
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[πολίτικη οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΣΤΩΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ.

Έν τώ έμπορικώ ναυτικφ συμβαίνει χατά τούς τελευ
ταίους χρόνους μία τών μεγίστων μεταβολών. Τό πυρ καί τό 
ύδωρ συνεμάχησαν, όπως περιορίσωσι τήν δύναμιν τοϋ άνε
μου. Τά μεγαλοπρεπή τής προτέρας ναυτιλίας ιστία ύποχω- 
ροϋσιν είς τόν καπνόν τοϋ άνθρακος. Μέχρι ποϋ Οά φθάση ό 
ανταγωνισμός ούτος, δέν δύναται τις έκ τών προτερων νά 
ορίση. Δέν δυνάμεθα έν τούτοις νά παραδεχθώμεν δτι είναι δε
δομένου είς τά άτμοκίνητα νά διώξωσι τελείως τά ιστιοφόρα 
έκ τοΰ ύγροϋ πεδίου, έπι τοΰ όποιου ταΰτα κατά δυσμέτρητον 
αιώνων σειράν έκυριάρχησαν.

Όπως καί άν έχη, έάν λάβωμεν έν παραδείγματι τά έν 
Γαλλία συμβαίνοντα κατά τήν τελευταίαν τεσσαρακονταε
τίαν, παρατηροϋμεν δτι ή κίνησις τών λιμένων της, είς έξό- 
δους καί εισόδους πλοίων, παριστφ κρισιμωτάτους άριθμούς. 
Έπι 100 είσελΟόντων και έξελθόντων κατά μέν τό 1838 
ήσαν 83 ιστιοφόροι καί 17 ατμοκίνητοι, κατά δέ τό 1878 
ήσαν 35 ιστιοφόροι καί 65 ατμοκίνητοι. Έάν άπό τής το
πικής αΰτοΰ έννοιας μεταβώμεν είς τήν καταστατικήν τοΰ 
παγκοσμίου έμπορικοϋ ναυτικοϋ, παρατηροϋμεν δτι δ αριθμός 
τών πλοίων καί τών τόνων αύτών ύπελογίζετο κατά τό έτος
1878 ώς έξής: ατμοκίνητα 5,462 τόνων 5,595,175 καί 
ιστιοφόρα 49,524 τόνων 14,317,430· κατά δέ τό έτος
1879 ύπολογίζεται ώς έξής: άτμοκίνητα 5,897 τόνων 6, 
179,935 καί ιστιοφόρα 49,024 τόνων 14,103,605.
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Ή άριθμητική άνάπτυξις είς πλοία και τόνους τοϋ ατμο
κίνητου ναυτικυϋ είναι τοιαύτη, ώστε πρέπει είς σπουδαίας 
άνησυχίας νά έμβάλη τό περαιτέρω τοϋ ιστιοφόρου ναυτικοϋ 
μέλλον. ’Έρχονται δέ ή περί τούς ναύλους αυτών έπικρατοϋσα 
κρίσις καί τά διάφορα συμπτώματα τής άκινησίας του, ίνα 
περιβάλωσι διά μείζονος σπουδαιότητος τόν έκ τοϋ μέρους 
τούτου κίνδυνον τών ναυτικών έκείνων έθνών, τά όποϊα, έλ- 
λείψει σιδήρου, άνθρακος, μηχανικής και κεφαλαίων, έχουσι 
πάντα λόγον νά ένθυμώνται τήν προτέραν διά τών ιστίων 
άκμήν αύτών. Μελετητέον ούτω τούς όρους, ύφ’ οδς δύναται 
νά έπιδιωχθή ή άνασήκωσις τών πιπτουσών ναυτικών τυχών, 
καί ύπό τήν έ’ποψιν ταύτην δέν είναι άπο σκοπού ή αρίθμη
σες τών αίτιων τής έπικρατούσης έν γένει ναυτικής καχεξίας.

Σπουδαιοτάτην έχει έπιρροήν ή άτελής συγκοινωνία με
ταξύ τών μεσογείων και τών παραλίων, έφ' οσον καθυστερεϊ- 
ται έντεΰθεν ή αναγκαία υλη πρός φόρτωσιν εις τό ναυτικόν έν 
γένει καί ιδιαιτέρως είς τό έγχώριον.

Είς έ'θνη τών όποιων τό ναυτικόν έχει, ώς έν Έλλάδι, έξό
χως διαμετακομιστικον χαρακτήρα, πρέπει ή ναυτική νομο
θεσία καί φορολογία νά λάβωσι τοιαύτην διεύθυνσιν, ώστε νά 
οιατελώσιν είς άρμονίαν πρός τούς άναποφεύχτους ορούς τής 
άληθοΰς πρόνοιας.

ΊΙ προστασία τής έγχωρίου σημαίας έγκατελείφθη μετά 
τοσαύτης ταχύτητος, ώστε καί έπ' αύτής τής άκτοπλοίας 
παρεδόθη πολλαχοϋ διά συνθηκών καί διά νόμων ή βιομη
χανία τής θαλάσσης είς ίσχυρωτέρους καί μάλλον χατηρτι- 
σμένους ξένους ναυτικούς οργανισμούς.

Τό ύλικόν τής ναυτιλίας δέν διατελεϊ είς άρμονίαν πρός 
τούς θεμελιώδεις νόμους τής διαχειρίσεως τών φθαρτών έν 
γενει κεφαλαίων. ΊΙ έπισκευή καί άνανέωσις αύτοϋ ρίπτεται 
ύπό τής έλλειποϋς τών ναυτιλλομένων βιομηχανικής άνα- 
πτύςεως είς σελιοα τών βιβλίων των άγραφον. Κατά τούς 
άσφαλεστερους υπολογισμούς τό δέκατον τής άξίας τών 
πλοίων φθείρεται κατ’ έτος· έπομένως ή υπηρεσί» τοϋ άποθίι 

ματικοΰ κεφαλαίου καθίσταται αναπόφευκτος, έν ώ χρόνω 
σπανιωτάτη αποβαίνει έν τή συνήθει πρακτική. Τοιουτοτρό
πως τά πλοϊα περιπίπτουσιν είς άνιχανότητα πολύ ταχύτερου 
παντός άλλου κλάδου βιοποριστικού.

Αί άπειροι διατυπώσεις, είς άς ύπόκειται ή ναυτιλία, υπέ
χει μέγα μέρος τής εύθύνης έπί τή όσημέραι προϊούση καχε
ξία αύτής. ’Απώλεια χρόνου πολλοϋ καί έπιβάρυνσις δι’ έξό
δων περιττών καί υπέρογκων, ιδού τό αποτέλεσμα. Πρέπει νά 
έπιχειρήση τις ένα πλοϋν ίνα ίδή ύπό ποϊα δεσμά διατελεϊ ή 
έλευθερία τής ναυτικής βιομηχανίας.

Ή έλλειψις ναυτικής πίστεως άναλόγου πρός τήν ναυτι
κήν βιομηχανίαν είναι σημαντικώτατον αίτιον τής ναυτικής 
παρακμής. Έάν παρατηρήση τις τήν διεύθυνσιν τών κεφα
λαίων, δέν δύναται παρά νά βεβαίωση τήν αδιάκοπου συγκέν- 
τρωσιν αύτών περί τά χρηματιστήρια. Μετοχαί δανείων δη
μοσίων καί μεγάλων έπιχειρήσεων, μετοχαί έταιριών, ιδού ό 
τελευταίος τής τρεχούσης χρηματιστικής λόγος.

Ή άδιαφορία τών κυβερνήσεων πρός δ,τι άφορικ τήν ναυτι
λίαν δέν πρέπει νά λειψή έκ τής άπογραφής τών αίτιων τής 
ναυτικής παρακμής. Δέν άντιπροσωπεύεται ίκανώς έν τοϊς 
συνεδρίοις, έν οις άποφασίζονται αί τύχαι τών έθνών, τό ναυ
τικόν στοιχεΐον. Είς πολλάς χώρας τά ναυτικά πράγματα 
άφίνονται είς τήν κυβερνητικήν διαχείρισιν τών άμαθεστέρων 
προσώπων, χωρίς τό σύμπτωμα τοϋτο νά έξεγείρη άγανάκτη- 
σιν πρακτικήν παρ’ ούδενί. Έάν δέ άφήσωμεν τό πολεμικόν 
ναυτικόν κατά μέρος, τοϋ έμπορικοϋ ναυτικοϋ ή διοικητική σή- 
πεται είς έγκαταλελειμένην τινά θυρίδα ύπουργείων χερσαίων.

ΊΙ ευκολία, μεθ’ ής έν ανάγκη οί βιομήχανοι μεταβάλ- 
λουσι τά έργα αύτών, θεωρείται ώς μέγιστος παράγων τής 
βιομηχανικής έν συνόλω προαγωγής. Φαντασθήτε βιομήχα- 
νον, οστις έπί τοσοϋτον ύπεδουλώθη είς τήν έμπειρίαν τής 
τέχνης αύτοϋ, ώστε άμα τά προϊόντα αυτής δέν ζητούνται 
πλέον, είναι καταδεδικασμένος νά συντάξη τήν διαθήκην του, 
μόνον καί μόνον διότι δέν δύναται νά τραπή πρός άλλον συγ
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γενή κάπως πόρον ζωής ! Μετά τήν έμφάνισιν τοϋ άτμοκι- 
νήτου ναυτικοϋ και μετά τήν γιγαντιαίαν πρόοδόν του, είναι 
μία τών μεγαλειτέρων αμαρτιών τής ιστιοφόρου ναυτικής 
βιομηχανίας ό ένδυασμδς ή ή βραδύτης αύτής νά μεταβληθή 
εις άτμοκίνητον. Εϊς όλους τούς άγώνας δ δισταγμός, όταν 
κυριεύη τόν αγωνιστήν πέραν τοϋ μέτρου, αποβαίνει δλέΟριος. 
Ό μετασχηματισμός λοιπόν τής ιστιοφόρου ναυτιλίας έν 
ταΐς άναλογίαις, τάς οποίας άκολουθοΰσι οί κατά τό μάλλον 
ή ήττον προωδευμένοι λαοί, είναι άνάγκη κατεπείγουσα υπό 
τής δυνάμεως τών πραγμάτων έπιβαλλομένη. Πρακτική τής 
Αγγλίας, 1 ατμοκίνητος τόνος πρός 1 ι/3 τόνον ιστιοφόρων 
(τω 1878 ύπήρχον έν αύτή 18,394 ιστιοφόρα χωρητικότη
τος 5,690,018 τόνων και 3,216 άτμοκίνητα χωρητικότητος 
τόνων 3,465,187). — Πρακτική τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής, 1 ατμοκίνητος τόνος πρός 3 '/» τόνους ΐστιο- 
φόρους (τω 1878 ύπήρχον έν αύταΐς 6,050 ιστιοφόρα τόνων 
2,075,832 καί 516 άτμοκίνητα τόνων 609,101). — Πρα
κτική 'Ελλάδος, 1 άτμοκίνητος τόνος πρός 58 τόνους ιστίο- 
φόρους (τω 1878 ύπήρχον έν αύτή 1969 ιστιοφόρα τόνων 
406,018 καί 12 άτμοκίνητα τόνων 7,721).

Μεταξύ όλων τών μέσων, τά όποϊα δύναται ναυτική τις 
χώρα νά μεταχειρισθή είς άνόρθωσιν τής ναυτικής βιομηχα
νίας της, τό σπουδαιότατου όλων είναι ή διάδοσις άφ’ ένός 
ναυτικών γνώσεων καϊ άφ’ έτέρου τής ναυτικής πίστεώς. 
Πολύ περισσότερον ύποφέρουσιν οί άνθρωποι έκ τής άγνοιας ή 
έκ τής άνεχείας. Καϊ τοΰ κεφαλαίου δέ ή λειτουργία έπι τοΰ 
προκειμένου Οά ήτο δραστικωτέρα, έάν οί όροι αύτής έστηρί- 
ζοντο έπϊ πεφωτισμένης κατά τά ναυτικά κρίσεως. 'Όπως 
καϊ άν εχη, ό μοχλός τής άνασηκώσεως τοϋ πίπτοντας ναυ
τικού παρόντος δέν δύναται είμή νά στηριχθή έπϊ τής άποτε- 
λεσματικής καϊ έν έκτάσει γνωριμίας μεταξύ τών χερσαίων, 
κεφαλαίων καϊ τών θαλασσίων έργων, θέμα ευρύ, τοΰ οποίου 
μίαν κυβερνητικήν έποψιν διήυοιξεν ή ύπδ τής Γαλλικής Βου
λής συγκροτηθεϊσα τω 1878 έπί τοΰ σημαντιχωτάτου τής. 

ναυτικής παρακμής θέματος, διά τής προτάσεως, ϊνα κατ’ έ
τος δαπανώνται 12 έκατομμύρια φράγκων όπως χορηγώνται 
βραβεία καϊ βοηθήματα εις τήν ναυπήγησιν, εις τόν έξοπλι- 
σμόν καϊ εις τήν ναυτικήν πίστιν.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΓΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ.
(*15ε  συνέχεια έν φνλ. 94.)

40. Αί συμβάσεις έκτελοϋνται κατά τάς συμφωνίας τών 
συμβαλλομένων. ’Εν έλλείψει συμφωνίας, τηρούνται ώς πρός 
τάς πράξεις έπί τών συναλλαγών, έπϊ τών δημοσίων χρεω
γράφων καϊ λοιπών άξιων αί έξής διατάξεις· α) Έπϊ τών 
συναλλαγών, ή συναλλαγματική παραδίδεται κατά τήν διά 
τής συμβάσεως όρισθεϊσαυ ημέραν έπϊ άμέσω πληρωμή, β) 
Έπϊ πράξεων τοΐς μετρητοϊς έπϊ δημοσίων χρεωγράφων καϊ 
άλλων πιστωτικών άξιών ή παράδοσις καϊ ή πληρωμή τών 
τίτλων ένεργεΐται πρό τής ένάρξεως τής επομένης συνεδριά- 
σεως τοΰ Χρηματιστηρίου, γ') Έπϊ τών υπό προθεσμίαν πρά
ξεων, έπϊ τών δημοσίων χρεωγράφων καί άλλων πιστωτικών, 
άξιών, ή παράδοσις τών δικαιογράφων χαΐ ή πληρωμή γίνον
ται κατά τήν όρισΟεΐσαν ημέραν, καϊ άν αυτή ήναι έορτάσι- 
μος κατά τήν άκόλουθον έργάσιμον ημέραν πρό τής ένάρξεως 
τοΰ Χρηματιστηρίου.

41. "Απασαι αί έκκαθαρίσεις πρέπει νά ένεργώνται άνευ 
έξαιρέσεως κατά τήν συνομολογηθεισαν ημέραν ώς πρός τε 
τήν παράδοσιν καϊ τήν πληρωμήν.

42. Αί δηλώσεις περϊ τών υπό προθεσμίαν έχκαθαριστεων 
πράξεων πρέπει νά παραδίδωνται εϊς τδ γραφεΐον τοϋ Χρη
ματιστηρίου ούχί βραδύτερου τών τριών ημερών πρδ τής διά 
τήν παράδοσιν καϊ τήν πληρωμήν όρισθείσης.

43. Έπϊ τών διά κολλυβιστοΰ ή μεσίτου καταρτιζόμενων 
συμβάσεων καϊ ιδίως τών ύπδ προθεσμίαν, οί συμβαλλόμενοι 
έχουσι πάντοτε τδ δικαίωμα νά έπιφυλαχθώσι την αύτοπρο- 
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σωπον έκτελεσιν τής συμβάσεως, είδοποιοΰντες τόν μεσάζοντα.
44. Κατά την εναρξιν τής έπομένης συνεδριάσεως τοϋ 

Χρηματιστηρίου μετά τήν διά τήν παράδοσιν καί τήν πλη
ρωμήν όρισθεϊσαν, άποδίδονται είς τόν δικαιούχον οί τίτλοι, 
διά τούς οποίους δέν έγένετο πράξις.

45. Ημίσειαν ώραν πριν χλείση τό Χρηματιστήρεον, ό 
πιστωτής καταγγέλλει είς τόν έπόπτην τάς άνεκτελέστους 
συμβάσεις και τώ παραδίδει έπί αποδείξει τάς σχετιχάς ση
μειώσεις μετά τών τίτλων ή τών χρημάτων.

4G. Τά όνόματα τών καταγγελΟέντων γράφονται έπί πί
νακος τοιχοκολλημένου έντός τοϋ Χρηματιστηρίου. Μετά τήν 
τοιχοκολλησιν τοϋ πίνακος, αποκλείονται τοϋ Χρηματιστη
ρίου οί έν αύτώ έγγραφέντες και οί έντολοδόχοι αύτών. Ό πί
νας μενει τοιχοχολλημένος έως ου δοθή είς τήν ’Επιτροπήν 
του Χρηματιστηρίου ή άπόδειξις βεβαιωμένη ύπό τριών με
σιτών δτι οί ΰποστάντες τήν καταγγελίαν έξεπλήρωσαν τάς 
έαυτών υποχρεώσεις. Ό άπό τοϋ Χρηματιστηρίου αποκλει
σμός διαρκεΐ ούχί έλαττον τοϋ μηνός, έν υποτροπή δέ έπί 
δύο μήνας άπό τής ήμέρας καθ’ ήν οί καθυστεροΰντες ίφειλέ- 
ται συνεβιβάσθησαν μετά τών έαυτών πιστωτών.

47. Εάν ή σύμβασις έγένετο διά μεσίτου ή κολλυβιστοΰ 
έγγεγραμμένου έν τώ καταλόγφ, ή Έπιτροπή τοϋ Χρηματι
στηρίου τόν καλεϊ νά έμφανισθή ένώπιον αύτής έντός είκοσι- 
τεσσάρων ώρών.

48. Ό καλούμενος μεσίτης ή κολλυβιστής δφείλει νά πα
ρουσίαση ά) τό ίσοζύγιον άπασών τών παρ’ αύτοΰ διενεργου- 
μένων πράξεων ληξιπροθέσμων ή μή· β') τά διά τούς κολλυ 
βιστάς ή μεσίτας κατά νόμον υποχρεωτικά βιβλία· γ') τά δι- 
καιολογητικά τών ένεργηθεισών ύπ’ αύτοΰ πράξεων έγγραφα· 
δ ) πασαν άλλην σημείωσιν καί πληροφορίαν, ήν ή ’Επιτροπή 
ήθελε ζητήσει.

49. Η Επιτροπή έξετάζει α') άν τά βιβλία κρατώνται 
συμφώνως μέ τόν νόμον· β') άν αί άγοραί καί αί πωλήσεις 
αι έν τφ ίσοζυγίφ σημειούμεναι ήναι πραγματικαί καί έγέ- 
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νοντο διά λογαριασμόν τρίτων συμβαλλόμενων· γ ) άν ή μή 
έκτέλεσις τών συμβάσεων δύναται νά άποδοθή είς πταίσμα 
τοϋ κλητευθέντος ένεκα παραλειψεως όρισμοΰ τίνος τοϋ νό
μου ή τοΰ κανονισμοΰ.

50. Ή ’Επιτροπή συντάσσει εκθεσιν περί τών πράξεων αύ
τής, έν ή σημειοΰνται· α) Τό αποτέλεσμα τής έρεύνης τών 
έμφανισθέντων βιβλίων ή λοιπών έγγράφων. β) Αί προς τον 
κλητευθέντα άπευθυνθεΐσαι έρωτησεις καί αί εις αυτάς απαν
τήσεις του. Ό κλητευθείς προσκαλείται νά βεβαιώση διά τής 
ύπογραφής του τήν εκθεσιν, ής δικαιούται νά λάβη άντίγραφον.

51. Ή’Επιτροπή τοϋ Χρηματιστηρίου διαβιβάζει έντός 
είκοσιτεσσάρων ώρών άντίγραφον τής έκθεσεως είς τόν παρά 
Ιίρωτοδίκαις Εισαγγελέα διά τά περαιτέρω.

52. Αί διατάξεις τών προηγουμένων άρθρων περί τής μή 
έκτελέσεως τών ύπό προθεσμίαν συμβάσεων έφαρμόζονται και 
είς τάς έπί μετρητοΐς συμφωνίας.

53. Έν τή αιθούση τοϋ Χρηματιστηρίου μένουσι διαρκώς 
έκτεθειμένα· α) Ό παρών κανονισμός, β) Ί ά δνόματα τών 
μελών τής τοΰ Χρηματιστηρίου ’Επιτροπής, γ) Τά τών κολ
λυβιστών καί μεσιτών, δ) Ή διατίμησις τών δικαιωμάτων 
τών κολλυβιστών καί μεσιτών, ε) Σημείωσις τών ώρών τής 
ένάρξεως καί τής λήξεως τοϋ Χρηματιστηρίου.

54. Μέχρι τής πρώτης συγκαλέσεως τών μελών τοϋ Χρη
ματιστηρίου πρός έκλογήν τών μελών τής τοΰ Χρηματιστη
ρίου Έπιτροπής γενησομένης έντός ένός μηνος άπό σήμερον, 
τά καθήκοντα αυτής θέλει έκτελει Έπιτροπή πενταμελής, 
διορισθησομένη παρα τοΰ Νομάρχου Αττικής καί Βοιωτίας.

ΒΕΛΓΙΚΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ.

Έάν έξαιρέσωμεν τήν ’Αγγλίαν, ούδεμιας άλλης χώρας 
έλαττοΰται τό Βέλγιον ώς πρός τήν σπουδαίαν περί τών φυ
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λακών μέριμναν. ΔυνάμεΟα μάλιστα νά δεχθώμεν δτι ή νυν 
καταστασις τών Βελγικών φυλακών ύπερέχει κατά πολύ τής 
τών λοιπών έν τή ευρωπαϊκή ήπείρω κρατών. Ή ύπέρ τής 
μεταρρυθμίσεως αύτών προσπάθεια ήρξατο πρδ πολλών ήδη 
έτών· ένώ έν 'Αγγλία ήχολοΟοϋντο αί διδασκαλίαι του Sir 
Joshua Jebb, τδ Βέλγιον έχέκτητο έν τώ Κ. Ducpeliaux 
διευθυντήν τών φυλακών έκ τών μάλλον πεφωτισμένων περί 
τά τοιαϋτα. Επι τής Οιευθυνσεως αύτοϋ ή νέα θεωρία, περί 
τοϋ μεμονωμένου ή κεχωρισμένου περιορισμού άνωμολογήθη 
γενικώς δεκτή, και πολλαί ώκοδομήθησαν φυλακαι πρδς έφαρ
μογήν αύτής. Αλλ’ ή προοδευτική αύτη κίνησις έσταμάτησε 
βεβαίως μετά τήν έκ τής ύπηρεσίας άποχώρησιντοΰ K.DuC- 
petiaux, καί τά πράγματα εύρέθησαν λίαν δπισθοχωρημένα 
περί τά 1869, δτε ό Κ. Berden διωρίσθη διευθυντής τοϋ 
τμήματος τών φυλακών. Άνεκαλύφθη τότε οτι, καίτοι ό νό
μος έπεβαλλε τον κατ ίδιαν περιορισμόν διά πάντα πεφυλα- 
κισμενον, ό κανών ήθετεΐτο, και ούτοι συγκατεκλείοντο περί 
τουί εξήκοντα ή και έβδομήκοντα έντός εύρυχώρων δωμα
τίων, ένω τά παρακείμενα κελλία έμενον κενά. Ή άπό κοι
νού έργασία ήτο γενικώς έν χρήσει, ή τοΰ νοσοκομείου θερα
πεία έτελεϊτο διά συνεταιρισμού καί οί πεφυλακισμένοι έχρη- 
σιμευον ώς ύπηρεται καί εις άλλας τινας έλαφράς έργασίας 
διά τούς άνωτερους υπαλλήλους· χρήσις τών ιδιαιτέρων κελ- 
λιων έγίνετο μόνον διά τούς πρδς ολίγον πεφυλακισμένους ή 
τούς στρατιωτικούς, καί ούχί διά τούς μεγάλους έγκλημα- 
τίας. Ο Κ. Berden κατέβαλε πάσαν δυνατήν προσπάθειαν 
δπως θεραπεύση τά κακά ταΰτα,τδ δέ κράτος προθύμως συν· 
έπραςε μετ αύτοϋ, παρέχον αύτώ γενναίαν συνδρομήν έκ 
τοϋ δημοσίου ταμείου. Ώρισμένον ποσόν έν τώ έτησίω προϋ
πολογισμέ άφιεροΰτο όιά τάς δαπάνας νέων οικοδομών, ώστε 
το Βέλγιον νϋν κέκτηται είκοσιτέσσαράς μονωτικάς φυλακάς, 
δι άς έδαπανήθησαν υπέρ τά δεκαπέντε έκατομμύρια φράγ
κων μέλλουσι δε νά οίκοδομηθώσι καί άλλαι τέσσαρες, ών 
ή μία έν Βρυςελλαις μεθ έξακοσίων κελλίων προώρισται ν’ 

άντικαταστήση τάς αύτόθι άρχα’ΐκάς καί δχληράς φυλακάς 
τών Petits Cannes· ή δαπάνη δέ τής νέας ταύτης φυλα
κής, ένεκα τής ΰπερτιμήσεως τών οικοπέδων έν τή πρωτευού- 
ση, θ’ άνέλθη είς τέσσαρα έκατομμύρια φρ.

Πεπεισμένοι έν Βελγίω δτι, άποχωρίζοντες τά άτομα εν 
ταΐς φυλακαϊς, καί τήν ποινήν καθιστώσιν έπαισθητήν και 
τήν βελτίωσιν συνάμα πιθανωτέραν, έφαρμόζουσι τδ σύστημα 
τής άπομονώσεως αύστηρώς μέχρι δεκαετίας διά πάντας 
τούς πεφυλακισμένους καί δι’ άπάσας τάς καθείρξεις. Τοϋτο 
εινε άνανέωσις τοΰ συστήματος, οπερ έν Άγγλιηι δοκιμασθέν 
καθ’ δλοκληρίαν άπέτυχεν, έπειδή άπεδείχθη διά τής πείρας 
οτι ό άνθρωπος δέν δύναται νά ύποβληθή είς άδιακοπον καί 
συνεχή άπομόνωσιν πλέον τών δύο έτών, μετά τδ πέρας τών 
οποίων άπεδείχθη δτι τδ λογικόν πάσχει, καί ό νοΰς κινδυ
νεύει νά βλάβη. Πολλοί γινώσκουσι τάς φρίκην έμποιούσας 
ζοφεράς εικόνας τοΰ Dickens, τάς παριστώσας τδν βίον τών 
μεμονωμένων κατοίκων τών Tombs (Τύμβων). Πολλοί 
έφριξαν ένώπιον τής τρομεράς τραγφδίας καί τών άποτρο- 
παίων αισχών, έν οις ό Charles Reade έστιγμάτισε τό άπο- 
μονωτικδν σύστημα. Θά έπαναληφθώσιν άρά γε ταΰτα και 
κατά ποιον τρόπον έν Βελγίω ;

Άφίνοντες τδ ζήτημα τοϋτο, είς τδ όποιον ή σχετικώς μι- 
κροτέρα πρακτική τών Βελγικών φυλακών (έν συγκρίσει πρδς 
τάς Άγγλικάς) δέν δύναται νά δώση έσπευσμένα συμπερά
σματα, προβαίνομεν είς τά τής διατάξεως τών έν Βελγίω φυ- 
λ.υκών. Όμολογουμένως αύται είναι δσον ένδέχεται έντελεϊς, 
καί δύνανται καλώς νά παραβληθώσιν ώς πρός τήν αρχιτε
κτονικήν πρός τά τελευταία καί έντελέστερα είδη τών έν St. 
Albans, Lincoln, Warwick, or Wormwood Scrubs 
φυλακών. Καθ’ δσον άφορα τήν έσωτερικήν διακόσμησιν 
καί προμήθειαν, έν τή λεπτομερεΐ καί έξηκριβωμένη τελειό- 
τητι τώ^καθ’ έκαστα έντός τε καί έκτος τών φυλακών,αί τοΰ 
Βελγίου συναγωνίζονται τελείως μετά τών έν ’Αγγλία. Αξιο
σημείωτος είναι ή κομψότης αύτών, δσον άνάρμοστος καί άν 
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φαίνηται ή λέξις αύτη, έφαρμοζομένη είς τούς απαίσιους οί
κους τοϋ κακουργήματος. Α’. νεώτεραι φυλακαί, π. χ. αί 
Άσφαλιστικαί Φυλακαϊ τοϋ Ναμούρ, Ghent κλπ. είναι πρό
τυπα φυλακοκτιρίου, παρέχουσαι τον ύπέρτατον όρον τοΰ εύ
θετου πρός τό έλάχιστον τοϋ έδαφικου χώρου. Ή Κεντρική 
Φυλακή πάλιν έν Louvain, — μέγα καί έζέχον ίδρυμα τοΰ 
ήμετέρου αίώνος, έν ω έφαρμόζεται tSiqc τό μονωτικόν σύστη
μα,— είναι θαυμαστή διά τε τό σχέδιον καί τάς καθ’ όλου 
διατάζεις της, διότι καίτοι έξωτερικώς είναι άπλή, πλινθόκτι
στος καί άνευ αρχιτεκτονικών αξιώσεων,όγκώδης καί σοβαρά, 
άκρα καθαριότης καί έντελής τάξις έπικρατοϋσιν έν αυτή 
πανταχοϋ, υπενθυμίζουσαι τήν 'Ολλανδήν οικοδέσποιναν διά 
τήν γενικήν λαμπρότητα τής στιλβώσεως, τό πρόσφατον τοΰ 
χρωματισμού, τό έξ ασφάλτου πάτωμα, καί τά ποικιλμένα 
κεράμια, έφ’ ών ασφαλώς ήδύνατο τις νά τρώγη τό φαγητόν 
του. Μεγίστη σιωπή βασιλεύει καθ’ ολον τό οίκημα, ή δέ 
πανταχοϋ ύπερκειμένη σημείωσις: « Παρακαλεΐσθε νά όμιλήτε 
σιγά» φαίνεται περιττή, καθ’ δ εύλαβώς τηρούμενη. Τό έιω- 
τερικόν τοΰ κτιρίου διαφωτίζεται ύπό ηπίου φωτός, ίκανώς 
όμως ισχυρού, ώστε ίσιάμενός τις έντφ κεντρικώ ύελίνψ δω- 
ματίφ (σκοπιά) εις δ άπολήγουσιν ώς άκτΐνες αί δίοδοι πα
σών τών πτερύγων, ούναται νά βλέπη εύκρινώς, καθ’ άπαν 
τό μήκος αύτών, πάσας τάς σειράς τών κελλίων, τήν μίαν 
κατόπιν τής άλλης. Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται όπως 
παρέχηται πασα φυσική εύημερία καί εύεζία εις τούς φυλα
κισμένους καί μετριάζηται ή αύστηρότης τής άμετατρέπτου 
μοναξιάς εις ήν είναι καταδεδικασμένοι. Έκαστον κελλίον 
εινε εύρύχωρον, φωτεινόν, εϋάερον, καί έπαρκώς άν ούχί πλου· 
σίως οιεσκευασμένον, ώς περιέχον σιδηράν κλίνην, μεταβαλ- 
λομένην διά συμπτύξεως εϊς άνετον τράπεζαν έν καιρψ ήμέ
ρας, ξύλινον κάθισμα μέ έρεισίνωτον, καί τεμάχιον τάπητος 
έπί τοϋ πλινθοστρώτου δαπέδου. Φωταερίου καταλλήλως 
έσκιασμένον παρέχει μέτριον φώς κατά τήν νύκτα, άνεμιστή- 
ρια άνανεοΰσιν έπαρκώς τόν άέρα, καί σωλήνες, έκ τής Οερ- 

μαντικής συσκευής οιακλαδιζόμενοι καθ’ άπαντα τά κελλία, 
διατηροϋσιν έν έκάστω εύάρεστον θερμοκρασίαν, 14 περίπου 
βαθμών έκατονταβάθμου. Υπάρχει ψήκτρα διά τήν κόμην 
καί έτέρα διά τά ενδύματα πρός εύπρεπισμόν, προσέτι βιβλία 
διάφορα θρησκευτικά καί άλλα, έξ ών υπάρχει αφθονία έν τή 
φυλακή, σταυρός, έάν ό φυλακισμένος είναι καθολικός, καί αν
τίγραφου τοΰ κανονισμού. Ταϋτα δέ πάντα άποτελοΰσι τήν 
διακόσμησιν τοΰ μικροΰ αύτοϋ χώρου, έν ω δύναται τις νά 
μείνη καθειργμένος ούχί πλέον τών δέκα έτών.Άφού τά συνή
θη ταϋτα κελλία είναι τόσον τακτικά,πολλφ μάλλον είναι τά 
τοΰ νοσοκομείου, άτινα δέν είναι καθ’ αύτό κελλία, άλλά με
γάλοι καί άνετοι κοιτώνες δι’ εν άτομον, ώς οί έν τώ δυτικφ 
άκρω τοΰ Λονδίνου, καί ήθελον ένοίκιασθή έν τή καλή τοΰ 
έτους έποχή άντί άδρας δαπάνης. Είναι κεχρωματισμένοι δι’ 
ανοικτών χρωμάτων, καί περιέχουσι κλίνην άνετον, τράπεζαν 
μικράν, καί ανάκλιντρου δι’ άσθενή· εικόνες κομψώς κεχρω- 
ματισμέναι κοσμοϋσι τούς τοίχους, παριστώσαι χωρία έκ τών 
άγιων Γραφών, καί έν τψ μεταξύ τών εικόνων ύπάρχουσι 
διεσπαρμένα έπί τών τοίχων ήθικά παραγγέλματα παλαιο- 
γραφικώς έζωγραφισμένα, οίον : «Ή έργασία άποδιώκει τήν 
ανίαν» — «ΤΙ πτωχία είναι τέκνον τής φυγοπονίας.» — Πας 
οστις άρχει τών παθών αύτού είναι εύδαίμων « - καί άλλα, 
σκοπούντα τήν παραμυθίαν τοΰ άπό τής κλίνης άναγινώσκον 
τος αύτά άσθενοΰς.

Έν γένει πλεϊστα έν ταΐς Βελγικαϊς φυλακαΐς ύπάρχουσι 
τά τεκμήρια τής ύπέρ τών πεφυλακισμένων μερίμνης. Ή 
κλινοσκευή είνε άφθονωτάτη συγκειμένη έκ σινδόνων, μάλλι
νων σκεπασμάτων καί στρωμνών, ό δέ ιματισμός είνε δσον 
ένεστι πλήρης, περιλαμβάνων πάντα τά άποτελούντα τήν 
αποσκευήν ένός στρατιώτου, πάντες δέ οί φυλακισμένοι 
είναι ύπόχρεοι νά φέρωσι ταύτα, πλήν τών τής Κεντρικής 
Φυλακής, έν ή ουτοι δύνανται νά κρατώσι τήν ιδίαν αύτών 
στολήν. Είς τούς ύποδίκους παρέχεται έτι μεγαλειτέρα άνε- 
σις καί έλευθερία, καθ' όσον δύνανται άντί εύτελοΰς καθημε-
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ρίνής δαπάνης νά καθέξωσι δωμάτων μεγαλείτερον τοϋ συνή
θους κελλίου, και νά λαμβάνωσιν άφθονωτέραν και καλλιτέ- 
ραν τροφήν,καίτοι αι καθημερινού μερίδες είναϊ έξαίρετοι κατά 
τε τό ποιόν καϊ τό ποσόν, δέν είναι όμως ώρισμέναι ακριβώς 
ύπό τών κανόνων. Άφοϋ διαμερισθή έκαστον γεϋμα, μένει 
πάντοτε περίσσευμα έν τή Κεντρική Φυλακή,δπως έν ανάγκη 
ίκανοποιήση τάς απαιτήσεις πολυφάγων τινων. Προσέτι έπι
τρέπεται νά συμπληρώσι τήν δίαιτάν των και δι’ αντικειμέ
νων προμηθευομένων έκ τής ειδικής αγοράς. Ό ζύθος είναι 
πολυτέλεια έπιτρεπομένη ένίοτε.

Καθ’ οσον άφορα τήν έργασίαν, αύτη καϊ έν Βελγίω έπι- 
βάλλεται ενδελεχής, άλλ’ ούχί τόσον έπιπόνως ώς έν ’Αγ
γλία· έν Βελγίω ό έγκληματίας δέν έξασκεϊ έπιπόνως τάς 
φυσικάς αύτοΰ δυνάμεις, είμή σπανίως, είποτε δεϊται νά έν- 
τείνη τούς μϋς αύτοΰ, ή νά καταβάλη άπασαν τήν δύναμιν 
του. Ή μόνη έπίπονος έργασία είναι ή διά τών αντλιών πλή
ρωσες τών υψηλών δεξαμενών, έξ ών διανέμεται τό ύδωρ είς 
τά διάφορα μέρη τοΰ κτιρίου, ή έργασία όμως αυτή δέν είναι 
υποχρεωτική, άλλά γίνεται έκουσίως δεκτή, διά τόν αύτόν 
λόγον δι' δν πολλοί έκ τών Άγγλων μεταχειρίζονται τά 
dumb-bells or clubs. Τό άνηλεές καϊ δχληρόν είναι 
πάντη άγνωστον έν Βελγίω, διότι δ πεφυλακισμένος δέν ύπο
βάλλεται είς άπεχθή έργασίαν καθώς έν ’Αγγλία λ. χ. εις 
λατομεία ή έλη καϊ είς πάσαν έποχήν υπό τδ άγρυπνον όμμα 
θεσμοφυλάκων άπαιτούντων σταθερώς τό ποσόν έργασίας τί
νος. Τό Βέλγιον άξιοι νά μεταχειρίζηται ολους τούς κατα
δίκους ήπιώτερον, καϊ εί δυνατόν συμπαθέστερου· ή έν ταϊς 
Βελγικαις φυλακαϊς έργασία ύπόκειται είς τον άρχικόν μέ- 
γαν σκοπόν τής έπανορθώσεως, κύριον δέ άντικείμενον έχει 
μάλλον τδ νά διδάσκωνται οί πεφυλακισμένοι έπάγγελμά τι 
δι’ ού νά δύνανται νά συντηρώνται, ή νά έπιζητώσιν ουσιώδη 
χρηματικά κέρδη. "Οπως δέ τελεσφορήση ή ήθικοποιός επιρ
ροή τής έντελοϋς άπομονώσεως, τά μόνα δυνατά είδη έπιτη
δευμάτων είναι τά κατά τδ μάλλον ή ήττον καθιστικά καϊδυ- 

νάμενα νά άσκώνται κατά μόνας έν τώ κελλίω. Κατά τήν 
άξίωσιν δέ τών Βελγικών άρχών, τά ουτω κεχωρισμένα άτο
μα εινε μοναδικώς έπιδέξιοι μαθηται. Κατά τον κανονισμόν, 
δώδεκα μήνες κατά μέγιστον όρον είσϊ τεταγμένοι διά τούς 
ύποδηματοποιούς, έξ διά τούς ράπτας, καϊ τρεϊς διά τούς 
ΰφαντάς, πρός έκμάθησιν έκάστης τών τεχνών τούτων συνή
θως όμως άρκοΰσι πολύ βραχύτεραι περίοδοι καϊ αύτά δέ τά 
έλαχίστας έλπίδας, δι’ ελλειψιν ίδιαζούσης έπιτηδειότητος ή 
προηγουμένων γνώσεων, παρέχοντα άτομα, εύκόλως έκμαν- 
Οάνουσι τέχνας δυσκόλους, απαιτούσα; έν άλλαις περιστά- 
σεσι μακράν μαθητείαν. Ό κατάλογος τών έν ταϊς φυλακαϊς 
έπιτηδευμάτων είναι βεβαίως μακρός, περιλαμβάνων τήν κα
τασκευήν σιγάρων, παντοειδών θηκών, χειροκτίων, έφιππίων, 
ξυλοπεδίλων, πίθων, κλείθρων, τόρνων, βιβλιοδετημάτων,ψηκ
τρών, τριχάπτων, ύφασμάτων, ιματισμών καϊ ύποδημάτων. 
Τά τελευταία ταΰτα επιτηδεύματα έπιζητοϋνται μεγάλως, ή 
δέ έκτελουμένη έργασία τοσοϋτον εύχαριστεϊ, ώστε δλαι αί 
στολαϊ του Βελγικού στρατού κατασκευάζονται έν ταϊς φυλα
καϊς, ώς καϊ αί στολαϊ τής ύπαλληλίας τών φυλακών, καϊ 
αύτών τών πεφυλακισμένων. Ή έτησια αξία τής έργασίας 
κατ’ άτομον, όπως έκτίθεται είς τάς έπισήμους έκθέσεις, είναι 
(55 φράγκα, καϊ τά ολικά κέρδη άναβαίνουσιν είς 2,000,000 
φρ. περίπου έτησίως· ή δέ έτησια δαπάνη δι’ έκαστον πεφυ- 
λακισμένον, άφαιρουμένης τής έκ τών κερδών του ώφελείας, 
είς 400 φρ. περίπου.

Αριθμοί βεβαίως πολλήν τιμήν περιποιοΰντες είς τήν 
διαχειριζομένην αύτούς διοίκησιν. ‘Γπεράνω τής οικονομικής 
σημασίας αυτών έν μόνον κεϊται' είναι ή χαρακτηρίζουσα 
τον Βελγικόν πολιτισμόν έξοχος μέριμνα περϊ τών φυλακών 
του, ίνα ώσιν αύται ούχί διδασκαλεία τοΰ έγκλήματος καϊ 
απανθρωπιάς σύμβολα, άλλά σωτηρίας τών έν τή άμαρτίφ 
πνιγομένων σανίς.

Ε. Κ,
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ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ.

Έν γένει ή κίνησις τής στρατιωτικής δυνάμεως έν μέσφ 
ειρηνικού πληθυσμού χέχτηται δυσχερείας τινάς, έν αις πολ- 
λήν έχει μετοχήν τό αυθαίρετον. Κατά τάς διαφόρους περι
στάσεις επακολουθεί γογγυσμός και έάν πληροΰται έκ μιας 
δψεως ό έθνικός σκοπός, έκ τής έτέρας πάσχει έπαισθητώς 
ούτος διαιρουμένου τοϋ έθνους είς πιέζοντας χαϊ πιεζομένους.

Τά κατά τήν σπουδαίαν ταύτην ύπόθεσιν έρρυθμίσθησαν 
έν Έλλάδι, τό πρώτον μέν διά τοΰ διατάγματος τής 15 
Ίουλίου 1834, τελευταίον δέ διά τοϋ ΩΚΗ' νόμου τής 18 
Απριλίου 1880, έχοντος ώς έξής :

1. Οΐ δήμοι είναι υπόχρεοι νά χορηγώσιν είς τά μεταβα
τικά αποσπάσματα και είς τά τών συνοδιών (είσπρακτόρων, 
κληρούχων κλπ.) τά αναγκαία καταλύματα. Είς τά μέρη, 
ένθα αποβαίνει έφικτή ή χατάλυσις αύτών εις στρατώνας, 
δεν χορηγούνται τοιαϋτα.

2. ‘Η δημοτική άρχή μετά τοΰ δημοτικού συμβουλίου έκ- 
μισθόνει είς βάρος τοϋ προϋπολογισμού τοΰ δήμου οικίαν, ϊνα 
χρησιμεύση ώς κατάλυμα τών άποσπασματων.

3. Είς μέρη, ένθα δέν αποβαίνει δυνατόν νά ένοικιασθή 
τοιαύτη οικία, ή δ χώρος τής ένοικιασμένης δέν είναι άνά - 
λογος προς τήν δύναμιν τών αποσπασμάτων, ό αρμόδιος 
δήμαρχος ή ό ειδικός πάρεδρος έπιτρέπει και τήν είς τάς οι
κίας τών κατοίκων κατάλυσιν, τηρών τάς έξής διατάξεις*  
τά καταλύματα χορηγοϋνται κατά σειράν καϊ έκ περιτροπής 
είς άπάσας τάς οικίας*  β') ή χατάλυσις έν έκάστη οικία βρί
ζεται είς έ'ν νυχθήμερον*  δύναται δμως νά έπαναληφθή έν 
τή αύτη οικία, έάν λόγοι ύπηρεσίας άπαιτώσι πολυήμερον 

διαμονήν τών αποσπασμάτων είς τόν αύτόν τόπον, άλλά 
μόνον είς περίπτωσιν καθ’ ήν άπασαι αί οίκίαι τοϋ τόπου 
έχορήγησαν καταλύματα*  γ') έν τή αύτή οικία δέν δύνανται 
νά καταλύσωσι παρά είς, ή, έν ταΐς εύρυχωροτέραις, δύω τό 
πολύ άνδρες.

4. ’Απαγορεύεται ή άπαίτησις τροφοδοσίας τών άναφερο- 
μένων έν τώ 1 άρθρω αποσπασμάτων παρά τών κατοίκων.

5. Εις μέρη, ένθα ύπάρχουσιν δψοπωλεϊα, τά αποσπάσμα
τα ύποχοεοϋνται νά προμηθεύωνται έξ αύτών τοϊς μετρη- 
τοΐς τά άναγκαιοΰντα αύτοϊς τρόφιμα, "Ενθα δέ δέν ύπάρ
χουσι τοιαϋτα, άποτείνονται πρός τόν δήμαρχον ή τον ει
δικόν πάρεδρον τοϋ χωρίου, οΐτινες δφείλουσι νά προμηθεύω- 
σιν αύτοϊς ταΰτα άπό τούς κατοίκους κατά τόν δικαιότερου 
τρόπον καϊ έπϊ τή καταβολή τής άξίας των κατά τήν τιμήν, 
ήτις καθ’ έκάστην τριμηνίαν θέλει όρίζεσθαι διά τήν περι
φέρειαν έκάστου δήμου παρά τοϋ σχετικού Έπάρχου καϊ τοΰ 
Οικονομικού ’Εφόρου.

G. Ή στρατιωτική άρχή διατάσσει τήν έκ τών άποδοχών 
τών ύπευθύνων χράτησιν χαϊ τήν είς τόν δικαιούχον άπόδοσιν 
τοΰ αντιτίμου τών τροφίμων, άτινα τά αποσπάσματα δέν ήθε
λον πληρώσει, άμα ύποβληθή αύτή παρά τοΰ χορηγήσαντος 
λογαριασμός, συντεταγμένος έπϊ τή βάσει τής έν τω προη- 
γουμένω άρθρω διατιμήσεως καϊ ούτινος ή ακρίβεια ώς πρός 
τό ποσόν, τό είδος καϊ τήν διατίμησιν τών μή πληρωθέντων 
τροφίμων βεβαιοΰται άπό κοινού ύπό τοϋ έφημερίου καϊ τοϋ 
δημάρχου ή τοΰ είδικοΰ παρέδρου.

7. Τά δρομολόγια τών περϊ ών πρόκειται άποσπασμά- 
των θέλουσι κανονίζεσθαι, έφ’ δσον είναι έφικτόν, ούτως ώστε 
νά διανυκτερεύωσι ταΰτα άλληλοδιαδόχως είς διάφορα μέρη 
καϊ κατά προτίμησιν ένθα ύπάρχουσι στρατώνες, προχειρό- 
τερα τά πρός κατάλυσιν καϊ τροφοδοσίαν μέσα και έν γένει 
δπου Οέλουσιν έπιβαρύνεσθαι όλιγώτερον οί κάτοικοι.

8. Αί ποινικαϊ παραβάσεις τών άποτελούντων μέρος είς 
τά περϊ ών πρόκειται αποσπάσματα υπάγονται εις τήν άνά- 
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κρισιν χαΐ έκδίκασιν τών τακτικών ποινικών δικαστηρίων, 
έφ’ δσον αύται δέν άποτελουσι παράβασιν τής είς αύτά άνα- 
τεθείσης ύπηρεσίας, είναι δ’ άδιάφορον άν έ"χωσι σχέσιν προς 
αύτήν· αί δέ πειθαρχικσϊ τιμωρούνται παρά τών στρατιωτι
κών αρχών.

9. Οί αδικούμενοι δύνανται νά έγείρωσιν ένώπιον τών 
τακτικών δικαστηρίων καί άγωγάς περϊ πολιτικών αποζημι
ώσεων κατά τών άδικησάντων αύτούς. Τδ Δημόσιον είς ού
δεμίαν άποζημίωσιν ύπόκειται διά τάς πράξεις τών άποσπα- 
σμάτων.

10. Αί διατάξεις τού Β. Διατάγματος τής 15 ’Ιουλίου 
1834 «περϊ τής καταλύσεως καί τής τροφής τών έντός 
τοΰ Κράτους όδοιπορούντων στρατευμάτων και τής χορηγίας 
τών είς αύτά άναγκαίων μετακομίσεως» μένουσιν έν ίσχύΐ, 
καθόσον δέν αφορά είς τά αποσπάσματα, περ'ι ών πρόκειται 
έν τώ παρόντι νόμω.

11. Οί καταλαβόντες καταλύματα μή όρισθέντα ύπδ τής 
άρχής ή άπαιτοΰντες τροφοδοσίας, πλήν τής περιπτώσεως 
τής S', παραγράφου τοϋ άρθρου 5 ή μή πληρώσαντες τδ 
άντίτιμον τών τροφίμων στρατιωτικοί, τιμωρούνται κατ’ 
έ’γκλησιν τοϋ παθόντος μέ φυλάκισιν μέχρις ενός μηνός.

1 2. Δήμαρχοι ή ειδικοί πάρεδροι, παραβιάζοντες τά έπι- 
βαλλόμενα αύτοΐς ύπδ τοϋ παρόντος νόμου καθήκοντα, έφ’ 
οσον αί παραβάσεις αύται δέν τιμωρούνται άπό άλλην τινά 
ειδικήν διάταξιν, τιμωροΰνται μέ χρηματικήν ποινήν μή 
συνεπαγομένην τάς συνέπειας τοΰ 24 άρθρου τοϋ ποινικού 
νόμου.

13. Οΐ έφημέριοι οί δήμαρχοι καϊ οί ειδικοί πάρεδροι, οί 
βεβαιοϋντες έσφαλμένους λογαριασμούς ώς ακριβείς, ύπάγον- 
ται είς τάς ποινάς τής ψευδούς πιστοποιήσεως καϊ είς άπο- 
ζημιώσεις.

14. Είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου ύπάγονται καί 
οί είσπράκτορες.

15. Εξαιρούνται τής ύποχρεώσεως τοϋ χορηγεϊν τ’ άνωτί- 
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ρω καταλύματα αί οίκογένειαι, οσαι στερούνται άνδρδς ώς 
προστάτου αύτών.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Ό κατά τήν 30 Νοεμβρίου 1880 ’Ισολογισμός τής Έθνι
κής Τραπέζης έν συγκρίσει πρδς τόν τοϋ προηγουμένου μηνός 
συνοψίζεται ώς έξής·

Α'. Έχιργητιχό? 5/ Όκτωβρ. 50 ΝβρΙου
Μεταλλικόν καί συνάλλαγμα ίπί τοΰ

εξωτερικού........................................ 26,229,284 26,284,089
Γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης· · · · 1,478,164 1,487,948
Δάνειον πρδς τήν Κυβέρνησιν ίπ’ ά-

ναγκαστικ^ κυκλοφορία.............. 22,542,658 25,142,658
Χρεώγραφα Κυβερνήσεως................ 19,232,223 19,219,860
Προεξοφλήσεις..................................... 30,230,790 29,720,960
’Ανοικτοί λ]χοί, δάνεια έπί ΰποθή-

κη, χρεωλυτικά κλπ.................... 44,165,125 44,334,534
Διάφορα................................................ 2,514,237 2,529,394

Όλον................................ 146,392,481 148,719,443

Β'. Παθητιχίιι' 5/ Όχτωβρ. 50 Νβρίου

Κυκλοφορία τραπεζ. γραμματίων.· 62,640,169 64,159,806
Καταθέσεις έντοκοι καί άτοκοι··· 50,760,977 51,663,800
Παρακαταθήκκι................................... 51,543 86,337
’ΕπιταγαΙ πρός πληρωμήν.............. 280,254 329,619
Διάφορα................................................ 2,029,538 1,849,881
Ιίεφάλαιον τακτικόν καϊ άποθεματ. 30,630,000 30,630,000

Όλον................................ 146,392,481 148,719,443

Έκ τής συγκρισεως τής καταστάσεως τής ’Εθνικής Τρα
πέζης μεταξύ τής 31 ’Οκτωβρίου καϊ 30 Νοεμβρίου προκύ- 
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πτει αϋξησις μέν, τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων 
κατά δραχ. 1,519,637, τών εντόκων παρά τη ’Εθνική Τρα- 
πεζγ) καταθέσεων κατά δραχ. 1,223,641, τοϋ πρδς τήν Κυ- 
βέρνησιν έπ' άναγκαστική τών τραπεζικών γραμματίων κυ
κλοφορία δανείου κατά δραχ. 2,600,000 καί τών έπί υπο
θήκη καί ένεχύρω δανείων κατά δραχ. 369,024, μείωσις δέ, 
τών προεξοφλήσεων καί τών άνοικτών λ]σμών κατά δραχ. 
709,445. Έν γένει δέ τδ ένεργητικόν καί παθητικόν τής ’Ε
θνικής Τραπέζης ηύξήθη κατά δραχ. 2,326,962 (α).

Μολονότι απέναντι τοΰ τελευταίου δανείου ή Κυβέρνησις 
έλαβεν έκ τής Τραπέζης δραχ. 2,600,000, τδ ποσόν τών έν 
κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων ηυξησε μόνον κατά δραχ. 
1,500,000 περίπου, ώστε τδ ύπόλοιπον έλήφθη έκ τών γενο- 
μένων παρά τή ’Εθνική Τραπέζη εντόκων έντός τοϋ μηνός 
καταθέσεων έκ δραχ. 1,200,000 περίπου.—ΊΙ αϋξησις τών 
τραπεζικών γραμματίων έπέφερε τήν υποτίμησίν των, ή προσ- 
σδοκία όμως τής επιτυχίας έξωτερικοϋ δανείου καί τής συνε-

(α) Έν τώ ένεργητικώ ηΰξησβν, τδ μεταλλικόν καί τά ini τοϋ 
εξωτερικού συναλλάγματα κατά δραχ. 1 64,354—γραμμάτια Ίο
νική; Τραπέζης δραχ. 9.78-4—δάνειον πρδς τήν Κυβέρνησιν επ’ 
άναγκαστική κυκλοφορία δραχ. 2,600,000—δάνεια «ν γένει δρ. 
369,024—διάφορα δραχ. 34,258, εν δλω δραχ. 3,177,420, 
•μειώθησχν 8έ ο', εξωτερικοί λ]σμοί κατά δραχ. 109,5-49—προε
ξοφλήσεις, ανοικτοί λ]τμ01 κ.λ.π. δραχ. 721,808—διάφορα δρ. 
19,101, ίν ολω δραχ. 850.458 καί επομένως διαφορά έπί πλέον 
έκ δραχ. 2,326,962’.

Έν δέ τω παθητικω ν,ύξησαν τά έν κυκλοφορία τραπεζικά 
γραμμάτια κατά δραχ. 1,51 9,637—έπιταγαί πρδς πληρωμήν 
δραχ. 49,365—προεξοφλήματα 1 81,096—καταθέσεις έντοκοι 
καί ταμιευτηρίου 1 ,223,641 ,—Παρακαταθόκαι 3-4,794 έν ολω 
&Ρ®*Χ·  3,088,533, έμειώθησαν δέ, καταθέσεις άνευ τόκου δραχ. 
320,818—μερίσματα πληρωτέα 114,080 — διάφορα δραχ. 246, 
673 ίν δλω δραχ. 681,571 καί έπομένως διαφορά έπί πλέον, 
οπ*ί  ίν τφ ενεργητική δραχ. 2,326,962. 

πεια τούτου εισαγωγής μεταλλικού έκ τοϋ έξωτερικοϋ έβελ- 
τίωσε κατά τι τήν άξίαν τών τραπεζικών γραμματίων, άλλ’ 
ή βελτίωσις αύτη φαίνεται διαβατική, διότι καί άν είσαχθή 
μέταλλον έκ τοΰ έξωτερικοϋ, ή πλεονάζουσα ποσότης τών έν 
κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων ταχέως θέλει έκδιώξει 
τδ μέταλλον καί έπαναφέρει τήν ύπερτίμησιν αύτοΰ.

Έντός τοΰ μηνός Νοεμβρίου ή Εθνική Τράπεζα διέθεσε το- 
κοφόρως κεφάλαιά της είς δάνεια έπί ένεχύρφ καί υποθήκη 
έκ δραχ. 369,024, άλλ’ έξ έτέρου άπέσυρε τοιαϋτα έκ προε
ξοφλήσεων, ανοικτών λ]σμών κ.λ.π. έκ δραχ. 721,808, έγέ
νοντο δέ καί καταθέσεις παρ’ αύτή έντοκοι, μέρος τών όποιων 
πιθανώς προέρχεται έκ τής δευτέρας δόσεως τοϋ δανείου τών 
60,000,000, έκ δραχ. 1,223,641, όμοϋ δραχ. 1,945,449, 
ώστε τδ άποτέλεσμα εινε κατ’ αύτής κατά δραχ. 1,576, 
425. Τοΰ ποσοΰ δέ τούτου προστιθεμένου είς τά διαθετέα κε
φάλαια τής Εθνικής Τραπέζης, άτινα κατά τάς έπί τής κα· 
ταστάσεως τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου παρατηρήσεις έν τή Οικο
νομική ’Επιθεωρήσει (φυλλάδιον 94 Δεκεμβρίου π. ε.) άνήρ- 
χοντο είς δραχ. 6,422,394. προκύπτει ποσόν διαθεσίμων κε
φαλαίων σχετικώς πρός τήν κατάστασιν τής 31 Μαρτίου 
1880, ήν έλάβομεν ώς άφετηρίαν έκ δραχ. 7,998,819.

Άποτέλεσμα τής τοιαύτης μέχρι τοΰδε τακτικής τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τοΰ νά μή προσθέτη είς τήν κυκλοφορίαν 
τών τραπεζικών γραμματίων ποσόν ίσον πρδς τήν αϋξησιν 
τοΰ πρδς τήν Κυβέρνησιν δανείου, άλλά νά περιορίζη έν μέρει 
τάς πιστώσεις της, είναι ή μείωσις τών κερδών αύτής. Καί 
μολονότι κατά τήν ήμέραν τής διανομής του περιέχοντος τήν 
παρούσαν φυλλαδίου τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως έσεται 
δεδημοσιευμένος ό ’Ισολογισμός τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
31 Δεκεμβρίου 1880 καί έπομένως γνωστόν τδ ποσόν τών 
κερδών καί τδ διανεμητέον τοϊς μετόχοις μέρισμα, μολαταΰ- 
πα παρατηρήσεις τινες έπί τών πιθανών τής τραπέζης κερ
δών κατά τήν Βιν έξαμηνίαν τοΰ 1880 έν συγκρίσει πρδς τά 
τής Β»ί έξαμηνίας τοϋ 1879 θέλουν είσθαι ώφέλιμοι.
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Κατά τόν ’Ισολογισμόντής 31 Δεκεμβρίου 1879 τά προε- 
ξοφλήματα, ήτοι οί τόκοι έκ προεξοφλήσεως έμπορικών γραμ
ματίων,συναλλαγματικών κ.λ.π. άνήλθον είς δραχ. 1,610,664 
ές ών δραχ. 244,703 άνήκον είς τήν Αην εξαμη
νίαν τοΰ 1880 είς ήν και μετηνέχθησαν.

Κατά τήν κατάστασιν τής 30 Νοεμβρίου 1880 
είσεπράχθησαν έκ προεξοφλημάτων δρ. 1,092,062 
προστιθεμένων δέ καί δραχ. 170,000 αϊτινες άνα- 
λογοϋσιν ώς εΐσπραχθησόμεναι τόν Δβριον, τό ολι
κόν έκ προεξοφλημάτων ποσόν κατά τήν Βαν εξα
μηνίαν 188Ο4θέλει άναβιβασθή είς................^ΡαΧ· 1,262.062

ώστε προκύπτει μείωσις έκ προεξοφλημάτων δραχ. 348,602
Κατά τήν Βαν έξαμηνίαν τοϋ 1879 αί έντοκοι 

καταθέσεις καί τοΰ Ταμιευτηρίου συνίσταντο είς δρ. 
33,277.818 καί έπληρώθησαν δι’ αύτάς τόκοι δρ. 
893,299. Κατά τήν 30 Νοεμβρίου 1880ηύξησαν 
είς δραχ. 45,958,825, ώστε κατ’ αναλογίαν καί 
οί πληρωθησόμενοι τόκοι Θέλουν άναβιβασθή είς 
δραχμάς 1,233,000 μολαταύτα περιορίζομεν τήν 
αύξησιν, τήν προστεθησομένην είς το άνωτέρω πο
σόν, ώς μειοϋσαν τά κέρδη είς......................δραχ. 250,000

Αί έπισφαλεΐς άπαιτήσεις κατά τήν 31 Δεκεμ
βρίου 1879 συνίσταντο είς δραχ. 163,273 κατά 
τήν 30 Νοεμβρίου 1880 άνήλθον είς δραχ. 196, 
106, ώστε καί άν δέν αύξήσωσι ποσώς έντός τοϋ 
μηνός Δεκεμβρίου, προκύπτει διαφορά έπί πλέον, 
μειοϋσα τά κέρδη έκ.................................... δραχ. 33,533

Κατά το 1879 ό έπι τών κερδών φόρος ήτο 2 °]ο· 
κατά τό 1880 ηύξήθη είς 3 „]’· έπομένως καί έν
τεΰθεν προκύπτει διαφορά είς βάρος τών κερδών έκ 
δραχμών περίπου....................................................... 25,000

Τό ολον δραχ. 657,158

Εκ τρκων τών λοιπών δανείων καί ανοικτών

657,158έκ μεταφοράς .... 
λογαριασμών κατά μέν τήν Βαν έξαμηνίαν τοϋ
1879 είσεπράχθησαν δραχ. 2,259,780 κατά δέ 
τήν Αην τοϋ 1880 δραχ. 2,245,759 ήτοι μεΐον 
κατά δραχ. 14,021. Άλλ' έπειδή τόν Ιούνιον τοϋ
1880 ή Τράπεζα ήγόρασεν ομολογίας τοϋ δανείου
τής Κυβερνήσεως τών 60 έκατομμυρίων έκ δραχ. 
5,559,043 καί ηυξησε τά διατεθέντα έπί τόκφ 
κεφάλαιά της, άν καί μή άναλόγως τών γενομέ- 
νων παρ' αύτή έντοκων καταθέσεων καί τοΰ πρός 
τήν Κυβέρνησιν έπ’ αναγκαστική τών γραμματίων 
της κυκλοφορία δανείου, ΰπολογίζομεν τάς έκ τοι
ούτων τόκων εισπράξεις υπερτέρας κατά δραχ. 
200,000, έν οις προστιθεμένων καί δραχ. 70,000 
έκ τόκων πρός 1 τοΐς °]ο έτησίως ήτοι 50 έκατο
στά τής δραχμής διά τήν έξαμηνίαν, τοΰ πρός τήν 
Κυβέρνησιν δανείου, δπερ ηύξήθη είς 14 περίπου 
έκατομμύρια προκύπτει αύξησις τόκων κατά δραχ. 

τούτων δ’ άφαιρουμένων, ή έκ τής έλαττώσεως τών 
κερδών ή τής αύξήσεως τών ζημιών διαφορά πε
ριορίζεται είς δραχ............... ..................................... 387,135 

270,000

ήτις έπί 18 χιλιάδων μετοχών άναλογεϊ πρός δραχμάς 
21,50 κατά μετοχήν.

Αί πηγαί τών κερδών τής ’Εθνικής Τραπέζης, ώς φαίνεται 
έκ τών ισολογισμών της τών προηγουμένων έξαμηνιών, είσί 
τά προεξοφλήματα καί οί τόκοι τών δανείων, άλλά τών πη
γών τούτων τ’ άποτελέσματα είσιν όποϊα άνωτέρω έκτίθεν- 
ται. Έκ τοΰ ισολογισμού δέ τής 31 Δεκεμβρίου θέλει άπο- 
δειχθή άν καί κατά τινα τρόπον θά δυνηθή ή Εθνική Τράπεζα 
νά προσδιορίση μέρισμα,οσον καί κατά τήν προηγουμένην έξα
μηνίαν. Είς τάς δαπάνας τής Βας έξαμηνίας τοϋ 1879 δέν 
απαντάται έκτακτόν τι κονδύλων, μή έπαναληφθησόμενον είς 
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τήν Βαν έξαμηνίαν τοϋ 1880, όπως δι’ αύτοϋ καλυφθή ή 
διαφορά.

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ,

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΚΟΥ.

Έν τοΐς τελευταίοις τοΰ λήξαντος έτους δυσϊ φυλλαδίοις 
τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως συνεζητήθησαν οροί τινές τής 
■περί δανείου πρός τήν Κυβέρνησιν καϊ παρατάσεως τοϋ προ
νομίου τής Έθνικής Τραπέζης Συμβάσεως. Καίτοι δέ ή σύμ- 
βασις αυτή κατέστη ήδη νόμος, δέν θεωροϋμεν άσκοπον τήν 
έξέτασιν τοϋ μετά τής ουμβάσεως ταύτης συνδεομένου ζητή
ματος τοϋ προσδιορισμού άνωτάτου τίνος δ'ρου τοϋ τόκου, ύπέρ 
τόν όποιον ή Τράπεζα δέν δύναται νά δανείζη τά κεφάλαιά 
της και τοΰ προσδιορισμού ποσοΰ τίνος έκ τών κεφαλαίων διά 
δάνεια ύπέρ τών γεωργών, διότι ταϋτα έθεωρήθησαν ώς τό 
κυριώτερον αντάλλαγμα τής απονομής προνομίων εις τάς 
Τραπέζας. Τοσούτφ δέ μάλλον δέν θεωροϋμεν άσκοπον τήν 
συζήτησιν ταύτην, δσω οί οροί ούτοι δέν είνε έκ τών άμε- 
ταβλήτων.

Τό ζήτημα τοΰ προσδιορισμού άνωτάτου ορού τοϋ τόκου 
δύναται νά θεωρηθή ύπό δύο έπόψεις. Πρώτον μέν καθ’ δσον 
είνε δίκαιον ν’ άφεθή έλεύθερος δ κεφαλαιούχος είς τό νά σύμ
φωνη μετά τοΰ όφειλέτου τον δρον τοϋ τόκου, δεύτερον δέ έάν 
δ περιορισμός τοΰ δρου τοϋ τόκου είναι έξ ίσου έπωφελής πρός 
άπαντας τούς έχοντας ανάγκην κεφαλαίων καϊ εϊς τήν κοι
νωνίαν έν γένει.

Καϊ καθ’ δσον μεν άφορα τήν έξέτασιν τοΰ ζητήματος 
τούτου ύπό τήν πρώτην έποψιν, θεωροϋμεν άρχουν τοΰ Ma- 
cleod, ού τίνος καϊ άλλοτε έμνημονεύσαμεν, τό έπόμενον 
χωρίον.

«Τό τίμημα, τό πληρωτέαν διά τήν ύπηρεσίαν, ήνό κεφα- 

λαιοΰχος προσφέρει, τόσω φαίνεται δν άντικείμενον δλως 
ιδιαιτέρας συμφωνίας μεταξύ τών μερών, δσω καϊ τό τίμημα 
τό πληρονόμενον διά πασαν οίανδήποτι άλλην ύπηρεσίαν, 
οδτε φαίνεται διά τοϋ όφθαλμοΰ του κοινοΰ συλλογισμού 
έν τή φύσει τών πραγμάτων σύμφυτόν τι παράπτωμα είς 
πασαν δι’ ιδιαιτέρας συμφωνίας διανομήν τών κερδών με
ταξύ τών μερών.

«Ή υπηρεσία, ή προσφερομένη διά τοΰ δανεισμού χρημά
των έν τοιαύταις περιπτώσεσι διαφέρει ώς πρός τήν εντασίν 
της κατά τάς περιστάσεις, άκριβώς δπως δύναται νά διαφέρη 
καϊ πάσα άλλη υπηρεσία. Ούδεις θεωρεί άτοπον τό νά κερ
δίση τις 1000 τοϊς 0]° διά τών ιδίων του κεφαλαίων, έάν δύ- 
ναται. Έξ έναντίας οΐ δυνάμενοι νά κατορθώσωσι τοιαϋτα 
κέρδη θεωρούνται ώς οί μέγιστοι τής άνθρωπότητος εύεργέ- 
ται. Άλλ’ έάν τις δανεισθή παρ’ έτέρου καϊ δώση αύτώ τίμη
μά τι διά τήν προσφερομένην αύτώ ύπηρεσίαν, ή μετοχήν είς 
τά κέρδη άναλόγως τοΰ προκαταβαλλομένου κεφαλαίου, φαί
νεται είς τινας, δτι μεταβάλλεται άπασα ή φύσις τής ύποθέ- 
σεως. Ένω κέρδος 30 τοϊς °]0 ήτο δλως σύνηθες κέρδος έν τώ 
έμπορίω διά τά ί'δια τοϋ έμπορου κεφάλαια, έθεωρεϊτο έν τού- 
τοις σπουδαϊον αμάρτημα διά τινα, προκαταβαλόντα τά κε
φάλαια, δι’ ών τά κέρδη ταϋτα παρήχθησαν, έάν έλάμβανε 
πέραν τών 5 τοΐς °j0 διά τήν χρήσιν τών χρημάτων. Τά άνω
τέρω είσ'.ν απλή έξήγησις τής ούσεως τού τόκου, έντεΰθεν δέ 
ούδένα βεβαίως ορθόν λόγον δύναται τις νά φαντασθή, δπως 
μή άφεθή δ καταρτισμός τών τοιούτων συμβολαίων είς τήν 
έλευθέραν βούλησιν τών συμβαλλομένων, δπερ συνήθως γίγνε- 
ται και κατά τόν καταρτισμόν τών λοιπών συμβολαίων. Μο
λαταύτα δέν ύπάρχει άντικείμενον, ώς πρός τό όποιον οί άν
θρωποι έγκατέλειψαν δλως τήν χρήσιν του λογικού των, οσον 
τό ζήτημα τοΰ τόκου καϊ τής τοκογλυφίας. Ό Δάντης κο
λάζει τούς τοκογλύφους χεϊρον έκείνων, οϊτινες άρνοΰνται τήν 
υπαρξιν τοΰ Θεού, καϊ θέτει ολόκληρον πόλιν, περίφημου διά 
τάς χρηματιστικάς έπιχειρήσεις της είς τόν "Αδην. Ούτε ε’νε 
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δυνατόν νά ει'πη τις, έάν ή απερισκεψία, ήτις ώμίλει διά του 
Δάντου, ή ή απερισκεψία ή όμιλήσασα διά τοϋ Άριστοτέλους 
περί τής τοκογλυφίας ήτο ή μεγαλειτέρα. Και δέν εινε δπως 
δήποτε ταπεινωτικόν, τό άναμιμνήσκεσθαι δτι κατά τά τε
λευταία τεσσαράκοντα έτη ήτο έγκλημα, τιμωρούμενον υπό 
τοϋ νόμου, τό νά λαμβάνη τις πλέον τών 5 τοϊς Ο)ο διά τήν 
χρήσιν τών χρημάτων έν οίαδήποτε περιπτώσει, καί δτι οί 
περί τοκογλυφίας νόμοι έν μέρει μόνον έχαλαρώθησαν τότε 
καί δένκατηργήθησαν έντελώς είμή κατά τό 1854; Καί είς 
τά πλεϊστα νεώτερα έργα περ'ι Τραπεζών, τά δημοσιευθέντα 
έν Γαλλία έθεωρήθη έτι άναγκαϊον ν’ άφιερωθή εν άρθρον περί 
τής νομιμότητος τοΰ τόκου·

«Ή έναντίον τοΰ φαντασιώδους αμαρτήματος τής τοκο
γλυφίας πρόληψις τοσοϋτον έντελώς έξηλήφθη έκ τής χώρας 
ταύτης, ώστεήθελεν είσθαι ματαία χρόνου άπώλεια ή άφή- 
γησις αύτής. Άλλ’ έπειδή έτι καί νΰν έπικρατεϊ έν τισι χώ
ραις, δυνάμεθα έν τω παρόντι νά δώσωμεν θέσιν εις τήν μνή
μην τοΰ ένδοξου κληρικοΰ John Calvin, δστις ήτο, ώς ήμεϊς 
γνωρίζομεν, έν τών πρώτων προσώπων, δπερ ήθελε παρατη
ρήσει τήν άτοπίαν του, θέλει δέ δειχθή πώς ούτος ήρμήνευσε 
τόν περί τούτου στίχον τοΰ Bentham.

«Τοΰ ζητήματος τής τοκογλυφίας ύποβληθέντος αύτώ, άπε- 
κρίθη, οτι δέν απαγορεύεται δλως πανταχοϋ τής Γραφής. ΊΙ 
έννοια τής έντολής τοΰ ’Ιησού Χριστού (Δ,ουκ. κεφ. G) διε- 
στράφη· ό νόμος τοΰ Μω'ύσέως ήτο πολιτικός καί δέν πρέπει 
νά έκταθή πέραν τοΰ όσον οί άνθρωποι καί ή ίσότης δύνανται 
νά βαστάσωσιν αυτόν.

«Ύπάρχουσιν, άληθώς, χωρία τής Γραφής, έν οις τό "Αγιον 
Πνεΰμα καταγγέλλει τήν τοκογλυφίαν, δπερ έν ψαλ. 4, 12 
άναφέρει αμαρτωλήν πόλιν, ένθα ή τοκογλυφία έξησκεϊτο δη
μοσία. Άλλά πράγματι ή εβραϊκή λέξις σημαίνει δόλον 
έν γένει, καί δέν δύναται νά έφαρμοσθη είς τήν τοκογλυφίαν. 
Είναι βέβαιον, δτι ή τοκογλυφία έμνημονεύθη δνομαστί υπό 
τοΰ συγγραφέως, άλλά τοΰτο έγένετο, διότι ό δόλος καί ή 

σκληρότης συχνότατα συνοδεύουσιν αύτήν· ό Έζεκιήλ, είναι 
βέβαιον, προβαίνει περαιτέρω (XXII, 12) καί μερικεύει τήν 
τοκογλυφίαν, ώς μίαν τών αμαρτιών, ήτις έξήγειρε τήν ορ
γήν τοΰ Θεοΰ έναντίον τοΰ Ισραήλ, άλλά μεταχειρίζεται δύο 
λέξεις, ή μία τών οποίων σημαίνει τήν τοκογλυφίαν καί προ
έρχεται έκ τής αύτής ρίζης, ήτις σημαίνει καταβροχθίζει, 
ή δέ έτέρα σημαίνει αύζησιν ή προσθήκην.

«Άποδεικνύει δ’ δτι οί Ιουδαϊκοί νόμοι καί ή πολιτεία 
έφηρμόζοντο είς μόνους τους ’Ιουδαίους καί οτι ή νεωτέρα κοι
νωνία ούδαμώς ομοιάζει τήν κατάστασιν τών Ιουδαίων, είς 
τους οποίους ή τοκογλυφία ήτο άπηγορευμένη.

«Έξετάζων δέ τάς σκέψεις τοΰ Άγιου Αμβροσίου καί του 
Χρυσοστόμου έπιλέγει; «Τά χρήματα δέν γεννώσι χρήματα! 
Τί γεννά ή θάλασσα ; Τί γεννά μία οικία διά τήν έκμίσθωσιν 
τής όποιας λαμβάνω έκμίσθωμα ; Τά χρήματα προκύπτου- 
σιν αληθώς έκ τής στέγης καί τών τοίχων ; Άλλ' ή γή επί
σης παράγει, καί έκ τής θαλάσσης έξάγεται τι, δπερ πάλιν 
παράγει (ή προβάλλει παραγωγήν) χρήματα, καί ή χρττ/τε- 
μότης οικίας τινός δύναται ν’ άγορασθή ή ν’ άνταλλαγή άντί 
ποσότητός τίνος χρημάτων. ’Εάν, έπομένως, περισσότερον 
κέρδος δύναται νά πραγματοποιηθώ διά τοΰ έμπορίου παρά έκ 
τής παραγωγής ένός υποστατικού, πρέπει έκεϊνος, δστις πα- 
ρεχώρησεν άγονόν τι υποστατικόν εις τινα καλλιεργητήν νά 
λάβη μίσθωμα καί κέρδος, έτερος δ’ άνθρωπος δέν πρέπει νά 
λάβη κέρδος έκ τών χρημάτων; Καί έάν τις άγοράση υπο
στατικόν τι διά χρημάτων, τά χρήματα ταΰτα δέν γεννώσι 
χρήματα καθ’ έκαστον έτος ; Ήθέλατε είπεϊ, δτι τό κέρδος 
τοΰ έμπορου προέρχεται έκ τής έπιμελείας καί τής δεξιότη
τάς του. Τίς αμφιβάλλει, δτι άμεταχείριστα χρήματα είσίν 
άνωφελή ; ”Η δτι έκεϊνος δστις ζητεί παρ’ έμού δάνειον δέν 
προτίθεται νά διατηρήση αύτό αργόν, άφοΰ τό λάβη ; Τη α
λήθεια τό κέρδος τούτο δέν προέρχεται έκ τών χρημάτων 
άλλ’ έκ τοΰ προϊόντος, ό λόγος έπομένως ούτος είναι κατά τι 
λεπτός καί έχει εύπροσωπίαν τινά, άλλ’ δταν καθ' όλοκλη- 
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ρ'.αν σταθμισθή πίπτει. Συμπεραίνω λοιπόν, οτι δέν πρέπει νά 
χρίνωμεν περί τής τοκογλυφίας έ'κ τίνος είδικοΰ χωρίου τής 
Γραφής, άλλά μόνον έκ τοϋ νόμου τής ίσότητος. Τοϋτο θέ
λει γένει σαφέστερου οι'ένός παραδείγματος. Άς ΰποθέσω- 
μεν πλούσιόν τινα άνθρωπον μετά μεγάλων κτήσεων είς υπο
στατικά και μισθώματα, άλλ’ άνευ πολλών χρημάτων. Άς 
ύποθεσωμεν καί έτερόν τινα άνθρωπον, όχι τόσον πλούσιον, 
οϋτε έχοντα πολλάς ώς τόν πρώτον κτήσεις, άλλ’ έν τούτοις 
έχοντα περισσότερα χρηματικά κεφάλαια. Ό τελευταίος δέ 
ένώ προτίθεται ν' άγοράση έν υποστατικόν διά τών χρημά
των του, ζητείται υπό τοϋ πλουσιωτερου, ϊνα τον δανείση. 
Εκείνος, οςτις προσφέρει τό δάνειον δύναται νά συμφωνήση εν 

μίσθωμα διά τά χρήματά του και οτι τό υποστατικόν θέλει 
διατελεϊ ένυπόθηκον, μέχρις ού πληρωθή τό κεφάλαιον, άλλά 
μέχρις ού τοϋτο πληρωθή, θέλει είσθαι * ηύχαριστημένος διά 
τοϋ κέρδους η τοΰ τόκου. Πώς, λοιπόν, τό μέν πρώτον συμ
βολαίου, τό άνευ υποθήκης, άλλά μόνον διά τό έκ τών χρη
μάτων κέρδος θέλει καταδικασθή, ένώ τό πολύ σκληρότερον 
τοϋ ετησίου μισθώματος μετά τής ένεχυριάσεως τοΰ ύποστα- 
τικου συγχωρεϊται; Καί τί έτερον είνε τοϋτο, είμή τό ύπο- 
λαμβάνειν τόν Θεόν ώς παιδίον, όταν κρίνωμεν περί τών πραγ
μάτων απλώς έκ μόνων τών λέξεων καί ούχί έξ αύτής τής 
φύσεως τοϋ πράγματος ; ώς εί ή άρετή και ή κακία δύναν
ται νά έννοηθώσιν έκ τοϋ τύπου τών λέξεων.»

Ο συγγραφεύς ο’ έξακολουθεϊ: «Δέν δύναταί τις ή νά Οαυ- 
μάση τήν Οαρραλέαν ευθυκρισίαν τοϋ επιχειρήματος τούτου 
είς τό στόμα ένός κληρικού πρός ύπεράσπισιν τοϋ ο,τι έθεω- 
ρεΐτο τότε τό θανασιμώτερον αμάρτημα, είς τό όποιον ό άν
θρωπος έδύνατο νά ένοχοποιηθή καί νά έκπλαγή έπί τώ ότι 
τά έπιχειρήματα ταΰτα έλαχίστην έξήσκησαν ‘έπιρροήν καί 
είς αύτήν έτι τήν διαμαρτυρουμένην Αγγλίαν έπί 200 περί
που έ’τη.

« Η πρόοδος τής όρθής νομοθεσίας έπί τοΰ άντικειμένου 
τούτου θέλει διατελεϊ πάντοτε άξιοσημείωτος ώς παράδειγμα 

τής έκτάκτου vis inartioe ένός καθεστώτος νόμου έν τή 
χώρφ ταύτη, ένθα δέν έξεγείρεται κατ' αύτοϋ ή κοινή άγανά- 
κτησις, καί όταν έτι μέγα συμφέρον δέν περικλειηται έν αύ
τώ, προκαλοϋν τήν ύπεράσπισιν του, καί ένθα άπόλυτος δι
καιοσύνη καί έρθοφροσύνη δέν άπέβησαν κοινή άπαίτησις. 
Τό 1691 ό Lock «δημοσίευσε τάς «Παρατηρήσεις του περί 
τών συνεπειών τής έλαττώσεως τοϋ τόκου τών χρημάτων» 
έν αίς έντελώς άνεπτύχθη ή έπιπολαιότης τών νόμων περί 
τοκογλυφίας- ό Σμίθ άπέδειξεν ήττονα τής συνήθους χρίσεώς 
του, συνηγορήσας υπέρ τής διατηρήσεώς των, άλλ’ ή διδα
σκαλία του προύκάλεσε τάς έπιστολας τοΰ Bentham «Περί 
τής ύπερασπίσεως τής τοκογλυφίας» ώς λαμπρά παραδείγ
ματα άκαταγωνίστων έπιχειρημάτων έξ όσων ύπάρχουσι. Λέ
γεται, ότι ό Σμίθ είχε τήν ειλικρίνειαν ν’ αναγνώριση, οτι αί 
γνώμαί του ήσαν έσφαλμέναι, άλλ’ έμειναν άδιάγραπτοι έν 
τή Wealth of Nations. Οί «πισημότεροι Συγγραφείς κα- 
τέδειξαν, ού μόνον τήν ίντελή ανεπάρκειαν των πρός πραγμα
τοποίησή τοΰ σκοποϋ των, άλλ’ άκομη και το λίαν «πιβλα- 
βές άποτέλεσμά των, αύξανόντων τό κακόν, οπερ έσκόπουν 
νά Οεραπεύσωσι. ΊΙ πείρα πολλών έμπορικών κρίσεων απέ- 
δειξεν, ότι συνεπεία τοϋ νόμου, τοϋ σκοποϋντος να προφυλάξη 
τόν λαόν άπό τοΰ νά πληρόνη τόκον άνώτερον τών 5 τοϊς /, 
διά τήν χρήσιν τών χρημάτων, συχνάκις ΰπεβάλλετο ουτος 
είς πληρωμήν τόκου πρός 50, 60 ή 70 έπί τοις °/0 τών 
μεθόδων, άς ήναγκάζετο ν’ άποδέχηται. Ταΰτα άνεπτύχθη- 
σαν καί κατεδικάσθησαν ύπό 'Επιτροπής ’οϋ Κοινοβουλίου. 
’Εντούτοις μόλις κατά τό έτος 1833 έγενετο τό πρώτον 
κατ’ αύτών ρήγμα, διά τής έξαιρέσεως τών έμπορικών γραμ
ματίων, τών ληγόντων έντός τριών μηνών, διά προσωρινών 
δέ έπεκτάσεων καί παρατάσεων, πλεϊστα άλλα συμβόλαια 
έξηρέθησαν τοΰ περιορισμού, άλλά μόνον κατά το 1854 ορι- 
στικώς διεγράφησαν έκ τοΰ άστυκοΰ κώδικος. Ούτως άπό 
τής περιόδου τής έντελοΰς καταδίκης των ύπό τής έπιστήμης 
μέχρι τής έντελοΰς έμπρακτου καταδίκης των, παρήλθε διά
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στημα ούχ ήττον τών 161 έτών. Τοσαύτη υπήρξεν ή πε
ρίοδος, ήτις έδει νά παρέλθη καί είς τόν έμπορικόν έτι τοΰτον 
τόπον, δπως καταργηθώσι νόμοι, ομοιοι κατά τήν άτοπίαν 
πρός τούς τής γοητείας.»

Μεταβαινοντες νΰν είς τήν έξέτασιν τοΰ ζητήματος τούτου 
ύπό τήν έποψιν τοΰ συμφέροντος τοΰ οφειλέτου, παρατηροΰ- 
μεν οτι τά κεφάλαια τής Έθνικής Τραπέζης όμολογουμένως 
δέν έπαρκοΰσιν, ούτε εινε ποτέ δυνατόν νά έπαρκέσωσι, δι’ δ
λας τάς πρός αύτήν αιτήσεις δανείων, τάς στηριζομένας εις 
τάς άσφαλείας ή τήν πίστιν τοΰ αίτοΰντος, άτινα νομίζει 
έπαρκεϊ πρός χορηγίαν δανείων ή πιστώσεων ή καϊ προς προε- 
ξόφλησιν συναλλαγμάτων. Επομένως τά κεφάλαιά της χο
ρηγεί είτε εις τούς κατά πρώτον αϊτοϋντας, είτε είς έκείνους, 
ούς προτιμά έξ εύνοιας, συνεπεία δέ τοΰ περιορισμού τοϋ δρου 
τοΰ τόκου μέρος μέν τής κοινωνίας προμηθεύεται τ’ άναγ- 
καιοΰντα αύτώ διά τάς έμπορικάς βιομηχανικός ή γεωργικός 
έργασίας κεφάλαια διά τόκου μικρότερου, διότι άν δέν πρόκει
ται περί τόκου μικροτέρου, τοϋ έν τή άγορα τρέχοντος,ό προσ
διορισμός ορού είναι τι μή έχον πρακτικήν αξίαν τό δέ έ'τερον, 
δπερ είνε τό πλεϊστον, ώθεϊται πρός τούς λοιπούς κεφαλαιού
χους, τούς καλούμενους τοκογλύφους, ύποβάλλεται είς πλη
ρωμήν τόκου άνωτέρου καί πάσχει δεινότερα έκείνων, έξ ών 
ό προσδιορισμός τοΰ δρου τοΰ τόκου σκοπεί ν’άπαλλάξη αύτό· 
Όταν δέ τό έν μέρος τών εμπόρων, τών βιομηχάνων, ή τών 
γεωργών προμηθεύηται τ’ άναγκαιοΰντα αύτώ κεφάλαια διά 
μικρότερου τόκου συνεπείμ τής προστασίας ταύτης καί ούχι 
τής μείζονος πίστεώς ή φερεγγυότητός του, πώς δύναται νά 
συναγωνισθή κατ’ αύτοϋ τό έτερον μέρος, τό υποχρεούμενον 
νά προμηθεύηται αύτά ύπό τών τοκογλύφων διά τόκου άνω
τέρου ; Τό προστατευόμενον μέρος προσφέρον τά έμπορεύματα 
ή τά προϊόντα του έπί τιμήματι κατά τοσοΰτον μόνον μικρο- 
τέρφ, καθ'οσον άποτελεϊ τήν διαφοράν τοΰ τόκου, δέν δύναται 
νά καταστρέψη τό έτερον; Αί Άθήναι, δ Πειραιεύς καϊ αί λοι- 
παϊ έμπορικαϊ τής Ελλάδος πόλεις μαρτυροϋσι τά πλεονε

κτήματα, ών άπολαμβάνουσιν οί ίχοντες πιστώσεις παρά τή 
Εθνική Τραπέζη πρός ζημίαν τών λοιπών, ένεκεν τής δια
φοράς τοΰ τόκου. Πρός τούτοις οί τά κεφάλαια τής ’Εθνικής 
Τραπέζης έπί τόκω μικροτέρω προμηθευόμενοι φορολογοΰσι 
τούς λοιπούς καί κατ’ άλλον τρόπον, ήτοι άνατοκίζουσι τά 
κεφάλαια ταϋτα, καθιστάμενοι τοκογλύφοι, έπ’ ι’σαις καϊ άνω- 
τέραις άσφαλείαις, άλλ' έπϊ τόκω μείζονι καϊ δροις σκληρο- 
τεροις. Πόσοι δέν έσχημάτισαν, δτε υπήρχε μεγάλη μεταξύ 
τοϋ άγοραίου καϊ τοΰ ύπό τής ’Εθνικής Τραπέζης λαμβανο
μένου τόκου διαφορά, σπουδαίας διά τοϋ μέσου τούτου περιου
σίας, παρεμβαίνοντες μεταξύ τοϋ όφειλέτου καϊ τοϋ δανειστοΰ 
πρός ζημίαν άμφοτέρων τούτων καί ίδιαν έαυτών ώφέλειαν ; 
Ίδιώται, τραπεζϊται καί αύται αί μή έχουσαι τό προνόμιον 
τής κυκλοφορίας γραμματίων Τράπεζαι, άναπροεξοφλοϋσι τά 
είς χεϊράς των συναλλάγματα καϊ λοιπά ομόλογα των διά 
τής προσθήκ-ης τής υπογραφής των έπ’ ώφελεία τής διαφοράς 
τοϋ τόκου, χωρίς πάντοτε ν’ άποτελή ή διαφρά αύτη τήν 
άποζημίωσιν τής έγγυήσεώς των. Μαρτύρων τούτων πρόκειται 
αύτή ή πρός τούς μετόχους της έκΟεσις τής διευθύνσεως τής 
ένταΰθα Γενικής Πιστωτικής Τραπέζης περί τών κατά τό 
1879 έργασιών της, έ'χουσα ώς έξής. (Σελίς 2).

«Κατά τό λήξαν έτος, ί'να διευκολύνωμεν κατά τό έφικτόν 
τάς παρουσιασθείσας άνάγκας είς τε τό έμπόριον τήν βιομη
χανίαν καί τούς ίδιώτας, προεξωφλήσαμεν είς τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν γραμμάτια άξίας δραχ. 4,726,522 καί έπληρώσα- 
μεν προεξοφλήματα δραχ. 55,116. Δραττόμεθα δέ τής εύ- 
καιρίας, ϊνα έκφράσωμεν δημοσία χάριτας τή ’Εθνική Τρα- 
πεζη διά τήν προθυμίαν, ήν έπεδείξατο είς τάς μετ’ αύτής 
συναλλαγάς μας. Έκ τών άνωτέρω έν γένει προεξοφλήσεων 
ούδεμίαν ζημίαν ύπέστη, ούτε τό Κεντρικόν κατάστημα, ούτε 
τά υποκαταστήματα». Ή τελευταία διαβεβαίωσις, οτι «ού
δεμίαν ζημίαν ύπέστη» δέν πρέπει νά έξηγηθή καϊ οτι δέν 
προέκυψεν ώφέλεια, άλλ’ δτι άπαντα τά μεταβιβασθέντα είς 
τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν γραμμάτια, είσεπράχθησαν είς τά^ 
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προθεσμίας των, χωρίς χάνέν έξ αυτών νά Οιαμαρτυρηθή καί 
ύποχρεωθη είς τήν πληρωμήν του ή Πιστωτική Τράπεζα. 
Ό περιορισμός τοΰ δρου τοϋ τόκου συντελεί και είς τοΰτο 
ακόμη, δτι ή 'Εθνική Τράπεζα, δυναμένη δνεκεν τής διαφο
ράς τοΰ τόκου νά εχη πελάτας τάς λοιπάς Τραπέζας καί τούς 
τραπεζίτας, ευρίσκει συμφέρον νά προτιμά αύτούς, άφοΰ δέν 
δύναται νά ώφεληθή έκ τής ύψώσεως τοΰ τόκου, κατά δέ τήν 
χορηγίαν δανείων πρός τούς κτηματίας νά προτιμά διά τόν 
αύτόν λόγον τούς συνδυάζοντας τήν ιδιότητα τοΰ κτηματίου 
καί τοκιστοΰ ή τοκογλύφου.

Καταργουμένου τοΰ δρου τοΰ τόκου ή 'Εθνική Τράπεζα 
κατά συντόμους περιόδους θέλει κανονίζει τόν δρον τοΰ τόκου 
άναλόγως τών διαθεσίμων κεφαλαίων της καί τής ζητήσεως 
αύτών, αί δέ άλλαι Τράπεζαι καί οί άλλοι κεφαλαιούχοι, χά- 
νοντες μέρος τών πελατών των, θέλουν ΰποχρεοΟσθαι, παρα- 
κολουθοΰντες τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν, νά καταβιβάζωσι τόν 
δρον τοϋ τόκου. Έκλιπούσης δέ τής παρεμβάσεώς των με
ταξύ τής ’Εθνικής Τραπέζης καί τοΰ οφειλέτου, ή θέσις τοΰ 
τελευταίου βελτιοΰται. Έάν μέρος τών αρτοποιών ύποβληθή 
είς διατίμησιν, μετά τήν έξάντλησιν τοϋ άρτου αύτών οί λοι
ποί θά πωλώσι τόν άρτον αυτών έπί άνωτέρω τιμήματι πρός 
ζημίαν τών συναδέλφων των καί τών καταναλωτών, δέν Οά 
λείψη δέ καί δ σχηματισμός τής μεταξύ τών πρώτων άρτο- 
ποιών καί τών καταναλωτών σπείρας, ήτις θά καοποϋται τήν 
ύπέρ τών τελευταίων μέριμναν. Τό παράδειγμα τοΰτο δύναται 
ακριβώς νά έφαρμοσθη καί έπί τοΰ περιορισμού τοΰ ορού τοΰ 
τόκου. Διά τών άνωτέρω δέν άρνούμεθα τήν εύκολίαν καί επί 
δροις έπωφελεστέροις προμήθειαν κεφαλαίων ύπό τοΰ παρέχον- 
τος μείζονας είς τόν δανειστήν ασφαλείας ή κεκτημένου μεί- 
ζονα πίστιν καί διά τοΰτο εύθύς έξ άρχής ίρρέθη, περί αιτή
σεων δανείων, στηριζομένων είς έπαρκεϊς ασφαλείας.

Καί ύπό έτέραν έ’ποψιν έξεταζομένου τοΰ ζητήματος τού
του, δ περιορισμός τοΰ ορού τοΰ τόκου δέν φαίνεται τι Ορθόν. 
Ί'ποτεθείσθω, βτι έχει τις διαθεσίμους 10,000 δραχμών, πα

ρουσιάζονται δέ άπαιτηταί δύο· καί ό μέν πρώτος, έχων ύπ’ 
δψιν του έπιχείρησιν έξ ής ύπολογίζει, δτι θέλει κερδίσει 10 
τοϊς °/ · προσφέρει είς τόν κεφαλαιούχον τόκον 5 τοΐς °/fl· ό δέ 
δεύτερος, έχων ύπ’ δψιν του έπιχείρισιν, έξ ής ύπολογίζει οτι 
θέλει κερδίσει 50 τοΐς °/0’ προσφέρει τόκον 20 ή 30 τοΐς °/0. 
ΙΙοϊον συμφέρει τή κοινωνία, ινα προτιμήση ό κεφαλαιούχος ; 
Τόν πρώτον δστις οιά τής άπασχολήσεως τών 10,000 δραχ
μών θ’ αύξήση τόν πλούτον τοϋ τόπου κατά δραχ. 1000 ή 
τόν τελευταϊον, οστις θ’ αύξήση αύτόν κατά δρ. 5000 ; Τό 
ίσχυρίζεσθαι δέ πάντοτε, οτι έξαρτάται ολως έκ τής θελήσεως 
τοΰ κεφαλαιούχου καί ούχί καί έκ τής τοΰ δανειζόμενου δ 
ορος τοΰ τόκου, έΐναι ταύτόν τω ίσχυρίζεσθαι, οτι ό κανονι
σμός τής άξίας δλων τών πραγμάτων έξαρτάται έκ τής θε
λήσεως τοϋ πωλητοϋ καί ούχί καί τής τού άγοραστοΰ. Διότι 
ό άγοραστής έ'χει άπόλυτον άνάγκην ν’ άγοράση τρόφιμα ή 
ύποδήματα, έξαρτάται άρα δ κανονισμός τοΰ τιμήτατός των 
έκ τής αύθαιρέτου θελήσεως τοΰ πωλητοϋ τών τροφίμων ή 
τών ύποδημάτων;

Όπως δέν δύναται ό κτηματίας, έάν δέν καλλιεργή ό ίδιος 
τά κτήματά του, νά έγκαταλείψη αύτά άκαλλιέργητα, άλλά 
θά τά μίσθωση, ουτω καί ό κεφαλαιούχος δέν δύναται νά 
κράτη τά κεφάλαιά του άδιάθετα, ό δέ ορος τοΰ τόκου έξαρ
τάται έκ τής προσφοράς τών κεφαλαίων καί τής ζητήσεως 
αύτών, δπως καί δλων τών άλλων πραγμάτων. Ή διαφορά 
οέ συνίσταται είς τοΰτο μόνον, οτι, έπειδή τά κεφάλαια ώς έκ 
τής φύσεώς των δίδονται πάντοτε έπί πιστώσει, πλήν τής 
προσφοράς καί τής ζητήσεως μέγα συντελοΰσιν είς τήν εύκο
λίαν τής χορηγίας των καί τοΰ προσδιορισμού τοΰ δρου τοΰ 
τόκου ή καλή τοΰ δανειζομένου πιστις καί ή φερεγγυότης 
του, ούχ ήττον δέ συντελοΰσιν ή ισχύς τοϋ νόμου καί ή προ
θυμία καί εύθυδικία τών έκτελεστών αύτοΰ, δπως ίκανοποιή- 
σωσι τά δίκαια τοϋ δανειστοΰ κατά τοΰ δυστροποϋντος Οφει
λέτου. Διά τίνα λόγον ήθελον προτιμά οί έχοντες κεφάλαια 
νά διαθέτωσιν αύτά είς μετοχές, δάνεια τής Κυβερνήσεως 
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έπι τόκω μικροτέρω, έάν μή ό φόβος τής απώλειας και αύτοϋ 
τοϋ κεφαλαίου, έν περιπτώσει διαθέσεως αυτών εις ιδιωτικά 
δάνεια, ούχί τόσον έκ τής άνικανότητος του οφειλέτου, οσον 
έκ τής δυστροπίας του καί τής ύπέρ αύτοϋ προστασίας ; Καί 
άλλοτε έγράψαμεν καί νϋν έπαναλαμβάνομεν, οτι ή σύστασις 
τών Γεωργικών Τραπεζών δέν γέννα κεφάλαια,μή ύπάρχοντα, 
άλλά κατορθοΐ τήν άνόρΟωσιν τής πίστεως τών γαιοκτημόνων, 
ήτις στρέφει τά κεφάλαια πρός αύτούς, όταν συντρέχη καί τό 
άνώτερον συμφέρον τοϋ ορού τοΰ τόκου, δςτις κανονίζει τήν 
άξίαν τών κτηματογράφων.

Εινε γνωστή ή άγανάκτησις, μεθ’ ής έκφράζονται έν Άθή
ναις κατά τινων προσώπων, έκμεταλλευομένων τάς άνάγκας 
τών δικαιούχων τοΰ δημοσίου, καί μάλιστα, δταν δεν είναι 
ένήμερον τό Κεντρικόν Ταμεΐον εις τάς πληρωμάς του. Άρα 
δέν ύπάρχουσιν άνθρωποι έτοιμοι νά συναγωνισθώσι πρός αυ
τούς; Βεβαίως ύπάρχουσιν. Άλλ’ έπειδή έξ ένός μέν έξεγεί- 
ρεται ή άγανάκτησις κατά παντός, προεξοφλούντος απαιτή
σεις κατά τοΰ δημοσίου, έξ έτέρου δέ έν απορία τοΰ Κεντρι
κού Ταμείου αί θύραι αύτοϋ δέν άνοίγονται είς δλους έξ ίσου 
καί κατά λόγον τής προτεραιότητος τής άπαιτήσεως, καί τε- 
λευταΐον διότι ό νόμος, χάριν νομιζομένης προστασίας τών 
άμέσων δικαιούχων, ποϋ μέν άπαγορεύει έντελώς τάς έκχω- 
ρήσεις ποϋ δέ παρεμβάλλει προσκόμματα, έξαρτών ούτως τήν 
λήψιν τής καταβολής έκ τής καλής τοΰ πρδς ον έγένετο πί
στεως, τό στάδιον τής ένεργείας έμεινεν εις μόνους τους έπι- 
τηδείους νά έξασφαλίζωνται απέναντι τών ένδεχομένων υπεκ
φυγών τών ύπαλλήλων ή συνταξιούχων καί νά κατορθώσι 
τήν έκ τοΰ Ταμείου ταχυτέραν εί'σπραξιν τών προκαταβολών, 
άς ένεργοΰσι, άδιαφοροϋντες συνάμα διά τήν έπωνυμίαν τοϋ 
τοκογλύφου.

Καί αύτή ή ύποχρέωσις τοΰ νά διαθέση ή Τράπεζα μέρος 
τοΰ κεφαλαίου της ύπέρ τής γεωργικής τάξεως δύναται εύλό- 
γως νά θεωρηθή ώς μή δρθή καί άνωφελής. Διότι δπως άνω
τέρω έξετέθη εν μόνον μέρος τής γεωργικής τάξεως θέλει
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καρπουσθαι πρδς ζημίαν δλων τών άλλων, δανειζόμενων έπί 
τόκω άνωτέρφ, δεύτερον δέν είναι ποσώς βέβαιον, δτι τά 
ύπέρ τών γεωργών προοριζόμενα κεφάλαια θά χρησιμεύσω- 
σιν άποκλειστικώς είς τήν καλλιέργειαν τής γής καί τελευ
ταίου είναι έσφαλμένη ή ιδέα, οτι θά καταστή πλούσια 
ή Ελλάς, έάν άπαντες έπιδοθώμεν είς τήν καλλιέργειαν 
τής γής καί στραφώσι πρός αύτήν τά κεφάλαια, προτιμω- 
μένην τοΰ έμπορίου, τής βιομηχανίας καί τών λοιπών 
έπαγγελμάτων. Είναι γνωστόν, δτι οί γαιοκτήμονες άπέ- 
ναντι τής άξίας τών κτημάτων των καί τών πρός καλλιέρ
γειαν άπαιτουμένων δαπανών δέν άπολαμβάνουσιν είμή έλά- 
χιστον τόκον έκ τών προϊόντων, ένώ άν μετεχειρίζοντο τά 
κεφάλαια ταΰτα είς άλλας έπιχειρήσεις ήθελον πλουτήσει. 
Άλλ’ ούχί οί δροι τών τόκων τών άναγκαιούντων κεφα
λαίων, άλλ’ οί οροί τών κερδών έκ τής ένασχολήσεως τών 
κεφαλαίων μεταξύ τών γαιοκτημόνων, τών έμπορων καί λοι
πών έπαγγελματιών άνεβίβασαν τους τελευταίους καί κα
τέστρεψαν τούς πρώτους. Άν τό έμπόριον καί ή βιομηχανία 
τοΰ τόπου, ένασχολοϋντα τά κεφάλαια, παράγωσιν άνώτερα 
κέρδη έκείνων, άτινα ήθελε παραγάγει ή είς τήν καλλιέργειαν 
τής γής ένασχόλησίς των, ή δέ άπομάκρυνσις τών κεφαλαίων 
έκ τής γεωργίας προέρχεται ούχί έκ τής έλλείψεως πίστεως, 
άλλ’ έκ τής προσφοράς μικροτέρου τόκου ένεκεν τών δλιγω- 
τέρων κερδών της, δέν βλέπομεν τόν λόγον τής προτιμήσεως 
αύτής. Ύπήρχεν άλλοτε ή ιδέα, οτι μόνη ή γή αύξάνει τόν 
πλούτον τόπου τινός, άλλ’ ή ιδέα αύτη έπικρατεϊ σήμερον μό
νον παρά τοϊς άγροίκοις. "Αξιόν δέ προσοχής θεωροΰμεν τό 
επόμενον περί τοΰ άντικειμένου τούτου χωρίον τοΰ Macleod.

«Νΰν μεταβαίνομεν είς τό μάλιστα αξιοσημείωτου καί χα
ρακτηριστικόν μέρος τής τών φυσιοκρατών διδασκαλίας. Ουτοι 
έφαρμόζουσι χόνδρον παραγωγική έργασία άποκλειστικώς είς 
τήν χρησιμεύουσαν είς τήν παραγωγήν άκατεργάστων προϊόν
των παντός είδους έχ τής γής. "Απασα ή λοιπή έργασία, ή 
δαπανωμένη έπί τής άκατεργάστου ύλης, είτε πρός μετά- 
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πλασιν αύτής, είτε προς μεταποίησίντης είς αντικείμενα βιο
μηχανίας, είτε προς μεταφοράν αύτής, έκάλουν τήν έργασίαν 
ταύτην στεΐραν ή μή παραγ-ωγιχήν, διότι ΐσχυρίζοντο, δτι αύ 
τη ούδέν προσθέτει είς τόν πλούτον τής χώρας, και ύπεστή- 
ριζον, δτι ούτε ή έργασία τών τεχνιτών, ούτε αί πράξεις τοϋ 
έμπορίου έ'τεινον είς τό νά πλουτίσωσι τήν χώραν.

«Έν πρώτοις έλεγον, δτι τό έμπόριον δέν δύναται νά πλου
τίση χώραν τινά, διότι τούτο ούδέν έ'τερον πράττει, είμή αν
ταλλάσσει άξίαν δι’ ίσης άξίας. Πολλάκις δέ οί φυσισχράται 
έπανέλαβον δτι, τοϋ έμπορίου δντος απλής ανταλλαγής όμοιων 
άξιώ», ούδέν τών μερών δύναται νά χερδίση τι ή νά ζημιωθή. 
Ύπεστήοιζον δ’ δτι ή μόνη τοϋ έμπορίου χρησιμότης συνίστα- 
ται είς τό νά μεταβάλλη και πολλαπλασιάζη τά μέσα τών 
απολαύσεων, άλλ1 δτι ούδέν προσθέτει είς τόν πλούτον 
τής χώρας, ή έάν συντελή, τοϋτο συνίσταται μόνον είς τό δι- 
δόναι άξίαν τινά είς τά προϊόντα τής γής, τά όποια άλλως 
δέν ήθελον ευρίσκει αγοράς καταναλώσεως. Παρεδέχοντο πρδς 
τούτοις δτι, έπειδή άπασαι αί άνταλλαγαΐ εισιν απλώς ίση 
άξία πρός Γσην άξίαν, αί αύταί άρχαί έφαρμόζονται καί είς 
τάς πωλήσεις καί έπομένως τά χέρδη τών έμπορων δέν άπο· 
τελοΰσιν αύξησιν τοϋ πλούτου τής χώρας.

«Έπίσης έλεγαν δτι ή έργασία τών τεχνιτών έν τοΐς βιο- 
μηχανήμασιν είναι στείρα ή μή παραγωγική, διότι, άν και ή 
έργασία των προσθετή είς τήν άξίαν τοϋ προϊόντος, έν τούτοις 
κατά τόν χρόνον τής έργασίας δ βιομήχανος καταναλίσκει διά 
τήν συντήρησιν του, ή δέ προστιθέμενη είς τδ προϊόν άξία 
αντιπροσωπεύει μόνον τήν άξίαν τής περιουσίας, τής κατανα- 
λωθείσης, διαρχούσης τής έργασίας. Έν τή περιπτώσει ταύτη, 
έπομένως, υπάρχει μέν προσθήκη άξίας, άλλ’ ούχί και παρα
γωγή πλούτου.

«Ταϋτα είσί τά δόγματα, άτινα οί Φυσιοχράται ύπεστήριξαν 
διά μακρών χαί έπανειλημμένων επιχειρημάτων, άτινα ήθελεν 
εισθαι δχλήρδν καί άνωφελές ν’ άναπτύξωμεν, διότι είσιν ά- 
πλαϊ επαναλήψεις. Άλλά πώς άνθρωποι τής ίκανότητος τών
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Φυσικοκρατών έδύναντο νά ύποστηρίξωσιν, δτι χώρα τις δέν 
ούναται νά πλουτήση ούτε διά τής έργασίας, ούτε διά τοϋ 
έμπορίου, άφοϋ ειχον τά παραδείγματα τής 'Γύρου, τής Καρ- 
Οαγένης, τής Βενετίας, τής Φλωρεντίας, τής 'Ολλανδίας καί 
τής Αγγλίας ένώπιον των, είναι άχατανόητον. Μέ τοιαϋτα 
πασιφανή γεγονότα ένώπιον αύτών προξενεί έκπληξιν τό δτι 
δέν ήχθησαν μέχρι τοϋ νά συλλάβωσιν ένδοιασμούς περί τής 
δρθότητος τών συλλογισμών των. Τοϋτο εινε μία έκ τών απο
πλανήσεων έκείνων τής άνθρωπίνης διανοίας, διά τάς όποιας 
δύναται μέν τις ν’ άπορή, άλλά δέν δύναται νά έρμηνεύση».

Τά φάρμακα τοΰ περιορισμού τοϋ όρου τοΰ τόκου καί τής 
καταναγκαστικής τροπής μέρους τών κεφαλαίων πρός τήν 
γεωργίαν, άτινα παρουσιάζονται ώς άναρρωτικά υπό τών έπι- 
ζητούντων τά προνόμια δέν θεραπεύουσιν αύτήν, έξ έναντίας 
δύναται τις άλανθάστως νά χαρακτηρίση αύτά ώς δηλητήρια 
δλέθρια, προξενοϋντα τόν μαρασμόν των, όπως έντρυφώσιν 
όλίγοι. Διά νά στραφώσι τά κεφάλαια καί πρός τήν γεωργίαν 
και διά νά ^εύσωσι χαί πρδς τάς έπαρχίας, τούς δήμους χαί 
τά χωρία, άνάγκη ν’ άνοιχθώσιν οί πρδς τοϋτο άγοντες δχετοι, 
οί'τινες συνίστανται είς τήν άνόρθωσιν τής πίστεώς διά τής 
προστασίας, ή διά νά μή ποιήσωμεν χρήσιν τής λέξεως 
προστασία, τής άπονομής δικαιοσύνης είς τά κεφάλαια καί 
έλευθερίας πρδς άνάπτυξιν αύτών, κατά τών έπιβουλευομένων 
αύτήν των τήν ύπαρξιν, άντί τής χρήσεώς των πρδς αύξησιν 
τής παραγωγής. Ό Δόχτωρ Σμϊθ, λέγει, δτι τά κεφάλαια εί
σιν εύαίσθητα ώς αί χελιδώνες, αϊτινες φεύγουσιν έξ ίσου καί 
τδ δριμύ ψύχος καί τήν υπερβολικήν θερμότητα. Ή άνόρθωσις 
τής διοικήσεως καί τής δικαιοσύνης, ταχέως άπονεμομένης, 
πρδς άνάστασιν τοϋ νόμου, οστις κειται γράμμα νεκρόν άπέ- 
ναντι τοϋ ίσχυροϋ καί τής ψήφου, δ’χι μόνον ένώπιον τοΰ μι
κρού υπαλλήλου, άλλά καί αύτοϋ τοϋ ισοβίου δικαστοΰ καί 
τοΰ ύπουργοΰ, είναι έκ τών δραστηριωτέρων φαρμάκων πρδς 
θεραπείαν τής νόσου, τοΰ φαρμάκου δέ τούτου τήν χρήσιν έδεε 
ν’ άπαϊτήσρ ή κοινωνία κατά τρόπον έπιβλητικδν άπό τούς
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διευθύνοντας τάς τύχας της, άντι νά έξεγέίρηται ματαίως 
χατα τής τοκογλυφίας, προξενούσα απλώς πάταγον, μετά 
τοϋ πρακτικού όμως αποτελέσματος τής φυγής τών κεφαλαίων 
προς τά χρεόγραφα τής Κυβερνήσεως καί τάς μετοχάς τών 
τραπεζών κ.λ.π. χαί τής έξυπηρετήσεως τών τοκογλύφων, 
χαθ’ ών ή έξέγερσις χαί τά άστοχα μέτρα.

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1881

Ό ύπουργός τών Οικονομικών έν τή ένώπιον τής Βουλής 
ομιλία αύτοΰ, ήτις έχρησίμευσε καί ώς εισηγητική τοϋ προϋ
πολογισμού εκθεσις, έξέθηκε τάς άνάγκας τών χρήσεων 1880 
και 1881 καί τους προς ίκανοποιησιν αυτών πόρους, συνεπέ- 
ρανε οέ, ώς πρός τήν χρήσιν τοΰ 1880, δτι τα έξοδα αύ
τής κατά τάς μέχρι τοΰδε χορηγηθείσας πιστώσεις, θέλουν 
άναβιβασθή είς δραχ. 106,088,000, έπειδήδετά έσοδα προ- 
ϋπελογίσθησαν εις δραχ. 46,716,000, τά όποϊα, φρονεί, δτι 
οέν θέλουν πραγματοποίησή, δπως προΰπελογίσθησαν, θέλει 
προκόψει έλλειμμα έκ δραχ. 59,372,000. Πλήν δμως τών 
έκ δημοσίων έσόδων εισπράξεων έλήφθησαν, έκ τοϋ δανείου 
τών 60 έκατομμυρίων υπό τοΰ ύπουργείου Κουμουνδούρου δρ. 
2,500,000, υπό δέ τοΰ ύπουργείου Τριχούπη έκ τοΰ αύτοΰ 
δανείου δραχ. 2,127,000, έξ έκποιήσεως ομολογιών τοϋ αύ- 
τοϋ δανείου κατά τόν’Ιούνιον δραχ. 8,356,000, έκ τοΰ δα
νείου έπ' άναγκαστική κυκλοφορία τών γραμματίων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης δραχ. 12,000,000, έκ δανείου έξωτερικοϋ 
δ·.’ έντοκων γραμματίων φραγ. 15,000,000 ή δραχ. 16,800, 
000· θέλουσι δέ πρός τούτοις είσπραχθή, έξ έκποιήσεως 7185 
ομολογιών τοΰ δανείου τών 60 έκατομμυρίων δραχ. 3,200, 
000· έξ έκποιήσεως ομολογιών παλαιοτέρου δανείου δραχ. 
600,000· έχ τής Ίονιχής Τραπέζης δραχ,. 1,400,000 καί 

έκ τής Εθνικής Τραπέζης δυνάμει τής τελευταίας συμβάσεως 
δραχ. 52,000,000 ήτοι έν δλφ δραχ. 98,983,000, έξ ών 
έπληρώθησαν δραχ. 11,097,000 είς έντοκα γραμμάτια καί 
άλλα κινητά χρέη, ώστε ύπολείπονται δραχ. 87,886,000 
χαλύπτουσαι τό άνωτέρω έλλειμμα τής χρήσεως 1880 έκ 
δραχ. 59,372,000 καί καταλείπουσαι διά τάς άνάγκας τής 
χρήσεως 1881 δραχ. 28,514,000.

Είς τους ύπολογισμούς του δέν άνέφερε ποσώς ό κ. υπουρ
γός τών Οικονομικών τήν έντός τοΰ έτους 1880 κατάστασιν 
τής χρήσεως τοΰ 1879, άν δηλονότι τά έντός τοΰ 1880 
είσπραχθέντα έσοδα τής χρήσεως ταύτης έχάλυψαν τάς έντός 
τοΰ έτους δαπάνας της ή έχρησίμευσε ποσόν τι έκ τών άνω
τέρω χρημάτων καί δι’ έξοδα τής χρήσεως ταύτης, άλλ’ είς 
τήν πλημμύραν τών έκατομμυρίων αί τοιαΰται λεπτομέρειαι 
είσίν άνάξιαι μνείας.

Κατά τόν προϋπολογισμόν τής χρήσεως 1881, τά μέν 
έσοδα τής χρήσεως ταύτης προϋπολογίζονται είς δραχ. 51, 
481,560, ύπερτεροΰντα τά διά τήν χρήσιν τοΰ 1880 προϋ- 
πολογισθέντα κατά δραχ. 4,764,703, έξ ών μόνον δραχ. 
1,500,000 προέρχονται έξ έπιβολής νέων φόρων ήτοι έπί τής 
καταναλώσεως τοΰ καπνοϋ, δραχ.. 1,500,000 έκ τής είσπρα- 
ξεως καθυστερούντων πλέον τών κατά τά παρελθόντα έτη 
είσπραχθέντων, τό δέ ύπόλοιπον έκ τών ήδη έπιβεβλημένων 
φόρων άνευ τινός αύξήσεως αύτών. ’Επειδή όμως ό έπί τών 
άροτριόντων κτηνών φόρος, οστις σημειοΰται είς τόν προϋπο
λογισμόν τοΰ 1880 είς δραχ: 2,130,000 δέν θέλει πραγμα- 
τοποιηθή, πρόκειται δέ ν’ άντικατασταθή οιά τοΰ φόρου τών 
άσκεπών γαιών, ού τό έσοδον προϋπολογίζεται είς δραχ. 
2,300,000, καθ’ όσον ήθελεν είσπραχθή διά τοΰ νέου συ
στήματος ποσόν, πέραν τοΰ έπί τή βάσει τοΰ έπί τών άρο- 
τριώντων κτηνών είσπραχθέντος, κατά τοσοϋτον δύναται νά 
Οεωρηθή ώς αϋξησις φόρου. Τά έξοδα προϋπολογίζονται εις 
δραχ. 1 13,852,722, ώστε προκύπτει έλλειμμα έκ δραχ. 62, 
371,162, καλυφθησόμενον μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ άνωτέρω 
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ύπολοιπου τών μέχρι τοΰδε προβλέψεων έκ δραχ. 28,514,000 
διά νέου δανείου.

Ύπό τήν έποψιν τής συγκρίσεως τών έσόδων πρός τά τα
χτικά έξοδα έξεταζόμενος ό προϋπολογισμός τής χρήσεως 
1881 παρουσιάζει τά έπόμενα αποτελέσματα. Τά έξοδα έν 
γενει πλήν έχείνων τών έπί τών Στρατιωτικών καί Ναυτικών 
υπουργείων, άτινα μόνα περιέχουσιν έκτακτους δαπάνας συμ- 
ποσοΰνται είς δραχ. 45,453,374, τά δέ τακτικά έξοδα τών 
δύω τούτων υπουργείων υπολογιζόμενα κατ’ έλάχιστον δρον 
είς δραχ. 15,000,000, άναβιβάζουσι ταΰτα είς δραχ. GO, 
453,374, ώστε προκύπτει έλλειμμα δραχ. 8,97 1,814, ολίγη 
δ- έσεται ή είς αύτό προσθήκη 1,000,000 έτι έκ τών διαφό
ρων λογαριασμών, ήτοι έκ δημοτικών και άλλων άποληπτέων 
προκαταβολών, μή είσπραττομένων, ελλειμμάτων ύπολόγων 
κλπ. Πλήν όμως τούτων, έπειδή τό δημόσιον θέλει δφείλει 
είς μέν τήν’Εθνικήν Τράπεζαν δραχ. 74,500,000 είς δέ τήν 
Ιονικην 6,000,000 όμοϋ 80,500,000 έπ’ άναγκαστική τών 
γραμματίων των κυκλοφρρία, πρός αρσιν αύτής άπαιτείται 
δάνειον, τοϋ δποίου τό χρεωλύσιον καί οί τόκοι Οέλουσιν άνέλ- 
θει είς δραχ, 6,000,000 περίπου, ώστε τό σταθερόν έλλειμμα 
άνέρχεται είς δραχ. 15,971,814, έάν μή καί πλέον καί χω
ρίς νά προστεθή ολόκληρον τδ ποσδν τοϋ τόκου καί χρεωλ.υ- 
σιου τοϋ τελευσαίου έξ 120 έκατομμυρίων δανείου, διά τήν 
ύπηρεσίαν τοϋ οποίου μόνον δραχ. 2,500,000 σημειοΰνται έν 
τώ προΰπολογισμώ.

Και μ 6λα ταΰτα ή Βουλή, έγκρίνουσα τάς πιστώσεις καί 
τά δάνεια, φαίνεται άπαρεσκομένη τά πρδς έξασφάλισιν καί 
αύτών τών προύπολογιζομένων άνεπαρκών έσόδων μέτρα τής 
Κυβερνήσεως, αποκρούει δέ πράγματι ούχί τήν άκαταλληλό- 
τητα αύτών, άλλά τδν σκοπόν των, ήτοι δέν έπιθυμει τήν 
αυξησιν τών φόρων χαί τήν αποτελεσματικήν τών δφειλετών 
τοΰ δημοσίου έκβίασιν. Άλλά μέ τοσοϋτον σταθερόν έλλειμμα 
πώς θέλει ένισχυθή ή πίστις τής 'Ελλάδος έν τφ Έξωτερικω 
ή καί τφ Έσωτερικφ ; Ούδείς έπιθυμεϊ τούς φόρους, άλλ’όταν 
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αί άνάγκαι έπιβάλλουσιν αύτούς, δφείλουσιν οί τάς άναγκας 
ταύτας δημιουργοϋντες, ή έκεϊνοι έφ’ ών αύται καί άνευ τής 
θελήσεώς των έπέρχονται, νά υφίστανται τάς συνέπειας των, 
χωρίς νά μεταβιβάζωσι τά βάρη τοϋ παρόντος έπί τής ράχεως 
τοϋ μέλλοντος, προετοιμάζοντας δι’ αύτό ατμόσφαιραν πνίγη - 
ράν καί θανατηφόρου. Οί φόροι δέν είναι άπολύτως έπιβλαβεις, 
ό M’Culloch (Principles of Political Economy)· λέγει 
«άλλ’ οσον μεγάλη καί άν είναι ή ίκανότης τής άρχής τής 
συσσωρεύσεως προς άναπλήρωσιν καταναλισκομένου κεφαλαίου, 
πρέπει νά ώμεν προσεκτικοί, δπως μή ύποπέσωμεν είς τήν 
πλάνην, είς ήν πολλοί ύπέπεσαν, τοΰ νά ΰποθέτωσιν, οτι ή 
ένέργειά της ύποβοηθεϊται καθ’ άπάσας τάς περιπτώσεις διά 
τής μεγάλης φορολογίας. Μέχρι σημείου τινός τοϋτο εινε ά
ληθώς βέβαιον. Μετρία τής φορολογίας αύξησις έχει τδ αύτό 
άποτέλεσμα έν ταΐς έξεσι καί τή βιομηχανία έθνους τινός, 
όποιον καί ή αύξησις τής οικογένειας, ή τών άναγκαίων καί 
άναποφεύκτων δαπανών έχει έπί τοΰ ατόμου. Ό άνθρωπος 
δέν έπηρεάζεται μόνον ύπδ τής έλπίδος, έπίσης έπηρεάζεται 
ίσχυρώς καί ύπδ τοΰ φόβου Ή φορολογία φέρει τήν τελυταιαν 
άρχήν έπί τοϋ πεδίου. Είς τήν έπιθυμίαν τοϋ κοινωνικού προ
βιβασμού έν τώ κόσμφ, ήτις είναι έμφυτος έν τφ στήθει παν
τός άτόμου, ή αύξησις τής φορολογίας έπιπροσθέτει τδν φο- 
βον τοϋ ύποβιβασμοϋ είς κατωτέραν τάξιν καί τής στερήσεως 
τών άναγκαίων καί τών άπολαύσεων, άτινα ή έξις κατέστησε 
σχεδόν άναπόσπαστα, ή δέ συνδυασμένη έπιρροή τών δύο 
τούτων άρχών παράγει δυνάμεις, αϊτινες άλλως δέν ήθελον 
άναπτυχθή. Παρακινοΰσι τα άτομα όπως προσπαθώσι, δι αυ- 
ξούσης βιομηχανίας καί οικονομίας, νά έπανορθώσωσι τδ ρήγ
μα, οπερ ή φορολογία έπήνεγχεν είς τήν περιουσίαν των, 
συγχνάκις δέ συμβαίνει, ϊνα αί προσπάθειαι των χατορθώσωσί 
τι πέραν τούτου, κατά συνέπειαν δέ δ πλούτος τής χώρας αύ- 
ξάνει, διά τής αύξήσεως τής φορολογίας. Δέον δμως νά ωμεν 
λίαν προσεκτικοί κατά τής καταχρήσεως τής άρχής ταύτης».

Άληθώς ή προσάρτησις τών νέων έπαρχιών, ύπέρ ών αί 
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παροϋσαι καί πολλαί προηγούμενο» δαπάναι, είναι μία προσ
δοκία βέβαια τής προσεχούς αύξήσεως τών πόρων τοΰ δημο
σίου Ταμείου, άλλ’ άν οί ένεστώτες πόροι τοϋ δημοσίου Τα
μείου έπηρκουν οιά τούς τόκους και τά χρεωλύσια τών δα
νείων, ευκόλως ήθελον εύρεθή δάνεια δι' ορών έπωφελεστέρων 
διά τό δημόσιον.

Σ. Γ. ΦΛΟΡΟΣ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1879.

Κατά τον παρελθόντα μήνα ό υπουργός τών Οικονομικών 
υπεβαλεν είς τήν Βουλήν τόν άπολογισμόν τών έσόδων καί 
έξόδων τής χρήσεως τοΰ έτους 1879. Ή διάρκεια έκάστης 
χρήσεως παρατείνεται κατά νόμον μέχρι τής 31 'Οκτωβρίου 
τοϋ έπιόντος έτους διά τήν είσπραξιν καί πληρωμήν δλων 
τών έσόδων καί έξόδων αύτής· ώστε πρόκειται τοιουτοτρό
πως περί τών άναγομένων είς τό έτος 1879 έσόδων καί έξό
δων, εί’τε έντός τοΰ έτους τούτου εί’τε μέχρι τής 31 ’Οκτω
βρίου 1880 έβεβαιώθησαν καί είσεπράχθησαν μέν τά πρώτα, 
έδαπανήΟησαν δέ τά δεύτερα.

Είς 10 κεφάλαια διαιρείται ό άπολογισμός τών έσόδων καί 
είς 23 δ άπολογισμός τών έξόδων θέλομεν δέ έκθέσει τά 
καθ’ έκαστον κεφάλαια ιδιαιτέρως άρχόμενοί έκ τών έσόδων, 
σημειουμένων κατά μέρος καί τών κατά τήν λήξιν τής χρή
σεως καθυστερούντων.

ΕΣΟΔΑ.
A'. “Α με σ ο ι φόροι.— "Εγγειος φόρος καί δικαίωμα 

έπικαρπίας, έσοδα προϋπολογισθέντα 8,597,550 δρ., βεβαιω- 
θέντα 5,972,085, είσπραχθέντα 7,700,862, καθυστεροϋντα 
711,1 10· β') φόρος έπί τών βοσκών, έσοδα προϋπ. 60,000, 
βεβαιωθ. 103,260, είσπραχθ. 7 1,754, καθυστ. 31,506· γ') 
φόρος έπί τών ζώων, προϋπ. 2,019,738, βεβαιωθ. 1,938, 

160, είσπραχθ. 1,732,673, καΟυστ. 205,486· δ') φόρος έπί 
τών έπιτηδευμάτων,προϋπ. 1,250,000, βεβαιωθ. 1,453,065, 
είσπραχθ. 1,027,640, καθυστ. 425,425· ε') φόρος έπί τών 
οικοδομών, προϋπ. 913,500, βεβαιωθ. 675,849 είσπραχ. 
371,766, καθυστ. 304,083· ς') φόρος 2 τοϊς °]0 έπί τοϋ 
εισοδήματος άνωνύμων έταιριών, προϋπ. 200,000, βεβαιωθ. 
146,096, είσπραχθ. 146,096.

Β'. Έμμεσοι φ ό ρ ο ι. — ά) Τελώνιον, έσοδα προϋπο- 
λογισθέντα 15,820,000, βεβαιωθέντα 16,217,833, είσπραχ- 
θέντα 16,217,066, ζαθυστεροϋντα 767· β') χαρτόσημου, 
προϋπ.6,000,000,βεβαιωθ. 4,766,241,είσπραχθ. 4,765,970, 
καΟυστ. 270· γ') διάφορα δικαιώματα, προϋπ. 760,000. βε- 
βαιωθ. 788,128, είσπραχθ. 722,967, καθυστ. 65,160.

Γ. Δημόσια κ α τ α σ τ ή μ α τα. —ά) Ταχυδρομείου, 
έσοδα προϋπολογισθέντα 600,000, βεβαιωθέντα 625,498, 
είσπραχθέντα 622,522, καΟυστεροϋντα 2,976· β') τηλέγρα
φος, προϋπ. 550,000, βεβαιωθ. 692,433, είσπραχ. 692,433· 
γ') τυπογραφείου, προϋπ. 4,200, βεβαιωθ. 4,43 1, είσπραχθ. 
4,014, καθυστ. 416.

Δ'. Δημόσια νομήματα καί κτήματα.— 
α') Μεταλλεία καί όρυκτά, έσοδα προϋπολογισθέντα 732,000, 
βεβαιωθέντα 709,220, είσπραχθέντα 664,939, καθυστεροϋν- 
τα 44,280· β') υδατα θερμά, προυπ. 15,000, βεβαιθ. 8,614, 
είσπραχθ. 8,61 4· γ') άλυκαί, προυπ. 900,000, βεβαιωθ. 854, 
77 1, είσπραχθ. 842,488, καθυστ. 12,283· δ') ιχθυοτροφεία, 
προυπ. 3 15,000, βεβαιωθ. 315,743, είσπραχθ. 308,835, 
καθυστ. 6,907· ε') δάση, προυπ. 450,000, βεβαιωθ. 467, 
403, είσπραχθ. 465,940, καθυστ. 1,492· ς") έλαιώνες, 
προυπ. 1,000, βεβαιωθ. 1,660, είσπραχθ. 734, καθυστ. 
926· ζ') σταφιοώνες καί άμπελώνες, προυπ. 40,000, βε
βαιωθ. 36,733, είσπραχθ. 6,319, καθυστ. 30,413 η') πε
ριβόλια καί άλλα κτήματα, προυπ. 108,992, βεβαιωθ. 114, 
985, είσπραχθ. 106,579, καθυστ. 8,406· θ') κτήματα διοι- 
κούμενα δι’ έπιστασίας, προυπ. 2,000, βεβαιωθ., 5,444, εί- 
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σπραχθ. 5,444· ι') δημόσια κτίρια καί Εργοστάσια, πρου-rt. 
18,000, βεβαιωθ. 28,522, εισπραχθ. 26,319, καΟυστεροϋντα 
2,203.

Ε'. Έχποίηοις έθνικών κτημάτων.—α') 
Χρεωλύσια και τόκοι προικοκτησιών, έσοδα προυπολογισθέν- 
τα Ο, βεβαιωθέντα 5,168, εΐσπραχθέντα 3,301, καθυστε- 
ροϋντα 1,867· β') χρέη έζ προικοκτησιών άνανεωθέντα κατά 
τόν Σ’,ιΕ' νόμον καί δεκαετείς πιστώσεις προικοκτησιών, 
προυπ. 260,000, βεβαιωθ. 253,858, εισπραχθ. 81,495, κα- 
Ουστ. 172,362· γ') δεκαετείς πιστώσεις φθαρτών κτημάτων, 
προυπ. 500,000, βεβαιωθ. 418,884, εισπραχθ. 311,890, 
καθυστ. 106,993· δ') πεμπτημόριου χαι ολική τιμή φθαρτών 
κτημάτων, προυπ. 20,000, βεβαιωθ. 27,274, εισπραχθ. 37, 
255, καθυστ. 19· έ) επταετείς δόσεις γηπέδων κατά τόν 
ΣΠΖ' νόμον, προυπ. 5,000, βεβαιθ. 3,260, είσσραχθ. 2,627, 
καθυστ. 633· ς') τίμημα οικοπέδων Πατρών κλπ., προυπ. 
50,000 βεβαιωθ. 55,220, εισπραχθ. 26,767, καθυστ. 28, 
452· ζ') προκαταβολαΐ γαιών χαι φυτειών, προυπ. 75,000, 
βεβαιωθ. 155,07 8, εισπραχθ. 155,069, καθυστ. 9- ή) έτη- 
σία δόσις γαιών και φυτειών, προυπ. 1,800,000, βεβαιωθ. 
3,747,435, εισπραχθ. 2,252,101, καθυστ. 1,495,434.

Τ. Διάφορα εισοδήματα. — ά) Τόκοι υπερημε
ρίας, έσοδα προ’ΰπολογισθέντα 250,000, βεβαιωθέντα 204,
507, εΐσπραχθέντα 204,507· β') πρόσοδοι κτημάτων κατα- 
κεκυρωμένων τώ δημοσίω, προ’ΰπολ. 1,000, βεβαιωθ. 970, 
εισπραχθ. 950, καθυστ. 20· γ’) ποινικά Εργοστάσια, προ’ΰπ. 
5,000, βεβαιωθ. 4294, εισπραχθ. 4,294- δ')δικαστικά έξοδα 
έν γένει, προ’ΰπολ. 250,000, βεβαιωθ. 640,305, εισπραχθ. 
147,399, καθυστ. 492,945· έ) άπόληψις έξόδων προκατα- 
βληθέντων εις πολιτικά; δίκας, προ’ΰπ. 10,000, βεβαιωθ. 30, 
780, εισπραχθ. 9,852, βεβαιωθ. 20,927· ς’) άπόληψις έξό
δων άπαριθμήσεως ζώων κλπ., προϋπ. 20,000, βεβαιωθ. 11,
508, εισπραχθ. 4,114, καθυστ. 7,394· ζ') τυχηρά, προ’ΰπ. 
457,462, βεβαιωθ. 691,159, εισπραχθ. 505,889, καθυστ. 

185,270· ή) έπιστροφαί χρημάτων, προ’ΰπ. Ο, βεβαιωθ. 80, 
947, εισπραχθ. 17,698, καθυστ. 63,248· θ') εισπράξεις λόγφ 
πολιτικών συντάξεων, προ’ΰπ. 900,000, βεβαιωθ. 773,022, 
εισπραχθ. 770,069, καθυστ. 2,952- ί) άπόληψις προκατα
βολών έξ Εκλογικών ειδών, προ’ΰπ. 122,000, βεβαιωθ. 304, 
261, εισπραχθ. 301,016, καθυστ. 3,245- ιά) άπόληψις προ
καταβολών πρός άποξήρανσιν καί άρδευσιν τοϋ Βοιωτικοϋ πε
δίου, προ’ΰπ. 30,000, βεβαιωθ. Ο, εισπραχθ. Ο, καθυστ. 0.

Ζ'. ’Εκκλησιαστικά εισοδήματα. — ά) Έχ- 
ποίησις ακινήτων μοναστηριακών κτημάτων, έσοδα προ’ΰπο- 
λογισθέντα 45,000, βεβαιωθέντα 47,713, εΐσπραχθέντα 42, 
497, καΟυστεροϋντα 5,215- β') πολυετείς Ενοικιάσεις μονα
στηριακών κτημάτων, προ’ΰπ. 140,000, βεβαιωθ. 207,353, 
εισπραχθ. 189,927, καθυστ. 17,426- γ') μονοετείς Ενοικιά
σεις μοναστηριακών χτημάτων, προ’ΰπ. 80,000, βεβαιωθ. 
36,427, εισπραχθ. 31,71 1, καθυστ. 4,7 1 6- δ') Εκκλησια
στικοί τόκοι υπερημερίας, προ’ΰπ. 10,000, βεβαιωθ. 8,900, 
εισπραχθ. 8,900- έ) διάφορα Εκκλησιαστικά έσοδα, προ’ΰπ. 
1,000, βεβαιωθ. 331, εισπραχθ. 331· ς·') δόσεις Εκκλησια
στικών γαιών καί φυτειών, προ’ΰπ. 20,000, βεβαιωθ. 58,258, 
εισπραχθ. 36,284, καθυστ. 21,974- ζ') καΟυστεροϋντα κατά 
τόν ΣΝΗ' νόγον, προ’ΰπ. Ο, βεβαιωθ. 1,106, εισπραχθ. 655, 
καθυστ. 450.

1Τ. “Εσοδα κεκλεισμένων χρήσεων. — ά) καί β') δημόσια 
καί Εκκλησιαστικά έσοδα, προϋπολογισθέντα 1,400,000, βε- 
βαιωθέντα 1,238,537, εισπραχθ. 1,238,537.

Θ'. ΚαΟυστεροϋντα κατά τ ό ν ΧΚΗ'ν ό μ ο ν.— 
ά) Καθυστεροΰντα έσοδα τών χρήσεων 1854 — 1858, πρου- 
πολογισθέντα Ο, βεβαιωθέντα 1,117, εΐσπραχθέντα 429, κα- 
θυστεροϋντα 188- β') καΟυστεροϋντα έσοδα τής χρήσεως 
1853 καί τών πρό αύτής, προυπ. Ο, βεβαιωθ. 8,567, εισπραχθ. 
1294, καθυστ. 7,273.

I'. Δάνειον 60 έκατομμυρίων. — “Εσοδα προυπο- 
λογισθέντα Ο, βεβαιωθέντα 4,500, εΐσπραχθέντα 4,500,000.
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Το ολον τών έσόδων κατά τήν χρήσιν τοΰ έτους 1879 
αναβιβάζεται ούτως είς τούς έξής άριθμούς κατά τάς διαφό
ρους έν τοϊς άνω επισκοπήσεις αύτών: ύπό τήν έποψιν δηλαδή 
τών προυπολογισθέντων είς δρ. 45,808,442, ύπό τήν έποψιν 
τών βεβαιωθέντων είς 51,892,324, ύπό τήν έποψιν τών είσ- 
πραχθέντων είς 47,398,784, ύπό τήν έποψιν τών καθυστε- 
ρούντων είς 4,493,540. Τό γενικόν αποτέλεσμα άνήκει είς 
τήν έποψιν τών είσπραχθέντων έσόδων, τά όποϊα συν τή βοή
θεια μέν τοϋ δανείου τών GO έκατομμυρίων άναβαίνουσιν, ώς 
έρρέθη, είς 47,398,784, άνευ δέ τοϋ δανείου τούτου είς 42, 
898,784.

ΕΞΟΔΑ.
Α'. Χρέος έ ξ ω τ ε ρ ι κ ό ν.—Πιστώσεις δρ. 1,261,440, 

έξ ών 1,253,000 διά τοΰ προϋπολογισμού χαι 8,440 διά τοϋ 
ΩΝΑ'νόμου, πλήρωμα! πφαγματοποιηθεϊσαι 1,258,440, πε
ρισσεύματα έχ τών πιστώσεων 3,000.

Β'. Χρέος έσωτερικόν. — Πιστώσεις δρ. 16,075, 
888 διά τοΰ προϋπολογισμού, πλήρωμα! πραγματοποιηθεϊσαι 
1 1,333,534, περισσύμΛτα 4,742,353.

Γ'. Συντάξεις. — Πιστώσεις δρ. 2,885,400, έξ ών 
3,855,400 διά τοΰ προϋπολογισμού κα! 30,000 διά τοΰ 
ΩΝΑ' νόμου, πλήρωμα! πραγματοποιηθεϊσαι 3,790,165, πε
ρισσεύματα 65,234.

Δ'. Χορήγησις πρδς τόν Βασιλέα. — Πίστωσις 
Οιά τοϋ προϋπολογισμού δρ. 1,125,000, ήτις και έπληρώθη.

Ε'. Άποζημίωσις κα! έξοδα Βουλής.— Πί- 
στωσις δρ. 770,1 18, έξ ών 480,000 διά τοΰ προϋπολογι
σμού κα! 290,000 διά τοΰ ΨΟς·' νόμου, πλήρωμα! πραγμα
τοποιηθεϊσαι 752,002, περισσεύματα 18,115.

Τ'. Τπουργεϊον ’Εξωτερικών. — Πιστώσεις 
δρ. 1,638,813, ές ών 1,587,235 διά τού προϋπολογισμού, 
15,650 διά τοΰ ΩΝΒ' νόμου, 1,27 7 πλτρωτέα ύπόλοιπα χρή
σεως 1877, κα! 34,650 έπαναγωγή πιστώσεων· πλήρωμα! 
πραγματοποιηθεϊσαι 1,445,558, περισσεύματα 193,255.
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Ζ'. Τπουργεϊον Δικαιοσύνης. — Πιστώσεις 
δρ. 3,123,595, έξ ών 3,043,595 διά τοϋ προϋπολογισμού 
κα! 80,000 διά τών ΩΝ', ΩΜΘ' χα! ΩΝΑ' νόμων· πλήρωμα! 
πραγματοποιηθεϊσαι 2,958,678, περισσεύματα 164,916.

Η'. Τπουργεϊον ’Εσωτερικών. — Πιστώσεις δρ. 
6,014,620 έξ ών 5,118,572 διά τού προϋπολογισμού, 880, 
000 διά τών ΨΟΔ', ΩΝ', ΩΜΘ, χα! ΩΝΆ νόμων, 100 πλη
ρωτέα ύπόλοιπα χρήσεως 1877, κα! 7,147 έπαναγωγή ■πι
στώσεων πλήρωμα! πραγματοποιηθεϊσαι 5,503,768, περισ
σεύματα 510,852.

Θ'. Τπουργεϊον ’Εκκλησιαστικών καίτής 
Έκπαιδεύσεως. — Πιστώσεις διά τοΰ προϋπολογισμού 
δρ. 2,346,408, πλήρωμα! πραγματοποιηθεϊσαι, 2,089,025, 
περισσεύματα 257,383.

Γ. Τπουργεϊον Στρατιωτικών. — Πιστώσεις 
δρ. 14,822,286, έξ ών 13,307,986 διά τού προϋπολογισμού 
κα! 1,514,300 διά τών ΩΝ' κα! ΩΝΑ' νόμων, πλήρωμα! 
πραγματοποιηθεϊσαι 12,593,449, περισσεύματα 2,228,836.

ΙΑ'. Τπουργεϊον Ναυτικών. — Πιστώσεις δρ. 
4,226,093, έξ ών 3,748,657 διά τού προϋπολογισμού καί 
477,436 διά τών ΩΝ', ΩΝΑ' κα! ΩΝΒ' νόμων, πλήρωμα! 
πραγματοποιηθεϊσαι 4,103,952, περισσεύματα 123,040.

IB'. Τπουργεϊον Οικονομικών. — Πιστώσεις 
δρ. 1,579,475, έξ ών 1,47 8,736 διά τού προϋπολογισμού, 
47,440 διά τού ΩΝΑ’ νόμου καί 53,299 πληρωτέα ύπόλοι- 
πα χρήσεως 1877· πλήρωμα! πραγματοποιηθεϊσαι 1,497, 
347, περισσεύματα 82,127.

ΙΓ'. Έξοδα διοιχήσεως έπιστασίας κα! είσπράξεως φόρων 
κλπ. — Πίστωσις δρ. 2,635,129, έξ ών 2,634,979 διά τοΰ 
προϋπολογισμού καί 150 έπαναγωγή πιστώσεων· πλήρωμα! 
πραγματοποιηθεϊσαι 2,258,708, περισσεύματα 376,420.

ΙΔ'. Έπιστροφαί χρημάτων. — Πιστώσεις δρ. 94,000, έξ 
ών 57,000 διά τοΰ προϋπολογισμού καί 37,000 διά τοΰ 
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ΩΜΘ' νόμου, πληρωμαί πραγματοποιηΟεϊσαι 88,804, περισ
σεύματα 5,195.

ΙΕ'. ’Αποζημιώσεις. — Πιστώσεις δρ. 396,300, έξ ών 
366,300 διά τοϋ προϋπολογισμού καί 30,000 διά τοϋ ΩΜΘ' 
νόμου.

IT'. Συμψηφισμός πιστωτικών γραμματίων. —Πίστωσις 
διά τοϋ προϋπολογισμού δρ. 100,000, πλήρωμα', πραγματο
ποιείσαι 100,000.

ΙΖ'. Άπόδοσις κεφαλαίων οδοποιίας. — Πίστωσις διά τοϋ 
προϋπολογισμού 3,500,000, πληρωμαί πραγματοποιηΟεϊσαι 
3,285.650, περισσεύματα 214,349.

ΙΗ'. — "Εξοδα ύπηρεσίας παλαιών δανείων. — Πίστωσις 
8ρ. 7,000 διά τοΰ ΩΝ' νόμου, ήτις μένει περίσσευμα.

ΙΘ'. Περίθαλψις πρώην έπισκόπων. — Πίστωσις δρ. 10, 
800 διά τοϋ ΩΝ' νόμου, ήτις και έπληρώθη.

Κ'. Πληρωμή προσωπικοϋ τοΰ Κεντρικού Ταμείου. — Πί- 
στωσις δρ. 1820 διά τοΰ ΩΝ' νόμου, ήτις μένει περίσσευμα.

ΚΑ'. Τόκοι τοϋ έτους 1877 όφειλόμενοι είς Τραπέζας 
’Εθνικήν καί Ίονικήν έκ τοΰ δανείου έπί άναγκαστική κυκλο
φορία τραπεζικών γραμματίων. — Πίστωσις δρ. 80*945  διά 
τοϋ ΩΝΒ' νόμου, πληρωμαί πραγματοποιηΟεϊσαι 59,569, πε
ρισσεύματα 21,375.

ΚΒ'. Άπόδοσις όφειλομένων χρηματικών έγγυήσεων κλπ. 
είς διαφόρους έν Σμύρνη. — Πίστωσις δρ. 4,964 διά τοΰ 
ΩΝΒ' νόμου, ήτις μένει περίσσευμα.

ΚΓ’. "Εξοδα διαγεγραμμένων χρήσεων. — Πίστωσις δρ. 
49,31 1 Οιά τοϋ ΩΝΒ’ νόμου, ήτις μένει περίσσευμα.

Τό ολον τών έξόδων κατά τήν χρήσιν τού έτους 1879 α
ναβιβάζεται ούτως είς τούς έξής άριθμούς κατά τάς διαφόρους 
έν τοϊς άνω έπισκοπήσεις αύτών : ύπό τήν έποψιν δηλαδή 
τών έν γένει πιστώσεων εις δρ. 63,749,409, ήτοι εΐίικώτε- 
ρον τών έν τω προϋπολογισμό) πιστώσεων είς δρ. 60,078, 
7 60, τών δι ειδικών νομών ή βασιλικών διαταγμάτων πι
στώσεων είς δρ. 3,574, 025, τών πληρωτέων υπολοίπων τής 
χρήσεως 1877 είςδρ.54,676,καί τής έπαναγωγής πιστώσεων 
είς δρ. 41,947, ύπό τήν έποψιντώνπραγματοποιηθεισών πλη
ρωμών είς δρ. 54,647,913,καί ύπό τήν έποψιν τών περισσευ
μάτων είς 9,101,495. Τό γενικόν άποτέλεσμα άνήκει είς 
τήν έποψιν τών πραγματοποιηθεισών δαπανών, αί όποϊαι άνα-
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βιβάζονται, ώς έρρέθη, είς δρ. 54,647,913, πλέον ήτοι τών 
είσπραχθέντων έσόδων κατά δρ. 11,749,129. "Ελλειμμα, διά 
τό όποιον έδέησε μέν νά συνδράμη τό δάνειον τών 60 έκα
τομμυρίων διά δρ. 4,500,000, άλλοι δέ πόροι άνάγκη νά 
προνοήσωσι διά δρ. 7,249,129, αϊτινες μεταβιβάζονται ούτως 
άπό τής χρήσεως 1879 είς τήν χρήσιν 1880 ώς εν έκ τών 
πολλών σπερμάτων τής κρεμαμένης έπί τοϋ κράτους οικονο
μικής περιπλοκής.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ.

Ή έπίσημος άναγνώρισις τών έθνικών έμποριζών πλοίων 
απανταχού θεωρείται ώς άνήκουσα είς τήν διοικητικήν τών 
έπικρατειών σφαίραν. "Εχει τι τό πλοΐον έν τή όλη λειτουρ
γία του έξόχως ένδιαφέρον τήν έπικρατείαν,είς ήν ανήκει, άπό 
λόγων τού τε έσωτερικοϋ καί τού έξωτερικοϋ δημοσίου δι
καίου. Τοιουτοτρόπως τό διάταγμα τής 15 Νοεμβρίου 1836 
αναγράφει τήν άρχήν, οτι πας "Ελλην ιδιοκτήτης έμπορικού 
πλοίου όφείλει νά παρουσιασθή είς τήν ναυτικήν άρχήν τοϋ 
λιμένος, είς δν θέλει νά κατατάξη τό πλοΐον του, καί νά ζη- 
τήση τήν άναγνώρισίν του ώς έθνικοΰ καί τήν καταχώρισιν 
αύτοϋ είς τό νηιλόγιον, παραδίδων ένταυτώ τήν περιγραφήν 
τοΰ πλοίου καί τά έπίσημα έγγραφα, δΐ ών άποδεικνύονται οί 
τίτλοι τής ιδιοκτησίας του.

Διάφοροι διατυπώσεις ορίζονται έπί τοϋ θέματος τούτου, 
όρκος δίδεται, έπισκέψεις δημοσίας άρχής έπί τοϋ πλοίου ένερ- 
γοΰνται, καταμετρήσεις τής χωρητικότητος, έγγύησις έπι
βάλλεται περί τηρήσεως έθνολογικών κανόνων καί περί έξα- 
σφαλίσεως δημοσίων σκοπών, μετά ταϋτα δέ χορηγείται είς 
τον ιδιοκτήτην τοϋ πλοίου έγγραφον περί τής άναγνωρίσεως 
τοϋ πλοίου του ώς ‘Ελληνικού έθνικοΰ. Τό έγγραφον αύτό 
ύπογεγραμμένον,λέγει τό άρθρ. 15 τοϋ προμνησθέντος διατάγ
ματος, άπό τόν έπί τών ναυτικών γραμματέα τής έπικρα
τείας καί έσφραγισμένον μέ τήν σφραγίδα τοΰ ύπουργείου,πε
ριέχει τά έν τφ άρθρφ ί 1 τού αύτοϋ διατάγματος στοιχεία 
πλήρους έξακριβώσεως τών άφορώντων τό πλοΐον στοιχείων,
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Το έγγραφον τοΰτο είναι τό λεγόμενον ναυτιλιακόν δίπλωμα.
Τά περ'ι ναυτιλιακών διπλωμάτων τών έλληνικών έμπορι- 

χών πλοίων έκανονίσΟησαν κατά διαφόρους έποχάς. Έκτός 
τής έν τώ προσημειωθέντι διατάγματι και τής έν τφ ΤΛΔ’ 
νόμω τής 5 ’Ιουνίου 1871, ή τελευταία περί τό αντικείμε
νων τοΰτο φορολογική μάλλον μέριμνα τής Πολιτείας απαν
τάται έν τω ΩΔ' νόμφ τής 4 ’Απριλίου 1880, έχοντι ώς

1. Πάν 'Ελληνικόν έμπορικόν πλοΐον χωρητικότητος άνω
τέρας τών 10 τόνων, μετά τήν άναγνώρισίν του ώς Ελληνι
κού, έφοδιάζεται, πριν έκπλεόση τοΰ λιμένος, μέ ναυτιλιακόν 
δίπλωμα ή διαβατήριον (conge), ίσχύον έπί εν μέν έτος διά 
τά μέχρι 30 τόνων χωρητικότητος πλοία, έπί δύο δέ έτη 
διά τά πλοία τά άνωτέρας χωρητικότητος. Κατά τήν }νήξιν 
τοΰ ένιαυτοΰ ή τής διετίας, τό έμπορικόν πλοΐον ύποχρεοΰται 
νά άνανεώση τό ναυτιλιακόν του δίπλωμα, έν μέν τώ έσωτε- 
ρικω είς τόν πρώτον λιμένα τοϋ κατάπλου αύτοΰ, ένθα έδρεύει 
λιμενάρχης, έν δέ τώ έξωτερικώ μόνον παρά ταις Προξενικαΐς 
άρχαΐς, Κωνσταντινουπόλεως, ’Αλεξάνδρειάς, Μασσαλίας, 
Τεργέστης, Λονδίνου καί Νέας Ύόρκης. Κατά πάσαν δ’ άνα- 
νέωσιν τοΰ ναυτιλιακού διπλώματος έν τώ έξωτερικφ, οί 
προϊστάμενοι τών εΐρημένων Προξενικών άρχών όφείλουσι νά 
άνανεώσι συγχρόνως καί τό ναυτολόγων τοΰ πλοίου, καί νά 
είσπράττωσι τά νόμιμα τοϋ ναυτικού απομαχικού ταμείου 
δικαιώματα.

2. Τά ναυτιλιακά διπλώματα, έκδιδόμενα κατά τύπον όρι- 
σθησόμενον διά Β. Διατάγματος, ύπόκεινται εις τέλος χαρτο
σήμου, μιας μέν δραχμής διά τά μέχρι 30 τόνων χορητικό- 
τητος πλοία, τριών δέ δραχμών διά τά πλοία τά άπό 30 μέ- 
χρις 100 τόνων, ές δέ δραχμών διά τά πλοία τά άπό 100 
μέόι 200 τόνων, καί δραχμών δώδεκα διά τά άνωτέρας τών 
200 τόνων χωρητικότητος πλοία- χαρτοσημαίνεται δέ διά 
κινητού χαρτοσήμου, έπιμελεία τής έκδιδούσης τό έγγραφον 
αύτό άρχής. Έν τω έξωτερικφ τό τέλος τοϋ ναυτιλιακοΰ 
διπλώματος πληρόνεται διπλοΰν. Διά πάσαν παράλειψιν χαρ- 
τοσημάνσεως, εί'τε ολικήν είτε μερικήν, έπιβάλλεται είς τήν 
έκύοΰσαν τό έγγραφον αυτό άρχήν πρόστιμον ίσον μέ τό δω- 
δεκαπλοΰν τέλος τοΰ έλλείποντος χαρτοσήμου.


