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ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ

ΜΕΓΑ2Γ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-

Κατά τό μεσημβρινοδυτικόν άκρον τής βορείου ’Αμερικής 
υπάρχει μεγάλη /ώρα, εις ήν έπιφυλάττεται έκτακτον οικο
νομικόν μέλλον. Είναι τό 'Γεξάς, οπερ άπό τοϋ 1845 αποτε
λεί μίαν τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής και διαι
ρείται είς τρεις απέραντους γραμμάς, έξ ών ή μία παράλιος, 
ή κατόπιν αύτής λοφώδης, και ή όπισθεν αύτής ορεινή. Είς 
7,840 μυριόμετρα □ υπολογίζεται ή έ’κτασις τής χώρας 
ταύτης, κείμενης μεταξύ τής 26 και τής 36 μοίρας βορείου 
πλάτους. Άπο 212,592 κατοίκων τώ 1850 άνέβη ό αριθμός 
αύτών είς 604,215 τώ 1860 καί είς 797,509 τώ 1870. 
'Ήδη είναι σταθερόν σημεϊον διευθύνσεως τών έκ τοϋ παλαιού 
κόσμου μεταβαινόντων είς τόν νέον, δπως ζητήσωσιν έν αύτώ 
τήν ζωήν, ήν έκεϊνος τοϊς άρνεϊτα·..

Έν τή χώρα ταύτη προέχει τό γεωργικόν στοι/εϊον. Ή 
γονιμότης τοϋ έδάφους καί ή άνάπτυξις τής τεχνικής καλλιέρ
γειας άπολήγουσιν εις πορίσματα, ένώπιον τών όποιων ή Εύ- 
ρωπαί'κή γεωργία ϊσταται έκπληκτος. Ό κ. Reiliacll συνέ- 
κρινε τελευταϊον τήν παραγωγικήν δύναμιν άγροΰ 1 Ο στρεμ
μάτων έν Τέξας καί έν Γαλλία, εύρωπαϊκή χώρα τής οποίας 
ή γεωργία διατελεϊ είς όμολογουμένην ακμήν. Ιδού τό έξαγό- 
μενον τής συγκρίσεως ταύτης είς νέας δραχμάς.
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12, διά θέρισμα 15, 8ι' έκκόκισμα 21. Παράγονται δέ έν
τεΰθεν 20 έκατόλιτρα άραβοσίτου έπϊ δαπάνη δρ. 3,60 έ'καςον.

Όπως ένεργηθή ή σύγκρισις ύπδ τούς εόνοϊκωτέρόυς διά 
τήν εύρωπαϊ'κήν παραγωγήν ορούς, πρέπει νά λάβωμεν ώς 
βάσιν, οτι δ σίτος και δ άραβόσιτος τοϋ Τεξάς, πρόκειται νά 
πωληθή έν Γαλλία κατά τάς τιμάς, αϊτινες έν αύτή υπάρ- 
χουσιν. Έν πρώτοις πρέπει νά προστεθή εις τήν παραγωγικήν 
έν Τεξάς δαπάνην χαϊ τό έξοδον τής είς Γαλλίαν μεταφοράς 
έκ δραχμών 6 καθ’ έκατόλιτρον επομένως ή δλη δαπάνη μέ
χρι τής είς Γαλλίαν έκθέσεως τών προϊόντων τοϋ Τεξάς 
άναβιβάζεται διά μέν τδν σίτον είς δρ. 13,68, διά δέ τδν 
άραβόσιτον εις δρ. 9,60. Άς ίδωμεν ήδη ποιας τιμάς Οά 
είίρωσι τά προϊόντα τοΰ Τεξάς έν Γαλλία καθ’ έκατόλιτρον 
ώς πρδς μέν τδν σίτον είδομεν, δτι ή παραγωγική του δαπάνη 
αναβιβάζει τήν τιμήν του έν Γαλλία είς 21 δρ. κατ’ έλάχι- 
στον, ώς πρδς δέ τδν άραβόσιτον ή τιμή αύτοϋ άναβαίνει είς 
δρ. 11,60. Τοιουτοτρόπως άφαιρουμένης τής προσημειωθεί- 
σης παραγωγικής καϊ μεταβιβαστικής δαπάνης τοϋ σίτου καϊ 
άραβοσίτου τοϋ Τεξάς έκ τών έν Γαλλία τιμών, έναπομένε: 
καθαρόν κέρδος δι’ έκαστον έκατόλιτρον σίτου μέν δρ. 7,32, 
άραβοσίτου δέ δρ. 2, ήτοι έπϊ τοϋ ποσοΰ τών παραγομένων 
έκ τών 10 στρεμμάτων 20 κοιλών σίτου δρ. 146,40 καί 
20 κοιλών άραβοσίτου δρ. 40, τδ δλον δρ. 186,40, είς περί- 
πτωσιν καθ’ ήν τά 10 στρέμματα τοΰ έν Γαλλία άγροΰ ού
δέν άποφέρουσι κέρδος, διότι διά τά παραγόμενα ύπ’ αύτών 
15 έκατόλιτρα σίσου έδέησε νά δαπανηθώσι 321 δραχμαί, 
δηλαδή τόσαι δσαι δίδονται δι’ αύτά πρός 21 δρ. τδ έκατό
λιτρον, έπϊ τής αύτής ήτοι τών τιμών κλίμακος.

Ή γονιμότης λοιπόν τοΰ νέου Κόσμου είναι τοιαύτη, ώστε 
διασχίζουσα καϊ τάς άπεράντους τών Ωκεανών έκτάσεις, κα- 
τανιχα τοΰ έξηντλημένου παλαιού Κόσμου τάς γεωργικάς 
παραγωγάς. Ούδέν έπομένως παράδοξον έπϊ τώ μεγαλείφ 
τής όσημέραι άναπτυσσομένης έν Αμερική κοινωνικής ζωής.
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Ό λιμήν τοϋ Πειραιώς δεν άνήκει είς τήν τάξιν έκείνων 
τούς όποιους έν τόση άφθονία παρέχουσιν αί ΈλληνιχαΙ άκταί. 
Έχει ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν δλην έπικράτειαν, ού μό
νον διότι άποτελεί τήν βαλβίδα, τρόπον τινά, τής έν τή πρω- 
τευούση τοϋ κράτους χινουμένης έθνικής χαρδίας, άλλά χαϊ 
διότι έχ τής γεωγραφικής έν Ευρώπη θέσεώς του αποτελεί, 
ώς έπραγματεύθη άλλοτε ή Οικονομική ΈπιΟεώρησις (φυλ. 
70 Δεχεμβρ. 1878), τήνβάσιν τοϋ σιδηρού συμπλέγματος,τό 
όποιον προώρισται έν χρόνφ ούχϊ μεμακρυσμένω νά ένώση 
τήν Εύρωπαϊκήν κοινωνίαν μετά τής ’Ινδικής δια μέσου τής 
ταχυτέρας άπό τοΰ Ίσθμοϋ του Σουέζ συγκοινωνίας. Ό Πει- 
ραιεύς είναι τό πλησιέστερον πρός τήν διεύθυνσιν ταύτην ώρ· 
γανισμένον σημεϊον τής Ευρωπαϊκής ξηρας.

Οί έθνικοΐ άπό τής έπόψεως ταύτης σκοποί άρκεϊ απλώς 
νά ύποδειχθώσιν, δπως έκαστος έννοήση τήν μεγίστην ση
μασίαν, τήν όποιαν ή πολιτεία πρέπει νά διδη είς πάν δ,τ1 
άφορα τόν Πειραιά. Τοιουτοτρόπως δύνανται μετά διαφέρον- 
τος νά μελετηθώσι τά σχετιζόμενα ιδίως πρός τόν Πειραϊκόν 
λιμένα νομοθετικά έργα. Ή προκυμαία αύτοϋ καϊ τώυ λοι
πών μερών του ή διασκευή προεκάλεσε τω 1848 τήν εκδοσιν 
τοΰ άπό 9 Αύγουστου ΡΒ' νόμου, διά τοΰ όποιου έφ’ όλων τών 
είς τόν Πειραιά έκ τής άλλοδαπής εισαγομένων πρός κατα- 
νάλωσιν πραγματειών υπεβλήθη δικαίωμα προκυμαίας 5 τοϊς 
%» *πϊ  τοΰ πληρονομένου τελωνιακοΰ δικαιώματος, μέχρι τοϋ 
τέλους τοϋ έ'τους 1860, άνατεθείσης τής είσπράξεώς του είς 
τόν έπιστάτην τοϋ τελωνείου Πειραιώς ύπό τήν έξέλεγξιν τής 
δημοτικής Άρχής καϊ κατατιθεμένων τών είσπραττομένων 
είς τό τέλος έκάστου μηνός παρα τή ’Εθνική 'Γραπέζη κρα- 
τούση μερίδα τής προκυμαίας Πειραιώς καϊ λογιζούση είς όφε
λος ταύτης τόν κεκανονισμένον τόκον.ΊΙ χρήσις τών τοιούτων 

εισπράξεων ώρίσΟη ύπό τοΰ νόμου 1) διά τήν έξακολούΟησιν 
τής κατασκευής τής προκυμαίας Πειραιώς, 2) διά τήν τακτι
κήν συντήρησιν τής προκυμαίας ταύτης, 3) διά τήν κάΟαρ- 
σιν τοΰ λιμένος, 4) διά τήν έν τή πόλει Πειραιώς διοχέτευσιν 
ποσίμου ύδατος καϊ κατασκευήν καταλλήλων πρός ύδρευσιν 
τών πλοίων βρύσεων καϊ 5) διά κατασκεοήν υπονόμων πρός 
έκοοήν τώυ έκ τών όμβρων ύδάτων.

’Επειδή, ώς είδομεν, ή διάρκεια τής ειδικής ταύτης φορο
λογίας έξετείνετο μέχρι τέλους 1860, έδέησε τω 1861 νά 
έκδοθή έτερος νόμος ό άπό 8 ’Ιουνίου Χ1Τ, διά τοΰ όποιου πα- 
ρετάθη μέν ή έν λόγω φορολογία καϊ ή ισχύς τών λοιπών 
διατάξεων τοΰ ΡΒ' νόμου τής 9 Αύγούστου 1848 μέχρι τέ
λους τοϋ έ'τους 1870, ώρίσΟη δέ δτι τριμελής έπιτροπή (τής 
όποιας τόν πρόεδρον διορίζει δ ύπουργός τών ’Εσωτερικών 
καϊ τά δύο μέλη τό δημοτικόν συμβούλιον τοΰ δήμου Πει
ραιώς) θέλει έφορεύει τήν διοίκησιν τών έργων καϊ τήν δια- 
χείρισιν τών είσπραττομένων καϊ δαπανωμένων, τηρουμένης 
πάντοτε τής περϊ έκτελέσεώς δημοσίων έργων νομοθεσίας. 
Είς τούς ύπουργούς τών ’Εσωτερικών καϊ Οικονομικών άνε- 
τέθη δ κανονισμός τών καθηκόντων τής έπιτροπής αύτής, καϊ 
διετάχΟη ινα οί έτήσιοι απολογισμοί τής διαχειρίσεως συν- 
τάσσωνται τό πολύ δύο μήνας μετά παρέλευσιν τοϋ έτους 
κατά τούς έπϊ τών δημοτικών προϋπολογισμών ίσχύοντας τύ
πους, περιλαμβάνοντες όλα τά εις χρήματα ή είδη έσοδα 
καϊ έξοδα, έκτίθενται μετά προηγουμένην δημοσίευσιν οκτώ 
κατά συνέχειαν ήμέρας είς τό δημαρχείου πρός πληροφορίαν 
έκάστου, έξετάζωνται έπειτα ύπό τοΰ δημοτικού συμβουλίου 
καϊ άποστέλλωνται ύπό τοϋ δημάρχου πρός τόν νομάρχην, 
οστις έχει τδ δικαίωμα τής έπιΟεωρήσεως καϊ έγκρίσεως, ύπο- 
κειμένης τής άποφάσεώς του είς έφεσιν ένώπιον τοΰ ’Ελεγ

κτικού Συνεδρίου.
Μετά τήν ειδικήν ταύτην περϊ τοϋ λιμένος Πειραιώς πρό

νοιαν έπήλΟε τώ 1865 γενικωτέρα πρός όλους τούς λιμένας 
τοΰ Κράτους νομοθεσία, αί διατάξεις τής οποίας πρέπει νά
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νά Οεωρηθώσιν ώς συμπληρωτικά: χαι έπεκτείνουσαι τήν φο
ρολογικήν έννοιαν και παραγωγικότητα τών έπι τοϋ λιμένας 
Πειραιώς ίσχυουσών, διότι τό κύρος τούτων έτηρήθη άμείω- 
τον ώς προκύπτει έχ τών μεταγενεστέρων νομοθετημάτων, 
περ'ι ων έν τελεί πραγματευτέον. Κατά τόν γενικόν νόμον 
ΡΚ0 τής 29 Δεκεμβρίου 1865 έπιτρέπεται, διά τήν κατα
σκευήν ή έπισκευήν προκυμαιών, φάρων, κρηπιδωμάτων, άπο- 
βαθρών καί τών είς ταύτας άγουσών οδών, ώς και διά τήν 
κάθαρσιν τών λιμένων, ή έπιβολή προσθέτων φόρων έπι τών 
άποβιβαζομένων και έπιβιβαζομένων προϊόντων καί έμπορευ- 
μάτων διά τών παραλίων ένός ή πλειοτέρων δήμων ώς καί 
έπί τών προσορμιζομένων είς αύτά πλοίων. Οί πρόσθετοι ού- 
τοι φόροι έπιβάλλονται διά ψηφισμάτων τών αρμοδίων δημο
τικών- συμβουλίων, έγκρινομένων διά Β. διατάγματος αετά 
προηγούμενη·/ γνωμοδότησιν τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, μή 
δυναμενου τοΰ ποσοΰ αύτών νά είναι άνωτέρου τών έξης δρων 
ά) 10 λεπτά τόν τόνον έπί τών προσορμιζομένων πλοίων διά 
πάσαν προσόρμησιν, β’) 10 τοις °/0 έπι τών άντιστοιχούντων 
εισαγωγικών τελών διά τά έκ τής άλλοδαπής είσαγόμενα 
έμπορεύματα, γ*)  1 τοϊς °/0 έπί τής άξίας τών έξ άλλων με
ρών τοΰ Κράτους μεταφερομένων έμπορευμάτων, δ’) 3 τοϊς 
έπι τής αξίας τών πρός έξαγωγήν ή μεταφοράν έπιβιβαζομέ- 
νων προϊόντων, και ε') εκτός τών άνωτέρω φόρων δύνανται 
τά δημοτικά συμβούλια νά προσδιορίσωσι πρδς τδν αύτόν 
σκοπόν οημοτιχήν οϊανδήποτε περιουσίαν, έκποιουμένην χατά 
τάς νομίμους διατυπώσεις, πρός δέ νά έπιβάλωσι χαϊ άμεσον 
φόρον έπ'ι τών προϊόντων τής γής μέχρι 2 τοϊς °/0. Οί κατά 
τάς άνωτέρω βάσεις έπι τών μεταφερομένων καί έξαγομένων 
προϊόντων καί έμπορευμάτων φόροι ορίζονται είς χρήματα, 
έξακριβουμένης άπαξ διά παντός τής άξίας αύτών.

Η λοιπή τής γενικής νομοθεσίας διασκευή έχει ώς έξής: 
Όσον άφορδ τήν εϊσπραξιν τών έν λόγω φόρων, ένεργεΐται 
αΰτη συν τή τών δημοσίων καϊ παρά τών αύτών υπαλλήλων 
έπί άμοιβή 1 τοϊς */„  έπϊ τοΰ είσπραττομένου ποσοΰ. Μετά 
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παρέλευσιν δύο έτών άπδ τής ένάρξεως τής επιβολής τών 
φόρων δύνανται νά διατεθώσιν ούτοι καϊ διά μονοετοΰς μισθώ
σεως, έάν έγκριθή διά ψηφίσματος τοΰ δημοτικού συμβου
λίου, άλλ' ύπδ τδν δρον νά συντρέχη μέν ό ένοικιαστής είς 
τήν βεβαίωσιν τών φόρων, νά ένεργήται δέ ή είσπραξις υπο 
τών αρμοδίων υπαλλήλων. Τά είσπραττόμενα χρήματα κα
τατίθενται είς τδ δημόσιον ταμεϊον ή είς τινα τών έν Έλλάδι 
Τραπεζών, ή δέ διαχείρισις αύτών είναι άνεξάρτητος άπό τήν 
τών άλλων δημοτικών φόρων καϊ άνατίθεται είς πενταμελή 
έπιτροπήν, τής οποίας πρόεδρος είναι ή Διοικητική Άρχή και 
δπου τοιαύτη δέν ύπάρχει ό Εϊρηνοδίκης, τά δύο μέλη διορί
ζονται ύπό τής Κυβερνήσεως διά Β. διατάγματος καϊ τά αλλα 
δύο έκλέγονται ύπό τοΰ δημοτικού συμβουλίου· έάν ύπάρχωσι 
πλείονα δημοτικά συμβούλια, έκαστον τούτων εκλέγει Sv μέ
λος τής έπιτροπής· ή έπιτροπή έχει τδ δικαίωμα τής έπιτη- 
ρήσεως χαι έξελέγξεως τών εισπράξεων. Έν γένει διά Β. 
διατάγματος κανονίζονται τά καθήκοντα τών έπιτροπών 
αύτών.

Έπϊ τών φόρων τής γενικής ταύτης έφ’ όλων τών λιμένων 
τοΰ Κράτους νομοθεσίας έφαρμόζονται αί σχετικοί διατάξεις 
τοΰ περϊ καθυστερούντων νόμου ώς πρδς τήν εϊσπραξιν, τοΰ 
περί δημοσίου λογιστικού ώς πρός τούς έπιφορτισμένους τήν 
εϊσπραξιν καί διαχείρισιν αύτών ύπαλλήλους καϊ έπιτροπάς, 
καϊ τών τελωνιαχών νόμων ώς πρδς τήν λαθραίαν εισαγω
γήν, έξαγωγήν ή μεταφοράν και τήν ολικήν δήλωσιν ή δια- 
σάφησιν τών φορολογουμένων ειδών. Ή έκτέλεσις οέ τών έρ
γων ένεργεΐται χατά τά περϊ δημοσίων έργων διατεταγμένα 
ύπδ τήν άμεσον διεύθυνσιν καί έπιτήρησιν τής έπιτροπής.

Τό ιδιαίτερον κατά τήν προκειμένην γενικήν ύπέρ τών λιμέ
νων νομοθεσίαν είναι, οτι έπετράπη καϊ ή χρήσις δανείων είς 
έκπλήρωσιν τοΰ νομοθετικού σκοποΰ. Τοιουτοτρόπως πρδς τα- 
χυτέραν, άναφέρει τό άρθρον 7 τοΰ ΡΚΘ' νόμου, έκτέλεσιν έρ
γων έπιτρέπεται είς τούς δήμους, ένθα ύπεβλήθησαν οί προ- 
μνησθέντες φόροι, νά δανείζωνται, φυλαττομένων τών νομί-
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μων διατυπώσεων, τά άπαιτούμενα κεφάλαια έπι έγγυήσει 
τών φόρων τούτων.

Ούτως εϊχον τά χατά τό προκείμενον λιμενικόν θέμα νό
μιμα, οτε τή μέν 16 Μαρτίου 1871 έξεδόθη δ ΤΟΘ' νόμος, 
διατάξας ινα ή ισχύς τοϋ άπό 9 Αύγούστου 1848 προεκτε- 
Οέντος Ι’Β νομού περί έπιβολής φόρων πρός βελτίωσιν τοϋ 
λιμένος Πειραιώς, παραταθεϊσα διά τοϋ ΧΙΤ νόμου μέχρι τέ
λους τοϋ 1870, παραταθή έπι έτέραν δεκαετίαν, τή δέ 24 
Απριλίου 1880 έξεδόθη ό τελευταίος έπι τής προχειμένης 

ύποθέσεως νόμος ΩΜΑ', καθ’ δν Ιον ό έν Πειραιεϊ- λιμήν τής 
Ζεας κανονίζεται τό άπό 4 Φεβρουάριου 1880 προσηρτημέ- 
νον τώ νόμω τούτω διάγραμμα, έν ω αί μέν γραμμαι τών 
κρηπίδων είναι σημειωμέναι διά χυανοϋ χρώματος, αί δέ τών 
περις οικοδομών δι’ έρυΟροΰ (τοιουτοτρόπως σχηματίζεται λι
μήν έσωτερικός εις τό πρός άριστεράν τής εισόδου τοϋ Πει
ραιώς βάθος, διπλασιαζομένης έν εί’δει παραλληλογράμμου 
τής όπισθεν τής παρεκτεινομένης πλατείας τοΰ Απόλλωνος 
κείμενης νέκρας θαλάσσης τής λίμνης Ζέας)· 2ον τά ύπό τοϋ 
λιμένος τής Ζέας και υπό τών παραρτημάτων αύτοϋ κατα
λαμβανόμενα κτήματα, έάν μέν ώσι δημόσια παραχωροϋν- 
ται οωρεάν, έάν δε ιδιωτικά έκτιμώνται συμφώνως προς τάς 
έν ίσχυϊ διατάζεις τοϋ περί οδοποιίας νόμου καϊ τό τίμημα 
αύτών άποτιεται ύπό τοΰ λιμενικού ταμείου Πειραιώς· 3ον 
έντος έ'τους άπό τής προσαγωγής τών οριστικών τής ιδιο
κτησίας τίτλων ύπό τών ιδιοκτητών αύτών, τό καταλαμβα- 
νόμενον χτήμα έκτιμάται καϊ τό άντίτιμον αύτοϋ παραδίδε
ται είς τον ιδιοκτήτην ή κατατίθεται έν τώ Κεντρικώ ταμείω 
ή Τραπέζη τινι έκ τών άνεγνωρισμένων μέχρι τής οριστικής 
έκκαθαρίσεως τής άπαιτήσεως, άλλως ό ιδιοκτήτης δικαιοΰ- 
ται νά ποιησηται χρήσιν τής ιδιοκτησίας του· 4ον έάν τινα 
τών καταλαμβανομένων κτημάτων ύπό τής Ζέας λίμνης καϊ 
τών παραρτημάτων αύτής είναι έπίδικα μεταξύ δημοσίου 
καϊ ιδιωτών, αί δέ δίκαι αύται, μή περατωθεϊσαι καθ’ ολο
κληρίαν είσέτι, ήθελον άποβή κατά τοΰ δημοσίου, τό λιμε

νικόν ταμεΐον Πειραιώς ύποκαθίσταται είς άπάσας τάς έκ 
τοϋ άποτελέσματος τών δικών τούτων ύποχρεώσεις τοϋ δη
μοσίου, ή δέ έκτίμησις τής άξίας τών τοιούτων κτημάτων 
γενήσεται κατά τάς έν τώ άνωτέρω 2 έδάφ. διατάξεις· 5ον 
πρός πορισμόν τών άναγκαίων κεφαλαίων διά τήν έξαγοράν 
τών καταλαμβανομένων κτημάτων, διά τά έκτελεστέα έργα 
έπϊ τοΰ λιμένος Ζέας καϊ διά τά άλλα λιμενικά έργα τοϋ Πει
ραιώς παρατείνεται ή ισχύς τοΰ άπό 16 Μαρτίου 1871 ΓΟΘ 
νόμου έπϊ εικοσαετίαν άπό τής 1 Ίανουαρίου 1881.

Τοιαύτη ή νομοθετική έπϊ τοΰ λιμένος τοΰ Πειραιώς πρό
νοια. ’Ήδη πρόκειται περϊ έκτελέσεώς τοΰ τελευταίου νόμου, 
καθ’ ον ή έσωτερική περιφέρεια τοΰ λιμένος Πειραιώς θέλει 
λάβει άνάπτυξίν καϊ τελειοποίησιν δυναμένας νά συγκριθώσι 
πρός τάς μάλλον προωδευμένας τών ναυτικών έθνών άποκα- 
ταστάσεις. ’Ας έλπίσωμεν, οτι τό έπϊ τοϋ σημαντικωτάτου 
τούτου θέματος χρηματικόν ζήτημα θά συνδυασθή μετά τοΰ 
λιμενικού εις τρόπον ίκανοποιοϋντα τήν εθνικήν ανάγκην.

A. Α.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ ΚΑΠΝΟΥ.

Έν τω Slalislische Monatsschrifl έδημοσιεύθησαν 
κατά τό παρελθόν θέρος έρευναί τινες περϊ καπνοϋ γενικής 
έπόψεως, καθ’ οσον άφορα τήν παραγωγήν καϊ τήν κατανά- 
λωσιν τοϋ προϊόντος τούτου. Άτυχώς μεταξύ τών διαφόρων 
έπικρατειών, αϊτινες ένησχόλησαν τάς έρευνας ταύτας, δέν 
περιλαμβάνεται καϊ ή 'Ελλάς βεβαίως έκ δυσχερειών, εις τάς 
όποιας τό πρώτιστον τής εύθύνης ύπέχει ή διοικητική αυτής 
τέχνη.

’Εν γένει πρόκειται περϊ τοΰ έτους 1878, κατά τό όποιον 
ύπολογίζεται οτι παρήχθησαν κατά τάς ύπό εξέτασιν χωράς 
1,007,000,000 χιλιόγραμμα καπνοϋ, ήτοι έκ μέν τής Εύρώ- 
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πης 192,351,000, έκ δέ τής ’Αμερικής 440,000,000 (έν 
τοϊς όποίοις α! Ήνωμέναι Πολιτεϊαι αναγράφονται διά 290, 
000,000 χα'ι αί λοιπαΐ χώραι, ώς ή Κούβα, Πόρτο-Ρίχο,Άγιος 
Δομίνικος, ’Αγγλικά» και Γαλλικαί άποικίαι,Κολομβία, Περού, 
’Αργεντινή, Βρασιλία, ’Ισημερινός, Βολιβία, Μεξικόν και Σαλ- 
βατόρ διά 150,000,000), έκ δέ τής ’Ασίας (’Ιαπωνία, Κίνα, 
’Ινδία, Περσία, Συρία) 350,000,000, έκ δέ τής ’Αφρικής συν 
τή Αίγύπτω καί ’Αλγερία 25,000,000.

Αί διά τήν Εύρώπην καί τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής 
’Αμερικής πληροφορία', μετίχουσι πλείονος άκριβείώς ώς έκ 
τοϋ βαθμού τοϋ πολιτισμού και τής άλλης ιστορικής τών τό
πων άποχαταστάσεως. Τοιουτοτρόπως παρατηροΰμεν έχ τών 
ύπ’ βψιν καταστατικών έρευνών, όσον άφορα τήν έκτασιν τών 
καπνοφυτειών καί τήν παραγωγήν αυτών, τά έξής κατά τάς 
έν λόγω χώρας πορίσματα:

Χώραι

Ήν. Πολιτεϊαι.................
Ρωσσία............................
Αυστροουγγαρία..............
Γερμανία.........................
Γαλλία............................
’Ιταλία............................
’Ολλανδία........................
Ρουμανία.............................
Βέλγιον.............................
’Ελβετία............................
Σερβία................................
Φινλανδία.........................
Σουηδία............................
Δανιμαρκία........................

'Ολον 4,458,870 483,351,000

στρΐμματα χιλιόγραμμα
— —

3,015,000 290,000,000
405,000 71,000,000
573,000 61,748,000
1 79,770 29,863,000
113,130 15,367,000
50,450 4,156,000
17,590 3,802,000
19,000 2,072,000
16,930 1,736,000
5,000 750,000

14,000 486,000
12,000 200,000
20,000 145,000
18,000 126,000

Όσον αφορά τήν χατανάλωσιν τοϋ καπνοϋ, άπαιτοΰνται 
διάφορα στοιχεία εις προσδιορισμόν της. Μετά τήν βεβαίωσιν 
τής έγχωρίου παραγωγής άναγκαία ή προσθήκη τής έξωθεν 
εισαγωγής καί ή άφαίρεσις τής έσωθεν έξαγωγής. Ιδού πώς 
ε'χεν ή τελευταία κατά τινας έπικρατείας : Ήνωμέναι Πο- 
λιτεϊαι έξήγαγον 144,580,000 χιλιόγραμμα, Γερμανία 17, 
554,000, Αύστροουγγαρία 6,967,000, Ρωσσία 13,655,000, 
Βρασιλία 13,330, Κούβα 7,757,000, Κολομβία 5,798,000, 
Άγιος Δομίνικος 5,372,000, Πόρτο-Ρίχο 2,241,000, ’Ινδία 
1,680,000, ’Ιαπωνία 1,416,000, κλπ. ’Εντούτοις πρέπει 
νά ληφθή ύπ’ οψιν καί δ συμψηφισμός τής εισαγωγής καί 
έξαγωγής· τοιουτοτρόπως έν Γερμανί^ ή εισαγωγή υπερβαί
νει τήν έξαγωγήν κατά 50 έκατομ. χιλιόγραμμων,έν Γαλλία 
χατά 82 έκατομ. έν Αύστροουγγαρία κατά 6 7, έκατομ. χλπ. 
Άπό τοιούτων έν γένει ύπολογισμών κατεσχευάσθη ή έπομένη 
κλίμαξ, έμφαίνουσα πόσος έχ τοΰ καταναλισκομένου καπνοϋ 
αναλογεί πρός έκαστον τών κατοίκων.

έντασιν τής καταναλώσεως τοϋ καπνοϋ έν ταϊς Ήνωμέναις 
Πολιτείαις τής 'Αμερικής. Όσον άφορα τάς λοιπάς μή Εΰ- 
ρωπαϊκάς χώρας ύπολογίζεται ή κατανάλωσες τοϋ καπνοϋ είς 
7,— 3 7» χιλιογράμμων καθ’ έκαστον κάτοικον. Έν δέ τή 
Ευρώπη προπορεύονται ή ’Ολλανδία καί τό Βέλγιον, έπονται

Χώραι χιλιόγρ. Χώραι

Ήν. Πολιτεϊαι 3, 1 Ρωσσία 0, 9
'Ολλανδία 2, 8 Σερβία 0, 8
Βέλγιον 2, 5 Γαλλία 0, 8
’Ελβετία 2, 3 ’Ιταλία 0, 7
Αύστρο-ούγγαρία 1, 9 Ρουμανία 0, 2
Γερμανία 1, 9 Δανιμαρκία ο, ι
Σουηδία 1, 2 Φινλανδία ο, 1

Έκ τοΰ άνωτέρω πίνακος πληροφορούμεθα τήν μεγάλην
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ή Αύστρο-ούγγαρία, ή Γερμανία και ή Σουηδία, είς τρίτην δέ 
τάξιν έρχονται ή Ι’ωσσία καί ή Γαλλία, τής οποίας γνωστόν 
τό μέγα άπό τοΰ καπνοϋ δημόσιον εισόδημα.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣ ΓΕΥΣΙΣ.

Τελευταία·, τινές έρευναι τής καταστατικής έν Γερμανία 
συναπτουσιν είς βαθμόν λίαν ένδεικτικόν τήν διανομήν άφ' 
ίνος τών εισοδημάτων καί τήν τάσιν άφ’ έτέρου προς μετα- 
ναστευσιν. "Οσον άφορα τήν πρώτην λαμβάνομεν, ώς βάσιν 
τήν έν ΙΙρωσσία κατάστασιν καί τήν έν ταΐς πόλεσι Βερο- 
λίνφ, 'Αμβούργω καί Βρέμη*  όσον δέ άφορα τήν μετανάστευ
σή έκτείνονται αί παρατηρήσεις πρός δλον όμοϋ τόν άποτε- 
λοϋντα τήν Γερμανικήν αυτοκρατορίαν πληθυσμόν.

Α’. — Έπί 100 οικογενειών ύπελογίσθησαν έν Πρωσσία μέν 
90,14 έχουσαι ένιαύσιον εισόδημα μικρότερον τών 1500 νέων 
δραχμών: 9,33 έχουσαι μικρότερον τών 7 */ > χιλ : 0,37 μι- 
κρότερον τών 15 χιλ: 0,15 μικρότερον τών 75 χιλ: καί 
0,01 άνω τών 75 χιλ:—έν τή πρωτευούση δέ τής Πρωσσίας 
81,31 οϊκογένειαι έχουσαι εισόδημα μικρότερον τών 1500 ν· 
δρ: 16,41 μικρότερον τών 7 */,  χιλ: 1,43 μικρότερον τών 
15 χιλ: 0,79 μικρότερον τών 75 χιλ: καί 0,06 άνώτερον τών 
75 χιλ: -έν Άμβούργω δέ 84,44 οϊκογένειαι έχουσαι είσό 
δημα μικρότερον τώνΐ500 ν. δρ: 12,83 μικρότερον τών 7 ’/» 
χιλ: 1,43 μικρότερον τών 15 χιλ: 1,14 μικρότερον τών 
75 χιλ: καί 0,16 άνώτερον τών 75 χιλ: —έν Βρέμη δέ 
81,57 οϊκογένειαι έχουσαι εισόδημα μικρότερον τών 1500 
ν. δρ: 14,78 μικρότερον τών 7 ‘/4 χιλ: 1,88 μικρότερον τών 
15 χιλ: 1,51 μικρότερον τών 75 χιλ: καί 0,25 άνώτερον 
75 χιλ.

'Ως πλούσιοι βεβαίως πρέπει νά Οεωρηθώσιν οί έχοντες ένι- 

αύσιον εισόδημα άνώτερον τών 75 χιλ. δραχμών ούχί οτι 
καί τά εισοδήματα τά στρεφόμενα περί τάς 50 χιλ. δέν είναι 
ίζανώς σεβάσμια, άλλά διότι, δπως άνεπτύχθησαν αί άνάγκαι 
τών εύπορων οικογενειών, δύναται τις νά δαπανά πλέον τών 
30 χιλ. δραχμών ένιαυσίως χωρίς νά έξέρχηται πολύ πέραν 
τοϋ άνεκτοϋ μέτριου, δπερ, ύπό τήν κυρίαν σημασίαν τής λέ- 
ξεως, είναι έπ’ αύτοφώρφ άρνησις τής κοινής περί πλούτου 
ιδέας.

"Οπως δήποτε ζαί αύτών τών άνω τών 15 χιλ. δραχμών 
ένιαυσίων εισοδημάτων συνυπολογισμένων πρός τά άνω τών 
75 χιλ., παρατηροϋμεν δτι έν Πρωσσία οέν άναβαίνει δ αριθ
μός τών μεγάλων είσοδηματούχων άνω τών 0,16 έπί έκά
στη έκατοστύος οικογενειών. Καί άν δέ μετά μεγάλης συγ- 
ζαταβάσεως Οεωρήσωμεν ώς εύπορον τάξιν τήν διαθέτουσαν 
ένιαύσια εισοδήματα άπό 7 */, —15 χιλ. δρ., μένει μέν είς τά 
πρόθυρα τής εύπορίας χωρίς νά είσέρχηται έν αύτή ή μικρά 
ποσότης 0,37 έπί 100 οικογενειών, πλείονα δέ τών 7.ο 
έκάστης έκατοστύος οικογενειών άποζώσι έντός τής σφαίρας 
τής πενίας, λαμβανομένου ύπ’ δψιν οτι πρόκειται περί σχετι- 
ζώς πολαριθμοτέρων οικογενειακών έστιών, διότι ή εστία τής 
πενίας δσον έχει δλιγώτερα χρήματα τόσον έχει πλειότερα 
στόματα νά θρέψη, πλείονα σώματα νά ένδύση ζαί πλείονα 
κοινωνικά βάρη νά φορτωθή.

Β'. — Απέναντι τής τοιαύτης οικονομικής τών οικογενειών 
καταστάσεως παρίσταται τό ρεϋμα τής μεταναστεύσεως κα- 
θολικώτερον ζατά πασαν τήν Γερμανίαν ύπό τάς έπομένας δια
στάσεις : Άπό τοϋ 1872 μέχρι τοϋ 1879 έξεπατρίσθησαν έκ 
Γερμανίας 412,349 πρόσωπα, έξ ών 359,035 διά τάς 'Ηνω
μένας Πολιτείας, 17,865 διά τήν Βρασιλίαν καί 7,953 διά 
τήν Αύστραλίαν. Ιδού πώς έχει καθ’ έκαστον έτος ή μετα- 
ναστευτιζή αύτη κίνησις συλλήβδην : τώ 1872 άνέβη είς 
125,650· τω 1873 είς 103,638· τώ 1874 είς 45,112· τω 
1875 είς 30,773· τώ 1876 είς 28,368- τώ 1877 είς 21, 
264· τώ 1878 είς 24,217· τω 1879 είς 33,327.
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Τοιουτοτρόπως λειτουργεί δ νόμος τής οικονομικής αρμο
νίας. Όχι οτι δέν ύπάρχει καί ύλικωτέρα μέθοδος, διότι τδ 
ύδωρ οπερ δέν χωρεΐ έντός τοϋ ποτηριού χύνεται έκτος αυτοϋ 
καί ό πληθυσμός δστις δέν δύναται νά ζήση έπι τής γής είναι 
καταδεδικασμένος νά άποθάνη. Άλλ’ ή οδός τής μετανα- 
στεύσεως είναι ή προτελευταία άγκυρα, είς τήν όποιαν Οφεί
λονται πολλά άποικιακά μεγαλεία άναγόμενα πολλάκις έν 
τή πρώτη άρχή των είς τήν απελπισίαν τών ζητούντων 
νέους έπϊ τοΰ πλανήτου ορίζοντας. Έν τούτοις ή κίνησις αύτη 
τοΰ μεταναστευτικοϋ έν Γερμανίοι ρεύματος περιέχει καί έ’ν 
πολιτικόν μυστήριον πρώτης τάξεως. Πώς ! Όταν ό θάνα
τος μέν ήραίονε τάς Γερμανικάς τάξεις έν τφ Γαλλογερμα- 
νικω πολέμφ τοΰ 1870, ή νίκη δέ έπλούτιζε διά διλιουνίων 
τάς άπολειπομένας, έπρεπεν αύται εύθύς κατά τήν πρώτην 
διετίαν 1872 — 73 νά διώξωσι πέραν τών’Ωκεανών πλέον 
τών 229 χιλιάδων ! Ζητήματα κοινωνικά, έν τοϊς όποίοις 
πολλαί τοΰ ένεστώτος χρόνου δυσχέρειαι κρύπτονται καί πολ· 
λαί του μέλλοντος περιπλοκαί κυοφορούνται.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.
("ίδ; φυλ. 93 Ο’.χονομ. ΈπιΟεωρ.)

14. Οταν δύο πλοία ιστιοφόρα, θαλασσοποροϋντα, διευθύ- 
νωνται τοιουτοτρόπως, ώστε κινδυνεύουσι συναντώμενα νά 
συγκρουσθώσι, τδ εν τούτων οφείλει ν’ άπομακρύνηται τοϋ 
έτέρου κατά τούς έξής κανόνας· ά) τδ πλοΐον τδ έχον τδν 
άνεμον φορόν (τδ πλέον λασκάδα), οφείλει ν’ άπομακρύνηται 
τής πορείας (νά μή έμποδίζη τδ άρμένισμα) τοΰ έτέρου πλοίου 
τοΰ πλέοντος τήν έγγυτάτην (μέ τήν μπουρίνα)· β') τδ πλοΐον 
τδ πλέον τήν έγγυτάτην (μέ τήν μπουρίνα) καί μέ τον άνε
μον άριστερά, οφείλει ν’ άπομακρύνηται τής πορείας (νά μή 
έμποδίζη τό άρμένισμα) τοΰ έτέρου πλοίου τοΰ πλέοντος τήν 

έγγυτάτην (μέ τήν μπουρίνα) καί μέ τδν άνεμον δεξιά· γ') 
όταν άμφότερα τά πλοία έ’χωσι τδν άνεμον φορόν (πλέωσι 
λασκάδα), άλλ’ ούχί καί έκ τής αύτής πλευράς, τδ πλοΐον 
τό έχον τδν άνεμον άριστερά δφείλει ν’ άπομακρύνηται τής 
πορείας (νά μή έμποδίζη τδ άρμένισμα) τοΰ έτέρου πλοίου τοϋ 
εχοντος τδν άνεμον δεξιά· δ') "Οταν άμφότερα τά πλοία έχω. 
σι τον άνεμον φορδν (πλέωσι λασκάδα) καί έκ τής αυτής 
πλευράς, τδ πλοΐον τδ προσήνεμου (σουβράνο) οφείλει ν’ άπο
μακρύνηται τής πορείας (νά μή έμποδίζη τδ άρμένισμα) τοΰ 
πλοίου τοΰ υπήνεμου (σοταβέντο)· έ) δταν τό πλοΐον ούριο- 
δρομή (άρμενίζη πρύμα), δφείλει ν’ άπομακρύνηται τής πο
ρείας (νά μή έμποδίζη τδ άρμένισμα) τοΰ έτέρου πλοίου.

15. Όταν δύο ατμόπλοια, θαλασσοποροϋντα, διευθύνωνται 
άντιθέτως ή σχεδόν άντιθέτως τδ έν πρδς τό έτερον είς τρό
πον ώστε κινδυνεύουσι νά συγκρουσθώσιν, έκάτερον τούτων 
οφείλει νά οίακίση (νά στρέψη) δεξιά ούτως, ώστε νά άφήση 
τδ έτερον άτμόπλοιον ν’ άντιπαρέλθη πρδς τά άριστερά. Τό 
παρόν άρθρον έφαρμόζεται μόνον εις τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν 
τά πλοία έχουσι τάς πρώρας αύτών τήν μίαν άντικρύ τής 
έτέρας, πλέοντα άντιθέτως ή σχεδόν άντιθέτως, είς τρόπον 
ώστε κινδυνεύουσι νά συγκρουσθώσι. Δέν έφαρμόζεται δέ είς 
τήν περίπτωσιν καθ’ ήν τά πλοία, άκολουθοϋντα έκάτερον τήν 
πορείαν αύτοΰ, άντιπαρέρχονταε άνευ φόβου συγκρούσεως. Αι 
μόναι περιπτώσεις, είς άς άφορα τό παρόν άρθρον, είναι έκεϊ- 
ναι, καθ’ άς έκάτερον τών πλοίων έχει τήν πρώραν αύτοΰ 
έναντι ή σχεδόν έναντι τής τοΰ έτέρου πρώρας, τά δέ δια
μήκη αύτών έπίπεδα, προεκτεινόμενα, συμπίπτουσι τδ εν έπί 
τής προεκτάσεως τοΰ έτέρου. Έν άλλοις δηλαδή λόγοις, όταν 
έν καιρώ μέν ήμέρας, έκάτερον τών συναντωμένων πλοίων 
βλέπη τούς ιστούς τοΰ έτέρου συμπίπτοντας είς τήν αύτήν ή 
σχεδόν είς τήν αύτήν εύθειαν γραμμήν μέ τούς ίδιους αυτοϋ 
ιστούς, έν καιρώ δέ νυκτός, δταν τδ πλοΐον εύρίσκηται είς τοι
αύτην θέσιν, ώστε βλέπει συγχρόνως άμφοτέρους τούς έπί 
τών πλευρών φανούς τοΰ έτέρου πλοίου. Δέν έφαρμόζεται δέ 
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το παρόν άρθρον δταν, έν καιρώ μέν ήμέρας, πλοΐον τι παρα- 
τηρή προς τήν πρώραν αύτοϋ έτερον πλοΐον τέμνον τήν πο
ρείαν του, έν καιρώ δέ νυχτός, όταν ό έρυθρός φανός τοϋ ένός 
τών δύο πλοίων Αντίστοιχη πρός τόν έρυθρόν φανόν τοϋ έτέ
ρου, ή ό πράσινος φανός τοϋ ένός πρός τόν πράσινον φανόν τοΰ 
έτέρου πλοίου, ή όταν πρός τό μέρος τής πρώρας ήναι ορατός 
μόνος ό έρυθρός φανός τοΰ έτέρου πλοίου ούχι δέ καί δ πράσι
νος, ή είναι ορατός μόνος ό πράσινος, ούχι δέ καί δ έρυθρός, 
καϊ τέλος όταν άμφότεροι οί φανοί τοϋ έτέρου πλοίου, ό πρά
σινος καϊ ο έρυθρός, δρώνται πρός οίουδήποτε άλλο μέρος τοΰ 
πλοίου έκτός τής πρώρας.

16. "Οταν δύο ατμόπλοια, θαλασσοποροΰντα, διασταυρών- 
ται έν τή πορεία των ούτως, ώστε κινδυνεύουσι νά συγκρου- 
σθώσι, τό πλοΐον τό βλέπον πρός τά δεξιά αύτοϋ τό έ'τερον, 
όφείλει νά οίακίζη ούτως, ώστε νά μή έμποδίζη τήν πορείαν 
τοΰ έτέρου πλοίου.

17. Όταν δύο πλοϊα, έξ ών τό μέν άτμόπλοιον, τό δέ 
ίστιοφόρον, πλέωσι κατά τοιαύτας διευθύνσεις, ώστε κινδυ- 
νεύουσι νά συγκρουσθώσι, τό άτμόπλοιον οφείλει νά άτμοδρο- 
μή ούτως ώστε νά μή έμποδίζη τήν πορείαν τοΰ ιστιοφόρου 
πλοίου.

18. Όταν άτμόπλοιον τι καταφθάνη έτερον πλοΐον καϊ έπί- 
κηται έκ τούτου φόβος συγκρούσεως, οφείλει τό τα/υποροϋν 
άτμόπλοιον νά ελάττωση τήν ταχύτητα αύτοϋ, ή νά σταμα- 
τήση, ή καϊ ν' άναποδίση έν άνάγκη.

19 Όσάκις άτμόπλοιον τι, θαλασσοποροΰν, μεταβάλλη 
καθ' όποιονδήποτε τρόπον, συμφώνως πρός τόν παρόντα κανο
νισμόν, τήν πορείαν αύτοϋ, δύναται νά δηλοΐ τήν άλλαγήν 
τής πορείας αΰτοΰ πρός όποιονδήποτε άλλο έμφανιζόμενον 
πλοΐον οιά τών ακολούθων σημάτων, έκτελουμένων διά τής 
άτμοσύριγγος. Δι’ ένός βραχέος συρίγματος, σημαίνοντος : δ ι- 
ευΟΰνομαι δεξιά. Διά δύο βραχέων συριγμάτων, ση
μαινόντων: διευθύνομαι αριστερά. Διά τριών βρα
χέων συριγμάτων, σημαινόντων: άναποδίζω όλοτα- 

χ ώ ς. Ή χρήσις τών σημάτων τούτων είναι προαιρετική. 
Άλλ’ άμα γείνη αύτών χρήσις, ή πορεία τοΰ άτμοπλοίου 
πρέπει νά έκτελεσθή συμφώνως πρδς τήν σημασίαν τών συ- 
ριγμάτων.

20. ’Ανεξαρτήτως πρός τάς διατάξεις τών προηγουμένων 
άρθρων, παν πλοΐον, άτμόπλοιον ή ίστιοφόρον, καταφθανον έτε
ρον πλοΐον, οφείλει νά μή παρεμποδίζη τήν πορείαν τοϋ βρα- 
δυποροϋντος πλοίου.

21. Είς μέρη στενωπά, πάν άτμόπλοιον όφείλει νά παρα- 
πλέη τήν πρός τά δεξιά αύτοϋ πλευράν τοϋ στενωπού, έφ’ οσον 
δύναται νά πράττη τοϋτο άσφαλώς καϊ χωρίς ίδιου κινδύνου.

22. Όσάκις κατά τούς άνωτέρω κανόνας τό έν τών δύο 
πλοίων οφείλει νά μεταβάλη πορείαν, τό έτερον πλοΐον όφείλει 
ν' άκολουθήση τήν πορείαν αύτοϋ αμετάβλητον.

23. Πας πλοίαρχος ή κυβερνήτης έν τή τηρήσει τών δια
τάξεων τοϋ παρόντος κανονισμού όφείλει ν’ άποβλέπη πρό 
πάντων είς τούς κινδύνους τής θαλασσοπλοΐας. Επομένως 
δύναται καϊ νά παραβή τούς κανόνας τούτους, όσάκις συγκε
κριμένη τις περίπτωσις καθιστά άναγκαίαν τήν παράβασιν 
ταύτην πρός άποφυγήν έπικειμένου κινδύνου.

24. Ούδεις έκ τών άνωτέρω διατετυπωμένων κανόνων δύ
ναται ν’ άπαλλάξη πλοΐον οίονδήποτε, ή τούς ίδιοκτήτας καϊ 
τούς έφοπλιστάς αύτοϋ, τόν πλοίαρχον, ή τόν κυβερνήτην καϊ 
τό πλήρωμα αύτοϋ τών συνεπειών οίασδήποτε παραμελήσεως, 
άφορώσης είτε είς τούς φανούς ή τά σήματα, είτε είς τούς 
έπιτετραμμένους τήν φυλακήν, εί’τε είς όποιονδήποτε προφυ- 
λακτικόν μέτρον, ύπαγορευόμενον ύπό τής κοινής ναυτικής 
πείρας καϊ υπό τών ιδιαιτέρων περιστάσεων, είς άς εύρισκεται 
τό πλοΐον.

25. Ούδεμία τών έν τώ παρόντι κανονισμφ διατάξεων 
έμποδίζει τήν εφαρμογήν ειδικών κανονισμών, δεόντως δεδη- 
μοσιευμένων ύπό τή; εγχωρίου άρχής, άφορώντων είς τόν 
πλοΰν οίουδήποτε λιμένος ή ποταμού ή ύδάτων περίκλειστων.

26. Οί άνωτέρω κανόνες ούδαμώς έμποδίζουσι τήν έφαρ-
BTOS 8-Φΐλ. 5i-4l5KEMBPlOS 1380. 2? 
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μογήν ειδικών κανονισμών, έκδεδομένων ύφ’ οίασδήποτε Κυ
βερνήσεως, άφορώντων είς τόν πολλαπλασιασμόν τών θέσεων 
τών φανών ή τών σημάτων διά πλοία πολεμικά, δύο ή πλειό
τερα τόν άριθμόν, ή διά πλοία ιστιοφόρα, ταξειδεύοντα έν 
συμπλοία.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ.

Πλήν τοϋ ζητήματος περί τοΰ τέλους χαρτοσήμου είς ό 
ύπόκειται ή περί συνομολογήσεως δανείου πράξις τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, οπερ έπραγματεύθημεν έν τή Οικονομική ’Ε
πιθεωρήσει (φυλλ. 92 Όκτωβρ. 1880) προέκυψε και τό ζή
τημα περ'ι τοϋ τέλους χαρτοσήμου, είς ο ύπόκειται ή μεταξύ 
τής Γαλλοαιγυπτιακής Τραπέζης καϊ τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης σύμβασις περί τής ύπό τής πρώτης αναδοχής καϊ έκδό- 
σεως είς δημοσίαν εγγραφήν τοΰ δανείου, έπί δέ τοΰ ζητή
ματος τούτου τό ύπουργεΐον τών Οικονομικών έκηρύχθη 
αναρμόδιον διά τον λόγον, οτι κατά τό άρθρ. 47 τοΰ περ'ι 
χαρτοσήμου νόμου τοΰ 1836 καταμήνυσις χωρεΐ μόνον, οσά
κις ή παράβασις ένεργεΐται παρά δημοσίας τινός άρχής.

Άλλά τό ύπουργεΐον παρέλειψε νά έρμηνεύση κατά ποιας 
περιπτώσεις έχει έφαρμογήν ή τελευταία παράγραφος τοΰ 
άρθρ. 3 τοΰ ΥΠΔ'άπό 3 'Ιουλίου 1873 νόμου, καθ’ ήν «ό 
ύπουργός τών Οικονομικών έχει τό δικαίωμα νά έξελέγχη 
τάς έταιρίας και έν τοΐς γραφείοις αύτών πρός βεβαίωσιν τών 
ένδεχομένων παραβάσεων τών νόμων περ’ι χαρτοσήμου.» 
Διότι, άν ή διά τής διατάξεως ταύτης καθιερωθεΐσα άρχή 
τής ι έπιθεωρήσεως τών γραφείων τών άνωνύμων έταιριών, 
ήτις άνεγράφη μετά ταΰτα και έν τω περί βεβαιώσεως και 
είσπράξεως τών έπϊ τών εισιτηρίων τελών Β. Διατάγματος 
καϊ τελευταϊον έν τω νόμφ περϊ φόρου έπϊ τών κερδών τών 

Έάν

άνωνύμων έταιριών, δέν ύπόκειται είς περιορισμόν τινα, ό 
ύπουργός τών Οικονομικών ήδύνατο καϊ ώφειλε νά διατάξη 
έπιθεώρησιν είς τό γραφεΐον τής 'Εθνικής Τραπέζης, εύθύς 
ώς έδοθη αύτώ άφορμή διά τής μηνύσεως, δπως βεβαιωθή 
ή γενομένη τυχόν παράβασις καϊ έφαρμοσθώσιν αί διατάξεις 
τοϋ νόμου, ή τούλάχιστον νά βεβαιωθή δτι ή 'Εθνική Τρά
πεζα ύπέκρυψεν ή έξηφάνισε τήν σύμβασιν ταύτην καϊ δτι 
άπέβη αδύνατον είς τήν έπιθεώρησιν ν’ άνακαλύψη έν έγγρα
φον, τοΰ όποιου δέν δύναται ή Τράπεζα ν’ άρνηθή τήν ΰπαρ- 
ξιν, άν μή καϊ τήν προσαγωγήν. Διότι άν δύναται ν’ άρνηθή 
τήν προσαγωγήν είς τόν έπιθςωρητήν τής συμβάσεως ταύ
της, τότε δύναται ν’ άρνηθή τήν προσαγωγήν καϊ παντός 
ετέρου έγγραφου ή βιβλίου είς τό γραφεΐον αύτής άνήκοντος, 
καθιστώσα ούτως αδύνατον τήν έκτέλεσιν τοΰ νόμου,
δέ τό μέτρον τής έρεύνης τών έγγράφων καϊ βιβλίων τών 
ίοιωτικών καταστημάτων πρός βεβαίωσιν τών παραβάσεων 
τοΰ νόμου περϊ χαρτοσήμου είναι ορθόν ή μή, περϊ τούτου 
δέν πρόκειται, άφοΰ ό νόμος έπιτρέπει αυτό είς τόν ύπουργόν 
τών Οικονομικών.

’Επειδή δ ΥΠΔ' νόμος διά τής είρημένης διατάξεως έξω- 
μοιωσεν, ώς πρός τάς παραβάσεις τών νόμων περϊ χαρτο
σήμου,τά γραφεία τών άνωνύμων Έταιριών πρός τά δημόσια 
γραφεία, ζήτημα μόνον είναι, άν ή μήνυσις δύναται νά έ’χη 
συνέπειας ύπέρ τοΰ μηνυτοΰ, διότι κατά τήν τελευταίαν πα
ράγραφον τοΰ άρθρ. 47 τοΰ νόμου περϊ χαρτοσήμου τοΰ 1836 
«Ή καταμήνυσις αύτη δέν συγχωρεϊται, όσάκις ή παράβασις 
δέν έξάγεται, είμή δι’ έκείνων τών έγγράφων, τά όποια άνή- 
κουσιν είς τό έσωτερικόν τοϋ γραφείου τής άρχής αύτής.»

Έπϊ τοΰ κυρίου ζητήματος, ήτοι περϊ τοΰ τέλους χαρτο
σήμου είς ο ύπόκειται ή σύμβασις αύτη καϊ τοΰ έπιβλητέου 
διά τήν παράβασιν τοΰ νόμου προστίμου, δέον νά διακριθώσι 
δύο περιπτώσεις· ήτοι ή περίπτωσις, καθ’ ήν ή σύμβασις κα- 
τηρτίσθη έν τφ έξωτερικφ καϊ ή περίπτωσις, καθ’ ήν κα- 
τηρτίσθη έν τφ έσωτερικφ. Καϊ άν μέν κατηρτίσθη έν τφ 
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έξωτερικφ, εξεταστέου έάν είναι ή μή έπιδεκτική έπισημάν- 
σεως άνευ πληρωμής προστίμου και πόσον τδ έπιβλητέον τέ
λος· έάν δ’ έν τω έσωτερικω, έπειδή έξ άρχής έδει νά συντα- 
χθή έπι τοϋ αρμοδίου σφραγιστού χάρτου κατά τδ άρθρ. 32 
τοΰ περί χαρτοσήμου νόμου τοϋ 1836, έξεταστέον μόνον τδ 
ποσόν τοϋ τέλους εις δ ύπόκειται και έπί τοΰ οποίου θέλει 
υπολογιστή ή ποινή τοϋ προστίμου. Έκάστην τών περιπτώ
σεων τούτων θέλομεν έξετάσει ιδιαιτέρως, άρχόμενοι άπδ τής 
περιπτώσεως, καθ’ ήν ή σύμβασις κατηρτίσθη έν τώ έξωτε
ρικω καϊ πρώτον περϊ τοϋ χρόνου, καθ’ δν έδει νά έπιση- 
μανθή.

Κατά τδν περϊ χαρτοσήμου νόμον τοΰ 1836 άρθρ. 10. 
«Είς δλα τά έγγραφα, τά όποϊα, κατά τδν παρόντα νόμον, 
δεν πρέπει νά γράφωνται έπϊ σφραγιστοϋ χάρτου, βταν πα- 
ρουσιάζωνται ένώπιον δικαστηρίων, ή άλλων δημοσίων άρ
χών, θέλει προστίθεσθαι ό αρμόδιος λευκός σφραγιστός χάρ
της μετά ταΰτα· τδ αύτό θέλει γίνεσθαι καϊ δι’ δλα τά έγ
γραφα, τά όποϊα έναντίον τών δρισμών τοΰ παρόντος νόμου 
δέν έγράφησαν είς σφραγιστόν χάρτην καϊ έπομένως υπά
γονται είς τδ χαρτόσημον, έπιβαλλομένης ένεκα τούτου καϊ 
τής ποινής τοϋ περϊ χαρτοσήμου νόμου κατά τδ άρθρ. 43. 
προσέτι δέ καϊ δι' ίκεϊνα τά έγγραφα, τά όποϊα ύπόκεινται 
μέν κατά τόν νόμον είς τδ χαρτόσημον, έγιναν δέ έκτος τής 
έπικρατείας καί έφέρθησαν έντός αυτής».

Διά τής φράσεως «μετά ταΰτα» δ νόμος έννοεϊ τήν έπι- 
σήμανσιν τών έγγράφων μετά τήν σύνταξίν των, άλλ’ ούχϊ 
καϊ μετά τήν παρουσίασίν των ένώπιον τών δικαστηρίων 
και τών δημοσίων άρχών. Τοϋτο προκύπτει σαφώς έκ διατά- 
ξεως τοΰ αύτοϋ νόμου, ήτοι τής τοΰ άρθρ. 23, καθ’ ήν «είς 
τέλος χαρτοσήμου τάξεως λεπτών 50 ύπόκειται.. . δον δλα 
τά έγγραφα, όσα, μή ύποκείμενα άπ’ αρχής κατά τόν νόμον 
είς έπισφράγισιν, πρόκειται ήδη νά παρουσιασθώσιν είς τά 
δικαστήρια, ή είς άλλην δημοσίαν αρχήν», τοϋ άρθρ. 39 
καθ' ήν «τά δικαστήρια καϊ δλαι αί δημόσιαι άρχαί δέν δύ- 

ναται νά δεχθώσι κανενδς είδους έγγραφον ιδιωτικόν, άφ’ όσα 
δ νόμος υποβάλλει είς τδ τέλος τοΰ χαρτοσήμου,καϊ τδ όποϊον 
άπ’ άρχής γραφέν είς χάρτην άσφράγιστον, ή είς χάρτην 
κατωτέρας παρά τήν άνήκουσαν τιμής, δέν υπεβλήθη άκο- 
λούθως εις τδν πρόσθετον λευκόν χάρτην κ.λ.π.», καϊ του 
άρθρ. 45 καθ’ ήν «άν ίσως δημοσία τις άρχή παρεδέχθη άπδ 
ιδιώτην όποιονδήποτε έγγραφον ή άναφοράν άσφράγιστον ή 
παραμορφωμένην, τιμωρείται ό ύπάλληλος κ.λ.π.»

Όπως δ' δ νόμος έκφράζεται, δέν δύναται τις νά ίσχυρι- 
σθή, δτι τά έν τω έξωτερικω συντασσόμενα έγγραφα καϊ 
υποκείμενα έν τώ έσωτερικω κατ’ αύτόν τής συντάξεώς των 
τόν χρόνον είς τέλος χαρτοσήμου, πρέπει νά έπισημαίνωνται 
«μετά ταΰτα» μέν, άλλά καϊ άν δέν πρόκειται νά παρουσια- 
σθώσιν ένώπιον δημοσίας άρχής. Διότι καί άν ύποτεθή, δτι 
μόνον τδ χωρίον τοΰ άνωτέρω μνημονευθέντος άρθρ. 10 «θέ
λει προστίθεσθαι δ αρμόδιος λευκός Χάρτης μετά ταΰτα» ώς 
άναφερόμενοι είς τά έν τώ έξωτερικω συντασσόμενα έγγραφα, 
τοΰ προηγουμένου «όταν παρουσιάζωνται ένώπιον δικαστη
ρίων ή άλλων δημοσίων άρχών», άφορώντος τά έν τφ έσω- 
τερικψ συντασσόμενα καϊ μή ύποκείμενα κατά τήν σύντα
ξίν των είς Χαρτόσημον, πάλιν ό νόμος οέν βρίζει προθεσμίαν 
έντός τής οποίας έπϊ ποινή προστίμου δέον νά έπισημαίνων
ται τά έν τώ έξωτερικω συντασσόμενα τοιαϋτα έγγραφα 
καϊ έπομένως περίπτωσις έπιβολής προστίμου δέν ύπάρχει 
περϊ χρήσεώς των ένώπιον δημοσίας τινός άρχής. Μία δέ 
μόνη διαστολή άπαντάται είς άρθρφ 29 άριθ. 10 περϊ «τών 
έκ του έξωτερικοϋ εισερχομένων καϊ άπό κατοίκους τοΰ Βα
σιλείου πληρωτέων συναλλαγματικών, είς άς πρέπει νά προ- 
στίθηται ό λευκός χάρτης «πριν τής παρουσιάσεως είς ΰπο- 
δοχήν».

Είς τάς σκέψεις τίύτας έδωκαν ήμϊν αφορμήν αί σχετικά! 
τών Γαλλικών νόμων διατάξεις. Έν Γαλλία ώς είναι γνωστόν, 
ύπάρχουσι δύω είδη τελών, έπϊ τών διαφόρων έγγράφων έπι- 
βαλλομένω/, ήτοι τά τέλη τής καταχωρίσεως (les droits cl’ 
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enregistrement) χαι τά τέλη τοΰ χαρτοσήμου (la con
tribution du timbre), άμφότερα δμως ταϋτα είσπράτ- 
τονται και παρ’ ήμΐν ύπό τό όνομα «τέλη χαρτοσήμου», οπερ 
προκύπτει και έκ τών άρθρ. 1 καϊ 2 τοΰ ήμετέρου περ'ι χαρ
τοσήμου νόμου τοϋ 1836, καθ’ ά τό χαρτόσημου είσήχθη» 
πρός κατάργησιν τών δικαστικών, συμβολαιογραφικών, διοι
κητικών και τών υποθηκών διατιμήσεων και όλων τών άλλων 
οικαιωμάτων, τά όποια έλαμβάνοντο μέχρι τοϋδε διά κατα
χωρίσεις, έγγραφάς, επικυρώσεις έγγράφων καί πράξεων 
πρός όφελος τοϋ δημοσίου Ταμείου ή διαφόρων υπαλλήλων 
καί ύπηρετών». Έξ άλλου δέ τά έν Γαλλίόρ εΐσπραττόμενα 
τέλη χαρτοσήμου άξίας έπιβάλλονται μόνον έπί τών Εμπο
ρικών έγγράφων κατά τό άρθρον 14 τοϋ νόμου τής 13 bl’U- 
maire έτους ΛII έ’χοντος ώς έξής «ύπόκεινται εϊς τέλος 
χαρτοσήμου άξίας τά εις διαταγήν ή είς τον κομιστήν γραμ
μάτια, αί έπιταγαί, έντάλματα, εντολαι, διαταγαί καί παν 
ετερον έγγραφον διαπραγματεύσιμου, πρός τούτοις καί αί συ
ναλλαγματικοί αί έκδιδόμεναι είς δευτέραν, τρίτην ή είς δι- 
πλοΰν, καί τά συντασσόμενα έν Γαλλία πληρωτέα δέ είς τό 
έξωτερικοϋ». Επομένως δέν εινε δρθόν τό πολλάκις έπαναλη- 
φθέν, οτι ούδόλως είσπράττονται παρ' ήμΐν τέλη έπί τώυ 
καταχωρίσεων, οί δέ κανόνες περί τελών έπί τών τελών 
καταχωρίσεως καί χαρτοσήμου έν Γαλλία, δύνανται νά λη
φθώσιν ύπ’ όψιν έπί ζητημάτων τοϋ νόμου περί χαρτοσήμου.

Κατά τούς Γαλλικούς δέ νόμους τά έν τώ έξωτερικώ ή 
ταΐς Γαλλικαις αποικίαις, ένθα τά τέλη καταχωρίσεως καί 
χαρτοσήμου δέν είσήχΟησαν, συντασσόμενα έγγραφα, τά μέν 
άφορώντα μεταβίβασιν τής κυριότητος, ή τής Επικαρπίας 
ακινήτων, ή Ενοικιάσεις κτημάτων ή οικιών, υπενοικιάσεις, 
παραχωρήσεις ή έκχωρήσεις ένοικιάσεων ή Ενεχυριάσεις, πρέ
πει νά καταχωρίζωνται καί επομένως νά κατάβάλληται τό 
νομίμου τέλος έντός έξ μηνών, άν συνετάχθησαν έν Εύρώπη, 
ένός έτους άν έν Αμερική καί δύο έτών άν έν "Ασία ή έν 
Αφρική, διά δέ τά λοιπά έγγραφα ούδεμία ύπάρχει ώρισμένη 

προθεσμία άπό τής συντάξεως των, άλλά δέον νά ύποβάλ- 
λωνται είς τά νόμιμα τέλη προ πάσης έν Γαλλία χρήσεως, 
εί’τε έν δημοσία τινί πράξει, ή έν οίαδήποτε διακηρύξει ή 
ένώπιον δικαστικής ή διοικητικής τίνος άοχής. Καθ’ οσον δ’ 
άφορφ τά διαπραγματεύσιμα έγγραφα, ήτοι τά χρεώγραφα, 
τά προερχόμενα έκ τοΰ έξωτερικοϋ ή τών Γαλλικών αποι
κιών, ένθα δέν είσήχθη τό χαρτόσημου, ύποβάλλονται είς τέ
λος πρό πάσης διαπραγματεύσεως, αποδοχής ή έξοφλήσεως 
έν Γαλλία.

Παρ’ ήμΐν κατά τό άρθρ. 42 τοϋ νόμου περί χαρτοσήμου 
τοϋ 1836 «τά προικοσύμφωνα, τά έγγραφα δωρήσεως μεταξύ 
ζώντων, καί όλα έν γένει τά συμβόλαια, όσα άφορώσι μετα
βολήν τινα έίς τήν κατοχήν πραγμάτων ακινήτων (Εξαιρού
μενων τών έθνικών κτημάτων), καί προσέτι δλα τά έγγραφα 
τά άφορώντα τάς άποθήκας καί τάς αύτοθελεΐς Εξωόίκους 
διαμοιράσεις περιουσίας, απαγορεύεται έπί ποινή άκυρώσεως 
νά γίνωνται άλλως πως, είμή έπισήμως καί ένώπιον τοΰ 
συμβολαιογράφου, φυλάττομένων έν τούτοις τών άρθρ, 32 
καί 46». Άλλ’ ή άπαγόρευσις αύτη Εκτείνεται καί μέχρι 
τών έν τω έξωτερικώ συντασσομένων έγγράφων, περί ακίνη
των περιουσιών κτλ. κειμένων έν τώ εσωτερικφ ή καί τοιού- 
των κειμένων Εν τφ έξωτερικφ ;

Περί τοϋ ποσοΰ τοϋ τέλους χαρτοσήμου, είς δ ύπόκεινται 
τά έν τω έξωτερικώ συντασσόμενα έγγραφα ό ήμέτερος νό
μος απλώς μόνον λέγει έν τώ μνημονευθέντι άνωτέρω άρθρ. 
10 οτι «θέλει προστίθεσθαι δ αρμόδιος λευκός σφραγι
στός χάρτης» καί ένώ σιωπά περί τοϋ τις εινε δ αρμόδιος 
ούτος χάρτης, διά τοϋ άρθρ. 29 άριθ. 10 ύποβάλλει είς τέλος 
χαρτοσήμου άξίας,τάς είσερχομένας άπό ξένα Κράτη συναλ· 
λαγματικάς, τάς πληρωτέας άπό τούς κατοίκους τοϋ Βασι
λείου. ’Απαλλάσσει άρα τά λοιπά έγγραφα τοϋ τέλους 
άξίας;

Ή πρακτική παρεδέχθη, οτι τά εν τω Εξωτερικώ συντασ
σόμενα έγγραφα, ύπόκεινται εϊς τό αύτό τέλος, είς δ καί τά 
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έν τώ έσωτερικφ συντασσύμενα ομοια έγγραφα, άλλ’ ούχ ήτ
τον ή άρχή, καθ’ ήν οί φόροι δέν έπεχτείνονται μέχρι τών πε
ριουσιών τών κειμένων έκτος τής χώρας, ήτις επιβάλλει αύ
τούς, άνεγνωρίσθη ώς ισχυρά καί παρ’ ήμϊν, διά τής ερμηνευ
τικής τοϋ νόμου περί τελών έπι τών κληρονομιών καί κλη
ροδοσιών έγκυκλίου τοΰ υπουργείου τών Οικονομικών ύπ’ άριθ. 
11331 καί άπό 14 Μαρτίου 1866, έχούσης ώς έξής «Ή 
άκίνητος και κινητή περιουσία τοΰ έντός ή έκτός τής 'Ελ
λάδος άποβιώσαντος έλληνος, κειμένη έν τή άλλοδαπή, δέν 
ύπόκειται εις τό τέλος έπί τών κληρονομιών κ.λ.π. διότι 
κατά τάς περί έκτάσεως τής ισχύος τών νόμων άρχάς οί φο
ρολογικοί νόμοι, δέν ίσχύουσιν έπί τών έκτός τοΰ Κράτους 
κειμένων περιουσιών».

Έν Γαλλία έπί τοΰ άρθρ. 22 τοΰ άπό 22 Fl’imaire έτους 
λ II νόμου, περί τελών έπί τών καταχωρίσεων, ήγέρθη τό 
ζήτημα, άν αί έν τφ έξωτερικφ συντασσόμεναι πράξεις με- 
ταβιβάσεως ακινήτων, κειμένων έν τώ έξωτερικφ καταχωρι- 
ζόμεναι έν Γαλλία, ύπόκεινται είς τέλος άναλογικόν, ήτοι 
άξίας, τό δέ Συμβούλιον τής Έπικρατείας, άπεφάνθη διά 
γνωμοδοτήσεώς του άπό G VClldemiaire έτους XIV, ώς 
έξής. «Τό Συμβούλιον τής Έπικρατείας, άκοϋσαν τήν εκθεσιν 
τοΰ Τμήματος τών Οικονομικών έπί τής τοΰ ύπουργοΰ τών 
Οικονομικών, διά τής όποιας προτείνεται τό ζήτημα, έάν αί 
πράξεις μεταβιβάσεως τής κυριότητος ή τής έπικαρπίας 
άκινήτων, κειμένων έν τφ έξωτερικφ ή ταϊς Γαλλικαϊς 
άποικιαις, ένθα τό τέλος έπί τής καταχωρίσεως δέν είσήχθη, 
αι συνταχθεϊσαι έν τώ έξωτερικφ ή ταϊς άποικιαις, δέον 
όταν προσαγωνται έν Γαλλία, νά Οεωρώνται ώς έγγραφα 
ιδιωτικά, συνταχέντα έν Γαλλία, τούτέστι νά ύποβάλλωνται 
εις τό τέλος τής άξίας. Ίδόν τά άρθρ. 23 καί 42 τοΰ νόμου 
τής 22. fl’iniairc έτους λ II, κατά τά όποϊα δέν δύναται 
νά γίνη οίαδήποτε χρήσις τών πράξεων τούτων, εί'τε διά δη
μοσίας πραςεως ή ένώπιον τών δικαστηρίων ή πάσης άλλης 
χαθεστηκυιας άρχής, χωρίς προηγουμένως νά καταχωρι- 

σθώσιν, έπί ποινή κατά παντός ύπαλλήλου, δστις ήθελε πα- 
ραβή τήν άπαγόρευσιν ταύτην, επιβολής προστίμου έκ 50 
φράγκων, καί ύποχρέωσις αυτοϋ προσωπική πρός πληρωμήν 
τοΰ τέλους. Παρατήρησαν, οτι το τέλος άξίας, οπερ είσπράτ- 
τεται κατά τήν στιγμήν, καθ’ ήν λαμβάνει χώραν μεταβί- 
βασις ή άνταλλαγή τής κυριότητος έν οίφδήποτε τίτλω, εινε 
φόρος, οστις δέν δύναται νά φθάση τάς περιουσίας, τάς κει- 
μένας έκτός τής χώρας, ήτις έπιβάλλει αυτόν· δτι, έάν Οεω- 
ρηθή άναγκαϊον, δια νά δοθή βέβαια χρονολογία εις τάς έν 
τφ έξωτερικφ ή ταϊς άποικιαις συντασσομένας πράξεις, νά 
ύποβληθώσιν είς τέλος καταχωρίσεως, δέν έπεται άναγκαίως, 
δτι το τέλος τοΰτο πρέπει νά είναι 4 τοϊς °/0 εις δ ύπόκεινται 
αί έν Γαλλία συντασσόμεναι δμοιαι πράξεις. Γνωμοδοτεϊ, δτι 
είς τάς περιπτώσεις, τάς έκτεθείσας ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών 
Οικονομικών, δέν λαμβάνει χώραν είσπραξις τέλους άξίας.»

Συνεπεία τής γνωμοδοτήσεως ταύτης ήγέρθησαν έτερα δύο 
ζητήματα περί τοΰ τέλους έπί πράξεων, συντασσομενων έν 
Γαλλία, άλλ’ άφορουσών μεταβίβασιν κινητών καί άκινή- 
των κειμένων έν τώ έξωτερικφ, έφ’ ών τό Συμβούλιον τής 
Έπικρατείας άπεφάνθη διά μεταγενεστέρας γνωμοδοτήσεως 
του άπό 15 Νοεμβρίου 1806, ώς έξής. «Τό Συμβούλιον τής 
Έπικρατείας, οπερ ήκουσε τήν εκθεσιν τοΰ έπί τών Οικονο
μικών τμήματος έπί τής τοΰ ύπουργοΰ τών Οικονομικών, 
έκθέσαντος, οτι μετά τήν γνωμοδότησιν τοΰ Συμβουλίου τής 
Έπικρατείας τής 10 Bruiliaire έτους XIV, καθ’ ήν δέν 
ύπάρχει άφορμή πρός εϊσπραξιν τέλους άξίας έπί τής κατα· 
χωρίσεω; πράξεων, συντασσομενων έν τώ έξωτερικφ ή ταϊς 
άποικιαις καί άφορωσών μεταβίβασιν περιουσιών κειμένων έκ
τός τής χώρας, ήτις είσήγαγε τό έπί τών καταχωρίσεων τέ
λος, ήγέρθησαν δύω ετερα ζητήματα. Πρώτον, έάν αί πρά
ξεις αί συντασσόμεναι έν Γαλλία περί άκινήτων κειμένων έν 
τώ έξωτερικφ ή ταϊς άποικιαις, πρέπει ν’ άπολαύωσι τών δια
τάξεων τής γνωμοδοτήσεως τοΰ Συμβουλίου τής Έπικρα-είας 
τής 10 Bruiliaire έτους XIV, δεύτερον, έάν ή γνωμοδότη- 
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σις αύτη έφαρμόζηται και έπι τών πράξεων τών συντασσο- 
μένων έν Γαλλία ή τω έξωτεριχώ και ταΐς άποικίαις και 
άρορωσών περιουσίας κινητός, χειμένας έν τώ έξωτεριχώ ή 
ταΐς άποικίαις. —Ότι έπϊ τοϋ πρώτου ζητήματος άπεφάνθη 
καταφατικώς καί φρονεί, οτι ή άρχή ήτις έγένετο άποδεκτή 
διά τής γνωμοδοτήσεως τής 10 Bl’umaire έτους XIV· 
έφαρμόζεται καί είς τάς πράξεις τάς συντασσομένας εις παρό
μοιας περιπτώσεις ένώπιον τών Συμβολαιογράφων και άλλων 
δημοσίων άρχών τής Γαλλίας- οτι φρονεί, οτι ή άπόρασις 
αυτή δέον να έπεκταθή είς τάς κατά τύπον έπίσημον συν
τασσομένας μόνον έν τω έξωτερικω ή ταΐς άποικίαις πράξεις, 
τάς άφορώσας ύποχρέωσιν ή μεταβίβασιν άντικειμένων κινη
τών, όταν τά δάνεια καί αί διαθέσεις τών κινητών ήθελον 
γίγνεσθαι καί αί παραδόσεις ύπόσχεσθαι ή έκτελεισθαι είς 
άντικειμενα τών χωρών τούτων, καί ήθελον συμφωνεϊσθαι νά 
πληρόνωνται είς τούς αυτούς τόπους καί είς χυκλοφοροϋντα 
αύτόθι νομίσματα.—Ίδόν τήν είρημένην γνωμοδότησιν τοϋ 
Συμβουλίου τής Έπικρατείας τής 10 Bl’umaire έτους XIV. 
Γνωμοδοτεΐ, οτι ή άπόρασις τοΰ Συμβουλίου τής Έπικρατείας 
τής 10 Bl’umaire έτους XIV δέον νά έφαρμόζηται συμ- 
φωνως ταΐς προτάσεσι τοϋ ύπουργείου.»

Ο κανών ούτος ώς πρός τάς πράξεις μεταβιβάσεως τών έν 
τω έξωτερικω κειμένων άκινήτων, καθιερώθη καί διά τοΰ άρ
θρ. 4 τοΰ γαλλικοϋ νόμου τής 16 ’Ιουνίου 1824, έχοντος ώς 
έξής «Αί πράξεις μεταβιβάσεως τής χυριότητος, τής έπι- 
χαρπιας καί τής νομής πραγμάτων άκινήτων, κειμένων εΐτε 
έν τώ έξωτερικω, εΐτε έν ταΐς Γαλλιχαΐς άποικίαις ένθα τό 
τέλος τής καταχωρίσεως δέν είσήχθη, δέν θέλουν ύπόκεισθαι, 
λόγω τής μεταβιβάσεως ταύτης είμή είς τέλος τάξεως δραχ
μών δέκα, χωρίς έν ούδεμία περιπτώσει τό τέλος τής τάξεως 
νά δύναται νά ύπερβή τό τέλος τής άξίας, οπερ ήθελεν, έάν 
προΰκειτο περί περιουσίας κείμενης έν Γαλλία.» Διά μεταγε
νεστέρου δμως νόμου τής 28 Φεβρουάριου 1872 κατηργήθη 
τό άνωτέρω αρθρον, άντικατασταθέν ώς έξής «άρθρ. 1 άριθ.

2. Αί πράξεις μεταβιβάσεως τής κυριότητος, τής επικαρ
πίας ή τής νομής άκινήτων, κειμένων έν τφ έξωτερικφ ή 
ταΐς Γαλλικαΐς άποικίαις, έν αίς τό τέλος τής καταχωρίσεως 
δέν είσήχθη (τό τέλος θέλει ύπολογίζεσθαι) έκ τής έν αύται- 
άναφερομένης ποσότητος, προστιθεμένων τών βαρών εις τό 
κεφάλαιον.»

Άλλά καί διά τοΰ τελευταίου τούτου νόμου, δ κανών δέν 
άνετράπη, διότι πρώτον μέν έν άρθρω πρώτω αύτοϋ ρητώς 
άναφέρεται, οτι έπιβάλλεται τέλος τάξεως (fixe) καί ούχί 
άξίας (proportionnel). «Ή διατίμησις,» λέγει τό αρθρον 
τοϋτο «τοΰ τέλους τής τάξεως έπϊ τών καταχωρίσεων, 
είς ο ύπόκεινται κατά τόν νόμον τής 22 frilliaire έτους 
VII καί τών μετά ταΰτα αί έπόμεναι πράξεις, προσδιορίζε
ται ώς έξής», δεύτερον δέ, τό έπί τών πράξεων τούτων ειδι
κόν τέλος, συνιστάμενον είς φραγ. 5 έπί ποσοτήτων έκ 5,000 
φράγκων καϊ κατωτέρω, είς φράγκα 10 έπϊ ποσοτήτων άνω 
μέν τών 5,000 φράγκων, άλλά μή ύπερβαινουσών τάς 10, 
000 φράγκα, είς φράγκα 20 έπί ποσοτήτων άνω μέν τών 
10,000 φράγκων, άλλά μή ύπερβαινουσών τάς 20,000 φράγ
κα καί έφεξής άνά 20 φράγκα έφ’ έκάστης ποσότητος έξ 
20,000 φράγκων, ή κλάσματος τών 20,000 φράγκων, είναι 
κατά πολύ έλαττον, τών τελών άξίας, τών είσπραττομένων 
έπί πράξεων μεταβάσεως άκινήτων, κειμένων έν Γαλλία.

Καθ' οσον άφορα τάς πράξεις μεταβιβάσεως κινητών κει
μένων είς τό έξωτερικόν, κατά τήν άνωτέρω έκτεθεΐσαν γνω- 
μοδότησιν τοΰ Συμβουλίου τής Έπικρατείας, άπηλλαγμένας 
τών τελών άξίας έθεωρήθησαν «αί είς τό έξωτερικόν μόνον 
καί κατά τύπον έπίσημον συντασσόμενα·. πράξεις.» Άλλ’ δ 
κανών ούτος άνετράπη σχεδόν διά μεταγενεστέρων ειδικών 
νόμων. Ούτω δέ, κατά μέν τό άρθρ. 58 τοΰ άπό 28 Απρι
λίου 1816 νόμου «Δέν δύναται νά γίνηται χρήσις παρά τοίς 
δικαστηρίοις, ουδεμιάς πράξεως, συνταχθείσης έν τώ έξωτε
ρικω ή ταΐς άποικίαις, χωρίς νά ύποβληθή είς τέλος ώς εί 
συνετάσσετο έν Γαλλία καί διά περιουσίαν κειμένην έν Γαλ- 
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λί$· το αύτό ισχύει και κατά τάς περιπτώσεις τής μνείας 
τών πράξεων τούτων είς τά έπίσημα έγγραφα». "Αρα έγ
γραφα, ών δέν έπρόκειτο νά γένηται χρήσις ένώπιον τών δι
καστηρίων ή μνεία έν έπισήμοις έγγράφοις, δέν ύπέκειντο είς 
τέλος, ήτοι ΐσχυεν ώς πρός ταϋτα δ έκτεθείς κανών. Διά δέ 
τοϋ νόμου τής 18 Μαίου 1850 άρθρ. 7. ύπήχθησαν εις τέλος 
άξίας. « Αί μεταβιβάσεις ένεκα θανάτου δημοσίων χρεωγρά
φων και μετοχών έταιριών βιομηχανικών ή τραπεζιτικών άλ- 
λοοαπών, έξαρτωμένων έκ διαδοχής, διεπομένης ύπό τοΰ Γαλ
λικού νόμου (ήτοι περιερχομένων είς γάλλους υπηκόους), κα
θώς και αί μεταβιβάσεις διά δωρεάς μεταξύ ζώντων τών αυ
τών αξιών ύπέρ γάλλου τινός». Και διά τοϋ νόμου τής 23 
αύγούστου 1871 άρθρ. 3 καί 4. τό τέλος άξίας έπεξετάθη 
καί έπί τών «πιστώσεων, μέρους κερδών, ομολογιών τών πό
λεων, κοινών ιδρυμάτων καί έν γένει έπί πασών τών ξένων 
κινητών αξιών οίασδήποτε φύσεως, καθώς καί έπί τών με
ταξύ ζώντων μεταβιβάσεων έπί πληρωμή ή δωρεάν τών αύ
τών άντικειμένων», ύπήχθησαν δ’ είς αύτό καί αί είς ξένους 
έν Γαλλία μένοντας ένεκα θανάτου μεταβιβάσεις. Εκ τοϋ αύ
τοϋ νόμου ύπήχθησαν έπίσης είς τέλος άξίας τά άσφαλιστικά 
έγγραφα, τά συντασσόμενα έν τώ έξωτερικώ δι’ άκίνητα κεί
μενα έν Γαλλία ή δι’αντικείμενα καί άξίας άκηκούσας είς 
Γάλλους καί τά κατά τών έκ πυρκα'ίών κινδύνων. "Ετερος 
δέ νόμος τής 25 Νοεμβρίου 1871 ύπήγαγεν είς τέλος καί τά 
άσφαλιστικά έγγραφα τών έν Γαλλία ιδρυμένων ξένων εται
ριών διά τάς έν Γαλλία συντασσομένας πράξεις άσφαλείας 
κατά τών θαλασσίων κινδύνων ή τής πυρκαϊάς, τά έγγραφα 
δμως άσφαλείας κατά τών πυρκα'ίών, τά συντασσόμενα έν 
Γαλλία δι’ άκίνητα ή αντικείμενα κινητά, κείμενα έν τφ έξω
τερικώ, δέν ύπόκεινται είς τέλος τι, άλλά δέν δύναται νά γέ
νηται χρήσις αύτών έν Γαλλία, είτε έν δημοσία τινί πράξει, 
είτε ένώπιον τών δικαστηρίων ή έτέρας καθεστηκυίας άρχής, 
χωρίς προηγουμένως νά καταχωρισθώσιν έπί πληρωμή τών 

τελών άτινα πληρόνονται καί διά τά έν τώ έσωτερικώ κείμενα 
άκίνητα καί κινητά.

Έξ έτέρου είς τά έπί τών διαπραγματεύσιμων, έμπορικών 
κ.λ.π. έγγράφων τών έν Γαλλία συντασσομένων,έπιβαλλόμενα 
τέλη ύπόκεινται καί τά έκ τοϋ έξωτερικοϋ προερχόμενα, κατά 
τό άρθρ. 1 5 τοϋ νόμου τής 13 BruiTiaire έτους VII έχον 
ώς έξής «τά διαπραγματεύσιμα έγγραφα, τά προερχόμενα έκ 
τοΰ έξωτερικοϋ ή τών γαλλικών νήσων καί αποικιών, ένθα 
τό χαρτόσημον δέν είσήχθη,θέλουν, πρό πάσης διαπραγματεύ
σεως, άποδοχής ή έξωφλήσεως έν Γαλλία, ύποβάλλεσθαι είς 
έπισήμανσιν, τό δέ τέλος θέλει πληρόνεσθαι κατά τήν διατίμη- 
σιν τήν όριζομένην ύπό τοϋ άρθρ. 8 τοΰ παρόντος» ήτοι έπί 
πληρωμή τοΰ αύτοϋ τέλλους, οίον πληρόνεται καί διά τά έν 
Γαλλία συντασσόμενα διαπραγματεύσιμα εμπορικά έγγραφα.

Ως πρός τάς συναλαγματικάς, γραμμάτια είς διαταγήν ή 
είς τον κομιστήν κ.λ. π. έμπορικά έγγαφα, τά είς τό έξωτε- 
ρικόν καί έπί τοΰ έξωτερικοϋ έκδιδόμενα ό κανών ούτος ύπέ 
στη διαστολήν διά τοΰ άρθρ. 3 τοϋ άπό 20 Δεκεμβρίου 1872 
νόμου, έ’χοντος ώς έξής. « Τά οίς τό άρθρ. 1 τοΰ νόμου τής 
5 ’Ιουνίου 1850 κατονομαζόμενα έγγραφα, τά είς τό έξωτε- 
ρικόν καί έπί τοϋ έξωτερικοϋ έκδιδόμενα καί κυκλοφοροϋντα έν 
Γαλλία δέν θέλουν ύπόκεισθαι είς τό έξής, είμή είς τέλος 
άξίας, οριζόμενον είς 50 έκατοστά τοϋ φράγκου κατά 2,000 
φράγκα ή κλάσμα τών 2,000 φράγκων.»

'Όπως καί έν τοϊς πρόσθεν έσημειώθη ό ήμέτερος έπί τοϋ 
χαρτοσήμου νόμος τοΰ 183G ύπέβαλεν διά τοϋ άρθρ. 29 
άριθ. 10 είς τέλος χαρτοσήμου «τάς έκ τοΰ έξωτερικοϋ εί
σερχομένας καί άπό τατοίκους τοΰ Βασιλείου πληρωτέας συ- 
ναλλαγματικάς», άλλά τό ύπουργεϊον τών Οικονομικών δι’ 
ερμηνευτικής έγκυκλίου του ύπ’ άριθ. 17,095 καί άπό 17 
Δβρίου 1873, άπεφάνθη οτι «Αί έκ τοϋ έξωτερικοϋ έρχόμε- 
ναι συναλλαγματικαί καί έντεΰθεν δι’ δπισθογραφήσεως έπι- 
στρεφόμεναι πάλιν, ύπόκεινται είς τέλος χαρτοσήμου, καθ’ 
©σον τό πρωτότυπον αύτών δέν υπεβλήθη είς τέλος», καί δτι 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΉ. Ε0ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ.Μ·1

«ύπόχχιται είς δλόχληρον τδ τέλος χατά τό 2 αντίτυπου τής 
συναλλαγματικής, έάν παραστή άνάγχη νά έπιστραφή χαι 
αύτδ», τής περικοπής «όταν τά πρωτότυπα αυτών δέν έση- 
μανθησαν» έννοούσης τό σώμα τής συναλλαγματικής, απέ
ναντι τών Οπισθογραφήσεων ή τής αποδοχής και ούχί τήν 
πρώτην συναλλαγματικήν, απέναντι τών αντιτύπων αύτής· 
ό Γαλλικός νόμος τής 1 Μαίου 1822 απαλλάσσει τοϋ έπι 
τοΰ ποσού τέλους τά λοιπά αντίτυπα τής συναλλαγματικής, 
έάν τό πρώτον, συντεταγμένον έπί χαρτοσήμου έπισυναφθή 
είς τά πρός έπισήμανσιν παρουσιαζόμενα άντίτυπα.

Μετά τήν μακράν μέν, άλλ’ έλλειπώς περιγραφεϊσαν άλυ- 
σιν ταύτην τών έν Γαλλία νομοθετικών διατάξεων περί τών 
τελών εις ά ύπόκεινται τά έν τώ έξωτερικω συντασσόμενα 
έγγραφα, καθώς και τά συντασσόμενα έν τώ έσωτερικω, άλλ’ 
αφορώντα περιουσίας κειμένας έν τώ έξωτερικω και μετά τήν 
ειδικήν διάταξιν τοϋ ήμετέρου περί χαρτοσήμου νόμου περί 
υπαγωγής εις τέλος χαρτοσήμου τών έκ τοΰ έξωτερικοϋ προ- 
ερχομενων καί άπό κατοίκους τοϋ Βασιλείου πληρωτέων συ
ναλλαγματικών, δειλιώμεν νά ίσχυρισθώμεν, ότι άρκεϊ ή έν 
τώ άρθρω 1Ο':> τοΰ ήμετέρου νόμου τοϋ 1836 λέξις «άρμό- 
οιος» νά ύπαγάγη άπαντα ανεξαιρέτως τά έν τώ έξωτεριχώ 
συντασσόμενα έγγραφα εις τδ αυτό τέλος άξίας, είς δ ύπό- 
χεινται χαί τά έν τώ έσωτερικω συντασσόμενα. Έν περι- 
πτώσει έπομένως, καθ’ ήν ή προκειμένη σύμβασις κατηρτί- 
σθη έν τω έξωτερικω, δπως άποφανθή τις εις ποιον ύπόκειται 
τέλρς ανάγκη νά έξετασθή ποια δύναμις τής συμβάσεως ταύ
της συνήφθη μεταξύ τής έν Παρισίοις Γαλλοαιγυπτιακής 
Τραπέζης καί τής ’Εθνικής Τραπέζης σχέσις. Άλλά τήν σχέ- 
σιν ταύτην θέλομεν έξετάσει έν συνδυασμω καί πρός τήν πε- 
ριπτωσιν, καθ’ ήν ή σύμβασις συνετάχθη έν τω έσωτερικω 
καί είς τοϋτο μετσβαίνομεν νΰν.

Διά τής είρημένης συμβάσεως ή Γαλλοαιγυπτιακή Τρά
πεζα ή άνεδέχθη νά δανείση τήν Έθν. Τράπεζαν, καθ' δσον 
δέν ήθελε προσφερθή τδ κοινόν νά δανείση αυτήν έπί τοϊς συ- 

νομολογηθεισιν δροις, ή ή Γαλλοαιγυπτιακή Τράπεζα άνεδέ
χθη ν’ άγοράση τάς μή διατεθείσας άνωνύμους ομολογίας 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. Ή σύμβασις λοιπόν εινε ύπόσχεσις ή 
παροχής δανείου, ή άγορας χρεωγράφων. Άλλ’ αί περί τοι
ούτων ύποσχέσεων συμβάσεις ύπόκεινται είς τέλος χαρτοσή
μου άξίας ; Τδ άρθρ. 31 τοϋ νόμου περί χαρτοσήμου τοϋ 
1836 αναφέρει, δτι τό τέλος χαρτοσήμου άξίας έπιβάλλεται 
«είς τά δάνεια, έπί τής δανειζόμενης ποσότητος» ούχί δέ καί 
έπί τής δανεισθησομένης, δπερ ένδεχόμενον καί νά μή πραγ- 
ματοποιηθή. 'Όσα έπομένως έξετέθησαν έν τή Οικονομική 
’Επιθεωρήσει τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου περί τών πράξεων τής 
συστάσεως τών άνωνύμων έταιριών, αϊτινες δέν ύπόκεινται 
κατά τόν νομον τοϋ 1836 είς τέλος χαρτοσήμου άξίας, έφαρ- 
μόζονται ακριβώς καί έπί τής συμβάσεως, δι' ής έδόθη ύπό- 
σχεσις δανείου ή άγορας άνωνύμων μετοχών.

Τό ζήτημα τοϋτο ήγέρθη έν Γαλλία, ιδού δέ τί περί αύτοϋ 
άπαντώμεν έν τή Jurisprudence Generate τοΰ Dalloz 
(κεφ. Eliregistrement) άριθ. 9791. «Ή ύπόσχεσις δανείου 
είνε σύμβασις έγκυρος κα'. ύποχρεωτιχή (ratable et obli- 
gatoire). Ή διοιχησις έπί τή βάσει τής άρχής ταύτης, έθε- 
ώρησεν αύτήν ώς δίδουσαν χώραν κατ’ αύτήν τής συντα- 
ξεώς της τήν στιγμήν είς τήν έπιβολήν τέλους άξίας.

«9795. Άλλ’ αί άποφάνσεις αύται ήσαν έναντίαι πρός 
τδ πνεϋμα τοΰ νόμου, δςτις, ύποβάλλων είς τέλος 1 τοϊς °/0· 
τάς χρεωστικάς ομολογίας, προφανώς δέν συμπεριέλαβεν είς 
τήν έκφρανσίν του είμή τάς ομολογίας, τάς προερχομένας έκ 
δανείων, ήδη πραγματοποιηθέντων καί ούχί δανείων μελλόν
των.»— 9796. «Τδ Ακυρωτικόν όριστικώς καθιέρωσε τήν 
άρχήν ταύτην, άποκροΰσαν τήν είσπραξιν τέλους άξίας 
έπί τών πράξεων χορηγίας (ouverlure) πιστώσεων.» — 
«9797 : "Οπως ή χορηγία πιστώσεως ουτω καί ή ύπόσχεσις 
δανείου ύπόκειται είς τήν πραγματοποίησιν έκ μέρους τοΰ δα- 
νειστοϋ, καί έπομένως, μόνη ή πραγματοποίησις αϋτη καθι- 
στα τδ τέλος απαιτητόν.» «9798. Έν τούτοις τδ Γραφείου 
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τής καταχωρίσεως έθεώρησε, δυνάμει τής άρχής, τήν υπό
σχεση/ τοϋ δανείου χαι δίδουσαν χώραν κατ' αύτήν τήν στιγ
μήν τής συντάξεώς της είς τό τέλος άξίας.» —«9799: Και 
εκρινεν, οτι, όταν είς έγγραφον συμφωνίας δανείου ό δανειζό
μενος δεν έλαβεν είμή μέρος μόνον τής ποσότητας, τοϋ έτέρου 
μέρους δοτέου αύτώ άχολούθως, τό τέλος τής ομολογίας είναι 
άμέσως άπαιτητόν έπί τοϋ όλου.» — «9800 : Αλλά τά δικα
στήρια παρεδέχθησαν όριστικώς, ότι ή ύπόσχεσις δανείου δέον 
μέχρι τής άποδείξεως αποδοχής, δημιουργούσης ύποχρέωσιν 
άμοιβαίαν και οριστικήν, νά θεωρήται μόνον ώς χορηγία πι- 
στώσεως, καί έπομένως ποσώς δέν ύπόκειται είς τό τέλος 
τών χρεωστικών ομολογιών, έφ’ όσον έκεϊνος, είς τόν όποιον 
ή ύπόσχεσις έδόθη, δέν έκαμε χρήσιν τής πιστώσεως.»— 
«9802 : Καί αύτή ή διοίκησις δέν άντέστη πλέον έίς τήν άρ
χήν κ.λ.π.» - «9806 ; ’Ακόμη καί δταν ή χορηγία τής πι- 
στώσεως λαμβάνη χώραν μετασυμφωνίας έκ μέρους τοϋ πι- 
στούχου τοϋ νά παράσχη έγγύησιν ή υποθήκην κ.λ.π.»

’Ακολούθως διά νόμου είδικοϋ τής 23 Αύγουστου 1871 αί 
πράξεις χορηγίας πιστώσεων ύπεβλήθησαν έν Γαλλία είς τέ
λος χαρτοσήμου άξιας 50 έκατοστών τοϋ φράγκου κατά 100 
φράγκα, ή δέ μετά ταΰτα χρήσις τών πιστώσεων είς τέλος 
τάξεως έπί τών έπιταγών (cheques), ήτοι δέκα έκατοστών 
τοϋ φράγκου, εύθύς δμως ώς καλυφθή τό ποσόν τής πιστώ- 
σεως, διά τό ύπερβάλλον πληρόνεται πλήν τοΰ έπί τών έπι
ταγών τέλους καί τέλος άξίας (Νόμος τής 23 Αύγ. 1871 
άρθρ. 18)· ώστε ώς πρός τήν περίπτωσιν τής ύποσχεσεως 
δανείου ή άπαλλαγή έκ τοϋ τέλους άξίας έξακολουθεϊίσχύουσα.

Καί ένταϋθα όμως, όπως καί έπί τών πράξεων τής συστά- 
σεως τών άνωνύμων έταιριών, παρενέθηκε σπουδαΐον πρόσ
κομμα τό πρός έκτέλεσιν τοΰ άπό 3 ’Ιουλίου 1873 ΤΠΔ’ νό
μου Διάταγμα τής 30 Αύγούστου 1873 περί κινητού χαρ
τοσήμου. Κατά τό άρθρ. 4 τοϋ είρημένου Διατάγματος είς 
τήν κατηγορίαν τών ύποκειμένων είς χαρτόσημον τάξεως λε
πτών 25 έγγράφων, έφ’ ών έπιτρέπεται χρήσις κινητού χαρ· 

τοσήμου «ύπάγονται ιδίως αί είς χωριστόν φύλλον βεβαι
ώσεις παραλαβής χρημάτων πρός έκτέλεσιν συμβάσεως, δι’ 
ήν έπληρώθη ήδη τέλος άξίας, ήτοι αί ύπό πιστούχων έκδι- 
δομεναι είς βάρος πιστωτικών έν γένει καταστημάτων ή ιδιω
τών έπιταγαί πρός πληρωμήν, έάν κατηναλώθη χαρτόσημον 
άξίας είς τήν σύνταξιν τής περί χορηγίας τής πιστώσεως ή 
τοΰ άνοικτοϋ λ]σμοΰ συμβάσεως». Έκ τής τελευταίας περι
κοπής τοΰ άρθρου τούτου προκύπτει, ότι δυνατόν τά τοιαϋτα 
έγγραφα νά συνταχθώσι καί έπί χαρτοσήμου άξίας, άλλά καί 
έν έναντια περιπτώσει τό Διάταγμα τοΰτο ούτε ν’ άνατρέψη 
τόν νόμον, ούτε νά κατισχύση αύτοΰ δύναται, καί έπομένως 
ούχί τά συμβόλαια τών ανοικτών λίσμών, άλλ’ αί έπιταγαί 
τήί Χ?ήΤεωί τ“ν άνοικτών λ]σμών ύπόκεινται είς τό έπί τών 
έμπορικών έγγράφων τέλος άξίας.

Καί ώς έγγραφον ύποσχεσεως αγοράς τών άνωνύμων Ομο
λογιών τής ’Εθνικής Τραπέζης, καθ’ όσον δέν ήθελον άγορα- 
σθή ύπό τοϋ κοινοϋ, έάν θεωρηθή ή είρημένη σύμβασις, πάλιν 
οέν δύναται διά τούς αύτούς λόγους νά ύπαχθή είς τέλος χαρ
τοσήμου άξίας.

Έν Γαλλία διά νόμου τής 23 'Ιουνίου 1857 άρθρ. 6 
«ανεξαρτήτως τών τελών τών έπιβαλλομένων διά τοΰ τί
τλου 11 τοϋ νόμου τής 5 ’Ιουνίου 1850, πάσα έκχώρησις 
(cession) τίτλων, ή ύποσχετικών μετοχών καί ομολογιών 
έταιρίας τινός ή έπιχειρίσεως οίασδήποτε τραπεζικής, βιο
μηχανικής, έμπορικής κ.λ.π. ύπόκειται είς τέλος μεταβιβά- 
σεως κ.λ.π.»· διά μεταγενεστέρου δέ νόμου έτακτοποιήθη ή 
είσπραξις τοΰ τέλους τούτου, έπιβληθέντος ένιαυσίως «έπί τε 
τών ονομαστικών καί τών άνωνύμων μετοχών καί ομολο
γιών». Αλλά πρώτον μέν τό τέλος τοΰτο έπεβλήθη δι’ ειδι
κών νόμων, δεύτερον δ’ άφορα τήν μεταβίβασιν τίτλων έχδε- 
δομένων καί κυκλοφορούντων χαί ούχί έκδοτέων. Μεταφέρομεν 
καί τήν περί τούτου ερμηνείαν (Daloz, jurisprudence ge
nerale), άριθ. 8561. . . . «ότι τό ε ί δ ι κ ό ν τέλος τής με- 
Τςιβιβάσεως δέν έίνε άπαιτητόν είμή καθ’ οσον ύπάρχει άπό-

ΕΤ03 8-Φ1Ά. 94—λΕΚΕΜΒΡίΟϊ 1380. * ' 30 
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δειξις ή τούλάχιστον ένδειξις (presomption) είτε έκδόσεως 
τετελεσμένης, είτε κεφαλαίου πραγματοποιηθέντος· και οτι 
ιδίως ή ύποχρέωσις, ή συνομολογηθεϊσα ύπό μιας έταιρίας, 
δπως έκθεση είς έγγραφήν, ή όπως έγγράψη δι’ ίδιάν της λ]- 
σμόν. αριθμόν τινα ομολογιών έτέρας τινός έταιρίας, τών 
οποίων ή έκδοσις καί παράδοτις προσηκόντως έπετράπη, δέν 
είναι φύσεως τοιαύτης, ώστε νά θεωρηθή ώς γεγονός τετελε
σμένου ή έκδοσις, ή μεταβίβασις, ή καί αύτή ή κυκλοφορία 
τών τίτλων, περί ών πρόκειται, καί άν ακόμη συνωμολογήθη 
έτησία συνεισφορά (abonnement) διά τήν πληρωμήν τοϋ 
έπί τών τίτλων τέλους καί κατά συνέπειαν δέν δικαιολογεί 
τήν άπαίτησιν τοϋ τέλους τής μεταβιβάσεως.»

Έκ τών άνωτέρω συμπεραίνεται, 1) οτι τό ύπουργεϊον 
έσφαλμένως έκήρυξεν εαυτό αναρμόδιον ή οτι δέν δύναται νά 
προβή εις τήν βεβαίωσιν τής παραβάσεως καί τήν έπιβο).ήν 
τής ποινής, 2) οτι ή περί ής πρόκειται σύμβασις, έάν συνε- 
τάχθη εις τό έξωτερικόν δέν ύπόκειται είς τέλος, έκτος άν 
πρόκειται νά παρουσιασθή είς τά δικαστήρια ή είς δημοσίαν 
τινά άρχήν, δτι δύναται νά έπισημανθή άνευ πληρωμής προ
στίμου, 3) οτι είναι άμφισβητήσιμον, άν τά έν τω έξωτερικώ 
ή καί τω έσωτερικφ συντασσόμενα έγγραφα, περ’ι μεταβιβά- 
σεως περιουσιών κινητών ή ακινήτων κειμένων έν τώ έξωτε- 
ρικφ, ύπόκεινται εις τά αύτά τέλη εις ά καί τά έν τφ έσω- 
τερικώ, περί μεταβιβάσεως περιουσιών έν τώ έσωτερικφ κει
μένων, συντασσόμενα έγγραφα, καί 4) δτι ή σύμβασις αυτή 
ώς έκ τής φύσεώς της ύπόκειται είς τέλος χαρτοσήμου τά
ξεως, άν δέ συνετάχθη είς τό έσωτερικόν θέλει έπιβληθή καί 
τό άνάλογον πρόστιμου διά τήν μή ά π’ άρχής σύνταξίν 
της έπί ένσήμου χάρτου.

Δέν δυνάμεθα δμως νά κλείσωμεν τήν παρούσαν χωρίς νά 
προσθέσώμεν δτι, καίτοι ή προκειμένη ύπόθεσις, διεπομένη 
ύπό τοΰ περί χαρτοσήμου νόμου τοϋ 183G έδύνατο νά είσα- 
χθή είς τά δικαστήρια, έάν αί άποφάσεις τοϋ ύπουργοΰ τών 
Οικονομικών ήσαν χαταδικαστιχαί, ή μελέτη τών χατ’ αυτήν 

άναφυέντων ζητημάτων έτι μάλλον ένίσχυσεν, ήν καί άλλοτε 
έξεφράσαμεν γνώμην δτι ούχί όρθώς καθιεροΰται ή άρχή τής 
είς τόν ύπουργόν τών Οικονομικών άναθέσεως τής οριστικής 
έπί τών αμφισβητήσεων κατά τήν έφαρμογήν τών νόμων περί 
χαρτοσήμου άποφάσεως, δπερ έλαβε χώραν είς τούς κατά τήν 
τελευταίαν βουλευτικήν σύνοδον ψηφισθέντας νόμους περί τε
λών χαρτοσήμου (Ψ11Θ περί τελών έπί τώυ εισιτηρίων έν 
τοϊς Θεάτροις, ΩΙΕ περί τέλους έπί τών παιγνιοχάρτων καί 
ΩΙΣΤ περί έπιβολής δεκαλέπτου τέλους χαρτοσήμου έπί 
παντός λ]σμοΰ). Αί δέ κατά τοϋ ύπουργείου μομφαί έπί με- 
ροληψία κατά τήν έκδοσιν τών περί Έθνικής Τραπέζης άπο- 
φάσεών του καί έτέρας δι’ ής άπήλλαξε τής ποινής προστίμου 
διευθυντήν έκπαιδευτηρίου, συνηγοροϋσιν ύπέρ τής καταργή- 
σεως τής άρχής ταύτης.

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΪΟΝ.

Ό ισολογισμός τής Έθνικής Τραπέζης κατά τήν 31
’Οκτωβρίου έ. έ. συνοψίζεται ώς έξής.

/ί'. Έηργηΐιχύ? 50 Σι^τιμ· 5/ Όκζωβρ·

Μεταλλικόν καί συνάλλαγμα επί τοΰ
έξωτερικοϋ........................................ 27,002,949 26,229,284

Γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης· · ■ · 1,543,976 1,478,164
Δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’ ά-

ναγκαστική κυκλοφορία............. 22,542,658 22,542,658
Χρεώγραφα Κυβερνήσεως................ 19,330,210 19,232,223
Προεξοφλήσεις..................................... 31,067,929 30,230,790
Ανοικτοί λ]μθί, δάνεια έπί ύποθή-

κρ, χρεωλυτικά κλπ..................... 44,083,083 44,165,125

Διάφορα ■ ............................................. 2,353,036 2,514,237

*Ολον.......................   147,923,811 146,392,181
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Β'. Παθητικό)'

Κυκλοφορία τραπεζ. γραμματίων.· 
Καταθέσεις έντοκοι καί άτοκοι· · · 
Παρακαταθήκαι...................................
’Επιταγαί πρδς πληρωμήν..............
Διάφορα................................................
Κεφάλαιον τακτικόν καί άποθεματ.

*Ολον........................................

50 Σιπττμ· 3/ Όκτωβρ.

61,724,740 62,640,169
52,458,490 50,760,977

51,543 51,543
516,045 280,254

2,543,023 2,029,538
30,630,000 30,630,000

147,923,841 146,392,481

Έκ τής συγκρίσεως μεταξύ τής 30 Σεπτεμβρίου και 31 
Οκτωβρίου προκύπτει, δτι έξ ένός μέν ηόξησεν ή κυκλοφορία 
τών τραπεζικών γραμματίων κατά δραχ. 915,429, έξ έτέ
ρου δ’ ήλαττώθησαν τό μεταλλικόν και οί έξωτερικοί λ]σμοί 
κατά δραχ. 773,665, αί προεξοφλήσεις κα'ι τά δάνεια έν γέ- 
νει κατά δραχ. 828,444, τά γραμμάτια τής Ίονικής Τρα
πέζης κατά δραχ^ 65,812, αί πρός πληρωμήν έπιταγαί κατά 
δραχ. 235,791, αί άτοκοι καταθέσεις κατά δραχ. 314,716 
καί αί έντοκοι καταθέσεις κατά δραχ. 1,382,797. Έν γένει 
δέ τό ένεργητιχόν καί παθητικόν τής Εθνικής Τραπέζης 
έμειώθη κατά δραχ. 1,531,360, διότι ένω κατά τήν 30 
Σεπτεμβρίου άνήρχετο εις δραχμάς 147,923,841, κατά τήν 
31 Οκτωβρίου κατήλθεν είς δραχ. 146,392,481, καίτοι τοϋ 
ποσοΰ τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων αύξήσαν- 
τος. Εις τήν κάτωθι σημειωσιν άναφέρονται κατά μερίδας αί 
αυξομειώσεις τοϋ ένεργητικοϋ καί παθητικού (α).

(α) Έν τώ ένεργητίκφ ηΰξησαν οί ανοικτοί λ]σμοί καί τά δά
νεια ΐν γένει κατά δραχ. 419,866, τά διάφορα κατά δραχ. 172, 
513, όμοϋ δραχ. 592,379, ήλαττώΟησαν δέ τδ μεταλλικόν καί 
οί έξωτερικοί λ]σμοί κατά δραχ. 773,665, τά γραμμάτια τής Ίο
νικής Τραπέζης κατά δραχ. 65,812, αί προεξοφλήσεις καί τά δά
νεια κατά δραχ. 1,248,310, τά χρεώγραφα τής Κυβερνήσεως 
κατά δραχ. 24,640 καί τά διάφορα κατά δραχ. 11,312 ήτοι ίν 
δλφ δρ. 2,123,739, καί επομένως διαφορά έπί ίλαττον κατά

Κατά τά άνωτέρω έντός τοϋ μηνός ’Οκτωβρίου ή Εθνική 
Τράπεζα έΌεσεν είς κυκλοφορίαν τοκοφόρως κεφάλαιά της έκ 
δραχ. 419,866 καί άπέδωκεν έντοκους παρ’ αύτή καταθέσεις 
έκ δραχ. 1,382,797, όμοϋ δραχ. 1,802,663, έξ άλλου δέ 
άπέσυρε τοκοφόρα κεφάλαιά της, έκ προεξοφλήσεων καί χρεω
γράφων τής Κυβερνήσεως έξοφληθέντων, δραχ. 1,272,950, 
ώστε ή ύπέρ αυτής διαφορά ανέρχεται είς δραχ. 529,713, 
ών άφαιρουμένων έκ τών διαθετέων κεφαλαίων τής Τραπέζης, 
άτινα κατά τάς έπί τής καταστάσεως τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου 
παρατηρήσεις έν τή Οικονομική Επιθεωρήσει (φυλλάδιον 93 
Νοεμβρίου έ. έ.) άνήρχοντο είς δραχ. 6,952,107 προκύπτει 
ποσόν διαθεσίμων κεφαλαίων σχετικώς πρός τήν καταστασιν 
τής 31 Μαρτίου έ. έ'. ήν έλάβομεν ώς αφετηρίαν, έκ δραχ. 
6,422,394. Βεβαίως ό τόκος, δν ή Τράπεζα πληρόνει διά 
τάς παρ’ αύτή καταθέσεις, είναι πολύ κατώτερος έκείνου δν 
λαμβάνει έκ τών προεξοφλήσεων, άς ένεργεϊ καί τών δανείων, 
άτινα χορηγεί, καί έπομένως έν τώ συμψηφισμω τών άποδι- 
δομένων έντοκων καταθέσεων πρός τ’ άποσυρόμεμενα τοκο
φόρα κεφάλαια τής Τραπέζης, ή Τράπεζα ύφίσταται τήν ζη
μίαν τής διαφοράς τοΰ τόκου.

Ή έντός τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου αϋξησις τοΰ ποσοΰ τών έν 
κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων κατά δραχ. 915,429 
άνεβίβασε τό ολικόν ποσόν αύτών είς δ δέν είχε φθάσει μέχρι 
τοΰδε σημεϊον. 'Γώ 1879 τά έν κυκλοφορία τραπεζικά γραμ
μάτια έφθασαν μέχρι τών δραχ. 62,546,000 τόν μήνα ’Α
πρίλιον, τφ 1878 μέχρι τών δραχ. 61,289,000 τόν Σεπτέμ- 

δραχ. 1,531,360. Έν δέ τώ παθητικφ ηδξησαν ή κυκλοφορία 
τών τραπεζικών γραμματίων κατά δραχ. 915,429 καί τά προε
ξοφλήματα κατά δραχ. 190,186, δμοΰ δραχ. 1,105,615, καί 
ήλαττώθησαν αί άτοκοι καταθέσεις κατά δραχ.· 314,716, α’. έν
τοκοι καταθέσεις κατά δραχ. 1,382,797, καί τά διάφορα κατά 
δραχ. 939,462, ήτοι έν δλω δραχ. 2,636,975,καί έπομένως δια
φορά έπί ίλαττον, όπως καί έν τώ ενεργητικό» κατά δραχ. 1,531, 

360.
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βρων,τώ 1877 μέχρι τών δραχ. 45,159,000 τόν Αύγουστον, 
τω 1876 μέχρι τών δραχ. 39,739,000 τόνΣεπτέμβριον, τώ 
1875 μέχρι τών δραχ. 39,307,000 τόν Αύγουστον, χατά τό 
1874 μέχρι τών δραχ. 41,490,000 τόν Σεπτέμβριον· ώστε 
μεταξύ του 1874 καί 1879 παρουσιάζεται αύξησις έξ 20, 
000,000· έάν δέ άφαιρεθώσι πέντε ή καί δέχα εκατομμύρια 
προερχόμενα έκ τής αναγκαστικής κυκλοφορίας πάλιν πείρα- 
τηρεϊται αύξησις έκ δέκα εκατομμυρίων έν διαστήματι έξ 
έτών.

'Επειδή ώς έν προηγουμένοις φυλλαδίοις τής Οικονομικής 
Έπιθεωρήσεως έξετέθη μετά τήν αποπληρωμήν τής σταφί
δος και τών λοιπών προϊόντων αί συναλλαγαι περιορίζονται, 
6 δέ τοπος όχι μόνον δέν βαστάζει άνώτερον ποσόν γραμμα
τίων, άλλ’ έξ έναντίας παρίσταται άνάγχη τοϋ περιορισμού 
αύτών, όπως διατηρήσωσι τήν άξίαν των εις τό άρτιον σ/ε- 
τιχώς προς τήν άξίαν τών μεταλλικών νομισμάτων, έπεται 
οτι και αν δεν τεθώσι και ετερα τραπεζικά γραμμάτια εις 
κυκλοφορίαν, βελτίωσις είς τήν άξίαν αύτών δέν θέλει έπέλ- 
θει, χωρίς ν’άποσυρθή μέρος τών ήδη έν κυκλοφορία, έξ έναν
τίας δε θέλει έξακολουθήσει ή ύποτίμησίς των.

Καί άλλοτε έπραγματεύθημεν τό μέτρον τής ζημίας έκ 
τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμματίων καί τόν τρό
πον τής διανομής τής ζημίας ταύτης, έπαναλαμβάνομεν δέ 
χαί νϋν, δτι αυτή πίπτει είς βάρος τοϋ κατόχου τών τραπε
ζικών γραμματίων κατά λόγον τής ύποτιμήσεώς των μεταξύ 
του χρόνου τής παραλαβής καί παραδόσεώς των, ήτοι τά 
τραπεζικά γραμμάτια δύνανται νά Οεωρηθώσιν ώς έμπόρευμα, 
μέτρον τής άξίας τοϋ όποιου εινε τό μεταλλικόν, ζημιοϋται 
δε τις ή ώφελεϊται έξ αύτών ή λαμβάνει τό ίσον, άναλόγως 
τοϋ μεταλλικού άνθ’ οσου τά άγοράζει καί έκείνου άνθ’ όσου 
τά πωλεϊ. Π. χ. κάτοχος τραπεζικού γραμματίου φράγκων 
100 έαν δύναται ν'άνταλλάξη αύτό διά 5 είκοσαφράγκων ού- 
δόλως ζημιοϋται, άλλ’ έάν, όταν μέν έλαβεν αύτό είς άντάλ- 
λαγμα ύπηρεσίας, προϊόντος ή άπαιτήσεώς του έδύνατο ν’ 

άνταλλάξη αύτό διά 5 είκοσαφράγκων, όταν δέ εδωκεν αύτό 
δέν έδύνατο νά τό άνταλλάξη είμή διά 4 */,  είκοσαφράγκων, 
έζημιώΟη 10 φράγκα, διότι ή υπηρεσία, τό προϊόν ή τό χρέος 
οπερ προσεφέρθη αύτώ άντί τοϋ τραπεζικού γραμματίου είχε 
πραγματικήν άξίαν φράγκων 90. Διά τόν παραλαβόντα αύτό 
έκ τοϋ πρώτου κατόχου, τοϋ ΰποστάντος τήν ζημίαν, έχει 
άξίαν 90 φράγκων, δταν δέ καί ούτος δώση αύτό, έάν μεν 
κατά τον χρόνον τούτον ήδύνατο νά τό άνταλλάξη διά 4 ’/, 
είκοσαφράγκων ούδέν έζημιώθη, έάν δι’ όλιγωτέρου ποσοΰ, ζη
μιοϋται άναλόγως, έάν δέ δι’ άνωτέρου ώφελεϊται. Κατά τον 
κανόνα τοΰτον, όταν δανείζηταί τις ή πληρόνη χρέη του, 
ώφελεϊται ή ζημιοϋται άναλόγως τής διαφοράς τής άξίας τών 
γραμματίων μεταξύ τοϋ χρόνου τής λήψεως καί τής πληρω
μής τοϋ δανείου ώς πρός τον οφειλέτην, ή τής χορηγίας καί 
τής είσπράξεως αύτοϋ ώς προς τον δανειστήν. Ως προς τά 
ένοίκια, τάς μισθοδοσίας, τάς συντάξεις, τά ημερομίσθια καί 
λοιπά, έφ' οσον δέν δύνανται ν’ αύξομειωθώσιν άναλόγως τής 
διακυμάνσεως τής άξίας τών τραπεζικών γραμματίων, ζημι
οϋται τό λαμβάνον αύτά μέρος· άν δέτούναντίον,τό δίδον αυτά.

Μεθ’ όσα δέ έξετέθησαν έν τώ προηγουμένφ τής Οικονο
μικής Έπιθεωρήσεως φυλλαδίω περί τής μεταξύ τής Κυβερ
νήσεως καί τής ’Εθνικής Τραπέζης συμβάσεως προστίθεμεν, 
ότι θά ήτο ίσως ορθότερου νά χωρισθή τό ζήτημα τής παρα- 
τάσεως τοϋ προνομίου άπό τό τής άποκλειστικής ένασκήσεως 
αύτοϋ καί νά χορηγηθή μεν ή παράτασις, ν’ άναβληθή δέ τό 
ζήτημα τής άποκλειστικότητος, δπως έμβριθέστερον με- 
λετηθή.

"Οπως δήποτε δύναται τις νά έννοήση τόν χαρακτηρισμόν 
ώς προνομίου τής κυκλοφορίας γραμματίων πληρωτέων τώ 
κομιστή καί τήν διαφοράν τής άπονομής αύτοϋ εις μίαν ή 
πλείονας Τραπέζας. Ή κατάτμησις δμως Κράτους, τόσον 
μάλιστα μικροϋ, δσον τό ήμέτερον, είς τραπεζιτικάς περιφέ
ρειας, είναι τι άφύσικον καί έπιζήμιον· δ μεταβαινων έκ τής 
λοιπής Ελλάδος είς τήν Επτάνησον έπιβάτης ή έμπορος 
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χαι τάνάπαλιν ό έκεϊθεν ερχόμενος, πρέπει ν' άνταλλάσσωσι 
τά τραπεζικά γραμμάτια τής 'Εθνικής ή τής Ίονιχής Τρα
πέζης.

Προς τούτοις συνέπεια τής είρημένης Συμβάσεως τά μέν 
όρια ώς προς το ποσόν γραμματίων, άτινα δύναται νά θέση είς 
κυκλοφορίαν ή ’Εθνική Τράπεζα, έπεκτείνονται, ένώ τά τοϋ 
ποσοΰ τών γραμματίων τής Ίονιχής Τραπέζης είσί άναλόγως 
περιωρισμένα. Τούτου δ’ ενεκεν λίαν πιθανόν είνε τά γραμ
μάτια τής 'Εθνικής Τραπέζης νά ύποστώσιν άνωτέραν ύπο- 
τίμησιν ή όσην Οά ύποστώσιν έν Έπτανήσω τά γραμμάτια 
τής Ίονιχής Τραπέζης, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει τό βάρος 
τής άναγκαστικής κυκλοφορίας δέν θέλει επιβαρύνει έξ ίσου 
άπαντας τούς κατοίκους τοϋ Βασιλείου.

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ.

Ή ιδέα τών Χρηματιστηρίων άνήκει είς μίαν τών μεγα- 
λειτέρων τοϋ έμπορίου άναγκών. Συγχεντρόνουσα τάς χατά 
μέρος γνώσεις καί ένεργείας δίδει εύρυτέραν ώθησιν προς τήν 
καθόλου συναλλαγήν χαί χατά τινας έπόψεις δύναται νά συγ- 
κριθή πρός τήν μεταξύ χαρδίας, άρτηριών καί φλεβών λει
τουργίαν τοΰ αϊματος, τό όποιον κυκλοφορεί ύπό τόν νόμον 
τής συγκεντρώσεως καί άποκεντρώσεως, ίνα δίδη τήν ζωήν 
έκεϊ οπού έχει αυτή στοιχεία ύπάρξεως. Είναι τοιουτοτρόπως 
καί τό έμπορικόν σώμα τής κοινωνίας καθόλου δπως χαί τό 
ζωϊκόν τοΰ είδους κατά μέρος, άμφότερα υπό τήν έπιρροήν 
φυσικοϋ νόμου τελεσιουργοϋ.

Όσον άφορα τόν ειδικόν παρ’ ήμϊν Οργανισμόν τών Χρη
ματιστηρίων, τό άρθρον 71 τοΰ ’Εμπορικού Νόμου ορίζει, δτι 
«Χρηματιστήριον είναι ή κατ’ άδειαν τοΰ Βασιλέως γινομένη 
συνάθροισες τών έμπορων, πλοιάρχων, κολλυβιστών καί μεσι

τών. Κατά τήν 30 Σεπτεμβρίου 1876 έξεδόθη άπόφασις 
τοΰ άναπληροΰντος τότε τόν άπόντα Βασιλέα Υπουργικού 
Συμβουλίου, διά τής όποιας ένεχρίθη ή σύστασις Χρηματιστη
ρίου έν Άθήναις, άνετέθη δέ είς τόν Υπουργόν τών ’Εσωτε
ρικών ή σύνταξις τοϋ έσωτερικοΰ κανονισμού αύτοΰ. Κατά 
τήν 18 ’Οκτωβρίου 1876 συνετάχθη ούτος χαί έδημοσιεύθη 
τόν έπόμενον μήνα έν τή Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως. Με- 
ταγενεστέρα έν τούτοις πεϊρα ύπηγόρευσε τήν άκύρωσιν τού 
κανονισμού τούτου καί τήν σύνταξιν καί δημοσίευσιν έτέρου 
άπό 13 Δεκεμβρίου 1879, οστις είναι καί ό νϋν ισχύων.

Τά κατ' αύτόν έχουσιν ώς έξής :

1. Τό δυνάμει τής άπό 30 Σεπτεμβρίου 1876 άποφάσεως 
τοΰ Τπουρικοϋ Συμβουλίου συσταθέν έν Άθήναις Χρηματι
στήριου συντηρείται δι’ έτησίων συνδρομών τών μελών αυτού.

2. Τό Χρηματιστήριου έργάζεται είτε χατά πάσαν ήμέραν 
έκτος τών Κυριακών καί τών έξηρημένων έορτών, οίτε χατά 
τάς παρά τής Έπιτροπής αύτοΰ προσδιορισθησομένας ήμέρας 
τής έβδομάδος. Αί ώραι τών έργασιών τοΰ Χρηματιστηρίου 
ορίζονται υπό τής ’Επιτροπής αύτοΰ, ή δέ έναρξις χαί λήξις 
αύτών άναγγέλλεται διά κωδωνοκρουσίας χατά διαταγήν τοϋ 
'Επόπτου. ΤΙ λήξις προαναγγέλλεται προ δέκα λεπτών δι’ ε
νός κρούσματος τοΰ κώδωνος.

3. Αντικείμενα τοΰ Χρηματιστηρίου είσί. α) Διαπραγμα
τεύσεις καί πράξεις έπί συναλλαγών, έπί δημοσίων χρεωγρά
φων χαί άλλων πιστωτικών άξιών δεκτών έν τώ δελτίω τοϋ 
Χρηματιστηρίου, χαί έπί συμβάσεων άφορωσών έμπορεύματα, 
συνομολόγισιν άσφαλειών, ναυλώσεων πλοίων ή άποστολών 
διά γής ή ϋδατος· β) Ή βεβαίωσες χαί δημοσίευσες τής άγο- 
ραίας αύτών τιμής.

4. Άπαντες οί έν τω άρθρω 7 1 τοΰ'Εμπορικού νόμου μνη
μονευόμενοι έμποροι άνευ διαχρίσεως έθνικότητος καί οί πρά
κτορες ή έντολοδόχοι αύτών είσί δεκτοί έν τώ Χρημτιστηρίω 
εφοδιαζόμενοι μέ είσιτήριον έκδιδόμενον ύπό τής Έπιτροπής
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του Χρηματιστηρίου, υποχρεοΰνται δέ νά έπιδεικνύωσι το εί- 
σιτήριον αύτών άμα τοϊς ζητηθή. Τά εισιτήρια είσι προσω
πικά καί πάσα κατάχρησις τιμωρείται διά τής άφαιρέσεως 
αύτών άπο τοϋ δικαιούχου.

5. Έκτος τών πτωχευσάντων έμπορων τών μή τυχόντων 
αποκαταστάσεως, αποκλείονται προσωρινώς τοϋ Χρηματιστή 
ριου καί- α) οί διαταράσσοντες τήν τάξιν τών συνεδριάσεων· 
β) °*  Ρ·ή έκπληρώσαντες τάς έν τώ Χρηματιστηίω συνομολο- 
γηθείσας συμβάσεις· γ) οί καταχρηστιχως αναμιγνυόμενοι εις 
τά καθήκοντα τών μεσιτών καί κολλυβιστών.

6. Τά ονόματα τών άπό τοϋ Χρηματιστηρίου άποκλειομέ- 
νων σημειοϋνται έπι πίνακος έκτεθειμένου έν τή αιθούση τοϋ 
Χρηματιστηρίου.

7. Μόνοι οί κατά τό άρθρον 75 τοΰ έμπορικού νόμου διο- 
ρι,ομενοι κολλυβισταΐ και μεσίται δύνανται νά μεσολαβώσιν 
εις καταρτησιν τών έν τώ Χρηματιστηρίω συμβάσεων κατά 
τάς οιατάξεις τών άρθ. 7 6 καί έπ. τοϋ έμποριχοϋ νόμου.

8. Άπαντες οί είς τό Χρηματιστήριου εισερχόμενοι οφεί- 
λουσι νά προσφέρωνται κοσμίως καί νά ώσιν ένδεδυμένοι εύ- 
πρεπώς.

9. ‘Η συνέλευσις τών μελών τοΰ Χρηματιστηρίου συγκα- 
λεϊται έντος τής πρώτης δεζαπενθtμέριας τοϋ μηνός ’Ιανουά
ριου έκάστου έτους ύπό τοϋ προέδρου τής Έπιτροπής, θεωρεί
ται δέ έν απαρτία δταν είσι παρόντα είκοσι μέλη αύτής.

10. ‘Η γενική συνέλευσις τοϋ Χρηματιστηρίου ανατίθεται 
είς Επιτροπήν συγκειμένην έκ πέντε μελών κατ’ έτος έκλε- 
γομένων ύπό τής γενικής τών μελών αύτοϋ συνελεύσεως διά 
μυστικής αύτών ψηφοφορίας. Τά άπαξ έκλεχθέντα μέλη τής 
Επιτροπής δύνανται νά έκλεχθώσιν έκ νέου. *Έν  τών μελών 
τής Έπιτροπής έκλέγεται παρ’ αύτής Πρόεδρος δι’ απολύτου 
πλειονοψηφίας, συνεδριάζει δέ αύτη έν απαρτία όταν είσι πα
ρόντα τρία τούλάχιστον μέλη αύτής.

11. Ή Έπιτροπή προσλαμβάνει, έκτός τών μελών αύτής, 
ένα Γραμματέα καί ένα Επόπτην, ών ορίζει τόν μισθόν κα- 

ταβαλλόμενον έκ του ταμείου τοΰ Χργ,μασιστηρίου. Ό Γραμ- 
ματεύς, έκτός τών άλλων αναγκαίων τυχόν βιβλίων, κρατεί 
και ιδιαίτερον, έν’ ω καταχωρίζονται άπασαι αί έν τω Χρη
ματιστήριο) χαταρτιζόμεναι συμβάσεις καί συναλλαγαί καί 
μνημονεύονται αί αποφάσεις τής ’Επιτροπής καί τοϋ Επόπτου.

12. 'II έπιτροπή τοΰ Χρηματιστηρίου έχει τά έξής καθή
κοντα. α) Παραδέχεται είς τήν έντός τοΰ Χρηματιστηρίου 
διαπραγμάτευσιν καί τίμησιν, έπί τή προτάσει τών μεσιτών 
καί κολλυβιστών, νέας μετοχάς, δταν προκειμένης ανωνύμου 
ή κατά μετοχάς συνεσταμένης έτερρορύθμου έταιρίας, ζητηθή 
τοϋτο ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου αύτής, έπισυναπτομέ- 
νου τοΰ έγκρίνοντος αύτήν Β. Διατάγματος μετά τοΰ κατα
στατικού τής Έταιρίας, άποδεικνύονται δέ αί μετοχαί αύτών 
αντικείμενα σπουδαίων καί συνεχών συμβάσεων. Διά νά γεί- 
νωσιν δμως αύται δεκταί έντός τοϋ Χρηματιστηρίου, δέον νά 
ή καταβεβλημένου είς χρήματα τό έν τρίτον τούλάχιστον τής 
ονομαστικής αύτών άξίας, καί καθ’ ά ειδικώτερον θέλουσιν 
όρισθή τά περί τούτου έν είδικώ κανονισμώ, συνταχθησομένω 
ύπό τής Έπιτροπής τοϋ Χρηματιστηρίου καί υποβληθησομέ- 
νω είς τήν έγκρισιν ήμών. Έν τούτοις απαγορεύεται ή δια
πραγμάτευσή ομολογιών καί μετοχών ύπαγομένων είς τήν 
κατηγορίαν τοϋ άρθρου 684 τοϋ ποιν. νόμου, β) ’Αποφασίζει 
κατά πλειονοψηφίαν τών μελών αύτής περί τε τών άπό τοϋ 
Χρηματιστηρίου άποκλειστέων προσώπων καί περί τής κατά 
τάς περιστάσεις διάρκειας τοΰ μέτρου τούτου ώς καί περί τής 
έκ νέου παραδοχής αύτών. γ) 'Ορίζει τάς ώρας τής ένάρξεως 
καί λήξεως τοΰ Χρηματιστηρίου, δ) Είς έκτάκτους περιστά
σεις διατάσσει τό κλείσιμον τοϋ Χρηματιστηρίου, ε) ’Αποφα
σίζει έπί τών πειθαρχικών περιπτώσεωνώς καί έπί τών άναφυο- 
μένων διαφορών, τή αιτήσει απάντων τών ένδιαφερομένων.

13. Ό Επόπτης οφείλει νά διαμένη διαρκώς έν τω Χρη
ματιστήριο) κατά τάς ώρας τών έργασιών αύτοϋ· έχει δέ τά 
έξής καθήκοντα· α) Επιτηρείτήν έν τώ Χρηματιστηρίφ έσω- 
τερικήν πειθαρχίαν καί τάξιν καί δύναται νά διατάξη τήν ά-
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ποχώρησιν τών διαταρασσόντων αύτήν, νά διακόψη τάς έργα
σίας ή χαί νά λύση τήν συνεδρίασιν, χωρίς έχ τούτου να κω- 
λύηται ή Έπιτροπή τοϋ Χρηματιστηρίου νά λάβη και άλλα 
μέτρα και άνευ βλάβης τής ώς έχ τής φύσεως τής πράξεως 
ένεργητέας τυχόν διχαστικής καταδιώξεως. β) Φροντίζει δπως 
μή είσέρχωνται εις τό Χρηματιστήριον οί άπό τών συνεδριά
σεων αΰτοΰ άποκλειόμενοι καί νά τοιχοκολλαται ό κατά τό 
αρθρον 6 πίναξ. γ) Παρευρίσκεται είς τήν βεβαίωσιν τής έπι- 
σήμου αγοραίας τιμής καί έπιβεβαιοϊ διά τής υπογραφής αύτοϋ 
τά δελτία καί λοιπάς σχετιχάς πράξεις.

14. Οί κολλυβισταί καί οί μεσΐται ώς καί άπαντες οί λοι
ποί υπάλληλοι τοΰ Χρηματιστηρίου ύπάγονται εις τήν 'Επι
τροπήν αύτοϋ χαί εις τόν’Επόπτην καί έχτελοϋσι τάς διατα- 
γάς αύτών. Πρός τοϋτο οέ ζητείται έν άνάγχη ή συνδρομή 
τοϋ είς πάσαν συνεδρίασιν τοϋ Χρηματιστηρίου παρευρισχομέ- 
νου άστυνομικοϋ ύπαλλήλου.

15. Μόνοι οί κατά τό αρθρον 75 τοΰ έμπορικοϋ νόμου διω- 
ρισμένοι δύ/ανται νά έξασκήσωσιν έν τώ Χρηματιστηρίω τό 
έπάγγελμα τοΰ κολλυβιστοΰ ή μεσίτου, συμμορφούμενοι μέ 
τάς διατάξεις τοΰ παρόντος κανονισμού.

16. "Οστις τών κολλυβιστών ή μεσιτών θέλει νά έξασκή 
τό δικαίωμα τοϋ νά ένεργή τάς άγοραπωλησίας δημοσίων 
χρεωγράφων ή άξιών καί τάς λοιπάς τοΰ έπαγγελματός του 
πράξεις έν τώ Χρηματιστηρίω, ίφείλει νά παρονσιάση εις τήν 
Έπιτροπήν τήν έπί τούτω άδειαν τής Κυβερνήσεως καί να 
παρακαταθέση είς τό ταμεΐον τοΰ Χρηματιστηρίου, ύπ’ εύθύ- 
νην τής Έπιτροπής, αξιόχρεων έγγύησιν άξίας πέντε χιλιάδων 
δραχμών, ές ών αί χίλιαι πρέπει νά ήναι τοϊς μετρητοϊς, αί 
δέ λοιπαί 4000 είς χρεώγραφα τής έλλ. Κυβερνήσεως μετα
γενέστερα τοΰ 1862 έτους.

1 7, ΊΙ έγγύησις αϋτη θέλει χρησιμεύσει πρός πληρωμήν 
τών πειθαρχικών ποινών, είς άς ήθελε τυχόν ύποβληθή παρά 
τής Έπιτροπής τοΰ Χρηματιστηρίου διά παράβασίν τινα τοΰ 
κανονισμού ή πρός άποζημίωσιν τών μετ’ αύτοϋ συναλλατ- 

τομένων, όταν ή Έπιτροπή ήθελε καταδικάσει αύτόν.
18. "Οσάκις ή καταβληθεϊσα παρά τοΰ μεσίτου ή κολλυ- 

βιστού έγγύησις μειωΟή ένεκεν τών έπιβληθεισών αύτψ ποινών 
ή άποζημιώσεων, όφείλει ούτος ν’ άναπληροϊ τό έλλεϊπον έν
τός είκοσιτεσσάρων ώρών, άλλως απαγορεύεται αύτώ ή είσο
δος έν τώ Χρηματσιτηρίφ μέχρις ού συμπληρώσει τήν έγγύη- 
σιν αύτοϋ.

19. Οί κολλυβισταί καί μεσΐται δφείλουσι νά έγγράφωσιν 
είς τό κατά τό αρθρον 84 τοΰ έμπορικοϋ νόμου κρατούμενον 
παρ’ αύτών βιβλίον τάς καΟημερινάς πράξεις κατά χρονολο
γικήν τάξιν. Διά πάσαν παράλειψιν έπιβάλλεται αύτοϊς, δυ
νάμει τοΰ άρθρου 487 τοΰ ποιν. νόμου, ύπό τής Έπιτροπής 
πρόστιμον έκ δραχμών πεντήκοντα.

20. Ούδείς τών κολλυβιστών καί μεσιτών δύναται νά ένερ- 
γήση πράξεις δι’ ίδιον αύτοϋ λογαριασμόν, πάσα δέ τούτου 
παράβασις ύποβάλλει αύτόν είς τάς σννεπείας τοΰ άρθρου 87 
τοϋ έμπορικοϋ νόμου.

21. Οί μεσΐται καί κολλυβισταί οέν δύνανται νά έκφωνή- 
σωσι τάς όποιας έν τφ χρηματιστηρίερ ένεργοϋσι συναλλαγάς, 
δι’ ούδεμίαν άξίαν ή χρεώγραφον ποσού κατωτέρου τών 
δραχμών 1,000 διά τάς τοΐς μετρητοϊς συναλλαγάς καί 
5,000 δραχμών διά τάς έπί προθεσμία.

22. *11  μεσιτεία έπί τών έμπορευμάτων ύρίζεταιείς */,  τοϊς 
100 πληρονομένη ύπό τοΰ πωλητοΰ,έπί τών συναλλαγμάτων 
είς 2 τοΐς 1,000 πληρωτέα έξ ήμισείας παρά τοϋ άγοραστοΰ 
καί τοϋ πωλητοϋ, καί έπί τών “χρεωγράφων είς 25 έκατοστά 
έπί όλων έν γένει τών μετοχών καί ομολογιών, έκτος τών 
ομολογιών τών δανείων τών 26 καί 60 έκατομμυρίων όρι- 
ζομένης τής μεσιτείας έπ’ αύτών είς 50 έκατοστά καί έπί 
έκάστης μετοχής τής Εθνικής Τραπέζης είς δραχ. πέντε.

23. Δύο ώρας μετά τό πέρας τών έργασιών τοΰ Χρημα
τιστηρίου, οί κολλυβισταί καί μεσΐται δφείλουσι νά είδοποι- 
ώσι τούς έντολεΐς των διά τήν έκτέλεσιν τής έντολής αύτών, 
πέμποντες αύτοϊς σημείωσιν έγγραφον καί ύπογεγραμμένην
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παρ’ αύτών, περιλαμβάνουσαν τδ όνομα τοΰ αγοραστού ή 
πωλητοϋ, τδ ποσδν τών μετοχών, χρεωγράφων καί άξιων, 
τήν διαπραγματευθεϊσαν τιμήν χαι πασαν άλλην ιδιαιτέραν 
συμφωνίαν.

24. Αί πράξεις τών κολλυβιστών χαί μεσιτών είναι μυ- 
στιχαί, οσάκις δέ ή ’Επιτροπή τοϋ Χρηματιστηρίου λάβη υ
πόνοιας οτι ή ένεργηθεΐσα αγοραπωλησία ήτο υποθετική, δύ
ναται νά ζητήση παρά τοϋ κολλυβιστοΰ ή μεσίτου νά φανέ
ρωση τά ονόματα τοϋ άγοραστοϋ καί πωλητοϋ καί νά άπαι- 
τήση νά παρουσιάσωσι τδ βιβλίον των, όπως έξετάτη άν ή 
παραγγελία ένεγράφη έν αύτώ.

25. ’Εκτός τών άμέσως καί παρευθύς έκτελουμένων έν τω 
Χρηματιστηριω αγοραπωλησιών έπι τρέπεται νά έκφωνώνται 
τοιαΰται καί έπί προθεσμία όριζομένη τήν τελευταίαν ήμέραν 
τοϋ έκάστοτε τρέχοντος μηνός. Έπομένως αί εκκαθαρίσεις 
χαί συμψηφισμοί τών τοιούτων άγοραπωλησιών θέλουσι διεκ- 
περαιοϋσθαι τήντελευταίαν ήμέραν έκάστου μηνός χαί, έν’ ή 
περιπτώσει ήθελε συμπέσει έορτή, τήν προτεραίαν αυτής.

26. Οί μεσϊται χαί κολ,λυβισταί ύποχρεοΰνται νά συνέρ- 
χωνται τήν ήμέραν τών έκκαθαρίσεων καί συμψηφισμών τών 
έπί προθεσμία άγοραπωλησιών είς τήν έπί τούτω ώρισμένην 
αίθουσαν τοΰ Χρηματιστηρίου, δπως έπιθεωρήσωσι καί έκ- 
καθαρίσωσι τάς μεταξύ αύτών λαβούσας χώραν κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ μηνός πράξεις άγοραπωλησίας.

27 Εις τήν θέλησιν τοΰ μεσίτου άπόκειται ό συμψηφισμός 
τών παρ’ αυτοϋ ένεργηθεισών πράξεων άγοραπωλησίας.

28. Ή τιμή έπί τή βάσει τής όποιας ένεργοΰνται οί συμ
ψηφισμοί καί έκκαΟαρίσεις τών διαφόρων πράξεων άγοραπω
λησίας ορίζεται ύπδ τής ’Επιτροπής, ήτις καί αυθημερόν δη
μοσιεύει ταύτην διά τοιχοκολλήσεως τοϋ σχετικού δελτίου 
έντός τοΰ Χρηματιστηρίου.

29. Αί ήμερήσιαι άγοραΐαι τιμαί τών συναλλαγών, τών 
δημοσίων χρεωγράφων κ»ί άλλων άξιων τών είς τδ δελτίον 
τοϋ Χρηματιστηρίου καταχωριζομένων ώς και αί έβδομα- 

διαΐαι τιμαί τών έμπορευμάτων καί άλλων άντικειμένων δε
κτών είς τδ οϊκεΐον δελτίον βεβαιοΰνται ύπδ τής ’Επιτροπής 
τοΰ Χρηματιστηρίου.

30. Πρδς έκτέλεσιν τοΰ προηγουμένου άρθρου, έκαστος κολ
λυβιστής καί μεσίτης ύποχρεοϋται νά δηλόνη είς τήν ’Επιτρο
πήν τοϋ Χρηματιστηρίου καθ’ έκάστην μέν άπάσας τάς δι’ αύ
τοΰ γενομένας διαπραγματεύσεις εί'τε τοϊς μετρητοΐς είτε ύπδ 
προθεσμίαν άπδ τής ένάρξεως μέχρι τής λήξεως τοΰ Χρημα
τιστηρίου, κατά πάν δέ Σάββατον τάς δι’ αυτοϋ καταρτισθεί- 
σας συμβάσεις μέχρι τής λήξεως τοΰ Χρηματιστηρίου τής 
ήμέρας ταύτης.

31. "Αμα κρούση δ κώδων τής λήξεως τοϋ Χρηματιστη
ρίου, συνέρχονναι οί κολλυβισταί χαί μεσϊται κατά τάς δι’ αύ
τούς όριζομένας ήμέρας καί είς ούχί ήτονα τών τριών αριθ
μόν έντός τοΰ έπί τούτω ώρισμένου δωματίου, άποκλειομένου 
παντός άλλου προσώπου· ή συνέντευξις οέν δύναται νά διαρκέση 
έπέκεινα ήμισείας ώρας μετά τήν λήξιν τής συνεδριάσεως.

32. Μετά τήν παράδοσιν τών δηλώσεων χαί τήν δι’ ομο
ψηφίας έξοβέλισιν τών Οεωρουμένων άνωμάλων, αί ώς κανο- 
νικαί άναγνωρισθεΐσαι άντιγράφονται έπί έντυπων δελτίων ύ- 
πογραφομένων ύπδ τοϋ έπόπτου.

33. Έπί τή βάσει τών κατά τό προηγούμενον άρθρον άν- 
τιγεγραμμένων δηλώσεων, ή Έπιτροπή τοϋ Χρηματιστηρίου 
βέβαιοί τήν έπίσημον άγοραίαν τιμήν τών συναλλαγών, τών 
δημοσίων χρεωγράφων καί λοιπών άξιών, περί ών έγένοντο 
πράξεις άγοραπωλησίας τοϊς μετρητοΐς ή ύπδ προθεσμίαν, 
σημειουμένης έπί τοΰ δελτίου τής συζητήσεως καί τής προ
σφοράς, τής μέν ζητήσεως διά τοΰ στοιχείου Ζ. τής δέ προ
φοράς διά τοΰ Π. Ώς πρδς τά δημόσια χρεώγραφα καί λοι
πάς άξίας, έκτός τής τιμής τής λήξεως, σημειοΰται έπί τοΰ 
δελτίου καί ή σειρά τών προηγουμένων τιμών. Ή αύτή Έπι
τροπή βέβαιοι ώσαύτως τήν τιμήν τών έμπορευμάτων καί 
λοιπών άντικειμένων τών έν τφ Χρηματιστηρίφ διαπραγμα
τεύσεων, σημειοΰσα έν τφ δελτίο) τήν άνωτάτην και κατωτά-
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την τιμήν ώς και τάς τελευταίας, τόσον ώς πρός τάς έπί με- 
τρητοΐς οσον καί ώς πρός τάς ύπό προθεσμίαν πράξεις.

34. ‘Ως πρός τάς συναλλαγάς, τά δημόσια χρεώγραφα καί 
λοιπάς άξίας ή άλλα άντικείμενα, περί ών δέν ύφίστανται 
δηλώσεις, ή 'Επιτροπή, έπί τή βάσει τών παρά τών κολλυ
βιστών καί μεσιτών διδόμενων πληροφοριών, σημειοΐ τάς εί- 
καζομένας, ή κατά προσέγγισιν τιμάς έπί τοϋ δελτίου, έν 
στήλη έπιγραφομένη τιμαί δνομαστικαί.

35. ‘Ο άντιπροσωπεύων τήν’Επιτροπήν έπόπτης δύναται 
ν’ άπαγορεύση τήν σύνταξιν τοΰ δελτίου, έάν δέν παρή ό έπί 
τούτω άπαιτούμενος άριθμός τών προσώπων μέχρι τής πάρε· 
λεύσεως δέκα λεπτών άπο τής άναγγελούσης τήν λήξιν κω
δωνοκρουσίας. Ή διά τόν λόγον τοΰτον έλλειψις δελτίου άναγ- 
γέλλεται διά τής έπί τούτω δρισΟησομένης παρά τής Έπι
τροπής Έφημερίδος, έπιμελεία τοΰ Προέδρου τής Έπιτροπής 
τοϋ Χρηματιστηρίου.

36. Τά δελτία τών τιμών έπικυροϋνται διά τής υπογρα
φής του έπόπτου καί τοϋ πρεσβυτέρου τών κολλυβιστών 
ή μεσιτών.

37. Αί βεβαιωθεΐσαι καί έν τοϊς δελτίοις σημείωθεϊσαι 
τιμαί αντιγράφονται εις έπί τούτφ τηρούμενα καί κατά τά 
έν τώ προηγούμενα) άρθρα) κεκυρωμένα βιβλία.

38. Αί δηλώσεις τών κολλυβιστών ζαί μεσιτών, τά αντί
τυπα είς ά άντιγράφονται ζαί τά άνω σημειούμενα βιβλία 
φυλάσσονται έν τώ γραφείς) τοΰ Χρηματιστηρίου ύπό τοΰ 
γραμματέως αύτοϋ.

39. Μετά τήν έκπλήρωσιν τών άνωτέρω διατυπώσεων, 
δημοσιεύονται αμέσως έν τφ Χρηματιστηρίω αί βεβαιωθεΐσαι 
τιμαί διά τής τοιχοκολλήσεως τών σχετικών δελτίων υπο
γεγραμμένων ώς έν άρθρφ 36.

(Έ«τ«ι τό τίλος.)


