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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΑ.

Δέν είναι βεβαίως άνταξία τής μεγάλης έν τή κοινωνία 
αποστολής τών σιδηροδρόμων ή έποψις τήν όποιαν πρόχειται 
νά έξετάσωμεν νϋν, ή χρησιμοποίησή τουτέστιν αύτών και είς 
τοποΟέτησιν μεγάλου άριΟμοΰ ανθρώπων έν τή σιδηροδρο
μική ύπηρεσίοι. Κα'. δμως καί ή έποψις αυτή έχει τήν σημα
σίαν της, έξαιρέτως έν χώραις καθ’ άς ή άπδ τών δημοσίων 
εύρεσις πόρου ζωής θεωρείται κοινωνική ή πολιτική ανάγκη.

Είς δλους προξενεί- αίσθησιν τδ άρθονον προσωπικόν, τδ 
όποιον διαχειρίζεται, άπδ τής έταιρικής διευΟύνσεως μέχρι τοΰ 
τελευταίου χειρώνακτος, τδν μικροσκοπικδν σιδηρόδρομον άπ’ 
’Αθηνών είς Πειραιά. Έκαστος δύναται άναλόγως νά φαν- 
τασθή τήν άνάπτυξίν τοϋ σιδηροδρομικοί τής 'Ελλάδος προ
σωπικού, καθ’ ήν έποχήν ή συγκοινωνία τοϋ άτμοΰ ένώση τάς 
’Αθήνας μετά τής Ααρίσσης, δι’ όλης τής σειράς τών έν τώ 
μεταξύ πόλεων, γεωργικών, έμπορικών καί βιομηχανικών 
κέντρων. Ή αύτή ιδέα παρίσταται καί κατά τήν σιδηροδρο
μικήν ενωσιν τής Πελοποννηιιακής παραλίας τοϋ Κορινθια
κού κόλπου μετά τής προσημειωΟείσης μεγάλης Εύρωπαϊκής 
αρτηρίας. Καί οί κατά τόπους δέ σιδηρόδρομοι προσθέτουσιν 
εις την ιδέαν τής τοιαύτης τών προσώπων τοποθετήσεως έν 
τή σιδηροδρομική ύπηρεσία, ήτις τοιουτοτρόπως περιβάλ
λεται χαρακτήρα ιδιαιτέρως περισπούδαστον έν πάση χώρ^, 
έξαιρέτως δέ έν τή ήμετέροι διά τήν δρμήν, μεθ’ ή; ώς άπδ 
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συστήματος ci κινούμενοι πληθυσμοί αύτής τρέπονται είς τόν 
τών προσωπικών ύπηρεσιών κλάδον τής εθνικής οικονομίας.

Κατά τό προχείμενον θέμα ειδικά συνάγομεν πορίσματα 
έκ τών έν Γαλλία ύπό τής καταστατικής βεβαιωθέντων έν 
έτει 1878. Κατά τήν 31 Δεκεμβρίου του έτους τούτου ήρ- 
γαζοντο έν τοΐς Γαλλιχοϊς γενικοΰ συμφέροντος σιδηροδρόμους 
(μη υπολογιζομένων δηλαδή τών λεγομένων τοπικού συμφέ
ροντος σιδηροδρόμων) 182,983 πρόσωπα, χατατασσόμενα είς 
τέσσαρας κεφαλαιώδεις κατηγορίας, τάς έξής.

1. Κεντρική δ ι ο ί κ η σ ι ς. α') Διοικηταί, διευθυν
τή, γενικοί γραμματείς, μέλη τών έπιτροπών 221- 6') προ
σωπικόν τών γραφείων 2,094· γ') θυρωροί, ύπηρέται γραφείου 
καί υπηρετικοί 374. Τό δλον 2,689.

2. ’Εμπορική διαχείρισις. Α') Κεντρική ύπη
ρεσία 5,126, ήτοι α') διευθυνταί, τμηματάρχαι και ύποτμη- 
ματάρχαι τής έπιχειρίσεως και τής κινήσεως 292, β') προ
σωπικόν τών γραφείων 4,520 γ’) ύπηρέται γραφείων καί ύπη- 
ρετικοί 314*  Β') υπηρεσία τών σταθμών 57,530, ήτοι α') 
σΐαθμάρχαι καί ύποσταθμάρχαι 4,352, β’) είσπράκτορες, 
υπάλληλοι, λογισταί κλπ. 20,475, γ’) σκευαγωγοί, χειρώ- 
νακτες έργαται 32,703*  Γ') ύπηρεσία τών αμαξοστοιχιών 
9,810, ήτοι α') προϊστάμενοι αυτών, έλεγκταί, ύποεπιθεωρη- 
ταΐ 3,352, οδηγοί, φρουροί 5,828. Τό δλον 71,836.

3. Ελξις καί υλικόν, α')’Αρχιμηχανικοί, άπο- 
θηκάριοι,έργοστασιάρχαι και ύπεργοστασιάρχαι 683*  β') προ
σωπικόν τών γραφείων άποθήκης, έπιστάται 4,495*  γ') μη
χανικοί, θερμασταϊ 10,501*  δ') υπηρετικοί έργάται έπί ένιαυ- 
σίφ ή ήμερησία συμφωνία 31,159. Τό ολον 46,838.

4. Ό ο ο ί καί κτίρια, α') ’Αρχιμηχανικοί, αρχιτέ
κτονες, έπιθεωρηταί, τμηματάρχαι 462*  β') προσωπικόν τών 
γραφείων, δδηγοί καί έπιστάται 3,622*  γ') υπάλληλοι τής 
έπιτηρήσεως καί διατηρήσεως, σκευοφύλακες καί ύπηρέται 
57,536. Τό δλον 61,620.

Ό σημαντικότερος ύπδ αριθμητικήν εποψιν κλάδος τών
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είς τήν σιδηροδρομίαν ασχολούμενων είναι ό τής εμπορικής 
διαχειρίσεως, διότι περιλαμβάνει 71,836 πρόσωπα, ήτοι έπί 
τοϋ δλου 39,2 τοϊς 7,· ’Ακολούθως έρχονται ό κλάδος έπί 
τών όδών καί κτιρίων περιλαμβάνων 61,620 πρόσωπα ήτοι 
33,7 τοϊς 7.. ό ^ξιν Ζαι ύλιΧ’ν τών σιδτ.?οδ?°-
μων κλάδος περιλαμβάνων 46,838 πρόσωπα ήτοι 25,6 τοϊς 
·/,, καί τελευταίος δ τής διοικήσεως κλάδος περιλαμβάνων 
2,689 πρόσωπα ήτοι 1,5 τοϊς ·|0. Ή άναλογία τών άνωτέρω 
τεσσάρων κλάδων τών είς τήν σιδηροδρομίαν ασχολούμενων 
πρδς έκαστον χιλιόμετρον εργαζομένου σιδηροδρόμου έχει ώς 
έξής*  έπί τής έμπορικής διαχειρίσεως 3,25 άνθρωποι, έπί 
τών όδών καί τών κτιρίων 2,7 8, έπι τής έλξεως καί τοΰ υλι
κού 2,12, έπί τής διοικήσεως 0,12, έπί τοϋ δλου δέ τών κλά
δων κατά μέσον δρον 8,27. Δέν πρέπει δμωςέντεΰθεν νά ύπο- 
θέση τις, οτι ή άναλογία αύτη είναι άκαμπτος καί ίση μεταξύ 
όλων τών σιδηροδρομικών γραμμών, διότι ΰπάρχουσιν έν Γαλ- 
λίσρ σιδηρόδρομοι, οΐτινες κατά χιλιόμετρον μεταχειρίςονται 
πλείονας ή άλλοι ύπαλλήλους. Τοιουτοτρόπως ό σιδηρόδρο
μος τής "Αρκτου, έχων έκτασιν 1,963 χιλιομέτρων, περιλαμ
βάνει κατά χιλιόμετρον 14,14 ύπαλλήλους, δαπανών δι’ αυ
τούς 34,146 φράγκα, ένώ ό σιδηρόδρομος τής Αύρηλίας, έχων 
έκτασιν 4,323 χιλιομέτρων, περιλαμβάνει κατά χιλιόμετρον 
5,61 ύπαλλήλους, δαπανών Οι’ αυτούς 18,066 φράγκα.

Είναι περίεργος ή άντίθεσις τών σιδηροδρόμων τής "Αρ
κτου καί τής Αύρηλίας ύπό τήν εποψιν τής έν τή έργασία 
οικονομίας καί κατά τούς τέσσαρας προεκτεθέντας κλάδους 
τών σιδηροδρομικών ένασχολήσεων, διότι 1) ώς πρός μέν τον 
άριθμόν τών προσώπων ύπολογίζονται ταΰτα κατά χιλιομε- 
τρον έπί τής έμπορικής διαχειρίσεως είς 4,89 έν τώ σιδηρο- 
δρόμφ τής "Αρκτου καί 2,05 έν τφ τής Αύρηλίας, έπί τής 
όδοΰ καί τών κτιρίων 5,87 έν τφ τής Άρκτου καί 1,93 έν 
τώ τής Αύρηλίας, έπί τής έλξεως καί τοϋ ύλικοΰ 3,28 έν τφ 
τής Άρκτου καί 1,55 έν τώ τής Αύρηλίας, έπί τής διοική- 
σεως 0,10 εν τφ τής Άρκτου καί 0,08 έν τφ τής Αύρη- 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΟΒΩΡΗΣΙί. άΑΝΕΙΟΝ ΤΩΝ 150 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ. 24Sill

λιβζ, 2) ώς πρός δέ τήν διά τάς μισθοδοσίας τοϋ προσωπικού 
τούτου δλιχήν δαπάνην υπολογίζεται αυτή, έπίσης χατά χι
λιόμετρου, έπί τής έμπορικής διαχειρίσεως είς 10,948 φρ. έν 
τώ σιδηροδρόμω τής ’Άρκτου χαι 4,415 έν τώ τής Αύρη
λίας, έπι τής οδοϋ καί τών χτιρίων είς 9,336 έν τώ τής 
Αρχτου χαί 7,446 έν τώ τής Αύρηλιας, έπι τής ίλξεως χαι 

τοϋ ύλικοϋ είς 12,3 6 έν τώ τής ’Άρκτου χαι 5,210 έν τώ 
τής Αύρηλίας, έπί τής διοικήσεως είς 1,546 έν τώ τής Άρ
κτου χαι 995 έν τώ τής Αύρηλιας.

Ή περαιτέρω άποκατάστασις τών έκ τοϋ στρατοΰ άπο/ω- 
ρούντων άνδρών κέκτηται ιδιαίτερον διαφερον διά τους μελε
τώντας τό κοινωνικόν πρόβλημα τής μετακινήσεως τών τά
ξεων έν τφ τής πολιτείας όργανισμώ. Δέν είναι μικράς ση
μασίας άφ' ένός ή άφαίρεσις τών άνθρώπων έκ τής εεθισμένης 
έργατικής σφαίρας των καί άφ' έτέρου ή μετά τήν περίοδον 
αύτής, καί μάλιστα μετά τήν έζάντλησιν τών πρώτων χρό
νων τής βιομηχανικής δραστηριότητος, απρονόητος έπιστροφή 
των έν τώ βαρεϊ τής έργασίας κύκλω. ΊΙ σιδηροδρομική ύπη- 
ρεσία είναι πολυτιμότατος διά τήν μετάβασιν ταύτην έπί- 
κουρος. Τοιουτοτρόπως έπί 32,520 προσώπων άσχολουμέ- 
μένων έν τώ σιδηροδρόμω τής Άρκτου ύπελογίζοντο 11,391 
στρατιωτικοί δηλαδή 35 τοϊς °|0, έν τώ σιδηροδρόμφ τής ’Α
νατολής έπί 23,314 προσώπων 1 1,276 ήσαν στρατιωτικοί 
δηλαδή 48 τοϊς °!ο, έν τώ σιδηροδρόμω τής Δύσεως έπί 26, 
157 προσώπων 10,463 ήσαν στρατιωτικοί δηλαδή 40 τοϊς 
*/0> σιδηροδρόμω τής Αύρηλίας έπί 24,27 1 προσώπων 
8,495 ήσαν στρατιωτικοί δηλαδή 35 τοϊς 70, έν τώ τής Με
σημβρίας έπί 17,318 προσώπων 7,020 ήσαν στρατιωτικοί 
δηλαδή 41 τοϊς ·|β κλπ.

Ιδού πώς διαμοιράζονται οί πρώην στρατιωτικοί υπάλλη
λοι τών Γαλλικών σιδηροδρόμων τής Άρκτου καί τής Ανα
τολής : Κατά μέν τόν πρώτον έπί τής έμπορικής διαχειρί
σεως 4,636, έπί τής όδοΰ καί τών κτιρίων 4,050, έπί τής 
ΐλξεως κα; τοϋ ύλικοϋ 2,634, έπί τής διοικήσεως 71. Κατά 

δέ τόν δεύτερον, οστις είναι καί ο πλείονας σχετικώς περιέ- 
χων πρώην στρατιωτικούς ύπαλλήλους, έπί τής έμπορικής 
διαχειρίσεως 5,254, έπί τής όδοΰ καί τών κτιρίων 2,997, 
έπί τής έλξεως καί τοϋ ύλικοϋ 2,9 10, έπί τής διοικήσεων 1 15.

Άλλά καί αί γυναίκες δέν είναι άλλότριαι τής σιδηροδρο
μικής ύπηρεσίας. Τοιουτοτρόπως κατά τους εξ μεγαλειτέ- 
ρους Γαλλικούς σιδηροδρόμους τής Άρκτου, τής ’Ανατο
λής, τής Δύσεως, τής Αύρηλίας, Ρ. L. Μ. καί τής Μεσημ
βρίας έπι 173,699 ασχολούμενων προσώπων 13,169 είναι 
γυναίκες ήτοι 92,4 τοϊς % ίνδρις xai 7>6 7β ϊυν“ΪΧ£«· 
Ιδού πώς διαμοιράζεται ό άριθμός ούτος τών γυναικών κατά 
τούς προεκτεθέντας κεφαλαιώδεις κλάδους τής σιδηροδρομι
κής ένασχολήσεως : Έπί τής έμπορικής διαχειρίσεως 854, 
έπί τών όδών καί τών κτιρίων 12,209, έπί τής ελξεως 32, 
έπί τής διοικήσεως 74.

Αί άνωτέρω τής καταστατικής πληροφορία! είναι Ικανοί νά 
παραστήσωσι τήν εύρείαν έπιρροήν, ήν θέλει έξασκήσει ή σι
δηροδρομική προαγωγή τής Ελλάδος έπί τοΰ κοινωνικού καί 
πολιτειακού τής χώρας ζητήματος, τής διακανονίσεως τού- 
τέστι τοϋ μεγάλου άριθμοΰ τών πρός τάς προσωπικάς υπηρε
σίας τής έθνικής οικονομίας κατα προτίμησιν άποβλεπόντων.
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Τό κατά τά τέλη τοϋ παρελθόντος έτους ψηφισθέν έθνικόν 
δάνειον τών 120 εκατομμυρίων νέων δραχμών ανήκει εις έπί
σημον σελίδα τής συγχρόνου Ελληνικής ιστορίας. Η πραγ- 
ματοποίησις καί ή λοιπή κατ’ αύτό διακονία δέν έξηκριβώθη 
έτι άπό επισήμων τής πολιτείας πράξεων. Μέχρις δτου αυται 
ίιποβληθώσιν είς τόν έλεγχον τής δημοσίας συζητήσεως, <-έν 
είναι άπο σκοπού ή έκθεσις τής νομικής τοϋ δανείου τούτου 
διασκευής. Διαιρείται αυτή εις δύο έπόψεις, έξ ών ή μέν άφο- 
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ρα είς τήν διά του νόμου ΩΠΖ' τής 30 Δεκεμβρίου 1880 δο- 
Οε-.σαν τή Κυβερνήσει άδειαν όπως αυτή συνομολογήση τό έν 
λόγω δάνειον, ή δέ άφορα είς τήν διά τοϋ νόμου ΩΙ1Η' τής 
αύτής χρονολογίας χυρωθεΐσαν σύμβασιν περί προκαταβολής 
έπί τοϋ δανείου τούτου. Ιδού πώς έχουσι τά ζατά τάς έπό- 
ψεις ταύτας ψηφισθέντα ύπό τής Βουλής,

Α'.

Διά του ΩΠΖ' νόμου έπετράπη εις τήν Κυβέρνησιν νά συ
νομολογήση δάνειον έκ νέων δραχμών 120 εκατομμυρίων έπί 
έτησίφ τόκω μή ύπερβαίνοντι τά 5 τοΐς °/0 έπί τοϋ όνοματι- 
κοϋ κεφαλαίου καί έπί ορω τιμής τών ομολογιών αύτοϋ μή 
κατωτέρω τών 68 τοΐς */ f.

Ώρίσθη άφ’ ένός ή διαίρεσις τοϋ δανείου εις 240,000 ανω
νύμους δμολογίας, ών έκάστη θέλει αντιπροσωπεύει 500 νέας 
οραχμάς καί άφ έτέρου ή άπόσβεσις αύτοϋ έντός 40 έτών 
οι έςαμηνιαίων κληρώσεων τών ομολογιών αύτοϋ έπί τή βά
σει τοΰ συνθέτου χρεωλυτικοϋ συστήματος, όριζομένου κατ’ 
αυτό καί τοΰ ποσοστοϋ τοΰ χρεωλυσίου, Έπεφυλάχθη δέ είς 
τήν Κυβέρνησιν τό δικαίωμα νά έξοφλή τάς ομολογίας τοϋ 
δανείου εις τήν ονοματικήν των τιμήν καί πρό τοΰ προσδιω- 
ρισμενου προς άπόσβεσιν αύτοϋ χρόνου.

Εάν ή Κυβέρνησις έκδώση αύτή τό δάνειον εις δημοσίαν 
έγγραφήν, ή έάν έπιτρέψη τήν έκδοσιν αύτοϋ δι’ ίδιον 
αυτής λογαριασμόν είς τραπεζικόν τι κατάστημα, έπιτρέπε
ται αύτή νά δαπανήση μέχρι τοΰ ποσοΰ τών τριακοσίων χι
λιάδων νέων δραχμών δέ έξοδα έκδόσεως καί δημοσιεύσεις 
αύτοϋ, καί νά αναγνώριση προμήθειαν μή υπερβαίνουσαν τό 
1 °/ο» Ί«·ϋ Ονομαστικού κεφαλαίου τών δμολογιών, δι’ άς 
θέλουσι γείνει έγγραφα».

Το άντίτιμον τών ομολογιών τοΰ δανείου τούτου Θέλει κα
ταβληθή είς χρυσά νομίσματα. Ή καταβολή όμως αύτοϋ 
δύναται νά γένηται είς δόσεις Γσας, δύω ή καί πλειοτέρας, 

Ι4ΐ

οΰχί δμως πλέον τών πέντε, αϊτινες Θέλουσιν άπέχει άπ’ άλ
λήλων ίσον χρονικόν διάστημα ούχί άνώτερον τοΰ μηνός, καί 
ή πρώτη τών όποιων θέλει καταβληθή άμα τή έγγραφή.

Διά τήν καταβολήν έκάστης τών δόσεων θέλουσι δοθή 
προσωρινά! άποδείξεις, άνταλλαχθησόμεναι έν καιρώ διά 
τών ομολογιών· διά πασαν όμως καθυστέρησιν δόσεως πέραν 
τής συμπεφωνημένης προθεσμίας, πληρόνεται παρά του έγ- 
γραφέντος τόκος 8 τοΐς /, τής καταβληθείσης η τών κατα- 
βληθεισών δόσεων θεωρουμένων υπεγγύων ζαί διά τήν άπότι- 

σιν τοΰ τόκου τούτου.
Ή πληρωμή τών τόκων έρχεται άπό τής ήμέρας τής κα

ταβολής τής πρώτης δόσεως. Έν περιπτώσει όμως καθ’ 
ήν αί δόσεις είσι πλειότεραι τών τριών, καί τό χρονικόν 
διάστημα έντός τοΰ όποιου Θέλουσι καταβληθή μαζροτερον 
τών τριών μηνών, τότε ό τόκος τών τριών πρώτων δόσεων 
τοΰ αντιτίμου τής ομολογίας υπολογίζεται άπό τής καταβο
λής τής πρώτης δόσεως, τών δέ έπομένων δόσεων άπό τής 
ήμέρας τής καταβολής τής τέταρτης δόσεως.

Αί πληρωμαί τών τοκομεριδίων καί τών κληρουμένων 
ομολογιών θέλουσι γίνεσθαι καθ’ έξαμηνίαν είς χρυσά νομί
σματα έν Άθήναις, Παρισίοις, Λονδίνω καί Κωνσταντινου- 
πόλει.

Έπιτρέπεται είς τήν Κυβέρνησιν νά άναθέση τήν πληρω
μήν τών τοκομεριδίων καί τών κληρουμένων ομολογιών 
έπί προμήθεια 1]2 τοΐς % τοΰ πληρονομόνου ποσοΰ είς 
τραπεζικόν τι κατάστημα, άποδεχόμενον τήν πληρωμήν καί 
είς τάς λοιπας άνω δρισθείσας πόλεις.

Ώς έγγύησιν διά τήν πληρωμήν τοΰ κεφαλαίου καί τών 
τόκων τοΰ δανείου, έπιτρέπεται είς τήν Κυβέρνησιν νά παρα- 
χωρήση τάς έξής προσόδους· 1) τόν φορον έπί τής κατανα- 
λ’ώσεως τοΰ καπνοΰ, 2) τάς έτησίας δόσεις τών έθνικών 
γαιών καί τών έΟνικοϊδιοκτήτων φυτειών, 3) τό υπόλοιπον τής 
προσόδου τών τελωνείων Αθηνών, Περαιώς, Πατρών καί Ζα
κύνθου μετά τήν άφαίρεσιν τών ποσών, άτινα είναι ώρισμενα 
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δια την υπηρεσίαν άλλων προηγουμένων δανείων. Τά τής 
έγγυήσεως ταύτης θέλουσι χανονισθή, καθ' δν τρόπον τυγχά- 
νουσι χεκανονισμένα τά τής διά τών τελωνειακών εισπρά
ξεων καί τοϋ χαρτοσήμου έγγυήσεως άλλων προσυνωμολογη- 
μενων δανείων. Πρός τοϋτο έπιτρέπεται είς τήν Κυβέρνησιν 
νά συνομολογήση μετά τής’Εθνικής ή άλλης Τραπέζης τήν 
άναγκαίαν σύμβασιν.

Αί όμολογίαι τοϋ δανείου έχδίδονται παρά τοϋ έπί τών 
Οικονομικών υπουργού καί προσυπογράφονται παρά τοϋ διευ- 
θυντοΰ τοΰ Γενικού Αογιςηρίου. Άλλ’ ή υπογραφή τοΰ ύπουρ
γοΰ δύναται νά τεθή χαί διά σφραγιστήρος.

Πέντε ετη μετά τήν τελευταίαν κλήρωσιν τοΰ δανείου, 
πάσα έξ αύτοϋ πληρωμή παραγράφεται. Πρό τής έποχής 
δέ ταύτης ούδεμία ’ ' -
λεσθέντων τίτλων 
τοΰ δανείου τούτου 
δεμίαν φορολογίαν.

Ή Κυβέρνησις δύναται νά διαθέση καί ανευ δημοσίας έγ- 
γραφής μέρος τών ομολογιών τοΰ άνωτέρω δανείου. Άλλ’ 
έν τή περιπτώσει ταύτη δέν έπιτρέπεται ή άναγνώρισις προ
μήθειας.

ισχύει παραγραφή, ούδέ αντίγραφα άπο- 
έκδίδονται. Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι 
δέν έπιτρέπεται νά ύποβληθώσιν είς ού-

η\

Διά τοΰ ΩΠΙΓ νόμου έπεκυρώθη ή έν Παρισίοις μεταξύ 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τών τραπεζιτών ύπογρα- 
φεισα τή 16 Δεκεμβρίου 1880 περί προκαταβολής σύμβασις, 
κατά τήν όποιαν ή Ελληνική Κυβέρνησις ύπεχρεώθη νάύπο- 
βάλη είς τήν Βουλήν νομοσχέδιον, έπιτρέπον τήν συνομολό 
γησιν δανείου 120 έκατομμυρίων νέων δραχμών, διαιρούμε
νου εις 240,000 ομολογίας έκ 500 νέων δραχμών, έξοφλη- 
τέας κατα τήν Ονοματικήν των άξίαν είς χρυσόν έντός 40 
έτών καί άποφερούσας, πλήν τής χρεωλυσίας, τόκον έτήσιον 
25 νέων δραχμών, πληρωτέον άνά 12 ’/> νέας δραχμάς είς 
χρυσόν έν Παρισίοις, Άθήναις καί έν ανάγκη έν Λονδίνφ.
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Κατά τήν σύμβασιν τό δάνειον έξασφαλίζεται διά τών επο
μένων προσόδων, 1) τοΰ φορου έπι τής καταναλώσεως τοΰ 
καπνοϋ καθ’ ά έν τελεί δρισθήσεται, 2) τών έτησίων δόσεων 
τών έθνικών γαιών καί φυτειών, 3) τοϋ υπολοίπου τών εισπρά
ξεων τών τελωνείων Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών καί Ζα
κύνθου, μετά τήν άφαίρεσιν τών είς προηγούμενα δάνεια 
προωρισμένων δόσεων. Ό κανονισμός τής ασφαλείας ταύτης 
Οέλει όρισθή καθ’ 8ν τρόπον καί ό τοϋ τελευταίου δανείου τών 
GO έκατομμυρίων, πρός τοϋτο δέ ή Κυβέρνησις δύναται νά συ- 
νομολογήση μετά τής ’Εθνικής τραπέζης τής Ελλάδος, ή άλ
λης τινός, ειδικήν σύμβασιν, ής άντίγραφον θέλει παραδοθή 
είς τούς συμβαλλόμενους. Τό προϊόν τών άνωτέρω οριζό
μενων προσόδων θέλει χρησιμεύσει είς πληρωμήν τών τό
κων τής κατά τά επόμενα δοθησομένης τή Κυβερνήσει προ
καταβολής (avance). Μετά τήν ολοσχερή έξόφλησιν της 
προκαταβολής ταύτης, τό αύτό προϊόν θέλει χρησιμεύσει 
άποκλειστικώς είς πληρωμήν τών τόκων καί του χρεωλυ
σίου τοΰ άνωτέρω μνημονευόμενου δανείου τών 120 εκατομ
μυρίων. Καθ’ ήν περίπτωσιν τά συμβαλλόμενα μέρη ήθελον 
βραδύτερον έξακριβώσει, δτι ή πρόσοδος ή έκ τοΰ φόρου έπί 
τής καταναλώσεως τοΰ καπνοϋ είναι έπαρκής είς τήν ύπηρε
σίαν τοΰ δανείου τούτου, αί λοιπαί είς άσφάλειαν αύτοϋ πα- 
ρεχόμεναι πρόσοδοι θέλουσι μείνει έλεύθεραι. Τό δάνειον τοϋτο 
άπαλλάσσεται έν τε τφ παρόντι καί έν τώ μελλοντι, ^παντός 
φόρου, τέλους ή κρατήσεως οίασδήποτε φύσεως και δι οίον- 

δήποτε λόγον.
Οί συμβαλλόμενοι ύποχρεοΰνται νά παράσχωσιν εις τήν 

'Ελληνικήν Κυβέρνησιν έπί τοϋ δλου τοΰ έν λογω δανείου τών 
120 εκατομμυρίων, προκαταβολήν (avance) 25 έκατομμυ
ρίων, είς μεταλλικόν, καί 5 μέχρι 15 έκατομμυρίων, είς 
γραμμάτια τοϋ δανείου τών 1 5 έκατομμυρίων φράγκων, οπερ 
συνωμολογήθη τον Αύγουστον τοϋ 1880 έν Παρισίοις. Η 
προκαταβολή αυτή δύναται νά αύξηθή κατά 15 ετι έκα
τομμύρια, είς μεταλλικόν, άν οί συμβαλλόμενοι δηλώσωσι 
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τήν είς τοΰτο συναίνεσιν αύτών, έντος 15 ημερών άπό τής υπο- 
γραφής τής συμβάσεως. Ό τόκος τής προκαταβολής ταύτης 
ορίζεται είς 7 */ 0 κατ’ έτος, πληρωτέος έν Παρισίοις καθ’ έζα- 
μηνίαν είς χρυσόν. Τό ποσόν τής προκαταβολής ταύτης θέ
λει καταβληθή είς τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν έν Παρισίοις, 
είς δύω ίσας δόσεις, ών ή μέν μία πληρωτέα τό βραδύτερον 
15 ήμέρας, ή δέ άλλη τό βραδύτερον 45 ήμέρας, μετά τήν 
ύπό τής Βουλής έπικύρωσιν τής συμβάσεως ταύτης. 01 τό
κοι λογισθήσονται άπό τής καταβολής έκάστης τών δόσεων 
τούτων μέχρι τής έζοφλήσεώς των. Ή ύπό τής Κυβερνήσεως 
άπόδοσις τής προκαταβολής γενήσεται εις χρυσόν έν Παρι
σίοις, μετά παρέλευσιν 18 μηνών άπό τής καταβολής τής 
δευτέρας δόσεως, δυναμένης κατά τον έπικυρώσαντα τήν σύμ- 
βασιν νόμον νά παραταθή τής προθεσμίας ταύτης έπι 4 έτι 
μήνας. Ό συμψηφισμός τών γραμματίων τοϋ έκ 15 έκατομ
μυρίων φράγκων χορηγηθέντος έν Παρισίοις κατά τόν Αύγου
στον τοϋ 1880 δανείου γενήσεται έπι άφαιρέσει τοϋ μή δε
δουλευμένου τόκου πρός 7 */,  τοϊς ®/φ κατ' έτος.

Είς τους συμβαλλομένους χορηγείται τό δικαίωμα νά Ιδρύ- 
σωσι είς τάς παραχωρηθησομένας τή Έλλάδι έπαρχίας 
Τράπεζαν, έχουσαν έπί είκοσιπέντε έτη τό άποκλειστικέν 
προνόμιον τής έκδόσεως καί κυκλοφορίας τραπεζικών γραμ
ματίων, άπολαύουσαν παντός δικαιώματος καί προνομίου πα- 
ραχεχωρημένου μέχρι τοΰδε είς τήν ’Εθνικήν τράπεζαν τής 
Ελλάδος (πλήν τοϋ τής άναγκαστικής κυκλοφορίας τών 
γραμματίων τούτων) καί ΰποβαλλομένην είς όσας ύποβάλλε
ται μέχρι τοΰδε ύποχρεώσεις καί ή είρημένη 'Εθνική τράπεζα. 
Κατά τόν κυρώσαντα τήν σύμβασιν νόμον ή συσταθησομένη 
τράπε,α ύποβάλλεται είς πάσας τάς μέχρι τοϋ νΰν διά συμ
βάσεων ή νόμων έπιβεβλημένας είς τήν Εθνικήν τράπεζαν 
ύποχρεώσεις, έπομένως καί είς τήν άτοδοσιν τοϋ τεταρτη
μόριου τής προκυπτούσης έκ τής κυκλοφορίας τών τραπεζι
κών γραμματίων ώφελείας άπό 1 ’Ιανουάριου 1892.

Κατά τήν διάρκειαν τής πρός επιστροφήν τής προκαταβο

λής δεκαοκταμήνου προθεσμίας, ή Ελληνική Κυβέρνησις θέλει 
είναι έλευθέρα νά έχποιήση τό ήμισυ τοΰ δανείου εί’τε δι’ έκ
δόσεως είς δημοσίαν έγγραφήν, εί'τε άλλως, καθ' οΰς ήθελε 
κρίνει συμφέροντος ορούς. Έν περιπτώσει δημοσίας έκδόσεως, 
ή Κυβέρνησις ύποχρεοϋται νά άναθέση αυτήν είς τους συμ
βαλλομένους, έπί πληρωμή προμήθειας ένός τοϊς έκατόν έπί 
τοϋ όνοματικοΰ κεφαλαίου. ’Αν δέ, τουναντίον, τό έν λόγω ή- 
μισυ τοϋ δανείου ήθελε πραγματοποιηθή άλλως, ολόκληρον ή 
έν μέρει, οί συμβαλλόμενοι δέν θέλουσι λάβει λό^ω προμήθειας, 
είμή έν τέταρτον μόνον τοϊς έκατόν έπί τοϋ τοιουτοτρόπως 
πραγματοποιηθησομένου μέρους. Καθ’ ήν περίπτωσιν ή Κυ- 
βέρνησις ήθελεν έκποιήσει άλλως ή διά δημοσίας έγγραφης 
μέρος τοΰ δανείου, ύπερβαϊνον τά 50 έκατομμύρα φράγκων, 
ονοματικόν κεφάλαιον, τό μέν προϊόν τών 50 έκατομμυρίων 
θέλει καταβληθή είς τήν Κυβέρνησιν, έλευθέραν νά διαθέση 
αύτό κατά βούλησιν, τό δέ προϊόν τοΰ ύπερβάλλοντος, μέχρις 
60 έκατομμυρίων, όνοματικοΰ κεφαλαίου, θέλει κρατηθή ύπό 
τών συμβαλομένων καί καταλογισθή άπέναντι τής προκατα
βολής των. Ούτω δέ όμολογίαι 70 έκατομμυρίων φράγ
κων όνοματικοΰ κεφαλαίου, έκ τοϋ δλου τών 120 έκατομμυ
ρίων, θέλουσι μείνει χεΐρας τών συμβαλλομένων ώς ένέχυρον 
μέχρις έζοφλήσεώς τοΰ κεφαλαίου καί τών τόκων τής προ
καταβολής, έκτός έάν μέρος τών δμολογιών τούτων, μέχρι 
ποσοΰ 10 έκατομμυρίων, διατεθή ώς άνωτέρω. Οί τοκοι θέ
λουσι παύσει λογιζόμενοι έπί παντός ποσοΰ, οπερ ήθελεν ού
τως έζοφληθή πρό τής λήζεως τών 1 8 μηνών.

Ή Κυβέρνησις ύποχρεοϋται, πρό τής δημοσίας έκδόσεως 
τοϋ δανείου, κατά τούς προηγουμένους ορισμούς, νά επιτυχή 
τήν έν τω Χρηματιστηρίω τών Παρισίων παραδοχήν τών 
δμολογιών τυΰ δανείου τούτου τών 120 έκατομμυρίων.

Άμα τή ύπό τής Βουλής έπιψηφίσει τής συμβάσεως 
ταύτης, ή Ελληνική Κυβέρνησις θέλει συνενοηθή μετά τών 
συμβαλλομένων πρός σύνταζιν τοΰ χρεωλυτικοϋ πίνακος, δς- 
τις θέλει τυπωθή έπί τών δμολογιών, καί προς δρισμον τοΰ 
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υποδείγματος τών έκδοθησομένων ομολογιών καί τής δαπά
νης προς κατασκευήν αύτών, ήτις έσεται είς βάρος τής Κυ
βερνήσεως, ώς έπίσης έσονται εις βάρος αύτής έν χαιρφ τής 
έκδ όσεως τά έξοδα τής κατασκευής τών προσωρινών τίτλων, 
τής δημοσιεύσεως και λοιπά, ώς καί τά τοΰ χαρτοσήμου έν 
έκάστη χώρα, δπου θέλουσι τεθή είς κυκλοφορίαν αί ομολο
γία». "Αμα τή κατασκευή τών οριστικών τίτλων, θέλουσιν 
ούτοι υπογραφή εί’τε έν Παρισίοις ύπδ αντιπροσώπου τής'Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως, εί’τε έν Άθήναις ύπδ του ύπουργοΰ τών 
Οικονομικών. Έν περιπτώσει δημοσίας έκδόσεως, οΐ συμβαλ
λόμενοι όφειλουσι νά ύποβάλωσι, διά τής έν Παρισίοις Έλ
ληνικής ΙΙρεσβείας, είς τήν έγκρισιν τής Κυβερνήσεως το πρό
γραμμα τής έκδόσεως, καί άν ή Κυβέρνησις τδ έγκρίνη, θέλει 
δώσει είς αυτούς τήν άδειαν νά χορηγήσωσιν ομολογίας προ- 
σωρινάς μέχρι τής παρασκευής τών οριστικών.

Ή ύπηρεσία τοΰ δανείου τούτου θέλει άνατεθή είς πιστωτι
κόν τι έν Παρισίοις κατάστημα, ύποδειχθησόμενον ύπδ τών 
συμβαλλομένων καί έγζριθησόμενον ύπδ τής Ελληνικής Ku- 
βερνήσεως, ήτις θέλει παρέχει εϊς αύτό, λόγω προμήθειας, ή- 
μισυ τοϊς °je έπί τοΰ ποσοΰ τών έξοφλουμένων τοκομεριδίων 
καί ομολογιών.

ΊΙ Κυβέρνησις χορηγεί είς τούς συμβαλλόμενους κατά 
τήν διάρκειαν τών άνω είρημένων 18 μηνών δικαίωμα προ
τιμήσεως (option) ώς πρδς τδ ήμισυ τοΰ δανείου τών 120 
έκατομμυρίων έπί τιμή 68 τοϊς έκατδν, άνευ προμήθειας· 
τδ ισότιμον τούτων θέλει κρατηθή παρ’ αύτών καί συμ- 
ψηφισθή απέναντι τής δοθείσης προκαταβολής μέχρις έξοφλή- 
σεως αύτής. Πάσα δήλωσις προτιμήσεως πρέπει νά περιέχη 
πέντε τουλάχιστον εκατομμύρια ονοματικού κεφαλαίου· άπό 
τής ημέρας δέ έκάστης δηλώσεως, παύουσιν οί τόκοι έπί άνα- 
λόγου μέρους τής προκαταβολής, οί δέ συμβαλλόμενοι άπό 
τής αύτής χρονολογίας άπολαύουσι παντός έκ τών κρατη- 
θέντων τίτλων πηγάζοντος δικαιώματος. Κατά τδν κυρώσαν- 
τα τήν σύμβασιν νόμον ή Κυβέρνησις έπιφυλάσσεται τδ δι

καίωμα νά έξοφλήση τήν άνωτέρω προκαταβολήν καί πρδς 
τής λήξεως τής προθεσμίας τών 18 μηνών, δτε ή Κυβέρνησις 
όφείλει νά προειδοποιήση τούς συμβαλλομένους, οί’τινες, έάν 
έντός δέκα ήμερών άπό τής προειδοποήσεως ταύτης δέν έξα- 
σχήσωσι τό δικαίωμα τής προτιμήσεως (option), οπερ έχουσι 
κατά τά άνωτέρω έπί τοϋ όλου ή μέρους τοϋ ήμίσεως ποσοΰ 
τοΰ δανείου, ύποχρεοΰνται νά δεχθώσι τήν έξόφλησιν τής προ
καταβολής μετά τών τόκων αύτής καί να έπιστρέψωσι τάς 
δμολογίας.

Ή Κυβέρνησις ύποχρεοΰται νά ύποβάλη είς τήν έπιψη- 
φισιν τής Βουλής, συνάμα μετά τής παρούσης, νομοσχέδιον 
έπιτρέπον τήν έκμίσθωσιν (regie) τής είσπράξεως τοΰ έπί 
τής καταναλώσεως τοϋ καπνοΰ φόρου, καί κανονιζον τούς 
δρους τής φορολογίας ταύτης. Οί συμβαλλόμενοι θέλουσιν 
έχει τδ δικαίωμα νά λάβωσι τήν παραχώρησιν τής μισθώ
σεως ταύτης, προτιμώμενοι παντός άλλου άνταγωνιστοϋ έπί 
ί'σοις δροις.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΙΑ ΕΝ ΠΟΛΕΜΑ-..

Ή φιλανθρωπία έν πολέμφ άποτελεϊσημαντικωτατον γνώ
ρισμα τών πεπολιτισμένων λαών. Αί συγκρούσεις αύτών οέν 
είναι αγώνες έξοντώσεως άλλ’ έπικρατήσεως. Ηδη έν τή με
ταξύ Γαλλίας καί Ιίρωσσίας συνθήκη τής 7 Σεπτεμβρίου 
17 59 άναφέρεται ή περί τών πληγωμένων πρόνοια, θεωρού- 
μένων τών νοσοκομείων ώς ασύλων απαραβίαστων έν καιρώ 
πολέμου. Άλλά τδ μέγα φιλανθρωπικόν κίνημα έπί τοϋ προ 
κειμένου θέματος ανήκει είς τά μέσα τοΰ παρόντος αίώνος 
καί δφείλεται ή πρωτοβουλία αύτοϋ είς ίδιώτας, δνομαστι είς 
τδν έκ Γενεύης κ. Dlllianl, τοϋ οποίου τάς ιδέας ύπεστήρι- 
ξεν ή έν Γενεύη ιδρυμένη έταιρία τής Κοινής Ώφελείας. Α
ποτέλεσμα υπήρξαν δύο έν Γενεύη διεθνείς συμβάσεις, ή μεν



254 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΪΑ ΕΝ ΠΟΑΕΜΩΙ.

τής 22 Αύγούστου 1864, ή δέ τής 20 ’Οκτωβρίου 1868. 
Α'· ,αεΖ?1 προσχωρήσασαι είς τον φιλανθρωπικόν έν πο·
Λέμφ Οργανισμόν έπιχράτειαν είναι αί έξής: ’Ελβετία, Βέλγιον, 
Βάδη, Δανιμαρχια, Ισπανία, Ήνωμέναι Πολιτεϊαι τής Άμε- 
Ρ'.χής, Γαλλία, ’Αγγλία, "Εσση-Δαρμστάτη, ’Ιταλία, Πορτο- 
γαλλια, Ολλανδία, Πρωσσία, Σαξωνία, Σουηδία, Νορβηγία, 
Βυρτεμβέργη, Ελλάς, Αύστρία, Ρωσσία χαί Τουρκία.

Η άπαρίθμησις αΰτη τών ΰποβληΟέντων εις τήν έν λόγω 
φιλανθρωπικήν έν πολέμω "Ενωσιν έθνών μαρτυρεί- περί τής 
έκτάσεως καί τοϋ κράτους τής έμπνευσάσης αύτήν ιδέας. 
Γπή?Ζεν ®?ζή τιϊ εν άδρανεία, ήτες έν τή θετική αναπτύξει 

τοϋ δίκαιου τών έθνών έ’λαβε τήν πρακτικήν αυτής διατύπω- 
σιν. Ούτως ή ένεστώσα τοΰ διεθνούς τούτου θεσμοϋ λειτουρ
γία έχει χατά τόν Bluntschli ώς έξής :

Λ· ·— ΠόΛτμος κατά ζηράν.

Γά κινητά ή ακίνητα στρατιωτικά νοσοκομεία αναγνωρί
ζονται ουδέτερα, ώς τοιαϋτα δέ τά προστατεύουσι καί τά σέ
βονται οί διαμαχόμενοι, έφ’ όσον χρόνον περιέχουσι ασθενείς ή 
πληγωμένους. Έν τούτοις ή οϋδετερότης αυτή παύει, έάν 
φρουρώνται ταΰτα υπό στρατιωτικής δυνάμεως (* *).

σοκομικής υπηρεσίας δέν πρέπει νά χρησιμεύωσιν είς μεταφοράν 
πολεμιστών καί πολεμεφοδίων, καί τά νοσοκομεία δέν πρέπει νά 
χρησιμοποιώντας είς ίπίθεσιν ή άμυναν, ίπΐ ποινή νά άπολέσωσι 
κατόπιν πάν δικαίωμα δπως Οεωρηθώσιν υπό τοΰ εχθρού ως ου

δέτερα.
(*) Κατά τό πνεύμα τής διεθνούς Συμβάσεως δχι μόνον οί στρα

τιωτικοί ιατροί και ο1, κυρίως είπεΐν νοσοκόμοι, άλλά καί ο·. έπιτε- 
τραμμένοι τήν μεταφοράν τοΰ νοσοκομικοϋ ύλικοΰ πρέπει νά προ- 
στατεύωνται κατά τάς πορείας καί νά μή αίχμαλωτίζωνται, ακό
μη καί όταν δέν μεταφέρωσι πληγωμένους καί άσθενεϊς, φέρωσι 
δέ μόνον βοήθειας είς τό πεδίον τής μάχης. ’Επίσης δταν τά κι
νητά νοσοκομεία κενοΰνται, οί ασθενείς έθεραπεύθησαν ή καθί
στανται εύμετακόμιστο·., τό ιατρικόν προσωπικόν καί οι βοηθοί 
αύτοΰ δύνανται νά άποχωρήσωσιν έλευθέρως καί νά ίνωθώσι μετά 
τοΰ είς δν άνήκουσι στρατού. ’Εάν οί νοσοκόμοι η ιατροί προσοάλ- 
λωνται, έννοεΐται άφ’ έαυτοϋ δτι κατά τό φυσικόν δίκαιον δύναν

ται νά άμυνθώσιν εναντίον τών ώργανισμένων επιθεσεων είτε στρα
τιωτών είτε άλλων, δι' δπερ δέν πρέπει νά τίθενται άοπλοι καί 
«προστάτευτοι ίν μέσφ τών πολεμικών κίνδύν»·',

(') Δέν πρέπει νά ίκλάβη τις τήν ουδετερότητα ταύτην ώς τήν 
ουδετερότητα τών μή μετεχόντων τοΰ πολέμου έθ»ών. Είναι ή 
φύσις τών πραγμάτων, ήτις τήν επιβάλλει. Όταν δ νικητής στρα
τός εύρη ίν τή όδφ του εχθρικά νοσοκομεία, ίξασκεϊ έπ’ αυτών 
προσωρινήν κυριαρχίαν, δυνάμενος νά τοποθετήση ίν αύτοϊς άλ
λους ασθενείς, έάν ύπάρχη τόπος, καί ίξασκών τήν δέουσαν ίπο- 
πτείαν. ‘Η οϋδετερότης τών ίν πολέμφ νοσοκομούντων καί κομι- 
ζόντων πληγωμένους είναι σχετική καί προσωρινή, παύει δέ άφ’ής 
εισέλθωσιν ούτοι εις τόν στρατόν ώς πολεμισταί. "Η παΰσις τής 
ουδετερότητος τών νοσοκομείων ίν περιπτώσει φρουρήσεως αυτών 
δεν πρέπει νά θεωρηθή ως υπέρ πολύ απόλυτος άρχή, διότι πολ- 
λακις είναι αναπόφευκτου νά φρουρώνται τά νοσοκομεία χάριν τής 
τάξεεες καί τής προστασίας τών προμηθειών, Al άμαξαι τής νο-
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Τό προσωπικόν τών κινητών ή ακινήτων του στρατού νο
σοκομείων, περιλσμβάνον τήν διοικησιν αύτών, τήν υπηρεσίαν 
τής υγείας, τήν διαχείρισιν, τήν μεταφοράν τών πληγωμέ
νων, ώς και τούς ίερεϊς, απολαμβάνει τό εύεργέτημα τής ού- 
δετερότητος ένόσω διατελεϊ έν λειτουργία καί ένόσω μένουσι 
πληγωμένοι είς συνάθροισιν ή νοσηλείαν (*).

Τό άνωτέρω προσωπικόν έξακολουθεϊ, μετά τήν ύπό τοΰ 
έχθροΰ χατάληψιν τοϋ έδάφους, νά παρέχη κατά τό μέτρον 
τής ανάγκης τήν συνδρομήν του είς τούς ασθενείς καί πλη
γωμένους τοϋ κινητού ή ακινήτου νοσοκομείου,τό όποιον υπη
ρετεί. "Οταν δέ ζητήση τό προσωπικόν τοΰτο νά άποχωρή- 
ση, ό αρχηγός τών στρατευμάτων τής κατοχής προσδιορίζει 
τήν στιγμήν τής άναχωρήσεως, τήν όποιαν δέν δύναται νά 
άναβάλρ είμή διά σύντομον χρόνον έν περιπτώσει στρατιωτι
κών άναγκών.
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Τά προμνησθέντα πρόσωπα δύνανται καί μετά τήν κατά- 
ληψιν τοϋ έχΟροϋ νά εξακολουθήσω^ τήν έκπλήρωσιν τών 
καθηκόντων αύτών έν τφ χινητώ ή άκινήτω νοσοχομείω τό 
όποιον ύπηρετοΰσι, ή νά άποχωρήσωσι έ'πως ένωΟώσι μετά 
τοϋ στρατιωτικού σώματος εις δ άνήκουσιν. Έν ταΐς περι- 
πτώσεσι ταύταις, δταν τά πρόσωπα ταΰτα παύωσι τήν υπη
ρεσίαν των, αποδίδονται είς τάς έχθριχάς έμπροσθοφυλακάς 
έπιμελεια τοΰ χαταλαβόντος τδ έδαφος στρατοΰ (*).

(*) Ή διάταξις αϋτη τής ΜνοΟς Συμβάσεως είναι πολλάκις 
Ανεφάρμοστος ένεκα τών στρατιωτικών αναγκών. Τά Απαγορεύ- 
οντα πάσαν ίπίκοινωνίαν μεταξύ τών εχθρικών στρατών αίτια, 
ίκ τών όποιων τόσον αΰστηρώς τιμωρούνται at ir.t> στρατοπέδου 
είς στρατόπεδον άγγελίαι, ίκτείνονται καί πρδς τους ιατρούς, οί- 
τινες δύνανται κατά τάς περιστάσεις, συναθροίζοντε; παραττρή- 
σεις, νά βλάψωσι* άνακοίνούντες αύτάς πρδ; τδν ίχθρόν. Οί Γάλ
λοι ιατροί θέλοντες κατά τδν τελευταίον Γαλλογερμανικδν πόλε
μον να ίπιστρέψωσιν είς τά σώματά των, διευθύνοντο ύπδ τών 
Γερμανών ούχί άμέσω; είς τάς Γαλλικάς ίμπροσθοφυλακάς άλλ’ 
άπδ μεγάλης στροφής διά τή; ’Ελβετίας ή τοΰ Βελγίου.

(') Ή διάταξις αβτη τής Συμβάσεως τοϋ 1868 Ουνετάχθη ύπδ 
τών ιατρών. Κατ’ αυτήν δμως δύναται νά προκύψ^ τδ άτοπον, 
ώετε ή δύναμις, είς τάς χεΐρα; τή; όποιας περιπίπτουσιν ίχθρικοί 
ιατροί, νά πληρωνη είς αυτού; τυχόν μισθούς άνωτέρους τών πρδς 
τους έαυτής πληρονομένων, ίναντίον πάσης δικαιολογικής κατά 
τοϋτο βάσεως, 

Αί έμπόλεμοι δυνάμεις λαμβάνουσι μέτρα πρός έξασφάλι- 
σιν τής άπολαύσεως δλοκλήρων τών αποδοχών, αϊτινες άνή- 
χουσιν είς τά ούδετερωΟέντα πρόσωπα τά πίπτοντα είς τήν 
έξουσίαν τοϋ έχΟρικοϋ στρατοΰ (*).

Τδ υλικόν τών ακινήτων στρατιωτικών νοσοκομείων ύπό- 
κειται είς τούς νόμους τοΰ πολέμου, έπομένως τά είς τήν υπη
ρεσίαν τών νοσοκομείων τούτων προσδιωρισμένα πρόσωπα δέν 
δύνανται άποχωροϋντα νά λάβωσι μεθ’ έαυτών είμή τά αντι
κείμενα έκεϊνα τά όποια είναι ιδιαιτέρα των περιουσία. ’Απ’ 

έναντίας, τά κινητά νοσοκομεία έν ταΐς αύταϊς περιδτάσεσι 
διατηροΰσι τό υλικόν αύτών

Οί κάτοικοι τής χώρας, οΐτινες χορηγοϋσι βοήθειαν είς τούς 
πληγωμένους, προστατεύονται καί μένουσιν ελεύθεροι. Οί αρ
χηγοί τών άντιμαχομένων στρατών έχουσι τό καθήκον νά 
προκαλώσι τήν φιλανθρωπίαν τών κατοίκων καί νά άναγγέ- 
λωσι τήν τής ούδετερότητος συνέπειαν αύτής. Πας πληγω
μένος περισυναχθείς καϊ νοσηλευόμενος έν τινι οικία χρησι
μεύει είς αύτήν ώς έγγραφον άσφαλιστήριον. Ό κάτοικος ό 
συναθροίζων πληγωμένους παρ’ έαυτω απαλλάσσεται τής 
υποχρεώσεως νά χορηγήσϊ] στρατιωτικόν κατάλυμα ώς καϊ 
μέρους τών έπιβληθησομένων πολεμικών φόρων. Έν τούτοις 
προκειμένου περϊ διανομής τών σχετικών πρός τά στρατιω
τικά καταλύματα καϊ τούς πολεμικούς φόρους βαρών, μόνον 
έν τώ μέτρφ τής ίσότητος θέλει ύπολογίζεσθαι ό ύπδ τών 
κατοίκων δειχθησόμενος φιλανθρωπικός ζήλος (3).

(') Θιωροΰνται ώ; κινητά νοσοκομεία, τά νοσοκομεία τής ίκ- 
στρατείας καθώς καί τά λοιπά προσωρινά τοιαύττ.; φύσεως ιδρύ
ματα, τά άκολουθούντα τούς στρατού; εις τδ πεδίον τής μάχης 
πρδ; υποδοχήν τών ασθενών καί τών πληγωμένων. Ήγέρθηοαν 
συζητήσει; τίνος ένεκα τά χρησιμεύοντα εις τούς πληγωμένους 
αντικείμενα, ώ; μοτδς, κλίναι, ίργαλεΐα, επίδεσμοι κλπ., εάν μέν 
εύρίσκωνται ίντδ; ακινήτου νοσοκομείου κατάσχονται ύπδ τοΰ εχ
θρού, έάν δέ εόρΐσκωνται ίντδ; άμάξης κινητού νοσοκομείου είναι 

ακατάσχετα.
(’) Ώς ίκ τή; πληθύο; τών ςν τοι; νεωτέροις πολέμοις πχρα- 

τασσομένων άνδρών, τή; ταχύτητος καί άποτελεσματικότητος τών 
βλημάτων, καί αί πληγαί τών μαχών είναι πολυαριθμότεραι καί 
τά εμπόδια τή; πρό; τούς πληγωμένους εγκαίρου έπικουρία; 
πλειότερα. τούτου αί δυνάμει; τών ιατρών καί τών νοσο
κόμων δέν είναι, μετά τήν μάχην, επαρκείς, πρέπει δέ ούτοι νά 
παρακολουθούσι τάς κινήσεις τοΰ στρατοΰ, καθόσον μετά πάσαν 
πολεμικήν συνάντησιν ή μεσολάβησις των είναι συνεχώς αναγκαία. 
Ή παραδοχή λοιπόν i0tJortS>r> οΐτινες, χωρίς νά είναι τακτικώς 
εις τήν υπηρεσίαν τοϋ στρατού, είναι δεκτοί εις περιιςοίησιν τών 
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Οί πληγωμένοι ή ασθενείς στρατιωτικοί συναθροίζονται 
και νοσηλεύονται είς όποιανδήποτε έθνιχότητα χαί άν άνήκω- 
σιν. Οί στρατιωτικοί Αρχηγοί έ'χουσι το δικαίωμα νά παρα- 
δίδωσιν αμέσως είς τάς έχθρικάς έμπροσθοφυλακάς τούς έν τή 
Ρ-άχη πληγωμένους στρατιωτικούς, δταν αί περιστάσεις το 
έπιτρέπουσι καί αμφοτέρωθεν ύπάρχει συμφωνία. Μετά τήν 
θεραπείαν δσοι μέν Αναγνωρίζονται ώς Ανίκανοι ύπηρεσίας 
άποστέλλονται είς τήν πατρίδα των, οΐ λοιποί δέ δύνανται 
έπίσης νά άποσταλώσι έπί τή υποχρεώσει νά μή λάβωσι τά 
δπλα διαρκοϋντος τοϋ πολέμου. Αί αποχωρήσεις αύται μετά 

τοϋ διευθύνοντος αύτάς προσωπικού καλύπτονται ύπό ούδετε- 
ρότητος Απολύτου (').

Διακριτική καί ομοιόμορφος σημαία ύπάρχει διά τά κινητά 
χαί άκίνητα νοσοκομεία καί διά τάς αναχωρήσεις, τήν οποίαν

ι-------------------------------------

(’) 'Γότε μόνον έκπληροϋται δ φιλανθρωπικός καί ουδέτερο; σκο
πός τών κινητών νοσοκομείων, δταν ταϋτα νοσηλεύωσι τού; ασθε
νείς καί πληγωμένους άμφοτέρων τών εμπόλεμων στρατών. ‘Ο 
χειρουργός δέν γνωρίζει εχθρού;, καί βλέπει ένώπιον του μόνον τόν 
πάσχοντα άνθρωπον τά γεγονότα δέ Απέδειξαν, οτι καί αυτοί οί 
άσθειεϊς εμφορούνται υπό τών αυτών αισθημάτων θεωροΰντις 
άλλήλους έπί τής μάχης ώ; εχθρούς, έν τώ κινητώ νοσοκομείο), 
ε’ναι συνάδελφοι πρόθυμοι είς αλληλοβοήθειαν. Μόλις όμως ελθνι 
ή περίοδος τής θεραπείας, επανέρχονται τά ένστικτα τών πολε
μιστών καί έκαστο; αισθάνεται τό πατριωτικόν έλατήριον του. 
Δέν λείπουσι δέ καί περιστάσεις καθ’ Ας οί πληγωμένοι δεικνύουσι 
τό μίσος των κατά τοϋ νοσηλεύοντο; αυτού; εχθρού καί ζητοΰσι 
νά άποδράσωσι, έξ ούπερ κατασταλτικά τινα μέτρα είναι αναγ
καία, ώς καί προληπτικά κατά τήν περίοδον τής άναρρώσεως, καθ’ 
χν αναγκαία η έλευθέρα κυκλοφορία τών πληγωμένων.

"Οσον άφορα τήν είς τήν πατρίδα επιστροφήν τών πληγωμένων 
μετά τήν θεραπείαν αύτών, έγένοντο σπουδαίαι κατά τής συμβά- 
σεω; παρατήρησε·.;, διότι οί δυνάμενοι νά υπηρετήσωσι πληγωμέ
νοι θεωρείται φυσικόν νά διατελώσι τοΰ πολέμου αιχμάλωτοι, 
ένφ οί πρός υπηρεσίαν ανίκανοι δέν είναι πλέον μαχηταί καί κιν
δυνώδεις. Άλλ’ έάν ό απόμαχος καθίσταται επικίνδυνος άναλό
γως τής διανοητικής ίκανότητος ή τοΰ όργανιστικοϋ προτερήμα
τος αύτοϋ, εννοείται άφ' ίαυτοΰ δτι δύναται νά κρατηθν ώς αι
χμάλωτος καίτοι μή δυνάμενος νά φέργ όπλα, διότι έγκειται είς 
τήν φύσιν τών πραγμάτων τό προφυλάττεσθαι κατά τών κινδύνων 
τή» κατηγορίας ταύτης. Τοιουτοτρόπως κατά τόν τελευταϊόν Γαλ- 
λογερμανικόν πόλεμον ουδέτερον τών εμπολέμων έθνών επέτρεψε 
τοιαύτας επιστροφές πληγωμένων. Καί ή, δικαιοσύνη δέ άντίκει- 
ται είς τήν έν τή συμβάσει τεθείσαν άρχήν, διότι ευθύς ως ίαθή 
ό πληγωμένο; αιχμάλωτος, διατελεϊ εί; ίση*  μοίραν πρός τόν 
Απλήγωτου αιχμάλωτο*.

πληγωμένων καί οϊς μεταφοράν αυτών είς τά νοσοκομεία δπιοθεν 
τοΰ θεάτρου τής μάχης, πρέπει νά θεωρηθή ώς απαραίτητος καί 
ώς κατ’ έξοχήν διεθνούς χαρακτήρος. Οί στρατιωτικοί ιατροί τών 
ουδετέρων έθνών είναι έπιτηδειότατοι είς τήν υπηρεσίαν ταύτην 
καί έθελονταί διαφόρων εθνικοτήτων δύνανται άνευ τής έλαχί- 
στη; αμφιβολίας νά χρησιμεύσωσιν είς τόν σκοπόν, ώς συνέβη κατά 
τόν τελευταϊόν Γαλλογερμανικόν πόλεμον, καθ’ίν {χορήγησαν με- 
γάλας υπηρεσίας έθελονταί ’Ελβετοί, ’Ολλανδοί, Αυστριακοί, Ρώσ- 
σοι, "Αγγλοι, Βέλγοι, Ιταλοί.

Έν τούτοις ή εισαγωγή τοΰ συστήματος τών ίθελοντών έχει 
καί τήν δυσχερή αυτής έποψιν, διότι επικρατεί δυσαρμονία τις 
μεταξύ τόσων ποικίλων στοιχείων, ώς καί μεταξύ της νοσοκομι- 
κής ύπηρεσίας, τής άσφαλείας χαί τοΰ συμφέροντος τών στρατών. 
’Αντιζηλίαι μεταξύ τών διαφόρων ομάδων δέν λείπουσι καί παν
τοειδείς συγκρούσεις έπίσης. Προστίθενται αί περίπλοκα! τών αυ
τοσχεδίων επικούρων, οϊτινες παρίστανται ώς Οιασώται τής ιδέας 
κατά τάς εαυτών ώρας καί ευκολίας. "Ανθρωποι δέ, φέροντες 
τό προσωπείου τής φιλανθρωπίας, επωφελούνται τής αχώριστου 
άπό τόν πόλεμον άταξίας, ίνα άρπάσωσι καί κλέψωσι. Κατάσκο
πος είσχωροΰσιν είς τάς τάξεις τών εθελοντών, δπως άνακαλύ- 
πτωσιν ύπό τήν σκέπην τής προσωρινής ούδετιρότητος τήν θέσιν 
καί τήν σημασίαν τών εχθρικών δυνάμεων, Έντεΰθεν καθίσταται 
Αναγκαία ή τακτική όργάνωσις καί ιδιαιτέρως ή ϊδρυσις ιεραρχίας 
τών εθελοντών, διά τής στενωτέρας ένώσεως αυτών μετά τοϋ 
φτρατοΰ καί διά «ςαρτήσεω; των έκ τών στρατιωτικών αρχηγών»
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έν πάση ιτεριστάσει συνοδεύει ή είς ήν άνήκουσι ταΰτα έθνιχή 
σημαία. Έπιβραχιόνιον δέ σήμα είσήχθη έπίσης διά τό ού- 
δετεροποιούμενον προσωπικόν, άφινομένης τής χορηγίας αύτοΰ 
εις τήν στρχτιωτιχήν αρχήν. Τόσον ή διακριτική σημαία οσον 
xat το έπιβραχιόνιον σήμα φέρουσιν έρυθροϋν σταυρόν έπί βά
σεως λευκής (').

H'·—ΙΙόΛί/ιος χατά θά.Ιασσαν.

Αί λέμβοι αί έπί ίδίφ χινδύνφ, χατά ή μετά τήν μάχην, 
συναθροίζουσαι ή μετά τήν συνάθροισιν μεταφέρουσαι ναυα
γούς ή πληγωμένους εις πλοΐον είτε ούδέτερον εί’τε φιλανθρω
πικόν άπολαμβάνουσι, μέχρι έχπληρώσεως τής αποστολής 
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των, τήν ύπό τών περιστάσεων τής μάχης καί ύπό τής Οέ- 
σεως τών άντιμαχομένων πλοίων έπιτρεπομενην ουδετερό
τητα, άποκειμένης τής έχτιμήσεως τών περιστάσεων εις τήν 
φιλανθρωπίαν δλων τών μαχομένων, μή δυναμένων τών οΰ
τω συναθροιζόμενων και σωζομένων ναυαγών και πληγωμέ
νων νά ύπηρετήσωσι κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου.

Τό θρησκευτικόν, ιατρικόν και φιλανθρωπικόν προσωπικόν 
παντός άλωθέντος πλοίου κηρύσσεται ούδέτερον, εξακολουθεί 
τήν χορηγίαν τών ύπηρεσιών του έπι τοϋ πλοίου τούτου, συν
τρέχει εις τάς ύπό τοϋ νικητοϋ ένεργουμένας αποχωρήσεις 
τών πληγωμένων και είναι έλεύθερον ακολούθως νά μεταβή 
εις τήν πατρίδα του, λαμβάνον μεθ' έαυτοϋ τά αντικείμενα 
καί χειρουργικά έργαλεΐα τής ιδιαιτέρας του περιουσίας.

Τό προσωπικόν τοΰτο οφείλει νά έξακολουθή τήν χορήγη- 
σιν τών ύπηρεσιών αύτοΰ επί τοϋ αΐχμαλωτισθέντος πλοίυυ 
καί τήν συνδρομήν αύτοΰ εις τάς μεταφοράς τών πληγωμένων 
τάς ένεργουμένας ύπό τοϋ νικητοϋ, ακολούθως δέ πρεπει νά 
μένη έλεύθερον νά έπανέλθη εις τήν πατρίδα του κατά τά ήδη 
έπι τοϋ όμοιου προσωπικού τής ξηράς όρισθεντα, λαμβάνον έν 
τφ μεταξύ,όπως καί τοΰτο, ολοκλήρους τάς άποΟοχάς αύτοΰ.

Τά νοσοκομικά πολεμικά πλοϊα ύπόκεινται εις τούς νόμους 
τοϋ πολέμου, οσον αφορά τό ύλικόν αύτών και καθίστανται 
περιουσία τοϋ συλλαμβάνοντος αύτά, μή δυναμενου όμως τού
του κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου νά μετατρέψη αυτά έκ 
τής ειδικής αποστολής των.

Πάν έμπορικόν πλοΐον, οίαςδήποτε έθνικότητος, φερον άπο- 
κλειστιζώς πληγωμένους καί άσθενεΐς τών όποιων ένεργει 
τήν άποχώρησιν, καλύπτεται ύπό τής ούδετεροτητος· άλλά 
μόνον τό γεγονός τής ύπό έχθριχοϋ καταδρομικοΰ πλοίου έπι· 
σκέψεως, βεβαιωμένου έν τώ ήμερολογίφ, καθιστά τούς πλη
γωμένους καί τούς ασθενείς ανικάνους νά ύπηρετήσωσι κατα 
τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου. Δικαιούται μάλιστα τό κάταορο- 
μικδν πλοΐον νά θέση έπί τοϋ εμπορικού έπίτροπον, δπως συ- 
υοδεύση ούτος τούς μεταφερομένους καί βεβαίωση οΰτω τήν 

( ) Ή διάταξι;, καθ’ iv πάση περιστάσει ή ϊθ»ΐκλ σημαία 
πρέπει νά συγκυματίζφ έπί τών νοσοκομείων μετά τής σημαίας 
τής Συμβάσεως τής Γενεύης, δύναται νά δώση αφορμήν είς >άθη. 
Όταν η εχθρική σημαία είναι όρατή μακρόθεν, ή σημαία τής υγειο
νομικής υπηρεσίας δύναται νά μή παρατηρηθή. Ένώ ή πρώτη 
προκαλεϊ την προσβολήν καί τδν χανονοβολισμδν, ή δευτέρα tyci 
άποστολήν νά έμποδίση άμφότερα. Πρέπει ή σημαία τής οϋδε- 
τερότητος νά προίσταται έπί τών κινητών νοσοκομείων- έάν δέ 
χριθή αναγκαΐον νά προστεθή καί σημείον τής στρατιωτικής άρχής 
εις ην ανήκει τδ νοσοκομείου τοΰτο, πρέπει τδ σηιχεΐον τοΰτο νά 
είναι μικρών διαστάσεων, μή δυνάμενον νά χρύψη ή άντικατα- 
στήση τήν σημαίαν τή; Συμβάσεως. Σν.μαντικωτέρα είναι ή πα- 
ραχώλυσις τής άμετρου έκτάσεως τοΰ έπιβραχιονίου χαί τή; κχ- 
ταχρήσεω; αύτοΰ. Λέν πρέπει νά είναι ανεκτή ή έλευθέρα χατα- 
σκευή τών έπιβραχιονίων τούτων καθώς ούδέ νά έξαρτάται η πα- 
ράδοσίς αύτών έκ τής πρωτευούσης τοϋ κράτους, καθόσον φευχτέα 
και η αναρχία καί η γραφειοκρατία, έξ ών ή μέν ενθαρρύνει τάς 
καταχρήσεις, η δέ εμποδίζει τήν ταχεϊαν άφιξιν τών επικούρων 
εθελοντών. Όπως δήποτε έλεγχος τις είναι χρησιμότατος. Τά 
έπιβραχιόνια πρέπες νά είναι σεσημασμένα όπό άνεγνωρισμένης 
“ΡΖΛ> έγγραφον δέ προσωπικής νομιμοποιήσεως πρέπει νά παρα- 
δίδηται εις τόν φέροντα τδ έπιβραχιόνιον καί κατά τήν άνάγκην 
είς τδν οδηγόν του.
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χαλην πιστιν τής έργασίας ταύτης. Έάν τό έμπορικόν πλοΐον 
περιείχε χαι φορτίον, ή ούδετερότης καλύπτει χαι αύτό, έκτός 
άν πρόκειται περί φορτίου δυναμένου, ώς έκ τής φύσεως του, 
νά δήμευθή ύπό τών έμπολέμων. Οί έμπόλεμοι διατηροΰσι 
το δικαίωμα νά άπαγορεύωσιν εις τά ούδετεροποιούμενα πλοϊα 
πάσαν συγκοινωνίαν καί πάσαν διεύθυνσιν, τάς όποιας ήθελον 
χρινει έπιβλαβεϊς εις τήν μυστικότητα τών έργασιών των. Έν 
κατεπειγούσαις περιστάσεσι, ίδιαίτεραι συμβάσεις δύνανται νά 
συνομολογηθώσι μεταξύ τών ναυτικών αρχηγών εις στιγμιαίαν 
οι’ είοικοϋ τρόπου, ούδετεροποίησιν τών πλοίων τών έπιοοο- 
τισμένων τήν άποχώρησιν τών πληγωμένων χαί ασθενών.

Οί έπί τών συλλαμβανομένων πλοίων ναυτικοί καί στρα- 
τιωνικοί πληγωμένοι ή άσθενεϊς, είς οίανδήποτε καί αν άνή- 
κωσιν έθνικοτητα, προστατεύονται καί νοσηλεύονται ύπό τών 
συλλαμβανόντων. Ή είς τήν πατρίδα δέ άποστολή των ένερ
γεϊται, καθ’ ά ήδη έκανονίσθη καί έπί τών κατά ξηράν πλη
γωμένων ή ασθενών.

Ή διακριτική σημαία, ητις πρέπει νά ένοϋται μετά τής 
έθνιχής σημαίας, ή σημαίνουσα οτι τό μεταφορικόν τών πλη
γωμένων καί άσθενών οίουδήποτε είδους πλοΐον ζητεί τό ευερ
γέτημα τής ούοετεροτητος, δυνάμει τών άρχών τής διεθνούς 
Συμβάσεως, είναι λευκή μετά σταυρού έρυθροϋ. Οί έμπόλε- 
μοι ένεργοϋσι κατά τοϋτο πάσαν έξακρίβωσιν, τήν οποίαν ήθε
λον κρίνει άναγκαίαν. Έν τούτοις τά άνίκανα πρός μάχην 
πλοία, τά έν ειρήνη έπισήμως ύπό τής κυβερνήσεως διαχη- 
ρυχθεντα ώς προωρισμένα νά χρησιμεύσωσι ώς πλωτά ναυ- 
νικά νοσοκομεία, άπολαμβάνουσι έν πολεμώ τελείας ούδετε- 
ροτητος κατα τε τό ύλικόν καί τό προσωπικόν, ύπό τόν όρον 
οτι ό έφοπλισμος των είναι άποκλειστικώς προσηρμοσμένος 
εις τήν ειδικήν αυτών άποστολήν. Τά νοσοκομιχά ταΰτα 
πλοϊα διακρίνονται δι' έξωτερικοϋ χρωματισμού λευχοϋ μετά 
περιζώματος πρασίνου.

Ιά νοσοκομιχά πλοϊα, έφωπλισμένα δαπάναις τών επικού
ρων εταιριών, τών άνεγνωρισμένων ύπο τών ύπογραψασών τήν 
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διεθνή Σύτβασιν έπικρατειών, έφωδιασμένα άφ’ ένός διά πα
ραγγελίας προερχόμενης έκ τής κυβερνήσεως, ή όποια έδωκε 
τήν ρητήν άδειαν τοϋ έφοπλισμοϋ των, καί άφ’ έτέρου δι’ έγ
γράφου τής αρμόδιας ναυτικής άρχής, βεβαιοϋντος ότι ύπεβλή- 
Οησαν είς τόν έλεγχόν της κατά τε τόν αφοπλισμόν των καί 
κατά τήν στιγμήν τής άναχωρήσεως αύτών καί δτι είναι 
άποκλειστικώς προσηρμοσμένα εις τόν σκοπόν τής αποστολής 
των,—θεωρούνται ουδέτερα όπως καί τό προσωπικόν αυτών 
καί προστατεύονται ύπό τών εμπόλεμων. Τά πλοϊα ταΰτα 
αναγνωρίζονται διά τής έν τή έθνιχή των σημαία ύψώσεως 
τής μετά έρυθροϋ σταυροϋ λευκής σημαίας. Τό προσωπικόν 
αύτών διακρίνεται έν τή έξασκήσει τών έργων του οι έπι- 
βραχιονίου φέροντος τά αύτά χρώματα*  ό έξωτερικός χρωμα
τισμός τών πλοίων τούτων είναι λευκός μετά περιζώματος 
έρυθροϋ. Ή χορηγία τής έπικουοίας των είναι γενική προς 
τούς πληγωμένους καί ναυαγούς τών έμπολέμων, άνευ οια- 
κρίσεως έθνικότητος. Όφείλουσι δέ νά άπέχωσι πάσης πα- 
ρεμποδίσεως τών κινήσεων τών μαχομένων, ένεργοϋντα χατά 
τήν διάρκειαν τής μάχης καί μετ’ αύτήν έπί ΐδίοις κινδύνοις. 
Οί έμπόλεμοι έχουσι έπ’ αυτών οικαιωμα έλέγχου και έπι- 
σκέψεως, δυνάμενοι νά άρνηθώσι τήν προς αύτά συνδρομήν 
των, νά τά διατάξωσι νά άπομακρυνθώσι χαί νά τα χρατή- 
σωσι παρ’ έαυτοϊς, έάν ή σπουδαιότης τών περιστάσεων τό 
άπαιτή. Οί ύπό τών πλοίων τούτων συναθροιζόμενοι πληγω
μένοι καί ναυαγοί δέν έπιτρέπεται νά ,ητηθώσιν ύπο τίνος 
τών μαχομένων, καί είναι υπόχρεοι νά μή ύπηρετήσωσι κατά 
τήν τοϋ πολέμου διάρκειαν.

Έν τοϊς κατά θάλασσαν πολέμοις -ασα σοβαρά ύπονοια, 
οτι ό είς τών έμπολέμων ώφελεϊται τοϋ ευεργετήματος τής 
ούδετερότητος έπί άλλω συμφέρον τι παρά το τών πληγωμέ
νων καί τών ασθενών, έπιτρέπει είς τόν έτερον έμπόλεμον, 
μέχρις άποδείξεως τοϋ έναντίου, νά άναστειλη τό έφ εαυτόν 
τήν έφαρμογήν τής Συμβάσεως. Εάν ή ύπονοια αυτή κατα· 
σταθή (όεβαιότης, δύναται ό ύπ’ αύτής βαρυνόμενος νά άπο-
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κλεισθή τών ευεργετημάτων τής Συμβάσεως καθ’ δλην τήν
διάρκειαν τοϋ πολέμου.

Ούτως έχουσι τά κατά τήν θετικήν άνάπτυξιν τοϋ δικαίου 
τών έθνών ίσχύοντα έπί τής φιλανθρωπικής πρός τά θύματα 
τών πολεμικών συγκρούσεων έπιζουρίας. Ό τελειότεοος κα
θορισμός αύτών δεν Οά λείψη καί ή όδός, είς ήν είσήλθεν δ 
νεώτερος τών έθνών πολιτισμός, δεν είναι πρσωρισμένη όπως 
χερσωΟή. Διά τοϋτο βλέπομεν τήν ιδέαν διαρκώς έπί τής 
διεθνούς τραπέζης τεθειμένην έν πνεύματι περαιτέρω έτι βελ- 
τιώσεως τών λεπτομερειών τής εφαρμογής της.

Οσον άφορα την έπι τοϋ καθαρώς φιλανθρωπικού έργου 
άνάμιξιν τής ιδιωτικής ένεργείας, έκτός τών προσφερομένων 
είς άμεσον έπιχουρίαν ίθελοντών ή ιδιωτική πρωτοβουλία άνε- 
βιβάσθη ύπό τήν σημαίαν τοϋ συνεταιρισμού είς μεγίστην 
άνάπτυξιν. Καί κέντρον μέν υπάρχει πάντοτε ή έν Γενεύη 
έδρεύουσα Διεθνής Επιτροπή, ήτις συναθροίζουσα τάς καθ’ έ
καστον έθνος έταιριστικάς έπι τοΰ προκειμένου ένεργείας,έγχα- 
ράττει είς αύτάς τόν επίσημον χαρακτήρα μεγάλου καί κατ’έ- 
ξοχήν διεθνούς όργανισμοϋ. Έν έκάστη δέ έπικρατεία ή ιδιω
τική πρωτοβουλία,μορφώνουσα ύπό τήν ηθικήν διεύΟυνσιν κεν
τρικής έπιτροπής ιδιαίτερους συνεταιρισμούς, έν πνεύματι 
άοελφότητος καί φιλανθρωπικής συνενοήσεως μεταξύ αύτών 
ούχί δέ έξαρτήσεως καί ύποτελείας, αγωνίζεται πρός ένα καί 
τόν αύτον σκοπόν, 1) άπό πόρων καί τύπων, τούς οποίους αί 
τοπικαί περιστάσεις καθιστώσι προσιτοτέρους και άποτελεσμα- 
τικω :ερους, καί 2) ιδιαιτέρως κατά τάς περιόδους τών πολεμι
κών συγκρούσεων τών έθνών, διότι οί έν λόγω συνεταιρισμοί 
πολλαπλασιαζονται και έπιτείνουσι τήν δραστηριότητα αύτών 
προ πάντων έν ταΐς τών πολεμικών συμφορών ήμέραις. Τοιου
τοτρόπως κατά τόν τελευταϊόν Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον ΰπελο 
γίζοντο ώς έξής τά σχετικά φαινόμενα:

Έν Αγγλία ύπήρχον 900 έταιρίαι, τών όποιων ή κεντρική 
έπιτροπή άπέστειλε έν άτμοκίνητον μετά τεσσάρων κινητών 
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νοσοκομείων, τά όποια ίδρύθησαν έν Βάρνη, έν Αοριανουπο- 
λει, έν Βατούμ καί έν Έρζερούμ, χρησιμεύσαντος κατόπιν και 
τοϋ ατμοκίνητου ώς νοσοκομείου,άμα ώς συνεπληρώθη ή προς 
μεταφοράν πληγωμένων χρήσις του. Οί έπίτροποι, τούς οποίους 
απέστειλαν αί ’Αγγλικοί έταιρίαι έπί τών διαφόρων σημείων 
τοϋ πολέμου, είς τόν Αίμον, τήν Μικράν ’Ασίαν, τό Μαυρο- 
βούνιον, τόν Ι’ωσσ.κόν στρατόν κλπ. ήσαν άφθόνως κατά 
σκοπόν έφωδιασμένοι. Οί ιατροί καί νοσοκόμοι έγνώριζον τάς 
τοποθεσίας, τήν γλώσσαν τών είς άς έστάλησαν χωρών κλπ. 
Δέν έλειύε δε καί ή προσωπική όλως πρωτοβουλία, διότι 
π. ή Κ. Slraugford ϊδρυσεν μόνη έξ νοσοκομεία, έν οις 
μετεχειοίσθη μετά μεγάλης έπιτυχίας τήν συνδρομήν τών 
γυναικών εις νοσηλείαν τών πληγωμένων 1 ούρκων.

Έν Γερμανία ύπελογίζοντο είς 1000 αι τοιούτου είδους 
έταιρίαι, διαιρούμενα», είς έΟνικάς, έπαρχιακάς καί τοπικάς, 
ασχολούμενα·, δραστηρίως έν ειρήνη καί έν πολεμώ, καί άσχο- 
λούμεναι άδιακόπως είς τήν μόρφωσιν νοσοκόμων άμφοτέρων 
τών γεννών καί είς τήν διάδοσιν τών νεωτέρων προοοων, ώς 
πρός τήν μέθοδον τής μεταφοράς τών πληγωμένων, τής νο
σηλείας αυτών κλπ. Ή υπό τών γυναικείων έταιριών κατα
σκευή τών έπιδέσμων καί λοιπών έφοδίων ένηργειτο έπι τή 
βάσει υποδειγμάτων έγκεκριμμένων ύπό τοΰ υπουργείου τών 
στρατιωτικών. Έκτος τοϋ ύλικοΰ, έπιδέσμων, νοσοκομείων, 
τοποθετήσεων κλπ. αί Γερμανικοί έταιρίαι διεύθυναν είς χρή
σιν τών πληγωμένων Τούρκων 125,000 νέας δραχμας. II 
κεντρική δέ έπιτροπή αύτών, συνενοηθεϊσα μετά τών Ι’ωσσι- 
κών άρχών ώργάνισε τρεις σιδηροδρομικός άμαςοστοιχιας εξ 
24 σιδηροδρομικών άμαξών, τών όποιων 20 μετέφερον πλη
γωμένους, 1 έχρησίμευεν ώς μαγειρείου, 1 ώς αποθήκη κλπ.

Έν Αύστρο-ουγγαρία ή φιλανθρωπική επικουρία ύπήρςεν 
λίαν δραστήρια. Άπεστάλη είς Κωνσταντινούπολή εν έκ τών 
ένεργητικωτέρων μελών τής έπιτροπής τών Αύστροουγγρικών 
έταιριών, οθεν ώργανίσαν αύται λόχους νοσοκόμων, τους 
όποιους διέσπειραν έπϊ τών διαφόρων τοϋ πολέμου σημείων, 
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ίδρυσαν όρεινά φορεία διά τήν μεταφοράν τών πληγωμένων, 
παραπήγματα νοσοχομικά χλπ. ’Ιδιαιτέρα μνεία απαιτείται 
χαι διά τήν ύπό τής Διεθνούς τής Γενεύης Έπιτροπής όργα- 
νισθεϊσαν ίν Τεργέστη έπιτροπήν προς διεύθυνσιν τών διαφό
ρων τής ιδιωτικής βοήθειας αποστολών είς τό θέατρον τοϋ 
πολέμου. Μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1877 ειχεν άποστείλει 
αυτή 483 ογκώοη δέματα καί είχε πρός τόν αύτόν σκοπόν 
λάβει 43,000 νέων δραχμών.

Έν ’Ιταλία έκτός τής κεντρικής έν Ρώμη έπιτροπής έσχη- 
ματίσθησαν πολλαΐ τοπικαί έν Μιλάνο», Φλωρεντία, Βενε
τία, Βολωνίφ κλπ. τών όποιων αί εισφορά*, άπεστέλλοντο ή 
χατ’ ευθείαν διά Βουκουρεστίου και Κωνσταντινουπόλεως ή 
διά τής έν Τεργέστη έπιτροπής.

Έν Δανιμαρκία ό προχείμενος φιλανθρωπικός Οργανισμός, 
μόλις ένός έτους μέτρων ζωήν, άπέστειλε βοηθήματα άξίας 
80,000 νέων δραχμών.

Εν Γαλλία αί ένεργηθεΐσαι διά τής κεντρικής έπιτροπής 
και τών πολυαρίθμων έπαρχιαχών έταιριών συνεισφορά! ύπε
λογίζοντο κατά τά τέλη Δεκεμβρίου 1879 είς 200,000 νέων 
δραχμών. Έκτός δέ τούτων έπιτροπή διαμαρτυρομένων άπέ- 
στειλεν είς τήν χώραν τοϋ πολέμου 53,000 νέας δραχμάς 
μετά μεγάλης ποσότητος έφοδίων καί δύο ιατρών.

Εν Σουηδία καί Νορβηγία μετεχειρίσθησαν αί περί ών 
πρόκειται έταιρίαι τήν έν Τεργέστη Επιτροπήν, δπως άπο- 
στειλωσιν είς τό θέατρον τοϋ πολέμου τάς βοήθειας των. 
Επίσης καί έν Έλλάδι. Έν Βελγίω καί 'Ολλανδία πολλά 
διεπράχθησαν. Ή Ολλανδική μάλιστα έταιρία ϊδρυσεν κι
νητόν νοσοκομεΐον πλησίον τοϋ θεάτρου τοϋ πολέμου καί ή 
τών Ολλανδικών άτμοκινήτων έταιρία άνέλαβε τήν δωρεάν 
μεταφοράν τών φιλανθρωπικών πρός αύτό αποστολών. Κατά 
τοΰτο καί αί τών Αύστρο-ουγγρικών, Ιταλικών καί Γερμανι
κών άτμοκινήτων καί σιδηροδρόμων έταιρίαι καταβιβασαν 
διά τόν αύτόν σκοπόν τάς τιμάς αύτών.

Τοιαΰται αί κατά τόν τελευταϊον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον 

ίπικουρίαι τής ώργανισμένης φιλ.ανθρωπίας. Ίνα οωσωμεν 
γενικήν περί τής δυνάμεως αύτής έννοιαν, δέν είναι άπο σκο
ποΰ νά άνατρέζωμεν μέχρι τοΰ έν ’Αμερική έμφυλίου τών 
Ηνωμένων Πολιτειών πολέμου. Είς 33,000 άνεβιβάζοντο έπί 
τοϋ πολέμου τούτου μόναι αί γυναικειαι τής ’Λ μερικής έται 
ρίαι! Καί είς διάστημα ένός μόνου έτους έδαπανήθησαν ύπέρ 
τών πληγωμένων, έκτός τών λοιπών άπειρων έφοδίων, 51 
έκατομμύρια νέων δραχμών ! "Ολα ίν ’Αμερική έχουσι τι 
μεγαλειότερον. Ό Παλαιός Κόσμος αποκαλύπτεται ένώπιον 
τοϋ Νέου.

ΙΑΠΩΝΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ.

Τό ένιαϊον τής τραπεζικής κυκλοφορίας ύπέστη, κατά τήν 
τελευταίαν δεκαετίαν, σημαντικώτατον τραύμα έν τή έθνιχή 
τής ’Ιαπωνίας οικονομία, αί λεπτομέρειαι τοϋ όποιου έξετεθη- 
σαν έν τώ κατά τό παρελθόν έτος συγχροτηθέντι έν τή πο
λιτεία τής Νέας Ί’όρκης Τραπεζικά» τής ’Αμερικής Συνε- 
δρίω. Ή πρώτη’Ιαπωνική Τράπεζα συνέστη τώ 1872, ή 
ιδέα δέ τής έλευθερίας τών τραπεζών ύπήρξε τοσον γόνιμος, 
ώστε τώ 1875 ύπελογίζοντο είς 4 αί έν Ιαπωνία τράπεζαι, 
τφ 1876 είς 5, τώ 1877 είς 26, τώ 1878 είς 95 καί τώ 
1879 είς 153! Πόσον βωβοί οί αριθμοί ούτοι διά τούς έν 
Έλλάδι τραπεζικούς προνομιούχους !

Προφανώς έν Ιαπωνία έπεκράτησαν ιδιαιτέρως αί έν Άμε 
ρική τραπεζικαί άοχαί. Κατά τά 18.2 καθιερώθη πανδήμως 
έν τή χώρα ταύτη τής άπωτάτης Ανατολής ή έλευθερία τών 
έκδιδουσών τραπεζικά γραμμάτια τραπεζών. ' Γπεχρεώθησαν 
αί τράπεζαι αύται νά έ'χωσι 1) παρακαταθήκην έν τώ ταμείω 
τής έπικρατείας είς δημόσια χρεώγραφα ίσης ποσότητος προς 
τά κυκλοφοροϋντα γραμμάτια αύτών καί 2) μεταλλικόν απο
ταμίευμα όρισθέν άναλόγως πρός τάς πιθανας απαιτήσεις τής 
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έξοφλήσεως τών γραμματίων. Τά γραμμάτια ταΰτα έδει νά 
λαμβάνωσιν αί τράπεζαι παρά τής Κυβερνήσεως. Ίνα συστη- 
Οή τράπεζα άπητεΐτο κεφάλαιον τούλάχιστον 500,000 ύέν 
ήτοι 1,500,000 νέων δραγχμών (έκαστον ύέν=3, ’*/ νέας 
^?αΖΡ·ήΟ> κατόπιν όμως τώ 187G κατεβιβάσθη τό νομικόν 
τοϋτο δριον μέχρι 200,000 ύέν ήτοι 600,000 ν. δρ. Κατά 
τήν νομοθεσίαν τοϋ 1872 έδει 00 τοΐς °/0 τοϋ κεφαλαίου νά 
διατεθώσιν εις δημόσια χρεώγραφα έπ’ ανταλλαγή διδομέυωυ 
ύπό τής Κυβερνήσεως τραπεζικών γραμματίων, κατα δέ τήν 
νομοθεσίαν τοϋ 1870 άνεβιβάσθη τό μέτρον τοϋτο είς 80 τοΐς 
°/ο· Κατά τό 1872 τό πρός πληρωμήν τών τραπεζικών γραμ
ματίων μεταλλικόν αποταμίευμα ώρίζετο κατ’ έλάχιστου 
εις 40 τοΐς °/0, κατά δέ τό 187G περιωρίσθη εις 20 τοΐς */β, 
ουναμενων τών τραπεζών νά έ’χωσιν αύτό εις κυβερνητικόν 
χαρτονόμισμα, ανταλλασσόμενου μετά τών τραπεζικών γραμ
ματίων.

II έντος τοϋ ολου τής χώρας πληθυσμού διασπορά τών 
'Ιαπωνικών τραπεζών κέκτηται τήν έπομένην σημασίαν: ’Ε
παρχία Τόκιό τράπεζαι IG, κάτοικο·. 813,504- έπαρχία Το- 
καιοό τράπ. 27, κάτ. 0,638,165- έπαρχία Τοζάνδο τραπ. 
23, κάτ. 6,785,623- έπαρχία Χοκουροκούδο τράπ. 13, κάτ. 
3,302,235- έπαρχία Χοκαϊδό τράπ. 2, κάτ. 121,310- έπαρ
χία Κινάϊ τράπ. 8, κάτ. 1,505,957- έπαρχία Όσάκα τράπ. 
10, κάτ. 530,885- έπαρχία Σανυόδο τράπ. 9, κάτ. 3,550, 
054- έπαρχία Σανυούδο τράπ. 6, κάτ. 1,034,188- έπαρχία 
Σαικεόο τραπ. 19, κάτ. 5,163,7 30- έπαρχία Χωκάϊδο τραπ. 
10, κάτ. 3,244,906. Καί ταΰτα μή υπολογιζόμενων τώυ 
ύποκαταστημάτων. Έάν άναλογήσωμεν τόν δλον αριθμόν 
τών Ιαπωνικών τραπεζών (153) πρδς τόν όλον πληθυσμόν 
τών τής ’Ιαπωνίας κατοίκων (33,298,3 17), κατά μέσον δρον 
μία τράπεζα αντιστοιχεί πρός 217 Ί, χιλ. ανθρώπων.

Κατά τά τέλη Δεκεμβρίου 1879 αί Ιαπωνικά1, τράπεζαι 
οιετέλουν έν τή επομένη καταστάσει: Κεφάλαιον 41,016, 
100 ύέν άντ’ι 3,432,000 τω 1874. Κυκλοφορία 33,752,481 
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ύέν άντί 829,781 κατάτά τέλη Δεκεμβρίου 1 874.Καταθέσεις 
δημοσίου θησαυροΰ 6,265,185 ύεν άντί 2,872,279 τώ 187 ί. 
Καταθέσεις ιδιωτών 12,226,831 ύέν άντ’ι 1,554,146 τω 
187 4. Μεταλλικόν αποταμίευμα 11,625,628 ύέν άντ’ι 2, 
382,961 τω 1874. Ιίροκαταβολαί καί προεξοφλήσεις 24, 
562,255 ύέν άντί 3,439,245 τώ 1874.

Έν τούτοις δέν πρέπει νά νομίσωμεν, ότι ή σπουοαιύτης εί
ναι ίση πρός ολας τάς τραπέζας τής Ιαπωνίας, διότι έκ τοϋ 
τελευταίου ισολογισμού αύτών έςάγονται τά επόμενα πορί
σματα. Ένώ τδ ένεργητικόν 149 τραπεζών άναβιβάζεται εις 
106,776,758 ύέν, μόναι αί 16 τράπεζαι τής έπαρχίας Τόκιό 
ύπολογίζονται έν τω ποσώ τούτω άντί 53,085,97 2 οηλαοή 
εις τδ ημισυ. Ιδού πώς έχουσι τά καθέκαστα έν τω προκει
μένη» ίσολογισμω τών Ιαπωνικών τραπεζών εις έκατομ. ύέν. 
Ένεργητικόν. Χρέη τής έπικρατείας 58,2- χρέη ιδιω
τών 25,Γ χρέη ύποκαταστημάτων 0,2- χρέη τραπεζών 2,2- 
κέρδη καί ζημίαι 0,1-άκίνητα 0,4- μεταλλικόν 13,5’ διά
φορα 1,3. — ΓΙ α θ η τ ι κ ό ν. ’Οφειλή πρός τήν έπικράτειαν 
8,6- πρδς ΐδιώτας (τραπεζικά γραμμάτια) 35- εις καταθέσεις 
13,1- πρός τήν διοίκησιν 2,4- πρός τά υποκαταστήματα 0,3' 
πρός τραπέζας- 3,2- κέρδη καί ζημίαι 0,1- μέτοχοι 42,9- κε
φαλαίου υποκαταστημάτων 2,5· διάφορα 0,1.

Τοιαύτη ή τραπεζική καταστασις τής άπωτάτης Ανατο
λής. ΊΙ τραπεζική έλευθερία ένεκλιματίσθη έν τή χώρα του 
δεσποτισμοϋ ! Τί νά είπη τις δέ περί τών ύπό τό τραπεζικόν 
προνόμιον στεναζόντων τόπων τής έλευθερίας; , .

ΤΑ ΕΝ ΘΗΡΑ'- ΝΟΜΙΜΑ ΤΩ- 1797.

Εν τώ ήγουμένω φυλλαδίφ τής Οικονομικής Έπ.θεωρη- 
σεως έδημοσιεύσαμεν τεμάχιά τινα τής οικονομικής ζωής τής 
Σύρου καί τής Φολεγάνδρου κατα τήν άπδ τού έτους 1695
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μέχρι τοϋ 1812 ίκανώς μακράν περίοδον. *Ηδη άπο τής αύτής
πηγής δημοσιευομεν έκτενεστέραν σελίδα τής οικονομικής έν
Θήρα ζωής, όπως διετυπώθη αύτη τω 1797 πρός τόν «πανεν-
οοξότατον άρχοντα δραγομάνον τοϋ βασιλικού στόλου.»

Πρόχειρος έπιτομή τών ανέκαθεν τοπικών συνηθειών τής 
νήσου Σαντορίνης, συνταχθεϊσα διά προσταγής τοϋ πανενδοξο- 
τάτου άρχοντος δραγομάνου τοϋ βασιλικού στόλου κυρίου κυ
ρίου Κωστάκη Χαντζερή προς κοινόν όφελος, και έπιθυμητήν 
ειρήνην τής αύτής ήμετέρας νήσου, διαιρεθεισα εις ένδεκα κε
φάλαια.

Καθιερωθεϊσα δέ τω αύτψ ένδοξοτάτφ ήμών αύθέντη μετά 
τής προσηχούσης καί όφειλομένης ήμΐν δουλικής ύποκλίσεως.

Τω παητΰοξοτάτφ χαί πίριβ.ΐιχτω άρχοντι δραγομάτφ 

τοΰ ρααι.Ιιχον στό.ίον χυρίω χυρίω Κωκστάχΐ) 

Xavzi'tpij τή>· tiyei.lojisrw προσχύκησιν.

Βέβαιον είνε ότι αί παλαιαί συνήθεια', καθ’ έκαστον τόπον 
μετά τούς αύτοκρατορικούς νόμους διεφυλάττοντο πάντοτε 
πανταχοϋ ώς κεφάλαια νόμου, μάλιστα δέ όσα- αύται καθ’ 
έαυτάς όρθαί ύπάρχουσαι καί δίκαιαι, όταν δηλαδή ένομοθε- 
τήθησαν, ούχί πρός φθοράν νόμου, άλλά πρός κοινόν όφελος 
ενός λαοϋ, καί οτι τοιαΰται ένεργήθησαυ εις τε τά δικαστή
ρια τής αύθεντίας καί τά κριτήρια, ούδείς άντερει λόγος· οτι 
δέ αύται καλαί καί έκ τών προπατάρων παραδιδόμεναι άνε- 
φάυησαυ, είναι όμως πολοσταί άγραφοι, καί έκ τούτου συ - 
χνάκις μεταξύ τών πολιτών καί έγκατοίκων ένός τόπου ακο
λουθούν μεγάλα-. λογοτριβαί, φιλονικείαι τε καί άλληλομαχίαι 
Οιά τοϋτο συμβάλλει τάς αύτάς τοπικάς συνήθειας έγγράφως 
γενέσθαι, καί ασφαλώς κατέχεσθαι, όπως σώζωνται καί δ'.α- 
φυλάττωνται άπό τοϋ νΰν καί είς τό έξής δικαιοσύνη άριστος, 
χαί είς τόν όρθόν χαί δίκαιον βίον κάλλιςος οδηγία· τούτου 
χάριν εύβούλως τε καί φρονίμως προσέταςεν ημάς ή πανενδο- 

ξότης αύτοϋ, ώς νομοφύλαξ καί φιλοδίκαιος αύθέντης, ίνα 
σημειώσωμεν έγγράφως τάς τοπικάς ήμετέρας συνήθειας πρός 
κοινόν όφελος, χαί έπιθυμητήν ειρήνην τής νήσου ταύτης, 
ήμεϊς δέ τοϋτο σφόδρα έπιθυμοϋντες πρό καιρού ίνα μή ένο- 
χλονώμεν, καί βαρύνωμεν τάς άκοάς τών πολυχρονίων ένός, 
έσπουδάσαμεν μετά πάσης έπιμελείας, ίνα συναθροίσωμεν ο
λας αύτάς τάς τοπικάς ήμών συνήθειας, καθώς έχ παραδό- 
σεως τάς έ’χομεν άπό τών προπατόρων μας, καί επιβεβαιω
μένος μέ βασιλικούς προσκυνητούς άκτιναμάδες, δπου ή κρα- 
ταια βασιλεία εύνοϊκώς μάς έχάρισε· διά νά φυλάττωμευ ό
μως τινά τάξιν, έπερικλείσαμεν όλας αύτάς είς τήν παρούσαν 
πρόχειρον επιτομήν, διαιρεθεϊσαν είς ένδεκα κεφάλαια καθ'υ
πόθεση»· αύται δέ κϋρος καί δύναμιν ού δύνανται έχειν, χωρίς 
νά είνε στηριγμένα', παρά τής αύτής ένδοξότητος, ή καί κα- 
Οιεροϋμεν μετά πάσης όφειλομένης ήμών καί δουλικής ύπο
κλίσεως.

Δέξαι ούν τήν πρόχειρον ταύτην επιτομήν, εύμενέστατε ή
μών αύθέντα, ίλαρω τω προσώπω καί προσηνεϊ τώ όμματι, 
καί έπικύρωσιν αύτής δεόμεθα, μέ τήν προσκυνητήν ήμΐν αυ
θεντικήν, καί αξιωματικήν αύτής πληρεξουσιότητα, δπως 
διαμένη είς τό έξής απαρασάλευτος χαί άκριβώς παρατηρού
μενη ύπό πάντων τών έγκατοίκων τής νήσου ταύτης και 
πιστών υπηκόων τής κραταιάς Βασιλείας όμοΰ και τής αύ
τής ένδοξότητος.

1797. Τής ήμετέρας περιβλέπτου ένδοξότητος.

Λ'. ΠτρΙ αγοράς καί .τω.έ'/σάπ.·.

Διά νά ήνε βέβαια καί άνέκοπτος ή πωλησία τώυ ακινή
των πραγμάτων πρέπει να ήνε μέ γράμμα υπογεγραμμένου 
παρά τοϋ ίδιου οικοκυρού, άν όμως καί δέν ήξεύρει γράφη ΐδιο- 
χείρως του, νά υπογράφηται παρ’ άλλου τινός μετά δύο άξιο- 
πιστών μαρτύρων.

Ή πωλησία τού ακινήτου πράγματος πρέπεινοκ'. εινε μέ
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ίκάντον, διά νά ήνε γνωστή εις χάθε ένα· λέγομεν άκίνητα
πράγματα, όσπίτια, άμπελοχώραφα, ανεμομύλους, γηστέρνας,
μαγαζάδες και κατοικίαις.

Τό ίκάντον έχει τήν δύναμιν έως νά τελείωση ή διορία του, 
καί άφοϋ τελειώση ή διορία νά γένη ή πωλησία- έχουν τήν 
προτίμησιν οί συγγενείς χαί οί πλησίον έως ήμέρας τρεις άφοϋ 
γραφθή ή πωλησία, δίδοντας τόν άριθμόν όπου ή πωλησία 
φανερώνει.

Ή πωλησία όπου μέ δολιότητα εινε γεγραμμένη, ήγουν, 
άν ό πωλητής έσυμφώνησε, και έλαβεν άπό τόν αγοραστήν 
άλλον άριθμόν καί άλλον ή πωλησία φανερώνη, δια νά Εμ
ποδίσουν ή τούς συγγενείς, ή τούς πλησίον, άφοϋ φανερωθή 
ή περ'ι τούτου αλήθεια, νά δίδουν καί αύτοί οί συγγενείς καί οί 
πλησίον τόν ίδιον έκεϊνον άριθμόν οπού δ πωλητής έλαβε, καί 
όχι ποτέ έκεϊνο όπου μέ δολιότητα φανερώνει ή πωλσσία.

Η πωλησία χωρίς ίκάντου γενομένη, προτιμώνται οί συγ
γενείς καί οί πλησίον έως διάστημα χρόνου ένός, δηλαδή έως 
νά γίνη γνωστή εις τούς συγγενείς, όπόταν γίνη μέ δολιό
τητα. Οί συγγενείς προτιμώνται άπό τούς πλησίον.

Μεταξύ τών συγγενών ένός όμοιου βαθμού προτιμώνται οί 
συγγενείς έκ τών οποίων κατάγεται τό γενικόν αύτό πράγμα.

Τά παιδία τοϋ πωλητοϋ, όταν παραιτώνται, τότε προτι
μώνται οί γονείς αύτοΰ, ομοίως καί όταν παραιτώνται οί γο
νείς προτιμώνται οί αδελφοί αύτοΰ, ομοίως καί οί κατά τάξιν 
και βαθμόν ανεψιοί, και πρώτοι έξάδελφοι, μέχρι τών παιδιών 
τών πρώτων έξαδέλφων καί όχι πλέον οί δεύτεροι έξάδελφοι 
καί οί καθ’ έξής.

Οί συγγενείς τοϋ πωλητοϋ οπού λείπουν είς άλλον τόπον, 
^Ρ/Λαεν01 τήν πρώτην, μίαν καί μόνην φοράν, είς τόν τόπον 
μας προτιμώνται καί αύτοί κατά τήν τάξιν καί βαθμόν τών 
συγγενών, δπου εί'πομεν νά περνούν τά πωληθέντα συγγενικά 
αύτών πράγματα, είς διάστημα οκτώ ημερών τοΰ έρχομοΰ 
αύτών, δίδοντες τον άριθμόν όποΰ ή πωλησία τοϋ πράγματος 
φανερον6.’.ο’ρός τόν αγοραστήν, καί έάν ό αγοραστής Ενάντιέ;- 

ται είς τό νά περιλάβη τά άσπρα αύτά καί νά στρέψη τήν 
πωλησίαν, νά τά βάλλη ό άνωθεν Ερχόμενος συγγενής είς τήν 
καντζελαρίαν διά νά εύρη τό δίκαιόν του, είδε καί ήθελον πε
ράσει αί διορισμένα-. οκτώ ήμέραι τοΰ έρχομοΰ του, καί ούτε 
πράγμα έζήτησεν, ούτε πράγμα είς τήν κατζελαρίαν διά αύτό 
έβαλεν, τότε έχασεν τό δικαίωμα τής συγγένειας του, καί μέ
νει ο άγοραστής ανενόχλητος.

Οί συγγενείς δπου ήθελε λείπουν είς άλλον τόπον καί πω- 
ληθοϋν πράγματα συγγενικά τους, προτιμώνται ερχόμενοι είς 
διάστημα μετά τήν πωλησίαν χρόνων δέκα πέντε, εί δέ καί 
ήθελαν περάση οί δέκα τςέντε χρόνοι, καί δέν ήθελον έλθουν, 
νά χάνουν τό αύτό δικαίωμα.

Οί συγγενείς όπου Ερχόμενοι έχουν δικαίωμα νά λάβουν τό 
συγγενικόν αύτών πράγμα, πρέπει νά πληρώσουν καί οσα έξο
δα έκαμεν ό άγοραστής είς αύτό, δηλαδή έάν ήνε όσπίτια, 
καί είς αύτά έκαμεν οικοδομάς καί κτήρια, καί τά έκαλώπι- 
σεν μέ ακίνητα έξοδα, νά τά πληρώση όμοΰ μέ τά άσπρα τής 
άγοράς" ομοίως καί άν ήνε χωράφι καί τό έφύτευσεν άμπέλι 
καί άπό αύτό ακόμη δέν έβγήκαν τα έξοδα τοϋ άγοραστοΰ, 
νά τοϋ άποκρίνεται τά έξοδα· ομοίως καί έάν έκαμεν έξοοα ο 
άγοραστής διά καλλωπισμόν καί κυβέρνησιν αμπελιού ή χω
ραφιού, έξω άπό τά συνηθισμένα έξοδα τοΰ εισοδήματος, νά 
έχη νά τά άποκρίνεται ό ερχόμενος συγγενής, όμοϋ μέ τά 
διάφορα τοϋ αύτοΰ χρόνου.

Ό συγγενής Ερχόμενος τόν πρώτον χρόνον δπου έγεινεν ή 
πωλησία, πρό τοϋ νά έσοδεύση τόν καρπόν ό άγοραστής, έχει 
χρέος νά τοϋ πληρώνη και τά διάφορα τών άσπρών, δπου έδο- 
σεν, καί τά έξοδα, όποΰ έκαμεν άφοΰ έγεινεν ή πωλησία.

Τά έξοδα δπου έκαμεν ό άγοραστής διά καλωπισμόν καί 
εύπρέπειαν τοΰ πράγματος, νά τά λαμβάνη άπό τόν προτιμη- 
θέντα συγγ-ενή, έ’ως δ-.άςημα πέντε χρόνων δπου είχε τό αύτά 
πράγμα, είδέ καί εινε άρκετή ή διορία τών πέντε χρόνων πε
ρασμένη, νά μήν έχη νά λαμβάνη αυτά διά τούς καρπούς, 
δπου είς αύτούς τούς χρόνους άπήλαυσεν, άλλά μόνον τά συ- 
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νηθισμένα χρονικά έξοδα, με το νά έχη νά έσοδευση ό συγ
γενής τό αύτό πράγμα και το διάφορον τοΰ αύτοϋ χρόνου.

Τά τέκνα τής φαμελείας, δηλαδή τά ανήλικα, όπου εύρι- 
σκονται μέ τούς γονείς των, δέν έχουν δικαίωμα νά πάρουν τό 
πραγμα οπού άπό τούς συγγενείς των πωλείται, ούτε άπό τον 
ίδιον τους πατέρα· άλλ’ έχουν έξουσίαν τά τέκνα, τά νόμου 
ήλικίας, και έκεϊνα όποϋ λείπουν, νά πάρουν τό αύτό συγγενι
κόν ή γονικόν του πραγμα.

Οί συγγενείς ό'που είνε είς άλλο τόπον ύπανδρευμένοι, δέν 
έχουσι κανένα δικαίωμα διά τά γονικά ή συγγενικά αύτών 
πωληθέντα πράγματα, άλλ’ εινε άποξενομένοι άπ’ αύτό τό 
συγγενικόν δικαίωμα και αύτοϊ και τά τέκνα τους.

Οί συγγενείς δπου εινε είς άλλους τόπους ύπανδρευμένοι 
και θελήσουν νά έλθουν νά κατοικήσουν είς τό νησί μας μέ 
τάς φαμελείας τους ή καϊ έάν χειρεύσουν και έλθουν, νά μήν 
έχουν δίκαιον νά ζητοϋν τά συγγενικά των πράγματα, οπού 
έπωλήθησαν, δταν αύτοϊ έλειπον, άλλ’ άφοϋ κατοικίσουν καϊ 
πληρώνουν καϊ αύτοϊ τά κατ’έτος χαράτζια καϊ δοσίματα τοϋ 
τόπου μας, άπό τότε καϊ είς τό έξής νά προτιμώνται είς τά 
συγγενικά πράγματα, δταν πωλώνται.

Οί συγγενείς οπού είνε ύπανδρευμένοι είς άλλον τόπον, έάν 
έχουν παιδία καϊ θελήσουν νά υπανδρευθοϋν είς τόν τόπον μας, 
δέν έχουν καϊ αύτά κανένα δικαίωμα άπό τά πωληθέντα συγ
γενικά πράγματα, άλλ.’ ούτε άπό τά πατρογονικά καϊ προι- 
κοδοτήματα τών γονέων τους πράγματα.

"Οστις συμπατριώτης είνε ύπανδρευμένος είς άλλον τόπον 
καϊ έχει είς τήν Σαντορίνην πράγματα, ή άπό προικιά του ή 
αγοράς του, δσπίτια δηλαδή ή άμπελοχώραφον, καϊ τό πωλή- 
σειή αύτός καϊ ό ίδιος ζώντος του ή ή γυναίκα καί τά παιδία 
τους, δέν προτιμώνται τά παιδία αύτών, άλλά μένουν ανα
πόσπαστα άπό τούς άγοραστάς, άλλ’ οί ευρισκόμενοι συγγε
νείς αύτών έπάνω είς τόν τόπον μας έκεϊνοι έχουν τό συγγε
νικόν δικαίωμα.
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Οί πλησίον έχουν τό αύτό δικαίωμα ύστερον άπό τούς συγ
γενείς.

Οί πλησίον, οπού λείπουν είς άλλον τόπον, έχουν τό δι
καίωμα νά πάρουν τό πωληθέν πλησίον αύτών πραγμα, ερ
χόμενοι τήν πρώτην φοράν, ζητοϋντες αύτό είς διορίαν ημε
ρών οκτώ, δίδοντες τώ άσπρα τής άγορας καϊ τά έξοδα κατά 
τών συγγενών τό δικαίωμα.

Οί πλησίον όπου λείπουν είς άλλον τόπον, άν πωληθοϋν 
πλησίον αύτών πράγματα, προτιμώνται ερχόμενοι είς διά
στημα μετά τήν πωλησίαν χρόνου ένός.

Μεταξύ τών συγγενών προτιμώνται οστις πρώτος ζητήσει 
καϊ τοϋ γίνει ή πωλησία, δηλαδή όταν ένας συγγενής άγο- 
ράση δέν είμπορεϊ άλλος συγγενής τοϋ αύτοϋ βαθμού νά τό 
ζητήσρ.

Μεταξύ τών πλησίον είς τά αμπελοχώραφα προτιμώνται 
οί ύποκάτωθεν άπό τούς άνωθεν καϊ έκ πλαγίων.

Οί πλησίον δπου χρεωστοϋν πραγμα τινός άμπελοχωραφίου 
προτιμώνται άπό τούς λοιπούς πλησίον καϊ άπό τούς ύπο
κάτωθεν.

Μεταξύ τών πλησίων ένός όσπιτίου προτιμώνται οί κάτω
θεν πλησίον άπό τούς έκ πλαγίων.

Τά μοναστηριακά πράγματα δέν εινε ύποκείμενα είς τούς 
αύτούς νόμους τής συγγένειας καϊ πλησιότητος.

Όταν πωλώνται μοναστηριακά πράγματα προτιμώνται οί 
κοσμικοί καϊ οί πλησίον αύτών.

Τά ζώα, όποϋ πωληθοϋν, ήμπορουν νά γραφούν είς τον πο
λίτην τήν αύτήν ημέραν όποϋ έπωλήθησαν, καϊ όχι οτανξυ· 
μερώσουν είς τόν αγοραστήν.

Τά μοναστηριακά πράγματα, όποϋ έ'φθασαν καϊ έπωλήθη
σαν μέ βούλαν τοΰ μοναστηριού καϊ μέ τήν γνώμην τοϋ κατά 
καιρόν ήγουμένου καϊ τών πατέρων, νά μήν είμπορή άλλος 
μεταγενέστερος ηγούμενος ή αδελφός τοΰ μοναστηριού νά τά 
σηκώση.

Καθώς όπισθεν φαίνεται εις τά τών πλησίων είτε όσπιτίων
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εί’τε αμπελοχώραφών, νά προτιμιέται έκεϊνος τοϋ οποίου γί
νεται περισσότερα ή βλάβη, τούτο μένει εις τών προεστώτων
την διάκρισιν.

H'. ΓΤt pi. κΛηρονομίας.

Οί γονείς έχουν έξουσίαν νά ξεμοιράσουν τά παιδία τους, 
δίδοντες εϊς κάθε έ'να παιδίον, εί’τε αρσενικόν είτε θηλυκόν, 
έκεϊνο όποΰ ήθελε τούς φανή εύλογον.

Είς τήν κληρονομιάν τοϋ πατρός, οπού χωρίς διαθήκην α
πίθανε, δέν έχουν νά ζητούν τά ξεμοιρασμένα παιδία.

Τά άνομα ήτοι νόθα παιδία δέν έχουν δικαίωμα κληρονο
μιάς. Όταν τις επί ζωής του εχη δικαίωμα κληρονομιάς 
και απίθανε πρό τοϋ τήν περιλάβη, δέν χάνε*, τό δικαίωμά 
του, άλλά τά τέκνα του λαμβάνουν τό δικαίωμα τής αύτής 
κληρονομιάς, και ήμπορεϊ νά τήν διορίση είς όποιον θέλει είς 
τούς κληρονόμους των.

Τό αυτό θεωρείται και όταν εΐ'ς τινα εινε διορισμένη μία 
κληρονομιά και δέν προφθάσει νά τήν παραλάβη, τήν λαμβά
νουν και οί κληρονόμοι των.

Άποθνήσκοντος ένός συμβίου χωρίς διαθήκης, ή γυνή αύ
τοΰ δέν κληρονομεί τήν περιουσίαν τοΰ συμβίου της, ήμπορεϊ 
όμως νά τά πωλήση δ·.' άνάγκην καϊ ζωοτροφήν τών τέκνων 
της καί μέ γνώμην τών συγγενών τοΰ άποθαμμένου της 
συμβίου, ομοίως νά τά προικοδοτή είς τά τέκνα της, έως όποΰ 
νά στέκηται είς τήν τιμήν τοϋ άνδρός της· τό αυτό θεωρεί
ται καϊ είς τον άνδρα.

Ή γυνή δέν εινε κληρονόμος τοΰ άποθαμμένου συμβίου της 
χωρίς διαθήκης, άλλ’ εινε μόνον πληρεξούσιος έπιτροπή τών 
τέκνων καϊ τής περιουσίας τοΰ αύτοΰ άποθανόντος, τά δέ τέ
κνα της εινε κληρονόμοι τής αύτής περιουσίας. Όταν ένα μο- 
ναχόπαιδον μένη κληρονόμος τοϋ ένός ή τοϋ έτέρου τών γο
νέων του, καί άποθάνη αδιάθετον, ή καί άνήλικον, δέν κληρο
νομεί ό ζών γονεύς τήν περιουσίαν τοΰ άποθανόντος μέρος, ώς 
δήθεν κληρονόμος τοΰ παιδιού του,άλλά κληρονομούν οί συγγε- 
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νεϊς τοΰ μέρους οπού άπίθανεν, δταν δμως τό παιδί φθάση 
είς νόμου ήλικίαν, έχει έξουσίαν νά διάθεση τήν αύτήν πε
ριουσίαν καϊ τότε οί συγγενείς τοΰ άποθανόντος ούδέν έχουν 
δικαίωμα πρός αύτήν.

Όταν τις υπανδρευμένος μένη άκληρος, τά όσα έχει ή άπό 
προίκαν ή άπό κέρδη, δέν τά κληρονομεί ή γυνή, άλλ’ οί 
συγγενείς αύτοΰ.

Τά παιδία εί'τε άρσενικά, είτε θηλυκά κληρονομούν έξίσου 
τήν περιουσίαν τοΰ πατρός καί τής μητρός άποθνησκόντων 
χωρίς διαθήκης.

Άποθανόντος τοΰ πατρός χωρίς διαθήκης, δέν κληρονομοΰν 
τά ξεμοιρασμένα παιδία, άλλά τά ελεύθερα καϊ άξεμοίραστα 
όπου άπομείνουν, καϊ έάν ύπανδρευθώσι καϊ κάμουν παιδία, 
μένουν αύταί αί κληρονομίαι είς τήν έξουσίαν των, είδέ καϊ 
άπομείνουν έλεύθερα ή άκληρα δ,τι πατρογονικόν πράγμα 
τούς μείνει μετά τόν θάνατόν των νά γίνεται τρία μερίδια, 
νά μένη τό έν είς τήν έξουσίαν των, τά δέ δύο νά στρίφων- 
ται είς τούς συγγενείς.

Έάν καϊ είς τόν θάνατον τοΰ πατρός ή μητρός εινε ξεμοι- 
ρασμένα δλα τά παιδία μένουν δλα έξίσου κληρονόμοι, καί 
έάν κανένα έκ τών αύτών παιδιών εινε άποθαμμενον, τό μερί
δων του πηγαίνει είς τά τέκνα του.

Άποθνήσκοντος τινός θείου, χωρίς διαθήκης, εί’τε πατρα- 
δελφοΰ είτε μητραδελφοΰ, κληρονομοΰν έξίσου δλα τά άνέψια 
τόσον έλεύθερα, όσον καϊ υπανδρευμένα, έάν δέν έχη δ άπο- 
θανών γονεϊς ή άδελφούς, ή καί έάν ή περιουσία του δέν εινε 
διορισμένη, πλήν, όχι όσα άνέψια εινε νά γίνωνται τόσα μερί
δια, άλλά κληρονομοΰν κατά τά πρόσωπα τών γονέων των.

Έάν ή περιουσία τινός άποθνήσκοντος εινε άδιόριστος, ή καϊ 
διορισμένη, νά στρέφηται είς τούς συγγενείς, κληρονομοΰν οί 
ζώντες συγγενείς καϊ τά παιδία ομοίως τοϋ άποθαμένου άδελ- 
φοΰ αύτών, ή καϊ άλλους συγγενείς δμοια αύτών άντί τοϋ 
πατρός καϊ μητρός αύτών.

Τά πρώτα άνέψια έξίσου κληρονομοΰν μέ τά άδέλφια, δη-
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λαδή, λαμβάνουν τό μερίδων τών γονέων αύτών.
"Οσα έχει τις άπό ίδια κέρδη κάμνων διαθήκην, έχει εξου

σίαν δπου θέλει νά τά δωρίση καϊ προίκιση.
Ή κληρονομιά δπου άδιορίστως λάβει τις είνε έλευθέρα είς

τήν έξουσίαν του.
Τά έλεύθερα καϊ άξεμοίραστα παιδία όσα ήθελαν δώσει 

είς τούς γονείς των ή χρέος πληρώσουν, δέν είμποροϋν νά ζη
τούν μετά τόν θάνατον τών γονέων άπό τό γονικόν των πράγ
μα, δι’ αύτά τό ούδέν.

"Οταν εις γονεύς άφήση είς τό παιδίον του έν πράγμα καϊ 
τοϋ δωρίση νά δίδη ένα αριθμόν, ή νά κάμη ψυχικόν τοϋ πα
τρός του διά τό πράγμα εκείνο καϊ δέν τό γράφει τής έξουσίας 
του, νά έχη νά ζητή τό παιδί, έκεΐνα δπου έξόδευσεν, άν Οέ- 
λη, καϊ τά έπίλοιπα νά στρέφωνται είς τούς συγγενείς.

Γ'. Πί'Ι πραγμάτων τά ύποΓά χαρίζονται χαΐ άφιτροννται.

Τά πράγματα δπου είς εκκλησίας καϊ μοναστήρια άφιερό- 
νονται, διά νά έχουν περισσοτέραν βεβαιότητα πρέπει νά ήνε 
μέ τήν γνώμην τοϋ άρχιερέως καϊ μέ γράμματα τής καντζε- 
λαρίας.

Τά γράμματα τών άφιερωμάτων καϊ τών χαρισμάτων 
έχουν περισσοτέραν ισχύν καϊ δύναμιν, παρά ή πωλησία, άν 
δέν ήνε μέ δόλον.

Οί συγγενείς καϊ οί πλησίον δέν έχουν κανένα δικαίωμα είς 
τά πράγματα τά αφιερωμένα.

Ή προσήλωσις, γινομένη έγγράφως, κινητών καϊ άκινήτων 
πραγμάτων, μέ καμμίαν συμφωνίαν, καϊ ή συμφωνία δέν φυ- 
λάττεται, ή τοιαύτη προσήλωσις μένει άκυρος.

Όταν τις γράφη καί διορίζη μετά τον θάνατόν του νά λαμ- 
βάνη τις έξ αύτοϋ κληρονομιάν, καϊ ύστερον πάλιν αύτός τήν 
καταλύση, εινε καλώς καταλυμένη.

Όταν τις δωρίση πράγμα είς άλλον τινά καϊ άποθάνη πρό
τερον έκεϊνος, τοΰ όποιου τό έδιώρισε, μένει πάλιν είς τήν 
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έξουσίαν τοϋ ίδιου δοτήρος, άν δμως δέν τοΰ τό είχε έγγρά

φως δοσμένον είς χεϊρας του.
Τά χαρίσματα όποΰ δίδονται τής νύμφης, άποθανούσης 

άκλήρου καϊ χωρίς διαθήκην, δέν κληρονομούνται άπό τινα, 
άλλ’ έξοδίύονται διά τήν ψυχήν της.

"Ο,τι χαρίσει δ άνδρας τής γυναικός του μετά τον θάνα
τον άφίεται είς τον αύτον άνδρα της, ή καϊ είς τούς κληρονό
μους του· ή ρουχική μόνον δπου ό άνδρας κάμνει τής γυναικός 
του, άποθανούσης άκλήρου, έξοδεύεται διά τήν ψυχήν της.

Έάν και δευτεροπανδρευθή ή γυνή, τά προγαμιαία δώρα 
έκ μέρους εί’τε τοΰ άποθαμένου αύτής συμβίου, είτε τών συγ
γενών αύτοϋ, στρέφονται είς τά τέκνα του, έάν έχη, είδε καϊ 
δέν εινε τέκνα, στρέφονται είς τούς συγγενείς έκείνου· έάν 
όμως μένη είς τήν τιμήν τοΰ άποθαμένου συμβίου της, μέ
νουν τά αύτά δώρα είς τήν έξουσίαν της.

ζ/’. ΓΤιγι προικοσυμφώνων.

Τό προικοσύμφωνου έχει περισσοτέραν ισχύν καϊ δύναμιν 
δπου δέν αναιρείται ούτε άπό τόν ίδιον, δπου προικίζει.

Τά όσα δίδονται τής γυναικός διά προίκα, δέν καταλύονται 
ο’ταν ήνε άκληρος, εινε δηλαδή σιδεροκέφαλα· άποθανόντος 
δέ, νά τά έχη δ ζών σύζυγος αύτά τά προικοδοτήματα, έ'ως 
νά στέκηται είς τήν τιμήν της, τό αύτό θεωρείται καϊ είς 

τήν γυναίκα.
Ή γυνή δέν ήμπορεϊ νά άποκτήση, ζώντος τοΰ άνδρός της, 

ούτε άπό κόπους καϊ δουλεύσεις της, ούτε άγορά νά κάμη, 
άλλ’ είνε τοΰ άνδρός της, είμή έάν θέλη δ άνδρας νά τής οώση 

άπό τάς δουλεύσεις του.
Όταν ένας γονεύς προικοδοτήση τά τέκνα του δέν ήμπο- 

ροΰν αύτά νά ζητοϋν μέ δικαίωμα παράνω άπό δ,τι τούς έδω 

κεν δ γονεύς των.
Όποιαν συνθήκην βάλλει δ γονεύς είς τά προικοχάρτια τών 

παιδιών του καϊ είς τήν διαθήκην του, έχει τήν δύναμιν, καϊ 
τά τέκνα του δέν ήμποροΰν νά έναντιωθοΰν.
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Όταν ένα παιδί προικίζεται πράγματα νόμιμα χαι ύστερον
τοϋ σηκωθούν, δέν έχει δικαίωμα νά ζητή τό αυτό πραγμα
άπό τους γονείς του άλλά νά πέρνη μόνον τά άσπρα τής άγορας.

Οταν τινός παιδιού δοθή διά προίκαν ένα πραγμα τό όποιον 
•ητο όμπλιγαρισμένον άπό τόν'προικοδότην εις άλλον τινά δα
νειστήν, ό δανειστής έχει δικαίωμα νά άναζητή τό αυτό 
πραγμα έως τής ολοκλήρου άποπληρώσεως τοϋ χρέους· έάν ό 
γονεύς δέν έχη άλλο πράγμα, είδέ καί ήθελεν έχη διά νά άπο- 
πληρώση τό χρέος του, νά μένη τό προικοδοτηθέν πράγμα τοΰ 
παιδός άκαταζητητον, είδέ καί δ γονεύς δέν ήθελεν έχη πραγ
μα διά νά εύγάλη τό χρέος του, τότε ό δανειστής νά ζητή 
άπό τό αυτό παιδί την άποπλήρωσιν τών δανείων του είς διο
ρίαν μετά τόν γάμον μηνών έξ, είδέ καί ήθελε περάσει αύτή 
ή Οιορία καί ό δανειστής δέν άνεζήτησεν αύτό τό παιδίον, ώς 
άνωθεν, μένει άκατάζητον.

Τά οσα γράφει τις πώς κρατίζει έπί ζωής του διά γερων- 
τομοιρι, έχοντας άνάγκην νόμιμον, ήμπορεϊ νά καταλύση τό 
τρίτον ή νά τό ύποχρεώση, έάν καί οέν έχη άλλο πραγμα, 
τά δέ οσα μείνουν άκατάλυτα ή καί έλεύθερα χρέους πηγαίνουν 
είς τόν προικοδοτηθέντα μετά τόν θάνατον τοΰ προικοδότου.

Οταν τις γονεύς γράψη γερωντομοίρι είς τό παιδίον του 
πραγμα άπό τής περιουσίας τής γυναικός του, καί ύστερον 
ά..οθανούσης, δευτεροΰπανδρευθή ό γονεύς, τό γερωντομοίρι 
αύτό γράφεται είς τό παιδί όποϋ εινε γραμμένον, ώσάν όποϋ 
εύγήκαν άπό τήν τιμήν τής γυναικός του καθώς χαί τά λοιπά 
της πραγματα τοΰ σηκόνωνται.

Γερωντομοίρι» λέγονται όχι μόνον τά οσα Οά γράψη ό προι
κοδότης διά τόν εαυτόν του άλλά καί διά τούς άλλους.

Διά νά ξεχληρώση ένας γονεύς τό τέκνον του άπό τό άδελ- 
φομοιρι πρέπει νά ήνε νόμιμος ή αιτία, χαί άναφέρη τήν αύ
τήν αιτίαν είς τήν διαθήκην του.

Τά άνβατήρια οπού γίνονται πρότερον άπό τό προιχοσύμ- 
φωνον έχουν τήν αύτήν καί όμοίαν δύναμιν τοΰ προικοσυμ
φώνου χατά τάς χονδιτζιόνας οπού γράφουν.
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Τά άβαντήρια δπου γίνονται μέ σκοπόν διά νά γένουν ύστε
ρα προικοσύμφωνα χαί δέν έχουν καμμίαν κονδιτζιόνε καί δέν 
έφθασαν νά κάμουν προικοσύμφωνον χαί μένουν άκληροι, 
στρέφονται τά πράγματα εις τούς συγγενείς, εύγάζοντας μέ 
διάκρισιν κατά τήν περιουσίαν τής προικός, έν μέρος να μένη 
είς τήν έξουσίαν τών αύτών ακλήρων διά τήν ψυχήν των.

Ό γονεύς οπού προικίζει τό παιδίον του καί κοντά είς όσα 
τοΰ δίδει γράφει άκόμη καί οσον ήτον άπό καζάντι τοϋ αυ- 
τοΰ παιδιού, άν ήνε μέ τήν γνώμην καί τοΰ παιδιού τά κον- 
διτζιονάρει δλα έξίσου, είδέ καί τό παιδί δέν εύχαριστεϊται νά 
κονδιτζιοναριευθή τό καζάντι του μένει άδιόριστον κατά τήν 
Οέλησιν τοΰ παιδιού.

Όταν ένας γονεύς προικοδότηση τό τέκνον του καί μένη 
άκληρον, έχη έξουσίαν ό ίδιος γονεύς ύστερον νά τοϋ άφήση 
τήν αύτήν περιουσίαν έλευθέραν ή ού τίνος άλλου θέλει νά 
τήν διορίση.

Ε'. Πίξι'ι διαϋήχης.

Ή διαθήκη, διά νά ήνε στερεά καί χωρίς αμφιβολίαν, πρέ
πει νά γράφεται ή άπό τόν χατζιλάρην ή άπό τόν ίδιον όπου 
κάμνει τήν διαθήκην ή άπό άλλον τινά άξιόπιστον, χαί υπο
γεγραμμένη ύπό άξιοπίστων μαρτύρων.

Όταν τις δέν προφθάση νά διαθέση έγγράφως τήν περιου
σίαν του καί εξομολογούμενος ήθελε παραγγείλη εις τον πνευ
ματικόν του έκ στόματος τί νά γίνεται ή περιουσία του, πρέ
πει δ πνευματικός νά παραλαμβάνη είς τοϋτο και δυο άξιο- 
πίστους μάρτυρας, διά νά γίνεται βέβαια ή τοιαύτη παραγγε
λία, εί δέ μή μόνη ή μαρτυρία τοϋ πνευματικού δέν έχει ίσχυν.

Όταν τις άποθάνη χωρίς διαθήκην, οί συγγενείς καί οί 
κληρονόμοι αύτοϋ πρέπει νά τοΰ διορίζουν ενα μέρος οιά τήν 
ψυχήν του χατά τό στάσιμον τοΰ άποθανοντος.

Ή γυνή, δταν άποθάνη χωρίς διαθήκην, δ άνηρ αύτής βα
στά τήν περιουσίαν τής άποθανούσης έως οποϋ στέκει εις τήν 
τιμήν της, καϊ ήμπορεϊ νά τήν διορίση είς τά παιδία τον,
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"Οταν ό άνήρ άποθάνη μέ χρέος, ή γυνή αύτοΰ είμπορεΐ 
νά πωλήση ζαι νά άποξενώση τά πράγματα αύτοΰ ή διά τό 
χρέος, ή και διά τήν ζωοτροφήν τών τέκνων της.

Ήμπορεϊ ό καθ’ ένας, δταν εχη έδικά του πράγματα, νά 
τά διορίζη είς τήν διαθήκην του οπού θέλει, έξω άπό έχεΐνα 
όποΰ τοΰ έχουν προικοδοτημένα μέ κοντιτζιώνες.

Όταν ένα άνδρόγυνον μείνη άκληρον και έλθη είς χρείαν, 
πρώτον καταλύεται ή περιουσία τοΰ άνδρός, καϊ δεύτερον τής 
γυναικος- καϊ μ' ολον οπού είμπορεϊ νά εινε κοντιτζιονάδα νά 
στρέφωνται είς τούς συγγενείς, πλήν έχοντες νόμιμον χρείαν 
τήν καταλύουν.

ΣΤ', Περί όιχαιωμάτων.

Όταν τις έχη δικαίωμα είς έν πράγμα καϊ δέν τό άναζη- 
τήση είς διάστημα χρόνων δέκα πέντε, είς τό έξής χάνει τό 
δικαίωμά του είς τά κοσμικά, είς δέ τά εκκλησιαστικά^ 
διάστημα χρόνων τριάκοντα.

Όταν τις άπολαμβάνη ένα πράγμα είς διάστημα χρόνων 
δέκα πέντε, χωρίς τις νά τόν άναζητήση, καϊ μετά τό διά
στημα αύτό εύρεθή τις νά τό ζητή, ό τοιοΰτος δέν έχει δι
καίωμα είς αύτό, άν καϊ τό δικαίωμά του ήτον θεμελιακόν.

Ή άπόλαυσις τοΰ άκινήτου πράγματος, ήγουν τό ζάπτι, 
έάν μένη άκαταζήτητον είς διάστημα χρόνων δέκα πέντε, 
εινε άνέκοπτος.

Τά κινητά πράγματα όποΰ τις κρατεί ειρηνικώς, καϊ χω
ρίς τίνος άναζητήσεως εις διάστημα χρόνων πέντε, μένουν είς 
αύτόν χωρίς ένοχλήσεως.

"Οστις γίνει αίτιος καϊ συνεργός, κακία φερόμενος, νά ζη- 
μιώση τόν άλλον άνευ τινός νομίμου διαφοράς καϊ δικαιώμα
τος, και ήθελε τοΰ καταδώσει αδίκως και ψευδώς, καϊ τον 
παραδώσει είς αύΟεντικάς κρίσεις ή είς Καδδήν, καϊ τοΰ ακο
λουθήσουν ζημίαι καϊ τιμωρία:, δ τοιοΰτος, όταν ήθελε γεινη 
γνωστός νά ήνε υπόχρεως νά άποκρίνεται τοΰ αδικούμενου τήν 
ζημίαν καϊ νά λαμβάνη τά επίχειρα τής κακίας του άπό κάθε 
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δικαίαν χρίσιν, ώς κακοποιός καϊ καταδότης ψεύδους.
Οί έχκλησιαστικοι νά μήν άνακατόνονται είς τάς τοΰ κοι

νού διαφοράς καϊ συνελεύσεις τών έξωτερικών υποθέσεων, έξω 
δταν ήθελε γείνη χρεία νά τούς προσκαλέσουν τούτο γίνεται 
διά νά φυλάττεται τό σεμνοπρεπές.

Ζ'. Περί ά.Ι.Ιαγης εΐτι άντιγίου.

Τό άντίγι έχει περισσοτέραν δύναμιν παρά ή άγορά.
Τά άντίγια, διά νά ήνε άνέκοπτα, πρέπει νά ήναι καϊ νά 

άντιγιάζωνται τά άκίνητα μέ άλλα άκίνητα πράγματα, καϊ 
άν ή τιμή τού ένός ή άλλου πράγματος δέν ξεπληρώνεται 
έξίσου, νά δίδουν καϊ τινά ποσότητα άσπρων διά ξεπλ.ηρωμήν 
τής τιμής τοΰ αύτοΰ άντιγίου.

Είς τά άντίγια οέν έχουν κατ’ ούδένα τρόπον δικαίωμα οί 
συγγενείς καϊ οί πλησίον, είμή άν ήνε μέ δόλον.

Τά άντίγια δπου γίνονται μέ δόλον, διά νά κόψουν τό δι
καίωμα τοϋ συγγενούς ή τού πλησίον, άφού γίνουν γνωστά, 
μένουν άκυρα.

Τά εκκλησιαστικά καϊ μοναστηριακά πράγματα ήμποροϋν 
νά άντιγιάζονται μέ τόν καθένα μέ τήν γνώμην τοϋ άρχιε- 
ρέως καϊ τοΰ ηγουμένου.

//'. Περί -οχοΑεσιών χαι συνόρων.

"Εχει διαφοράν τό δικαίωμα άπό τό σπάτζιο, άλλοτε εινε 
άλλου τό δικαίωμα καϊ άλλου τό σπάτζιο.

Είς τά σκαπτά όσπίτια καϊ έσώσπιτα τόσον τοΰ άκρου 
δσον καϊ τά έκ πλαγίου δέν έχουν έπάνωθεν σπάτζιο καϊ δι
καίωμα, δταν ήνε έπάνωθεν άλ.λου τινός ό τόπος, δταν δη
λαδή ή άνωθεν τοποθεσία εινε τών κάτωθεν οσπιτίων, νά 
τραβά κάθε οσπίτιον κατά τό ίσον του.

Ό πλησίον ένός σκαπτού όσπιτίου δέν ήμπορεϊ νά προχω- 
ρήση σκάπτοντας τά ποδάρια τοΰ πλησίον όσπιτίου.
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Όταν ένα οσπίτιον εύρισκεται είς τόν κοινόν δρόμον καί
χινδυνεύη νά χαλάση και νά χαθή ό κοινός δρόμος, εινε χρε
ώστης ό οίκοκύρης ή νά τό διορθώσγ] ή νά τό παραδόση είς
τό κοινόν.

Οταν τό κάτωθεν όσπίτιον είνε διεφθαρμένου χαΐ κινδυ- 
νεύη έξαιτίας του καί το άνωθεν, ήμπορεΐ ό άνωθεν πλησίον 
νά τό προτεστάρη ή νά τό έπανορθώση, ή νά τό παρατηρήση· 
τό αύτο θεωρείται χαΐ μεταξύ τών ίκ πλαγίων όσπιτίων.

Νά μήν ήμπορή τις νά φυτεύση αμπέλι ή άλλα δένδρα 
έπάνωθεν σκαπτών όσπιτίων καί στερνών έως δπου ήμπρει 
νά γίνεται ζημία τοϋ κάτωθεν.

θ', κοινοί δρόμοι δέν πρέπει νά στενοχωροϋνται πολλά άπό 
κανένα, άλλά μέ διακριτικόν τρότον, έξαιτίας οικοδομής καί 
να μένουν οί δρόμοι εύρύχωροι.

Όταν τις ρίπτη πέτρας ή χώματα είς τούς κοινούς δρό
μους, πρέπει εύθύς νά τούς παστρέψη, ή καί άν ήνε άνάγκη 
οικοδομής, πρέπει και νά κάμνη τρόπον καί χωρίς άργητα νά 
παστρευθή ό κοινός δρόμος ώς ήτον πρότερον.

Οταν ενα χωράφιον ή αμπέλι ήναι είς τόν κοινόν δρόμον, 
δεν ήμπορεΐ νά ζητή άλλον δρόμον άπό τούς πλησίον άνωθεν 
ή κάτωθεν ή έκ πλαγίων.

Οι άνεμόμυλοι, πρότερον γενόμενοι, ήμποροϋν νά εμποδί
σουν τούς πλησίον αύτών, νά μήν ήμποροϋν νά οικοδομήσουν 
οσπιτια, ή νά φυτεύσουν δένορα οπού νά ε’μποδίσουν τόν αέρα.

Όστις έχει σπάτζιο έχει και άέρα, δηλαδή ήμπορεΐ νά 
κ ιίση οσπιτια νά κάμη καί παράθυρον, μέ διάκρισιν όμως 
κατά τής τοποθεσίας τά άκόλουθα, τά όποια νά τά διακρί
νουν οί προεστώτες κατά τό δίκαιον και άνενόχλητον τών δια- 
φερομένων μερών.

Τά κριμνά καί τά βουνά ήνε κοινοί τόποι καί δέν έχει τι- 
νάς δικαίωμα είς αύτά.

’Εάν καί είς τά κριμνά κάμνη τινάς κηπάρια, νά μήν ήμ- 
πορή νά έμποδίσουν άλλον να εύγάλη πέτρας άπό αύτά τά 
κριμνά και νά μή δυσκολεύη τόν δρόμον άπό αύτά, μήν έχον-
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τες τρόπον νά περάσουν άπ' άλλου καί όταν εύγενουν αι πε- 
τραι, πρέπει νά ήναι χωρίς ζημίαν τών πλησίον όσπιτίων.

Θ'. Περί χρεωθεί.! >ιράτω>·.

Τά χρεωφελήματα τών γονέων δέν είνε κρατημένα, νά συ- 
ναπολογοϋνται τά τέκνα αύτών δπου οέν ηνε υποσχόμενα, δ
ταν δέν έχουν καμμίαν περιουσίαν τών αύτών γονέων των.

Ούτε ή γυνή εινε κρατημένη νά συναπολογήται είς τό 
χρέος τοϋ συμβίου της, δταν δέν εινε ύποσχεμένη είς τήν 
χρεωστικήν ομολογίαν ή καδέρνον, άλλ άνίσως και κάμη ό 
άνήρ αύτής μέσα είς τά όσπίτια τής γυναικός του ή εις τά 
άλλα της μούλκια έξοδα φενερομένα, και άξίζουν, παράνω 
τά αύτά μούλκια, νά έχη καί ή γυνή νά πληρώνη καί τους 
δανειστάς τοϋ άνδρός της έκεΐνα τά έξοδα.

Τά παιδία, μή όντα νόμου ήλικίας, δεν δύνανται νά ύπο- 
χρεωθώσιν είς τά χρέη τών γονέων των.

’ Τά χρέη δπου κάμνει μία γυνή, είς άπουσίαν τοΰ συμβίου 
της, είς νόμιμα έξοδα τοΰ όσπιτίου της, χρεωστεΐ δ συμβίας 
νά τά πληρώση ή και άν άποθάνη νά πληρόνωνται άπό τήν 
περιουσίαν του.

Είς τά χρέη, οπού κάμνουν τάς παιδία τής φαμελίας δεν 
εινε κρατημένοι οί γονείς νά απολογούνται, χ,ωρις νά ήνε ύ- 
ποσχεμένοι.

Τά χρέη δπου κάμνει μία γυνή, άποθνήσκοντος του άνδρας 
της, διά ζωοτροφήν τών τέκνων της και τά χρεωφειλήματα 
τοϋ καδέρνου, πρέπει νά συναπολογοϋνται ή περιουσία τοϋ 
άνδρός της.

Αί χρεωστικαΐ όμολογίαι τής στερεας προτιμώντας άπό 
τής θαλάσσης, ομοίως χαΐ τά χρεωφειλήματα τοΰ καδέρνου 
προτιμώνται άπό τής θαλασσής.

'Όταν τις άποθάνη χρεωμένος, εύγένουν πρώτον άπό τήν 
περιουσίαν του ή πληρωμή τοϋ ιατρού και έκείνων δπου τον 
έδούλευον, καί ύστερον ή λοιπή περιουσία του διαμοιράζεται 
είς τούς δανειστάς.
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Είς τά χρεωφειλήματα τής θαλάσσης, μεταξύ τών δανει
στών, προτιμώνται έκεϊνοι οπού έδάνεισαν τά άσπρα τους διά
τήν πραγματείαν του υστέρου ταξειδίου, και τών όποιων στέ
κει τό πραγμα.

Αί όμολογίαι δπου γίνονται σίγουρες έπάνω είς τόν τόπον 
μας, προτιμώνται νά ξεπληρόνωνται άπό τήν περιουσίαν δπου 
εύρισκεται είς τήν πατρίδα μας εκείνου τοϋ χρεωφειλέτου παρά 
έκείναι δπου γίνονται είς τήν ξενιτείαν.

Οταν οί οανεισταί όμογνώμως πιάσουν τήν περιουσίαν τοΰ 
χρεωφειλέτου, διά νά ξεπληρωθούν τά χρέη τους, τό ζάπτι 
αύτών τών δανειστών έχει τήν δύναμιν ώσάν νά ήτον γινό
μενον μέ τελείαν πωλησίαν, καί δέν έχουν είς τήν αυτήν πε
ριουσίαν δικαίωμα κατ ούδένα τρόπον οί συγγενείς χαί οί 
πλησίον, είμή μόνον άν είς διορίαν ένός μηνός ξεπληρώσουν 
όλοκλήρως τό χρέος των.

Έάν καί χωρίς ίκάντου πωληθή κανένα πράγμα ύπο/ρε- 
ωμένον, οί δανεισταί έχουν τό δικαίωμα νά τό άποσπάσουν 
άφοϋ τό μάθουν.

Ζ?εγ1 ^που πληρώσουν τά έλεύΟερα καί άξεμοίραστα 
παιδία διά τούς <ονεϊς των, δέν έχουν δικαίωμα νά ζητούν ύ
στερον άπό αύτούς είτε άπό τό πράγμα τους.

/'. «rfpfywr ,’/roi «/«irar/wr.

Οταν τις δανεισθή άσπρα καί δώση αμανάτια άμπέλια ή 
χωράφια, καί είς διάστημα χρόνων δέκα πέντε δέν τά άνα- 
ζητήση καί νά ξεπληρώση τό χρέος του, τότε νά μένη τό 
άνωθεν άμανάτιον είς τήν έξουσίαν τοΰ δανειστοΰ.

Οταν τις οανεισθή άσπρα καί δώση άμανάτιον δι' αύτά 
οσπιτια, ή κατοικίας, ή μαγαζίον, καί είς διάστημα χρόνων 
δέκα δεν τό άναζητήση καί νά ξεπληρώση τό χρέος του όμοΰ 
μέ τό διάφορον, τότε νά μένουν είς τήν έξουσίαν τοϋ δανειςοΰ.

Οταν τις δανεισθή άσπρα καί δώση άμανάτιον μάλαμα 
ή ασήμι, ή ρούχα, ή άλλα τοιαϋτα, καί είς διάστημα χρόνων 

πέντε δέν τό άναζητήση ξεπληρόνων τό αύτό χρέος όμοΰ 
καί τό δεδουλευμένου διάφορον, τότε μένουν τά αύτά άμανα- 
τια είς τήν έξουσίαν τοϋ δανειστοΰ.

Όταν πέραση ό διορισμένος άνωθεν καιρός, οπού είπομεν, 
καί δέν ξεπληρώση ό χρεωφειλέτης τά δάνεια του, ώς άνω
θεν, νά λάβη τά άμανάτιά του, τότε ό δανειστής νά βάλλη 
νά ξετιμοϋν τά άμανάτια έκεϊνα, ή νά τά πωλή, καί το πε
ρισσότερον νά τά έπιστρέφη είς τόν χρειωφείλέτην εκείνον, ή 
άν έκεΐνος δέν τά δέχεται, νά τά βάλλη εις τήν κατζιλαριαν 
καί τότε μένει ό δανειστής ανενόχλητος.

1Λ'. ΠιρΙ πραγματείας
Όταν τυχόν έλθουν άπό τήν ξενιτείαν πραγματεία:, διά

φοροι ζαχιρέδες ή άλλα διά νά πωληθοϋν είς τόν τόπον μας, 
νά μήν ήμπορή τινάς πραγματευτής ή έργαστιριάρης νά ΰ- 
πάγη νά σηκώση τό αύτό πράγμα· άλλά ν’άφήνουν νά πωλή- 
ται εις τό κοινόν ραγία είς διάστημα τριών ημερών καί μετά 
τάς τρεις ημέρας οποίος θέλει άς πέρνει τό αύτό πράγμα διά 
έδικόν του νεγότζιο, ε'ιδέ τις καί ήθελε τολμήσει πριν τών 
τριών ημερών καί πάρει τό αύτό πράγμα, διά νά τό μεταπω- 
λήση, νά παιδεύηται, καί τοϋ τοιούτου οποίος ήθελεν ήμπο- 
ρέσει νά πάρη άπό αύτό τό πράγμα νά τοΰ τό πληρόνη καθώς 
έπωλεΐτο είς τήν σκάλαν.

Αύται είσιν αί ανέκαθεν συνήθεια’. τής είρημένης ήμετέρας 
νήσου Σαντορίνης, κατά τάς οποίας έχει νά -ξακολουθή ό κα
θείς άπό τοΰ νϋν καί είς τό έξής, μικροί τε καί μεγάλοι, κρί- 
νοντες καί κρινόμενοι, διά νά φυλάττεται τό ειρηνικόν καί ά- 
τάραχον τοϋ τε κοινοΰ καί μερικού τής πατρίδος μας.

"Οθεν καί βεβαιοϋσιν αύτάς οί αρχιερείς ήμών, ό τών ρω
μαίων καί λατίνων, ώς κάτωθεν φαίνονται, όμοΰ καί οί κοινοί 
ήμών καντζελάριοι καί οί προεστώτες έκάστου καστελιού, 
σφραγίζοντες αύτάς μέ τήν συνήθην βούλαν τής κοινότητος 
ήμών είς ένδειξιν καί ασφάλειαν.

(’Επονται «ί ύπογραφαί).
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ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΝ ΑΓΓΛ I At (1880-81).

Εν ’Αγγλία κατά τδ πρώτον έξάμηνον τοϋ 1880 αί κη- 
ρυχθεισαι πτωχεύσεις ύπελογίζοντο είς 6,662, έξ ών 732 
έπί τοϋ μεγάλου έμπορίου (χρηματιστικαί καί έμπορικαϊ έπι- 
χειρήσεις, χονδρικόν έμπόριον) καί 5,932 έπί τοϋ μικρού (μι- 
κροπωληταί, κατασκευασταί, κάπηλοι καί τεχνϊται)· κατά δε 
τό αντίστοιχον πρώτον έξάμηνον τοϋ 1881 αί κηρυχθεισαι 
πτωχεύσεις ύπολογίζονται εις 6,270, έξ ών 690 έπί τοΰ με
γάλου έμπορίου (έν αϊς δύο πτωχεύσεις τραπεζών Soulhpoi’l- 
West-Lancashire καί Whitchurch-Ellesmere) καί 
5,580 έπι τών μικρών. Καθόσον λοιπόν μεταβαίνομεν άπό 
τής έξαμηνίας τοϋ 1880 είς τήν εξαμηνίαν τοϋ 1881, υπάρ
χει βελτίωσις έπί μέν τοΰ μεγάλου έμπορίου κατά 42 πτω
χεύσεις, έπί δέ τοϋ μικροΰ κατά 351 πτωχεύσεις. Ιδού πώς 
διανέμονται αί πτωχεύσεις τής πρώτης έξαμηνίας τοΰ 1881 
α') καθ’ έκαστον μήνα, καί ο') καθ’ έκαστον τψν τριών τμη
μάτων τής ’Αγγλικής έπικρατείας:

Α'.—’Ιανουάριος 959 (μέγα έμπόριον 121, μικρόν 838). 
Φεβρουάριος 1,054 (μέγα έμπ. 105, μικρόν 949). Μάρτιος 
1,277 (μέγα έμπ. 148, μικρόν 1,129). ’Απρίλιος 1,063 
(μέγα έμπ. 97, μικρόν 996). Μάϊος 1,105 (μέγα έμπ. 128, 
μικρόν 977). ’Ιούνιος 812 (μέγα έμπ. 91, μικρόν 721). Έν 
γένει ευνοϊκώτερος πρός τό έμπόριον μην ύπήρξεν ό Ιούνιος 
(812 πτωχ.) και δυσμενέστερος δ Μάρτιος (127 7 πτωχ.).

Β’.—Έν τή κυρίως Αγγλία 5,931 πτωχεύσεις, ήτοι κατά 
Ίαν. 922 (μέγα έμπόριον 112,μικρόν 810), Φεβρ. 996 (μέγα 
έμπ. 94, μικρόν 902), Μάρτ. 1,216 (μέγα έμπ. 138, μικρόν 
1,078),Άπρ. 998 (μέγα έμπ. 89, μικρόν 909), Μάϊον 1,043 
(μέγα έμπ. 117, μικρόν 926), Ίούν. 766 (μέγα έμπ. 82, 
μικρόν 684). Έν Σκωτία 214, ήτοι κατά Ίαν. 25 (μέγα έμπ. 
9, μικρόν 16), Φεβρ. 37 (μέγα έμπ. 9, μικρόν 28), Μάρ. 43 
(μέγα έμπ. 9, μικρόν 34), Άπρ. 38 (μέγα έμπ. 6, μικρόν 
32), Μάϊον 38 (μέγα έμπ. 9, μικρόν 29), Ίούν. 33 (μέγα 
έμπ. 7, μικρόν 26). Έν Ιρλανδία 115, ήτοι κατά Ίαν. 12 
(μικρόν έμπόριον), Φεβ. 21 (μέγα έμπ. 2, μικρόν 19), Μάρτ. 
18 (μέγα έμπ. 1, μικρόν 17), Άπρ. 27 (μέγα έμπ. 2, μι
κρόν 25), Μάϊον 24 (μέγα έμπ. 2, μικρόν 22), Ίούν. 13 
(μέγα έρπ. 2, ρικρόν 11).


