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ΑΘΗΝΑΪΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Έχει τι περίεργον ή μεταφορά τών μελετών τής πιστω
τικής οικονομίας άπό τοϋ νϋν χρόνου είς τόν προηγούμενον 
και μάλιστα έκεΐνον, οστις χαρακτηρίζει τήν μεγάλην πρό 
Χρίστου Αθηναϊκήν περίοδον. Τό τραπεζικόν έμπόριον ού μό
νον δεν ήτο άγνωστον έν τή περιόδω εκείνη, άλλ' άπ’ έναν
τίας τό άπαντώμεν είς μεγάλην έπίδοσιν παρά λαφ οστις, 
έμπορικώτατος ών έκ φύσεως καϊ πλήρης πνεύματος άποικια- 
κοΰ, ένωρϊς είσήλΟεν είς γονιμωτάτους τής χρηματιστικής 
συνδυασμούς. Τά άπανταχοΰ τότε τής έγνωσμένης γής έμ- 
πορικά τοϋ Ελληνισμού πρακτορεία καϊ ή δι’ αύτών ένεργου- 
μένη έπιμιξία τών συμφερόντων έδιδον τοιαύτην κίνησιν είς 
τά κεφάλαια, ώστε δέν ήδύνατο είμή έξ αύτής νά προκύψη ό 
τραπεζικός οργανισμός ύπό τόν κυριώτερον αύτοϋ χαρακτήρα, 
τής χρηματικής ήτοι δεξαμενής, ήτις συναθροίζουσα τά με
μονωμένα κεφάλαια συγκεντρόνει τήν κίνησιν αύτών πρός 
τάς παρουσιαζομένας έκάστοτε άνάγκας. Άπό τής θαλάσσης, 
τήν όποιαν κλείει ό Βόσπορος, τής 'Ιωνίας καϊ Αίγύπτου μέ
χρι τής Μεγάλης Ελλάδος καϊ πέραν έτι άπετελεϊτο κύκλος 
έμπορικός, τοϋ όποιου τό σύνθημα έ'διδεν ή Ελλάς. Έν τώ 
μεγάλφ τούτφ κύκλφ πολλά έλειτούργησαν έλατήρια έξ έκεί
νων διά τά όποϊα καυχαται ό νεώτερος πολιτισμός, χωρίς νά 
δύναται νά άφαιρέση καϊ τό είς τόν άρχαϊον άνήκον έξ αύτών 
μέρος.

ΤΙ φιλολογία, ύπό τήν έποψιν ταύτην, παρέχει ιδιαιτέραν 
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βοήθειαν έν τφ ήμετέρω Οέματι. Τοιουτοτρόπως άναγινώσκο- 
μεν έν τή Πλατωνική ’Απολογία τοϋ Σωχράτους, οτι έδίδα- 
σκεν ούτος οέν αγορά καί έπι τραπεζών» τουτέστι έν ώ χω- 
ρω εϊχον οί τραπεζΐται τάς εαυτών τραπέζας. ΤΙ φράσις «κα
τασκευάζομαι τράπεζαν» έχει τήν έννοιαν τοϋ ίδρύειν τράπε
ζαν. «Τραπεζιτεύειν» σημαίνει τδ έπιτήδευμα τοϋ τραπεζί
του μετέρχεσθαι. Τδ τραπεζικόν επάγγελμα έκαλεϊτο ύπδ 
τοϋ Δημοσθένους «ή τέχνη ή τής τραπέζης.» Παν ό,τι άνή- 
κεν είς τήν τέχνην ταύτην έλέγετο τραπεζιτικόν, ώς π. χ. 
τά παρά Δημοσθένει «τραπεζιτικά γράμματα.»

Οί τραπεζΐται τών άρχαίων 'Αθηνών ένήργουν τήν αλλα
γήν τών νομισμάτων καί έδοκίμαζον τήν γνησιότητα αυτών, 
διότι άναγινώσκομεν παρά Άριστοτέλει μέν «τήν καταλλα- 
γήν τών νομισμάτων άπέδοντο μια τραπέζη,» παρά Μενάν- 
δρω δέ «έπί τράπεζαν φέρειν τήν προΐχ ινα εί τάργύριον κα
λόν έστι δοκιμαστής ίδη.» Οί τραπεζΐται έδάνειζον, άπδ συ
στηματικής τώς ποικίλων δανειστικών έργων άσκήσεως, ένυ· 
πόθηκα δάνεια, χειρόγραφα, ναυτικά κλπ. έπί τή πίστει τών 
πραγμάτων, τών προσώπων κλπ. Τα έγγραφα, άτινα άπέρ- 
ρεον έκ τής τραπεζικής τέχνης, περιεβάλλοντο ιδιαιτέραν ση- 
μαντικότητα, ώς π. χ. τά «υπομνήματα» άτινα, λέγει ό Δη
μοσθένης «γράφεσθαι είώθασιν οί τραπεζΐται.» Δέν πρέπει νά 
νομίσωμεν οτι πάντοτε ή τραπεζική βιομηχανία άνήκεν είς 
τήν πρωτοβουλίαν τήν ιδιωτικήν, διότι άπαντώνται έν τή 
Ελληνική ιστορία καί τράπεζαι δημόσιαι, ώς π. χ. γνωρίζο- 
μεν έκ τοΰ Κικερωνος (pro Flacco 19), οτι έν τή πόλει τής 
Αϊολίδος Τήμνφ ύπήρχον τέσσαρες τράπεζαι ίδρυμέναι ύπό 
τοΰ λαοΰ.

Έν γένει αί Άθηναϊκαί τράπεζαι μετεΐχον έπισήμου κατά 
τδ μάλλον ή ήττον χαρακτήρος, ώς προκύπτει έκ τής άγρά- 
φως καί άνευ μαρτύρων καταθέσεως είς χεϊρας αύτών μεγά
λων χρηματικών ποσοτήτων και έκ τής σφραγίσεως, ήν ένήρ
γουν τών ένώπιον των συναπτομένων ύπό τών πελατών των 
συμβολαίων. Συνέδεον δέ αί τράπεζαι αύται τά συμφέροντα 
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πρδς άλληλα διά τοιούτου τρόπου, ώστε ένωρίς προέκυψεν εις 
τό μέσον καί τότε ή λεγομένη τραπεζιτική δύναμις. Άνα- 
γινώσκομεν δέ έν τω τραπεζιτικοί λόγω τοΰ Τσοκράτους τά 
έξής δοκιμαστικά τών κινδύνων, τούς όποιους ύπδ τήν έπιρ
ροήν τών τραπεζιτών διέτρεχεν ή δικαιοσύνη : «’Έστι δ’, ώ 
άνδρες δικασταί, πάντων χαλεπώτατον τοιούτων άντιδίκων 
τυχεΐν. Τά μέν γάρ συμβόλαια τά πρδς τούς έπί ταΐς τρα
πέζαις άνευ μαρτύρων γίγνεται, τοΐς άδικουμένοίς δέ πρός 
τοιούτους άνάγκη κινδυνεύειν, οί καί φίλους πολλούς κέκτην- 
ται καί χρήματα πολλά διαχειρίζουσι καί πιστοί διά τήν τέ
χνην δοκοϋσιν είναι.»

Τά κέρδη τών ’Αθηναϊκών τραπεζών ήσαν μέγιστα καί 
πολλάκις αί έπιχειρήσεις παρακεκινδυνευμέναι. "Ινα κρίνωμεν 
περί άμφοτέρων τών έπόψεων τούτων, άρκεϊ ή σύγκρισις τών 
δύο καταστημάτων, τά όποια άφήκεν ό Πασίων τό μέν ήτο 
άσπιδοπηγεΐον δίδον ένιαύσιον εισόδημα 60 μνας, τδ δέ ήτο 
τράπεζα δίδουσα ένιαύσιον εισόδημα 100 μνας. Έν τούτοις 
ό ’Απολλόδωρος έπροτίμησε τό άσπιδοπηγεΐον διά τήν άσφα- 
λεστέραν αύτοϋ πρόσοδον, διότι, καθώς λέγει ό Δημοσθένης 
έν τω ύπέρ Φορμίωνος λόγω αύτοϋ, «τδ μέν γάρ κτήμ’άκίν- 
δυνόν έστιν, ή δέ (τραπεζιτική έργασία) προσόδους έχουσα 
έπικινδύνους άπό χρημάτων άλλοτρίων.» Όπως καί άν έχη, 
τδ κύριον τής τραπεζικής ήτο καί έν τοϊς χρόνοις έκείνοις 
δπως καί νϋν τδ κινεϊν άλίώτρια χρήματα, εΐτε έπί παρακα
ταθήκη τιθέμενα παρά ταΐς τραπέζαις, είτε έπί δανείφ πρδς 
αύτάς έπί τόκω μικροτέρφ τοϋ έν τή άγορά τρέχοντος. Έν 
τή περιπτώσει ταύτη τδ κέρδος τών τραπεζιτών άπετελεϊτο 
έκτης διαφοράς τοϋ τοκισμού, ον ένήργουν ούτοι πρδς τρίτους. 
Δέν είναι άπο σκοπού παροδική τις σημείωσις τών τρεχόντων 
τόκων, διότι άπδ 10 τοΐς °/0 περιεστρέφοντο μέχρι 36 τοϊς °|β.

Έκ τών άνωτέρω σημειωθέντων λόγων τοΰ Τσοκράτους 
καί τού Δημοσθένους μανθάνομεν πλήθος λεπτομερειών τής 
τραπεζικής έν ταΐς άρχαίαις Άθήναις λειτουργίας. Τοιουτο
τρόπως ό Πασίων έν τφ τραπεζικω λόγφ τοϋ Τσοκράτους δέ'
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χεται είς παρακαταθήκην παρ' έαυτώ δλόκληρον περιουσίαν 
ίκ Πόντου, περιπλακείς δέ έν οίκονομικαϊς στενοχωρίαις προ
τείνει, δτι οί κύριοι αύτής «διαφθείραντες και πείσαντες τδν 
έπι τή τραπέζη καθήμενον, έξ τάλαντ’ αργυρίου» έλαβον παρ' 
αύτοΰ. Δέν είναι έν τούτοις τό έγκλημα τοΰτο, δπερ ένδιαφέ- 
ρει νΰν. Περισσοτε'ραν σημασίαν έχει τδ έπιχείρημα τοΰ ΓΙα- 
σιωνος κατά τδ όποιον περιελθών είς οικονομικήν αμηχανίαν, 
έλεγεν δτι «έδεϊτο συγγνώμην έχειν αύτφ και συγκρύψαι 
τήν συμφοράν, ίνα μή π α ρ α κ α τ α θ ή κ α ς δεχόμε
νος φανερός γένηται τοιαΰτ’έξημαρτηκώς.» (360 καί 362).

Τδ έπιχείρημα τοϋ Πασίωνος έδείκνυε σαφώς τδ κύριον τοΰ 
τραπεζικού έν Άθήναις μηχανισμού, τοΰ οποίου ή όλη άξια 
συνιστατο εις τήν προσέλκυσιν τής πίστεως καί τών κατό
πιν αύτής ερχομένων άλλοτρίων χρημάτων. Όπως καί νΰν 
οΰτω καί τότε τό ίδιον τής τραπέζης κεφάλαιον ήν άσυγκρί- 
τω τω λόγω μικρότερον τού έμπεπιστευμένου αύτή άλλο- 
τρίου. Καί συνέβαινεν υπό τήν εποψιν ταύτην έπί τών τρα
πεζών δ,τι συμβαίνει έπί πάσης πελατείας, δ μεγαλείτερος δη
λαδή πλούτος αύτών ήτο τδ ρεύμα, τδ δποϊον ώδήγει τά ξένα 
κεφάλαια είς τά τραπεζικά ταμεία. Έκ τοΰ ύπέρ Φορμίωνος 
λόγου τοΰ Δημοσθένους γνωρίζομεν, δτι αί ΆΟηναϊκαί τράπε- 
ζαι έμισθοΰντο ώς πάσα άλλη παραγωγική περιουσία. Ό Πα- 
σίων είχε μισθώσει τήν τράπεζαν αύτοΰ πρδς τδν Φορμίωνα 
είς ώρισμένον χρόνον τινά, έκάτερος δέ τών δύο υιών αύτοΰ 
έλάμβανε μετά τήν τελευτήν του τδ ήμισυ τού μισθώματος, 
μέχρι; ου έληξεν ή μίσθωσις καί έπήλθεν ή διανομή καί τοΰ 
μέρους τουτου τής κληρονομιάς τού Πασίωνος.

Ο Δημοσθένης διασώζει ήμϊν έν τώ άνωτέρω λόγω του 
ενα τών διαφόρων τής έποχής του τραπεζικών μοχλών. Ό 
Πασίων μισθώσας τήν τράπεζαν πρός τόν Φορμίωνα έγένετο 
οφειλέτης είς τήν τράπεζαν αύτήν, Οά έλεγέ τις νΰν διά μ ε- 
τ α φ ο ρ ά ς χρέους. Ιδού πώς έκθέτει τά κατ’ αύτήν δ μέ- 
γας τής άρχαιότητος ρήτωρ : «Ώ άνδρες ’Αθηναίοι, δεϊ δ’ 
υμάς άκοϋσαι καί μαθειν έκ τίνος τρόπου προσώφειλε τά έν- 

δέκα τάλαντα δ Πασίων έπί τήν τράπεζαν. Ού γάρ οι’ απο
ρίαν ταΰτ’ ώφειλεν, άλλά διά φιλεργίαν. ΤΙ μέν γάρ έγγειος 
ήν ούσία Πασίωνι μάλιστα ταλάντων εϊκοσιν, άργύριον δέ 
πρδς ταύτη δεδανεισμένον ίδιον πλέον η πεντηκοντα ταλαντα. 
Έν ούν τοΐς πεντήκοντα ταλάντοις τούτοις άπδ τών παρακα
ταθηκών τών τής τραπέζης ένδεκα τάλαντα ένεργά ήν. Μι- 
σθούμενος ούν οδε τήν έργασίαν ταύτην τήν τής τραπέζης 
καί τάς παρακαταθήκας λαμβάνων, δρών δτι μήπω τής πο
λιτείας αύτώ παρ' ύμϊν ούσης ούχ ο ιός τε έ'σοιτο εΐσπραττειν 
όσα Πασίων έπί γή καί συνοικίαις δεδανεικώς ήν, είλετο μάλ
λον αύτόν τδν Πασίωνα χρήστην έχειν τούτων τών χρημά
των ή τούς άλλους χρήστας, οις προειμένος ήν. Και ουτω 
διά ταΰτ’ έγράφη εις τήν μίσθωσιν προσοφείλων δ Πασίων 
ένδεκα τάλαντα, ώσπερ καί μεμαρτύρηται ύμϊν.»

Ή οικονομική ζωή τών ’Αθηνών συνδέεται πρδς πολλά 
τής τραπεζικής βιομηχανίας έφόδια. Λαός έχων άκμαίας 
έμπορικάς σχέσεις καί έν τή χώρα αύτοΰ καί προς άλλοτριας, 
γρήγορα ή άργά, εύθύς ώς δ κινητός πλούτος λάβη τήν κα
νονικήν άνάπτυξιν του, θά καταφύγη εις τδν τραπεζικόν μη
χανισμόν. Παρατηρεί δέ τις έκ τών λειψάνων τής οικονομι
κής τών αρχαίων ’Αθηνών ιστορίας, δτι πρδς τάς τραπέζας 
αύτών συνεδέοντο ού μόνον τά στοιχειώδη τής τών νομισμά
των μεταλλαγής έργα καί τά δάνεια καί αί παρακαταθήκαι, 
άλλά καί τοΰ άκροτάτου οικονομικού νΰν έν ’Αγγλία πολιτι
σμού ή συνήθεια νά πληρώνωσιν οί κεφαλαιούχοι τά χ,ρέη 
των διά μέσου τραπεζιτών. ’Επιχειρήσεις βιομηχανικαί, 
έπιχειρήσεις ναυτικαί, έπιχειρήσεις μεγάλων δεόμενοι κεφα
λαίων έσπευδον πρδς τάς τραπέζας, ϊνα ευρωσι τον παράγοντα 
έξ ού τό έπιχειρηματικδν πνεύμα προσεδόκα τούς καρπούς 
τής λειτουργίας αύτοΰ. Μέχρι καϊ τών κυβερνητικών αύτών 
δανείων, τά όποϊα έν τή νεωτέρα έποχή διά τών τραπεζών 
κατορθοΰνται, έχει νά δείξη ή μεγάλη έκεινη ύπο τόσας έπό- 
ψεις άρχαία τών ’Αθηνών περίοδος. Καί μή νομιση τις, δτι 
έπρόκειτο περί μεμονωμένων έν τή τραπεζική έργασιιφ προ
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σώπων, διότι δ μοχλός τοϋ συνεταιρισμού, δ προβιβάζων τήν 
ατομικήν παραγωγικότητα, έάν έλαβε έν τοϊς νϋν χρόνοις τε- 
ραστίαν τω ό'ντι άνάπτυξιν, δεν ύπελείφθη καϊ κατά τούς πά
λαι, έν τω έξόχως δημοκρατικψ τών Αθηνών πολιτισμώ, έν 
τω όποίω ή ένωσις τών προσωπικών δυνάμεων, Αποτελούσα 
τδ κύριον τοϋ πολιτειακού τύπου, δέν ήδύνατο εί μή σημαν
τικόν νά Αποτελέση μέρος και τοϋ οικονομικού.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΠΤΙΚΙΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝ ΕΑΑΑΑΙ.

Ή έλευθερία τής βιομηχανίας έχει τοιαϋτα διπλώματα έκ 
του δικαίου τοϋ φυσικού, ώστε, ϊνα έπϊ δεδομένων κλάδων αύ
τής υποστηριχθή ή έξαίρεσις τοϋ γενικοϋ κανόνος, πρέπει νά 
συντρέχωσι σπουδαιότατοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Έάν 
π. χ. έπρόκειτο νά ιδρύση τις πυριτιδοποιεϊον έν κεντρικώ μέ- 
ρει τής πόλεως, τοιαύτη έλευθερία Οά ήτο τόσον κινδυνώδης, 
ώστε έπρεπε ή Πολιτεία νά κοιμάται βαρούχειον ύπνον, δπως 
έξυπνήση κατόπιν άνεπανορΟώτου συμφοράς.’ Άλλ’ή έλευθε- 
ρία τής φαρμακοποιητικής βιομηχανίας όποιαν καταστροφήν 
απειλεί; Δέν ύπάρχει Αμφιβολία, δτι ή ύγεία τών ανθρώπων 
αποτελεί μίαν τών κυριωτέρων μερίμνων όρθώς συντεταγμέ
νης πολιτείας. Τοιουτοτρόπως ειδική έκπαίδευσις τών είς τήν 
φαρμακευτικήν Ασχολουμένων καϊ αποδείξεις έπαρκεΐς είναι 
πρώτη τις έποψις τής κυβερνητικής έπϊ τοϋ προκειμένου Ανα- 
μίξεως. Ακολούθως έρχεται διηνεκής επιστασία τοΰ σχετι
κού περϊ τήν δημοσίαν υγείαν τμήματος τής Αστυνομίας καϊ 
παραφυλακή τών κατά σκοπόν διατάξεων.

, Πάντα ταϋτα και άλλα δευτερεύοντα δύνανται ώς χρήσιμα 
να Οεωρηθώσιν. Άλλ’ δ περιορισμός τών φαρμακείων πρδς τί; 
Δέν βλέπομεν άλλον λόγον έκτός τοϋ περιορισμού τών έπιτη- 
ρητέων χάριν τών έπιτηρούντων. "Οσον αφορά τό κοινόν τών 

καταναλωτών, δ περιορισμός τών φαρμακείων περιορίζει τά 
αγαθά τοΰ συναγωνισμού τόσον ύπό τήν έποψιν τών βελτιώ
σεων δσον καϊ ύπό τήν έποψιν τών τιμών. Γνωστοί δέ δτι εϊς 
τινα μέρη άποκαλοϋσι τόν φαρμακοποιόν «έννενήκοντα 
έννέα,» ώς έκ τών υποτιθεμένων κερδών αύτοϋ 99 τοϊς /0' 
ύπόθεσις δφειλομένη, έκτός άλλων περιστάσεων, είς τόν περιο
ρισμόν τών φαρμακείων καϊ τήν έντεΰθεν έλλειψιν τοΰ συνα
γωνισμού, οστις φέρει τήν αρμονίαν είς δλων τά κέρδη καϊ εις 

δλων τά συμφέροντα.
Αί έν Έλλάδι περιοριστικά'-, τών φαρμακείων διατάζεις κα

νονίζονται άπό διαφόρων διαταγμάτων καϊ νομοθετημάτων, 
έκ τών όποιων τό άπό 5 Σεπτεμβρίου 1861 Β. διάταγμα καϊ 
δ Από 25 Άπριλίου 1880 νόμος περιλαμβάνει περιπτώσεις 
Αναγομένας είς τό ήμέτερον θέμα. Κατά τό μέν jto διάταγ
μα, πρός σύστασιν φαρμακείου έν κοινότητι, ένθα δέν ύπάρχει 
τοιοΰτον, δίδοται ή άδεια συστάσεως, έάν δ πληθυσμός αύτής 
δέν είναι έλάσσων τών χιλίων ψυχών. Είς δέ τας πόλεις, 
κώμας καϊ χωρία, ένθα ύπάρχει ήδη άλλο φαρμακεϊον, διδο- 
ται ή άδεια συστάσεως καϊ άλλων, κατά τήν Ακόλουθον 
Αναλογίαν πρός τούς κατοίκους, ήτοι άπό τριών μεν μέχρις 
Εξ χιλιάδων κατοίκων δύω, άπό έξ δέ μέχρι τριάκοντα εν είς 
έκάστους τρισχιλίους, καϊ άπό τριάκοντα καϊ έπέκεινα εν εις 
έκάστους τετρακισχιλίους. Έν τώ πληθυσμω τοΰ τόπου τής 
συστάσεως τοϋ φαρμακείου περιλαμβάνονται και οί κάτοικοι 
τών μέχρι μιας ώρας άποστάσεως άπ’ αύτοϋ κειμένων κω
μών καϊ χωρίων, έν οϊς δέν ύπάρχει φαρμακεϊον. Ό πληθυ
σμός έκάστης κώμης καϊ χωρίου λογίζεται κατά τήν τελευ
ταίαν άπογραφήν, τήν είς τό έπϊ τών έσωτερικών ύπουργεϊον 
ύποβληθεϊσαν. Έξαίρεσις ύπάρχει διά τούς ιδιαιτέρας έπιστη- 
μονικής ίκανότητος φαρμακοποιούς, είς τούς δποίους έπι τή 
γνώμη τοΰ ίατροσυνεδρίου δύναται διά Οιαταγματος νά δοθή 
αδε-.α συστάσεως φαρμακείου καθ’ όποιανδήποτε Αναλογίαν 
τών φαρμακείων πρός'τούς κατοίκους. Πρέπει συγχρόνως νά 
σημειωθή, δτι κατά τό έν λόγω διάταγμα πρέπει τά φαρμα- 
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χεΐα νά άπέχωσιν άπ’ άλλήλων ίν μέν ταΐς χώμαις χαι τοϊς 
χωρίοις έπ' ακτίνα έξήκοντα τούλάχιστον μέτρων, έν δέ ταΐς 
πόλεσι, τών οποίων ό πληθυσμός ύπερβαίνει τάς δεκαπέντε 
χιλιάδας ψυχών, έπ' αχτίνα έκατόν πεντήχοντα μέτρων.

Κατά δέ τόν νόμον, έπϊ ταΐς άνωτέρω βάσεσι χορηγείται 
ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών ’Εσωτερικών, καϊ ούχϊ ώς πρότερον ύπό 
τοϋ νομάρχου, ή πρός σύστασιν τοϋ φαρμακείου άδεια μετά 
προηγουμένην γνωμοδότησιν τής αρμόδιας διοικητικής άρχής 
και τοϋ Ίατροσυνεδρίου. Ή κατά παράβασιν τών άνωτέρω 
διδόμενη άδεια είναι άκυρος· τήν άκυρότητα δέ ταύτης άπαγ- 
γελλει μετά τήν άνακάλυψίν της δι’ άποφάσεως του ό αύτός 
υπουργός ή αυτεπαγγέλτως ή συνεπεία μηνύσεως, και δια
τάσσει τήν κοινοποίησιν αύτής είς τόν λαβόντα τήν άδειαν 
έπϊ αποδείξει. Οστις μετά τήν κοινοποίησιν τής υπουργικής 
άποφάσεως έπιμένει νά διατηρή τό φαρμαχεϊον, θεωρείται ώς 
μετερχόμενος τό έπάγγελμά του άνευ άδειας τής Άρχής καϊ 
τιμωρείται μέ φυλάκισιν τριών μηνών μέχρις ένός έ’τους, 
υποκείμενος χαϊ εις πασαν άποζημίωσιν τών έχ τής πράξεως 
του ζημιωθεντων, άνευ δικαιώματος αναγωγής χατά τοϋ Δη
μοσίου.

'Ολόκληρον διαδικαστικόν σύστημα έπεται κατόπιν έν τώ 
νόμφ. Κατ αύτό ό αρμόδιος νομάρχης, έπαρχος ή άστυνόμος 
έχει τό δικαίωμα, έν περιπτώσει παραβάσεως τοϋ προηγουμέ
νου άρθρου, νά προβή είς τήν σφράγισιν τοϋ φαρμακείου, συμ
περιλαμβανομένων και τών έν αύτώ ευρισκομένων φαρμάκων 
καϊ άλλων έργαλείων, συντασσομένης έκθέσεως κατά τάς 
όιαταςεις τών άρθρων 173 και 174 τής ποινικής δικονομίας, 
καϊ άναγγέλλει τήν παράβασιν είς τόν αρμόδιον εισαγγελέα, 
προς δν διαβιβάζει και τήν έκθεσιν τής σφραγίσεως και παν 
άλλο σχετικόν έγγραφον διά τήν περαιτέρω καταδίωξη» τοΰ 
κατηγορουμένου. Ό είσαγγελεύς μετά τήν αποστολήν τής 
έκθέσεως τής συνταχθείσης περί τής σφραγίσεως προβαίνει 
ανευ αναβολής είς τήν άναγκαίαν προεισαγωγικήν άνάχρισιν 
και ένεργεΐ κατά τά λοιπά, συμφώνως προς τά άρθρα 160, 
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161 καϊ έπ. τής ποινικής δικονομίας. 'Εάν ό κατηγορούμε
νος άπολυθή τής κατηγορίας διά βουλεύματος οριστικού ή 
άθωωθή δι’άποφάσεως τών Πλημμελειοδικών, έπιτρέπεται 
διά τοϋ βουλεύματος ή διά τής αύτής άποφάσεως ή άπο- 
σφράγισις καί ή άπόδοσις όλων τών σφραγισθέντων, ήτις γί- 
γνεται συντασσομένης έκθέσεως κατά τό άρθρον 17 4 τής 
ποινικής οικονομίας, άλλά δέν αναιρεί τά διοικητικά αποτε
λέσματα τής κατά τό άρθραν 2 τοϋ παρόντος Νόμου άποφά 
σεως. Έάν δέ καταδικασθή, διατάσσεται ή έκποίησις μόνον 
τών σφραγισθέντων φαρμάκων, τών έργαλείων χαϊ λοιπών 
αντικειμένων, δσα έχρησίμευσαν είς τήν έκτέλεσιν τοϋ πλημ
μελήματος, κατά τό άρθρον 533 τοϋ ποινικού νομού. Ο εί
σαγγελεύς, όπως χαϊ δ ανακριτής, έχει διά τά είς φθοράν 
υποκείμενα έκ τών σφραγισθέντων τά έν τοΐς άρθροις 34 καϊ 
35 τής ποινικής διατιμήσεως διαγραφόμενα δικαιώματα.

Έπι τέλους ό νόμος τής 25 Απριλίου 1880 τιμωρεί διά 
φυλακίσεως τριών μηνών μέχρις ένος έτους τους άντιποιου- 
μένους έργα φαρμακοποιού φαρμακέμπορους, οΐτινες δύνανται 
μέν νά πωλώσι μεγάλας ποσότητας καί άπαρασκεύαστα ια
τρικά χονδρικώς, ούχϊ δμως καί νά προσαρμο,ωσι τάς χορη
γίας των είς έν ένεργεία νόσους ειδικών προσώπων. Εν υπο
τροπή αύτών άπαγγέλλεται διά τής καταδικαστιχής άποφά
σεως καϊ ή διά παντός άνάχλησις τής προς τήν ένάσκησιν 
τοΰ έμπορίου των άδειας.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΔΩΝ.

Έν τφ 98“ φυλλαδίω τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως 
(Άπριλ. 1881 σελ. 63) έπραγματεύΟημεν περϊ στενής σιδη- 
ροδρομίας, καϊ δή δσον άφορα τήν Ελλάδα άπο τοϋ έν τή 
τελευταία συνόδω τής Βουλής ψηφισθέντος σχετικού νόμου.
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Άλλά το θέμα τοΰτο άνήκει είς εύρυτάτην περί τής συγκοι
νωνίας διοικητικήν εποψιν, έπι τής όποιας ή κατά τό παρελ
θόν έτος νομοθετική έν Γαλλία διατύπωσις είναι διωρισμένη 
νά άσκηση μεγάλην έπιρροήν έν τή διεθνεϊ οικονομική εφαρ
μογή. Διότι όπως τά άτομα ουτω και τά έθνη έννοοϋσι τήν 
γλώσσαν τών παραδειγμάτων, αίσθανόμεθα δέ οτι τοιουτο
τρόπως προσφέρομεν έκδούλευσίν τινα είς τόν τόπον εκτιθέμε
νοι τάς έν τφ άπο 11 ’Ιουλίου 1880 Γαλλικώ νόμω συγκε- 
φαλαιωθεισας γνώσεις τής πεπολιτισμένης Δόσεως.

Πρόκειται άφ’ ένός μέν περί τών λεγομένων «τοπικού συμ
φέροντος» σιδηροδρόμων, τούς όποιους νομαρχιακοί ή δημοτι
κοί περιφέρειαι συντηροϋσι, καλλιεργοϋσι καί έκμεταλλούον- 
ται, άφ’ έτέρου οέ περί τών έπι κοινής όδοϋ σιδηροδρόμων, 
οΐτινες δύνανται νά Οεωρηθώσιν ώς άνήκοντες είς τάς νεωτά- 
τας οίκονομικάς επινοήσεις. Θέλομεν έκθέσει διαδοχικώς τά 
κατ’ άμφότερα τά θέματα έν τω Γα'λλικω νόμω κανονισθέντα.

Λ · — Σιδηρόδρομοι το.-τιχοΰ συμφέροντος.

1. Ή ΰπό νομών ή κοινοτήτων ΐδρυσις σιδηροδρόμων το
πικού συμφέροντος, μετά ή άνευ τής συνδρομής τών ένδιαφε- 
ρομένων κτηματιών, ύπάγεται είς τάς έπομένας διατάξεις.

2. Έάν πρόκειται περ'ι σιδηροδρόμων ίδρυθησομένων ΰπό 
νομοϋ έπι τοϋ έδάφους ένός ή πλειοτέρων δήμων, τό γενικόν 
τοϋ νομοϋ συμβούλιον άποφασίζει,μετά προηγουμένην συλλογήν 
πληροφοριών ΰπό τοϋ νομάρχου και μετά ειδικήν έρευναν,τήν 
διεύθυνσιν τών σιδηροδρόμων τούτων,τόν τρόπον καί τούς όρους 
τής κατασκευής αύτών, καθώς και τάς αναγκαίας συμφω
νίας καί διατάξεις πρός έξασφάλισιν τής έπιχειρήσεως, συμ· 
μορφούμενον πρός τάς ρήτρας καί τούς ορούς τοϋ έγκεκριμέ- 
νου ΰπό τοΰ Συμβουλίου τής Έπικρατείας καί ώς τύπου χρη- 
σιμεύοντος «έγγραφου ύποχρεώσεων», έξαιρουμένων τών τρο
ποποιήσεων, αιτινες ήθελον είσαχΟή ΰπό τής συμβάσεως καί 
τοΰ έγκρίνοντος αύτήν νόμου. Έάν ή γραμμή έκτείνεται έπί 
πολλών νομών, τότε συνενοοϋνται τά γενικά συμβούλια αύ
τών έν συνδιασκέψεσι, καθ’ άς έκαστον άντιπροσωπεύεται εί'τε 
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ΰπό τής διαρκούς νομαρχιακής έπιτροπής εί'τε ΰπό ειδικής 
έπιτροπής πρόο τούτο διοριζομένης, δυναμένων τών νομαρ
χών τών ένδιαφερομένων νομών νά παρίστανται κατά τάς 
συνδιασκέψεις ταύτας. τής έγκρίσεως τών έν αύταϊς αποφά
σεων έπιφυλαττομένης είς τά ένδιαφερόμενα γενικά συμβού
λια. Έάν πρόκειται περί σιδηροδρόμων τοπικού συμφέροντος 
ίδρυθησομένων ύπό τίνος δήμου έν τή περιφερεία αύτοΰ, τά 
είς τό γενικόν τοΰ νομοϋ συμβούλιον ανατεθειμένα ώς άνω 
καθήκοντα θέλουσιν έξασκεϊσθαι ύπό τοΰ δημοτικού συμβου
λίου ύπό τούς αύτούς ορούς καί άνευ ανάγκης έγκρίσεως τοϋ 
νομάρχου. Έν γένει τά σχέδια τών νομαρχιακών καί δημο
τικών σιδηροδρόμων τοπικού συμφέροντος, ουτω πως άποφα- 
σιζόμενα, θέλουσιν ύποβάλλεσθαι είς τήν έπιθεώρησιν τοΰ γε
νικού έπί τών οδών καί γεφυρών συμβουλίου ώς καί τού συμ
βουλίου τής Έπικρατείας. Έάν τό σχέδιον άπεφασίσθη ύπό 
δημοτικού τίνος συμβουλίου, συνοδεύεται ΰπό τής γνωμοδο
τήσεως τού γενικού συμβουλίου. Ή κοινή έπί τών θεμάτων 
τούτων ώφέλεια άνακηρύττεται, καί ή έκτέλεσις άποφασίζε- 
ται διά νόμου.

3. Τής έγκρίσεως δοθείσης, έάν μέν πρόκειται περί σιδη
ροδρόμου παραχωρουμένου ΰπό τοΰ γενικοΰ συμβουλίου, ό νο
μάρχης μετά γνωμοδότησιν τοϋ αρχιμηχανικού τού νομοϋ, 
ύποβάλλει τά σχέδια έκτελέσεως είς τό γενικόν συμβούλιον, 
τό όποιον άποφαίνεται όριστικώς. Έντός τών δύο όμως επο
μένων τή άποφάνσει ταύτη μηνών ό ύπουργός τών δήμο - 
σίων έργων, έπί τή προτάσει τοϋ νομάρχου, δύναται μετά 
προηγουμένην γνωμοδότησιν τοϋ γενικοΰ έπι τών οδών και 
γεφυρών συμβουλίου, νά προσκαλέση τό γενικόν συμβούλιον 
τοϋ νομοϋ όπως σκεφθή έκ νέου έπί τών εΐρημένων σχεδίων. 
Έάν ή γραμμή έκτείνηται έπί πολλών νομών, καί έάν τά 
γενικά συμβούλια αύτών διαφωνώσι πρός άλληλα, ό ύπουρ- 
γός αποφασίζει περί τοΰ πρακτέου. Έάν πρόκειται περί σιδη
ροδρόμου παραχωρουμένου ύπό δημοτικού συμβουλίου, τά ώς 
άνω εις τό γενικόν τοϋ νομοϋ συμβούλια ανατεθειμένα καθη- 
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κοντά έξασζοΰνται ύπό τοϋ δημοτικού συμβουλίου, ούτινος ή 
άπόφασις ύπόκειται είς τήν έγκρισιν τοϋ νομάρχου. Έάν σι
δηρόδρομός τις τοπικού συμφέροντος μέλλει νά μεταχειρισθή 
τό έδαφος δημοσίας όδοΰ, προηγείται τών σχεδίων τής έκ- 
τελέσεως ή έξέτασις περ'ι ής προνοεϊ τό κατωτέρω 29 άρθρον. 
Έν τή περιπτώσει δέ ταύτη, έφαρμόζονται έπίσης τά άκό- 
λουθα άρθρα 34—38. Τά περί τάς λεπτομέρειας σχέδια τών 
έργων έπικυροϋνται υπό τοΰ νομάρχου, έπι τή γνωμοδοτήσει 
τοϋ αρχιμηχανικού.

4) Τό συμβόλαιον τής παραχωρήσεως τοϋ σιδηροδρόμου 
προσδιορίζει τά διαπόρια δικαιώματα καί τάς τιμάς τής με
ταφοράς, τάς οποίας δ έπιχειρηματίας οφείλει νά διατηρή 
καθ' δλην τήν διάρκειαν τής παραχωρήσεως.

5) Το τιμολόγιον τοΰ σιδηροδρόμου, έντός τών όρίων τοϋ 
άνωτάτου ορού, τοΰ προσδιωρισμένου ύπό τοϋ έγγράφου τών 
υποχρεώσεων, έπικυροϋνται ύπό τοΰ ύπουργοΰ μέν τών δημο
σίων έργων, έν ή περιπτώσει ή ή γραμμή έκτείνεται έπί 
πλειόνων νομών ή τό τιμολόγιον είναι κοινόν είς πολλάς τοι
αύτας, ύπό τοΰ νομάρχου δέ είς τάς λοιπάς περιπτώσεις.

6) ΊΙ ένεργοϋσα τήν παραχώρησιν τοΰ σιδηροδρόμου άρχή 
έχει πάντοτε τό δικαίωμα, α') νά έπιτρέπη είς άλλας σιδη- 
ροδρομικάς γραμμάς, νά διασταυροΰνται μετά τών παραχω- 
ρουμένων γραμμών ή νά συνάπτωνται μετ’ αύτών, β') νά 
παραχωρή εις τάς νέας ταύτας έπιχειρήσεις, έπί πληρωμή 
τών έν τω έγγράφω τών συμφωνιών προσδιωρισμένων οιαπο- 
ρίων τελών, το δικαίωμα νά κυκλοφορώσιν αί άμαζαί των 
έπί τών παραχωρουμένων γραμμών, γ') νά έςαγοράζη τήν πα- 
ραχώρησιν κατά τούς προσδιορισθησομένους έν τώ έγγράφω 
τών συμφωνιών ορούς, θ') νά καταργή ή νά τροποποιή μέρος 
τοΰ διαγράμματος, δταν μετά ειδικήν έρευναν άναγνωρισθή ή 
άνάγκη. Κατά τάς δύο τελευταίας περιπτώσεις, έάν τά δι
καιώματα τοϋ εις δν παρεχωρήθη δ σιδηρόδρομος δέν είναι κε- 
κανονισμένα άπό προηγουμένης συνεννοήσεως ή άπό διαιτη
σίας καθιερωμένης είτε ύπό τοΰ έγγράφου τών ύποχρεώσεων 

εί’τε ύπό μεταγενεστέρας συμφωνίας, ή δυνατόν δφειλομένη 
αύτώ άποζημίωσις έκκαθαρίζεται ύπό ειδικής έπιτροπής βχη- 
ματιζομένης κατά τά έν τώ κατωτέρφ άρθρω 11 οριζόμενα.

7) Τό έγγραφον τών ύποχρεώσεων ορίζει ά) τά δικαιώ
ματα καί τάς ύποχρεώσεις τοΰ είς ον παραχωρεϊται ό σιδηρό
δρομος κατά τήν διάρκειαν τής παραχωρήσεως, β') τά δικαιώ
ματα καί τάς ύποχρεώσεις αύτοϋ κατά τήν λήξιν τής παρα
χωρήσεως καί γ') τάς περιπτώσεις, καθ’ άς ή μή έκτέλεσις 
τών ορών τής παραχωρήσεως δύναται νά έπιφέρη τήν έκ- 
πτωσιν τών λαβόντων αύτήν, ώς καί τά ληφθησόμενα πρός 
αύτόν, άμα κηρυχθή έκπτωτος, μέτρα. ΊΙ έκπτωσις άποφασί
ζεται, είς πάσαν περίπτωσιν, ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών δημοσίων 
έργων, έπιφυλασσομένης προσφυγής είς τό συμβούλων τής Έ 
πικρατείας διά τής όδοΰ τοΰ αμφισβητούμενου διοικητικού.

8) Ούδεμία παραχώρησις δύναται νά έμποδίση τήν έπίτρε- 
ψιν άλλων άνταγωνιζομένων αύτή παραχωρήσεων, έκτός άν 
έν τω έγγράφω αύτής συνωμολογήθη τό έναντίον.

9) Κατά τήν λήξιν τής παραχωρήσεως, ό παραχωρών 
ύποκαθίσταται είς άπαντα τοΰ έ’χοντος αύτήν τά δικαιώματα 
έπί τών σιδηρών όδών, αϊτινες πρέπει νά τφ άποδίδωνται έν 
καλή καταστάσει. Τό έγγραφον τών ύποχρεώσεων κανονίζει 
τά δικαιώματα καί τάς ύποχρεώσεις τοΰ έ’χοντος τήν παρα- 
χώρησιν είς ό,τι άφορα τά λοιπά κινητά ή άκίνητα αντικεί
μενα,τά είς τήν καλλιέργειαν τής σιδηράς όδοΰ χρησιμεύοντα.

10) Πάσα ολική ή μερική εις τρίτον μεταβίβασις τής πα
ραχωρήσεως, ή ενωσις τών παραχωρήσεων ή τών διαχειρή- 
σεων, πάσα άλλαγή τοϋ έ’χοντος τήν παραχώρησιν, ή ύπο- 
κατάστασις τής άμέσου καλλιέργειας τοϋ σιδηροδρόμου διά 
μεταβιβάσεως, ή υψωσις τών τιμολογίων ύπεράνω τοϋ ώρισμέ - 
νου άνωτάτου δρου, δέν δύνανται νά λάβωσι χώραν είμή δυ
νάμει διατάγματος έκδιδομένου μετά προηγουμένην διάσκεψιν 
τοΰ συμβουλίου τής Έπικρατείας έπί συμφώνφ γνωμοδοτήσει 
τοΰ γενικού συμβουλίου τοϋ νομού, έάν πρόκειται περί γραμ
μών παραχωρουμένων ύπό του νομοΰ, ή του δημοτικού συμ
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βουλίου, έάν πρόκειται περ'· γραμμών παραχωρουμένων ύπό 
δήμων. Αί άλλαι τροποποιήσεις δύνανπαι νά ένεργηθώσιν ύπό 
τής άρχής ήτις συνωμολόγησεν τήν παραχώρησι, δηλαδή 
έάν μέν πρόκειται περί γραμμών παραχωρηθεισών ύπό νομών 
ύπό τών γενικών συμβουλίων αύτών (καθ’ ά άναφέρεται έν τώ 
προηγουμένω 2 άρθρω), έάν δέ πρόκειται περί γραμμών πα
ραχωρηΟεισών ύπό δήμων, ύπό τοϋ δημοτικού συμβουλίου αυ
τών υποβαλλόμενης τής άποφάσεως αύτοϋ είς τήν έγκρισιν 
τοϋ νομάρχου. Έν περιπτώσει μεταβιβάσεως τοϋ σιδηροδρό
μου είς τρίτον ή μή έκτέλεσις τών προηγουμένων ορών Επι
φέρει τήν άκύρωσιν προσέτι δέ και τήν έκπτωσιν.

11) Κατά πάσαν έποχήν δύναται ή σιδηρά οδός νά άφαι- 
ρεΟή έκ τής δημοσίας τοϋ νομοΰ ή τοϋ δήμου περιουσίας και 
νά καταταχθή διά νόμου είς τήν περιουσίαν τής έπικρατείας. 
Έν τοιαύτη περιπτώσει, τό Κράτος ύποκαθίσταται είς τά δι
καιώματα καί τάς υποχρεώσεις τοϋ νομοϋ ή τοϋ δήμου, απέ
ναντι τών έπιχειρηματιών ή τών προς ούς έγένετο ή παραχώ· 
ρησις, όπως τα δικαιώματα ή αί υποχρεώσει; αύται έκανο- 
νίσθησαν ήδη ύπό τών νομίμως ύφισταμένων συμφωνιών. Έν 
περιπτωσει έκνικήσεως τοϋ πρός δν έγένετο ή παραχώρησις, 
έάν μέν τάδιζαιώματά του δέν ρυΟμίζωνται άπό προηγουμένης 
συνεννοήσεως ή ύπό ώργανισμένης διαιτησίας, είτε διά τοΰ 
έγγραφου τών υποχρεώσεων εΐτε διά μεταγενεστέρας συμφω
νίας, ή δυνατόν όφειλομένη αύτώ άποζημίωσις έκκαΟαριζε- 
ται ύπό ειδικής έπιτροπής, ένεργούσης κατά τούς ορούς τοΰ 
άπό 29 Μαίου 1845 νόμου, διορίζομένης διά διατάγματος καί 
συγκείμενης ύπό έννέα μελών, έξ ών τρία διορίζονται ύπό 
τοϋ έπί τών δημοσίων έργων ύπουργοΰ, τρία ύπό τοϋ έχοντος 
τήν παραχώρησιν καί τρία ύπό τών ήδη σημειωθέντων εξ 
μελών όμοφωνούντων· έν έλλείψει δέ συνεννοήσεως τούτων, 
έντός μηνός άπό τοΰ διορισμού αύτών, ό πρώτος πρόεδρος καί 
οί λοιποί πρόεδροι τοΰ Έφετείου τών Παρισίων έν συμβουλίφ 
διορίζουσι τά έν λόγω τρία τής έπιτροπής μέλη. Έν περιπτώ- 
σει δε άσυμφωνίας μεταξύ τοΰ Κράτους καί τοΰ νομοΰ, ή τοΰ 

δήμου, αί άποζημιώσεις,αϊτινες δυνατόν νά δφείλωνται ύπό τοϋ 
Κράτους, προσδιορίζονται διά διατάγματος έκδιδομένου έπί τή 
γνωμοδοτήσει τοΰ συμβουλίου τής Έπικρατείας.

12) Οί δημιουργηθέντες ύπό τοΰ νόμου τής 21 Μαίου 1836 
πόροι δύνανται νά διατεΟώσιν έν μέρει, είς τήν δαπάνην τών 
σιδηροδρομικών όδών, ύπό τών δήμων,οΐτινες έξησφάλισαν τήν 
έκτέλεσιν τοΰ έπιχορηγουμένου σιδηροδρομικού συμπλέγματος 
των, καί είς τήν διατήρησιν όλων τών κατατεταγμένων όδών.

13) Κατά τήν ιδρυσιν σιδηροδρόμου τοπικοΰ συμφέροντος, 
δύναται τό Κράτος νά ύποχρεωθή,— έν περιπτώσει άνεπαρκείας 
τοΰ άκαΟαρίστου εισοδήματος πρός κάλυψιν τών έξόδων τής 
καλλιέργειας καί πέντε τοΐς έκατόν (5 τοΐς °/0) έτησίως τοΰ 
δαπανηΟέντος κατά τήν πρώτην ιδρυσιν κεφαλαίου, όπως 
προέβλεψε τό έγγραφον τής παραχωρήσεως, ηύξημένου έκ 
τών τυχόν άνεπαρκειών τών βεβαιωμένων κατά τήν περίοδον 
τήν σημειουμένην έν τώ αύτώ έγγράφω, — νά δώση έπιχορή- 
γησιν διά μέρος τής άνεπαρκείας ταύτης, έπί τώ βρω οτι ίσον 
τούλάχιστον προς τό μέρος τοϋτο θέλει πληρώσει ό νομός ή 
ό δήμος, μετά ή άνευ τής συνδρομής τών Ενδιαφερομένων. 
Ή έπιχορήγησις τοΰ Κράτους θέλει σχηματισθή, ά) έκ πα
γίου ποσοΰ πεντακοσίων (500) φράγκων έπί έκάστου καλ
λιεργημένου σιδηροδρομικού χιλιομέτρου, β') έκ τοΰ τετάρ
του τοΰ άναγκαίου ποσοΰ πρός ΰψωσιν τοϋ Ετήσιου άκαθαρι- 
στου εισοδήματος (άφαιρουμένων τών φόρων) είς τόν άριθμον 
δέκα μέν χιλιάδων (10,000) φράγκων κατά χιλιόμετρον διά 
τάς σιδηροδρομικάς γραμμάς τάς κατεσκευασμένα; όπως δέ- 
χωνται έπί τών ράβδων αύτών τάν αμαξοστοιχίας τών με
γάλων σιδηροδρόμων, όκτώ δέ χιλιάδας (8,000) φράγκων διά 
τάς γραμμάς τάς μή δυναμένας νά δεχθώσι τοιαύτας αμαξο
στοιχίας. Έν ούδεμία περιπτώσει ή έπιχορήγησις τοϋ Κράτους 
δύναται νά άναβιβάση τό άκαθάριστον εισόδημα τοΰ σιδηρο
δρόμου ύπεράνω τών δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10,500) 
φράγκων καί όκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8,500) φράγκων, 
άναλόγως τών άνω περιπτώσεων, ούδε νά παράσχη εις τό κε· 
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φάλαιον τής πρώτης τοΰ σιδηροδρόμου ίδρύσεως πλέον τών 
5 τοϊς Ο)θ έτησίως. Ή συμμετοχή τοΰ Κράτους εις τήν έπι- 
χορήγησιν παύει, οτε τό ένιαύσιον ακαθάριστον εισόδημα φθά- 
ση τά άνωτέρω ώρισμένα όρια.

14) Ή έπιχορήγησις τοΰ Κράτους παρέχεται έντός τών 
δρίων, τά όποϊα καθ’έκαστον έτος κανονίζει δ προϋπολογισμός 
αύτοϋ. Τό ένιαύσιον χρηματικόν βάρος, οπερ πρός έκτέλεσιν 
τοϋ παρόντος νόμου έπιβάλλεται είς τδ δημόσιον Ταμεϊον, δέν 
δύναται έν οποιαδήποτε περιπτώσει, νά ύπερβή τάς τετρακο- 
σίας χιλιάδας (400,000) φράγχων διά τδ σύνολον τών έντός 
τοΰ αύτοϋ νομοΰ κειμένων σιδηροδρομικών γραμμών.

15.) Έν ή περιπτώσει τό ακαθάριστον εισόδημα τής 
γραμμής, δι’ ήν έπληρώθη έπιχορήγησις, καθίσταται ικανόν 
ϊνα καλύψη τάς δαπάνας τής καλλιέργειας και εξ τοϊς έχατόν 
(6 τοϊς */ β) έτησίως τοΰ κεφαλαίου τής πρώτης ίδρύσεως, 
όπως προβλέπεται ύπό τοΰ άνωτέρω 13 άρθρου, τδ ήμισυ τοΰ 
πλεονάσματος τοΰ εισοδήματος διαμοιράζεται μεταξύ τοΰ 
Κράτους, τοΰ νομοΰ, ή τοΰ δήμου, (καθ’ δσον έν τφ νομώ ή 
έν τφ δήμφ ο σιδηρόδρομος) καϊ τών άλλων ένδιαφερομένων, 
κατ'άναλογίαν τών καταβληθέντων ύφ’ έκάστου αύτών, μέχρι 
τελείας άποπληρωμής τών προκαταβολών τούτων άτόκως.

16) Κανονισμός τής δημοσίας διοικήσεως θέλει προσδιορί
σει ά) τάς ύπδ τών έχόντων τήν παραχώρησιν χορηγητέας 
δικαιολογίας πρός βεβαίωσιν τών ένιαυσίων έσόδων και έξό
δων, β') τούς ορούς ύφ' ούς Οά προσδιορισθώσιν είς έκτέλεσιν 
τοΰ παρόντος νόμου τό ποσόν τής έπιχορηγήτεως τής όφει- 
λομένης ύπδ τοΰ Κράτους, τοΰ νομοΰ ή τοϋ δήμου, καί τό 
ποσόν τό άνήκον (δταν ύπάρχη περίπτωσις) είς τδ Κράτος, 
τόν νομόν, τούς δήμους, ή είς τούς ένδιαφερομένους, έπι τί- 
τλω έπιστροφής τών προκαταβολών των άπό τοΰ καθαροΰ 
εισοδήματος τής έπιχειρήσεως.

17) Μονοί οί σιδηρόδρομοι τοπιχοΟ συμφέροντος, οϊτινες 
λαμβάνουσιν ή έλαβον έπιχορήγησιν τοΰ δημοσίου Ταμείου 
δύνανται νά ύποβληθώσιν, απέναντι τοΰ Κράτους εις ύπηρε- 

σίας δωρεάν ή είς ελαττώσεις τής τιμής τών θέσεων.
18) Ούδεμία έκδοσις ομολογιών, διά τάς ύπδ τοΰ παρόν

τος νόμου προβλεπομένας έπιχειρήσεις, δύναται νά λάβη χώ
ραν άνευ έγκρίσεως τοϋ έπϊ τών δημοσίων έργων ύπουργείου, 
μετά γνωμοδότησιν τοϋ ύπουργοΰ τών οικονομικών. Δέν δύ
νανται νά έκδοθώσιν όμολογίαι διά ποσότητα άνωτέραν τοΰ 
μετοχικού κεφαλαίου, ήτις θέλει όρισθή είς τδ ήμισυ τούλά
χιστον τών δαπανών τών κριθησομένων άναγκαίων διά τήν 
πλήρη ϊδρυσιν τοϋ σιδηροδρόμου καϊ τήν ετοιμασίαν αύτοϋ 
πρδς καλλιέργειαν. Τό μετοχικόν κεφάλαιον πρέπει πραγμα
τικώς νά καταβληθή, χωρίς νά ύπολογίζωνται αί άνευ χρη
μάτων πληρωθεϊσαι ή πληρωτέοι μετοχαί. Ούδεμία έκδοσις 
ομολογιών πρέπει νά έγκρίνηται πριν ή τά τέσσαρα πέμπτα 
τοΰ μετοχικού κεφαλαίου καταβληθώσι καϊ χρησιμοποιηθώ- 
σιν είς άγοράν γηπέδων, εις προμήθειας έπιτοπίους ή είς κα
ταθέσεις έπϊ έγγυήσει. Έν τούτοις δύναται νά έπιτραπή είς 
τούς έχοντας τήν παραχώρησιν ή έκδοσις ομολογιών, δταν 
τό ολον τοΰ μετοχικοΰ κεφαλαίου καταβληθή καϊ έάν άπο- 
χρώντως δικαιολογηθή δτι πλέον τοΰ ήμίσεος τοΰ μετοχικοΰ 
τούτου κεφαλαίου διετέθη ώς ήδη έξετέθη. Τδ προϊόν τών 
τοιούτων προεκδόσεων ομολογιών πρέπει νά κατατίθηται εις 
τδ ταμεϊον τών παρακαταθηκών καϊ έγγυήσεων καϊ δέν δύ
ναται νά περιέλθη είς τήν χρήσιν τών έχόντων τήν πα- 
ραχώρησιν άνευ τής ρητής έγκρίσεως τοΰ ύπουργοΰ τών δη
μοσίων έργων. Τά άνωτέρω (έκτος καθ’ δσον άφορα τήν έγ- 
κρισιν τής έκδόσεως) δέν έφαρμόζονται έν ή περιπτώσει ή πα- 
ραχώρησις ένεργεΐται είς έταιρίαν έχουσαν ήδη άλλας σιδη
ροδρομικές παραχωρήσεις ύπδ καλλιέργειαν, έάν ό ύπουργός 
τών δημοσίων έργων άναγνωρίζη ότι τά καθαρά εισοδήματα 
τών σιδηροδρόμων τούτων έπαρκοϋσιν είς έξασφάλισιν τής 
πληρωμής τών ύποχρεώσεων τών προκυψουσών έκ τών έκοο- 
θησομένων ομολογιών.

19) Λεπτομερής λογαριασμός τών άποτελεσμάτων τής 
σιδηροδρομικής έπιχειρήσεως, περιλαμβάνων τάς δαπάνας τής

ΕΤΟΣ 9-ΦΪΑ. 100—10ΤΝ102 1881. li 
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ίδρύσεως χαί τής καλλιέργειας και τά ακαθάριστα εισοδή
ματα αύτής, θέλει ύποβάλλεσθαι κατά τριμηνίαν, πρός δη- 
μοσίευσιν, παρά τώ νομάρχη, τω προέδρω τής νομαρχιακής 
έπιτροπής καί τφ υπουργώ τών δημοσίων έργων. Τό ύπό- 
δειγμα τών χορηγητέων έγγράφων θέλει κανονισθή ύπό τοΰ 
ύπουργοΰ τούτου.

20) Κατά τροποποίησιν τών διατάξεων τοϋ νόμου τής 15 
’Ιουλίου 1845 έπι τής αστυνομίας τών σιδηροδρόμων, δ νο
μάρχης δύναται νά άπαλλάξη τής ύποχρεώσεως τοϋ νά πε- 
ριφράσσηται τό ολον ή μέρος τής γραμμής τοϋ σιδηροδρόμου, 
καθώς χαί νά τίθενται φραγμοί είς τάς διασταυρώσεις τών 
όλίγον συχναζομένων οδών.

21) Ή κατασκευή, ή συντήρησις και αί έπισκευαί τών σι
δηρών οδών μετά τών έξαρτημάτων αύτών, ή συντήρησις 
τοϋ ύλικοΰ και ή ύπηρεσία τής σιδηροδρομικής καλλιέργειας 
ύπόκεινται είς τόν έλεγχον καί τήν έποπτείαν τών νομαρχών 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ ύπουργείου τών δημοσίων έργων. Αί 
δαπάναι τής έξελέγξεως είναι είς βάρος τοΰ έχοντος τήν πα- 
ραχώρησιν καί κανονίζονται ύπό τοΰ έγγραφου τών ύποχρεώ
σεων ή, έν έλλείψει, ύπό τοΰ νομάρχου επί τή γνωμοδοτήσει 
τοΰ γενικοΰ συμβουλίου καί τή έγκρίσει τοΰ έπί τών δημο
σίων έργων ύπουργοΰ.

22) Αί διατάξεις τοΰ προηγουμένου άρθρου 20 έφαρμόζον- 
ται έπίσης καί έπί τών παραχωρήσεων τών βιομηχανικών 
σιδηροδρόμων, τών προωρισμένων ήτοι είς τήν έν τώ τοπικώ 
κύκλω ιδιαιτέρων βιομηχανικών έπιχειρήσεων ύπηρεσίαν.

23) Έπί τή προτάσει τών ένδιαφερομένων γενικών ή δη
μοτικών συμβουλίων καί μετά συγκατάθεσιν τών έχόντων 
τήν παραχώρησιν, ή είς έτησίας δόσεις συμπεφωνημένη 
κατά τόν παρόντα νόμον έπιχορήγησις δύναται διά διατάγ
ματος, έπί τή γνωμοδοτήσει τοϋ συμβουλίου τής Έπικρα
τείας, νά διαταχθή ύπέρ τών σιδηροδρομικών γραμμών τοπι- 
κοΰ συμφέροντος, αιτινες, κηρυχθεΐσαι ήδη ώς κοινής ώφε- 
λείας, δέν έξετελέσθησαν έτι. Αί γραμμαί αύται θέλουν ύπό- 

κεισθαι έντεΰθεν είς δλας τάς υποχρεώσεις τάς πηγαζουσας έκ 
τοϋ παρόντος νόμου· δέν ύπάρχει δέ ανάγκη άνανεώσεως τών 
συνωμολογημένων παραχωρήσεων ή τών έξεταστικών μέ
τρων τών συμπληρωθέντων πρό τής δημοσιεύσεως αύτοΰ, έάν 
όλοι οί τύποι τούς οποίους ούτος διαγράφει έτηρήθησαν έκ 
προοιμίων.

24) "Ολαι αί συμφωνίαι αί σχετικαί πρός τάς παραχωρήσεις 
καί τάς άναμεταβιβάσεις τών σιδηροδρόμων τοπικού συμφέ
ροντος, δπως καί τά προσηρτημένα έγγραφα τών ύποχρεώ
σεων ύπόκεινται είς μόνον ένός φράγκου πάγιον μεταγραφής 
τέλος.

25) Ό νόμος τής 12 Ιουλίου 1865 καταργεϊται.
Β'. — Σιδηρόδρομοι ΐ.τΐ όδΰτ.

26) Δύνανται νά ίδρυθώσιν έπί τών δημοσίων, νομαρχια
κών ή δημοτικών οδών σιδηρόδρομοι μετά έλξεως ί'ππων ή 
δυνάμεων μηχανικών. Οί σιδηρόδρομοι ούτοι δπως καί αί 
συμπληρωτικά! παρεκβάσεις αύτών αί κατασκευαμέναι έκτός 
τοΰ έδάφους τών εΐρημένων οδών καί αί χαρακτηρισμέναε ώς 
παραρτήματα ύπόκεινται είς τάς έπομένας διατάξεις.

27) Ή παραχώρησις δίδεται ύπό τοΰ Κράτους μέν, δταν 
ή γραμμή πρόκειται νά κατασκευασθή έν δλφ ή έν μέρει έπί 
δημοσίας όδοΰ, δύναται δέ νά γείνη πρός τάς ένδιαφερομένας 
πόλεις ή νομούς μετά δικαιώματος άναμεταβιβάσεως· ύπό τοΰ 
γενικοΰ συμβουλίου δέ έν δνόματι τοϋ νομοϋ, όταν ό σιδηρό
δρομος, χωρίς νά έπιληφθή δημοσίας όδοϋ, πρόκειται νά κα
τασκευασθή, έν δλω ή έν μέρει, έπί νομαρχιακής όδοϋ είτε 
έπί όδοΰ μεγάλης συγκοινωνίας ή κοινοΰ συμφέροντος είτε έπί 
έδάφους πολλών δήμων ζέφαρμοζομένων τών άνωτέρω έν άρ
θρω 2 σημειωθέντωχ προκειμένου νά έκτανθή ή γραμμή έπί 
πολλών νομών)· ύπό τοΰ δημοτικού δέ συμβουλίου, δταν ό 
σιδηρόδρομος κατασκευάζεται ολόκληρος έν τή περιφερεία τοΰ 
δήμου καί έπί συνήθους δημοτικής όδοΰ ή έπί άγροτικής όδοΰ.

28) Ό νομός δύναται νά συνομολογήση τήν παραχώρησιν 
πρός τό Κράτος ή πρός τόν δήμον μετά δικαιώματος άναμε- 
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ταβιβάσεως. Έπίσης δέ δύναται νά ένεργήση καί ό δήμος 
απέναντι τοΰ Κράτους ή τοϋ νομοΰ.

29) Ούδεμία παραχώρησις δύναται νά γείνη άνευ προη
γούμενης ειδικής έξετάσεως, ένεργουμένης κατά τους τύπους 
τούς οριζόμενους ύπό κανονισμού τής δημοσίας διοικήσεως· έν 
τή έρεύνη ταύτη Οέλουσιν άκουσΟή αί γνώμαι τών γενικών 
συμβουλίων τοΰ νομοΰ καί τών δημοτικών συμβουλίων τών 
δήμων, τών όποιων τό έδαφος πρόκειται νά διαπεράση ό σι
δηρόδρομος, όταν δέν άνήκη είς αύτά νά άποφασίσωσι τήν 
παραχώρησιν. Ή κοινή ώφέλεια κηρύσσεται και ή έκτελε- 
σις άποφασίζεται διά διατάγματος έν διασζέψει τοΰ συμβου
λίου τής Έπικρατείας, έπί έκθέσει τοΰ ύπουργοΰ τών δημοσίων 
έργων και μετά γνωμοδότησιν τοΰ ύπουργοΰ τών εσωτερικών.

30) Πάσα μεταβολή ή τροποποίησες είς τάς ρήτρας τοΰ 
ύποδείγματος έγγράφου τών υποχρεώσεων, τοϋ εγκεκριμένου 
ύπό τοΰ συμβουλίου τής Έπικρατείας, πρέπει ζαθαρώς νά έκτί- 
θηνται έν ταΐς περί παραχωρήσεως συμβάσεσι, θέλουσιν ύπο- 
βάλλεσθαι είς τό συμβούλιον τής Έπικρατείας ζαί θέλουν 
προσαρτάσθαι είς τό διάταγμα.

31) Όταν διά τήν κατασκευήν σιδηροδρόμου έπί όδών εί
ναι ανάγκη έκποιήσεως, εΐτε πρός πλάτυνσιν δημοτικής όδοΰ 
είτε πρός παρέκβασιν ταύτης προνοουμένην ύπό τοΰ άνωτέρω 
άρθρου 26, ή έκποίησις αυτή δύναται νά ένεργηθή συμφώνως 
πρός τά άρθρα 16 τοΰ νόμου τής 21 Μαίου 1836 ζαί 2 τοΰ 
νόμου τής 8 Ιουνίου 181)4.

32) Τά σχέδια τής έκτελέσεώς έγζρίνονται υπό τοϋ ύπουρ
γοΰ τών δημοσίων έργων, όταν ή παραχώρησις δίδεται ύπό 
τοΰ Κράτους. Τηρούνται δέ αί διατάξεις τοϋ άρθρου 3, όταν ή 
παραχώρησις δίδεται ύπό νομού ή δήμου.

33; Τά διαπόρια δικαιώματα, τά είσπραττόμενα έν τοϊς 
όρίοις τοΰ άνωτάτου ό'ρου τοΰ προσδιορισμένου ύπό τοΰ έγ- 
γράφου τής παραχωρήσεως, έγζρίνονται ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών 
δημοσίων έργων, έν η περιπτώσει ή παραχώρησις ένεργεϊται 
ύπό τοϋ Κράτους, καί παρά τοΰ νομάρχου έν ταΐς λοιπαϊς 
περιπτώσεσιν.

34) Οί έχοντες τήν παραχώρησιν τών έπί όδοΰ σιδηροδρό
μων δέν ύπόκεινται είς τόν φόρον τών παροχών τόν κανονι- 
σθέντα ύπό τοΰ άρθρου 3 τού νόμου τής 21 Μαίου 1836, ώς 
πρός τάς άμαξας ζαί τά ζώα τής έ’λξεως τά άποκλειστιζώς 
έν χρήσει είς τήν καλλιέργειαν τού σιδηροδρόμου. Οί νομοί 
ζαί οί δήμοι δέν δύνανται νά άπαιτήσωσι, παρά τών έχόν- 
των τήν παραχώρησιν, εισφοράν τινα ή δικαίωμα σταθμεΰ- 
σεως, μή κανονιζόμενα ρητώς υπό τοϋ έγγραφου τής παρα
χωρήσεως.

35) Μετά τήν λήξιν τής παραχωρήσεως δύναται ή διοί- 
κησις νά απαίτηση τήν ολικήν ή μερικήν ζατάργησιν τών 
παραχωρηθέντων παρ’ αύτής σιδηροδρόμων καί τήν έπιστρο- 
φήν αύτή τών δημοσίων όδών καί τών παραρτημάτων αύ
τών έν καλή συγκοινωνίας καταστάσει, δαπάναις τοϋ σχόντος 
τήν παραχώρησιν.

36) Έπί κατασκευής σιδηροδρόμων έπί όδών, υπηρετούμε
νων ύπό ατμομηχανών ζαί προωρισμένων συνάμα είς μετα
φοράν έμπορευμάτων ζαί έπιβατών, τό Κράτος δύναται νά 
ύποχρεωθή,—έν περιπτώσει άνεπαρκείας τοΰ ακαθαρίστου ει
σοδήματος είς κάλυψιν τών δαπανών τής καλλιέργειας καί 
πέντε τοΐς έκατόν (5 °|0) ένιαυσίως έπί τοΰ κεφαλαίου τής 
κατασκευής, όπως τούτο προσδιωρίσθη ύπό τοΰ έγγράφου τής 
παραχωρήσεως ζαί όπως έν ανάγκη ηύξήθη ύπό τών ανεπαρ
κειών τοΰ ακαθαρίστου εισοδήματος τών βεβαιωθεισών κατα 
τήν περίοδον τήν σημειουμένην ύπό τοΰ είρημένου έγγράφου 
διά τήν κατασκευήν τοΰ σιδηροδρόμου, — είς έπιχορήγησιν 
έν μέρει, δσον άφορα τήν πληρωμήν τής άνεπαρκείας ταύτης, 
ύπό τόν δρον δτι μέρος τούλάχιστον άνάλογον αύτής θέλει 
πληρόνεσθαι ύπό τοΰ νομοΰ ή τοΰ δήμου, μετά ή άνευ τής 
συνδρομής τών ενδιαφερομένων. Ή έπιχορήγησις τοΰ Κράτους 
καταρτίζεται α') έκ παγίας ποσότητος πεντακοσίων (500) 
φράγκων κατά σιδηροδρομικόν χιλιόμετρον έν ένεργείηι, καί 
β') έζ τοΰ τετάρτου τής άναγκαίας ποσότητος προς υψωσιντοΰ 
άκαθαρίστου ένιαυσίου εισοδήματος (έκπιπτομένων τών φόρων) 
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είς τον άριθμόν τών έξ χιλιάδων (6,000) φράγκων χατά χι- 
λιομετρον. Έν ούδεμία περιπτώσει ή ίπιγορήγησις τοϋ Κρά
τους δύναται νά άναβιβάση τό άκαθάριστον εισόδημα ύπεράνω 
τών έξ χιλιάδων πεντακοσίων (6,500) φράγκων, ούτε νά 
δώση είς τό κεφάλαιον τής πρώτης κατασκευής πλείονα τών 
πέντε τοϊς έκατόν (5 τοϊς °/0) έτησίως. Ή συμμετοχή τοϋ 
Κράτους είς τήν έπιχορήγησιν παύει αύτοδικαίως, όταν τά 
ένιαύσια άχαθάριστα εισοδήματα φθάνωσι τό προειρημένον 
ίριον.

37) Ό νόμος τής 15 ’Ιουλίου 1845 έπϊ τής άστυνομίας 
τών σιδηροδρόμων έφαρμόζεται και έπι τών προκειμένων σιδη
ρών όδών, έκτός τών άρθρων 4—10.

38) Κανονισμός τής δημοσίας διοικήσεως θέλει προσδιορί
σει τά άναγκαϊα μέτρα είς τήν έκτέλεσιν τών προηγουμένων 
διατάξεων χαι όνομαστϊ α-) τούς ειδικούς ορούς πρός τούς 
όποιους πρέπει νά συμμορφωθώσιν οί έπί τοϋ έδάφους τών δη
μοσίων όδών έγκεκρεμένοε σιδηρόδρομοι, τόσον περϊ τήν κατα
σκευήν αυτών όσον χαϊ περϊ τήν κυκλοφορίαν τών αμαξών 
χαϊ τών αμαξοστοιχιών, 6') τάς σχέσεις μεταξύ τής ύπηρε
σίας τών σιδηρών τούτων όδών καϊ τών άλλων ένδιαφερομέ
νων υπηρεσιών.

39. Καϊ έπι τών όδικών σιδηροδρόμων έφαρμόζονται αί 
διατάξεις τών προηγουμένων άρθρων 4, 6 — 12, 14 — 19, 
21 καϊ 24.

Ούτως έχουσι τά νεώτερα τής έν τή Γαλλική Πολιτεία 
προνοίας περί σιδηροδρόμων τ οπικοΰ συμφέροντος. Δύνανται 
νά συνδυασθώσι πρός τήν μεγάλην ώθησιν, τήν οποίαν ό κ. 
Freycinet έδωκεν είς τά δημόσια έργα έν Γαλλία. Πρόκει
ται, ουδεν όλιγωτερον, περϊ 6 δισεκατομμυρίων φράγκων τά 
όποϊα ό δημόσιος θησαυρός άνέλαβε νά δαπανήση είς τήν 
πρακτικήν λειτουργίαν τής εύρυτάτης αύτής έννοιας μέχρι 
τοϋ 1890. Κολοσιαϊον ποσόν (6,000,000,000!), τοϋ όποιου 
τό ήμισυ άνάγεται είς τήν σιδηροδρομίαν τοΰ γενικοΰ συμ

φέροντος, ήτις άπό 24,000 χιλιομέτρων θέλει άναβή είς 42, 
000. Τό έτερον ήμισυ άνάγεται είς τήν ύδατίνην συγκοινω
νίαν, είς τήν βελτίωσιν τών πλευστών ποταμών χαϊ διορύγων 
καϊ είς τήν λιμενικήν.’Εντός τόσον έκτεταμένης προνοίας,υπάρ
χει θέσις καϊ διά τήν εποψιν τής προκειμένης ειδικής σιδηρο- 
δρομίας τοϋ τοπικού συμφέροντος. Αί δημόσιοι έπιχορηγησεις 
αί άνωτέρω έκτεθεϊσαι περϊ τούς σιδηροδρόμους τών τοπικών 
άναγκών, κατά τήν ποικιλίαν αύτών άπό τοΰ νομοϋ και τοΰ 
δήμου μέχρι τής νεωτάτης έπϊ συνήθων όδών σιδηροδρομίας, 
άνήκουσιν είς τήν εποψιν ταύτην.

Τό συμπέρασμα αύτής συμβιβάζεται είς τά Οεμελια τής 
πολιτικής καϊ οικονομικής έπιστήμης, ή δοκιμή δέ έν τόσφ 
μεγάλη άναπτύξει κέκληται νά άσκήση ούσιωδεστάτην έπιρ- 
ροήν έπϊ τών δογμάτων, τά όποϊα, μεταξύ θεωρίας καϊ πρα- 
ξεως,συνδέονται πρός τήν δριστιχήν τής πολιτείας αποστολήν.

Σ. Β.

ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

1870 καί 1880.

Πρόκειται περϊ τών έν τοϊς τελωνείοις πραγματοποιηθη- 
σών δημοσίων εισπράξεων κατά τά έτη 1879 καϊ 1880, αι- 
τινες κατά τά έν ΐσχύϊ νόμιμα διαιρούνται εις έξ κατηγορίας·
1) εισαγωγή, 2) έξαγωγή, 3) διαμετακόμισις, 4) λαθρεμπό
ρια κλπ, 5) έγγειοι φόροι (οί είς τά τελωνεία πληρονόμενοι) 
καϊ 6) δικαιώματα. Κατά τά έν τή Έφημερίδι τής Κυβερ
νήσεως δημοσιευθέντα τελευταϊον έξαγόμενα τοΰ σχετικού 
κλάδου τής δημοσίας ύπηρεσίας, κατά μέν τό έτος 187 9 αι 
τελωνιακαϊ εισπράξεις ύπολογιζοντο είς 19,458,442 δραχμάς, 
κατά δέ τό έτος 1880 άνεβιβάσθησαν είς 19,657,634. Ε
πομένως άπό τοϋ 1879 είς τό 1880 ύπάρχει αϋξησις εισπρά
ξεων κατά 199,192 δρ.
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Ίδου πώς έχουσιν Ιδιαιτέρως τά σχετικά φαινόμενα πρός 
έκάστην τών άνωτέρω έξ κατηγοριών : ά) Εισαγωγή 
13,411,081 τοϋ 1879 και 14,417,780 τώ 1880, β') έξα
γωγή 2,572,855 τω 1879 και 1,619,068 τώ 1880, 
γ') δ ι α μ ε τ α κ ό μ ι σις 172,678 τω 1879 και 1 75,429 
τώ 1880, δ') λαθρεμπόρια κλπ. 62,403 τώ 1779 καί 
70, 546 τώ 1880, ε') έγγειοι φόροι 3,017,618 τφ 
1879 καί 3,176,989 τώ 1880, ς') δικαιώματα 221, 
805 τφ 1879 και 197,819 τφ 1880. Συγκρίνοντες τάς 
διαφοράς καθ’έκάστην τών ανωτέρω κατηγοριών παρατηροϋ- 
μεν Ιδιαιτέρως, δπ άπέναντι τοϋ 1879 τό έτος 1880 παρι- 
στά! έλάττωσιν μέν είς τάς εισπράξεις τής έξαγωγής κατά 
953,787 καί τών δικαιωμάτων κατά 23,985, αύξησιν δέ 
είς τάς εισπράξεις τής έξαγωγής κατά 1,006,699, τής δια- 
μετακομισεως κατά 2,751, τών λαθρεμπορίων κλπ. κατά 8, 
143 καί τών έγγειων φόρων κατά 159,370.

Θέλομεν έν τοϊς έπομένοις αναλύσει τήν καθ’ έκαστον τών 
τελωνείων τής Ελλάδος κίνησιν τών εισπράξεων έν τώ τε- 
λευταιω έτει 1880, σημειοϋντες έν παρενθέσει τήν πρός τό 
έτος 1879 σύγκρισιν αΰτοΰ έπι πλέον ή έλαττον.

1) Άθηνών. Εισαγωγή δραχ. 529,068, διαμετακόμισις 
2,549, λαθρεμπόριον κλπ. 10,409, σύνολον 549,028 (έπί 
πλέον + 9,383).

2) Ζακύνθου. Εισαγωγή 476,428, έξαγωγή 450,966, 
διαμετακόμισις 6,751, λαθρεμπόρων 1502, έγγειοι φόροι 97, 
948, δικαιώματα 9,144, σύνολον 1,042,741 (έπι έλαττον 
— 36,963).

3) Κερκύρας. Εισαγωγή 1,219,034, έξαγωγή 489, 
951, διαμετακόμισις 38,446, λαθρεμπόρων κλ. 4,082, δι
καιώματα 18,426, σύνολον 1,769,943 (—1,024,355).

4) Κεφαλληνίας. Εισαγωγή 506,445, έξαγωγή 502 
984, διαμετακόμισις 3,455, λαθρεμπόρων κλπ. 596, έγγειοι 
φόροι 49,505, δικαιώματα 8,198, σύνολον 1,071,284 (4· 
567).
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5) Π ειρ α ιώς. Εισαγωγή 4,988,592, έξαγωγή 4,192, 
διαμετακόμισις 42,493, λαθρεμπόρων κλπ. 19,081, έγγειοι 
φόροι 25,209, δικαιώματα 41,395, σύνολον 5,120,955 ( + 
1,465,348).

6) Πατρών. Εισαγωγή 2,470,263, έξαγωγή 248, δια
μετακόμισες 6,537, λαθρεμπόρων κλπ. 7,329, έγγειοι φό
ροι 1,444,632, δικαιώματα 27,720, σύνολον 3,956,732 
(+392,610).

7) Σύρου. Εισαγωγή 1,994,623, έξαγωγή 1,567, δια
μετακόμισή 74,610, λαθρεμπόρων κλπ. 10,705, έγγειοι φό
ροι 39,730, δικαιώματα 34,773, σύνολον 2,156,009 (— 
272,724).

8) Θήρας. Εισαγωγή 43,857, λαθρεμπόρων κλπ. 856, 
έγγειοι φόροι 48,846, δικαιώματα 3,360, σύνολον 96,921 
(+356).

Κ αλαμών. Εισαγωγή 540,906, διαμετακόμισις4, λα
θρεμπόρων κλπ. 1,147, έγγειοι φόροι 513,131, δικαιώματα 
7,121, σύνολον 1,062,311 (- 128,684).

10) Λαυρίου. Εισαγωγή 37,470, έξαγωγή 58, διαμε
τακόμισες 12, λαθρεμπόρων κλπ. 305, έγγειοι φόροι 846, δι
καιώματα 10,423, σύνολον 49,1 18 (+ 10,304).

11) Λευκάδος. Εισαγωγή 95,135, έξαγωγή 113,449, 
λαθρεμπόρων κλπ. 110, δικαιώματα 2,118, σύνολον 362, 
926 (- 1 17,852).

12) Ναυπλίου. Εισαγωγή 294,600, διαμετακόμισες 
149, λαθρεμπόρων κλπ. 314, έγγειοι φόροι 66,019, δικαιώ
ματα 1,841, σύνολον 362,926 (— 85,679).

Σπετσώ ν. Εισαγωγή 28,804, διαμετακόμισις 9, λα
θρεμπόρων κλπ. 91, έγγειοι φόροι 494, δικαιώματα 2,220, 
σύνολον 31,619 ( - 6,404).

14) Ά σ τ α κοϋ. Εισαγωγή 6,243, λαθρεμπόρων κλπ· 
32, έγγειοι φόροι 121,675, δικαιώματα 718, σύνολον 128, 
670, (+46,674).

15) Βονίτσης. Εισαγωγή 51,653, έξαγωγή 37, δια
μετακόμισες 20, λαθρεμπόρων κλπ. 2,267, έγγειοι φοροι 29,
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478, δικαιώματα 763, σύνολον 84,420 ( + 3,204).

16) Γαλαξειδίου. Εισαγωγή 65,261, διαμετακόμι
σή 2, λαθρεμπόρων κλπ. 166, έγγειοι φόροι 591, δικαιώ
ματα 3,232, σύνολον 69,253 (-20,646).

17) ΓυΟ ε ί ου. Εισαγωγή 87,694, έξαγωγή 116, έγ
γειοι φόροι 94,715, δικαιώματα 2,193, σύνολον 184,722( — 
13,163).

18) ’Ιθάκης. Εισαγωγή 36,680, έξαγωγή 17,118, 
λαθρεμπόρων κλπ. 308, δικαιώματα 1,656, σύνολον 55,763 
( — 23,936).

19) Κ α τ α κ ώλ ου. Εισαγωγή 193,832, έξαγωγή 170 
διαμετακόμισή 80, λαθρεμπόρων κλπ. 1,297, έγγειοι φόροι 
549,892, δικαιώματα 6,521,σύνολον 751,794 (+104,558).

20) Κ υ θ ή ρ ω ν. Εισαγωγή 10,448, έξαγωγή 6,340, 
λαθρεμπόρων κλπ. 25, έγγειος φόρος 14, δικαιώματα 179, 
σύνολον 17,008 (+ 5,557).

21) Κύμης. Εισαγωγή 44,606, λαθρεμπόρων κλ. 509, 
έγγειοι φόροι 2,085, δικαιώματα 2,985, σύνολον 50,186 
(+ 13).

22) Λαμίας. Εισαγωγή 247,740, διαμετακόμισή 16, 
λαθρεμπόρων κλπ. 2,836, έγγειοι φόροι 32,125, δικαιώματα 
1,474, σύνολον 284,092 (— 66,244).

23) Μέσο λογγίου. Εισαγωγή 187,727, έξαγωγή 16, 
λαθρεμπόρων κλπ. 457, έγγειοι φόροι 53,354, δικαιώματα 
2,199, σύνολον 243,758 (+24,608).

24) Παξών. Εισαγωγή 9,307, έξαγωγή 31,702, δι
καιώματα 349, σύνολον 41,359 ( — 80,785).

25) Τήνου. Εισαγωγή 78,189, λαθρεμπόρων 735, έγ
γειοι φόροι 2,037, δικαιώματα 1,648, σύνολον 82,611 (+ 
16,917).

26) "Γδρ α ς. Εισαγωγή 46,424, διαμετακόμισις 289, 
λαθρεμπόρων κλπ. 4,038, έγγειοι φόροι 35, δικαιώματα 2, 
408, σύνολον 53,195 ( — 2,324).

27) Χαλκίδος. Εισαγωγή 126,840, έξαγωγή 141, 

λαθρεμπόρων κλπ. 1,337, έγγειοι φόροι 4,618, δικαιώματα 
4,470, σύνολον 137,679 (— 1,254).

Έάν συγκρίνωμεν τά διάφορα τελωνεία τής 'Ελλάδος πρός 
άλληλα, παρατηροϋμεν δτι, λόγω όλικοϋ ποσοΰ εισπράξεων, 
σημαντικώτερον είναι τό τοϋ Πειραιώς (5,1 20,965),μετ'αύτό 
δέ τό τών Πατρών (3,956,732), τό τής Σύρου (2,156,009) 
τό τής Κερκύρας (1,769,943), τό τής Κεφαλληνίας (1,07 1, 
184), τό τών Καλαμών (1,062,311), τό τής Ζακύνθου (1, 
042,741)· τά λοιπά εισέπραξαν όλιγώτερον τοϋ έκατομμυ- 
ρίου· μικρότερα δέ πάντων τά τών Κυθήρων (17,008) καϊ 
Σπετσών (31,619)."Οσον άφορα τήν σχέσιν έκάςου τελωνείου 
πρός τάς εξ κατηγορίας τών εισπράξεων, έπϊ μέν τής εισα
γωγής δλα εισέπραξαν, έπι δέ τής έξαγωγής δλα έκτός τοΰ 
’Αθηνών, Θήρας, Καλαμών, Ναυπλίου, Σπετσών, Άστακοΰ, 
Γαλαξειδίου, Κύμης, Λαμίας, Τήνου καϊ "Υδρας- έπϊ δέ τής 
διαμετακομίσεως δλα έκτός τοΰ Θήρας, Λευκάδος, ’.Αστακοΰ, 
Γυθείου, ’Ιθάκης, Κυθήρων, Κύμης, Μεσολογγίου, Παξών, Τή
νου καϊ Χαλκίδος· έπϊ δέ τών λαθρεμπορίων κλπ. ολα έκτός 
τοΰ Παξών καϊ Γυθείου· έπϊ δέ τών έγγειων φόρων δλα έκτός 
τοΰ ’Αθηνών, Κερκύρας, Λευκάδος, ’Ιθάκης καϊ Παξών· έπϊ 
δέ τών δικαιωμάτων δλα έκτός τοϋ ’Αθηνών.

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΐΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

Τό μετοχικόν ταμεΐον τών πολιτικών υπαλλήλων άφορα 
είς μίαν τών ούσιωδεστάτων δημοσίας έννοιας άναγκών, άνή· 
κει δέ εις ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν καϊ είναι έργον ακριβώς 
εταιρικόν. Συστηθέν διά καταστατικού έγγράφου τής 12 Ο
κτωβρίου 1867, έγκριθέντος διά τοΰ άπό 24 ’Οκτωβρίου τοΰ 
αυτοΰ έτους Β. διατάγματος, εκαμεν έναρξιν τών έργασιών 
του άπό τής πρώτης Ίανουαρίου 1868 ώςπρόςτας παρ’ αντω 
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καταθέσεις, άπο δέ τής πρώτης ’Ιανουάριου 1874, ήτοι μετά 
έςαετίαν άπό τής ίδρύσεώς του, ώς πρός τήν άπονομήν περι
θάλψεων.

Ιό ταμεϊον συντηρείται διά μηνιαίων συνεισφορών τών μέ
τοχων, αί δέ περιθάλψεις άπονέμονται ζατά λόγον τοϋ όρου 
τής μηνιαίας συνεισφοράς καί τοϋ χρόνου, χαθ’ δν έξακολου- 
θεϊ ή χατάθεσις αυτής, δπως ρηθήσεται κατωτέρω.

Κατά τό καταστατικόν του τό μετοχικόν ταμεϊον είς τον 
περίβολον αύτοΰ,πλήν τινων έξαιρέσεων,περιέλαβε μόνους τούς 
πολιτικούς ύπαλλήλους, απέκλεισε δέ τούς στρατιωτικούς καί 
ναυτικούς. Διά μεταγενεστέρου δέ καταστατικού, κυρωθέντος 
διά τοΰ άπό 30 Ιουνίου 1877 Β. Διατάγματος καί έκ τών 
πολιτικών υπαλλήλων άπεκλείσθησαν οι είς τήν τάξιν τών 
δημοσίων υπηρετών υπαγόμενοι· έπειδή δέ τά μεταξύ τών 
δημοσίων υπαλλήλων καί δημοσίων ύπηρετών όρια είσί δυσ
διάκριτα έν τή νομοθεσία, άπεκλείσθησαν όνομαστϊ οί είσπρά- 
κτορες τών τελωνείων, οί τελωνειακοί καί δασονομικοί φύλα
κες, οί κλητήρες έν γένει, οί παρά τοϊς ταμείοις είσπράκτορες 
χαί οί κατέχοντες θέσεις πρός ταύτας έξομοιουμένας Άφ’ έτέ
ρου δύνανται νά γείνωσι μέτοχοι τοϋ προκειμένου ταμείου οί 
συμβολαιογράφοι μετά διετή υπηρεσίαν είς τήν θέσιν των, οί 
παρά τής κυβερνήσεως διοριζόμενοι δημοδιδάσκαλοι άμφοτέ- 
ρων τών φύλων, δ διοικητής, οί υποδιοικηταί καί οί ύπάλλη- 
λοι τής ’Εθνικής Τραπέζης οί λαμβάνοντες μισθόν άνω τών 
150 δραχ. κατά μήνα, ή διευθύντρια, ύποδιευθύντρια, ό βοη
θός τοΰ γραφείου, οί διδάσκαλοι άμφοτέρων τών φύλων καί 
αί έπιμελήτριαι τοΰ ’Αρσάκειου παρθεναγωγείου ώς καί τών 
παρά τής Φιλεκπαιδευτικής έταιρίας συντηρουμένων σχολείων, 
οί διευθυνταί καί οί διδάσκαλοι τής Ριζαρείου σχολής καί τών 
Ιερατικών σχολών καί ό γραμματεύς τής έπιτροπής τών σχο
λών τούτων, οί ύπάλληλοι τοΰ γραφείου τοΰ μετοχικού Τα
μείου καί οί υπάλληλοι τής Βουλής οί έχοντες δικαίωμα είς 
σύνταξιν δημοσίαν.

Άφοΰ τό μετοχικόν Ταμεϊον τών υπαλλήλων έδέχθη ώς 

μετόχους του τούς ισοβίους διχαστάς χαί τούς ισοβίους οικο
νομικούς ύπαλλήλους, ώς λόγος τοΰ άποκλεισμοΰ τών στρα
τιωτικών καί ναυτικών δύναται νά θεωρηθή μάλλον ή ΰπαρ- 
ξις ιδιαιτέρων υπέρ αύτών ταμείων, άτινα τυγχάνουσι χαί τής 
υποστηρίξεως τοΰ δημοσίου ταμείου. Ό αποκλεισμός τών 
μικρών ύπαλλήλων ή δημοσίων ύπηρετών λόγον έχει τό 
συμφέρον τής άπομακρύσεως αύτών έκ τής ύπηρεσίας μετά 
τήν άπόκτησιν δικαιώματος περιθάλψεως, ής τό ποσόν ήθε
λεν υπερβαίνει τήν μισθοδοσίαν αύτών.

Αί συνεισφοραί τών μετόχων άδιακρίτως τής θέσεως καί 
τοΰ βαθμού αύτοΰ έν τή δημοσία ύπηρεσία ορίζονται κατά μή
να είς δραχ. 4, ή 6, ή 8, ή 10, ή 12,ή 14,μετά τινων ίτέ- 
ρων συνεισφορών έφάπαξ καταβαλλομένων, ήτοι τοΰ δεκα
πλάσιου ή είκοσαπλασίου τής μηνιαίας καταθέσεως καί δραχ. 
100 ή 150 λόγω γάμου.

Τάς συνεισφοράς ταύτας όφείλουσιν έπί απώλεια παντός δι
καιώματος νά καταθέτωσιν οί μέτοχοι είς τό Ταμεϊον, έφ’ ό
σον διατελοϋσιν έν τή δημοσία ύπηρεσία, απολυόμενοι δ’αύ
τής παύουσι τάς συνεισφοράς των, ό δέ χρόνος τής έκτός ύ
πηρεσίας διαμονής των δέν προσμετράται προς άπόκτησιν 
τοΰ δικαιώματος τής περιθάλψεως ή τής αύξήσεως αύτής.

Οί γενόμενοι μέτοχοι τοΰ Ταμείου, ίσχύοντος τοΰ πρώτου 
καταστατικού, ήτοι μέχρι τέλους τοΰ 1876, λαμβάνουσι μη- 
νιαίαν περίθαλψιν, μετά εξαετή κατάθεσιν τό τετραπλάσιον 
τής μηνιαίας καταθέσεως, μετά οκταετή κατάθεσιν τό εξα
πλάσιου τής μηνιαίας καταθέσεως, μετά δεκαετή κατάθεσιν 
τό όκταπλάσιον τής μηνιαίας καταθέσεως, μετά δωδεκαετή 
καί πλέον κατάθεσιν τό δεκαπλάσιον τής μηνιαίας καταθέσεως, 
μή αύξανομένου τοΰ όρου τούτου, οσον καί άν διαμείνη ό ύ- 
πάλληλος είς τήν ύπηρεσίαν χρόνον, καθ’ δν όμως οφείλει νά 
καταθέτη άνελλειπώς τήν μηνιαίαν συνεισφοράν του.

01 δυνάμει τοΰ νεωτέρου καταστατικού άπό τής ένάρξεως 
τοΰ έτους 1877 γενόμενοι μέτοχοι, λαμβάνουσι μηνιαίαν πε- 
ρίθαλψιν μετά οκταετή ύπηρεσίαν τό τετραπλάσιον τής μή- 
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νιαίας καταθέσεως, μετά δεκαετή υπηρεσίαν το εξαπλάσιαν 
τής μηνιαίας καταθέσεως, μετά δωδεκαετή ύπηρεσίαν τδ 
Οκταπλάσιον τής μηνιαίας καταθέσεως, μετά δεκατετραετή 
και πλέον ύπηρεσίαν τδ δεκαπλάσιον τής μηνιαίας καταθέσεως.

Είς δέ τούς έγγάμους τών μετόχων χορηγείται καί πρόσ- 
θετός περίθαλψις δραχμών 18 κατά μήνα.

Τδ πρδς περίθαλψιν δικαίωμα τών έγγάμων μετόχων με
ταβαίνει είς τάς χήρας καί τά ανήλικα ορφανά τών έν ύπη- 
ρεσία άποβιούντων μετόχων, τών έχόντων κεκτημένον τδ τής 
περιθάλψεως δικαίωμα, ώς καί είς τάς χήρας καί τά ανήλικα 
Ορφανά τών ύπδ περίθαλψιν μετόχων, έάν ό γάμος έτελέσθη 
εξ τούλάχιστον μήνας πρό τής ήμέρας τής άποβιώσεως τοϋ 
μετόχου, ανήκει δέ είς τήν οικογένειαν έξ Γσου είς έκαστον 
τών μελών αύτής.

Τδ δέ πρδς περίθαλψιν κεκτημένον δικαίωμα τών άγαμων 
μεταβαίνει είς τήν χήραν μητέρα ή τήν άνευ άποχαταστά- 
σεως Ορφανών άδελφήν ή άδελφάς τοϋ άποβιώσαντος έν ύπη- 
ρεσίφ ή ύπδ περίθαλψιν μετόχου.

Τό είς τήν χήραν χαί τά Ορφανά ή τήν μητέρα ή τάς ά
δελφάς χορηγούμενον δικαίωμα περιθάλψεως ορίζεται είς τδ 
ήμισυ τής ήν έλάμβανεν ή είχε δικαίωμα νά λαμβάνη δ άπο- 
βιώσας μέτοχος.

Τοιαΰται είσι περίπου αί βάσεις τοΰ μετοχικοΰ Ταμείου τών 
πολιτικών υπαλλήλων, τδ διοικητικόν συμβούλων τοΰ ό
ποιου έδημοσίευσε κατά τδ σύνηθες τήν λογοδοσίαν αΰτοΰ διά 
τδ έτος 1880 μετά τοΰ ισολογισμού τής κατά τήν 31 Δε
κεμβρίου καταστάσεως του.

Κατά τόν ισολογισμόν τοΰτον τά κεφάλαια τοΰ Ταμείου 
άνήλθον τήν 31 Δεκεμβρίου 1880 είς δραχ, 2,959,784 δια- 
χρινόμενα ύπό τάς έπομένας μερίδας· ά) μετοχικόν κεφάλαιον 
άναπαλλοτρίωτον δρ. 1,567464, β') γενικόν άποθεματικόν 
κεφάλαιον 783,074, γ') καταθέσεις έγγάμων 141,863, δ') 
ειδικόν άποθεματικόν κεφάλαιον τών έγγάμων 143,348, έ) 
κεφάλαιον διά περιθάλψεις τοΰ 1881 διαθετέον 288,030, ς') 

δμοιον διά περιθάλψεις έγγάμων τοΰ 1881 διαθετέον 36,006· 
ολον δρ. 2,959,784

Τά κεφάλαια δέ ταϋτα είσι καθ' ολοκληρίαν διατεθειμένα 
είς άγοράς χρεωγράφων τών δανείων τής 'Ελληνικής Κυβερ
νήσεως, απάντων είς χδ άρτιον ύπολογιζομένων, ήτοι τοΰ δα
νείου τών 6 έκατομ.πρός 6 τοϊς °/0 δραχ.33,2ΟΟ,τοΰ τών 26 
έκατομ. (6 τοϊς°/β) 1,505,840,τοΰ τών 10 εκατομ.(6 τοϊς-*/,)  
112,840, τοΰ τών 28 έκατομ. (8 τοϊς °/β) 119,840, τοΰ 
τών 28 έκατομ. (9 τοϊς °/ο) 125,720, τοΰ τών 4 έκατομ. 
(8 τοϊς °/β) 29,400, τοΰ τών 60 έκατομ (6 τοϊς °/β) 1,033, 
200- μετρητά 10,292. Όλον δρ. 2,970,332,έξ ών άφαιρου- 
μένου τοΰ παθητικού 10,548, μένει κεφάλαιον ώς άνωτέρω 
2,959,784.

, Άπό τής συστάσεως τοΰ Ταμείου, ήχοι άπδ τοΰ 1868 μέ
χρι 31 Δεκεμβρίου 1880 αί έκ τόκων τών κεφαλαίων πρόσο
δοι καί τά μετά τήν έξ αυτών πληρωμήν τών έξόδων καί πε
ριθάλψεων ύπόλοιπα έχουσιν ώς έξής.

"Εζη τόκοι Zfoita zrt ρτθά.Ιψεις .τιρισσιν/ιατα,

1868 2,508 3,699 — 1,191
1869 10,478 4,511 + 5,976
1870 10,909 2,797 + 8,112
1871 28,414 10,666 + 17,748
1872 35,572 4,572 + 31,000
1873 42,701 4,545 + 38,156
1874 55,415 4,390 8,064 -4- 42,961
1875 73,459 4,386 24,658 + 44,415
1876 87,043 5,797 39,737 4- 41,509
1877 110,265 5,003 53,372 -4- 51,890
1878 133,567 9,740 77,497 + 46,330
1879 147,861 11,726 127,700 + 8,435
1880 181,544 9,087 201,517 — 39,060

δλον 909,745 80,919 532,545 + 296,281
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Ώς παρατηρεΐται έκ τοΰ άνωτέρω πίνακος, είς δν σημειοΰν- 
ται μόνοι οί τόκοι τών κεφαλαίων, ούχί δέ καί οί ύπό μετό
χων καταβληθέντες κατά τήν αύξησιν τών καταθέσεών των, 
αί κατά τδ 1880 έκ τών κεφαλαίων του πρόσοδοι τοϋ μετο
χικού Ταμείου δέν έπήρκεσαν προς πληρωμήν τών περιθάλ
ψεων, άλλ’ έλήφθησαν πρδς συμπλήρωσιν καί δρ. 39,060 έκ 
χρημάτων ύπδ τών μετόχων καταβληθέντων.

Τά πρδς πληρωμήν περιθάλψεων διαΟετέα άπδ τοϋ 1874, 
δτε ήρξατο ή πληρωμή περιθάλψεων,ποσά,συγκρινόμενα πρδς 
τάς πληρωθείσας τοΐς δικαιούχοις περιθάλψεις, έχουσιν ώς 
έξής: Τώ 1874 ύπήρχον διαθετέαιδραχμαί 33,000 καί έπλη
ρώθησαν είς περιθάλψεις 8,064· τώ δέ 1875 διαθετέαι 128, 
591 (αύξησις σχετικώς πρός τδ 1874 έτος 95,591) καί έ
πληρώθησαν 24, 685 (αύξησις σχετικώς πρδς τδ 1874 έτος 
16,621)· τω 1876 διαθετέαι 158,220 (αύξησις άπέναντι 
τοΰ 1875 έ'τους 29,629) καί έπληρώθησαν είς περιθάλψεις 
39,737 (αύξησις άπέναντι τοΰ 1875 έτους 15,052)· τώ
1877 διαθετέαι 192,385 (αύξησις άπέναντι τοΰ 1876 έτους 
34,165) καί έπληρώθησαν περιθάλψεις 53,37 2 (αύξησις άπέ- 
ναντι τοΰ 1876 έ'τους 13,635)· τω 1878 διαθετέαι 213,627 
(αύξησις άπέναντι τοΰ 1877 έτους 21,242) καί έπ?>ηρώθησαν 
είς περιθάλψεις 77,497 (αύξησις άπέναντι τοΰ 1877 έτους 24, 
125)· τώ 1879 διαθετέαι 234,432 (αύξησις άπέναντι τοΰ
1878 έτους 20,805) καί έπληρώθησαν είς περιθάλψεις 127, 
700 (αύξησις άπέναντι τοϋ 1878 έτους 50,203)· τφ 1880 
250,006 (αύξησις άπέναντι τοΰ 1879 έτους 15,574) καί 
διαθετέαι έπληρώθησαν είς περιθάλψεις 201,517 (αύξησις 
απέναντι τοΰ 1879 έτους 73,81 7).

Έκ τών άνωτέρω άριθμών παρατηρεΐται, οτι τοΰ δια- 
θετέου οιά περιθάλψεις ποσοΰ ή αύξησις εξακολουθεί μειουμέ- 
νη, ένώ ή τών πληρονομένων περιθάλψεων αύξησις άναβαίνει 
καί δή καταπληκτικώς. Έπομένως τδ ζωτικόν διά τδ μετοχι
κόν Ταμεΐον ζήτημα είναι ή έπάρκεια τοϋ διατιθεμένου κε
φαλαίου πρδς πληρωμήν τών περιθάλψεων κατά τούς ορούς 

τοϋ καταστατικού άνευ έκπτώσεως, οπερ δέν ένισχύουσι τά 
άνωτέρω άποτελέσματα.

S. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΛΗ.

Ο καταρτισμός τοΰ δασμολογίου άνήκει είς τήν οικονομι
κήν πολιτικήν, τήν οποίαν εννοεί νά άκολουθήση ή Επικρά
τεια έπι τών διεθνών ορίων της. Τό ταμιευτικόν πνεύμα άπο- 
τελεϊ σήμερον, κατά γενικόν κανόνα, τό κύριον τών τελω- 
νιακών δασμολογίων έλατήριον. Όπως καί άν έχη, κατά 
τήν τελευταίαν τετραετίαν (1877—80) τά έν Έλλάδι πλη- 
ρωνόμενα τώ δημοσίω θησαυρω τέλη εισαγωγής μαρτυ- 
ροϋσι παρά τώ νομοθέτη τάσεις αύξήσεως άξιοπαρατηρήτους. 
Κατά μέν το 1877 διά τοϋ ΧΚ' νόμου τής 21 Ιουνίου προ- 
σετέθηταν 10 τοϊς °/0 έπί τών είς τά τελωνεία είσπραττομέ
νων κατά το ένΐσχύϊ δασμολογίου εισαγωγικών τελών. Κατά 
δέ το 187 8 διά τοϋ Ψ1Γ' νόμου τής 23 Νοεμβρίου προσετέθη 
περιπλέον '/ιο έπ’ αύτών δια τήν οδοποιίαν. Κατάδέ τδ 1880 
διά τοΰ ΩΚΑ.' νόμου τά ίσχύοντα εισαγωγικά τέλη, συμπε
ριλαμβανομένων καί τών δια τών δύο είρημένων νόμων προσ- 
τεθέντων, ώρίσΟη νά πληοώνωνται είς δραχμάς νέας· επειδή 
δέ αύται είναι ώς 112: 100 τής παλαιάς, πρόκειται περί 
νέας αύξήσεως τών εισαγωγικών τελών κατά 12 τοϊς °/0.

Κατά τόν τελευταίον νόμον, έκ τοΰ ποσοΰ τών είσπρατ
τομένων εισαγωγικών τελών, θέλουσιν άποδίδοσθαι είς τό 
Ταμεΐον τής οδοποιίας 11 τοϊς °;0. Πλήν δέ τούτου, κατά τό 
τέλος έκάστου έτους, έκ τών αύτών εισπράξεων Οέλουσιν άπο- 
δίδοσθαι είς τδ Ταμεΐον τής οδοποιίας καί δραχμαί 45,000.

"Οταν είσάγηται είς τήν Βουλήν ύπό τοΰ έπί τών Οικονο
μικών ύπουργοΰ σχέδιον νόμου περί μεταρρυθμίσεως του τε- 
λωνιακοϋ δασμολογίου, τά ούτω προτεινόμενα νέαήηύξημένα 
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τέλη.οφείλονται και είσπράττονται εύθύς άπο τής ήμέρας τής 
εισαγωγής τοϋ νομοσχεδίου, άν και έφ' οσον τοΰτο ορίζεται 
έν αύτώ. Άλλ’ άν χαταψηφισθώσι τά τέλη ύπό τής Βουλής, 
ή άν δέν ψηφισθώσιν όριστικώς ύπ- αύτής έντός τής Συνόδου, 
καθ’ ήν είσήχθη τό νομοσχέδιου, έπιστρέφονται τοΐς δικαιού- 
χοις τά δυνάμει αύτοΰ εΐσπραχθέντα.

Ώς πρός δέ τά άποταμιευτικά δικαιώματα, ύπολογίζονται 
ταΰτα έπι τή βάσει τοϋ εισαγωγικού τέλους τοΰ άναλόγου 
πρός τήν άξίαν τών υπό διαμετακόμισιν έμπορευμάτων, κανο
νίζονται οέ διά Β. Διαταγμάτων τή προτάσει τοΰ Υπουρ
γικού Συμβουλίου.

Π.

ΕΛΑΤΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ.

Έλάττωσις τοϋ χρυσοϋ ! 'Ιδού φωνή άπαισία δι’ έκεινους, 
οΐτινες είς τόν χρυσόν πιστεύουσιν. Καί όμως ή ύπόθεσις δέν 
είναι άδύνατος. ’Ανεξαρτήτως δέ τών προσωπικών παρά τοϊς 
χρυσοφίλοις λόγων, τοιαϋτα φαινόμενα πολλάκις διήλθον έκ 
τής μακράς τοΰ άνθρωπίνου γένους ζωής.

Λαμβανομένων ύπ’ δψιν άμφοτέρων τών πολυτίμων με
τάλλων τοΰ χρυσοϋ και τοΰ άργύρου, άγόμεθα εις τά επόμενα 
πορίσματα, κατόπιν τών ειδικών μελετών άφ’ ένας τοΰ 
Soelbeer, και άφ’ έτέρου τής διευθύνσεως τοϋ Νομισματο
κοπείου τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής. Κατά τόν 
πρώτον ή ένιαύσιος παγκόσμιος παραγωγή τοϋ χρυσοϋ και 
τοϋ άργύρου άπό τοϋ έτους 1494 μέχρι τοϋ 1520 άνέβαινεν 
είς 32 έκατομμύρια νέων δραχμών, άπό τοΰ έτους 1581 μέ
χρι τοΰ 1600 είς 120 έκατομμύρια, μέχρι τοΰ 1720 έκλινε 
μάλλον είς έλάττωσιν, μέχρι τοΰ 1740 άνέβη είς 163 έκα
τομμύρια, μέχρι τοΰ 1760 έφθασεν είς 205 έκατομμύρια μέχρι 
τοΰ 1801 είς μείζονα αύξησιν, μέχρι τοϋ 1810 άνιβη είς 
265 έκατομμύρια, κατόπιν έ’τεινεν είς έλάττωσιν, άπό τοΰ 

1821 μέχρι τοΰ 1830 έλογίζετο είς 153 έκατομμύρια, άπό 
τοΰ 1841 μέχρι τοϋ 1850 άνέβη είς 366 έκατομμύρια. 
Μέχρι τών μέσων τοΰ παρόντος αΐώνος δυνατόν είπεΐν, οτι ή 
αύξησις τών πολυτίμων μετάλλων έχει τι κανονικόν· άπό τοΰ 
1850 όμως ή αύξησις αύτη ακριβώς ένεργεΐται μεθ’ δρμής 
πυρετώδους. Μέχρι τοΰ 1855 άναβαίνει είς 888 έκατομμύ- 
ρια, μέχρι τοϋ 1861 είς 922 εκατομμύρια, και τείνει μέν είς 
μικράν τινα υφεσιν μέχρι τοΰ 1865 ότε καταβαίνει είς 893 
έκατομμύρια, άλλά κατόπιν, υπερβαίνει τά προηγούμενα δρια, 
διότι λογίζεται είς 97 5 έκατομμύρια μέχρι τοΰ 1870 καί είς 
1030 μέχρι τοΰ 1875. Κατά δέ τάς μελετάς τής διευθύν- 
σεως τοΰ Νομισματοκοπείου τών Ηνωμένων Πολιτειών, ή 
παγκόσμιος ένιαύσια παραγωγή τοΰ χρυσοϋ καί τοϋ άργύρου 
έλογίζετο εις 930 έκατομμύρια νέων δραχμών τώ 1877, είς 
1035 έκατομμύρια τώ 1878, και είς 935 έκατομμύρια τώ 
187 9, ήτοι κατά μέσον δρον καθ' έκαστον τών τριών τούτων 
έτών έλογίζετο είς 966 έκατομμύρια. Συγκρινομένη ή περίο
δος 1877—79 πρός τήν προηγουμένην 1870 -75, παριστδ 
ένιαυσίαν έλάττωσιν 72 έκατομμυρίων.

’Αλλ’ ένδιαφέρει είς τήν ήμετέραν μελέτην ή έν τω 8λφ 
τών πολυτίμων μετάλλων παραγωγή σχέσις τής τοΰ χρυσοϋ 
ιδιαιτέρως. Έπομένως άπό τών αύτών μελετών πληροφορού- 
μεθα, δτι ή παγκόσμιος κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταε
τίαν (1831—7 9) ένιαύσια παραγωγή τοΰ χρυσοϋ, τείνόυσα 
εις αύξησιν άπό τοΰ 1831 μέχρι τοΰ 1860, άπό τοΰ 1860 
μέχρι τοΰ 1879 τείνει είς έλάττωσιν. Ιδού πώς έχουσι τά 
καθ’έκαστον έτος σχετικά φαινόμενα: Άπό μέν τοΰ 1831 — 
40 άνέβαινεν είς 20,289 χιλιόγραμμα, μέχρι τοΰ 1850 
54,759, μέχρι τοΰ 1855 είς 197,515, μέχρι τοΰ 1860 
206,058. Άπό δέ τοϋ 1861 μέχρι τοϋ 1865 ήρχισε νά
ταβαίνη είς 198,207 χιλιόγραμμα, μέχρι τοΰ 1870 είς 
191,900, μέχρι τοϋ 1875 εις 170,675, κατά τό 1877 
ΰπελογιζετο είς 171,453, κατά τό 1878 είς 179,102 καί 
κατά τό 1879 είς 158,539. Πρόκειται λοιπόν περ'ι έλαττώ-

είς 
είς 
κα-
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σεως τής ένιαυσίας τοΰ χρυσοϋ παραγωγής, έν διαστήματι 
εικοσαετίας, άπό 206,058 χιλιόγραμμων τφ 1860 εις 
158,539 τω 1879, ήτοι έν τή γλώσση τοϋ νομίσματος άπό 
700 έκατομμυρίων νέων δραχμών κατά τό 1860 εις 530 
έκατομμύρια τώ 1879.

Δέν είναι βεβαίως μικράς σημασίας τοιαύτη τής κατα
στατικής άποκάλυψις. Ένιαυσία έλάττωσις τής τοϋ χρυσοϋ 
παραγωγής κατά 47 */»  χιλιάδας χιλιόγραμμων ή δπερ 
ταύτον κατά 170 έκατομμύρια νέων δραχμών, είναι άξία νά 
έλκύση τήν γενικήν προσοχήν. Πρόκειται ούδέν όλιγώτερον ή 
περ'ι τών κατ' έξοχήν νομισματικών οργάνων τής κοινωνικής 
συναλλαγής. Όπως ή πληθώρα αύτοϋ ουτω και ή έλλειψις 
του μαρτυρεϊται έν τή ιστορία τών τιμών ύπό σειράς μεγά
λων οικονομικών έπαναστάσεων.

Πρό τής θεωρίας όμως τών συνεπειών, πρέπει τις νά έκτι- 
μήση, άν τό φαινόμενον τής τοιαύτης έλαττώσεως τής τοϋ 
χρυσοϋ παραγωγής είναι σταθερόν ή προσωρινόν. Κατά δια
φόρους έποχάς παρετηρήθη είδος κυματώσεως έν τή παρα
γωγή ταύτη καθώς καί έν πάσαις ταΐς λοιπαϊς, χωρίς διά 
τοϋτο νά ίπισθοόρομήση ή προς τά πρόσω οικονομική τών 
έθνών άνάπτυξις. Πάντοτε εύρίσκουσιν οί άνθρωποι άντιζύγιον 
τών άνακινουσών αύτούς περιστάσεων. ’Έπειτα καί ή παρα
γωγική δύναμις τών μή έξαντληθέντων καί παρθενικών έτι 
χρυσειων δέν έδωκε τόν τελευταϊόν αύτής λόγον. Πρός τού
τοι; καί τά υπάρχοντα εις χεϊρας τής ένεστώσηςγενεάς πο^Ι 
πολ.υτίμων μετάλλων δέν πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς μικράν 
άσκοϋντα έπί τοΰ ολου έπιρροήν. Είς έβδομήκοντα πέντε πε
ρίπου δισεκατομμύρια νέων δραχμών αναβιβάζονται κατά 
προσέγγισιν τά άπό τοϋ 1500 μέχρι σήμερον είσαχθέντα 
έν τή κοινωνία ποσά χρυσοϋ καί άργύρου, είς τα όποια πρέπει 
νά προστεθώσι καί τά έκ τοϋ άρχαιοτέρου πολιτισμού πάντως 
διασωθέντα. Διότι δέν υπάρχει άμφιβολία, ότι είς τάς διαδο- 
χικάς νομισματοποιήσεις δύναται τις να εύρη χρυσόν διελ- 
Οόντα έκ τών βαλαντίων τών παλαιοτέρων 'Ελλήνων καί 

’Ρωμαίων χρηματιστών. 'Οπωσδήποτε κατά τούς πιθανωτέ- 
ρους υπολογισμούς, άφαιρουμένων τών έκ τριβής καί άλλων 
φθορών ή απωλειών έξαφανισθεισών ποσοτήτων, έν τή καθ’ 
ήμδς έποχή άναβιβάζεται ή κυκλοφορούσα νομισματική τοΰ 
χρυσοϋ ποσότης εις 25 μέχρι 30 δισεκατομμυρίων, δηλαδή 
είς ποσότητα κολοσσιαίαν, έπί τής όποιας ή ένιαυσία τών 
πολυτίμων μετάλλων παραγωγή ευρίσκει άναγκαίως πολ
λούς ορούς τροποποιοΰντας τήν έπιρροήν της. Άφινομεν τήν 
όσημέραι προαγομένην πιστωτικήν οικονομίαν, ήτις άδιακό- 
πως καταλαμβάνει μείζονα έκτασιν έν τή παγκοσμίφ συναλ
λαγή μέχρι τού ένδεικτικωτάτου σημείου, οτι έν πολλοϊς κέν- 
τροις αύτής τό νόμισμα δέν θεωρείται πλέον είμή ώς συμ
πληρωτικόν τώυ κυκλοφορουσών πιστωτικών άξιών.

ΠΕΡΙ ΔΙΟΔΙΩΝ

Ή συντήρησες τών όδών ανήκει οσον και ή κατασκευή 
των εις τήν γενικήν έννοιαν τών άπαραιτητων τω πολιτι
σμοί ορών τής συγκοινωνίας. ’Άνευ όδών μηδεμια ή άτελε- 
στάτη συγκοινωνία, καί άνευ συγκοινωνίας βαρβαρότης καί 
όπισθοδρόμησις. Πρός συντήρησιν τών έθνικών, έπαρχιακών και 
δημοτικών οδών, άμα μετά τήν κατασκευήν των, έπιτρέπεται 
κατά τό άρθρον 27 τοϋ άπό 16 Δεκεμβρίου 1867 νόμου εις 
τήν ’Εκτελεστικήν ’Εξουσίαν,ινα διά διατάγματος της έπιβάλ- 
λη έπ’αύτών (τή γνωμοδοτήσει τοϋ αρμοδίου έπαρχιακοϋ συμ
βουλίου, άν πρόκειται περί επαρχιακής όδοΰ καί τοϋ δημοτικού 
συμβουλίου άν περί δημοτικής) διόδια, τά οποία δέν δύνανται 
κατα στάδιον (1000 μέτρα) νά ύπερβώσι τά έπόμενα όρια:

ά) Δι’ έκαστον ίππον ή ήμίονον, μετά ή άνευ φορτίου,μετά 
ή άνευ ίππέως, μέχρις 1 λεπτοϋ, β') δι’ έκαστον όνον, ωσαύ
τως,μέχρις *1,  λεπτού, γ') δι’ έκαστον βοΰν πρός έμπορίαν ή 
κρεουργίαν μέχρις 1 λεπτού, ο') δι έκαστον πρός έμπορίαν ή 
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χρεουργίαν πρόξατον, α'.γα, χοίρον καί λοιπά μικρά ζώα τό 
εν Η·ΕΧ?ιί /4 λεπτοΰ, ε.) δι έκαστον δίτροχον ή τετράτροχοι*  
£χημα συρόμενου ύφ’ ένός ίππου ή ήμιόνου μέχρις 1 */,  λε
πτοΰ, ς ) ώσαύτως, συρόμενου υπό δύο ίππων μέχρι 2 λε
πτών, ζ') δΓ έκαστον περιπλέον ίππον έζβυγμένον εις τά εί- 
ρημένα όχήματα μέχρις λεπτοΰ, ή) δι’ έκάστην φορτηγόν 
δίτροχον άμαξαν συρομένην ύφ’ ένός ίππου ή ήμιόνου, ή δύο 
βοών, έάν μέν ή άμαξα ή κενή, μέχρις 1 λεπτοΰ, έάν δέ έχη 
φορτίον, μέχρις 1 '/, λεπτοΰ, θ') δι’ έκάστην τοιαύτην τετρά- 
τροχον άμαςαν συρομένην υπό δύο ίππων ή ήμιόνων, ή τεσ
σάρων βοών, έάν μέν η κενή, μέχρις 1 καί ’/4 λεπτοΰ, έάν δέ 

φορτίον, μέχρι 2 */,  λεπτών, ι’) δι" έκαστον περιπλέον 
ίππον ή ήμίονον ή ζεύγος βοών, κενής μέν άμάξης, μέχρις 
*/♦ λεπτοΰ, μετά φορτίου δέ, μέχρις λεπτοΰ, ιά) δι’ έκα
στον ονον έζευγμένον εις άμαξαν μέχρι »/4 λεπτοΰ. Τετράτρο
χο; άμαξα, συρόμενη ύφ’ ένός ίππου, ή ήμιόνου, ή δύο βοών, 
έξομοιοϋται πρός δίτροχον.

Τής άνωτέρω φορολογίας άπαλλάσσονται έν τώ νόμω έν- 
τελώς τά κτήνη και αί άμαξαι τοΰ δημοσίου, τής ταχυδρο- 
μιχής καί τηλεγραφικής ύπηρεσίας, τής χωροφυλακής, τοΰ 
ίππικοΰ καί τών ζευγιτών, πρός δέ καί τών έν ένεργεια αξιω
ματικών τοΰ στρατοΰ καί τή; έθνοφυλακής, όταν διέρχωνται 
τάς όδους χάριν υπηρεσίας. Ή άπαλλαγή τών πρός καλλιέρ
γειαν διαβαινοντων κτηνών καί αμαξών άνήκει είς τήν προ
στασίαν τής γεωργίας, θεωροΰμεν δέ τήν κατα τό ημισυ α
παλλαγήν τών αυτών αντικειμένων, άμα πρόκειται περί δια- 
βασεως χαριν^συγκομιδής προϊόντων, ώς περιορισμόν τής γε
νικής ιδέας αδικαιολόγητον. Άφ’ έτέρου τί να είπη τις διά 
τά κτήνη τής Αυλής ; Ή έξαίρεσις αύτών άπό πασης διο
δίων πληρωμής είναι αναχρονισμός αδικαιολόγητος.

Τα διόδια εισπράττονται διά τριετοΰς ένοικιάσεως καί έν 
άπολύτω άνάγκη άπ’ εύθείας, πρός όφελος μέν τοΰ ταμείου 
τής έθνικής οδοποιίας, προκειμένου περί διοδίων έπιβαλλομέ- 
νων έπί έθν1Χών καί έπαρχιακών όδών, προκειμένου δέ περί 

δημοτικών πρός όφελος τών σχετικών δήμων, υποχρεών νά 
δαπανήσωσι τό έξ αύτοϋ προερχόμενον ποσόν άποκλειστιχώς 
είς τά άπλά ε“ργα τής συντηρήσεως αυτών.

Έπί τής έφαρμογής τοΰ προκειμένου νόμου έχομεν ύπ’ δψιν 
όχτώ Β. διατάγματα περϊ έπιβολής διοδίων, δημοσιευθέντα 
διά τής έφημερίδος τής Κυβερνήσεως τοΰ 1881, ά) τό άπό 
4 Δεκεμβρίου 1880 διά τήν άπό Τριπόλεως εις Μύλους (Ναυ
πλίου) έθνικήν οδόν 55 σταδίων, β') τό άπό 14 Ίανουαρίου 
1881 διά τήν άπ’Άθηνών είς Κηφισσίαν έθνικήν οδόν 15 
σταδίων, γ') τό υπό τήν αύτήν χρονολογίαν διά τήν άπό 
Ξηροχωρίου εις Ώρεους έθνικήν οδόν 5 σταδίων, δ') τό υπό 
τήν αύτήν χρονολογίαν διά τήν άπ Αθηνών είς Μέγαρα 
έθνικήν οδόν 40 σταδίων, έ) τό ύπό τήν αύτήν χρονολογίαν 
διά τήν άπό Λαμίαν είς Στυλίδα έθνικήν οδόν 16 σταδίων, 
r') τό άπό 5 Φεβρουάριου 1881 διά τήν άπό Χαλκίδος είς 
ψαχνά έθνικήν οδόν 14 σταδίων, ζ') τό ύπό τήν αύτήν χρο
νολογίαν διά τήν άπό Αίτωλικοΰ είς Άγρίνιον έθνικήν, όδόν 
30 σταδίων, καϊ ή) τό άπό 16 Φεβρουάριου 1881 διά τήν 
άπό Λεβαδείας είς Κηφισσόν ποταμόν καϊ Άταλάντην έθνι
κήν όδόν 25 σταδίων. Θέλομεν δέ, ανεξαρτήτως τών λοιπών 
σκέψεων, συγκρίνει τάς έν τοϊς διατάγμασι τούτοις γενομε- 
νας διατιμήσεις μεταξύ τών διαφόρων όδών έπϊ μόνον των 
πρός κρεουργίαν διαβαινοντων βοών καϊ προβάτων καϊ αιγών, 
τά όποϊα άποτελοϋσι τό κύριον τής κρεατίνης τοΰ ήμετέρου 

πληθυσμού τροφής.
Κατά τόν νόμον ό άνώτερος τών διοδίων όρος έπϊ μέν των 

βοών είναι 1 λεπτόν, έπϊ δέ τών προβάτων καϊ τών αιγών 
Ί4 λεπτοΰ κατά στάδιον. 'Επομένως έάν τά είρημένα οιατάγ- 
ματα έλάμβανον ώς βάσιν τόν άνώτατον δρον, κατά μέν τήν 
όδόν ά) Τριπόλεως—Μύλων, τό διόδιον έδει νά όρισθή είς 55 
λεπτά έπϊ έκάστου βοός καϊ 13 έπϊ έκάστου προβάτου ή αί- 
γός, κατά δέ τήν όδόν β') ’Αθηνών — Κηφισσίας είς 15 λε
πτά έπϊ έκάστου βοός καϊ 3 έφ’ έκάστου προβάτου ή αίγός, 
κατά δέ τήν όδόν γ') Ξηροχωρίου — Ώρεών είς 5 λεπτά 
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έφ έκαστου βοος καί 1 έφ’ έκάστου προβάτου ή αίγός, χατά 
δέ τήν όδόν δ') ’Αθηνών —Μεγάρων είς 40 λεπτά έφ’ έχάστου 
βοός χαί 10 έφ’ έκάστου προβάτου ή αίγός, χατα δέ τήν 
δδόν έ) Λαμίας — Στυλίδος είς I 6 λεπτά έφ’ έχάστου βοός 
χαί 4 έφ’ έχάστου προβάτου ή αίγός, χατά δέ τήν όδόν ς') 
Χαλκίδος Ί αχνών εις 14 λεπτά έφ" έκάστου βοός χαι 3 
έφ’ έκάστου προβάτου ή αίγός, χατά δέ τήν οδόν ζ') Αιτω- 
λικοΰ — ’Αγρίνιου είς 30 λεπτά έφ’ έκάστου βοός χαι 7 λε
πτά έφ έχάστου προβάτου ή αίγός, κατά δέ τήν οδόν ή) 
Λεβαδείας — ’Αταλάντης είς 25 λεπτά έφ έκάστου βοός χαί 
6 λεπτά έφ έκαστου προβάτου ή αίγός. Έν τούτοις τα δια
τάγματα έκανόνισαν τά πληρωτέα διόδια ώς έξής· έπί μέν 
τοϋ βοός 30 λεπτά κατά τήν ά όδόν, 10 λεπτά κατά τήν β', 
8 λεπτά κατά τήν γ', 15 λεπτά χατά τήν δ', 5 λεπτά χατά 
τήν έ, 10 λεπτά κατα τήν ς', 25 λεπτά χατά τήν ζ', καί 
20 λεπτά κατά την η· έπιδέ τοϋ προβάτου ή τής αίγός 0 
λεπτά κατά τήν ά οδόν, 2 λεπτά χατά τήν β', 2 λεπτά κατά 
τήν γ', 3 λεπτά χατά τήν δ', 1 λεπτόν κατά τήν έ, 3 λεπτά 
χατά τήν ς', 5 λεπτά κατά τήν ζ', καί 5 λεπτά κατά τήν ή.

Αρνεΐ ηΟη νά άντιμετωπίσωσιν οι αριθμοί τών άνωτάτων 
διά πασαν οδόν ορών τών διοδίων πρός τούς άριθμούς τών έ- 
πιβληθεντων, ινα χριθή ή ίσότης τοϋ κυβερνητικού μέτρου· 
ά) οδός, βόες 55: 30, πρόβατα ή αίγες 13: G· β') όδός, 
βόες 15: 10, πρόβατα ή αίγες 3: 2· γ') οδός, βόες, 5 : 8, 
πρόβατα ή αίγες 1 : 2, δ') όδός, βόες 40: 15, πρόβατα ή 
αίγες 10: 3· έ) όδός, βόες 16: 5, πρόβατα 4: 1*  cf) όδός, 
βόες 14 : 10, πρόβατα ή αίγες 3 : 3· ζ') όδός, βόες 30 : 25, 
πρόβατα ή αίγες 7 : 5*  ή) όδός, βόες 25 : 20, πρόβατα ή 
αίγες 6 : 5.

Αίσθησιν έν πρώτοις προξενεί ή ύπό τής ’Εκτελεστικής Έ
ξουσίας άνενδύαστος παραβιασις τοϋ νόμου έν τή τρίτη όδψ. 
’Ακολούθως έρχεται ή δυσαναλογία τής κλίμακάς, διότι ένώ 
δια τήν πρώτην όδόν περιορίζεται τό πληρονόμενον διόδιο/ 
είς τό ήμισυ σχεδόν τοϋ άνωτάτου ορού, έπι τής δευτέρας 

όδοϋ άναβαίνει είς τά δύο τρίτα, έπι τής τετάρτης Χαί πέμ
πτης καταβαίνει είς το τρίτον περίπου, έπί δέ τών λοιπών α
κολουθεί πλησιέστερον τόν άνώτατον όρον.

Βεβαίως έχει έν τή άνίσω ταύτη κλίμακι έπιρροήν ή βά- 
σις ή σχετική πρός τήν έπι τών όδών κίνησιν τών περί ών 
πρόκειται κτηνών. ’Αλλ’ δταν παρατηρήση τις, ότι αί πρός 
τό μέγα καταναλωτικόν κέντρον (Άθήναι) άγουσαι οδοί 
έπιβαρύνονται πλειότερον, τότε προκύπτει είς τό μέσον ζή
τημα τό οποίον καί ή οικονομική καί ή πολίτικη πρέπει 
νά μελετήσωσι βαθέως. ’Οπου πολλοί συντρέχουσιν εις την 
κατανάλωσιν, μικρότερα πολλάκις έπ’ αύτής βάρη χρηματο- 
λογικά έκπληροϋσι ριζικώτερον τόν κινούντο τήν πολιτείαν 
σκοπόν. Και δέν δυνάμεθα νά κρύψωμεν την απορίαν ημών 
έπί μέτροις, άτινα άπολήγουσιν, έν άρνήσει τών δεδοκιμασμέ- 
νων τής έπιστήμης άρχών, είς τήν ύπερτίμησιν τών πρώτων 
τής ύπάρξεως έφοδίων, οΐα είναι τά ύπό έξέτασιν άντικείμενα, 
πληθυσμού όσημέραι συμπυκνουμένου και ύπό παντοιων 
άναγκών πιεζομένου.

ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΙ.

Ή κατάστασις τής έπιστρατεύσεως είναι κατάστασις με
ταξύ ειρήνης και πολέμου, άποτελει τήν ένεργόν, ούτως εί 
πεΐν, ένοπλον ειρήνην, τής οποίας τά βάρη δύνανται νά μελε 
τηθώσιν ύπό διαφόρους όψεις, έξ ων ή σχετική προς τάς είσ 
φοράς κανονίζεται έν Έλλάδι ύπο τοϋ νομού Χ<·Γ τής 22 
Ιανουάριου 1878, τεθέντος είς ένεργειαν διά τοΰ νόμου ΩΙιΙΙ' 
τής 31 Ιανουάριου 1881. ’Ιδού πώς έ’χουσι τά περί τών είσ 
φορών παρ’ ήμϊν ίσχύοντα, έφ’ οσον χρόνον ό στρατός διατελεϊ 
έν έπ-.στρατεύσει:

Αί στρατιωτικοί καί ναυτικοί άρχαι δύνανται πρός συμ- 
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πλήρωσιν τών άναγκαιούντων αύτοΐς νά έπιτάξωσιν εις τούς 
κατοίκους εισφοράς, άφορώσας εις τήν κατάλυσιν, τήν τρο
φήν, τήν μεταφοράν χαΐ τήν έργασίαν.

Έκαστος ύποχοεοϋται νά είσφέρη μόνον έχ τών ειδών ά 
χεχτηται, χωρίς όμως νά στερηθή τών πρός ζωάρχειαν άπαι- 
τουμένων. Δέν ύποχεινται είς εισφοράν ή έπϊ οχτώ τούλάχι
στον ήμέρας διά τόν κάτοικον χαΐ τήν οικογένειαν αύτοϋ 
άναγκαία ζωοτροφία, τά αναγκαία ίμάτια καϊ στρώματα αύ
τοϋ, τής γυναικός καί τών τέκνων του, τά ’/4 τακτικού 
μισθοΰ όλων τών πολιτικών, έκκλησιαστικών, ναυτικών καί 
στρατιωτικών υπαλλήλων και αξιωματικών, ό δλος μισθός 
τών ύπαξιωματικών, στρατιωτών και ναυτών μετά τής στο
λής και τοΰ ιματισμού τής υπηρεσίας, τά ’|4 τών συντάξεων, 
τών άφυπηρετικών μισθών καί τών διά τάς γήρας καί τά ορ
φανά χορηγιών, έπι λογίων ή τεχνιτών τά βιβλία αύτών, τά 
έργαλεϊα ή άλλα άφορώντα τήν ασχολίαν των σκεύη μέχρι 
τής τιμής δραχμών 500 κατ’ έκλογήν τών εις εισφοράν υπο
χρεών, έπι χειροτεχνών τά προς τό μετέρχεσθαι τό έπιτή- 
δευμα αύτών άφεύκτως αναγκαία έργαλεΐά των, έπί γεωργών 
κατ’ έκλογήν αύτοϋ εις βοϋς, ή μία δάμαλις, ή τρία πρό
βατα, ή δύο αιγες, ή εις όνος.

Ή έπίταξις εισφοράς συνίσταται είτε είς τήν προσωρινήν 
χρήσιν είτε είς τήν άπόκτησιν τών είσφερομένων. Και τά μέν 
καταλύματα, οί μΰλοι, οί κλίβανοι καϊ τά χρήσιμα διά τήν 
κατασκευήν ειδών πολέμου έργοστάσια, ύπόκεινται εις προ
σωρινήν χρήσιν· τά δέ μέσα τής μεταφοράς ύπόκεινται εί’τε 
είς προσωρινήν χρήσιν εί’τε είς άπόκτησιν.

Αι είσφοραι έκτελοΰνται μετά προηγουμένην άποζημίωσιν 
κανονιζομένην έπι τή βασει έκτιμήσεως· δσον άφορα δμως 
τήν κατάλυσιν, ή εισφορά αύτής παρέχει δικαίωμα άποζη- 
μιώσεως μόνον μετά παρέλευσιν δεκαπενθημέρου. Τό ποσόν 
τής πρός άποζημίωσιν έκτιμήσεως ορίζεται έπϊ μέν εισφορών 
τών δήμων ή κοινοτήτων ύπό έπιτροπής άποτελουμένης άπρ 
τον προϊστάμενον του ζητοϋντος τήν εισφοράν στρατιωτικού 

στρατιωτικού σώματος ή τμήματος ή τόν άντιπρόσωπον αύ
τοϋ, τόν είρηνοδίκην καί τόν δήμαρχον τού τόπου· έπι δέ εισ
φορών τών έπαρχιών, άπό τόν είρημένον στρατιωτικόν προϊ
στάμενον ή άντιπρόσωπον αύτού, τον έπαρχον καί τόν δή
μαρχον τής πρωτευούσης τής έπαρχίας. Αί άποφάσεις τών 
έπιτροπών τούτων καταρτίζονται κατά πλειονοψηφίαν. Έν 
περιπτώσει δέ άρνήσεως ή άπουσίας ένός ή πλειόνων τών ώς 
άνω μελών τών έπιτροπών, αί στρατιωτικά! και ναυτικαϊ άρ- 
χαϊ έκτελοΰσι μόναι τά τής εισφοράς.

Δικαίωμα έπιτάξεως εισφορών, άναγομένων μέν είς άπό- 
κτησιν τών είσφερομένων έχουσιν οί ύπουργοϊ τών στρατιω
τικών καϊ τών ναυτικών, οί αρχηγοί στρατού, οί κυβερνήται 
πλοίων καϊ δ διευθυντής τοϋ ναυστάθμου, άναγομένων δέ 
είς προσωρινήν χρήσιν έχουσι καϊ οί διοικηταϊ σωμάτων ή 
τμημάτων αύτών.

Αί στρατιωτικαϊ καϊ ναυτικαϊ άρχαϊ έπιτάττουσιν έγγρά
φως τάς εισφοράς, δρίζουσι τό είδος, τό ποσόν καϊ έφ' δσον 
ένεστι τό χρονικόν διάστημα τής χρήσεως, γνωστοποιούσε 
δέ τά περϊ αύτών είς τάς αρμόδιας διοικητικάς καϊ δημοτι- 
κάς άρχάς, αύται δέ ένεργοΰσι τά πρός έκτέλεσιν. Είς περί- 
πτωσιν καθ' ήν δέν καθίσταται έφικτή ή πρός τάς είρημένας 
άρχάς γνωστοποίησις, αί στρατιωτικαϊ καϊ ναυτικαϊ άρχαϊ 
άνακοινοΰσι ταύτας άπ’ εύθείας πρός τούς κατοίκους.

Οί στρατιωτικοί καϊ ναυτικοί έπιτάσσοντες εισφοράς παρά 
τά κεκανονεσμένα, καϊ οί διοικητικοί καί δημοτικοί ύπάλλη- 
λοι, μή έκτελοϋντες τάς έπιταχθεισας εισφοράς, καταδιώκον
ται έπϊ παραβάσει καθήκοντος, οί οέ κάτοικοι μή έκπληροΰν- 
τες τάς έπιβαλλομένας αύτοΐς ύποχρεώσεις τιμωρούνται μέ 
φυλάκεσιν τό πολύ τριών μηνών καϊ μέ χρηματικήν ποινήν 
20—500 δραχμών.

Ό φωτισμός, τά πρός μαγείρευσιν ξύλα, τά μαγειρικά 
σκεύη καϊ ή έναπόθεσις ύλικοΰ ύπάγονται είς τήν εισφοράν 
τής καταλύσεως. Αί άστυνομικαϊ άρχαϊ ύποβάλλουσιν, έν ά- 
νάγχη χαϊ τή αίτήιει τής στρατιωτικής καϊ ναυτικής άρχής, 
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εις διατίμησιν χατά τάς συνήθως τρέχουσας τιμάς τά τρό
φιμα παντός είδους και τήν Ιπποφορβήν· ύποχρεοΰνται εις 
προσωπικήν έπί αποζημιώσει έργασίαν οι άρρενες οί χεκτημέ- 
νοι τήν προς έργασίαν Ικανότητα. Α( στρατιωτικά! και ναυ
τικοί άρχαί δύνανται νά ποιήσωσι χρήσιν τών χέρσων καί 
τών καλλιεργημένων άλλά μή έσπαρμένων γαιών, άνευ άπο- 
ζημιώσεως. Ούδεμία άποζημι'ωσις χορηγείται λόγω φθορών, 
έάν ή περί αύτής άξίωσις δέν ύποβληθή είς τήν πλησιεστέ- 
ραν στρατιωτικήν καί ναυτικήν άρχήν τής περιφέρειας έντός 
Οκταημέρου άπό τής παύσεως τής χρήσεως αύτών διά τάς 
έκ συνήθους χρήσεως φθοράς. Έπί τέλους άφέθη είς τήν έκτε- 
λεστικήν έξουσίαν, άπό συνεργασίας τών ύπουργών τών έσω- 
τερ κών, τών στρατιωτικών χαί τών ναυτικών, νά χανονίση 
τα περί τής έκτελέσεως τοϋ νόμου, τά περί τών μή υπαγό
μενων είς εισφοράς, χαί τά περί τής άποζημιώσεως τών ύπο- 
χρεουμένων είς προσωπικήν έργασίαν.

Τό κανονιστικόν τοΰτο Β. διάταγμα δέν έβράδυνεν, έκδο- 
Οέν δέ τή 16 Φεβρουάριου 1881 έρρΰθμισε τά κατ’αύτό 
ώς έζής;

Ή είς προσωρινήν χρήσιν έπιταξις εισφοράς είς καταλύ
ματα, μύλους, κλιβάνους καί τά χρήσιμα διά τήν κατα
σκευήν ειδών πολέμου έργοστάσια συνίσταται είτε είς τήν 
πρός χρήσιν τής στρατιωτικής καί ναυτικής υπηρεσίας κατά
ληψή τών κτιρίων, παραρτημάτων μετά τών έν αύτοϊς μη
χανημάτων, αύλών κλπ. είτε είς τήν άποκλειστικήν διάθεσιν 
τής στρατιωτικής καί ναυτικής υπηρεσίας τής έργασίας τών 
εΐρημένων καταστημάτων, άτινα έξακολουθοϋσιν έργαζόμενα 
ύπό τήν διεύθυνσιν τών κυρίων αύτών καί διά δαπάνης αύτών.

Διά τής έπιτάξεως εισφοράς εις καταλύματα, ή στρατιω
τική καί ναυτική ύπηρεσία δύνανται ά) νά λάβωσι προσωρι- 
νώς είς τήν αποκλειστικήν χρήσιν αύτών πάν κτίριον Οιά 
χρήσιν τοϋ χοινοϋ προωρισμένα, οίον ξενοδοχεία, καφφενεΐα, 
θέατρα, δημοτικά σχολεία, κτίρια έν οις συνεδριάζουσι σύλ
λογοι, σωματεία, ή χρησιμεύοντα ώς μουσεία κλπ. ώς καί 

πάν μή ένοικούμενον κτίριον, ώς άποθήκας, τάς πρός ένοικία- 
σιν οικίας κλπ. β’) νά ποιήσωσι χρήσιν τών οικιών ταύτο- 
χρόνως μετά τών ένοικίων των, καί τών άποθηκών ταύτο- 
χρόνως μετά τών έχόντων εναποθηκευμένα έν αύταϊς πράγ
ματα, καί γ') έάν ή πλησιεστέρα δικαστική άρχή ή διοικη
τική, ή δημοτική βεβαίωση οτι δέν ύπάρχουσι κτίρια έκ τών 
άναφερομένων έν τω ά. έδαφιω, νά λαμβάνωσιν εις τήν απο
κλειστικήν χρήσιν αύτών καί κτίρια κατωχημένα πρός σύ- 
στασιν γραφείων, νοσοκομείων, φυλακών, άποθηκών κλπ.

Μέσα μεταφοράς, ύποκείμενα είτε είς προσωρινήν χρήσιν, 
εί’τε εις άπόκτησιν, είναι τά παντός είδους καί πάσης χωρη
τικότητος ύπό έλληνικήν σημαίαν πλοία καί άτμόπλοια, οί 
σιδηρόδρομοι, τά οχήματα, λεωφιρεϊα, αί φορτηγοί άμαξαι 
οί ίπποι, οί ήμίονοι καί τά λοιπά φορτηγά κτήνη. Ή διά προ
σωρινήν χρήσιν έπιταξις εισφοράς τούτων δύναται νά άφορα 
είτε είς τήν κατάληψιν αύτών εί'τε είς τήν διάθεσιν τής ερ
γασίας των πρός όφελος τής στρατιωτικής καί ναυτικής 
ύπηρεσίας. Όσον άφορα τόν άπ’ Αθηνών είς Πειραιά σιδηρό
δρομον καί τά άτμόπλοια τής 'Ελληνικής Άτμοπλοϊκής 
Έταιρίας, ύπόκεινται εις τάς ύποχρεώσεις, τάς όποιας προ- 
βλέπουσιν αί περί τούτων σχετικαι διατάξεις.

Ή έπιταξις εις τροφήν, συνίσταται είς τήν χορήγησιν τών 
παντός είδους τροφίμων, επιτάσσεται δέ ή εισφορά αύτών 
κατα προτίμησιν είς τούς έμπορευομένους τά τρόφιμα, σιτεμ
πόρους, άλευροπώλας,παντοπώλας, μεταπράτας, κρεωπώλας, 
ίδιοκτήτας ποιμνίων, αγελών κλπ. ή έάν παρίσταται άνά- 
γκη βεβαιουμένη παρά τής πλησιεστέρας δικαστικής ή διοι
κητικής ή δημοτικής άρχής, καί είς τάς έν ταϊς πόλεσι, κω- 
μοπόλεσι καί χωρίοις οικογένειας, χωρίς όμως νά στερηθώ- 
σιν αύται τών πρός ζωάρκειαν άναγκαίων καί τηρουμένων 
τών λοιπών έν τώ νόμω προεκτεθεισών σχετικών διατάξεων.

Ή έπιταξις είς τήν έργασίαν συνίσταται είς τήν προσωπι
κήν έργασίαν, είς τήν χορήγησιν παντός είδους μηχανών, 
μηχανημάτων, εργαλείων καί παντός είδους ύλικοΰ χρήσιμον 
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είς έργασίαν (άτμομηχαναϊ, βαρούλκα, γερανοί, σκαπάναι, 
πτύα, τροχαλίαι, σχοινιά κλπ.)

Ό έπιτάσσων τήν Εισφοράν απευθύνει τό περί έπιτάξεως 
έγγραφόν του προς τον νομάρχην ή προς το έπαρχεΐον ή προς 
τό δημαρχεϊον ή πρός τό παρεδρειον, άναλόγως τοϋ τόπου έν 
ω πρόκειται νά γίνη ή εισφορά, δρίζωυ τό ποσόν, τό είδος, 
καί έφ’ όσον έ'νεστι τό χρονικόν διάστημα τής χρήσεως. Ή 
έπίταζις κοινοποιείται πρός τόν κύριον τοϋ ζητούμενου πρός 
εισφοράν, άπόντος δε τούτου, πρός τόν ε'υοικου ή μισθωτήν.

Ο έπιτάσσων την εισφοράν δύναται νά όρίση καί ποιον με
ταξύ τών τοΰ αύτοϋ είδους θέλει δοθή εισφορά, έάν πρό
κειται π. χ. νά ληφθή είς χρήσιν τής στρατιωτικής ή τής 
ναυτικής ύπηρεσίας οικία, νά όρισθή αυτή κλπ.

Ή άρχή, πρός ήν άποτείνεται ό έπιτάσσων τήν εισφοράν, 
ύποχρεοϋται νά έκτελέση αύτήν έντός τής δριζομέυης διά τοΰ 
έγγράφου τής έπιτάξεως προθεσμίας, προκαλοΰσα άμέσως καί 
τόν σχηματισμόν τής έπιτροπής ϊνα κανονίση τά περί άπο- 
ςημιωσεως. Μετά παρέλευσιν τής ταχθείσης προθεσμίας, ό 
έπιτάσσων τήν εισφοράν ή ό αντιπρόσωπός του έκτελεί τήν 
έπιταξιν, συντασσων μονον πρωτόκολλον προσυπογεγραμμέ- 
νον καί υπό δύο μαρτύρων περί τής μή έγκαιρου παρά τής 
άρχής έκτελέσεώς τής εισφοράς καί περί τής καταστάσεως 
είς ήν εύρίσκεται τό εισφερόμενου.

Εις τήν έπιτροπήν, τήν δριζουσαυ τήν άποζημίωσιυ, λαμ
βάνει μέρος ό νομάρχης ή έπαρχος, καί δ δήμαρχος τής πρω. 
τευουσης τής έπαρχίας, δταν τό είσφερόμενον θέλει χορηγηθή 
έν τή πόλει έν η έδρεύουσιν ούτοι, άλλως λαμβάνουσι μέρος 
ό δήμαρχος ή παρεύρος, καί δ πλησιέστερος εις τόν τόπον τής 
εισφοράς είρηνοδικης. Έάν έν έκ τών μελών τής τριμελούς 
έπιτροπής δεν προσέλθη άμέσως πρός συγκρότησιν αύτής, συ
νέρχονται τά δύο μόνον μέλη, έάν δέ δέν προσέλθωσι καί 
ταΰτα, τότε ό έπιτάσσων τήν εισφοράν, ή δ άντιπρόσωπός 
του προσλαμβάνει δύο μάρτυρας καϊ μετ’ αύτών κανονίζει τήν 
άποζημίωσιν, συντασσων πρωτόκο/^λον τόσον περί τής άπου- 

σίας τοϋ μέλους ή τών μελών δσον καϊ περί τής άποςημιώσεως.
Ή ήμερησία άποζημίωσις τών είς προσωπικήν έργασίαν 

καλούμενων βρίζεται είς δραχμάς δύο διά τούς έργάτας καί 
είς δραχμάς τέσσαρας διά τούς τεχνίτας. Τήν άποζημίωσιν 
τών καλούμενων είς προσωπικήν έργασίαν έκτακτου ύπηρε
σίας δρίζουσιν οί άρχηγοί στρατοΰ, οί Οιοικηται σωμάτων και 
τμημάτων καϊ οί κυβερνήται πλοίων.

Τά τών Απαλλαγών άπό τής περί εισφορών ύποχρεώσεως 
έκανονίσθησαν ώς έξής. Έν πρώτοις δέν ύπόκεινται είς εισφο
ράς ά) οί διά συνθηκών ή ειδικών συμβάσεων απαλλασσόμε
νοι, β') οί πρέσβεις, οί πρόξενοι, οί διπλωματικοί υπάλληλοι, 
καϊ έν γένει οί μή δντες ύπήκοοι "Ελληνες. ’Ακολούθως τής 
προσωπικής έργασίας απαλλάσσονται οί ύπουργοί, οί βουλευ
ταί καί οί κληρικοί. Έν γένει δέ δέν εισφέρονται τά άνήκοντα 
είς τήν Αύλήν ή διατελοϋντα είς τήν ύπηρεσίαν. αύτής, 2) 
τά όχήματα καί οί ίπποι τής ταχυδρομικής καί τηλεγραφι
κής ύπηρεσίας, 3) αί κυοφοροΟσαι καϊ θηλάζουσαι φορβαδες 
καί 4) οί ίπποι καϊ φορβαδες ήλικίας μικροτέρας τών 6 έτών, 
καί οί ήμίονοι μικροτέρας ήλικίας τών 4 έτών.

Α. Γ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.

'Όσον προάγεται β νεώτερος οικονομικός πολιτισμός, τόσον 
ή σημασία τοΰ κινητού πλούτου καθίσταται μεγαλειτέρα. Η 
ταχύτης τής κυκλοφορίας χαρακτηρίζει τήν νεωτέραν ταύτην 
περίοδον τής άνθρωπότητος, δπως άναγκάση καί τόν πλούτον, 
έπί μάλλον καϊ μάλλον,νά κιυητοποιηθή. Ύπό τοιούτους ορούς 
ή συγκέντρωσις τών κεφαλαίων έν τή δραστηριωτέρα τών 
άνωνύμων έταιριών κατασκευή όσημέραι επιτείνεται καϊ ή 
φορολογία, άν Οέλη νά είναι δίκαια πρός δλα τά στοιχεία τοΰ 
πλούτου, πρέπει βαθύτερου νά έπισκοπήση τόν έν ταΐς άνω- 
νύμοις έταιρίαις έργαζόμενον πλούτον τών μεγάλων έπιχειρη-



192 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,

σεων. Ή έποψις αύτη υπόσχεται άρμονικωτέραν έν τή *μ· 
νωνία άποκατάστασιν, έχει οέ έν 'Ελλάδι ώς έξής :

Διά τοϋ νόμου ΧΚ' τής 21 Ιουνίου 1877 έπεβλήθηέν Έλ· 
λάδι φόρος δύο τοΐς έκατόν έπι τών ετησίων καθαρών κερδών 
τών ανωνύμων μετοχικών έταιριών, λογιζόμενος έπί τοϋ ολι
κού ποσοΰ, δπερ ή έταιρία διανέμει είς τούς μετόχους αυτής 
κατά τούς ισολογισμούς της, καί πληρώνομενος έντός μηνός 
άπό τής έκδόσεως αύτών. Πάσα διά μετοχών άνώνυμος 
έταιρία όφείλει νά συντάττη άπαξ τούλάχιστον κατ’έτος ισο
λογισμόν τών έργασιών της, ον θέλει δημοσιεύει διά τοϋ τύ
που καί πέμπει τω έπαρ/ιακω ταμία καί τω υπουργώ τών 
Οικονομικών έντός όκτώ ήμερών άπό τής έκδόσεως αύτοϋ. 
Έάν ή έταιρία δέν έκδοση έντός τοΰ έτους ισολογισμόν, ο 
υπουργός τών Οικονομικών έχει τό δικαίωμα νά όρίση τό ει
καζόμενου κέρδος αύτής καί ένάξη αύτήν πρός πληρωμήν, 
κατά τάς περί δοσιλόγων διατάξεις τής πολιτικής δικονομίας. 
Έάν ή έταιρία είναι εγκατεστημένη έν τή άλλοδαπή, ό έν 
Έλλάδι πράκτωρ αύτής όφείλει νά δημοσιεύη ισολογισμόν 
τών έν Έλλάδι έργασιών τοϋ πρακτορείου ή νά έγχειρίζη 
τοιοΰτον τή διοικητική Αρχή, άλλως έφαρμόζονται τά άνω
τέρω όρισθέντα.

Διά δέ τοϋ νόμου ΩίΘ' τής 18 Άπριλίου 1880 ό έπί τών 
καθαρών κερδών τών άνωνύμων μετοχικών έταιριών φόρος άπό 
2 τοΐς °/0 ηύξήθη εις 3 τοΐς °|0 καί δή άπό τής 1 ’Ιανουάριου 
1880. Κατά τό άρθρον 2 τοϋ νόμου τούτου ό υπουργός τών 
Οικονομικών έχει τό δικαίωμα νά έπιβάλλη άνεκκλήτως 
πρόστιμον έκ δραχμών 50 — 500 εϊς τόν έν Έλλάδι πρά
κτορα έταιρίας, έχούσης τήν έδραν της έν τή άλλοδαπή, 
οστις ήθελε παραλείψει να δημοσίευση και ύποβάλη τόν κατά 
τόν ήγούμενον νόμον ισολογισμόν έντός ένός μηνός άπό τής 
δημοσιεύσεως τοϋ γενικού τής έταιρίας ισολογισμού. Έν πάση 
δέ περιπτώσει ό υπουργός τών Οικονομικών έχει τό δικαίωμα 
νά διατάξη τήν έξέτασιν τών βιβλίων τοϋ πρακτορείο^,


