163 γρ. τώ 1878 καί 342 τω 1879 βούτυρον

*; Γίνεται ή στ,αίίωσις οτι τοΰ λοιποί ό πρΰτος iptf. Ας άνάγετϊΐ 

εί; τδ έτος 187S xxi ό οεντερος τii 187U. 
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930 καί 396, ξύλα διάφορα 71,157 καί 0, ύποδήματα 
32,β86 καί 32,319, τίτατος, λιθόκολλα, γύψος 5,346 
ζαί 0, ενδυμασία 4,427 καί 5,487, χρώματα ζαί βερνίκι 
55,132 ζαί 0, κρύσταλλος και ύαλικά 372 καί 0, χαλκός 
καί ορείχαλκος 4,423 ζαί 0, πλάκες ζαί λίθοι 27,833 καί 
0, αρωματικά καί φάρμακα 59,181 καί 290,266, φαβεν- 
τιανά καί κεραμικά σκεύη 0 ζαί 3,977, άλευρον 106 ζαί 
0, όπώραι 35,153 ζαί 155,035, έλαια 208,319 ζαί 
70,032, ύφάσματα βαμβακερά 57,550 ζαί 5,503, ύφά- 
σματα μάλλινα 98,563 καί 35,910, ύφάσματα λινά 13,618 
ζαί 0, ύφάσματα μεταξωτά 690 ζαί 0, έπιπλα 1,450 ζαί 
0, χάρτης, βιβλία καί λοιπά 8,703 ζαί 2,345 (έλάττωσις 
περί τά 3/4 !), μυρωδικά 922 ζαί 0, πίσα ζαί πισάσφαλ- 
τος 602 ζαί 0, τρόφιμα 260,338 καί 9,100 (211χιλ. τώ 
1874, 279χιλ. τώ 1875, 239χιλ. τω 1876, 253χιλ. τω 
1877, 260χιλ. τώ 1878 ζαί 9χιλ. τω 1879· ώστε ή πέ
ραν παντός μέτρου πτώσις κατά τό τελευταϊον έτος απο
βαίνει, έκτός λαθρεμπορίου, ανεξήγητος), σάπων 1,611 ζαί 
4,639, ταμβάζος είς ζόνιν 34 ζαί 0, καπνός καί τουμβεζϊ 
16 καί 0, τάπητες 876 ζαί 0, οίνοι, ροσόλια ζαί οινο
πνεύματα 552,246 ζαί 477,156, διάφορα είδη 237,195 
ζαί 264,502, τυρός 0 ζαί 37,211, όσπρια 0 ζαί 48,273 
καρποί ξηροί 0 ζαί 1,900, βαφιζαί ουσίαι 0 καί 7,106. 
Τό δλον τής άπό 'Ελλάδος είς Αίγυπτον εισαγωγής 
1,954,458 γρ. έν έτει 1878 καί 1,451,279 έν έ’τει 1879.

"Απαν τό διεθνές έμπόριον τής Αίγύπτου ένεργεΐται 
άπό έξ λιμένων αύτής, ήτοι ’Αλεξανδρείας 1,732,912,380 
γρόσια (93,97 τοΐς ο/ο τοΰ όλου έμπορίου), Πόρτ-Σάϊδ 
50,853,203 (2,75 τοϊς ο/ο), Σουέζ 40,873,915 (2,22 τοϊς 
ο/ο), Δαμιάτ 15,202,052 (0,82 τοΐς ο/ο), Κοσσείρ 
4,233,685 (0,23 τοϊς ο/ο), Έλ-Άρίσχ 46,964 (0,01 τοϊς 
ο/ο). Τό σημαντιζώτερον λοιπόν σημεϊον τοΰ αιγυπτιακού 
έμπορίου είναι ή πόλις, τήν όποιαν ο 'Ελληνισμός έθεμε- 
^!·ωσεν· Γ. M4ZAPAKIJS.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ.

Πρός πραγματοποίησιν τοϋ ύπό τής Εθνικής Τρα
πέζης συνομολογηθέντος ζατά τό ένεστώς έτος δανείου 
τών 60 έκατομμυρίων, ή Τράπεζα συνέταξε πρώτην τινά 
πραξιν, έν ή άπεφάσισε νά δανεισθή τό έν λόγω δάνειον. 
Έρωτάται : ή πράξις αύτη ύπόζειται εις τέλος χαρτο
σήμου ·,

ΙΙρίν ή προοώμεν είς τήν ζατά τον ήμ.έτερον νόμον περί 
χαρτοσήμου έξέτασιν τοΰ ζητήματος τούτου, συντελεστι- 
ζόν Οεωροΰμεν νά έκθέσωμεν τάς περί έπιβολής τέλους 
έπί τών πράξεως τής συστάσεως τών ανώνυμα ν έταιριών 
(αιτινες είσί συναφείς πρός τάς πράξεις τής αύξήσεως τών 
κεφαλαίων των ή παρατάσεως τής διαρζείας των) διατά
ξεις τοΰ Γαλλικού νόμου, είδικωτέρας ούσας, έστι δ’ότε 
ζαί λογικωτέρας, έλθωμεν δ"ακολούθως καί είς τον ήμέ
τερον νόμον. Κατά τό άρθρον 68 § 3 άριθ. 4 τοΰ νόμου 
τής 22 primaire έτους VII, ύπέζειντο είς τέλος τάξεως 
(lixe) φρ. 3 « αί πράξεις τοΰ συνεταιρισμού, αιτινες δεν 
περιέχουσιν ούτε ύποχρέωσιν, ούτε παράδοσιν, ούτε μετα- 
βίβασιν κινητών ή ακινήτων μεταξύ τών συνεταίρων ή 
άλλων προσώπων.» '11 διάταξις δ’αύτη εύρίσζεται έν πλη
ρέστατη αρμονία (άσυνήθει έν τή νεωτέρα οικονομική ήμών 
νομοθεσία) προς τήν γενικήν τοΰ άρθ. 3 τοΰ αύτοΰ νόμου 
διάταξιν, ζαθ’ήν « τό τέλος τής τάξεως επιβάλλεται έπί 
τών άστυζών, δικαστικών ή έξωδίκων πράξεων, αιτινες δέν 
περιέχουσιν, ούτε ύποχρέωσιν, ούτε παράδοσιν, ούτε κατα
δίκην, κατάταξιν ή έζζαθάρισιν ποσοτήτων ζαί άξιων, ούτε 
μεταβίβασιν τής κυριότητες, τής έπικαρπίας ή τής νομής 
πραγμάτων κινητών ή ακινήτων.» Τό τέλος τοΰτο ηύξήθη 
είς φρ. 5 διά νόμου τής 28 άπριλίου 1816 άρθ. 45 άριθ, 
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2 έχοντος ώς έξής : «ύπόκεινται εις τέλος φρ. 5 . . . τά 
γαμιζά συμβόλαια χαι αί πράξεις τοϋ σχηματισμού χαί 
τής διαλύσεως έταιρίας, αί νϋν ύποζείμεναι είς τέλος 
τριών φράγχων.»

Τελευταϊόν δέ διά νόμου τής 28 φεβρουαρίου 1872 
άρθρ. 1 άριθ. 1 ύπήχθησαν είς χαρτόσημου άξίας «αί πρά
ξεις τοϋ σχηματισμού και τής παρατάσεως έταιρίας, αι- 
τινες δέν περιέχουσιν ούτε ύποχρέωσιν, ούτε παράδοσιν, 
ούτε μεταβίβασιν πραγμάτων κινητών ή ακινήτων μεταξύ 
τών έταίρων ή άλλων προσώπων, κατά λόγον τοϋ ολικού 
ποσοΰ τών είς κινητά ή ακίνητα συνεισφορών, έκπτώσε ι 
τοΰ παθητικού,» τδ τέλος δέ τοϋτο τής άξίας παοσδιω- 
ρίσθη ώς έπεται : Μέχρι 5,000 φράγκων, φρ. 5· άνω τών 
5,000 φρ.-10,000 φρ. 10, άνω τών 10,000 φρ.-20,000 φρ. 
20 καί εφεξής 20 φρ. έφ’έκάστης ποσότητος έξ 20,000 φρ. 
ή κλάσματος αύτής. Ούτως έάν λάβωμεν τό ποσόν τών 
60 έκατομμυρίων φράγχων καί ύποβάλωμεν αύτό είς τό 
τέλος χαρτοσήμου άξίας τών μή εμπορικών έγγράφων, 
θέλομεν επιβάλει τέλος κατά τόν άνωτέρω Γαλλικόν νόμον 
έκ φρ. 60,000. Ένταΰθα πρός σύγζρισιν δύναται νά γείνη 
ή σημείωσις, ότι κατά τόν ήμέτερον νόμον έπί τοϋ ποσοΰ 
τών 60 έκατομμυρίων αναλογεί τέλος χαρτοσήμου άξίας 
τών μή έμποριζών έγγράφων έζ φρ. 150,000 άνευ τοϋ 
προσθέτου δεκάτου, μετ’αύτοΰ δέ έκ φρ. 165,000· έάν δέ 
πάλιν ή άνωτέρω ποσότης ύποβληθή είς τά έπί τών εμ
πορικών έγγράφων τέλη, τό τέλος περιορίζεται κατά τον 
ήμέτερον νόμον είς δρ. 120, διότι χατά τόν προσηρτη- 
μένον είς τόν ΧΙΛ' άπό 10 ’Ιουνίου 1877 νόμον περί 
χαρτοσήμου πίνακα τών έπί τών έμποριζών έγγράφων 
έπιβαλλομένων τελών «αί ύπερβαίνου σαι τάς δρ. 150,000 
ποσότητες δέν ύπόκεινται είς τέλος άνώτερον τών δρ. 120.

Μή λησμονοϋμεν δμως, προκειμένου περί τοϋ Γαλλιζοϋ 
νόμου τοϋ 1872, είς ποιας εύρέθη τότε ή Γαλλική Κυ- 
βέρνησις περιστάσεις· καί μολαταύτα ό νόμος δέν άπεμα-
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κρύνθη πολύ τοϋ Θεμελιώδους ζανόνος τής μή υπαγωγής 
τών πράξεων τής συστάσεως καί διαλύσεως τών εταιριών 
μεταξύ τών είς τέλος άξίας ύποκειμένων λοιπών έγγρά
φων εμπορικών καί μή, άλλ’ύπέβαλεν αύτάς είς τέλος 
πολύ υποδεέστερον.

Ερχόμενοι νϋν είς τόν ήμέτερον περί χαρτοσήμου νό
μον, παρατηροΰμεν έν πρώτοις, οτι έν τω θεμελιώσει νόμω 
τής 11 Αύγούστου 1836 δέν άπαντάται ειδική τις διάτα- 
ξις, ΰποβάλλουσα τά έγγραφα τής συστάσεως τών εταιριών 
είς τέλος χαρτοσήμου άξίας. Έξ έναντίας ή μή μνεία 
αύτών έν άρθρω 29 άριθ. 8, δι’ού ύποβάλλονται είς τέλος 
χαρτοσήμου άξίας « αί αποδείξεις συμμετοχής είς έμπο- 
ριζάς ζαί τραπεζικάς εργολαβίας, καί τά γραμμάτια ζαί 
αποδεικτικά έπί τών οποίων πληρόνονται τά ζέρδη αύτών», 

δπερ τέλος ήλαττώθη διά τοϋ Διατάγματος τής 27 Δβρίου 
1836, τοϋ ύπαγαγόντος είς έτέραν κλίμακα τά έπί τών 
έμποριζών έγγράφων τέλη, άγει είς τό συμπέρασμα καθ’δ, 
κατά τόν νόμον περί χαρτοσήμου τοϋ 1836, τά περί συ- 
στασεως ζα: διαλύσεως τών εταιριών έγγραφα δέν ύπό- 
ζεινται είς τέλος χαρτοσήμου άξίας. Μόνον τά τελευταία, 
έάν ζανονίζωσι τήυ μεταξύ τών έταίρων διανομήν τής πε
ριουσίας των, ύπόκεινται ζατά τό άρθρ. 7 είς τέλος χαρ
τοσήμου άξίας, έάν προτιμώσι τοϋτο τά μέρη άντί τοϋ χαρ
τοσήμου τάξεως τών δρ. 10. ήτοι έάν τό χαρτόσημον τής 
άξίας συμβή νά είναι ελατόν τών δρ. 10. Ούτε είς τό 
άρθρον 31 τοϋ νόμου, δπερ πραγματεύεται περί τών 
αξιών, έφ ών υπολογίζεται τό τέλος χαρτοσήμου άξίας, 
άναφέρουται τά έγγραφα ταϋτα. Μεταφέρομεν δε ολό
κληρον τό άρθρον τοϋτο :

« Αρθρον 31. — Είς τάς συμφωνίας τάς άφορώσας αν
ταλλαγήν τινα, τό τέλος τοϋ χαρτοσήμου έπιβάλλεται 
είς τήν άξίαν τοϋ μείζονος κατά τήν τιμήν άνταλλαττο- 
μένου πράγματος· είς τά δάνεια έπί τής δανειζόμενης 
ποσότητος· είς τά συμφωνηθέντα ένοίκια, έπί τοϋ προσ- 
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διορισθέντος ένοιζίου,πολλαπλασιαζομένου μέτά έτη,δι’όσα 
ισχύει ή συμφωνία τοΰ ένοικίου· εις συνθήζας, αί όποια', 
έσυμφωνήθησαν διά βίου, έπί τοϋ είκοσαπλοΰ τοΰ ετησίου 
ποσοΰ, έάν δέ απροσδιορίστων, έπί τοΰ δεζαπλοΰ τοΰ έτη 
σίου ποσοΰ· είς αφέσεις ετησίων προσόδων έπί τής ποσότη
τος τοΰ κεφαλαίου,τούτου δέ μήόντος προσδιορισμένου,έπί 
τοΰ δεζαπλοΰ ποσοΰ τοΰ εισοδήματος, έάν αύται έσυμφωνή- 
Οησαν δι’απλώς απροσδιόριστον καιρόν, έάν διά βίου, τότε 
τό τέλος τοΰ χαρτοσήμου έπιβάλλεται έπί τοΰ είκοσαπλοΰ 
τής ποσότητος τοΰ εισοδήματος· είς τάς μεταξύ ζώντων 
δωρεάς έπί τής παρά τών μερών όμολογουμένης ποσό
τητος· είς παραχωρήσεις έπιζαρπίας, έπί τοΰ ήμίσεως τής 
αξίας τοΰ πράγματος, άν όμως μετά ταΰτα μεταβή καί ή 
ιδιοκτησία αϋτη είς χεϊρας τοΰ έπικαρπωτοδ, τότε τό τέ
λος λογίζεται ζαί έπί τής όλης άξίας· είς διαπραγμα
τεύσεις πωλήσεων τών πρός καιρόν ή διά βίου συμφωνη- 
Θέντων εισοδημάτων, έπί τής ρητής τιμής ή τοΰ διά του 
πολλαπλασιασμού μέ τά μή παρελθόντα είσέτι άπό τήν 
συμφωνίαν έτη έξαγομένου ποσοΰ τών εισοδημάτων, ή, 
όταν δέν άναφέρεται προσδιορισμός χρόνου, έπί τοΰ δεζα- 
πλασίου εισοδήματος.»

Ό νόμος όμως τής 3 Ίουλίου 1873 ύπό στοιχ. ΤΚΔ', 
παραδεχόμενος ώς δεδομένου καί άναμφίρρηστον, ότι τά 
έγγραφα τής συστάσεως τών έταιριών ύπόκεινται είς τέ
λος χαρτοσήμου άξίας, καί ώς εί έπρόζειτο περί συμπλη
ρώσεων κενού ύπάρχοντος έν τώ νόμω, ώρισεν, ότι είς 
τοιοϋτον τέλος ύπόκεινται «ζαί αί πράξεις τών οίωνδήποτε 
είδους άνωνυμων έταιριών περί αύξήσεως τοΰ εταιρικού 
αύτών κεφαλαίου οι’έκδόσεως νέων μετοχών ή δι’ομολο
γιών. Άλλά δέν δύναται τις βεβαίως νά ίσχυρισθή τό 
δύσζολον, ή τούλάχιστον τό αδύνατον τοΰ νά περιπέσωσιν 
είς τοιαύτας ανακολουθίας οί συντάζται τών ήμετέρων 
οικονομικών νόμων, ή νά έξέλθωσιν αύται τής αιθούσης
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τών συνεδριάσεων τοΰ βουλευτηρίου, χωρίς νά συλλη- 
φθώσιν έντός αύτού.

Υπολείπεται νΰν ή γενική τής § I τοΰ άρθρου 29 τοϋ 
νόμου περί χαρτοσήμου τοΰ 1836 διάταξις, καθ'ήν «είς 
χαρτόσημον άξίας ύπόκεινται όλα τά παντός είδους περί 
χρημάτων ή άξιών συμβόλαια, τά μεταξύ ιδιωτών, ή με
ταξύ αύτών ζαί τής κυβερνήσεως, τών δήμων, δημοσίων 
καταστημάτων, συντεχνιών καί σωματείων, γινόμενα είτε 
δι'ιδιωτικής ύπογραφής, είτε έπισήμως καί ρητώς αί 
παντός είδους διά δημοπρασίας παραχωρήσεις.» Όμοίαν 
γενικήν διάταξιν περιέχει και ό άνωτέρω μνημονευθείς 
γαλλικός νόμος τής 22 primaire έτους VII έν άρθρω 1, 
έχουσαν ώς έξής : « Τό τέλος τής άξίας (proporlionnel) 
έπιβάλλεται διά τάς υποχρεώσεις, παραδόσεις, καταδίζας, 
κατατάξεις ή έκζαΟαρίσεις τών ποσοτήτων ζαί άξιών, καί 
διά πάσαν μεταβίβασιν τής ζυριότητος, τής έπιζαρπίας ή 
τής νομής πραγμάτων κινητών καί ακινήτων είτε μεταξύ 
ζώντων, είτε ένεκα θανάτου.» Έτέραν δέ διάταξιν έν άρθ. 
6S § 1 άριθ. 51, καθ’ήν είς χαρτόσημον τάξεως δραχ. 1 
ύπόκεινται « έν γένει άπασαι αί άστυζαί, δικαστικαί ή 
έξώδικοι πράξεις, αϊτινες δέν μνημονεύονται είς ούδεμίαν 
τών επομένων παραγράφων, ούτε είς έτερόν τι αρθρον τοΰ 
παρόντος, ζαί αϊτινες δέν δίδουν χώραν είς τό τέλος τής 
άξίας·» ή διάταξις δαϋτη αντιστοιχεί πρός τήν τοΰ άρθρ. 
21 άριθ. 5 τοΰ ήμετέρου νόμου τοΰ 1836, καθ'ήν είς 
χαρτόσημον μιας δραχμής τάξεως ύπόκεινται «όλα τά ύπό 
ιδιωτικήν ύπογραφήν έγγραφα, τά όποια δύνανται νά πα- 
ρουσιασθώσιν ενώπιον τών δικαστηρίων ώς μέσα άποδεί- 
ξεως, μή έξαιρουμένων μηδέ αύτών τών όλογράφων δια
θηκών,» ζαί τήν έτέραν διάταξιν τοΰ άρθρου 2G άριθ. 1, 
καθ'ήν «είς χαρτόσημον τάξεως δρ. 3 ύπόκεινται όλα τά 
έγγραφα τών συμβολαιογράφων, τά μή ύποκείμενα είς τό 
τέλος τής άξίας, καί αύται αί πάρ'αύτών συνταττόμεναι 
διαθήζαι. » Τούτέστι τά. έγγραφα, τά μή υποκείμενα είς 
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τΞ?.οζ άξίας, τά μέν ιδιωτικά ύπόκεινται εις χαρτόσημον 
τάξεως Sp. 1, τά δέ ένώπιον τών συμβολαιογράφων συν- 
τασσόμενα είς τοιοΰτο δρ. 3. Άλλ’Ιδού πώς έν Γαλλία 
έρμηνεύεται ή σχετική πρδς τάς άνωτέρω διατάξεις τοΰ 
ήμετέρου νόμου περί τών μή ύποκειμένων είς χαρτόσημον 
άξίας έγγράφων διάταξις τοΰ άρθρου 68 § 1 άριθ. 51 
(Daloz, jurisprudence generale, Enregistrement).

« 7097. Αί λέξεις συμβάσεις μή κατονομαζό
μενα! δέν έχουσιν έν τή οικονομική νομοθεσία οϊαν καί 
έν τή άστυκή έννοιαν. Έν τή έννοια τής οικονομικής νο
μοθεσίας διά τών λέξεων, συμβάσεις μ ή κατονομά
ζομε ναι, έννοοΰσιν έκείνας, αιτινες δέν κατονομάζονται 
είς ούοεμίαν διάταξιν διατιμήσεως. Ό κανών είς τοιαύτην 
ύλην σχηματίζεται καθαρώς κατά τους όρους τούτους. 
Πασα άλ?.η πράξις πλήν εκείνων, αιτινες περιέχουσιν ύπο- 
χρέωσιν, παράδοσιν, καταδίκην ή έκκαθάρισιν ποσοτήτων 
καί αξιών ή μεταβίβασιν τής κυριότητος, τής έπικαρπίας 
ή τής νομής κινητών καί ακινήτων, τών μόνων ύπο
κειμένων είς τέλος άξίας, δεν ύπόκεινται ή είς χαρ
τόσημον τάξεως, όριζόμενον ύπδ τών νόμων, οΐτινες τρο- 
ποποιοΰσι τον άριθ. 51 τοΰ ά’ρθρ. G8 ij 1, έάν όνομαστί 
δέν είναι διατετιμημένη είς έτερον τέλος τάξεως.»

Διά τούς άνωτέρω λόγους συμπεραίνομεν, οτι ή έπι- 
βο?,ή τέλους χαρτοσήμου καί μάλιστα άξίας έπί τών έγ
γράφων τής συστάσεως τών άνωνύμων έταιριών, ένω δεν 
είναι κατ'άρχήν δίκαια, δέν προκύπτει σαφώς έκ τών δια
τάξεων τοΰ ήμετέρου νόμου. Καί δέν δύναται μέν τις νά 
άνευρη έν τή περί επιβολής τών τελών τοΰ χαρτοσήμου 
νομοθεσία έν γένει τήν αρχήν τής φορολογίας του κέρ
δους ή τής έξευρέσεως πόρου προς διατήρησιν τών λει
τουργών τής δικαιοσύνης καί τών προς έπισημοποίησιν τών 
συμβάσεων κλπ. άναγκαιούντων δημοσίων ύπαλλήλων κλπ., 
ουχ ήττον όμως ή ύπδ τοΰ δημοσίου διά τοΰ τέλους χαρ
τοσήμου άξίας φορολογία τών συνερχόμενων πρδς κοινήν 

έργασίαν κεφαλαίων προ πάσης έργασίας καί παραγωγής 
κέρδους, μετά τήν υποβολήν μάλιστα είς τοιοΰτον τέλος 
τών μετοχών, δέν δύναται ή νά θεωρηθή καταθλιπτική.

Μετά τήν μακράν μέν, άλλ'ώς νομίζομεν, χρήσιμον 
έξέτασιν ταύτην τής βάσεως, έφ’ής στηρίζεται τδ οικοδό
μημα τής διατάξεως περί ύποβολής είς τέλος χαρτοσήμου 
τών περί αύξήσεως τών εταιρικών κεφαλαίων πράξεων τών 
άνωνύμων έταιριών, μεταβαίνομεν ήδη είς τήν έξέτασιν 
τοΰ έν άρχή τής παρούσης άναφερομένου ζητήματος 
Κατά τδ άρθρον 3 τοΰ Υ1ΊΔ' άπό 3 ’Ιουλίου 1873 νόμου 
περί χαρτοσήμου « έγγραφα ύποκείμενα είς χαρτόσημον 
άξίας θεωροΰνται καί αί πράξεις τών οίωνδήποτε είδους 
άνωνύμων έταιριών περί αύξήσεως τοΰ εταιρικού αύτών 
κεφαλαίου δι'έκδόσεως νέων μετοχών ή δι'ομολογιών,» 
κατά δέ τό άρθρον 4, «... είς τήν επιβολήν τοΰ τέλους 
τοΰ χαρτοσήμου έπί τών μετοχών λαμβάνεται ώς βά- 
σις τό δλον τής μετοχής, άδιαφόρως άν κατεβλήθη ή όχι 
είς τό ταμεϊον τής έταιρίας ή είναι πληρωτέα ολόκληρος 
ή τμηματικώς.»

’Ακολουθών τις τήν γραμματικήν του νόμου ερμηνείαν, 
δέν δύναται έκ τής έκφράσεως αύτοΰ : «δι’έκδόσεως νέων 
μετοχών ή δι'ομολογιών» βασίμως νά συναγάγη, ότι δέν 
πρόκειται περί ομολογιών, ών ή άνώνυμος εταιρία είναι 
έκδοτης, άλλά περί ομολογιών, ών αύτη είναι κομιστής. 
Γιγνομένου δέ δεκτοΰ ότι ό νόμος εννοεί ομολογίας, ών 
εκδότης είναι ή άνώνυμος εταιρία, δύναται νά θεωρηθή, 
οτι δι'αύτών αύξάνει τό έταιρικόν κεφάλαιον, διότι οί τρα- 
πεζίται καί αί τραπεζιτικαί έταιρίαι διά τής κυκλοφορίας 
καί τή; οιαπραγματεύσεως τών γραμματίων των καί τών 
ομολογιών των, αύξάνουσι τά κυκλοφοροΰντα κεφάλαιά 
των, τούλάχιστον κατά τόν κ. Macleod, δστις πραγμα
τεύεται τό αντικείμενου τοΰτο έν τώ συγγράμμάτι αύτοΰ 
«.The Principles of Economical Philosophy» ώς έξής :

« Τΐοη τά χρήματα άποβαίνουσι παραγωγικόν κεφά- 



358 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ. 359

λαιον, μεταχειριζόμενα είς άγοράν πραγμάτων προς πώ- 
λησίν έπι κέρδει. Καί έάν τις δύναται ν'άγοράση πράγματα 
διά μέσου τής πίστεώς του τούτές-ι έάν δύναται νά άγοράση 
αύτά,δίδων τήν ύπόσχεσίν του τοϋ νάπληρώση εις μέλλοντα 
χρόνον, οΰτω δέ πράττων, πωλεΐ τά πράγματα έπί τιμή- 
ματι άνωτέρω ζαί ούτως έχει κέρδος τι μετά τήν πληρω
μήν καί τήν έκ τοϋ χρέους απαλλαγήν του, είναι πρόδη
λον, ότι ή πίστις του υπήρξε κεφάλαιον δι'αύτόν ζατά 
τήν αύτήν ακριβώς διεύΟυνσιν, ζαθ'ήν ήθελον είσθαι καί τά 
χρήματα.

»Άς λάβωμεν έν λίαν άπλοϋν παράδειγμα. Ύποτεθεί- 
σθω, οτι ράπτης τις πρόκειται νά ζατασκευάση ενδύματα 
διά πελάτην του, πληρόνει δέ καθ'ύπόθεσιν λίρας 10 είς 
μετρητά τω έμπόρω, ζαί, άφοϋ ζατασκευάση τά ένδύματα, 
πωλεΐ αύτά διά λίρ. 15. Έν τοιαύτη περιπτώσει μετεχει- 
ρίσθη τά χρήματά του ώς κεφάλαιον. Είχε λίρας 10 έν τή 
άρχή τής έπιχειρίσεως καί λίρας 15 μετά τό πέρας αύ
τής, επομένως έζέρδισε λίρας 5. Ύποτεθείσθω νϋν, ότι ό 
ράπτης δέν είχε χρήματα διά ν'άγοράση τό ύλιζόν, τότε 
δέ, έάν δέν δύναται ν’άγοράση αύτό έπί πιστώσει, δέν 
δύναται νά ζατασκευάση τά ένδύματα καί δέν δύναται νά 
έχη κέρδος τι.

»Άλλ’ύποτεθείσθω, ότι ό έμπορος τοΰ ύλικοΰ, πεποι- 
Οώς είς τήν τιμιότητα καί ικανότητα τοϋ ράπτου τοΰ νά 
πληρώση, πωλεΐ α,τω τό υλικόν έπί τή υποσχέσει του τοΰ 
νά πληρώση μετά τρεις μήνας άπό τοϋ χρόνου τούτου. 
'Επειδή ή πληρωμή άναβάλλεται ζαί ζατά συνέπειαν ύπάρ- 
χει κίνδυνος ζημίας, θέλει, λόγω τής μή ύπάρξεως άσφα
λείας, επιβαρύνει τον ράπτην διά τιμήματος άνωτέρου τών 
πωλήσεων τοΐς μετρητοϊς. ΎποτεΘείσθω, ότι πωλεΐ τό 
ύλιζόν, λαμβάνων τήν ομολογίαν τοϋ ράπτου τοΰ νά πλη
ρώση λίρ. 1 1 μετά τρεις μήνας. Νυν τοϋτο είναι έπίσης 
πώλησις ώς εί τό τίμημα έπληρόνετο τοϊς μετρητοϊς. Ή 
κυριότης τοϋ ύλικοΰ μετεβιβάσθη είς τόν ράπτην, έκεϊνο 

οέ όπερ ό έμπορος έλαβεν είς ανταλλαγήν συνίσταται είς 
τό δικαίωμα ή τήν ιδιοκτησίαν τοϋ άποκτήσαι 
λίρ. 11 μετά τρεις μήνας άπό τής χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α ς, ή 
ιδιοκτησία δα 5 τη καλείται πίστωσις ή χρέος.

»Ό ράπτης άγοράσας τό ύλικόν διά τής δημιουργίας 
ένός χρέους έναντίον έαυτοϋ λίρ. 11, πληρωτέου είς προ
θεσμίαν τριών μηνών, πωλεΐ τά ένδύματα καί πληρόνεται 
λίρας 15 ύπό τοϋ πελάτου του. Κατά τήν λήξιν τών τριών 
μηνών πληρόνει λίρας 1 I έξ αύτών είς τόν έμπορον τοϋ 
ύλικοΰ, καί έχει επομένως ύπόλοιπον δι'έαυτόν κέρδος έκ 
λιρών 4. Διά μέν τής έπιχειρίσεως τοϊς μετρητοϊς ό ρά
πτης είναι έν τέλει [δελτίων πατά λίρας 5, διά δέ τής 
έπιχειρίσεως έπί πιστώσει είναι βελτίων ζατά λίρ. 4. Είναι 
βέβαιον, ότι δέν έκαμε τόσα κέρδη διά τής πιστώσεως» 
όσα καί διά τών μετρητών, άλλ'έν τούτοις άπέζτησε κέρ
δος διά τής πίστεώς του, όπερ δέν ήθελεν αποκτήσει άνευ 
αύτής. Επομένως συμφώνως προς τόν ορισμόν, ή πίστις 
του ύπήρξε κεφάλαιον δι’αύτόν καί παρήγαγεν ακριβώς 
τήν αύτήν κυκλοφορίαν τών προϊόντων, καί εθεσεν είς 
ένέργειαν τήν αύτήν ποσότητα εργασίας, όπερ καί τά με
τρητά ήθελον πράξει. Κατά συνέπειαν λέγομεν, ότι ή 
πίστις είναι παραγωγικόν κεφάλαιον κατά τήν αύτήν διεύ- 
θυνσιν καί κατά τήν αύτήν έννοιαν, καθ'άς είναι καί τά 
μετρητά. Τό λίαν άπλοϋν παράδειγμα τοϋτο άρζεϊ νά 
παραστήση τό δόγμα, καθ'δ ή πίστις είναι κεφάλαιον, 
όπερ πεισμόνως ήρνήθησάν τινες κατά τά τελευταία έτη.»

Προκειμένου μάλιστα περί τραπεζιτών ζαί τραπεζών, 
ή πίστις αύτών, ήτοι τά χρεόγραφά των άποτελοΰσι τό 
σπουδαιότερον τών κυκλοφορούντων κεφαλαίων των καί 
ταϋτα δίδουσιν είς άντάλλαγμα έν ταΐς ληύοδοσίαις των. 
Κατά τόν αύτον συγγραφέα “ Elements of Banking ” « έζ 
τών έξ τρόπων τής ανταλλαγής έν ταΐς ποιζιλίαις αύτών, 
αί έργασίαι αύτών (δηλαδή τών τραπεζών) συνίστανται 
είς δύο μόνον, αϊτινες συμπεριλαμβάνονται είς τά τελευταία
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δύο είδη,τά άνωτέρω άριΟμούμενα. Συνίστανται οέ αύται είς 
τήν ανταλλαγήν 1) χρημάτων αντί δικαιωμάτων αγωγή;, 
ή πίστεως, ή χρέους καί 2) ενός δικαιώματος αγωγής 
άντί έτέρου δικαιώματος αγωγής ή ένός είδους πίστεως 
ή χρέους άντί έτέρου είδους πίστεως ή χρέους. » Ίΐτοι αί 
τραπεζικοί εργασία- συνίστανται είς τήν ύπό τών τραπε
ζών εκοοσιν καί κυκλοφορίαν τραπεζικών γραμματίων καί 
ομολογιών, άνταλλασσομένων διά χρημάτων καί άλλων 
χρεωγράφων ήτοι συναλλαγματικών,' ομολογιών οφειλε
τών κλπ.

('τι οε οιά τής κυκλοφορίας τών τραπεζικών γραμμα
τίων αυςάνει τό κυκλοφορούν κεφάλαιον τών τραπεζών 
οεν ουναταίτις ν’άμφισβητήση, όπως έν έτέρα διατριβή 
επι τής καταστάσεως τής Εθνικής Τραπέζης άνεπτύξαΐ 
μεν. Αλλ άφοΰ τά κυκλοφορούντο γραμμάτια τών τρα
πεζών αύξάνουσι τά κεφάλαια αύτών, έπίσης αύξάνουσιν 
αυτό και τά λοιπά κυκλοφορούντο χρεόγραφά των, ήτοι 
αι ομολογία-, των διά τάς παρ’αύταΐς ατόκους καί εντόκους 
καταθέσεις, καί αύταί έτι αί συναλλαγματικοί των, διότι ή 
διαφορά μεταξύ τών πρώτων καί τών δευτέρων δέν έχει 
σχεσιν τινά ώς προς τό ποοκείμενον ζήτημα.

Πρός τούτοις αι πράςεις τών άνωνύμων έταιριών περί 
εκδοσεως ομολογιών, πληρωτέων τώ κομιστή, αιτινες ού- 
δολως διαφέρουσι τών μετοχικών τίτλων, ώς πρός τήν 
ευκολίαν τής κυκλοφορίας των, πληροΰσι δύο ούσιώδεις 
του νομού ορούς, ήτοι πρώτον τόν τής αύξήσεως τών κε
φαλαίων και δεύτερον τον τής ανάγκης τοΰ νά προηγηθή 
ή κυβερνητική έγκρισις πρός έκδοσ-.ν αύτών, διότι ή’ εκ*-  
δοσις και κυκλοφορία χρεωγράφων πληρωτέων τώ κο
μιστής τοκοφόρων ή μή, δεν άνήκει είς τάς συνήθεις 
τραπεζικά; έργασίας.

Εάν έπι παραδείγματι ή 'Εταιρία τών Μεταλλουργείων 
του Λαυρίου, μή έπαρκούντων τών είσπραχθέντων έκ τών 
μετοχών χρημάτων διά τήν έξακολούθησιν ή τήν άνάπτυ- 

ξιν τών έργασιών της, άπεφάσιζε πρός πορισμόν νέων κε
φαλαίων, άντί νέων μετοχών νά έκδώση ομολογίας πλη
ρωτέας τώ κομιστή έπί τόκω καί χρεωλυσίω, είτε διά νά 
μή συμμερισθώσιν οί ομολογιούχοι τών έκ τής έπιχειρί- 
σεως κερδών, ύποτιθεμένων άνωτέρων τοΰ πληρωθησομένου 
τόκου, είτε διότι τό μέρισμα τών μετοχών δέν ήθελε φθά- 
σει τόν όρον τοΰ άπαιτουμένου πρός επιτυχίαν τοΰ δα
νείου τόκου, ήθέλομεν καϊ τότε είπεΐ, οτι ή πράξις αύτη 
τών μεταλλουργείων τοϋ Λαυρίου πρός αυξησιν τών κε
φαλαίων των, ήτις Οά έ'χρηζε τής κυβερνητικής έγκρί
σεως, δέν ήθελεν ύποβληθή είς τό ειδικόν τούτο τού χαρ
τοσήμου τέλος ·, Τό αύτό δύναται νά ρηθή καί περί 
σιδηροδρομικής τίνος έταιρίας, ήτις ήθελεν έκδώσει ανω
νύμους ομολογίας πρός συγκέντρωσιν χρημάτων διά τήν 
έπέκτασιν τών γραμμών της. Τό αύτό δέ ρητέον καϊ διά 
τήν ‘Εθνικήν Τράπεζαν έν τή προκειμένη περιπτώσει.

Έκ τών άνωτέρω έκτεθέντων προκύπτουσι, 1) ότι δέν 
είναι ορθή ή τούλάχιστον είναι άμφισβητήσιμος ή γνώμη, 
καθ’ήν ή ‘Εθνική Τράπεζα δέν ηύξησε τά κεφάλαιά της 
διά τής κυκλοφορίας τών είς τον κομιστήν πληρωτέων 
ομολογιών του συνομολογηθέντος δανείου, άς άντήλλα- 
ξεν άντί μετρητών κλπ. διαθετέων έπί κέρδει, όπως καί 
τά έκ τών μετοχών συγκεντρωθέντα χρήματα, καί 2) ότι 
πολύ πιθανόν ό νόμος διά τής έκφράσεως του «περί αύ
ξήσεως τοΰ εταιρικού αυτών κεφαλαίου δ-.'έκδόσεως ομο
λογιών» ν’άφορα. άζριβώς είς τήν προκειμένην περίπτωσιν 
τής έζδόσεως ομολογιών πληρωτέων τώ κομιστή καί 
ούχί τήν τής μή καταθέσεως ολοκλήρου τής άξίας τής 
μετοχής, ώς ΰπό άλλων ύπελήφθη.

Έξ έτέρου όμως, πρώτον μέν υπό τόν όρον «έταιρικόν 
κεφάλαιον» έν γένει εννοείται τό ύπόλοιπον μετά τήν έζ 
τοΰ ένεργητικοΰ περιουσίας τίνος άφαίρεσιν τοϋ παθητικού 
ήτοι τών χρεών. Καί έν τή προκειμένη περιπτώσει ό Γαλ
λικός νόμος τής 28ης Φεβρουάριου 1872 άπέφυγε πάντα 
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σκόπελον, έζφραζόμενος έν άρθρω I άριθ. 1 όπως και 
άνωτέρω έμνημονεύσαμεν, ώς έξής : «αί πράξεις τής συ
στάσεως ζαι παρατάσεως τής διάρκειας τών έταιριών κλπ. 
έπί τώ ό λ ι κ ώ π ο σ ω τών συνεισφορών κινητών ή 
ακινήτων μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ παθητικού.» 
Δεύτερον δέ ή ’Εθνική Τράπεζα λόγω τής αύξήσεως τών 
κεφαλαίων της διά τής κυζλοφορίας τών είς τόν κομι
στήν πληρωτέων γραμματίων της, καθώς καί ή Ίονιζή, 
αυται οέ καί αί λοιπαί τράπεζαι λόγω τής αύξήσεως τών 
κεφαλαίων των διά τών συναλλαγματικών, άς έζδίδουσι 
ζαί κυζλοφοροΰσι,ζαί τών ομολογιών τών παρ'αύταΐς άτο
κων ζαί εντόκων καταθέσεων, δεν ύποβάλλονται είς τό 
ειδικόν τοϋτο τέλος τοΰ χαρτοσήμου, περί ού προβλέπει 
τό 3 αρθρον του ΪΠΔ' νόμου· άπηλλαγμένον μάλιστα 
αύτών είναι ύπό τήν έννοιαν τοΰ ήμετέρου νόμου, ζυρω- 
Οεϊσαν ζαί ύπό τής μέχρι τοΰδε πρακτικής, ζαί αύτό τό 
άποθεματικόν κεφάλαιον, τό έκ τών κερδών άφαιρούμενον 
ζαί άναμφισβητήτως αύξάνον τό εταιρικόν κεφάλαιον, 
διά τον λόγον ίσως τής αύξομειώσεως, ήν δυνατόν νά 
υφίσταται ώς έκ τοΰ προορισμού του.

Έν τώ μέσω τής αμφιβολίας ώς έζ τής φαινομένης 
άντιφάσεως είς τήν έζφρασ'.ν τοΰ νόμου « αύξησις τοΰ 
εταιρικού κεφαλαίου δι’έζδόσεως ομολογιών,» καί είς τήν 
άμφισβήτησιν τής βάσεως τής φορολογίας ταύτης άφο- 
ρώντες, συμπεραίνομεν, ότι ή έκτεθεΐσα πράξις τής Εθνι
κής Τραπέζης, έν ή άπεφάσισε νά δανεισθή τά GO έζατομ- 
μύρια, δεν ύπόζειται είς τέλος χαρτοσήμου, χωρίς νά άρ- 
νηθώμεν συνάμα οτι ύπάρχουσι σπουδαίοι λόγοι καί ύπέρ 
τής αντιθέτου λύσεως.

X Γ. ΦΛΩΡΟΧ.

ΓΙΛΑΙΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΑΑΙΟΥ 
ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.

Ή μεταξύ έργασίας καί κεφαλαίου πάλη ύπήρξε πάν
τοτε τό νέφος τό άπειλήσαν τήν εύδίαν, ήν ή έμποριζή 
ζαί ή βιομηχανική ζωή ζανονιζώς λειτουργούσα', παρή
γαγον. Κατά κανόνα σχεδόν άπαράβατον, τήν έν τή βιο
μηχανία καί τώ έμπορίω άνθηράν θέσιν έτεινε πάντοτε να 
μαράνη ή πυκνή τού νέφους τούτου σκιά, έν ω χρόνω ή 
άποκατάστασις τής πίστεως ζαί τά ρεύματα τής ζητήσεως 
καί τής προσφοράς, άρμονιζώς λειτουργοΰντα, ύπέσχοντο 
εύρύτερα άποτελέσματα. Τοιουτοτρόπως καί τήν πρό τίνος, 
κατόπιν μακράς καχεξίας, άναφανεϊσαν έν Αγγλία εμπο
ρικήν καί βιομηχανικήν εύδίαν, συνοδεύουσι συνεχείς σχε
δόν συγκρούσεις κεφαλαιούχων ζαί έργατών, άμφισβη- 
τούντων τόν τρόπον τής διανομής τών έζ τής κοινής 
φιλοπονίας παραγομένων κερδών.

Αί ζατά τά τελευταία έτη έπελθούσαι μεταβολαί έν ταΐς 
σχέσεσι τοΰ κεφαλαίου προς τήν έργασίαν άποτελούσι 
μίαν τών μάλλον περιέργων άμα καί διδακτικών σελίδων 
τών κοινωνικών χρονικών τής Αγγλίας. Ζώσα έτι υπάρ
χει ή μνήμη τών κατά τών Ενώσεων νόμων, ζαθ'οΰς ή 
συνάντησις έπί τό αύτό έργατών πρός έπίτευξιν ύψώσεως 
τοΰ μισθώματος ύπέρ τεθειμένου τι οριον έχαρακτηρίζετο 
ώς κακούργημα. Τώ 182-1 αί Βουλαί κατήργησαν τούς 
διαφόρους απαγορευτικούς τών ’Εργατικών 'Ενώσεων νό
μους, οΐτινες εϊχον ψηφισθή μεταξύ τής βασιλείας τού 
Έδουάρδου Γ' ζαί τής τού Γεωργίου Γ'. "Εζτοτε αι Ενώ
σεις, δύναται τις εϊπεϊν, έδήλωσαν άπροζαλύπτως τό πρό
γραμμά των, όπερ άντεστρατεύετο σπουδαίως ζατά τών 
συμφερόντων τού κεφαλαίου.
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Ί ό πρόγραμμα τούτο περιεΐχεν, ύπό γενικήν έποψιν,τρία 
σημεία κύρια, τήν άντίστασιν δηλαδή κατά πάσης έλατ- 
τώσεως τών μισθών — τήν έςασφάλισιν τής ύψώσεως αύ
τών όπόταν τοιαύτη ήτο πιθανόν νά έπιτευχθή— καί τόν 
προσηλυτισμόν έταίρων είτε διά τής πειΟοΰς ή διά κατα
ναγκασμού, άναλόγως τών περιστάσεων. Τά πρός έπί- 
τευςιν οιουοηποτε τών τριών τούτων σκοπών μέσα τών 
Ενωτικών προεκάλεσαν έκάστοτε γενικόν μίσος καί άγα- 
νάζτησιν. Αί έν Νοττιγζάμη δηώσεις, αί φθοραί τής ιδιο
κτησίας τών μή άνηκόντων είς τήν Ένωσιν έν Σεφίλδη 
καί παντός είδους αγριότητες συμβάσαι έν Μαγκεστρία 
παριστώσι τήν αίσχίστην τοϋ συστήματος όψιν. Ύπήρχεν 
όμως καί άλλη, τήν όποιαν ούδείς λογικώς σζεπτόμενος 
δύναται ν’άποκρούση. Κατ'αύτήν δι'εύθέωυ καί ειλικρινών 
μέσων ούχί σπανίως έπεδιώκετο ή είς τήν ύψίστην τιμήν 
πώλησις τοΰ δικαιώματος, όπερ έχει έκαστος έπί τής έρ
γασίας του καί τό όποιον, κατά τόν Άδάμ ΣμίΟ, είναι τό 
ιερωτατον ζαί τό μάλλον άπαραβίαστον, καθόσον έζπροσω- 
πεί τήν άρχικήν βάσιν πάσης ιδιοκτησίας. Άτυχώς όμως 
ούτε οι κεφαλαιούχοι ούτε οί έργάται ήσαν οσον έπρεπε 
Λογικοί καθ’όλας τάς περιστάσεις. Έν πάση διαφωνία ή 
χρήσις μέσων βίαιων έθεωρεϊτο ώς καταφύγιου άναπό- 
φευζτον. ’Απεργία άφ’ένός καί άποπομπή τών έργατών 
ες α/.Λου ησαν τα μονά έν χρησει όπλα, άτινα μακράν 
τοΰ νά ζαθορισωσι τήν διαφοράν, ούδέ πότερος τών οια- 
φωνούντων έμελλε ν’άνθέςη περισσότερον έν τω άγώνι 
ήδύναντο νά προδηλώσωσιν.

Εις τό σημεΐον αύτό εΐχον περιέλΟει τά πράγματα, ότε 
τή πρωτοβουλία έμπειρων άνδρών έΟεωρήθη απαραίτητος 
ή καταφυγή είς τό διαλλακτικόν σύστημα τής διαιτη
σίας, μετά δισταγμού τό πρώτον καί άβεβαιότητος. Κατ’άρ- 
χάς τό σύστημα τής διαιτησίας συνίστατο άπλώς είς 
συνάντησιν έπί τό αύτό τής ζητήσεως καί τής προσφοράς 
έργασίας, εκπροσωπούμενων τούτων ύπ'άριΟμοΰτίνος έργα-
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τών καί ισαρίθμου διεάδος κεφαλαιούχων, έντολοδόχων άμ
φοτέρων τών έχουσών συμφέρον μερίδων καί έργαζομενων 
υπέρ τών έπωφελεστέρων όρων, ούς έζάτεροι ήδύναντο νά 
έπιτύχωσι χάριν τών πελατών των.

Προϊόντος τού χρόνου ζαί τής πείρας συντρεχούσης, 
τό σύστημα τούτο έλαβεν έπιστημονιζώτερόν τινα τύπον 
ζαί διεξήγετο κατά διαγεγραμμένους ορισμούς και κανό
νας έννόμους. Έγίγνετο δηλαδή τακτική καί ευκρινής έζ- 
Οεσις παρά τών κεφαλαιούχων περί τής συγχρόνου Οέσεως 
τού έμπορίου, έδίοετο δέ δ-.αβεβαίωσις ισχυρά περί τών 
ύποβαλλομέυων τιμών, καθ’άς ώρισμέναι πωλήσεις διε- 
ξήχθησαν. Τάς διαβεβαιώσεις ταύτας τών κεφαλαιούχων 
οί έργάται έζαλοΰντο ν'άμφισβητήσωσιυ, άν ήδύναντο, έν 
εναντία δε περιπτώσει έδιδον ή έςήτουν διασαφήσεις εύ- 
ρυτέρας χάριν τού ίδιου συμφέροντος. Κατά τόν τύπον 
τοΰτον ή ιδιοκτησία ύπήρςευ έμφανώς επιτυχής εις δύο 
κλάδους τής βιομηχανίας έζ τών εύρυτάτων, τον σίδηρον 
δηλαδή καί τούς άνθρακας έν τη Βορείω 'Αγγλία. Ε’.χεν 
όμως έτι ίζανα τρωτά σημεία καί άπό καιρού είς καιρόν 
έφαίνετο ήκιστα συν τελεστική, έυ περιστάσεσι, καθ'άς τό 
εναντίον προσεδοκάτο. Εκτός τούτου ητο οαπανηρα, κο
πιώδης καί αβέβαια, καθόσον πολλάκις τό άποτέλεσμα 
έςηρτατο έκ τής σφαλερας ζαί άπειρου κρίσεως τού έπι- 
διαιτητοΰ. Προσέτι έφερε χαρακτήρα δλως άδέσμευτου 
καί άοινεν έζάτερον τών συμβαλλομένων είς τήν οιάΟεσίν 
του ν'άρνηθή τήυ έκτέλεσιυ έναντίας τυχόυ άποφάσεως 
τώυ διαιτητών, χωρίς ύποχρεωσεως είς πληρωμήν ρήτρας 
τινός διά κακήν πίστιν ή άνάλογον τυχόυ δυστροπίαν. 
Έπανειλημμέυως έγένετο ώς έκ τούτου λόγος έν ταΐς 
Βουλαϊς, όπως δοΟή περισσότερα τις αυθεντία είς τάς έπί 
τοΰ ζητήματος τούτου αποφάσεις τών διαιτητών τά δύο 
δμως μέχρι τούδε ύποβληθέντα νομοσχέδια δεν κατορθώθη 
μέχρι σήμερον νά ψηφισΟώσι.

Κατά τήν γνώμην τών εμπειρότερων ή μόνη ασφαλής 



ΠΑΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ. 367366 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

θεραπεία τών έζτεθέντων δεινών, ώς έζ. τοϋ μεταξύ έργα
σίας καί κεφαλαίου ά·?ταγωνισμοΰ, έγκειται έν τή λειτουρ
γία τής έλευθέρας βουλήσεως άμφοτέρων τών μερών. Ύπό 
τοιοΰτο πνεύμα έγένετο απόπειρα πρός σχηματισμόν βιο
μηχανικών συνεταιρισμών, σκοπούντων τήν λύσιν τοΰ προ- 
βλήματος. Άτυχώς όμως ζαί τό μέσον τοϋτο άπέτυχεν 
οίκτρώς. Οί συνεταιρισμοί παρέστησαν ύπό δύο μορφάς. 
Ή οί έργάται έλάμβανον μετοχήν τινα είς τά κέρδη άνευ 
καταβολής τίνος κεφαλαίου ή συνεζέντρουν έν έαυτοϊς ζαί 
τήν ιδιότητα τοΰ κεφαλαιούχου διά καταβολής ολοκλήρου 
τοΰ κεφαλαίου. Άμφότερα τά συστήματα ταΰτα έφηρμό- 
σΟησαν ύπό διαφόρων έταιριών ανθρακωρυχείων έπί τινα 
χρόνον. Τό πρώτον έναυάγησεν, άμα ή απονομή κερδών 
παραγομένων έζ τής ανθήρας τών έργασιών θέσεως διεζόπη 
συνεπεία έμπορικής καχεξίας ζαί ώς έζ τούτου οί έργάται 
ήρνήθησαν τήν παροχήν τών έργασιών των. Τό δέ δεύτε
ρον, ένεκα έλλείψεως ικανών χρηματικών κεφαλαίων — 
διότι τά εργατικά αποταμιεύματα δεν ήσαν βεβαίως έπαρ- 
κή — προσέτι έζ τής μή ύπάρξεώς καλής διευΟύνσεως ζαί 
άνευ διαφωνιών διαχειρίσεως, ώδήγησε συχνότατα είς 
χρεωκοπίαν τούς άναλαβόντας αύτό. Πρός μεγάλην έπο
μένως λύπην παντός επιθυμούντο; τήν ασφαλή άποκατά- 
στασιν αρρήκτων σχέσεων μεταξύ κεφαλαίου καί έργασίας, 
ζαί τό σύστημα τούτο τών συνεταιρισμών έγζατελείφΟη.

ΊΙ διαιτησία έν τούτοις έξαζολουθεΐ έτι ύπάρχουσα έν 
ένεργεία ζαί θεωρούμενη ώς τό μόνον μέσον, ζαί τοι ούχί 
τό τελειότατο·?, πρός αποτροπήν τών δυσαρέστων συγ
κρούσεων. Αί είς τό σύστημα τούτο γενόμεναι πρό μικρού 
μεταβολαί ζαι βελτιώσεις κατόπιν πείρας ασφαλούς ζαί 
μελέτης ώριμου υπόσχονται επιτυχίαν πληρεστέραν έν τώ 
μέλλοντι, άφοϋ προς τούτο θέλει βεβαίως συντελέσει ζαί 
ή συχνοτέρα ήδη χρήσις του. Πρό δέκα περίπου έτών έθεω- 
ρήθη κατάλληλος έν τή σιδηρεμπορία ή εφαρμογή κλί- 
μαζος κινητής, έχούσης ώς βάσιν τήν άναλόγως τών γε- 

νομένων πωλήσεων ρύθμισιν τών έργατιζών μισθών. Τό 
σύστημα τούτο ύπεστηρίχΟη μάλλον έν τή Βορείω "Αγ
γλία, πλήν έξ ένός ή άλλου αιτίου έγκατελείφθη, προ- 
τιμηθείσης έζ νέου τής διαιτησίας. Έν τή σιδηρεμπορία 
όμως ζαί αϋτη ένεργεϊ ζατά τρόπον τοιοϋτον, ώστε φέρει 
τά αύτά αποτελέσματα ώς ζαί ή κινητή ζλίμαξ. ΊΙ κατά 
μέσον όρον δηλ. τιμή τοΰ σιδήρου, ζαθοριζομένη μετ'α
κριβή έξέτασιν τών βιβλίων τών κεφαλαιούχων, ρυθμίςεζ 
έξ αναλογίας τό μίσθωμα τών έργατών.

Μεταξύ τών διαφόρων κλάδων τής γενικής βιομηχανίας 
έν τή άνΟραζεμπορία ή διαιτησία δεν έφηρμόσθη μετ’ίσης 
έπιτυχίας· διό τω 1875 τό σύστημα τής κινητής ζλίμαζος 
είσήχΟη έν Δούραμ άντί τοΰ περισσοτέρας άπαιτοΰντος δια
τυπώσεις συστήματος τής διαιτησίας, διετηρήΟη δέ μεθ" ι
κανής πρακτικής επιτυχίας έπί δύο συνεχή έτη. Κατόπιν 
όμως έκ διαφόρων αφορμών οέν ήδυνήΟη νά εξακολούθηση, 
συνέπεια δε τής διακοπής ύπήρξεν τ, μεγάλη έν Δούραμ 
απεργία τοΰ παρελθόντος έτους. ’Έζτοτε ή κινητή ζλίμαξ 
είσήχθη έζ νέου έν τή άνΟραζεμπορία τοΰ Δούραμ, άνά
λογον δε σύστημα άπεδέςαντο έν τε τή Δουραμίω σιδη- 
ρεμπορία ζαί έν τοίς μεταλλείοις σιδήρου έν Κληβλάνδη. 
Έν τοίς άνω μνημονευΟεΐσι κλάδοις έμπορίου καί βιομη
χανίας τό σύστημα τής κινητής ζλίμαζος ενεργεί άφ" εαυ
τού, καθόσον ό μέσος όρος τών τιμών άνθράζων ζαί σι
δήρου μετά τό τέλος έκάστης τριμηνίας προσδιορίζει τό 
ακριβές εργατικόν μίσθωμα διά τούς προσεχείς τρεις μή
νας. Βάσις τοΰ συστήματος τούτου είναι ή άπλότης· ένερ- 
γει άφ" εαυτού ασφαλώς καί άνεξόδως. "Άμα γενομένη; 
τής συμφωνίας περί τής σχέσεως τού μέσου όρου τών τι
μών πρός τόν μισθόν, πάσα δυσκολία εξομαλύνεται.

Ούτω, δύναται τις νά έλπίση, οτι αί άπεργίαι ζαί αί 
όλέθριαι συνέπεια·, των θέλουσι μετριασΟή, είς τά μέρη 
τούλάχιστον ένθα τά άνω συστήματα εφαρμόζονται· Οά 
ήτο δ’εύχής έργον, αν ταύτα έλάμβανον γενιζώτερον χα- 
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ραχτήρα. Και είναι μέν άναμφίρρηστον, ότι ci κεφαλαιού
χοι πολλάκις αναγκάζονται νά πληρόνωσι μισθούς δυσα
ναλόγους, λαμβανομένης τής τρεχούσης τιμής ώς βάσεως, 
ένω διά προπωλήσεων ποσών μεγάλων εις τιμάς χαμη- 
λοτέρας δέν άπολαύουσιν άναλόγως, ούχ ήττον Οά ήτο 
άδικον ό εργατικός πληθυσμός νά ύφίσταται καί αυτός 
τάς συνέπειας κακών, πολλάκις δ’έξ ανάγκης γιγνομένων 
συμφωνιών τών κεφαλαιούχων. Προϊόντος τοΰ χρόνου τό 
κακόν τούτο διά τούς κεφαλαιούχους θέλει βεβαίως εύρεΐ 
αντισήκωμα έν τή τακτική καί άδιακόπω λειτουργία τών 
σχέσεων τού κεφαλαίου καί τής έργασίας καί έν τή κατ'α
κολουθίαν έτοίμω θέσει τής μέχρι τοΰδε πολλάκις ύστε- 
ρησάσης προσφοράς απέναντι πλεοναζούσης ζητήσεως.

θ. Μ.

Ο ΣΙΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

ΙΙέρυσιν ή καθόλου έν Ευρώπη σιτοπαραγωγή πα- 
ρουσίασεν έλλειμμα έκ 32,000,000 κουάρτερ, άτινα έδέησε 
νά είσαχθώσιν έκ τών άλλων ηπείρων πρός ίκανοποίη- 
σιν τών ευρωπαϊκών άναγκών. Κατά τό τρέχον έτος ή 
αγγλική παραγωγή υπολογίζεται τοσαύτη, ώστε τό έφε- 
τεινόν έλλειμμα τής χώρας δέν θέλει ύπερβή τά 9 έκα
τομμύρια κουάρτερ. ΊΙ Αμερική κατά τό παρελθόν έτος 
έσχε περίσσευμα, οπερ διέθετο ύπέρ τής Εύρώπης, έξ 
22,500,000 κουάρτερ. Τά έφετεινά αμερικανικά περισσεύ
ματα ύπολογίζονται εις 25,000,000· κατ' ακολουθίαν δε 
είς 11,500,000 κουάρτερ ανέρχεται εφέτος τό έν Εύρώπη 
καί 'Αμερική πλέον τοΰ άπαιτουμένου πρός τροφήν ποσόν 
σίτου. Ό μέσος όρος παραγωγής έν τή Μεγάλη Βρεττα- 
νία υπολογίζεται είς 12,100,000, κουάρτερ ή δέ έοετεινή 
εσοδεία είναι περίπου 10 ο [ο z/.iaaw'/ τού μέσου τούτου
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όρου. 'Π ύπέρ τάς άνάγκας τού κόσμου παραγωγή έσεται 
λοιπόν ίση περίπου τή ολική τής Μεγάλης Βρεττανίας 
έφετεινή έσοδεία.

Κατά τάς πληροφορίας τών κκ. Ρήδ καί Πέλ, ή παρα
γωγική δαπάνη τού αμερικανικού σίτου περιλήψει καί τών 
μέχρις ’Αγγλίας κομίστρων ανέρχεται είς 45 σελίνια καί 
9 1/2 πέννας τό κουάρτερ, και τοι οί Αμερικανοί ισχυ
ρίζονται ότι ή δαπάνη είναι έπαισθητώς έλάσσων. 'Όπως 
ποτ’άν ή, εμφανές καθίσταται ότι 11,500,000 κουάρτερ, 
περισσεύοντα και προοριζόμενα νά πλημμυρήσωσι τήν 
αγοράν, θέλουσι σπουδαίως έπιδράσει έπι τών τιμών τοΰ 
σίτου. ΊΙ περυσινή έσοδεία άνήλθεν είς 6,000,000 κουάρ
τερ, εφέτος δέ προϋπολογίζεται είς 10,900,000. Άν βασι- 
σθή τις έπί τιμής 45 σελινίων τό κουάρτερ, παρατηρεί ότι 
τό κέρδος τών "Αγγλων γεωργών έν συγκρίσει πρός τά 
περυσινά εξαγόμενα έσεται 10,025,000 λίραι. Άν όμως, 
ένεκα τής ύπερόγζου έφετεινής προσφοράς, ήτις άφοΰ 
χαλύψη πάσαν ζήτησιν πρόκειται νά καταλίπη τά άνω
τέρω ογκώδη περισσεύματα, ή τιμ,ή τοΰ σίτου έζπέση είς 
30 σελίνια τό κουάρτερ, τότε το γεωργικόν εισόδημα έν 
’Αγγλία θέλει ύπερβή τό περυσινόν μόνον ζατά 2,850,000 
λίρας. Άλλαις λέξεσιν οί γεωργοί, μεθ’όλην τήν εξαί
ρετου έφετεινήν έσοδείαν, θέλουσι ζημιωθή έζ τής σιτοπα
ραγωγής των. Σπουδαίου λοιπόν δι'αύτούς ζήτημα είναι 
άν ή τιμή τού σίτου έζπέση είς σελίνια 30. Καί δέν είναι 
άπίθανον άφοϋ ώς έζ τής εύέλπίόος ιδέας περί τής προ
σεχούς έσοοείας ζαι τοΰ φόβου, οτι τά προσεχή περισσεύ
ματα έσονται πλείω, πάντες θέλουσι σπεύσει νά πωλή- 
σωσιν.

Άλλά, δύναται τις είπείν, οτι οί Αμερικανοί δέν Οέ- 
λουσί ποτέ άποστείλει τόν σίτον των είς Εύρώπην όπως 
ζημιωθώσιν. Ή ιδέα αύτη ήθελεν είσθαι σφαλερά, άφού 
τριάκοντα σελίνια είναι περισσότερα τοΰ μηδενος ή τής 
τιμής, ήν δύνανται νά τύχωσι κρατούντες έν μερική τον 
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ύπέρ τάς άνάγκας των σίτον. 'Επίσης ολίγης σημασίας 
εΐναι ή Ιδέα, δτι πρόκειται ικανής ποσότητος σίτος νά 
χαταναλωΘή εφέτος είς τήν κτηνοτροφίαν ή άλλην βιο
μηχανίαν έν Γαλλία. Κατά τήν αργήν τοΰ παρελθόντος 
έτους απλή πιθανότης, οτι ή παραγωγή έμελλε νά ύπερβή 
τήν ζήτησιν, έπήνεγζε τήν ύποτίμησίν τού σίτου είς 37 
σελίνια καί 7 πέννας τό κουάρτερ. Κραταιοΰται ή πεποί- 
Οησις, ότι αί έζτάσεις γής προς καλλιέργειαν σίτου δύ
νανται οίονεί έπ’άπειρον ν’αύξηΟώσιν. Άν 7,άβη τις ύπ’ό
ψιν τόν άνά χιλιάδας καθ’εβδομάδα άποβιβασμόν είς τούς 
αμερικανικούς λιμένας χειρών προωρισμένων νά έπεκτεί- 
νωσι τήν έν τή άπωτάτη Δύσει καλλιέργειαν τών δημη
τριακών καρπών, ή άνωτέρω έζφρασΟεΐσα ιδέα δεν είναι 
έστερημένη βάσεως.

Οί Αμερικανοί δικαίως Θεωρούνται σήμερον ώς ό πρα
κτικότατος τών Λαών καί δέν είναι αμφιβολία, ότι προϊόν
τος τού χρόνου Θέλουσιν επιτύχει τοιαύτην έλάττωσιν έν 
τή παραγωγική τοϋ σίτου δαπάνη, ώστε νά ύποχρεώσωσι 
τους Άγγλους καί Γάλλους γεωργούς νά παραιτηΘώσι 
τής έν ταΐς χώραις των καλλιέργειας τοϋ σίτου καί νά 
προμηΘεύωυται καθ’ολοκληρίαν τόν άναγκαιοΰντα αύτοΐς 
ές Αμερικής. Τό ύπό λύσιν πρόβλημα είναι περίεργον. 
'Π μόνη έναπολιπομένη έλπίς είς τον Άγγλον σιτοπαρα
γωγόν φαίνεται ύπάρχουσα έν τή άπιΟάνω προσδοκία, ότι 
ούναται έξαιρετιζώς κακή τις πανταχοϋ έσοδεία νά άπο- 
τελέση έξαίρεσιν έν Αγγλία, μεταβαλλόμενη είς έξαιρετι- 
κώς καλήν. Ύπό τόσω όμως αμφιβόλους οιωνούς είναι 
δυνατόν νά εξακολούθηση ό σιτοπαραγωγός τής Αγγλίας 
παράγων σίτον ; Έπί τοϋ παρόντος τό καλλίτερου αύτοϋ 
έργον είναι νά πώληση τόν σίτον του ώς τάχιστα, πριν 
έπελΟη τό αναπόφευκτου άποτέλεσμα τής υπέρογκου σιτο
παραγωγής.

Η. Μ

ΛΝΑΝΕΩΣΙΣ ΤΙΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

Κατά τό 1865 ή Γαλλία, ή Ιταλία, τό Βέ).γιον, ή 
’Ελβετία καί ή 'Ελλάς συνήψαν νομισματικήν σύμβασιν, 
τής όποιας ή προθεσμία έληξε τήν 31 Δεκεμβρίου 1879. 
Πολύ πριν έκπνεύση ό χρόνος τής νομισματικής ταύτης 
ένώσεως μεταξύ τών προμνησΟεισών έπικρατειών, συνήλ
θαν οί αντιπρόσωποι αύτών έν Παρισίοις τήν 5 Νοεμβρίου 
1878 καί παρέτειναν τήν διάρκειαν τής ένώσεως ταύτης 
μέχρι τής 1 Ιανουάριου 1886, προνοήσαντες ότι, έάν έν 
έτος πρό τής ήμέρας ταύτης δέν ζητηΟή ύπό τίνος τών 
συμβληΟεισών έπικρατειών ή διάρρηξις τής συμβάσεως, 
Θέλει ή προθεσμία αύτής παρατείνεσΟαι άπό έτους είς έτος 
αυτοδικαίως, διά σιωπηρας άνανεώσεως μέχρι τής λήξεως 
ένός έτους μετά τήν γενομένην καταγγελίαν.

Έν τούτοις δέν πρόκειται κατά τήν νέαν σύμβασιν περί 
απλής παρατάσεως, διότι έπί τή εύκαιρία ταύτης έγέ- 
νοντο καί αί τροποποιήρεις τάς όποιας έπέβαλλον αί πε
ριστάσεις. Τοιουτοτρόπως κατά τήν 5 Νοεμβρίου 1878 
ύπεγράφη ή κυρία σύμβασις καί αυθημερόν έπηκολούθησεν 
αύτήν ειδική έτέρα συμφωνία· τήν δέ 20 Ιουνίου 1879 
έγένετο πρόσθετος πραξις είς τάς άνωτέρω διεθνείς απο
φάσεις. Τό όλου τών μέτρων τούτων άπεοέγΟη και έκύρωσε 
παρ'ήμΐν τό άπό 18 'Οκτωβρίου Ι879 Β. διάταγμα, κα
τόπιν δ’αύτοϋ ό άπό ΙΟ Άπριλίου 1880 εσχάτως έζοοΟείς 
Ω1Γ νόμος.

"Εχομευ ύπ’όψιν τά ανωτέρω διεθνή κείμενα, κατά τά 
όποια τό Βελγιον, ή Γαλλία, ή Ελλάς, ή Ιταλία καί ή 
Ελβετία έξαζολουΟοϋσι συγκροτούσα·. Ένωσι ν, ώς πρός 
τον τίτλον, τό βάρος, τήν διάμετρον ζαί τήν διατίμησιν 
τών χρυσών καί αργυρών νομισμάτων αύτών. Οί τύποι 
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τών ύπό τά έμβλήματα έκάστης έπικρατείας έζτυπουμένων 
χρυσών νομισμάτων είναι 100 φράγκων, 50 φρ., 20 φρ., 
10 φρ. και 5 φρ. καί προσδιορίζονται ώς πρός μέν τόν 
τίτλον κανονικώς 900 χιλιοστά (ανοχή τίτλου έπί πλέον 
ή έλαττον 1 χιλιοστόν), ώς πρός δε τό βάρος 32,258,00 
γραμμάρια τό ΙΟΟφραγζον, 16,129,03 γραμμάρια τό 
50φρ. (ανοχή βάρους έπι πλέον ή έλαττον κατ'άμφότερα 
τά νομίσματα ταΰτα έν χιλιοστόν), 6,451,61 γραμ. τό 
20φρ., 3,225,80 γραμ. τό ΙΟφρ. (ανοχή βάρους έπί πλέον 
ή έλαττον κατ'άμφότερα τά νομίσματα ταΰτα 2 χιλιοστά) 
και 1,612,90 γραμ. τό 5φρ. (ανοχή βάρους έπί πλέον ή 
έλαττον 3 χιλιοστά). "Οσον αφορά τήν διάμετρον το 100 
φρ.=35 χιλιοστόμετρα, τό 50φρ.=28 χιλιοστόμετρα, τό 
20φρ.=21 χιλιοστόμετρα, τό ΙΟφρ.=19 χιλιοστόμετρα, 
τό 5φρ.=17 χιλιοστόμετρα. — Έν γένει τά ύπό τούς 
προηγούμενους όρους έν οίαδήποτε τών πέντε συμβλη- 
Οεισών έπικρατειών έζτετυπωμένα χρυσά νομίσματα Οέ- 
λουσιν είσθαι δεκτά έν τοις δημοσίοις ταμείοις τών έπιζρα- 
τειών τούτων, ύπό τήν έπιφύλαςιν όμως νά άποκλείωσιν 
αύται τά νομίσματα έζεΐνα, ών τό βάρος ήθελε μειωΟή έζ 
τής τριβής κατά 1/2 τοίς ο!ο πλέον τής ώς άνω όρισΟεί- 
σης ανοχής, ή ών τά έμβλήματα ήθελον έξαφανισΟή.—ΊΙ 
έζτύπωσις τών χρυσών νομισμάτων είναι απεριόριστος, 
έζτός τών δφράγζων, ήτις προσωρινώς αναστέλλεται.

"Οσον άφορα τό άργυροϋν νόμισμα, όπερ είναι έν, καί 
τά αργυρά κέρματα, τό πρώτον μεν είναι όφραγκον, τά 
δεύτερα δέ 2φρ., Ιφρ., 1/2φρ., 1,5φρ. "Ολα Οέλουσιν 
εχει τά έμβλήματα τής δι ήν έζτυποΰνται έπικρατείας, 
ιδιαιτέρως δέ τό μέν όφραγκον τίτλον κανονικώς 900 χι
λιοστά (ανοχή έπί πλέον ή έλαττον 2 χιλιοστά), βάρος 
25 γραμμάρια (ανοχή έπί πλέον ή έλαττον 3 χιλιοστά) 
καί διάμετρον 37 χιλιοστόμετρα, τά δέ άργυρά κέρματα 
έν γένει μέν τίτλον 835 χιλιοστά (ανοχή έπί πλέον ή 
έλαττον 3 χιλιοστά), βάρος δέ τό τών 2 φράγκων 10,00
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γραμ. (ανοχή 5 χιλιοστά) ζαί διάμερον 27 χιλιοστόμετρα, 
τό τοΰ 1 φράγκου 5,000 γραμ. (ανοχή 5 χιλιοστά) καί 
διάμετρον 23 χιλιοστόμετρα, τό τοΰ 1/2 φρ. 2,00 γραμ. 
(ανοχή 7 χιλιοστά) ζαι διάμετρον 18 χιλίοστόμετρα,τό τοΰ 
1/5 φρ. 1,00 γραμ. (άνοχή 10 χιλιοστά) ζαί διάμετρον 16 
χιλιοστόμετρα. Καί τό μέν άργυροϋν νόμισμα, τοΰ όποιου 
ή περαιτέρω έζτύπωσις προσωρινώς άναστέλλεται δύναται 
δέ νά έπαναληφθή έπί τή όμοφώνω συναινέσει άπασών 
τών συμβληΟεισών επικρατειών, είναι δεκτόν έν τοις δη
μοσίοις ταμείοις τών συμβληΟεισών έπικρατειών υπό τήν 
έπιφύλαςιν νά άποκλείωσιν αύται έζεΐνα, ών τό βάρος 
ήθελε μειωΟή έκ τής τριβής ζατά 1 τοϊς ο/ο πλέον τής 
όρισθείσης ανοχής ή ών τά έμβλήματα ήθελον έςαφανι- 
σΟή. Τά δέ άργυρά κέρματα έχουσι νόμιμον κυκλοφορίαν 
μεταξύ τών κατοίκων τής έζτυπωσάσης αύτά έπικρατείας 
μέχρι 50 φράγκων δι'έκάστην πληρωμήν, χωρίς ό περιο
ρισμός ούτος νά έζτείνηται καί πρός τά δημόσια ταμεία 
τής έπικρατείας, τά οποία θέλουσι δέχεσθαι όσα καί άν 
τοϊς δοθώσιν όσον άφορα τάς άλλας έπικρατείας, τά δη
μόσια ταμεία αύτών θέλουσι δέχεσθαι τά άργυρά κέρματα 
τών άλλων μέχρις 100 φράγκων δι’έκάστην πληρωμήν.

ΊΙ περί τών αργυρών κερμάτων περαιτέρω πρόνοια τής 
άνά χεϊρας συμβάσεως έχει ώς έπεται: Δέν δύνανται αί 
άποτελοΰσαι τήν νομισματικήν ένωσιν έπικράτειαι νά Οέ- 
σωσιν είς κυκλοφορίαν άργυρά κέρματα είμή οι’άξίαν άνα- 
λογοΰσαν πρός 6 φράγκα δι'έκαστον τών κατοίκων· τό 
ποσόν τοϋτο, λαμβανομένης ύπ’οψιν τής έν έκάστη έπι- 
ζρατεία γενομένης τελευταίας άπογραφής προσδιορίζεται 
διά τό Βέλγιον είς 33,000,000, διά τήν Γαλλίαν ζαί ’Αλ
γερίαν εις 210,000,000, οιά τήν Ελλάδα είς 10,500,000, 
διά τήν Ιταλίαν είς 170,000,000 καί διά τήν Ελβετίαν 
είς 18,000,000· έν τοϊς ποσοϊς τούτοις συμπεριλαμβά- 
νονται καί αί ποσότητες, άς αί έν λόγω έπικράτειαι έΟη- 
καν μέχρι τοΰδε είς κυκλοφορίαν.
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Έκάστη των άποτελουσώθ τήν Νομισματικήν "Ενωσιν 
επικρατειών ύποχρεοϋται νά άναλαμβάνη παρά τών ιδιω
τών ή τών δημοσίων ταμείων τών ά/.λων επικρατειών τά 
άργυρά κέρματα, άτινα έθηκεν είς κυκλοφορίαν, και νά 
άνταλλάσση αύτά άντί ίσης άξίας κυκλοφορούντων χρυσών 
ή άργυρών νομισμάτων, έκτετυπωμένων κατά τούς όρους 
τής Ένώσεως καϊ ύπό τήν έπιφύλαξιν, ότι τό πρός άνταλ
λαγήν παρουσιαζόμενον ποσόν δέν θέλει ε’ισΟαι έλαττον 
τών JOO φράγκων, παρατεινομένης τής ύποχρεώσεως ταύ
της έπί έν έτος άπό τής ?.ήξεως τής συμβάσεως. Όσον 
άφορδ τήν Ιταλίαν έλήφδη ή πρόνοια ίνα μή δέχωνται 
αί άλλα'. έπικράτειαι τά άργυρδ κέρματα αύτής καϊ άπο- 
σύρωσι τά έκ τούτων έν τή κυκλοφορία ύπάρχοντα (*)  διά 

(*) λ'. Κατά τήν σύγχρονον έπί τοΰ θέματος τούτου συμφωνίαν τών απο- 

τελ.ουσών τήν ΝομισματικήνΈνωσιν επικρατειών 1) ή έκ τής κυκλοφορίας 

άπομάκρυνσις τών ιταλικών νομισμάτων τών 20 εκατοστών, τών 50 εκα

τοστών, τοϋ 1 φράγκου καί τών 2 φράγκων, άτινα ύπάρχουν εν Βελγίω, 

Γαλλίμ, Έλλάδι καί Έλβετίςι, πρέπει νά περαιωθή μέχρι τής 31 Δεκεμ

βρίου 187 9. Άπο τής εποχής ταύτης τά άνωτέρω νομίσματα οέν Οέλου- 

σιν είσθαι δεκτά έν τοΐς δημόσιοι: ταμείοις τών εΐρημένων επικρατειών.

2) Τά εκ τής κυκλοφορίας άποσυρόμενα νομίσματα έν Βελγίω, Έλλάδι 

καί Έλβετίμ θέλουσιν έντός ένός μηνός, μετά τήν εκ τής κυκλοφορίας 

άπομάκρυνσιν αύτών, πχραδοθή είς τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν, ήτις, άνα- 

λαμβάνουσα »ήν ύποχρέωσιν νά συγκέντρωση αύτά, ϊνα τά πχρχδώση 

εις τήν Ιταλίαν, θέλει καταβάλει εις τάς προειρημένας τρεις Κυβερνή

σεις τδ ισότιμον αυτών τοΐς μετρητοΐς, προσθέτουσα καί τά σχετικά 

έςοδα.
3) Ό λογαριασμός τών έν Βελγίω, Γαλλίρι, Έλλάδι καϊΈλβετίμ έςαχθη- 

σομένων τής κυκλοφορίας νομισμάτων θέλει κλεισθή μεταξύ Γαλλίας καί 

•Ιταλίας τήν 31 Ιανουάριου 1880. Έπειδή ή Γαλλική καί Ιταλική Κυ

βέρνησε: ύπελόγισαν τήν ποσότητα τών κατά τάς τέοσαρας έπικρατείας 

κυκλοφορούντων ιταλικών άργυρών κερμάτων είς 1(10 έκατομμύρια φράγ

κων, ών 13 έκατομμύρια έν Βελγίω, Έλλάδι καί Έλβετίρ, 87 δέ έκα

τομμύρια έν Γαλλ’.μ, έν τώ είρημένω λογαριασμώ θέλουσιν έν πρώτοις 

ζαταλογισΟή μέχρι αέν 13 εκατομμυρίων φράγκων, κατ’άνώτατον ορον_ 

τα εκ Βελγίου, Ελλάδος καί Ελβετίας προερχόμενα νομίσματα, μέχρι δέ 

τοϋ ποσοΰ τών 87 εκατομμυρίων φράγκων, κατ'άνώτατον δρον, τά έν 

Γαλλία άποσυρόμενα τής κυκλοφορίας τοιαϋτα. Μετά ταΰτα δέ ίδιαιτέ-

τό τέλος τής διευχολύνσεως τής Ιταλίας εις τό μέτρον νά 
άποσύρη τής κυκλοφορίας τά έλάσσονος τών 5 φράγκων

ρως, θέλει καταλογισθη τό τυχόν ύπερβάλλον τών άνωτέρω ποσών. ΊΙ 

εΐρημένη ποσότης τών 100 έκατομμυρίων καί τό τυχόν ύπερβάλλον, 

κατά τήν προηγουμένην παράγραφον, θέλει λογισθή είς χρέωσιν τής ’Ιτα

λικής Κυβερνήσεως κατ’ ανοικτόν λογαριασμόν καί έπι έτησϊω τόκω 3 

τοΐς σ]0, πληρωτέο» τοΐς μετρητοΐς, άφ'ής ήμέρας τά έκ τής κυκλοφορίας 

άποσυρόμενα νομίσματα θέλουν παυσει νά είναι δεκτά κατά τάς τέσσα- 

ρας έπικρατείας.

4) ΊΙ Γαλλική Κυβέρνησις θέλει διαβιβάσει είς τήν Ιταλικήν, εις ίσα 

μέρη τών Γαλλικών συνόρων ύποδείξη αύτη, ή έν Σιδιταοεκία, τά συγ- 

κεντρωθησόμενα κατά τά προηγούμενα άρθρα νομίσματα. Τά έκ τοϋ 

Βελγίου, τής 'Ελλάδος καί τής Ελβετίας προερχόμενα νομίσματα θέλουν 

συμπεριληφθή εις τάς άποστολάς ταύτας μέχρι τοϋ ποσοΰ 13 έκατομμυ

ρίων, ώς καί τά έζ Γαλλίας προερχόμενα μέχρι του ποσοΰ 87 εκατομ

μυρίων.

5) ΊΙ ύπό τής Ιταλικής Κυβερνήσεως πληρωμή τοϋ ισοτίμου τών παρα 

δοθησομένων αύτή νομισμάτων μέχρι τοϋ ποσοΰ τών 100 εκατομμυρίων 

άτινα θέλουσιν άποτελέσει τό πρώτον μέρος τοΰ ζατά άρθρον 3 λογαρια

σμού, θέλει γίνει έν Παρισίοις, είτε εις χρυσόν, εϊτε είς άργυρα πεντά- 

φραγκα, είτε είς συναλλάγματα έπί Παρισίων, είτε είς Ιταλικά έντοκα 

γραμμάτια, πληρωτέα έν Παρισίοις κατά τούς επομένους ορούς :

Ιον Έπί τή παραδόσει

Νομίσματα προερχόμενα έζ τοΰ Βελγίου, τής 'Ελλάδος καί τής Έλβε- 

,τια<...................................;................. ,........................... 13,001',000 1 3ο.οοο,οοο
Νομίσματα προερχόμενα εκ Γαλλίας..................... 17,000,000 1 2 3

2ον Έντός τοϋ έτους 1881

• · 1882

■ » . 1883

23,300,000

23,300,000

23,400,000

Έν ολω............................... 100,000,000
ΊΙ 'Ιταλική Κυβέρνησις έπιφυλλάσσετχι άλ.λως τό δικαίωμα νά προ- 

ζαταβάλη ολόκληρον τό άνωτέρω ποσόν.

(ί) Έάν τά έςαχθησόμενα τής κυκλοφορίας νομίσματα ύπερβώσι τά ποσά 

τών 13 καί 87 έκατομμυρίων, περί ών γίνεται λόγος έν τοΐς άρθροις 3 

ζαί 4, τά άποτελοϋντα τό ύπερβάλλον νομίσματα θέλουσι τεθή είς τήν 

διάθεσιν τής Ιταλικής Κυβερνήσεως, ήτις θέλει πληρώσει τό ισότιμον 

αυτών τοΐς μετρητοΐς, άμα τή παραλαβή. Εννοείται όμως, οτι ή παρά- 

δοσις ζαί ή πληρωμή τοΰ ισοτίμου θέλουσιν ένεργηθή, τό ^ραδυτερον, 

έντός τής κατά τό άρθρον 5 τελευταίας προθεσμίας· Καθ’ήν δέ περίπτω. 

σιν, τούναντίον τό ολικόν ποσόν τών έςαχ.θησομένων τής κυκλοφορίας νο- 
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χαρτονομίσματά της· μετά τήυ παΰσιυ όμως τής άυαγ- 
καστιχής ταύτης κυκλοφορίας έυ ’Ιταλία θέλουσιν εισθαι 

μισμάτων δέν ήθελε φθάσει τά 100 έκατομμύρια, ή κατά τήν πληρωμήν 

τοϋ ισοτίμου ανάλογος μείωσις γενήσεται ζατά τήν τελευταίαν τών εί- 

οικώς ανωτέρω βριζόμενων δόσεων.

7) ΊΙ ’Ιταλική Κυβέρνησις ύποχρεοΰται, συμφώνως τή ζατά τήν 1 πα- 

γραφον τοϋ άρθρου 8 τής ύπό σημερινήν χρονολογίαν συνομολογηθείση ς 

νομισματικής συμβάσεως δηλώσει αυτής, ν’άποσύρη τής κυκλοφορίας καί 

εξαφάνιση τό ξίραδύτερον, έντός έξ μηνών, μετά τήν πρός αύτήν παρά- 

οασιν τοϋ όλου ποσοΰ τών αργυρών κερμάτων, περί ών ό λόγος έν άρθρω 

5, άπαντα τά ήττονος άξίας τών ϋ φράγκων χαρτονομίσματα αύτής. 

’Γποχρ'οϋται πρός τούτοις, όπως όριστικώς άποκαταστήση τήν κυκλο

φορίαν μεταλλικόν νομίσματος, νά μή έκδώση «ζ νέου τοιαϋτα χαρτο

νομίσματα. Πρός έκτέλεσιν τοϋ άρθρου 12 τής προειρημένης νομισμα

τικής συμβάσεως ή Ιταλική Κυβέρνησις θέλει ανακοινώσει πρός τάς λοι

πός τής Ένώσεως κυβερνήσεις κατάστασιν τών άποσυρθέντων τής κυ

κλοφορίας καϊ έξαφανισθέντων χαρτονομισμάτων καί τοϋτο έντός 4 

μηνών μετά τό πέρας τών τοιούτων εργασιών.

8) ΊΙ Ιταλική Κυβέρνησις θέλει πληρώσει προσέτι εις τήν Γαλλικήν,άμα 

τή πρώτη ετησίμ δόσει τών έν τώ άρθρω 5 άναφερομένων, τά οϊαϊήποτε 

έξοδα (συμπεριλαμβανομένων καί τών έξόδων τής εϊς τά μεθόρια μετα

φοράς), άτινα ήθελον προελθεί έκ τής έκτελέσεώς τής προκειμένης συμ

φωνίας' άλλά τά έξοδα ταϋτα έν ούδεμία περιπτώσει δύνανται νά ύπερ- 

βώσι τήν ποσότητα τών 250,000 φράγκων,

Β'. Κατά δέ τήν πρόσθετον πρΐξεν τής 20 ’Ιουνίου 1879,1) τά αργυρά 

Ιταλικά κέρματα τά άποσυρθέντα τής κυκλοφορίας έν Βε/.γίω, Γαλλίρι, 

Έλλάδι καί Ελβετία καί συγζεντρωθέντα ύπό τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, 

συμφώνως τώ .άρθρω. 2 τής εϊς τήν. άπό 5 Νοεμβρίου νομισματικήν σύμ- 
βασιν προσηρτημένης συμφωνίας, . θέλουσι τεθή εις τήν οιάθεσιν τήί 

Ιταλικής Κυβερνήσεως. Ό λογαριασμός τών νομισμάτών τούτων θέλει 

ζλεισθή μεταξύ Γαλλίας καί Ιταλίας τήν 3! Ιανουάριου 1880.

2) ΊΙ Γαλλική Κυβέρνησις θέλει μεταβιβάσει τά νομίσματα ταϋτα εις 

τήν Ιταλικήν Κυβέρνησιν, είς ίσα μέρη αύτη ήθελεν υποδείξει έπί τών 

Γαλλικών συνόρων ή είς Ζιβιταβέκιαν. Τά έκ τοϋ Βελγίου, τής Ελλάδος 

καί τής Ελβετίας προεργόμενα νομίσματα, ών τό ποσόν ΰπελογίσθη εϊς 

13 εκατομμύρια, θέλουσι μεταβιβασθή μέχρι συμπληρώσεως τοϋ είρη

μένου ποσοΰ, εντός τών πρώτων δέκα πέντε ημερών τοϋ μηνός Ια

νουάριου 1880*  Τό ύπόλοιπον τών άποσυρθέντων τής κυκλοφορίας νομι

σμάτων κατά τόν μεταςΰ Γαλλίας καί Ιταλίας κλεισθέντα λογαριασμόν 

θέλει μεταβιβασθή έντός τής πρώτης έςαμηνίας τοΰ αύτοϋ έτους 1880.

3) ΊΙ ύπό τής Ιταλικής Κυβερνήσεως πληρωμή τοϋ αντιτίμου τών νυ 

δεκτά τά αργυρά κέρματα αύτής έν τοϊς δημοσίαις τα- 
μείοις τών άλλων έπικρατειών, όπως καί τά τούτων.

μισμάτων, άτινα ήθελον παραδοθή αύτή, γενήσεται είτε εις χρυσόν, είτε 

ιϊς άργυρα πεντόφραγκα, είτε εϊς συναλλαγματα έτι Παρισίων, είτε εϊς 

γραμμάτια τοϋ δημοσίου ταμείου τής Ιταλίας, πληρωτέα έν Παρισίοις 

κατά τάς έπομενας έποχάς: ά) Κατά τό πρώτον Ι&ήμερον τοϋ Ιανουάριου 

1880, θέλει πληρωθή το ποσόν τών 13 έζατομ., άντιπροσωπεϋον τό ισό

τιμον τών έκ τοϋ Βελγίου, τής Ελλάδος καί τής Ελβετίας προερχομένων 

νομισμάτων, β') έντός τοϋ έτους 1880 θέλουσι πληρωθή 1? έκατομ- 

μύρια, γ’) έντός έκάστου τών έτών 1881, 1882 καί 1883 θέλει πλη

ρωθή τό τρίτον τοϋ ποσοΰ τοϋ αντιπροσωπεύοντας τό ύπόλοιπον τών 

άποσυρθέντων νομισμάτων, λογιζομένου έπϊ τοΰ ποσοΰ τούτου ετησίου 

τόκου 3 ο]ο, κατ' άνώτατον ίρον, πληρωτέου τοΐς μετρητοϊς, από τής 

παραεόσίως τών νομισμάτων. ΊΙ 'Ιταλική Κυβέρνησις επιφυλάσσεται, 

άλλως, τό δικαίωμα νά προκαταβάλη τό Σλον ποσόν.

ά) Έν ή περιπτώσει ή 'Ιταλική Κυβέρνησις ήθελε δηλώσει τήν επιθυ

μίαν ν' άναβάλη τήν παραλαβήν νομισμάτων άλλων, πλήν τών 13 έκατομ

μυρίων τών προερχομένων έκ τοΰ Βελγίου,τής Ελλάδος καί τής 'Ελβετίας, 

ή Γαλλική Κυβέρνησις, έπί τή γνωστοποιήσει, ήτις δέον νά γείνη αύτή 

πρό τής 31 Λεκεμβρίου 1879, άναοέχεται νά τά κρατήση έν Σλω ή έν 

μέρει, ί'να έχη αύτά είς πάσαν έποχήν είς τήν οιάθεσιν τη; Ιταλικής 

Κυβερνήσεως, μέχρι τών έν τώ προηγούμενοι άρθρω ώρισμενων πρός 

πληρωμήν τοϋ αντιτίμου αύτών προθεσμιών, καϊ τοϋτο επί τόκω, κατ’α" 

νώτατον όρον, 1 1(2 τοΐς ο]ο, πληρωτέω τοΐς μετρητοϊς, άπό τής 1ης 

Ιανουάριου 1880 μέχρι τής ήμέρας τής παραδόσεως τών νομισμάτων.

5) 'Π πραγματική κυκλοφορία τών τε αργυρών συμπληρωτικών νομι

σμάτων καί τών άξίας κατωτέρας τών 5 φράγκων χαρτονονισμάτων δεν 

ούναται νά ύπερβή τό ποσόν τών β φράγκων κατά κάτοικον, συμφώνως 

πρός τό άρθρον 10 τής συμβάσεως τής 24 'Οκτωβρίου (5 Νοεμβρίου) 

1878. 'Επομένως τα εϊς τήν 'Ιταλικήν Κυβέρνησιν παραδοθησόμενα 

νομίσματα, ζατά τά άρθρα 2 καί 4 τής παρουσης πράξεως, δέν θέλουν 

τεθή εί; κυκλοφορίαν, είμή όπως χρησίμεύσωσι πρός αντικατάστασιν 

γραμματίων άξίας κατωτέρας τών 5 φράγκων, όταν τά γραμμάτια τχΰτα 

νομίμως ζαταργηθώσιν.
1>) ΊΙ Ιταλική Κυβέρνησις θέλει πληρώσει είς τήν Γαλλικήν, κατά τόν 

αύτ'ον χρόνον, ζαΟ'δν καί τό ποσόν τών παραδοθησομένων αύτή νομι

σμάτων, τά οίαςδήποτε φύσεως έξοδα, περιλαμβανόμενης ζαί τής δα

πάνης τής μεταφοράς εί; τά σύνορα, άτινα ήθελον προζχλέσει αϊ ύπό 

τής παρούση; προσθέτου πράξεως προβλεπόμενα·. έργασίαι, καθώς καί xj 

ύπό τών άρθρων 1 ζαί 2 τής συμφωνίας τής προσηρτημένης εί; τήν σύμ- 

βχσίν τής 5 Νοεμβρίου 1878. Τά έξοδα όμως ταϋτα έν ούδεμία περι

ζώσει, δύνανται νά ύπερβώσι τό ποσόν τών 250,000 φράγκων.
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Κατά τήν σύμβασιν, έπί τών έζτυπσυμένων έν ταΐς συμ- 
βληθείσαις έπιχρατείαις χρυσών καί αργυρών νομισμάτων 
θέλει έγχαράττεσθαι ακριβέστατα τό έτος τής έζτυπώσεως 
συμφώνως πρός τήν χρονολογίαν τής έζτυπώσεως αυτών. 
Αί συμβληθεΐσαι κυβερνήσεις Οέλουσιν άναζοινοΐ άλλήλαις 
κατ’έτος τό ποσόν τών έν κυκλοφορία τιθεμένων χρυσών 
καί αργυρών νομισμάτων αυτών, καθώς και πάσας τάς 
περί νομισμάτων διατάξεις ζαί δημόσια έγγραφα. Όφεί- 
λουσιν έπίσης νά είδοποιώσιν άλλήλας περί πάντων τών 
γεγονότων τών ένδιαφερόντων τήν άμοιβαίαν κυκλοφορίαν 
τών χρυσών καί αργυρών αύτών νομισμάτων καί ιδίως 
περί παντός ό,τι ήθελε περιέλθει είς γνώσιν αύτών περί 
παραποιήσεως ή νοθείας τών νομισμάτων αύτών έν χώ
ραις μετεχούσαις ή μή τής Ένώσεως, καί πρό πάντων 
περί τών τρόπων τής παραποιήσεως ή νοθείας, ών έγένετο 
χρήσις, περί τών γενομένων καταδιώξεων καί τών έπενε- 
χθέντων αποτελεσμάτων. Θέλουσι δέ συνενοεΐσθαι περί 
τώυ άπό κοινού ληπτέων μέτρων πρός πρόληψιν τών πα- 
ραποιήσεων καί νοθειών, πρός περιστολήν αύτών όπου 
ήθελον άναφανή, ζαί πρός πρόληψιν αύτών έν τώ μέλ- 
λοντι· θέλουσι προς τούτοις λαμβάνει τά άναγκαΐα μέτρα 
πρός παρεμπόδισιν τής κυκλοφορίας τών παραπεποιημέ- 
νων ή νοθευμένων νομισμάτων.

Τοιουτοτρόπως συνετελέσθη ό νέος κανονισμός τών νο
μισματικών τής Ελλάδος, Γαλλίας, ’Ιταλίας, Βελγίου ζαί 
‘Ελβετίας, άφέθη δέ ή Ούρα ανοικτή καί διά μελλούσας 
άλλων επικρατειών προσχωρήσεις είς τήν έν λόγω Νομι
σματικήν Ένωσιν, όρισθέντος μόνον ότι πάσα τοιαύτη αί- 
τησις πρέπει νά συνοδεύηται μέν ύπό τής αποδοχές τοϋ 
συστήματος τής Ένώσεως νά έγκριθή δέ ομοφώνως ύπό 
τών άποτελουσών ταύτην έπικρατειών. π.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΐΟΝ.

Ό ζατά τήν 3Ιην Αύγουστου έ. έ. ισολογισμός τής 
’Εθνικής Τραπέζης συνοψίζεται ώς έμφαίνεται έν τώ 
Απέναντι πίνακι:

υν
οπ

τικ
ή κ

ατ
άσ

τα
σι

ς τ
ής

 Έ
Ο

νι
ζή

ς Τ
ρα

πέ
ζη

ς.

— © — oc· -?· CO © CO
Ο □C σ* © 4- -r· ©

© ■W - στ © ©

·- co ι- κ » © OO © 'Λ
7" /< © ι- CO •O co CO

—— -ο *O 1- CO ©
ο Ο G* o ©

ιΟ uO — CO
-- —-

ι · ·
Η · -

H 1

3. · - • ·
: ■ ■ c*  

o

• Π
" > *

-S? ·

ti . 
·« .

■S
> ·
’3 Η

* ■
3 * c< .

X X ■ X cu · x ·
»· > r ‘ ’ P · > ·
ι· «·» · ο ‘ r< -s ■
χ· t: ■ X • t: · X >

8
ίί: ν

Η .,5
H % ·
X λ. .

P 
X · 
a .

Μ t; . p
θ ΟΡ· 9» ’

V « o ·
ο e

> Ό»
Ο 3 

·— **
2 ° 
v L. 0-

«.o
<5 s

X 1- Ρ 
Ο Η

^1- MΗ Λ 2 Π- P 
w

u: K r- Ί US

© ο co c*  co 04 e* ©
Ο «« ο cz r- •-O © 04 ©
Ο ό © G4 © — o ·—
ι*

■■ to UO ΟΟ 04 — r- © — o
.. -σ ο .ο 1- — CO o 4.0

*.Ο «Ο uO co 1- 1- co ©
4 4

-9 © w- o4 © © © — 04 -*·
CX g« — k © -τ·

ο ·<· .O i« co co © «•Τ CO
,.Ο © — ■- o © ί- —π·

© c*  © .r. ·.? © ©
■ί © co ----------- — ο· CO

co co — CO — 
ι- co ©

i.O X co
** -ί» «Ο t- ·— © —

Ο U" w· c*  ©. o CO O G< —
G» 04 -r- G4 © <-

—

• 4 • · ·
. H . · •
. X w
. >- ’ Ή

H X• >
• -rt , P

o •
• »< •
• 3
. <*> a

ST i O-

*•
U > •
H

ΰ'Ν o 
a

Q_«3 X



380 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ. 381

Ό ισολογισμός τής 31 Αύγουστου παρουσιάζει έν 
συγζρίσει πρός τόν τοΰ προηγουμένου μηνός αύξησιν τών 
έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων κατά δραχμάς 
3,028,297- άλθ.’ή αϋξησις αύτη δέν έπέφερε σχετικήν 
ύπερτίμησιν τοϋ μεταλλικού καί τού έπί τοΰ έξωτερικοϋ 
συναί.λάγματος, διότι όταν ή άνάπτυξις τών συναλλαγών 
άπαιτή τήν προσθήκην είς τήν κυκλοφορίαν τραπεζικών 
γραμματίων, ή προσθήκη αύτη οΰδεμίαν επιφέρει τών 
γραμματίων ύποτίμησιν. Έάν δέ έν τοιαύτη περιπτώσει 
δεν προστεθώσι τραπεζικά γραμμάτια, θέλει είσαχθή με- 
τα/,λικον έκ τοϋ έξωτερικοϋ πρός ίζανοποίησιν τών άναγ
κών τοϋ έμπορίου, τά δέ υπάρχοντα τραπεζικά θέλουν 
προτιμασθαι ή καί ύπερτιμδσθαι κατά τι τοΰ μεταλλικού, 
διότι ή έκ τοϋ έξωτερικοϋ εισαγωγή τοϋ μεταλλικού θέλει 
υποβά?.λει τούς είσάγοντας αύτό είς δαπάνας, δι’ών δέν 
θέλουν έπιβαρύνεσθαι τά τραπεζικά γραμμάτια.

ΊΙ άνάπτυξις αύτη τών συναλλαγών λαμβάνει χώραν 
κατά τήν Β' εξαμηνίαν ένεκεν τής συλλογής καί τής έκ
ποιήσεως τών γεωργικών προϊόντων καί ιδίως τής στα
φίδας, διά τούτο δέ καί ότε οέν ϊσχυεν ή άναγκαστική 
κυκλοφορία, τό ποσόν τών κυκλοφορούντων κατά τήν Β' 
εξαμηνίαν τραπεζικών γραμματίων ήτο πάντοτε άνώτερον 
τοϋ τής Α'· ή αϋξησις δ'αύτη άρχεται κατ'έτος άπό τοϋ 
μηνός Αύγουστου, ώς έμφαίνεται έκ τής επομένης σημειώ- 
σεως τής κινήσεως τών τραπεζικών γραμματίων κατά τούς 
μήνας Ιούλιον καί Αύγουστον προηγουμένων έτών.

"Ετη
1874
1875
1876
1877 Ο
1878
1879
1880
ΊΙ κατά τήν Β 

φορία γραμματίων 
άνώτατον αύτής σημεϊον 

πλέον χιτ'Α'ϊγουςον 
3,159,000 
4,181,000 
3,933,000 
8,932,000 
2,290,000 
1,228,000 
3,028,000 

εξαμηνίαν αϋξησις αύτη τών έν κυκλο- 
τής Εθνικής Τραπέζης έφθασευ είς τό 

τώ μεν 1874 τον μήνα ,\οέμ-

, (’) Κατά τήν Β’ έξαν.ηνίαν τοΰ 1877 τά γρχαμάτ-.α τών Τραπεζών 
Εθνικής και Ίονικής έκηρύχΟηταν ΰς αναγκαστικήν κυκλοφορίαν.

Ιούλιος

36,775,000
35,126,000
34,094,000
36,227,000
58,515,000
52,773,000
56,193,000

Αΰνουβτος
39,934,000
39,307,01)0
38,027,000
45,159,000
60.805,000
54,001,000
59,221,000

·' Υ

βριον, τώ δε 1875 καί τώ 1879 τόν μήνα Αύγουστον, τώ 
δε 1876, τώ 1877 καί τώ 1878 τόν μήνα Σεπτέμβριον, 
καταπίπτουσα βαθμηδόν μέχρι τού Ιουλίου τού επομένου 
έτους, ώς παρατηοεϊται καί έν τή άνωτέρω σημειώσει- 
διότι μεταξύ τού Αύγουστου 187 4 και τοΰ Ιουλίου 1875 
παρατηοεϊται έλάττωσις τής κυκλοφορίας τών τραπεζικών 
γραμματίων κατά δρ. 4,808,000 καί μεταξύ τοϋ Αύγού
στου 1876 καί τού Ιουλίου 1877 κατά δρ. 1,800,000. Τά 
επόμενα έτη δέν δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς προη
γούμενα ασφαλή, διότι ζατ’αύτά ΐσχυσεν ή άναγκαστική 
κυκλοφορία ζαί επομένως τό ποσόν τών έν κυκλοφορία 
τραπεζικών γραμματίων έπηρεάζετο έκ τής αύξήσεως ή 
μειώσεως τών προς τήν Κυβέρνησιν δανείων ζαί δεν έζα- 
νουίζετο έζ τής φυσικής τών συναλλαγών κινήσεως. ΊΙ 
άναγκαστική κυκλοφορία ύφίσταται καί νΰν, άλλ’ή κατά 
τόν Αύγουστον αύξησις τών έν κυκλοφορία τραπεζικών 
γραμματίων ζατά δραχ. 3 εκατομμύρια δεν έδύνατο διά 
τούς άνωτέρω λόγους νά μεταβάλη τήν τιμήν τοϋ με
ταλλικού ζαί τοΰ έπί τοϋ έξωτερικοϋ συναλλάγματος, 
τήν τρέχουσαν κατά τόν προηγούμενου μήνα. Έάν δε ή 
προσθήκη αύτη δέν έλάμβαυε χώραν ζαί έ’μενον είς κυ
κλοφορίαν τραπεζικά γραμμάτια, όσα περίπου καί ζατά 
τόν Ιούλιον, ή σχετική πρός τό μεταλλικόν άξια των ήθε
λεν άφεύζτως βελτιωθή και φθάσει μέχρι τοϋ άρτιου ή 
μικρού ύπ'αύτό.

Έπειδή ζατά τήν εποχήν τών έζ τοΰ εξωτερικού εμβα
σμάτων πρός αγοράν τής σταφίδος ή Εθνική Τράπεζα 
αγοράζει συναλλάγματα έπί τού έξωτερικοϋ, όπως καί 
κατά τό ένεστώς έτος ήγόρασε τοιαϋτα έντός τού Αύγού
στου έκ δρ. 1,500,000, σημειούμενα είς τήν μερίδα «εξω
τερικοί λ/σμοί μεταλλικόν διαθέσιμον εν όψει», ήν χρεόνει 
άμα μεταβίβαση τά έπι τού εξωτερικού συναλλάγματα είς 
διαταγήν τών ανταποκριτών της, συμφέρον έχει νά ύπο- 
τιμα τό έπί τού έξωτερικοϋ συνάλλαγμα, καθ ον χρόνον 
είναι αγοραστής, νά υπερτιμά δι’αύτό, καθ’ον χρόνον είναι 
πωλητής.

Έν ομαλή πραγμάτων καταστάσει, ήτοι μή ύφισταμέ- 
νης τής άναγκαστικής κυκλοφορίας. ή Εθνική Τράπεζα 
δεν δύναται νά μεταβάλλη τήν άξίαν τοΰ έξωτερικοϋ 
συναλλάγματος, ήτις κανονίζεται έκ της μετά τοϋ έξω- 
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τεριζοΰ δοσοληψίας, ή δέ ύπερτίμησις ζαί ύποτίμησις αύ- 
αύτοΰ περιορίζεται είς μόνα τά έξοδα τής αποστολής με- 
ταλλιζοΰ άντί συναλλάγματος, ή τής μεταφοράς τοιούτου 
έζ τοΰ έξωτερικοϋ, έάν τό συνάλλαγμα τείνει είς ύποτί- 
μησιν. λΰν όμως, ζαί έάν δέν δύναται άζημιωτεί νά βελ
τίωση τό εξωτερικόν συνάλλαγμα, διότι πρέπει νά άπο
σύρη τραπεζικά γραμμάτια έζ τής κυκλοφορίας, έπειδή 
δυνάμει τοΰ πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’άναγζασνιζή κυκλο
φορία τών γραμματίων της δανείου ή Τράπεζα έχει οια- 
Οέσιμα γραμμάτια ζατά τόν ισολογισμόν τής 31 Αύγού
στου έζ δρ. 27,.'>00,000, δύναται ζατά πάσαν στιγμήν νά 
υπερτίμηση τό μεταλλικόν ζαί τό έπί τοΰ έξωτερικοϋ 
συνάλλαγμα, θέτουσα είς κυκλοφορίαν μέρος τοϋ διαθε
σίμου τούτου ποσοΰ είς προεξοφλήσεις, δάνεια κλπ.,διπλήν 
ποριζομένη ώφέλειαν, ήτοι τούς τόκους τών διατιθέμενων 
κεφαλαίων καί τήν ύπερτίμησιν τοΰ συναλλάγματος, όπερ 
έπί μικρότερα τιμή άγοράζει νΰν.

’Επομένως καί έάν ή Κυβέρνησις δέν θέση χαί πάλιν 
χεΐρα έπί τών Τραπεζών, ή ’Εθνική Τράπεζα όχι μόνον 
θέλει διατηρήσει τήν άξίαν τοΰ συναλλάγματος είς τήν 
ένεστώσαν αύτοϋ τιμήν, άλλά καί θέλει υπερτιμήσει αύτό, 
μή άποσύρουσα τά τεθέντα είς κυκλοφορίαν γραμμάτια 
καί προσθέτουσα μέρος έκ τών έν τοΐς ταμειοις αύτής 
διαθεσίμων. Τήν πιθανωτάτην όμως ταύτην τής ’Εθνικής 
Τραπέζης πορείαν δέν δύναται τις νά Οεωρήση άδικον, 
διότι ή Τράπεζα ενεργεί έν τώ δικαίω της κυκλοφορούσα 
τά διαθέσιμα κεφάλαιά της, ών νΰν ζημιοΰται τούς τό
κους. Αί άνωμαλίαι αύται είναι απόρροια τής άναγκα- 
στικής κυκλοφορίας, δι’ήν εύθύνεται ή Κυβέρνησις, άν δεν 
έπιβάλλουσιν αύτήν αί περιστάσεις.

Κατά τόν μήνα Αύγουστον ή Εθνική Τράπεζα διέθεσεν 
έπί τόκω κεφάλαια έκ δρ. 1,196,542 εις άνοικτούς λογα
ριασμούς, δάνεια ένυπόθηζα κλπ., άλλ’άφ’έτέρου έγένοντο 
παρ’αύτή καταθέσεις έπί τόκω κατά τον αύτον μήνα έζ 
δρ. 567*828  ζαί είσέπραξεν αύτη τοζοφόρα ζεφάλαίά της 
έζ προεξοφλήσεων ζαί χρεωλυτικών δανείων δρ. 192,619, 
όμοΰ δρ. 760,417· ώστε τά διατεθέντα τοζοφόρως έντός 
τοΰ μηνός κεφάλαια τής ’Εθνικής Τραπέζης πέραν τών 
τοΰ προηγουμένου μηνός περιορίζονται είς δρ. 436,095, 
ών άφαιρουμένων έκ τών όιαθετεων κεφαλαίων 'ή; Τρα-

άτινα κατά τάς έπί τής καταστάσεως αύτής τοΰ

(ουλ. Αύγ. έ.έ.) άνήρχοντο είς δρ. 10,791,585, 
>ς τήν 

, , , . . ή'δ'-
ποσον άνώτερον τών έζ τής πρώτης δόσεως τοΰ δανείου

πεζής.■9 - -- ----------- ---------, -···

μηνός Ιουλίου παρατηρήσεις έν τή «Οικονομική ’Επιθεω
ρήσει» ■*  * ’ ’ ' ' ' ’ ' ’ - ■* ’---- ------
προκύπτει ποσον διαθέσιμων κεφαλαίων σχετικώς πρό 
κατάστασιν τής 31 Μαρτίου έ.έ. έζ δρ. 10,355,490 
ποσόν άνώτερον τών έζ -α-----~ *
τών 60 εκατομμυρίων εΐσπραχθέντων ύπό τής Τραπέζης 
χρημάτων. Ό επόμενος πίναξ δεικνύει τάς έπί τοΰ ένερ- 
γητικοΰ ζαί παθητικού τής ’Εθνικής Τραπέζης έπελθού- 
σας έντός του μηνός Αύγούστου 1880 μεταβολάς.

Μερίδες Αυξήσεις ’Ελαττώσεις
ινεργητικ. παθητικόν ένιργητικ· παθητικόν

Τραπίζικχ γραμμάτια. 
Καταθέσεις έντοκοι καϊ| 

ταμιευτηρίου...........
Προεςοφλήματα...........
Έζωτ. λ]σμοΐ μ«ταλλ.Ι 

διαθέσιμον έν όψει.' 
’Ανοικτοί λ]σμοί, οάν- 

:πΐ ύχοΟ. έν·/. κλπ.
Διάφορα...............................1
Καταθέσεις άνευ τόκου; 
|Έ·»·.ταγα· πρός πληρ.[

Μεταλλικόν καΐΣυναλ ! 
| έςωτερικοΰ.................

Γραμμάτια Ίον· Τραπ.| 
Δχν. Κυβερ. έχ'αναγ- 

1 χαςικη κυκλοφορία. 
Προεξοφλήσεις, δάνεια 

χρεωλυτικά κλχ·.., 
Διάφορα..............................

1,522,294

1.196,542
835,434

3,028,297

567,828
129,096

156,121
24,161

204.637

192,619
14,579

161,155
34,613

263,976

Άφχιρουμενων τών ε
λαττώσεων ...............

3.531,270

592,123

3.725,221

7<ί3,Ο7 ’ι

392,123 763,074

Διαφορά έπί πλέον. . .1 2.962,147 2,902,146

ΊΙ μετά τής Εθνικής Τραπέζης ‘ληψοδοσία τοΰ δημο
σίου ταμείου ζατά τόν μήνα Αύγουστον περιορίζεται είς 
τήν κατά δρ. 201,637 μείωσιν τοΰ έπ’άναγκαστική κυ
κλοφορία χρέους τής Κυβερνήσεως. Έν δε τή Εφημέριοι 
τής Κυβερνήσεως έδημοσιεύθησαν διατάγματα εκτάκτων
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πιστώσεων διά προμήθειαν ύλικοΰ πυροβολικού έκ δραχ. 
2,480,000, διά προμήθειαν χειρουργείων καί χειρουργι
κών έργαλείων έκ ορ. 213,000- και δι'έτεράτινα αντι
κείμενα έκ δραχ. 47,200, έν όλω δρ. 2,740,200, αιτινες, 
προστιθέμενοι εις τάς κατά τούς προηγουμένους μήνας 
έπί τής χρήσεως τοϋ 1880 χορηγηθείσας έκ δρ. 1,657,879, 
άναβιβάζουσιν αύτάς εις δρ, 4,400,089. ΓΙοΰ ή Κυβέρνη- 
σις έδαπάνησε 15 εκατομμύρια δρ., άτινα έλαβε πρό τής 
έπιστρατεύσεως πέραν τών έσόδων τοΰ Κράτους καί διά 
τινων πιστώσεων έδαπάνησεν έτερα 15 έκατομμύρια, άτινα, 
ώς διαδίδεται, έδανείσθη έκ τοϋ έξωτερικοϋ δι’έντοκων 
γραμματίων, περί τούτων ούδέν εύρίσκει τις έν τή Εφη
μέριοι τής Κυβερνήσεως ή έν έτέρα τινι τής Κυβερνή
σεως δημοσιεύσει.

'Ο λογιστικός νόμος έν άρθρω 10 ορίζει, ότι «οί ύπουρ- 
γοί δέν δύνανται, έπί προσωπική αύτών ευθύνη, νά έξο- 
δεύσωσιν επέκεινα τών χορηγηθεισών είς έκαστον αύτών 
πιστώσεων», ή οέ έξόδευσις ανατρέχει μέχρι τής συνάψεως 
τής συμφωνίας, τής καθιστώσης ύποχρεωτικήν οιά τό δη
μόσιον τήν πληρωμήν, ώστε ή πίστωσις πρέπει νά προη- 
γήται τών τοιούτων συμφωνιών. Δέν πιστεύομεν νά ύπάρξη 
άντίρρησις περί τής έννοιας ταύτης τοϋ νόμου, ήτις ρητώς 
άνεγράφη άπό τοΰ 1856 είς τόν Γαλλικόν νόμον καί με- 
τηνέχθη είς τόν λογιστικόν Κώδηκα τής Γαλλίας τώ 1862 
έν άρθρω 41 εχοντι ώς έξής : « . . . ιιί engager ancune dis
pense nouvelle avanl qu'il ait etc pourvti au move» de la payer 
par tin supplement du credit.»

Έπί δε τής καταχρήσεως, τής διά διαταγμάτων χορη
γίας έκτάκτων πιστώσεων, έπιφυλασσόμεθα νά πραγμα- 
τευθώμεν έν έπομένω τής «Οικονομικής Έπιθεωρήσεως» 
φυλλαδίω.

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.


