
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΙΣΤΙΣ.

Ή χρηματική έν τή κοινωνία πίστις στηρίζεται μέν είς 
καθολικούς τής πολιτικής οικονομίας νόμους, έπιδρώντας άπό 
γενικής έπόψεως πρός πάντας τούς κλάδους τής βιομηχανίας, 
ΰφίσταται όμως δλας έκείνας τάς τροποποιήσεις, τάς όποιας 
ή ειδική λειτουργία έκάστου βιομηχανικού κλάδου έπιβάλλει 
εις τάς κατά μέρος περιστάσεις αΰτοΰ. Τοιουτοτρόπως ή χρη
ματική τής κοινωνίας πίστις δύναται νά διαιρεθή εις τόσα 
τμήματα δσα αποτελούν καί τήν καθόλου βιομηχανίαν. Ή 
έμπορία έ'χει τήν πίστιν της, ή χειροτεχνία τήν έαυτής, ή γε
ωργία έπίσης, καί μικρότεραι δέ άλλαι διαιρέσεις έν τή πρα
κτική τής χρηματικής πίςεως δύνανται νά χρησιμεύσωσιν είς 
είδικωτέραν τών διακλαδώσεων αύτής μελέτην καί λειτουργίαν.

Σκοπός ήμών είναι νΰν ή έ'κΟεσις τής εις τήν γεωργικήν βιο
μηχανία; αναγόμενης χρηματικής πίστεώς καί δή οΰχί άπό 
θεωρίας, άλλ’ έν συνόψει άπό τών πρακτικώς συμβαινόντων με
ταξύ τών επομένων έθνών, κατά τάς τελευταίας έρευνας τών 
έν αύτοΐς προξένων τής Γαλλικής Δημοκρατίας. Γενική τις 
παρατήρησις είναι εύθύς έξ άρχής άναγκαία. Δέν πρόκειται 
περί ένός πιστωτικού συστήματος ούδαμοΰ. Πάντα δοκιμά
ζονται, τό καλόν έπιζητεϊται. Άλλά καί δλων ή λειτουργία 
καί τών άγαθωτέρων κοινωνικών προθέσεων ή κίνησις δέν δύ
ναται έντελώς νά έξαλείψη τήν τοκογλυφίαν. Κεϊται αΰτη 
εις τήν καταχρηστικήν τών πραγμάτων φύσιν. Καί δταν τις 
είναι τόσον δυστυχής καί τόσον απόκληρος, ώστε νά μή εΰ-
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ρίσχη θύραν ανοικτήν ίν τοϊς πιστωτικοϊς τής κοινωνίας όρ- 
γανισμοϊς, γίνεται απανταχού θύμα τής άνάγκης χαι τής 
αισχροκέρδειας.

1) Γερμανία.— Έν πρώτοις έρχονται αί τράπεζαι 
τοϋ Λαοϋ, τάς οποίας ώργάνισεν ό Schllltzc-Delitscll, δείγ
ματά τινα τών όποιων είσήχθησαν και έν Έλλάδι, άρχίσασαι 
διά συνεταιρισμών πρδς τδ δανείζεσθαι καί άιτολήξασαι εις 
συνεταιρισμούς πρδς τδ δανείζειν, γενικώς μέν έλους τούς 
δεόμενους χρημάτων έργατικούς, είδικώτερον δέ κατά τόπους 
είς τάς γεωργικάς άνάγκας προσηρμοσμένους. ’/Ακολούθως 
έρχονται αί πρδς τδν αύτδν σκοπόν τράπεζαι τοϋ συστήματος 
Rafseideil, περιοριζόμεναι είς συνεταιρισμούς άποτελουμέ- 
νους έκ μιας κοινότητος, ένω αί προειρημένα', περιλαμβάνουσι 
δήμους ολοκλήρους. Πολλαί τοιαΰται έταιρίαι χαθιστώσι εί
δος τραπεζικών ενώσεων έπ’ άνοικτοϊς μεταξύ έαυτών λογα
ριασμοί; καί κοινή διευθύνσει τών προεξοφλήσεων των πρός 
κεντρικήν άνεξάρτητον άνώνυμον εταιρίαν. Απανταχού τής 
Γερμανίας είναι διαδεδομένα', τοιαΰται τράπεζαι, λ,αμβάνου- 
σαι τοπικώτερον ένιαχοΰ χαρακτήρα, ώς π. χ. ή τών τραπε
ζών τοΰ συστήματος Schultze Βαυαρική «"Ιίνωσις τής γεωρ
γικής τοΰ AugsbOUl’g πίστεως.» Έν γένει αί τράπεζαι αύ
ται δανείζουσι κατά 1 τοϊς °/β άκριβώτερον τής Αύτοχρατορι- 
κής Τραπέζης τής Γερμανίας και δέχονται καταθέσεις χατά 
1 τοϊς °/0 εύθηνότερον τής Τραπέζης ταύτης. Πρέπει νά ση- 
μειωθώσιν ιδιαιτέρως καί τά καταστήματα τής έπ’ ακινήτων 
πίστεως, τά όποϊα έν Γερμανία δανείζουσι έπί ύποθήκη ώς 
καί έπί προσωπική τών γεωργών ένοχή, ώς π. χ. ή Τράπεζα 
τοΰ Μονάχου. Καί τά ταμιευτήρια δέ ύπδ τήν έπίβλεψιν τής 
κυβερνήσεως διαχειρίζονται μέρος τών κεφαλαίων των πρδς 
συναλλάγματα γεωργικά, ώς έν Danzig καί έν Έσση. Ιδιαι
τέρας μνείας είναι άξιαι έπί τοΰ προκειμένου αί γεωργικαί 
τής καταναλώσεως έταιρίαι, περιοριζόμεναι έντδς μιας χοινό- 
τητος, τοΰ συστήματος Rafseideil, σκοποϋσαι τήν αγοράν 
χαί τήν πρδς τούς καλλιεργητάς μεταπώλησιν σπόρων, λι« 

πασμάτων, κτηνών, χόρτου, εργαλείων, ώς π. χ. έν Έσσή. 
Έπίσης δέ άπαντώνται καί συνεταιρισμοί διατηροϋντες κα
ταστήματα, έν οίς οί γεωργοί δανείζονται έπίτόκφ 8 τοϊς β[α, 
δίδοντες ένέχυρον γεωργικά προϊόντα, έρια κλπ. ώς έν Σιλεσίςι.

2) Ί τ α λ ί α. — Ή γεωργική πιστις συγχέεται μετά τής 
λοιπής. Ό μηχανισμός τών τραπεζών τοϋ λαοΰ, αιτινες εί- 
σή/θησαν καί έν Ιταλία, διέδωκε τήν χρηματικήν πίστιν 
είς τά κατώτερα τής κοινωνίας στρώματα. "Οσον άφορα εί- 
δικώς τήν γεωργίαν, γνωστά είναι τά έν Σιένη καί έν Σαρδη
νία «Σιτοδανειστήρια.» Οί εύπορώτεροι τής κοινότητος είσά- 
γουσιν έν είδικώ καταστήματι αύτής ποσότητα σιτηρών,έκ τής 
όποιας δανείζουσι τούς άπορωτέρους. Ό δργανισμδς ούτος έχει 
άρχήν φιλανθρωπικήν, ή πρώτη διατύπωσις τής όποιας άνα- 
γεται είς τήν μεσολάβησιν τοΰ έφημερίου τής κοινότητος, 
δστις μετά τοϋ δημοτικού άρχοντος αύτής συνε κέντρωνε πο
σότητά τινα σιτηρών έντδς κοινοτικού καταστήματος, δπως 
δανείζηται έξ αύτών δ άπορος γεωργός, ύπόχρεως ών είς τήν 
έπιστροφήν κατά τδν χρόνον τής έπομένης συγκομιδής.

3) Αύστροουγγαρία. — Ή γεωργική πιστις συνί
σταται έν πολλαϊς έπαρχίαις τής κυρίως Αύστρίας είς τήν μέ
θοδον τής προπωλήσεως τών έλπιζομένων προϊόντων διά τής 
μεσολαβήσεως Εβραίων ή υποθήκης. Έν Ούγγαρία ό γεωρ
γός μόνον παρά τοϊς ταμιευτηρίοις ή τοϊς τοκογλύφοις εύρί- 
σκει καταφύγιον, έπί τόκω 12 - 15 τοϊς °/0 τοϊς πρω- 
τοις, καί 15 —20 καί πλέον τοϊς °|0 παρά τοϊς δεύτεροι;.

4) 'Ρω σσ ί α—Τό σύστημα τών τραπεζών τών Schul
tze είσήχθη κατά μικρόν καί ίν τή χώρα ταύτη. Άλλ’ ή 
έλλειψις τών κεφαλαίων είναι είς άκρον έπαισθητή. Τά συ
νήθη δάνεια τών κεφαλαιούχων ένεργοϋνται έπί ένέχυρφ ή 
προπωλήσει τών έλπιζομένων προϊόντων καί έπί δροις βαρυ- 
τάτοις. Έξαίρεσιν ποιοϋσιν αί έταιρίαι τών σιδηροδρόμων, δα- 
νείζουσαι έπί δροις έλαφροϊς έκείνους τών γεωργών, όιτινες κα- 
ταθέτουσιν έν ταϊς άποθήκαις τών σιδηροδρομικών σταθμών τά 
προϊόντα των, μέχρι; ού έπιτύχωσιν άρεστάς πρδς πώλησιν 
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Ημάς. ’Ιδιαιτέρα μνεία άπαιτείται διά τήν έν 'Ρωσσία μεσο- 
λάβησιν τοϋ Κράτους εις τά τής γεωργικής πίστεως, διότι 
καθ’ άπάσας σχεδόν τάς έπαρχίας, έπί τή γνωμοδοτήσει τών 
έπιτοπίων άρχών, λειτουργεί ειδικόν δημόσιον ταμεΐον, τό 
όποιον, δνομαζόμενον «κεφάλαιον προμήθειας», διαμοιράζεται 
κατά δήμους καί κοινότητας καί χρησιμεύει πρός δάνεια, είτε 
είς μετρητά, είτε είς είδη, πρός τούς χωρικούς διά τάς χειμε- 
ρινάς των χρείας, διά σποράς, αγοράν κτηνών κλπ.

5) Πορτογαλία. — Πάσα σχεδόν πόλις έχει τήν 
έαυτής γεωργικήν τράπεζαν. Είναι κατ' έξοχήν γεωργικός 
λαός ό Πορτογαλικός. Αί τράπεζαι αύται δέχονται καί έμπο
ρικά γραμμάτια είς προεξόφλησιν. Ή πίστις καί ή νομοθεσία 
έν Πορτογαλία εΰνοεΐ ιδιαιτέρως τήν γεωργίαν, διά πάσης εύ- 
κολίας κανονίζουσα τά τής κινήσεως τών χρημάτων έν τοΐς 
γεωργικοΐς πληθυσμοΐς. Έν τή πρωτευούση Αισαβώνι υπάρ- 
χουσι δύο μεγάλοι συνεταιρισμοί, ασχολούμενοι άπό γενικωτέ- 
ρας έπόψεως είς τά γεωργικά. Κατά δέ τούς δήμους τής έπι
κρατείας είναι ώργανισμέναι υπό τήν έπίβλεψιν τών δημοτι
κών άρχών γενικαί άποθήκαι, χρησιμεύουσαι είς τούς γεωρ
γούς κατά τά έτη τών αφοριών.

6) Ά γγλία. — Είς τό ζήτημα τής χρηματικής πί
στεως δέν υπάρχει διάκρισις έν τή κυρίως ’Αγγλία καί έν 
Σκωτία μεταξύ βιομηχάνων καί γεωργών. Όπως ό πρώτος 
ουτω καί ό δεύτερος καταθέτει τό κεφάλαιον του παρά τινι 
τραπέζη καί ένεργεΐ άναλόγως πρός τήν τραπεζικήν τής χώ
ρας τάξιν τάς πληρωμάς αύτοϋ. Υπάρχει δέ καί έτερον είδος 
πίστεως, άνοικτοϋ τουτέστι λ)σμοϋ έπί δυσίν ύπογραφαΐς. 
'Ιδιαιτέρως έν Σκωτία τά μικρότερα γεωργικά κέντρα έχουσι 
παρούσαν τήν τραπεζικήν ένέργειαν άπό ειδικών τραπεζικών 
πρακτόρων, οΐτινες Ιδρύουσι τα γραφεία των έν ταΐς τοπικαΐς 
άγοραΐς, δεχόμενοι καταθέσεις χρημάτων καί προεξοφλοϋντες. 
Όσον άφορα τήν ’Ιρλανδίαν, άπαντώνται έκεΐ έταιρίαι, Ιδρυό
μενοι τή άδεια τοΰ έπιτοπίου εϊρηνοδίκου ύπό διαχείρισιν φιλαν
θρωπικήν, αϊτινες δανειζουσι ποσά μέχρι 10 λιρών στερλινών 

πρός πάντα φέροντα πιστοποιητικών τιμιότητος, ύπογεγραμμέ- 
νον ύπό δύο μαρτύρων χρησιμευόντων καί ώς έγγυητών. Κατ 
έτος έπιτροπή, διοριζόμενη ύπό τοϋ άνωτάτου άρχοντος τής 
Ιρλανδίας, έξελέγχει τούς λ)μούς τών έταιριών τούτων κα» 
υποβάλλει έκθεσιν πρός τό Κοινοβούλιον.

7) Α ύ σ τ ρ α λ ί α. — Πλήθος τραπεζών άπαντώται έν τφ 
κατωκημένω τμήματι τής νέας ταύτης ήπείρου. Έχουσιν 
αύται τοπικόν, ώς έν Σκωτία, χαρακτήρα καί διακλαδώσεις 
διά πρακτορείων καθ’ δλα τά χωρία έκεΐνα τών τραπεζικών 
περιφερειών, τά όποια άποτελοϋσιν όπωςδήποτε γεωργικόν 
κέντρον. Αί τράπεζαι αύται έκδιδουσι καί τραπεζικά γραμμά
τια έχοντα νόμιμον κυκλοφορίαν.

8) Νήσος Μαυρίκιου. — Ή έν τή ’Αγγλική ταύτη 
νήσω γεωργική πίστις χαρακτηρίζεται ύπό ιδιαιτέρου ένδια- 
φέροντος. Πρόκειται περί δάνειων έξασφαλιζομένων δι’ ένεχυ- 
ρου τών συνειλεγμένων ή άσ.λλέκτων καρπών, κατά τό 
όποιον τό δανειστικόν συμβόλαιον μεταγράφεται ένώπιον 
ύπαλλήλου άντιστοιχοϋντος πρός τδν ύποΟηκοφύλακα. Ό 
ύπάλληλος ούτος έγγράφει έν τοΐς βιβλίοις του τήν πραξιν 
τοϋ έπί τών μηκέτι συνειλεγμένων καρπών δανείου. Ένα 
μήνα προηγουμένως ό έπιθυμών νά δανεισθή γνωστοποιεί 
τοϋτο εις τδν αύτόν ύπάλληλον, οστις τδ σημειοΐ έν είδικφ 
βιβλίω. Έάν ό δανεισθήτέμενος είναι άπλώς καλλιεργητής, 
οφείλει νά προμηθευθή άδειαν τοϋ ιδιοκτήτου. Συνήθως δανει
στής είναι ή έπιτόπιος τράπεζα, ήτις έν καθυστερήσει τοϋ ό- 
φειλέτου έπιλαμβάνεται τοϋ εισοδήματος. Όσον άφορα τούς 
συνειλεγμένους καρπούς, ή έγχείρισις τής κλειδος τής ένηεύ- 
ρίσκονται ούτοι αποθήκης καθιστά έπ’ αύτών ένέχυρον, άμα 
βεβαιωθή αυτή δΐ εγγράφου αύθεντικοϋ. Εν γενει κατ άμ
φοτέρας τάς περιπτώσεις τίθενται έκ μέσου αί πολύπλοκαι 
καί πολυδάπανοι διατυπώσεις.

9) Ηνωμένα·. 11 ο λ ι τ ε ΐ α ι.—Υφίσταται νόμος έν 
αύταΐς καθ' δν μετά πενταετή διαμονήν καί καλλιέργειαν δύνα
ται έκαστος έπί εύτελεστατη τιμή νά γείνη κύριος έθνικής γής 
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640 στρεμμάτων, μή ύποκειμένης μέχρις άξίας 5 χιλ. δολ
λαρίων είς αναγκαστικήν διά χρέη έκποίησιν. Καί αί προμή- 
Οειαι δέ τών γεωργών καί τά έργαλεϊα είναι άκατάσχετα μέ
χρι; άξίας 2 χιλ. δολλαρίων. Συμβαίνει ούτως έν ταΐς Ήνω
μέναις Πολιτείαις, δτι αί μεγαλείτεραι άτυχίαι δέν καταστρέ- 
φουσιν έντελώς τόν γεωργόν, εύρίσκοντα πάντοτε τό μέσον 
τής άνορθώσεώς του. "Οσον άφορα τόν τόκον, τά άνώτερα 
έρια αύτοϋ προσαρμόζονται ύπό τοΰ νόμου κατά τάς διαφό
ρους Πολιτείας άναλόγως τών αναγκών αύτών. "Οθεν έν ταΐς 
Πολιτείαις τής Νέας-Άγγλίας μέχρις G τοΐς °/0. έν Ίλινόη 
10 τοϊς °/0> έν Μινεσότη 12 τοϊς °]ο, έν Ίδαφ 24 τοϊς ·ζ. 
Ή παραβίασις τοϋ νόμου άποτελεϊ περίπτωσιν δημεύσεως, 
εί’τε μόνου τοΰ τόκου εΐ'τε και τοϋ κεφαλαίου όλου ώς έν Άρ- 
κανσάς, καί φυλακίσεως ώς έν Ίδαφ. Όγεωργός τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών καταθέτει τά προϊόντα του έν άποθήκαις έμ
πορων παραγγελιοδόχων, ένεργούντων πρός αύτον προκαταβο- 
λάς άναλόγως τών έν ταΐς άποθήκαις των είσκομιζομένων, 
τών οποίων τήν πώλησιν ούτοι άναδέχόνται. 'Υπάρχει τοιου
τοτρόπως άλληλόχρεως μεταξύ γεωργών καί παραγγελιοδό
χων λ)σμος, άσφαλίζων είς τά έργα τοΰ γεωργού έπιχειρη- 
ματίου τάς μεγαλειτέρας τών εύκολιών. Έν γένει ή γεωργία 
τών Ηνωμένων Πολιτειών διατελεϊ είς τοιαύτας σχέσεις πρός 
τό Επιχειρηματικόν τής χρηματιστικής πνεΰμα, ώστε νομίζει 
τις δτι οί ακίνητοι άγροί της μεταλαμβάνουσιν είδος βιομη
χανικής κινήσεως, τοϋ όποιου τα μεγάλα άποτελέσματα έκ- 
πλήττουσι τούς μάλλον προκεχωρημένους έν τώ παλαιφ κό- 
σμφ γαιοκαλλιεργητάς.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1880.

Ο φόρος τοΰ χαρτοσήμου άποτελεϊ ένα τών σημαντικωτέ- 
ρων κλάδων τής νεωτέρας έλληνικής νομοθεσίας, τής όποιας 
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ένησχόλησε τά κατά καιρούς έργα μετά πνεύματος συνεχείας 
άξιοπαρατηρήτου, χάρις είς τήν μεγάλην διά τά δημόσια 
οικονομικά σημασίαν τοΰ είδους τούτου τής φορολογίας. "Ινα 
παραλείψωμεν άρχαιοτέρας περιόδους, άρχει ή σημείωσες οτι 
έν τή κλίμακι τών έλληνικών προϋπολογισμών τό χαρτόση- 
μον άπό 3,000,000 δραχμών τώ 1866 αναγράφεται εις 4, 
200,000 τφ 1877,είς 6,000,000 τώ 1878, είς 6,000,000, 
τώ 1879 καί είς 6,100,000 τω 1880. Έν διαστήματι λοι
πόν τών 1 5 τελευταίων έτών ύπερεδιπλασιάσθη ό προϋπολο
γισμός του, άναλόγως δέ καί τό εισόδημα αΰτοΰ.

ΊΙ κατά τό έτος 1880 περί χαρτοσήμου πρόνοια τοϋ νομο- 
Οέτου δέν έδωκε βεβαίως τό τελευταϊόν φορολογικόν πόρισμα 
αύτής. Δέν δυνάμεθα δμως νά άποφύγωμεν τήν παρατήρη
σή, δτι, καί τοί ή πρόνοια αυτή μαρτυρείται άπό πολλών 
τάσεων εις αύξησιν τοΰ κλάδου τούτου τών δημοσίων πόρων, 
έν τώ προϋπολογισμω τοΰ 1881 αναγράφεται τό έκ χαρτο
σήμου εισόδημα είς 5,300,000 δρ. τούτέστι ύλιγώτερον τοϋ 
κατά τήν τριετίαν 1878 — 80 έγγραφομένου. Ή πείρα πάν
τοτε είναι σοφωτάτη. Δέν είναι δέ, ανεξαρτήτως προς πασαν 
τοϋ μέλλοντος προεξόφλησιν, άναγκαϊον νά άποδειχθή ένταΰ
θα δτι ούχί τό βάρος τών φόρων άλλ’ ή αρμονία αύτών πρός 
τήν έθνικήν ζωήν είναι τό αύξάνον τάς δημοσίας είσπράςεις. 
'Οπωσδήποτε ή κατά τό έτος 1880 νομοθετική περί χαρτο
σήμου πρόνοια δύναται νά μελετηθή καθ’ έκαστον τών ειδι
κών αύτής θεμάτων, έκ τών όποιων τό μέν α') άφορα είς 
τήν φορολογίαν τών θεατρικών παραστάσεων, φδικών καφφε- 
νείων καί χορών, τό δέ β’) είς τήν φορολογίαν τών κληρονο
μιών, κληροδοσιών καί ένεκα θανάτου δωρεών, τό οέγ) είς τήν 
φορολογίαν τών παιγνιοχάρτων, τό δέ δ') είς τήν φορολογίαν 
τών παντός είδους λ ]σμών ή άποδείξεων εμπορικών έταιριών 
καί παντός έπιτηδευματίου, τό δέ δ') είς τήν φορολογίαν τών 
κάτωθι φορολογηθέντων ήδη έγγράφων διδομένων αποδείξεων. 
Θέλομεν έκθέσει τά κατα τούί νομούς τουτους διαδοχικώς.

Α'. — Δια τοϋ άπό 28 Μαρτίου 1880 νόμου έπεβλήθη 
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τέλος χαρτοσήμου 10 λεπτών χατά δραχμήν είς τούς διευ- 
Ουντάς ή έργολάβους θεάτρων, τούς έχοντας τήν είσοδον αύ
τών διατετιμημένην και ίδιαν πληρωμήν καθίσματος, δι*  άμ- 
φοτερα ταΰτα όμοϋ. Και άν δέ έχωσιν ούτοι έλευθέραν μέν 
την είσοδον, διατετιμημενον ύέ τό κάθισμα, ύπόκεινται είς τόν 
φόρον αύτόν. Οσον άφορα τά θέατρα και τά ωδικά καφφε- 
νεϊα τά έχοντα άπλήρωτον τήν είσοδον και τό κάθισμα, πλη 
ρόνουσιν οί διευθυνταί καί έργολάβοι αύτών 10 λεπτά κατά 
θεατήν, άφ ω και ύποχρεοΰνται νά προμηθευθώσιν ένσημα ει
σιτήρια. Αί μουσικοί συναυλίαι και οί χοροί, διά τήν έν τοϊς 
όποίοις είσοδον είσπράττουσιν οί διευθυνταί αύτών δικαίωμα, 
φορολογούνται ώς καί τά θέατρα. Άπαλάσσονται έν τούτοις 
παντός τέλους αί χάριν φιλανθρωπίας θεατρικοί παραστάσεις, 
μουσικοί συναυλίαι καί οί χοροί.

Ό άνά χεΐρας νόμος περιβάλλει διά τοϋ κύρους του τό άρ
θ?0'’ 3 τοΰ άπό 23 ’Ιουλίου 1878 Β. διατάγματος, χαθ’ δ 
έκαστος έργολάβος ή διευθυντής θεάτρου, πρό τής ένάρξεως 
τής περιόδου τών θεατρικών παραστάσεων, ύποχρεοϋται νά 
κοινοποίηση πρός τό αρμόδιον ταμεϊον τοΰ Κράτους δήλωσιν 
τοΰ θεάτρου, έν φδοθήσονται θεατρικοί παραστάσεις, καί τής 
τιμής έκάστου εισιτηρίου, δύναται δέ νά προμηθεύηται παρά 
τοΰ δημοσίου ταμείου τοΐς μετρητοΐς τά εισιτήρια, ών έχει 
άνάγκην, ούχί όμως κατωτερας άξίας τών δραχμών πεντή- 
κοντα και ύποχρεοϋται νά τηρή βιβλίον, είς δ θέλει καταγρά
φει κατά κλάσιν τά τε άγοραζόμενα καί τά καταναλισκόμενα 
εισιτήρια κατά πάσαν θεατρικήν παράστασιν καί νά άποστέλ- 
λη συνοπτικήν σημειωσιν έκ τοΰ βιβλίου τούτου είς τό τα
μεϊον κατά μήνα, η όσάκις ζητή τοιαύτην τό ύπουργεΐον τών 
Οικονομικών ή ό αρμόδιος ταμίας. Κατά τό αρθρον 5 τοϋ 
νομού, οσοι έργολάβοι ή διευθυνταί θεάτρων, ωδικών καφφε- 
νείων ή μουσικών συναυλιών καί χορών, Οεάτροις έζομοιουμέ- 
νων, παραλείψωσι τήν άνωτέρω πρός τόν αρμόδιον ταμίαν 
δήλωσιν τιμωρούνται δι’ ήτιολογημένης τούτου άποφάσεως 
διά τοΰ πενταπλού τοϋ έπί τών εισιτηρίων φόρου καί δια προ- 

άτιμου 100- 200 δραχμών, δυνάμενοι νά έκκαλέσωσιν αύ
τήν έντός 20 ήμερων ένώπιον τοΰ ύπουργοΰ τών Οικονομικών, 
δστις τότε μόνον άποφαίνεται όταν προσαχθή αύτώ γραμμά
των καταθέσεως τοΰ άπλοϋ τών εισιτηρίων τέλους, τοΰ διά 
τής άποφάσεως τοΰ ταμία ύπολογισθέντος, άπορριπτομενης 
άλλως τής έφέσεως.

Έν περιπτώσει, καθ’ ήν έργολάβος ή διευθυντής θεάτρου, 
ή ώδικοΰ καφφενείου, ή ό διευθύνων συναυλίας καί χορούς 
προς θέατρα έξομοιουμένους, δέν συνεμορφώθη προς τάς δια
τάζεις τοϋ άνά χεΐρας νόμου, ό κατά τό προμνησθέν διάταγμα 
τοποθετούμενος είς έκαστον Οέατρον ύπαξιωματικός, χωρο- 
φύλαξ, ή άλλος δημόσιος, ύπηρέτης, δύναται νά έμποδίση 

τήν παράστασιν.
Β'.-Τά λοιπά κατά τό έτος 1880 περί χαρτοσήμου νο- 

μοθετήματα φέρουσιν ημερομηνίαν 18 Άπριλίου. Καί διά μέν 
τοϋ ΩΙΔ' νόμου, τροποποιηθέντων τών πρότερον σχετικώς 
ίσχυόντων, έκανονίσθη ή φορολογία τών κληρονομιών καί 
κληροδοσιών ώς έξής: Κληρονομικά! περιουσίαι, ύπερβαινου- 
σαι τήν άξίαν δραχμών δισχιλίων, περιερχόμεναι δ έν Κλ- 
λάδι είτε κατά κληρονομιάν έξ άδιαθέτου ή έκ διαθήκης, =.ίτε 
κατά κληροδοσίαν είς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, έάν ουτοι 
μή ώσιν άπηλλαγμένοι τέλους ύπό τών συνθηκών, συζυγους, 
θετούς γονείς, θετά τέκνα, άδελφούς οϊους δήποτε καί συγ
γενείς έκ πλαγίου έν γένει ή οϊους δήποτε έξωτικούς, ύπό- 
κεινται είς τέλος χαρτοσήμου άξίας, έπί μέν συζυγών και 
άδελφών άμφιθαλών καί έτεροθαλών 2 ·/,. & συγγενών
τρίτου μέχρι πέμπτου βαθμού καί θετών τέκνων 3 °/Β, έπι 
συγγενών έκτου μέχρι δεκάτου βαθμοϋ καί θετών γονέων 4 /0, 
έπί τών λοιπών συγγενών, θετών άδελφών, παντός άγχισ.εως 
καί έν γένει παντός έξωτικοϋ 5 °/0‘ κ^γ)Ρ°''°μ01 *α1 *ληρ-.θό-  
χοι, ύπερβεβηκότες τό 50 έτος τής ήλικίας κατά τόν χρόνον 
τής μεταβιβάσεως τής περιουσίας ύπόκεινται εις τα τοΰ 
τοΰ τέλους, οί δέ έβδομηκοντούτεις καί άνω είς τό 1 ,, καί οΐ 
πέραν του όγδοηκοστοΰ έτους είς τό ’/»· Έ**  «εαφέσεως τής 
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έπικαρπίας άπο τή- κυριότητας, ό μέν έπικαρπωτής, καθ’οσον 
ανήκει εις τάξιν υποχειμένην εις τέλος, καταβάλλει τό τέλος 
έπι τή βάσει τής όλης άξίας τής έπικαρπίας έκτιμωμένης, 
μεθ υπολογισμόν και άφαίρεσιν τών δαπανών καί τών βαρών 
κατά τήν πιθανήν διάρκειαν αύτής, έάν ό χρόνος τής διαρ- 
κείας ηναι άόριστος· ό δέ ψιλές κύριος, καθ’ οσον ύπάγεται 
εις ταξιν υποχειμένην εις τέλος, καταβάλλει αύτό κατά τήν 
έπάνοδον τής έπικαρπίας είς τήν κυριότητα, έπι τή βάσει τής 
κατά τόν χρόνον τούτον άξίας τής κυριότητος πλήρους· έάν 
δέ κατά τό διάστημα τοϋ χωρισμού τής έπικαρπίας άπό τής 
κυριότητος μεσολάβηση νέα μεταβίβασις τής ψιλής κυριότη- 
τητος διά κληρονομιάς ή κληροδοσίας, ό διάδοχος τοϋ ψιλού 
κυρίου, κατά τήν λήξιν τής έπικαρπίας, καταβάλλει τό μει- 
ζον τέλος. Επι άφεσεως περιοδικών παροχών ή πρός έπιβο
λήν τοϋ τέλους έκτίμησις γίνεται ώς και έπι έπικαρπίας. 
Οιαδήποτε αΓτησις ή έ'νστασις τείνουσα είς διατήρησιν τής 
κατοχής κληρονομιάς ή κληροδοτήματος είναι, μετά τήνπα- 
ρέλευσιν τής προς δήλωσιν προθεσμίας, άπαράδεκτος ένώπιον 
τής δικαστικής ή πάσης άλλης άρχής τοϋ Κράτους, μέχρις 
ου άποδειχθή διά προσαγωγής του προσήκοντος έπισήμου έγ
γραφου ότι κατεβλήθη είς τό δημόσιον τό νόμιμον τέλος, έκ
τος άν υφίσταται περί αύτοϋ δίκη.

Περιουσιαι, περιερχόμεναι κατά τούς άνω τρόπους είς άνι- 
οντας καί κατιοντας, εις έθνωφελή, φιλανθρωπικά καί έκπαι- 
δευτικά καταστήματα, έπισήμως άνεγνωρισμένα ύπό τοϋ 
Κράτους, άπαλλάττονται τής πληρωμής τέλους χαρτοσήμου.

Οι κληρονόμοι και κληροδόχοι, έν περιπτώσει δέ άνικανό- 
τητος οι έπιτροποι αυτών, προσωπικώς εύθυνόμενοι, δφείλουσι 
να έπιδώσωσιν, έπί προστίμω διπλασίω τοϋ τέλους, είς τον 
έν τή έδρα τοϋ Πρωτοδικείου, είς δ υπάγεται ή τελευταία κα
τοικία ή διαμονή τοΰ κληρονομούμενου, οικονομικόν έφορον, 
έντος ές μεν μηνών άπο τοΰ θανάτου αύτοϋ, άν συνέβη έν τή 
ημεδαπή καί ούτοι κατοικώσιν έν Έλλάδι, έντός δέ έ’τους, 
άν ή ό θάνατος συνέβη έν τή αλλοδαπή, ή ούτοι κατοικώσιν 

έκτος τής 'Ελλάδος, καί δύω έτών, άν έν ’Ασία, ’Αφρική 
(πλήν τής ’Ασιατικής Τουρκίας καί τής Αίγύπτου) καί Αυ
στραλία, δήλωσιν περιέχουσαν τήν περιγραφήν τών πραγμά
των τής κληρονομιάς ή τής κληροδοσίας, τήν άξίαν έκά
στου, τά χρέη καί τά βάρη, τήν πρός τόν άποβιώσαντα συγ
γενικήν σ/έσιν τοΰ δηλοϋντος, καί διορισμόν άντικλήτου έν 
τή έδρα τοϋ Πρωτοδικείου, έάν κατοικώσιν έκτος αυτής. Έν 
έλλείψει διορισμού άντικλήτου, πάν δικογράφου έπιοίδεται νο- 
μίμως τω γραμματεϊ τοϋ Πρωτοδικείου. Επί δεΟικαιολογη- 
μένη αιτήσει τών ένδιαφερομένων, ό οικονομικός έφορος χο
ρηγεί τρίμηνον παράτασιυ τής προθεσμίας ταύτης. Η οιά 
τήν άλλοδαπήν προθεσμία συντέμνεται εις έξ μόνον μήνας 
άπό τής καταλήψεως τής κληρονομιάς ή κληροδοσίας, έάν, 
διαρκοϋντος τοΰ έτους ή τής διετίας, ό δικαιούχος λαβή κα
τοχήν τής περιουσίας.

Έάν ή οικονομική εφορία δέν έχη αντιρρήσεις κατά τής δη
λώσεως, αποστέλλει αϋτη είς τό αρμόδιον έπαρχιαχόν ταμεΐον 
σημείωσιν τοϋ προσήκοντος τέλους πρός ει’σπραξιν αύτοϋ. Ει 
δ' άλλως δ οικονομικός έφορος υποβάλλει τάς αντιρρήσεις είς 
τό άρμόδιον Πρωτοδικείου, κλητεύων τον δηλώσαντα έντός 
τριών μηνών άπό τής δηλώσεως καί έξαιτούμενος ϊνα τό δι- 
καστήριον όρίση τέλος άνάλογον. Τό Πρωτοδικείου δικάζει 
τάς άντιρρήσεις συνοπτικώς κατά προτίμησιν, κατά οε της 
άποφάσεως αύτοϋ έπιτρέπεται μόνον τό τής άναιρέσεως ένδι
κον μέσον, κατά τάς διατάξεις καί τάς προθεσμίας τής πολι
τικής δικονομίας. ΊΙ περί άναιρέσεως αιτησις δικάζεται προ- 
τετιμημένως μετά τριάκοντα ημέρας άπο τής έπιοοσεως.

ΠαρελΟούσης έπί ματαίω τής πρός οήλωσιν προθεσμίας ή 
οικονομική έφοοία ορίζει τό είς τήν κληρονομιάν καί τήν κλη
ροδοσίαν έπιβάλλον τέλος διά πράξεως ήτιολογήμένης. Οί δέ 
κληρονόμοι καί κληροδόχοι δύνανται, έντός έξήκοντα μέν 
ήμερων άν κατοικώσιν ή διαμένωσιν έν τή ήμεδαπή, έξ δέ 
μηνών άν έν τή λοιπή Εύρώπη, έν Τουρκία ή έν Αίγυπτφ, 
καί ένός έτους άν έν άλλοις μέρεσι τοΰ κόσμου, ή έν άλλαις 
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έπικρατείαις, άπό τής κατά τά άρθρα 140-147 τής πολι
τικής δικονομίας έπιδόσεως τής πράξεως, ν’ άνακόψωσιν αύ
τήν ένώπιον τοϋ αρμοδίου Πρωτοδικείου. ΊΙ ανακοπή δικάζε
ται συνοπτικώς κατά προτίμησιν ύπό τοϋ Πρωτοδικείου, ού ή 
άποφασις ύπόκειται μόνον είς άναίρεσιν κατά τάς διατάξεις 
και τάς προθεσμίας τής πολιτικής δικονομίας και τά άνωτέρω 
έκτεθέντα.

Κατά τό τέλος έκάστου μηνός πέμπονται πρός τούς οικο
νομικούς έφορους ύπο μέν τών συμβολαιογράφων τής περιφέ
ρειας ακριβής σημείωσις τών συναφθεισών αιτία θανάτου δω
ρεών καί τών πρός δημοσίευσιν άποσταλεισών διαρκοϋντος τοϋ 
μηνος διαθηκών, περ'ι ών πέμπεται ωσαύτως σημείωσις και 
ύπό τών αρμοδίων γραμματέων τών Πρωτοδικών, ύπό δέ τών 
δημάρχων ή άστυνόμων άχριβής πίναξ τών κατά τον μήνα 
άποβιώσεων μετά συνοπτικών πληροφοριών περί τής περιου
σίας τών άποθανόντων και περ'ι τών δνομάτων, τοΰ άριθμοϋ, 
τής ηλικίας και τής συγγένειας τών κληρονόμων ή κληροδό
χων, ύπό δέ τών ειρηνοδικών καί τών παρά Πρωτοδίκαις καί 
Έφέταις γραμματέων άκριβής σημείωσις τών κατά τό αύτό 
χρονικόν διάστημα έκδοθεισών άποφάσεων, δι’ ών εριστικώς 
αναγνωρίζονται δικαιώματα ύπέρ τίνος ώς κληρονόμου, κλη
ροδόχου ή αιτία θανάτου δωρεοδόχου. Ό δέ παραλείψας τήν 
έκπλήρωσιν τών ύποχρεωσεων τούτων, άν ώς έκ τών περιστά
σεων, θφ άς έγένετο ή παράλειψής, δέν ύπάρχη καί βαρυτέρα 
τις παραβίασις τοΰ ποινικού νόμου, τιμωρείται ύπό τοϋ αρμοδίου 
Πλημμελειοδικείου, είς δ, έπί τή αιτήσει τής έφορίας ή καί 
αύτεπαγγέλτως δι άπ’ εύθείας κλήσεως, είσάγεται, διά χρη
ματικής ποινής 300 μέχρι 2000 δραχμών, έπιφυλαττομένων 
καί τών διατάξεων τοΰ άρθρου 24 τοΰ ποινικού νόμου.

Προς άπαντα τά άνωτέρω έκτεθέντα ύπάγονται καί αί αί
τια θανάτου οωρεαί, Οεωρούμεναι ώς κληροδότημα διά τήν 
έπιμετρησιν τοΰ τέλους τοΰ χαρτοσήμου. Έπί δωρεών αίτια 
θανάτου, μεταγουσών άμετακλήτως τά έπί τοΰ δωρουμένου 
πράγματος δικαιώματα είς τόν δωρεοδόχον πρό τού θανάτου 

τοϋ δωρητοΰ, τό τέλος έπιβάλλεται ώσαύτως πρό τοΰ θανά
του αΰτοΰ, οί δέ δωρεοδόχοι ύπάγονται είς τήν ήδη έκτεθεΐσαν 
τών κληρονόμων καί κληροδόχων πρός δήλωσιν ύποχρέωσιν 
έντός 30 ημερών άπό τής συντάξεως τοϋ συμβολαίου ή τής 
ήμέρας, καθ’ ήν κατά τά έν αύτώ ώρισμένα έπήλθεν ή μετά- 
βασις τών δικαιωμάτων είς αύτούς.

Γ'. — Διά δέ τοΰ ΩΙΕ' νόμου έπεβλήθη τέλος χαρτοσήμου 
50 λεπτών τάξεως έπί τών παιγνιόχαρτων άνευ διακρίσεως 
ποιότητος ή τοΰ τόπου τής κατασκευής αύτών, άπαγορευο- 
μένης τής κυκλοφορίας καί οίαςδήποτε χρήσεως τοιούτων πρό 
τής πληρωμής τοΰ τέλους.

Οί κυκλοφοροΰντες παιγνιόχαρτα, διά τά όποια δέν έπλη- 
ρώθη τό έκτεθέν νόμιμον τέλος, ή όπωσοήποτε χρωμενοι 
αυτών, τιμωρούνται διά τοΰ δεκαπλοΰ τέλους καί διά προ
στίμου 100 - 500 δραχμών. 'Οπουδήποτε δέ ήθελον ευ- 
ρεθή παιγνιόχαρτα, δι’ ά τέλος δέν έπληρώθη, κατάσχονται 
παρ’ οίουδήποτε δημοσίου ή δημοτικού ύπαλληλου η υπηρέ
του, οφείλοντος νά σύνταξη έκθεσιν έπί τούτω καί διαβιβάση 
αύτήν είς τήν πρός έκδοσιν τής άποφάσεως άρμοδίαν 'Αρχήν.

Ή ποινή τοϋ δεκαπλού τέλους καί τά πρόστιμα έπιβάλ- 
λονται δι’ άποφάσεως οίασδήποτε οικονομικής άρχής, είς ήν 
ήθελε καταγγελθή ή παράβασις, ή ήτις οίκοθεν ήθελε λάβει 
γνώσιν αύτής. Κατά τής άποφάσεως ταύτης έπιτρέπεται προσ
φυγή, έντός 20 ήμερών άπό τής κοινοποιήσεώς της, άπευθυ- 
νομένη ένώπιον τοϋ ύπουργείου τών Οικονομικών, ή δε έκδοϋ- 
σα τήν άπόφασίν ταύτην άρχή οφείλει, άνεξαρτήτως τής 
προσφυγής τοϋ ιδιώτου, νά ύποβάλη αύτήν, μή εξαιρούμενης 
καί τής άθωωτικής, έντός 20 ήμερών είς τό ύπουργεϊον, όπερ 
έχει τό δικαίωμα νά μεταρρυθμίζει αύτήν ύπέρ ή κατά τοΰ 
Ιδιώτου, διατάσσον προσέτι, άν ήθελε κρίνει άναγχαϊον, καί 
περαιτέρω έξέτασιν. Έκ τών όριστικώς έπιδικαζομενων τφ 
δημοσίω δεκαπλοΰ τέλους καί προστίμου κατά τάς διατάζεις 
τοϋ παρόντος νόμου, τό ήμισυ άνήκει είς τόν υπάλληλον ή 
ύπηρέτην, τον κατασχόντα παιγνιόχαρτα, δι ά νόμιμον τέ
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λος δέν έπληρώθη, ώς καί τον τυχόν καταγγείλαντα τήνπα- 
ράβασιν ιδιώτην, πληρωτέου μετά τήν εϊσπραξιν.

Δ'. — Διά δέ τοϋ Ω1Τ νόμου υπεβλήθη είς τέλος χαρτο
σήμου 10 λεπτών πας λογαριασμός ή άπόδειξις, έκδιδόμενος 
ΰπό έμπορικών ή βιομηχανικών καταστημάτων ή έταιριών, 
ώς και παρ’ οίονδήποτε άλλου έπιτηδευματίου, πρός βεβαίωσιν 
έξοφληθείσης ληψοδοσίας. Τό τέλος τούτο είσπράττεται εί'τε 
διά τής έπι χαρτοσήμου γραφής τών λογαριασμών ή αποδεί
ξεων, είτε διά τής έπ’ αύτών έπιθέσεως κινητού χαρτοσήμου, 
διαγραφομένου παρά τοϋ έκδοτου, καθ’ δν τρόπον βρίζει τό 
τό άπό 30 Αύγούστου 1873 Β. Διάταγμα, τό είς έκτέλεσιν 
τοϋ ΥΠΔ' νόμου τής 3 ’Ιουλίου 1873 έκδοΟέν.

Ό έχδούς λογαριασμόν ή άπόδειξιν, μηδόλως ή έλλειπώς 
σεσημασμένου χατά παράβασιν τών άνω έκτεθέντων, υπο
βάλλεται είς πρόστιμον δραχμών είκοσι πέντε δι’ έκαστον 
λογαριασμόν ή άπόδειξιν. Είς παρόμοιον πρόστιμον ύποβάλ
λονται οί έκδόται, όπισθογραφοι καί κάτοχοι συναλλαγ
ματικών, γραμματίων είς διαταγήν καί έπιταγών ή έντο- 
λών πρός πληρωμήν (τραβηχτικών) μή ύποβληθεισών είς τό 
νόμιμον τοΰ χαρτοσήμου τέλος, συνεπάγεται δέ ένταυτώ καί 
ή άπώλεια τής ίδιότητος τοϋ έμπορικοϋ έγγράφου κατα το 
άρθρον 3 τοϋ άπό 5 Άπριλίου 1867 Σ' νόμου.

Τά χατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου βριζόμενα πρό
στιμα έπιβάλλονται δι’ άποφάσεως οίασδήποτε οικονομικής 
Άρχής, είς ήν ήθελε καταγγελθή ή παράβασις, ή ήτις οϊκο- 
θεν ήθελε λάβει γνώσιν αύτής. ’Εντός εϊκοσιν ημερών άπό 
τής κοινοποιήσεως τής άποφάσεως ταύτης έπιτρέπεται προσ
φυγή ένώπιον τοϋ 'Υπουργείου τών Οικονομικών, άνεκκλήτως 
άποφαινομένου έπ’ αύτής. ΊΙ προσφυγή δέ αύτη θεωρείται ώς 
μή γενομένη, έάν ό έκκαλών δέν συνυποβάλη καί γραμμά
τιου περί τής είς τό δημόσιον ταμείου καταβολές τοϋ άπλοϋ 
τέλους. Έκ τώυ όριστικώς έπιδικαζομένωυ προστίμωυ, τό 
ήμισυ άποδίδοται μετά τήν εϊσπραξιν είς τόν καταγγείλαντα 
τήν παράβασιν, άποκλειομένης έχ τούτου μόνης τής έχδιδού- 
σης τήν άπόφασιν οικονομικής άρχής.

Ε'.—Διά δέ τοϋ ΩΙΖ' νόμου αί κατά τό έδ. 5 τοΰ άρθρ. 
22 τοϋ άπό 14 Αύγούστου 1836 νόμου περί χαρτοσήμου 
μένουσαι άφορολόγητοι έξοφλήσεις, ώς έγγραφόμεναι έπ’ αύ
τών τών έγγράφων έφ’ ών έπεβλήθη τέλος άξίας, ύποβάλ
λονται είς τέλος λεπτών 50, δι’ έπιθέσεως κάτωθι τής έξο- 

φλήσεως κινητού χαρτοσήμου διαγραφομένου διά τής σφρα- 
γΐδος τοϋ συμβολαιογράφου, ή έπί ιδιωτικών έγγράφων, χατά 
τόν περί διαγραφής τοϋ χινητοϋ χαρτοσήμου διά Β. διατά
γματος ώρισμένον τρόπον.

Πάσα έγγραφή ύποΟήχηςή προσημειώσεως χαί πάσα μετα
γραφή ύποβάλλεται είς τέλος 1 δραχμής, πάσα δέ μεταβολή 
προσημειώσεως είς έγγραφήν καί πάσα διαγραφή ύποθήκης 
ή προσημειώσεως είς τέλος 50 λεπτών, διά κινητού χαρτο
σήμου έπιτιΟεμένου έν αύτώ τώ βιβλίω τών ύποθηκών ή τών 
μεταγραφών παρά τήν ύφ’ έκάστην έγγραφήν ύπογραφήν τοϋ 
φύλακος τών ύποθηκών ή τών μεταγραφών, καί διαγραφομέ- 
νου διά τής σφραγϊδος τής ύπηρεσίας αύτοΰ. Αί ύπό τών περί 
χαρτοσήμου νόμων προβλεπόμεναι ποιναί έπιβάλλονται καί 
ένταϋθα ένεκα παραβάσεως τών άνω διατάξεων.

Π. Σ.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΠ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ.

Έχ τών έσχάτως δημοσιευθέντων πινάκων τής Γερμανι
κής Καταστατικής γνωρίζομεν τά επόμενα περί τής διεθνούς 
έμπορίας, τοΰ άριΟμοΰ τών πλοίων (τών έχόντων χωρητικό
τητα άνω τών 1765 τόνων) καί τών ναυτών τής Γερμανίας.

Λ') Εισαγωγή. — Άπό 271,27 6,000 κανταρίων (τό 
καντάριον=5Ο χιλιόγραμμα) άξίας 4,481,625,000 νέων 
δραχμών τφ 1875, άνέβησαν αί είσαχΟεϊσαι πραγματεϊαι - είς 
298,150,000 καντ. τώ 1876, άξίας 4,811,625 ν. δρ. — είς 
308,568,000 καντ. τω 1 877, άξίας 4,846,356,000 ν. δρ. 
— κατέβησαν είς 294,084,000 καντ. τώ 187 8, άξίας 4,673, 
587 ν. δρ. - ινα πάλιν άναβώσιν εις 306,008,000 καντ. τώ 
1879, άξίας 4,866,300,000 ν. δρ. —Έ ξαγ ω γ ή. — Άπό 
232,824,000 κανταρίων τω 1875 (λείπει έκ τών δημοσιευ- 
θέντων πινάκων ή άξια), άνέβη είς 253,759,000 τω 1876, 
είς 273,903,000 τώ 1877, είς 302,749,000 τφ 1878, είς 
303.921,000 τώ 1879.

Έάν άναλύσωμεν τούς άνωτέρω αριθμούς είς τά κυριώτερα 
τής έμπορίας είδη, περιοριζόμενοι είς μόνον τό έτος 1879, 
παρατηροΰμεν τά έξής φαινόμενα: Καύσιμος ΰλη· είσήχθη
σαν 104,571,000 καντάρια άξίας 56,900,000 μάρκων (τό 
μάρκον=1 */ 4 ν. δραχμής) καί έξήχθησαν 131,948,000 



112 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ BIN Ι1ΡΟΙΟΧΊΏΝ ΤΗΣ Π1Σ Δ1Λ ΤΟ 1881. 113

καντάρια άξίας άναλόγου τή ήδη σημειωθείση (γενικής οδσης 
τής παρατηρήσεως ταύτης και πρός τούς επομένους σχετι
κούς αριθμούς). Σίτος καί άλευρα· είσήχθησαν 75,900,000 
καντάρια αξίας 688,000,000 μάρκ. καί έξήχθησαν 41,800, 
000. Ξυλεία οικοδομής καί λειτουργίας· είσήχθησαν 33,255, 
000 καντ. άξίας 167,800,000 μαρκ. καί έξήχθησαν 22, 
293,000. Χώματα, μεταλλεύματα καί λίθοι· είσήχθησαν 
21,780,000 καντ. άξίας 73,700,000 μαρκ. καί έξήχθησαν 
38,920,000. Ρητίνη, λίπος, έλαιον καί σάπων είσήχθησαν 
9,970,000 καντ. άξίας 169,600,000 μάρκ. ζαί έξήχθησαν 
2,295,000. Φάρμακα, χημικά προϊόντα καί φώσφορα· εΐσή- 
χθησαν 8,420,000 καντ. άξίας 183,500,000 μάρκ. καί 
έξήχθησαν 5,490,000. Μέταλλα ακατέργαστα· είσήχθησαν 
8,416,000 καντ. άξίας 57,300,000 μάρκ. καί έξήχθησαν 
1 1,269,000. Πρώται υφαντικής υλαι- είσήχθησαν 8,090, 
000 καντ. άξίας 674,000,000 μάρκ. καί έξήχθησαν 3,080, 
000. Σπόροι, καρποί καί όσπρια- είσήχθησαν 7,280,000, 
καντ. άξίας 125,300,000 μάρκ. καί έξήχθησαν 5,020,000. 
Λιπάσματα· είσήχθησαν 7,100,000 καντ. άξίας 51,800, 
000 μάρκ καί έξήχθησαν 3,690,000. Ζάκχαρι, καφφέ, γλυ
κίσματα· είσήχθησαν 3,049,000 καντ. αξίας 230,000,000 
μάρκ. και έξήχθησαν 3,710,000. Μεταξύ τών λοιπών ειδών, 
βιβλία καί ιχνογραφίαι είσήχθησαν 49,000 καντ. άξίας 9, 
260,000 μάρκ. καί έξήχθησαν 1 18,000· νομίσματα καί πο
λύτιμα μέταλλα είσήχθησαν 6,000 καντ. άξίας 119,600, 
000 μάρκ. καί έξήχθησαν 5,000. Έάν έπρόκειτο να φιλο- 
σοφήσωμεν έπί τοϋ έθνικοϋ χαρακτήρας, δν ύποδεικνύουσιν οί 
τελευταίοι άριθμοί, βιβλία μέν τριπλάσια τών είσαχθέντων 
έξήγαγον οί Γερμανοί, χρήματα δέ άπ' έναντίας καί χρυσόν 
πλείονα τών έξαχθέντων είσήγαγον κατά “Js.

Β'.) Ναυτιλία. — Το έμπορικόν ναυτικόν τής Γερμα
νίας άπετελεϊτο κατά μέν τας άρχάς τοϋ έτους 1879 έκ 
4,804 πλοίων χωρητικότητος τόνων 1,129,129, έξ ών 4, 
453 ιστιοφόρα τόνων 949,467 ζαί 349 άτμοκίνητα τόνων 
179,662, ζατά δέ τάς άρχάς τοϋ 1880 έζ 4,777 πλοίων 
χωρητικότητος τόνων 1,17'1,286, έξ ών 4,404 ιστιοφόρα τό
νων 974,943 ζαί 374 άτμοκίνητα τόνων 196,343. Οσον 
άφορα τά πληρώματα, ύπελογίζοντο ταΰτα κατά τάς άρχάς 
1880 είς 40,289 άνδρας, έξ ών 32,158 έπί τοϋ Ιστιοφόρου 
ναυτικοϋ και 8,130 έπί του ατμοκίνητου.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1881.

Τοιαύτη είναι ή επιγραφή τοϋ άπό 7 Φεβρουάριου 1881 
IIΕ' νόμου διαιρούμενου εις τρία τμήματα, έξ ών τό μεν 
άφορα εις τήν φορολογίαν τών έθνικών καί εκκλησιαστικών 
γαιώ», περί ών έπραγματεύθη ή Οικονομική Έπιθεώρησίς 
κατά Νοέμβριον 1880 (φυλ. 93, σελ. 399), τό δέ άφορα 
εί; τήν διά τών άροτριώντων κτηνών φορολογίαν τών ιδιο
κτήτων γαιών τών σπειρομένων δημητριακούς καρπούς, τό 
δέ άφορα είς τήν φορολογίαν τών λοιπών τής γής προϊόν
των. θέλομεν περιλάβει τά ζατα τάς δύο τελευταίας φορο
λογίας έν τοΐς έπομένοις.

Α'.__Ανεξαρτήτως τών γενικών σκέψεων, αϊτινες έξε-
τυλίχθησαν έν τή Βουλή ύπέρ ζαί ζατά τοΰ φόρου τών άρο- 
τριώντων ζτηνώ’, ό φόρος ούτος είσαχθείς διά τοΰ Ω1'νό
μου τής 16 ’Απριλίου 1880 άφέθη έτι έν ένεργεία διά τοϋ 
νόμου τής 7 Φεβροταρίου 1881. Άνήκιι τοιουτοτρόπως είς 
τήν πρακτικήν τής έπικρατείας δημοσιονομικήν σφαίραν, 
ώστε νά εύρη ούτος τόν δέοντα τόπον έν ταΐς σελίσι τοϋ 
άνά χεϊρας περιοδικού.

Κατά τόν προκείμενον φορολογικόν θεσμόν έπιβάλλεται 
φόρος έπί τών άροτριώντων κτη-ών, οίον βοών, αγελάδων, 
ίππων, ήμιόνων, όνων, βουβαλίων και λοιπών, όσα μετα
χειρίζονται οί γεωργοί εις τό άροτρον. Είς τόν αύτόν φόρον 
ύποβάλλονται ζαί τά τυχόν έν χρήσει ατμοκίνητα άροτρα. 
Ό έπί τών άροτριώντων κτηνών φόρος κανονίζεται δια τοΰ 
ενιαυσίου φορολογικού νόμου έπι ταΐς βάσισι τοΰ παρόντος. 
Τόσον δε δια τό έτος 1880 όσον καί διά τό 1881 ό φόρος 
ούτος ώρίσΟη εί; 5 δραχ. δι’ έκαστον κτήνος- όταν ό, ως κα
τωτέρω έζτεθήσεται, όρισθείς μέσος όρος παραγωγής δημη
τριακών καρπών ζατά κτήνος ύπερβ σίνη τά κοιλά πεντή- 
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χο^τα, προστίΟε·«αι, δι’έχάστην δεκάδα χοιλών παραγωγής 
άνωτέρας τής τών πεντήχοντα, 1 δραχμή μέχρι συμπληρώ· 
σεως 15 °ραχ· αϊτινες άποτελοΰσι τόν ανώτατου όρον τοΰ 
φόρου. 'Όσον άφορα τόν έπί τών ατμοκίνητων άροτρων φό
ρον, ορίζεται ούτος έπί τή βάσει τοΰ άριθμοϋ τών κτηνών, 
πρός τά όποια αναλογεί ή δύναμις αΰτοΰ.

Τά κατά τήν έξακρίβωσιν τών φορολογητέων κτηνών 
έχουσιν ώς έξής: Ό ιδιοκτήτης ή κάτοχος άροτριώντων 
κτηνών οφείλει νά δηλώση τό είδος καί τόν αριθμόν αύτών 
ένώπιον τοΰ Δημάρχου, έν τή περιφερεία τοΰ όποιου εργάζον
ται ταϋτα, μέχρι τέλους τοΰ μηνός Μαίου. Ή πρός τοϋτο 
δήλωσις συντάσσεται έν διπλοτύπφ καί ύπογράφεται ύπό τοΰ 
δηλοΰντος ή άλλου τής έκλογής του ένώπιον τής δημοτι
κής ή άλλης δημοσίας άρχής, παρ’ ής βεβαιοΰται ή πρά- 
ξις τής υπογραφής. Τό έν τών φύλλων τοΰ διπλοτύπου έ- 
πιστρέφεται εις τόν δηλώσαντα ύπογεγραμμένον ύπό τοΰ 
Δημάρχου. Τό περιεχόμενο·/ έκάστης δηλώσεως μεταγράφε
ται είς βιβλίον, όπερ κλείεται διά τής ύπογραφής τοΰ Δη
μάρχου τό εσπέρας τής 31 Μαίου. Το βιβλίον τοΰτε μετά 
τών οηλώσεωυ ό Δήμαρχος οφείλει ν’ άποστειλη είς τόν Οι
κονομικόν Έφορον μέχρι τής 5 Ιουνίου ανυπερθέτως. Έάν 
μετά άκριβή επεξεργασίαν τοΰ αποτελέσματος *ώ»  δηλώ
σεων γεννηθώσιν ίσχυραΐ ύτόνοιαι, ότι δέν έδηλώΟησαν έπα- 
κριβώς τά άροτριώντα κτήνη χωρίου τινός ή ολοκλήρου Δή
μου, διατάσσεται παρά τοΰ Έπάρχου καί τοΰ Οικονομικού Έ
φορου απαρίθμησες κατά τάς διατάξεις τοΰ άπό 19 Φεβρουά
ριου 1858 1 Μ' νόμου, ήτις διά μέν τό 1880 έδει νά ένερ- 
γηΟή έντός τοΰ μηνός ’Ιουνίου, διά δέ τά έπόμενα έτη δύ
ναται νά ένεργηθή είς πασαν έποχήν τοΰ έτους, μετά προη
γουμένην έγκρισιν τοΰ ύπουργείου τών Οικονομικών.

Έπί τή βάσει τών γενομένων δηλώσεων καί τών πρω
τοκόλλων τής τυχόν ένεργηΟείσης άπαριΟμήσεως συντάσσε
ται ύπό τοΰ Οικονομικού Έφορου έντός τοΰ πρώτου δεκαη
μέρου τοΰ μηνός Ιουλίου κατάλογος, έμφαίνων κατα χω-
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ρ’ον καί Δήμον τό είδος καί τόν αριθμόν τώ » άροτριώντων 
κτηνών έκάστου φορολογούμενου, καί διατηρείται εκτεθει
μένος έν τώ καταστήματι τής Έφορίας. Ό κατάλογος ου- 
τος αποτελεί τό μητρώον τών φορολογούμενων κτηνών. 
ΙΙάσαδέ μεταβολή έπ’ αύτού ώς πρός τήν φορολογίαν τών 
επομένων έτών γενήσεται έπί τών επομένων βάσεων: ΙΙας 
ιδιοκτήτης ή κάτοχος κτηνών, άτινα πρώτην ήδη φορά» προ
τίθεμαι νά ύτοβάλη εις τό άροτρο·», ή άτινα ε:σήχδησαν έκ 
τής αλλοδαπής, οφείλει νά δηλώση αμέσως ένώπιον τοΰ οι
κείου Δημάρχου, σημειόνων τή δηλώσει τόν λόγον τής τοι
αύτης έκπροΟέσμου δηλώσεως. Τήν έτέραν τών τοιούτων 
δηλώσεων οφείλει ό Δήμαρχος ν’άποστειλη είς τόν Οικο
νομικόν Έφορον έντός τριών ήμερών. Ό οέ Οικονομικός Έ
φορος εγγράφει τάς δηλώσεις ταύτας έν τώ καταλόγφ διά 
προσθέτου πράξεως. Κατά πασαν μεταοίβασιν κυριότητας 
άροτριώντος κτήνους όφείλουσιν ό’,τε πρώτος κύριος και ό 
αγοραστής νά υτοβάλωσι·» έντός οκτώ ήμερών δήλωσιν έ- 
κάτερος ένώπιον τοΰ οικείου Δημάρχου, άποστελλοντος την 
έτέραν αύτών είς τόν Οικονομικόν Έφορον, ϊνα ένεργήση 
τήν προσήκουσα·» έν τώ καταλόγφ μεταβολήν έν τή δηλώ
σει ταύτη δέον νά μνημονεύηται ό αριθμός καί ή χρονολο
γία τής προγενεστέρας δηλώσεως, ήτις έγένετο διά τό με- 
ταοιβασΟέν κτήνος. Έάν κτήνος τι έκ τών έν τώ καταλόγφ 
έγ· ραφέντων άπολεσΟή ή παύση τοΰ άροτριαν προ τής σπο
ράς, ό κύριος αύτού οφείλει νά άναφέρη τούτο πρός τόν Δή
μαρχον δια δηλώσεως του έφ’ άπλοΰ χάρτου γεγρυμμένης, 
ό δέ Δήμαρχος οφείλει νά διαβίβαση αύτήν πρός τόν ’Έφο
ρο·», έπιβεβαιών συνάμα ύπ’ εύθύνην του το άκριβες η μή 
τής δηλώσεως, ϊνα ένεργηθή ύπό τοΰ Εφόρου ή προσήκουσα 
έν τώ καταλόγω μεταβολή.

Τά κατα τήν βεβαίωσι» τοΰ φόρου έκανονίσΟησαν ώς 
έπεται: Έπιτροπή, συγκεμένη άπό τόν Έπαρχον, τόν Οι
κονομικόν Έφορον, τόν Γαμίαν τής οικείας επαρχίας καί 
τόν Δήμαρχον και πρόεδρον τοΰ δημοτικού Συμβουλίου τοΰ 
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οίκ&ίου Δήμου, θέλε·. συνέλθει έν τώ καταστήματι τής Ε
φορίας, τή προσχλήσει ταϋ ’Εφόρου τήν 1 Ιουλίου, χαί 
λαμβάνουσα ύπ' οψεν τά οιά τήν βεβαίωσιν τοΰ έπί τών δη
μητριακών καρπών έγγειου φόρου στελέχη τών έχδοθέντων 
κατά τά άμέσως παρελθόντα πέντε έτη φορολογικών δι
πλοτύπων, θέλει προσδιορίσει διά πρωτοκόλλου τόν τής πα
ραγωγής έκάστου χωρίου κατά κτήνος μέσον όρον, άποτε- 
λούμενον έκ τοΰ πηλίκου, δπερ δίδωσιν ή διαιρεσις τοΰ μέ
σου δρου τής εις κοιλά ολικής παραγωγής διά τού άριΟμοΰ 
τώνάροτριώντωνκτηνών τοΰ αύτοΰ χωρίου,τοϋέμφαινομένου 
εις τόν κατά τήν ήγουμένην παράγραφον συνταχΟέντα κα
τάλογον. Έάν δι’ οίονδήποτε λόγον δέν εύρεθώσιν έν τή ’Ε
φορία τά στελέχη τών έκδεδομένων διπλοτύπων καί τών 
πέντε παρελθόντων έτών, ό μέσος όρος τή παραγωγής ο
ρίζεται έπί τή βάσει τών εύρεθέντων στελεχών, όταν ταΰτα 
άναφέρωνται είς δύω τούλάχιστον έκ τών πέντε παρελθόν
των έτών. Έάν όμως δέν εύρεθώσιν ούδέ τών δύω έτών τά 
στελέχη διπλοτύπων, ή Επιτροπή θέλει ορίσει τόν μέσον 
δρον τής παραγωγής έκάστου χωρίου, λαμβάνουσα ύπ’ οψιν 
τό ποσόν τής ένοικιάσεως καϊ πάν άλλο στοιχεϊον ή πλη
ροφορίαν δυναμένην νά μόρφωση τήν περ'ι τής ολικής είς 
κοιλά παραγωγής τοΰ χωρίου βασιμωτέραν γνώμην. Λί α
ποφάσεις τής Έπιτροπής είναι έγκυροι, καί άν δύω μέλη 
αυτής προσκληθέντα έπί αποδείξει ύπό τοΰ Οικονομικού Έ
φορου δεν παρευρεθώσιν έν τώ καταστήματι τής Εφορίας 
κατά τήν όρισθεΐσαν πρός συνεδρίασίν ήμέραν καί ώραν.

Διά τόν μέσον δρον τής παραγωγής έκάστου χ<· ρ’ου συν- 
τασεται ίοιον πρωτοκολλάν, ύπογραφόμενον παρ’ δλων τών 
μελών τής Επιτροπής. ΊΙ γνώμη τών μειονοψηφούντων 
μελών καταχωρίζεται έν τώ αύτώ πρωτοκολλώ ήτιολογη- 
μενως. Η Έπιτροπή οφείλει νά περατώση τάς έργασίας της 
έντός του πρώτου δεκαημέρου τοϋ μηνός ’Ιουλίου. ’Αντί
τυπου έκαστου τών πρωτοκόλλων τούτων κοινοποιείται ύπό 
τοϋ Οικονομικού Έφορου πρός τόν αρμόδιον Δήμαρχον, ύπ' 

αύτοΰ δέ πρός τόν αρμόδιον ειδικόν πάρεδρον έντός τοϋ δευ
τέρου δεκαημέρου τοΰ μηνός ’Ιουλίου. Κατά τών πρωτο
κόλλων τούτων έπιτρέπεται προσφυγή ένώπιον έπιτροπής 
(άποφαινομένης όριστικώς κα: άνεκκλήτως), συγκείμενης 
άπό τόν ΙΙρόεδρον τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόν παρ’ αύτώ 
Γενικόν επίτροπον, ή τούς νομίμους αύτών άναπληρωτάς, 
καί τόν Αντιπρόεδρον τοΰ Ελεγκτικοί) Συνεδρίου, ή έν έλ· 
λείπει αυτού, τόν άρχαιότερον τών παρόντων έλεγκτών. 
Τήν προσφυγήν ταύτην δύνανται νά ποιήσωσιν έντός τοΰ 
τρίτου δεκαημέρου τοΰ μηνός ’Ιουλίου ό Δήμαρχος τοϋ οι
κείου δήμου, ό ειδικός πάρεδρος, ή τις τών φορολογουμένων 
τοΰ οικείου χωρίου. Τό έγγραφον τής προσφυγής, συντασ- 
σόμενον έφ’ άπλοΰ χάρτου, επιδίδεται καί οιά δικαστικού 
κλητήρος είς τόν αρμόδιον Οικονομικόν "Εφορον, ύπ’ αύτοΰ 
δε ύποβάλλεται μετά τών σχετικών έγγράφων καί πληρο
φοριών έντός τριών ημερών πρός τόν παρά τώ Έλεγκτικώ 
Συνεδρ·'ω Γενικόν Επίτροπον. Όμοίαν προσφυγήν δύναται 
νά ένεργήση καί ό Οικονομικός Έφορος ύπέρ τοΰ Δημοσίου. 
Έν τοιαύτη περιπτώσει, οφείλει νά ύποβά) Υ| ταύτην έντός 
τριών ήμερώ» άπό τ?ς συντάξεως τοΰ σχετικού πρωτοκόλ
λου πρόςτόν αύτόν Γεν. Επίτροπον. ΊΙ εΐρημένη ’Επιτροπή 
οφείλει νά έκδώση τήν έπί τής προσφυγής άποφασίν της 
έντός δέκα ήμερων άφ’ ής ύπεβλήθησαν εις τόν I ενικόν 
’Επίτροπον τά σχετικά έγγραφα. Έν περιπτώσει δέ, καθ ήν 
κριΟή ύπ’ αύτή αναγκαία ή προσαγωγή ετέρων έγγράφων 
ή πληροφοριών, η προθεσμία παρατείνεται έπί δεκαημερίαν 

είσέτι.
Έπί τή βάσει τοΰ καταλόγου τών άροτριώτων κτηνών 

καί τοϋ όρισθέντος μέσου δρου τής παραγωγής έκάστου 
χωρίου,πρός δέ καί έπί τή βάσει τοΰ κατά τό έτος όρισθέντος 
ύπό τής Βουλής φόρου δι’έκαστον κτήνος,όΟίκονομ. Έφορος 
έδει νά συντάξη τόν διά τό 1880 φορολογικόν κατάλογον 
κατά χωρίον έντός τοΰ μηνός Αύγούστου καί άποστειλει αύ
τόν είς τον αρμόδιον Ταμίαν. Ο φορολογικός κατάλογος τών 
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επομένων έτών θέλει συντάττεσΟαι και άποστέλ.λεσΟαι είς το» 
Ταμίαν έντός τοΰ μηνός Ίουλίου έκάστου έτους έπ: -.7, βάσει 
α) τοϋ καταλόγου τών άροτριώντων ζτη··ώ/ μετά τών έ- 
πβλΟουσών εις αύτόν μεταβολών, ή διά νέας άπαριΟμήοεως, 
β") τοΰ όρισΟέντος διά τ ό 1883 μέσου όρου παραγωγής κατά 
χωρίον, χαι γ ) τού οιά τοϋ ενιαυσίου φορολογικού Νόμου 
όρισΟέντος φόρου κατά κτήνος.

’Οσον αφορά είς τήν είσπραξη τοΰ προκειμένου φόρου, 
ένεργεϊται αύτη άπό τής πρώτης τοΰ μηνός Αύγουστου έ
καστου έτους, κατ’ αντίθεση πρός τό έτος 1880, κοΟ’ δ ε
πετράπη εξαιρετίχώς ή είσπραξής καϊ βραδύτερο·/ άπό τής 
πρώτης δηλαδή τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου. Ή είσπραξις τοΰ 
φόρου γίνεται ζαί πρό τής προθεσμίας αύτής οιά τά κτήνη 
τά μεταφερόμενα άπό μιας είς άλλην επαρχίαν. ΊΙ τοιαύτη 
δέ μεταφορά δεν έπιτρέπεται ή είς μόνα τά κτήνη, ών έπλη- 
ρωΟη ό φόρος τοΰ σχετικού έτους. Ό μή πληρώσας τόν φό
ρον του μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου ύποβάλλεται είς τόκον 
12 0]θ άπό τής α' Αύγουστου ζαί είς πληρωμήν ποοσΟέ- 
του φόρου ίσου πρός τό πέυ.πτον τοΰ βεβαιπΟέντος ήδη φόρου.

Ίά κατά τήν δημοτικήν έπι τοΰ προκειμένου φορολο
γίαν έζανονίσΟησαν ώς έξής ; Ό δημοτικός'φόρος βεβαιου- 
ται καί είσπράττεται συνάμα μετά τοΰ έπί τών άροτριώντων 
κτηνών δημοσίου φόρου, κατά τάς περί εισπράξεων τών δη
μοσίων έσόδων διατάξεις. Είς προσδιορισμόν τοΰ έφ’ έκα
στου κτήνους άναλογοΰντος ή έπιβλητέου δημοτικού φόρου, 
λαμβάνεται ύτ’ όψη ό μέσος όρος τού ζατά τά τελευταία 
πέντε έτη είσπραχΟεντος ύ.τό τοΰ Δήμου ποσοΰ εκ δημοτι
κών φόρων έπί τών δημητριακών καρτών, ούτος διαιρείται 
διά του αριθμού τών τοΟ Δήμου άροτριώντων κτηνών ζαί 
το πηλίκο/ αποτελεί τόν έπιβλητέον κατά κτήνος δημοτι
κόν φορον. Α·/ ό χατά τά πορελθόντα πέντε έτη δημοτικός 
φορος ήτο κατώτερος τοΰ επιτρεπόμενου ύπό τοΰ περί Δή
μων νόμου άνωτάτου ο’ρου τών -2 τοις 0] J, καί άν το Δη
μοτικόν Συμβούλιον (έγζρίσει τοΰ Νομάρχου) ψηφίση τήν 

αύξηση αύτοϋ, γενήσεται ή προσήκουσα άνολογία πρός έ- 
ξεύρεσιν τοΰ έπιβλητέου κατά κτήνος δημοτικού φόρου. Ή 
έπι τής βεβαιώσεως τοΰ δημοσίου φόρου προμνησΟεΐσα ’Επι
τροπή άποφαί/εται καί περί τοΰ έπιβλητέου δημοτιχού φό
ρου κατά τώ/ αποφάσεων τής όποιος δύναται νά προσφύγη 
ό δήμαρχος ή τό δημοτικόν συμβούλιο·/είς τήν έτέραν έπι
τροπή υ τήν όριστιχώς ζαί άνεκζλήτως όικά,ουσαν.

Τό ποινικόν σύστημα έφ’ ού στηρίζεται ή λειτουργία 
τής έπί τών άροτριώντων κτηνών φορολογίας έρρυΟμίσΟη 
ώς ακολούθως: "Οστις παραλείψη νά δηλώση έντός τής 
νομίμου προθεσμίας τά άροτριώντα κτήνη του ή δηλώση 
ταΰτα έλλειπώς ή ύπό άλλο όνομα, ζαί οστις παραλείψη 
τήν γνωστοποίηση τών χατά πρώτον ΰποβαλλομένων είς 
άροτρον ή είσαχθέντων έκ τής αλλοδαπής άροτριώντων 
κτηνών, τά όποϊα περιήλΟον είς τήν κυριότητά του μετά 
τήν κατάρτιση τοϋ φορολογικού καταλόγου, καθώς καί 
οστις ήθελε μεταχειρισΟή είς τό άροτρον κτήνη μή δηλω- 
Οέντα ή μή γνωστοποιηΟέντα ύτοβάλλεται, έκτός τοΰ απλού 
φόρου και τών εξόδων τής άπαριΟμήσεως, και εις πρόστι
μο·/ ή χρηματικήν ποινήν ί'σην μέ τό τριπλοΰν τοΰ φόρου 
τών κτηνών άτινα άπέκρυψεν. Αί έν τώ άρθρο/ 16 καί έπομ. 
τοΰ νόμου ΥΜ' τοΰ έτους 1358 άναφερόμεναι ποιναί έφαρ- 
μόζονται κατ’ αναλογίαν καί έπί ταΐς παραβάσεσι τού 
νόμου ΩΙ' τής 15 ’Απριλίου 1880. Διά τήν απότιση τής 
ποινής καί τοΰ φόρου, ώ; ζαί έζ τών εξόδων τής άπαριΟμη- 
σεως καί τής δίκης, κατάσχεται καί εκποιείται άναγκαστι- 
κώς τό κτήνος ή τά κτήνη, έφ’ ών ανάγεται ό φόρος, έάν ό 
κύριος αύτών δυστροπήση είς τήν πληρωμήν.

Έν γένει τό άπας φορολογηΟεν άροτριών κτήνος δέν ύ- 
πόζειται είς άλλην φορολογίαν καί άν είς άλλοιας εργα
σίας τής άρστριώσεως χρησιμεύη. Έλήφθη δέ ή πρόνοια 
διά τό έτος μόνον 1880, ίνα ό ύποβληΟείς είς πληρωμήν 
φόρου άροτριώντων κτηνών δικαιούται νά άπαιτήση αύτόν 
ή άνάλογον μέρος αύτού άπό τόν ιδιοκτήτην ή καρπωτήν 
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τών γαιών, εις τήν άροτρίωσιν τών όποιων έχρησίμευσε τό 
φορο.'.ογηΟ.ν χτήνο;, διεξαγομένης τής περί τούτου διαδ:· 
κασίας έφ’ άπλοΰ χάρτου.

Εϊαζώς οσον αφορά τάς έπαρχίας τής 'Επτάνησου, τό 
Οί τύλον, τό Γυθείου χαί τζν νήσον Θήραν, διετηρήθη έπί 
τών προϊόντων τών επαρχιών τούτων ή πρότερον ίσχύουσα 
φορολογία. Οσον δέ άφορα τόν χατά τά έδάφ. 1 χαί 2 τοΟ 
άρθρου 2 τοΰ ΤΟ' νόμου τής 15 Δεκεμβρίου 1878 πρός ά- 
ποξήρανσιν χαί άροευσιν τοΰ Βοιωτικοΰ πεοίου έπιβαλλό- 
μενον ©όρον επι τώ> πρωίμων καί δαίμων χαοπών, θέλει κα- 
ταλογίζεσΟαι ούτος έπί τών άροτριώντων κτηνών τών έν 
τοΐς ειρημένοις έοαφίοις άναφερομένων χωρίων έπί τη 3άσει 
τοΰ οιά τόν καταλογισμόν τοΰ δημοσίου φόρου μέσου όρου 
παραγωγής χαί τοϋ εισπρακτέου ύπέρ τοΰ ειδικού τούτου 
ταμείου ποσοστού· περί τοΰ έπιβλητέου φόρου άποφαίνεται 
ζ έπί τής βεβαιωσεως τών φόρων έπιτροπή, όριστιχώς δέ 
και άνεκκλήτως ή έτέρα ‘Επιτροπή έπί προσφυγή τής κατά 
• ό άρθρον 8 τοΰ ‘Ι Ο νόμου ’Επιτροπής ή τίνος τών φορο
λογούμενων.

®· θ307 άφορα τήν λοιπήν φορολογίαν τών προϊόν
των τής γής έν ετει 1811, κανονίζεται αΰτη υπό τών επο
μένων νόμων, HE' τής 7 Φεβρουάριου 1881, ΩΚΔ' τής 24 
Άπρ-λίου 1880, Till' τής 30 Νοεμβρίου 1878, ΧΝΘ'τής 
24 Δεκεμβρίου 1877, ΦΙΙΙ7 τής 21 Δεκεμβρίου 1876, 
ΦΞΣΓ τής 24 Δεκεμβρίου 1875, ΦΜΘ'τής 18 Νοεαβρίου 
1875 χαί ¥40' τής 23 Μαρτίου 1874, όστις άποτελεϊ‘τήν 
βάσιν, είς τήν όποιαν διαδοχικώς οί ετήσιοι κατόπιν αΰτοΰ 
εκδο06ντες νόμοι άναφερονται μετά γενικωτέρων ή μεοικω- 
τερων τροποποιήσεων. ‘Ερχόμενοι ούτως άπο τής βάσεως 
ταύτης, βελομεν άκολουΟήσει συνάμα καί τ ,ν χρονολογικήν 
σειράν, παραλείποντες, εννοείται, τά έν τοϊς προκειμένοις 
νομοθετημασι σχετικά πρός τούς δημητριακούς καρπούς, ή 
φορο/.ογία τών όποιων αντικατέστη διά τής ηδη προεκτε- 
Οεισης φορολογίας τών άροτριώντων κτηνών.

1).  Κατά μέν τον νόμον τής 23 Μαρτίου 18 74 οί οι ε- 
ντίκ-.άτεως διατιΟέμε οι έγγειοι φόροι δ,τε έγγειος και τό δι- 
χαίωμα τής επικαρπίας (άν πρόκειται περί κτημάτων εθνι
κών) προσδιορίζονται ά) έπί τοΰ ελαίου καί τών έλαιών έγ
γειος μέν φόρος έπί τοΰ ελαίου 10 τοΐς 0)") καί έπί τών ε
λαίων όσα·, χρησιμεύουσιν είς βρώϊΐν ή παράγοντα: έν δή- 
μοις έν οϊς δεν ύπάρχουσιν ελαιοτριβεία, 3 λεπτά τήν όκάν, 
δικαίωμα δε επικαρπίας 10 τοΐς 0)ο ει; έλαιον καί 3 λεπτά 
κατ’ όκδν έπί τών έλαιών, οσαι χρησιμεύουσιν είς βρώσιν 
ή παράγονται έν δήμοι; ένοίς δέν ύπάρχουσιν ελαιοτριβεία- 
όταν ό έπί τοΰ ελαίου έγγειος φόρος είσπράττηται διά λο- 
γοριασμόν τοΰ δημοσίου, ορίζεται ούτος εις 12 λεπτά τήν 
όκάν. β') Δικά' ·, ,υα επικαρπίας έπί τών προϊόντων τών έΟνι- 
κοϊδιοκτήτων σταφιδαμπέλων 10 τοΐς 0,0. γ) Ιό άπό στα
φιδαμπέλων γλεΰκος (αοΰστος) φορολογείται τό μέν ε 
ιδιοκτήτων πρός 30 λεπτά, τό δέ έξ έΟνικοϊδιοκτήτων πρός 
60 λεπτά άνά πάσαν βαρέλαν (όκ. 48). γινομέ-.η; τής δια- 
Οέσεως τής προσόδου ταύτης δι’ ένοικιάσεως καί τής βεβαι- 
ώσεως τοΰ ποσοΰ έν τοϊς οίνοδοχείοις διά καταμετρήσεως 
αύτών. δ') ’Επί τής ρητίνης, κατράμης, άσβεστου καί Λοι
πών δασικών προϊόντων, πλήν τοΰ πρινοκοκίου, έγγειος φό
ροι 10 τοϊς 0)y δικαίωμα επικαρπίας έπί τής έξ έθνικών οα- 
σών παραγομένης ρητίνης 15 τοϊς 0)j ό κατα το άρθρον 
33 τοΰ ΣΟΖ' νόμον προσδιορισμός τής τιμής τής ρητίνης 
γί/εται ζατά μήνα, τό δέ ύπουργεϊον τώ· Οίκονομιζώ» δυ- 
ναταιέξ επαγγέλματος ή κατ’ αϊτησιν τών έχόντων συμ
φέρον νά μεταρρύθμιση τήν τιμήν ταύτην.

Δεν ύποβάλλονται είς δικαίωμα επικαρπίας α) οί μή πεφυ- 
τευμένάι έΟνιζαί ζαί εκκλησιαστικά· γαϊαι, δι’ ας το παρα
χωρητήριο- παρεδόΟη τοϊς δικαιούχοι; πρό τήςά Απριλίου 
1874, β') αί πρό διετίας οηλωΟεϊσαι ζατά τόν νόμον περί 
διανομής τής έΟνιζΐς γής έΟνικαί καί έζ. κλησιαστικαι γαιαι, 
δι’ άς έπληρώΟη ή ά δόσις τοΰ τιμήματος πρό τής ά ’Α
πριλίου 1874, καίγ) αί πρό διετίας δηλωίεϊσαι ε'ϊνικοιδιό.
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X . η .οι φυτεϊαι, οι άς έπλνρώθη ή ά δόσις ή παρεδόθη τό 
παραχωρητήριο? π?ό τής 15 Ίουν-'ej 1874.

Ο φόρος έπί τών μεταλλείων προσδιορίζεται είς 5 τοΐς 
0) ), επί δε τών ορυχείων καί λατομείων εις 10 τοΐς 0)ρ, 
κατα τάς περί τούτων διατάξεις τού Χ4 νόμου τής 22 Αύ
γούστου 18·:; I καί τοΰ άπό 15 Βορίου 1863 θεσπίσματος. Ο, 
° .ρεμματικός επί τώι μεταλλείων φόρος τών λεπτών τριών 
^πληρόνεται τήν 3Ι Δεκεμβρίου έκάστου έτους· ό φόρος δέ 
οια το πρώτον έτος τής παραχωρήσεως ύ.ιαλογίζεται καί 
πληρόνεται άναλόγως τοΰ χρονικού διαστήματος.

Οσον άφορδ τα κατά στρέμμα καί ζατά δένδρον φορο
λογούμενα κτήματα, ό νόμος τής 23 Μαρτίου 1874 ώρισεν 
ότι ό έγγειος φόρος καί το δικαίωμα τής έπικαρπίας τών 
Χτημάτων τούτων κανονίζεται άναλόγως τής ζατά μέσον 
όρον έτησίας προσόδου αυτών ώ; έξής·

Α μ π ε λ ο ι· πρόσοδος μέχρι 10 δραχμών· έγγειος φό
ρος λεπ. 70, δικαίωμα έπικαρπίας έπίσης. Άπό 11—20 
δΡΖ· πρόσοδος· έγγειος φόρος δρ. 1,50, δικαίωμα έπικαρ
πίας έπίσης. Από 2! — 30 δρ. πρόσοδος· έγγ. φόρ. 2,50, 
δικ. έπικ. έπίσης. Από 31—40 δρ. πρόσοδος· έγγ. φόρος 3, 
50, δικ. έπικ. έπίσης. Άπό 41 δρ. ζαί επέκεινα πρόσοδος 
έγγ. φορ. 4,50, δικ. έπικαρπίας έπίσης.

Περιβόλια- πρόσοδος έλαττον τών δρ. 45· έγνειος 
φόρος ή δικαίωμα έπικαρπίας 3 δραχμάς. Άπό 45—74 
δραχ. πρόσοδος· έγγ. φόρος ή δικ. έπικ. 5 δρ. Άπό 75 — 
10ί·δρ. πρόσοδος· έγγ. φόρ. ή δικ. έπικ. 9 δραχ. Άπό 105 
δρ. καί επέκεινα πρόσοδος· έγγ. φόρ. ή ο κ. έπικ. 12 δραχ.

Α μ υ γ δ α λ ε α ι· άνευ διακρίσεως ποιότητος 2 δραχ· 
έγγειος φόρος ή δικαίωμα έπικαρπίας.

Λαχανόκηπο ι, συκιώνες, γεώμηλα, ζρόμμυα κα 
σκόρδα· πρόσοδος έλαττον τών-ί 5 δραχμών· έγγειος φόρος 
δραχ. 2,40 δικαίωμα έπικαρπίας δραχ. 4,50. Άπό 45—64 
δραχ. πρόσοδος έγγ. φόρ. 4,40, δικ. έπικ. 8,25. Άπο G5 
δραχ. καί επέκεινα πρόσοδος έγγ. φόρ. 6,40, δικ. έπικ. 12·

Γρασίδια καί τριφύλλια- πρό.ο'ος έλαττον τών 30 
δρα/μώ’· έγγ. φόρ· δραχ. 1,60 δικ. εκιι. 3. Από 30 δρ. 
καί έπέκε ·»α πρόσοδος· έγγ. φόρ. δρ. 2,80, δικαίωμα επι
καρπίας 5,25.

Κοκ άρια· πρόσοδος έλαττον τών 30 οραχ· έγγειος 
φορσς δρ. 20, δικαίωμα έπικαρπίας δραχ. 3,75. Άπό 30 
49 δρ. πρόσοδος· έγγ. φόρ. 3,20, δικ. έπιζ. 6. Ατό 50 69
δρ. πρόσοδος· έγγ. φόρ. 4,80, δικ. έπιζ. 9 Από 70 δρ. καί 
έπέκεινα πρόσοδος· έγγ. φόρ. 6,40, δικ. έπικ. 12.

Βαμβάκια- πρόσοδος έλαττον τών 20 δραχμών- 
δικαίωμα έπικαρπίας 90 λεπτά. Άπό 20—29 δρ. πράσο- 
δες- δικ. έπικ. 1,80. Άπό 30 — 39 δρ. πρόσοδος· δικ. έπικ. 
2 70. Άπό 40 δρ. καί επέκεινα πρόσοδος· δικ. έπικ. 3,60.

Καπνά· πρόσοδος έλαττον τών 30 δραχ. δικαίωμα 
έπικ. δρ. 3,75. Άπό 30-45 δρ. πρόσοδος· δικ. έπιζ. 6. 
Άπό 50—69 δρ. πρόσοδος· δικ. έπικ. 9. Άπό 70 δρ. καί 
επέκεινα πρόσοδος· δικ. έπιζ. 12.

Έ 0 ν ι κ ο ϊ δ ι ό κ τ η τ α- μωρεόδενδρα· κατά δένδρον 
τών συμπληρωσάντων τό 5°·' έτος τής ήλιζιας 5 λεπ.ά.

Έάν άποδειχθή διά τοΰ πιστοποιητικού τοΰ αρμοδίου 
δημάρχου οτι άμπελοι ή περιβόλια έσημειώΟ ήσαν έπ όνό- 
ματι άλλου ή τίν -ταγματικΰν ιδ.οζτήτην ή κάτοχον, τά 
πρωτόκολλα τής καταμετρήσεως ζαί -.ής κατατάξεως αυ
τής θεωρούνται ισχυρά ζαί υτοχρεωτιζά οιά τόν τελευταίο» 
τούτον.

Αί περί δηλώσεως διατάξεις τού ΣΟΖ παγίου νόμου ε
φαρμόζονται καί διά τά έξ εθνικών καί έκκλτσιαστιζώ ι γαι- 
ών παραγόμενα βαμβάκια και καπνά, ώ; καί έπί τών αμπέ
λων όμοιας ίδιότητος τών νήσων Θήρας, Θηρασίας, Αίγί- 
νης, Κέας, Κύθνου, Μυζόνου, Σερίφου, ΙΙάρου, Αντιπάρου 
καί Σκοπέλου ώς πρός το δικαίωμα τής έπικαρπίας.^

Άλλ’ ύπάρχουσι καί προϊόντα, τών οποίων ό έγγειος 
φόρος καί τό δικαίωμα έπικαρπίας (άν πρόκειται περί κτη
μάτων εθνικών) πληρόνονται είς τά τελωνεία κατα τήν εχ



124 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

τούτων διαβίβασιν αύτών. Ιδού πώς έχουσι τά κατά τήν

ά) Κατά τήν έξαγωγήν έγγειος φόρος 1) σταφίς δι’ 
έχάστην χιλιάδα ένετιχών λίτρων διά μέν τάς έπαρχίας Κα- 
λααών, Μεσσήνης, Πυλίας, ’Ολυμπίας καί Ηλείας άνά δρ. 
11, οσάκις ή φόρτωσις γίνεται έν τινι λιμένι τής έπαρχίας 
δια τήν άλλοδαπήν, έπιτρεπομένης τής φορτώσεως τής ε
παρχίας ’Ολυμπίας καί έν Κατακώλω τής ’Ηλείας, οι’ όλας 
δέ τας λοιπάς έπαρχίας τοΰ Κράτους άνά δρ. 13. β') Βαμ
βάκια κ ατά καντάριον έπί μέν του καθαρού δρ. 9, έπϊ δε τοϋ 
ακαθαρίστου δραχμάς 3. γ') Κουκούλια έφ’ έκάστης οκάς 
δραχμάς 1,50.

β) Κατά τήν έξαγωγήν κοίτην διά θαλάσσης μεταφο
ράν 1) βαλανιύια έφ έκάστου κανταριού διά τόν νομόν μέν 
Λακωνίας, τήν Αττικήν, 'Ανδρον και Κέαν έγγειος φόρος 
δρ. 1,20 διά τά λοιπά δέ μέρη τού Κράτους δρ. 2,50. 2) 
Κικιοιαέφ έκάστης οκάς έγγειος φόρος καί δικαίωμα έπικαρ
πίας όμοΰ 15 λεπτά. 3) Πρ νοκόκιον έφ’ έκάστης οκάς έγ 
γειος φόρος καί δικαίωμα έπικαρπίας 3 δρ. 4) Ριζάριον έφ’ 
έχ^στου κανταριού έγγειος φόρος 3 δρ. 5) Ξηρά σ’ΰχα δρ. 
1,30 έγγειος φόρος. 6) ΕΟνικοϊδιόκτητα σύκα τών έπαρ
χιών Καλαμών, Μεσσήνης, ’Επίδαυρου Λιμηρας καί Πυλίας 
ορ. 1,50 κατχ στατήρα. 7) Λεμόνια έφ’ έκάστης χιλιάδος 
δρ. 1 εγγειος φόρος και έπί τοΰ ζωμού αύτών έφ’ έκάστης 
οκάς λεπ. 10 έγγειος φόρος. 8) Πορτοκάλια καί μανταρί
νια εφ έκάστης χιλιάδος 2 δρ. έγγειος φόρος. 9) Κίτρα έφ’ 
έκάστης οκάς 3 λεπ. έγγειο; φόρος. 10) Οίνος Θήρας, Θη· 
ρασιας, Αίγίνης, Κέας, ΚυΟνου, Μυκόνου, Σερίφου, Πάρου, 
’Αντιπάρου καί Σκοπέλου έφ’ έκάστης βαρέλας (48 όχ.) 
ορ. 1,20 έγγειος φόρος. 11) Μούστος τών άνωτέρω μερών 
έφ έκαστη; βαρέλας λεπ. 00 έγγειος φόρος, ί 2) Σταφυ- 
λάς τών αύτών μερών έφ’ έκάστης οκάς 2 λεπτά έγγειος 
φόρος. 13) Καπνός έφ’έκάστης όκάς τών μέν έπαρχιών 
Λαυπλίας και Αργους 7 λεπτά, τών δέ λοιπών επαρχιών ·Ι2
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λεπ. έγγειος φόρος. 14) Σχρώματα έφ έχαστης οκάς 12 
λεπτά έγγειος φόρος.

Τά μέχρι τέλους τού έτους 1877 ίσχύοντα πρωτόκολλα 
έκτιμήσεως τώ/ παραχΟέντων άπό ιδιόκτητα συκόόενορα 
σύκων έκ τής έπαρχίας Καλαμών καί Μεσσήνης, Επιοχύρου 
Αιμηράς καί ΙΙυλίας είναι έγκυρα καί οριστικά καί διά τήν 
φορολογίαν τοΰ έτους 1874· έπιτρέπεται όμως τοΐς ιοιο- 
χτήταις νά ζητήσωσι νέαν έκτίμησιν άναφερόμενοι ενώπιον 
τής διοικητική; άρχής άπό τής 1 Μαίου μέχρι τής 30 ’Ιου
λίου. Έντός τής αύτής προθεσμίας ύτοχοεοΰνται καί Λ νέοι 
ίδιοκτήται νά ζητήσωσι τήν έκτίμησιν τών ιδιοκτήτων συ- 
χοδένδρων των. Γενικήν ή καί σποραδικήν έκτίμησιν έχει 
τό δικαίωμα νά ένεργήση καί τό δημόσιον κατά τάς διατά
ξεις τοΰ άρθρ. 1 τοϋ ΓΜ Λ νόμου τοΰ 1856 καί έντός τής 
όριζομένης ύπ’ αύτοϋ προθεσμίας, ήτις, έν άναγκη τή προ- 
τάσει*  τοϋ ’Εφόρου, δύναται νά παραταΟή δΓ άποφάσεως τοϋ 
ύπουργείου τών Οικονομικών. I ά καπνά και τά σαρώμα.α 
φορολογούνται καί κατά τήν διά ξηρά; άπό του τόπου τής 
παραγωγής είς έτέραν έπαρχίαν μεταφοράν των, ήτις έπι
τρέπεται μόνον τή εγγράφω άδεια τοϋ αρμοδίου Οικονομι
κού ’Εφόρου, έκδ'ιοομένη μετά προηγουμένη1/, τοϋ εγγείου 
φόρου εις τό αρμόδιο/ ταμεΐον πληρωμήν καί όριζούση τον 
χρόνον τή; ισχύος αύτής άναλόγως τής άποστάσεως του 
τόπου τής μεταφοράς. Οσάκις δε τά προϊόντα ταύτα, πλη. 
ρώσαντα ήδη τόν έγγειον φόρον, πρόκειται να άποταμιευ- 
Οώσιν είς έτερον τής παραγωγή; των τόπον πρός βραδύτερα1/ 
έκεΐθεν έξαγωγήν ή μεταφοράν, εφαρμόζονται άναλόγως ο; 
διατάξεις τοΰ άρθρου 66 τοϋ τελωνιακοΰ νόμου.

"Οσον άφορα τα προϊόντα έκεΐ/α τά όποια άποδίδουσι τόν 
έγγειον φόρον εις τά τελωνεία κατά τήν έκτος τοϋ Κρά
τους έξαγωγήν, ό νόμο; ύποχρεοΐ τόν φορτωτήν νά οιοη α- 
ξ'.όχ ; εων έγγύησιν, κατα τας διατάξεις τοϋ τελωνιακοΰ νό
μου, έπί χαρτοσήμου τάξεως δραχμής, οσάκις μεταφεροντογ 
ταΰτα άφ’ ένος είς άλλον του Κράτους λιμένα· διά τα δα-
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άιζά δε προϊόντα παραδιδεται εί; την τελωνιαχήν άρχήν χαί 
ή περί ύλοτομίας τούτων δασονομική άδεια. Τά προϊόντα 
ταΰτα ώ; και -?ά άποοιοόντα τόν έγγειον φόρον, ζατά τήν 
μεταφοράν λαΟραίως εξαγόμενα εί'τε μεταφερόμενα ή ζαί μέ 
αδειαν εκπρόθεσμον, ύπόκεινται εις πληρωμήν οκταπλούέγ- 
γειου φορου επιβαλλόμενα ζατά τά; σχετικός διατάξε-ς τού 
τελωνιαχου νόμου ύπό τοΰ πλησιεστέρου οικονομικού εφό
ρου ή τελων.ακής άρχής. Έάν δε κατά τήν μεταφοράν τών 
άνωτέρω προϊόντων παρουσιασΟή οιαφοοά έπί πλέον ή έλατ
τον ει:ε κατα τήν φόρτωσιν είτε ζατά τήν άποβίβασιν, έ- 
φαρμόζονται «ί διατάξεις τού αρΟ. 1 τού άπό 7 Αύγούστου 
1861 νόμου. Ιό τρίτον τής ποινής αποδίδεται είς έκεϊνον, 
οστις ά··εκαλυψε τό λαθρεμπόριο·? καί πάσαν άλλην παρά- 
βασιν.

II φορολογία έν Επτανήσω διατηρήται ώςήτο τώ 1866· 
έπιβάλλεται δε δασμός είσπραττόμενο; εις τά τελωνεία ζατά 
τήν έξαγωγήν καί τήν διά θαλασσής μετ. άν ά) έπί τοΰ 
σάπωνος πρός 6 λεπ. κατ’ όκάν ζαί 6) έπί τής ελαιώδους 
ύλης, ήτις παραγεται δι’ άτμομηχανών άπό άχρηστους ε
λαιοπυρήνας, πρός 12 λεκ. κατ’όκάν.

Οσον άφορά τά Λακωνικά προϊόντα, ό έγγειος φόρος 
έπί των προϊόντων τώ» επαρχιών Οίτύλου ζαί Γυθείου προσ- 
διωρισΟησαν υπό τοΰ νομού ώς έξής· σ) έπί τών δημητρια
κών καρπώ» 8 τοϊς 0)q χατά τήν άγοραίαν τιμήν, 6) έπί 
του ελαίου 12 λεπ. τήν όκάν ζαί γ' έπί τών λοιπών προϊ
όντων, συμπεριλαμβανομένου ζαί τού γλεύκους (μούστου) 
ή οίνου 10 τοις 0)·) εις χρήματα κατά τήν άγοραίαν τιμήν.

Έν γένει χοΟ’ ολον τό Κράτος έξηρέΟησαν μέν τής έγ
γειου φορολογίας ζαί τού δικαιώματος τής έπικαρπίας αί άμ
πελοι μέχρις ου συμπληρώσωσι τό πέμπτο·» έτος τής ηλι
κίας αύτών καί αι μο.οετώ; ένοιχιαξόμε-ναι έΟνικαί ζαί αί τών 
διαλελυμένων μοναστηρίων ζαί έπισζοπών περιελΟούσαι είς 
τό δημόσιον άμπελοι, άπηλάγησαν δε παντός δημοσίου φό
ρου τά εςής προϊόντα· 1) τά εξαγόμενα τοΰ Κράτους συ- 

βχευασμένα κίτρα δι’άλμης ή ζαχχάρεως, 2) αί βρώσιμοι έ- 
λαϊαι, όταν αύται δέν μεταφέρωνται διά ξηράς ή θαλάσσης 
χατά τό ΛΔ' ψήφισμα τής Β' έν Άθήναις Εθνικής Συνελεύ- 
πεως, 3) τά άχυρα, ·ί) οί λαχανόκηποι τών γεωργών μέχρι 
ένός στρέμματος, όπου ζαί άν ζεΐνται, έπιλογή τών γεωργών, 
μή ύπαγομένων είς τήν έξαίρεσιν ταύτην τών περιβολίων, 
5) τά σποράδην όπωροφόρα δένδρα τα έντός τοΰ άνωτέρω 
ςρέμματος εί; τάς αύλας, τούς ιδιοκτήτους αγρούς και τάς 
ιδιοκτήτους ή έΟ ιζοϊδιοζτήτους αμπέλους ή ςαφιδαμπέλους 
εύρισκόμενα, I ) τά άσταχολόγια άνά δύο μόνον κοιλά δι’ 
έκαστον άσταχολόγον, 7) οίσπόροι τοΰ λιναριού, ζαναβίου 
ριζαρίου, τριφυλλιού, κρομύου χαί σαοωμάτων, 8) τά φύλ
λα τών ιδιοκτήτων συκαμινομωρεών χαί Γ) ή ροβη, ό βίκος 
ζαί τά άγρίολάΟουρα, όταν όεν αλωνίζονται.

2) Ό δέ νόμος ΦΜΘ' τής 18 Νοεμβρίου 1375 έκύρωσε 
τό άπό 30 ’Απριλίου 187ο διάταγμα, τό όποιον έζήρυξευ έν 
ΐσχύϊ διά τό έτος 1875 τόν προεκτεΟέντα περί φορολογία; 
τώ» προϊόντων τής γής νόμον τής 23 Μαρτίου 187 ι, είσαγα- 
γόν έπί ταύτης τάς επόμενός τροποποιήσεις- ά) έκ τώ » εις τά 
τελωνεία είσπραττομένων, χατά τήν έξαγωγήν φόρος επι 
τοΰ βάμβακος ζατά ζαντάριο» έπί μέν τού καθαροΰ δρ. 8, 
έπί δέ τού άκαΟαρίστου δρ. 2· κατά τήν έξαγωγήν καί τήν 
διά θαλάσσης μεταφοράν κιζίδια έφ’ έκάστης όκάς λεπ. 10, 
οίνος Θήρας, Θηρασίας, Λίγίνης, Κέας, Κύθνου, Μυζόνου, 
Σερίφου, Πάρου, ’Αντιπάρου, Σκοπέλου χαιτών δήμων Πύ
λου καί Μεθώνης τής έπαρχίας Πυλίας έφ’ έκάστης βαρέ
λας (18 όκ.) δρ. 1,10· μούστος τών ανωτέρω μερών έφ’ έ
κάστη; βαρέλας CO λεπτά· χρόμυα, κοκκάρια ζαί σκόρδα 1 
λεπ. τήν οκά·.· γεώμηλα 2 λεπ.τήν όκάν. β') Επί τοΰ σάπω
νος τής Επτάνησου δασμός είσποαττόμενος εις τά τελωνεία 
ζατά τήν έξαγωγήν ζαί τήν διά θαλάσσης μεταφοράν .» 
λεπ. έφ’ έκάστης οκάς.

"Οσον άφορα το δικαίωμα έπικαρπίας επί τών εθνικοί- 
διοχτήτων συκοδένδρων τών επαρχιών Καλαμών, Μεσσή
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νης, Επιδαύρου Α’μηρας ζαί Πυλίας 10 τοΐς Ο'θ διατίθεται 
ct ένοικιάσεως, βεβαιοΰται δέ χαί εΐσπράττεται είς είδος κατά 
το αρΓρον 28 τοΰ ΣΟΖ' παγίου νόμου τοΰ 1853, τά δέ τυ
χόν χαΟυστερήματα τών φορολογουμένων είσπράττονται εϊς 
χρήματα έπί τή τρεχούση τιμή, άμα τώ πέρατι τής συγκο
μιδής τοΰ προϊόντος, προσδίοριζομένη δ'.ά πρωτοκόλλου ύτό 
τής Διοικητικής Άρχής, τοΰ Οικονομικού Έφορου χαί διά 
τοΰ οικείου Δημάρχου χαί, τούτου κωλυόμενου χαϊ μή έμφα- 
νιζομένου, ύπό τοΰ Δημάρχου τής πρωτευούσης τής Έπαρ
χίας. Ιό δικαίωμα τοϋτο τής έπιχαρπίας ύπόκειται εϊς έγ
γειον φόρον.

Τέλος ό προχείμενος νόμος άπαλάσσει τής πληρωμής 
°ιχαιώματος έπιναρπίας ο) τούς προσχτήσαντας μή πεφυ- 
τευμένας εθνικός ή εκκλησιαστικός γαίας, οι’άς τό παρα
χωρητήριου παρεδόΟη αύτοΐς πρό τής 1 Απριλίου 1875, β') 
έκ τών άποχτησάντων τό δικαίωμα τούτο δυνάμει τοΰ άρθ. 
4 τοΰ νόμου ΥΙΙΓ’τοΰ 1873 περί διανομής τής εθνικής ζαί 
εκκλησιαστικής γής καί δυνάμει τού άρθ. 7 τοΰ νόμου ΪΠ V 
τοΰ 1873 περί διανομής τών έΟνιζοϊδιοζτήτων φυτειών τούς 
χαταβαλόντας τήν έτησίχν δόσιν, διά μέν τάς γαίας πρό 
τής 1 Άπριλίου 1873, διά δέ τάς φυτείας πρό τής 15 Ιου
νίου 1873.

3) Ο δε νόμος ΦΞΣ 1 τής 2 ί Δεκεμβρίου 1875 έξέτειυ 
τήν ισχύν τού ηγουμένου νόμου ΦΜΘ' χαί διά τό έτος 187G, 
όρίσας ΐί>·.αιτέρως ότι οί έν τοΐς άμπέλοις τών νήσων Θήρας 
σπειρόμενοι δημητριαχοί καρποί χαί τά όσπρια δέν ύτάγον- 
ται εις φορολογίαν ζαί οτι ό έγγειος φόρος έπί τών αμπέ
λων τών δήμων Πύλου χαϊ Μεθώνης βεβαιούτα: έπϊ τή βά
σει τών ζατά τό 1874 ισχυόντων φορολογικών στοιχείων.

4) Ό δε νόμο; Φ1ΙΕ'τής 21 Δεκεμβρίου 1876 έξέτεινε 
τήν ισχύν τοΰ ηγουμένου νόμου ΦΞΣ Γ καί διά τό έτος 1877, 
ιδιαιτέρως όρίσας τόν φόρον τών ζρομμύων είς 25 λεπτά 
κατά χαντάριον, ότι αί γαϊαι έν αίς καλλιεργείται ή ινδική 
χάναβις (χασί;) δεν ύπόκειται εις φορολογίαν καί ότι αί κατά 

τόν νομόν Άττιζοβοιωτίας σταφιδάμπελοι αί παράγουσα·, 
λευκήν σταφίδα (σουλτανίναν) φορολογούνται ώ; περιβόλια.

5) Ό δε νόμος ΧΝΘ'τής 24 Δεκεμβρίου 1877 έςέτεινε 
την ισχύν τοΰ ηγουμένου νόμου Φ1ΙΕ' καί διά τό έτος 
1878, όρίσας ιδιαιτέρως ότι δεν ύποβάλλεται είς φόρον τό 
πρινοκόζιον, τό ριζάριον, τά λεμόνια, πορτοκάλια, μαντα
ρίνια, κίτρα, ζαί ό ζωμός τών λεμονιών, ό βάμβαξ, τά ζρόμ- 
μυα, κοκκάρια, σκόροδα, γεώμηλα, ζαί τά όσπρια παν
τός είδτυς.

6) Ό δέ νόμος ΨΙΠ' τής 30 Νοεμβρίου 1878 έξέτεινε 
τήν ισχύν τοΰ ηγουμένου νόμου ΝΝ ) καί οιά τό έτος 1879, 
όρίσας ιδιαιτέρως ότι τά καπνά καί τά σσρώματα τώυ επαρ
χιών Ναυπλίας καί Άργους φορολογούνται αδιακρίτως, Οε- 
ωρουμένων τών δύο τούτων επαρχιών ώς μιας, ότι ή συλ
λογή τοΰ έξ εθνικών βαλανοζικιδοδένδρων καρπού άρ- 
χεται άπό 10 Αύγούστου χαϊ ότι οστις τών συλλεκτών 
παραβή τήν διάταξιν ταύτην τιμωρείται διά χρηματικής 
ποινής δρ, 100—300, της όποιας τό ήμισυ άνήχει εϊς τόν 
χαταμηνυτήν, τοΰ ζατά τήν παράβασιν συλλεχΟέντος καρ
πού κατασχόμενου ζαί εκποιούμενου ζατά τάς οιατάςεις 
τοΰ περί δασών νόμου, πρός όφελος τού δημοσίου.

7) Ό δε νόμος ίΙΚΔ' τής 24 Άπριλίου 1880 έξέτεινε 
τήν ισχύν τοΰ ηγουμένου νόμου ΊΊΙΤ ζαί διά τό έτος 1880, 
καταργήσας τόν έγγειον φόρον έπί τών καστανών και κα
ρυδιών, καί όρίσας τόν έγγειον φόρον τής σταφίδος δι’ εκα- 
στην χιλιάδα ένετιζών λιτρών εϊς δρ. 1 5, έζτός ζαΟ οσον 
αφορά τάς έπαρχίας Καλαμών, Μεσσήνης, Πυλίας, Ολυμ
πίας ζαί Ηλείας, διά τάς όποιας ώρίσθη ό φόρος είς δρ. 13, 
όσάκις ή φόρτωσις γίνεται έν τινι λιμένι τής παραγούσης 
έπαρχίας διά τήν αλλοδαπήν, εξαιρούμενης τής ’Ολυμπίας 
είς ήν επετράπη νά έξάγη ζαί διά Κατακώλου.

Κατά τόν νόμον τοΰτον αί διατάξεις τοΰ άπό 23 Μαρ
τίου 1874 νόμου περϊ σταφυλών ζαί τοΰ άπο 18 Νοεμβρίου 
1875 νόμου περί οίνων ζαί γλεύζους τών νήσων Θήρας. 

ΕΤΟΣ 9 — ΦΪΑ. 99 —ΜΑΙΟΣ 1831 9 
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θηρασίας, Αίγίνης, Κέας, Κύθνου, Μυζώνου, Σερίφου, Πά
ρου, Αντιπάρου ζαι Σκοπέλου εφαρμόζονται καί έπϊ τών οί
νων, γλεύζους καί σταφυλών τών δήμων Μεγάρων καί Σχ- 
λαμΐνος τής ’Επαρχίας Μεγαρίδος. Τά προϊόντα δέ ταΰτα 
φορολογούνται κατά τε τήν έξαγωγήν ζαί τήν μεταφοράν 
διά ξηρας καί διά θαλάσσης. Ό φόρος τών οιά ξηρας με- 
ταφερομενων οίνων, γλεύζους καί σταφυλών τών άνωτέρω 
δήμων θελει βεβαιοΰσθαι ζατά τό άρθρ. 8 τού άπό 23 Μαρ
τίου 1874- νόμου περί βεβαιώσεως τοΰ φόρου τών διά ξη- 
ράς μεταφερομένων καπνών ζαί σαρωμ -ων. Αί περί δηλώ
σεως διατάξεις τού παγίου ΣΟΖ' νόμου εφαρμόζονται έπί 
τών έΟνικοϊδιοκτήτων ζαί έζζλησιαστιζών αμπέλων τών εί- 
ρημένων δήμων, ώς πρός τό δικαίωμα τής έπικαρπίας.

Όσον αφορά τήν ρητίνην καί τήν χατράμην, ορίζεται 
φόρος έγγειος 10 0)q, δικαίωμα δέ έπιζαρπίας έπί τής έξ 
εθνικών δασών παραγομένης ρητίνης 15 0)q. Ό έπί τών 
δασικών τούτων προϊόντων έγγειος φόρος ζαί τό δικαίωμα 
τής έπιζαρπίας βεβαιοΰται διά ζυγίσεως ζατ’ όχάδας έν ταΐς 
κατά τά χωρία, ή τούς έν τή φορολογική κατά Δήμον ή ’Ε
παρχίαν περιφέρεια λιμένας, άποθήζαις, ή, προκειμένου περί 
προϊόντος μεταφερομένου άμέσως έκ τοΰ δάσους είς άλλην 
φορολογικήν περιφέρειαν, έν τοΐς κατά τό δάσος λάκκοις 
πρό τής μεταφοράς· αποδίδονται δέ είς χρήματα έπί τή βά
σει τής ώς έπεται κατ’ Έπαρχίας καί Δήμους προσδιορισ
μένης τιμής;

’Επαρχία Αττικής· καθ’ άπαντας τούς δήμους 33 
λεπτά. Επαρχ. Μεγαρίδος· δήμος Μεγάρων, Έλευσΐ- 
νος ζαί Σαλαμΐνος 31 λεπ. Είδυλλίας καί Ερυθρών 23 λ. 
Αίγίνης 32 λ. ’Αγκιστριού 39. Έπαρχία Θη βών δήμος 
ΙΙλαταιών ζαί Τανάγρας 32. λ. Έπαρχ. Χαλκίδος· δή
μος Χαλκιδέων καί Αηλαντι ον 28 λ. Αιγαίων, ΚηρινΟίων 
καί λοιποί 26 λ. Έπαρχ. Ξηροχωρίου*  δήμος Ίστι- 
αίω·.· καί Αίδηψίων 31 λ. Έπαρχ. Α ο κ ρ ΐ ο ο ς· δήμος Δα- 
ονησίων ζαί Αερύμνης 29 λ. Έπαρχ. Σκοπέλου· καθ’ 

άπαντας τούς δήμους 25 λ. Έπαρχ. Κ ο ρ ι ν 0 ί α ς· δήμος 
ΚορίνΟου, Τρικάλων, Εύρωστίνης, Σιζυώνος, Πελλήνης 
ζαί Σολυγίάς 32 λ. Ι!εραχώρας29 λ. Κλεωνών 33 λ. Έπ. 
Α ί γ ι α λ ε ί α ς- καθ’ άπαντας τούς δήμ ους 46 λ. Έπαρχ. 
Π α τ ρ ώ ν δήμος Έρρινεών 4 2 λ. Έπαρχ. ’Π λεία ς· καθ’ 
άπαντας τούς δήμους 33 λ. Έπαρχ. Ό λ υ μ π ί α ς· καθ’ ά
παντας τούς δήμους 3ί·λ. Έπαρχ. Α α κε δ α ί μ ο ν ο ς’ 
δήμος Οίνοΰντος ζαί θεραπνών 42 λ. Έπαρχ. Κ α λ α β ρ ύ- 
τ ων καθ’ άπαντας τούς δήμους 51 λ. Έπαρχίας Σπε
τσών κλπ. Τ ρ ο ι ζ η ν ί α ς ζλπ. καθ’ άπαντας τούς δή
μους 38 λ.

Συγχρόνως ό νόμος ώρισεν, ότι έκαστος τών συλλεκτών 
ρητίνης καί κατράμης, ών ό φόρος δέν έβεβαιώθη, οφείλει 
πρό τής έκ τοϋ τόπου τής βεβαιώσεως έξαγωγής ή μετα
φοράς τών προϊόντων τούτων, νά είδοποιή έφ" διπλού χάρ
του είτε διά τής δασονομικής είτε διά τής δημοτικής ’Αρ
χής, είτε οι’ οίουδήποτε άλλου επισήμου τρόπου τόν ένοι- 
κΐαστήν, ϊνα παρευρίσζηται είς τήν ζύγισιν, ζαί άν ούτος ή 
ό έπιστάτης αύτού οέν παρευρεΟή τήν έπιοΰσαν τής είδοποι- 
ήσεως ημέραν, ζυγίζει μόνος αυτό έπί παρουσία τοϋ δημάρ
χου ή τοΰ δημαρχικού παρέδρου ή ένός δασονομικοϋ ύπαλ
λήλου, συντάσσομένου περί τής ζυγίσεως πρωτοκόλλου, 
δπερ έπέχει τόπον διπλοτύπου καί τό όποιον κοινοποιεί τω 
ένοικιαστή. Έπί ρητίνης καί κατράμης βεοαιωτέων έν θέσει 
άπεχούση πλέον τών 5 ώρών τοϋ τόπου ένθα διαμένει ό ε
νοικιαστής ή ό αντιπρόσωπος αύτού, ή είδοποίησις γίνεται 
τρεϊς τουλάχιστον ημέρας πρό τής μεταφοράς.

Καί οσον δέ άφορα τά γρασίδια, τριφύλια καί τάς αμ
πέλους ό ύπ’ δψιν νόμος παρέτεινε τήν κατά τό άρθρ. 36 
τοϋ άπό 7 ’Απριλίου 1855 ΣΟΖ' νόμου προς διάλυσιν αύ
τών προθεσμίαν, διά μέν τά δύο πρώτα μ-έχρι τέλους ’Απρι
λίου, διά δέ τάς αμπέλους μέχρι τής 30 ’Ιουνίου.

8) Ό οέ νόμος 1ΙΕ’ τής 7 Φεβρουάριου 1881 ϊςέτεινε 
τήν ίσχύν τοϋ ηγουμένου νόμου ΩΚΔ’ και διά τό έτος 188 I, 



132 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΪΟΝ. 133

όρίσας ιδιαιτέρως ά) ότι ό σταφιδόκαρπος, ό υποβαλλόμενος 
εις έγγειον φόρον δρ. 13 ζατά χιλιάδα ένετικών λιτρών, 
άπαλάσσεται τής πληρωμής ανώτερου φόρου, ότα',διά θα
λάσσης μεταφερόμενος, εξάγεται δια λιμένων έτέρας έπαρ
χίας έπι τή βάσει τών έκδοΟέντων έγγυολυτηρίων, άφεΟέν- 
τος τοϋ κανονισμού τών λεπτομερειών είς τήν εκτελεστικήν 
εξουσίαν ζαί β) ότι ό σταφιδόκαρπος τής Λαχεδαίμονος υ
πάγεται είς τήν κατηγορίαν τών φορολογουμένων άντί 13 
ορ. χατά χιλιάδα ένετικών λιτρών.

Ούτως έχει ή ιστορική ζατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν 
άνάπτυξις τής φορολογίας τών προϊόντων τής γής. "Ισως 
ίνα ή πλήρης ή έκΟεσις, έπρεπε νά περιληφΟώσι ζαί τά 
κατά τήν φορολογίαν τών με.'.ισίων, ήτις χατηργήΟη, ζαί τά 
κατά τήν φορολογίαν τών βοσκών, τών ζώων καί τών οι
κοδομών. Καί αί τρεις τελευταίαι πηγαί έχουσι τοιαύτην 
σχέσιν πρός τό έδαφος, ώστε έξ άπαντος τά προϊόντα αύτών 
μετέχουσι τοϋ χαρακτήρας τής εγγείου φορολογίας. Άλλά 
περί τών θεμάτων τούτων ές άλλοτε είοιζώς πραγματευ- 
τεον. Ό,τι ούναται ύπό γενικήν έποψιν νά χρησιμ.εύση άπό 
τοϋδε είναι τό έν τω προϋπολογισμέ φαινόμενον, καθ’ ό ή 
μέν έγγειος φορολογία, ή οιά τής συνεχείας τών άνωτέρω 
νόμων έξετασΘεΐσα, υπολογίζεται είσάγουσα έν τώ οημοσίω 
τής έπικρατείας Οησαυρώ δρ. 6,011,000» ή δέ έτέρα φορο
λογία ή άπό τών προμνησΟεισών τριών πηγών λογίζεται 
περιεχουσα 3,0G0,090 δρ. Πολλήν βεβαίως έχει έπί τοϋ προ
κειμένου έπιρροήν ή ανάμιξες τοϋ κεφαλαίου· δεν είναι όμως 
άνάγκη νά σημειωθή ιδιαιτέρως, ότι καθ’ όλους τούς κλά
δους τής φορολογούμενης παραγωγής τό κεφάλαιον είναι 
ώς ή ζύμη ή τόν άρτον τελειοϋσα.

Α. Γ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΪΟΝ.

Ό ζατά τήν 31 Μαρτίου ισολογισμός τής ’Εθνικής 
Τραπέζης έν συγκρίσει πρός τόν τοϋ προηγουμένου μηνός 
συνοψίζεται ώ; έξης.

.·/. Έπργητιχορ 
Μεταλλικόν καϊ συναλλάγματα έπϊ

28 Φιβρουαρ. 3 1 ιΐ/αρπ'ου

τοϋ έξωτερικοϋ................................ 1S,470,598 15,104,568
Γραμμάτια Ίονικής Τραπέζτ,ς.......... 105,810 100,436
Δάνειον πρός την Κυβέρνησιν έπ’ ά-

ναγκαστική κυκλοφορία1................. 45.971,974 43,119,733
Χρεώγραφα Κυβερνήσεως................... 16,204,994 25,918,050
Προεξοφλήσει;................... . .................. 29,144,204 30,602,315
’Ανοικτοί λίτμοί, ίάνεια έπί ύποΟνί-

44,615,053 47,782,20 4
Διάφορα.................................................. 3,351,018 2,898,753

Όλον......................................... 160,863,681 165,526,059
Β'. Παθητιχίτ

Κυκλοφορία τραπεζ. γραμματίων··· 71,31S,852 75,575,830
Καταθέτεις έντοκοι καί άτοκοι........ 57,601,101 57,597,195
ΠαρακαταΟήκαι................................... 93,034 S9,275

208,325 318,662
Διάφορα................................................ 1,012,319 1,315,097
Κεφάλαιον τακτικόν κα1. άποΟεματ. 30.630,000 30,630,000

■Όλον....................................... 160,S63,681 165,526,059
Έντός τοϋ μηνός Μαρτίου ϊύξησεν ή κυκλοφορία τών 

τραπεζικών γραμματίων κατά δραχ. 4,256,978, τό δέ με
ταλλικόν καί τά έπί τοϋ έξωτερικοϋ συναλλάγματα ήλατ- 
τώθησαν κατά δραχ. 3,366,030, έχορηγήΟησαν είς τήν 
Κυβέρνησιν άπέναντι τοϋ δανείου τών 120 έκατομ. οραχ. 
6,720,000, τό δέ χρέος τής Κυβερνήσεως έπ’ άναγκαστική 
τών τραπεζικών γραμματίων κυκλοφορία έμειώΟη κατά δρ.
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2,852,241· αί προεξοφλήσει; η-υξησπν κατά δραχ. 1,458, 
111, χαί έχορηγήθησαν δημοτικά δάνεια έκ δραχ. 3,820, 
(>·>1· έν γένει δέ τό ενεργητικόν καί παθητικόν τής Έθνι- 
κή; Τραπέζης ηυξχσεκατά δραχ. 3,662,378, άναβιβασθέν 
είς δραχ. 165,526,059 (a).

Έντός τοϋ μηνάς Μαρτίου ή Έ'/ν. Τράπεζα διέθεσε το- 
κοφόρως κεφάλαιά της, ιδίως εις τήν χορηγίαν τη; απέ
ναντι τού οανείου τή; Κυβερνήσεως τών 120 εκατομμυρίων 
προκαταβολής, εί; δημοτικά δάνεια καί εί; προεξοφλήσεις 
δραχ. 11,998,762, άπέσυρε δέ τοιαϋτα έξ ανοικτών λ]τμών 
κλπ. δραχ. 660,444, καί έγένοντο παρ’ αύτή καταθέσεις 
έπί τοκω έκ δραχ. 723,899· έπομένως ή ύπ-ρ αύτή; δια
φορά ανέρχεται είς δραχ. 10,614,419, μετά δέ τοΰ ύεερ- 
βάλλοντας τών άπό πρώτη; ’Ιανουάριου μέχρι τέλους Φε
βρουάριου έ. έ. διαθέσεων έκ δραχ. 1,699,468, εί; δραχ. 12, 
313,837. Καί μ’ όλα ταΰτα, ώ; πρός τήν έπί το'κω κυκλο
φορίαν τών κεφαλαίων της, ή Τράπεζα δέν έφθασεν είσέτι 
εις δ εύρίσχετο σημεΐον πρό τοΰ ’Απριλίου τοΰ 1880, δπως 
καταφαίνεται έκ τής επομένης παραθέσεως;

(α) Έν τώ ενεργητικά» ηΰ'ησκν, προεξοφλήσεις 1,458,111 — 
προκαταβολή δανείου 120 έκατομμυρίων 6,720,000 — δημοτικά δά
νεια S,820,6 51—διάφορα 167.239, έν όλω δραχ. 12,166,001’ 
εμειώθησαν δε, μεταλλικόν καϊ συναλλάγματα έπι τυΰ έξωτερικοϋ 
3,366,030— δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’ άναγκαστική κυκλο
φορία 2,852,24 I—γραμμάτια Ίονιχής Τραπέζης 5,404—ανοικτοί 
λΐψίΐ και δάνεια τοκοφόρα 660,444—διάφορα 619,504 έν ολω 
^?’Ζ· 7,503,623' καϊ έπομένως διαφορά αύξήσεως δρ. 4,662,37S.

Έν δέ τώ παθητικοί ηϋξησαν, κυκλοφορία τραπεζικών γραμμα
τίων 4.256,978—καταθέσεις επ’, τόκω 718,80S—διάφορα 467, 
335, έν δλεμ δρ. 5,443,121' εμειώθησαν δέ, καταθέσεις άνευ τόκου 
727,803 και διάφορα 52,938, έν δλω δρ. 780,743’ καί επομένως 
διαφορά αύξήσεως, όπως και έν τώ ενεργητικό) κατά δρα/μάς 
4,662.378.

Προεξοφλήσεις................................. 36,063,21 ι

31 Μαρτίου

1880

Δάνεια έπϊ ΰποΟήκτι.. · · · ■

•13.223,116

.26,532,841

* γρεωλυτικά................... . 648,083

• έπϊ ένεχύοω................ . 518,430

• προς τήν Έλλην Κυ -
βίρνησιν Ιδιαίτερον· • 1,972,320

δμολογ. δαν. Κυβερνήσεως · · 12,357,007

91,315,004
Άφαιρουμένων τών εντόκων 
καταθέσεων καϊ τών τοϋ 
Ταμιευτηρίου κατά τάς 
δύο ταύτας έποχάς............ 37,053,717
Τά πέραν τών έν-.όκων 
καταθέσεων διατεθέντα

31 Μαρτίου Αιαφοραϊ έπι πλέον

1881 ή έλαττον

30,602.315 —5,460,902

10.885,321 —2.337,795

31,645,385 -1 5,112,544

451,119 —196.964

979,728 4 461,298

1,996,520 +24,210

27.742,181 —15.385,174

104.302,569 -12,987,565

53,315,218 + 16.2CI ,47!

Χεφάλ. περιορίζονται είς 54,261,257, 50,987·2">1 3,273,906
καϊ έπομένως προκύπτει διαφορά έπϊ έλαττον κατά .ήν 31 Μαρ.ίου 

1SSI έκ δραχ. 3,273,906, ήτις κατά τούς προηγούμενους μήνας 
όπερέβαινε τά 14 εκατομμύρια. Έ; έτέρου όμως ή Τραπεζα καρ .οϋ 

ται τής διαφοράς μεταξύ τοϋ πληρωνομένου διά τάς έντοκους κατα
θέσει; καϊ τοϋ είσπραττομένου κατά τήν διάθεσιν αυτών τόκου έπι 
δραχ. 16,261,471, καθ’όσας ηϋξησαν αί έντοκοι καταθέσεις. Έπειδή 

ή έν τή άνωτέρω παραθέσει παρατηρουμένη έλάττωσις τών προεςο- 
φλήσεων έκ δραχ. 5,460.902 προέρχεται καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν έκ 

τής έξοφλήσεως εντόκων γραμματίων τοϋ δημοσίου, έκπιπτομένων 
δ,ά τόν λόγον τοϋτον δραχ. 5,000,000 έκ τών είς δημόσια χρέη 
διατεθέντων κεφαλαίων έκ δραχ. 15,385,174, τό είς δάνειον διατε- 
θένέκ δραχ. 12,987,565 ποσόν δύναται νά διακριθή είς αγοράν 
χρεωγράφων τής Κυβερνήσεως δραχ. 10,3S5,174 και είς δάνεια πρός 

τό κοινόν δραχ. 2,602,791. _ „ .
Εί; τούς άνωτέρω υπολογισμούς δεν συμπεριέ-αμυανον- 

ται τά προστεθέντα εις τήν κυκλοφορίαν τραπεζικά γραμ
μάτια χαί τό έξαχθέν μεταλλικόν έξ ένός, έξ 'ετέρου δε τό 
πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’ άναγκαστική τών τραπεζικών 
γραμματίων κυκλοφορία δάνειον, άτινα έχουσιν ώ; εξής:
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Τραπεζικά γραμμάτια 31 Μαρτίου 1880 ορ. 50,783,020

31 s 1831 » 75,575,830 

διαφορά έτι πλέον » 24,792,810

Μεταλλικόν χαϊ Συναλλάγματα έπί εξωτερικού.

31 Μαρτίου 1880 δρ. 19,897,838
31 » 1881 » 15,10i,5C8

διαφορά έπί έλαττον » 4,793,270

Δάνειον πρός την Κυβέρνησιν έπ’ άναγκαστ. κυκλοφορία.

31 Μαρτίου 1880 δρ. 10,672,218
31 » 1881 » 43,219,733

διαφορά έπϊ πλέον » 32,446,515

Ήτοι έτέΟησαν έπί πλέον εις κυκλοφο
ρίαν τραπεζικά γραμμάτια...................... j 24,792,810
καί έςήχΟη μεταλλικόν.........-................. s 4,793,270

ομοΰ » 29,580,080
επειδή δέ τό πρός τήν Κυβέρνησιν δάνειον 
ηυξησε κατά ............................................... „ 32,446,513

έπεται ότι έκ τών γενομένων παρά τή ’Ε
θνική Τραπέζη καταθέσεων διέ9εσεν αϋ
τη είς τό είρημένον δάνειον....................... » 2,860,435

Καί κατά τόν μήνα Μάρτιον έγένετο έκ μέρους τής Έ- 
Ο/ϊκής Τραπέζης προσφορά μεταλλικού καί εξωτερικού συ
ναλλάγματος έκ δραχ. 3,366,030, άτινα ή έπώλησεν αϋτη 
ή έοωκεν είς τήν Κυβέρνησιν άπέναντι τής προκαταβολής 
τών 6,720,000. ’Επειδή δέ έκ τής προκαταβολής ταύτης 
συνεψηφίσΟησαν είς τό έπ’ αναγκαστική κυκλοφορία δάνειον 
πρός τήν Κυβέρνησιν δραχ. 2,852,211, τό είς τήν διάΟε- 
σιν τής Κυβερνήσεως ποσόν έκ τοϋ δανείου τούτου άνήλΟε 
κατά τήν 31 Μαρτίου είς δρ. 31,122,925, ήτοι εις μεταλ-
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λικόν δραχ. 12,490,501 καί είς τραπεζικά γραμμάτια δρ. 
18,932,424. Σημειωτέου δ' ότι κατά τήν 31 Μαρτίου ή Τρά
πεζα δέν ήθελεν έταρκέσει είς τήν ζήτησιν ύπό τής Κυβερ
νήσεως τοϋ εις τήν διάΟεσίν της μεταλλικού, διότι τό με
ταλλικόν τής Τραπέζης περιωρίζετο είς δραχ. 10,286,680-

Μετά τόν έκ τής προκαταβολής τών 6,720,000 συμψηφι
σμόν απέναντι τοΰ χρέους έπ’ αναγκαστική κυκλοφορία ορ· 
2,852,241, ΰτελείφΟησαν τη Κυβερνήσει δραχ. 3,867,579· 
άλλά τό ποσόν τούτο δέν ήδύνατο νά έπαρκέση είς τάς κατά 
τόν Μάρτιον πληρωμάς τών εξόδων καί τών παραγγελιών» 
ώστε έχρησίμευσαν καί άλλα χρήματα έκ τοΰ δανείου τών 
120 έκατομμυρίων, του οποίου ύπολογίζομεν έξαντληΟεΙσαυ 
τήν προκαταβολήν. ’Εάν δε συντόμως δέν οιατεΟή καί τό 
ύπολοιπου τοΰ δανείου τούτου, ή Κυβέρνησις δέν Οά βρα- 
Βύνη νά καταφυγή καί είς τό παρά τή Τραπέζη διαθέσιμον 
ποσόν και νά εξάντληση αυτό.

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.

11ΡΟΪΚΟΛ.ΟΓ1ΣΜΟΣ ΤΟΪ 1824.

Δέν είναι άπό σκοπού είς τήν κατωφέρειαν, έν ή τρέχουσι 
τά δημόσια τής 'Ελλάδος οικονομικά, ή μελέτη τών πρό 
πεντηκονταετίας καί πλέον σχετικώς έν Έλλάδι πρεΟτολο- 
γιζομένων. Άρκεϊ δέ νά φέρη τις είς ιστορικήν προσέγγισιν 
τά κατά τήν έποχήν εκείνην έκτελούμενα γιγαντιαΐα άνα
λόγως τών καιρών εθνικά έργα, πρός τά νϋν διακωμωδού
μενα, ώςε νά σκεφΟή πολλάκις έπί πόσων άλλων ελατηρίων 
παρά τά χρήματα στηρίζεται ό έΟνικός έν τή μεγαλουργία 
προβιβασμός. Βεβαίως τά χρήματα εΐναι τά νεύρα. Άλλά 
κάτι άλλο φέρει είς τόν σκοπόν καί τών νεύρων τήν λει
τουργίαν και τών χρημάτων τήν οικονομίαν.
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'Π έν ‘Ας-ρει ’Εθνική Συνέλευσις διώρισε χασά τήν 4 
Απριλίου 18 23 οωδεκαμελή επιτροπήν άποτελουμένην ύπό 

(> πολιτικών χαι β στρατιωτικών, εις τήν όποιαν κατόπιν 
προσεθηχε και αλλα πρόσωπα, δπως κατάστρωση τόν υπο
θετικόν, λέγει τό ψήφισμα, λογαριασμόν ήτοι τά έξοδα καί 
έσοδα τοϋ έθνους δι’ ολόκληρον τόν ερχόμενον χρόνον, καί 
ύποβάλη αύτον έντός 4 ήμερών εις τήν ’Εθνικήν Συνέλευ- 
σιν. Κατά τήν 11 Απριλίου 18’23 ή άνωτέρω έπιτοοπή ύπέ- 
βάλε τήν έπομένην έκθεσιν :

Α'. Ε Σ Ο Δ Α.
«1) Άπό τήν νήσον τής Κρήτης γρόσια 7,383,620, ή

τοι άπό λάδι βαρ. 30,000 γρ. 1,500,000-δογάνας λάδι βαρ. 
390,000 πρός 3 τοϊς Ο^θ γρ. 450,090 εθνικόν λάδι βαρ. 
100,000 πρός 50 γρ. 5,000,000 δέκατα σίτου καί ζριθής 
κοιλά 30,000 πρός 6 γρ. 180,000- εθνικόν κρασί ζαί δέκατα 
5,70 πρό; 13 γρ. 85,500- χαρούπι δέζατον ζαί δουγάνα γρ. 
3,120- σταφίδα δέζατον καί δουγάνα γρ. 15,000 φρούτα 
εθνικά καί δουγάνα γρ. 50,009- μετάξια γρ.—· μύλους έ- 
Ονιχούςγρ. 50,000 δουγάνας εισερχόμενα γρ. 50,000.

2) Άπό τήν νήσον τής Εύριπου γρ. 446,700, ήτοι άπό 
δέκατου γεννημάτων κοιλ. 20.000 πρός 6 γρ. 120,000 μύ
λων ζκσίμη (1200) γρ. 7,200, λάδι μερίδια καί δέκατα 
γρ. 300,000 άμπέλια έθνιζά γρ. 2,509- δουγάνας 15,000- 
βαμπακίων δέκατα (όκ. 2,000) γρ. 2,000.

3) Από όλας τας έλευθερας νήσου; τοΰ Αιγαίου γρ. 
972,ί'Ό, ή„ι άπο Σάμον γρ. 230,009, Πάτμον 16,000, 
Δεοον Ιό 000, Κάλημνον 16,000, Νίσυρον καί Δήλον 
18 000, Κάρπαθον 38.000, Αστυπάλαιαν 8,000, Άνάφην 
5.000. Α ισργόν 10.000, Σαντορίνην 90,000, Ίον 15,000

ίο.·.υ> ,νδροΜ 7.000, Σύζηνον 6,000, Μήλον 16,000, Κί- 
4.000, Νάξον, 50,000, Παρόν 40,000, ’Αντίπαρον

2,500, Σίφνον 22,000, Σέριφον 9,000, Τήνον 100,000, 
Μήκονον 20,000, Ζέαν 25,000, (-)-ρμία 20,000, Άνδρον 

50,000, Σκόπελον 30,000, Σκύρου 20,000, Σκιάθον 10, 
000, Αίγιναν 20,000, Χειλιδρό-.ια 3,000, Άγγίστρι 400, 
Σχλάυ.ϊνά 1,000. Τρικέρη 6,009, Πάρον 11,000, Κάσσον
4.500, Ικαρίαν 2,000, Σύραν—, ’Ύδραν 12,000, Πέτσαις 
5,000, Ψαρρά 5,000.

4) Άπό τάς έπαρχίας τής Ανατολικής 'Ελλάδος γρ. 
708.200, ήτοι Ά Οή ν α ι- άπό δέκατα σταροζρίθ. κοιλ. 8, 
000, δέκατον εθνικόν 4 χιλ. όμοΰ 12,000, ,πρός 6 γρ. 
72 χιλ εθνικά, μύλους, εργαστήρια καί περιβόλια 40,000. 
δουγάνας 15,000, δεκατιά λαδίου βαρέλ. 15,000, πρός 50 
γρ. 75,000, έθνικόν λάδι βαρέλ. 2,000 γρ. 100,000 όλον 
302, 000.—Θ ή β α ι- άπό άλυζαΐς 8,000, διβάρια 700, 
δέζατον ζαί εθνικόν σταροκρίθη κοιλ. 1,800 γρ. 10,800, 
όλον 19, 500.—Α ε β α δ ί α- άπό δέκατον σταροκρίθη κοιλ. 
3,009 πρός 6 γρ. 18,009, δέκατον καί εθνικόν καλαμπόκι, 
κοιλ. 6,000 πρός 5 γρ. 30.000, δουγάνας 1,500, βαμβάκια 
3,000, δεκατιά λαδιού 4,000, όλον 56,500.— I αλάντι- 
άπό άλυκαϊς 15,000, δουγάναις 1,000, περιβόλια εθνικά 
1,000, δέζ. σταροκρίθη καλαμπ. κοιλ. 4 χιλ. πρός 6 γρ. 
24,000, δέκατον εθνικόν κιλ. 5 χιλ. πρός 6 γρ. 30,000, 
μύλους γενήματα κιλ. 500 προς 6 γρ. 3,000, λάοι όκ. 1,000 
γρ. 1,000, όλον 75,000.—Μ αλ α ν δ ρΐν ο ν άπό δέζα
τον καί εθνικά γενήματα κοιλ· 2,500, γρ. 15,000, λιβάοια
3.500, δουγάνας 500, όλον 19,000.—Α ο ι δ ωρ ί κ ι- άπό 
δέζατον σταροκρίθη καί έθνιζά κοιλ. 4,000 πρός 6 γρ. 24, 
000, λιβάδια 3,500, όλον 27,500.— Σάλωνα- άπό δέ
κατα σταροκρίθη βατζ. 2,000 γρ. 12,000 .0-ιζά βατ,. 200 
γο 1 200 δέκατα λαδιού βαοελ. "50, πρός :»0 γρ. 35,.>00, 
λάδι ’εθνικόν βαρελ. 2,100 γρ. 105,000, λιβάδια 10,000, 
μύλους 1,500, δουγάνας 20,000, άμπέλια εθνικά 2,.>00, 
όλον 188,700. — Μπου δ ο ν ί τζ α Τουρκοχώρι- 
άπό δέκατα καί έθνικ. στάρι κιλ. 2,090, προς 10 γρ.
20 000.

5) Άπό τάς επαρχίας τής Δυτικής ’Ελλάδος γρ. '29, 
500, ήτοι Μ ε σ ο λ ό γ γ ι, Ά ν α τ ο λ ι ζ ό ν και Ν εο χ ώ- 
ρ ι- άπό εισοδήματα και έθνιζά δουγάναις, δάτ^ια, έλαιαις, 
διβάρια, λάδια, κρασία, σταφίδαις καϊ άλλα γρ. 300,000.
Κ ά ρ ε λ η- άπό ζυσιλάδες γρ. 150,000.- ώηρόμερον 
καί Βόνιτσα- άπό δουγάναις καί δάτζιαγρ. 30,000, δε-
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κατίά καί εθνικό·; γέννημα χιλ. 1.800, πρός 5 _ 0,000.
— Ζυγός χαί β λ 0 χ ό ς- άπό λάδι δέχατ. λ. 500 γρ. 
l·500,’ χΡασ1*  ΪΡ· 10,000, όλον 11,500.—Ά πόχορον 
άπό δέζατον ζαί έθνικόν σταροχριθ. ζιλ. 4 δΟΟ γρ. 27,000 
κυσ-λάδες χειμωνιάτικους καϊ καλοκαιρινούς 17,000, δέζα
τον λαδιού 500, κρασιά 500, όλον 45,000.—Κ ρ ά 6 6 α- 
ρ η άπο δέκατου γένημα ζοιλ. 2 χιλ. γρ. 12 χιλ. δέζατον 
μετάςια όκ. 400 πρός 30 γρ. ?2χιλ. κυσιλάδες καλοκαι
ρινοί γρ 5 χιλ. δέκα-, κρασί φορτ. 300, γρ. 5 χιλ. όλου 
3 ί. χιλ.— Β ε ν έ τ ι κ ο ν άπό δέζατον ζαί έθν. γέννημα 
Ζ3'·? · ‘χιλ. γρ. | 2 χιλ. χυσιλάδες χειμων. ζαί χαλοζαιρ. 
8 χιλ. δλον 20 χιλ..— Κ α ρπ ε ν ν ή σ γ άπό δέκατου καί 
έθν. γέννημα ζοιλ. 4.5C0 γρ. 2 7 χ-.λ. ζυσιλάδες χειμων. 
και καλοχαιρ. 10 χιλ. κρασιά ζαί μετάξια 5 χιλ. δλον'42, 
χιλ.— Άγραφα· άπό δέκατα λουτζέζια 500, πρός 5 
γρ. 2,500, δέζατον κρασί φορτία 150 πρός 30 γρ. 4,500 
όλον 7 χιλ.

G) Άπό τάς επαρχίας τής Πελοπόννησου γρ. 2,605, 
800, ήτοι Κ ό ρ ι ν 0 ο ς· άπό όλα τής τά εισοδήματα δέ
κατα καί εθνικά γρ· 1 30 χιλ.— Β ο σ τ ί τ σ α· άπό δέκατα 
σταφί-ος κασαμπά λ. 60 χιλ. δέκατ σταφίδος ΔιαχοπτοΟ 
λ. 13 χιλ. οεζατα 2 μοναστηρίων Σπηλαίου ζαί Ταξιαρ- 
χώ·. λ. 12 χιλ. εθνική 55 χιλ. τό δλον σταφίδος λ. 140 χιλ. 
γρ. 56 χιλ. δουγάναις 12 χιλ. ίλτιζάμ α κασαμπά 32,450, 
δλον γρ. 100,450.— ΙΙάτραι· άπό ελατής τά εισοδή
ματα —ρ. 25 χιλ.— I α σ τ ο ΰ ν η· άπό δέκατα ζαί έΟνικ. 
γρ. 230 χιλ. δουγάνας 40 χιλ. λειοάδια 0 χιλ. διβάρια 
6 χ·-λ. άλυκή 5 χ-.λ. περιβόλια 1 χιλ. μύλους γε’νήμ. βατζ. 
1,200 πρός 6 γρ. 7,200, μύλους μέ παράδες γρ. 3 χιλ. 
όλου γρ. 293.200.—II ύ ρ γο ς· άπό όλα του τά εισοδήματα 
γρ. 75 χιλ---- Ά ρ ζ α δ ί α· άπό όλα της τά εισοδήματα γρ.
80 χιλ.— Μ ι σ τ ρ ά ς· άπό δέκατα ζαί εθνικά 220 χιλ. 
μύλους 7 χιλ. λάδι εθνικόν βαρελ. 1000 πρός 50 γρ. 50 χιλ. 
αμπέλια .-αϊ εργαστήρια εθνικά 15 χιλ. όλον γρ.292 χιλ. 
— Ιρίπολιτσά· άπό δέκατα χαίεθνικά 110 χιλ. μύλους 
εργαστήρια, χαμάμια ζαί αμπέλια 30 χιλ. όλον γρ. 140

—Μ ο ν ε μ β α σ ί α· άπό μαγαζιά, περιβόλια, μύλους 
εθνικούς καί δουγάναις 6 χιλ. δέκατα ζαΐ εθνικά 69 χιλ. 
όλο ; γρ. 75 χ-λ.— Νεόκάστρον άπό όλα των τά εΐ- 

σοδήματα γρ. 1S χιλ.— Κ αλά 6 ρ υ τ α· άπό όλα του τά 
εισοδήματα γρ. 180 χιλ.— Νησί· άπό γεννήματα κοιλά 
825 πρός 5 γρ. 4,960, καλααπάχι δέκατα πινάκια 300, 
ζοιλ. 8,250, πρός 5 γρ. 41.250, δεζατ. μετάξι όκ. 60 πρός 
30 γρ. 1800 δέκατα λάδι βαρ. 30 πρός :>0 γρ. 1,;>00, 
δουγάνας 3 χιλ. κρασιά έΟνιχά 2 χιλ. βαμβάκι και φασό
λια 500, ψάρια ποναμοΰ 500, ίλτι,άρη μπαληάγα καί τ<»ε· 
τζόρι, εξόν τής δεζατιάς τήν όποιαν οίοουν εις Κα/.αμά- 
ταν, 2 χιλ. όλον γρ. 57,500.— Κ αλαμάτ α άπό όλα 
της τά εισοδήματα καί δογάτα γρ. ·>0 χιλ. Κ ά τ ω Ν α- 
χ α ί ε, Κ ρ α ν ή οι· άπό στάρι, σμιγάδι δεζατιά ζοιλ. 4.;0, 
πρός 6 γρ. 2,700, λάδι δέζατ. όζαδ. 400 γρ. 400, βαμ
βάκι δέκατ. όκ 359, γρ. 350, αμπέλια 200, δουγάνα 1,500 
δλον γρ. 5,150. — Κ α σ τ ρ ί, Ο ε ρ μ ι σ ι, Σ τ ά η λ ι α, 
Κ α ρ α ζ ά σ ι· άπό δεκ. σμιγάδι ζοιλ. 675 πρός 6 γρ.4 ,0·>0. 
δέζ. λάδι όκάδ. 650 γρ. 650, βαμβάκι οεζατιά όκ. 300 γρ. 
300, άλιχαις 100 χιλ. δλον γρ. 105 χιλ;— Δ ι δ υ μ ι ό· 
άπό δέζατ. κοιλά 150γο. 900, δέκατ. λάδι όκάό. 180, γρ. 
180, δλον γρ. 1,080.— Φ ο ΰ ρ ν ο ι· άπό δέκατ. σμιγάδια 
χοιλ. 37 1)2, γρ 225, δεκατιά λάδι όκάδ. 100, γρ. 100, 
όλον 325. — Δα μα λα Δεσά άπό δεκ. σμιγάδι χοιλ. 
525 πρός 6 γρ. 3150, Ο ιζ. λάδι όκάδ. 100 γρ. 100 
δέχ. βάμβαζ. όκ. 200 γρ. 200, περιβόλι έθνικόν 150, ό
λον γρ. 3,600.— Σ α μ π ά, Ρ ε ή ζ η καί Μ π λ ε π η· άπό 
σμιγάδι κοιλ. 180, γρ. 1,080, δέζατ. λάδι όκαδ. 200 γρ. 
200, όλον γρ. 1,280.—Ναύπλιο ν, Λίγουριόν 
άπό στάρι, σμιγάδι, κριθάρι, δέκατ. κοιλ. 7>0, προ; 6 γρ.
4,500, δέκατ. λάδι όκαδ. 16 χιλ. γρ. 16 χιλ. όλο·; γρ. 20, 
500.— "Η ρ ι α· άπό σταροχρίθη ζοιλ. 375 γρ. 2,2.»0. - 
Μοναστήρι Λ ύ γ ο ϋ· άπό σταροχρίθη κοιλ. 38, γρ. 
225, λάδι δεζατ. οζ. 100 γρ. 100, όλον γρ. 325.—Ά- 
δ ά μ γ άπό σταροχρίθη δεζατ. ζοιλ. 30, πρός 6 γρ. 180, 
λάδι εθνικόν όζ. 250 γρ. 250, όλον γρ. 430.— Κάντια 
άπό σταροχρίθη εθνικόν κοιλά 45 γρ. 2 70, βαμβάκι δεζατ. 
όκάδ 200 γρ. 2θΟ, όλον γρ. 4 70. — Δ ρ α π α ζ οχ ω^ρ ι 
άπό σταροχρίθη ζοιλ. 75 γρ. 450.— Μοναστήρι s. ε- 
ροκαστέλη· άπό δεκατιά σταροχρίθη ζοιλ. 75 γρ. 4:»0, 
λάδι όκαδ. 50 δεζατ. γρ. 50, έθνικ. λάδι όκαδ. .< · χιλ. 
γρ. 10, χιλ., δουγάνας γρ. 7 χιλ. όλου γρ. 80,500. 
ϊ ο υ ρ ν ΐ ζ ι· άπό σταροχρίθη δεζατ. κοιλ. 725 γρ. 1, 
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350.— Μ π ο ύ γ α· άπό σταροχρίΟη κοιλ. 90 γρ. 540, οψί*  
μιαις κάμπου έθν. χαί δεκατιά 10 χιλ. έθ·». έργαστήρια 
330 γρ. 1 CO χιλ. έθ·». σπήτια 500 γρ. 100 χιλ. διβάριι 
3 χιλ. μύλους άφεντικούς 3 χιλ. όλον γρ. 216,540.— 
Φανάρι· άπό όλα του τά εισοδήματα γρ. 39 χιλ.— Ά ρ- 
γος άπό όλα του τά είσοδή ζ.ατα γρ. 40 χιλ.— Κ α ρύ τ α ι- 
ν α άπό δέκατα σιταροκρίΟη κοιλά 10 χιλ. πρός 6 γρ. 60 
χιλ. όψιμιαΐς χοιλά 12 1’2 χιλ. πρός 5 γρ. 62 χιλ. εθνι
κούς μύλους 150 όλον γρ. 124 χιλ.—Κ ο υ τ σ ο 6 κ-Μ ά
ν η· άπό δλα της τά εισοδήματα γρ. 40 χιλ.—Μ εθών η· 
άπό όλα της τά εισοδήματα γρ. 50 χιλ.—Έ μ π λ ά κ ι κ α· 
άπό όλα του τά εισοδήματα γρ. 50 χιλ.—Α ε ο ντ ά ρ γ άπό 
όλα του τά εισοδήματα γρ. 50 χιλ.—Κ ορών η· άπό δέ
κατα γρ. 41) χιλ., δέκατα λάδι κοϊ έΟνικ. βαρ. 1750 πρός 
50 γρ. 87 1)2 χιλ: μετάξη 1500, μύλους 2 χιλ. δλον 
γρ. 131 χιλ. ■— "Αγιος II έ τ ρ ο ς· άπό όλα του τά 
εισοδήματα γρ. 30 χιλ.— Π ρ α σ τ ό ς· άπό δλα του τά 
εισοδήματα γρ. 9 1)2 χιλ. — Ά ν δ ρ ο ΰ σ α- άπό δέκατον 
γρ. 27 χιλ. κασαμπας γρ. 12 χιλ., λάδι έθν. καί δέκατον 
βαρ. 50 πρός 50 γρ. 150 χιλ., σύκα 2 χιλ., μύλους 1000 
δλον γρ. 33,700 — Μάνη· άπό λάδι, δέκατον βαρ 490 
πρός 50 γρ. 20 χιλ., δέκατον 200 χιλ. βελανίδι πρός 60 
γρ. 12 χιλ., δέκατον μεταξιού όκαδ. 10, γρ. 300 δουγάνα 
λαδιού, βελανιδιού κλπ., ΜαραΟωνήσι, Τσίμοβα, Αλμυρό, 
Σκαρδαμούλα καί Κυτριαϊς γρ. 15 χιλ. δλον γρ. 47,300.

Β'. ΕΞΟΔΑ.
α'.) "Εξοδα ενός καραβιού 16 κανονιών δι’ένα μήνα 

Κανονιέριοες διά 16 κανόνια άνθρωποι 64, διά άρματα ψι
λά 15, διά μανουβράρισμα τών πανίων 20, διά τιμονιέριδες 
4, διά jov τσεπχανέ καί λοιπήν ύπηρεσίαν 5, όλων 108 
πρός γρ. 50, γρ. 5100.—Ψωμί διά ναύτας 108 άνά δραμ. 
300 τοΰ καΟενός τήν ημέραν, κάμνουν καντάρια 55 πρός 
600 τό καντ. γρ. 2,200----Εις κρασί 300 δράμ.τοϋ καΟενός
τήν ήμερα·», κάμνουν τόν μήνα βαρ. 50 πρός γρ. 16 τήν 
βαρ. γρ. 800.—Είς ρακή όκ. 120 πρός γρ. 2 τήν όκά γρ. 
240.—Είς λάδι όκ.80 πρός 2 τήν όκ. γρ. 160.—Εις κρέας 
όκ.800 πρός γρ. 1 τήν όκ. γρ. 800.—Είς ρύζι όκ.200πρός 
παράδες 30 γρ. 150.—Εις τυρί όκ. 390 πρές παράδ. 6. Ογρ. 

575.—Εις ελαίας όκ. 300 πρός παράδ. 21 γρ. ISO.—Είς 
όσπρια όκ. 210 πρός παράδ. 20 γρ. 120.—Είς κρομμύδια 
όκ. 500 πρός 10 παράδ. γρ. 125.— Εις ξύδι όκ. 200 πρός 
παράδ. 12 γρ. 60—Εις ξύλα τής φωτιάς γρ. 70.— Δύο ή
μεροδούλια 40 άνθρώπων διά ξεσαβούρωμα καραβιού ήμερο
δούλια 80,δύο ήμεροδούλια άπό 30 άνθρώπους τήν ημέραν 
ήμεροδούλια 69,—διά παλάμισι τού καραβιού 2 ^μεροδούλια 
30 άνθρώπων ήμεροδούλια 60, όλον 200 πρός 3 γρ. 600.— 
Άλειμα 150 όκ πρός 3 γρ. 450.—Σαβούρα 50 καΐκια πρός 
γρ. 10 τό καΐκι 509.—Είς τροφήν τών 200 οουλευτών εις 
παλάμισιν, σαβούρωμα καί ξεσαβούρωμα γρ. 300.—Είς 
λιανικά έξοδα γρ. 409.—'Όλον γρ. 13,130. Ταύτα εις εκ
στρατείαν 'ενός μη'ός, έκτος τών γουμένων, πανίων, λιανι
κών άρινίυν καί πολλών άλλων άναγκαίων πραγμάτων.

β) Σημείωσις τών στρατευμάτων, άναγκαίων δια τάς 
πολιορκίας τών φρουρίων διά τό εσωτερικόν είς όλην τήν 
επικράτειαν τής Ελλάδος, διά τε τήν φύλαξιν τών φρου
ρίων καί διά τήν κατά τών έχΟρών εκστρατείαν.— Εις τήν 
πολιορκίαν Κορώνης στρατιώται 300, Μεθώνης καί Νεοκά- 
σρτου 500, Πάτρας 2 χιλ. Κόρινθου 500, Κρήτης 15 χιλ. 
δλον 18,300. Διά τό εσωτερικόν είς τήν Πελοπόννησον καί 
Διοίκησιν 2 χιλ. είς τό Ναύπλιο·» 700, είς τήν Μονεμβα- 
σίαν 50, είς ολας τάς νήσους τού Αιγαίου πελάγους 1000 
εις τό φρούριον τής ’Αθήνας 500, εις τήν ’Ανατολικήν 'Ελ
λάδα 200, είς τήν Δυτικήν Ελλάδα 600, είς τήν νήσον 
τών Ψαρρών 1000, όλον 6,050.—Διά τήν εκστρατείαν είς 
τά Δερβάνια Πελοποννήσου 500, είς Εΰριπον 2 χιλ. είς Κ ά
ρυστον 1000( είς Ναύπακτον 1Ο00, είς Ανατολικήν Έλ- 
λάδα 14 χιλ. είς Δυτικήν Ελλάδα 8 χιλ. δλον 26,500.— 
Είς υπουργούς άνευ μισθού 450.—"Ολον τών άνω κατη
γοριών 50 χιλ.

γ') Διά 51 χιλ. στρατιώτας, ψωμί τους πρός 10 δράμ. 
άλ.υρι έκάστου καθ’ημέραν, είς ένα μήνα βατσέλια 30 χιλ. 
πρός γρόσια 10 τό βατσέλ. γρ. 300 χιλ.— Κρέας τών ά
νωθεν στρατιωτών πρός 200 δράμ. τού καΟενός τήν ημέ
ραν είς ένα μήνα όκ. 765 χιλ. πρός 30 παράδες ή όκά γρ. 
573,750.— Διά 51 χιλ. τσαρούχια είς ένα μήνα πρός I γρ. 
51 χιλ,— Διά 26,500 στρατιώτας, οί έκστρατεύσντες, μι
σθός πρός 25 γρ. τόν μήνα γρ. 662,500.— Διά 18,300
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στρατιώτας ci πολιορζοϋντε; τά φρούρια, πρός 20 γρ. τόν 
μήνα γρ. 366 χιλ.— Δ·ά 6.050 στρατιώτας είς τό εσωτε
ρικόν τής 'Ελλάδος χαί φύλακας φρουρίων πρός 15 γρ. τόν 
μήνα γρ. 90,750.— Δι’ 60 Καράβια πρός 1 3 χιλ. (ώς άνω) 
γρ. τό κάθε ένα, τόν μήνα γρ. 780 χιλ. Τά τοΰ πολέμου 
έφόδια τών καραβιών γρ. 400 χιλ. Διά 40 χιλ. στρατιωτών 
έφόδια πολεμικά τής ξηράς δι’ ένα μήνα γρ. 400 χιλ.— "Ε
ξοδα όλων τών υπουργών τής "Ελλάδος τόν μήνα 500 χιλ. 
Τό όλον οι’ ένα μήνα γρ. 3,62 ί χιλ. Τά άνωτέρω έξοδα διά 
μήνας εξ πολλαπλασιαζόμενα γρ. 24.7 44,000. Είς στρα
τεύματα νά χρησιμεύσουν ώ; μεντζήλια, ήτοι πόστα μεθ’ 
όλα των τά έξοδα γρ. 1 έκατομμ. τό όλον γρ. 25,7 ί4,000. 
— Τα άνωθεν έξοδα 6’ ακολουθούν άπό ά Μαίου έως ά Νο
εμβρίου ώς άνωθεν διά δέ τούς άλλους έξ μήνας στοχαζό- 
μέθα ν’ ακολουθήσουν τά ήμισυ.

1823 τή ιά Άπριλίου. Καλύβια».
Ούτως εΐχον τά τών έσόδων ζαί έξόδων τής Έλλληνι- 

κής έπικρατείας, διά τήν οικονομικήν χρήσιν τοΰ έτους άπό 
1 Μαίου 1823 μέχρι 1 Μαίου 182 4. ’Ενώ τά έσοδα έν κε- 
φαλαίω άνεβιβάζοντο είς γρόσια 12,846,220, τά έξοδα υ- 
πελογίζοντο είς 38,066,000, δηλαδή είς τό τριπλάσιον. Βε
βαίως οί αριθμοί ούτοι περιορίζονται είς τόν κύκλον τών υ
ποθέσεων. Άλλ’ ό κύκλος τών υποθέσεων μεθερμηνεύΟη έν 
τή πολιτική γλώσση είς τό πραγματικόν γεγονός, ότι ή 
Ελλάς, έγκαταλελειμένη εις τάς οικείας δυνάμεις κατά τήν 
έποχήν εκείνην άνΟεΐξε μεθ’ όλας τάς έσωτερικάς αύτής α
νωμαλίας. Και ή ιστορία μαρτυρεί ότι έν μέσω τών θριάμ
βων καί τών καταστροφών τής πρώτης τοΰ ιερού άγώνος 
τριετίας, ό τής Ελλάδος εχθρός περιήλΟε, καθ’ ά προέλεγε 
ό Leake, είς Οέσιν ώστε νά μή δύναται ούτος νά συγκέν
τρωση δεκακισχιϊυους διά τήν εκστρατείαν τοϋ 1824 άν
δρας. Τί έχει νά δείξη ή νϋν γενεά μεθ’ δλας τάς πεντη- 
κοντάδας εκατομμυρίων τών εισοδημάτων της ζαί τάς ε
κατοντάδας εκατομμυρίων τών δαπανών της ;

Διά τούτο μεγάλης έννοιας περιεκτική είναι ή συμβου
λή του μεγάλου έζείνου πολίτικου φιλοσόφου, οστις έλεγεν 
οτι τά έθνη πρέπει άπό καιρού εϊς καιρόν νά έπανέρχωνται 
εϊς τήν άναΟεώρησιν και τόν καθαρισμόν τής αρχικής βά- 
σεώς των.


