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[πολίτικη οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

Μία τών μεγαλειτέρων πληγών τοϋ δημοσίου θησαυρού 
τής 'Ελλάδος είναι τά καΟυστεροϋντα τών έσόδων αύτοϋ. Μέ
χρι τής 31 'Οκτωβρίου 1878 άνεβιβάζετο τό ποσόν αύτών 
εις δρ. 88,G32,178. Μέχρι τέλους τοϋ έτους 1880 κατά πα
σαν πιθανότητα έπροβιβάσθησαν έτι μάλλον, υπολογιζόμενα 
τό ολον είς 96 περίπου έκατομμύρια. Σημειωτέον δέ δτι τό 
πάντως σοβαρόν αύτό ποσόν δέν είναι παρά κεφάλαιον. Έάν 
προσθέσωμεν καί τούς τόκους αύτών, προσεγγίζομεν είς τήν 
κολοσσαίαν ποσότητα 250 περίπου έκατομμυρίων δραχμών. 
Τοιαύτη είναι ή οικονομική πληγή τής 'Ελλάδος ! Άποδει- 
κνύει έλαττωματικήν διεύΟυνσιν τών κοινών. "Ολοι θέλουσι 
νά ώφεληθώσιν έξ αύτών ό δέ δημόσιος θησαυρός ομοιάζει 
πρός Ονησιμαΐον, τό όποιον δάκνουσι και λύκοι και κόρακες καί 
σκώληκες. ’Έπρεπε πρό καιρού νά θύσωμεν είς τήν πολιού
χον θεάν τών Αθηνών, δπως στείλη αυτή είς τόν τόπον τήν 
σκιάν τοϋ μεγάλου τής άρχαιότητος ύπουργοΰ τών Οικονομι
κών, τοΰ Λυκούργου οστις έπί 40 έτη διευθύνας τά τοΰ Αθη
ναϊκού λαοΰ οικονομικά ήδύνατο έπί τέλους νά εύρη έν τή 
εθνική άναγεννήσει τούς μιμητάς του.

"Οπως καί άν έχη, κατά διαφόρους περιόδους τά καθυστε- 
ροϋντα τής 'Ελλάδος ένησχόλησαν τόν νομοθέτην αύτής. Τό 
δυστύχημα είναι δτι τόν ένησχόλησαν ούχί έκ τής πρακτι
κής έπόψεως τής αληθούς έκκαθαρίσεως άλλ’ έκ τής έπικιν- 
δύνου τής τών χρεών τούτέστι κατά τό μάλλον ή ήττον άφέ- 
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σεως. ’Έχομεν ύπ’ δψιν τά μέχρι τοΰδε έκδοθέντα νομοθετή- 
ματα καί ιδίως τό κατά τόν παρελθόντα μήνα ψηφισθέν ύπο 
τής Βουλής. ’Επιγράφεται «περί έκκαθαρίσεως τών μέχρι τοϋ 
1876 καθυστερούντων,» και ή ούσία αύτοΰ δέν είναι ε'.μή 
άφ’ ένός μέν όλων τών τόκων άφεσις, άφ' έτέρου δέ τών κε
φαλαίων τών μέχρι τοΰ έτους 1851 δφειλομένων, έκ φόρων, 
δικαιωμάτων έπικαρπίας, έξόδων, τελών, προστίμων καί χρη
ματικών ποινών. Τής πρώτης άφέσεως, δηλαδή τής τών 
τόκων, έξαιροΰντα- τά έξ απίστου διαχειρίσεως προερχόμενα 
χρέη ·

Ημείς ώς αληθή έκκαθαριστικήν μέθοδον ύπολαμβάνομεν 
έτέραν. ’Εν πρώτοις διαχωρισμός τών απόρων άπό τών εύ
πορων οφειλετών τοϋ δημοσίου, διά τής νομικής και λοιπής 
έν τή πολιτική μηχανή λειτουργίας. Πρός τούς απόρους και 
μικρούς άφεσις, προς τούς εύπορους και μεγάλους καταδιωξις. 
Αναπόφευκτος ήτο ή ζατάρτισις βιβλίου μεθοδικού τών Οφει
λετών τοΰ δημοσίου μετά πληροφοριών πρός έκαστον πέρί τοΰ 
είδους τής δφειλής, τοΰ άξιοχρέου τοΰ προσώπου και τής άλ
λης ασφαλείας τής άπαιτήσεως. Καταδιωξις αύστηρά δι" 
έχτάκτου προσωπικού, έξοριζομένων τών έπεμβάσεων τής πο
λιτικής. Τελικόν δέ πόρισμα ή παραπομπή τών άναξιοχρέων 
δφειλετών είς τήν μερίδα «Κέρδη καί Ζημιαι.» ’Απ' έναντίας 
ή αντίθετος πάντοτε έπεκράτησευ οικονομική έν τοϊς δημο- 
σίοις τακτική. «Παλαίωσον τά χρέη σου», ιδού ή συμβουλή 
τής διαχειρίσεως της εις τούς νεμομένους τά κοινά. Τό ακα
ταδίωκτου άποτελει τοιουτοτρόπως ασπίδα, ήτις τούς έπιτη- 
δειοτέρους ωφελεί. Περί τών μικρών ούδείς λόγος· αύτοί πάν
τοτε πληρόνουν είς τήν φωνήν τοϋ είσπράζτορος καί τήν 
σκιάν του χωροφύλακας ! Διά τούς έπιτηδείους όφειλέτάς 
τοΰ δημοσίου έρχεται είς τόν νοΰν ήμών ή έν Νεαπόλει πρα
κτική τοΰ παρελθόντος αΐώνος, καθ’ήν οί οφείλεται δένκατε- 
διώχοντο διαρκούσης τής έγκυμοσύνης τής Βασιλίσσης. ΤΙ 
έγχυμοσύνη τής πολιτικής είναι διαρκής, μέχρις ότου έλθή ή 
έκκαθάρισις της, όποιαν έχομεν ύπ’ δψιν !

Άντί τοιούτων μέτρων καί παραπλήσιων άλλων προετι- 
μήθη ή χύσις τοΰ δημοσίου σκάφους. Ήχούσαμεν, οτι βάρος 
αφόρητου είς τήν οικονομικήν υπηρεσίαν τοϋ κράτους άποτε- 
λοϋσι τά άρχεϊα τών πρός τό δημόσιον οφειλών. ’Αλλά διά 
τί νά ρίπτωνται αύται είς τά αρχεία καί νά μή κατά πάν 
έτος έκκαθαρίζωνται έπί τών ρηθεισών ήδη πρακτικών μεθό
δων ; — Έρρέθη ότι τά μέχρι τοΰ έτους 1851 όφειλόμενα είς 
τό δημόσιον είναι παραγεγραμμένα. Τελεία λήθη τής διε- 
πούσης τόν τόπου νομοθεσίας ! ’Εκείνοι οΐτινες είσήγαγον έν 
Έλλάδι τάς έν τή 'Εξαβίβλω τοϋ Άρμενοπούλου διατάξεις 
τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων δέν ήσαν άξιοι τοιαύτης 
Ολιγωρίας. Τοιουτοτρόπως άναγινώσκομεν έν αύτή (48, Α', 
γ'), οτι κατά τήν νεαράν νομοθεσίαν τοΰ Καίσαρος Βασιλείου 
τοΰ ΙΙορφυρογεννήτου «μηδέ τόν δημόσιον άποκλείεσθαι χρό- 
νω άλλ’ άνακαλεϊσθαι τό ίδιον δίκαιον άπό Αύγούστου Καί
σαρος, καί δικαιοΰσθαι περί τήν τούτου άνάληψιν.» Ιδού πώς 
έπί λέξει έχει ή έν έτει 995 μ. X. έκδοθεισα αύτοκρατορική 
αύτη διάταξις: «Θεσπίζομεν μή είναι κατά τοΰ δημοσίου χρό
νον τόν άποκλείοντα τό ίδιον αύτοΰ δίκαιον, άλλ’ άνακαλεΐ- 
σθαι αύτόν τοΰτο άπό Αΰγούστου Καίσαρος καί περί τήν 
τούτων άνάληψιν δικαιοΰσθαι.» Περιλαμβάνει δηλαδή τό 
απαράγραπτου τοϋ δημοσίου δλην περίπου άπό Αύγούστου 
χιλιετηρίδα! Ή διάταξις αύτη μνημονεύεται καί έν τοϊς 
Βασιλικοϊς (3, βιβλ. 60, τίτλ. 49) καί έν τή Πείρφ (Θ', 7). 
Δέν είναι δέ ή μόνη· διότι καί άπό άρχαιοτέρας έποχής, τοΰ 
έτους ήτοι 491 μ. X. ό Αύτοκράτωρ ’Αναστάσιος διέταξεν εΐ· 
διχώς περί τών φόρων ώς έξής (Κωδ. 6, βιβλ. 7 τιτλ. 39) : 
«κελεύομευ τάς συντέλειας ή τόν πολιτικόν κανόνα ή άλλην 
τινά πολιτικήν εισφοράν έπικειμένην καταβάλλειν άναγκάζε- 
σθαι, καί ούδέ τούτφ τω μέρει οίούδήποτε χρόνου παραγρα
φήν άντικειμένην δέξεσθαι.» Άμφότεραι αί διατάξεις αύται 
συναπαρτίζουσι τάς ίσχυούσας παρ’ ήμϊν πηγάς τοϋ θετικού 
δικαίου.

ΤΙ παραγνώρισις τής αληθούς εκκαθαριστικής έρριψε κατ’ 
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άνεμων πλείονα τών 150 έκατομμυρίων. Έάν έπρόκειτο 
περί άπορων, άτοπον ύπήρξεν οτι προηγουμένως δέν έξηχρι- 
βώθη ό τίτλος αυτών. Τό ακριβές είναι δτι πολλά: περιου- 
σίαι έσχηματίσθησαν διά τής χαθυστερήσεως τών δημοσίων 
εισοδημάτων. Όλέθριον δέ φαίνεται ήμϊν τό σύστημα τοΰ 
κατασκευάζειν πλουσίους χατά τό σύστημα τών προγόνων 
τοΰ Άλχιβιάδου, οΐτινες δ:' άλλοτριων χρημάτων γενόμενοι 
χύριοι μεγάλων έκτάσεων γαιών, δταν έπήλθεν ή σεισάχθεια 
τοΰ Σόλωνος άπήλειψαν τά χρέη δεσπόζοντες τά κτήματα. 
Ή παρατήρησις αυτή άφορα ιδιαιτέρως τούς έξ άγορας χτη
μάτων δφειλέτας τοΰ δημοσίου, οΐτινες νεμόμενοι τούς καρ
πούς αύτών λαμβάνουσι διά τοΰ προκειμένου νομοθετήματος 
ίν περιπλέον βραβεϊον, τήν τών τόκων τοϋ χρέους των ολο
σχερή άπάλειψιν.

Πριν ή φθάσωμεν εις τό μηχανικόν, ούτως εϊπεϊν, μέρος 
τοΰ ύπ’ δψιν νομοθετήματος, δέν είναι άπο σκοποΰ νά έπιθεω- 
ρήσωμεν τήν καθ’ έ'καστον έτος καΟυστέρησιν. Ώς δείγμα 
έπαρχιακής διανομής τοΰ φαινομένου τής χαθυστερήσεως άρ
χει ή σημείωσις τών άπό τής οικονομικής καταστάσεως τών 
έτών 1866 — 69 έπομένων πληροφοριών. Έν τή Στερεά Έλ
λάδι καθυστέρησαν πλειότερον αί ταμιακαΐ περιφέρεια'. τοΰ 
Βάλτου (44 τοϊς °[0) χαϊ τής Εύρυτανίας (34 τοϊς *|,),  έν 
Πελοποννήσω αί ταμιακαΐ περιφέρεια: τής ’Ηλείας (42 τοϊς 
*/0) και τών Καλαμών (38 τοϊς °/0), έν ταΐς Νήσοις αί τα- 
μιαχαϊ περιφέρεια: τών Σπετσών ( 16 τοϊς °/0) ‘Ζαι τήί Θήρας 
(13 τοϊς °/0). Ό έπόμενος πίνας μαρτυρεί τάς άπό τοΰ 1833 
μέχρι τοΰ 1877 καθυστερήσεις:

Έχη Καθυστιροϋγτα Έχη Καθυστίζοΰγτα,
— — — —

1833 306,569 1837 723,212
1834 655,455 1838 749,575
1835 898,014 1839 930,118
1836 1,004,705 1840 1,200,168

•firn Καθυσίιροϋγχα

__ ■—

1862 2,628,952
1863 1,819,911
1864 2,033,594
1865 2,431,624
1866 2,108,343
1867 2,493,483
1868 2,934,970
1869 2,871,041
1870 3,002,863
1871 2,029,736

1872 1,608,646

1873 2,044,306
1874 2,480,762
1875 1,929,583
1876 2,512,474

1877 3,028,920

Η

νΕχη ΚαθυστίξΟϋνια

1841 1,816,183
1842 2,297,778
1843 2,095,258
1844 1,705,821
1845 1,764,993
1846 2,309,399
1847 2,097,842
1848 2,317,967
1849 2,320,438
1850 2,088,891
1851 2,266,425
1852 2,436,842
1853 2,365,074
1854 2,280,014
1855 2,069,724
1856 2,064,478
1857 1,844,056
1858 1,512,188
1859 1,176,642
1860 1,556,667

1,573,0471861

άπό χαρτόση
μον διαφόρων 
έτών.............. 2,748,224

δλον..... 89,106,99 1

δπω:
■τών μέχρι τοΰ

ς τήν εννοεί τό άνά χεϊρας νομοθέτημα έκκαθάρισις 
__ ϋ 1876 συμπεριλαμβανομένων διαφόρων πρός τό 
δημόσιον χρεών λειτουργεί έπϊ μεθόδων, τάς οποίας διακριτέον 
Α) δσον άφορα τά καθυστεροϋντα άπό φόρους, δικαιώματα 
έπικαρπίας, έξοδα άπαριθμήσεως καϊ καταμετρήσεως, ποι
νικά χαϊ δικαστικά έξοδα, τέλη χαρτοσήμου, πρόστιμα καϊ 
χρηματικάς ποινάς· Β) οσον άφορα τά καθυστεροϋντα έξ άλ

λων χρεών.
Α.'.—Ώς πρός τά πρώτα διορίζονται έκτακτοι είσπράκτο- 

ρες. Τά χρέη ταΰτα διαιρούνται είς δύο περιόδους· ή ά περί- 
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λαμβάνει τά άπο του 1852 μέχρι τού 1862 όφειλόμενα· ή 
β' τά άπό τοϋ 1863 μέχρι τοΰ 1876. Οί έκτακτοι είσπρά
κτορες, ,παραλαμβάνοντες παρά τοϋ ταμείου τούς καθυστερη- 
ματικους καταλόγους, όφειλουσι νά συγχεφαλαιώσωσι τά 
χρέη έκάστου δφειλέτου κατά περιόδους, νά ένασχοληθώσι δέ 
είς τήν άνεύρεσιν τών ίν αύτοΐς διαλαμβανόμενων δφειλετών, 
ή,έάν ούτοι άπεβίωσαν, τών κληρονόμων αύτών, καί νά ένεργή- 
σωσι τήν είσπραξιν τών άφειλομένων,’μετοχεφιζόμενοι πάντα 
τα νόμιμα καταναγκαστικά μέτρα, μετά προηγουμένην ιδίαν 
έγγγαφον προσκλησιν πρός έκαστον φορολογούμενον κατά τό 
άρθρον 2 τοϋ ΤΛΣΤ', άπό 29 Μαίου 1871 νόμου.

, Εαν τό σύνολον τών συγκεφαλαιωθέντων χρεών τοϋ όφει- 
λέτου έχ τίνος περιόδου ύπερβαίνη τάς δραχμάς είκοσι, δύνα
ται να τό διαιρέση εις έτησίας δόσεις, έκάστη τών όποιων 
πρέπει νά σύγκειται έκ δραχμών 10 τούλάχιστον, καί νά πλη
ρώση μέν έπί χεϊρας τήν πρώτην, νά ύπογράψη δέ διά τας 
λοιπας χρεωστικήν ομολογίαν· ό άριθμός τών δόσεων δέν πρέ
πει νά ύπερβαίνη τάς δέκα. Αί όμολογίαι, θεωρούμεναι ώς δη
μοσία, έγγραφα, συντάσσονται έφ’ άπλοϋ χάρτου κατά τόν 
δοθησομενον παρά τοϋ ύπουργείου τών Οικονομικών τύπον. 
Υπογράφονται δέ παρά τών οφειλετών ένώπιον τοΰ είσπρά- 

κτορος καί ένός δημαρχιακού παρέδρου ή δημοτικού συμβού
λου, διοριζόμενου έπί τούτω έγγράφως παρά τοΰ Δημάρχου· 
β,τε εΐσπρακτωρ καί δ δημοτικός ύπάλληλος προσυπογράφουσι 
τήν ομολογίαν. Έάν δ δφειλέτης είναι άγράμματος, υπογρά
φει δι’ αύτόν άλλο πρόσωπον τής έκλογής του.

Οί έκτακτοι είσπράκτορες ούτε μισθόν λαμβάνουσιν, ούτε 
των κανονικών ποσοστών μετέχουσι. Λαμβάνουσιν όμως ά- 
μοιβήν 10 τοΐς θ)0 δι’οσα ποσά είσπράξωσιν έπί χεϊρας, καί 
1)2 τοΐς θ)0 δι όσα λάβωσιν εις ομολογίας.

Αί έν τοΐς άνω διατάξεις έφαρμόζονται καί έπί τών παρά 
τών φορολογούμενων πρδς τούς ένοικιαστάς δφειλομένων δι’ 
έγκύρων διπλοτύπων ή δικαστικών άποφάσεων, έφόσον έζη- 
τήθη ή ζητείται ή διοικητική τούτων έκτέλεσις απέναντι τοΰ 
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ποός τό Δημόσιον χρέους τών ένοικιαστών. Οί ένοικιασταί 
άπαλλάσσονται δι’ δσον μέρος τών φόρων τούτων πληρώσω- 
σιν ή άνανεώσωσιν οί φορολογούμενοι.

Β'.— Ώς πρδς τά λοιπά πρδς τό δημόσιον χρέη, άμα τή 
δημοσιεύσει τοΰ προκειμένου νόμου, οί ταμίαι θέλουσι προβή 
δραστηρίως είς τήν καταναγκαστικήν είσπραξιν αύτών, με- 
ταχειριζόμενοι κατά τών οφειλετών καί έγγυητών, ή, άν ού- 
τοι άπεβίωσαν, κατά τών κληρονόμων αύτών πάντα τα συγ- 
χωρούμενα ύπό τοΰ νόμου καταδιωκτικά μέτρα.

’ Χρέη, τά όποϊα ύπερβαίνουσι τας 100 δραχμάς, δύνανται, 
έάν οί δφείλεται τδ ζητήσωσι, νά διαιρεθώσιν είς έτησίας δό
σεις έκ δραχμών τούλάχιστον πεντήκοντα έκάστην, καί άφοϋ 
πληρωθή έπί χεϊρας ή ά δόσις, νά ύπογραφή διά τάς λοιπας 
χρεωστική ομολογία. Ό άριθμός τών δόσεων δέν δύναται νά 
είναι άνώτερος τών είκοσιν. Οί όφείλοντες πλειότερα τοϋ ένός 
χρέη δύνανται νά τά συγχωνεύσωσιν είς εν. Αι όμολογίαι 
συντάσσονται δπως αί τής προηγούμενης κατηγορίας ένώπιον 
τοΰ Ταμίου καί τοΰ Δημάρχου ή τοϋ Εΐρηνοδίκου τής έδρας 
τοΰ Ταμίου ή τών νομίμων αναπληρωτών αύτών τή έγγράφφ 

παραγγελία τών πρώτων.
Διά τής τοιαύτης άνανεώσεως τών χρεών ούδόλως μετα

βάλλονται αί άρχικαί έγγυήσεις καί άσφαλειαι τοϋ Δημοσίου. 
Επομένως θεωρούνται συνυπεύθυνοι μετά τοΰ δφειλέτου παν
σές οί συνέταιροι καί οί έγγυηταί αύτοϋ, καί έαν δέν συνυπο- 
γράψωσιν είς τήν νέαν ομολογίαν. Μόνον καθ’ ήν περίπτωσιν 
ό όφειλέτης έξασφαλίση τό Δημόσιον δι’ έγγραφης πρώτης 
ύποθήκης έπί άκινήτων άξίας άνωτέρας κατά τό ήμισυ τοΰ 
άνανεουμένου χρέους, έξαλείφονται αί προϋπάρχουσαι υποθή- 
και, καί άπαλλάσσονται οί έγγυηταί καί οί συνέταιρος πασης 
ευθύνης. Έκαστος τών συνεταίρων, τών έγγυητών, των υπε- 
νοικιαστών καί τών παντός είδους έκδοχέων τών δικαιωμά
των αύτών, καί έκαστος τών κληρονόμων αύτών ούναται ν 
άναλάβη μέρος τών χρεών τοΰ πρωτοφειλέτου, καί να το εξο- 
φλήση,’ κατά τά προηγουμένως πρός τοΰτον οιατυπωθέντα.
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Άφ’ έτέρου οί άπολαύοντες τών ευεργετημάτων τοϋ προχει- 
μένου νόμου οφείλεται οφείλουσι νά έφαρμώσωσιν αύτά χαί 
ύπέρ τών τυχόν όφειλόντων είσέτι πρός αύτούς ύπενοιχιαστών 
ή συμμέτοχων.

Έάν ό όφειλέτης τοϋ Δημοσίου ή οί κληρονόμοι αύτοΰ είναι 
συνάμα χαί πιστωταί τοϋ Δημοσίου, ή δέ πίστωσις πηγάζη 
έζ έποχής προγενεστέρας τής δημοσιεύσεως τοΰ προκειμένου 
νόμου, δέν υπάγεται δέ είς τήν κατηγορίαν τών παλαιών 
χρεών, συμψηφίζεται αύτοδικαίως έζ αύτής όσον μέρος απαι
τείται διά τήν πληρωμήν όλου τοϋ κεφαλαίου. Έάν δέ ή πί- 
στωσις δέν έπαρκέση πρός έζόφλησιν όλου τοΰ κεφαλαίου, τό 
υπόλοιπον πληρόνεται κατά τάς διατάζεις τοΰ παρόντος νόμου.

Γ'. — Ύπό γενικήν έποψιν πρός άμφοτέρας τάς κατηγορίας 
τών πρός τό δημόσιον χρεών αί δόσεις, διά τάς οποίας ύπε- 
γράφησαν όμολογίαι, θεωρούνται ώς έσοδα τοΰ έτους, κατά τό 
όποιον λήγουσι, καί πληρόνονται τήν ά. ’Οκτωβρίου έκάστου 
έτους· άρχεται δέ ή πληρωμή άπό του 188 1, έφαρμοζομένων 
κατά τών καθυστερούντων πάντων τών ύπό τοΰ νόμου περί 
είσπράζεως τών δημοσίων έσόδων όριζομένων καταναγχαστι- 
χών μέτρων. Όσον άφορα τάς καθυστερήσεις τών δόσεων 
τών άναγομένων είς τήν δευτέραν κατηγορίαν χρεών, κατα
λογίζεται προς αύτάς τόκος υπερημερίας.

Πρός έζόφλησιν τοΰ συνόλου τών μήπω ληζασών δόσεων, 
διά τάς οποίας ό όφειλέτης έδωκεν ή ήδύνατο νά δώση ομο
λογίας, είναι δεκτά ά) τά φαλαγγίτικά καί ναυτικά καί πάντα 
τά δια δημοπρασίας πραγματοποιητέα πιστωτικά γραμμάτια 
είς τήν Ονομαστικήν αύτών άζίαν β') αί όμολογίαι τής έπί 
Κυβερνήτου Εθνικής Τραπέζης άνευ υπολογισμού τόκων είς 
τήν ονοματικήν των έπίσης άζίαν· γ') τά έπ' εκτιμήσει πι
στωτικά γραμμάτια είς το ήμιόλιον τής ονοματικής άζίας 
των δ') τά Κρητικά καί τά τούτοις όμοια, υπολογιζόμενης 
τής άζίας έκάστου στέμματος είς δραχ. 40, καί έ) αί άπό 
τοϋ 1862 καί έντεΰθεν έκδοθεϊσαι όμολογίαι έθνικών δανείων 
είς τήν ονοματικήν αύτών άζίαν. Άλλ’ αί τελευταϊαι αύται

ΚΑβΤΣΤΕΡΟΪΝΤΑ ΒΝ ΕΛΛΑΔΙ. 1!

όμολογίαι είναι δεκταί, όσάκις πρόκειται νά συμψηφισθώσιν 
έζ ολοκλήρου καί δέν μένει υπόλοιπον πρός έπιστροφήν.

Έάν τό χρέος ύπάγηται εις τάς πρό τοΰ 1858 χρήσεις καί 
έγένετο ήδη άντίρρησις περί αύτοΰ κατά τάς διατάζεις τών 
άπό 9 Ιουνίου 1853 ΣΛΒ' καί άπό 25 ’Ιουλίου 1861 ΧΚΙΓ 
νόμων, ό όφειλέτης ή οί έκδοχεις αύτοΰ δύνανται νά έζοφλή- 
σωσι κατά τάς διατάζεις τοΰ προκειμένου νόμου οσον μέρος 
τοΰ χρέους δέν άμφισβητοΰσι, διά δέ τό ύπόλοιπον έφαρμόζον- 
ται αί διατάζεις τοΰ νόμου ΧΚΙΓ. Ή προθεσμία διά τάς αν
τιρρήσεις τών φορολογουμένων έπί τών μέχρι τοϋ 1858 χρεών 
άρχεται άπό τής έπιδόσεως τών κατά τό άρθρ. 4 προσκλή
σεων.

Έπί τέλους έρχεται διάταζις, ήτις άποδεικνύει τήν έσωτε
ρικήν ανωμαλίαν τοΰ έκκαθαριστικοΰ πνεύματος τής προκει- 
μένης νομοθεσίας. Κατ’ αύτήν οί οφειλέται, οΐτινες δέν ήθελον 
έζοφλήσει ή άνανεώσει τά χρέη των μέχρι τέλους τοϋ έτους 
1882, στερούνται τών ευεργετημάτων τοΰ παρόντος νόμου 
καί καταδιώκονται διά τήν άπότισιν ολοκλήρου τοϋ χρέους 
καί τών τόκων αύτοΰ. Ωραία έκκαθάρισις έκ τής έπόψεως 
τοΰ δανειστοΰ, ή έζαρτωμένη έκ τής θελήσεως τού οφειλέτου!

Δ'. —Τά άκόλουθα μέτρα ανάγονται είς τήν κατά σκοπόν 
κίνησιν τών ένδιαφερομένων τής δημοσίας ύπηρεσίας έλατη- 
ρίων. Τοιουτοτρόπως οί Ταμίαι όφείλουσιν, ύπό προσωπικήν 
αύτών εύθύνην, έντός δύω έτών άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ 
προκειμένου νόμου νά είσπράζωσι καί νά άνανεώσωσι πάντα 
τά υπαγόμενα εις τάς διατάζεις αύτοΰ χρέη, νά δικαιολογή- 
σωσι δέ όσα τυχόν ήθελον μείνει καθυστ εροΰντα συμφώνως 
μέ τάς διατάζεις τών κειμένων νόμων. Πρός εύκολίαν δί τής 
είσπράζεως καί τής δικαιολογήσεως τών τυχόν μή είσπρα- 
χθησομένων ύποχρεοΰνται οί Ταμίαι νά ένασχοληθώσιν, άμα 
τή έκδόσει τοΰ προκειμένου νόμου, είς τήν συγχέντρωσιν πάν
των τών τής δευτέρας κατηγορίας χρεών έκάστου οφειλέτου, 
καί νά έγγράψωσιν είς εύρετήριον κατ’ άλφαβητικήν τάζιν τά 
έπώνυμα τών οφειλετών. Έν τώ εύρετηρίω θέλουν διακρίνε
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σθαι ή κατοικία του όφειλέτου, τό όνομα καί επώνυμου τοϋ 
έγγυητοΟ, τό ποσόν τοΰ χρέους, ή αιτία έξ ής προέρχεται, 
και ή χρήσις εις ήν ανήκει. Χρέη, διά τά όποια συνευθύνον
ται δύω ή πλείονες όφειλέται, έγγράφονται έπ’ όνόματι όλων 
τών όφειλετών, γινόμενης τής άνηκούσης μνείας είς τήν στή
λην τών παρατηρήσεων. ’Εκτός τών κανονικών ποσοστών 
δίδεται είς τόν Ταμίαν, λέγω άμοιβής, πρόσθετον ποσοστόν, 
συνιστάμενον εις 2 θ)Ο έπί τών ποσών, τά όποϊα ήθελεν είσ- 
σπράξει έπί χεϊρας, κα'. εις ημισυ τοις θ)Ο δι’ όσα ποσά ήθελε 
λάβει ομολογίας. Τοϋ προσθέτου ποσοστού δέν μετέχουσιν οί 
εισπράκτορες.

Ε’. — Είς πλήρη έκθεσιν τών κατά τό προκείμενον νομοΟέ- 
τημα σκοπών δέν μένει είμή ή πρόνοια έπι δύο κεφαλαιωδε- 
στάτων αντικειμένων. Κατά τό πρώτον μέχρις ού κανονισθώσι 
διά νόμου τά άφορώντα είς τήν είσπραξιν τώυ δφειλομένων 
παρά τών δήμων πρός τό Δημόσιον, απέναντι τών μέχρι τέ
λους τοϋ έτους 1880 γενομένων παρ’ αύτοϋ προκαταβολών 
διά τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν, αναστέλλεται πάσα περί είσ- 
πράξεως τών προκαταβολών τούτων ένέργεια. Κατά το δεύ
τερον τά ύπό τών άνωνύμων έταιριών καθυστερούμενα δέν 
ύπάγονται είς τάς διατάξεις τοΰ προκειμένου νόμου.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Έχομεν ύπ’ δψιν μελέτας τής Καταστατικής σημαντικού 
διαφέροντος. Ό λόγος τοϋ Θεοϋ «αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε» 
είναι πάντοτε έπί κεφαλής τών έργων τής φύσεως. Τοιουτο
τρόπως παρατηροϋμεν έν ταΐς τελευταίον δημοσιευθείσαις με- 
λέταις τών δ ασήμων Γερμανών γεωγράφων κ. κ. Iielim, 
διευθυντοΰ τοϋ MiltlieillUlgen, και Wagner, καθηγητοΰ 
τοϋ Ιΐανεπιστημίου Koenigsberg, τήν έπί τοΰ προσώπου
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^.αβοδρομιχώ» ήστασψω» χωρων. Οσ0.ν

ώ,ίζή;: ωρώχη 315.929.000- Άσ.« .°»»*
στραλία χ«1 ΠΛ»^ 4,031,000· Λ,ρ.χη 20»,9^0·

Α’. — Ευρώπη.

Γερμανία (1878) . . · 
Αύστρία (1879) . . . 
Ούγγαρία (1876). . · 
’Ελβετία (187 8) . . · 
Βέλγιον (1878) . . · 
Κάτω-Χώραι (1878). 
Δανιμαρκία (1878). ■ 
Σουηδία (18 ι 5) · ■ ■ 
Νορβηγία (1876). ■ 
’Αγγλία (1876) . . 
Γαλλία (187 6) . · 
Ισπανία (18ι7) . .
ΙΊορτογαλλία (1878) 
’Ιταλία (1880). . · 
Ελλάς (1879). . . 
Ρουμουνία............. ...

43,943,834
22,176,745
15,506,715

2,792,264
5,476,668
3,981,887
2,070,400
4,531,863
1,818,853

34,517,000
36,905,788
16,625,860
4,745,124

28,209,620
1,679,775
5,376,000



u ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΒΩΡΗΣΙΣ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 15
Σερβία . . . .
Μαυροβσύνιον
Ευρωπαϊκή Τουρκία......................
Ευρωπαϊκή Ρωσσία (1870—77)

Τό ολον

1,353,000
280,000

8,866,530 (·)
79,880,162 (’’)

315,929,000

Β'. - Άσία.
’Ασιατικά] Τουρκία......................
Ασιατική Ρωσσίά (1870) . . .
Τσυρκομάνοι...............................

Περσία..........................................
’Αφγανιστάν................................
Κεφιριστάν...................................
Βελουχιστάν................................
Κ ίνα..............................................

16,313,470 (’”)
8,078,838 (* ”*)
1,100,000 
2,130,000 
5,000,000 
7,000,000 
4,000,000 
1,000,000 

350,000 
424,626,500

(*) Άμεσοι κτήσεις...................
Βουλγαρία ...........................
Άνατ. Ρωμυλία...................
Βοσνία, Έρζεγοβίνα...........

(**)  Βύρωπ. Ρωσσία (1870)· · ·

Πολωνία (1872)................
Βασαραβία (1878)...........
Φινλανδία (1877)..............
Καύκασος (1873—76) ·· 

(***)  "Αμεσοι κτήσεις...................

Σάμος ..............................
(****)Σιβτ,ρ(α..................................

’Αρμενία................................
Κίντρίκί Άσία
Κ^σπία θάλασσα ·.»....

4,790,000
1,965,472

923,179
4,187,879

65,864,810
6,528,017 

127,000
1,968,625
5,391,710 

16,126,470 
150,000 
37,000 

3,440,362 
236,600 

4,401,876

Λογχ Κογκ (1876)..................... 139,144
Μακάον (1876)............... 77,320
’Ιαπωνία (1878).............. 34,338,504
’Αγγλική ’Ινδία...................... 240,298,494
Γαλλική Ινδία (1877) ....... 280,381
ΓΙορτογαλλική ’Ινδία.............. 444,987
Κεϋλάνη (1877)................... 2,555,577
Βιρμάχ αγγλικόν.........................
Μανιπούο.................

2,757,000
126,000
200,000Άσάμ.................................

Βουρμάχ ανεξάρτητον.................. . 4,000,000
Σιάμ................................. 5,750,000

21,000,000’Ανάμ...............................
Γαλλική Κοχιγκίνη..................... 1,600,000
Μαλάκα............................ 300,000

350,000Πορθμοί..........................
Καμβότζη................... 890,000
Νήσοι Άνδαμάν............................ 14,500

5,500» Νικοβάρ......................
» Σόνδη,Μολούκ,Σελέβοι κλπ. 27,343,000
» Φιλιππίναι........................... 7,450,000

Το ολον..... 834,707,000

Γ’. — Αυστραλία χαί Πολυνησία.

Νέα Ούαλλία (1879).... 693,743
Βικτωρία » 879,442
Μεσημβ. Αύστραλία » ........ 248,774
Βόρειος » » 3,625
Δυτική » » 28,116
Κουϊνσλάνδ » 210,510
Τασμανία » 109,947
Νέα Ζελανδία » .... 476,642
Νέα Γουινέα ι , 500,000
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Μελανησία » ........ G0G.800
Πολυνησία » ........ 130,400
Νήσοι Σάνδβιθ » ........ 58,000
Μικρονησία » ........ 84,650

Τό δλον 4,031,000

Λ’. — Άφρεκή.

Μαρόκον ........ 7,829,000
Άλγέριον ........ 2,867,600
Τύνυς ........ 2,100,000
Τρίπολις ......... 1,010,000
Σαχάρα ........ 2,850,000
Αίγυπτος ........ 17,420,000
Κεντρικόν Σουδάν ........ 31,770,000
Δυτικόν Σουδάν, άνω Γουϊνέα ........ 43,600,080
Άβυσσινία ........ 3,000,000
Χαράρ ........ 15,700,600
Βόρειοι Χώραι ’Ισημερινού ........ 27,200,000
Νότειοι Χώραι ’Ισημερινού ........ 20,200,000
Νότειος ’Αφρική ........ 13,286,400
Άνατ. Πορτογαλ. ’Αφρική ........ 1,000,000
Δυτ. Πορτογαλ. ’Αφρική ........ 9,000,000
’θράγγη 75,000
Νοτ. ’Αγγλική Αφρική ...... . 1,966,000
Νήσοι ’Αφρικής ....... . 3,892,400

Τό ολον 205,679,000

Ε'. — *Χμ.ερική.

Αγγλική ’Αμερική ....... . 3,539,470
Βερμούδη ....... 13,810
Γαλλική ’Αμερική ...... 5,338
Ήνωμέναι Πολιτεϊαι ....... 49,000,000
Μεξικόν .... ■.. 9,485,600

Κεντρική ’Αμερική........................ 2,859,800
Άντίλλαι....................................... 4,412,000
Γουϊάνη........................................... 345,000
Βενεζουέλα..................................... 1,884,392
Κολομβία....................................... 3,100,000
Ισημερινός..................................... 1,148,000
Περοϋ............................................. 3,058,000
Χιλή.............................................. 2,400,000
’Αργεντινή καί Παταγονία........... 2,400,000
Οΰραγκουάη................................... 440,000
Παραγκουάη.............................  293,900
Βραζιλία................................... 11,108,290
Νήσοι Φαλκλάνδ......................... 1,400

Τόβλον.....  95,495,000

ΪΤ'. — ΠολεκχΙ Χώραε.

Ισλανδία........ ..........................  72,000
Γροιλανδία.................................... 10,000

Τό δλον..... 82,000

ΕΠΠ λΕ s ΊΚΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.

Ή έπί τών χ στη ίζεται εις τήν
έξής γενικήν άρχ , II λλλην ·, ,· ·. .-νά τό άρθρον
1 τοΰ άπό 16 Ά , 3 7 1 j , -.ασκώ έντός τής
έπικρατείας έμπόριον,, - άγγελμα,ύπό-
κειται είς φόρον έπιτηδευ( ■■ τής άρχής ταύ
της είναι, δτι πρέπει είδικώς ·Τ εον έπάγγελμα νά
κατονομάζεται ύπό τοΰ νόμου.

Ή φορολογία έπι τοΰ προκειμένη θέματος διαιρείται είς 
ΕΤΟΣ 9—ΦΪΛ. 97—ΜΑΡΤΙΟΣ 1881. 2
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τρεις κατηγορίας έξ ών ή Α' περιλαμβάνει τάς περιπτώσεις 
δσαι κανονίζονται έπι τή βάσει μόνου τοϋ πληθυσμού καί 
υποδιαιρείται είς 6 πλάσεις*  ή Β' περιλαμβάνει τάς έπί τώ 
πληθυσμώ χαί τώ ένοικίω, δπερ πληρόνει ό έπιτηδευματίας, 
χανονιζομένας περιπτώσεις ύποδιαιρεϊται δέ εις 6 έπίσης κλα- 
σεις· ή Γ' είναι άσχετος καί πρός τόν πληθυσμόν χαί πρός 
τό ένοίκιον.

Ή χατάταξις τών φορολογούμενων είς τοιαύτην ή τοιαύτην 
κατηγορίαν καί κλάσιν, ώς καί ή τοιαύτη ή τοιαύτη φορολο
γική έν γένει έπιβάρυνσις αύτοϋ άποτελοϋσι θέμα έξετασεως 
Ιδιαιτέρου διαφέροντος καί άπησχόλησε κατά διαφόρους έποχάς 
τόν νομοθέτην. Τοιουτοτρόπως κατά τό παρελθόν έτος έξεδοθη- 
σαν δύο νομοθετήματα, τά όποϊα θέλομεν διεξέλθει ιδιαιτέρως.

Α'. - Διά τοϋ νόμου τής 23 Μαρτίου 1880 έτροποποιήθη 
ό άπό 27 ’Ιουνίου 1877 ΧΚΗ'νόμος ώς έξής: Διαρκούσης 
τής τριετοΰς ισχύος τοϋ φορολογικού κατα7<όγου τών έπιτη- 
δευμάτων τών πρωτευουσών τών Νομών καί τών Επαρχιών, 
αί κατά τό άρθρον 6 τοΰ νόμου ΧΚΗ' τού έτους 1877 έν- 
στάσεις τών έπιτηδευματιών περί άναθεωρήσεως τοΰ κατα
λόγου έπιδίδονται είς τόν οικονομικόν έφορον μέχρι τής 15 
Δεκεμβρίου τοΰ αμέσως προηγουμένου έτους. Επιτρέπεται είς 
τόν Ύπουργόν τών Οικονομικών νά παρατείνη τήν προθεσμίαν, 
έν ή κηρύσσεται έχτελεστός ό φορολογικός κατάλογος, καί 
πέραν τής 20 Δεκεμβρίου. Τούς άποβιώσαντας ή πτωχεύ- 
σαντας έπιτηδευματίας διαγράφει έκ τοΰ καταλόγου διά πρά- 
ξεώς της αυτεπαγγέλτως ’Επιτροπή συγκειμένη, ώς γνω
στόν, έκ τοΰ νομάρχου ή έπάρχου, τοΰ προέδρου τών Πρω
τοδικών, ή έκτός τής έδρας αύτών, τοΰ είρηνοδίκου, καί τοΰ 
προέδρου τοϋ δημοτικού συμβουλίου, είσηγοϋντος τοΰ οικονομι
κού έφορου. Προκειμένου περί φορολογίας έπιτηδευμάτων πρω- 
τευοϋσης έπαρχιών, ή πόλις τού Πειραιώς έξομοιοΰται πρός 
-Τοιαύτην πρωτεύουσαν είς τά άνά χεϊρας νομοθετήματα, άπό 
τοϋ Αύγούστου 1880.

Πδφ μή έγγεγραμμένος έν τφ φορολογικώ καταλόγφ δφεί- 

λει άμα έπιδοθείς είς ένάσκησιν έπιτηδεύματος ΰποκειμένου 
είς φόρον, ινα παραδώση περί τούτου έγγραφον έφ’ άπλοΰ χάρ
του δήλωσιν εϊς τόν οικονομικόν έφορον έντός τοΰ μηνός Αύ
γούστου περιέχουσαν μνείαν τοΰ έπιτηδεύματος, τής τοποθε- 
θεσίας τοΰ καταστήματος ή τοΰ οίκου. Ό μή δηλώσας έγ- 
γραφεται υπό τοΰ οικονομικού έφορου έν συμπληρωτικοί κα- 
ταλόγω καί ύπόκειται είς πληρωμήν προσθέτου φόρου δέκα 
λεπτών καθ’ έκάστην δραχμήν φόρου. Ό συμπληρωτικός κα
τάλογος ύποβάλλεται είς τήν διά τόν αρχικόν όριζομένην δια
δικασίαν.

’Επιτρέπεται κατά τοΰ οριστικού καταλόγου προσφυγή 
πρός τό Ύπουργεϊον τών Ο’κονομικών 1) είς έκείνους μόνον 
τών έν αύτώ έγγεγραμμένων, οί'τινες ούδαμώς έντός τοΰ έτους 
έξήσκησαν έπιτήδευμα ύποκείμενον είς φόρον, καί 2) διά τούς 
άποβιώσαντας έπιτηδευματίας, άπαλλασσομένους τοΰ φόρου 
τοϋ άναλογοΰντος είς τό μετά θάνατον χρονικόν διάστημα. 
Τό οικαίωμα τής τοιαύτης προσφυγής κέκτηνται καί οί ύπα- 
γόμενοι είς τάς ώς άνωτέρω δύο κατηγορίας έπιτηδευματίαι 
διά τό έτος 1879, ώς καί οί ύποβαλόντες τάς ένστάσεις αύ
τών μετά τήν λήξιν τής νομίμου προθεσμίας κατά τόν νόμον 
ΧΚΗ' τοΰ έτους 1877.

Β'. —Διά τοΰ νόμου τής 20 Μαρτίου 1880 ύπεβλήθησαν 
είς φορολογίαν τά έπόμενα έπιτηδεύματα. Καί έν μέν τή Α' 
κατηγορία (κλάσις ά) οί δισσακάδες ή σακκοποιοί (μουτάφι- 
οες), οί καθεκλοδιορθωταί, οί καπνοκόπται, καί οί λαναράδες, 
έξομοιούμενοι πρός τούς σαμαροποιούς· (κλάσις β') οί έχοντες 
κατάστημα κτενοποιείου, οί τσαρουχάδες, οί καπωτάδες, οί 
κατασκευασταί ύφαντικών χτενίων, οί άγρευταί βδελλών, χαί 
οί στιβακτάδες βαμβακίων, έξομοιούμενοι πρός τούς κατα
σκευάζοντας ύφαντικά κτένια· (κλάσις γ') οί χαλκωματάδες, 
αί μαϊαι*  (κλάσις ε') οί κατασκευασταί γεμενίων καί καλεμ- 
κερίων (πασματσίδες) καί οί έμποροι βδελλών (κλάσις ς') οί 
έχοντες κατάστημα παιγνιοχαρτοποιείου, καί οί έχοντες έργο- 
στάσιον ναύθας καί κριμορίου, έξομοιουμενον πρός τό έργο- 
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στέσιον παιγνιόχαρτων—Έν τή Β' κατηγορία (κλάσις &) 
οι καπελοποιοί, οί ξενοδόχοι (χαντζίδες) έντός τών πόλεων 
χαί τών χωρίων, όταν δέν ίχωσι δωμάτια πρός ένοιχίασιν, 
έςομοιούμενοι πρός τους οίνοπώλας, όταν δέ έχωσι τοιαϋτα 
έξομοιοϋνται πρός τούς ξενοδόχους τής αύτής κατηγορίας· 
(κλάσις δ ) οί έχοντες ήλοπο ιεϊον, έξομοιούμενοι πρός τούς σι
δηρουργούς· (κλάσις δ') οί πωληται σχοινιών, αγκυρών, άλύσ- 
σεων κλπ. διά τά πλοϊα.-Έν τή Γ' δέ κατηγορία οί ύλοτό- 
μοι καυσόξυλων καί πάσης άλλης ξυλείας, έργαζόμενοι 
άνευ πρίονος, έξομοιούμενοι πρός τούς άνθραχεϊς (δραχ. 15), 
οί έχοντες έκθλιπτιχάς τοϋ έλαίου μηχανάς, έξομοιουμένας 
πρός τά έργοστάσια άτμομύλων (δρ. 80), οί πωληται ίερο- 
γραφιών (ορ. 20), έταιρία σιδηροδρόμου, έξομοιουμένη πρός 
τάς άσφαλιστικάς έταιρίας (δρ. 1000), οί έχοντες υελουρ- 
γεϊον (δρ. 150), οί έχοντες έργοστάσιον λιθοτομίας μέχρι μέν 
20 έργατών δρ. 20, άπό 21 δέ μέχρι 50 έργατών δρ. 150, 
πλέον δέ τών 50 έργατών δρ. 300), οί έχοντες έργοστάσιον, 
έν φ κατασκευάζονται υελοι παραθύρων κλπ. (δρ. 150), 
οί έχοντες έργοστάσιον τρυβλίων κλπ. πήλινων άγγείων (δρ. 
150)» χρηματιστική έταιρία (δρ. 750), οί έχοντες άτμοκί- 
νητον ύφαντηριον (δρ. 150), οί έχοντες έργοστάσιον άτμο- 
πριόνης (δρ. 200), οί έχοντες άτμοκίνητον πυριτιδοποιεϊον 
(δρ. 500), οί έχοντες άτμοαρτοποιεΐον (δρ. 300), οί έχοντες 
άτμοκίνητον έργοστάσιον έλαιοποιείου (δρ. 500), οι έχοντες 
έργοστάσιον φωσφόρων (δρ. 150) καί οί έχοντες υδροκινήτους 
έκθλιπτικάς τοϋ έλαίου μηχανάς (δρ. 80).

Π.

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ.

Κατά τάς τελευταίας δύο γενεάς συνεζητήθησαν ζωηρώς 
αί μέθοδοι καί τά συστήματα τής φυλακίσεως, έπί τή άγα- 
Οοτάτη προαιρέσει τής εύρέσεως τών καλλιτέρων καί τής όσον 

ένεστι εύρυτέρας εφαρμογής τοΰ προοδευτικωτέρου φιλανθρω- 
πισμοΰ. Μή λησμονήσωμεν δέ ότι έκτος τής έπόψεως ταυ- 
της συντρέχει χαί έτέρα έξόχως κοινωνική- διότι μετά τήν 
περαίωσιν τής τών φυλακισμένων ποινής έγείρεται τό ζήτημα 
τής διαφθοράς τής κοινωνίας έκ τών προσώπων {κείνων» τά 
όποια άναλαβοΰσα ή πολιτεία νά Οεραπευση έν τοϊς ποινικοϊς 
σωφρονιστηρίοις της, συνετέλεσε διά τής αδιαφορίας καί τής 
ένοχής της ετι μάλλον να έξαχρειώση. Δυνάμεθα νά ειπω- 
μεν οτι ή ένεστώσα κοινωνική περίοδος είναι βελτίων τής προ 
αύτής ύπό τήν έποψιν ταύτην καθώς καί ύπό άλλας πολλάς. 
Συμβαίνει δέ μετά σταθερότητας τό ζήτημα τών φυλακών 
νά λαμβάνη απανταχού έπιστημονικωτερας καί θετικωτέρας 
έν τή πρακτική διαστάσεις.

"Ημεθα ήδη εις τά πορίσματα τής πρό τεσσαρακονταετίας 
άρξαμένης μεγάλης κοινωνικής μελέτης, οπότε κατά πρώτον 
έγένετο καταφανής ή ανάγκη μεταρρυθμίσεως τοϋ ίσχύοντος 
διά τούς έγκληματίας συστήματος. Ό άνευ διακρίσεως συ- 
ναγελασμός ήτο άλλοτε γενικώς έν χρήσει, χωρίς νά κατα- 
βάλληται ούδεμία σύντονος προσπάθεια, δπως κατορθώθη με- 
ταρρύθμισίς τις· κύριος σκοπός έν τοϊς προτέροις χρόνοις ήν ή 
περιστολή τοϋ έγκλήματος, χωρίς ή ποινή νά συνεπάγη και 
τήν βελτίωσιν τοΰ ύποβαλλομενου είς αυτήν. Πρός έπίτευξιν 
όμως τοΰ σκοποΰ τούτου, άπέβη άπαραίτητος ή έκ θεμελίων 
άνοικοδόμησις τών φυλακών. Εκαστος πεφυλακισμενος επρε- 
πε νά έχη ιδιαίτερον οίκημα, έν ω έξησφαλισμένος έκ τής 
βλαβερές έπιρροής διεφθαρμένων συντρόφων και ύποκειμενος 
συνάμα εις ανθρωπιστικήν έργασίαν, ήδύνατο νά άποβή μεν 
λίαν έπιδεκτικός πνευματικών νουθεσιών, νά άποτραπή δε εΰ- 
κολώτερον άπό τής πονηρας όδοΰ. Τήν άρχήν ταύτην παρε- 
δέχθησαν βαθμηδόν πάντα τά κράτη, πληρέστερον δέ ή ’Αγ
γλία, ήτις καί δύναται νά Ιδιοποιηθή δικαίως τήν τιμήν τοΰ 
δτι προηγήθη τών λοιπών χωρών εις τήν τών φυλακών με
ταρρύθμισή. Ή έκθεσις τοϋ Κ. Crauford είδικώς άποστα- 
λέντος είς τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής, δπως
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τας τ°τε πβΡι?ή[«υί Άμεριχανικάς φυλαχάς, έθηχε 
τα; βάσεις νομοθετικών καί διοικητικών μεταβολών, δι’ άς 
πολλά έκατομμύρια λιρών έδαπανήθησαν έν ’Αγγλία ύπό τήν 
πεφωτισμένην έπίβλεψιν τοϋ Κ. Joshua Jebb, ‘οστις δι
καίως δύναται νά κληθή δ πατήρ τής νεωτέρας τεκτονικής 
των φυλακών. Έν ού πολλω χρόνφ ή Αγγλία έκτισε πολλάς 
μεγαλοπρεπείς φύλακας, ών πρωτεύει ή τής Pentoville, 
ουχι αναρμόστως κληθεϊσα πρότυπον, καθόσον γενικώς άπε- 
μιμήΟησαν αύτήν έν τε τή Αγγλία και έν ταϊς λοιπαϊς χώ- 
ραις. Έκτοτε χωρίς νά όπισθοχωρήση δ’Αγγλικός πολιτι- 
σμος είς τοέςόχως χαρακτηριστικόν τοϋ πολιτισμού έργον 
των φυλακών, εύρε συναγωνιστάς έν τή Οιεθνεϊ πρακτική οι- 
τινες ένφ τώ έφιλονείκησαν τά πρωτεία, προήγαγον έπί πολύ 
τήν κοινωνικήν υπόθεσιν.

, Δ?°οτΐ. π“?τοτε τ® πνΕ°μ*  τών μεταρρυθμίσεων καί τών έν 
αυτή βελτιώσεων τοΰ ύπάρχοντος χαρακτηρίζει τούς νόμους 
της κοινωνικής προόδου. Έπί τοΰ ζητήματος τών φυλακών 
ίσως οί διέποντες τό έπιτευχθέν καθεστώς αύτοΰ, θεωροΰσι 
το ισχυον σύστημα ώς έζ έπιμόνων καί έπανειλημμένων δο
κίμων άναπτυχθέν ίκανώς τέλειον, καί ώς έκ τούτου διάκειν- 
ται κάπως δυσμενώς πρός περαιτέρω μεταβολάς. ’Αλλ’ ύ- 
παρχουσι και τινες μή μένοντες έντελώς εύχαριστημένοι έκ 
τής έν ισχυϊ πρακτικής. Σπουδαία δέ μερίς θεωρητικών καί 
φιλανθρωπικών ένεργεΐζωηρώς πρός σκοπόν περαιτέρω έτι με 
ταρρυΟμίσεων. Κατ αύτούς αί έν ’Αγγλία φυλακαί δέν είναι 
όσον έοει έπανορθωτικαί, ούδ’ έπαρκώς έκ τοΰ έγκλήματος 
αποτρεπουσι· διότι ώς πρός τό πρώτον μέν ή ήΟιχή άναμόρ- 
φωσις παρεμποδίζεται ύπό τής πρός άλλήλους έπικοινωνίας, 
γινομένης ύπό τινας περιορισμούς ιδίως εις τό τών έγκλημα- 
τιων διαμέρισμα, ώς πρός δέ τό δεύτερον ή αύτή έπικοινωνία 
τε.νειεις τήν έλάττωσιν τοΰ έπαχΟοϋς τοΰ περιορισμού. Ή 
σχολή αΰτη τών μεταρρυθμιστών δοξάζει, δτι δ χρόνος τής 
Λ* τ?°ί(Χ\?π’ τήν «ύστγΐΡ°τΕΡ«ν σημασίαν τής λέζεως, κα- 
«εφζεως, δύναται σημαντικώς νά μηκυνθή. Άλλ’ αυτή ή ύπό
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τής σχολής τών μεταρρυθμιστών κακιζομένη συντομευσις 
τής έπιβαλλομένης ταύτης φυσικής βασάνου, είναι δ μόνος 
γνωστός ήμϊν τρόπος, δι’ ού ή ποινική πειθαρχία καθίσταται 
βαρυτέρα· άείποτε δέ έθεωρήσαμεν, οτι μακροχρόνιος κατα μο- 
νας περιορισμός δέν έπιτρέπεται, διότι δύναται νά έπιφέρη 
σπουδαϊον κίνδυνον. ΊΙ Ανθρώπινος φύσις ωρισε τό δριον τοΰ 
τοιούτου περιορισμού, δπερ κατά τάς έν Ποντεβίλλη γενομε- 
νας δοκιμάς δέν δύναται νά ύπερβή τά δύο έτη. Έν τούτοις 
οί μεταρρυθμισταί δέν παραδέχονται ώς όρΟόν τό συμπέρασμα 
τοΰτο, διατεινόμενοι δτι τό δριον τοΰτο τοΰ μονωτικού των έν 
ΙΊοντεβίλλη φυλακών περιορισμού, είναι προϊόν ανεπαρκών α
ριθμών, καί οτι τά άναφερόμενα κακά αποτελέσματα είτε έ- 

μεγεθύνθησαν,εί’τε παρεννοήθησαν. Είναι γεγονός,λέγουσιν ου - 
τοι, δτι ή κεχωρισμένη χάθειρξις δύναται νά παραταθή πέραν 
τής διετίας, καί πρός άπόδειξιν τούτου προτείνουσι την μαρ
τυρίαν, ήν αί τοϋ Βελγίου φυλακαί νΰν παρέχουσιν. ’Απαραί
τητος δΟεν καθίσταται ή δοκιμή καί έζέλεγζις τής Βελγικής 
πείρας, διά νά βεβαιωθή, εί δυνατόν, ποιος έσται ό βαθμός της 

έπιτυχίας αύτής. ύ , ,
Γενικός κανών τών έν Βελγίω φυλακών είναι να φυλακί

ζονται κατ’ ιδίαν πάντες οί τό τε σώμα καί τόν νοΰν ύγειως 
έχοντες έγκληματίαι. Καί πρός μέν τάς βραχείας φυλακίσεις 
χρησιμεύουσιν αί καθ’ δλην τήν χώραν καλώς έκτισμεναι Το- 
πικαί φυλακαί, διά δέ τάς μακροτέρας περιόδους, άπό 3—10 
έτών, είναι προορισμένη ή Κεντρική Φυλακή έν Louvain. 
Άς άκολουθήσωμεν ήδη τόν έγκληματίαν εις τόν ζώντα τού
τον ένταφιασμόν του. Τά τής εισόδου του είναι σχεδόν τα 
αύτά οία καί άλλαχοΰ· έγγραφή δηλαδή τοϋ ονόματος αύτοΰ 
έν τοϊς βιβλίοις, δήλωσις τής είς ήν άνήκει ένορίας, παραδο- 
σις τών έαυτοϋ χρημάτων, κάΟαρσις έν λουτρώ καί ζόρισις 
γενειάδος τε καί κόμης, περιβολή τής,φαιάς τών πεφυλακι- 
σμένων στολής, καί τέλος οδήγησες αύτοΰ είς τό κελλίον, ο
περ έπί πολλά άνιαρά έτη μέλλει νά άποτελέση τήν κατοι
κίαν αύτοΰ. Έν άρχή άφίεται είς τούς ίδιους διαλογισμούς, ου-
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δόλως παρεχόμενης αύτώ έργασίας τίνος άν μή ό βιος ήθελε 
ζητήσει· τάχιστα δμως συμβαίνει τοϋτο, διότι κύριον χαρα
κτηριστικόν τών κατά μόνας πεφυλακισμένων είνε νευρική 
και πυρετώδης έπιθυμία πρός έργασίαν. ’Αναφέρεται μάλιστα, 
οτι αί πλεϊσται αύτοχειρίαι συνέβησαν τήν δευτέραν, λίαν 
πρωί μετά τήν μακράν αργίαν τής Κυριακής, ήτις καθ’ δλα 
τα φαινόμενα έπαυξάνει τήν τοϋ πνεύματος άθυμίαν. "Αμα 
τή έν τφ κελλίφ είσόδφ αύτοϋ, ό πεφυλακισμένος έπισκο- 
πε?ται ψυχολογικής ύπό τών φυλάκων δ διευθυντής, δ διδά
σκαλος, δ έπιστάτης τών έργων, δ διδάσκαλος τής τέχνης, 
άπαντες έπισκέπτονται αύτον προσπαθοΰντες νά διαγνώσωσιν 
δσον ένεστι τόν χαρακτήρα αύτοϋ, ούτοι δέ μέλλουσι νά είναι 
εις τδ έξής οί μόνοι σύντροφοι και φίλοι αύτοϋ. Κατά διμηνίαν 
έπιτρέπεται αύτφ νά συνομιλή μετά τών συγγενών του, έάν 
θελήσωσι νά τόν έπισκεφθώσιν, άλλ’ έν τώ όμιλητηρίφ καί 
έπί παρουσί? ένός φύλακος, ένώ τούναντίον ή πρός τούς έν 
τφ καταστήματι κακούργους δμιλία τώ είνε έντελώς άπη. 
γορευμένη. Όταν έξέρχηται τοΰ κελλίου του είτε μέ τάς ά- 
θορύβους έμβάδας, όπως μεταβή είς τήν έκκλησίαν, είτε μέ 
τα θορυβώδη ξυλοπέδιλά του, δπως κατέλθη διά τής εις τήν 
γυμναστικήν άγούσης διόδου, καλύπτει πάντοτε τήν κεφαλήν 
διά πέπλου ή είδεχθεστάτης προσωπίδος, έκ κυανοΰ ύφάσμα- 
τος μέ δυο δπάς, δι’ ών διαλάμπουσι ζοφερώς οί όφθαλμοί 
του. Πάσα διά λεξεως ή σημείου κοινωνία εινε αύστηρώς ά- 
πηγορευμένη καί σχεδόν αδύνατος, διότι κατά τάς ασκήσεις 
έκαστος φυλακισμένος περιορίζεται έντός ένός τών πολλών 
ημικυκλίων, άτινα περιβεβλημένα δι' υψηλοΰ τοίχου, προεκ- 
βάλλουσιν άκτινοειδώς έκ τοΰ κοινοΰ κέντρου, έν " ω ισταται 
φυλαξ άγρυπνος. Εάν δέ ούτοι οι πεφυλακισμένοι δέν έκά- 
πνιζον, ήδύνατο τις νά έκλάβη, βλέπων αύτούς ήσύχως άνα- 
βοκαταβαίνοντας έντός-τοϋ ίδιου αύτών τμήματος, ώς έν πε- 
ριορισμώ θηρία. Μία τών σφόδρα έπιθυμητών καί λίαν έκτι- 
μωμένων ήδονών έν Louvain είναι τό καπνίζειν ή ταμβα- 
κιζειν έν τφ κελλίφ. Ή πρός έν υπαίθρφ βίον καί άσκησιν α- 

δεια παρέχεται μετά πολλών περιορισμών- τδ πλεϊστον δέ 
τής ήμέρας έκαστος πεφυλακισμένος διέρχεται έργαζόμενος 
φιλοπόνως έν τώ έαυτοϋ καταφυγίφ. Τάσις πρός Αργίαν ή 
κακήν διαγωγήν όλίγη αναφαίνεται, καίτοι ένδελεχής έλεγ
χος σημειοϊ καί τό έλάχιστον παρανόμημα. ’Απαιτείται αυ
στηρός ή τελεία υποταγή τής θελήσεως καί ανεξαρτησίας 
τοΰ πεφυλακισμένου, καίτοι τδ τοιοΰτον ασκείται συνήθως ά
νευ συχνών τιμωριών, ούδένα φερουσών ποινικόν χαρακτήρα. 
Διότι έν ταΐς τοϋ Βελγίου φυλακαΐς, τά παντοειδή δεσμά, τά 
σκοτεινά κελλία, τά στενά ίμάτια, ούδόλως είσίν έν χρησει, 
μόνον δέ ή έλάττωσις τοϋ φαγητοΰ,ή έξ άρτου μόνον καί ύδα
τος τροφή, ή άπώλεια τοΰ εύεργετήματος τών κερδηθέντων 
μισθών δι’ άγοράν καλλιτέρων τροφίμων, ταϋτα καί μόνα έξ- 
αρκοΰσιν όπως οί έν Βελγίω φυλακισμένοι διάγωσιν εύ- 

σχήμως.
Ό κανονισμός τών Βελγικών φυλακών, πλήν τής αύστη- 

ράς καί Αδιάλειπτου έν τώ κελλίφ άπομονώσεως, είναι ούσιω- 
δώς ήπιος, οί δέ φύλακες διάκεινται φιλικότατα καί σχεδόν 
οίκείως πρδς τούς φυλακισμένους. «Πώς πηγαίνεις;» είναι ό 
τής πρωίας χαιρετισμός- «έχεις πάν τδ άναγκαιοΰν σοι; μή 
«διστάσης νά είπης άν δυνάμεθα νά πράξωμέν τι πρδς χάριν 
σου.» Ό δέ ουτω φαιδρώς προσαγορευόμενος δυστυχής φυλα
κισμένος προσβλέπει μετά βαρυθυμίας καί κινεί Απλώς τήν 
κεφαλήν. Ούδεμίαν παρέχει δυσκολίαν, άλλ’ είναι πειθήνιος, 
διότι πάσα Αντίστασις καί ίσχυρογνωμοσύνη καταβάλλονται 
έντελώς έν αύτώ. Εισέρχεσαι π. χ. εις τδ κελλίον διασήμου 
κακούργου πεντάκις δολοφονήσαντος, πλεϊστα θύματα ποιη- 
σαντος,*  καί αύτον δέ τδν άδελφδν αύτοϋ ληστεύσαντος καί 
κατόπιν δηλητηριάσαντος, είς ποιαν κατάστασιν νομίζεις δτι 
θά εύρης τδν τοιοΰτον κακοϋργον; Τόν ευρίσκεις ήσυχον, ή
μερον, συνεσταλμένον τούς τρόπους, καί κάτω νεύοντα τούς 
‘οφθαλμούς, μόλις δέ τολμώντα νά δμιλήση. Τδ μόνον κατα 
τά φαινόμενα έναπολειπόμενον αύτφ σημεΐον ζωής έκδηλου- 
ται έν τή νευρική ένεργεία τών ώχρών καί άσθενών άλλ εύ- 
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κάμπτων χειρών του, έν ώ χρόνφ αύται κινοΰσι τήν ράπτου- 
σαν ύφασμά τι βελόνην- ό άνθρωπος ούτος κατοικεί έν τφ 
κελλίψ του άπό οκτώ έτών. Μεταβαίνεις εις τό παρακείμενον 
κελλίον, έν τώ όποίφ ευρίσκεις στρατιώτην τοϋ πυροβολικού, 
οστις δολοφονήσας κατεκερμάτισε τήν γυναϊκά του- και αύτός 
έπίσης είναι ατάραχος- άλλ’ άν τφ άποτείνης τόν λόγον, ά
παντα άρκετά έλευθέρως και αυτός δέ εύρίσκεται έν τφ κελ- 
λίφ τούτφ άπό τεσσάρων έτών άνευ προφανούς τίνος βλάβης. 
’Ολίγον τι μακρύτερον, είς έτερον κελλίον εισερχόμενος, ευρί
σκεις άξιόλογον πρός μελέτην κατάδικον. Δολοφόνος τις μετά 
την συμπλήρωσιν πολυχρονίου μεμονωμένης καθείρξεως, με- 
τετέΟη εις Gheut, και άφέθη ελεύθερος νά συναναστρέφηται 
μετ άλλων όμοιων του, άλλ' έρίσας προς τινα αυτών τόν έ- 
φόνευσε, δι’ δ κατεδικάσθη και πάλιν είς μεμονωμένην φυλά- 
κισιν, ήτις κατά τήν διαβεβαίωσιν αύτοϋ τοΰ ίδιου τφ είναι 
πολύ προτιμωτέρα, διότι, λέγει, ότι τώρα είναι άπηλλαγμέ- 
νος τής τών άλλων άναμίξεως, δτι δύναται νά προσεύχηται 
δταν θελγμ οτι οσάκις διατίθεται κακώς, δέν δύναται νά εύ- 
χαριστήση τό πάθος του, ώς πολλάκις μέχρι τοΰδε τω συ
νέβη. Ή αδολεσχία αύτοϋ καί τό απλανές τοΰ βλέμματός 
του μαρτυροϋσι φρενοπάθειάν τινα, τήν έντύπωσιν δέ ταύτην 
ένισχύει έτι μάλλον ή παρεχομένη αύτώ άδεια νά διασκεδά- 
ζη κατ’ αρέσκειαν έν τω κελλίω του, ής έπωφελούμενος συ
ναθροίζει διάφορα παιγνίδια, οίον ώρολόγια κατεσκευασμένα 
έκ τεμαχίων κεκολλημένα είς τόν τοίχον πλησίον τοΰ παρα
θύρου, καί κρεμαστά ώρολόγια στρεφόμενα ύπό τοΰ άνέμου. 
Έν τή κατασκευή τοιούτων παιδαριωδών παιγνιδίων, οί πε- 
φυλακισμένοι δεικνύουσι πολλήν εύφυιαν, ώς παρατηρεΐται ί
δια έν τώ κελλίφ στρατιώτου τινός άποπειραθέντος νά φονεύ- 
ση ύπάλληλόν τινα τής πειθαρχίας τοϋ τάγματός του. Έν- 
ταϋθα ευρίσκει τις κλωβία περιέχοντα πτηνά χάρτινα, άτμο- 
μηχανήν, μικροσκοπικόν θέατρον μετά σκηνής έφ’ ής ί'σταν- 
ται διάφορα πρόσωπα είς τήν παράστασιν τοΰ Richardson, 
ανεμόμυλον, υδρόμυλον κλπ, άπαντα κατεσκευασμένα έκ τς- 

μαχίων χάρτου, κερματίων ξύλου, ή οίωνδήποτε άλλων ά
χρηστων υλών- ό έφευρετής και κατασκευαστής τών περιέρ
γων τούτων μηχανημάτων, άνήρ μικρόσωμος, δραστήριος 
καί λάλος, ύπερηφανεύεται λίαν διά τά κατορθώματά του 
ταΰτα- άμα στρέψη μίαν ή δύο λαβάς, τά πάντα άρχίζουσι 
νά κινώνται- οί τροχοί περιστρέφονται, ή μηχανή κινείται, τά 
πτηνά σείουσι τάς κεφαλάς των, οί υποκριταί χορεύουσι, καί 
πραγματικόν ύδωρ έκχέεται έκ τών πολυαρίθμων σιφώνων 
τοΰ μύλου.

Έν τούτοις ή άνάγκη τοΰ έπιτρέπειν τάς τοιαύτας άβλα- 
βεΐς άνέσεις, υποδεικνύει τήν θλιβεράν άλήθειαν, τοΰ δτι ό ού
τως εύχαριστούμενος πεφυλακισμένος ναί μέν ένδέχεται νά 
μή είναι φρενοπαθής, ούχ ήττον δμως δέν δύναται νά θεωρηθή 
καί ώς έχων άκμαΐον τόν νοϋν. Έάν δέ θά χειροτερεύση έτι 
μάλλον, καί τίνες αί περιπτώσεις καθ’ άς έπέρχεται βλακεία 
ή καί φρενοβλάβεια, είναι ζητήματα είς ά μόναι αί Βελγικαί 
άρχαί δύνανται νά άπαντήσωσι διά τής δημοσιεύσεως άξιο- 
πίστων άριθμών. Έν τούτοις τό βέβαιον τουλάχιστον είναι ότι 
ό έπί μακρόν χρόνον μεμονωμένος ούτος βίος τείνει πρός φυ
σικήν παρακμήν, τοΰθ’ οπερ μαρτυρεί ή γενική κατάστασις 
τών έν Louvain πεφυλακισμένων, καί έτι μάλλον τών έν 
Gheut, ένθα μεταβαίνουσι πάντες οί τήν δεκαετείαν τής με
μονωμένης καθείρξεως συμπληρώσαντες, δπως διέλθωσι τόν 
έπίλοιπον τής καταδίκης των χρόνον, καί συνήθως τό έπίλοι- 
πον τοϋ βίου των έν κοινφ έργαζόμενοι, οπότε καί έπιτρέπεται 
αύτοϊς υπό τινας περιορισμούς νά συνδιαλέγωνται μετά τών 
άλλων. Πάντες σχεδόν ούτοι είναι δυστυχή πλάσματα, διότι 
οί μέν βιοΰσι σταθερώς έν τφ νοσοκομείφ, οί δέ φαίνονται 
προώρως έν αύτή τή άκμή τοΰ βίου γηράσαντες καί κυρτω- 
Οέντες. Πόσον θλιβερόν είναι τό θέαμα όμάδος τοιούτων φυλα
κισμένων, άκροωμένης τόν διδάσκαλον άναγινώσκοντα ηθικόν 
τι βιβλίον ! Αδύνατοι, άνήσυχοι και άλαμπές έχοντες τό 
βλέμμα, φαίνονται ώς άπολέσαντες πρό πολλοΰ πάσαν άκτϊνα 
έλπίδος. Έάν κρίνωμεν ήδη τό Βελγικόν σύστημα έκ τής τε
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λευταίας ταύτης έκθέσεως, πρέπει νά συμπεράνωμεν δτι τδ 
σύστημα τοΰτο έπιτυγχάνει τά μέγιστα αποτελέσματα αύ
τοΰ όια βραδυποροϋντος θανάτου. ’Ενδέχεται μέν νά άπο- 
φεύγη σπουδαϊά τινα κακά, άλλά δέν είναι βεβαίως και αύτδ 
άπηλλαγμένον ίδιων τινων έλαττωμάτων. Υπολείπεται δέ 
νά μάθωμεν, άν οί υπομείναντες τήν πολυχρόνιον άπομόνωσιν 
άπέχωσι τής πρδς τδ έγκλημα έπανόδου ένεκα πραγματικής 
πρδς αύτό αποστροφής, καθότι ούδόλως άπεδείχθη εΐσέτι οτι 
έξέρχονται τής φυλακής διαπεπλασμένοι ηθικώς, ούδέ έπεκυ- 
ρώΟη κατ’ έλάχιστον δτι έπετεύχθη ό κύριος σκοπός τής χα- 
λινώσεως τοΰ εγκλήματος, ήτοι ή άπό τών κακουργημάτων 
προστασία τής κοινωνίας, έποψις έξ άντικειμένου τόν θεσμόν 
τής φυλακής εις τά καίρια άφορώσα.

Ε. Κ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΪΤΗΣ.

Ό κατα τήν 31 'Ιανουάριου 1881 ισολογισμός τής ’Εθνι
κής Τραπέζης έν συγκρίσει πρδς τόν τοΰ προηγουμένου μηνός 
συνοψίζεται ώς έξής.

Α'. Έπργηζιχό?
Μεταλλικόν καί συνάλλαγμα έπί τοΰ

έξωτερικοϋ........................................
Γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης. ·· ■ 
Δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’ ά- 

ναγκαστικν) κυκλοφορία..............
Χρεόγραφα Κυβερνήσεως................
Προεξοφλήσεις.....................................
Ανοικτοί λ]μοί, δάνεια έπί υποθη'- 

κτρ, χρεωλυτικά κλπ....................
Διάφορα................................................

Όλον........................................ 156,841,209 1 58,793,836

51 ΛβρΙοϋ 3/ ’Iarovap·

20,951,383 18,022,895
29,400 *05,620

39,954,861 44,181,974
19,257,636 19,240,718
29,066,589 29,428,102

42,697,783 44,538,137
4,883,557 2,875,890

Β'. Παθητικόν
Κυκλοφορία τραπεζ. γραμματίων.· 
Καταθέσεις έντοκοι καί άτοκοι· ■ · 
Παρακαταθήκαί...................................
Έπιταγαί πρός πληρωμήν.............
Διάφορα................................................
Κεφάλαιον τακτικόν καί άποθεματ.

3/ Αβρΐον
65,289,800
54,458,300

78,422
350,854

6,033,833
30,630,000

3/ Ίανοναρ·
69,259,876
57,287,708

99,131
340,505

1,176,116
30,630,000

156,841,209 158,793,336Όλον........................................

’Εκ τής συγκρίσεως τοϋ ισολογισμού τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης μεταξύ τής 31 Δεκεμβρίου καί 31 Ιανουάριου προκύπτει 
αϋξησις μέν,τοϋ πρός τήν Κυβέρνησιν δανείου έπ’άναγν.αστιχϊί 
τών τραπεζικών γραμματίων κυκλοφορία κατά δραχ. 4,227, 
113, τών προεξοφλήσεων και λοιπών δανείων κατά δραχ. 
2,409,686, τής κυκλοφορίας τών τραπεζικών γραμματίων 
κατά δραχ. 3,970,076, καί τών έντοκων καταθέσεων κατά 
δραχ. 3,525,785· άλλ’ ή τελευταία αύτη, αντιστοιχούσα 
σχεδόν πρός τήν κατά τόν προηγούμενου μήνα πιστωσιν τής 
μερίδος «παρακαταθήκη ύπουργείου Οικονομικών,» ήτις οέν 
έπαναλαμβάνεται έν τώ ίσολογισμφ τοΰ Ιανουάριου, φαίνε
ται, δτι προέρχεται έκ τής μεταφοράς τής μερίδος ταύτης είς 
τάς έντοκους καταθέσεις καί έπομένως δέν είναι πραγματική 
έντός τοΰ μηνός τών έντοκων καταθέσεων αϋξησις.—’Ελατ- 
τωσις δέ τοϋ μεταλλικού κατά δραχ. 2,960,699 καί τής 
παρακαταθήκης τοϋ υπουργείου τών Οικονομικών κατά δραχ. 
3,288,213. ’Εν γένει δέ τό ένεργητικόν καί παθητικόν τής 
Εθνικής Τραπέζης ηδξησε κατά δραχ. 1,952,127, άναβιβα- 
σθέν είς δραχμάς 158,793,336 (α).

(β) Έν τφ ένεργητικφ ηΰξησαν, συναλλάγματα επί τ·ϋ έξω- 
τερικοΰ 46,287—γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης 276,220—δά
νειον πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’ αναγκαστική κυκλοφορία 4,227, 
113—προεξοφλήσεις, ανοικτοί λογαριασμοί καί άλλα δάνεια 
2,409,686—απαιτήσεις ίπίσφαλεϊς 2,965, ίν δλω δραχ. 6,962,
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Δυνάμει τής τελευταίας περ'ι δανείου ίκ δραχ. 52,000,000 
συμβάσεως ή Κυβέρνησις έλαβεν έντός τοϋ Ίανουαρίου έκ τής 
’Εθνικής Τραπέζης δραχ. 4,227,1 13, έξ ών είς μεταλλικόν 
μέν 3,727,1 13 είς τραπεζικά δέ γραμμάτια 500,000, ώστε 
έμενον είς τήν διάθεσιν τής Κυβερνήσεως κατά τής 31 Ία
νουαρίου δρ. 30,360,684,έξ ών είς τραπεζικά μέν γραμμάτια 
19,782,863 είς μεταλλικόν δέ δραχ. 10,577,821.

Τό ποσόν τών τραπεζικών γραμματίων, άτινα έδύνατο νά 
θέση είς κυκλοφορίαν ή ’Εθνική Τράπεζα κατά τήν κατάστα- 
σιν αύτής ανέρχεται είς δραχ. 101,502,308, ώς έξής.

Δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν είς τραπεζικά γραμμάτια 

όμοιον είς μεταλλικόν δραχ. 14,422,179 
μεταλκικόν είς τά τα
μεία τής τραπέζης.... » 10,923,561

δρ. 29,759,795

όμοΰ » 25,345,640
τό τριπλάσιον αύτών............................... » 76,037,220

έν ολφ 
έκπτώσει δέ τών καταθέσεων άνευ τόκου..

» 105,797,015
» 4,294,707

υπόλοιπον.... » 101,502,308

271· ίμειώθησον δέ, μεταλλικόν καί ίζωτερικοί λογαριασμοί 
2,974,775—δάνεια χρεολυτικά κ.λ.π. 24,737—διάφορα 2,010, 
632, ίν δλφ δραχ. 5,010,144, και έπομένως διαφορά ίπΐ πλέον 
δραχ. 1,952,127.

’Εν δέ τφ παθητικώ ηδξησαν, κυκλοφορία τραπεζικών γραμμα
τίων 3,970,076—προεξοφληματα 292,580—καταθέσεις ίπΐ τόκω 
καί ταμιευτηρίου 3,525,785 —παρακαταθν,και 20,707, ίν δλφ 

7,809,150. ’Εμειώθησαν δέ, καταθέσεις άνευ τόκου 696, 
^77 —μερίσματα πληρωτέα 1,629,208—παρακαταθήκαι υπουρ
γείου οικονομικών 3,288,213—διάφορα 243,225, ίν δλω δραχ. 
5,857,023, καί έπομένως διαφορά ίπΐ πλέον, δπως καί ίν τφ 
ένεργητικω δραχ. 1,952,127.

Έκ μεταφοράς... δρ. 
έπειδή δέ τό ποσόν τών έν κυκλοφορία τρα
πεζικών γραμματίων άνήλθεν είς ... . » 

101,502,308

69,259,786

έδύνατο ή Τράπεζα νά προσθέση είς αύτήν » 32,242,522

Ή βάσις αυτή, ήν παραδόξως καθιέρωσεν ή περ'ι τοϋ τε
λευταίου δανείου σύμβασις πρός κανονισμόν τοϋ ποσοΰ τών 
γραμματίων, άτινα δύναται νά θέση είς κυκλοφορίαν ή ’Εθνι
κή Τράπεζα, άγει είς άτοπον, είς τήν άπόδειξιν τοΰ όποιου 
μεταβαίνομεν άμέσως.

Άφοϋ ή Κυβέρνησις λάβη έκ τής Τραπέζης δλόκληρον τό 
ποσόν τοϋ είς μεταλλικόν καί τραπεζικά γραμμάτια δανείου 
και έπί τή υποθέσει, δτι ή Τράπεζα θά έχη έν τοϊς ταμείοις 
αύτοΐς είς μεταλλικόν δρ. 20,000,000, θά δύναται νά θέση 
είς κυκλοφορίαν γραμμάτια,

α) ποσότητος ίσης πρός τό είς τραπεζικά γραμμάτια δά
νειον πρός τήν Κυβέρνησιν, ήτοι.................. δρ. 49,542,658

β) ποσότητος τριπλάσιας τοΰ είς μεταλ
λικόν δανείου πρός τήν Κυβέρνησιν........... » 75,000,000

γ) ποσότητος τριπλάσιας τοΰ έν τοϊς τα
μείοις αυτής μεταλλικού.............................. » 60,000,000

έν ολω . .. > 184,542,658 
άφαιρουμένων δέ τών εντόκων καταθέσεων. » 5,000,000

. 179,542,658

Ύποτεθήσθω μετά ταϋτα,δτι ή Κυβέρνησις αποδίδει είς τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν τήν οφειλήν της πρός άρσιν τής άναγκα- 
στικής κυκλοφορίας, ήτοι δραχ. 74,542,658 είς τραπεζικά 
γραμμάτια καί μεταλλικόν. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή Τρά
πεζα οφείλει νά περιορίση τό ποσόν τών έν κυκλοφορία τρα
πεζικών γραμματίων μέχρι τοΰ ποσοΰ, έντός τοΰ οποίου δέν 
ΰφίστανται ύποτίμησίν, δπως μή ζητήται ή έξαργύρωσίς των,
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ήτοι μέχρι το πολύ 55,000,000, καί νά έχη διά το 1 ]3 αύ
τών καί τών άτοκων καταθέσεων, υποτιθεμένων είς δραχ. 5, 
000,000, μεταλλικόν έναποταμίευμα έκ δρ. 20,000,000. 
Άλλ' άφοϋ έκ τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων έκ 
δραχ. 179,542,658 άφαιρεθώσι 55,000,000, άτινα δυνατόν 
νά διατηρηθώσιν εις τήν κυκλοφορίαν, δέον ν’ άποσυρθώσιν έξ 
αύτής δραχ. 124,542,658. ’Επειδή δέ το μεταλλικόν της, 
συνιστάμενον κατά τά άνωτέρω είς δραχ. 20,000,000 οφεί
λει νά Οιατηρήση, δύναται νά διαθέση πρός έξαργύρωσιν τών 
πλεοναζόντων τραπεζικών γραμματίων ολόκληρον τήν έπι· 
στραφησομένην αύτή όφειλήν τής Κυβερνήσεως έκ δραχ. 74,
542,658. Άλλά και μετά τήν καθ’ ολοκληρίαν έξάντλησιν 
τοϋ ποσοΰ τούτου θά μένωσι πλεονάζοντα έν κυκλοφορία τρα
πεζικά γραμμάτια 50,000,000 ή έν δλω 105,000,000 καί 
5,000,000 έντοκων καταθέσεων άπέναντι μεταλλικού 20, 
000,000. Διά νά περιορισθώσι δέ τά έν κυκλοφορία τραπε
ζικά γραμμάτια είς 55,000,000 καί νά έχη συνάμα ή Τρά
πεζα μεταλλικόν έναποταμίευμα έξ 20,000,000, απαιτούν
ται ετερα 50,000,000. Τό χάσμα δέ τοϋτο εύρύνεται καθ’ 
οσον αύξάνει τό μεταλλικόν έναποταμίευμα τής Τραπέζης ή 
τό είς μεταλλικόν πρός τήν κυβέρνησιν δάνειον.

Είς τδν άσύγγνωστον τοΰτον σολοικισμόν ύπέπεσαν, και 
υπέπεσαν δύο άλληλοδιαδόχως κυβερνήσεις, διότι υπέθεσαν, 
άγνωστον ποϋ στηριχθεΐσαι, οτι τά έν κυκλοφορία τραπεζικά 
γραμμάτια δυνατόν νά φθάσωσιν άπεριορίστως μέχρι του τρι
πλασίου τοϋ μεταλλικού έναποταμιεύματος τών Τραπεζών. 
Ήτοι άν ύποτεθή, οτι τό μεταλλικόν έναποταμίευμα τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος άνήρχετο είς 100,000,000, 
Οά έδύνατο αυτή νά θέση είς κυκλοφορίαν γραμμάτια 300 
000,000.

Άλλά ποιον έδει νά είναι τδ μέτρον τής κυκλοφορίας τών 
τραπεζικών γραμματίων;

Τό μέτρον τοΰ ποσοΰ τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμ
ματίων έπρεπε νά είναι τδ ποσδν, τδ δυνάμενον νά κυκλοφο- 

ρήση άνευ ύποτιμήσεως πλέον τοΰ πέραν τοΰ 1)3 τοΰ ποσοΰ 
τούτου και τών ατόκων καταθέσεων δανείου πρδς τήν κυβέρ- 
νησιν είς μεταλλικόν ή τραπεζικά γραμμάτια άδιακρίτως.

Δηλαδή έάν ληφθή ώς βάσις δτι άνευ ύποτιμήσεως δυνα
τόν νά κυκλοφορήσωσι τραπεζικά γραμμάτια 55,000,000 
και οτι αί άτοκοι παρά τή ’Εθνική Τραπέζη καταθέσεις ανέρ
χονται είς δραχ. 5,000,000, έπειδή άπέναντι τοΰ ποσοΰ τού
του ή Τράπεζα ύποχρεοϋται νά διατηρή μεταλλικόν έναπο- 
ταμΐ3υμα 20,000,000, ή Κυβέρνησις ήθελε λάβει τά 20 
ταΰτα έκατομμύρια, καθιστώσα τά γραμμάτια τής ’Εθνικής 
Τραπέζης είς άναγκαστικήν κυκλοφορίαν, άλλ’ άνευ τής έλα- 
χίστης αύξήσεως τοϋ ποσοΰ αύτών. Καθ’ οσον δ’ αύξάνει πέ
ραν τών 20,000,000 τδ προς τήν Κυβέρνησιν δάνειον, είτε 
είς τραπεζικά γραμμάτια, είτε είς μεταλλικόν,κατ’ ίσον ακρι
βώς ποσόν ήθελον αύξάνει καί τά έν κυκλοφορία τραπεζικά 
γραμμάτια. Διότι δίδουσα ή Τράπεζα είς τήν Κυβέρνησιν τά 
20 έκατομμύρια τοΰ μεταλλικού έναποταμιεύματος της, είς 
ούδεμίαν ύποβάλλεται ζημίαν, άφοϋ θά έτήρει αύτά άμείωτα 
έν τοις ταμείοις της πρός τόν σκοπόν τής έξαργυρώσεως τών 
έμφανιζομένων τραπεζικών γραμματίων. Παρέχουσα δέ πέραν 
τοΰ ποσοΰ τούτου δάνειον είς τήν Κυβέρνησιν, εί μέν τοϋτο συν
ίσταται είς τραπεζικά γραμμάτια ούδέν ζημιοϋται, διότι 
κατ’ ίσον ποσόν αύξάνει ή κυκλοφορία τών γραμματίων της, 
τήν δέ ζημίαν τής ύποτιμήσεως ύφίσταται ή κοινωνία, εί δέ 
συνίσταται είς μεταλλικόν άποζημιοϋται έπίσης, διότι θέτει 
πρός ώφέλειάν της είς κυκλοφορίαν τραπεζικά γραμμάτια ί
σου ποσοΰ.

Έφαρμοζομένου τοΰ κανόνος τούτου, ή 'Εθνική Τράπεζα θά 
ήδύνατο νά θέση είς κυκλοφορίαν τραπεζικά γραμμάτια, κατά 
τήν πραγματοποίησιν τής συμβάσεως, μονον δραχ. 109,542, 
658 ήτοι ά) τδ ποσόν, δπερ δυνατόν νά κυκλοφορήση άνευ 
ύποτιμήσεως έκ δραχ. 55,000,000 και β') τδ ποσδν τοΰ 
πρδς τήν Κυβέρνησιν δανείου, μεΐον 20 έκατομυρίων, ήτοι δρ.
154,542,658, ένφ κατά τήν σύμβασιν άνευ τινός αύξήσεως 

ΕΤΟΣ 3-ΦΥΔ. 97—ΜΑΡΤΙΟΣ 1381. J 



84 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΪΤΗΣ. 35

τοΰ πρός τήν Κυβέρνησιν δανείου δύναται νά θέση εϊς κυκλο
φορίαν γραμμάτια δραχ. 184,542,658 έάν έχη μεταλλικόν 
έναποταμίευμα 20 έκατομμυρίων, δραχ. 154,542,658 έάν 
έχη τοιοΰτον δραχ. 10,000,000 καί δραχ. 119 542,658 
έάν δέν έχη ούδέ λεπτού μεταλλικόν έναποταμίευμα.

‘Η προσθήκη είς τήν κυκλοφορίαν τραπεζικών γραμμα
τίων, πέραν τής άνωτέρω αναλογίας, ποσοΰ ίσου καί ούχι 
τριπλασίου πρός το μεταλλικόν έναποταμίευμα τής 'Εθνι
κής Τραπέζης, ήδύνατο νά δικαιολογηθή, έάν ή διατήρησις 
τοϋ μεταλλικού έναποταμιεύματος έγίνετο αποκλειστικών 
χάριν δημοσίου συμφέροντος. Έάν δμως τδ έναποταμίευμα 
τοϋτο ήθελε νά διατηρήση ή αύξηση ή Τράπεζα χάριν τής 
πίστεώς της καί τών ιδίων της έργασιών, δέν εδικαιούτο νά 
άξιώση διπλήν ώφέλειαν διά τής κυκλοφορίας καί ίσου ποσοΰ 
τραπεζικών γραμματίων.

Όπως άποδειχΟή δέ οτι δ άνωτέρω κανών καί ούχί δ τής 
συμβάσεως εινε όρθός, ύποτεθήσθω ή έξόφλησις τής οφειλής 
τής Κυβερνήσεως πρδς άρσιν τής άναγκαστικής κυκλοφορίας. 
Τά έν κυκλοφορία τραπεζικά γραμμάτια Οά άνήρχοντο κατ' 
άνώτατον ορον εϊς δραχ. 109,542,658, άφ' ου δέ ή Κυβέρ- 
νησις έπέστρεφε τήν οφειλήν της έκ δραχ. 74,542,568 ή 
Τράπεζα ήθελε κρατήσει μεταλλικόν έναποταμίευμα 20 έκα
τομμυρίων, διαθέσει δέ τδ υπόλοιπον έκ δραχ. 5 4,542,658 
είς έξαργύρωσιν τοΰ πλεονάζοντος ποσοΰ τών έν κυκλοφορία 
τραπεζικών γραμματίων, π3ριοριζομένων ούτως είς 55,000, 
000.

Καί έάν έπετρέπετο, λόγω άποδεδειγμένου δημοσίου συμ
φέροντος, είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν ή προσθήκη είς τήν 
κυκλοφορίαν τραπεζικών γραμματίων ποσοΰ ίσου πρδς τδ με
ταλλικόν έναποταμίευμα αύτής, πάλιν δ κανών άποδεικνύε- 
ται ορθός ώς έκ τών έπομένων θέλει προκόψει. Διότι ΰπο- 
τεθήσθω δτι είς τό άνωτέρω έκ δραχ. 109,542,658 πο- 
σδν τραπεζικών γραμματίων προσετίθεντο καί 20,000,000 
άντιστοιχοΰντα πρός ίσον μεταλλικόν έναποταμίευμα τής 

Τραπέζης, οτι τδ δλον άνεβιβάζετο είς δραχ. 129,542, 
658 καί ούχί 184,542,658 κατά τήν σύμβασιν, καί δτι 
έπήρχετο ή άπόδοσις τής οφειλής τής Κυβερνήσεως διά τδ 
άποτέλεσμα τής όίρσεως τής άναγκαστικής κυκλοφορίας. Ή 
’Εθνική Τράπεζα ήθελε λάβει παρά τής κυβερνήσεως δραχ.
74,542,658, άς άπάσας Οά έδύνατο νά διαθέση πρδς έξαρ- 
γύρωσιν τοϋ πλεονάζοντος ποσοΰ τών τραπεζικών γραμμα
τίων, περιοριζομένου ούτως, ώς καί ανωτέρω, είς δραχ. 55, 
000,000, ήθελε δέ διατηρήσει τδ μεταλλικόν έναποταμίευ- 
μά της έκ δραχ. 20,000,000, άποτελούντων τδ 1]3 τών 
υπολειπομένων έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων καί 
τών άτοκων παρ’ αύτή καταθέσεων.

Ήδύνατο νά προταθή, δτι τδ ποσόν τών δυναμένων νά 
κυκλοφορήσωσιν άνευ ύποτιμήσεως τραπεζικών γραμματίων 
δέν δύναται νά δρισθή άκριβώς έκ τών προτέρων, δτι υπόκει- 
ται είς διακυμάνσεις δτι αύξάνει τοΰ χρόνου προϊόντος καί οτι 
έπομένως δ προσδιορισμός αύτοϋ έδύνατο νά περιορίση ποτέ 
τάς έκ τοΰ προνομίου τής κυκλοφορίας τραπεζικών γραμμα
τίων ώφελείας τής Έθνικής Τραπέζης, τάς όποιας θά έπο- 
ρίζετο αυτή μή υφισταμένης τής άναγκαστικής κυκλοφορίας. 
Ό ισχυρισμός δμως ούτος, οστις ούδαμώς δικαιολογεί τδν 
σολοικισμόν τής τραπεζικής συμβάσεως, δσον καί αν θεωρηθή 
εύλογος, έδύνατο νά μή ληφθή ύπ’ όψιν, άφ’ ού είς τήν Τρά
πεζαν παρέχεται τδ δικαίωμα νά κυκλοφορήση πρός ίδιαν 
ώφέλειαν 35 έκατομμύρια δραχμών πέραν τώυ κεφαλαίων 
της, ένώ άνευ τοΰ προνομίου θα ήτο ήναγκασμένη νά κράτη 
χάριν τών έργασιών της καί μέρος τών κεφαλαίων της άδιά- 
θετον είς μεταλλικόν.

Άλλά καί τδ ποσόν τοϋτο τών δυναμένων νά κυκλοφορή- 
σωσι τραπεζικών γραμματίων έδύνατο, νομίζομεν έκ πολ
λών διδομένων, νά έξακριβωθή κατά του έξής τρόπον. Ό 
βαθμός τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμματίων κα
ταδεικνύει περίπου τδ ποσόν δπερ δύναται νά κυκλοφορήση 
άνευ ύποτιμήσεως. Επομένως έκ τής ολικής πραγματική; 
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άζίας τών χατά τήν λήξιν έκάστου έτους έν κυκλοφορώ τρα
πεζικών γραμματίων, τών ατόκων καταθέσεων xa't τοϋ πρός 
τήν κυβέρνησιν δανείου, δύναται νά προσδιορισθή τό ποσόν 
τών τεθησομένων είς κυκλοφορίαν τραπεζικών γραμματίων 
κατά τό έπιόν έτος ώς έξής.

Έάν π. χ. τό ποσόν τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμ
ματίων κατά τήν 31 Δβρίου 1881 άνέλθη είς δραχ. 1 10 έ
κατομμύρια, ή δέ ύποτίμησις αύτοΰ είναι 25 Ο jO, ή πραγμα
τική αύτοΰ αξία περιορίζεται είς δραχ. 82,500,000. Έάν δέ 
και αί άτοκοι παρά τή Τραπέζη καταθέσεις φθάνωσι είς 7, 
500,000, συμποσοϋνται 90,000,000 διά τό 1]3 τών όποιων, 
άνευ τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, έπρεπε νά ύπάρχη με
ταλλικόν έναποταμίευμα. Τοΰ έναποταμιεύματος τούτου δέ, 
άνερχομένου είς 30,000,000, έκπιπτομένου έκ τοΰ πρός τήν 
κυβέρνησιν δανείου έκ δραχ. 74,542,658, προκύπτει υπόλοι
πον δραχ. 44,542,658. Έπομένως δ ανώτατος ορος τών 
δυναμένων νά κυκλοφορήσωσι κατά τό έπιόν έτος τραπεζι
κών γραμματίων ανέρχεται εις δραχ. 82,500,0004-44,542, 
658, ήτοι εις δραχ. 127,042,658. Έπειδή δέ τά έν κυκλο
φορία τραπεζικά γραμμάτια ώρισθησαν είς 110,000,000, δύ
νανται νά προστεθώσι μόνον 17,042,658.

Κατά τόν τρόπον τοΰτον καθ’ δσον αύξάνει ή υποτίμησες 
τών τραπεζικών γραμματίων ποριορίζεται τό έν κυκλοφορία 
ποσόν αύτών, καθ’ οσον δέ ή ύποτίμησις των περιορίζεται 
δύναται ν’ αύξήση τό έν κυκλοφορία ποσόν αύτών· μολονό
τι, ώς άνωτέρω έρρέθη, ή έκ τής άναπτύξεως τών συναλ
λαγών ρελτίωσις τής άξίας τών τραπεζικών γραμματίων 
θά ήτο δίκαιον νά χρησιμεύη πρός περιορισμόν τών συνεπειών 
τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, χωρίς νά καταστρέφηται διά 
τής προσθήκης νέων είς τήν κυκλοφορίαν γραμματίων.

Διά τής συμβάσεως ή Τράπεζα άπηλλάγη παντός χαλι
νού ώς πρός τήν κυκλοφορίαν τών τραπεζικών γραμματίων. 
Άλλ’ ή μέχρι τοΰδε πορεία της πείθει, δτι δέν θέλει κάμει 

κατάχρησιν τής έλευθερίας ταύτης, καί δτι θέλει περιορισθή 
έντός τών άνωτέρω διαγεγραμμένων ορίων.

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.

ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑ.

Έν τώ κατωτέρω δημοσιευομένω νομοσχεδίφ, πρόκειται 
περί θεμάτων είς τά καίρια ένδιαφερόντων το παρόν καί μέλ
λον τής Ελλάδος. ΤΙ κατάρτισις ισχυρών στρατιωτικών σω
μάτων άνήκει είς τήν πρακτικωτέραν έννοιαν τής έθνικής 
πρός τά έξω ένεργείας· οστις ορέγεται πολέμου πρέπει έκ τών 
πρώτων κατ’ αύτούς στοιχείων νά άναχωρή. Μάταιος δέ 
φαίνεται ήμϊν ό έπιχειρών έργα βαρέα διά μηχανημάτων 
άσθενών. Είσερχ.όμεθα ούτως είς τήν εισαγωγικήν άπό γε
νικών επόψεων άνάλυσιν τοΰ προκειμένου νομοσχεδίου.

Είναι τω δντι φρικαλέου, δτι οί χρόνοι ούτοι τής ψευδούς 
ένεργείας έννοοΰσι νά Ορέψωσι τούς άνδρας τοΰ στρατού κατά 
τήν πρό τεσσαρακονταετίας διατίμησιν τών τροφίμων. Μηδα
μινή τροφή, έξάντλησις τών φυσικών δυνάμεων καί έλλειψις 
πάσης προνοίαςεΐςάναζωογόνησιν τών φθειρομένων,ίδού ή έπι- 
κρατοϋσα οικονομική τοΰ στρατού πολιτική. Διά 46 λεπτών 
ήμερησίου μισθού επιδιώκεται ή συντήρησις τής δυνάμεως του 
στρατιώτου, έν τώ μέσω ατελεύτητων αγώνων καί άτελευτή- 
των στερήσεων. Θά φρίξη βεβαίως ή ιστορία, δταν άπομνημο- 
νευθή, δτι έκ τοΰ έλεεινοΰ αύτοΰ μισθαρίου πρέπει νά πληρώση 
ό στρατιώτης 1 λεπτόν διά τάς χήρας καί τά ορφανά τά ό
ποια δέν έχει, 8 λεπτά διά τήν καθαριότητα καί τήν έπι- 
διόρθωσιν τών ένδυμάτων τά όποια δέν τφ χαρίζονται, 30 
λεπτά διά νά θέση έν τω στομάχω αύτοΰ ούχί κρέας ζωτικόν 
άλλά μικροσκοπικήν κρέατος εικόνα ή φυτικάς ούσίας έλεει- 
νάς, ένώπιον τών οποίων καί ’Ινδοί στρατιώται ήθελον μετά 
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φρίκης αποστρεψει τό πρόσωπον. Και τϊ μένει διά τήν λοιπήν, 
δεν λεγομεν τοϋ στρατιώτου, άλλά τοϋ ανθρώπου ζωήν ; 
Μένουν 7 διά πάσαν ήμέραν λεπτά, έχ τών οποίων πρέπει νά 
προμηθευθή ό άνθρωπος τών δπλων 5,τι άποτελεί τήν συνήθη 
τοΰ κοινωνιχοϋ δντος προμήθειαν. Μέ αυτά τά 7 λεπτά διέρ
χεται ό άγαθος άνήρ τάς οδούς τών πόλεων, παρατηρεί άπό 
μιαν γωνίαν τοΰ δφθαλμοΰ τήν κίνησιν τής έν αύταϊς ζωής, 
άλλά τά 7 λεπτά μένουσιν 7 λεπτά, και ό στρατιώτης δέν 
είναι παρά θνητός διαβαίνων μεταξύ γραμμών γής άχαρί- 
στου.

Τό νομοσχέδιον λοιπόν εισάγει άντ'ι τοΰ μέχρι τοΰδε συ
στήματος τής έλεεινής τροφής, τήν οποίαν τά 30 λεπτά τής 
παρελθούσης τεσσαρακονταετίας άποκομίζουσι έντός τοΰ στρα
τιωτικού στομάχου, εισάγει το έν Εύρώπη έπικρατοΰν σύστη
μα. ‘Εκατόν δράμια κρέατος είναι στερεά έν τώ νομοσχεδίω 
χορηγία, ή οποία, προστιθεμένη είς τόν μέχρι τοΰδε στρα
τιωτικόν μισθόν, σώζει τόν άνθρωπον, άναπτύσσει τάς φυσι
κός δυνάμεις τοΰ στρατιώτου καϊ συνδέει είς τά καίρια τήν 
ζωϊκήν οικονομίαν μετά τής στρατιωτικής οικονομίας.

II αύξησις τοΰ μισθού τών υπαξιωματικών, ήτις σήμερον 
ένασχολεϊ" τό μέγα έν Ευρώπη ζήτημα τής άποκτήσεως ι
σχυρού υπαξιωματικών σώματος, διατελεϊ έν άναποφεύκτψ 
αρμονία πρός τό τιμολόγιου τών μισθών, τούς οποίους λαμ- 
βάνουσιν έν τή κανονική τών έθνών ζωή τά διάφορα κοινω
νικά έργα. Έκπληροϊ λοιπόν σπουδαιοτάτην άποστολήν τό 
προκείμενον νομοσχέδιον κατά τήν άναλόγως τοΰ χρόνου τής 
υπηρεσίας τών υπαξιωματικών άναβίζασιν τού μισθού των.

Η έν άρθρφ 2 τού νομοσχεδίου πρόνοια περ'ι φορολογικής 
άπαλλαγής τών άνδρών τοΰ ένεργού στρατοΰ, έφ’ οσον χρό
νον διατελοΰσιν ύπό τά όπλα, είναι μία τών Οεμελιωδεστέρων 
τού οικονομικού δικαίου ιδεών. “Ανθρωποι, οί όποϊοι θυσιάζουσι 
τά πάντα είς τήν ύπηρεσίαν τής πατρίδος, οί όποϊοι έγκατα- 
λείπουσιν έστίας καϊ έπαγγέλματα διά νά μεταβληθώσιν είς 
λόγχην και ξίφος τής πατρίδος, είναι αδικία, είναι λάθος νά 

θεωρώνται ώς χρηματικοί φορολογούμενοι. Οταν η πολιτεία 
λαμ^άνη τό αίμα, πού είναι δυνατόν τό χρήμα σταθή · 
Άλλά τό χρήμα διά τής έργασίας γίνεται· όταν δέ τήν έρ
γασίαν λαμβάνη δλην τό έθνος, πού καιρός και τόπος διά 
νά σχηματισθή ό φόρος ό μεταλλικός;

’Εξ άρχής ύπελάβομεν ώς ύπέρτατον τών έθνών αγαθόν, 
όταν ή σημαία τοΰ στρατιώτου άποτελή τό καθολικόν τών 
πολιτικών έργων δίπλωμα. Πας οστις δέν έκράτησε οορυ εις 
τάς χεϊρας, πας οστις δέν έφύλαξε τήν έαυτοΰ άσπίδα, πε
ριττόν είναι νά άναφέρηται εις τούς καταλόγους τους πολιτι
κούς. Καϊ θέλομεν τώ οντι νά προτιμαται ό άγαθος στρατιώ
της παντός άλλου είς τήν κίνησιν τής δημοσίας και δημοτι
κής τοΰ κράτους μαχανής. Τό αρθρον 3 τού νομοσχέδιου 
τοιοϋτον δρόμον δίδει είς τήν ύπάρχουσαν στρατιωτικήν νομο
θεσίαν και πρός τοιοΰτο άποβλέπει ιδανικόν.

Πεντακόσιοι καϊ έπέκεινα άνδρες, άνήκοντες είς τάς τά
ξεις τών άνθυπασπιστών, είναι έγκαταλελειμμένοι εις τό αυ
θαίρετον τής έκτελεστικής έξουσίας έκ πλάσματος, τό όποιον 
ρίπτει αύτούς είς τήν τάξιν τών υπαξιωματικών καϊ το ό
ποιον πρέπει άπαξ διά παντός νά λειψή. Τό αρθρον 4 του νο
μοσχεδίου υπάγει τούς άνθυπασπιστάς εις τήν άσφάλειαν τής 
περϊ αξιωματικών νομοθεσίας, τούς κυρήττει άξιωματικούς 
καϊ προσδοκά έκ τής τοιαύτης τού βαθμού ύψώσεως ευρειαν, 
όμολογοΰμεν, άνάπτυξίν έπϊ τού περιμενομένου σταδίου τής 
άληθούς ένεργείας.

Τό νομοσχέδιον συμ πληροί τήν βαθεϊαν περϊ τοΰ στρατοΰ 
ιδέαν του διά τής προνοίας, τήν οποίαν έπιφυλάττει εις τήν 
άνύψωσιν τής άποστολής τοΰ ύπαξιωματικοϋ. Αποτελών ου- 
τος τά νεΰρα τής στρατιωτικής κατά σκοπόν ένεργείας, είναι 
ό μικρός τών νεωτέρων πολέμων στρατηγός, οστις έν τή ποι
κιλία τών ύπαίθρων έργων καϊ συμπλοκών γίνεται σημεϊον 
συναθροίσεως, έπϊ τοΰ οποίου δοκιμάζονται αί διεθνείς τυχαι 
άπό λεπτομερειών, αϊτινες πρέπει να θεωρηθώσιν ώς ο άνα- 
πόσπαστος κρίκος τών όλων στρατιωτικών σχεδίων .
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“Αρθρον 1. Κατά πάσαν ημέραν χορηγεί τδ Κράτος πρδς 
έκαστον στρατιώτην καϊ ύπαξιωματικδν 300 δράμια άρτου 
και 100 δράμια κρέατος, τής λοιπής τοϋ στρατιωτικού σιτη
ρεσίου δαπάνης έπιβαρυνούσης τδν είς χρήματα μισΟδν αύτών.

fO τοιοϋτος μισθός διά μέν τούς στρατιώτας διατηρείται 
ώς έχει νϋν, διά δέ τούς ύπαξιωματικούς αναβιβάζεται ήμε- 
ρησίως κατά 30 Λεπτά μετά πενταετή αύτών ώς τοιούτων 
ύπηρεσίαν καϊ κατά 50 λεπτά μετά δεκαετή.

’’Αρθρον 2. Έφ- οσον -χρόνον έξ άπογραφής ή έπιστρατείας, 
έν ειρήνη ή έν πολέμω, μένουσιν ύπδ τά όπλα οί άνδρες τοϋ 
ενεργού στρατού καϊ τής έφεδρείας, άπαλλάσσονται τών φό
ρων, δι’ ούς χρεοΰνται έν τοΐς φορολογικοί; βιβλίοις τοΰ Κρά
τους, γιγνομένης άναλογου έκπτώσεως.

Άρθρον 3. “Ισων οντων τών λοιπών προσόντων, ή εύδό- 
κιμος καϊ πλήρης στρατιωτική υπηρεσία άποτελεϊ άπό τοϋδε 
λόγον προτιμήσεως, τών άπομακρυνομένων τής ένεργείας 
άνδρών τοϋ στρατού, είς τάς δημοσίας καϊ δημοτικά; θέσεις.

Άρθρον 4. Οί άνθυπασπισταϊ θεωρούνται ώς αξιωματικοί 
καϊ υπάγονται είς τούς περϊ αξιωματικών νόμους.

Άρθρον 5. Έντός τής επομένης βουλευτικής συνόδου θέλει 
ληφθή πρόνοια περϊ καταστάσεως τών ύπαξιωματικών, έξα- 
σφαλίζουσα τδν βαθμόν, τήν έκπαίδευσιν καϊ τήν προαγω
γήν αύτών, άναβιβάζούσα τήν έν τφ στρατω θέσιν των καϊ 
κανονίζουσα τήν άποκατάστασίν των διά μείζονος κλίμακος 
συντάξεων καϊ άλλων κατά σκοπόν στοιχείων.

Έν Άθήναις τή 30 ’Ιανουάριου 1881.

ΑΡ1ΣΓΕΪΑΙΙΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
Βουλευτή! Καλαβρύτων.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Έν τώ κατωτέρω δημοσιευομένω νομοσχεδίω πρόκειται 
περϊ θέματος γενικωτάτης έννοιας. Ή έπισκόπησις τών είς 
τήν στρατιωτικήν τοϋ τόπου σύνταξιν καϊ οικονομίαν άναγο- 
μένων κυβερνητικών έργων άποτελεϊ ένα τών μοχλών, οϊτινες 
περιμένουσι τήν εαυτών λειτουργίαν έκ τοΰ μέσου τών έκλε- 
κτών τοϋ Λαοΰ. Παράρτημα τής ιδέας ταύτης έπεβλήΟη εύ- 
θύς είς τήν Βουλήν υπό τής δυνάμεως τών πραγμάτων έν τώ 
κατόπιν τοΰ νομοσχεδίου άνακινηθέντι ζητήματι τής υγιεινής 
τοΰ στρατού, κατα τδ δποϊον έδέησε νά σχηματισθή ειδική 
Έπιτροπή πρδς άποκάλυψιν τών λυμαινομένων τδ μέρος τοϋτο 
τής κοινής ύποθέσεως δεινών συμπτωμάτων.

Τά πράγματα τής ήμετέρας Πολιτείας βαδίζουσιν όδόν 
όύχϊ έκ τών συνετισμένων, καϊ τδ διέπον τήν Ελλάδα σύ
στημα επιδέχεται έκ τής έπόψεως ταύτης άνάλυσιν μέχρι 
τών τελευταίων λεπτομερειών. Τδ έν λόγω νομοσχέδιον άπο- 
τείνεται ούτως είς πολιτειακήν σφαίραν, τής όποιας ή ιδέα 
έπιδέχεται άνάπτυξιν κατά τόπους καϊ καιρούς, δέν απελπίζε
ται περϊ τοϋ μέλλοντος, καϊ μελετά τδ έφικτδν τοΰ παρόντος:

Άρθρον 1. Σχηματίζεται δωδεκαμελής έκ βουλευτών Έ
πιτροπή, είς τήν όποιαν ανατίθεται ή έπισκόπησις τών εις 
τήν στρατιωτικήν τοΰ τόπου σύνταξιν καϊ οικονομίαν άναγο- 
μένων κυβερνητικών έργων. Πάντες οΐ σχετικοί κλάδοι τής 
δημοσίας ύπηρεσίας ύπόκεινται είς τάς έρεύνας τής Έπιτρο
πής αύτής.

'Άρθρον 2. Τά μέλη τής Έπιτροπής έκλέγονται διά μυ
στικής ψηφοφορίας καϊ σχετικής πλειονοψηφίας- διαρκούν δέ 
τά καθήκοντα αύτών μέχρι τής έκλογής τών διαδόχων των. 
‘II Έπιτροπή προεδρεύεται ύπδ του τάς πλείονας ψήφους 
λαβόντος καϊ έχει γραμματέα τον λαβόντα τάς δλιγωτέρας.
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Έν περιπτώσει κωλύματος τούτων άναπληροΰσιν αύτούς οί 
τους έπομένους τών ψήφων αριθμούς λαβόντες κατά τήν αύ
τήν τάξιν. Έν ίσοψηφία ό κλήρος αποφασίζει. Διά τάς κανο- 
νιχάς συνεδριάσεις τής Έπιτροπής απαιτείται ή παρουσία 
επτά τούλάχιστον μελών.

"Αρθρον 3. Κατά πάσαν εβδομάδα, έν ανάγκη δέ και τα- 
χύτερον, ή Έπιτροπή υποβάλλει είς τήν Βουλήν πάσαν σχε
τικήν προς τά καθήκοντα της πληροφορίαν και πρότασιν. 
Κατά τήν πρώτην δέ εβδομάδα έκάστου μηνός συντάττει 
χαι υποβάλλει είς τήν Βουλήν γενικήν εκθεσιν τών κατά τον 
ηγούμενον μήνα παρατηρήσεων και μελετών αύτής. Έν πε- 
ριπτώσει απουσίας οπωσδήποτε τής Βουλής, αί μηνιαϊαι αύ
ται έκθέσεις υποβάλλονται κατά τό πρώτον δεκαήμερον τής 
άμέσως επομένης βουλευτικής συνόδου.

"Αρθρον 4. Κατά τάς άνάγκας τής έπικρατείας ή Βουλή, 
έν απουσία δέ ταύτης ή Έπιτροπή αποστέλλει έκτάκτους έ- 
πιτρόπους, έχλ.έγουσα αυτούς μεταξύ τών βουλευτών, είς τάς 
έπαρχίας μέν πρός έντασιν τής στρατολογίας, είς τά στρα
τιωτικά δέ σώματα πρός έντασιν τής ένεργείας. Οί έπίτρο- 
ποι ουτοι άναφέρονται καθ’ έκάστην διά τής Έπιτροπής είς 
τήν Βουλήν. Ή άναγκαία διά τάς άποστολάς ταύτας δαπά
νη άνήκει είς τό έν τώ προϋπολογισμώ κεφάλαιον τών γενι
κών μέτρων ασφαλείας.

Έν Άθήναις τή 1G Φεβρουάριου 1881.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 

βουλευτής Καλαβρύτων.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ.

Ή ιδέα τοϋ οργανισμού Στρατιωτικού ταμείου δια τούς 
έκτακτους τοϋ έθνους σκοπούς άνήκει είς μίαν τών εύρυτέ- 

ρων έννοιών, έν ταϊς όποίαις περιλαμβάνεται τό έθνικόν μεγα
λείου. Έάν Οέλη ή Ελλάς νά μεγαλουργήση, πρέπει νά σύν
δεση τήν τύχην της προς τάς ύψηλάς ταύτας έννοιας καί 
νά ζητήση τήν λειτουργίαν αύτών δι’ δλων τών δυνάμεων, 
τάς οποίας διαΟέτουσιν οί κεντρικοί της πόθοι. Διότι άνοίγεται 
στάδιον πρός τά έμπρός πολλών καί μακρών αγώνων, οί 
όποιοι φέρουσι κατά νοϋν τούς αγώνας τής μικράς Ιίρωσσίας, 
όταν αίτη έθετεν έν μέσω δεινών συμφορών, τά θεμέλια τής 
κατόπιν συντελεσθείσης μεγάλης Γερμανίας.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν νομοσχέδιον, έν τώ όποίφ συγκε- 
φαλαιοϋται ή θεμελιώδης αύτη ιδέα, άπό οικονομικής έπό
ψεως άξίας ίδιατέρως καί νά μελετηθή καί νά άναπτυχθή. 
Πάντοτε πρέπει νά άρχίση τις άπό τήν άρχήν άπωλέσαμεν 
δέ μέχρι τοΰδε χρόνον πολύν δπως άνοιξη έπί τέλους ό όφθαλ 
μός τής ψυχής ήμών. Έχομεν μέχρι τοΰδε δύο βασιλικάς 
περιόδους, χωρίς νά γνωρίζωμεν, τή αλήθεια, τί έπραξαν μέ
χρι τοΰδε διά τήν πραγματικήν τοΰ έθνους παρασκευήν. Τό 
Στρατιωτικόν Ταμειον έπρεπε νά είναι δ πρώτος στοχασμός 
αύτών, ύπήρξεν όμως ούδ' δ τελευταίος.

Οί πόροι τοΰ προτεινομένου Στρατιωτικού Ταμείου άποτε- 
λοΰσι μίαν τών κυριωτέρων έπόψεων, έπί κορυφής τών όποιων 
είναι τά 5 ή 6 έκατομμύρια, τά όποια κατά τούς διαφόρους 
υπολογισμούς έλαβε μέχρι τοΰδε δ Βασιλεύς άπό τήν φιλογέ- 
νειαν διαφόρων Ελλήνων. Δυνατόν νά είναι περισσότερα, δυ
νατόν νά είναι καί όλιγώτερα, άλλά πάντως επέστη ό χρό
νος, ινα καί λόγος δοθή καί ώς πυρήν τοΰ στρατιωτικού όρ- 
γανισμοΰ τό ιερόν τής πατρίδος χρήμα χρησιμεύση. Οί άλ
λοι πόροι τοΰ Στρατιωτικού Ταμείου έχουσιν ιδιαιτέραν ση
μασίαν. Ή πληγή τών καθυστερούντων ευρίσκει μίαν διέξο
δον, είς τήν όποιαν τά υψηλότερα καί τα Οετικώτερα συμ
φέροντα θά δώσωσι τόν τελευταϊον λόγον. Αί έθνιχαί γαϊαι, 
τάς όποιας κατέπιεν ή απληστία τών ίσχυόντων, και έκεϊναι 
τάς όποιας θά φέρη τό μέλλον έν τή προσαρτήσει νέων χω
ρών,δέν πρέπει να Οεωρηθώσιν ώς μικρόν έφόδιον διά τήν μέλ- 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΐΟΝ.44

λουσαν τοϋ Στρατιωτικού Ταμείου τύχην. Τέλος αί αύτο- 
προαίρετοι είσφοραί ευρίσκουν τήν κανονικήν αύτών οδόν, καί 
όταν κατά παν έτος, ή Βουλή ψηφίζει τδν προϋπολογισμόν 
τής 'Ελλάδος, ιδού περίστασις διά νά ένΟυμήται τδ Στρατιω
τικόν Ταμεΐον τής σωτηρίας αύτής.

Ή λοιπή τοϋ νομοσχεδίου διασκευή ανάγεται είς τάς λε
πτομέρειας. Ό όργανισμδς τής διοικούσης αύτό Έπιτροπής 
συνδέει στοιχεία άφορώντα είς τδν καθόλου τής ιδέας προβι
βασμόν. Άρέσκει ήμϊν ή λογοδοσία τοϋ ’Ανακτορικού Ταμείου. 
Άρέσκει ήμϊν ή άνακάλυψις τών καταπατηθεισ ών έθνικών 
γαιών. Άρέσκει ήμϊν ή είς χρυσοΰν νόμισμα τοποθέτησις τών 
κεφαλαίων τοϋ Στρατιωτικού Ταμείου, τοσοϋτον συνδυαζο- 
μένη προς τούς εκτάκτους σκοπούς αύτοϋ. "Οταν μετά πεν
ταετίαν συγκεντρωθή δλη αύτή ή μεταλλική δύναμις, δια- 
φυλάττει τό νομοσχέδιον τήν περαιτέρω κρίσιν, είς τρόπον μή 
θίγοντα τήν άσφάλειαν τής ίερας παρακαταθήκης. Τέλος 
φανταζόμεΟα τδ ιερόν τοϋ Λαοϋ θησαυροφυλάκιον, τό όποιον 
έν άρθρω δωδεκάτω θά κτίση ή συνεισφορά δλων τών δήμων 
τής έπικρατείας έν τή Αθηναϊκή πρωτευούση, ύπδ τήν αιγί
δα τών πολιούχων τής αιώνιας ταύτης πόλεως θεών, μέ τήν 
έλπίδα καίμε τήνπεποίθησιν είς τό έπίσης αιώνιον τών ιδεών 
αύτής μέλλον :

Αρθρον 1. Σχηματίζεται Στρατιωτικόν Ταμεΐον διά τούς 
έκτακτους τοϋ Έθνους σκοπούς.

"Αρθρον 2. Πόροι τοΰ Στρατιωτικού Ταμείου είναι 1) τά 
μέχρι τοΰδε παρά τώ Βασιλεϊ κατατεθέντα ύπό τών Ελλή
νων χρηματικά ποσά, 2) τά έξ έκάστης χρήσεως άπδ του 
1877 καί έφεξής καθυστεροϋντα καί καθυστερηθησόμενα δη
μόσια έσοδα, 3) ή άξια τών ύπδ ιδιωτών καταπατηθεισών 
έθνικών γαιών, 4) ή άξια τών έν ταΐς είς τδ μέλλον άποκτη- 
Οησομέναις χώρας έθνικών γαιών, 5) αύτοπροαίρετοι είσφοραί, 
καί 6) κατά παν έτος είδικώς έν τφ προΰπολογισμώ ύπό τής 
Βουλής οριζόμενου ποσόν.
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"Αρθρον 3. ΊΙ διοίκησις τοΰ Σρατιωτικου Ταμείου ανατίθε
ται είς Έπιτροπήν, άποτελουμένην έκ τών ύπουργών, τοϋ 
τελευταίου έκάστοτε προέδρου τής Βουλής, τοϋ προέδρου τής 
Ίερας Συνόδου, τοΰ προέδρου τοΰ Άρείου Πάγου καί τεσσάρων 
έν ένεργεία ή διαθεσιμότητι άνωτάτων κατά βαθμόν (πρω- 
τιμωμένης τής άρχαιότητος) στρατιωτικών τοΰ πεζικοΰ, τοΰ 
πυροβολικού, τοΰ ίππικοΰ καί τοΰ μηχανικού έκ τών παρόν
των έν Άθήναις. Πρόεδρος τής Έπιτροπής είναι δ πρωθυπουρ
γός καί γραμματεύς δ ύπουργδς τής δικαιοσύνης.

"Αρθρον 4. Έντός ένός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ 
παρόντος νομού τδ Βασιλικόν Ταμεΐον θέλει παραδώσει είς τδ 
Στρατιωτικόν Ταμεΐον τά έν τω έδαφ. 1 τοΰ άρθρου 2 χρη
ματικά ποσά, δίδον άκριβή άπδ τοΰ 1864 λόγον.

"Αρθρον 5. Έάν ή εί’σπραξις τών καθυστερούντων τοΰ έδαφ. 
2 τοϋ άρθρου 2 δέν έπιτευχθή έντός τοΰ επομένου έκάστης 
χρήσεως έτους διά τών συνήθων κατ’ αύτήν ύπαλλήλων, τδ 
Τπουργεϊον τών Οικονομικών δύναται νά άναθέση αύτην είς 
στρατιωτικούς, συνενοούμενον μετά τοΰ έπ’ αύτών Υπουρ
γείου.

"Αρθρον 6. Πρδς άνακάλυψιν τών έν έδαφ. 3 τοΰ άρθρου 2 
γαιών έπιτρέπεται ή προσφορά άμοιβής 5 τής ο)ο είς τούς ά- 
άποτελεσματικώς ύποδείξοντας αύτάς.

Αρθρον 7. Αί έθνικαί γαϊαι τών έδαφ. 3 καί 4 τοΰ άρθρου 
2 έκποιοϋνται έπιμελεία τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών 
κατά τάς διατάξεις τών άπδ 20 Δεκεμβρίου 1863 1Ζ καί 
άπο 30 Ίανουαρίου 1867 ΡΞΘ’ νόμων.

Αρθρον 8. Τά κεφάλαια τοΰ Στρατιωτικού Ταμείου φυλάτ- 
τονται είς νόμισμα χρυσοΰν έντός σιδηρού κιβωτίου τεσσά
ρων κλειδών, έξ ών τήν μίαν κρατεί ό πρωθυπουργός, τάς δέ 
λοιπάς οί πρόεδροι τής Βουλής, τής Ίερας Συνόοου και τοϋ 
Άρείου Πάγου.

Αρθρον 9. Κατά πάσαν βουλευτικήν σύνοδον τό Στρατιω» 
τικδν Ταμεΐον άνακοινόνει είς τήν Βουλήν τήν καταστασιν 
αύτοϋ,
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Άρθρον 10. Μετά παρέλευσιν πενταετίας δύνανται νά ύ- 
ποβληθώσι προτάσεις εις'τήν Βουλήν, δπως έπεκταθή ή έ- 
νεργεια τής έν τώ Στρατιωτικά» Ταμείω συγκεντρουμένης με
ταλλικής δυνάμεως, είς τρόπον μή Οίγοντα τήν ασφάλειαν 
αυτής.

Άρθρον 1 1. Διά τήν υπηρεσίαν τοϋ Στρατιωτικοί Ταμείου 
λαμοάνεται τό άνχγκαϊον βοηθητικόν προσωπικόν έκ τών ύ- 
παλλήλων τών Υπουργείων, τά δέ έξοδα ύλικοΰ έκ τοϋ έν τώ 
προΰπολογισμώ κεφαλαίου τών γενικών μέτρων άσφαλείας.

Αρθρον 12. Έντός τοΰ έτους 1881 θέλει κτισΟή διά συ
νεισφοράς όλων τών δήμων τής έπικρατείας, έν μέσω πλα
τείας τών Αθηνών, Οησαυροφυλάκιον διά τήν έν αύτώ κατά- 
Οεσιν τών χρημάτων τοϋ Στρατιωτικού Ταμείου.

Έν Άθήναις τή 16 Φεβρουάριου 1881.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 
βοιιλιυτής Κιλϊόρύτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΣΧΟΛΗ.

"Οπως ή Δύσις πέμπει πρός τήν ήμετέραν ’Ανατολήν τούς 
έραστάς τής λαμπρας τών αρχαίων καλλιτεχνίας καί όργα- 
νίζεε Σχολάς εις άπόκτησιν τών γνώσεων, τάς όποιας παρέ
χει ή ιερά τοϋ ΠαρΟενώνος θέα, τοιουτοτρόπως καί ήμεΐς, εις 
άπόκτησιν τών ιδιαιτέρως χαρακτηριζουσών τόν νεώτερον 
πολιτισμόν φυσικομαθηματικών γνώσεων άνάγκη νά κατα- 
φύγωμεν είς τόν Οργανισμόν ειδικής έν τή Ευρωπαϊκή τών 
Ιίαρισίων πρωτευούση Σχολής. Τοιαύτη συγκέντρωσες έκ- 
παιδευτικής ένεργείας παρέχει πλεϊστας υπέρ τοϋ σκοπουμέ- 
νου έγγυήσεις, διότι και ύπό τήν έπιτήρησιν ή σπουδή, και 
υπό τόν έλεγχον ή διαγωγή, και ύπό τήν οικονομίαν ή δα
πάνη. Πάντα ταϋτα καί άλλα σχετικά άγουσιν είς τήν ιδέαν, 

τής όποιας τάς βάσεις εύρίσκομεν έν τώ έπομένω ένώπιον 
τής Βουλής κατά τόν παρελθόντα μήνα ύποδληθέντι νομο
σχεδίω :

"Αρθρον 1. Ιδρύεται έν Παρισίοις Ελληνική Σχολή, σκο
πός τής όποιας είναι ή έκμάθησις τών εις τήν μεγάλην βιο
μηχανίαν έφηρμοσμένων μαθηματικών καί φυσικών έπιστη
μών.

Άρθρον 2. Τό προσωπικόν τής Σχολής ταύτης διαιρείται 
εις διδασκόμενου, διευθύνον καί ύπηρετικόν. Τό μέν πρώτον 
άποτελεϊται έκ 50 μαθητών, τό δέ δεύτερον έξ ένός διευθυν- 
τοϋ, δστις δέον νά είναι στρατιωτικός μηχανικός, ένός ύπο- 
διευθυντοϋ έκπληροΰντος καί χρέη ταμία, καί ένός γραμμα- 
τέως, τό δέ τρίτον όρίζεται διά τοΰ κανονισμού τής Σχολής.

Άρθρον 3. Άπαντα τά άνωτέρω πρόσωπα κατοικοϋσι, τρέ
φονται καί διαιτώνται έντός τής Σχολής οαπάναις αύτής, χο- 
ρηγούσης περιπλέον καί τήν ένδυμασίαν τών μαθητών, κα- 
νονισθησομένην διά Β. Διατάγματος λιτώς καί όμοιομόρφως.

Άρθρον 4. "Ινα είσέλθη τις ώςμαθητής έν τή Σχολή, ά- 
παιτεΐται 1) νά είναι "Ελλην έγκατεστημένος έν ‘Ελλάδι, 
2) νά έχη ήλικίαν άνωτέραν τών 15 καί μικροτέραν τών 18 
έτών, 3) νά έπέτυχε τόν βαθμόν τούλάχιστον «καλώς» είς 
δοκιμαστικάς έξετάσεις ένώπιον Έπιτροπής, άποτελουμενηςύπό 
τών καθηγητών του φυσικομαθητικοΰ τμήματος τής φιλοσο
φικής σχολής τοϋ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου καί τών άντιστοί- 
χων τοΰ έν Άθήναις Πολυτεχνείου, κατά πρόγραμμα ταύτης 
διά Β. Διατάγματος έγκριθησόμενον, καί 4) νά δώση έγγύησιν 
περί τής κανονικής καί έπιμελοΰς διεκπεραιώσεως τών έν 11α· 
ρισίοις σπουδών του έπί καλού βαθμού διπλώματι καί περ’· 
τής άκολούθως διαθέσεως τών γνώσεων του είς τήν ύπηρεσίαν 
τοΰ Κράτους έπί πενταετίαν.

’Άρθρον 5. Ή έκπαίδευσις τών μαθητών τής Σχολής θέ
λει ένεργεϊσθαι διά φοιτήσεως αύτών παρά τή έν Παρισίοις 
Κεντρική Σχολή (Ecole Ceilll’ale) καί ταΐς λοιπαις έκεΐεί·
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διχβΐς Σχολαϊς, άνατιθεμένουείς τήν Κυβέρνησιν, ινα χανονίση 
τόσον τό θέμα τοΰτο διά τής διπλωματικής προς τήν Γαλλικήν 
Κυβέρνησιν συνεννοήσεως, οσον και τόν αριθμόν τών είς ίκα- 
στον χλάδον τών μαθηματικών καί φυσικών επιστημών άφο- 
σιωθησομένων μαθητών και τόν τρόπον τής, ζατά τά έν ΓΙα 
ρισίοις ΐσχύοντα, πλήρους καταρτίσεως τών σπουδών αύτών.

’Άρθρον 6. ΊΙ Σχολή τίθεται ύπό τήν άνωτάτην έποπτείαν 
τοϋ έν Παρισίοις πρεσβευτοϋ τής Ελλάδος, οστις θέλει όργα- 
νίσει παρ’αυτή ’Εφορευτικόν έκ Φιλελλήνων Συμβούλιον.

Άρθρον 7. ΊΙ διοίκησις καί λοιπή οικονομία τής Σχολής 
ένεργεΐται έπί πειθαρχικών, βιωτικών καί εκπαιδευτικών βά
σεων, όρισθησομένων διά κανονισμού ύπό Έπιτροπής, άποτε- 
λουμένης ύπό τοϋ πρεσβευτοϋ τής Ελλάδος έν Παρισίοις, τοϋ 
έχει προξένου αύτής καί τοϋ διευθυντοΰ τής Σχολής, λαμβα- 
νομένων ύπ’ δψιν τών διαφόρων τοπικών περιστάσεων καί τοΰ 
σταθερού τής Σχολής σκοποΰ. Ό κανονισμός ούτος θέλει ύπο- 
βληΟή είςτήν έ'γκρισιν τής Κυβερνήσεως καί θέλει διά Β. δια
τάγματος ρυθμισθή.

Άρθρον 8. 'Ορίζεται κατ’ άνώτατον δρον ένιαύσιος δαπάνη 
είς μίσθωσιν καταλλήλου έν Παρισίοις οικίας, είς μηνιαίους 
προσωπικού μισθούς (διευθυντοΰ ν. δραχ. 400, ύποδιευΟυντοΰ 
ν. δραχ_. 300, γραμματέως ν. δραχ. 200, καί ύπηρετικοΰ 
προσωπικού ώς διά τοϋ κανονισμού όρισθήσεται), τροφός, ένδυ- 
μασίας ζαί λοιπάς έκπαιδευτιχάς καί διαιτητικός τής Σχολής 
άνάγκας, τό ποσόν 160,000 νέων δραχμών.

Άρθρον 9. Κατά πασαν τριμηνίαν ό διευθυντής τής Σχο
λής θέλει ύποβάλλει εις τό Ύπουργεΐον τών Έσωτερικών, διά 
τοΰ έν Παρισίος πρεσβευτοϋ τής ‘Ελλάδος, εκθεσιν περί τής 
προόδου καί τής διαγωγής έκάστου μαθητου καί άπολογισμόν 
τών δαπανών τοΰ καθιδρύματος.

Έν Άθήναις τή 25 Φεβρουάριου 1881.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 

βουλευτής Καλαόρύιων,


