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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

"Οσω πλειότερον χαθΛιεργεΐται ή μελέτη τών αιωνίων 
νόμων, καθ’ οΰς γεννώνται, αναπτύσσονται καί Ονήσχουσιν 
αί κοινωνία'., τόσω βαθύτερου έοραιοϋται ή πεποίθησις, δτι ή 
κοινωνική ζωή είναι προϊόν καθολικού τίνος οργανισμού εχ- 
τελοϋντος τήν φυσικήν αύτοδ λειτουργίαν διά μερικωτέρων 
οργανισμών, οϊτινες κινοϋσι τήν όλην μηχανήν διά τής 
ένώσεως των ιδιαιτέρων έκαστου έργων. Πόσον εϋρεΐα είναι 
ή θεωρία τοϋ κοινωνικού τούτου οργανισμού, μαρτυρούσιν 
ό αριθμός καί ή έκτασις των περί τούς διαφόρους αύτοϋ 
κλάδους άσχολουμένων επιστημών καί τεχνών.

’Εάν, καθώς έλεγεν ό’Αριστοτέλης, ακατά φύσιν ή κώμη 
άποικία οικίας», δυνάμεθα εύκόλως τό πολυπλάσιον τών 
κωμών, τήν κοινωνίαν ήτοι, νά άνάξωμεν εις τήν αρχικήν 
αύτής μονάδα, τήν οικίαν. "Ολος ό σκοπός είναι ή εύδαιμο- 
νία τού οίκου. Πάσαι αί έπιστήμαι καί πάσαι αί τέχναι συ^ 
ναντώνται έκ τίνος άκοας αυτών είς τό κατόρθωμα τούτο. 
ΊΙ ευεξία τού σώματος καί τού πνεύματός, τό παρόν καί 
τό μέλλον τής οικογένειας έκ πόσων όρων άποτελεΐται J

ΙΙού κεΐται ή δύναμις εκείνη ήτις συνάπτει τούς όρους 
τούτους εις σύμπραξιν, παρά τώ άνδρί, παρά τή γυναικί, ή 
παρ’ άμφοτέροις, άδιάφορον. Τό βέβαιον είναι ότι ή δύνα- 
μις αυτή, όπου δήποτε καί άν εύρίσκηται, είναι ή αληθής 
οικοδέσποινα. Έκτείνατε ήδη τήν ιδέαν αυτής όσον 
θέλετε, άπό τής οικίας είς τήν κώμην, είς τήν πόλιν, εις 
τήν πολιτείαν ολόκληρον, απανταχού είναι ή αύτή. Τί ση·
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μαίνει άν είναι εις χεΐρας ενός ανδρογύνου ή χιλιάδων τοιού- 
των, ένός ατόμου ή εκατομμυρίων; — Λοιπόν ή έπιστήαη 
τής δυνάμεως ταύτης είναι ή Οικονομία- έν τή οικία ονομά
ζεται Οικιακή, έν τή πολιτεία Πολιτική (’), παρά δέ τώ 

Smith επιστήμη τής των εθνών ε ύ ο α ι μ ο ν ί α ς (2).
Ή Πολιτική ούτως Οικονομία είναι ή λυδία λίθος τής χρη- 

σιμότητητος τών Λοιπών ενασχολήσεων τοΰ ανθρωπίνου πνεύ
ματος. ’Ανεξαρτήτως τής ειδικής περιπτώσεως ότι αϋτη ρί-

(’) Αύσττφό; γραμματικό; αδύνατο ίσως νά εύρα τρωτόν μέρος εις 
τό αδη άπό τού 1615 είσαχΟέν υπό Monchrelien καί έν τή κοινή 
πρακτική έπικρατήσαν όνομα τής ΠοΛιτιχής ΟίχονομΙας. Όπως- 
δήποτε ή μέν olxorOjtla ενωρίς παρ’ ήμΐν μετετράπη εις ιδέαν αρε
τής (νέα μορφή τής έν τώ κειμένω δυνάμεως), τό δέ επίθετου χοΛι- 
τιχη υπενθυμίζει έν τήβράσει τό «.το.ίιτιχΰι-η (δπερ έστΐ κοινωνικόν) 
Γώοχ» τοΰ Λριστοτέλους (Ιίολιτ. Α. 1253).—Αΐ έπιστζμ,ονικαΐ 
περί τό όνομα διαιρέσεις είναι μάλλον δυσυμβίβαστοι. ‘Εάν θέσω- 
μεν κατά μέρος τό παρά Γερμανοί; μάλλον έΟιζόμενον «έΟνική οι
κονομία», έκ τών λοιπών είς αλλαγήν αποπειρών δλαι άπέτυχον. 
Ούδεμία έν τούτοις υπήρξε τόσον ατυχής όσον ή τοΰ Rossi, όταν 
αντί τής Πολιτικής Οικονομίας έπρότεινε τήν «επιστήμην τοΰ Πλού
του». Πόσον ή ιδέα τοΰ Πλούτου είναι σχετική καί ανεπίδεκτος 
επιστημονικής καθόλου επεξεργασίας είναι εύεξήγτ,τον. Τοιουτοτρό
πως καί ο Πλάτων έν τοϊ; Νόμοι; αύτοΰ (έκδ. Hermanni σελ. 1-48) 
«πλουσίους δ’ αύ σφόδρα καί αγαθούς αδύνατον, οΰς γε δή πλουσίους 
sol πολλοί καταλέγουσι· λέγουσι δέ τους χεχτημεΥσυς έτύ.ΙΙγοις 
UTur ανθρώπων π.Ιείσζου νομίσματος άζια χτήματα, & καί κα- 
»κός τις κεκτήτ άν· Είδ’ έστι τούτο ούτως έχον, ούκ έν έγωγε αύ- 
ϊτοίς ποτέ συγχωροίπν τόν πλούσιον εύδαίμονα τή άλ’ςΟεία γίγνε- 
»σθαι μή καί αγαθόν όντα· αγαθόν δέ όντα διαφερόντως καί πλού- 
»σιον είναι διαφερόντως αδύνατον».

(γ Τό περί τής Πολιτικής Οικονομίας αθάνατον αύτοΰ σύγγραμμα, 
περί ου λέγει ό Buckle (’Ιστορία τοΰ Πολιτισμού τόμ. 1 κεφ. ·ί), 
ότι βσυνετέλεσε πλειότερον είς τήν εύδαιμ.ονίαν τών ανθρώπων ή 
»δλα τά ηνωμένα προτερήματα τών πολιτικών καί τών νομοΟετών 
»τοΰ παρελθόντος», επιγράφεται «An inquiry into the nature and 
causes of the w e a 11 h of n a t i o n si;· 

πτει τό ελαίου είς τούς επιστημονικούς λύχνους, εάν ό κα
θολικός σκοπός πάσης επιστήμης καί πάσης τέχνης είναι ή 
δυνατή τελείωσις τοΰ ανθρώπου επί τής γης, ή Πολιτική 

Οικονομία, ώς έπιστήμη τής ευδαιμονίας τών εθνών, συγ
κεντρώνει παρ’ έαυτή όλας τάς θετικάς αποδείξεις.

Μεταξύ εντούτοις τών επιστημονικών συγγενειών τής Πο
λιτικής Οικονομίας ό στενώτερος σύνδεσμος αύτής απαντά
ται πρός τήν ηθικήν καί τήν πολιτικήν. "Ο,τι είναι έν τώ 
οίκω αί χαρακτηρίζουσαι τήν μητέρα καί τόν πατέρα, 
αγάπη καί ί σ χ ύ ς, είναι έν τή κοινωνία ή ηθική και ή 
πολιτική, ώς κεφάλαιά τινα τής κοινωνικής ά γ ά- 
π η ς καί τής κοινωνικής ί σ χ ύ ο ς. 'II έπί τοΰ οικια
κού καί τού κοινωνικού σκοπού άποτελεσματικότης άμφο- 
τέρων είναι ανεπίδεκτος άμφισβητήσεως. Ένω άφ’ ένός δσω 
πλειότερον φωτίζονται αύται, τόσώ πλειότερον χρησιμοποι
ούνται, άφ’έτέρου διατελοϋσι πρός τήν Πολιτικήν Οικονομίαν 
είς άδιακόπους άλληλλ επιδράσεις. Ποια δύναμις ηθικής παρά 
λαώ οίκονομικώς κατεστραμμένα); Καί τάνάπαλιν όποια οι
κονομική άνάπτυξις παρά λαώ διεφθαρμένω ! Τό δέ πολί
τευμα είναι προϊόν τών καθόλου οικονομικών όρων ύφ’ ούς 
τό έθνος διατελεϊ. Καθ’ όσον ούτοι αναπτύσσονται κατά το- 
σούτον καί τό πολίτευμα τού έθνους τελειοποιείται- έν χώρα 
δέ άνθρωποφάγων ή δουλεία, ή έξάγουσα τούς αιχμαλώ
τους εις τήν αλλοδαπήν, είναι αληθής πρόοδος !

’Εάν ή ηθική έχει ανάγκην τών οικονομικών εφοδίων είς 
καθ.λιέργειαν τού αγρού αύτής, ή πολιτική υπό τήν Κυβερ
νητικήν αύτής έννοιαν δεΐται ιδιαιτέρων διά τήν λειτουργίαν 
αυτές μέσων, έκ τού συνόλου τών όποιων άπαρτίζεται ό 
δημόσιος θησαυρός. Είναι ούτος τόσον σπουδαίος 
καί καθ’ εαυτόν καί διά τήν κοινωνικήν επιρροήν του, ώστε 
τά σχετικά φαινόμενα άπετέλεσαν ιδιαίτερον κλάδον οικο
νομικών μελετών, τήν Λημ ο σι ο ν ο μ ί α ν, ής σκοπός είναι 
ή έπί ορθών βάσεων καί πρός τό κοινόν συμφέρον άνάπτυ- 
ξις καί χρήσις τών δημοσίων χρημάτων (‘j.

(’) Ή παρ’ ’Αθηναίοι; (οόφείλείν ~ΐ·> θιιμ'Όΐω, έκ τών δ?/«οσίω>·
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Έν τούτοις έπί τού όλου της οικονομικής τών κοινωνιών 
ζωής, καθώς έλεγεν ό Rousseau (πραγματευόμενος περί τών 
σημείων του άγαΟοΰ πολιτεύματος καί εύρίσκων αυτά έν τή 
σφαίρα τής Πολιτικής Οικονομίας, είς τήν συντήρησιν τού- 
τέστι, τήν ευδαιμονίαν καί τήν πολυπλασίασιν τών 
άνΟρώπων), «υπολογισταί ίδικόνσας εργΰν είναι τόρα· άριΟ- 
»μείτε, μετρειτε, παραβάλλετε» (!). . . —Τώ δντι σοφότα
του ό αριθμός! Ή Πολιτική Οικονομία ενώπιον αύτοδ απο
καλύπτεται μετά σεβασμού- είναι τό φώς τών θεωρημάτων 
της. Τί σημαίνει ή δόξα του δείνα; Τό ούσιώδες είναι τί 
άπεφάνΟη ή άνΟρωπότης διά τών μεγάλων αύτής αριθμών! 
Τοιουτοτρόπως πολυτιμότατου είναι τό έκ τών αριθμών 
τούτων πειραματικόν τής Πολιτικής Οικονομίας όργανον, 
έξ ου άποτελεϊται ή Καταστατική, ή επιστήμη δη
λαδή τών φυσικών, κοινωνικών καί πολιτικών γεγονότων 
έκφραζομένων δι’ όρων αριθμητικών (3).

ίΧΕίΕΙί ΤΗί ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑί 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗΝ.

’Εάν άποδειχΟή ο~ι ή Νομική καθόλου επιστήμη είναι 
κλάδος τής Πολιτικής, ή μεταξύ ταύτης καί τής Πολιτικής 
Οικονομίας συγγένεια είναι τόσον προφανής, όσον μαρτυρεί 
ή έν τοις πράγμασι τοΰ κόσμου τούτου ειμαρμένη τής 
ισχύος άναγκαιότης. Όποιον χάος έν αυτή τή δημιουρ
γία άν έκ τής έννοιας τοΰ Θεοΰ έλειπεν ή ισχύς ! — Όταν 
δέ ό νομοΟέτης εργάζεται, τί άλλο ενεργεί έκτος τής παρεμ
βάσεως τής ισχύος τής πολιτείας έν τή κοινωνική ζωή ; 
Είναι λοιπόν ούτος τό κατ’ εξοχήν όργανον τοΰ πολίτικου· 
ό δέ νόμος του ή σιδηρά τών πολιτισμένων λαών ράβδος, τήν 
οποίαν ή πολιτική επιστήμη διαχειρίζεται. Πόσον οικτρόν 
φαινόμενου είναι νά έμπιστευθή λαός τις τήν ράβδον ταύ- 
την εις τήν αυθαιρεσίαν, καί τυφλώ δήλον.

Ύπό άλλην έποψιν ό νόμος είναι τής ανάγκης προϊόν (* *).  
Είτε περί νόμου τής φύσεως (καθόλου) πρόκειται, είτε περί 
νόμου τής κοινωνίας, όλοι όφείλουσι τόν λόγον τής ΰπάρ- 
ξεως αύτώυ είς τήν ανάγκην. Ή άπόδειξις είναι πρόχειρος, 
διότι άνευ τοΰ νόμου ό,τι δι’ αύτοΰ σκοπεΐται (συντήρησες 

έάν καθώς έλεγεν ό SclilOzer ή Statistica είναι πρός τήν ιστορίαν 
ό,τι δεδομένη έποχή πρός τόν ρέοντα χρόνον, ή Καταστατική δέν 
απομακρύνεται τής έννοιας ταύτης, διότι εκφράζει τό έν χρονικώ τινι 
σημείω ύπαρχον.—Έν τούτοις ό αρχαίος Ελληνισμός παρέχει ετέ
ρου είδους ιστορικήν βοήθειαν, διότι γνωρίζομεν έκ μ.έν τοΰ ’Αριστο- 
τέλους τήν πολιτικήν πρός τό ά.το)γά}>εσάαι ανάγκην (Πολιτ. 6, 
1297), έκ δέ τοΰ Λουκά ότι «έξήλθε δόγμα παρά Καϊσαρος Αύγού- 
»στου άπογράφΐσβαι rt&av.·/ τήν οικουμένην αυτή ή ιΐ.τομρα^ή 
»πρώτη έγένετο ήγεμονεύοντος τής Συρίας Κυρηνίουο (Εΰαγγ. Β. 
1 —6). Ούτως ή έπιστήμη ήδύνατο παρ’ Έλλησι νά όνομασθή Λ- 
πογραφική. (’.) Κατά τόν Mcnteaquieu «νόμοι είναι αί έζ. τής φύ- 
»σεως αύτής τών πραγμάτων προερχόμενοι άναγκαϊαι σχέσεις» (περί 
τοΰ Πνεύματος τών Νόμων Λ . ι).

ηδιδόναι», ΐδ. Ν. Βάμβα Σημειώσεις εις Λημοσθένην σελ. 255) καί 
διά τών Βυζαντινών (Βασιλ. 9,9 καί 19, 13) παρ’ήμϊν έν τή 
κοινή πρακτική έννοια τού δηιιοοίου, ώς οικονομικού προσώπου τής 
πολιτείας, συνδυαζομένη πρός τήν επιστημονικήν ιδέαν τής κατά 
σκοπόν διευΟυνσεως αύτοΰ (δημόσιον— νέμω), αντιπροσωπεύεται μάλ
λον έν τή νέα τής z/iijicaiororilac. λέξει.

(*) Περί Κοινωνικού Συναλλάγματος Γ . 9· § 2ί·7.
(2) Moreau de Jonn6s, Elements de Statistique A'· ά. — Ή 

έπιστήμή αύτη, τής όποιας τά φαινόμενα έν πάση έποχή άπησχό- 
λησαν τάς ώργανισμένας πολιτείας, έσυστηματοποιήΟ η τΙ> πρώτον έν 
τή νεωτέρα έποχή τώ 1748 υπό τοΰ έν Γοτίγγη Χαθηγητοϋ τής 
Ιστορίας καί τοΰ δηυ.οσίου δικαίου G. Achenwal, έκ τοΰ λατινικού 
status όνομασΟεϊσχ Statistica. 'Ο ελληνοπρεπής σχηματισμός τής 
λέξεως ταύτης συνετέλεσε πολΰ είς τήν έν Έλλάδι εισαγωγήν τής 
έπιστήμης υπό τό όνομα Στατιστική. Τοιουτοτρόπως πάσα ρίζα ξένη 
δύνάται δι’ 'Ελληνικής καταλήζεως νά αύξηση έπ’ άπειρον τήν ήμε- 
τέραν γλώσσαν ! ‘ϊποθέτω τήν άγανάκτησιν τών γραμματικών.... 
‘Εάν δμ.ως κρινωμεν έκ τής έννοιας τής Λατινικής ρίζης status=z.x- 
τάστασις, ή scientia Statistica τοΰ Achenwal πρέπει νά με- 
ΤαφρασΟή παρ ήμϊν εϊς επιστήμην Καταηατιχι'ΐΓ. Τώ ο'ντι,
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ή πρόοδος) Οά ζατεστρέφετο. 'Ο νομοθέτης λοιπόν ό άνευ 
προηγούμενης μελέτης τών αληθών τοΰ έθνους άναγχών 
προβαίνων εις τόν κανονισμόν αυτών (έκτος άν τοιοΰτος 
νομοΟέτης είναι και αύτός έργου ανάγκης ούχί σπάνιον έν 
τη ιστορία φαινόμενου,) απέχει τόσον τού τελικού σζοποΰ 
όσον και ό γράσων περί επιστήμης τήν οποίαν αγνοεί.

‘Π θεωρία τών εθνικών αναγκών είναι εύρυτάτη, διότι 
περιλαμβάνει τόν πνευματικόν άμα καί τόν υλικόν κόσμον. 
’Ενώπιον αύτής τό έθνος είναι τι δλον καί συγχρόνως κρί
κος άλύσεως, τήν οποίαν αποτελεί σύμπασα ή άνθρωποτης. 
Είναι άραγε άναπόφευκτον νά άποδειχθή ότι, εάν ετίθεντο 
κατά μέρος αί λοιπαί άνάγζαι, αί οίκονομιζαί αποτελούσε 
τήν βασιν τοΰ κοινωνικού οικοδομήματος ; . . . . ’Εντεύθεν 
εξηγείται τίνος ενεζεν περί ταύτας στρέφεται τό πλεΐστον 
τής νομικής επιστήμης διά τών απείρων εκείνων λεπτοτή
των τού Άστυζοΰ καί τοΰ ’Εμπορικού Δικαίου καί όλου έν 
γένει τοΰ νομοθετικού μηχανισμού, St’ ου επιδιώκεται ή 
πραγματοποίησες τών κοινωνικών θεσμών είτε πρός τό άτο- 
μον, είτε πρός τάς ομάδας τών ατόμων, είτε πρός τήν όλην 
επικράτειαν.

Έάν αί οικονομικοί άνάγζαι ήσαν ακίνητοι ώς ό βράχος 
τοΰ Αυκαβητοΰ, τί εμπόδιζε νά γραφώσιν έπί στήλης προς 
φωτισμόν τοΰ κόσμου*  Άλλ’ είναι αύται τό ύφασμα έξ ου 
άποτελειται ή ζωή τοΰ ανθρωπίνου γένους, τής οποίας δύο 
στιγμάς δέν δύνασθε νά ευρητε έντελώς όμοιας. Όστις δέ, 
διότι έγνώρισε τήν χθες του έθνους του, νομίζει οτι δυ
νατοί νά διοικήση τήν αΰριον χωρίς νά μελετήση τήν 
σήμερον, ύπενθυμίζει τόν Οέλοντα νά μεταχειρισθή τά 
παιδικά του υποδήματα εις τήν ανδρικήν ηλικίαν. Ώς έπι- 
στήμη λοιπόν τών οικονομικών αναγκών ή Πολιτική Οικο
νομία αναπόφευκτου είναι έγκόλπιου διά τόν πολιτικόν καί 
τόν νομοθέτην.

(’) Μήπως δέ καί ή ιστορική μέθοδος αρκεί; ’Οταν ό ’Ιουστινιανός 
έθέσπιζε (Κώδ. 46. 1, 3) «έΐ τις τελευτών ευσεβή ποιήτω διατύ- 
«πωσιν» .... έχειν έκαστον «τήν άδειαν κινεΐν τόν ex lege con
ndiction καί άπαιτεϊν τά κάταλελειμμένα πληρούσΟαι,» ή Πολι
τική Οικονομία έχει τό δικαίωμα νά παρέμβη, διότι, καθώς παρατη
ρεί ί Savignv (Συστ. ‘Ρωμ. Δικαίου τόμ. 2 § 89), «εάν έν τινι πο- 
»λει τά υπέρ τών πτωχών π. χ. καθιδρύμζτα υπήρχον καλώς ώρ- 
«γανισμένα καί εύπορα ο δέν δύναται a πλούσιος διαθέτης, εκ κακώς 
»εννοούμενη· φιλανθρωπίας, συνιστών κανονικά ελεη, νά διαταραςνι τά 
«αγαθά αποτελέσματα της δημοσίας ελεημοσύνης, ο

(*, Καθώς λέγει ό Say (Μαθ. Πολίτικης Οικονομίας έκδ. 3. τόμ. 
1 σελ. 31) «άνευ τήςγνώσεως τών συμφερόντων της κοινωνίας οι

Έπί δέ τού νομικού, έάν ήρκει ή ξηρά τών νόμων γνδ- 
σις, κοινόν λεξικόν εις τού τυχόντος τάς χειρας Οά ζαθίστζ 
περιττά τά έμψυχα μνημεία. Αριθμός δέ τις νομικών συν-

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. 9 

ταγών ήδύνατο νά Οεωρηθή πλούτος ζηλευτός. Πόσον έν 
τούτοις απέχει ή αληθής Νομική επιστήμη * Δι’ αύτήν ό 
νόμος είναι γεγονός τοΰ οποίου πρέπει νά εύρεθή ή αίτια 
καί νά ύπολογισθή τό άποτέλεσμα. 'Π εργασία αύτη εινκι 
έν πδσι ή αιώνια τοΰ πνεύματος τροφή. — "Οσοι εδρίσκουσε 
τάς πηγάς τού θετικού δικαίου έντός τού αιωνίου φυσικού, 
δέν δύνανται νά δικαιολογήσωσι μετά τόσων άλλων τό νο
μοθετικόν στίγμα τής δουλείας. "Οσοι πάλιν έννοοϋσιν έν 
τή ιστορική τοΰ θετικού δικαίου αναπτύξει τήν διαδοχικήν 
τών νομοθετημάτων σειράν, μεταθέτουσιν αλλά δέν λύουσι 
τό ζήτημα. Τό ανθρώπινου γέυος δέν είναι σχολή νομοδι
δασκάλων. Μόνη ή λειτουργία των αναγκών αύτοϋ περιέχει 
τό μυστήριου τών νομοθεσιών του (‘).

'Π ελευθερία δι’ όλων αύτής τών μορφών, ή οικογένεια 
δι’όλων αυτής τών δεσμών, ή ιδιοκτησία δι’όλων αύτής 
τών έμφανίσεων, ή κληρονομιά, ή πίστις, ή συναλλαγή, αί 
τύχαι τοΰ ατόμου, τής κοινότητος, τής επικράτειας δι’ όλων 
τών έλατηρίων αυτών, υπενθυμίζουσιν έν τή κοινωνία τόν 
τής Κρήτης λαβύρινθον. Ούτε ή ισχύς τοΰ βασίλέως τών 
Αθηνών, ούτε οί ν ό μο ι τοΰ Μίνωος, ούτε τό αιώνιου 
δίκαιου τών Θεών ήδύναντο νά σώσω σι τόν Θησέα. Έάν 
ό αϊτός τής ’Αριάδνης τό κατώρθωσεν, δέν απαιτεί ώραιότε- 
ρον σύμβολου ή Πολιτική Οικονομία (ή.
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ΠΕΡΙ ΤΗί ΝΟΜΙΚΗί

ΤΟΤ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΡΞΕΩΣ.

Οταν χατά την 24 Αύγουστου 1864 ή Β'. έν ΆΟήναις 
συνέλευσις τοϋ έθνους έψήφιζεν, ότι «οί ’Ελληνες έχουσι τό 
«δικαίωμα τοϋ συνεταιρίζεσΟαι, τηροϋντες τούς νόμους τοϋ 
«Κράτους, ο ιτ ιν ες δμωςούδέποτεδύνανται νά 
«ύπαγάγωσι τ ό οι z αί ω μ α τ οΟτο εί ς τήν προ η- 

»γ ο υμ έ νη ν τής zυ β ε ρ νήσε ως ά δ ε ιαν» (’), έΟεώ- 
ρησεν άναπόφευχτον ινα έρμηνεύση τό φυσικόν τοΰτο δικαίω
μα, όρίζουσα έν τοϊς πραχτιζοΐς αυτής, ότι δέν εκτείνεται 
«είς τάς συνήθεις πολίτικάς καί έμποριζάς έταιρίας, άλλ’ 
«αύται θέλουν διέπεσΟαι καί τοϋ λοιπού από τό ίσχύον άστυ- 
»κόν καί εμπορικόν δίκαιον» (2J.

Έν πρώτοις ή έννοια τοϋ συ ν ή 0 ο υς έν ταΐς πολιτιχαΐ; 
καί ταΐς έμπορικαΐς έταιρίαις είναι σχετική πρός τήν πρα
κτικήν της εποχής, καθ’ ήν ή συνέλευσις ύπό τό ένδυμα τής 
ερμηνείας εΐσήγε προφανή έξαίρεσιν εις τόν συνταγματικόν 
κανόνα. Συνήθεις έταιρίαι είναι αί συνεχώς έν τώ βίω 
έπαναλαμβανόμεναι· είναι λοιπόν περίεργος ή έρευνα κατά 
πόσον αύται έχουσι ανάγκην τής Κυβερνητικής άδειας κατά 
τό άστυκόν καί τό εμπορικόν δίκαιον.

‘Όσον αφορά τάς πολίτικάς έταιρίας, ούδαμοϋ τής Βυζαν
τινής νομοθεσίας στηρίζεται τοιαύτη ύπόΟεσις. Μόνη ή συ- 
ναίνεσις άρχει καί μάλιστα καί σιωπηρά αν ήναι, διότι κα
θώς λέγε! ό Modeslinus «συνίσταται κοινωνία π ράγματι, 
«ρήματι καί οι’ αγγέλου» (’). — Έκ τών εμπορικών δέ 
εταιριών μόνη ή ανώνυμος «δέν δύναται νά υπάρξη είμή διά 

«δικασται θά ησαν, ώς αί κλητήρες αστυνομίας τυραννικής, τυφλά 
χδργανα εξουσίας αυθαιρέτου· έπρεπε δέ νά συγκριθώσι πρός τάς 
«σφαίρας τών πυροβόλων, αί όποια·, εξέρχονται αδιακρίτως καί κατά 
»τοΰ δικαίου καί κατά τοϋ άδικου.»

(’) 'ΛρΟρ. 1 I τοΰ Συντάγματος. Επίσημα Πρακτικά τής Συ- 
νελεύσεως τόμ. 6. σελ. 124. (’) Βασιλικών δ'. (12, 1 ■ 

«βασιλικής αδείας καί έγκρίσεώς τοϋ καταστατικού αύτής 
«έγγραφου» (’) ’Ώστε ή όλη άξια τής έξαιρέσεως στρέφε
ται περί τάς ανωνύμους έμποριζάς (2), ώς πρός τάς όποιας 
παραλείπω ότι ήδύνατο νά έξετασΟή τό νομικόν κύρος αύ
τής έκ τοϋ λόγου, ότι, αντίκρυ τής έν τώ άρΟρω 1 09 τοϋ 
Συντάγματος θεμελιώδους προνοίας «περί τής ένεργείας αύ- 
«τοϋ άμα υπογραφή ύπό τοΰ βασιλέως» καί περί τής δη-

(’) Εμπ. Νόμου άρθρ. 37.
(2) Ίΐ ούσία τής ανωνύμου έταιρίας συνίσταται εις τήν εύθύνην 

τοΰ συνεταίρου έπί μόνιρ τή μετοχή αύτοΰ, δπερ δηλοϊ απλήν κεφα
λαίων ένωσιν. Δύναται καί ή πολιτική εταιρία νά καταρτισθή έπί 
τής βάσεως ταύτης; Ό νόμος (Βασιλικών κθ'. § 1. 12, 1) αναγνω
ρίζει τήν περί απαλλαγής από τών ζημιών συμφωνίαν υπέρ μόνου 
τοΰ συνεταίρου εκείνου, δστις απλεϊ, ή ξενιτεύει η κινδυνεύει.» 'Γό 
ζήτημα όμως κεϊται άλλαχοΰ. 'Οταν δ πρός τήν έταιρίαν συναλασ- 
σόμενος τρίτος γνωρίζη, όταν δέχηται τόν έν τώ καταστατικό» αύ
τής όρον δτι τά μέλη της δέν εύΟύνονται πέραν τών καταβολών αυ
τών, προφανώς περιορίζεται εις τήν πεποίθησιν τής καλής διευθύν- 
σεως τών εταιρικών πραγμάτων. Τοιοΰτο σύμφωνον ούδαμώς άντί- 
κειται πρός τόν νόμον, δώτι έκαστος δύναται νά περιορίση τόν αριθ
μόν τών πρός αυτόν υποχρεών καί τήν έκτάσιν τών νομίμων ασφα
λειών του. 'Επομένως δύναται καί ή πολιτική εταιρία νά συγκροτηθώ 
υπό τόν ανώνυμον τύπον τής ένώσεως τών κεφαλαίων. 1δ. καί 

Bedarride περί εταιριών § 269.
Τοιαύτη ανώνυμος πολιτική ίταιρία υπάγεται είς τήν περί κυβερ

νητικής άδειας διάταξιν τοΰ ίρθρ. 37 τοΰ έμπορ. νόμου; Ή έπί 
τοΰ ζητήματος τούτου καταφατική λύσις (Troplong περί Έταιρίας 
§ 143 καί 459, Duvergier περί ‘Εταιρίας § 484) είναι τώ δντι πα
ράδοξος. ΙΙώς; Όταν ό νόμος όμιλοί περί μόνον εμπορικών εταιριών, 
πρέπει νά προστεθώσι καί αί πα.Ιιτικαί ! Εάν δ,τι διά τής Κυβερνη
τικής άδειας έσκόπει οΰτος έπί τής ανωνύμου εμπορικής έταιρίας άνα*  
καλύπτηται κατόπιν, δτι αρμόζει καί έπί τής πολιτικής, ‘.δύναται 
άραγε ή ερμηνευτική τής επ’ αναλογία εφαρμογής νά έκτείνη διάτα- 
ξιν προφανώς απαγορευτικήν πέραν τών γραμματικών Ορίων τής νο
μοθεσίας; . . . Ενθυμείται τις καί άκων τους νομοδιδασκάλους τής 
‘Ρώμης, οϊτινες διά τής έρμηνείας μετέβαλον τό δίκαιον τής πατρί
δάς των.
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μοσιεύσεως του διά τή; έφημερίδος τή; Κυβερνήσεως, ή 
έξαιρεσις όι’ ουδετέρου τών τύπων τούτων περιεβλήΟη καί 
μάλιστα τοΰ τελευταίου, δστι; είναι ή βάσις παντός νομο- 
Οετήματος.

'Οπωσδήποτε ώς πρός τάς πολιτικά; εταιρίας ή έξαίρεσις 
τής Συνελεύςεω; υπομιμνήσκει τούς ιστορικού; τοΰ Πλου
τάρχου, οίτινε; «έν ταϊς γεωγραφία?; τά διαφεύγοντα τήν 
«γνώσιν αύτών τοϊ; έσχάτοις μέρεσι τών πινάκων πι-ζοΰν- 
«τες, αιτία; παραγράφουσι ότι—Τά δ’ επέκεινα Οϊνες άνυ- 
»δροι καί θηριώδεις,—ή, πηλός άϊδνής — ή, ΣζυΟιζόν 
«κρύος — ή, πέλαγος πεπηγός — (*).  'Π μέθοδος αυτή 
δέν ύπήρξεν άγονος, διότι παρέσχε τροφήν εις τό περίεργον 
σόφισμα, καθ’ δ ή έπί τοΰ συνταγματικού δικαιώματος έ- 
ξαίρεσις είναι δίκτυον, έζ τοΰ όποιου, έάν διέργωνται αι 
μιζραΐ πολιτιζαί έταιρίαι, δέν δύνανται όμως νά διαφύγω- 
σιν αί μεγάλαι Πόσον τό κείμενον τής έξ,αιρέσεως

(') Εν βίω Θησέως κεφ. ά.
(2,ι Μεγάλζ.ν πρός τό σόφισμα παρέσχε βοήθειαν ή θεωρία της 

κηδεμονείας τών Λαών, όποτρεφομένη έν τή πρακτική, υπό τοΰ πλα
γίου σκοπού τής έζ. τών κυβερνητικών αδειών γοητείας.
Πόσον ή θεωρία αυτή είναι αρχαία, μαρτυροΰτι τά σκωληκόβρωτα 
θεμέλια αύτής. ’Ανεξαρτήτως τοΰ συλλογισμού τοΰ Ιίαλλιγούλα, 
ζαθ δν «ζ, οί βασιλείς είναι θεοί ζ, οί λαοί είναι κτήνη», τό παν έξαρ- 
τάται έζ. τής χρησιμότητας, τήν όποιαν παριστί ή είς ζητήματα 
τοΰ εμπορίου καί τής βιομ.ηχανίας έν γένει άνάμιξις τών κυβερνή
σεων. Τί δμως εννοεί έζ. τών μεγάλων τής πίστεώς π. χ. έπιχει- 
ρήσεων ό άγε.ίηο εκείνος υπάλληλος, οστις, κυρίως είπεϊν, Οά έτοιμά- 
σζ, τό διάταγμα τής έγζρίσεώς των ; Τί δέ κατ' ακρίβειαν πρόκειται’, 
Προφανώς αποτροπή τής ζημίας τών συνεταίρων ή τών τρίτων. Ο
ταν εν τούτοις άναλογισθζ, τις τήν σπουδαιότζ,τα τών συμφερόντων, 
άτινα συνδεουσι τούς συνεταιρισμούς, τό πρώτον καθ' εαυτούς καί 
έπειτα πρός τούς τρίτους, ή δημ.οσιότν,ς ά©’ ενός ζ.χί τό ποινιζ.όν δι
καστηρίου άφ έτερου άποτελούσι τάς άσφαλεστέρας διά τόν νομο- 
θετην εγγυήσεις. Τά λοιπά είναι λεπτομέρεια·., έν ταϊς όποια·-; ει
μαρμένη είναι ζ. κρείττων αξία τών ατομικών έζ.ζστοτε ερευνών.—Ό 

άντίκειται εις τοιαύτην ερμηνευτικήν, μαρτυρεί ή πρόνοια 
τή; Συνελεύσεω; περί μόνων τών α υ ν ή 0 ω ν. Έάν αί με
γάλα: πολιτικαί έταιρίαι άνεφάνησαν κατόπιν, ή ήσαν τότε 
σπάνια?, τί πρός τήν έννοιαν τής έξαιρέσεως ;

Ή οικονομική ιστορία τοΰ κράτους, έξ.ου έμορφώΟη ή 
παρ’ήμΐν ίσχύουσα Βυζαντινή νομοθεσία, μαρτυρεί τήν ύπαρ- 
ξιν διαφόρων συνεταιρισμών, οίτινε; δύνανται νά ζατατα- 
-/Οώσιν εις δύο κεφαλαιώδεις κατηγορία;· ή πρόκειται περί 
κοινωνικών σκοπών υπό τήν εύρεϊαν τή; λέξεως σημασίαν, 
ή πρόκειται περί ιδιωτικών δλως καί χρηματιστικών. Ή διά- 
ζρισις αύτη απαντάται ήδη έκ προηγούμενης εποχής έν τω 
Έλληνιζφ κόσμω, διότι ή μέν έ τ α ι ρ ε ί α είναι μάλλον 
πολιτειακής φύσεως, ή δέ κ ο ι ν ω ν ί α μάλλον χρηματίστι- 
κής. Ούτως έν ’ΑΟήναις ό Κύλων «προσποιησάμενο; έ τ α ι- 
»ρ η ί η ν τών ήλιζιωτέων, καταλαβει·? τήν άκρόπολιν έπει- 
»ρήθη» (’). Τήν αυτήν ιδέαν είχε καί ό Άδείμαντος, όταν 
έλεγε πρός τόν Σωζράτην «ξυνωμοσίαςτε καί εταιρείας 
Γσυνάξωμευ» Διάφορον έν τούτοι; σημασίαν απέδιδε·? ό 
Ξενοφών εί; τήν ζ ο ι ν ω ν ί α ν, όταν έν τώ περί Προσόδων 
του (4, 32) έλεγε τού; «ίδιώτας συνισταμ.ένους καί ζ οι- 
«·? ο υ μ έ ν ο υ ς τ ή ν τ ύ χ η ν ασφαλέστερου ζινδυνεύειν».

“Οσου αφορά τού; ’Ρωμαϊκού; συνεταιρισμούς ή φρασεο
λογία τών πηγών, κατά τό Βυζαντινόν ιδίωμα, τήν μέν παρ’ 
Έλλησιν εταιρείαν άποκαλει «εταιρικόν σύστημα, σωμα- 
«τεϊον» (3ι, τήν δέ ζαΟαρώς χρηματιστιζήν εταιρίαν, «ζοΐ- 

Savigny έν τούτοις (Συστ. 'Ρωμ. δικ. τόμ. β' § 89), προζειμένου 
περί νομικών προσώπων, εί; μόνην τήν πολιτείαν ανευρίσκει τό δι
καίωμα τής [Λορφώσεως τοιούτων. Δεν αρκεί κατ αύτόν ύπό από
λυτον έτι έννοιαν, έζτός τούτέστι τού θετικού δικαίου, ή Θέλησις 
τών φυσικών προσώπων πρός δημιουργίαν προσώπου τεχνητού. ’Αλλ 
ό έξοχος νομικός λησμ.ονεϊ, ότι τα φυσικά πρόσωπα δημιουργοϋσι τό 
μείζον έπί τής γης νομικόν πρόσωπον, αυτήν τούτέστι τήν πολι
τείαν, καί ότι τό δικαίωμα τοΰ συνεταιρίζεσθαι είναι αρχαιότερου 
αύτής, έκ τών πηγών της ανθρώπινης φύσεως άπορρέον.

('/Προδ. 5, 71. (_■ Πλατ. Πόλ. Β’. 365. ς’) Βασιλικών 60,32.



14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΠΣΙΣ.

»νωνίαν» (‘), έζ τοΰ είδους τής όποιας πρέπει νά διαχρί- 
νωμεν τάς οιά τήν καλλιέργειαν τών μεταλλείων καί τών 
άλιζών καί τήν είσπραξιν τών φόρων, διότι τά τρία ταΰτα 
είδη τής χρηματιστιχής εταιρίας, ένεκεν τών κατ’ αυτά εν
διαφερομένων κοινωνικών σκοπών, κατατάσσονται έν τοΐς 
εταιρικό?» συστήμασι καί τοΐς σωματείοις (’).

Έν γένει τά εταιρικά συστήματα καί τά σωματεία προε- 
κλήθησαν άπ’ άρχής είτε έκ τής κοινότητος τών παντοει
δών συμφερόντων, τά όποια ένοΰσι τούς ανθρώπους τοΰ αύ
τοΰ επαγγέλματος, είτε έζ τοΰ ίσχυροΰ εκείνου ελατηρίου, 
τό όποιον έν τοΐς έλευΟέροις έΟνεσιν κινεί πρός ένωσιν τούς 
ανθρώπους τών αύτών φρονημάτων. Ή κοινωνία δέν είναι 
σύνολον ατόμων ή ιδέα ότι είναι σύνολον οικογενειών δέν 
εκφράζει τό ό’λον. Ή κοινωνία ζεϊ διά τών ομάδων, τάς ό
ποιας γέννα μεν τό αίσθημα καί τό συμφέρον, στερεώνει 
δέ τό φρόνημα.

Έκ τής πρώτης όψεως άπαντώμεν έν τώ 'Ρωμαϊκώ λαώ 
τά collegia tcmpii, ήτοι τούς συνεταιρισμού- τών έν τώ αύτώ 
ναω εργαζομένων ιερέων, — τάς βιομηχανικός ενώσεις 
(corpus), τών σιδηρουργών π- χ, τών άρτοκόπων, τών κερα
μέων, τών λεμβούχων,—τάς εταιρίας (decuria) τών ύποδεε- 
στερων υπαλλήλων τοΰ Λαοΰ, οίοι ήσαν οί πρός τούς vQv 
συμβολαιογράφους άντιστοιχοΰντες δημόσιοι γραφείς (scri- 
bae), οί ραβδούχοι (lictores).

Έκ τής έτέρας δψεως παρίστανται τά collegia sodalitia, τά 
όποια άντιστοιχοΰσι πρός τάς έν ΆΟήναις υπό τοΰ Σόλωνος 
άναγνωρισΟείσας εταιρίας τών σ υ σί τ ω ν καί τών θιασω
τών (’}, πρός τάς εταιρικός εστιάσεις τής Καρχηδόνος, έπί (*)

(*) Βασιλικών 12, 1.
(3) Savigny Συστ. 'Ρωμ. δικαίου τόμ. 2 § 88-----Τοιουτοτρό

πως αί λοιπαί χρηματιστικαϊ έταιρίαι καλούνται «privatae socie- 
tates (Πανδ. 59 έν αρχή 1 7, 2).

(3) αΈάν δέ δήμος, ή φράτορες,, ·?, ίϊρών οργίων μυνηταί, ή αν- 
ισιτοι, ή δμόταφοι, ή ϋιασωτσ.ι, ή έπί λείαν οίχόμενοι ή έπί έμπο-
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ταΐς όποίαις ό ’Αριστοτέλης ά ναμιμνήσκεται τών Σπαρτια
τικών φιδιτίων καί αίτινες ύπήρξαν τό φυτώριον τών πε- 
ρΐφήμων τής άτυχους δημοκρατίας νυκτερινών συλλόγων, 
είς ούς ό Ileercn (») άποδί δει προβουλευτικήν έν τή πολι
τεία δύναμιν, οΰχί πολύ άπέχουσαν τής επιρροής, ήν κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους τοιαϋται ένώσεις (Clubs), έκ τοιού- 
των όρμώμεναι αφορμών, ήσχησαν έπί τών δημοσίων πραγ
μάτων^). Κατά πάσαν πιθανότητα οί φιλικοί ούτοι συνε
ταιρισμοί παρήχΟησαν έν ‘Ρώμη άφ’ ής έποχής έγνώρισεν 
αυτή τόν Ελληνικόν καί τον Καρχηδονιακόν πολιτισμόν, 
διότι ό πρεσβύτερος Κάτων διηγείται (,4) τήν έπί τής τιμη- 
τείας του (182 π. X.) μετά τής λατρείας τής Κυβέλης ει
σαγωγήν αύτών, κατακρίνων τούς'Ελληνικούς διά τό όνομα 
σύ σ ιτο ς καί έπαινώντούς ‘Ρωμαϊκούς διά τό όνομα sodalis 
(συνδαιτυμών).

Όποιαν έπιρροήν τά εταιρικά συστήματα έξή- 

»ρίαν δ,τι έκ τούτων διαΟώνται πρός άλλήλους κύριον είναι, έάν μη 
βάπαγορεύτ) δημόσια γράμματα» (Πανδεκτών 4. 47, 22).

(’) a "Εχει δέ (ή Καρχηδών) παραπλήσια τή Λακωνική πολιτεία τά 
μέν συσίτια. των ϊ ταιριών τοΐς Φιδιτίοις . .. (Πολιτικών Β'. 1272).

(2) Περί τής Πολιτικής καί τοΰ Εμπορίου τών αρχαίων Λαών 
τομ. 4 μερ. 1 κεφ. 3.

(’) Είναι περίεργον δτι οί Καρχηδονιακοΐ Σύλλογοι μέχρι τής επο
χής τοΰ ‘Λριστοτέλους (ΓΙολιτ. Η έκδ. Bckkcr σελ. 232 στίχ. 1 
καί 2) ούδόλως ειχον διαταράξει τήν αρμονίαν τής πολιτείας. Ανά- 
λογον φαινόμενον άπαντώμεν παρά τοΐς ‘Αγγλικοϊς Clubs, τά όποια, 
ώς παρατηρεί ό Esquiros (’Αγγλία τόμ. 3. σελ. 9), μετά τής οι
κογένειας καί τής πατρίδος αποτελούσε τήν τριάδα, έφ ής στηρίζε
ται ή ’Αγγλική ζωή. «Ό άνθρωπος κατά τούς "Αγγλους είναι ζώον 
ικοινωνικόν καί ώς τοιοϋτον έχει ανάγκην ϊνα συνεταιρίζεται μετά 
»τών όμοιων του πρός αύξησιν τής ευδαιμονίας καί τών ηδονών αυ- 
»τοϋ». — Όποια έν τούτοις υπήρξαν υπό άλλον μεσημβρινόν τά 
Γαλλικά Clubs, τά όποια έπί ικανόν χρόνον υπέταξαν εις τόν ζυγόν 
τού αίματος τούς αντιπροσώπους τριάκοντα εκατομμυρίων ανθρώπων.

ι Cicero περί Γήρατος § 13 έν τελεί.
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σζ.ησαν έν 'Ρώμη, δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ τοΰ διατάγμα
τος, τό όποιον ή Σύγκλητος έξέδωζε κατά τάς έπί ΙΙομ- 
πηίου ταραχάς· «όλοι οί φι/.ιζοί καί οί τών ύπαλλήλωνσυ- 
»νεταιρισμοί (sodalitates dccurialique) διαλύονται· θέλε·, δέ 
βέζδοθή νόμος κατά τών άπειθούντων » (ι). Τώ δντι ό νόμος 
δέν έβράδυνε, διότι, καθώς αναφέρει ό Οΰλπιανός (γ, ό παρά
νομον ποιων σύστημα (illicitum collegium) έτιμωρεϊτο ώς στα
σιαστής. Ποιον έΟεωρείΐο αθέμιτον σύστημα, εξηγεί ό Μαρ- 
κιανός· ατό μή άπό νόμου ή βασι/.έως συστάν» (3. Επειδή 
δέ ή διασκευή τής νέας Οεσμοθεσίας περιέλαβεν όλα τά εται
ρικά συστήματα ζαϊ τά σωματεία (‘), αναπόφευκτος άπο- 
βαίνει ή έρευνα, τίνα μεταξύ αυτών έπετρέποντσ ύπό τών 
νόμων κατά τήν γενικήν τοΰ νόμου αποστολήν, ίνα κρίνω

μεν τί υπολείπεται εις τούς βασιλείς.
Κατά τήν διάταξιν ρά τών Βασιλ. (8,2) «ούπασιν έφεΐται 

»ποιεΐν εταιρείας (5), ή συστήματα, ή σωματεία- άλλ’ έπί 
»δημοσίων τελών ζαϊ μετάλλων αργύρου καί χρυσού καί 
«άλιζών ζαίμαγζίπων (άρτοζόπων)καί ναυζλήρων καίτινων 
»άλ'Αων άπό νόμου βεβαιωθέντων καί έξεστιν αύτοΐς κατά 
«μίμησιν τής πόλεως έχειν πράγματα κοινά καί άρζαν (τα- 
βμεΐον) καί σύνοικον, δι’ού πράττεται τά κοινά.» Άμα λοι
πόν πρόκειται περί καλλιέργειας μεταλλείων, άλικων, περί 

-----’ξεως ©όρων, ό νόμος επιτρέπει τόν συνεταιρισμόν. 
Αμ-ι πρόκειται περί ένώοεως βιομηχάνων (corpus), τό παρά

δειγμα τών άρτοζόπων, τών ναυζλήρων καί τών υπονοούμε
νων άλ λω ν, μαρτυρεί σαφώς τοΰ νομοΟέτου τήν άδειαν.

’Οσον αφόρα τήν εταιρίαν τών ιερέων, διά τής οίζονομί-

(') Cicero Έπιστ. 99 (έκδ. Nisard 1864). β'ΐΐ σύγκλητο; έΟεώ- 
»ρησε τάς ταραχάς τής εποχής έκΐίνζς ώς απόπειραν κατά τής δζ- 

χμοκρατίαςο (αύτ·).
(2) Βασιλικών 6' (60. 32).
(3) Βασιλικών γ. § 1 (60, 32).
(4) Πανδεκτών 1 (3, 4).
(5) Socictales ζζτά τήν έν άρχήι τής 14 σελίδο; ένν'/.ζ···.

κής προσωποποιήσεως τοΰ ναοΰ (’) ουοέν αυτή άπώλεσεν. 
'Ο δέ Χριστιανισμός τήν άνέπτυξεν είς τοιοΰτον κατόπιν 
βαθμόν, ώστε άπετελέσθη έξ αύτής ή ισχυρότερα τών αν
θρωπίνων ενώσεων, διότι, διαβαίνουσα τούς αιώνας, πολλά 
είδε πολιτειών ερείπια. Συνεταιρισμός, δστις υπόσχεται τούς 

ούρανούς, ούδέν παράδοξον άν, δσον άναβαίνεί πρός αυτούς είς 
ύψος, κερδαίνη έπί τοΰ προσώπου τής γης είς πλάτος. Ή με- 
ταγενεστέρα τού δικαίου άνάπτυξις ύπό μεριζωτέραν εποψιν 
είναι άξια πολλής έπί τοΰ προζειμένου προσοχής, διότι, κα
θώς ορίζει ό ’Ιουστινιανός έν τή 67 Νεαρα αύτοΰ (ζεφ. β'), 
είς ούδένα επιτρέπεται ή άνέγερσις εκκλησίας σπρίν άν ρρί- 
»σειε τό μέτρου δπερ άφορίζει πρός τε τήν λυχνοζαιαν ζαϊ 
»τήν ίεράν λειτουργίαν καί τήν άδιάφθορον τοΰ οίκου συν- 
«τήρησιν κ α ί τ ή ν τ ών π ρ ο σ ε δ ρ ευ ό ν τ ω ν άπο- 
»τ ρ ο φ ή ν».

Έπί τών λοιπών εταιρικών συστημάτων καί σωματείων 
είς μίαν μόνην περίπτωσιν δ νόμος συγχωρεΐ τους συνεται
ρισμούς, δταν πρόκειται περί τών ενδεών τάξεων τής κοι
νωνίας, διότι κατά τήν διαταξιν ά τών Βασιλικών (60,32) 
«τοϊς μ ε τ ρ ί ο ι ς (tenuioribus) έφεΐται συνεισφοράν άπαξ 
»μόνον ποιεί ν τοΰ μήνός», έξ ούπερ συνάγει ό σχολιαστής 
τήν άδειαν καί μηνιαίων συνελεύσεων (:).

Τοιουτοτρόπως εκτός τοΰ νόμου ζεΐνται, έκ μόνης τής 
διαΟέσεως τοΰ βασιλέως έξαρτώμεναι, ή εταιρία τών φρονη
μάτων (collegium sodalitium, συσίτιον, club) καί έζ τών επαγ
γελματικών ένώσεων ή εταιρία τών υποδεεστέρων ύπαλλή- 

(’) αΈάν (έλεγεν ό Σκαιβόλας) ληγατεύσω, τοϊς ίεροφύλαξι δέκα 
»νομίσματα διδόσΟαι τώ καιρώ τή; έ.ρτής, αιτώ τώ ίερώ δοζώ τά 

νομίσματα χαταΛτητΐγ ετήσια^ (Βασιλικών 20 § 1.44,4).
(2; ’Εάν έπρόκειτο νά λυΟή έκ τοΰ άστυκοΰ δικαίου τό ζήτημα 

τής νεωτέρας νομικής ΰπάρςεως τών συνεταιρισμών, οϊτινες άπό τίνος 
χρόνου ύπό τό γενικόν όνομα λ'Εταιρία τοΰ Λαοϋη (*) άρχισαν νά 
άναφαίνωνται, δέν απαιτείται στερεωτέρα τής έν τώ κειμένω βάσις.

• Λυτοβοηβιιχ, Κοινότης Κηφιχιας, Κοινόιης Αμαρουσίου, Ένωσις τδν 
Τιμίυν Τε/νιτΟν, Μεγχριχό; Σύν5ίσμο;, (Ιαμ5οι«:.ον, "Ενωσι; Φίλυν. ..

ΕΤΟΣ Α'-ΦΓΑ. Λ'-ΜΛΡΠΟΣ 1873. ’ 2
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λων (decuria), ήτοι οί ύπό τής Συγκλήτου /) άπ’ αρχής 
διά τήν πολιτειακήν αύτών τροπήν ώς ύποπτοι θεωρηθέν- 
τες συνεταιρισμοί. Όσον άφορα τό πρώτον είδος, ή ένωσις 
τών ιδεών, τών φρονημάτων, συνδέεται τόσον στενώς πρός 
τά δημόσια τοΰ πολίτου δικαιώματα, ώστε μόνον είς τό 
συμφέρον τής τυραννίας κειται, ώς έλεγεν ό ’Αριστοτέλης 

«τό τούς ύπερέχοντας κολούειν καί τούς φρονηματίας άναι- 
»ρεΐν, καί μήτε σισίτια έάν μήτε εταιρίαν, μήτε παιδείαν 
Βμήτε άλλο μηθέν τοιοϋτον, άλλά πάντα φυλάττειν, όθεν 
ο)είωθεν γίγνεσθαι δύο, φ ρ ο ν ή μ α τ α τ ε καί π ί σ τ ι ς· 
»καί .μήτε σχολάς μήτε άλλους συλλόγους έπιτρέ- 
«πειν» ΙΙασα λοιπόν περαιτέρω έπί τοΰ θέματος τούτου 
έρευνα ήθελε άπολε'σει τήν σπουδαιότητα της, διότι προφα
νώς τό Σύνταγμα τοΰ 1864 ήννόησε νά άφαιρέση τους 
συνεταιρισμούς τών φρονημάτων άπό τό τοΰ βασιλέως 

δοκοΰν.
Τοιουτοτρόπως όλος ό καρπός τοΰ σοφίσματος είναι ό 

συνεταιρισμός τών ύπαλλήλων (s). Οί scribae, οί librarii, οί 
ccnsuales, οί fiscales τής άρχαίας'Ρώμης έμπνέουσίν άζόμη τήν 

φρίκην τών άναστατώσεων, έν ταΐς όποίαις ούτοί έπί τής 
άκμής των έρριψαν τόσον έλαιον ! Μολονότι ή νεωτέρα τών 
ύπαίΟρων πολιτειακή ζωή δέν έννοεϊ τοιούτους μισθο
φόρων υπαλλήλων συνεταιρισμούς, δέν άγνοεΐ δμ.ως 
καί τάς συνωμοσίας αυτών, άφου καί θρόνους αύται συνέ- 
τριψαν, ώς έν πολλοις μαρτυροϋσιν αί τύχαι τής πρώτης 
Ελληνικής βασιλείας. Άλλ’ όταν ό λόγος περί συνεταιρι
σμοί», δέν έχει τις ύπ’ οψιν τήν συνωμοσίαν.

Έπί τοΰ όλου είναι τόσον δύσζολον νά άφαιρεθή έζ τοΰ 
συνεταιρισμού ή έννοια τοΰ δημοσίου δικαιώματος, είς τοΰ 
όποιου τήν έξασφάλισιν τό σύνταγμα άπέβλεψεν, ώστε δέν 
δύναταί τις νά φαντασθή πρόοδον έθνικήν άνευ τοΰ στοι
χείου τούτου. Ό άνθρωπος, καθώς έλεγεν ό A. Genovesi 
άπό τοΰ παρελθόντος έτι αίώνος, είναι τοιαύτη δύναμις, 
ώστε, ένουμένη μετ’άλλης, δέν γίνεται ιση πρός τό άθροισμα 
άλλά πρός τό τετράγωνον τοΰ άθροίσματος. Έάν δέ πρός 
στιγμήν άνελύετο ή καθόλου έργασία τοΰ συνεταιρισμού 
είς τάς διαφόρους τάξεις τών κυρίων αύτής σκοπών, ή 
πρόκειται περί γραμμάτων ή περί χρημάτων ή περί έπι- 
στημών, ή περί τεχνών ή περί έμπορίου, ή περί γεωργίας· 
ή περί κινητών, ή περί άζινήτων ή περί συμφερόντων, ή 
περί ιδεών ή περί πολιτικής, ή περί βιομηχανίας. ΙΙρο- 
καλώ όμως τόν δεινότερον σοφιστήν, ινα άφαιρέση έκ πάν
των τούτων τό δημόσιον δικαίωμα. Είναι τό ίδιον ώς άν 
άφήρει τόν στήμονα έζ τοΰ ύφάσματος.

ΠΕΡΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ.

Τό τραπεζικόν γραμμάτων είναι χρεωστικόν έγγραφον, 
οι’ ού ή τράπεζα δανείζεται ώρισμένον ποσόν παρά προσώ - 
που μή ώρισμένου, ύποσχομένη τήν έπιστροφην είς νομί
σματα τώ κομιστή τοΰ γραμματίου άμα τή εμφανίσει.

(’) 'ΐδε έν τοΐς Όπισθεν σελ. 15.
(γ Πολιτ. II'. σελ. 1313.
(aJ Περιττόν νά άποδειχΟή τό κοϋφον τοΰ καρπού τούτου έν τ$ 

νεωτίρα έποχή, καθ’ ήν οί υπάλληλοι δέν άποτελοϋσι τάξεις ιδιαι
τέρας καί ούδέν τό κωλύον ϊνα μετά τών λοιπών συμπολιτών αύ
τών μεταλαμβάνωσι τοΰ συνταγματικού πρός τό συνεταιρίζεσθαι δι
καιώματος. Εξαιρούνται αί περιπτώσεις τού ασυμβιβάστου τών έρ
γων αύτών πρός είδικάς τινας τής βιοτικής πράξεις, δτε φυσικώ τώ 
λόγω άποτρέπονται και τού έπ’ αύταΐς συνεταιρισμού.— ιδιαιτέρας 
έν τούτοις μνείας εΐσΐν άξιοι διά τήν ’Ελλάδα οί γνωστοί τών 
υπαλλήλων συνεταιρισμοί, οδς έκίνζσεν ή περί τοΰ οικονομικού αύ
τών μέλλοντος πρόνοια. ’Εννοώ τά έν ταϊς χερσί τής Κυβερνά,σεως 
ταμεία συντάξεων, ά’περ καΟιστώσι είδος εταιρίας διά νόμου πρός 
όλους τούς υπαλλήλου,, υποχρεωτικής καί τό ολως ιδιωτικής φύσεως 
τώ 18G7 συστάν μετοχικόν τώνύπαλλήλων ταμεΐον. Ή κυρία άμ- 
φοτέρωθεν άρχή είναι ή τής συνε αφοράς.
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Ίδού πώς ενεργεί ό μηχ_α· ισμός σύτος. 'ϊ’ποθέσωμεν, ότι 
ή τράπεζα χρεωστεϊ εις τινα· έάν πληρώση αύτόν διά τών 
τραπεζικών γραμματίων της, πράγματι έγένετο άνανέωσις 
χρέους, διότι καί τά τραπεζικά γραμμάτια είναι χρεωστικά, 
τά όποια οφείλει ή τράπεζα νά έξαργυρώση. ’Αλλά πρό
κειται ή τράπεζα νά δανείση διά τραπεζικών γραμματίων 
κατ’ άκρίβε;αν δίδει χρεωστικά έγγραφα, τά όποια ό οφει
λέτης αύτής δύναται άμέσως νά έξαργυρώση παρ’ αύτής 
ταύτης τής τραπέζης ή νά μεταβιβάση πρός άλλους, είτε 
δανείζων, είτε έξοφλών τά χρέη του. Τό πάν συνίσταται 
έν άμφοτέραις ταϊς περιστάσεσιν εις τήν πίστιν τής τραπέ
ζης. Έάν αύτη ύπάρχη, ή μηχανή κινείται καί ή έξαργύρω- 
σις αναβάλλεται. “Αμα λείψει τό πϋο, ατμός δέν γίνεται.

Ή έκδοσις οΰτω τραπεζικών γραμματίων είναι τρόπος 
τοΰ δανείζεσθαι. Πόσον ούτος είναι αξιόλογος, μαρτυρεί ή 
παντελής έν αύτω έλλειψις τής ιδέας τοΰ τόκου. Επειδή 
οί λαμβάνοντες τά τραπεζικά γραμμάτια δύνανται άμέσως 
νά τά θέσωσι εις κυκλοφορίαν ή νά τά έξαργυρώσωσι εις 
τό ταμειον τής τραπέζης, εντεύθεν διατηροΰσι παρ’ έαυτοϊς 
άΟικ τον τήν χρήσιν τώ' ιδίων κεφαλαίων. ΙΙρός τί λοιπόν 
νά λάβωσι τόκον; ’Εντούτοις ή άπλή αΰτη έννοια λαμβά
νει τοιαύτας διαστάσεις, ώστε έάν ύποθέσωμεν, ότι τράπεζα 
τις διά τού έχτεθέντος μηχανισμού δανείζεται άτόκως πεν- 
τήκοντα εκατομμύρια δραχ. καί ότι δανείζει ταϋτα έπί τόκο» 
8 τοϊ; 0 ,0. Ιδού άμέσως κέρδος τεσσάρων εκατομμυρίων ·

’Οτι τό κέρδος τούτο είναι βραβεϊον τής έμπιστοσύνης, 
τήν όποιαν έμπνέει τό τραπεζικόν καΟίδρυμα, ούδεμία αμ
φιβολία. Αέν έμπνέει καθόλου; Τά τραπεζικά του γραμμά
τια μένουσιν άζήτητα έν ταϊς άποθήκαις αύτοΰ. ’Εμπνέει 
μόνον μέχρι δεδομένου ποσού; “Αμα θέσει εις κυκλοφορίαν 
μεϊζον, τά πλεονάζοντα γραμμάτια έπιστρέφουσι ταχέως 
εις τό ταμείον τής εταιρίας διά τοΰ μέσου τής έξαργυρώ- 
σεως, παρασύροντα πολλάκις καί άλλα, τά όποια άνευ τού - 
του θά ποοετίμων τή > έν τή χώρα περιπλάνησιν. — Τό ζή
τημα τοΰ προνομίου, τό όποιον χορηγείσαι διά τήν χρήσιν 

τής τοιαύτης δανειστικής μηχανής, διαφέρει κατά τούτο, 
ότι έπί τή ύποθεσει καθ’ ήν ό τόπος δύναται νά κυκλοφο- 
ρήση όεοομένον ποσόν τραπεζικών γραμματίων τά έξ αύ- 
τών κέροη ή μερίζονται μεταξύ πλειόνων τραπεζών, άνα- 
λόγως τής εμπιστοσύνης τήν οποίαν έκαστη έμπνέει, ή 
μένουσι παρά μια μόνη τή προνομιούχοι (’). ’Εννοείται, ότι 
δέν ομιλώ περί αναγκαστικής κυκλοφορίας τών τραπεζι

κών γραμματίων, διότι κατ’ αυτήν ή πολιτεία μεταβάλ
λεται εις δορυφόρον, δστίς διά τής βίας ευρίσκει δανειστάς.

’Εκτός τής εμπιστοσύνης πρέπει ιδιαιτέρως νά ύπολογι- 
σθή ή εύχολία τής κυκλοφορίας τών τραπεζικών γραμμα
τίων. ΙΙάν άλλο χρεωστικόν έγγραφον ύποθέτει κατά κα
νόνα έν τή κοινή πρακτική προθεσμίαν πληρωμής, τήν ό
ποιαν πρέπει νά περίμείνη ό δανειστής. Έ έκχώρησις κοι
νών άπαιτήσεων παρέχει τόσας δυσκολίας, δσας μαρτυρεί ή 
συνάντησις τών θελήσεων του έκχωρητοΰ καί τοΰ έκδο- 
χεως δι’ όλων έκεινων τών ζητημάτων τής λεπτομέρειας τά 
όποια άποτελούσι πλήρη διαπραγματεύσεως κύκλον. Έάν 
λάβωμεν εις θέμα συγχρίσεως έκ τών κοινών πιστωτικών 

0J ‘Η έν τώ κειμένω δανειστική μηχανή αποτελεί έν τή Πολι
τική Οικονομία θέμα περισπούδαστου, καθ’ 8 συγκρούονται αί άρχαί 
τής έλευθερίας πρός τάς άρχάς τής κυβερνητικής έπί τών λαών κη- 
δεμβνείας. ’Εν τώ μεταξύ ό καλός καί δ· κακός συναγωνισμός (ή 
αγαθή έρις τού ‘ΐΐσιόδου και ή κακή) παρεμβαίνουσιν.—'Οπωσδή
ποτε καί υπό τό προνομίαν απαντάται ένςαχοϋ ή έκδοσις έλευθέρων 
γραμματίων πληρωτέων τώ κομιστή έπί τή έμφανίσει. Τοιουτοτρό
πως οί μεγάλοι ίδιοκτήται τής Αυστριακής αύτοκρατορίας εΐχον 
κατά τό 1847 εις κυκλοφορίαν τοιαΰτα γραμμάτια αξίας 29 περί
που έκατομμ-υρίων δραχμών, καί τοι υπήρχε προνομιούχος εθνική 
τράπεζα από τοΰ 1817 καθιδρυμένη (Savignv δίκ. ενοχών τόμ. 2. 
§65. — Courtois, Manuel des fonds publics έκδ. 5. σελ. 1 84). 
’Εν Γαλλία δέ, ιδίως εις Orleans καί εις τινας άλλας έπί τοΰ Loire 
πόλεις, πρό πολλοϋ χρόνου κυκλοφορούσε τοιαΰτα γραμμάτια 20, 
30, 40, 50 φράγκων, απαρατήρητα καί ασκανδάλιστα (Courcelle— 
Seneuil, Traite des Operations des Banques έκδ. 4 σελ. 108- 
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αξιών τάς μάλλον έν τώ έμπορίω κυχλοφορούσας, τά γραμ
μάτια εις διαταγήν καί τάς συναλλαγματικός, πόσαι διατυ
πώσεις καί εύθύναι περί τήν μεταβίβασιν, τήν διαμαρτυρη- 
σιν καί τήν ένδεχομένην δικαστικήν έριδα! Πάντα ταυτα 
έλλείπουσι έντελώς έν τώ πραπεζι/.ώ γραμματίω. Καθόσον 
τοΰτο κυκλοφορεί άπό χειρός εις χεΐρα, διότι είναι πληρω
τέου εις τόν κομιστήν, καθόσον ή έξόφλησίς του δύναται νά 
ένεργηθή κατά πάσαν στιγμήν ύπό καταστήματος κοινώς 
έγνωσμένου καί μεγάλης ύπολήψεως, τρέχει είς τόν λαβύ
ρινθον τής συναλλαγής διά τής ταχύτητος τοΰ νομίσματος 
ή κάλλιον είπεΐν διά μείζονος έτι ταχύτητος, διότι εύκολώ- 
τερον δύνανται νά κινηΟώσι 10,000 δραχ. εις τραπεζικά 
πεντακοσιόδραχμα γραμμάτια ή είς χρυσόν καί μάλιστα 
άργυρον διαφόρων αξιών.

Ή έννοια τής εύκολίας ταύτης θά ήν ούσιωοώς άτελής, 
έάν παρελείπετο ή βεβαίως έκ τής νομισματικής οικονομίας 
μεταβάσα είς τό τραπεζικόν γραμμάτιον συνήθεια τής διά 
στρογγύλα ποσά καί τής κοινής χρήσεως έχδόσεως αύτών. 
Ύποθέσωμεν ότι έν χώρα πτωχή τά τραπεζικά γραμμά
τια είναι χιλιόδραχμα, ό αριθμός εκείνων, οΐτινες θά ποιή· 
σωσι χρήσιν αύτών, είναι έλάχιστος. ’Επίσης έν χώρα πλού
σια τραπεζικά γραμμάτια μικρός αξίας παριστώσι έπί 
τής εύκολίας τής κυκλοφορίας όλα τά ελαττώματα τών 
βαρέων νομισμάτων. Ή έποψις αυτή συνδέεται τόσον ατε
νώς πρός τήν κανονικήν λειτουργίαν τής έπί τώ τραπεζικώ 
γραμματίω δανειστικής μηχανής, ώστε άν μέν τό τραπεζι
κόν γραμμάτιον είναι υπέρ τό δέον μικρας αξίας, ό τυχών 
άνεμος θά έγείρη κατά τής τραπέζης τούς θορυβώδεις τοΰ 
λαού πολιορκτιτάς· άν δέ τό γραμμάτιον υπέρ τό δέον μεγά
λης άξίας, δέν είναι αδύνατος ή μεταξύ τών άντιπάλων κεφα- 
λαιού/ων συγκέντρωσις μεγάλων ποσοτήτων πρός διατάρα- 
ξιντής τραπεζικής αρμονίας. Άπόδειξις ότι καί έπί τοΰ θέμα
τος τούτου, ώς έπί τόσων άλλων, ή σωστική δύναμις άποτε- 
λεϊται πάντοτε έν τή μ έ ση τής πολιτείας τάξει (’). ’Εάν τό

'Όταν ό Φωκυλίδης τ,ΰχετο «.πολλά μέσοισιν άριστα· μέσος 

τραπεζικόν γραμμάτιον ταΐς άνάγκαις αύτής προσαρμόζη- 
ται, θά διακλαδωθή μέν μέχρι τών άκρων τής επικράτειας, 
θά έξαρτάται δέ έκ μόνης τής φυσικής τών οικονομικών 
συμφερόντων αρμονίας, ή τις είναι ό μέσος όρος τών κοι
νωνικών έλατηρίων.

"Οσοι υπεστήριξαν ότι τό τραπεζικόν γραμμάτιον είναι 
είδος νομίσματος, έλησμόνησζν, ότι τό μέν νόμισμα έχει 
τήν αξίαν εντός έαυτοϋ, τό δέ τραπεζικόν γραμμάτιον έχει 
αυτήν έν τώ ταμείω τής έκδούσης αύτό έταιρίας. “Οταν ή 
τράπεζα πληρόνεί τά χρέη της διά νομισμάτων έξοφλεΐ 
έντελώς, όταν όμως πληρόνεί διά τραπεζικών γραμματίων 
καταβάλλει δι’ ομολογιών, τάς όποιας ύπόσχεται νά έξαρ- 
γυρώση κατόπιν.

Έν τούτοις έάν τό τραπεζικόν γραμμάτιον δέν είναι νό
μισμα, άναπληροΐ όμως τό νόμισμα. Ή αναπλήρωσες αυτή 
δεν είναι φαινόμενον νέον έπί τών τραπεζικών γραμματίων, 
διότι είναι κατόρθωμα πανάρχαιον τής πίστεως. “Οταν ό 
’Ιακώβ έδιδε τήν άξίαν τής παρά τώ Λάβαν έπταετοΰς ερ
γασίας του αντί τής Λείας καί έτέραν επταετή έργασίαν 
αντί τής 'Ραχήλ, προφανώς άνεπλήρου τά όποια έστερεΐτο 
νομίσματα Κατ’ ακρίβειαν τό τραπεζικόν γραμμάτιον 
ενθυμίζει τήν άντί νομίσματος δερματικήν έν 'Ρωσσία κυ
κλοφορίαν μέχρις έτι τοΰ 17 μ. X. αίώνος. “Εκαστος άπε- 
ταμίευε τά δέρματά του έντός αποθήκης ύπό τήν έγγύησιν 
τής Κυβερνήσεως, λαμβάνων τά ρύγγη αύτών έσφραγισμέ- 
να, τά όποια τοιουτοτρόπως έκυκλοφόρουν έν τή άγοια, 
διότι οί άγορασταί είχον τό δικαίωμα νά λάβωσι έκ τής 
αποθήκης τόσα δέρματα όσα έκόμιζον ρύγχη. Τό τραπεζι
κόν ούτω γραμμάτιον είναι τό ρύγ/_ος τού ζώου, όπερ κρύ
πτεται έντός τών τραπεζικών τειχών.

«θέλω έν πόλει είναι», ό ’Αριστοτέλης είς τό μέσον τής πολιτικής 
κοινωνίας έθετε τά σταθερά θεμέλια αύτής· «προστιθέμενον γάρ (τοΐς 
πένησιν η τοΐς πλουσίοις) «ποιεί ροπήν καί κωλύει γίνισθαι τάς έναν- 
»τίας υπερβολάς» (Πολιτικών βιβλ. 6 (κοινώς 4} 1295).

/) Γεν. κθ'. 15-30.
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Εν γενεί ή νομισματική κυκλοφορία ζέκτηται δεινόν αν
ταγωνιστήν έν τή πιστωτική κυκλοφορία. Όπόσον τερά
στιον είναι τό μέγεθος αύτοϋ, δύναται νά κρίνη έκαστος έκ 
μόνων τών έν ’Αγγλία κυκλοφορουσών συναλλαγματικών, 
οιότι ύπελογίσθησαν τώ 1856 εις δραχ. 5,600,000,000! 
Ω, παρατηρεί ό Cotircelle-Seneuil, ή λειτουργία τών τραπε
ζικών γραμματίων μόλις αντιστοιχεί πρός 7 τοϊς β/„έπι τών 

εν Clearing House τοΰ Λονδίνου συμψηφιζομένων πιστωτικών 
αξιών, διά την ανταλλαγήν τώνόποίων, προσθέτει ό Coquelin, 
ή μεσολάβησις τοΰ νομίσματος καθίσταται αναγκαία εις 
ποσότητας ελασσόνας τών 140 περίπου δραχμών, μεταφε- 
ρομένας και ταύτας από συνήθειας εις λογαριασμόν τής έ- 
πιούσης καί έκαθαριζομένας ούτως άνευ σχεδόν ‘πραγματι
κού νομίσματος.

Έν τούτοις ή δυναμις τών κυκλοφορουσών έν γένει πι
στωτικών αξιών ενθυμίζει ιδιαιτέρως τάς μεγάλας έπί τοΰ 
πεδίου τής μάχης παρατάξεις. Καθώς έν αύταίς ή νίκη 

επισκέπτεται τόν έχοντα ίσχυροτέραν εφεδρείαν, ουτω καί 
επι τών ειρηνικών τής συναλλαγής αγώνων αί πιστωτικοί 
άξίαι έρχονται πρώται εις χείρας, εις παν δέ σημεΐον κιν
δύνου σπεύδουσίν αί τών πολυτίμων μετάλλων φάλαγγες. 
Ο,τι διακρίνει έπί τής ουγκρίσεως τούτης τό τραπεζικόν 

γραμμάτων είναι ότι διά τήν ευκινησίαν του εΰρίσκεται 
πάντοτε εις τήν έμπροσθοφυλακήν.

Ίοιαυται μαχαι δίοονται προ πάντων έν έποχαΐς οικονο

μικών κρίσεων, αιτινες άπό διαφόρων λόγων, ώς αί έπιδη- 
μίαι, επισκέπτονται κατά περιόδους τάς κοινωνίας τών Αν
θρώπων. ’Επειδή δέ τά προμηνύματα δέν είναι πάντοτε ευε
ξήγητα, ή πείρα των τραπεζών καθιέρωσε τήν αργήν τής 

έν τοΐς ταμειοις αύτών διηνεκούς ύπάρξεως νομισματικών 
ποσοτήτων, τών οποίων ή Αναλογία πρός τό πληρωτέον τή 
εμφανίσει τραπεζικόν χρέος (*)  διαφέρει κατά τόπους. Οΰ- 

( ) Γό χρέος τούτο άποτελεϊται συνήθως έκ τών κυκλοφορούντων 
τραπεζικών γραμματίων, έκ τών παρακαταθηκών και τών άτοκων 
καταθέσεων.
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τως έν Γαλλία μέν τό μεταλλικόν αποταμίευμα, ούδαμώς 
ύπό τοΰ νόμου κανονισθέν, διατηρείται πάντοτε εις μεγίστας 
ποσότητας. Έν ’Αμερική δέ (NcW-York) πρέπει νά δια- 
τελή εις τοιοΰτον λόγον πρός τά κυκλοφοροΰντα τραπε
ζικά γραμμάτια ώς 12: 100. Έν Έλλάδι δέ έκτος τοΰ 

προσδιορισμού τοΰ έπϊ τή εμφανίσει πληρωτέου χρέους τής 
’Εθνικής Τραπέζης κατ’ άνώτατον όρον εις τό τριπλάσιον 
τοΰ μεταλλικού αποταμιεύματος, ιδιαιτέρως, όσον Αφορά τά 
κυκλοφοροΰντα τραπεζικά γραμμάτιά της, δέν δύνανται 
ταΰτα νά ύπερβώσι τό μεταλλικόν αποταμίευμα, τό μετο
χικόν καί τό Αποθεματικόν κεφάλαιον ηνωμένα (άρθ. 4. 
Νόμ. 16 Δεκεμβρίου 1861). Τοωΰτοι κανονισμοί ύποθέ- 
τουσιν ιδιαιτέρας σχέσεις τών τραπεζών πρός τήν πολιτείαν, 
έκ τών όποιων αύτη έπιβάλλει τάς ιδέας της εις καθαρώς 
οικονομικόν ζήτημα, τό οποίον ανήκει μάλλον εις τήν ορό· 
νησιν τών τραπεζιτών καί τάς περιστάσεις.

JI καταιγίς εντούτοις τών οικονομικών κρίσεων κατα
πολεμείται έκ. μακράς χειρός διά τής έξοφλήσεως τών έν 
τώ χαρτοφυλακίω τής τραπέζης πιστωτικών αξιών καί έν 
μερει προλαμβάνεται διά τοΰ έγκαιρου περιορισμού τής 
Αγοράς νέων τοιούτων, όπερ έν τή τραπεζική γλώσση με
θερμηνεύεται διά τής ύψώσεως τοΰ τόκου τής προεξοφλή- 

σεως, έυεκεν τής όποιας δέν συμφέρει εις τούς κατόχους 

γραμματίων καί συναλλαγματικών ή μεταβίβασις αύτών 
προς τήν τράπεζαν. Τά ιστία λοιπόν τοΰ πλοίου περιορί
ζονται έπαισθητώς. Τότε φαίνεται ή ιδιαιτέρα ίκανότης 
τής διευθύνσεως τών τραπεζών, διότι εικονίζεται εις τήν 
πραγματικήν αξίαν τοΰ ένεργητικοΰ αύτών. Έάν τούτο 
άποτελήται έκ γραμματίων καί συναλλαγματικών προ
σώπων αξιόχρεων, αί πτώσεις τών προθεσμιών αύτών 
έρχονται Αλλεπάλληλοι καί διά τοιαύτης άποτελεσματι- 
κοτητος, ώστε τό ρεύμα τής έξαργυρώσεως τών τραπε
ζικών γραμματίων έξομοιοΰνται τότε πρός χείμαρρον, 
όστις θορυβεί μέχρις ού έχει ύδωρ. "Οσον τούτο μειοΰται 
έν τή πηγή, τόσον όλιγωτέρους μεταφέρει ).ίθους εις τήν 
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πεδιάδα. Δέν έχει νομίζω χρείαν άποδείξεως, δτι ή πηγή 
τών γραμματίων τών τραπεζών εΐναι τό χαρτοφυλάκων 
αύτών (*).  Τό μέγα κοινωνικόν κατόρθωμα τών τραπεζικών 
γραμματίων είναι ή οι’ αύτών άνάλυσις είς μικράς, χάριν 
της κυκλοφορίας, ποσότητας τών έν τώ χαρτοφυλακίω της 
τρατέζης συγκεντρωμένων μεγάλων τής αγοράς πιστωτι
κών αξιών. "Οταν ό κόσμος θέλη τήν άνάλυσιν ταύτην, τά 
πάντα κατ’ εύχήν όταν όμως έρχηται ό χειμών, τά πτηνά 
τρέχουσι εις τάς φωλεάς των.

κτόρω τής γής ευθύς έξ αρχής είσοδος τοΰ βγεος. "θ~α.Ί κατόπιν 
άπεπέμφθη ο αμαρτωλός βασιλεύς, ή γραφή όέν αναφέρει άν συνε- 
ξεβλήθη καί ό δφις (Γεν. Γ· 1, 24).

(*) Γεν. Β . 21.
(*) Γεν. Β'. 23.
(3) Πόλις Θεού. ιδ'. 22.
(4) Λ. Derbay Φυσική ιστορία τοΰ άνδρός καί τής γυναικός εκδ. 

15, σελ. 15.
Ή ιδέα δτι ό πρώτος άνθρωπος διεχωρίσθη κατόπιν είς δυο 

σώματα απαντάται έν τώ Συμποσίω τοΰ Πλάτωνος όι όλης τής 
γοητείας τοΰ μεγάλου τής φιλοσοφίας ποιητοϋ. Οί κατά τόν Ομη
ρον (Όδυσ. Λ. 411) ertra.-ΐή χηεεΓ τό εύρος καί εη'εόργνιοι τό μήκος 
Άλωεϊδαι, οί κατά τό έννατον έτος τής ηλικίας των έπιχειρήσαντες 
νά άναβώσι τόν Ουρανόν δί έπισωρεύσεως τών όρέων "Οασης, Ολύμ- 
που καί Παλίου, κατατάσσονται υπό τοΰ Πλάτωνος έν τοϊς άρχικοϊς 
έκείναις άνθρώποις, τών οποίων «τό είδος ήν στρογγυλόν, νώτον καί 
ιπλευράς κύκλω έχόν, χεΐοας τέτταρας και σκέλη τό ίσον ταΐς χερσι 
ϊ,καΐ πρόσωπα δύ’ έπ' αύχένι κυκλοτερεί όμοια πάντη· κεφαλήν δε 
®έπ' άμφοτέροις τοΐς προσώποις έναντίοις κειμένοις μίαν καί ώτα 
»τέτταρα .... 'Επορεύετο δέ καί ορθόν ώστερ νΰν δποτίρωσε βον-

'Π κοινωνία λοιπόν έχει τήν φυσιολογίαν της και ό τρα
πεζίτης πρέπει νά ήναι φυσιολόγος.

ΡΕΡΙ ΤΗί ΕΡΙΡΡΟΗί ΤΟΥ ΓΕΝΟΥί

ΕΠΙ ΤΟΤ ΠΛΗΘΤΣΜΟΥ.

Όταν ό Θεός άπεφάσισεν ινα δώση κυρίους είς τό πρό- 

σωπον τής γής, διηγείται ό ΜωΟσής δτι κέποίησε τόν άν- 
«Ορωπον άοσεν και θήλυ» (2) Πρός τοιοΰτον δν άπευΟύνε- 
ται ή εύλογία «αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε 
»τήν γην» (’;. 'Π φύτευσις τοΰ παραδείσου έρχεται κατό
πιν, ίνα χρησιμεύση ώς άνάκτορον είς τόν νέον βασιλέα (4).

(’) Τοιουτοτρόπως είναι κινδυνωδεςατον έργον διά τά μεγάλα τής 
πίστεως καθιδρόματα, τά έχοντα είς την διάθεσίν των τήν δανει
στικήν τοΰ τραπεζικού γραμματίου μηχανήν, ή τοποθετησις τών κε
φαλαίων αύτών είς δάνεια έπί ακινήτων ένεκεν τής μακροπροθέσμου 
φύσεως τούτων.— Ιδιαιτέρως επικίνδυνος είναι ή υπερπλήρωσις τοϋ 
τραπεζικού χαρτοφυλακίου έκ δημοσίων γρεωγράφων, τά όποια έν έπο- 
χ*ΐς  κρίσεως είναι μάλλον εκτεθειμένα. Εάν τότε ή τράπεζα χάριν 
προμήθειας κεφαλαίων ρίψη εντός τής αγοράς τό παρ’έαυτή έθνικόν 
χρέος, ή τιμή τούτου θά καταπέση πλειότερον, αί ζημίαι τής τρά
πεζας θά άναβώσι και ή κρίσις θά δεινωθά έτι μάλλον.

ί1) (3) Γεν, Α'. 28.
( ,’ Γεν. Β . 8· — Είναι αξία παρατηρήσεως ή έν τώ πρώτω άνα- 

Άφοϋ έν αύτώ δίδονται ονόματα είς πάσαν ψυχήν ζώσαν, 
έξαίφνης «Κύριος ό Θεός έπέβαλεν έκσϊασιν έπί τόν Άδάμ 
ικαί υπνωσεν» (’). Αυτή εΐναι ή στιγμή, καθ’ ήν έκ τοϋ 
πρώτου άνθρώπου διαχωρίζεται ή γυνή. ’Εκτίθεται τοΰτο 
μετά τοσαύτης σαφήνειας ύπό τοΰ Μωϋσέως, ώστε όταν ό 
Θεός ήγαγε τήν γυναίκα πρός τόν έγερθέντα ’Λδάμ, ούτος 
άνεφώνησεν «όστοΰν έκ τών όστέων μου καί σάρξ έκ τής 
»σαρζός μου- αυτή κληθήσεται γυνή ότι έκ τοΰ άνδρός αύ- 
»τής έλήφθη» (*).

Τοιουτοτρόπως ή ιδέα τοΰ Αύγουστίνου k3), ότι άπ’ άρ- 
χής έπλάσθη κεχωρισμένον τό άρρεν άπό τοΰ Οήλεως, στη
ρίζεται τόσον ολίγον έπί τής Γραφής, όσον καί ή ιδέα ότι 
τό πρώτον ανθρώπινον πλάσμα ήν γυνή, ήτις διά τοΰ πλη- 
σιεστέρου αύτή βαθμού έν τή κλίμακι τών ζώων έγονιμο- 
ποιήθη (*).

Όπως καί άν έχη, είτε πρόκειται περί άνδρογύνου είτε 



28 0ΙΚ0ΝΌ.1ΙΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ. ΕΠΙΡΙΌΙΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΕΙ1Ι ΤΟΥ ΠΛΙ1ΘΥΣΠΟΥ. 29

πρόκειται περί δύο χωριστών πλασμάτων ετερογενών, ή 
πρώτη αρχή τής θρησκευτικής δημιουργίας ύποδεικνϋει τήν 
Ιδέαν τής αναλογίας έπί τοΰ πληθυσμού τών άρρένων καί 
τών Οηλέων. Ή αρχή τής μονογαμίας, ήτις αποτελεί τήν 
βάσιν τοϋ πολιτισμού, ένδιαφέρεται έπί τοσούτον έκ τής 
αναλογίας ταύτης, ώστε όταν οί περιηγηταΐ έλεγον περί 
τής Bantam, ότι περιείχε δέκα γυναίκας δι’ ένα άνδρα, ό 
Montesquieu έθεώρει τοΰτο ώς π ε ρ ί π τ ω σ ι υ ιδιαιτέραν 
πολυγαμίας (’). ’Επίσης έάν υπετίθετο ό αριθμός τών άν- 
ορών κατά πολύ υπέρτερος τοϋ τών γυναικών, αμέσως έρ
χεται είς τόν νοΰν ή πολυανδρία τοϋ Tibet ^2;.

Έν γένει ή αναλογία αύτη αποτελεί περιεργώτατον νό

μου τοϋ ανθρωπίνου πληθυσμού, κανονικώς λειτουργουντα 
έπί τε τής γονιμότητος καί τή; Ονησιμότητος. Έάν έγεν- 
νάτο Ισος αριθμός έξ άμφοτέρων τών γενών, οί κίνδυνοι 
τοϋ άρρενος είναι τοσοΰτοι καί τηλικοΰτοι, ώστε ταχέως θά 
επήρχετο δυσαναλογία.—Έν πρώτοι; ή θνησιμότης προσ
βάλλει πλειότερον τούς άρρενας κατά τήν εποχήν τή; εγ
κυμοσύνης, διότι άπό τοϋ 1827—1830 ύπβλογίσθησαν έν τή 
δυτική Φλανδρία 2597 νεκρογέννητα, έξ ών 1517 άρρενα 
καί 1080 Οήλεα. Έπίση; έν Βερολίνω άπό μέν τοΰ 1785- 
1794 έπί 2728 νεκρογέννητων τά 1518 ήσαν άρρενα, άπό 
δέ τοΰ 1819-1822 έκ τών νεκρογέννητων τής πόλεως ταύ
της τά 771 είναι άρρενα καί τά 533 θήλεα. Καί έν Am
sterdam άπό τοΰ 1821-1832 ύπελογίσθη ή ένιαυσία κατά 
μέσον όρον απώλεια τών νεκρογέννητων μεταξύ άρρένων 
καί Οηλέων ώς 244: 18G.

Αί παρατηρήσεις αύται είναι λίαν ένδεικτικαΐ άμα συν- 
δυασθώσι πρός τό κατά τόπους γενικόν ποσόν τών νεκρο
γέννητων, καθ'ά π. χ. ή Καταστατική έβεβαίωσεν έν 'Ολ
λανδία έπί ταϊ; 100 γεννήσεσι, 5, 15 νεκρογέννητα (’). Τό 
περίεργον είναι ότι ή έκτασις τή; θνησιμότητας ταύτης τοΰ 
άρρενος γένους εξακολουθεί καί μετά τήν γέννησιν καθ’ ό-
λον τό πρώτον έτος, διότι ύπελογίσθη έν τή Βελγική έπί
ενός θανάτου Οήλεος

ηλικίας
1,33 άρρενος έν τή πόλει, 1,37 έν τγ, έξοχή, 0—1 μηνός.
1,37 » » 1,20 » 1— 2 >
1,22 » » 1,21 » 2-3 »
1,24 » » 1,16 » 3—6 d

1,06 s » 1,03 » 6—12 »
Ή έξηγησις τήν οποίαν έπί τοΰ φαινομένου τούτου δί-

δει ό Quetelet είναι άξια πάσης προσοχής, διότι συντάσ-

(’) i.egoyt Μελέται έπί τής Συγκριτικής Καταστατικής, κή 
σελ. 576.

Q 'Ο "Ανθρωπος, Δοκίμιον κοινωνικής Φυσικής, τόμ. 1 κεφ. 4 

»ληθείη· και οπότε ταχύ δρμήσειε θεΐν, ώσπερ οί κυβιστβντες είςόρ- 
»θόν τά σκέλη περιφερόμενοι κυβιστώσι κύκλω οκτώ τότε ούσι τοΐς 
»μέλεσιν έπερειδόμενοι ταχύ έφέροντο κύκλω· ην ούν τήν ΐσχύν δεινά 
»καί τήν ρώμην καί τά φρονήματα μεγάλα είχον επιχείρησαν δέ 
»τοϊς θεοΐς....ο« (Συμπ. 187, 190)-----Καί κατά τάς ’Ιουδαϊκές
δέ παραδόσεις 5 πρώτος άνθρωπος ίάνδρόγυνον) έφθανε τόν ουρανόν, 
είς τούς αγγέλους τοϋ όποιου ένέπνεε τρόμον. Ό διαχωρισμός του 
λοιπόν ην εργον ανάγκης τήν δποίαν, έάν πιστεύσωμεν τόν "Ομηρον, 
ήσθάνθησαν και οί θεοί τοϋ ’Ολύμπου, διότι τόν *Αρην οί "Λλωεΐδαι 
βδήσαν κρατερώένΐ δεσμώ τρισκαίδεκα μήνας ο (Ίλιάδ. Ε. 386). Διά 
τοΰτο καί ό Ζευς έν τώ συμβουλίω τών Θεών (Πλατ. Συμπ. 190) 
κδοκώμοι, έφη, έχειν μηχανήν ώς άν εΐεν τε άνθρωποι καί παύ- 
»σαιντο τής ακολασίας ασθενέστεροι γενόμενοι· νϋν μέν γάρ αύτού; 
«διατεμώ δίχα έκαστον καί άμα μέν ασθενέστεροι έσονται· καί βζ- 
ϊδιοϋνται ορθοί έπί δυοΐν σζελοϊν· έάν δ’ έτι δοκώσιν άσελγαίνειν 
>καί μή έθέλωσιν ησυχίαν άγειν, πάλιν αύ τεμώ δίχα, ώστ έφ ενός 
ιιπορεύσονται σκέλους άσκωλίζοντες. Ταΰτα εϊπών έτεμ.νε τούς άν- 
ϊθρώπους δίχα, ώσπερ οί τά οα τέμνοντες καί μέλλοντες ταριχεύειν, 
ιη ώσπερ οί τά ώά ταΐς θριξίν.......... t

(’) Περί τοΰ Πνεύματος τών Νόμων βιβλ. 16. κεφ. 4.
(’) 'll γυνή συζεύγνυται δλοις τοΐς άδελφοϊς τής αύτής οικογέ

νειας. Τό πρώτον τέκνον ανήκει είς τόν πρωτότοκον αδελφόν, τό 
δεύτερον είς τόν δευτερότοκον καί οϋτω καθεξής (Malt-Brun, Κα
θολική Γεωγραφία τόμ. 5 σελ. 28 ί .
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σεται ούτος μετά τών ΰποβτηριζόντων δ·τι «ή σύλληψις 
«άρρενος ύποθέτει βαθμόν τινα άνώτερον ισχύος παρά τή 
«γυναικί άναγκαΐον καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έγκυμο- 
«σύνης· άμα ούτος λείψει, τό έμβρυον υποφέρει πλειότερον 
»άν ήναι άρρεν, ή άν ήναι θήλυ». ’Εντεύθεν προέρχεται ή 
δυσαναλογία μεταξύ τών νεκρογέννητων άμφοτέρων τών 
γενών καί ή μείζων θνησιμότης τών άρρένων εύΟύς μετά 
τήν γέννησιν έν εποχή, καθ’ ήν ή γαλακτοτροφία συνδέει 
πλειότερον τό νεογνόν μετά τής μητρός. Είναι φανερόν επί
σης, ότι αί γυναίκες τών πόλεων, ώς άσθενέστεραι τών τής 
έξοχης, είναι μάλλον εκτεθειμένοι εις παραγωγήν νεκρογέν
νητων άρρένων.

Πρός τά φυσικά ταύτα καί μυστηριώδη αίτια τής μείζο- 
νος θνησιμότητος τού άνδρικοΰ γένους πρέπει νά υπολογι- 
σθώσι τά κοινωνικά, έν εις πρό παντός κατατακτέος ό πό
λεμος, ή βαρεία βιομηχανία καί ή μετανάστευσίς. Τοιουτο
τρόπως ίνα ύποστηρίξη μέν καί άποβάλη δίς τό στέμμα του 
ό Ναπολέων Α' (1805—1815), άπώλεσεν ή Γαλλία G55, 
170 άνδρας, προσενεγκοϋσα ήδη έπί τών προηγουμένων πο
λέμων τής έπαναστάσεως (1793 —1800) καί έτέρας 948, 
225 ανθρωπίνων θυμάτων (’). — Ή έν τοϊς μεταλλείοις, 
έν τοϊς πλοϊοις καί έν γένει υπό τά βαρέα έργα ζωή έξα- 
σκεϊ μεγάλην έπιρροήν έπί τής μειζονος θνησιμότητος τοΰ 
άρρενος πληθυσμού. Ούτως ύπελογισθη έν Γαλλία ότι αί 
βιομηχανικαί έπαρχίαι αύτής σχετικώς πρός τάς γεωργικάς 
μετρώσι πλείονας θανάτους έπί τοΰ άρρενος πληθυσμού ^ ). 
—'Π δέ μετανάστευσες, ή τις π. χ. έν ταϊς Ήνωμέναις ΙΙο- 
λιτείαις τής ’Αμερικής άπό τοΰ 1819—1855 μετήγαγε 
2,713,913 άρρενας καί 1,720,205 θήλεις, δεικνύει κατά 
πόσον ό ανδρικός πληθυσμός είναι εύκινητότερος καί προ
θυμότερος εις εκπατρισμόν (’).

’Απέναντι τής ειμαρμένης ταύτης τοΰ άρρενος γένους πα- 
ρίσταται ή έτέρα όψις τοΰ υπό έξέτασιν μεγάλου τής άν- 
θρωπότητος νόμου· διότι διά τήν ισορροπίαν μεταξύ τών γε
νών ή Θεία Πρόνοια ένεφύτευσεν εις τήν δημιουργικήν δύ- 
ναμιν τοΰ άνθρώπου μείζονα τήν πρός παραγωγήν άρρένων 
τάσιν, καθ’ ά μαρτυρεί ό επόμενος τής έν Ευρώπη Κατα
στατικής πίναξ (‘).

Έθνη Εποχαί “Αρρενα

Φινλανδ. 1755-1775 1,006,420
Δανιμαρ. 1801-1833 588,994
Πρωσσία 1836 283,500
Κ. Χώρ. 1827 106,048
Βέλγων 1836 74,278
’Αγγλία 1801-1830 5,050,678
Γαλλία 1801-1835 17,135,444
Τοσκάνη 1834 28,492
Σικελία 1832 31,750
’ΕλλάςΛ 1868-1869 43,413

Θήλεα Πλεόνασμα 
άρρένων

Ανα
λογία

965,200 41,220 25ον
556,655 32,339 18ον
267,122 16,378 17°ν
100,907 5,574 19°»

69,936 4,342 17°*
4,836,788 213,890 2 3 «ν

16,090,978 1,044(466 1 Gov
27,184 1,308 $20ν
30,334 1,416 23ον
39,004 4,409

(‘J Guillard Στοιχεία Καταστατικής κεφ. 7 σελ. 150—151.
(2j Dufau Πραγματεία Καταστατικής μερ. β'. κεφ. δ', σε).. 

212—213.
Ro-i’lier Πολιτική Οικονομία τόμ. 2 § 259.

’Εν γένει είπεϊν κατά μέσον όρον ή έν Εύρώπη άναλογία με
ταξύ τών γεννήσεων άρρένων καί Οηλέων είναι κατά τάς 
παρατηρήσεις τοΰ Quetelet ώς 106: 100 (’). Ποϊα τά αίτια 
τού καθολικού τούτου φαινομένου ;

Άφ’ ής εποχής ό 'Ιπποκράτης έλεγε «καί τόν άνδρα καί 
«τήν γυναϊκα έχειν καί Οήλυν γόνον καί άρρενα» (4), ή 
Φυσιολογία άνεκάλυψε μέν, ότι ή γονιμοποίησές στηρίζε
ται εις τήν συνάντησίν τών έν τώ άνδρικώ σπέρματι (υπαρ
χόντων ζωυφίων (’) μετά τοΰ ώοΰ τοΰ ώριμάζοντος έντός

(’) Moreau de Jonn^s Στοιχεία Καταστατικής μέρ. 2. τόμ. 2. 
κεφ. 1.

(2) Πίνακες τής Κινήσεως τοΰ Πληθυσμού τής 'Ελλάδος σελ. στ’.
(3) Αοκίμιον Κοινωνικής Φυσικής τόμ. 1 βιβλ. 2. κεφ. 2 § 1----

"Οσον αφορά ιδιαιτέρως τήν Γαλλίαν ή άναλογία αυτή ήλαττώθη 
εις 105: 100 κατά τήν οκταετίαν 1861—1868 (Maurice Block 
’Επετηρίς τή; Πολιτικής Οικονομίας καί τής Καταστατικής 1871 — 
1872). (ή) Περί Γονής Γ'. 130.

« Εν γένει όμοιάζονσι πρός νημάτια ελαστικά τών όποιων ή
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τοΰ γυναικείου οργανισμού (*),  δέν ήδυνήΟη όμως νά λύση 
τό μυστήριον, δπερ έυεργεΐται καθ’ δν χρόνον τά σπερματο- 
ζωίδια είσχωροΰσιν εις τό πάχος τοϋ ώοϋ (3). Μόλις κατά 
τόν τρίτον μήνα διακρίνεται τό γένος τοϋ εμβρύου (3).

οάνωτέρα μέν άκρα είναι κατά τό μάλλον καί ηττον εξογκωμένη 
ιώς κεφαλή τις, ή δέ έτέρα άκρα λεπτύνεται βαθμηδόν ώς ή ούρά. 
ιΐΐαρά τώ άνΟρώπω τό κεφαλοειδές μέρος τοϋ σπερματωζωϊδίου, 
«πολύ ογκώδες, μάλλον πεπιεσμένου, ολίγον πρός τό όπισθεν εΰρυνό- 
βμενον, ακολουθείται ύπό νηματίου μέτριας έκτάσεως, όπερ καΟί- 
»σταται καθ' υπερβολήν λεπτόν και δυσπαρατήρητον πρός τό τέ- 
»λος· τό όλον είναι σχεδόν 6 εκατοστά τοΰ χιλιοστού τοϋ με
ν τρου. . . .Τό μικροσκοπίου άπέδειξεν, δτι τά σπερματοζωιδια ταΰτα 
ϊένεργοϋσι κινήσεις, αϊτινες φαίνονται εκούσιοι, κολυμβώσΐ μετά με- 
«γάλης ευκινησίας, κτυπώντα τό ύδωρ διά τής μαζοάς αύτών ούράς, 
»καΐ αρκεί ολίγον νά τά παρατήρησή τις, ϊνα μή άμφιό’κλη περί 
Λτής έν αύτοϊς ζωής (Milne EdtVaids ΜαΟ. Φυσιολογίαςέκδ. 1863 
ιτόμ. 8. σελ. 341 καί 352)·

(*) Ε. Kfiss Φυσιολογία έκδ. 1872 μέρ. 10. σελ. 820, 522.
Q Κατά τόν Kiiss (αύτ. σελ. 530) «ή γονή φαίνεται ότι προέρ- 

ηχεται έκ τής είσχωρήσεως τών σπερματοζωϊδίων έντός τού πά- 
»χους τοΰ ώοϋ, έν τώ όποίω ταΰτα βυθίζονται καί εξαφανίζονται.ι 
‘Ως λέγει δέ δ Milne Edwards (αύτ. σελ. 359), «δέν έβεβαιώθη 
οείσέτι έάν τά παράδοξα ταΰτα σώματα έχωσι τήν δύναμιν τής 
»γόνιμόποιήσεως ή έάν είσί μόνον όργανα διά τήν έπί τοΰ ώοΰ με- 
εταβίβασιν ιδιαιτέρας καί άλλοτρίας πρός αύτά γονικής ύλης».

(’) Ε. Kiiss Φυσιολογία μέρ. 10. σελ. 505.
(*) ΐδ. έν τοΐς όπισθεν σελ. 28 σημ. 1. — 'λναλόνου σηυ.α- 

σίας εί.αι καί ή πληροφορία, δτι έν Meacu ήριΟμήΟησαν 182,072 άν-

Άλλ’ έάν ή πηγή τοϋ νόμου, καθ’ δν γεννώνται πλείο- 
νες άρρενες, είναι μυστηριώδης, ή έκ τών αποτελεσμάτων 
όμως μελέτη αύτοΰ παρέχει ζωηρότατου διαφέρον εις τήν 
Καταστατικήν.

Πολλοί ύπεστήριξαν ότι ή Οερμότης τοΰ κλίματος βοη- 
Οεΐ ιδιαιτέρως τάς γεννήσεις τών Οηλέων. Ή ιδέα αΰτη οφεί
λεται μάλλον εις τήν φαντασίαν τών περιηγητών ή εις τήν 
ακρίβειαν καταστατικών πληροφοριών (<. Συνετέλεσε πολύ 

εις τήν διάοοσιν αύτής ή έν τοίς Οερμοΐς κλίμασι τής ’ Ασίας 
καί τής ’Αφρικής άπό αρχαιότατων χρόνων άπαντωμένη 
πολυγαμία. ’Αλλά μή λησμονήσωμεν, ότι πρός τήν πολυ
γαμίαν τών χωρών τούτων συναγωνίζεται έν όλαις ταΐς 
περιόδοις ή εύρυτέρα άγαμία. "Ινα έχη ό Σολομών 1003 
γυναίκας, έπρεπεν έπί τοΰ πατρός του νά στερηΟή ό Ουρίας 
τής έαυτοϋ. 'II πολυγαμία έν ταΐς χώραις ταύταις είναι πο
λυτέλεια τών ολίγων, έχουσα ώς άντιζύγιον τήν άγαμίαν 
τών πτωχών. Τί δέ νά είπη τις περί τοΰ ευνουχισμού, όστις 
συνδέεται τόσον ατενώς πρός τό διπλοΰν τοΰτο φαινόμενου 
τής πολυγαμίας καί τής άγαμίας ; Ό 'Πρόδοτος (Γ, 92) 
άναφέρει, ότι ή Βαβυλών έπεμπε κατ’ έτος 500 παϊδας ευ
νούχους πρός τόν μέγαν βασιλέα. ’Ενώ δέ είς τά ανάκτορα 
τών Σασανιδών έζων 15,000 γυναίκες, ό Καλιφης Μουντα- 
δίρ εΐχεν 7,000 ευνούχους !

Ή επιρροή τού κλίματος έμελετήΟη ιδιαιτέρως έν Ευ
ρώπη ύπό τοΰ Bickes, όστις οι’υπολογισμού 70 έκατομμυ- 
ρίων γεννήσεων έβεβαίωσεν έπί 100 γεννήσεων Οηλέων 10-4, 
62 γεννήσεις άρρένων έν τή αρκτική Σουηδία καί 106,18 
έν τή μεσημβρινή χώρα τών δύο Σικελιών, — 4 06, 10 έν 
Αύστρία καί 104,75 έν ’Αγγλία. 'Π Ελλάς άναμφισβητή- 
τως ανήκει είς τά μεσημβρινώτατα τών άκρων τής Ευρώ
πης καί όμως ή κίνησις τού πληθυσμού αυτής κατά τό 
1869 μαρτυρεί μεταξύ τών γεννήσεων άρρένων καί Οηλέων 
τήν άναλογίαν 112 : 4 00.

Τά αίτια βεβαίως κεΐνται έντός τοΰ οργανισμού τών γο
νέων. Ότι ούτος εΐναι προϊόν πολλών κλιματικών καί ιστο
ρικών λόγων ούοεμία αμφιβολία. ’Εν τουτοις δέν πρόκειται 
περί εύρέσεως τών τελικών καί τών έμμεσων αιτίων, άλλα 
περί τοΰ εγγυτέρου πρός τό κοινωνικόν φαινόμενον τής γεν- 
νήσεως άρρένων πλειόνων.

δρες καί 223,573 γυναίκες (Montesquieu περί τοϋ Πνεύματος τών 
Νόμων 1 6. δ'). Οϋτω καί ή Lady Skeil υπερηκόντισε τόν έν Περ
σία γυναικεΐον πληθυσμόν.

ΕΤΟΣ Α’-ΦΓΛ. Α'-ΜΛΙ’ΤΙΟΣ 1873, 3
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(’} Γνωστόν τό πάθημα τή: Σεμέλης. 
Γέννησις ΣΤ. 2. 4.

Α'.—Είναι περίεργον ότι έξ όλων τών σχέσεων μεταξύ 
τών θεών καί τών θνητών έγεννήθησαν κατά κανόνα έν τή 
άρχαία τών Ελλήνων θεολογία άνορες, (ημίθεοι). Ίνα κα- 
ταβη ή θεά μέχρι θνητού, οποία άξια έν τούτω, καί ινα ύ- 
ψωθή μέχρι Θεοΰ ή θνητή, οποία είς ταύτην έκπληξις (*). — 
Τό αύτό φαινόμενο·? παρήχθη καί έν τώ Ίουδαϊσμω, διότι, 
«ίδόντες οί άγγελοι τοΰ Θεοΰ τάς θυγατέρας τών άνθρώ- 
«πων ότι καλαί είσίυ, έλαβον έαυτοϊς γυναίκας άπό πασών 
»ών έξελέξαντο . . . καί ώς άν είσεπορεύοντο οίυίοί τοΰ Θεοΰ 
«πρός τάς θυγατέρας τών ανθρώπων καί έγεννώσαν έαυ- 
«τοΐς, έκεϊνοι ήσαν οί γίγαντες οί απ’ αίώνος, οί άνθρω- 
«ποι οί όνομαστοί» (2).

Β'. —Θετικώτερον στοιχείον συγκρίσεως απαντάται έπί 
τής μεταοόσεως τών ψυχικών καί σωματικών πλεονεκτημά
των καί μειονεκτημάτων άπό γενεάς είς γενεάν. Τί συμ
βαίνει κατά τήν μυστηριώδη εποχήν τής δημιουργίας είναι 
άδηλον ούτε ή μεταγενεστέρα ανατροφή πρέπει νά θεωρηθή 
ώς μοναδική αιτία. Άλλά καί τό έλάττωμα καί τό προτέ
ρημα είναι καθ’ έαυτά δύναμις, σχετικώς πρός τάς αντιθέ
τους'ιδιότητας τοΰ άτόμου. 'Υποτίθεται λοιπόν άγών τις έν 
τή φύσει, καθ’ δν ή ισχύς νίκα. Τίνος ένεκεν τό φαινόμενον 
τούτο νά ή άσχετον πρός τό τής γεννήσεως πλειόνων άρρέ- 
νων, έάν έπί τον μεγάλου πληθυσμού οί άνορες ένθυμίζουσι 
τούς θεούς καί ή ισχύς είναι μάλλον πρός τό μέρος των;

Πρός τήν ύπόθεσιν ταύτην ή κοινή πρακτική τής ένώ- 
σεως άνδρών μείζονος ηλικίας μετά γυναικών έλάσσονος 
δέν πρέπει νά μείνη απαρατήρητος, είς περίπτωσιν'καθ’ ήν 
έγκειται είς τήν φύσιν παντός οργανισμού ή διά τού χρόνου 
ώρίμανσις. Ή Καταστατική σπουδαιοτάτην έπί τού προκει- 
μένου παρέχει βοήθειαν, διότι ή γλώσσα τών μεγάλων άριθ- 
μών άποοεικνύει, ότι όσον ή ηλικία τού άνορός είναι άνω- 
τέρα τής ηλικίας τής γυναικός, τόσον γεννώνται πλείονες
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άρρενες· καί τάνάπαλιν όσον ή ήλικία τής γυναικός προ
σεγγίζει ή ύπερβαίνει τήν ηλικίαν τού άνδρός, τόσον ό άριθ- 
μός τών Οηλέων γόνων ύπερτερεϊ. Τοιουτοτρόπως ό Hoffa- 
cker έκ τών μελετών αύτοΰ έπί τής κινήσεως τού Γερμανι
κού πληθυσμού εσχημάτισε τόν επόμενον ένδεικτιχώτατον 
πίνακα.

Ηλικία άνδρός

Νεότερος 
'Ομήλικος 

Ποεσβύτερος
»
9

»

24—36 ετών
» » Β
36-48 Β
» » Β

» » »
48—60 β
» Μ Β

ήλικία γυναικός 
τής γυνακός

9
» 3—.6 έτη 
» 6 — 9 »
» 9-18 β 
β1 8— ...» 

16-26 ετών 
36—46 β 

μικρά 
μετρία 
προχωρημένη 
μετρία 
προχωρημένη

έπί

Γά αύτά πορίσματα προσφέρουσίν καί αί έρευναι τοΰ 
Sadler έπί τών ληξιαρχικών βιβλίων τών λόρδων τής Αγ
γλίας.

'Ηλικία άνδρός αριθμός γάμων γεννήσ. άορένων
Νεώτ. τής συζόγ. 54 122
'Ομήλικος » 18 54
Πρεσβύτ. 1 -6 έτη 126 366

» 6-11 » 107 327
» 11-16 9 43 143
» 16-... β 33 93

γεννήσ. Θηλέων
141

57
353
258
97
57

’Εντεύθεν σπουδαιότατου κύρος περιβάλλεται ή ιδέα του 
Αριστοτελους, καθ’ ήν «εστι δ1 ό τών νέων συνδυασμός 
«φαύλος πρός τεκνοποιίαν έν γάρ πδσι ζώοις ατελή τά 
«τών νέων εκγονα καί 0 η λ ύ τ ο κ α μάλλον καί μικρά 
«τήν μορφήν, ώστ’ αναγκαίο·? ταύτό τοΰτο συμβαίνει·? καί 
«επί τών ανθρώπων. Τεκμήριο·? δέ έν όσαις γάρ τών πό_ 
«λέων επιχωριάζει τό νέου; συζευγνύνα· καί νέας ατελή καί 
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»σμικρά τά σώματα είσίν» (’). Δ'.'δ καί συνεβούλευεν ό 
’Αριστοτέλης «τάς μέν γυναίκας περί τήν τών όκτωκαίδεκα 
ετών ηλικίαν συζευγνυναι, τούς 8’ άνορας επτά καί τριά
κοντα ή μικρόν (’).—Τώ όντι έάν κατά τόν Kiiss «ούδέ- 
»ποτε σχεδόν εύρίσκονται σπερματοζωίδια έν σπέρματι άτό- 
»μου μικροτέρας τών 1θ—17 έτών ηλικίας» καί έάν κατά 
τόν Girault μετά τό 55 έτος τής ηλικίας ή μέν κεφαλή τών 
σπερματοζωϊδίων είναι παχύτερα, ή δέ ούρά βραχύτερα μέ- 
χρις ου έρχεται έποχή καθ’ ήν ή κεφαλή άπο^ροφα έντελώς 
τό λοιπόν τοΰ σώματος (’), είναι πρόδηλος ή φυσιολογική 
καθ’ ηλικίας μεταβολ.ή τής γονής, ήτις έντεΰθεν δύναται 
νά έξηγήση τάς έκτεθείσας τής Καταστατικής πληροφορίας 
καί νά έξηγηθή ύπ’ αύτών.

'Η ιδέα, ότι οί άωροι γάμοι τείνουσι μάλλον πρός την 
θηλυγονίαν (4), ΰποστηρίζεται έκ τε τής κατά τό μάλλον καί 
ήττον εύρείας παρατηρήσεως, ότι έν γάμοις τής αύτής ηλι
κίας οί Οήλεις γόνοι έρχονται πρό τών άρρένων (!) καί έκ 
τής μεταξύ τών γενών σπουδαίας διαφοράς τών νόθων 
γεννήσεων, διότι, καθώς έπί τοΰ μέσου όρου ύπελόγισεν ό 
Babbage, αί γεννήσεις τών νόθων Οηλέων οιατελοΰσι πρός τάς 
τών νόθων άρρένων ώς 1000 ; 1250, ένώ αί τών γνησίων 
Οηλέων έχουσι πρός τάς τών γνησίων άρρένων τήν αναλο
γίαν 1000: 1575 ('). Προφανώς έν τή πρώτη μέν περι- 
πτώσει αί αθέμιτοι ενώσεις τών γενών άποκλίνουσι μάλ
λον πρός τήν νεότητα, έν τή δεύτερα δέ ό οργανισμός τοΰ 
άνδρός ένισχύεται διά τής παρελεύσεως τοΰ χρόνου.

Ή βίωτική έν γένει έξασκεΐ μεγάλην επιρροήν έπί τών 
καρπών τής άνθρωπογονίας. Θά ήτο περίεργου, αν λαός κυ

νηγετικός, ένώ δέν δύναται νά συντηρήση έξησθενημένα ά
τομα, έβαρύνετο καθ’ύπέρβολήν υπό τής θηλυγονίας. Ούτως 
ό άμείλικτος νόμος τοΰ θανάτου, ό έν ισοις λόγοις τά άσθε- 
νέστερα τών πλασμάτων προτιμών, ήθελε βαθμηδόν σχημα
τίσει παρά τοιούτω λαώ πληθυσμόν μάλλον άνδρογόνον. 
Παρατηροΰμεν σπουδαία ίχνη τής αλήθειας ταύτης έν τή 
συγκρίσει τών γεωργικών κοινοτήτων πρός τάς βιομηχανι
κός. Ένώ αί. τελευταίοι είναι σχετικώς πολυπληθέστεροι, 
είναι σχετικώς καί μάλλον Οηλυγόνοι. Ή διαφορά αύτη εις 
τάς γεννήσεις τών Οηλέων καί τών άρρένων ύπελογισθη ώς 
εξής έν Βελγίω μεταξύ τής πόλεως καί τής εξοχής (ι).

αναλογία
106,66 έντήπόλει
105,29 » »
106,96 έν τοϊς χωρίιος
106,10» ’»

άρρένων Οηλέων
1815 — 1824 164,376 154,110
1825—1829 87,516 83,122
1815—1824 472,221 441,502
1825—1829 256,751 241,989

Έάν ήδη μεταβώμεν εις τά γενικά αποτελέσματα τής 
συλλειτουργίας τών δύο μεγάλων του άνθρωπίνου πληθυ
σμού νόμων, τής γεννήσεως ήτοι καί τοΰ θανάτου, αί επί
σημοι απαριθμήσεις διαιρούσε τήν Ευρώπην εις δύο κατη
γορίας, διότι ό γυναικείος πληθυσμός είναι κατώτερος μέν 

συμπεράσματα, ώς προκύπτει έκ τοΰ επομένου πίνακος, καθ’ 8ν έπί
400 γεννήσεων Οηλέων άναλογοϋσι γεννήσεις άρρένων:

(*) Quetelet δ άνθρωπος, Αοκίμιον Κοινωνικής Φυσικής τόμ. 1. 
βιβλ. 1. κεφ. 2 §. 1.

(·)’Azb τοΰ 1861—18GS ή 'κί.ησις τοΰ άρρενος Γαλλιχοΰ ζληδυομοΰ 
χατέδη εί; 105 ίντός τοΰ γάμου χαΐ 102 Ιχτίις αΰτοΰ (Maurice Block Έπε- 
τηρίςτή; Πολιτιχής Οΐχονθ;*ίας χαΐ τής Κχιατιατιχίς 1871 — 1872).

Γαλλία (·) 'Εντός γάμου 106,69 'Εκτός γάσ.ου 104,78
Αυστρία » ο 106,15 9 » 104,32
Πρωσσία » » 106,17 » ϊ 102,89
Σουηδία » » 104,73 9 103,12
Βυρτεμβέργη > D 105,57 9 » 103,54
Βοημία 9 » 105,65 9 » 100,44(’) (*) Πολιτικών 4 (κοινώς 7) σελ. 1335.

(3) Kiiss Φυσιολογία μέρ. 10 σελ. 507 έκδ. 1872.
(4) Milne. Traits des Annuitis τόμ. 2 σελ. 492.
(5) Contes Rendus de Γ Academie des Sciences (35 V. 306, 

7001.
(6) Επί όμοιων παρατηρήσεων ό Bickes κατέληξε εις ανάλογα
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τοΰ ανδρικού έν Έλλάδι, έν Βελγίω καί έν ’Ιταλία, ανώτε
ρος δέ τοΰ άνδριχοϋ έν τή λοιπή Εύρώπη, ώς δηλουται έζ 
του επομένου πίναχος (*), έμφαίνοντος τήν επί 100 άρρέ
νων αναλογίαν τών Οηλέων:

Έτχ Χώοαι ι Γυναίκες ί Έτν. Χώραι
1861 Σκωτία 111,56 I860 Ελβετία
1861 Βυρτεμβέργη 107,27 1861 Βαυαρία
1856 Πολωνία 106,78 1860 ·■ 1' Ισπανία
1855 Σουηδία 106,30 1855 Δανιμαρκία
1851 Ιρλανδία 105,51 1858 Πρωσσία
1861 ’Αγγλία 105,26 1857 Λύστρία
1856 Φινλανδία 105,07 '1861 Γαλλία
1861 Σαςωνία 104,35 1861 ' Αννόβερ
1855 Νορβηγία 104,14 <1861 Ιταλία
1860 'Ολλανδία 103,70 1856 Βέλγων
1856 'Ρωσσία 103,31 (1870 'Ελλάς

Γυναίκες 
103,00 
102,63 
102,00 
100,90 
100,75 
100,44 
100,51 
100,10 
99,84 
99,38 
93,31

ΤΙ eta τά αίτια τής διαχρίσεως ταύτης τής Εύρωπαϊχής 
’Ηπείρου εις χώρας μάλλον Οηλυτρόφους ζαί χώρας μάλ
λον άνδροτρόφους; Ενω καί έν ταΐς πρώταις γεννάται μεί- 
ζων άριθμός άρρένων, τίνος ένεζεν ού μόνον εξαφανίζεται τό 
πλεόνασμα, αλλά ζαί τής ισότητος δι«ταράσσεται ή πλάστιγξ;

Νομίζω ότι έν τοΐς προηγουμένοις έδωσα εφόδιά τινα εις 
μελέτην τοΰ κοινωνικού τούτου προβλήματος. Ή διατάρα- 
ζ'·5 Ίής μεταξύ τών γενών αρμονίας είναι πόρισμα πολλών 
βεβαίως αιτιών. Καί όμως μόνη ή τού πολέμου άρζεϊ εις 
άπόδειξιν τής αιώνιας άληθείας, ότι ό Ύψιστος μέν έδειξε 
τήν αγαθήν οδόν, ό άνθρωπος δέ συνεχώς έξελέξατο τήν 
εναντίαν.

’Εάν ήδύνατο νά ύποτεΟή, ότι ή τελείωσις τής άνθρωπό- 
τητος Οά έφθανε μέχρις έζεΐ ένθα αί έριδες τών εθνών ή προ
λαμβάνονται ή λύονται διά τοΰ ΛΟΓΟΥ, εάν ήδύνατο νά 
ύποτεΟή, ότι ή επιστήμη Οά άνεβίβαζε τήν καθόλου βιο
μηχανίαν μέχρις έζεΐ ένθα, ώς αναφέρει ό ’Αριστοτέλης, 
τά τοΰ Δαιδάλου όργανα ζαί οί τρίποδες τοΰ Ήφαιστου

(’) Legoyt Μελέται έπι τής Συγκριτικής Καταστατικής ΑΒ'. 926. 

ζατά τον ποιητήν ααύτομάτως θειον δύονται άγώνα», τότε 
μετά τήν πρώτην μείζονα θνησιμότητα τών άνδρών, όφει- 
λομένην εις τήν σχετιχώς μείζονα τής φύσεως δυσκολίαν 
προς άποτέλεσιν άρρένων, Οά έπήρχετο ή ύπό τής θρησκευ
τικής δημιουργίας καί ύπό τής εκπολιτιστικής άγνότητος 
τής μονογαμίας έν αρχή τής προκειμένης μελέτης ύπο- 
δειχθεΐσα ισορροπία τών γενών μετά τίνος μάλιστα πλεο
νασμού τού άρρενος διά τάς περιπτώσεις, καθ’ άς ούτος 

έκλήΟη άνωθεν εις τό προχινδυνεύειν.
Ή ύπόΟεσις αϋτη δέν έχει τάς ρίζας αύτής εις τήν φαν

τασίαν, διότι ή Καταστατική άνεκάλυψεν .ίχνη αυτής έπί 
τοΰ πληθυσμού αξιοσημείωτα μέν, διαφεύγοντα όμως τών 
ορίων τοΰ άνά χεΐρας θέματος.

ΠΕΡΙ

ΤΑΧΤΓΓΑΜΜΑΤΟΣ.

Όταν ή συντάξασα τήν ήμετέραν πολιτείαν συνέλευσις 
χαΟιέρου έν άρΟρω 20 του Συντάγματος τήν αρχήν, ότι «τό 
^απόρρητον τών επιστολών είναι απολύτως άπαραβίαστον», 
δέν διέκρινε περί έσφραγισμένων ζαί μή έσφραγισμένων έπι- 
στολών. Δυνατόν έπιστολή τις νά άποσφραγισΟή, άλλ’ έν- 
τεΰΟεν δέν αποβάλλει τό άπαραβίαστον της, διότι τοΰτο 
είναι άπόλυτον, ήτοι εις όλας τάς περιστάσεις. Τοιαύτη 

είναι ή ένοια τοΰ άπολύτου.
Έκαστος λοιπόν ύποΟέτει τόν πειρασμόν, όστις ήθελε 

καταλάβει τήν Κυβερνητικήν Ταχυορομίαν, έάνό κόσμος τή 
ένεπιατεύετο ανοικτάς έπιστολάς. Άφ’ ενός ή άπαγορευσις 
τοΰ Συντάγματος, άφ’ ετέρου ή περιέργεια τοΰ οφθαλμού. 
Καί μολαταύτα ή οικονομική άνάπτυξις τής άνθρωπότητος 
οιατελεΐ έν τοιαύτη προόδω, ώστε συμφέρει ένα ύπεο τών
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κοίλων άπολέσΟαι, δπως γεννήσεται δήλον έκ τής έν τοις 
τελεοταίοις χρόνοις άνευ πόνου ψυχής έγκαταλείψεως τών 
ταχυδρομικών ύπαλλήλων είς τάς έναντία; τοϋ πειρασμού 
δυνάμεις.

Κατά τό 1870 άνεκαλύφΟη οτι, έάν έπιστολή τις παρα- 
δοθή εις τό ταχυδρομείου εις ψύλλον άπλοΰν, σχήμα μικρόν 
αδίπλωτο·/, ασφράγιστου, έχον απ’ αρχής έπ’· αύτοΰ τό 
γραμματόσημον, κατορΟούται οΰτω σημαντική οικονομία 
έπί τοΰ φεύγοντος χρόνου. Λαοί, οΐτινες δέν έννοΰσι τήν 
’Αγγλικήν περί χρόνου θεωρίαν, δ τι είναι ούτος νόμισμα, 
Οέλουσιυ απορήσει διά τήν ιδιοτροπίαν τής άνακαλύψεως. 
Καί έν τούτοις αστραπηδόν αυτή δίεδόΟη εις τήν ’Αγγλίαν, 
τήν Γερμανίαν, τήν ’Ελβετίαν καί τήν Αύστρίαν, τώ 1871 
εις τήν Βελγικήν, τήν Δανιμαρζίαν τήν 'Ολλανδίαν, τω 
1872 εις τήν ‘Ρωσσίαν, τήν 'Ισπανίαν καί τήν Γαλλίαν 
ας έλπίσωμεν δέ ότι κατά τό ένεστώς έτος θά είσαχΟή καί 
έν Έλλάδι. ‘II άναζαλυφΟεισα έπιστολή ώνομάσθη έν τή 
’Αγγλία post-card, έν τή Αύστρία Korrespendentz-Karte, έν 
τή Γα/,λία carte postale, παρ’ ήμϊν δέ δύναται νά όνομασΟή 
έκ τοΰ αποτελέσματος της τ α χ ύ γ ρ α μ μ α.

Τό ταχύγραμμα άποτελεϊται έξ απλού φύλλου χάρτου 
πλάτους 8 καί μήκους 12 έκατοστώυ τοΰ μέτρου περίπου. 
Επομένως σύγκειται έκ δύο μόνον σεθάδων, ή πρώτη τών 
όποιων φέρει τό γραμματόσημο'/ καί διάγραμμά τι διά τήν 
συμπλήοωσιν τής διευΟύνσεως τοΰ πρός δν διευθύνεται τό 
ταχύγραμμα (όνομα, πόλις, οδός), ή αντίστροφος δέ, έντε
λώς λευκή, προώρισται οιά τό περιεχόμενο·/ τής επιστολής. 
Τά ταχυγράμματα ταΰτα ρίπτονται αδίπλωτα έν τοΐς γραμ
ματοκιβωτίου, πωλοϋνται δέ ύπό τής ταχυδρομικής υπηρε
σίας, όπως καί τά γραμματόσημα. ‘Π διαφορά είναι δτι 
κατά κανόνα είναι εύΟυνότερα τών γραμματοσήμων. ’Εν 
’Αγγλία κατά τό ήμισυ (τοϋ γραμματοσήμου τής επιστο
λής ούτος αξίας 1 πέν. τό ταχύγραμμα πωλείται αντί 
-ΐ- πέν.)· έν Γερμανία έπίσης (γραμματόσημο / επιστολής 
1 gros, ταχύγραμμα -l-gros/iv Βελγίω καί Ελβετία έπίσης 

(γραμματόσημο'/ έπιστολής 10 centimes, ταχύγραμμα 5). 
έν Δανιμαρκία έπίσης (γραμματόσημο·/ έπιστολής 4 schil
lings, ταχύγραμμα 2)· έν ‘Ρωσσία έπίσης δι’ δλην τήν επι
κράτειαν γραμματόσημο·/ έπιστολής 5 kopecks, ταχύγραμ
μα 2Έν Γαλλία έπίσης (δι’ δλην τήν έπικράτειαν γραμ
ματόσημο·/ έπιστολής 30 centimes, ταχύγραμμα 15). Έξαί- 
ρεσιν ποιοι ή Νορβηγία έν ή τό γραμματόσημου τής επι
στολής καί τό ταχύγραμμα είναι δι’ άπαν τό κράτος ισά
ξια. Ή μικρά τιμή τοϋ ταχυγράμματος συνδέεται πρός 
τήν ευρύτητα τής καταναλώσεως καί έπομένως πρός τήν 
άνάπτυξιν τοΰ ταχυδρομικού εισοδήματος τής έπιζρατείας, 
εις τοιοϋτον βαθμόν, ώστε ματ αία ή άπόδειξις τής έν τή 
καθόλου οικονομία τών έΟνών στοιχειώδους ταύτης αλή

θειας. Κατά τό πρώτον έτος τής εισαγωγής τοΰ ταχυ
γράμματος έν Αύστρία διετέΟησαν 8,000,000, κατά τό 
1871 έν ’Αγγλία 75,000,000, κατά τό 1872 έκυκλοφό- 

ρουν έν Βερολίνω 10,000 καθ’ έκάστην.
’Ανεξαρτήτως τής αξίας τού χάρτου, ήτις περιέχεται έν 

τή τοΰ ταχυγράμματος πληρωμή καί τής αξίας τής σφρα- 
γίσεως, ήτις παντάπασιν έλλείπει έπί τοΰ ταχυγράμματος, 
ή οικονομία τοΰ γραμματοσήμου παρέχει εις τό ταχύγραμ
μα ούχί ανάξιον λόγου απέναντι τής έπιστολής πλεονέ
κτημα. Άλλά τό σπουδαιότερο·/ είναι ή οικονομία τοΰ χρό
νου (σφράγισις, δίπλωσίς, Οέσις γραμματοσήμου), ήτις ιδιαι
τέρως αναφαίνεται έν τή βραχυλογική εκπαιδεύσειτοΰ Ααοΰ, 
περιεχούση έν έαυτή τά διανοητικά σπέρματα δυσυπολογί- 
στου κοινωνικής δυνάμεως, οιαν δείκνυσιν ό Φωκίων διά 
τής κ ο π ι δ ο ς τ ώ ν λ ό γ ω ν τοΰ Δημοσθένους καί ή 
Σπαρτιατική ζυριολογία, νΰν δέ ή ’Αγγλική, απέναντι τής 
’Αθηναϊκής καί τής Γαλλικής απεραντολογίας. Όταν αί 
ίδέαι· χωνεύωνται καλώς, ρίπτονται ύπό τής γλώσσης ως 
βέλος. Τό τηλεγράφημα καί τό ταχύγραμμα είναι λοιπόν 
είδος σχολείου, τό όποιον υπενθυμίζει τόν Rousseau, όταν έζή" 
τει ούτος συγχώρησιν άπό τόν φίλον του, διότι δέν είχε 
καιρόν νά. τώ γράψη έπιστολή·/ συντομωτέραν. Πόσον 
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σκόπιμου, άν τό ταχύγραμμα είσήγετο εις μέγα μέρος τής 
Κυβερνητικής αλληλογραφίας, τής οποίας τό πνεύμα άπερ- 
ρόφησεν ή γραφειοκρατική μέθοδος! Όποια οικονομία χρό
νου, ύπαλλήλωυ καί προ πάντων πνευματικής δυνάμεως! 
Τό προτεινόμενον κυβερνητικόν ταχύγραμμα λειτουργεί 
ήδη έν Ελβετία. Έλησμόνησα όμως ότι όσω αληθέστερου 
είναι ελεύθερος ό Λαός, τόσω μάλλον περιορίζεται ό κύ
κλος τών Κυβερνητικών μυστηρίων.

Ή χρήσις τοΰ ταχυγράμματος άναπληροι τό μέρος εκεί
νο τής επιστολογραφίας, τό όποιου δύναται νά έμπιστευΟή 
έκαστος εις τήν διά τρίτου προσώπου συ-.ευόησιν. Δέν εν
νοεί νά άφαιρέση άπό τήν καρδίαν τήν αβρότητα τής επι
στολής, ούδέ άπό τό πνεύμα τό μυστηριώδες τής αλλη
λογραφίας. Διά τό ταχύγραμμα άρκοΰσιν αί άπλαΐ σχέσεις 
τοΰ εμπορίου, τής οικογένειας, τής έν γένει βιωτικής. Τό 
ταχύγραμμα είναι ασθενέστερου τοΰ τηλεγραφήματος- άλλά 
μή λησμονήσωμευ ότι είναι ασθενέστερου μόυου αύτοϋ. 
ΙΙετα ώς ό διαγγελεύς τώυ βασιλέων- είναι ό ύπηρέτης τόν 
όποιον πέμπω εις τόν έμπορον μου, τόν παντοπώλην μου, 
τόν τυπογράφον μου, καί έκτος τής πόλεως εις τούς άντα- 
ποκριτάς μου, τούς συνδρομητάς μου, τούς φίλους μου. 
Δύναται νά προσκαλή εις χορούς καί εις συνελεύσεις καί νά 
διαμοιράζη εις τά τέσσαρα σημεία τής επικράτειας παντός 
είδους ειδοποιήσεις, διότι δύνασθε νά γράψητε επ’ αύτοϋ 
διά τής χειρός, ώς καί διά τοΰ τυπογραφείου. ‘Π έν Γερ
μανία, Βελγίω καί ’Ελβετία είσαχΟεΐσα συνήθεια τής έκ- 
δόσεως ταχυγραμμάτων εις διπλούν αντιστοιχεί πρός τήν 
έπί τηλεγραφημάτων προπληρωμέυην άπάυτησιυ. Τοιουτο
τρόπως ό άψυχος ούτος ύπηρέτης διατηρεί ασφαλέστερου 
τήν έξιν τής ύποστροφής, λαμβάνων συγχρόνως μείζονα 
έντασιν.

'Υπό καΟαρώς δημοσιονομικήν έποψιν δέν είναι φόβος μή 
ή εισαγωγή τοΰ ταχυγράμματος μείωση τό έκ τώυ έπι- 
στολώυ ταχυδρομικόν εισόδημα τής έτικρατείας. Τό ταχύ
γραμμα είναι είδος προσκόπου, όστις ανοίγει τόν κύκλον 

τής ένεργείας. Έχει τήν αναλογίαν πρός τάς μεγάλας εφευ
ρέσεις, αιτινες κατ’ άρχάς έκίνησαν δυσπιστίαν, άκολούθως 
όμως άπεδείχθη πόσον συυετέλεσαν εις τήν εύρύτητα τής 
βιωτικής. Τοιουτοτρόπως ή μετά τήν εισαγωγήν τοΰ τα
χυγράμματος πρόοδος τής κυκλοφορίας τών έπιστολών έν 
τή άρκτικοδυτική Εύρώπη είναι παράδειγμα λίαν ενθαρρυν

τικόν, ώς προκύπτει έκ τοΰ επομένου πίνακος.

1870
1871

‘Αγγλία
863,000,000
915,000,000

Γερμανία
205,000,000
240,000,000

’Ελβετία
20,477,844
22,563,351

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ.

’Εκ τής φύσεως των αί πιστωτικοί άξίαι δύνανται νά κα- 
ταταχθώσιν εις δύο κατηγορίας, εις «ύκολώτερον καί εις 
δυσκολότερου κυκλοφορούσας. Ύπάρχουσιν άξίαι έν τώ συ- 
υήΟει βίω τοΰ άστυκοϋ δικαίου, αιτινες κινούνται βραδέως, 
ώς π. χ. αί ενυπόθηκοι, δανειζόμενοι τήν δυσκινησίαν τών 
έξασφα)»·.ζόντων αύτάς κτημάτων. 'Υπάρχουσι δέ καί άξίαι 
έν τώ ζωηρω τοΰ εμπορικού δικαίου βίω, αιτινες κινούνται 
διά τοΰ άτμοΰ καί τοΰ τηλεγράφου, ώς π. χ. αί φορτωτικοί, 
αιτινες πωλούνται έν ταϊς άγοραΐς πολύ πριν ή φθάσωσΐ 
τά ιστιοφόρα πλοία. Ό σκοπός μου είναι νά μελετήσω 
ιδιαιτέρως άμφοτέρας καί δή έπί τού παρόντος έκ τών τε
λευταίων μόνον τάς άποτελουσας τό κατ’ έξοχήν έμπόριον 
τών πιστωτικών αξιών, τάς όποιας ή μέν έν Λονδίνω άκρα 
τών έργων οιαίρεσις συυεκέντρωσευ έν τώ Stock-exchange, ή 
δέ έν ΆΟήυαις νεωτάτη χρηματιστική ζωή συναντά εις τάς 
οδούς φύρδην μίγδην μετά τού λοιπού τής χώρας εμπο
ρίου. Εις τό προκείμενου θέμα ανάγονται αί άξίαι, τάς ό
ποιας δημιουργεί τών εθνών καί τών εταιριών ή πίστις, αί 
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όμολογίαι ήτοι τών έθνικών δανείων καί αί μετοχαΐ ή αί 
όμολογίαι τών πιστωτικών καθιδρυμάτων διά τίνος γενικής 
έπί τοΰ όλου οικονομικής άναλύσεως.

Α· ·—’Εθνικά Δάνεια.—Τά ύπό τής Ελλάδος μετά τό 
1843 συνομολογηθεντα δάνεια διαιρούνται εις τρεις τάξεις. 
Ομολογιαι, έντοκα γραμμάτια καί δάνεια κοινά. Ή βασί
λεια τοΰ Οθωνος έγνώρισε μόνον τά τελευταία καί άςιον 

παρατηρήσεως μέχρι δρ. 3,820,000, έκ τών όποιων έκλη- 
ροδότησε μόνον δρ. 2,820,000 εις τήν νέαν τών πραγμά
των τάςιν, ήτις τό καθ’ έαυτήν έψήφισε κατά μέν τήν επα
ναστατικήν περίοδον (10 ’Οκτωβρίου 1862—16 Νοεμβρίου 
1864) δύο δάνεια έκ δρ. 9,000,000, κατά δέ τήν έπομένην 
περίοδον εξ δάνεια έκ δρ. 160,560,000»

Υπολείπεται βεβαίως ή έρευνα κατά πόσον τά δάνεια 

ταΰτα έπραγματοποιήθησαν καί κατά πόσον οφείλονται έτι. 
Έν τούτοις πασίγνωστα είναι τά δάνεια τών 6,000,000, 
τών 28,000,000 δραχμών, τών 9,000,000, τών 4,000 
000 φράγκων, ό αριθμός τών ομολογιών τών όποιων άνα- 
βαινει εις 194,000. Αί όμολογίαι αύται άντιστοιχοΰσι πρός 

τάς έν Γαλλία Obligations du Tresor λεγομένας Trentenaires, 
διότι ή έξόφλησις των ύπελογισθη εις 30 έτη οΓ ενιαυσίων 
κληρώσεων. Όσον αφορά τάς ήμετέρας ομολογίας έκτος 
τών τοΰ δανείου τών 6,000,000, αιτινες κληροΰνται άπαξ 
τοΰ έτους, αί λοιπαΐ κληροΰνται οίς· τών μέν 28,000,000 
καί 4,000,000—15 Μαρτίου καί 15 Σεπτεμβρίου (ή έξό- 
φλησις εις 28 έτη), τών δέ 9,000,000—15 Ιουνίου καί 
15 Δεκεμβρίου (ή έξόφλησις εις 9 έτη).

Ή ονομαστική άξια τών ομολογιών τούτων είναι επί μέν 
τών 28 καί 4 έκατομ. 250 ορ. έπί δέ τών 9 έκατομ. 500 
φρ. Έάν έξαιρέσωμεν τά δάνεια τών 6 καί 9 έκατομ. τών 
οποίων αί όμολογίαι έδόθησαν τοϊς δανεισταϊς τοΰ κράτους 
άνευ έκπτώσεως, τών άλλων δανείων αί όμολογίαι έδόθη
σαν αντί μικρότερου τοΰ έν αύταΐς σημειουμένου ποσού, 
ήτοι αί μέν τών 28,000,000 άντί 200 φρ. αί δέ τών 
4,000,090 άντί 225 φρ. Τό αποτέλεσμα είναι ότι διά τών 

κληρώσεων θέλει πληρώσει τό Κράτος ούχί όσα πράγματι 
έλαβε, αλλά περιπλέον 6,000,000! Έν τούτοις ύπάρχουσι 
καί χειρότεροι οροί! Αί όμολογίαι π. χ. τοΰ ’Οθωμανικού 
δανείου τοΰ 1860, έζδοθεϊσαι άντί 312 -έ- φρ. είναι έπι· 
στρεπτέαι δι’ έξαμήνων κληρώσεων εις 500 φρ.

Ή έκπτωσις τών ήμετέρων ομολογιών αναλογεί έπί μέν 
τών 4 έκατομ. εις 10 τοϊς °/0, έπί δέ τών 28 έκατομ. εις 
20 τοϊς % ήτοι έπί τής αύτής βάσεως καθ’ ήν ή ήττη- 
μένη καί ύπό τούς όνυχας τού κατακτητοΰ Γαλθαα, διά τοΰ 
βάρους τόσων διλιουνίων λύτρων, έξέδιδε τά δύο τελευ
ταία μεγάλα δάνεια αύτής (5,725,000,000 φρ.) τό μέν 
εις 79,25 τό δέ εις 80,70, ήτοι κατά μέσον όρον 20,03 
τοϊς °/’. Ότι τοιούτου είδους δάνεια είναι έργον ανάγκης 
πρόδηλον έν τούτοις προτιμώτερος ήν βαρύτερος τόκος 
καί βαρύτεραι προμήθειαι. Έάν ή ’Αγγλία άπεφάσιζεν ίνα 
έξοφλήση τά άπό του 1775—1816 χρέη της εις τήν ονο
ματικήν αύτών αξίαν, ήθελε ζημιωθή κατά τούς υπολο
γισμούς τοΰ Parnnell δραχ. 4,794,564,572! Πόσον φοβερά 
δανειστική μέθοδος αύτη!

Μεταξύ τών τεσσάρων ομολογιούχων δανείων τής Ελ
ληνικής επικράτειας τό δυσκολώτερον πραγματοποιηθέν εί
ναι τό τών 6,000,000· μέχρι τής 10 ’Οκτωβρίου 1872 έμε- 
νον απραγματοποίητοι 1340 όμολογίαι. Ό μικρός-'τόκος 
του δανείου τούτου (6 τοϊς %) καί ή κατ’αύτό έλλειψις τής 
έπί τών λοιπών δανείων διά τις μεσολαβήσεως τής ΈΟν. 
Τραπέζης πληρωμής τών τόκων καί τών κληρώσεων δέν 
συνεψηφίζοντο πρός τήν ελπίδα τών αμοιβών, τάς οποίας 
ό νομοθέτης ύπεσχέθη εις τάς πρώτας έκ τής κληρωτίδος 
έξερχομένας 95 ομολογίας αύτοϋ (ή ά 5,000 δρ. ή β' 
4,000 ορ. ή γ' 3,000 δρ. ή δ’ 2000 δρ. ή έ 1,000 δρ. καί 
αί λοιπαΐ 90 συμμέτρως τό άπομένον ειδικόν πρός άμοιβάς 
ποσόν). Ό τόκος τών λοιπών ομολογιών είναι ανώτερος· 
τών 4 έκατομ. καί τών πρώτων 59,798 ομολογιών τών 
28 έκατομ.—8 τοϊς °/„· τών λοιπών τοΰ δανείου τούτου 
ομολογιών (40,202)—9 τοϊς %' τών 9,000,000—9-J- 
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τοΐς °/0· ’θσον άφορδ τόν τόκον τών δανείων τών 28 καί 4 
έκατομ. πρέπει ιδιαιτέρως νά ύπολογισθή, διά τούς άπ’ άρ- 
y ής τοποθετήσαντας έν αύτοΐς τά κεφάλαιά των, οτι είναι 
ανώτερος τοΰ ήδη σημειωθέντος, άμα ληφθή ύπ’ όψιν, 
οτι πληρώνεται ούχί έπί τοΰ πράγματι καταβληθέντος 
ποσοΰ, άλλά έπί τοΰ όνομαστικώς άναφερομένου έν ταΐς 
όμολογίαις. Άφ’έτέρου εννοείται, ότι όσον ή αγοραία τιμή 
τών εθνικών ομολογιών άναβαίνει, τόσον ή σημασία τοΰ 
τόκου σμιζρύνεται. Είναι μέν πάντοτε 6, 8, 9 -i-τοΐς °/0, 
άλλ’ όταν π. χ. δίδη τις 525 φρ. δι’ αγοράν μιας ομολο
γίας τών 500 φρ. άποφερούσης τόκον 9 -Λ-τοΐς °/0, τό πλεό
νασμα τών 25 φρ. καταβιβάζει τόν τόκον τών 500 φρ. 
άπό 47,00 εις 45,12-’-.

Ή αγοραία τιμή, εις ήν άπό τής έκδόσεώς των έκυζλο- 
φόρησαν αί Έ?.ληνικαΐ όμολογίαι, πρέπει ιδιαιτέρως νά με· 
λετηθή, διότι αποτελεί τόν σφυγμόν τής έθνικής πίστεως. 
’Εκτός τών ομολογιών τών 6 έκατομ. αί'τινες δέν υπερέβη- 
σαν έτι τήν ονοματικήν των αξίαν (πωλοΰνται νυν 96—98 
δρ.), αί λοιπαί όμολογίαι ήκολούθησαν εύΟύς έξ άρχής κα
νονικήν πρόοδον, χωρίς νά αίσΟανΟή κατ’αύτάς ή ’Αθηναϊκή 
άγορά τάς χρηματιστικάς κυματώσεις τών άλλων τοΰ κό
σμου άγορών. ‘Π σταθερότης τοΰ φαινομένου τούτου είναι 
τοιαύτη, ώστε αναλύεται εις τό έξης πόρισμα τών μηνών 
’Ιανουάριου καί Φεβρουάριου 1873. Αί πρώται μέν 59,798 
όμολογίαι τών 28 έκατομ. διατελοΰσιν είς τήν τιμήν τών 
δρ. 283—285, αί έπόμεναι δέ τοΰ αύτοΰ δανείου όμολο- 
γίαι καί αί τών 4 έκατομ. είς τήν τιμήν δρ. 293—295, 
αί δέ τών 9 έκατομ. είς τήν τιμήν φρ. 535—540.

Ένω ή ζωή τών υπέρ τό άρτιον τιμωμένων τούτων δα
νείων χρονολογείται άπό τυΰ 1867, ή σταθερά άνάπτυξίς 
των περιλαμβάνει τό πλεϊστον μέχρι σήμερον χρονικόν διά
στημα. Δέν είναι άπό σζοποΰ ή παρατήρησις, ότι τά ’Αγ
γλικά Consols έν διαστήματι 50 έτών (1820—1870) μό
νον κατά τέσσαρα έτη 1844—1845, 1845—1845, 1852 
—1853 καί 1853 —185 4) ύπερέβησαν τό άρτιον, ίδιαιτέ- 

ρως οέ κατ’άνώτατον όρον τή 11 Δεκεμβρίου 1852, ότε 
δι’ άγοράν 100 λιρ. Consols έδίδοντο 101 λιρ. 12 σελ. 
καί 6 δην.

Έν γένειή εθνική πίστίς είναι τό πόρισμα πολλών όρων. 
Εξαιρούμενων τών εποχών τών οικονομικών κρίσεων, έν 
αΐς κινδυνεύουσιν καί οί μεγάλοι καί οί μικροί, τό κλίμα 

καί ή γεωγραφική θέσις τής χώρας, ή βιομηχανική καθό
λου δραστηριότης τών κατοίκων αύτής, ή σπονδαιότης τής 
Κυβερνήσεως καί ή τάξις τών οικονομικών τοΰ Κράτουςάπο- 
τελουσι τάς ζυριωτέρας τής έθνικής πίστεως βάσεις. Έπί 
τίνων ιδιαιτέρως στηρίζεται τό φαινόμενον τής Ελληνικής;

ΧΡΟΝΙΚΑ.

Προ ολίγου είσήλθομεν εις τήν π έ μ π τ η ν βουλευτι
κήν περίοδον τοΰ νεωτέρου πολιτειακού ημών βίου, όστις, 
ύπολογιζομένης έκάστης περιόδου πρός τέσσαρα έτη (άρθρ. 
69 τοϋ Συντάγματος) αριθμεί ήδη δέκα έ ξ έτη, ένω ό 
λοιπός κόσμος άριθμεΐ (1865—1873) μόλις ό κ τ ώ! Ση- 
μεϊον οτι έζήσαμεν πολιτικώς ταχύτερου καί έπομένως, 
ότι άπεκτήσαμευ μείζονα πείραν.

—Πολλοί νέοι βουλευταί έξελέχθησαν έκ τών επαρχιών. 
Θά συυεβούλευον αύτοΐς νά έζστηθίσωσι τούς έπομένους λό
γους τοΰ Odillon Barrot. «'Αρμόζει είς τάς άνδρικάς ψυχάς 
νά έπιθυμώσι τήν έν τή ΙΙολιτείφ είσοδον· ούδέν έν τούτοις 
είναι ώραιότερον τοΰ νά απόκτηση τις Οέσιν έν αύτή διά 
τής ευφυΐας καί τής εργασίας.» 'Οποία πτώσις δι’ έκεί- 
νους οΐτινες λησμονοΰσιν, οτι τό Κοινοβούλιον είναι πνευ
ματικόν έργαστήριον τής ίερωτέρας τών επιστημών καί ότι 
τό τε/.ειότερον αύτοΰ προϊόν είναι ή Κυβέρνησις τοΰ τόπου·

•—Πολλά φαινόμενα τής έθνικής ζωής δύνανται νά έξη- 
γηθώσιν ώς αίτια και άποτελάσματα δεδομένης άνθρωπολο-
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γικής χαταστάσεως. Τοιουτοτρόπως ή έπί της Μακεδονι
κής έποχής πτώσις τοϋ Ελληνισμού έχει τινα αναλογίαν 
πρός τάς έπομένας έν τώ τελευταίω άνΟρωπολογικώ συ- 
νεδρίω τών Βρυξελλών παρατηρήσεις τοΰ κ. Virchow. β'Π 
άνΟρωπολογική εταιρία του Βερολίνου έλαβε προσφάτως δύο 
κρανία, άνδρός καί γυναικός, προερχόμενα έκ τών έν ΆΟή- 
ναις άνασκαφών καί άνήκοντα Θετικώς είς τήν Μακεδονικήν 
έποχήν. Ή χωρητικότης τών κρανίων τούτων θεωρείται σή
μερον ώς ανεπαρκής είς τήν φυσικήν τής ψυχής άνάπτυ- 
ξιν. Τό μέν γυναικεΐον έχει τήν χωρητικότητα τοϋ κρανίου 
αγρίου τής Νέας 'Ολλανδίας· τό δέ ανδρικόν είναι όπωσοϋν 
μεϊζου. ’Ιδιαιτέρως τό πρώτον, έκ τών ανατομικών αύτοΰ 
χαρακτήρων, ήδύνατο νά ΟεωρηΟή ώς προερχόμενου έκ φυ
λής πρωτογενούς καί κατωτάτης. Έν τούτοις ανήκει είς 
γυναίκα, ήτις ονομάζεται ΓΛΥΚΕΡΑ κατά τήν έπί τοϋ τά
φου έπιγραφήν καί άνήχε προφανώς είς τήν άνωτέραν 
κοινωνία ν, ώς άποδειχνύουτι τά πολύτιμα αντικείμε
να, τά όποια εΐχον χατατεΟή έντός τοΰ τάφου της καί ή 
Οέσις τούτου έν μέσω τής πόλεωςϊ.

—Μή ύπολογιζομένης τής χώρας, τήν οποίαν ό τελευ
ταίος πόλεμος άφήρεσεν έκ τής Γαλλίας, ό πληθυσμός αύ
τής τώ 1866 ήν 36,469,856. Έν τούτοις ή άπαρίΟμησις 
τοΰ 1872 ύπελόγισεν αύτόν είς 36,102,921, ήτοι είς έλάτ- 
τωσιν κατά 366,935, ένώ έν τή κανονική αναπτύξει αύτοΰ 
έπρεπε νά ύπάρξη περίσσευμα 700,000. Πόσον σπουδαίοι 
κοινωνικοί λόγοι προεκάλεσαν τήν έκ τοϋ προσώπου τής 
Γαλλικής γής έλλειψιν ενός καί πλέον εκατομμυρίου αν
θρώπων! Ό Άπολυτισμός λοιπόν δέν είναι μόνον Κ ίρκη..· 
είναι καί άνΟρωποφάγος! Φαινόμενου όπωσοϋν παράδοξον 
διά τούς παρ’ ήμΐν ζηλωτάς τής τύχης τών συντρόφων τοΰ 
Όδυσσέως, τούς εύρίσκοντας τήν πανάκειαν έν τή σοφία 
τοΰ βασιλέως τής ’Ιθάκης, όταν ούτος σκήπτρω έλά- 
σ α σ κ ε τούς άνδρας τοϋ Ααοΰ.

3 Μαρτίου 1873.


