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Κιητ-Λ παρελθόντα μήνα ή << Οικονομική 'Γ.~·.<)ίώζί,·;ι··,« (?<>'■■ 
158, σελ. I 5ΐ; έςιΟεσε τα; γενικά; γραμμά; τον νέου ΰανείυυ τών 
I ■.’5,1)1)0.001) φ;. Έπί έρωτήσεω; σχετική; π:ο; τά; λεπτομέρειας 
τού ίανείου τούτου. ό κ. Οικονόμο; άπηύΟυνε π-.ν; του; λαϊκούς τών 
ΙΙατρόίν τήν επομένην επιστολήν ·

ΙΙρύς τούς λχ'έκούς τών ΙΙχτρών

Έν Άθήναις τή I’■ μαίου 1880.

Μέ ήρώτησάν τινε; περί τοϋ δανείου τών 125,000,00(1 φρ. 
Δέν ήννόησα καλώ; τόν λόγον, τόν όποϊον φέρουσιν, ότι, έπ-ιδή 

άργεϊ ή Βουλή, πρέπει νά άκουσΟή ή φωνή μου έν τώ τύπφ. 
Μήπως έγώ άντιπροσωπεύω τήν Βουλήν; Άλλ ούτε μέλος 
καν αύτή; ύπάρχω. Μήπως νομίζουν, ότι αν συνεδρία,εν ή 
Βουλή, Οά είχε τήν δύναμιν νά τοΰ; σώσή ;

’Εκείνο τό όποϊον μέ θέλγει ιδιαιτέρως έν τή αδελφική τή; 
έρωτήσεως προαιρέσει, είναι ή πρωτοβουλία τή; επικοινωνία; 
τών λαϊκών ύυχων. Είναι συγχρόνως καί σύνθημα καί άνάγκη. 
Δύνανται οί έκμεταλλευταί τή; Ελλάδος νά ύύώνουν τόν πύρ
γον των μέχρι τών νεφελών, τό ρεύμα τοϋ λαοϋ Οά ύποικα- 
πτη μοιραίω; τήν μάσιν. Ένόμισαν, ότι προεξοφλούν το μέλ
λον τής Ελλάδος. Ουδέποτε θά ίννοήσωσι τί κρύπτεται εί; 
τάς δέλτους τοϋ μέλλοντος αυτή;. ’Εκείνο τό όποϊον του; ένα- 
σχολεϊ ιδιαιτέρως είναι τό χρήμα τής Έλλαδος. ’Επειδή έχουν 
τήν δύναμιν, εκτείνουν την χεϊρα. Τό ζήτημα λοιπόν είναι ζή
τημα δυνάμεως. Οταν συναθροισθώσιν αί ίδέαι τοϋ λαοϋ. Οά 

εύρεΟή καί περί αύτή; τρόπος.
Τό δάνειον τών I 25 έκατομ. άκήκει είς τήν μεγάλ.ην περιφέ-
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ρεια.ν τοϋ ζητήματος τούτου. Είναι κρίκος τής εκμεταλλευτικής 

αλύσεωζ, ήτις σφυρηλατεϊται ύπό τήν φαντασμαγορίαν τών 
ελευθέρων θεσμών. Τό ενδιαφέρον σας εύρίσκεται ύπό όλας τά; 
αναλόγια; τοϋ δεδοζιμασμένου πατριωτισμού. όστι; άπό τών 

κορυφών τοϋ IΙαναχαϊκοϋ άναμετρή. τά σημεία τοϋ ελευθέρου 
ορίζοντος. Έν τούτοι; έχει καί τήν ύλιζωτέραν αύτοΰ οψιν. 
Λπο I ΐανουαρίου μέχρι 31 δεκεμβρίου τοϋ 1888, ένώ τό ολον 

κράτος έπλήρωσεν εις τα ταμεία καί τελωνεία αυτού 75,749, 
1·>Γ> δραχ., μόνος ό νομό; Αχ αίας καί Ήλιδος έπλήρωσε 
I 2. iliG,4 1 ·’> δηλαδή τό εκτον ! Μήπως ό πληθυσμός του απο
τελεί το εκτον τοϋ όλου πληθυσμού τής 'Ελλάδος ; Κατά τήν 
άπογραφήν τοϋ 1879 άνεβιβάζετο ό πληθυσμός του είς 181, 
632 κατοίκους καί ή αναλογία τής ένιαυσίας αύξήσεώς του είς 

I .69 τοΐς . Έπί τή βάσει ταύτη περιστρέφεται σήμερον 
περί τάς 210,0(10 δηλαδή είς τό δωδέκατον τοϋ όλου πληθυσ

μού τή; Ελλάδος. Φορολογείται ώ, exror καί κατοιζείται ώς 
(ΤωιΤώνιτω·. Εννοώ λοιπόν τήν περιέργειαν σας. Δέν είσθε μάλ
λον φορολογούμενοι, είσθε διπλασίως φορολογούμενοι.

ΊΙ κατά την 5/1 7 μαίου 1889 ύπογραφεισα κατ’επιτροπήν 
έν Λονδίνω σύμβασι; μεταξύ τοϋ υπουργού τών Οίκονομ.ικών 
τή; Ελλάδος καί τών κ.ζ. Gibbs and Sons, Bleichnider 
καί Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως, περί τοϋ νέου δανείου των 
Ι'2·ι έκατομυρίων, δύναται νά μελετηθή διττώς, έξ όσων φαί

νονται καί ές όσων δεν φαίνονται. Ί'π' άμφοτέρας τάς έπό- 
ύεις, τό θέμα χρησιμεύει εί; άποκάλυύιν τών συμβαινόντων 
ύπό τα παρασκήνια τή; Ελλάδος.

Α . — Έν τή άπλουστέρκ έννοια τής συμβάσεως ή 'Ελλη
νική κυβέρνησις συνομολογεί δάνειον I 25,0(1(1,ΟΟΟφο.,Ενα λάβη 
μόνον 8,100,000. Τάλοιπά I 1 0.900,000 φρ. διατίθενται ώς 

ερής : 33,788,278 είς αμοιβήν τών μετ αύτής συμβληθε'ντων 
χρηματιστών καί 83.1 I 1,7'20 είς άντικατζστασιν τριών προ
γενεστέρων δανείων τή; Ελληνική; έπικρατείας, ήτοι άι 55, 
355,000 φρ. δια 1 10.700 ομολογίας τοϋ δανείου τών 00,000. 
000 τοϋ 1879, β') 2'1,000,000 διά '18,000 ομολογίας τοϋ 
δανείου τοϋ 1887 σιδηροδρόμου Μύλων—Καλαμών, καί γΊ

3.756,720 διά 7.513 ομολογίας τοϋ δανείου τοϋ 1887 σι
δηροδρόμου Μεσολογγίου— Αγρίνιου.

Έν γένει τό δάνειον των 125.000,000, άφαιρουμένου έξ 

αύτοΰ τοϋ όπερ αντικαθιστά αθροίσματος τών είρημένων τριών 
δανείων 83.1 I 1,7’20 φρ., αποτελεί νέαν αύξησιν τοϋ εθνικού 
χρέους τή; Ελλάδος κατά 'ι 1.888,280 φρ. Σημεϊον ότι ή 
ορμή τή; δανειστική; πολιτική; της επιτείνεται έπί μάλλον 
καί μάλλον. Οπως καί αν έχη, ή διατίμησες τή; ορμή; ταύτης 
έχει τι πένΟιμον έν τή τελική της. εξελίξει, διότι ίνα λαβή ή 

Ελληνική κυβέρνησις 8.100,000 φρ., ύπεχρεώθη νά υπο
γραφή 41,888,280 φρ. ομολογίας, δηλαδή άνω τοϋ πεντα
πλασίου. Αμφιβάλλω αν οί άσωτοι υιοί τών παρακμαζουσών 
οικογενειών εύρίσκωσι δανειστής υπό τοιούτου; όρους.

Β'.— Ό χαρακτηρ τοϋ νέου δανείου τών 125 έκατομ.. 
όσον άφορα τα τρία δάνειά τών 00 έκατομ. καί τών σιδηρο
δρόμων Μύλων—Καλαμών. Μεσολογγίου—Αγρίνιου, έχει 
ιδιαιτέραν σημασίαν. Καθόσον μέν τά χρήματα αυτού κατα
βάλλονται άντί ομολογιών τών τριών τούτων δανείων, πρό
κειται περί έξοφλήσεως' καθόσον δέ αί όμολογίαι αυτού ανταλ
λάσσονται πρός ομολογίας τών τριών δανείων, πρόκειται περί 
πραξεως. ήτι; έν μέν τή νομική καλείται ιίδσκ. <<rri κ<ααΰ<ι- 
.Ιήι: idalio in sulliluni). έν δετή δημοσιονομία καλείται 
Tf/Ί.τΐι άιιεΐωι- (conversion). II πρκξις αύτη, άπό συνεννοή- 
σεως μεταξύ τών δανειστών καί τή; όφειλέτιδο; έπικρατείας. 

συνίσ-αται εί: την άντί τού οφειλομένου κεφαλαίου τών πα
λαιών όμολ.ογιώνδόσιν ά/.λων ομολογιών νέων. Πρόκειται λοιπόν 

κατ' αυτήν περί άνανεώσεως, καθ'ήν, καταργουμενης τή; πα- 
λαιά; ένοχή;, δημιουργεΐται νέα.

II νομική καί δημοσιονομικά αύτη βασις είναι άνεπιδεκτο; 
άμφισβητήσεως. Έπί τού δανείου τώ·. 1'25 έκατομ. ολα τά 
κείμενα, καί ό άπό 2 φεβρουαρίου 1889 ύηφίσας αυτό νομος 
καί ή άπό 5/1 7 μαίου περί αυτού σύμβασι; καί τό άπό 6 μαίου 

κυρούν αυτήν 1’·. διάταγμα καί ή από 1 I μαίου πρόσκλησις 
τοϋ ύπουργοϋ τών (Ιίκονομικών πρός τους κατόχου; τών ομο- 
λολιών τών τριών δανείων, εί; τήν βάσιν ταύτην άπολ.ήγουν.
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Δέν είναι ή λέξι; «έξόφλησις». τήν όποιαν ένιαχοΰ τά κείμενα 

ταΰτα μεταχειρίζονται, άλλ’ ό μηχανισμό; τόν όποιον ταΰτα 
όργανίζουν. έκ τοΰ όποιου καί μόνου προκύπτει ό νομικό: καί 
δημοσιονομικό; χαρακτήρ.

Κατά μέν τά άρθρα 1 καί 2 τοΰ νόμου, τό νέον δάνειον 
προσδιορίζεται εί: άπόσβεσιν προγενεστέρων δανείων, εξαγοράν 

ομολογιών αύτών καί τροπήν χρεολυτικών δανείων, όποια είναι 
έπί τοΰ προκειμένου καί τά τρία είρημένα δάνεια, αναγραφό
μενου έν αρθρω 3 ότι αί κατά τά προηγούμενα άρθρα έξα- 
γοραζόμεναι όμολογίαι προγενεστέρων δανείων δύνανται νά έκ- 
ποιώνται πρός άπόσβεσιν δανείων. — Κατά δέ τό άρθρον 5 τής 
συμβάσεω;, είναι δεκταί εί; τήνέγγραφήν τού δανείου τών 125 

εκατομ.υρίων αί όμολογίαι τών είρημένων τριών δανείων εί; τό 
όλον του άναφερομένου έν αύταϊς ονοματικού κεφαλαίου, όσαι 
δε δέν ήθελον προσαχθή κατά τήν έγγραφήν ταύτην εξοφλούν

ται μέχρι τή; 19 ίουνίου 1 ίουλίου άν πρόκειται περί τών σι
δηροδρομικών δανείων, καί μέχρι τής 20 ίουλίου j 1 αύγούστου 

άν πρόκειται περί τοΰ δανείου τών 60 εκατομμυρίων.— Κατά 
δέ τά άρθρα 1 καί 5 τοΰ Β. διατάγματος, οϊ κάτοχοι ομολο
γιών τών τριών δανείων δύνανται εγγραφόμενοι εί; τό νέον δά
νειον τών 125 εκατομμυρίων νά παραδίδωσιν αυτά; εί: τά επι
τετραμμένα έγγραφά; καταστήματα, εί; τήν ονοματικήν α
ξίαν τοΰ κεφαλαίου αύτών, τών μή παραδοθεισών έξοφλου- 

μένων μέχρι τών άνωτέρω ήμερων έν Λονδίνω άν άφορώσι τά 
δάνεια τών σιδηροδρόμων, έν Άθήναις καί έν Παρισίοι; άν ά- 
φορώσιν τόδάνειον τών 60 εκατομμυρίων. — Κατά δέ τήν πρόσ- 

κ/.ησιν τοΰ ύπουργοϋ, «έκ τών κατόχων ομολογιών τών τριών 
δανείων, όσοι μέν έπιθυμούσι να έγγραφώσιν εί; τό νέον δά
νειον καλούνται να παραδώσωσι ταύτα; εί; τά όρισθησόμενα 
έπί τή; δημοσία; έγγραφή: γραφεία καί συμύηφίσωσι τό όνο- 
ματικόν κεφάλαιο·/ αύτών απέναντι τών όποιων θά λάβωσι ομο
λογιών τοΰ νέου δάνειου, όσοι δέ προτιμώσι τήν έξόφλησιν 

τών ομολογιών τών τριών δανείων τοΐς μετρητοί; νά προσέλ- 
θωσιν έμ.προθέσμω; όπω; πληρωθώσιν.» — Βεβαίως δέν υπάρ
χει ανάγκη ίνα έπικαλεσθή τι; τόν χαρακτηρισμόν, ον δίδουσι 

οί μετά τή; κυβερνήσεω; συμβληθέντε; χρηματισταί. Είναι εν
τελώς σύμφωνοςπρό; τά άνωτέρω κείμενα. Κατά μέν τό πρώτον 
τηλεγράφημα τή; προκειμένη; έπιχειρήσεω; έκ Λονδίνου είς 
Αθήνας (12 μαίου) «ή εί; τό ελληνικόν δάνειον, τό προορι
σμένου νά χρησιμεύστ, εί; μετατροπήν άλλων δανείων, έγγραφή 

ήρξατο χθέ;,» κατά δέ τήν σύγχρονον πούσκλησιν τή; Τρα- 
πέζη; Κωνσταντινουπόλεως «τό έν Άθήναις γραφεϊον αύτής 

ένετάλη νά δέχηται μέχρι τή; 19)31 μαίου έ. έ. τά; ομολο
γίας τοϋ δανείου τών 60 εκατομμύριων, ών οί κάτοχοι ήθελον 

προτιμήσει τήν τροπήν εί; τό νέον δάνειον τών 125 εκατομ
μυρίων, τάδε έκ τών λ|μών τή: άνταλλαγή; προκύύοντα ύπό- 
λοιπα, κατώτερα τή; άξια; μια; νέα; ομολογίας, πληρωθή- 

σονται κατά τήν παράδοσιν τών νέων τίτλων.»
ΙΊανταχόθεν λοιπόν προκύπτει ό χαρακτήρ τή; μετατρο

πή;, ήν πρόκειται νά ένεργήσα, τό πρό; 4 τοϊς0/0 δάνειον τών 
125 εκατομμυρίων έπί τών πρό; 6 τοί; °/0 τριών προγενεστέ
ρων. προσφερομένου ολοκλήρου τοΰ ονοματικού κεφαλαίου τών 
ομολογιών τών δανείων τούτων πρό; τούς άρνουμένου; να τήν 
δεχθώσι δανειστής. Είναι ακριβώς ή όλοσχέρεια τοϋ επιστημο
νικού ορισμού τή; μετατροπή: τών δανείων. « II μετατροπή 
τών έθνικών δανείων συνίσταται εί: την έλαττωσιν τοΰ τόκου 
τοΰ δημοσίου χρέους, μεταβαλλόμενου, έπί προσφορά αμέσου 
πληρωμής, τοΰ δανείου π. χ. τών 5 τοί: ''/0 είς δάνειον 4 
τοΐ;°/ο»(Dictionnaire del'Econoinie Politique). Έπέμείνα 
εϊ; τήν άπόδειξιν τοΰ μετατρεπτικοΰ χαρακτήρο; τοΰ δανείου 
τών 125 εκατομμυρίων, διότι τούτου δοθέντος προκύπτουσιν 

εί; τό μέσον δύο συνέπεια1, σοβαρότατη; σημασία;.
Γ’. — ΊΙ πρώτη συνέπεια αφορά εί; τήν ύποχρέωσιν, ήν δια 

τής συμβάσεω; τή; 5/17 μαίου άνέλαβεν ή ελληνική κυβέρ

νησε;. ϊνα κατά τήν ανταλλαγήν τών ομολογιών τών τριών 
δανείων πρός τά; ομολογία; τοΰ νέου δανείου ύπολογίζη τα; 

μέν τών αντικαθιστάμενων δανείων πρό; 560 φρ. έκαστη·/, 
τά; δέ τοΰ άντικαθιστώντο: πρός 72.75 τοί; θ/,, δηλαδή πρός 

φρ. 363.7.5 έκαστη·/. Ενώ ό νόμο; τή: 2 φεβρουαρίου 1X89. 
ει; ον στηρίζεται το δάνειον τών 125 εκατομμυρίων. άπαγο-
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ρεύει ΐ·ί izhzy 2 τήν έν τή μετατροπή έπιβά.ρυνσιν τοϋ δη
μοσίου ύπεράνω τών έν το·.; μετατρεπομένοις δάνειοι; υποχρεώ

σεων αύτοΰ, ζαί ένφ έν ταΐ; ύποχρεώσεσι π. γ. τοϋ δανείου 
τών GO εκατομμυρίων πεοιελαμβάνετο ή όποχρεωσι; νά άπο- 
σβεσθή τούτο εί; τό άρτιον δηλαδή έπί πλήρωμά, 108 φρ. 
καθ ’ ομολογίαν άνω τή; εί; 392 φρ. αρχική; έκδόσεω; τών 
ομολογιών αύτοΰ, ή σύμβασι; παρέχει εί; τού; κατόχου; τών 
όμολογιών τού δανείου τούτου καθ’έκζστην ομολογίαν ού μό
νον τά 108 φρ. ταΰτα, άλλ’ έπί πλέον καί 136.25. διότιμία. 
500 φρ. ομολογία τοϋ δανείου τών GO εκατομμυρίων θά άν- 
ταλλαχθή πρό; μίαν 500 φρ. ομολογίαν καί 27-25 τοΐ; °/η 

όμοια; τοΰ νέου δανείου τών 125 εκατομμυρίων. ΊΙ μεν πα- 
ραβίασι; του νόμου είναι καταφανή;, ή δέ έπιβάρυνσι; τοΰ 
κράτου; ύπεράνω τών κατά τά τρία δάνειά υποχρεώσεων αύ
τοΰ αναβιβάζεται ώ; πρό; τό τών 60 εκατομμυρίων (I 10,700 

όμ. X 136.25 φο.) εί; 15.082.875 φρ·, καί ώ; πρό; τά σι
δηροδρομικά (55,1 13 όμ.χΙ36.2·5 φρ.) εί; 7.563,646 φρ., 

ήτοι τό όλον εί; 1 φρ.
Βεβαίως ή παράβασις τοΰ νόμου αρκεί διά τον χαρακτηρι

σμόν τή; τοιαύτη; έπιβαρύνσεως τή; έπικρατ-ία;' ούχ ήττον 
τήν καταδικάζει καί ή δημοσιονομική έπιστήμ.η. έν γένει δ'ε ή 
διεθνή; πρακτική. Λί άρχαί αύτών περί μετατροπή; δανείων 
διατελοΰσιν εί; πλήρη αρμονίαν. Κατ' αύτά; ό κανών σ·.νί- 

σταται εί; τήν ανταλλαγήν τών ομολογιών τοΰ μετατρεπομέ- 
νου δανείου πρό; τά; ομολογία; τοΰ μετατρέποντο; δανείου, 
'ί; τήν ονοματικήν των εκατέρωθεν άριαν. ?»1·.ζ:αί άπό τοΰ 
κ-ζνόνος τούτου παρεκβάσεις άποτελοΰσιν εξαιρέσει; έπικυρωτι- 
κάς αυτού. Τοιουτοτρόπως καθ ’όλα; τά; μετατροπής, τά; 
οποία; μετά τό έτος 1830 ένήργησεν ή Αγγλία έπί τών κο- 
λοσσαίων δανείων τη;, μόλι; ηύξήθησαν ταΰτα κατά τό άσή- 
μαντον ποσόν 2 1,186 / στ. (->29,656 φρ.). Έν γεν:·, πα
ρατηρεί ό Leroy-Beaulieu (Trailr de la science des finan
ces το'μ. 2. σελ. 3971, «αί μετατροπαϊ τών έθνικών δανείων 
πρέπει νά ένεργώνται άνευ σπουδαία; αύξήσεως τοΰ κεφαλαίου 
τοΰ δ:·υ.οτίου χρέους δηλαδή ·?·.ά ; -?”: άνταλλαγή; μια: 

ομολογία; εί; τήν ονοματικήν τη; αξίαν άντΐ έτέοας ομολο
γία; φερούση; μικρότερου τόκον, άλλ’ έπίση; εί; τήν αύτήν 
ονοματικήν άξίαν. Έάν ό κανών ούτος δύναται ένίοτε νά άθε- 
τηθή, πρέπει τούτο νά γείνη κάτ’έλαφρότατον μέτρον. Ουδέ

ποτε πρέπει νά μετατρέπηται δάνειον, τοΰ όποιου ή τρέχουσα 
τιμή είναι εί; τό άρτιον τή; ονοματική; του, εί; άλλο δάνειον 

τοΰ όποιου ή τιμή είναι πολύ ύπό τό άρτιον δηλαδή πολύ μι- 
κροτέρα τή; ονοματική; του, διδόμενου τοιουτοτρόπως είς τού; 

όμ.ολογιούχου; ονοματικού κεφαλαίου σημαντικότερου τοϋ ονο
ματικού κεφαλαίου τοΰ παλαιού χρέους.» Αύτά βεβαίως δεν 

είναι λόγοι δι’έκείνου;, οίτινε; θέλουσι νά τά έννοήσωσ·..
Δ’.—ΊΙ δεύτερα συνέπεια τοΰ μετατρεπτικοϋ χαρακτήρο; 

τοϋ δανείου τών 125 έκατομ. αφορά εί; τούς τόκους. Ένώ 
κατά τό άρθρον I τού άπό 2 φεβρουαρϊου 1889 νόμου ό τό 

κο; αύτού πρέπει νά είναι κατώτερος τών 6 τοϊς °/0 τοΰ πραγ
ματικού κεφαλαίου, ή άπό 5/17 μαίου σύμβασι; ορίζει μέν 
τόν τόκον είς 'ι τοΐ; °/„ έπί τοΰ ονοματικού κεφαλαίου, άφαι- 

. ρουμένου όμως έκ τού δανείου τών 125 έκατομ. τού αθροί
σματος τών μετατρεπομένων τριών δανείων 83,1 1 I ,720 φρ., 
ώ; πρό; τά οποία ή μετατροπή είναι άντικατάστασις, υπολεί
πονται 41,888,280 φρ. ονοματικόν κεφάλαιον, έκ τοΰ οποίου 
πραγματικόν είναι α') τά 8,100,000 φρ. απερ, κατά τό άρ· 
Ορον 5 τή; συμβάσεως, τίθενται είς τήν διάΟεσιν τής Ελλη
νική; κυβερνήσεως τήν 20 μαίου/1 ίουνίου 1889, β’) τά με
τρητά όσα χρησιμεύσωσι διά την έξαργύρωσιν τών ομολογιών 

τών μετατρεπομένων τριών δανείων, των όποιων οί κάτοχοι 
δέν θέλουσι νά λάβωσιν ομολογία; τού νέου δανείου.

Ή έςεύρεσι; τού τελευταίου ποσού δέν δύναται νά στηρι- 
χ_θή έπι ακριβών λ/σμών. τούς οποίου; ή μετατρεπτική δια- 
χείρισι; τοϋ δανείου τών 12.5 έκατομ. θά εχν, εί; τήν εξουσίαν 

τη; μετά τήν αποπερζτωσίν τη;. Έν τούτοι; δέν λείπουσιν 
οί κανόνες εί: προσεγγισιν τού έπ-.κουρικοϋ τουτου διά τήν προ- 
ζειμένην μετατροπήν κεφαλαίου. Εκ τής αγγλικής πρακτική; 
γνωρίζομε·? ότι κατά τήν έν έτε·. 1844 ενεργηθείσαν μετα
τροπήν άγγλικώ ■ δανείω · 218,759.629 ). στ. (5,7’18.990.
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675 φρ.) έχρειάσθησαν μετρητά μόνον 103.35'.’ λίρ. στερλ. 

(2,583,800 φρ.). Έάν ή αύτή αναλογία έξετείνετο νΰν καί 
πρός τά τρία έλληνικά δάνεια τών 83.11 1.7'20 φρ., διά τήν 

μετατροπήν αύτών θά ήσαν αναγκαία μετρητά μόνον 3'1,553 
φρ. Βεβαίως έπι τοιούτων θεμάτων έξασκεϊ μεγάλ.ην επιρροήν 
ή πίστις τής όφειλέτιδος έπικρατείας. Νά καταβιβζσωμεν αυ
τήν είς τό δέκατον. είς τό εικοστόν, είς τό τριακοστόν τής αγ
γλικής : Δέν είναι έν τούτοις άσχετος πρός τήν διαχείρισιν τής 
πίστεως τής έπικρατείας καί ή ύπόληψις τών δανειστικών δια
χειριστών της. Μήπως θά προσέβαλλαν αυτήν. έάν. έν τή 
άκρα εΰθηνία των πλημμυρούντων τήν δυτικήν Ευρώπην δια
θεσίμων κεφαλαίων, κατεβίβαζον τήν ελληνικήν πίστιν είς τό 
εξηκοστόν τής αγγλικής : Τό αποτέλεσμα τοΰ καταβιβασμοϋ 

τούτου θά ήτο οτι διά τήν μετατροπήν τών τριών ελληνικών 

δανείων των 83,111,720 φρ. έ’δει νά δαπανηθώσιν είς με
τρητά ίί-.ίιχοι τιι φοράς πλειότερα τών όσων άναλ όγως θά έδα- 
πανώντο, έάν τά δάνεια ταϋτα ζπετέλουν μέρος τών κατά 
τό 1885 μετατραπέντων αγγλικών. Φθάνομεν είς 2,000,000 
φρ. Έξ οϋδεμιάς έπόύεως δύναται νά είναι άνώτερον τό είς 

μετρητά άναγκαΐον διά τήν μετατροπήν τών τριών ελληνικών 
δανείων κεφάλαιον.

Τοιουτρόπως προστιθεμένων μεν τών μετρητών τούτων είς 
τά 8.100,000 φρ. τά όποια, ώ; έξετέθη, λαμβάνει ή Ελλη
νική κυβέρνησις. τό πραγματικόν κεφάλαιον τοϋ δανείου τών 
125 έκατομ. άναβαίνει είς 10,100,1100 φρ., άφαιρουμένου δέ 
τοϋ κεφαλαίου τών, είς άντικατζστασιν τών έξ 83,1 I 1.720 
φρ. τριών δανείων, δοθεισών ομολογιών τοϋ νέου δανείου τών 
125 έκατομ. μείον 2.000,000 φρ. υπολογιζόμενων άνωτέρω 
έπί καταβολή είς μετρητά. προκύπτει ότι ονοματικόν κεφάλαιον 
53,888,280 φράγ. έπι τόκω ι τοΐς πληρόνει κατ έτος 
1,755.528 φρ., τά όποια ώς τόκος τοϋ πραγματικού κεφα

λαίου τών I 0,1 00,1100 φράγκων αναλογούσε πρός 17.38 τοις 
°/θ- ΙΙοϋ είναι ή νομοθετική άπζγόρευσις τής ύπερβασεως τοϋ 

τόκου άνω τών 6 τοΐς θ/θ τού πραγματικού κεφαλαίου :
Ε’. —ΊΙ έπούις τών τόκών παριστα τήν έξή: καταστασιν.

Οσον μέν άφορα τους μέχρι τής παραδόσεως τών ομολογιών 

τών αντικαθιστάμενων δανείων, μένουσιν ούτοι είς βάρος τή: 
κυβερνήσεως, όφειλούσης κατά τό κρθρον 5 τή: συμβάσεως νά 
καταβάλ.ή αύτοΰ: «έκ κεφαλαίων άλλων έκτός τών προερχόμε
νων άπό τοϋ νέου δανείου.» Οσον δέ αφορά τούς τόκους τοϋ 
δανείου τούτου, άναβαίνουσιν ούτοιπρός 'ιτοϊς0/,, εις 5,0(10,000 
φρ. ένιαυσίως αντί τών 4,986,702 είς κ άναβαίνουσι πρός 6 
τοΐς 0 ,, οί τόκοι τών τριών δανείων ήτοι 3,321,300 φρ. διά 
τό δάνειον τών 60 έκατομ., 1,4 50,000 διά το τοϋ σιδηρο
δρόμου Μύλων - Καλαμών καί 225,402 διά τό τοϋ σίδηρο- 
μου Μεσολογγίου- Αγρίνιου. Είναι άληθές, οτι διά τοϋ έκ 

5,0*10,000  φρ. τόκου του τό νέον δάνειον καρποϋται τό κε
φαλαίου τών τριών δανείων καί τό έξ 8,100,000 φρ. πραγ
ματικόν, άλλ’ ή πεοίπτωσις αύτη υπενθυμίζει τό δελέαρ, όπερ 

ό αλιεύς ρίπτει είς τον πειναλεον ίχθύν. όστις έρχεται κατόπιν 
του. Δύναται νά κρίνη τις έκ τοϋ βόλου, τόν οποίον οί άλιείς 
τής χρηματιστικής έξήγαγον έκ τοϋ θολού ΰδατος. Είναι άπεί- 
οως πολυτιμότερο: τοϋ χρυσού τρίποδος τής Ελένης,τόν όποιον 

οί Κώοι έξήγαγον έκ τοϋ πυθμένος τής θαλάσσης, ή ΙΙυθίζ 
ύπεσχέθη είς τόν σοφώτερον καί οί δα.νειομεταλλευταί έκρζ- 
τησαν δι’εαυτούς.

7”.—Μεταξύ τών διαφόρων έπόύεων τον κέρδους τών έκ- 
μεταλλευτών τής 'Ελλάδος έκ τού δανείου τών 125 έκατομ. αί 
έπόμεναι δύνανται νά δώσωσι τήν γενικήν τών συμβαινόντων 
έννοιαν. Ανέπτυξα άνωτέρω την έξ 22,646,521 φρ. παρά
νομον έπιβάρυνσιν τού κράτους διά τή: συμβάσεως τοϋ προ- 
κειμένου δανείου. Ή έπιβαρυνσις αύτη είναι ζημία τοϋ κρά
τους καί ωφέλεια τών μετ’ αύτοΰ συναλλαξαμένων. Τό ποσόν 
έν τούτοι: αύτής ανήκει είς μεγαλείτερον έ’τι άθροισμα, διότι, 
συμφωνηθέντος τού νέου δανείου έν τή συμβάσει πρός 72.75 
τοΐς 'ζθ, έπι έκπτώσει δηλαδή τής ονοματική: του αξίας κατά. 
27.2,5 τοις "/„, έκαστη ομολογία του άποφέρει είς τό κράτος 
ούχί 500 φρ.. ώς ύποχρεοΰται τοϋτο νά πλ.ηρώση, άλλά μό
νον 363.75, τούτέστιν έπί τών 250,000 ομολογιών τού δα
νείου λαμβάνει τό κράτος ’.Η),‘.137.500 φρ. καί υπόσχεται νά 



17(1 ΟΙΚΟΝΌΜΙΚΙΙ ΕΙΙΙΜΕΩΡΙΙΪΙΪ ΝΕΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΤΩΝ 125 ΕΚΑΤΟΜΜ ΙΊΊΙ.'Ν 171

πλήρωσή 125,0(10,000. δηλαδή 34,062,500 έπίπλέον. Δεν 
έχω σκοπόν νά είσέλθω είς τήν έξέτασιν τής έν τή τοιαύτη έκ- 
πτώσει ύπερβολής. Αί επίσης 500 φράγκων όμ.ολογίαι τών 
60, 120 καί 135 έκατομ. είχαν έκδοΟή τώ 1870, 1880 καί 
1887. έπί τάζω 5, 6 καί ι τοΐς άντΐ 392, καί 373 καί 
395 φρ. Διατί αί τοϋ δανείου τών 125 έκατομ. να έκδοΟώσι 

τώ I 889 ύπό βαρύτερους όρους :
Ι'έβαίω; τό ποσόν τών 22,6'16,521 φρ. τής άνωτέρω πα

ρανόμου ωφέλειας καί έν γένει τό είς ό ανήκει τούτο άθροισμα 
τής ύπερ τών δανειστών τοϋ δανείου τών 125 έκατομ. έκπτώ- 
σεως τών 34,062,500 φρ. Οά πληρώση τό κράτος, οτε Οά 
έςοφλήση τό δάνειον. Μήπως διά τούτο ή ύποχρέωσις είναι όλι- 
γώτερον πραγματική : Έάν κρίνωμεν έκ τής έν διαστήματι 

δέκα έτών μετατροπής τοϋ δανείου τών 60 έκατομ., τοιοϋτοι 
τρόποι άποσβέσεως τών έθνικών χρεών δύνανται νά συμβαί- 
νωσιν εϊ; άνάλογα διαστήματα χρόνου. Αρκεί νά φαντασθή 

τις εξακολουθούσαν τήν τακτικήν τής έν ταΐς μ.ετατροπα.ι; 
ταύταις προσθήκη; όμοιων τή έξ 22,6'ι6,521 φρ. επιβαρύν
σεων, ίνα έννοήση όποιος κίνδυνο; έξογκώσεω; τών έθνικών 

χρεών περιέχεται έν τώ συστήματι τούτω.
Έν γένει, όταν τά βάρη μεταρρίπτωνται είς τάς μελλού- 

σας γενεάς, είναι όλιγώτερον φειδωλός ή παρούσα. Έν τούτοι; 
έπί τοϋ προκειμένου έχει καί αΰτη τό μέρος της, διότι διά τά 

22,6'ι 6,521 φρ. τής παρανόμου έπιβαρύνσεω; τών μεταγενε
στέρων π/.ηρόνει τόκον πρ·; ί τοΐς11 ,, 905.860 φρ. ένιαυσίως. 
άναβαίνει δε τό ποσόν τούτο είς 1,362,500 φρ. έπί τοϋ όλου 

τή; έκ 31,062,500 φρ. έκπτώσεως τοϋ δανείου τών 12·> 

έκατομ. ύπερ τών δανειστών αυτού.
. -—Ήδύνατο νά είπη τι;, ότι αί έκτ-θεΐσαι ωφέλεια·., εί; 

κεφάλαια παράνομα, άδάνειστα, καί ύπολογιζομένους έπ’ αΰ- 
τών τόκου;, είναι ασθενώ; πιρικεκαλυμμεναι έν τω δανείφ τών 

125 εκατομμυρίων. ' πάρχουσιν έν τούτοι; απόκρυφα κέρδη 
βαθύτερα; έννοια;. Έκ τοϋ ότι πρόκειται περί πολλών εκατομ
μυρίων, περί έθνους. περ·. μεγάλων χρτ,μ χτιστικών κέντρων, 
■ιατ ού^Ι'· υ.-:ταβάλ>ο· τι: ■ όρ ·. ·~·: στρ-,-ηγ· ·.·’; -·.· οποία" 

μετέρχεται ή άραχνη. 11εριτυλίσσει τήν μυίαν διά τού κατά, 
πρώτον αφανούς νήματός της, καί έπειτα τήν καταβροχθίζει. 
Ή μέθοδος αΰτη τών δανειομετα/.λευτών είναι ή αυτή πάν
τοτε’ είναι ή διά τών προκαταβολών, παρ ’ ολίγον νά εϊπω 
«διά πορτοφολιού». Είδατε π-,τε τήν φυσιογνωμίαν τοϋ γυ- 
μνόνοντος τούς νέους δανειστοϋ . Είναι ό αυτό; πάντοτε τύ
πο;. Δύνανται οί τών επικρατειών δανειομεταλλευταί να με- 
ταχειρίζωνται τοΰ; καββαλιστικοΰς ορού; τή; γλώσσης τών 

χρηματιστηρίων, όλα άπολήγουσιν εί; τήν διευκόλυνσιν κατά 
πρώτον μια; ανάγκη; τοϋ δανειζόμενου, γινόμενη; τή; άρχή; 
άπο τη; φιλοτιμία; ή φιληδονία; αύτοΰ, έπειτα έτέρας ανάγ
κη;. έπειτα εί; την περιπλοκήν τών προκαταβολών, έπειτα εί; 
τήν άηδίαν τών περιπεπλεγμένων λ σμών, διά τοΰ; όποιου; 
δεν θέλε·, ομιλήσει ή ιστορία. Έπί τέλους έρχεται ή ψυχολο
γική στιγμή, καθ’ήν οί δανειομεταλλευταί θά κοΰωσι τόν 
ι/.ϊτον τή; Αριάδνη;· άναλαμβάνοντε; τότε την έν τώ λαβύ
ρινθο» καθοδήγησιν τοϋ εί; χεΐρα; των έμπεσοντο; δυστυχούς, 

εισέρχονται εί; τον δεύτερον κύκλον τοϋ σατανικού των έργου. 
Έν τή περιόδω ταύτη ό μηχανισμ.ό; τή; πολιτεία; καθίσταται 
ξηρός. όλη δέ ή ίκμάς αύτής συναθροίζεται εί; χεΐρα; τών εκ

μεταλλευτών τη;. Έπί κεφαλή; αύτών ϊστανται οί τραπεζϊται 
τή; Αΰλή;. Διαχειριζόμενοι ούτοι τα μυστικά τή; έπικρατείας. 
διδουσι τό σύνθημα τού ολιγαρχικού πλουτισμού. Πώς μανθζ 
νουσι τά. μυστικά τής έπικρατείας: Παράδοξο; έρώτησί;! Τα 
αγοράζουσιν έκ. της πηγή;.

ΙΙότε έν τή κεντρική έξουσία συ/-λ.ήφθη τό σχέδιον τή; με
τατροπή; τών τριών δανείων, δύσκολον είναι έπ ’ακριβώς να 
όρισθή. ’Από τή; στιγμή; εκείνη; οί τραπεζϊται τή; Αΰλή; 
άρχισαν τήν έπιτηδείαν συγκέντρωσιν τών ομολογιών τών δα
νείων. 'Εργάζονται έκ λίαν μακρα; χειρός. ' Γπολογίζουσι διά 

μήνα; καί έτη. ϋασιλικαί δυναστεία·., σχηματισμοί ΰπουργείων. 
πλειοφηφίαι βουλών, όλα εισέρχονται εί; το ζατρίκιόν των. 
ΙΙότε συνεκέντρωσαν εί; την ακτίνα τή; ένεργεία; των οί έκ- 
μεταλλευταί τή; 'Ελλάδοςτά χονδρά ποσά τών τριών δανείων. 
Εάν :<£Ϊ·ίωμεν ·'■· -ώ· τι«ώ· χρ·'Ί'.ατιστηρίου Άθν'ώ'. 
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κατά μέσον ορον αί ομολογία', τόϋ δανίίου τών 60 έκατομ. πε- 
ριεστρέφοντο κατά μέν τήν α’ καί β' εξαμηνίαν 1887 είς τά 
.'180 καί 108 φρ. κατά δε τήν α' εξαμηνίαν 1888 είς 120 
φρ. Δεν ήξεύρω ποιους ενδοιασμούς ήδύναντο οί έκμεταλλευ- 
ταί νά έχωσι κατά τό διάστημα τοΰτο. Τό ακριβές είναι, οτι 
ή κατά τήν α' εξαμηνίαν 1888 πολίτικη εν Έλλάδι κατά- 
στάσις ειχεν άδιστζκτως τό δικαίωμα νά τους πείση περί τής 

ασφαλείας τής έπιχειρήσεώς των. Κατά τάς έν τή περίοδο» 
ταύτη τιμά:, διά τής έν τώ νέω δανείω τών 125 έκατομ. 
άποσβέσεως τοΰ δανείου τών G0 έκατομ. είς τήν ονοματικήν 
του άξίαν. ύπάρχει κε'ρδος 80 φρ. καθ ’ ομολογίαν. Έπί I 1(1. 
700 ομολογιών τό κέρδος άναβαίνει είς S,856,000 φρ. Ιΐό- 
σον είσήλΟεν εις τά. βαλάντια τών έκμεταλ.λευτώντής Ελλάδος:

Γο δάνειον τοΰ σιδηροδρόμου Μύλων—Καλαμών ζαί ή με
ταλλευτική πολιτική συνδέονται έπί τοσοΰτον, ώστε άλληλοε- 

γόν 
τοΰ ύπουργ 
ξίαν του. 

τήν α’ έςαμ.ην ίαν 
τική τιμή διέφεραν 

του κατ-/. τάς τότε 
τιμάς (χωρά 
των συμ.υεεοντων έν 
δους SO φρ. 
έκατομ. ένεκα

ξηγοΰνται έν τή κατά, τό νέον δάνειον τών 125 έκατσα, συν
αντήσει των. Ψηφίζεται κατά τήν 14 δεκεμβρίου 1887 διά 
24 έκατομ. καί έντός τής α’ εξαμηνίας 1888 τό πλεϊστον αύ
τοΰ αγοράζεται, διά τών είθισμένων είς τοιαύτας περιστάσεις 
συνδυασμών, άκριβώς ύπ αυτών εκείνων, οίτινες άπετέλεσαν 

τόν πυρήνα τής συμβάσεως τοΰ δαγείου τών 1 25 έκατομ. 
Αντί πόσου ήγόρασαν ούτοι τάς 500 φράγκους ομολογίας τοϋ 
δανείου τών 2'ι έκατομμ.υρίων ; Κατά τά άρθρα 10 καί 13 

τοΰ άπο 14 δεκεμβρίου 1887 νόμου, έ’δει μέν τό κεφάλαιον 
αύτοΰ νά είναι πραγματικόν, έπετρέπετο όμως είς τόν ΰπουρ- 

τών Οίκονομ.ικών. ίνα διά 13. διατάγματος τή προτασει 
•ικοΰ συμβουλίου (!) άναβιβάση τήν ονοματικήν ά- 

Έάν ύποθέσωμεν. ότι ή είς ήν παρεχωρήθη κατά 
1888 τό δάνειον τών 21 έκατομ. πραγμα- 
άπέναντι τής ονοματικής τών όμολογιών 

τρέχουσας επί τοΰ δανείου τών 60 έκατομ. 
έξετασιν τοϋ τί δύναται νά κρύπτη ή έπί τοιού- 

παραβύστω ενέργεια', πρόκειται περίζέρ- 
καί καθ’έκζστην ομολογίαν τοΰ δανείου τών 21 

τής διά τού νέου δανείου τών 125 έκατσα. ά- 

ποσβέσεως αύτής είς τήν ονοματικήν της άξίαν. Επομένως 
έπί 48,000 όμολογιών τό κέρδος άναβαίνει είς 3,840,000 φρ. 
11 όσον είσήλθεν είς τά βαλάντια τών έκμεταλλευτών τής Ελ
λάδος ;

Τό δάνειον τοΰ σιδηροδρόμου Μεσολογγίου— Αγρίνιου κι
νείται έν τή αύτή μεταλλευτική σφαίρα. ’() περί αύτοΰ νόμος 
τής 14 δεκεμβρίου 1887 είναι πολ.λώ ένδειζτικώτερος. Έν 

άρθρω 4 επιτρέπει είς τόν υπουργόν τών Οικονομικών νά ανα
γνώριση αύτός. άνευ παρεμβάσεως βασιλέως και ύπουργικοϋ 
συμβουλίου, τό δάνειον τών 3,756.720 φρ. «καί νά έκδώση 

διά τό ποσόν τοΰτο. κατά τους παραδεδεγμένους τύπους, ομο
λογίας έκ 500 δρ. έκάστην». Υποτιθέμενη; τής αύτής δια
φοράς μεταξύ τής κατά τήν α' εξαμηνίαν 1888 πραγματικής 
τιμής καί τής ονοματικής άξίας τοΰ δανείου τούτου, πρόκει
ται έπίσης περί κέρδους 80 φρ. καθ ’ ομολογίαν. Επομένως 
έπί 7.513 όμολογιών τό κέρδος άναβαίνει είς 591,000 φρ. 
Πόσον είσήλθεν είς τά βαλάντια τών έκμεταλλευτών τής 'Ελ

λάδος :
Ανεξαρτήτως λοιπόν τοΰ εκ 34.1)6'2,500 μέλλοντος κέρ

δους. τό όποϊον υπόσχεται τό νέον δάνειον τών 125 έκατομ. 
είς τούς δανειστής αύτοΰ. ανεξαρτήτως τής παρανομίας ήτις 
χαρακτηρίζει τήν έν αύτώ ποσότητα τών 22,646,521 φρ.. 
ανεξαρτήτως τοΰ παρόντος κέρδους τοΰ τοκισμού τών ποσο
τήτων τούτων άναβιβαζομένου άπό 905,860 φράγκων μέ/ρι 
1.362,500,—αύται αί έκ τοΰ ταμείου τής έπικρατείας είς 
τά ιδιαίτερα ταμεία τών έκμεταλλευτών αύτής, έν δ'.αστή- 
ματι ένός έτους, διά τής περιστροφικής κινήσεως τοΰ νέου δα
νείου τών 125 έκατομ.. είσαγωγαί 8,856,0004-3,8411,000 

4-591.000 zip. το όλον 13.287,00·) φρ,= 1 
4QO δρα/., διά τα όποια ούτοι δέν είχον καταβάλει λε

πτόν. άνασηκώνουν τον πέπλον τών εις τους ύφηλους κυζλους 

τής έλληνικής πολιτείας τελούμενων οργίων.
Δι'αύτό λοιπόν οί άνθρωποι τοΰ λαοΰ πιέζονται τόσον ά- 

σπλάγ/νως ύπό τόν βαρύν τής φορολογίας ζυγόν, ίνα οί έκμε- 
ταλλευταί των άποθησαυρίζωσι τοιαΰτα πλουτη : Ολη αύτή
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ή λά.μύις, τήν όποιαν άπό πρωία; y-ίχρ'·; έ^-ερας άποΟεόνει ή 
χαμέρπεια, έξαγοράζεται διάτων ιδρώτων τοϋ λαοΰ ! ΙΙοϊος εί
ναι ό ύπεύθυνο; : Έάν δέν είναι κοινός εγκληματίας, βεβαίως 
είναι άξιος άπαγορεύσεως. ΙΙοία είναι ή μερίς του είς τό γε
νικόν εισόδημα τή; έκμετζλλεύσεω; : ‘Αναβιβάζεται τοϋτο εί; 
εκατοντάδα; εκατομμυρίων έπί τών ημερών αύτοΰ. Μήπω; 
παρέδωκε τάς κλείδα; τή; Άκροπόλεως τή; Ελλάδος αντί 

πινακίου φακή; εί; τού; πολιορκητή; της;
Φευ! Ε.νόμιζον, ότι ύπάρχει δικαιοσύνη καί βλέπω, ότι δέν 

υπολείπεται είμή έκδίζησι;. ΊΙ έκδίζησι; τών λαών είναι ή 
δικαιοσύνη τών αιώνων.

ΜΊΣΤΕΙΔΙΙΣ ΟΙΚΟΝΌΜΟΣ

ΠΕΡΙ ΓΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

.Το ζήτημα τών ύπαξιωματικών πρωτεύει μεταξύ τών ζη- 

τημ.ατων τών στρατιωτικών. Εν τώ συστήυ.ατι τών νεωτέ- 
ρων πολέμων τή; αραιά; τάξεως, ό ύπαξιωματικός αποβαίνει 

ε’πί μάλλον καί μάλλον ή ψυχή τή; ένεργεία; καθ' όλην τήν 
παράταςιν. Η κατάρτι σ·.; καλών ύπαξιωματικών καί ή δια- 
τήρησι; αυτών εν ταϊ; τάξεσι τοϋ στρατού είναι εξαγόμενον 
λίαν ένδιαφερούση; προνοία; τοϋ νομοΟέτου. Ώ; δείγμα τοι- 

α.υτζ,; έστω ό προ ολίγου δημοσιευΟείς έν Γαλλία περί ύπα- 
ζιωματικών νόμος.

Εν γενει έςασφα/.ίζει ούτο; τό σταδιον καί τήν άποκατά- 
στάσιν τών ΰπαξιωμ.ατικών δια τρόπου περιποιούντο; τιμ.ήν 

ει; την Δημοκρατίαν. Κατ' αυτόν οί ΰπαξιωματικοί δύνανται 
νά άνακατατάσσωνται διά δύο. τρία ή πέντε έτη καί νά άνα- 

νεοϋσι τά; ανακατατάξει; των μέχρι; ολικής διάρκεια; 15 ετών 
πραγματική; υπηρεσίας. Ακολουθώ; δύνανται νά μείνωσιν έν 
τώ στρατώ είς ειδικά; ύπηρεσία; μέχρι τοϋ 47 έτους τή; ηλι
κία; το>ν. Ο αριθμό; τών άνακαταταχθέντων ή είς ειδικά;ύπη- 
ρεσια; οντων ύπαξιωματικών προσδιορίζεται εί; τά δύο τρίτα 

τοϋ κανονικού άριθμού τών έν ένεργεία ύπαξιωματικών. μή 
ύπολογιζομένων τών επιτελικών ύπαξιωματικών τών συν
ταγμάτων. 'Ίνα τεΟώσιν εί; αποστρατείαν ή ύποστώσιν άλλην 
μεταβολήν τοΰ βαθμού των οϊ τοιοϋτοι ύπαζιωματικοί, δέον 

νά άποφασίση τό άρχηγεΐον τοϋ εί; ό άνήκουσι στρατιωτικού 
σώματα; έπί τή γνωμοδοτήσει τού συμβουλίου τού συντάγμα

τος αύτών.
ΊΙ σημαντικωτέρα έποψις τού νόμου άφορα είς τά χρημα

τικά πλεονεκτήματα τών άνακατατασσομένων ΰπαξιωμ.ατικών 

καί είς τά; πολιτικά; καί στρατιωτικά; θέσεις, αΐτινε; έπιφυλάσ- 
σονται δι'αυτούς. Έκαστος ύπαξιωματικός, συναπτών συμβο- 
λαιον άνακατατάξεω; έν τώ στρατώ, λαμβάνει 240 φρ. έάν 
πρόκειται περί 2 ετών, 360 φρ. έάν πρόκειται περί 3 ετών και 
600 φρ. έάν πρόκειται περί 5 ετών. Άνανεόνων δέ μετά πεν
ταετίαν τήν άνακατάταξίν του, λαμβάνει 200 φρ. άν πρόκει
ται περί 2 ετών, 300 φρ. άν πρόκειται περί 3 ετών καί 500 
φρ. άν πρόκειται περί 5 ετών. 'Εκτός τών προκαταβολών τού
των οί άνακατατασσόμενοι ΰπαξιωματικοί λαμ.βανουσι, κατά 
τήν μετά τό πέρα: τής άνακατατάξεώ; των άπομάκρυνσίν των 
έκ τών τάξεων τοϋ στρατού. 600 μέχρι 1500 φρ. άναλόγως 

τοϋ χρόνου τή; ύπηρεσία; των και περιπλέον ένιαυσίαν αμοι
βήν 200 φρ. Έν περιπτώσει κκΟ ’ ήν πληγαί ή ασθένεια·., 
άποκτηΟεϊσαι έν τή στρατιωτική ύπηρεσία, ήΟελον αναγκάσει 
τόν άνακαταταχθέντα νά αίτήση την άποστρατευσίν του. λαμ
βάνει ούτο; άκεραίαν τήν έκτεθεΐσαν ποσότητα τών 600-ί.>0(Ι 
φρ., την όποιαν, έν περιπτώσει θανάτου αύτοΰ. λαμβάνει ή 
σύζυγος ή οί κληρονόμοι του. «Η ΰπαςιωματικοί μετά δεκα- 
πενταετή μέν ύπηρεσίαν δικαιούνται είς σύνταξιν άνάλογον 
πρός τήν έν ταϊ; τάξεσι τοΰ στρατού παρουσίαν των. μετά 
είκοσιπενταετή δέ ύπηρεσίαν έ'χουσι δικαίωμα εί: σύνταξιν άπο- 

στρατεύσεως.
ΙΙλήθος θέσεων έν τή πολιτική τοΰ κράτους ύπηρεσία ανά

γεται εί; τοποθέτησιν τών έξερχομένων έκ τοϋ στρατού υπα- 
ξιωματικών. ΙΙροτιμώνται οί διανύσαντε; στρατιωτικήν υπη
ρεσίαν δέκα πέντε ετών, κατόπιν δέ αύτών έρχονται οί διανύ- 
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σαντε; δέκα έτη έν τω στρατώ. έξ ών τά. τέσσαρα ώς ύπαξιω- 
ματιζοί. Ούδεμία βιομηχανική ή έμπορική έπιχείρησις δύναται 
νά άποκτήση, μονοπωλιον ή έπιχορήγησιν κυβερνητικήν άνευ 

τοϋ όρου τή; διαθέσεως ώρισμένου άριθμοΰ θέσεων εν τή ύπη
ρεσία τη; ύπέρ τών άποχωρούντων έζ τοϋ στρατόν ΰπαξιω- 

ματικών.

ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟΓ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά τό παρελθόν έτος έν Γαλλίζ ό ύπουργός τών οίζο- 
νομ.ιζών ζ. L’cyhnl είσήγαγεν εί; τήν Βουλήν νομοσχέδιου 

περί φορο/.ογίζς τοϋ εισοδήματος. Πρώτην φοράν έν Γαλλίζ 

αυτή ή κυβέρνησις άπέβλεψε συστηματιζώς είς τήν φορολο
γίαν ταύτην. Ανεξαρτήτως τής επιστημονική; συμπάθειας ή 
αντιπάθειας πρός τόν φόρον τούτον, τό άζριβές είναι ότι ή 
διυρισθεϊσζ ύπό τής Γαλλική; Βουλής επιτροπή, συνελθοΰσα 
τή. 19 ίανουαρίου 1889, άπεφζσισε διά ψήφων 12 ζατά 5 νά 

προτείνη τήν άπόρριφιν τοϋ νομοσχεδίου. Αί περαιτέρω τυχα, 
αύτοΰ άνήζουσιν εί; άλλην έποψιν, Έν τούτοι; τό θέμα είναι 
ιδιαιτέρως περισπούδαστου. έφ’όσον ύπό διεθνή έποψιν στηρί
ζεται εις δύο έξοχα παραδείγματα τή; έν Αγγλία. ζαί Γερ
μανία. εφαρμογής, παραλειπομένων τών λοιπών επικρατειών. 
Δέν είναι αλυσιτελή; ή έζθεσι; τοΰ έν Γαλλία πειράματος άπό 
τών τριών πρώτων τίτλων τοϋ νομοσχέδιου. Ό πρώτος άφορα 
εί; τά; βάσει; τοϋ φόρου, ό δεύτερο; εί; τάς έξαιρέσεις αύτοΰ 

ζαί ό τρίτο; εί; τού; μετριασμούς του.

Α'

1. —’Επιβάλλεται φόρο; γενικό; έπί τοϋ εισοδήματος.
2. —Όλαι αί πρόσοδοι ύπόζεινται εί; τόν γενικόν έπί τοΰ 

εισοδήματος φόρον. έζτό; τών έν τοϊς τίτλοι; Β' ζαί Γ' ορι
ζόμενων εξαιρέσεων ζαί μετριασμών. Ή ποσότης τοϋ φόρου 

ορίζεται εί; Ι ! , μέν τοΐ; "'0 έπίτών επαγγελματικών. βιομηχα
νικό»·/ ζαί εμπορικών εισοδημάτων, ύπολογιζομένων συμφώνως 

πρός τά κατωτέρω άρθρα 10, 18 ζαί 19, είς 1 δέ τοΐ; °/() έφ’ 
όλων τών λοιπών εισοδημάτων. Τά κατονομαζόμενα εισοδήματα 
έν τώ α' έδαφίω τοΰ άρθρ. 17, εξαιρούμενων τών εισοδημά

των τών συνεργατικών έταιριών, τών κερδών τών όμορρυθμων 
έταιριών καί τή; μερίδος τών ετερορρύθμων εταίρων είς τά 
κέρδη τών ετερορρύθμων έταιριών, ύπόκεινται είς φόρον 1 τοϊς 
°/0, έξ οίασδήποτε καί άν προέρχονται αίτιας.

3. —Τά πρόσωπα, ών τό ολικόν εισόδημα, ύπολογισθέν 

συμφώνως τω παρόντι νόμω, ύπεροαίνει τό ποσόν τών 2.000 
φράγκων, όφείλ.ουσι νά ποιήσωσι δήλωσιν λεπτομερή, ζατά τήν 

φύσιν τών εισοδημάτων των, α') τοΰ ακαθαρίστου αθροίσματος 
των εισοδημάτων τούτων, β') τών δαπανών καί βαρών, τών 

όποιων ό νόμος διατάσσει τήν άφαίρεσεν πρός ύπολογισμόν τοΰ 
φορολογητέου καθαρού εισοδήματος τοϋ φορολογούμενου. Ά- 
παλάσσονται τής δηλώσεως ταύτης τά εισοδήματα έζεϊνα, έπί 
τών όποιων ό φόρο: είσπράττεται διά κρζτήσεως, ζατά τούς 
όρους τοΰ άρθρ. 24.

4. — ΊΙ δήλωσι; άναφέρεται είς τά εισοδήματα του προη

γουμένου έτους, εί; όποιανδήποτε εποχήν ζαί έάν άπεζτήθησαν 
ή παρήχθησαν ταΰτα ζατά τήν διάρκειαν τοΰ ρηθέντος έτους. 
Έν τή δηλώσει άναφέρονται μόνον τά πραγματοποιηθέντα. ει
σοδήματα, διά δέ τον ύπολογισμόν τών βαρών, μόνον αί δα
πάναι αί πραγματικός έκτελεσθεΐσαι.

ΰ.—Αί καθ ' έκαστον είδος δηλωθέντων εισοδημάτων, δα
πάναι τή; επιχειρήσει»; καταλογίζονται απέναντι τών αντι
στοίχων εισπράξεων. Έν ή περιπτώσει αί εισπράξεις αύται ήθε- 
λον είσθαι άνεπαρκείς όπως ζαλύψωσι τάς δαπάνας, τό ύπερ- 
βζλλον δύναται νά άφαιρεθή έζ τή; φορολογητέα; καθαρας 

προσόδου άλλων κατηγοριών εισοδημάτων, άνηκόντων είς τόν 

αύτόν φορολογούμενου.
6· — Ό οφειλέτης δύναται νά αίτησα, τήν άπό τοΰ άκαθα- 

ρίστου εισοδήματος του άφαίρεσιν τών τόκων τών ένυποθήκων 

ή έγχειρογράφων χρεών του έπί τώ δρω τή; έκ μέρους τοΰ δα- 
νειστοΰ δηλώσεως 'ίσου προς αύτού; ποσοΰ. Έάν ή έλλειψις δη
λώσεως τοΰ δανειστοΰ δέν έπιτρέπη είς τόν οφειλέτην νά έπι- 

ΕΤΟΣ ι;; ΦΥΛ. 149 —ΙΟΥΝΙΟΣ 1889. 14 
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τύχη τήν μείωσιν τοϋ χρέους του, έχει τό δικαίωμα νά άφαι- 
ρέση τήν ποσότητα τοϋ φόρου έκ τών πληροναμένων ύπ' αυ
τού εί; τόν δανειστήν τόκων ή καθυστερημάτων.

7. —Οί φορολογούμενοι έφείλουσι νά συμμορφώνται, έν ταΐς 
δηλώσεσί των. πρό; του; κανόνα; έκτιμήσεως, τού; διά τών 
επομένων άρθρων όριζομένους δι' έκαστον είδος εισοδημάτων.

8. — Τό εισόδημα τών μή ώκοδομημένων ιδιοκτησιών, όσον
άφορα τόν ιδιοκτήτην, δστις δέν εκμεταλλεύεται αυτά; προ
σωπικοί; ή κατ'ευθείαν διά λογ/μόν του, είναι ή τιμή τής 

παραχωρήσεως ή μισθώσεως αυτών, οια έζάγεται έκ τών εν 
ίσχύϊ συμφωνητικών καί άλλων συμβολαίων μισθώσεως, άφ’ε
νός μέν προστιθέμενων τών ωφελειών η κερδών τών προερχό
μενων έξ ύποχρεώσεων, δικαιωμάτων και παροχών υφισταμέ
νων υπέρ τοΰ ιδιοκτήτου, όταν ταΰτα έπαυξάνωσι τάς ώρι- 
σμένα; τιμά: έν τοϊς συμφωνητικοϊς ή αλλοις συμ.βολαίοις μι
σθώσεως, άφ’ετέρου δέ άφαιρουμένων 1) τοϋ έγγειου φόρου, 
έάν δέν είναι εί; βάρος τοΰ καλλιεργοΰντος τήν γαιοκτησίαν. 
2) τών βαρών τών προκυπτόντων έκ τών δικαιωμάτων και 
παροχών πρός οφελο; τρίτων, όταν τά βάρη ταΰτα δεν συνυ- 
πελογίσθησαν κατά τόν ορισμόν τών τιμών τής παραχωρήσεως 
ή μισθώσεως καί 3) τών χρεών, συμφώνως τω αρθρω (ϊ.—Τα 
βάρη, κέρδη, ή ωφελήματα, τά προκύπτοντα έκ παροχών δου

λειών κλπ., έκτιμώντα·. είς κατά τήν έν έκάστφτόπω
συνήθειαν, όταν ή πραγματική άξια των δεν είναι ώρισμένη 
διά τών συνιστώντων τά; δουλεία:, τά δικαιώματα κλπ. τίτλων.

9. — Εί; περίπτωσιν καθ' ήν αί τιμαί αί βεβαιούμεναι διά 

τών συμφωνητικών η άλλων συμβολαίων μισθώσεως ήθελον 
είσθαι προδήλω; ήλαττωμέναι, θέλουσιν αύται άνάγεσθαι είς 
τήν πραγματικήν αύτών άξίαν. έν συγκρϊσει πρός άλλα; ιδιο
κτησίας κειμένας είς τόν αυτόν δήμον, ή έν ελλείψει είς γεί

τονα; δήμους.
10. —Τό εισόδημα τών μη ώκοδομημένων ιδιοκτησιών, 

όσον αφορά τά πρόσωπα, ζτινα τά: εκμεταλλεύονται χωρίς νά 
είναι ίδιοκτήται, είναι ή πρόσοδο: τών γαιοκτησιών τούτων, 
άφ' ενός μέν άφαιρουμένων I ι του τιμήματος τή; παραχωρή- 

σεωε ή τή; μισθώσεως τών είρημένων ιδιοκτησιών, 2) τών 
εξόδων σποράς, καλλιέργειας, συγκομιδής καί πάσης άλλης δα

πάνης καλλιέργειας, 3) τοΰ έγγειου φόρου, έάν ούτος έτέθη 
ρητώς είς βάρος τοΰ καλλιεργητοΰ διά τών συμφωνητικών ή 
άλλων συμβολαίων μισθώσεως, ί)τών βαρών τών προκυπτόν
των έκ δουλειών, δικαιωμάτων καί παροχών τών ύφισταμένων 
πρός όφελος τρίτων, τά όποια δέν έλήφθησαν ύπ’όψει είς τάς 
όρισθείσας τιμά; ύπό τών συμβολαίων παραχωρήσεως ή μι
σθώσεως. άφ'ετέρου δέ προστιθεμένων τών κερδών ή ωφελημά
των τών προερχόμενων έκ δουλειών, δικαιωμάτων καί παρο

χών τών υφισταμένων πρό: όφελος τοΰ καλλιεργητοΰ, όταν 
ταΰτα είναι εκτός τών τιμημάτων τών καθορισθέντων ύπό τών 
συμβολαίων παραχωρήσεως ή μισθώσεως. — Τά βάρη, κέρδη ή 

ώφέλη,τά προκύπτοντα. έκ παροχών, δουλειών κλπ., έκτιμώνται 
εί: χρήματα, ώς ώρίσθη έν αρθρω 8.

11. — Ό ιδιοκτήτης, ό καλλιεργών προσωπικώς τήν ιδιο

κτησίαν του, φορολογείται άναλόγως τοΰ εισοδήματος της, έκ- 
τιμωμένου συμφώνως ταΐς συνδυασμέναις διατζξεσι τών άρθρων 
8 καί 10 τοΰ παρόντος νόμου. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην 
ύπολογίζεται ώς εισόδημα τής ιδιοκτησίας ή μισθωτική άξια, 
όριζομένη κατά τά έν αρθρω 9 τοΰ νόμου τούτου ώρισμένα.

12. — Όταν ιδιοκτησία τις, είναι παραχωρημ.ένη έπί άπο- 
δόσει μέρους τών καρπών, τό εισόδημα τοΰ ιδιοκτήτου η τοΰ 

καλλιεργητοΰ έκτιμαται κατά τό είδος καί την ποσότητα τής 
έτησία; παραγωγής τής άνηκούσης είς έκάτερον αύτών. καί 
συμφώνως ταΐς διατζξεσι τών άρθρων 8, 9 καί 10 τοΰ πα
ρόντος νόμου, αϊτινες εφαρμόζονται καί όταν αί ιδιοκτησία·, 
είσί παρακ-χωρημέναι ύπό μίσθωμα έν μέρει είς χρήματα και 
έν μέρει εί; καρπούς.

13. — Το εισόδημα τών μ.ή ώκοδομημένων ιδιοκτησιών 
περιλαμβάνει ού μόνον τό προϊόν τής καλλιέργειας τοΰ εδά
φους ή τής κτηνοτροφίας, άλλά καί τά κέρδη καί ωφελήματα 
όλων τών παραρτηματικών βιομηχανιών, τών έξασκουμένων 
ύπό τοΰ ιδιοκτήτου ή καλλιεργητοΰ τών άκινήτων. Ιϊρόςύπο- 
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λογισμόν τοΰ φορολογητέου εισοδήματος, άφαιροΰνται αΐ διά 
τάς βιομηχανίας ταύτας δαπάναι.

I 1 -— Ι’ό εισόδημα τών ώκοδομ-ημένων ιδιοκτησιών είναι 
τό ένοίκιον αυτών, τό εξαγόμενον έκ τών σχετικών συμβάσεων 

παραχωρήσεως ή μισθώσεως, άφαιρέσει τών πραγματικών δα
πανών διά συντήρησιν καί επισκευήν, έκτός έάν τά έξοδα ταϋτα 

συνωμολογήθησαν ρητώς είς βάρος τών μισθωτών ή κατόχων 
δυνάμει τών συμβολαίων παραχωρήσεως τ, μισθώσεως, ότε 
οΰδεμία γίνεται άφαίρεσις. — Ό έγγειος φόρος άφαιοεϊται έκ τοΰ 
ποσού τού μισθώματος, όταν είναι είς βάρος τοϋ ιδιοκτήτου. — 
Δια τον προσδιορισμόν τοϋ εισοδήματος τών ώκοδομημένων 
ιδιοκτησιών, λαμβζνονται επίσης ύπ’ όψιν τά δικαιώματα, 
βάρη. πζροχαί καί δουλείαι, είτε πρός όφελος τοϋ ιδιοκτήτου, 
είτε προς οφελος τρίτων ύφίστανται, όταν ή άξια των δεν πε
ριλαμβάνεται έν τώ μ.ισθώμζτι.— Η έκτίμησις αυτών ένεργεϊ- 

ται κατά τά έν τώ τελευταίο» έδαφίω τοϋ άρθρου 8 τοϋ πα
ρόντος νομού ώρισμένα. — Έάν τα μισθώματα τά βεβαιούμενα 
υπο τών συμβολαίων παραχωρήσεως ή μισθώσεως είναι προ
φανώς μειωμένα, θέλουσιν έπαναφέρεσθαι είς τήν πραγματι
κήν των αξίαν συμφώνως πρός τό άρθρον 9.

1·>·— Οταν ό ιδιοκτήτης κατεχμ προσωπικώς ή δι’άλ
λου διά λογ/μον του, έν ολώ ή έν μέρει, ιδιοκτησίαν του ώκο- 
δομημένην. ο φόρος ύπολογίζεται έπί τής μισθωτικής προσό
δου τών τοιουτοτρόπως κατεχομένων κτημάτων, έκτιμωμέ- 
νων συμφώνως ταΐς διατζξεσι τοϋ άρθρ. 9, άφαιρουμένου τοΰ 
ποσού τοϋ έγγειου φορου. —Τά δωρεάν κατεχόμενα μέρη οικο
δομών. άνηκουσών εί: τρίτους, έκτιμώνται ώς ώρίσθη έν τώ 
ήγουμενω έδαφίω. II μισθωτική πρόσοδος τών μερών τούτων 
θεωρείται ώς εισόδημα καί ώς τοιοϋτον ύπόκειται είς τόν φό- 
ρον. — Εις σας ύπο τού παρόντος άρθρου προβλεπομένας περι
πτώσεις. λζμβάνοντα.ι ύπ' ούιν τά δικαιώματα, βάρη καΐ 
δουλεΐαι. είτε πρός οφελος τοϋ κατόχου είτε πρός όφελος τρί

του ύφίστανται, ή δε έκτίμησις αύτών ένεργεϊται συμφώνως 
τώ άρθρω 8 τοϋ παρόντος νόμου.

1θ·— Ιο εισόδημα τών ωκοδομ.ημένων ιδιοκτησιών περι

λαμβάνει οΰ μόνον τήν μισθωτικήν πρόσοδον τών κτιρίων, άλλά 

πρός ταύτη καί τήν μισθωτικήν πρόσοδον τών στάσιμων καί 
ρεόντων ύδάτων. κήπων, αλσών καί άλλων γηπέδων άποκλει- 
στικής τέρψεως, έξαρτωμένων έκ τής κατοικίας, είτε συνέχον
ται είτε μή μετ'αύτής.— '() ελάχιστος όρο: τής μισθωτικής 
προσόδου, τής καταλογιστέα; είς τά ακίνητα ταϋτα. προσδιο
ρίζεται κατά τό εισόδημα τών καλλίτερων καλλιεργησίμων 
γαιών, τών κείμενων έν τώ αύτώ δήμω.

17. — Ί’ποβάλ.λονται ωσαύτως είς τόν φόρον : α ι οί τό
κοι, τά μερίσματα, εισοδήματα καί πάσα άλλη πρόσοδος τών 
μετοχών πζσης φύσεως έταιριών οίωνδήποτε έπιχειρήσεων. οι
κονομικών. βιομηχανικών, έμπορικών ή άστυκών, τά καθυστε- 
ροΰντα καί οί ενιαύσιοι τόκοι δανείων καί τών ομολογιών τών 
νομών, δήμων καί δημοσίων καθιδρυμά.των, ώς καί τών εται
ριών καί έπιχειρήσεων. τών οποίων το κεφάλαιον δεν είναι διη- 
ρημένον είς μετοχας. ώς καί τών μερίδων είς εταιρίας όμορ- 
ρύθμους τε καί ετερορρύθμους. - οί κλήροι καί αί άμοιβαί αί 
πληρωνόμεναι είς τούς δανειστής ώς κομιστάς ομολογιών δη
μοσίων χρεωγράφων, καί παντός άλλου τίτλου δανείου. οί 
τόκοι, τά καθυστερήμζτζ, μερίσματα, εισοδήματα και πάσα 

άλλη πρόσοδος έταιριών, έπιχειρήσεων, σωματείων, πόλεων 
ξένων έπαρχιών.—οί καθυστερούμενοι τόκοι ομολογιών δα
νείων έκδιδομενων ύπό επικρατειών,— τά ένιαυσια εισοδήματα 

καί κέρδη τών συναθροίσεων και θρησκευτικών συνεταιρισμών 
ώς καί παντός είδους έταιριών μή έχουσών σκοπον την διανο
μήν τών προσόδων των μεταξύ τών μελών των.— β ι οι τό
κοι τών ύποθηκικών ή χειρογραφικών δανείων, καθώς καί πζ- 
σης άλλης φύσεως δανείων.—γ ) αί συντάξεις ή περιθάλψεις 
αί πλ.ηρωνόμεναι έπί οίωδήποτε τίτλω καί δι οίανύήποτε δι
άρκειαν ύπό κρατών, νομών, δήμων, έταιριών καί εν γένει 
ταμείων γαλλικών ή ξένων ή ύπό ιδιωτών, — δ'ι αΐ προσοΛοι 
αί πληρωνόμεναι ύπό ιδιωτών έφ'οίωδήποτε λ.ογω.— Λι πρό
σοδοι, συντάξεις κλπ. αί χορηγούμενα1, είς είδη έκτιμώνται εις 
χρήματα, συμφώνως ταις διατζξεσι τών άρθρων 8 και I ·· του 
παρόντος νόμου. — Ό δι' αύτοΰ έπιβαλλόμενος φόρο; δέν θέλει 
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είσπράττεσθαι έπί τών άξιών τών ήδη ύπαχθεισών είς τήν φο
ρολογίαν τών 3 °/0 είμή μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ ποσοΰ τής 

φορολογίας ταύτης.
18. — Υποβάλλονται είς τόν γενικόν φόρον επί τοΰ εισο

δήματος τά κέρδη καί ώφέλη, άτινα προκύπτουσι ε'κ τής έξα- 

σκήσεως εμπορίου, βιομηχανίας, έπιχειρήσεως, ένασχολήσεως, 
επαγγέλματος, αξιώματος, πρακτικής τέχνης, ή οίασδήποτε 
άλλης έογασίας, τή; μισθώσεως εμπορικού κεφαλαίου ή κσω- 
μάτου δικαίου καί έν γένειαί άμοιβαΐ πάση; ούσεως. — Αναι

ρούνται εκ τοΰ ακαθαρίστου ποσοΰ τής προσόδου, τοΰ κέοδου: 
ή τοΰ πραγματοποιηθέντος εισοδήματος τ:· έξοδα καί τά έπι- 
βεβλημμένα βάρη, τά πληρωθέντα ποσά εί; μισθούς ή αποζη

μιώσει; ύπαλλήλων, έργατών ή βοηθών, οί τόκοι τών δανει
σμένων κεφαλαίων δια τήν υπηρεσίαν τή; βιομηχανίας, έπι- 

χειρησεως κλπ. ή μισθωτική πρόσοδος τών επαγγελματικών 
καταστημάτων, οί άνήκ.οντες εί; τήν έξάσκησιν τοΰ έπαγγέλ,- 
ματο; φόροι,'αί δαπάνα·, τής συντηρήσεως καί επισκευής τών 

κτιρίων καί τοΰ ύλικοΰ. — Αί έν τω παρόντι άρθρφ προσδιορι
ζόμενα.! αφαιρέσεις περιορίζονται αυστηρό.; εϊ; τά; δαπάνα;, 
βάρη, δάνεια, ανάγκη; αποκλειστικό» ς επιβαλλόμενη; ε'κ τή; 

ένασκήσεω; τοΰ εμπορίου, τή; βιομηχανίας κλπ. Σημειοΰται 
ιδιαιτέρως, οτι δέν γίνεταλ άφαίρεσι; διά τό ένοίκιον τή; κατοι
κία; τοΰ φορολογούμενου, δια τόν μισθόν τών ύπηρετούντων 
αυτόν ή .την οικογένειαν του προσώπων, διά τά; οικιακά; του 
δαπάνα;, διά τήν άξίαν τή; προσωπική: του εργασία; ή τών 
συζώντων μετ’ αύτοΰ μελών τή; οικογένεια; του, διά τόν τό

κον τών κεφαλαίων, άτινα χρησιμοποιούνται εί; οίκοδον.α:, 
άγορά; ή βελτιώσει; εργαλείων ή εί; άλλα; παραγωγικά; δα
πάνα;.

19.—Οί μισθοίκαί αί παντός είδους άποδοχαί. εϊτε ύπό τοϋ 
δημοσίου είτε υπό ιδιωτών πληρώνονται. καθόσον άνήκουσιν είς

υπηρεσίαν, ένασχόλησιν ή εργασίαν οίανδήποτε, ύφ ’ οίονδή- 
ποτε τίτλον, τύπον ή ονομασίαν, υποβάλλονται εί; τόν γενικόν 
φόρον έπί τοΰ εισοδήματος, μετ'άφαίρεσιν τών ύποχρεωτικώς 
έπιβεβλημμένων κρατήσεων διά τά; συντάξεις τά; πληοωνο- 

μένα; ύπό τοΰ κράτους ή ύπό ταμείων βοήθειας, διοικουμένων 

ή διαχειριζομένων ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τοΰ κράτους καί 
ύπό ύπαλλήλων αύτου. — Αΐ εί; είδη παροχαί. αί διδόμενα·, εϊτε 

ιδιαιτέρως εϊτε άναμίξ μετά, μισθού ή χρηματικής πληρωμής, 
•υποβάλλονται κατά λόγον τής είς χρήματα άξια; των. κατά 

τάς τρέχουσας έν έκάστω τόπω τιμά;. — 'Επίσης είναι φορο- 
λογητέαι αί διακεκριμμέναι άπό τοΰ κυρίου μισθοΰ άποδοχαί 
εί; χρηματικά; χορηγίας, λόγω βραβείων, δωρεών, ώ; καί αί 
άποζημιώσει: αί εχουσαι χαρακτήρα προσωπικόν και μή άπο- 
τελοΰσαι έξόφλησιν πραγματικών δαπανών ύπηρεσίας- —Τά οι
κήματα, τα διδόμενα είτε ύπό τών δημοσίων διοικήσεων, εϊτε 

ύπό τών ιδιωτών εί; τού; δημοσίου; λειτουργού;, ύπαλλήλους, 
πράκτορα; καί έργάτας, ύπάγονται εί; τήν έκτίμησιν τοΰ ει
σοδήματος κατά τό άρθρον 15. - Δέν θεωρούνταιόμωςώ; εισο
δήματα, έν τή έννοια τού παρόντος νόμου, τά έξοδα ταξει- 

δίων, γραφείων, 
λοϋντα τήν έξόφλησιν

οϋ παρόντος 
περιοδειών καί άλλων 

αγματικών

νόμου,
πιστώσεων, αποτε- 

ής ύπηρεσία; δαπανών.

Β’.

τού•20.—’ Απαλ άσσον ταί 
εισοδήματα του 

τικοί τοΰ κράτου, 
τής ξηρά: καί τή; θαλάσση
δεν αντιστοιχεί προ: 

τόν μισθόν καί τά: χορηγία; α 
-γ') οί αξιωματικοί καί οί τούτοι 

ή; ξηρά; καί τή; θαλάσση 
στρατ-ία.

έν τώ άνωτέρω

φόρου: α') τό δημόσιον διάτα 
πάσης φύσεως.— β'! οί στρατιωτικοί καί ναυ- 

καί οϊ έξομοιούμενοι αυτοί; έν τω στρατό» 
τών όποιων ή θέσις ή ό βαθμό; 

τόν τοΰ άνθυπολοχαγοϋ, αλλά μόνον όσον 
ινες άπ’αύτοΰ έξαρ- 

έξομοιούμενοι έν 
, άλλά μόνον διά τόν 

καί εί; έλα; τά; περιπτώ- 
...» έδαφίω περιορισμού.—δ') οί 

ς δι-

άφορα είς 
τώνται, — 
τφ στρατώ 
χρόνον καθ'ον είναι έν έκ
σεις μετά τοΰ 
πρεσβευταί, επιτετραμμένοι, πρ 
πλωματικοί ή προξενικοί τών ξ

όξενοι καί άλλοι πράκτορε 
ροςενικοι των _ένων δυνάμεων, διαπεπιστευ- 

μένοι παρά τή Δημοκρατία, έάν είναι ύπήκοοι τοΰ κράτου; οπερ 
άντιπροσωπεύουσιν, — ε’) οί ξένοι οί μή διαμένοντες έν Γαλλία 
πλέον τοΰ έ/ός έτους, άλλά μόνον δια τά έν τή αλλοδαπή 
παραχθέντα εισοδήματα των, — γ') οί ξένο·, οί διαμένοντες έν
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Γαλλία πλέον τοϋ ένός έ'τους, δια τό μέρος τών εισοδημάτων 
των, τών παραχθέντων έν τή αλλοδαπή,τό μή καταναλισκόμενον 
έν Γαλλία,—ζ') τά ευεργετικά γραφεία, αί άλληλοβοηθητι- 
καί έταιρίαι, τά νοσοκομεία, τά φιλανθρωπικά καθιδρύματα 
τά άναγνωρισθεντα ώς καταστήματα δημοσίας ωφέλειας. διά 
τάς χορηγούμενα; εϊς αύτά ποσότητα; ύπό τοϋ κράτους, τών 
νομών η τών δήμων, διά τό προϊόν τών συνεισφορών καί ελεών 
ώς καί διά τά; πρό; αύτά δωρεάς, είτε εί; χρήματα είτε εϊς 
είδη παρά ιδιωτών ή έταιριών, αΐτινες είναι προωρισμένα·. είς 

βοηθήματα, ώ; έλήφθησαν, έπιχορηγήσει; ή ελέη, τής έξαιρέ- 
σεως μή δυναμένης νά έπεκταθή έπί τών εισοδημάτων τών 

προερχόμενων έξ ιδιοκτησιών υποκειμένων εί; τήν έγγειον φο
ρολογίαν, αξιών αναλογών πρός τάς έν τώ άρθρφ 17 τοϋ πα
ρόντος νόμου μνημονευθείσας, ή βιομηχανιών, εμπορίου ή έπαγ
γελμάτων έξασκουμένων αμέσως ύπό τών είρημένων καθιδρυμκ- 
των ή διά λογαριασμόν αύτών.—η') οί τόκοι τών παρακατα
θηκών εί; ιδιωτικά ταμιευτήρια ή τό ταχυδρομικόν ταμιευτή

ριου, καί κατά συνέπειαν τά καθυστερούμενα καί οί τόκοι τών 
κεφαλαίων, δανείων ή άξιων, αΐτινες άποτ-λοϋσι τό χαρτοφυ- 
λάκιον τών ιδιωτικών ταμιευτηρίων, τών διοιζουμένων ύπό τοϋ 

Ταμείου τών παρακαταθηκών, ή είναι ιδιοκτησία τοϋ Έθνικοΰ 
Ταμιευτηρίου. —θ') οί τόκΦ. τών κεφαλαίων ή άξιων τών άνη
κόντων εί; τά επόμενα ιδρύματα, άτινα διοικοϋνται ύπό τοϋ 
Ταμείου τών παρακαταθηκών : εθνικόν ταμεϊον συντάξεων διά 
τούς γέροντας, ταμεϊον ασφαλεία; διά περίπτωσιν θανάτου, 
ταμεϊον ασφαλεία; διά περίπτωσιν δυστυχήματος, ταμεϊον τών 

εθνικών προσφορών, παρακαταθήκαι μετατραπεΐσαι ή μετά- 
τραπησόμεναι εί: δάνεια διά λ/σμόν τών διαφόρων δημοσίων 
καθιδρυμάτων, παρακαταθήκαι ή καθιδρύματα στρατιωτικά, 

ταμεϊον συντάξεων νομαρχιακών καί δημοτικών, προικισι; τών 
άλληλοβοηθητικών έταιριών, — Γ) οί νομοί, οί δήμοι καί άλλα 
ιδρύματα διά τά; ιδιοκτησία;, αΐτινες άνήζουσιν αύτοί; καί 
δέν υπάγονται είς έγγειον φόρον, ώ; χρησιμευούσας δωρεάν εί; 
δημοσίαν υπηρεσίαν γενικής ώφελείας,— ια') οί νομοί, οί δή
μοι καί τά δημόσια ^ιδρύματα διά τό εισόδημα τών φόρων καί 

εισφορών τών νομίμω; διά λογαριασμόν των είσπραττομένων, 
— ιβ’) τά πρόσωπα, ών τό ολικόν εισόδημα ύπολογισθέν συμ
φωνώ; τώ παρόντι νόμω δεν υπερβαίνει έν τώ συνόλω του, 
ζαί πρό τή; έφαρμογής τών μειώσεων τών διατασσομένων ύπό 
τών άρθρων 21, 22 καί 23 τοϋ παρόντος νόμου, τό ποσόν 
τών 2,000 φράγκων,—ιγ') ή Γαλλική 'Ακαδημία διά τά 
είσοδήματά της καί δι’ εκείνα, άτινα διανέμονται ύπό τύπον 
βραβείων ύπό τών πέντε άζαδημιών.

Γ'.
21. — Γίνεται μείωσις. συμφώνως ταϊ; διατάςεσι τοϋ πρώ

του τίτλου, ύπολογισθέντων εισοδημάτων : — τοϋ τρίτου τών 
φορολογητέων εισοδημάτων, όταν τό σύνολον αύτών. τά όποια 
νέμεται τό αύτό πρόσωπον, ύπερβαίνη μέντα; 2,000 φρ. ούχί 
δέ καί τάς 3,000,—τοϋ τετάρτου μόνον, όταν τό σύνολον τών 
είρημένων εισοδημάτων, τά όποια νέμεται τό αύτό πρόσωπον, 
ύπερβαίνη μέν τά; 3,000 φρ. ούχί δέ και τά; 4,000.

22. —Γίνεται μείωσι; τοϋ τετάρτου τοϋ συνόλου τών ύπο- 
λογισθέντων, συμφώνως τω πρώτω τίτλω τοϋ παρόντος νόμου, 
εισοδημάτων ύπέρ τών άρχηγών οικογενειών (πατρός. χήρας 
ή στηρίγματος οικογένειας), οίτινε; ήθελον αποδείξει, ότι έ’χου- 
σιν εϊς βάρος των πέντε πρόσωπα τή; οικογένεια; των,συζώντα 
έν τή αύτή μετ' αύτών κατοικία, όταν τό ολικόν εισόδημα τών 
συζώντων έν κοινω προσώπων δέν ύπερβαίνη τά; 8,000 φρ.

23. —Λί εί; τά δύο προηγούμενα άρθρα άναφερόμεναι μει
ώσει; δύνανται νά άθροισθώσι. μέχρι συμπληρώσεω; τοϋ ήμί- 
σεο; φορολογητέου εισοδήματος. Είς έλα; τά; περιπτώσεις τά 

πρόσωπα, ύπέρ ών αί μειώσει; τοϋ ανώτερου ipfyptrj, ύποκειν- 
ται είς τόν φόρον, καί άν, συνεπείκ τής εφαρμογής τών είρη
μένων μειώσεων, τό όλον τών εισοδημάτων αύτών ήθελε με 

τριασθή είς ποσόν κατώτερον τών 2,000 φράγκων. — Έάν 
τά εισοδήματα τοϋ αύτοΰ προσώπου ύπόκεινται εί; δύο δια
φόρου: φορολογικά; διατάξει;, αί μειώσει; αΐ προβλεπόμεναι 
ύπό τών άρθρων 21 καί 22 θέλουσιν ύπολογίζεσθαι διακεκρι
μένοι; έπί έκαστου είδους τοΰ εισοδήματος.
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Ο ΕΚ ΞΗΡΑΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΟΙΝΟΣ

Εν τόπω, έν ώ παράγεται ή χλωρή σταφίς, ή κατασκευή 

οίνου έκ ζηρα; σταφίδο; ν/ν. τι δύσηχον. Καί όμως ή περί- 
πτωσι; δέν είναι έκ. τών αδυνάτων. ΊΙ σταφίς ξηραινομένη 
παρασκευάζεται ό>η πρός εξαγωγήν, όση δέ μείνει άζήτητος 

μετατρέπεται εί; οίνον.
Κατά τόν Α’Ι’ΞΕ' νόμον τή; 18 άπριλίου έ. έ. ό έκ ξη

ρά; σταφίδα; παοαγόμενος οίνο; άπαλάσσεται τοϋ εγγείου έπί 
τών οίνων φόρου. Οί παράγοντες αυτόν όφείλουσι έντό; 15 

ήμερων άπό τή; άποταμιεύσεώ; του νά δηλώσωσιν εί; τόν αρ
μόδιον Οικονομικόν έφορον, συμφώνως πρό; τά άρθρα 2 καί 3 

τοϋ .1ΤΝ' νόμου τή; 21 ΐανουαρίου 1886, τό άποταμιευθέν 
ποσόν εί; οκ.κδα; καί τόν τόπον τή; άποταμιεύσεώ;. Ό Οικο
νομικό; έφορο; έχει δικαίωμα ελέγχου έπί τοϋ έκ ξηρά; στα

φίδα; παραγομένου οίνου.
Κατά τό πνεύμα του 2 άρθρου τοϋ νόμου τοϋ 1886, ό άπο- 

ταμιεύων οίνον έκ ξηρά; σταφίδα; οφείλει νά ύποοάληέφ’ άπλοϋ 

χάρτου δήλωσιν ένώπιον τοϋ Οικονομικού έφορου τή; περιφέ
ρεια;. έν ή άπεταμιεύΟη ό οίνος, έμφαίνουσαν τό ποσόν εί; όκά- 
δα;, μετ’ άφαίρεσιν 20 τοϊ; °/0 έκ τοϋ όλου περιεχομένου έκα
στου δοχείου,λόγω φόρα; καί ύποστάθμη;, καίτό είδος τοϋ ένα- 

ποταμιευ.Οέντο; οίνου, τήν πόλιν ή τό χωρίον καί τό οίκημα, 
έν ώ ούτο; άπεταμιεύΟη. καί τόν αριθμόν τών περιεχόντων 
τόν οίνον δοχείων. Δήλωσι; εικονική ή ύπό άλλο όνομα θεω
ρείται ώ; μή γενομένη, ό δέ ύποβαλών αυτήν τιμωρείται, επί 
καταγγελία τοϋ Οικονομικού έφορου ή τού άνακαλύψαντο; τήν 

ύποβολήν της, μέ πρόστιμον ή χρηματικήν ποινήν ίσην προς 
τό τριπλάσιον τοϋ άναλογοϋντο; φόρου είς τό ούτω δηλωΟεν 

ποσόν.
Ώ; συνέπεια τής μή εμπροθέσμου δηλωσεως, έντός 15 δη

λαδή ή.μερών άπό τή; άποταμιεύσεώ; τοϋ έκ ξηρά; σταφίδο; 

οίνου, δέον νά ΟεωρηΟή ότι έξομοιοΰται ούτο; πρός του; λοι
πούς έκ σταφυλών οίνου; καί κατ ’ άκολουθίαν, ύποκείμενο; είς 

τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 5 τοϋ ΑΤΝ' νόμου, φορολογείται 
διά τοϋ συστήματος τή; ένοικιάσεώς τοϋ φόρου τών άδηλώτων 

οίνων.
Κατά τό 3 άρθρον τοϋ νόμου τοϋ 1886. ή δήλωσι; γράφε

ται έπί διπλοτύπου καί ύπογράφεται ύπό τοϋ δηλοϋντο; ή κλ- 
λου τή; εκλογής του ένώπιον τοϋ Οικονομικού έφορου, παο’ού 
βεβαιοϋτα.ι ή πράξις τής ύπογραφής· τά έν τών φύλλων τοΰ 
διπλοτύπου έπιστρέφεται είς τόν δηλώσαντα. ύπογεγραμμένον 

ύπό τοϋ Οικονομικού έφορου, όστι; μεταγράφει είς ίδιον κατά 
δήμον βίβλίον τάς ένώπιον του ύποβαλλομένας δηλώσει; καί 

αποστέλλει άντίγραφον τούτου εί; τόν οίκτον δήμαρχον πρό; 
έκθεσιν. Τά βιβλία τής μεταγραφή; έκτίθενται άπό τής πα
ραλαβή; των μέχρι τής ένάρξεω; τών πρό; ένοικίασιν τοϋ έπί 
τοϋ άδηλώτου οίνου φόρου δημοπρασιών εί; τό γραφεϊον τή; 
’Εφορίας.

Ρ.

ΕΣΟΔΑ KAI FSOfiA ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΝ ΣΪΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ώς πά; οργανισμός, ούτω καί ό ύπό τού ΑΦΝ7’νόμου 

τή; 27 μαίου 1887 ιδρυθεί; οργανισμό; τών νομαρχιακών 
συμβουλίων έχει ανάγκην δαπάνης, άν πρόκειται νά λειτουρ
γήσω κατά σκοπόν. Τά διάφορα στοιχεία τής δαπάνη; ορί
ζονται έν τοΐς άρθρο·.; 16. 20. 28 καί 38 τοΰ νόμου ώς έξής: 
Μίσθωσις καταστήματος, μίσθωσις προσωπικού τή; ύπηρεσία; 
τοϋ γραφείου, άποζημΐωσι; έκάστου νομαρχιακού συμβούλου 
έκ 10 δρ. διά πάσαν συνεδρίασιν έν ή παρευρέθη, άποζημ.ίω- 

σι; έκάστου μέλους τής νομαρχιακή; έπιτροπή: 100 δρ. κατά 
μήνα ίο' όσον ypiwzv δέν ίργχζζζχ·. -λ vw.xp/yxv.vi συμβού
λιου, κλπ. Κατ’ άνώτατον όριον δέν δύνανται αί δαπάναι 
έκαστου νομαρχιακού συμβουλίου νά ύπερβώσι τάς 3,000 δρ. 
κατ’έτος, ψηφίζονται δέ κατ’ έτος ύπ’ αύτοΰ έπί τή βάσει 
τών ύπό τοϋ ύπουργείου τών Εσωτερικών προσδιοριζόμενων 
πιστώσεων.
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To άρθρον ίΟ τοϋ είρημ.ένου νόμου προνοεϊ προσωρινός περί 
τών πόρων, έξ ών ό οργανισμός τών νομαρχιακών συμβουλίων 
Οά πρου.ηθεύηται τά άναγζαϊα είς τήν κίνησιν του έζοδα. Κατ' 
αυτό μέχρι; ού διά νόμου ζανονισθώσι τά τών έσόδων τών νο
μαρχιακών συμβουλίων. διατίθενται κατ’έτος διά Β. διαταγ
μάτων ποσοστά α’) μέχρι πέντε εκατοστών έκ τών εισπράξεων 

τών έν τώ νομώ δήμων, ών τά ετήσια έσοδα ύπερβαίνουσι τάς 

10,000 δραχμάς καί β') μέχρι: ήμίσεος εκατοστού έκ τών 

έσόδων τών έν τω νομώ λιμενικών ταμείων καί τών έκ τή; 
περιφερεία; αύτοΰ εισπράξεων τή; έθνικής οδοποιίας. Καί ή 
μέν διαχεΐοισις ένεργεϊται ύπό τών δημοσίων ταμιών, τά δέ 

έντάλματα πρός πληρωμήν τών έζόδων τών νομαρχιακών συμ
βουλίων καί τής νομαρχιακής έπιτροπής έκδίδονται ύπό τοΰ 

νομάρχου.
Συνεπώς έξεδόθησαν τά άπό 27 άπριλίου 1889 δύο Β. δια

τάγματα, κανονίζοντα τού; πόρου; τών νομαρχιακών συμ.βου- 

λίων διά τό έτο; 1888 καί 1889. Πρός πληρωμ.ήν τών εξό
δων τών νομαρχιακών συμβουλίων δια μέν τό έτος 1888 ορί
ζονται έν εκατοστόν έκ τών κατά τό έτος τοΰτο εισπράξεων 

τών δήμων, ών τά ετήσια έσοδα ύπερβαίνουσι τάς 19,0(10 

δραχ. καί εν δέκατου τοΰ εκατοστού τών κατά τό αύτό επί
σης έτο; εισπράξεων τών λιμενικών ταμείων καί τής εθνική; 
οδοποιίας, διά δέ τό έτος 1889 διπλασιάζονται τά ποσοστά 
ταΰτα τών κατά τό έτο; τούτο εισπράξεων τών είρημένων δή

μων, λιμενικών ταμείων καί εθνική; οδοποιία;.
Γ.

ΓΔΑΤΑ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ· ΑΘΗΝΩΝ

Διά τού Λ’ΓΞΙ" νόμου τή; 3 άπριλίου 1889 έπετράπησαν 
έπί τριετίαν εί; του; δημάρχου; Αθηνών καί Πειραιώς αί 
έξής έργασίαι πρός άνεύρεσιν ύδάτων. Όσον μέν άφορα τόν δή
μαρχον ΙΙειραιώς έπετράπη αύτώ νά προβαίνη, είς πασαν έρ

γασίαν καθαρίσεω; τών άρχαίων ύδραγωγείων τοΰ Πειραιώς, 

ήν ήθελε κρίνει άναγκαίαν ό τού δήμου μηχανικός καί εγκρί
νει τό δημοτικόν συμ.βούλιον, τηρούμενων καί πρός τόν δήμον 
Πειραιώς τών πρός τόν δήμον Αθηναίων κατωτέρω έκτιθε- 
μένων διατάξεων. Ή έπίτρεύις αΰτη είναι λίαν απλοϊκή. Έ- 
νομίζομεν, ότι δέν ύπήρχεν άνάγκη ειδική; τοιαύτης έπιτοέ- 
ύεωςκαί ότι έγκειται εί; τά καθήκοντα τοϋ δημάρχου, νά φρόν
τιζα, περί τοΰ καθαρισμού τών ύδραγωγείων τής πόλεως, είτε 

νέα είναι ταΰτα είτε αρχαία. Ινα έχη έννοιαν τινα ή έπίτρεύι; 
αΰτη, δέοννά έρμηνευθή, ώς έκτεινομένη καί πέραν τών τοπικών 
ορίων τής περιφερεία; τού δήμου ΙΙειραιώς. καίτοι ή ΐδιότης 
τών άρχαίων ύδραγωγείων τού ΙΙειραιώς, ώς είς αύτόν άνη- 
κόντων, μαρτυρεϊται έκ τής διευθύνσεως καί ροής αύτών.

Οσον δέ άφορα. τόν δήμαρχον Αθηναίων, έπετράπη αύτώ 
νά προβαίνη έντός τοΰ λεκανοπεδίου Αθηνών είς πασαν έργα
σίαν άνιχνεύσεως τοϋ έδάφους ή καθαρίσεως άρχαίων ύδρα
γωγείων πρός άνεύρεσιν ύδάτων, ήν ήθελε κρίνει άναγκαίαν ό 
μηχανικός τού δήμου καί έγκρίνει τό δημοτικόν συμβούλιον. 
Ούδείς κύριος άγροτικού κτήματος, κειμένου έν τή, είοημένη, 
περιφερεία, δικαιούται νά παρακωλύσγ, τάς έργασίας ταύτας, 
έάν βεβαιωθή κατά, τάς έπομένας διατάξεις ή άνάγκη τής έν 

τώ κτήματι αύτού έπιχειρητέας έργασίας, καί άφοϋ κατατεθή) 
παρά τού δήμου ή προσήκουσα άποζημιωσι;.

Ί’παρχούσης τοιαύτης περιπτώσεως, ό δήμαρχος Αθηναίων 
ύποβάλλει είς τόν νομάρχην Αττικής τήν ποάξιν τού δημο
τικού συμβουλίου καί έκθεσιν τού μηχανικού τού δήμου μετά 
σχεδιαγράμματος, άναφέρουσαν λεπτομερώς τά άγροτικά κτή

ματα, έφ ’ ών δέον νά γίνωσιν αί έργασίαι, τό είδος, τήν δι
άρκειαν και τήν θέσιν τή; έν έκάστω κτήματι έπιχειρητέας 
έργασίας καί έξαιτεΐται τήν άδειαν πρός έναρξιν τών έργασιών.

’Επιτροπή απαρτιζόμενη ύπό τού νομάρχου ’Αττικής, τού 
προέδρου τοΰ νομαρχιακού συμβουλίου καί ένό; τών επιθεωρη
τών τών δημοσίων έργων, διοριζόμενου έκάστοτε ύπό τοΰ δι- 
ευθυντού αύτών, μεταβαίνει κατά πρόσκλησιν τοϋ νομάρχου 
έπιτοπίως, άφού προσκληθή, έπιμελεία αύτοΰ ό δήμαρχο; ζαί 
ό μηχανικός τού δήμου, κλητευθή δέ τρεις τούλάχιστον ήμέ-
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ρας πρό τή; ταχθεΐση; εί; μετάβασιν ό κύριο; τοϋ κτήματος, 
χκροωμένη δέ τών διαφερομένων, εκδίδει πράζιν δι’ήςα') 
άποφαίνεται περί τή; ανάγκης ή μή τή; έν τώ κτήματι έπι- 
χειρητέα; έργασίας κατά τήν ύποδειχθεϊσαν θέσιν ή άλλην ύπ' 
χύτη; προσδιοριζομένην έν τώ αύτώ κτήματι, καί β') ορίζει 

τήν πληρωτέαν τω ιδιοκτήτη άποζημ.ίωσιν δια τε τήν προσω
ρινήν κατάληφιν τοϋ όρισθέντο; μέρους τοϋ κτήματος καί δια 

τα; έπαπειλουμ ένα; είς αύτόν ζημίας. Κατχ τόν αύτόν τρόπον 
κανονίζεται ή τε ανάγκη τή; έπιχειρητέας εργασία; καί ή πλη
ρωτέα αποζημίωσε;, έν περιπτώσει καθ' ήν ή επιτροπή ήθελε 
θεωρήσει κατχλληλοτέραν πρό; έπιχείρησιν τών εργασιών άλ
λην θέσιν γειτονικού κτήματος, άνήκοντος έτέρω ιδιοκτήτη.

Μή προσελθόντος τοϋ ιδιοκτήτου, ή επιτροπή προβαίνει καί 

άνευ αύτοΰ εί; τήν ανωτέρω πραξιν, άφοϋ βεβαιωθή περί τή; 

νομίμου κλητεύσεώς του. — Έάν παρασταθή ανάγκη, ϊνα αί 
άνωτέρω έργασίαι έκτελεσθώσιν ύπό τό έδαφος οικοδομή;, α
παγορεύεται πάσα εργασία δυναμένη νά παραβλήψα, τήν στε
ρεότητα αύτής άνευ τής συναινέσεως τοΰ ιδιοκτήτου.

ΊΙ ώ; εϊρηται πράξις τής επιτροπής κοινοποιείται επιμέ
λεια τοϋ νομάρχου πρός τε τόν δήμαρχον Αθηνών καί πρός 

τόν ιδιοκτήτην. Αί πρός τοϋτον κλήσεις καί κοινοποιήσεις γί
νονται δια δικαστικού κλητήρος. Ή δαπάνη τή; έπί τόπου 
μεταβάσεω; τή; επιτροπής καί τής ώ; είρηται κλητεύσεώς καί 

κοινοποιήσεως επιβαρύνει τόν δήμον.
Ό δήμαρχος ’Αθηναίων καλεΐ τόν ιδιοκτήτην ϊνα, έάν άπο- 

δέχηται τό ύπό τή; επιτροπής όρισθέν ώ; άνω ποσόν τής χ- 
ποζημιώσεως, προσέλθη έντό; τριών ήμερων καί παραλάβη 
αύτό- άλλως καταθέτει αύτό έν τώ κεντρικφ ταμείω, ό δέ νο
μάρχη; έπί τή προσαγωγή τοϋ γραμματίου τή; έξοφλήσεω; ή 
τής καταθέσεω; χορηγεί τήν πρό; έναρξιντών έργασιώνάδειαν.

Έάν ό ιδιοκτήτη; δέν άποδέχηται τό ύπό τή; έπιτροπής 
προσδιορισθέν ποσόν ή έν περιπτώσει καθ'ήν αί ζημίαι, εϊτε 
ένεκα παρατάσεω; τών έργασιών έπέκεινα τοϋ προσδιορισθέντο; 
χρονικού διαστήματος, εϊτε ένεκα άλλων απροόπτων συμβάν
των, ήθελον είσθαι ανώτερα·., έπιτρέπεται αύτώ ή εί; τά δι-
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καστήρια προσφυγή μέχρι πχρελεύσεως έξ μηνών άπό τής έν 
τω κτήματι παύσεω; τών έργασιών έπί ποινή άπαραδέκτου.

Αί έργασίαι πρό; άνεύρεσιν ή διοχέτευσιν ύδατων δέν δύ
νανται νά βλάύωσι τά κεκτημένα δικαιώματα έπί τών ρεόν- 
των έπί τή; επιφάνεια; ή ύπογείω; διά χειροποίητων έργων 
ύδατων πάσα έκ τοιαύτη; προσβολή; άπαίτησις υπάγεται μέν 
είς τό δικαστήριον, δικαζόμενη κατά προτίμησιν, άνευ πρά- 
ξεω; τοϋ προέδρου, τήν πρώτην δικάσιμον μετά τρεις ήμερα; 
από τής κοινοποιήσεως. αλλά δεν έπιτρέπεται έπ'ούδενί λόγω 
ή παρεμπόδισες τών έργασιών διά τής λήύεω; προσωρινών 

μέτρων.
Πάσα άποζημίωσις έπιδικασθεϊσα τω βλαβέντι ιδιοκτήτη 

ύπό τελεσιδίκου αποφάσεως δι' έπενεχθεϊσαν έκ τών άνωτέρω 
έργασιών βλάβην, πληρόνεται άκεραία ύπό τοϋ δήμου πρό 
πάσης άλ.λης οφειλής· πρό; πληρωμήν δέ αύτής έπιτρέπεται 
καί ή άναγκαστική κατάσχεσε; τών έκ τοϋ ύδατος τή; πόλεω; 
εισοδημάτων τοϋ δήμου.

Γ.

ΙΙΟΙΝΙΚΑΙ ΦΥΛΑΚΑ I ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δέν πρόκειται περί τών κτιρίων καί τοϋ οργανισμού τών 
ποινικών φυλακών τής Ελλάδος, άλλά περί τών έν αύταΐς έκ- 
τιόντων τά; ποινά; αύτών καταδίκων, ώ; εξάγονται οί σχετι
κοί αριθμοί έκ τών πρό ολίγων ήμερων δημοσιευθέντων έπισή 

μων πινάκων τοϋ υπουργείου τή; Δικαιοσύνης.
Είς 5,609 αναβιβάζεται ό αριθμό; τών έν ταϊ; 28 ποινικαϊ; 

φυλακαί; τή; Έλλάδο; κρατουμένων, έξ ών 355 έν τώ σω
φρονιστήριο) Αίγίνης, 253 έν τώ Ζακύνθου, 231 έν τώ Κερ- 
κύρα;, 176 έν τώ Κεφαλληνίας, 105 έν τώ Συγγροϋ, 330 έν 
τή ποινική φυλακή Ζακύνθου, 93 έν τή Λαρίσσης, 246 έν τή 
Παλαμιδίου, 355 έν τή ΙΙυλου, 304 έν τή Χαλκίδος, 320 

έν τή επανορθωτική φυλακή ’Αθηνών, 63 έν τή Άμφίσση;, 8 
έν τή "Αρτη;, 51 έν τή Βόλου, 250 έν τή Καλαμών. 25 έν τή
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Κερκύρας, 116 έν τή Κυπαρισσίας, 50 έν τή Καρδίτσα,ς, 
280 έν τή Λαμίας, 50 έν τη Λευκάδας, 166 έν τή Μεσολογ
γίου. 108 έν τή Ναυπλίου, 252 έν τή Πατρών, 272 έν τή 
Πύργου, 190 έν τή Σπάρτης, 58 έν τή Σύρου, 188 έν τή 

Τριπόλεως καί 8.5 έν τή Τρικκάλων.
Έκ τών 5,069 καταδίκων τούτων 241 είναι καταδεδικα- 

σμένοι είς ισόβια δεσμά, 1521 εί; πρόσκαιρα δεσμά, 1719 

είς ειρκτήν καί 1385 είς φυλάκισιν.
Ύπό τήν έποψιν τοΰ χρόνου, καθ' ον διατελοϋσιν οί κατά- 

δικοι ούτοι έν ταϊς φυλακαΐς, 1 είναι άπό τοϋ 1868. I άπό 
τοϋ 1870, 1 άπό τοϋ 1871, 5 άπό τοϋ 1872, 12 άπό τοϋ 
I 873, 8 άπό τοϋ 1871, 13 άπό τοϋ I 875, I 6 άπό 1 876, 
22 άπό τοϋ 1877, 31 άπό τοϋ 1878, 84 άπό τοϋ 1879. 
67 άπό τοϋ 1880, I 1 1 άπό τοϋ 1881, 176 άπό τοϋ 1882. 
320 άπό τοϋ 1883. 618 άπό τοϋ 1884, 4 12 άπό τοϋ 1885, 
575 άπό τοϋ 1886, 853 άπό τοϋ 1887, 1433 άπό τοϋ 1888, 

271 άπό τοϋ 1889.
Ιδού πώς κατατάσσονται οι κατάδικοι κατά τάς έφ’αί; 

κατεδικάσθησαν εγκληματικά; πράξεις:
387 έπί φόνω, 19 έπί άποπείρα φόνου, 3 έπί φαρμακεία. 17 
έπί παιδοκτονία, 3 έπί εκθέσει, 1927 έπί αναιρέσει, 603 έπί 
άποπείρα ζναιρε'σεως, 30 έπί φόνω έξ άμελείας, 127 έπί τραύ- 
ματι θανατηφόρφ, 255 έπί τραύματι, 8 έπί αρπαγή, 107 
έπίαπαγωγή,4 έπί άποπείρα απαγωγής, 189 έπί βιασμω, 23 
έπί άποπείρα βιασμού, 17 έπί παρά φύσιν άσελγεία, 4 7 έπί 
άποπλανήσει εί; άσέλγειαν, 1 έπί αιμομιξία, 11 έπί διγαμία, 
5 έπί μοιχεία, 2 έπί άποπείρα άποπλανήσεως εϊς άσέλγειαν, 
55 έπί απαγωγή καί βιασμ.φ, 13 έπί άδίκω έπιθέσει, 2 έπί 
διαταράξει οικιακής ειρήνης, 15 έπί ψευδορκία, 1 έπί συκο
φαντία, I έπί ψευδεϊ καταμ.ηνύσει, 59 έπί άντιστάσει κατά 
τή; άρχή;, 1 έπί αϊκίαι; κατά δημοσίων ύπαλλήλων. 10 έπί 
ελευθερώσει φυλακισμένου, 2 έπί άποκρύψει φυγοδίκων, 2 έπί 
παρανομώ κατακρατήσει, 1 έπί καταχρήσει τής έξουσίας τής 
άρχής, 1 έπί προσβολή ηθών, 16 έπί εξυβρίσει, 2 έπι αυτο
δικία. 201 έπί ληστεία (έξ ών 172 κατεδικάσθησαν ζατά τά 

έτη 1883—87 μετά τήν προσάρτησιν τών νέων έπαρχιών, 
διά πράξειςτό πλεϊστον έν αύταϊς κατά τά πρό τής προσαρ- 

τίσεως έτη ένεργηθείσας), 3 έπί πειρατεία, 5 έπί ναυτα
πάτη, 12 έπί εκβιάσει, 378 έπί κλοπή, 267 έπί ζωοκλοπή, 
14 έπί ύπεξαιρέσει, 6 έπί ΐδιοποιήσει, 15 έπί άπατη, 2 έπί 
δόλια χρεωκοπία. 30 έπί πλαστογραφία, 3 έπί κιβδηλία, 8 
έπί παραχαράζει, 30 έπί έμπρησμώ, 13 έπί φθορά ξένης ιδιο
κτησία;, 3 έπί έξαφανίσει ιδιωτικού έγγραφου, 7 έπί άπιστία,

1 έπί λαθρεμπορίφ, 3 επί ιεροσυλία, 1 έπί λειπομαρτυρία, 2 
έπί άφαιρέσει κατασχεμένων, 2 έπί παραβασει τοϋ περί υλο

τομίας νόμου, 1 έπί στρατιωτική στάσει, 9 έπί βιαιοπραγία»; 
κατ’ ανώτερου, 1 έπί έξυβρίσει ανώτερου, 17 έπί ανυποταξία,
2 έπί λειποταξία, 1 έπί έγκαταλείψει θεσεως.

Όσον άφορα τήν ηλικίαν τών καταδίκων. 12 άπό 10 — 11 
έτών, 811 άπό 14 — 20, 2349 άπο 20 — 30, 1277 άπό 30 
— 10, 403 άπό 40 — 50, 158 άπό 50 — 60, καί 59 άνω 

τών 60 έτών.
Ύπό τήν έποψιν τοΰ γάμου, 1893 έγγαμό» καί 3176 

άγαμοι.
Ύπό τήν έποψιν τών γραμμάτων. 257 1 είδότες γράμματα 

καί 2495 αγράμματοι.
Ύπό τήν έπόψιν τών έπαγγελμάτων. 199 κτηματία», 4 

μουσικοί, 3 αρχιτέκτονες, 2 ζωγράφοι, 1 άοιδος, 2 φωτο
γράφοι, 1 τυπογράφος, 1 4 χρωμ.ατοποιοί καί βαφείς, 7 ιερείς. 
11 σπουδασταί, ί διδάσκαλοι, 7 ιατροί, φαρμακοποιοί καί κτη
νίατροι. 33 δημόσιοι ύπάλληλοι. 20 δημοτικοί ύπάλληλοι, 29 
ιδιωτικοί ύπάλληλοι, 16 ξενοδόχοι,44 καφφεπώλαι, Ιδκουρεϊς, 
91 έυ.ποροι, 40 παν-.οπώλαι, 58 κρεοπώλαι, 28 οίνοπώλαι, 
8 λαχανοπώλαι, 20 άρτοπώλαι, 6 μυλωθροί, 6 μάγειροι, 3 
ζαχαροπλάσται, 92 υποδηματοποιοί καί τσαρουχοποιοί, 4 

ύφανταί, 56 ράπται, 3 κατασκευασταί κτενίων καί καλαθιών, 
6 χρυσοχόοι, 2 ώρολογοποιοί, 52 ξυλουργοί καί λεπτουργοί, 
2 βαρελοποιοί, 56 χαλκεϊς, σιδηρουγοί καί φανοποιοί, 27 τέ
κτονες καί λιθοξόοι, 1 σαπωνοποιός. 6 κεραμείς, 2 σχοινοποιοί, 
1 εφαπλωματοποιός, 17 βυρσοδέψαι, 10 μεταξουργοί, 81
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ναυτικοί, '20 άλιείς, 8 ύλοτόμοι καί άνθρα.κεΐς, 3 κηπουροί, 
95 καραγωγείς καΐ άμαξηλάται, 4 αμαξοποιοί. 2952 γεωρ
γοί, 495 ποιμένες καΐ χοιροβοσκοί, 127 έργάται, 43 ύπηρέ- 
ται, 9 αχθοφόροι, 85 στρατιωτικοί, 33 άεργοι, 69 διαφόρων 

έργων.
Ύπό την έποψιν τοϋ γένους, έκ τών 5069 καταδίκων της 

Ελλάδος 69 μόνον είναι γυναίκες, έκ τών όποιων 7 είναι κα- 
ταδεδικασμέναι είς ισόβια δεσμά. 15 είς πρόσκαιρα δεσμά, 16 

εις ειρκτήν καΐ 37 είς φυλάκισιν. 'Όσον άφορα τόν χρόνον, 
καθ’ ον διατελοϋσιν αύται έν φυλακή, 1 είναι άπό τοϋ 
1876, 1 άπό τοϋ 1877, 1 άπό τοϋ 1879, 1 άπό τοϋ 1880, 
2 άπό τοϋ 1881, 1 άπό τοϋ 1882, 3 άπό τοϋ 1883, 2 άπό 
τοϋ 1884, 7 άπό τοϋ 1885, 5 άπό τοϋ 1886, 8 άπό τοΰ 
1887, 26 άπό τοϋ 1888, I 1 άπό τοϋ 1889. Όσον άφορα 
τάς πράξεις έφ ’ αίς κατεδικάσΟησαν αΐ άνωτέρω κατάδικοι, 
10 είναι έπι φόνω, 4 έπί άποκούψει τοκετού, 1 1 έπί παιδο
κτονία. 3 έπί εκθέσει, 10 έπί αναιρέσει, ι έπί τραύματι θα
νατηφόρο/, 2 έπί τραύματι. 2 έπί αοινεία, 2 έπί διναυ.ία, 1 

έπί συνεργεία άπαγωγής, 

γεία,ς, 
//<;, 1

άποκούψει τοκετού,
4 έπί

2 έπί μοιχεία, 2 έπί διγαμία,
1 έπί συνεργεία παρά φύσιν άσελ-

3 έπί άδίκω επιθέσει, 8 έπί άντιστάσει κατά τής άρ- 
έπΐ άπατη, 5 έπΐκλοπή, 1 έμπρησμω,2 έπί εξυβρίσει.

ESQTEPIKON ΕΙΪ1Π0ΡΙ0Ν ΤΗΣ ΕΛΛΑ40Σ

ΊΙ «Οικονομική Έπιθεώρησι;» έπραγματεύΟη κατά φε- 
βρουάριον 1889 (φυλ. 145, σελ. 21) ύπό τόν τίτλον «Εθνι
κόν πρόστιμο·/ 29,698,889 δραχμών» περί τής έλαττώσεως 
τοϋ εξωτερικού εμπορίου τής ‘Ελλάδος έν έτει I 888 σχετικώς 

πρός τό έτος 1887, ώ; προκύπτει αύτη έκ τών επισήμων πι
νάκων τοϋ ύπουργείου τών οικονομικών. II έξέλιξις τοϋ φαι
νομένου τούτου, όσον άφορα τάς μετά τών διαφόρων επικρα
τειών έμπορικάς..σχέσεις τής Ελλάδος, αναπτύσσεται κλιμα- 

κηδόν ώς έξής:
Εισαγωγή.— Αγγλία, γενικόν έμπόριον 34,028,501
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δρ. (37,004,322 τφ 1887). ειδικόν έμπόριον 28,909,879 

(31,413,576 τώ 87), Ι’ωσσία γεν έμπ. 29,662.155 (37, 
718.060 τφ 87). είδ. έμπ. 25,320.147 (34,294,564 τώ 
87), Αυστροουγγαρία γεν. έμπ. 16,891.044 (18.865,859 
τώ 87), είδ. έμπ. 15,754.612 (17,337,216 τώ 87), Τουρ
κία γεν. έμπ. 1 4.241,794 (19,155,444 τώ 87), είδ. έμπ. 
12,856,504 (16.920,323 τώ 87), Γαλλία γεν. έμπ. II, 
921,859 (11,298,955 τώ 87), είδ. έμπ. 10,932,663 (10, 
406,525 τώ 87). ’Ιταλία γεν. έμπ, 4.792,843 (6,309,96 ι 
τώ 87), είδ. έμπ. 4,139,525(6,142,565 τώ87), Γερμανία 

γεν. έμπ. 4,188.085 (3,380,313 τώ 87), είδ. έμπ. 4,064 
951 (3,234,747 τφ 87), ΊΙνωμέναι ΙΙολιτεϊάι γενικόν έμ
πόριον 2,842,991 ( . . . τώ 87), είδ. έμπ. 1,890,837 
( . . . τώ 87), Βέλγιο·/γεν. έμπ. 2,277,907 (1,617,159 
τώ 87), είδ. έμπ. 2,048,257 (1,548,877 τώ 87), Ρουμα
νία γεν. έμπ. 1,283,901, (6,432,109 τώ 87), είδ. έμπ. 
1,271,433 (8,253 ,636 τφ 87), Αίγυπτος γεν. έμπ. 481, 
999 (635,723 τφ 87), είδ. έμπ. 175,918 1612.347 τφ 
87), ‘Ελβετία γεν. έμπ. 398,079 (465,883 τώ 87), είδ. 
έμπ. 331,854 (346 199 τώ 87), Ολλανδία γεν. έμπ. 79, 
541 (77,571 τώ 87), είδ. έμπ. 79.869 (80,892 τώ 87), 
λοιπαί έπικράτειαι γεν. έμπ. 1,297,876 ι 1,670,444 τώ 87), 
είδ. έμπ. 1,072, 733 (1,257,878 τώ 87).

Καθόσον μεταβαίνομεν από τοϋ έτους I 887 είς τό έτος I 886. 
αΐ έξής μέν έπικράτειαι παριστώσιν έλάττωσιν: ’Αγγλία γενικόν 
έμπόριον κατά 2,975.821 δο., ειδικόν έμπόριον κατά 2.503, 
697. Ρωσσία γεν. έμπ. 8,055,905, είδ. έμπ. 8.974,4 1 7, 
Αυστροουγγαρία γεν. έμπ. 1,974,8-1 5, είδ. έμπ. 1,582,604, 
Τουρκία γεν. έμπ. 4,913,-650, είδ. έμπ. 4,063,819, ’Ιτα
λία γεν. έμπ. 1,607,121, είδ. έμπ. 2.003,040, Ρουμανία 
γεν. έμπ. 5,148,208, είδ. έμπ. 6,982,203, Αίγυπτος γεν. 
έμπ. 153,724, είδ. έμπ. 136.429. ‘Ελβετία γεν. έμ.π. 67, 
804, είδ. έμπ. 14,345,—αΐ έξής δέ έπικράτκαι παριστώσιν 
αύξησιν : Γαλλία γεν. έμ.π. 622.904, είδ. έμπ. 526,138, Γερ

μανία γεν. έμπ. 807,772, είδ. έμπ. 830,204, ΊΙνωμέναι
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1 ΙολιτεΙαι γεν. έμπ. 2,842,991, είδ. έμπ. 1,890.837. Βέλ- 
γιον γεν. έμπ. 660,748, είδ. έμπ. 499,380, 'Ολλανδία γεν. 

έμπ. 1.978, είδ. έμπ. (αύξησις 1,023).
Εξαγωγή.— Αγγλία γενικόν έμπόριον 40,797,004 

δρ. (41,851,374 τώ 1887), ειδικόν έμπόριον 40,013,881 
(41.813,499 τώ 87), Γαλλία γεν. έμπ. *18,033,915  (22, 

733,222 τώ 87), είδ. έμπ. 17,906,047 (22,464,687 τώ 
87), Τουρκία γεν. έμπ. 1 1,017,008 (9,330,130, τώ 87), 
είδ. έμπ. 4,062,695 (3.804,268 τφ 87), Βέλγ'.ον γεν.έμπ. 
10,165,154 (10,097,985 τώ 87), είδ. έμπ. 10,165,154 
(10,097,985 τώ 87). Αυστροουγγαρία γεν. έμπ. 7,735,196 

(6,882,818 τώ 87), είδ. έμπ. 7,668,312 (6,775,539 τώ 

87), Ήνωμέναι Πολιτεϊαι γεν. ίυ~. 4,741.116(4,434,770 
τώ 87), είδ. έμπ. 4,71 I, 116 (4.435.770 τώ 87), Γερμα
νία γεν. έμπ. 3,468,123 (4,108,399 τώ 87), είδ. έμπ. 
3,466,289 (4,079,712 τώ 87). 'Ολλανδίαγεν. έμπ. 2,384, 
136 (2,175,746 τώ 87), είδ. έμπ. 2,384,130 (2,175,746 

τώ 87), Αίγυπτο; γεν. έμπ. 2,042,036(1,836,918 τώ 87). 

είδ. έμπ. 1,955,058 (1,287,656 τω 87), 1‘ωσσία γεν. έμπ. 
1,368.801 (1,467.515 τώ 87), είδ. έμπ. 1,341,526 (I, 
444,476 τώ 87), ’Ιταλία γεν. έμπ. 941,669 (1,986,538 

τώ 87’. είδ. έμπ. 968,436 (1,858,734 τώ 87), Ρουμανία 
γεν. έμπ. 350.414, (679,455 τώ 87), είδ. έμπ. 342,822 
(663,628 τώ 88), λοιπαί έπικράτειαι γεν. έμ.π. 128.269, 
(1.804,779 τώ 87), είδ. έμπ. 128,296(1,750,787 τφ 87).

Καθόσον μεταβαίνομεν άπό τοΰ έτους 1887 είς τό έτος 
1888, αί έξή; μέν έπικράτειαι παριστώσιν έλάττωσιν : 'Αγ
γλία γεν. έμπ. 1,054.370 δρ., είδ. έμπ. 1.199,618, Γαλ
λία γεν. έμπ. 4,69'.),307, είδ. έμπ. 4,558,640, Γερμανία 
γεν. έμπ. 640,276. είδ. έμπ. 613,423, Γ’ωσσία γεν. έμπ. 
98,714, είδ. έμπ. 102,950, Ιταλία γεν. έμπ. 1,044.869, 
είδ. έμπ. 950,298, Ρουμανία γεν. έμπ. 329,041, είδ. έμπ. 
320,800, λοιποί έπικράτειαι γεν. έμπ. 1,676,510, είδ. έμπ· 
1,622,518,—αί έξή; δέ επικράτεια1, παριστώσιν αύξησιν : 
Τουρκία γεν. έμπ. I ,686,938, είδ. έμπ. 258,427, Βέλγιον

γεν. έμ.π. 67,169, είδ. έμπ. 67,169. Αυστροουγγαρία γεν. 

έμπ· 852.378, είδ. ίυ.~. 892.773. Ηνωμένα·. ΙΙολιτεϊαι 
γεν. έμπ. 275,346. είδ. έμπ. 275,3 46. 'Ολλανδία γεν. ρχπ. 
208,390, είδ. έμπ. 667,402, Αίγυπτος γεν. έμπ. 205.118, 
είδ. έμπ. 667,402.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΪΙΟΙ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.

Έκ τή; καταστατική; τών έν 'Αγγλία συνεργατικών συνε
ταιρισμών άποδεικνύεται ή όσημέραι προαγομενη πρόοδο; του 
οικονομικού τούτου συνδυασμού τών διεσπαρμένων έν τή κοι
νωνία δυνάμ.εων. Μικροί αύται κατα μόνα; έκάστη, γίνονται 
μεγάλαι διά τή; ένώσεως. Μεταξύ τών διαφόρων τύπων καί 
σκοπών οί αγγλικοί συνεταιρισμοί άπέβλεψαν ιδίως είς τήν κ.α- 
τανάλωσιν, διά τή; χονδρικής αγοράς τών έφοδίων τής ζωή; 
καί τής λιανικής πωλήσεω; αυτών εί; τά μέλη των καί είς άλ 
λους, χωρίς ή αρχή αΰτη νά έμποδίζη τήν έν τώ όργανισμω 

των προσθήκην καί άλλη; παραγωγική; τών κεφαλαίων των 
λειτουργίας.

'Από τοϋ 1862 δημοσιεύονται έν κοενώ αί έκθέσειςτών έται 
ριώε τούτων, έκτοτε δέ μέχρι τοΰ 1886, έν διαστήματι είκο- 
σιπενταετίας, αί ένεργηθεϊσαι ύπό τών συνεργατικών τή; Αγ
γλίας συνεταιρισμών πωλήσει; άνέβησαν είς το τεράστιον πο
σόν 399,976,415 λιρ. στερλ. ήτοι 9,999,410,375 χρυσών 
δραχμών, προέκυύε δε έξ αύτών κέρδη 33,029,672 λ. στ. 

εϊτε 825,741,800 χρυσών δραχμών. Καθόσον μεταβαίνομεν 
άπό τοϋ έτους 1876 είς τό έτος 1886, δηλαδή έν διαστήματι 
δεκαετίας, ό αριθμό; τών δημοσιευόντων τούς λ/μού; των συ
νεταιρισμών άνέβη έν 'Αγγλία και Ούα.λλίκ άπό 937 είς I . I 4 I, 
αύξησις 22 τοϊ; %, έν Σκωτία «άπό 228 εί; 333 αύξ. 46 
τοις °/0, εν Ιρλανδία άπό 2 είς 12. Τά μέλη τών συνεταιρι
σμών έν Άγγλίγ. καί Ούαλλία άπό 4 4 4,547 είς 751.1 47, 
αύξ. 69 τοϊ; °/0, έν Σκωτία άπό 63.310 είς 1 42,036, αύξ. 
124 τοϊς °/0, έν Ιρλανδία άπό 210 είς 1335. Τά κεφάλαια 
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(μετοχικά καί δανεισμένα) έν 'Αγγλία καί Ούαλλία άπό 5,600, 
451 λιρ. στερλ. είς 10,345,056, αύξ. 84 τοΐ; %’ *ν Σκω_ 
τία άπό 459,530 είς 1,552,967, αύξ. 238 τοϊς %, έν Ιρ

λανδία άπό 1.181 είς 9,518. Αί πωλήσει; έν 'Αγγλία καί 
Ούαλλία. άπό 17,619,247 λ. στ. είς 26,747,174, αύξ. 52 
τοϊς °/0, έν Σκωτία άπό 2,290,452 εί; 5,937,070, αύξ. 
259 τοϊς η/0, έν Ιρλανδία άπό 1 1,355 είς 46,501. Τά κα
θαρά κέρδη έν 'Αγγλία καί Ούαλλία άπο 1,541.384 λ. στ. 
είς 2.476.651, αύξ. 60 τοϊς °/ο> Σκωτία άπό 201,117 
είς 590.785, αύξ. 193 τοϊς °/θ. έν Ιρλανδία άπό 1.479 είς 

2,675.
Έν γένει καί κατά τά τρία τμήματατή; ’Αγγλία; ή έν έτει 

1886 κατάστασι; ειχεν ώ; έξή;: Εργατικοί συνεταιρισμοί 
δηαοσιεύοντες τοΰ; λ/μού; των 1486. μή δημοσιεύοντας 65, 
άριθμός μελών 89 4,488, μετοχικά κεφάλαια 9.14 7,452 λ. 
στ., δανεισμένα κεφάλαια 2,160,090 λ. στ., πωλήσεις 32. 
730.74 4 λ. στ., καθαρά κέρδη 3,070. I 1 I λ. στ., έμ.πορι- 
καί δαπάναι 1.800,347 λ. στ., εμπορεύματα έν άποθήκη, 
4,072,765 λ. στ., χρηματικά ύπέρ τής έκπαιδεύσεώς ποσά 

19,878 λιρ. στερλ.
ΊΙ επομένη άπογραφή δεικνύει τήν έν έτει 1886 κίνησιν τών 

έν τή όδώ τή; συνεργατική; άλληλοβοηΟείας τών προπορευομε- 
νων συνεταιρισμών: Cooperative wholesale society 142, 
830.875 χρυσά; δραχμάς. Civil service supply association 
43,312,075, Scottish cooperative wholesale society 45. 
250,375, Rochdale equitable Pioneers 6,418,400, Ha
lifax industrial 5,606.475, Oldham industrial 8,052,250. 
Newcastle up. Tyne 8,221,200, Bolton 8,182,200, Ga
teshead Durham 6,650.125, Barnsley British 7,316,900.

Δύναται τι; έκ τών 282 έκατομμυρίων τούτων δέκα συνερ

γατικών συνεταιρισμών, νά κρίνα, περί τή; γονιμότητα; τή; 
συνεργατικής ιδέα; εί; τά; εύτυχεστέρα; περιπτώσεις της.

ΛΑΧΕΪΟΝ ΤΗΣ Δ’ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ

II έπί τών 'Ολυμπίων καί κληροδοτημάτων Επιτροπή συ
νέστησε λαχεϊον έπί τή Δ Όλυμπιάδι, κανονίσασα τά κατ' 
αύτό διά τή; άπό 15 ίανουαρίου 1889 άποφάσεως της, έγκρι- 
Οείσης διά τοϋ άπό 14 μαίου 1889 Β. διατάγματος, ώ;έξής:

Τό ολικόν κεφάλαιον τοϋ λαχείου ορίζεται εί; 100,000 
δραχμών, διαιρούμενου εί; ισάριθμα γραμμάτια, ών έκαστον 

τιμάται δραχμής. Δύναται δέ νά αύξηθή βραδύτερου τό κε
φαλαίου τούτο άν ιδίως έκ τών εί; τήν έν Παρισίοις έκθεσιν ά- 
ποσταλησομένων έκθεμάτων έπιστραφώσι πλείονα τών υπολο
γιζόμενων άπώλητα.

Το σύνολον τών γραμματίων διαιρείται εί; δέκα σειράς, ών 
έκάστη περιλαμβάνει δεκακισχίλια γραμμάτια.

Διά τών έξ έκάστης σειρά; είσπραχθησομένων χρημάτων, 
άφαιρουμένωντών έξόδων, ήτοι τών πρός έκτύπωσιν τών γραμ
ματίων, προμήθειας εί; τού; άναδεχομένους τήν πώλησιν αυ
τών, τών δαπανών τής κληρώσεως κλπ. θέλουσιν άγορασθή 
έκθέματα, κατ’ έκλογήν τής έπί τών 'Ολυμπίων καί κληροδο
τημάτων Επιτροπής καί κατ’έκτίμησιν τών αρμοδίων ελλα
νοδικών, έκ τών εί; τήν έκΟεσιν τής Δ' Όλυμπιάδος άποστα- 

λέντων, καί ταΰτα θά άποτελέσωσι τό λαχεϊον.
Έξ έκάστης σειράς γραμματίων θά κερδίζωσιν έκατόν αριθ

μοί τουλάχιστον.
Άμα μετά τήν πώλησιν τών γραμματίων έκάστη; σειράς 

θά δημοσιευηται πίναξ τών εί; τήν σειράν ταύτην όρισθβντων 

κλήρων κατ' αύξοντα αριθμόν καί κατά κ.ατιοϋσαν κλίμακα 
τή; άξίας τών είς έκαστον τούτων περιληφθέντων έκθεμάτων, 
έν ώ θά άναφέρωνται τό όνομα τοϋ έκθετου καί ό τόπος, έν ώ 
ούτος διαμένει.

ΊΙ ταξί; τής έξαγωγής έκαστου τών λαχνών Οά όρίζη τόν 
είς τήν άντίστοιχον άοιθμητικήν τάξιν τοϋ πίνακο; κερδαινό- 
μενον κλήρου.

ΤΙ έκκύβευσις θέλει γίνει έν τώ Ζαππείω μεγάρω ένώπιον
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τής έπί τών Ολυμπίων καί κληροδοτημάτων έπιτροπής, τό 
δέ αποτέλεσμα θά δημοσιευθή άμα τώ πέρατι αύτής.

Δύο ήμέρα; άπό τή; έκκυβεύσεω; θά άρχίσχ, ή παράδοσι; 
τών εί; ’έκαστον λαχόντων πραγμάτων έπί τή προσαγωγή τοϋ 
κερδίσαντος γραμματίου καί θά διαρκή έπί τρεις μήνας. Οσα 
πράγματα έντός τής διορία; ταύτης δέν παραληφθώσιν ύπό των 
δικαιούχων, εκποιούνται έπ’ώφελείζ τή; Ζαππείου περιουσίας.

II Έπιτροπί; τών 'Ολυμπίων δύναται νά κράτηση δύο ή 

καί πλείονας σειρά; τοΰ λαχείου τούτου, όπως περιλάβη έκθέ- 
ματα έκτων εί; τήν έν ΙΙαρισίοι; Παγκόσμιον Εκθεσιν άπο- 
σταλησομένων, έκτεθέντων δέ ήδη είς τήν Δ Ολυμπιάδα.

ΊΙ έκκύβευσι; τών σειρών, πλήν τών διά τοϋ άνωμέρω άρ
θρου όρισθησομένων, δύναται νά γίνη ή έφ’άπαξ όλων όμοϋ 
μετά τήν έκποίησιν τών γραμματίων όλων τών σειρών, ή καί 
τμηματικώ; μετά τήν έκποίησιν τών γραμματίων μιας ή πλειο- 
τέρων σειρών.

Έν ή περιπτώσει δέν πωληθώσιν όλα τά γραμμάτια μιας 
ή πλειόνων σειρών, δύναται ή 'Επιτροπή νά προβή είς τήν 

έκκύβευσιν τούτων, μειοϋσα άναλόγως τών μή πωληθέντων 
γραμματίων τόν αριθμόν τών κερδώων αριθμών.

Κατά τό έγκρίναν τόν κανονισμόν τοΰτον Β. διάταγμα, τά 
γραμμάτια τοϋ λαχείου υπογράφονται ύπό τοϋ προέδρου τή; 
έπί τών ’Ολυμπίων καί κληροδοτημάτων Επιτροπής, τούτου δέ 

κωλυόμενου ύπό τοϋ άναπληρωτοϋ αύτοΰ καί τοϋ έν τώ ύπουρ· 
γείω τών έσωτερικών τμηματάρχου τής δημοσίας οικονομίας, 
ύπό τών αυτών δέ ύπογρζφεται καί ό οριζόμενος έν τώ κανΟ- 
νισμώ πίνας τών εκθεμάτων. Είς τούς μεταπωλοΰντας γραμ
μάτια τοϋ λαχείου καί καταβάλλοντας τό τίμημα τουλάχιστον 
100 αριθμών, άν μέν ώσι δημόσιοι ύπάλληλοι. χορηγείται 
ποσοστόν 1 °/υ, αν δέ ίδιώται 2 °/0 . Α.


