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ΑΡϊΣΤΙΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΣ-

'ϊφίσταται τοιοΰτος σύνδεσμος μεταξύ τών περιουσιών 
καί τών πολιτευμάτων έν τή ιστορική άμφοτέρων αναπτύ
ξει, ώστε λαός τις είναι ελεύθερος ή δούλος, προοδευτικός 
ή όπισθοδρομικός, διότι εις τό στάδιον της έπί της γης απο
στολής του είναι διά τοιαύτης ή τοιαύτης ποιότητος καί 
τοσαύτης ή τοσαύτης ποσότητας έφοδίων της ζωής πεπροι- 
κισμένος έκ της έργασίας τών προηγουμένων ή τών ύπαρ
χου σών γενεών.

Έάν τά έφόδια ταϋτα καί ή πρός άνανέωσιν αύτών 
έθνική τάσις άνήκωσιν είς τήν σφαίραν τής σώφρονος οικονο
μικής ζωής, ή περαιτέρω πρόοδος είναι απλώς ζήτημα χρό
νου. Έάν άπ’ εναντίας ό χαρακτήρ τής οικονομικής, άνα
πτύξεως περιβάλληται όσημέραι τόν τύπον τοΰ εγωιστικού 
ύλισμου, τότε έπανέρχονται αί περίοδοι τών αύτοκρατορι- 
κών χρόνων τής Ελληνικής ή τής Ρωμαϊκής άρχαιότητος. 
Έν μεν τή πρώτη περιπτώσει αί περιουσία! διατηροΰσι 
κατά προτίμησιν τόν τύπον τοΰ παραγωγικού ό ρ- 
γ ά ν ο υ, έν δέ τή δευτέρα τόν τύπον τοΰ ά π ο λ α υ σ τ ι- 
κ ο ΰ. 'Όταν έν τινι τόπω ή άπογραφή τών περιουσιών 
μαρτυρήση τοιαύτην τροπήν τής έθνικής οικονομίας, ή 
οδός τής παρακμής είναι ήδη εΰρεία κατά τόν πραγματι
κόν τοΰ έθνους βίον.

Τό ζήτημα τής διαμοιράσεως τής έθνικής περιουσίας με
ταξύ τών ατόμων, τό τοσοΰτον άπασχολήσαν τήν δημο
κρατικήν πρακτικήν καί θεωρίαν τών αρχαίων χρόνων 
(Σπάρτη... Πλάτων...), προηγείται πάντοτε έπί τής όριστι- 
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χης τών πολιτευμάτων άποκαταστάσεως. Τοιουτοτρόπως 
λαός πτωχός, μή δυνάμενος νά παχύνη βασιλικήν οικογέ

νειαν, πρέπει νά άπελπισθή έζ τής μοναρχίας. Πλούσιος δέ 
λαός δύναται νά παρακάΟηται εις τήν οικονομικήν τών πε

ριουσιών αύτοϋ φθοράν μετά ενδεικτικής εύθυμίας. Έν τώ 
μεταξύ αί ιστορικαί περιπέτεια·, διαποικίλουσι τήν εθνογρα
φικήν ταύτην εικόνα καί είναι τις, άτομον, έθνος ή εποχή, 
ό,τι δύναται.

Έν τώ μέσω τής μεγάλης τών εθνικών τύπων πολιτεια
κής ταύτης ποικιλίας ποιος είναι ό άριστος ; Τό ενδιαφέρον 
τοΰ ζητήματος τούτου ύπήρξεν άφιλονείκητον καθ’ όλα 
τά σημεία τοΰ βίου τής άνθρωπότητος. 'Ομοιάζει πρός 
τους παγκοσμίους εκείνους πόθους, οΐτινες μυστηριωοώς 
έλκύουσι τά έθνη καί τά άτομα πρός τό άγνωστον. Εις λύ

σιν τοΰ ζητήματος τούτου ή Πολιτική Οικονομία είναι άνα- 
πόφευκτος οδηγός. ’Ιδού πώς έξεφράσθη αϋτη διά τοΰ 
στόματος τοΰ μεγάλου τής άρχαιότητος φιλοσόφου, τοΰ 
Άριστοτέλους (Πολιτ. βιβλ. 6 κεφ. 11 έκδ. Bekker)· 
— Δέν πρόκειται περί τοΰ κατ’ ιδέαν έντελεστέρου πολιτεια
κού τύπου, άλλά περί εκείνου, όστις μάλλον αρμόζει είς 
εις τήν πρακτικήν τοΰ έθνους άνάπτυξιν κατά τε τούς και
ρούς καί τούς τόπους. Ή ύπέρ άνθρωπον άρετή άφίνεται 
κατά μέρος καί λαμβάνεται ώς βάσις ή κατά μέσον όρον 
εθνική ίκανότης, τής οποίας τούτέστι μετέχουσι ζατά τό 
μάλλον ή ήττον οί πλειστοι τών άνθρώπων. "Οπως έν τώ 
βίω τοΰ ατόμου ή ευδαιμονία συνίσταται εις τήν σταθεράν 
άσζησιν τής αρετής, ήτις είναι μεσότης τις μεταξύ τών 
άζρων, ούτω ζαί έν τώ βίω τής πολιτείας ή έ ν δ ε χ ο- 
μ έ ν η μεσότης άποτελεϊ τήν κυρίαν τής έθνιζής εύ- 
οαιμονίας κρηπίδα. Έζ τής φύσεως λοιπόν τών πραγμάτων 
έζάστη έπικράτεια διαιρείται εις τρεις ζοινωνικάς τάξεις· 
είς πλουσίους, πτωχούς ζαί τούς μεταξύ αύτών μέσους. 
Επειδή δέ ζατά τά άνωτέρω τό μέτριον ζαί τό μέσον είναι 

τό άριστον, έπεται ότι αί μέσαι περιουσίαι είναι βέλτιστα·, 
πρός τήν πολιτειακή*»  άποζατάστασιν.

Ύπό τήν έποψιν τής πειθαρχίας είς τόν ορθόν λόγον, ή 
μέση αϋτη τάξις ϊσταται έπί κεφαλής τής κοινωνικής κλί- 
μακος. Πόσον δύσκολον τό έργον τοΰ όρθοΰ λόγου πρός 
άνθρώπους άφ’ ένός ύπερκάλους ή ύπερσχύρους ή ύπερευ- 
γενεΐς ή ύπερπλουσίους ζαί άφ’ έτέρου ύπερπτώχους ή ύπε- 
ρασθενεϊς ή ύπερασήμους! Οί μέν γίνονται ύβρισταί μάλ
λον ζαί μεγαλοπόνηροι, οί δέ πανούργοι ζαί μιζροπόνηροι. 
Έν γένει τά άδιζήματα διαπράττονται ή δι’ ύβριν ή διά 
καζουργίαν. Άμφότεραι δέ αί άζραι τάξεις αύται άμε- 
λοΰσι τών πρός τήν πολιτείαν καθηκόντων καί είναι έπίσης 
επικίνδυνοι.

Πρός δέ τούτοις οί μέν κατά τά εύτυχήματα ύπερέχον- 
τες είς ίσχύν, πλούτον, φίλους καί τάλλα τοιαΰτα, ούτε 
Οέλουσι ούτε δύνανται νά άρχωνται, άπό τής πατρικής οι
κίας τοιοΰτοι ζατασκευαζόμενοι ζαί ύπό τής περιζυκλού- 
σης αύτούς πολυτελείας ούδέ έν τοϊς σχολείοις συνειθίζον- 
τες είς τό ΰποτάσσεσθαι. Οί δέ καθ’ ύπερβολήν ενδεείς τα- 
πεινοΰνται λίαν είς τρόπον ώστε ένω άφ’ ένός ούτοι άγνο- 
ouot ζαί τό άρχειν καί τό έλευθέρως άρχεσθαι, άφ’ έτέρου 
οί ευνοούμενοι τής τύχης δέν άνέχονται ούδεμίαν άρχήν, 
θέλοντες αύτοί δεσποτικώς νά άρχωσι.

Τότε ή πόλις, άντί νά άνήκη εις ελευθέρους, διαιρείται 
μεταξύ δούλων καί δεσποτών, φθονούντων ζαί καταφρονούν- 
των, όπερ λίαν απέχει τής κοινωνικής άρμονίας, ζαί ττ£ 
έν τώ κοινωνικω σκοπώ αναγκαίας ά γ ά π η ς, διότι'·, 
οί έχθροί ούδέ τήν οδόν Οέλουσι μεταξύ αυτών κοινήν. 'Ό,τι 
ιδιαιτέρως απαιτείται έν τή πόλει εΐναι ή συμβίωσις ατό
μων όσον ένεστιν ίσων καί όμοιων, οπερ κατορθωτόν πρό 
πάντων διά τών μέσων τής κοινωνίας τάξεων. "Οσον αύται 
έπιζρατέστεραι, τόσον ή πολιτεία οιοιζεϊται καλλίτερον.

Ύπό τήν έποψιν τής άσφαλείας αί μέσαι τάξεις εΐναι 
κατά πολύ προτιμότεροι. Έχουσιν αρκετά, ίνα μή έπιθυ- 
μώσίν, ώς οί πτωχοί, άλλότρια, καί πάλιν ούχί τόσα, 
ώστε νά τούς έποφθαλμιώσιν οί ένδεεϊς. Έπειδή δέ ούτε επι
βουλεύονται ύπό άλλων ούτε έπιβουλεύουσιν άλλους, ζώ-
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σιν άκινδύνως, έξ ούπερ καλώς καί ό Φωκυλίδης ηύχηθη

Πολλά μέσοισ’.ν «ρυτά- μίσος Οίλω έν πόλίΐ c’vsti.

Έντεΰθεν πρόδηλον, δτι εκείνη ή πολιτική κοινωνία εί
ναι ή άρίστη, ήτις στηρίζεται έπί τών μέσων περιουσιών. 
Καί προτιμώτερον μέν ώστε μόνη ή κατ’ αύτάς μέση τών 
πολιτών τάξις νά είναι πολυαριθμωτέρα τών ετέρων δύο 
όμοϋ (πλούσιοι καί πτωχοί), άρκεΐ δμως νά είναι καί το- 
σαύτη, ώστε, προστιθέμενη τή μέν ή τή δέ, νά έμποδίζη 
κατά τάς περιστάσεις τήν πρός έκατέραν αύτών τροπήν τοΰ 
πολιτεύματος. Διόπερ εύτυχία μεγίστη ή παρά τοΐς πο- 
λίταις ύπαρξις περιουσιών μέσων καί ικανών άναλόγως 
τών κοινωνικών αναγκών. Διότι δταν συμβιώσιν οί έχον- 
τες σφόδρα πολλά μετά τών μηδέν έχόντων, τότε ή οχλο
κρατία γίνεται ή πλουτοκρατία, άμφότερα·. έρμαιον τής τυ
ραννίας, ήτις συνηθέστερον έξήλθεν έκ τής δημαγωγίας 
καί έκ τής ολιγαρχίας ή έκ τών μέσων τής κοινωνίας 
τάξεων.

Ή έπί τών μέσων δέ περιουσιών έρειδομένη πολιτεία ύπό- 
κειται είς δσον ενεστι όλιγωτέρας στάσεις. Έάν διαιρέσω- 
μεν τάς έπικρατείας είς μεγάλας καί μικράς, αί πρώτα·, 
είναι σχετικώς άστασιαστότεραι τών δευτέρων, διότι περιέ- 
χουσιν ΐσχυρωτέραν τών μέσων περιουσιών τήν τάξιν. "Ο,τι 
ιδίως καθιστά τάς δημοκρατίας μονιμωτέρας τών ολιγαρ
χιών οφείλεται είς τήν έν ταΐς δημοκρατίαις υπαρξιν σχε

τικώς πλειόνων μέσων περιουσιών, τών όποιων οί ίδιοκτή- 
ται μετέχουσι τών αρχών μάλλον έν δημοκρατία ή έν όλι- 
ΎαΡΖ'·?· "Οταν όμως ό άριθμός τών απόρων ύπεραυξηθή 
άνευ άναλόγου αύξήσεως καί τοϋ άριθμοΰ τών μέσων αν
θρώπων, τότε κακοπραγία καταλαμβάνει τήν επικράτειαν, 
άρχεται ή παρακμή καί ταχέως ή καταστροφή έπέρχεται.

Κατά τόν Άριστοτέλην άρίστη πολιτεία είναι ή μ έ σ η 
πολιτεία, έκείνη τήν όποιαν δημιουργεί ή κανονική 
τών οικονομικών συμφερόντων άνάπτυξις. Ή πολιτεία 
αύτη ούτε μονάρχου ούτε δημαγωγού έχει άνάγκην, Δύ- 

ναται νά έχη άξιώματα μεγάλα καί, έν περιπτώσει, τό βα
σιλικόν αύτό διά τό θεατρικόν μέρος τής πολιτειακής μη
χανής, δύναται νά άγαπά τήν ρητορικήν τών μεγάλων τοΰ 
λαοϋ συναθροίσεων καί συγχρόνως νά έπιβάλη τόν πρα
κτικόν είς τούς θεμελιώδεις αύτής θεσμούς σεβασμόν.

Ή τάσις ούτω τών περιουσιών πρός τήν οικονομικήν 
μεσότητα είναι σημαντικώτατον πολιτειακόν σύμπτωμα. Ό 
κανών εϊναι δτι άμα τεθή έκ μέσου τό δικαίωμα τής βίας 
τών ολίγων ή τών πολλών, τών ιστορικών προλήψεων ή 
τών άνθοωπίνων έκμεταλλεύσεων, αί περιουσίαι άποκλί- 
νουσι πρός τήν επιθυμητήν μεσότητα. Άρκεΐ μόνη ή ίσό- 
της τής κληρονομικής άρχής μεταξύ τών άπογόνων, ϊνα 
διαμοιράση τά μεγαλείτερα πλούτη, καί ή άτομική δρα- 
στηριότης, ϊνα τά συγκεντρώνη βαθμηδόν. Έν τώ μεταξύ 

εΰρίσκουσι τόν τρόπον οί μέσοι τών εύτυχών καί οί μέσοι τών 
δραστήριων, ϊνα σχηματίσωσι τήν οικονομικήν δύναμιν των 
καί οι’ αύτής τήν πολιτικήν. "Ωστε ή ’Αριστοτελική μέση 
πολιτεία εϊναι άναγκαΐον πόρισμα τής ορθής οικονομι
κής άναπτύξεως τών κοινωνιών. Κατά τοΰτο τά σημεία 
τών καιρών καί τών τόπων εϊναι άναπόφευκτα είς τόν επι
μελή έρευνητήν. Ό τελικός σκοπός τής Θείας Πρόνοιας 
δέν εϊναι ή ύπερπλήρωσις τοϋ ήμετέρου Πλανήτου έξ εύ- 
τυχεστάτων καί έκ δυστυχεστάτων, έξ άνθρώπων άποπνι- 
γομένων έκ τής πολυφαγίας ή καταστρεφομένων έκ τής πει- 
νης. Ή οικονομική μεσότης εϊναι τό μυστήριον τής αρ
μονίας έν τώ βίω τών τε άτόμων καί τών κοινωνιών. Εϊ

ναι ό φάρος, πρός δν αί γενεαί άποβλέπουσιν άπ’ αίώνος, 
ϊνα ότέ μέν όδηγώνται (δταν ούτος φωτίζηται) μέχρι τοΰ 
λιμένος, ότέ δέ συντρίβωνται (δταν ούτος σκοτίζηται) έπί 
τών έξωθεν σκοπέλων τοΰ άνοικτοΰ πελάγους.

Τοιουτοτρόπως τό κέντρον τών έθνικών τάσεων άποτε- 
λεΐται έκ τών μεγάλων τοϋ λαοΰ άριθμών, τούς όποιους 
άποτελοΰσιν, ούτε οί πειναλέοι ούτε οί Λούκουλοι, ούτε οί 
δούλοι ούτε οί τύραννοι, άλλ’ οί έν τή άγαθή τής έρ
γασίας καί τής οικονομίας όδώ άναπτυσσόμενοι οίκογενει-
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άρχαι. Έν αύτοΐς έορεύεε ό μέγας της κοινωνίας σφυγ
μός, ό ζανονίζων τήν πορείαν τοΰ κοινωνικού αίματος 
πρός σωτηρίαν καί ζωογόνησιν του όλου, θέλετε νά άκού- 
σητε τήν φωνήν του ; ’Ιδού τΐ λέγει ό Droz (Πολιτική Οι
κονομία βιβλ. Α' κεφ. Β' μετάφρ. Πολυζωίδου). — "Οταν, 
διατρέχων επικράτειαν τινα, βλέπης κατοικίας άθλιας, είς 
τάς οποίας ό αήρ καί τό φως μόλις διά στενών οπών είσ- 
δυουσι καί αί όποΐαι δέν περιέχουσιν, είμή έπιπλα καζο- 
σζεύαστα καί μηδαμινά· όταν είς τάς πόλεις καθώς καί 
είς τά χωρία απαντάς πολλούς ανθρώπους κακοενδεδυμέ- 
νους καί μετά δυσκολίας δυναμένους νά άπολαμβάνωσι τήν 
άναγζαίαν καθημερούσιον ζωοτροφίαν των, είπέ, έάν καί 
ήθελες μάθει ότι είς έζάστην επαρχίαν ύπάρχουσιν οικογέ
νεια*.  πλούσιαι, είπέ άδιστάζτως, ότι ή επικράτεια αύτη 
εΐναι πτωχή καί δυστυχής. "Οταν τούναντίον μεταβαίνων 
είς άλλην επικράτειαν, εϋρης κατοικίας άρζετά εύρυχώρους 
καί καλώς κατεσκευασμένας, όπου ή τροφή καί τά ενδύ
ματα τών γεωργών τών εργατών ζτλ. μαρτυρούσιν ότι ού- 
τοι κερδαίνουσι εύζόλως τά πρός τόν βίον επιτήδεια, μήν 
έρευνας, άν ό τόπος εΐναι πλούσιος, έπειδή καί έχεις τής 
πλουσιότητός του άπόδειξιν ψηλαφητήν.

ΕΙΙΙΔΙΙΜΤΑΓ ΚΑΙ ΠΑΗΘΥΣΜΟΣ·

Ή επιρροή τών έπιδημιών έπί τού πληθυσμοΰ δύναται 
νά μελετηθή κατά τάς διαφόρους όψεις τής οικονομικής 
τούτου ζωής. Έν όπισθοδρομικαΐς έποχαΐς καί χώραις ή 
μάστιξ τοϋ κακού έργάζεται δράστηριώτερον. 'Όσω δέ προ
βαίνει ή άνθρωπότης. τόσω έξασφαλίζεται πλειότερον κατά 
τών περικυκλούντων αύτήν κινδύνων.

"Οταν κατά τό 1789 ή εύφλογία έπεσκέφθη τήν παρά 
τόν Hudson άγρίαν έτι ’Αμερικήν, συνέτριψε τούς μικρούς 

ταύτης λαούς είς βαθμόν άπίστευτον. Δέν άπέμεινε ψυχή 
ζώσα έν ταΐς άλλοτε μάλλον κατωκημέναις άκταΐς αύτής· 
ούδέν ίχνος ανθρώπινον έφαίνετο έπί τής άμμου. Εΐχον 
πράγματι αφήσει τούς νεκρούς, ίνα Οάψωσι τούς εαυτών νε
κρούς. Τά κοιλώματα τών βράχων ήσαν πλήρη έκ σωμάτων 
σηπομένων, πολλαχοΰ δέ οί δρόμοι ήσαν κεκαλυμενοι έκ 

σκελετών. Τοιουτοτρόπως έζ τής φυλής Co-le-be άπεμειναν 
μόνον 3 άτομα, τά όποια ινα φύγωσι τόν θάνατον ήνώθη- 
μετ’ άλλης φυλής. Καί κατά τά παράλια δέ τής βορειο
δυτικής ’Αμερικής έπί έζτάσεως 150 μιλιών ό Vancouver 
μόλις άπήντησεν 150 άνΟρώπους, ευρών πολλά χωρία έρη
μα καί πρός τό έσωτερικόν τής χώρας όστά καί κρανία αν
θρώπινα διεσκορπισμένα τήδε ζάκεΐσε (Malthus Δοζίμιον 

περί Πληθυσμού Α'. 3).
Ό βιοτικός οργανισμός τοιούτων έποχών συντρέχει τά 

μέγιστα είς τήν έπιδημιζήν καταστροφήν. Τελεία απουσία 
πάσης προνοίας έκ τής άτομιζής ή έθνικής ύγιεινής. Μόνη 
ή κατοικία δύναται νά δώση άμυδράν ιδέαν περί τής βαρ- 
βαρικής διαίτης. Διότι όπου μέν αί οικογένεια! ζώσι κατά 
μόνας, έχουσι καλύβας μικροτάτας, άθλιεστάτας άνευ θυ
ρίδων καί μετά εισόδου τόσω ταπεινής, ώστε, όπως εισέλθη 

τις, πρέπει νά μεταβληθή εις έρπετόν. Έν τοιαυταις κα- 
τοιζίαις σωρεύει ή έπιδημία τούς ασθενείς της, ινα τούς Οε- 

ρίση βεβαιότερο·;. "Οπου δε έπιζρατει τό σύστημα τής συγ- 
κατοιζήσεως πολλών οικογενειών, τά άποτελέσματα είναι 
ούχ ήττον φθοροποιά. Ό Meares περιγράφει τοιαύτην ^οι
κίαν άνήκουσαν είς αρχηγόν, έν τή όποια 800 άτομα οιε- 
μενον, έτρωγον καί έζοιμώντο. Ούδέν δύναται νά συγκριθή 
πρός τήν ακαθαρσίαν τών κατοικιών τούτων. Ούδεμία άγριου 
θηρίου φωλεά περιέχει τοσαύτην δυσωοίαν. Εκαστος ούτως 
έννοεϊ όποιας καταστροφάς έξασζεΐ ή έπιδημία έπί τοιου- 

των ανθρωπίνων συσωρεύσεων.
Όποια διαφορά πρός τά φαινόμενα ετέρων προωδευμέ- 

νων έποχών ! Ή άνάπτυξις τού μέσου όρου τής ζωής, τό 
μέγιστο? αύτό άνθρωπολογικόν κατόρθωμα τής νεωτέρας 
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τών κοινωνιών οικονομίας, είναι πόρισμα διαφόρων όρων, με
ταξύ τών οποίων ή καταστολή τής επιδημικής δραστηριό
τατος δέν αποτελεί τήν μικροτέραν αιτίαν. Ένώ τό μ α ΰ ρ ο ν 
θανατικόν τοΰ 1αίώνος άφήρεσε κατά τούς ύπολο- 
γισμούς τοΰ Sismondi τά | τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πληΟυσμοΰ, ένώ 
κατά τόν Petty έν τω δευτέρω ήμίσει τοΰ 17°“ αίώνος ή 
πανώλης άνεφαίνετο έν Λονδίνφ κατά εικοσαετίαν, άρπά- 
ζουσα έκάστοτε τό πέμπτον τοΰ πληΟυσμοΰ αύτοϋ, ή 
ύγιεινή άποκατάστασις τών έπομένων αιώνων παριστά τήν 
εξής αναλογικήν κλίμακα έπί τής ένιαυσίας τοΰ Λονδίνου 
π. χ. θνησιμότητος μέχρι 1750 μέν—{, μέχρι 1800 δέ—| 
μέχρι 1850 δέ—Ύπολογίζεται ούτως ένιαχοΰ ότι έκ μόνης 
τής δαμαλίδος ό μέσος όρος τής ζωής ηύξήθη κατά 3 | έτη. 
Ένώ δέ άπό τοΰ 1776—1779 τό δέκατον τών έν Λον
δίνω θανάτων (1000 : 102) άνήζεν είς τήν εύφλογίαν, άπό 

τοΰ 1830—1836 τό μέρος τής έπιδημίας ταύτης περιωρί- 
σθη είς μόνον τό τεσσαρακοστόν (1000 : 25).

Έάν θέσωμεν κατά μέρος τά πρός περιστολήν τών έπι- 
δημιών διάφορα τής δημοσίας καί ιδιωτικής ύγιεινής μέ
σα, μεταξύ τών όποιων πρέπει βεβαίως ζαί μάλιστα έν 
τοΐς πρώτοις νά ζατατάξωμεν τήν προϊοΰσαν οικονομικήν 
τών εθνών πρόοδον, έξ ής ό βίος τακτικότερος και μετ’ αύ- 
τοΰ ή δίαιτα άποτελεσματιζωτέρα, φαίνεται ότι τό ανθρώ
πινον γένος ύπόκειται είς περιοδιζάς τοΰ καζοΰ έπισζέψεις, 
ζαί ότι, έάν ή καθόλου έπιστήμη ζατορθώση νά γράξη μίαν 
πηγήν αύτοϋ, ή φύσις τών έπιγείων δέν βραδύνει νά άνοιξη 
ταχέως έτέραν. Έν τούτοις τά μεγάλα κενά, τά όποια πέ- 
ριξ έαυτής δημιουργεί ή επιδημία, δέν είναι ποτέ άρζετά, ινα 
διά μέσου αύτών έζρρεύση ή ισχυρά τοΰ ανθρωπίνου γέ
νους ζωή. Όμοιάζουσι μάλλον τά κενά, τά όποια εισάγει 
έν ταϊς φυτείαις του ό κηπουρός, ίνα ζαταστήση γονιμώ- 
τερα καί εύρωστότερα όσα τών φυτών σέβηται ή σιδηρά 
άξίνη του. Είναι δέ τοιαύτη ή έντασις τοΰ φυσικοΰ νόμου, 
καθ’ ον πολλαπλασιάζεται τό ανθρώπινον γένος, ώστε, κα
θώς παρατηρεί ο J. Β. Say (Πολ-,τ. Οικονομία μερ, 6. κεφ. 1), 

καί έν μόνον νέον ανδρόγυνου άν έσώζετο έν Γαλλία κατά 
τήν φοβεράν πανώλην τοΰ 1318, ήδύνατο μέχρι τών αρ
γώ'/ τυϋ παρόντος αίώνος νά μετρήση είς 2 διλιούνια τούς 

απογόνους του.
’Ανεξαρτήτως τής ιδέας τοΰ Short ότι ή επιδημία προ

τιμά τούς άσθενεστέρους μεταξύ τών θνητών καί ότι έπο- 
μένως οί ύγιέστεροι χρησιμεύουσιν είς τήν περαιτέρω τοΰ 
άνθρωπίνου γένους αποστολήν, ό Malthus ύποστηρίζει (Δοκί- 
μιον περί ΠληΟυσμοΰ Β 13) ότι μετά τήν έπιδημίαν ύπάρ- 
χει μείζων τόπος καί πλείονα έφόδια διά τούς άπομένοντας. 
Τοιουτοτρόπως παρετηρήθη πάντοτε ίσχυρωτάτη ή τάσις 
τοΰ άνθρωπίνου γένους είς πολλαπλασιασμόν εύθύς άμα 
παρέρχεται ή επιδημία. Κατά τά έτη 1709 καί 1710 τρο
μερά πανώλης εΐχεν άφαιρέσει τό τρίτον περίπου τοΰ 
Πρωσσικοΰ πληΟυσμοΰ, ήδύνατο δε τις νά περιμενη ότι 
κατά τό μετά τήν πανώλην έτος έπρεπε τά περισωθέντα 
δύο τρίτα τών κατοίκων τής χώρας νά δημιουργήσωσιν όλι- 
γώτερα τέκνα τών όσα παρεΐξεν ολόκληρος ό πληθυσμός 
πρό τής έπιδημίας. Συνέβη όμως τό έναντίον. Διότι τό μέν 
πρό τής πανώλους έτος περιέλαβεν 26 000 γεννήσεις, τό δε 
μετ’ αύτήν 32 000 ! Ήδύνατο τούλάχιστον νά ύποτεθή, ότι 
ή άποθάρρυνσις καί τό πένθος τών έκ τοΰ λοιμού συμφο 
ρών Οά έπέφερον έλάττωσιν είς τούς γάμους. ’Απ’ εναν
τίας. Διότι άπό 6 000 γάμων τοΰ 1708. τό έπόμενον 
τής πανώλους έτος έτελέσθησαν 12 000! Συγχρόνως ή 
ένιαύσιος Ονησιμότης άπό 16 000 πρό τής πανώλους κατέ- 
πεσεν είς 10 000 μετ’ αύτήν ή δέ άναλογία τών γεννή
σεων πρός τούς θανάτους, 320 : 100, ύπερέβη τότε έν 
Πρωσσία τήν πρόοδον καί αύτής τής εύρωστοτάτης έν τή 
άνθρωπογενεία μεγάλης ’Αμερικανικής δημοκρατίας.

Έν γένει ή αποστολή τών μεγάλων επιδημιών δύναται 
νά έξηγηθή ύπό δύο όψεις· άφ’ ένός μέν ώς τιμωρία, τήν 
όποιαν ή μεγάλη δικαιοσύνη τής φύσεως επιβάλλει κατά 
τών άπροσέκτως αναπτυσσόμενων άνθρωπίνων πληθυσμών, 
άφ’ έτέρου δέ ώς σταθμός, έξ ού τό ανθρώπινου γένος 
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άντλεϊ νέας δυνάμεις. Πρός άμφοτέρας τάς επόψεις ταύ- 
τας αξιοπαρατήρητος είναι ή μεταξύ όλοζ.λήρου τοΰ αν
θρωπίνου γένους ύοισταμένη άλληλεγγύη. Κατ' άρχάς ή 
επιδημία συντρίβει τούς ατυχέστερου τοποθετημένους, άζο- 
λούΟως μεταβαίνει καί πρός τούς εύτυχεστέρους· έτέρωΟεν 
δέ χρεία νά παρέλΟωσιν οί νοσηροί πληθυσμοί ινα τούς 
διαδεχΟώσιν εύρωστοι. Ή ιδέα της εύρείας ταύτης μεταξύ 
τών θνητών άλληλεγγύης λαμβάνει τήν κανονιζωτέραν 
αύτής άνάπτυξιν έν τή άδιαλείπτω προόδω, τήν οποίαν ό 
πολιτισμός εισάγει είς όλα τά στάδια τής ανθρώπινης 
ύπάρξεως. Τοιουτοτρόπως ούδέ άτομον, ούδέ τάξις, ούδέ 
φυλή δύναται νά όχυρωΟή όπισθεν Σινιζοϋ τείχους. Άλλ’ 
οφείλει έκαστος νά συντρέξη είς τήν τοΰ όλου βελτίωσιν, 
άν πρόκειται νά άπολαύση τό ίδιον (υγεία, ελευθερία, πε
ριουσία ή ό,τι άλλο) έν ασφαλεία.

Ύπό τήν έπιρροήν τής μεγάλης ταύτης άρχής ό Χρι
στιανικός κόσμος έπέορασε μέχρι τοιούτου βαθμού έπϊ τοΰ 
Μωαμεθανικού, ώστε, ένώ άλλοτε κατ’ έτος μέν ή πανώλης 
έπεσζέπτετο τήν Αίγυπτον καί τήν Κωνσταντινούπολή, 
ζατά τετραετίαν δέ τό Χαλέπ καί τήν Τρίπολιν, σήμερον 
μόλις σώζεται είς τάς αναμνήσεις τής προηγούμενης γε

νεάς. Ή έπί τής δημοσίας ύγείας ειμαρμένη τοΰ Κορα
νίου ύπεχώρησεν ούτω καθ’ ολοκληρίαν ένώπιον πλήρους 
συστήματος ζ α 0 ά ρ σ ε ω ν, τό όποιον, βελτιούμενον καθ’ 
έζάστην έν τή ’Οθωμανική αυτοκρατορία,ύπόσχεται άρίστους 
καρπούς ύπέρ τοΰ πληθυσμού τής πρός ήμάς Ανατολής. 
ΊΙ φοβερά τής χολέρας μάστιξ, ή τοσαύτας καταστροφάς 
έπενεγκοΰσα έπί τών νεωτέρων εθνών, δέν έχει άνταγωνι- 
στήν ίσχυρώτερον τής έν τή καθ’ ήμάς εποχή δραστηρίως 
ένεργουμένης κοινωνικής άναδιοργανώσεως ύπό τήν μεγά
λην πάντοτε τής έθνικής άλληλεγγύης σημαίαν. Έρρέθη 
ότι ή ταχύτης τής νΰν συγκοινωνίας βοηθεΐ τήν διάδοσιν 
τών μιασματικών νόσων έν τούτοις μεταφέρει αύτη συγ
χρόνως καί έζ μαζροτέρας χειρός τήν φωτεινήν λαμπάδα 
χαί τόν ισχυρόν βραχίονα τής επιστημονικής αλήθειας, ούχί 

ύπό τήν έποψιν μόνον τής θεραπείας, άλλ’ ύπό τήν έποψιν 
τής άποσοβήσεως τοΰ κακού, ήτις είναι ζατά πολύ μεΐζον 
κατόρθωμα. "Οταν ή άνάπτυξις τοΰ άριθμοΰ τών ανθρώ
πων ένεργήται μετά συνέσεως, οία αρμόζει είς τήν ύψη- 
λήν σφαίραν τής οικογένειας, έλαττοΰται δέ ούτως ή πο
σότης τών θυμάτων, τά όποια ή επιδημία άφαιρεϊ έκ τής 
πτωχείας, τής στερήσεως καί τής δυσωδίας· όταν ή βελ
τίωσές τών κλιμάτων καί τών ηθών συμβάδίζη είς κατάρ
τισή πληθυσμών υγιών και εγκρατών όταν αί δεισιδαιμο
νία'. τοΰ σκότους έξαφανισθώσι οιά τής άδελφικής τών 
λαών άλληλοδιδασζαλίας είς τρόπον ώστε νά μή λούων- 
ται π. χ. τά φανατικά πλήθη έν τή κόνει τών τεθνεώτων 
καί τοΐς τών ζώντων μιάσμασιν, ώς συμβαίνει έν Ινδική, κυ 
ρία τής χολέρας εστία (')· όταν ή ζαθαριότης τής ψυχής

(’) « Ή πρώτη άρχή τής έν έτει 1873 έπισκεφθείσης τήν Ευρώ
πην χολέρας χρονολογείται άπό τοϋ ’Απριλίου 1867, δτε ή επι
δημία έξερράγη έν ’Ινδική έκ τής έν Χουρδουάρ συρροής τών προσ
κυνητών. Ό άριθμός τών εις τάς τελετάς ταύτας συρρεόντων δύ
ναται τώ όντι νά κίνηση τήν ζηλοτυπίαν τών έπ' εσχάτων έν Γαλ
λία προσκυνητών τοϋ καθολικισμού, διότι οί έν Χουρδουάρ προσκύνη
σα’. άνήρχοντο είς τρία εκατομμύρια.

Κατά, τόν ιατρόν Ε. Βλάνκ οί προσκύνησα1. άρχισαν ερχόμενοι 
περί τάς άρχάς τοϋ ’Απριλίου, έτοποθετήθησαν δέ έν υπαίθριο είς τάς 
άφορισΟείσας αύτοΐς θέσεις· τήν 3 ’Απριλίου εΐχεν αρχίσει ή πανή- 
γυρις ή άποτελοϋσα μέρος τής τελετής τής προσκυνήσεως. Ποτα
μός απέραντος ανθρώπων έξετείνετο μέχρι τών πεδιάδων καί έξογ- 
κοϋτο μέχρι τοϋ οροπεδίου τοϋ Χουρδουάρ, περιμένων τήν ώραν τοΰ 
ιερού λουτρού, ην ειχον ορίσει οί ιερείς εις τήν μεσημβρίαν τής 12 
’Απριλίου. Τήν νύκτα τής 11 ’Απριλίου πρός τήν 12 βροχή ραγ
δαία κατέβρεξε μέχρι τών κοκκάλων τό άπειρον εκείνο καί κατά 
μέρος άστεγον πλήθος. Ή ΰετώδης αύτη βροχή, διαρκέσασα δι’ όλης 
τής νυκτός καϊ τής έπιούσης ημέρας, παρέσυρε βεβαίως είς τόν Γάγ
γην και άνέμιξε μετά τών ΰδάτων αύτοΰ ΰλας περιττωμάτων έκ 
τών άφοδευτηρίων καϊ έν γένει έκ τής έπιφανείας τής γής.

Ό ιατρός Κουτλλίφφε περιγράφει ώς εξής τά κατά τήν 12 Άπρι- 
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καί τοϋ σώματος δέν είναι θέμα ήθικολογιχόν, άλλά πρακτι
κόν της εθνικής οικονομίας έργον διά τί)ς βελτιώσεως της 
υγιεινής καταστάσεως της πόλεως, τοϋ χωρίου καί τών κα
τοίκων αύτών (τελικόν της άστυνομικής καί άγρονομικ^ς 
άναπτύξεως μέλλον)· τότε δύναται ή πρόοδος της άνθρω - 
πότητος καί τήν οοβεράν τών χρόνων ήμών επιδημίαν νά 
ρίψη, όπως καί έτέρας, είς τό άπώτερον παρελθόν.

Άλλ’ υποθέτω, ότι έθνος τι άκολουθει τήν εναντίαν οδόν, 
ότι δέν έχει άλλην φιλοδοξίαν είμή τήν τής ύπερπληρώ- 

σεως τών ορίων του έξ άνθρώπων δυστυχών, διά τούς 
οποίους ούδεμία ©ροντίς καί πλείστη άθλιότης- ύποθέτω, 
ότι τυφλή εμπειρική εξακολουθεί διέπουσα τάς τύχας αύ
τοΰ καί ότι ή πολιτική έπιστήμη του εΐναι ορμαθός έξωτε- 
ρικών μόνον συμβόλων, στερούμενων ζωοποιού νοός·—τότε 
ιδού τί λέγει ό Malthus έν τή αύστηρότητι τής μαθηματι
κής έν τή Πολιτική Οικονομία γλώσσης του. «Έν τή ιστο
ρία τών έπιδημιών παρατηρεΐται άνευ σχεδόν εξαιρέσεων, 
ότι ό μείζων άριθμός τών θυμάτων χορηγείται ύπό τών έν-

λίου συμβάντα. Τό υπό τών προσκυνητών έκλεχθέν μέρος διά τό 
ιερόν λουτρόν ήν έκτάσεως 650 ποδών μήκους πρός 30 ποδών πλά
τους, άποχωρισθείσης ταύτης διά περιφράγματος άπό τοϋ Γάγγου. Εις 
τόν στενόν τούτον χώρον ήρχοντο οί προσκυνηταΐ έκ της κατασκη- 
νώσεως, συμπιεζόμενοι εις πλήθη πεπυκνωμένα, άπό δέ τής αυγής 
μέχρι τής έσπέρας τό λουτρόν έπληροΰτο άνθρώπων. Τό ύδωρ ήτο 
καί έμεινε κατά τό διάστημα τούτο τεθολωμένον και ρυπαρόν, τό 
μεν έκ τής τέφρας τών τεθυεώτων τής κομισθείσης ύπό τών συγ
γενών όπως κατατεθή εις τά θεία ΰδατα, τό δέ έκ τής πλύσεως 
τών φορεμάτων καί τών σωμάτων τών λουσμένων. Τό έν τοΐς προ- 
κειμένοις ιεροΐς ϋδασι λουτρόν συνίσταται εις τούτο, ότι ό προσκυ
νητής καταδύεται τρις έντελώς εις τό ύδωρ, ένίοτε καί πλειότερον, 
άλλ’ ουδέποτε όλιγώτερον, πίνει δέ καί έκ τοϋ ιερού ύδατος, απαγ
γέλλουν τάς προσευχάς του. Ή πόσις ουδέποτε παραλείπεταΓ όταν 
όέ συλλούωνται πλείονα μέλη τής αυτής οικογένειας, έκαστος προσ
φέρει διά τής χειρός ύδωρ εις τόν συγγενή του πρός πόσιν.

Ιίερί τό έσπέρας τής έπιούσης 13 Απριλίου) προσήλθον εις τό 
νοσοκομεΐον τοϋ Χουρδουάρ οκτώ προσβληθίντες ύπό χολέρας, τήν 
δε 15 Απριλίου τό μέγα πλήθος διεσπάρη εις τά μέρη, όθεν ήλθε, 
καί τό τής κατασκηνώσεως μέρος έμεινεν έρημον, ώς εΐναι συνήθως.

'Ο ιατρός Μυρράϋ συνέταξεν έκθεσιν λεπτομερή τών μετά ταΰτα 
συμβάντων. Οί προσκυνηταΐ διασπαρέντες έκόμισαν μεθ’ εαυτών, 
πανταχοϋ οπού έπηγον, τήν χολέραν- αί όδοί καί οί πέριξ άγροί 
έκαλύπτοντο ύπό χολεριώντων καί πυρών, πολλά δέ πτώματα έρ- 
ρίφθησαν εις τάς διόρυγας καί τούς ποταμούς ή καί έγκατελείποντο 
έπί τών όδών. Τό νόσημα μετεδόθη εις τάς πόλεις καί τά χωρία 

δι’ ών διήλθον οί προσκυνηταΐ, οϊτινες ούτω διέδωκαν αύτό κατά 
πάσαν τήν πορείαν των άπό τοϋ Χουρδουάρ μέχρι τών ορίων τής 
’Ινδικής. Έκεΐθεν διεδόθη είς τήν άνάτολικήν, έπειτα είς τήν Ευ
ρωπαϊκήν Ι’ωσσίαν, τήν Γερμανίαν, τήν ’Ιταλίαν τήν Σουηδίαν καί 
τήν ’Αμερικήν.

Τά γεγονότα τά άποτελοϋντα τήν αρχήν τής επιδημίας φαίνον 
ται σαφώς άποδεικνύοντα, ότι τό νόσημα προέρχεται έκ τής πόσεως 
άκαθάρτου ύδατος περιέχοντος τό χολερικόν δηλητήριου. Οί προσ- 
κυνηταί τοϋ Χουρδουάρ ήλθον τωόντι έκ διαφόρων χωρών, είς ών 
τινάς ύπήρχον μεμονωμένα κρούσματα χολέρας, άλλ’ ή έπιδημία 
δέν άνεπτύχθη ή άφοΰ οί προσκυνηταΐ έβράχησαν, έλούσθησαν καί 
έπιον πάντες (τρία εκατομμύρια άνθρώπων) έκ τού ύδατος τοϋ μο- 
λυνθέντος διά τών οργανικών ουσιών τών άποσταλαχθεισών έντός 
τοϋ θρησκευτικού λουτρού καθ' όλην τήν διάρκειάν του. Έβεβαιώθη 
δέ καί ήδη, ώς καί πάντοτε, ότι ή έπιδημία διαδίδεται διά τής 
μεταθέσεως ανθρωπίνων πληθυσμών. Έπιδημία χολέρας καί πανη- 
γύρεις προσκυνητών είσΐ πάντοτε συσχετικοί όροι" ούτω καί ή 
έπιδημία τοϋ 1865 έκομ.ίσθη είς Αίγυπτον καί έκεΐθεν εις τούς λι
μένας τής μεσημβρινής Ευρώπης διά τών προσκυνητών τής Μέκκας. 
— Νΰν δέ άπεδείχθη ότι ή χολέρα μεταδίδεται άπό άνθρώπου 
είς άνθρωπον, καί ότι τό δηλητήριου ενυπάρχει κυρίως είς τάς 
ύλας τών περιττωμάτων καί τών έμετών τών χολεριώντων, ό 
δέ αγωγός τής μεταδόσεως ταύτης είναι, ώς έπί τό πλεΐστον, 
τό πόσιμον ύδωρ. Ή αλήθεια αύτη άποδεικνύεται ύπό άναρίθμων 
παραδειγμάτων, άναφερομένων ύπό ’Άγγλων ιατρών, μεταξύ τών 
οποίων πιστοποιείται ούτως ή έπιδημία, ή προελθοΰσα έκ τής αντλίας 
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δεεστέρων τάξεων τοΰ λαού, τών κακώς τρεφόμενων καί έν 

κατοιζίαις μικραΐς ζαί ρυπαραϊς συσωρευομένων. Πώς ήδύ
νατο ή φύσις νά όμιλήση καθαρώτερον, όπως διδάξη ημάς, 
ότι παραβιάζομεν ένα τών νόμων της, όταν πολλαπλασιά- 
ζωμεν τούς ανθρώπους πέραν τών είς τήν διάθεσιν ήμών 
μέσων τής ζωής ; Ή φύσις διεκήρυξε τόν νόμον τούτον 
ακριβώς όπως καί τόν κατά τής άκρατείας, δειζνύουσα 
ήμϊν τά δυστυχήματα, είς τά όποϊα έζτιθέμεΟα, παραδιδόμε- 
νοι είς τάς όρμάς ήμών άνευ χαλινοΰ. Έάν τό τρώγειν 

καί τό πίνειν είναι νόμοι τής φύσεως, νόμος τής φύσεως 
είναι επίσης ζαί ή έζ τής καταχρήσεως αύτών επιβλαβής 
συνέπεια.

Τοιαΰται είναι αί έπί τοΰ πληΟυσμοΰ αποκαλύψεις τής 
έπιστήμης. Έκ τοΰ ότι ή άνθρωπότης εΐναι κυρία νά είσ 
έλΟη είς τήν καλήν ή τήν κακήν οδόν, δέν έ'πεται ότι οί νό
μοι τής φύσεως έργάζονται διά τοϋτο ήττον δραστηρίως. 
Φεΰ ! Ή μέν ασθένεια ζαί ό θάνατος εΐναι ή τελευταία φωνή 
αυτών, ή δέ έπιδημία ή συλλήβδην έζτέλεσίς των. Οΰτως 
αληθεύει πάντοτε, ότι κέφαγον πατέρες ζαί ήμωδίασαν 
τέκνα μέχρις έβδομης γενεάς.»

της ίδοϋ Broadstreet έν Λονδίνω. Άποθανόντος παιδίου τίνος έζ. 
χολέρας, τό έζ. τής πϋ.ύσεως τών φορεμάτων αύτοϋ ύδωρ έρρίφΟη 
ε:’ς τήν γήν πλησίον φρέατος· τά βρόχινα ΰδατα έ'συρον αύτό δι’ ά- 
ποσταλάςεως εις τό φρέαρ, ού τό ύδωρ άπέβη πηγή χολέρας διά 
πάντας τούς γείτονας τούς πιόντας έξ αύτοϋ. Κυρία τις, ζ.ατοι- 
ζ.οϋσα τό Kampstead ζ.αΐ λαμβάνουσα καθ’ έζ.άστην μίαν φιάλην 
τοϋ ύδατος τούτου, προτψ.ώσα αύτό παντός άλλου, άπέθανεν ωσαύ
τως έζ. χολέρας.

’Έν τινι συνοικία τοϋ μεσημβρινού μέρους τοϋ Λονδίνου δύο έται- 
ρίαι έπρομήΟευον τό ύδωρ, δίδουσαι ή μέν καθαρόν, ή δέ ακάθαρτον 
ύδωρ. Ή χολερική καταστροφή τών έκ τοϋ τελευταίου τούτου πι- 
νόντων υπήρξε τριπλασία σχετικώς πρός τούς έζ. τοϋ καθαρού πί
νοντας καί προσβληθέντας. ένώ ο: οροί τής κατοικίας, τής τροφής 
καί τής άνέσεως ήσαν εντελώς ο: αυτοί ώς πρός πάντας.

Έν τή έπιδημία τής ’Ινδικής, τή λαβούση τήν αρχήν αύτής έζ. 
τοϋ Χουρδουάρ, παρετηρήθη ότι αύτη διεδόθη εις τά πέρις τήν επι
ούσαν τής εις τά γειτνιάζοντα υδροστάσια μεταδόσεως τοϋ δηλη
τηρίου1 δτε τούτέστι·? ή προσκυνητής τις έλούσθη εις τό υδροστάσιο·? 
καί διέμεινε τήν ημέραν παρά ταΐς όχθαις αύτοϋ, ή έπλύθησαν έν 
αύτω φορέματα άνθρώπου άποθανόντος έζ. χολέρας.

Καί ζ.ατά τήν τελευταίαν δέ έν Γαλλία χολέραν έπιστοποιηθησαν 
ανάλογα γεγονότα. Λ·. κοινότητες αί κείμεναι παρά ταΐς όχθαις τοϋ 
Σηκουάνα πρός τά ταπεινότερα τών Παρισίων μέρη έπαθον άσυγκρί- 
τως πλειότερον ή αί κείμενα·, έπί υύηλοτέρου εδάφους............»

(Έξ άνιχοοτων οημιιώσιων Stxxtxpiufisvov Ελληνος λογίον πρϊ ΐλίγων [Ληνών it 

Παρίσι»; ιράψχντο;)·

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ·

Τό σώμα τών έζλογέων άποτελεϊ έντός χώρας έλευΟέ- 
ρας τήν μεγάλην τής έθνιζής κυριαρχίας δύναμιν. Έμπνέε- 
ται μέν αύτη ύπό όλων τών τάξεων ζαί ύπό όλων τών 
ιδεών τής κοινωνίας, ασκείται όμως ιδιαιτέρως διά τών 
ατόμων έκείνων, τά όποϊα ζρατοΰσι τήν λευκήν ή τήν μέ- 
λαιναν ψήφον, ζ.αΟ’ήν στιγμήν πρόκειται νά καταρτισθή τό 
ύπέρτατον συνέδριον τών πολιτικών τοΰ έθνους οδηγών 
(Βουλή). Τοιουτοτρόπως αί έντός τοϋ έζλογιζοΰ συλλό
γου κυζλοφοροϋσαι άρχαί ένσαρζοΰνται έν τώ προσώπω 

τών έζλεγομένων άντιπροσώπων διά τοΰ φυσικού τών κοι
νωνικών συμφερόντων μηχανισμού. Καί έπειδή δέν ύπάρ- 
χει δοΰλος άνώτερος τοΰ κυρίου αύτοϋ, ίνα μελετήση τις 
ζατά βάθος τήν πολιτειακήν δεδομένου έθνους άποκατά- 
στασιν, πρέπει νά άναλύση τό έζλογιζόν σώμα ζατά τάς 
άποτελούσας αύτό κοινωνικός τάξεις είς ιδέας ζαί συμφέ
ροντα, ιδιοκτησίας ζαί έπαγγέλματα, προοδευτικός καί όπι- 
σθοδρομιζάς τάσεις. Έργασία δύσκολος, είς ήν δέν είσήλθε 
μέν έτι ή Κυβερνητική τής Ελλάδος Καταστατική, δύνα
ται όμως νά χρησιμεύση ώς προοίμιο·? ή μεγάλη σημασία 
τοΰ επομένου πίναζος, έν τώ όποίω περιέλαβον τήν έν τή τε
λευταία πολιτειακή ήμών περιόδω κίνησιν τοΰ έζλογιζοΰ 

τής Ελλάδος σώματος.
ETOS 2— ΦΓΛ. 13—ΜΑΡΤΙΟΙ ^87·*'.  2
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Ή δύναμις τών αριθμών τούτων (*)  είναι άνωτέρα πάσης 
άμφισβητήσεως. Έπί όλικοΰ πληθυσμοΰ 1 457 894 (2) τό 
εκλογικόν σώμα της 'Ελλάδος περιλαμβάνει 471 231, επο
μένως τό τρίτον σχεδόν τών κατοίκων αύτής ασκεί τήν κυ
ριαρχικήν τοΰ έθνους εξουσίαν. Έν Γαλλία έπί 36 469 836 
κατοίκων τό σώμα τών εκλογέων άποτελεΐται έξ 9 949 
000 ήτοι έκ του τετάρτου σχεδόν τοϋ όλικοΰ πληθυσμοΰ. 
Πόση διαφορά πρός τά έν Άγγ/.ία ίσχύοντα, καθ’ ά έπί 
πληθυσμοΰ 31 817 108 ύπελογίσΟη τελευταΐον, ότι μόλις 
τό εικοστόν δεύτερον (1 470 956) ψηφοφορεί κατά τάς βου
λευτικός έκλογάς ! Τό ζήτημα τής καθολικής ψηφοφορίας 
δύναται λοιπόν νά Οεωρηθή ώς έξηντλημένον παρ’ ήμΐν.

'Υπό τήν έποψιν τής ένεργείας, ένώ άφ’ ένός λειτουρ- 
γοΰντος κανονικώς τοΰ πολιτεύματος, έν τή τελευταία έννεα- 
τία (1865—1873) μόλις περιλαμβάνονται δύο βουλευτικά? 
περίοδοι (άρθρ. 69 του Συντάγματος), άφ’ έτέρου έν τώ δια- 
στήματι τούτω π ε ν τ ά κ ι ς προσεκλήθη τό έκλογικόν 
σώμα ένώπιον τής βουλευτικής κάλπης. Σημείον ή ότι 
αί άποφάσεις αύτοΰ δέν εΐναι ίκανώς σαφείς καί οριστικά?, 
ή ότι ό πολιτικός ήμών βίος εύρίσκεται ύπό τήν έπιρροήν 
τής ταπεινής έκείνης τών δικαστικών αγώνων τακτικής, 
ήτις διά τών άδιακόπων αναβολών στρεψοδικεΐ έπί τοΰ άπο- 
τελέσματος. "Οθεν όπως έν τή δικαστική ούτω καί έν τή 
πολιτική ύπέρ τών ά γ ρ ύ π ν ω ν τά δίκαια. 
Κατά τοΰτο οιδακτικώτατα εΐναι τά έξης πορίσματα τής 
αγρυπνίας τοϋ έκλογικοΰ σώματος, διότι κατά τήν πρώ
την πρόσκλησιν προσήλθον 242 584 ψηφοφόροι, κατά τήν 
δευτέραν 276 750, κατά τήν τρίτην 255 714, κατά τήν 
τετάρτην 291 740 καί κατά τήν πέμπτην 261 102. Ή μι- 
κροτέρα ούτως έντασις τής πολιτικής άγρυπνίας παρατη- 
ρεΐται έν τή πρώτη βουλευτική περιόδω καί ή μείζων έν τή 
προτελευταία.

ΈδανείσΟην αύτους έκ τοϋ έν τώ ΰπουργείώ τών 'Εσωτερικών υπο τοϋ 
τμηματάρχου X. Βαλαβάνη φιλ.οτεχντ,Οίντος βιβλίου Βουλευτικών έκλογών.

(:) Συμπεριλαμβανομένων καί 20 868 έν τω στρατώ και έν τή άλλοδαπή.
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"Οσον άφορα τούς περί τών ψήφων τοΰ εκλογικού σώ
ματος άγωνιζομένους, τά πορίσματα περιβάλλοντα·, έτέ- 
ραν επίσης περισπούδαστο-? σημασίαν, διότι, ένώ κατά τό 
1865 προσήλθον 548 ύποψήφιοι, κατά τό 1868 δέ 547, ό 
άριθμός ούτος κατέπεσεν είς 424 κατά τό 1869, ίνα άναβή 
όπωσοΰν κατά τό 1872 είς 442 καί καταπέση κατά τό 
1873 πλειότερον έτι είς 394. Ή μείζων λοιπόν είς υποψη- 
φίους έντασις συμπίπτει «ατά τήν δευτέραν πρόσκλησιν 

τοΰ 1868 καί ή έλάσσων κατά τήν τελευταίαν.
Πώς ! Ή τάξις τών οδηγών τοΰ έθνους άπεοειλίασεν ; Ή 

μήπως ή πολιτική τών κομμάτων είσήλθεν είς κρείττονα 
πειθαρχίαν ; Έάν τό πρώτον, τότε τό αύξανόμενον ρεύμα 
τοΰ λαοΰ, όπερ μαρτυρεί ή προϊοΰσα έντασις τών είς τήν 
εκλογικήν κάλπην προσερχομένων, κρύπτει ολόκληρον μυ
στήριον, τό όποιον Οά έξηγήσωσιν οί άφεύκτως ύπό τών 
πραγμάτων δημιουογηΟησόμενοι νέοι τοΰ λαοΰ οδηγοί· δη
μοκρατική τοΰ κοινωνικού προβλήματος οψις. — Έάν τό 
δεύτερον, ιδού εύρισκόμεθα είς τάς παραμονάς πολιτειακής 
κρίσεως, διότι αί έκλογικαί δυνάμεις συγκεντροΰνται κατά 
σκοπόν είς όλιγώτερα πρόσωπα· συνταγματική τοΰ προβλή
ματος οψις.

Εΐπον κ ατά σκοπό ν, χωρίς νά ένΟυμηΟώ εκείνους, 
οΐτινες, άμφιβάλλοντες περί τής ψυχής τοΰ έθνους, άγνοοΰ- 
σιν, ότι τοϋτο διανοείται, καί ότι έχει καί πρώτους καί 
δευτέρους διαλογισμούς.

ΔΙΙΜΟΤΙΚΑΙ ΤΡΑΙ1ΕΖΑΙ·

"Οταν κατά τήν 27 Δεκεμβρίου 1833 ή νέα τάξις τών 
πραγμάτων έπεχείοησε τήν είς δήμους διαίρεσιν τής 'Ελ
ληνικής χώρας, ει: : προυπάρχουσαν τήν κ ο ι ν ο τ ι ζ ή ν 
ζωήν, καθ’ ήν έκαστον χωρίρν είχε τούς προεστώτας καί 

τήν περιουσίαν αύτοϋ, άποτελοΰν τι αύτοτελές ύπό τήν 
έποψιν τών τοπικών σκοπών, τούς οποίους ό νομοΟέτης 
τροποποιών, όσον άφορα τήν πολιτικήν, ήναγζάσΟη νά σε- 
βασθή, όσον άφορα τήν οικονομικήν, διότι ζατά τό άρθρον 
6 τοΰ νόμου «ένωθέντων πλειοτέρων χωρίων είς ένα δήμον, 
έπιφυλάφτεται είς έκαστον αύτών ή ιδιοκτησία του, ή άπό- 
λαυσις τής περιουσίας, τήν οποίαν ήθελε τυχόν έχει κατά 
τήν εποχήν τής ένώσεως, ζαί ή ιδιαιτέρα ταύτης διαχεί- 

ρησις.»
Πώς συνέβη ώστε έκάστη κοίνότης νά έχη ιδίαν περιου

σίαν, ή έρευνα αύτη διαφεύγει τά όρια τής προκειμένης 
μελέτης, διά τήν οποίαν αρκεί τό γεγονός τής ύπάρξεως 
κοινοτικής περιουσίας, διαμεμοιρασμένης ζατά τό μάλλον ή 
ήττον μεταξύ τών διαφόρων τής 'Ελλάδος χωρίων. Ό 

σκοπός μου εΐναι νά άποδείξω, ότι έάν μέρος τής περιου
σίας ταύτης συγζεντρωΟή καθ’ έκαστον δήμον, ζαί έάν ή 
έντεΰθεν άποτελεσθησομένη οικονομική δύναμις τεθή είς 
τήν ύπηρεσίαν τοΰ τραπεζικού μηχανισμού, θέλει έντεΰθεν 
ζατασζευασθή διά τήν Ελληνικήν ’Επικράτειαν, ζαί ιδίως 
τήν εξοχικήν, ισχυρότατος μοχλός πρός περαιτέρω τής 

έθνιζής οικονομίας προαγωγήν.
Βεβαίως Οά ήτο πολυμωτάτη έπιζουρία είς τήν ιδέαν 

ταύτην ή κατάστρωσις όλων τών κοινοτικών τής Ελλάδος 
περιορσιών. Νομίζω όμως, ότι καί άνευ αύτής δύναται τις 
νά παραδεχΟή, ότι, άπαλλοτριουμένης δεδομένης κατηγο
ρίας κοινοτικών κτημάτων, δύναται κατά μέσον όρον νά 
σχηματισθή παρ’ έκάστω δήμω ή χρηματική ποσότης 50 
χιλ. δραχμών. Καί έάν δέ τοσαύτη περιουσία δέν ύπάρχη 
διαθέσιμος, δύναται νά συμπληρωθή τό πεντηζονταχιλιό- 
δραχμον τοϋτο, είτε διά τοΰ συστήματος τών νεωτέρων δα

νείων, είτε διά πρόσκαιρου φόρου.
Τό ποσόν τών 50 τούτων χιλ. δραχμών θέλει χρησιμεύ

σει ώς πρώτη ζύμη δημοτικών άνά πάσαν τήν χώραν τρα
πεζών, τοσούτων κατά τόν άριθμόν, όσοι δήμοι ύπάρχου- 
σιν έν Έλλάδι. Φαντάζομαι ούτω διαμεμοιρασμένην τήν 
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πιστωτικήν δύναμιν τής νεωτάτης τραπεζικής ζωής μεταξύ 
πλέον τών 360 περιφερειών. Μόλις ή ανάγκη δείξη ποΰ 
τήν επιβλητικήν έαυτής φυσιογνωμίαν, καί εύΟύς ό τραπε
ζικός μηχανισμός εϊναι πρόχειρος εις θεραπείαν. Δέν ύπάρ- 
χει δεινότερου τραύμα κατά τής τοκογλυφίας. "Οσοι δέ 
νομίζουσιν, ότι εν μέγα τραπεζικόν κατάστημα έντός ολο
κλήρου έπικρατείας δύναται νά έπαρκέση είς δλας τάς πε
ριστάσεις τής πιστωτικής κυκλοφορίας, ύποπίπτουσιν είς 
τήν πλάνην έκείνων, οιτινες νομίζουσιν, ότι είς τά θερμά 
κλίματα ό ήλιος χρησιμεύει καί έντός τών μαγειρείων.

Παρά τή χρηματική ταύτη προικίσει τών δημοτικών 
τραπεζών, δι’ άναλόγου μέρους τών κοινοτικών έν έκάστω 
δήμω περιουσιών, δύναται νά συντρέξη πρός τόν σκοπόν, 
άφ’ ένός μέν ή όσω προάγεται ή κοινωνία τόσω αναπτυσ
σόμενη τάσις τών άνωτέρων τάξεων αύτής πρός εύποιίας 
καθολικού συμφέροντος, άφ’ έτέρου δέ ή βαθμηδόν μόρφω- 
σις σπουδαίου κατά τό μάλλον ή ήττον ρεύματος χρη
ματικών καταθέσεων έν τώ τραπεζικω ταμείφ. Πρός τήν 
πρώτην έποψιν, ή συμμετοχή τών άνωτέρων τάξεων τής 
κοινωνίας έχει τί οΰσιωδώς εύαγγελικόν. Πρός τήν δευτέ
ραν, θά έξασκήση μεγάλην έπιρροήν ή έν γένει άνάπτυξις 
τοϋ λαϊκού συνεταιρισμού. "Οταν ένθυμηθώ τόν άπό του 
1870 λειτουργοϋντα εις τά περίχωρα τών ’Αθηνών πρώτον 
τοΰ έξοχικοϋ λαοΰ τής 'Ελλάδος συνεταιρισμόν «ή Κοι
νό τ η ς Κηφισιάς» καϊ τάς ύπηρεσίας αύτοΰ πρός 
τήν άναγεννωμένην ταύτην κοινότητα, εννοώ τήν έπικου- 
ρίαν, ήτις έκ τοΰ μέρους τούτου επιφυλάσσεται είς τάς δη
μοτικός τραπέζας, αιτινες πρέπει οϋτω νά έννοηθώσιν ώς 
ομαλή τις μετάβασις άπό τών μικρών πιστωτικών καθιδρυ- 
μάτων πρός τά μεγάλα κέντρα τής τραπεζικής πίστεως.

Έν τή ιδέα τών προτεινομένων δημοτικών τραπεζών 
συναντώνται τοσαΰται τοΰ έθνους άνάγκαι καί περιστάσεις, 
ώστε ή δυσκολία εϊναι είς τήν κατάταξιν μόνον αυτών. Δέν 
εϊναι αδιάφορου πράγμα ή ΐορυσις τοιούτων πιστωτικών κα
ταστημάτων έντός όλων τών ιδιαιτέρων κέντρων τής έθνικής 

ζωής. Ούδεν όλιγώτερον, πρόκειται περί άνακινήσεως τοΰ 
οικονομικού πνεύματος κατά τήν ιδιαιτέραν φύσιν τών ήμε- 
τέρων κοινοτήτων. Ό δημοτικός οϋτω προορισμός δέν Οά 
εϊναι μόνον πολιτικός άλλά καί οικονομικός. "Εκαστος δέ 
δημότης Οά έλκύηται πρός τήν κοινήν ύπόθεσιν ού μόνον 
έκ τών πολιτικών έλατηρίων, άλλά καί έκ τών οικονομι
κών. Ή διοίκησις τών δημοτικών τραπεζών εύρίσκεται είς 
τήν σπάνιάν θέσιν τής όσον ένεστιν άκριβεστέρας γνωριμίας 
πρός τούς μεθ’ ών Οά συναλλάσσηται. Έντός τών μεγάλων 
έπιχειρήσεων τό μέρος τοΰτο καί τό τής έπιβλέψεως τών με
τόχων άποτελοΰσιν όμοΰ τήν πτέρναν τοΰ Άχιλλέως. Άπ’ 
έναντίας έν τή δημοτική τραπέζη άποτελεΐ τήν ίσχυροτέ- 
ραν έποψιν. Εϊναι τοιοΰτος ό κοινοτικός βίος, ώστε οί άν
θρωποι διατελοΰσιν αείποτε ύπό είδος τι αμοιβαίας έπιτη- 
ρήσεως, τό όποιον έχει σπουδαιοτάτην έννοιαν ύπό τήν 
έποψιν τοΰ κοινού συμφέροντος. Δέν απαιτείται είμή νά εϊ
ναι τό συμφέρον τοΰτο πεφωτισμένον, ϊνα κατορΟώση διά 
τοΰ ισχυρού τούτου προσωπικού συνδέσμου τά μεγαλείτερα 
άμα καί ασφαλέστερα τών έργων.

Έν τοϊς πρώτοις άποτελέσμασι τών δημοτικών τραπε
ζών πρέπει νά σημειωθή ή άνάπτυξις τοΰ άποταμιευτικοΰ 
καί έπίχειρηματικοΰ πνεύματος έν έκάστη περιφερεία. 'Όσον 
μικρότερα', δυσκολία', περί τήν προμήθειαν τών κεφαλαίων, 
τόσον τό έπιχειρηματικόν πνεΰμα δραστηριότερου. Δέν πρέ
πει νά μετακινήται ήμέρας ολοκλήρους ό επιχειρηματίας, 
όπως συναντήση τόν κεφαλαιούχον. Έν γένει ό σκοπός 
τής οριστικής προόδου εϊναι ώστε, όπως έν ταΐς μεγάλαις 
πόλεσι μεταξύ τών δύο τούτων ουναμεων (τής έπιχειρη- 
σεως καί τοΰ κεφαλαίου) ούδείς ύφίσταται φραγμός, οϋτω 
καί έν τή λοιπή χώρα πρέπει νά μετριασθή κατά τό εφι
κτόν ή ανωμαλία τών τοπικών περιστάσεων.

Ή κατάπτωσις τοΰ τόκου πρέπει νά μελετηθή ιδιαιτέρως, 
διότι αί δημοτικαί τράπεζαι Οά άποτελέσωσι τήν βάσιν εύ- 
ρείας χειραφετήσεως τών ένοεεστερων τής κοινωνίας τάςεων 
άπό τής τοκογλυφικής έξουσίας κερδοσκόπων τοΰ φόβε-
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ρωτέρου είδους. Έγνώρισα τοιοΰτον έν τή κεντρική Πελο- 
ποννήσω, όστις έχων κεφάλαιον 3000 δρ. είσήγε διά της 
τοζογλυφιζής μάστιγος τήν έρήμωσιν πέριξ τής φωλεάς 
του. "Ινα κρίνη έκαστος, αρκεί νά σημειώσω τόν συγγε
νικόν τοΰ Κύζλωπος τούτου τόκον, διότι έν τή μεγα- 
λειτέρα έπιειζεία άνέβαινεν ούτος είς 20 τοΐς "|0, χωρίς νά 
λείψη τό είθισμένον συμπλήρωμα είς ζώα, βούτυρον καί 
άλλους καρπούς!

Ή διάθεσις τών κεφαλαίων τής δημοτικής τραπέζης δύ
ναται νά προσαρμοσθή κατά τάς ιδιαιτέρας έκάστης περι
φέρειας άνάγκας. Αί ναυτικαι, αί ποιμενικαί, αί γεωργικαί, 
αί χειροτεχνικά!, αί έμπορικαί διατελοΰσιν ύπό ιδιαιτέρους 
οικονομικούς όρους. Κατά κανόνα όμως δύνανται νά οιαι- 
ρεθώσιν αί έργασίαι τών δημοτικών τραπεζών είς προεξο
φλήσεις, ύποθήκας καί ένέχυρα. "Οσον δέ άφορα τήν έν 
γένει τραπεζικήν διοίκησιν, δύναται αύτη νά στηριχθή 
έπί ίσχυροΰ τίνος πολιτικο-οίχονομικοΰ κράματος τής κα
θολικής ψηφοφορίας καί τής έμμέσου εκλογής, μεταξύ 
τών εύπορωτέρων μελών τών άποτελουσών τόν δήμον κοι
νοτήτων, διά τής συμμετοχής τών άνωτέρων τής κοινω
νίας τάξεων (επίτιμα μέλη) καί τών έν τή τραπέζη κατατι- 
Οεμένων τά χρήματα των (νεωτερισμός πλήρης μέλλοντος).

Τά κέρδη τών δημοτικών τραπεζών κέκτηνται ιδιαιτέραν 
σημασίαν, διότι πρόκειται νά θεραπεύσωσι σπουδαιοτάτας 
δημοτικάς άνάγκας. Έάν έξαιρέσωμεν τό τρίτον πρός αυ- 
ξησιν τών τραπεζικών κεφαλαίων, έξ ού περ δυνάμεθα νά 
συναγάγωμεν, ότι μετά τινα χρόνον, κατά τό μάλλον ή 
ήττον εύρύν, τό άρχικόν τής δημοτικής τραπέζης πεντη- 
κονταχιλιόδραχμον δύναται νά δεκαπλασιασθή καί είκοσα- 
πλασιασθή (έν έζατομμύριον !), τό υπόλοιπον τών εισοδη
μάτων δύναται νά διαιρεθή μεταξύ τών διαφόρων τοϋ δή
μου αναγκών, έν αίς ή έζζ/,ησία, τό σχολεΐον, τό νοσοκο
μείου, ή οδός, τό ύδραγωγεΐον κλπ. παρίστανται έπί κεφα
λής· θά ύπαρξη δέ βαθμηδόν ικανός τόπος είς συμμετοχήν 
καί τών τρεχουσών δημοτικών αναγκών, έξ ούπερ δείζνυται
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ή ύπό τήν έποψιν τής δημοτικής φορολογίας μεγάλη τής 
δημοτικής τραπέζης σπουδαιότης.

Ή πρό τινων χρόνων έν Ρωσσία έπί τοϋ οικονομικού 
τούτου σταδίου καταβληθεΐσα έργασία εΐναι άξία ιδιαιτέρας 
προσοχής, διότι τό εύρύ παράδειγμά της άποτελεϊ ίσχυ- 
ρωτάτην ένθάρρυνσιν. Ή πρώτη τοιαύτης φύσεως τρά
πεζα χρονολογείται άπό τοΰ 1788, έν Βολόγδα ίδρυθεΐσα, 
μέχρι δέ τοϋ 1861 συνέστησαν είκοσι τοιαϋται. Άλλά τήν 
6 Φεβρουάριου 1862 έδημοσιεύθη πρότυπον Κυβερνητικόν 
Καταστατικόν έπί σκοπώ ίνα διαδοθή ή ιδέα καί ή έφαρ- 
μογή αύτής διά μείζονος έντάσεως, άνευ περαιτέρω μεσο- 
λαβήσεως τοΰ μεγάλου μηχανισμού τής Κεντρικής Διοϊκή- 
σεως (ιδ. Οίκ. Έπιθεώρησιν, έτος Α' σελ. 384). Οί καρ
ποί τής συγκομιδής τής μεταρρυθμίσεως ταύτης ύπήρξαν 
άφθονώτατοι, διότι άπό τοϋ 1862—1872 συνέστησαν 215 
νέαι τράπεζαι. "Ινα έννοήση δέ έκαστος τήν εύρωστίαν 
τοΰ οικονομικού τούτου έπινοήματος, αρκεί νά σημειωθή, 
οτι τράπεζα, άρχίσασα τάς έργασίας της διά 10 000 ρου- 
βλίων (εΐναι ό έλάχιστος όρος), οιεχειρίζετο κατά τό 1871 
ρούβλια 270 000 ! Ή γλώσσα τών καταθέσεων δέν εΐναι 
όλιγώτερον έμφαντική, διότι κατά τό 1870 κατετέθησαν 
είς 185 τοιαύτας τραπέζας 28 724 188 ρούβλια· ίνα δέ 
μή λείψη ή έτι πειστιζωτέρα τοϋ κέρδους φωνή, κατά τό 
έτος τοϋτο αί 185 αύται τράπεζαι άπέφερον καθαρόν εισό
δημα 2 166 88 4 ρούβλια, τών οποίων ή άκόλουθος χρήσις 
άνήκει είς τάς λεπτομέρειας· άποθεματικόν κεφάλαιον 280 
802, αύξησις άρχικοΰ κεφαλαίου 1 060 276, άγαθοεργία 
429 856, δημοτικά έργα 395 950.

ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΤΡΟΦΙΙ-

Καθώς παρατηρεί ό Cuvier, οί καρποί, αί ρίζαι, τά χυ- 
λώδη μέρη τών φυτών φαίνονται ώς ή φυσική τοϋ ανθρώ
που τροφή- αί χεερες «ύτοϋ εΐναι επιτήδειοι είς συλλογήν 
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των, αί βραχεΐαι καί σχετικώς ασθενείς σιαγόνες του, οί 
βραχείς κυνόδοντες του οί μ.ή τούς λοιπούς ύπερβαίνοντες, 
οί μυλόδοντες του, έν γένει όλος ό μηχανισμός ούτος εί
ναι δυσυμβίβαστος πρός τήν χορτοφαγίαν καί κρεωφαγίαν, 

έκτος έάν προηγηθή μαγειρική προπαρασζευή. Καί βεβαίως 
ή πρώτη ζωή τοΰ ανθρώπου έν τή ευδαιμονία τοϋ έπιγείου 
παραδείσου δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς άσχετος πρός τοιαύ- 
την δίαιταν "Ωστε όταν ό φρονιμώτατος όφις έλεγεν 
πρός τήν Εύαν (Γεν. Γ'), «τί ότι εΐπεν ό Θεός· ού μή γά- 
•γητε άπό παντός ξύλου τοΰ παραδείσου ;» προφανώς έπο- 
νηρεύετο, διότι τώ άπήντησεν ή γυνή, «άπό παντός ξύλου 
τοΰ παραδείσου φαγώμεθα, άπό δέ καρπού τοΰ ξύλου, δ έστΐν 
έν μέσω τοΰ παραδείσου, εΐπεν ό Θεός, ού φάγεσθε άπ’ αύ
τοΰ·))

Μετά τήν έποχήν όμως τής μακαριότητας έρχεται ή τής 
άγριότητος. Έάν δέ άπ’ αύτής άναλύσωμεν τήν δλην βιω- 
τικήν τής άνθρωπότητος, παρατηροΰμεν μετ’ έζπλήξεως, 
ότι ύπό τήν έποψιν τής τροφής τά δύο μάλλον άντίθετα 
άκρα, οί άγριώτατοι καί οί λεπτότατοι χρόνοι, συναντών- 
ται. Καί τών άγριων αί εύωχίαι καί τών πεπολιτισμένων αί 
πολυτελείς τράπεζαι στηρίζονται έπί τής κρεωφαγίας. 
Πράγμα περίεργον ! Ή ύπεροχή τής θρεπτικής ταύτης 
βάσεως έξασζεΐ μεγίστην έπιρροήν έπί τοΰ άνθρωπίνου πλη
θυσμού. Καθώς τά σαρκοφάγα θηρία, λέων, τίγρις, άρ
κτος, μικράν κέζτηνται τήν δύναμιν τοΰ πολλαπλασιασμοί 
ύπό τούς άφθονωτέρους τής τροφής όρους, τοιουτοτρόπως 
καί οί άγριοι καί έκ τών ημέρων οί μάλλον ζρεωφάγοι. Με
ταξύ άλλων λόγων δέν πρέπει νά θεωρηθή άσχετος καί ό 
προκείμενος είς τήν ζατά πάσας τάς έποχάς δραστηρίως 
προβαίνουσαν έξάλειψιν έζ τοΰ προσώπου τής γής τών εύ- 
γενών οικογενειών. Οϋτω ζατά μέν τόν Τάκιτον (Χρον. 
9,2’5) αί οικογένειαι τών ύπό τοΰ Ιουλίου Καίσαρος καί 
τοΰ Αύγούστου οημιουργηθέντων έν Ρώμη πατρικίων είχον 
έντελώς έξαλειφθή έπί τοΰ τετάρτου αύτοκράτορος Κλαυ- 
δίου! Έπί δέ τών νεωτέρων χρόνων άπό του 1611—1819 

άπεσβέσθησαν 753 εύγενεΐς οικογένεια·, έν ’Αγγλία, κλασ
σική τής κρεωφαγίας χώρα, έν τή οποία έλεγεν ό Rousseau 
ότι ή πολυτέλεια επιδεικνύεται έπί τραπέζης βριθούσης 
κρεάτων (Κοινωνική Συνθήκη, μετάφρ. Ζαλύκου § 240).

Έν γένει έν τή ιστορία τών τροφών τοΰ άνθρωπίνου γέ
νους ή μετάβασις αύτοΰ άπό τής άρχιζής ζρεωφάγου έπο- 
χής εις τήν μεταγενεστέραν φυτοφάγον συνδέεται πρός ση- 
μαντικωτάτην οικονομικήν μεταβολήν. Ένω κατά τήν πρώ
την Ολιγάριθμοι φυλαί μόλις άπέζων έντός άπεράντων έζ- 
τάσεων γαιών διά τής ζυνηγετιζής αύτών βιομηχανίας, 
άμα οί άνθρωποι άπεκατέστησαν όριστικώς έπί δεδομένης 
χώρας ζαΐ έπεχείρησαν τήν πρώτην γεωργικήν καλλιέρ
γειαν, εύθύς άπεδείχθη ή δυσυπολόγιστος μεταξύ άγροΰ 
καί δάσους διαφορά ώς πρός τήν περαιτέρω τοΰ άνθρωπί
νου βίου τελείωσιν. Καθώς παρατηρεί ό Carev (Κοινωνική 
Επιστήμη κεφ. 47), όσον άθλια καί άν ύπήρξεν ή γεωργία 
έζείνη καί δσον μικράς εσοδείας, έν στρέμμα γής, προσδιο
ρισμένης είς καλλιέργειαν σιτηρών,έχορήγει πάντως πλείονα 
τροφήν είς τόν άνθρωπον, άφ’ όσην ήδύναντο νά τώ χορη- 
γήσωσιν έξ στρέμματα προσδιωρισμένα είς τήν συντήρησιν 
ένός βοός διά μέσου τών έκ τούτου παραγομένων άξιών. 
Άλλ’ ή επομένη γεωργική πρόοδος ύπήρξε κατά πολύ άνω- 
τέοα τοιούτου άποτελέσματος, διότι βαθμηδόν άπέληξεν είς 
τήν καί έπί ήμίσεως στρέμματος παραγωγήν πλείονος τρο
φής τής όσης ήδύνατο νά παραχθή έντός χιλιάδος στρεμ
μάτων, δτε ταϋτα έχρησίμευον είς τάς περιπλανήσεις τοΰ 
πτωχοΰ καί άτυχους άγριου τής γής κατοίκου.

Έάν βεβαίως δέν προέβη μόνη ή γεωργία,διότι καί ή κτη
νοτροφία έποιήσατο μεγάλας προόδους· έν τούτοις δέν κα- 
τώρθωσεν ή τελευταία νάμεταβάλη τούς σχετικούς όρους,οΐ- 
τινες φαίνονται έκ τής φύσεως τών πραγμάτων άπορρέοντες. 
Τώ όντι έάν παραδεχθώμεν (είναι δέ σχεδόν ύπεράνω πά- 

σης αμφιβολίας), ότι ζατά μέσον όρον έξ λίτραι ζωικής τρο
φής είναι άναγκαϊαι ζαθ’έκάστην πρός παν άτομον,ζών άπο- 
κλειστικώς διά κρέατος, καί ότι έν στρέμμα γής, προσδιω-
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ρισμένον είς συντήρησιν κτηνών, δέν παράγει πλέον τών 
8—10 ουγκιών κρέατος καθ’έζάστην, απαιτούνται 10— 
12 στρέμματα διά τήν συντήρησιν ένός ατόμου κατ’έτος, 
ένώ έν στρέμμα γής, καλλιεργουμένης σίτον, δύναται νά 
θρέψη τρία, καλλιεργουμένης δέ πατάταν, εννέα. Ύπό τήν 
έποψιν ταύτην ένδειζτιζώταται είναι αί επόμενα», πληροοο- 
ρίαι τοΰ I’leyfair, διότι,ώς παρατηρεί ούτος έπί τών αγοραίων 
τοΰ Λονδίνου άξιών, δύναται άνθρωπος τις νά κατασζευάση 
μίαν λίτραν σαρζός έπί τοΰ σώματος του διά γάλακτος είς 
τιμήν 3 σελιν. καί 9 πεν.—διά πατάτας καί κρέατος άνευ 
οστών καί λίπους είς τιμήν 2 σελιν.—δι’ άλεύρου έζ βρώ
μης είς τιμήν 1 σελ. 10 πεν.—δι'άρτου έζ σίτου καί κριΟής 
είς τιμήν 1 σελ. 2 πεν.—καί διά κυάμων καί πίσων είς 
τιμήν έλάσσονα κατά 6 πέν.

Τοιουτοτρόπως έρχεται είς τήν μνήμην ό βαθύς έν τή 
οικονομική τής άνθρωπότητος διασκευή λόγος τοΰ Adam 
Smith, ότι «είναι πολύ τή αλήθεια αμφίβολον, έάν τό κρέας 
τών σφαγείων εΐναι άναπόφευκτον είς τήν ζωήν. Οί δη- 
μητριακοί καρποί, καθώς καί άλλα φυτά, δύνανται κατά τήν 
μέχρι τοΰδε πείραν διά τής μετά γάλακτος, βουτύρου, τυ
ρού καί έλαίου άναμίξεως, άνευ κρέατος, νά άποτελέσωσι 
τήν άφΟονωτέραν, ύγιεστέραν, Ορεπτιζωτέραν καί έντονωτέ- 
ραν τροφήν».

Τις οΐδε; Τό ζήτημα τής όσημέραι προϊούσης ύπερτιμή- 
σεως τών τροφίμων θέλει εϋρει έκ του μέρους τούτου πολλά 
στοιχεία άρμονιζωτέρας έν τώ μέλλοντι λύσεως κατά τήν 
πρακτικήν οικονομίαν καί τών οικογενειών άμα καί τών 

κοινωνιών.

ΕΠΙΣΚΟΠIΚ Α Δϊ ΚΑΣΤΙ1ΡΙΑ·

Ιδού τίτλος μελέτης έζ πρώτης όψεος ήκιστα άρμόζων 
έν τή Οικονομική Επιθεωρήσει. Όταν όμως ελθ/j κατά 
νουν, ότι καί οί περί τήν θρησκείαν ασχολούμενοι έργάται 

τινες τής κοινωνίας είναι, έκαστος Οά έννοήση, ότι, έάν ή 
έξάσκησις τής βιομηχανίας αύτών ΰπόζειται είς ιδιαιτέραν 
δικαιοσύνην, σημαντικώτατον είναι διά τήν περαιτέρω τών 
ιερατικών έργων άνάπτυξιν, όπως ή δικαιοσύνη αύτη ή 
ούτε παράνομος ούτε αύΟαίρετος. "ΟΟεν διά τής προκειμέ- 
νης μελέτης θέλει άποδειχΟή, ότι τά έν Έλλάδι επισκοπικά 
δικαστήρια λειτουργουσιν έν μέσω του όλου πολιτεύματος 
ήμών (έφ’ όσον γνωρίζω άπαρατηρήτως μέχρι τουδε) καθ' 
δλην τής λέξεως τήν ακρίβειαν έκτος του νόμου.

Δι’ όσους τό θέμα τοΰτο εΐναι άδιάφορον, σημείον ότι 
εΐναι άπηλπισμένοι έζ τής θρησκευτικής τών κοινωνιών 
άναπλάσεως. Ύπό άλλην δέ έποψιν ή έκτεΟεΐσα περί ιερα
τικής βιομηχανίας αρχή δύναται νά σκανδαλίση τούς λη- 
σμονοΰντας έν τή θεωρία έζεϊνο δι’ οπερ έκΟύμως άγωνί- 
ζονται έν τή πρακτική, τούτέστιν ότι «ό έν τώ ναω δου- 
λεύων καί έν τώ ναω τραφήσεται.» Τό βέβαιον εΐναι, ότι 
διαφεύγει τοΰ προκειμένου ζητήματος ή ποιότης τών ιερα
τικών έκάστης θρησκείας καρπών. -Έάν οί μέν άναβιβάζω- 
σιν είς ουρανόν, οί δέ καταβιβάζωσιν είς άδην, πάντως ή 
οριστική έκκαΟάρισις τών άλληλοζαταδικαζομένων θρη
σκειών άνήζει ούσιωδώς είς τό μέλλον, ανεξαρτήτως τής 
έν τώ παρόντι πίστεως. "Ο,τι ένδιαφέρει ιδιαιτέρως τήν έν 
τώ κόσμω τούτω έπιστήμην είναι ή έλευΟέρα καί έννομος 
άνάπτυξις τών κοινωνικών έργασιών, εΐτε περί θρησκείας 
πρόκειται εΐτε περί τών λοιπών τοΰ ανθρωπίνου γένους ένα- 
σχολήσεων. Δέν ύπάρχει δέ άτμοσφαίρα μάλλον δηλητη
ριώδης διά τήν έν γένει δραστηριότητα, είμή όταν άντίκα- 
τασταΟώσιν αί έγγυήσεις του νόμου διά τοΰ δοκοΰντος ένός 
άνΟρώπου ύπεράνω του νόμου τιθέμενου, όποιοςδήποτε ζαϊ 
άν ή ούτος.

Κατά τό άρθρον Θ' τοΰ άπό 9 ’Ιουλίου 1852 νόμου «ό 
έπίσκοπος δικάζει μετά τεσσάρων έκ τών αξιωματικών τής 
έαυτοΰ έπισζοπής, διοριζομένων έφάπαξ διά Β. διατάγμα
τος έπί τή γνωμοδοτήσε: τής Τέρας Συνόδου, τάς έκκλη- 
σιαστιζάς παραβάσεις καί παρεζτροπάς τών ύπό τήν not- 



32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡ1ΙΣΙΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΑ. ΔΙΚΑ.ΣΤ11ΡΙΑ. 33

μαντορίαν αύτοϋ κληρικών . . .. Αί αποφάσεις τοΰ επισκο
πικού δικαστηρίου, αί ζαταγινώσζουσαι έπίπληξιν ή αργίαν 
μέχρι τών έπτά ήμερων είναι ανέκκλητοι, αί δέ λοιπαΐ έκ- 
καλοΰνται ενώπιον τής Ί. Συνόδου έντός 10 ήμερων άπό 
τής πρός τόν καταδικασθέντα κοινοποιήσεως τής άποφά- 
σεως, παρατεινομένης τής προθεσμίας ταύτης κατά λόγον 
τής άποστάσεως κατά τό άρθρου 193 τής πολιτικής δικο
νομίας. Ή έφεσις άναστέλλει τήν έζτέλεσιν τής έζζληθεί- 
σης άποφάσεως καί επιδίδεται έπί αποδείξει είς τόν π ρ ο- 
εδρεύοντα τό έπισκοπικόν δικαστήριον 
έ π ί σ κ ο π ο ν.» —Είναι τόσον σαφείς αί ρήσεις αύται τοΰ 
νόμου, ώστε άπλή ή άνάγνωσις αύτών φέρει κατά νουν 
πενταμελές δικαστήριον, προωρισμένον ινα έπιβάλλη εκκλη
σιαστικός ποινάς διά τής θεμελιώδους έν παντί δικαστικω 
όργανισμω άρχής τής ίσοψηφίας καί κυριοψηφίας τών λει= 
τουργούντων δικαστικών προσώπων.

Καί όμως ή πρακτική δέν έχει ούτως. Ή ιδέα τής έν 
τώ έπισκοπικω δικαστηρίω παρουσίας τοΰ έπισκόπου ώς 
προέδρου (primus inter pares) καί ούχί ώς άπολύτου έξου- 
σιαστοΰ καΟιεροΰται μέν έν τω νόμω, κατεστρατηγήθη όμως 
διά τίνος συνενοήσεως τής Ίεράς Συνόδου μετά τοϋ ύπουρ- 
γείου τών ’Εκκλησιαστικών, έκ τής οποίας προήλθεν ή άπό 
5 Ιουλίου 1860 Συνοδική έγκύκλιος, ήτις άποδεικνύει ότι 
ή α ύ 0 ε ν τ ι κή έρμηνεία τών νόμων δέν ανήκει μόνον είς 
τήν νομοθετικήν έξουσίαν (άρθρ. 19 καί 26 τών δύο τελευ
ταίων συνταγμάτων), άλλ’έν περιστάσει καί είς τήν Υπουρ
γικήν, οπερ άνω ποταμών. ΊΙ πρώτη αφορμή είχε δοΟή έζ 
τής έν τινί άποφάσει έπισζοπικοΰ δικαστηρίου έπικρατήσεως 
τών λοιπών μελών αύτοϋ εναντίον τοϋ προεδρεύοντος έπι
σκόπου, όστις έμεινε μόνος. Έπί τής πράξεως ταύτης, 
τήν οποίαν ή εγκύκλιος χαρακτηρίζει ώς «άδικον και πα
ράτολμου» (ιδ. Συλλ. τοΰ 1860 σελ. 192), ή Ί. Σύνοδος 
προύκάλεσε τήν παρέμβασιν τοϋ Υπουργείου τών Εκκλη
σιαστικών, όπερ έσπευσε διά τοϋ άπό 22 Ιουνίου 1860 
ύπ’ άριΟ. 2816 εγγράφου του νά διαζηρύξη τά επόμενα, 

άτινα άποτελοϋσι τήν διζαιολογικήν τής Συνοδικής εγκυ
κλίου βάσιν, έζ τής οποίας ή όλη δικαιοσύνη τοΰ έπισκο- 
πιζοΰ δικαστηρίου περιωρίσδη έζτοτε είς τό δοζοΰν τώ 
άρχιερεΐ, έζμηδενισθείσης τής νομικής ψήφου τών λοιπών 
τοΰ δικαστηρίου μελών. «Κατά τούς έκκλησιαστίκούς (ΐδ. 
έγζ. αύτ. σελ. 193) κανόνας καί κατά τήν ανέκαθεν έν τή 
Εκκλησία παραδεδεγμένη'? τάξιν ό αρμόδιος έπίσκοπος δι
κάζει τάς εκκλησιαστικός παραβάσεις καί παρεκτροπάς τών 
ύπ’ αύτόν κληρικών. Ή διάταξις τοΰ Θ' άρθρου τοΰ Σ' 
Νόμου, καθ’ ήν απαιτείται νά δικάζη ό έπίσκοπος μετά τεσ
σάρων άξιωματικών, δέν νοεί νά ζαταστήση τούτους ίσο- 
ψήφους τώ έπισζόπω, διότι αυτή ήθελεν άντιμάχεσΟαι προ- 
δήλως πρός τούς Κανόνας, άλλά νοεί κυρίως, ότι ούτοι 
έχουσι ψήφου συ μ β ο υ λ ε υ τ ι ζ ήυ καί ούχί ύποχρεω- 
τιζήν διά τόυ έπίσκοπου, όφείλοντα νά έζφέρη τήν κατα- 
δικαστικήν είτε άΟωοτικήν άπόφασίν του, στηριζομένην είς 
τούς Κανόνας. Έντεΰθεν γίνεται δήλον, ότι αί αποφάσεις 
τών επισκοπικών δικαστηρίων ανάγκη νά συντάσσωνται ού 
τως, ώστε τό διατακτικόν νά είναι σύμφωνον πρός τήν παρά 
τοϋ έπισκόπου έξενεχΟεΐσαν ψήφον.»

Έάν έπρόζειτο νά άναλύση τις τό αρχαιότερου δίκαιον, 
τότε ή διαβεβαίωσις τοϋ υπουργείου ήθελε τεθή ένώπιον 
του ΚΗ' ζανόνος τής έν ΚαρΟαγένη Οικουμενικής συνόδου, 
καθ’ δν οί μέν πρεσβύτεροι ύπό έξ οί δέ διάκονοι υπό τριών 
δικάζονται επισκόπων. Άλλ’ έπί τοϋ προκειμένου ύπάρ- 
χει νεώτερον δίκαιον, ό νόμος τής 9 ’Ιουλίου 1852, όστις, 
Οεωρήσας κατά σκοπόν ϊνα άλλως όρίση τά τής εκκλη
σιαστικής δικαιοσύνης, διωργάνωσε τό έπισκοπικόν δικα- 
στήριον έξ ένός έπισκόπου ζαί τεσσάρων ετέρων έκκλησια- 
στικών άξιωματικών, έμπιστευΟείς τήν λειτουργίαν τοϋ δι
καστικού τούτου μηχανισμού είς τό όρθώς έννούμενον συμ
φέρον καί τής Πολιτείας καί τής Εκκλησίας.

Δέν δύνανται δέ τά όργανα αύτών έ_; οικείας άπ'.ώς έπι- 
γνώσεως νά άυτιστρατευΟώσι ζατά τής νομικής έ ι τώ ~.ό- 
πω τάξεως, ματαιοϋντα τό κύρος θεσμού, διά τήν έφαρμο-
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γήν τοϋ οποίου άπ’ εναντίας έκλήθησαν, θεσμού όστις 
προώρισται νά εξάσκηση σωτηριωδεστάτην επιρροήν έπί 
τής όλης άκμής τών ιερατικών έργων, τά όποια ύπό πολ- 
λάς έπόύεις άποτελοϋσι τό άλας τής κοινωνικής ζύμης. 
"Ινα οώσωσι τά έργα ταϋτα ανάλογους προς τόν νεώτερον 
έθνιζόν 3ίον καρπούς, πρέπει μεταξύ άλλων όρων νά ληφθή 
καί ούτος ύπ' όψιν. Διότι ούτε έκτος νομίμων εγγυήσεων, 
ούτε ύπό τήν σκεπήν αύΟαιρέτου αύτοβουλίας δύναται νά 

ύπαρξη πρόοδος άληθής.

ΧΡΙ1ΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ1ΙΟ ΑΕΙ·

"Οπως ό φυσικός, ούτω καί ό οικονομικός κόσμος ύπό- 
κειται εις διαφόρους Θύελλας καί λαίλαπας· έν τούτοις τάς 
μέν συμφοράς τής φύσεως ούδεμία άνΟρωπίνη δύναμις δύ

ναται νά διαφύγη, ένώ αί οικονομικά’ δύνανται νά προνοη- 
θώσιν, έστιν ότε καί νά προληφΟώσιν. ή τούλάχιστον κατά 
πολύ νά σμικρυνΟώσιν αί καταστρεπτικοί αύτών συνέπεια’., 
όπόταν ή αιτία τών φαινομένων αύτών, άνακαλυπτομένη έν 
αύτή τή γεννήσει της, άπαντα καθ’οδόν στοιχεία δυνάμενα 
ίνα ούδετερώσωσι τήν δύναμιν της καί άποτρέψωσιν ούτω 
τά άποτελέσματα της. Καθόσον λοιπόν τά φαινόμενα ταϋτα 
έχουσι σχέσιν άμεσον πρός τήν εύημερίαν τών κοινωνιών 
είσίν άξια προσοχής καί μελέτης, όπως διά τής έπιγνώσεως 
τών παραγουσών αύτά αιτιών ζαταστώσιν όσον οιον τε 

ήττον έπιβλαβή.
’Εγγύς ό’ντες τής Κωνσταντινουπόλεως καί μετ’ αύτής 

στενάς διατηροϋντες χρηματιστικάς σχέσεις, καθήκον έχο- 
μεν καί ύπό τήν έποψιν ταύτην καί ένεκα γενιζωτέρων 
λόγων, ίνα άνιχνεύσωμεν τά αίτια τής ύφισταμένης έν τή 
πόλει έκείνη χρηματιστικής κρίσεως. 'Όπως δέ καταστή 
όσον οιον τε εύπορωτέρα ή άνεύρεσίς τών αιτιών τοϋ φαι
νομένου τούτου, δέον Fva έχωμεν ύπ’ όψιν τά ούσιωδέστερα
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στοιχεία, έξ ών σύγκειται ή αγορά τής Κωνσταντινουπό 
λεως, καί άτινα έχουσιν έπ' αύτής άμεσον ή έμμεσον έπιρ
ροήν. Τοιουτοτρόπως άν δέν άνακαλύψωμεν άπάσας τάς 
αιτίας τής ύφισταμένης κρίσεως, Οέλομεν, ούτω πως έφω- 
διασμένοι, δυνηθή νά ύποδείξωμεν τάς πλησιεστέρας καί 
ούσιωδεστέρας.

Τά στοιχεία τά είς άμεσον έπαφήν διατελοϋντα μετά τής 
άγοοας τής Κωνσταντινουπόλεως είσίν άφ’ ένός μέν τά 
δάνεια τής ’Οθωμανικής Κυβερνήσεως, άνερχόμενα είς 
πλέον τών έζατόν εκατομμυρίων λιρών στερλινών, έκ τών 
οποίων ενδιαφέρει ιδίως τήν άγοράν ταύτην τό πάγιον 
χρέος έζ λιρών στερλινών 36 363 630, άποφέρον ενιαύσιον 
τόκον 5 τοΐς °| , άφ’ ετέρου δέ αί 793 000 μετοχαί τών 
κατωτέρω μνημονευθησομένων τραπεζών, τών οποίων τό 
μέν ονομαστικόν κεφάλαιον άνέρχεται ώς έγγιστα είς λί
ρας τουρκικάς 14 680 500, τό δέ πραγματικόν είς 6 848 
625, μή συμπεριλαμβανομένου είς τά ποσά ταϋτα τοϋ κε
φαλαίου άλλων μικρότερου λόγου τραπεζών, ώς μή έζδο- 
Οέντος διά μετοχών.

Αί είοημέναι τράπεζα: είσίν αί επόμενα:·
α') Ή αύτοζρατοριζή ’Οθωμανική Τράπεζα συστηθεΐσα 

τώ 1863 μέ κεφάλαιον μέν ονομαστικόν λιρών στερλινών 
4 050 000, πραγματικόν δέ 2 025 000, έζδοθέν διά 202 
500 μετοχών πρώτης καί δευτέρας έζδόσεως.

β') Ή Γενική 'Εταιρία τοϋ ’Οθωμανικού Κράτους συστη
θεΐσα τό 1864 μέ ονομαστικόν μέν κεφάλαιον λιρών στερ
λινών 2 000 000, πραγματικόν δέ 800 000, έζδοθέν δι’ 
100 000 μετοχών. Είς τό πραγματικόν τοΰτο κεφάλαιον 
προσετέΟησαν έτεραι λίρα: στερλίνα'. 200 000, έζδοθεϊσαι 
διά μετοχών 20 000 πρός σύστασιν ύποζαταστήματος έν 
’Αλεξάνδρειά.

γ') Ή Γενική ’Οθωμανική Πίστωσις, συστηθεΐσα κατά 
τό 1869 μέ ονομαστικόν μέν κεφάλαιον λιρών τουρκικών 
2 200 000, πραγματικόν δέ 1 100 000, έζδοθέν διά μετο
χών 100 000.
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o’) Ή Αύστροτουρκιζή Πίστωσις, συστηθεϊσα τω 1872 

μέ ονομαστικόν μέν κεφάλαιον λιρ. στερλ. 2 000 ΟΟΟ,πραγ- 
ματικόν δέ 800 000, έζδοθέν διά μετοχών 100 000.

ε') Ή Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως, συστηθεϊσα τω
1872 μέ ονομαστικόν μέν κεφάλαιον λ. στερλ. 1 000 000, 
πραγματικόν δέ 600 000, έζδοθέν διά μετοχών 100 000.

ς') ΤΙ ’Οθωμανική Έταιρία συναλλαγών καί χρεωγρά- 
φων, συστηθεϊσα τώ 1872 μέ ονομαστικόν μέν κεφάλαιον 
λιρών στερλινών 600 000, πραγματικόν δέ 300 000, έζ

δοθέν διά μετοχών 60 000.
ζ') Ή Τράπεζα Βερίση ζαϊ Κοσούδη, συστηθεϊσα τώ 1873, 

έχουσα κεφάλαιον πραγματικόν λίρας τουρκικάς 200 000, 

έκδοΘέν διά μετοχών 10 000.
η') Ή ’Οθωμανική ’Εμπορική Έταιρία, συστηθεϊσα τώ 

1873, έχουσα ονομαστικόν κεφάλαιον λίρας τουρκικάς 
600 000 έζδοθέν διά μετοχών 60 000.

θ') Ή Τράπεζα Καλουθή καί Παρίση, συστηθεϊσα τω
1873 μέ κεφάλαιον ονομαστικόν λιρών τουρκικών -40 000 
έζδοθέν διά μετοχών 8 000.

ι') Ή Εταιρία τών Τροχιοδρόμων Κωνσταντινουπόλεως, 
συστηθεϊσα τω 1871 μέ κεφάλαιον μέν ονομαστικόν λιρών 
τουρκικών 800 000, πραγματικόν δέ 320 000, έζδοθέν διά 

μετοχών 40 000.
ια') Τέλος ή Έταιρία τοΰ 'Υπογείου σιδηροδρόμου, συ

στηθεϊσα τώ 1872 καί έχουσα κεφάλαιον πραγματικόν λί
ρας στερλίνας 250 000, έζδοθέν διά μετοχών 23 000.

Εκτός τών έν κυκλοφορία μετοχών τών είρημένων Τρα
πεζών ζυζλοφοροΰσιν έτι καί πλεϊσται μετοχαί τής πα
λαιός (1870) καί νέας (1872) έζδόσεως τοΰ σιδηροδρόμου 
'Ρουμελίας, έπί τών οποίων ή κερδοσκοπία εύρίσζ.ει πλεί- 
στην όσην ύλην έπιζερδών έπιχειρήσεων ένεκα τής κατά 
διμηνίαν ζΑηρώσεως ζαϊ τών κατ’ αύτήν σπουδαίων κλή
ρων 600 000, 300 000 καί 200 000 φράγκων, τήν άπό- 
Αίυσίν τών οποίων έπιδιώιουσι πλούσιοί τε καί πένητες, 
άλλ’ ιδίως οί τελευταίοι, οϊτινες είσΐ πάντοτε οί μάλ/.ον
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εΰαπατητοι ζαΐ επομένως οί μάλλον φορολογούμενοι, οσά
κις το όελεαρ σπουδαίου προσδοζωμένου ζέρδους τίθεται 
ένώπιον των. Κυζλοφοροϋσιν έπίσης έν Κωνσταντινουπό- 
λει πλεϊσται μετοχαί τής έταιρίας τών Μεταλλουργείων 
τοΰ Λαυρίου καί τής Γενικής Πιστωτικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος. Πρέπει ωσαύτως νά άναφέρωμεν καί τά εις κυ
κλοφορίαν έντοκα τοϋ ύπουργείου τών Οικονομικών γραμ
μάτια, άνερχόμενα πολλάκις εις πολλά. εκατομμύρια λιρών.

Απασαι αί προμνημονευθεϊσαι Τράπεζαι σπουδαία άπε- 
Οησαύριζον κέρδη ιδίως έκ τών πρός τήν Κυοέρνησιν δά
νειων έπί τόκω 9 ή ζαΐ 12 τοΐς κατά τάς όμαλάς περι
στάσεις, έζ.τός τής προμήθειας ένός ή ζαΐ δύο τοϊς εκατόν 
έπί τοϋ όλου δανείου. Αί συνομολογουσαι τά δάνεια ταΰτα 
Τράπεζαι, έχουσαι πιστώσεις σπουδαίας έν ’Αγγλία, Γαλλία 
καί άλλαχοϋ έπί μετρίω τόκω 3 ή 4 τοϊς °| , έοάνειζον 
ποσόν κατά πολύ άνώτερον τοϋ πραγματικού αύτών κεφα
λαίου, ένεργοϋσαι δέ καί άλλας κερδοσκοπικός επιχειρήσεις 
ίοίως έπί τών Τουρκικών χρεωγράφων, έπραγματοποίουν 
σπουδαία κέρδη, ώστε νά δίδωσιν είς τούς εαυτών μετόχους 
μερίσματα 10 και 12 τοϊς / , έκτος τοϋ πληρωνομένου 
είς αυτούς ένιαυσίου τόκου 6 τοΐς έπί του άρχιζοϋ ζε
φαλαίου τών μετοχών των.

Επειδή δέ ή τής Κωνσταντιτουπόλεως αγορά, ήτις άλ
λοτε έχρησίμευεν ώς κέντρον έμπορίου άπασών τών επαρ
χιών τοΰ κράτους, άπώλεσε πρό πολλοΰ τήν ιδιότητα ταύ
την, διότι αί έπαρχίαι προμηθεύονται άπ’ εύθείας έκ τών 
εμπορικών κέντρων τής Εύρώπης τά άναγκαιοΰντα αύταϊς 
έμπορεύματα, άπαντες σχεδόν οί είς τήν έμπορίαν ζυζλοφο- 
ροΰντες τά κεφάλαιά των, μή λαμβάνοντες ούδεμίαν ή 
έλαχίστην έζ τοΰ έμπορίου ωφέλειαν, έτρεψαν άπασαν τήν 
προσοχήν αύτών πρός χρηματιστικήν κερδοσκοπίαν, ένα- 
σχολοΰντες τά κεφάλαιά των είς έπιχειρήσεις έπί χρεωγρά
φων καί άξιών. Καί έπειδή αί Τράπεζαι έδιδον σπουδαία 
κέρδη είς τούς κατόχους τών μετοχών των, οί δυνάμενοι 
νά διαθέσωσι άλλότρια κεφάλαια, έσπευδον νά δανεισθώσιν
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έπί τόκω ποσά πενταπλασίως καί έπταπλασίως ανώτερα 
τοΰ ίδιου κεφαλαίου. Ήγόραζον δέ ούτω μετοχάς έταιριών 
ή χρεώγραφα της Κυβερνήσεως καί ένεχυριάζοντες ταΰτα 
δι’ ώρισμένον χρονικόν διάστημα, έπί εκτιμήσει ΊΟ ή ζαί 
15 τοΐς |0 κάτω τής αγοραίας αύτών άξίας, έδανείζοντο 
έκ νέου. 'Άπειροι δέ τοΰ είδους τούτου πράξεις έλάμβανον 
χώραν καθ’ έκάστην ζαί κέρδη σπουδαία έπραγματοποι- 
οΰντο, καθόσον άντί τοΰ πληρωνομένου τόκου 9 ή 10 τοΐς 
°|0 είσεποάττοντο κέρδη πολλάκις διπλάσια ζαί τριπλάσια.

Άφ’ ένός λοιπόν αί Τράπεζαι, διά τών έν τώ έξωτερικω 
πιστώσεων των, έτοποθέτουν ποσά πενταπλάσια τοΰ κεφα
λαίου των, άφ’ έτέρου δέ οί ζερδοσζοποΰντες έπί τών χρεω- 
γραφών ζαί τών μετοχών ήγόραζον είτε διά τών χρημάτων 
τά όποια έδανείζοντο, είτε διά τής χρήσεως πιστώσεων έν 
τω έξωτερικω, μετοχάς ή χρεώγραφα πενταπλάσιας και 
έπταπλασίας άξίας τοΰ είς τήν διάθεσίν των κεφαλαίου. 
Καί καθόσον μέν αί περιστάσεις ήσαν όμαλαί, καθόσον δη
λαδή ούδέν νέφος έκάλυπτε τόν οικονομικόν ορίζοντα, αί 
δέ μηχαναί τών χρηματιστικών καί εμπορικών κέντρων 
έξηκολούθουν τήν τακτικήν αύτών ζίνησιν, ή αγορά τής 
Κωνσταντινουπόλεως, βεβυΟισμένη αμέριμνος είς τάς κερ- 
δοσζοπιζάς επιχειρήσεις της, ειχεν είς κυκλοφορίαν άπαντα 
τά κεφάλαιά της, ίδια τε καί άλλότρια·, πραγματοποιούσα 
ούτω διά τής τεράστιας αύτής δυνάμεως κέρδη ικανά νά με- 
Ούσωσι ζαί τόν μάλλον νηφάλιον κερδοσκόπον, ώς έζ τού
του δέ απίστευτου ύπερτίμησιν έλαβον αί μετοχαΐ τών 
πλείστων Τραπεζών. Έπί παραδείγματι αί μετοχαΐ τής 
Γενικής ’Οθωμανικής Πίστεως, τών οποίων τό αρχικόν κε
φαλαίου συνίσταται έκ λιρών τουρκικών 11, ύπερετιμήθη- 
σαν έπέκεινα τών λιρών 19. Αί τής Γενικής ’Οθωμανικής 
Έταιρίας άπό λίρας στερλίνας 8, αρχικόν κεφάλαιον, ύπε- 
ρετιμήΟησαν είς λίρας στερλίνας 13 Αί τών Τροχιο 
δρόμων άπό λίρας τουρκικός 8, αρχικόν κεφάλαιον, ύπερε- 
τιμήθησαν εις λίρας τουρκικός 21, αί δέ τής Τραπέζης 
Κωνσταντινουπόλεως άπό λίρας στερλίνας 6, αρχικόν κε-
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φάλαιον, ύπερετιμήθησαν εις λίρας στερλίνας 9 ’|.. Τήν 
αύτήν κατά τό μάλλον καί ήττον άνάλογον ύπερτίμησιν 
ελαβον αί μετοχαΐ καί τών λοιπών έταιριών.

Τοιαύτη έν συντόμω ήτον ή χρηματιστική κατάστασις 
τής άγοράς Κωνσταντινουπόλεως, οπότε περί τά μέσα τοΰ 
ήδη λήξαντος έτους φοβερά χρηματιστική ζρίσις ένέσζη- 
ψεν έπί τής άγοράς Βιέννης, ήτις έζλόνισεν έζ βάθρων τήν 
πίστιν τών συναλλαγών καί ζατήνεγζε τραύματα θανάσιμα. 
Συγχρόνως ή αγορά Βερολίνου κατέστη λίαν ύποπτος, ολί
γον δ’ έπειτα ζρίσις δεινοτάτη ήρξατο μαστίζουσα τήν μάλ
λον εμπορικήν καί βιομηχανικήν πόλιν τής άρζτώας Αμε
ρικής, τό New York, έπενεγζοΰσα δυσυπολογίστους ζη
μίας καί ζαταπτοήσάσα άπαντα τά χρηματιστήρια έπί 
τω φόβω μή διαδοθή είς αύτό τό καθολικόν τοΰ χρημα- 
τιστιζοΰ κόσμου κέντρον. τήν ’Αγγλίαν, οπότε ή πυρ- 
ζαιά ήθελεν άστραπηδόν διαδοθή εις άπασαν τήν περι
φέρειαν. Ευτυχώς ό φόβος ούτος έξέλιπεν έντός ολίγου 
όλοτελώς, άλλ’ ό σάλος διήρζεσε ταράττων τά πνεύματα 
καί δι’ αύτών τήν πρώην τών συμφερόντων αρμονίαν.

Πρός ταΰτα δέον ίνα συμπεριλάβωμεν καί τήν έπελθοΰ- 
σαν έν Γαλλία ζήτησιν σιτηρών, ήτις άφήρεσεν έζ τής 
άγοράς Κωνσταντινουπόλεως πλεΐστα πραγματικά κεφά
λαια, άποσταλέντα είς διάφορα μέρη πρός άγοράν σιτηρών, 
ζαί ώς έκ τούτου πρός τάς έζ τής δυσπιστίας δυσχερείας, 
ήτις άφαιρεϊ πάντοτε έζ τής κυκλοφορίας μέγα ποσόν κε
φαλαίων, προσετέθη καί ή έζ τής άφαιρέσεως ταύτης έπελ- 
Οοΰσα αύξησις τοΰ τόκου, άναβιβασθέντος άπό τοΰ προτέ- 
ρου αύτοϋ σημείου 9 καί 10 τοΐς ι|, εις 16 καί 18 τοΐς 
°|t. Ώς νά μή ήρζουν δέ άπασαι αύται αί δυσχέρειαι, αί 
συσσωρευθεΐσαι έπί τής άγοράς Κωνσταντινουπόλεως, προ
σετέθη είς ταύτας καί ή άδυναμία είς ήν περιέστη ή Τουρ
κική Κυβέρνησις τοΰ νά έκπληρώση τάς πρός τούς εγχω
ρίους δανειστάς αύτής ύποχρεώσεις της, διότι μεθ’ όσα ζαί 
άν κατέβαλε μέσα καί μ’ όλον ότι ύπεβλήθη, πρός απο
τροπήν τοΰ κινδύνου, είς έξευτελιστικάς ώς είπεΐν Ουσίας, 
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δέν ήδυνήθη όμως, είτε ένεκα τών κρίσιμων περιστάσεων, 
είτε ένεκα της ολίγης έμπιστοσύνης τών έν Εύρώπη κεφα
λαιούχων είς τήν ενεστώταν διαχείρισιν τών οικονομικών 
της, ίνα έπιτύχη τήν συνομολόγησιν δανείου σπουδαίου, 
δυναμένου ν’ άποσοβήση τό έπαπειλούμενον κακόν, ή νά 
περιστείλη τά καταστρεπτικά αύτοΰ άποτελέσματα. Τού

του ένεκα, καί άφοϋ αί χρηματικαί δυσχέρειαι Βιέννης, Βε
ρολίνου καϊ λοιπών εμπορικών καϊ χρηματιστικών κέντρων 
έβελτιώθησαν έπαισθητώς, αί τής άγοράς Κωνσταντινου
πόλεως έβαινον έξογκούμεναι καί έπαπειλοΰσαι κατα
στροφήν.

'Έκαστος εννοεί όποΐαι ώφειλον ίνα ώσιν αί συνέπειαι 
καταστάσεως πραγμάτων τοσοΰτον δυσχερούς. Ένθεν μέν 
οί έχοντες τά ίδια καϊ τά έκ τών πιστώσεων των κεφάλαια 
τοποθετημένα είς δάνεια τής Κυβερνήσεως, εις χρεόγραφα 
ή μετοχάς, περιήλΟον εις τήν άνάγκην νά ύποστώσιν ανυ
πολογίστους ζημίας, δπως έκπληρώσωσι τάς υποχρεώσεις 
των πρός τούς παρασχόντας είς αύτούς πιστώσεις, μή άπο- 
βλέποντες είμή είς τήν έκπλήρωσιν τής τοιαύτης ύποχρεώ- 
σεως ύπό οίανδήποτε Ουσίαν. “Ενθεν δέ οί πλεΐστοι τών 
ένεχυριασάντων έπί κερδοσκοπία μετοχάς ή χρεόγραφα, μή 
ουνάμενοι ούτε τά χρέη των νά έξοφ/.ήσωσιν, ούτε τήν ύπο- 
τιμηΟεΐσαν άξίαν τών ένεχυριασΟεισών μετοχών νά συμ- 
πληρώσωσιν, έγκατέλειπον αύτάς είς τόν δανειστήν όστις 
τάς έοημοπράτει έν τώ Χρηματιστηρίω είς οίανδήποτε 
προσφερομένην εύτελή τιμήν. Τοιουτοτρόπως έκορυφώΟη ή 
δυσπιστία, αύτή ή άσπονδος έχΟρά τών έμπορικών καί 
χρηματιστικών συναλλαγών, γενική δέ άναστάτωσις καί 
ανατροπή κατέλαβε τά πάντα.

"Οπως δέ γίνη καταληπτή άπασα ή έκτασις τών ζημιών, 
άρκεΐ νά σημειώσω τάς υποτιμήσεις τών μετοχών τών 
σπουδαιότερων έκ τών προμνησΟεισών Τραπεζών. Αί τής 
Τραπέζης π. χ. Κωνσταντινουπόλεως άπό λιρ. στερλ. 9 -ζ 
είς λ. στ -4, αί τής Γενικής ’Οθωμανικής Έταιρίας άπό λ. 
στ. 13 - είς λ. στ. 6 , αί τής Γενικής ’Οθωμανικής 

Πίστεως άπό λιρ. τουρκ, 19 εις λ. τουρκ. 7, αί τών Τρο
χιοδρόμων άπό λ. τουρκ. 21 είς λ. τουρ. 7 ‘| χωρίς ούο’ 
είς αύτάς τάς ευτελείς τιμάς νά συνομολογώνται πράξεις 
όπωσοΰν ούσιώδεις. Έπί τοσοΰτον δέ είχε προβή ή κερδο
σκοπική άφηνίασις, ώστε έταιρία τις συστηθεΐσα πρό ένός 
έτους καί εχουσα πραγματικόν κεφάλαιον 100 000 λιρών 
τουρκικών, άπώλεσεν άπαν τό μέγα αύτό κεφάλαιον καί 
άπαντα τά ένιαύσια σπουδαία κέρδη έν όλιγίστω χρονικό 
διαστήματι, καίτοι περιστοιχιζομένη ύπό μετόχων ίκανό- 
τητος και όξυοερκείας ού τής τυχούσης.

Ή έκθεσις αύτη τών γεγονότων άρκεΐ πρός κατάληψιν 
τών αιτιών, αιτινες παρήγαγον τήν έν Κωνσταντινουπόλει 
χρηματιστικήν κρίσιν. Άφ’ ένός μέν ή έν Βιέννη καί New 
York τών Ηνωμένων Πολιτειών ένσκήψασα κρίσις, ή συν- 
ταράξασα τό επιχειρηματικόν πνεΰμα· ή πολύ πέραν του 
πραγματικού κεφαλαίου έπέκτασις τών έργασιών τών Τρα
πεζών καί άλλων έταιριών ή σπουδαία έλάττωσις τής έν 
τή πόλει ούσιωδεστέρας παραγωγικής δυνάμεως, τοΰ χρη- 
ματιστικοΰ ήτοι κεφαλαίου, και ή έντεΰθεν προελΟουσα δια- 
τάραξις τής ισορροπίας τών μετρητών πρός τάς άνάγκας τής 
κυκλοφορίας, μέχρις άναβιβάσεως τοΰ τόκου είς 18 καί έπέ- 
κεινα τοϊς ϋ[π· ή παρακολουθούσα τήν τοιαύτην δυσχερή καί 
καχεκτικήν κατάστασιν δυσπιστία, άμεσον άποτέλεσμα τής 
οποίας είναι ή έκ τής κυκλοφορίας άφαίρεσις καί έν τοΐς 
ζιβωτίοις έναποταμίευσις τοΰ χρηματικού· ίσως δέ καί ή 
μή υφιστάμενη μεταξύ τών εγχωρίων σπουδαίων τραπεζών 
ειλικρινής συνεννόησις.— Άφ’ ετέρου δέ ή αδυναμία, είς ήν 
περιέστη ή Τουρκική Κυβέρνησις πρός έκπλήρωσιν τών 
ιδίως αυτής υποχρεώσεων, καί ή απρονοησία είς συνομο- 
λόγησιν έν δέοντι χρόνω δανείου ικανού όπως έπαναφέρη 
τήν διαταραχΟεΐσαν ισορροπίαν μεταξύ τοΰ χρηματικού 
καί τών αναγκών τής κυκλοφορίας. 'Άπαντα ταϋτα, κυρίως 
δέ ό τελευταίος ούτος λόγος, παρήγαγον τήν σήμερον 
ύφισταμένην καί πέραν του δέοντος παρατεινομένην σοβα
ρήν διατάραξιν τής άγοράς Κωνσταντινουπόλεως, ήν μόνη 
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ή επάνοδος τών χρηματικών κεφαλαίων δύναται νά σώση 
άπό τών εσχάτων καταστροφών.

Πιθανόν ή βραχεία αϋτη έζθεσις νά ή έλλειπής ή ζαΐ 
άναζριβής έν πολλοϊς, άλλά ζαϊ τοιαύτη ούσα θέλει έχει 
άξίαν τινά άν έπιφέρη τό όποιον επιδιώκει άποτέλεσμα, τοΰ 
νά έφελκύση τήν προσοχήν τοΰ αναγνώστου έπϊ τών ολέ
θριων συνεπειών τών παραζεζινδυνευμένων κερδοσκοπικών 
έπιχειρήσεων.

Ν. ΒΑΛΣΛΜΛΚΙ1Ϊ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΪΟΝ·

Καθώς παρατηρεί ό Κ. Bothschild έν τή άξιολόγω περί 
Ταχυδρομείου ιστορία του, ή όλη άνάπτυξις αύτοΰ δύναται 
νά διαιρεθή εις τέσσαρας έποχάς. 1) Ηγεμονική εποχή, 
καθ’ ήν ή ταχυδρομική συγκοινωνία μεταξύ τών διαφόρων 
τής έπικρατείας τόπων άπέβλεπεν ιδιαιτέρως εις κυβερνητι
κούς σκοπούς. 2) Μικτή εποχή, καθ’ ήν τό ταχυδρομεϊον 
διαμοιράζεται μεταξύ τής ηγεμονικής εξουσίας καί τών 
ιδιωτών, οϊτινες ποιούνται βαθμηδόν χρήσιν τών ταχυδρομι
κών τής έπικρατείας μέσων διά τήν προσωπικήν των συγ
κοινωνίαν. 3) Όργανιστική εποχή, καθ’ ήν τό ταχυδρομεϊον, 
θεωρούμενον ώς δημοσία ύπηρεσία κοινού συμφέροντος, 
κανονίζεται σταθερώτερον καί καλλιεργείται ύπό τοΰ τα
μιευτικού πνεύματος χάριν άποκτήσεως όσον ένεστι πλείό- 
νων εισοδημάτων. 4) Προοδευτική εποχή, εις ήν μόλις άπό 
εικοσαετίας είσήλθεν ό νεώτερος κόσμος διά τού γενικού 
πνεύματος τής εμπορικής έλευΟερίας, ήτις, θεωρούσα τό 
ταχυδρομεϊον ώς τό δραστηριώτατον όργανον τής μεταξύ 
τόπων, προσώπων καί συμφερόντων συγκοινωνίας, έδωζεν 
είς τόν μηχανισμόν αύτοΰ άνάλογον διάπλασιν.

Κατά τήν τελευταίαν έποχήν ή ταχυδρομική συγκοινω
νία εφθασε τόν ύπατον τής τελειοποιήσεως βαθμόν, ένώ
πιον τοΰ οποίου ύπεχώρησαν τά όρια τών έπικρατειών καί 
άπεδείχθη, ότι όσον απλοποιείται ή δημοσία ύπηρεσία καί 

καταβιβάζεται τό τίμημα τών κατά μέρος είσπράξεών της, 
τόσον ώφελεϊται τό κοινόν πλειότερον καί πληρούται ό δη
μόσιος θησαυρός βεβαιότερου. Τοιουτοτρόπως όταν π. χ. 
έν ’Αγγλία ή ένιαύσιος ταχυδρομική κίνησις περιλαμβάνει 
πλέον τοΰ διλιοονίου επιστολών, δυνάμεθα νά έννοήσωμεν 
τήν έπί τής δ’λης έθνικής οικονομίας έπιρροήν τοιαύτης έν- 
τάσεως. Άναλόγως τά πλεϊστα τών ζαθ’ήμάς έθνών ώφε- 
λήθησαν έζ τών δοζιμασθέντων οικονομικών όρων τής νεω- 
τέρας προόδου. Είς ποιον σημείον ύπό τήν έποψιν ταύτην 

διατελεϊ ή ήμετέρα χώρα ;
Ή 'Ελληνική ταχυδρομική ύπηρεσία διαιρείται είς δημο

σίαν καί δημοτικήν, έξ ών ή μέν ένεργεϊται διά τών οργά
νων τής έπικρατείας, ή δέ διά τών οργάνων τοΰ δήμου. 
Έχω ύπ’ όψιν τελευταίου τινά δημοσιευθέντα χωρογραφι- 
κόν πίνακα τής δημοσίας έν Έλλάδι ταχυδρομίας, έζ τοΰ 
οποίου έξάγεται ότι έντός τής Πελοποννήσου ζαΐ τής Στέ
ρεας ύπάρχει μέγα κατά τό μάλλον ή ήττον ζενόν άγνω
στον πρός τόν δημόσιον ταχυδρομικόν σάζκον. Άπό τής 
Αεβαδείας, Λαμίας, Καρπενησιού, Αγρίνιου, Μεσολογγίου, 
Ναυπάκτου ζαΐ Άμφίσης πρός τό έσωτερικόν έν τή Στερεά 
καί άπό τοΰ Άργους, Τριπόλεως, Βυτίνης, Δημητσάνης, 
Πύργου, Γαστούνης, Λαχαινών, ΙΙατρών, Αίγιου καί Κό
ρινθου πρός τό έσωτερικόν (έκτος μιας πρός τά Καλάβρυτα 
γραμμής) έν Ιίελοποννήσω ζατοιζοΰσι πολλαί μυριάδες 
άνθρώπων, διά τούς οποίους ή ταχυδρομική συγκοινωνία 
πολύ άπέχει τής τελευταίας τών πεπολιτισμένων έθνών 

έποχής.
Έν γένει ή δημοσία ταχυδρομία ένεργεϊται παρ’ ήμΐν 

δΓ 126 γραφείων, έξ ών 45 έν τή Ιίελοποννήσω, 43 έν 
τή Στερεά καί 38 έν ταΐς νήσοις. Παραλείπω 9 γραφεία 
τών έν Τουρζία διατηρούμενων ύπό τής Ελλάδος, ώς καί 
ύπό άλλων έπικρατειών, ιδιαιτέρων ταχυδρομικών γραμ
μών. Ό δέ άριθμός τών δημοτικών ταχυδρομείων έξαρτάται 
έκ τοΰ άριθμοΰ τώυ δήμων. Ή έν αύτοΐς τάξις προϋποθέ
τει πολλούς όρους. Τοιουτοτρόπως ένθυμοΰμαι, ότι κατά
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τό παρελθόν θέρος ζητών έν τώ διά Κηφισίαν δημοτιζώ 
ταχυδρομείο επιστολήν, τήν οποίαν πρό 15 ημερών φίλος 
μοί διεύθυνε έξ ’Αθηνών (άπόστασις 1 ώρας), εΰρον πέντε 
έτέρας έπιστολάς διά παροίζους έπίσης τοϋ χωρίου άο- 
χαιοτέρας ζατά ένα μήνα τής ίδικής μου. Έλαβον λοιπόν 
δλας ζαί έξετέλεσα χρέη ταχυδρόμου πάνυ εύχαρίστως.

Ύπό τήν έποψιν τής Οαλασσίας ταχυδρομίας τά σημαν- 
τιζώτερα ζέντρα άποτελοΰσιν ή Σύρος (17 γραμμαί), ό 
Πειραιεύς (12 γραμμαί) ζαί ή Κέρκυρα (6 γραμμαί). “Ο
σον άφορα ιδιαιτέρως τήν διεθνή, πρός δυσμάς μέν συνδεό- 
μεθα μετά τής Μασσαλίας διά 4 γραμμών, μετά τής Τερ
γέστης έπίσης διά 4 ζαί μετά τοϋ Βρεντησίου διά 1· μετά 
τής ’Ανατολής δέ συνδεόμεθα διά 12 γραμμών, έξ ών αί 7 

συγζεντροϋνται έν Κωνσταντινουπόλει, πρός τήν όποιαν 
άγουσι τρεις εύθεΐαι. Έν γένει ή Οαλασσία ταχυδρομία 
ένεργεΐται δι’ ατμοκίνητων, έξ ών τά μέν άνήκουσιν είς 
τήν Ελληνικήν Άτμοπλοϊζήν έταιρίαν, τής όποιας ή χρη- 
σιμότης περιορίζεται άποζλειστιζώς έντός τών όοίων τής 
έπικρατείας, τά δέ εις τήν Αύστροουγγριζήν έταιρίαν τοΰ 
Λόΰδ, είς τάς Γαλλικός τών Διαπορθμεύσεων ζαί τοϋ Φρε- 
σινέ, εις τήν ’Ιταλικήν Τρινάζριαν ζαί τήν Αιγυπτιακήν 
Χεδιβιέ. Έν τούτοις διατελοϋσιν έτι κατά διαφόρους τοΰ 
εσωτερικού τόπους έν χρήσει καί ταχύπλοα πλοιάρια, κα
θώς π. χ. μεταξύ “Υδρας καί Έρμιόνης, Σκιάθου ζαί Σζοπέ- 
λου, ζλπ. έξ ού συνάγεται, ότι ή ζατά θάλασσαν συγκοι
νωνία δέν έφθασεν έτι τήν οριστικήν της παρ’ ήμΐν άνάπτυ- 
ξιν. 'Όσον άφορα τήν τής ξηρας, ό ταχυδρομικός σάζζος 
διατελεϊ ύπό τούς κοινούς έν τώ τόπω όρους· ταξειδεύει λοι
πόν έπί αμαξών όσον δύναται, ακολούθως έπί πώλου ίπ
που ζαί τέλος έπί ώμου ανθρώπου. Ό δέ μεταξύ Πειραιώς 
καί ’Αθηνών σιοηροδρομιζρός ατμός δύναται νά χρησιμεύση 
μόνον ώς ταχυδρομικόν δείγμα ( ώρας).

Ή κίνησις τοϋ ήμετέοου ταχυδρομείου αποτελεί ένδει- 
κτιζώτατον γνώρισμα τής προϊούσης άζμής ζατά τήν 
εθνικήν έν γένει συναλλαγήν. Τοιουτοτρόπως ένώ ζατά 

τό 1863 διεβίβασε 1 142 421 έπιστολάς, ό άριθμός ούτος 
ζατά τό 1872 άνέβη είς 1 997 230. Ύπό έτέραν έποψιν 
ή δημοσιογραφική δραστηριότης άπό 702 133 κατά τό 
1863, διεβίβασε 1 179 288 τώ 1872. Έν γένει ή μέν 
πρώτη πενταετία (1863—1867) περιλαμβάνει 7 288 088 
έπιστολάς ζαί 4 516 891 έντυπα, ή δέ δευτέρα (1868— 
1872) 9 153 218 έπιστολάς ζαί 5 530 760 έντυπα· άπό 
έτους δέ είς έτος παρατηρεΐται έν όλη τή περιόδω σταθερά 
ή άνάπτυξις τοΰ άριθμοϋ τών έν λόγω ταχυδρομικών δια

βιβάσεων.
ΊΙ πρόσοδος τήν οποίαν ό δημόσιος θησαυρός ήντλησεν 

έζ τής ταχυδρομικής ταύτης κινήσεως, συνεποσώθη είς 
5 813 316 δρ. έξ ών διά τήν πρώτην πενταετίαν 2 765 
483 δρ. καί διά τήν δευτέραν 3 047 633 δρ. Ή άνάπτυξις 
αύτη δεΐται ιδιαιτέρας έρεύνης, διότι άπό 439 611 δρ. 

ζατά τό 1863, άνέβη είς 496 241 δρ. τώ 1864, είς 612 
192 τώ 1865, ζαί είς 612 916 τώ 1866, ινα καταβή είς 
604 461 τώ 1867, είς 600 372 τώ 1868 είς 596 323 τώ 
1869 ζαί είς 582 319 τω 1870, όπως πάλιν άναβή τώ 
1871 είς 641 400 ζαί τώ 1872 είς 647 217. Κατά τά 
δύο ούτω τελευταία έτη παρατηρεΐται ή μείζων έντασις είς 
τάς ταχυδρομικός εισπράξεις. ΙΙόθεν όμως προήλθεν ή 
ζατά τά έτη 1867, 1868 καί 1869 αντίστροφος τάσις είς 
έλάττωσίν τών ταχυδρομικών εισοδημάτων;— Ενώ άφ’ έ
νός ή διαβίβασις έπιστολών ζαί έντύπων διετέλει καθ’ όλα 
τά έτη είς συνεχή πρόοδον, άφ’ έτέρου παρενέβησαν τέσ- 
σαρες ταχυδρομιζαί μετά τής ’Ιταλίας, Γαλλίας, Αύστριας 
καί ’Αγγλίας συμβάσεις έλαττοΰσαι τά διεθνή τέλη. Έχρειά- 
σθη λοιπόν ή περαιτέρω άνάπτυξις τής έθνιζής δραστηριό
τητας, ΐνα ού μόνον άναπληοώση τό τριετές ταχυδρομικόν 
έλλειμα, άλλ’ έπιφέρη ζαί αύξησιν έπί τής μείζονος ζατά 
τό 1866 ταχυδρομικής εσοδείας τών δρ 612 926, ζατά δρ. 

34 291.
Τό φαινόμενον τοϋτο είναι γενικόν έν τή οικονομική τών 

εθνών ιστορία. “Οσω καταβιβάζον :αι τά τέλη, τόσω ή
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χρησι; της ταχυδρομική; ύπηρεσία; καθίσταται γενικό
τερα. "Αλλοτε έπρεπε νά εΐναι τι; πλούσιο;, ινα ενεργή 
άπροσζο'πτως ταχυδρομικά; άποστολάς έκτο; τη; πόλεω; 
του. Σήμερον δύναται ό πτωχότερο; άνθρωπο; νά κίνηση 
τήν δλην ταχυδρομικήν μηχανήν άπό άκρου εί; άκρον τή; 
επικράτεια;, πληρόνων μόνον 20 λεπτά ! Καί έν τούτοι; 
καί τό ποσόν τοΰτο δύναται έτι μάλλον νά μετρίασΟη. Τοι- 
ουτοτρόπω; έν Αγγλία κυκλοφοροΰσιν αί κοινά! έπιστολαί 
άντί μια; πένα;, δέκα περίπου λεπτών, ού μόνον χωρί; νά 
καταπέσωσιν αί ταχυδρομικά*  είσπράξει;, άλλ’ άπ’ έναν
τίας ινα άποοειχθή, ότι ή μεταρρύθμισες αύτη τοΰ ταχυδρο
μικού τέλου; ύπήρξε κυριωτάτη αιτία εί; τήν μείζονα αφθο
νίαν τή; ταχυδρομική; έσοδείας. Πόση δέ έν γένει άναπτέ- 
ρωσι; τή; εθνική; οικονομία; έζ τή; προχείρου πάντοτε 
μεταφορά; τών στοχασμών !

Τοιαΰτα εΐναι τά αποτελέσματα, όταν καλώνται εί; τήν 
άπόλαυσιν τών κοινωνικών αγαθών οί μεγάλοι πληθυσμοί. 
Έάν έπιτήδειοι κερδοσκόποι εύρίσκωσι τό συμφέρον των έν 
τή ύπηρεσία τών ισχυρών τή; γής, ενυπάρχει έντό; τών 
λαών, έντό; τοΰ αριθμού τών πολλών, τοιαύτη δύναμι;, 
οί'αν βλέπομεν καί εί; τά; σταγόνα; τή; βροχή;, αΐτινε; 

σχηματίζουσι τού; ποταμού; καί τού; μεγάλου; τών ύδά
των όγκου;.

ΚΟ1ΝΟΒΟΥΑΕΪΤΙΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ-

Μεταξύ τών ώραιοτέρων εργασιών τής ψυχής ή έμφυτο; τάσι; 
πρός άνεύρεσιν τής άληθεΐας άποτελεΐ τόν πολύ τιμιότερου σύνδεσμον 
μεταξύ θείων καί ανθρωπίνων. 'Όταν ό Θεό; γνωρίζη, ό λογικό; 
άνθρωπο; ερευνά, εί; μόνου; δέ τού; τυφλού; επιτρέπεται νά μή 
βλεπωσι. — Θέλετε νά διακρίνητε τόν βαθμόν τής άναπτύξεως ένός 
ατόμου ή πολλών όμοΰ ; "Εχετε πρόχειρον τό μέτρον είναι ό έρω; 
τής άληθείας. Δι’ αύτοΰ δυνάμεθα νά κατατάξωμεν καί τά άτομα 
καί τούς λαούς είς δύο μεγάλα; κατηγορίας*  διότι είναι οί μέν φι- 
λαληθέστεροι, οί δέ ήττον φιλαλήθεις. 'Γπό τήν έποψιν τών λαών 

μόνα τά ελεύθερα πολιτεύματα έχουσι τό προτέρημα τής καλλιέρ
γειας τοϋ δένδρου τής άληθείας. Ένώ οί δεσποτικοϊ λαοί άποβλέ- 
πουσιν εί; τόν μονάρχην ιός καθολικόν οδηγό/ τή; διανοία; αύτών, 
τό ’Αγγλικόν έθνο; δεικνύει όποιαν δύναμιν άληθείας κέκτηται τό 
κοινοβούλιο·/ αύτοΰ έν τώ μηχανισμό τών επισήμων άνακρίσεών του. 
Τό μέγεθο; τής πολιτειακή; ταύτης έργασίας μαρτυρεί ή δημοσίευσες 
τών άπό τοΰ 1715—1847 γενομένων κοινοβουλευτικών έν’Αγγλία 
άνακρίσεών, διότι άπετέλεσεν 845 ογκώδεις είς 4’ τόμους. Ιίόσον 
έκτοτε ηύξησεν ό άριθμός ούτος !

Μόλις ζήτημά τι έκ τών σπουδαίων αύτοΰ πρακτικών συνεπειών 
κινήσει τήν προσοχήν τοΰ κοινοΰ καϊ εύθύς ή άντιπροσωπεία τοΰ 
έθνους επιλαμβάνεται τή; ύποθέσεως, διατυπόνει τό θέμα καϊ διο
ρίζει έπιτροπήν πρός έρευναν. Ό άριθμός τών μελών τής έπιτροπής 
έξαρτάται έκ τών περιστάσεων. 'Όταν κατά τό 1810 έπρόκειτο 
νά έξακριβωθή, ή νομισματική τής ’Αγγλίας κατάστασις, διωρίσθη- 
σαν 21 πρόσωπα' όταν κατά τό 1866 τό ζήτημα τών γαιανθρά
κων συνεκίνησε τήν χώραν, διωρίσθησαν 15. Καταβάλλεται δε 
ιδιαιτέρα πάντοτε φροντίς, ϊνα έν ταΐς έπιτροπαΐς ταύταις άντιπρο- 
σωπεύωνται αί διάφοροι ύπό συζήτησιν ίδέαι, όπως όταν άρχίσγ, η 
δημοσία άνάκρισις, τά εξεταζόμενα πρόσωπα εύρεθώσιν απέναντι 
όλων τών δυνατών αποριών. Τότε, επειδή έκαστον μέλος τής έπι
τροπής έχει τό δικαίωμα νά άποτείνη ερωτήσεις, ιδιότυπος τις άνοί- 
γεται διαλεκτικός μεταξύ εξεταζόμενων καί έξεταζόντων άγων, τοΰ 
όποιου τό τελικόν άποτέλεσμα συνίσταται είς τήν ύπό πάσαν έπο- 
ύιν έξάντλησιν τού ζητήματος.

Πρέπει νά ίδη τις τά πρακτικά τοιούτων ανακρίσεων, ίνα θαυ- 
μάση τήν έντέλειαν, τήν υπομονήν καί τήν σταθερότητα είς άνακά- 
λυύιν τής αλήθειας. Ούτω κατά τήν έν έτει 1841 κοινοβουλευ
τικήν έπί τοΰ τόκου άνάκρισιν έσαφηνίσθησαν πλείονα τών 470 ζη
τημάτων, αί δέ έπί τοΰ χάρτου τή; ’Αγγλικής Τραπέζης έν έτει 
1832 καταθέσεις τών Palmer, Loyd, Tooke άντιστοιχοΰσι πρός 
τάς ερωτήσεις προσώπων οίοι οί Althorp, Bussell, Peel. Έν γένει 
άπαιτεϊται ιδιαιτέρα ν.έν κοινωνική άνάπτυζις, διακεκριμμένη δέ ίκα- 
νότης καί διά τού; έρωτώντα; καί διά τού; άποκρινομένους, όπως 
κατορθωθή ό έξοχο; τών κοινοβουλευτικών ά·ακρ·.σεων σκοπός

Βεβαίως προϋποτίθενται πάντοτε πολλοί κοινωνικοί όροι. Τήν βά- 
σιν όμως όλων άποτελεΐ ή έλευθερία. Μόνον ύπό τό θειον αύτής
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φώς δύναται νά άναγνώση τις τήν βίβλον τής αλήθειας. Διά τοΰτο 
ό'σω προάγεται ή έλευθερία είς τά έθνη, τόσω καί η άνακριτική 
εξουσία τών άντι-ροσώπων αύτών είσάγεται είς τά ήδη. Δυνάμεθα 
νά κρίνωμεν περί τών άποτελεσμάτων έκ τών έν ’Αγγλία, κλασσική 
τών κοινοβουλευτικών ανακρίσεων γή. Ζητήματα, έν άλλαις χώραις 
συνταράσσοντα ολόκληρον τήν εθνικήν αρμονίαν, μελετώνται έκεΐ 
καί λύονται άκινδύνως άμα καί προοδευτικώς, διότι κατωρθώθη διά 
μέσου τών κοινοβουλευτικών ερευνών κοινή τις έν τώ τόπω συνενόη- 
σις έπί τών έμπνεουσών αύτά θψζ.Ιιωδ&Γ ίδιώτ.

X ΡΟΝΙΚ Α

λί έν τή Βουλή άπό δύο ήδη εβδομάδων συζητήσεις μαρτυροΰσιν, 
ότι τό έλεύδερον πολίτευμα άρχισε νά ώριμάζη έν ταΐς ύυχαΐς ήμών. 
Είναι βεβαίως κρισιμωτάτη περίοδος έκείνη, καθ’ ήν οί πολιτικοί 
άνδρες τόπου τίνος συνασπίζονται ούχί tr σννομωσίαις άλλά διά 
τοΰ βήματος καί τής ψήφου, όπως σταματήσωσι τόν χείμαρρον τής 
προσωπικής κυβερνήσεως. Τά συντάγματα τών εθνών δημιουργοΰνται 
μέν υπό τών Συνελεύσεων, έμπεδοΰνται δέ ύπό τών Βουλών.

— Ύπό ακριβώς οικονομικήν έποψιν δέν γνωρίζω πρακτικωτέραν 
πρός τόν σκοπόν πρότασιν τής έν τώ ύποβληθέντι νομοσχέδιο» περί 
ποινικής κκταδιώξεως τών ένεργούντων ή διατασσόντων εισπράξεις 
δημοσίων έσόδων ή πληρωμής δημοσίων εξόδων, αναγόμενων εις έτος 
τοΰ οποίου δεν έψηφίσδη ό προϋπολογισμός. Χωλαίνει δέ ή πρότα- 
σις μόνον διά τήν περίπτωσιν τίς διαλύσεως τής Βουλής. "Οταν 
άρκεΐ νά ύποβάλλη Κυβέρνησις τις τόν προϋπολογισμόν καί έπειτα 
νά διαλύη, όλη ή λειτουργία τοΰ νόμου έκμηδενίζεται. Διά τοΰτο 
απαιτείται μάλλον νά προσδιορισθή ή έπιψήφησις τοΰ προϋπολογι
σμού έντός τοϋ προηγουμένου αί·στη/>ώς έτους καί είς τοιοϋτον τρό
πον (άπό τοΰ πρώτου π. χ. μηνάς) ώστε έν περιπτώσει tita.lvrixifc 
πο.Ιιτικης, έκ τοΰ συνδυασμού τών άρθρων 37 καί 54 τοΰ Συν
τάγματος νά ύπολείπηται πάντοτε χρονικόν διάστημα διά τόσας 
τής Βουλής αρνήσεις καί διαλύσεις, ότας τό έτος χωρεΐ.—'Όταν όμως 
πρόκειται νά φορολογηυή ό λαός, πρέπει άοεύκτως νά έπέλθη συμ
βιβασμός διά τής έπί τέλους ύποχωρήσεως είς τήν γνώμην τών 
έκλεκτών του.

Έν Άδάναις, 2 Μαρτίου 1874.


