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ΝΑΤΊΊΚΗ ΕΛΛΑΣ ΤΟΐ 1874.

Κατά τάς τελευταίας τοΰ έν Αονδίνω ’Εμπορικού Γρα
φείου (Ρδητό of Trade) έρευνας σύμπασα ή έμποριχή ναυ
τιλία τής Εύρώπης, έχτός τής ΙΙορτογαλλίας, ’Ισπανίας 
χαΐ 'Ρωσσίας, άνεβιβάζετο χατά τό 1874 είς 14197341 
τόνους, έχ τών όποιων είς μέν τήν Αγγλίαν άνήχουσιν 
7744237, ήτοι πλέον τοΰ ήμίσεως, είς δέ τήν Νορβηγί
αν 1245223, εις δέ τήν Γερμανίαν 1058263, εις δέ τήν 
Γαλλίαν 1037273. "Οσον άφορα τήν Ελλάδα, χατά τάς 
είδιχωτέρας του 'Υπουργείου τών Οικονομικών περί τοΰ 
έτους 1874 δημοσιεύσεις, τό εμπορικόν ναυτικόν αύτής 
άπετελεΐτο έκ 250077 τόνων.

Ύπό τήν έποψιν τής πρός περαιτέρω άνάπτυξιν ναυ
τικής κατά τόπους εύρωστίας, ένω ή είς τό προΰπάρχον 
’Αγγλικόν ναυτικόν ένιαύσιος κατά τό 1874 προσθήκη 
ανέρχεται είς 502428 τόνους (284444 ίστιοφόρος ναυτι
λία χαί 248285 ατμοκίνητος), έν Έλλάδι άπό 239947 
τόνων τω 1872 κατέπεσε τό έμπορικόν ναυτικόν αυτής 
είς 239135 τω 1873, ινα άναβή, ώς ειδομεν, είς 250077 
τώ 1874. Ή κατά τό 1873 έλάττωσις κατά 812 τόνους 
καί κατά τό 1874 αύξησις κατά 10942 (9266 ίστιοφό
ρος ναυτιλία χαί 1676 ατμοκίνητος) είναι ούσιωδώς έν- 
δεικτικαί. Συγκρινάμενοι οί άντίστοιχοι αριθμοί μεταξύ 
Ελλάδος χαί Αγγλίας παριστώσι τήν έπομένην ναυτι-
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ζής άναπτύξεως κλίμακα έν έτει 1874· ’Αγγλία |: 7 
Ελλάς j : 11. Τά πορίσματα τής μεταξύ 'Ελλάδος καί 
Γαλλίας συγκρίσεως, όσον άφορα τήν αύξησιν τοϋ 1874, 
εΐναι μάλλον επιεική, διότι αναβιβαζόμενης τής Γαλλικής 
αύξήσεως είς τόνους 59814, ή αναλογία ταύτης πρός 
την προεκτεθεΐσαν Ελληνικήν έπί τής όλης ποσότητος 
τών εκατέρωθεν άπογραφέντων πλοίων τοϋ 1874 έχει ώς 
εξής· Γαλλία | : 9, Ελλάς : 11.

Αί μέχρι τοΰδε συγκρίσεις έχουσι βεβαίως τό ένδεικτί- 
κόν αυτών μέρος. Καί δμως ό σκοπός τής προκειμένης 
μελέτης περιστρέφεται μάλλον πρός τήν ιδιαιτέραν τής 
εμπορικής ήμών ναυτιλίας έν έτει 1874 κατάστασιν. Με
τά τήν γενομένην συλλήβδην τών τόνων έπιΟεώρησιν, 
έπί τών όλων ναυτικών κέντρων τής Ελληνικής επικρά
τειας 13 λιμένες διατελοΰσιν περί τήν χωρητικότητα τών 
πλοίων αύτών εις έλάττωσιν καί 19 είς αύξησιν, καθόσον 
άπό τοϋ 1872 μεταβαίνομεν είς τό 1874. Τοιουτοτρόπως 
ή "Υδρα κατέπεσεν άπό 12800 είς 11021 τόνους, ή Σύ
ρος άπό 84786 είς 77993, τό Μεσολόγγιον άπό 1427 
είς 1339, ή Σκιάθος άπό 4001 είς 3844, ό Πόρος άπό 
3187 είς 2373, ή Άνδρος άπό 7950 είς G130, τό Γα- 
λαξείδιον άπό 32230 είς 30589, ή Νέα Μιζέ/.η άπό 3353 
είς 1989, αί Καλάμαι άπό 1340 είς 1150, ή Αευκάς άπό 
1182 είς 1172, οί Παξοί άπό 349 είς 314, τά Κύθηρα 
άπό 803 είς G43, τά Νέα Ψαρά άπό 40G είς 320. — Είς 
αύξησιν (ύπεράνω τών 1000 τόνων) διατελοΰσιν ή Κέρ
κυρα προβιβασθεΐσα άπό 6281 είς 7024, ό Πειραιεύς άπό 
10334 είς 14208, αί Σπέτσαι άπό 11801 είς 15874, ή 
Μύκωνος άπό 4192 είς 5375, ή Κεφαλληνία άπό 14524 
είς 17380, ή Ζάκυνθος άπό G916 είς 14681, ή ’Ιθάκη 
άπό 359G είς 4771. Οί λοιποί τοϋ κράτους λιμένες μι- 
κροτέραν δεικνύουσιν εις τόνους άνάπτυξιν.

Τά κατά τούς αριθμούς τών πλοίων έχουσιν ώς έξής· 
άπό 4767 τώ 1872, άνέβη ούτος είς 5001 τώ 1873 καί 

είς 5202 τώ 1874. ’Εν διαστήματι λοιπόν τριών έτών 
προσετέΟησαν 435 σκάφη είς τήν 'Ελληνικήν ναυτιλίαν. 
Ύπό τήν έποψιν τής χωρητικότητος ιδού πώς διανέμε
ται τό δλον τών ήμετέρων πλοίων· μέχρι μέν τών 60 
τόνων (ά τάξις) ύπήρχον 3659 πλοία (τόν. 39563) τώ 
1872, 3908 (τόν. 41076) τω 1873, καί 4077 (τόν. 
42877) τώ 1874· άνω δέ τών 60 τόνων (β' τάξις) ύπήρ
χον 1093 (τόν. 194391) τώ 1872, 1077 (τόν. 192011) 
τώ 1873 καί 1085 (τόν. 199367) τώ 1874. Ένώ λοι
πόν τά πλοία τής μικράς χωρητικότητος αύξάνουσι, τά 
τής μεγάλης χωρητικότητος τείνουσι μάλλον είς έλάτ- 
τωσιν. Σημεΐον ότι τό εύρύ τών θαλασσών έμπόριον εί- 
σήλθε διά τήν Ελλάδα είς περίοδον στασιμότητος.

"Οσον άφορα τήν μεταξύ τών διαφόρων λιμένων τής 
Ελλάδος έκτύλιξιν τοϋ άνά χείρας καθολικού περί τά 
πλοία φαινομένου, άπό τοϋ έτους 1872 εις τό 1874, είς 
έλάττωσιν μέν διατελοΰσιν ή Σύρος,τής όποιας τό ναυτι
κό κατέπεσεν άπό 713 είς 613 πλοία, ή Άνδρος άπό 
119 είς 113, ή Μήλος άπό 76 εις 74, ή Νέα Μιζέλη 
άπό 63 εις 62, οί Παξοί άπό 71 είς 64. Μείζονα δέ με
ταξύ τών λοιπών αύξησιν μαρτυροϋσιν ή Κέρκυρα,τής ό
ποιας τά πλοία άπό 302 άνέβησαν εις 3G0, ό Πειραιεύς 
άπό 265 είς 355, αί Σπέτσαι άπό 283 είς 357, ό Πό
ρος άπό 159 είς 185, ή Χαλκίς άπό 213 είς 248, αί Πά
τραι άπό 159 είς 178, ή Ζάκυνθος άπό 154 είς 202, τό 
χέλιον άπό 203 εις 242.

Ή έποψις τών πληρωμάτων συνδέεται πρός τόν φυλε
τικόν χαρακτήρα τής ήμετέρας χώρας καί τήν γεωγρα
φικήν διαρρύθμισιν αύτής. Έν γένει ό ναυτικός τής Ελ
λάδος πληθυσμός τείνει είς άνάπτυξιν, διότι άπό 24676 
έργατών τής θαλάσσης έν έτει 1872, άνέβη ό άριθμός 
αύτών είς 25197 τώ 1873 καί είς 25838 τω 1874. Αύ- 
ξησις σταθερά άπό τοϋ πρώτου είς τό τρίτον έτος κατά 
1162 άτομα. Έπικύρωσις τοΰ καθολικού νόμου, καθ’ δν
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ή μικρά βιομηχανία, έπομένως καί ή μικρά τών άζτών 
ναυτική, συντηρεί πλείονας έργατιζάς χεΐρας. ’Ιδού πώς 
τό φαινόμενον τοϋτο έκτυλίσσεται κατά τά διάφορα κέν
τρα τοϋ ήμετέρου ναυτιζοϋ άπό τοϋ 1872 εις τό 1874. 
Εϊς έλάττωσιν πληρωμάτων διατελοϋσιν ή "Υδρα, ήτις 
άπό 2306 άνδρών κατέπεσεν είς 2126, ή Σύρος άπό 
6003 εις 5473, ή Άνδρος άπό 644 είς 614, τό Γαλα- 
ξείδιον άπό 1872 είς 1828, ή Νέα Μιζέλη άπό 284 είς 
231, τά Κύθηρα άπό 280 είς 169. Απ’ έναντίας είς άνά- 
πτυξιν πληρωμάτων (άνω τών 100 άτόμων) διατελοϋσιν ή 
Κέρκυρα, τής όποιας οί ναυτιλλόμενοι άπό 850 άνέβησαν 
είς 957, ό ΙΊειραιεύς άπό 1113 είς 1534, αί Σπέτσαι 
άπό 1615 εις 1993, ή Κεφαλληνία άπό 1160 είς 1404, 
ή Ζάκυνθος άπό 616 εις 834. Οί λοιποί λιμένες παρι- 
στώσιν ελασσόνα εύρωστίαν.

Έάν άπό τής άπογραφιζής ταύτης τοϋ ήμετέρου έμπο- 
ριζοϋ ναυτικού άναλύσεως μεταβώμεν είς τήν ζίνησιν αύ
τοϋ, άρκεΐ νά περιλάβωμεν καί τόν συναγωνισμόν του 
πρός τά αλλοεθνή πλοία, ίνα δώσωμεν πλήρη, κατά τό 
μάλλον ή ήττον, τήν εικόνα της ναυτικής ήμών βιομη
χανίας κατά τό έτος 1874. Έν πρώτοις οί πρός τούς 
Ελληνικούς λιμένας κατάπλοι καί οί έξ αύτών άπόπλοι, 
υπολογιζόμενοι όμοϋ κατά τό 1872 είς 85747 (τόνων 
3503596),άνέβησαν τφ 1873 είς 96090 (τόν. 4004325), 
καί τώ 1874 είς 121009 (τόν. 4495406). Ό τοϋ πρώ
του έτους είς τό δεύτερον κατά 10 χιλ. καί άπό τοϋ 
δευτέρου είς τό τρίτον κατά 25 χιλ. προβιβασμός τής 
καθ’ ήμάς ναυτικής κινήσεως έχει τι βεβαίως άξιοσημείω 
τον, χωρίς νά λησμονηθή έν τούτοις ή ζανονιζωτέρα αύ- 
ξησις τών ενδιαφερόντων τήν κίνησιν ταύτην τόνων, ύπο- 
λογιζομένη, άπό έτους είς έτος, είς περίπου έκατομ- 
μύριο ι.

Τό μέρος τής 'Ελληνικής ναυτιλίας είς τήν περί ής ό
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λόγος κίνησιν τών ήμετέρων λιμένων κατέχει, ώς είκός, 
τήν σημαντιζωτάτην Οέσιν. Τοιουτοτρόπως έπί τοϋ ολι
κού άριθμοϋ τών 85747 έν έτει 1872 κατάπλων καί άπό- 
πλων ή 'Ελληνική ναυτιλία ύπολογίζει 82217, έπί τών 
96090 τοΰ 1873 ύπολογίζει 92761, καί έπί τών 121009 
τοϋ 1874 ύπολογίζει 116629. Έκ δέ τής έπόψεως τών 
τόνων έπί τών 3503596 τοϋ 1872 ύπολογίζει ή Ελληνι
κή ναυτιλία 2445055, έπί τών 4004325 τοΰ 1873 ύπο- 
λογίζει 2856226 καί έπί τοϋ 4495406 τοϋ 1874 ύπολο- 
γίζει 3166256. Καί έκ τής συγκρίσεως όθεν ταύτης προ
κύπτει ή καί πρότερον παρατηρηθεϊσα τής ήμετέρας ναυ
τικής βιομηχανίας περί τό μικρόν έμπόριον ιδιαιτέρα τρο
πή, έφ’ όσον αυτή πολλαπλασιάζει πολύ πλειότερον τάς 
κινήσεις τών σκαφών ή τήν ποσότητα τών κινουμένων 

τόνων.
"Οσον άφορα τήν καθ’ ήμάς κίνησιν τών ξένων πλοίων, 

είς άπόπλους καί κατάπλους όμοϋ, τήν πρώτην Οέσιν κα
τέχει κατά μέν τά έτη 1872 ή Αυστρία, κατά δέ τό 1874 
ή Τουρκία. Έξ όλων τών έπικρατειών ό επόμενος πίναξ 
περιλαμβάνει μόνον τέσσαρας. Αί λοιπαί περιορίζονται 

εις έλαχίστους άριθμούς κινήσεως πλοίων.

Σζμαϊ'/ι 1872 1873 1874 Τόνοι όμού

Αυστριακή 1252 1255 1347 21Ο4Ι83
Τουρκική 872 899 1636 82020
’Ιταλική 776 687 827 193891
’Αγγλική 284 677 434 777073

Ή τελευταία τοϋ ανωτέρω πίνακος στήλη, μαρτυρούσα 
τούς άπόπλους καί κατάπλους όμοϋ, καθ’ όλην τήν τριε
τίαν 18 72—74, ελέγχει τήν πραγματικήν σημασίαν τών 
είς πλοία κινήσεων ύπό τήν έποψιν τοΰ μεγάλου έμπορί
ου. Ή πρός ήμάς ναυτική άνάπτυξις τής έπί τού ’Λδρίου 
όσημέραι προαγβμένης ναυτικής δυνάχεω; μαρτυρείτε', 
άπό ίκανώς έ^ιολητίκών αριθμών.
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Έν γένει ζατά τάς προεχτεθείσας έρεύνας δέν έγένετο 

διάζρισις μεταξύ ιστιοφόρου ζαΐ άτμοκινήτου ζινήσεως, 
Δυνάμεθα νά κατατάξωμεν τήν τελευταίαν είς ιθαγενή 
χαί αλλοεθνή. Ή μεν πρώτη άπό 2078 κατάπλων ζαϊ 
άπόπλων όμού (τόν. 905495) τω 1872, άνέβη είς 2531 
(τόν. 1237686) τώ 1873 καί 2455 (τόν. 1237742), τω 
4874.Κατά τά δύο τελευταία έτη παρατηρεΐται έπαισθητή 
στάσιμό της,πρός τήν όποιαν βεβαίως συνδέεται ή οικονομι
κή κατάστασις τής έν Σύρω Ελληνικής Άτμοπλοίας, 
ήτις, ώς γνωςόν, περιέχει τό κύριον τής είς ιθαγενή άτμό- 
πλοια ύπό έξέτασιν κινήσεως. 'Π δέ έτερα, ή είς ξένα 
ατμόπλοια κίνησις τών ήμετέρων λιμένων, άπό 1442 κα
τάπλων καί άπόπλων όμοΰ (τόν. 948565) τω 1872, ά
νέβη είς 1479 (τόν. 1051834) τώ 1873, καί 1637 (τόν. 
4 191035) τώ 1874. Ό άπό έτους είς έτος προβιβασμός 
τής αλλοεθνούς άτμοπλοίας έχει τι κανονιζώς σταθερόν, 
και είναι καθολικόν πόρισμα τής όσημέραι έπιτεινομένης 
μεταβολής τής ναυτιλίας άπό ίςτοφόρου εις άτμοκίνητον.

OU ΟλΟ3Ι?ΚΠ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ-

'Εζάστη έπ'ΐσνήμη έχει τό θεωρητικόν καί πρακτικόν 
αύτής μέρος. Κ.εβ-Ν'ίως δέν απαιτείται όλος ό κόσμος νά 
ήναι θεωρητικός τής Πολιτικής Οικονομίας θιασώτης. 
Έν τούτοις δέν ύπάρχ'ει κλάδος βιομηχανικός, είς τόν ό
ποιον τά πρακτικά τής επιστήμης ταύτης πορίσματα νά 
μή ήναι λίαν έπωσελή. Ό' Κ. Emniiaghaus ύποθέτει νέον 
άνθρωπον διανύσαντα τάς σπ^υδάς αύτού έν τοΐς ζατω- 
τέροις είδικοΐς σχολείοις, έτι δε εν αύταΐς ταΐς άνω- 
τάταις τεχνι.ιαΐς σχολαΐς. Ό νέο·," ο?τος δέν στερείται 

τών αναγκαίων κεφαλαίων, σκοπών δέ νά άφοσιωθή είς 
τήν βαφικήν, έμ.ελέτησε τήν χημείαν Λ™ τούς ζαλλιτέ 
ρους διδασκάλους, ακολούθως δέ εϊργάσθ.β ώς Απλούς έ->· 
γάτης, ώς επιστάτης καί ώς διευθυντής είς πολλά βαφικά
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καταστήματα. Δέν ύπάρχει μέθοδος έν τή βαφική βιομη
χανία, λαβούσα άνάπτυξιν τινα, τήν όποιαν δέν παρηκο- 
λούθησεν ό νέος ούτος. Έν ένί λόγφ, ύπό τεχνολογικήν 
έποψιν, εΐναι έντελώς έτοιμος όπως ίδρυση έργοστάσιον. 
Καί όμως ή επιτυχία τής έπιχειρήσεώς του κρέμαται ού
σιωδώς έκ τοΰ οικονομικού οργανισμού τών πανταχόθεν 

άποταμιευθεισών βιομηχανικών πληροφοριών.
Έάν έρωτήσητε τήν πείραν τών οικονομολόγων καί τών 

ανεπτυγμένων επιχειρηματικών, εις τήν μόρφωσίν τοΰ νέ
ου ύπολείπεται όλόκληρος τάξις γνώσεων ικανών νά ό- 
δηγήσωσιν αύτόν περί τήν έζλογήν τής τοποθεσίας, περί 
τήν έκτίμησιν τής καταστάσεως τής άγοράς, περί τόν 
προσδιορισμόν τών σχέσεων αύτοϋ μετά τών έργατών, 
περί τούς διαφόρους έν γένει όρους τής βιομηχανικής καί 
εμπορικής δραστηριότατος. Κίνησις κεφαλαίων, κίνησις 

προϊόντων, συνδυασμός τών οργάνων τής παραγωγής 
πρός τάς μεταβαλλομένας άνάγκας τών καταναλωτών, 
ιδού κύκλος πλήρης περιπετειών διά τόν νέον επιχειρημα
τίαν. Πού θέλει Αντλήσει ό ήμέτερος νέος όλας έκείνας 
τάς γνώσεις, αΐτινες ύπόσχονται τήν οριστικήν νίκην είς 
τό πλήρες σκοπέλων στάδιον αύτού; "Οσω προάγεται ή 
βιομηχανική κοινωνία, τόσω τό στάδιον τοΰτο δεΐται μεί- 

ζονος ίζανότητος. Καθόσον μεταβαίνομεν άπό τής στασι
μότητος είς τήν πρόοδον, ζατά τοσοΰτον ή ενέργεια μετά 
τών περιπετειών αύτής πολλαπλασιάζεται. Ό Ασιανός, 
λόγου χάριν, έμπορος περιμένει τούς άγοραστάς ζαθήμε- 
μενος έπί ποδών έσταυρωμένων. Ό ’Αμερικανός όμως τών 
Ηνωμένων Πολιτειών έπιχειρηματίας άναγκάζεται νά δια- 
σζελίζη τάς άποστάσεις ούχί βαδίζων ταχέως, άλλ’ οίονεί 
δρομαίως τρέχων έν τω σταδίω τής ζωής. Πόση πείρα 
καί πόσαι γνώσεις άπαιτοΰνται έν τώ μεταξύ καί έν πόσω 
μιζροτάτω διαστήματι, ινα μή συντριβή τις καταπατού- 

μενος ύπό τών όπισθεν έρχομένων !
Έξ άπαντος ή πρακτική τών έπαγγελμάτων δίδασκα-
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λία πρέπει νά έννοήση την διαφοράν ταύτην τών χρόνων 
και των τόπων. Υπολαμβάνω την συγζρότησιν τών κατά 
μέρος έν έκάστη τέχνη πληροφοριών όσον ενδέχεται πλή
ρη. Πάντοτε είς τό τέλος αύτής απαιτείται γενική άνα- 
Οεώρησις τής άποκτηΟείσης πνευματικής ιδιοκτησίας και 
οργανισμός αύτής ζατά σκοπόν. Τό μάθημα τοΰτο πρέ
πει νά ήναι τό έγζόλπιον τοΰ πεπολιτισμένου βιομηχά- 
νου. Όλα τά έξαγόμενα τής καθόλου οικονομικής ζωής 
τών έθνών άποτελοΰσιν ιδιαίτερον κεφάλαιον τοΰ μαθή
ματος τούτου. Διαίρεσις ζαΐ έ/ωσις τών έργων, σχέσεις 
μεταξύ παραγωγών καί καταναλωτών, έμπορική έν τώ 
μέσω αύτών λειτουργία, ύπηρεσίαι τών διαφόρων συναλ
λακτικών οργάνων, σχέσεις τής πολιτείας πρός τούς 
μάλλον ένδιαφέροντας κλάδους τής βιομηχανίας εΐναι τό- 
σαι επόψεις τοΰ πραζτιζωτάτου τούτου μαθήματος.

‘Υποθέτω τήν μεγάλην ποσότητα τών οικονομικών ιδε
ών, τάς οποίας τό σύστημα τοΰτο τής βιομηχανικής δι
δασκαλίας ήθελε βαθμηδόν εισαγάγει έν τή κοινωνία. Πό- 
σαι πεπλανημέναι δοξασία·, περί τής διανομής καί τής κα
ταναλώσεως του πλούτου τών έθνών ήθελον βαθμηδόν 
είσαχθή υπό τήν ακτίνα τοΰ αληθούς τής έπιστήμης φω
τός. Καί πώς! Ή Πολιτική λοιπόν Οικονομία εΐναι ή βά- 
σις τής κατ’ έξοχήν κοινωνικής έκπαιδεύσεως ;

Ό I. Β. Say έλεγεν «είμαι πεπεισμένος, ότι ή Πολιτική 
Οικονομία Οά καταστή μετ’ όλίγον άναγκαϊον συμπλήρω
μα πάσης ελευθερίου ανατροφής». Παρήλθεν έκτοτε ήμι- 
συ περίπου αίώνος. Δύναται τις νά πρόσθεση νΰν, οτι αί 
πρακτιζαΐ άναζαλύψεις τής Πολιτικής Οικονομίας εΐναι 
απαραίτητον έφόδιον πάσης έν τή βιωτική προαγωγής.

ΚΩΑΤΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΓΑΜΟΝ.

Ότι ό γάμος άνήκει μάλλον είς τό φυσικόν ή τδ θετι
κόν δίκαιον, άποδεικνύει ή ιστορία τής συστάσεώς τών 
κοινωνιών. Πριν ή αί κοινωνίαι παραγάγωσι νομοθέτας 
διά τήν τοΰ θετικού δικαίου διαρρύθμισιν, έδέησε νά σχη- 
ματισθώσι πρώτον αύται ύπό οικογενειών, τάς όποιας ή 
γαμική τών γενών ένωσις άπετέλεσε. Κατόπιν, ώς έν 
τοΐς πλείστοις θέμασι τής βιωτικής, ούτω καί τά περί τό 
προζείμενον έφιλοτεχνήθησαν έν τή νομοθεσία τών άν
θρώπων, παραλαβόντων τήν βάσιν έκ τής νομοθεσίας τοΰ 

Θεοΰ.
Έν τή πρώτη, τή φυσιζωτέρα, ούτως είπειν, περιόδω, 

κανών εΐναι ή περί τήν σύναψίν τών γάμων ελευθερία. 
Καθόσον προβαίνει ή κοινωνία, ζατά τοσοΰτον άναπτύσ- 
σονται διάφοροι περιορισμοί. Έζ πρώτης δψεως νομίζει 
τις, ότι σκοπός τών τελευταίων εΐναι ή άντίδρασις ζατά 
τής υπερβολικής έξογκώσεω; τοΰ άνθρωπίνου πληθυσμού. 
Έάν άνευ τών γαμιζών περιορισμών ένεργώνται πλείονες 
ενώσεις τών γενών, ιδού ότι τό δένδρον τοΰ πληθυσμού 
έχει πλείονας κλάδους πρός γονιμοποίησιν. Έάν δμως 
διά τών γαμιζών περιορισμών καθαρίζηται μάλλον τό 
δένδρον τού πληθυσμού άπό τών ξηρών κλαδιών, δέν ύ- 
πάρχει, αμφιβολία δτι καθίσταται τούτο εύρωστότερον.

Ύπό τοιαύτην λοιπόν έποψιν, γενικής έπί τού πληθυ
σμού πολιτικής, τά πρός γάμον κωλύματα πρέπει νά με- 
λετηθώσιν. Έν τή έρεύνη ταύτη κατά πρώτον μέν παρί- 
στανται τά φυσικά κωλύματα, άζολούθως δέ τά πολιτιζο- 
ηθιχά, τά διά τών ηθών, τής πολιτείας ζαΐ τής έζκλησι- 
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ας βαθμηδόν μορφωθέντα. ’Ιδού πώς έπί τοϋ άνά χεΐρας 
θέματος άνεπτύχθη ή καθ’ ήμάς Ισχύουσα νομοθεσία.

Φυσικά κωλύματα. — Ή άνιζανότης περί την 
ένωσιν τών γενών αποτελεί βεβαίως τήν σημαντικωτέραν 
περίπτωσιν γαμιζής άπαγορεύσεως. Θά ήτο τής έσχάτης 
πολιτικής άπρονοησίας ίδιον, έάν κατεδιζάζετο ή πιθανή 
γονιμότης τών γυναικών είς τήν βεβαίαν άγονίαν τών 
έχτετμημένων εύνούχων. ’Εντεύθεν ό νομοθέτης απαγο
ρεύει τον γάμον εις τους τελευταίους, καί επιτρέπει τήν 
διάζευξιν ζατά τοϋ άνδρός εκείνου, όστις,έπί τρία άπό τής 

τοϋ γάμου συνάφειας έτη, διατελεϊ άνίζανος περί τά γα- 
μικά καθήκοντα.

Οί πρός τά ά-ώτερα άκρα τής ζωής άωροι παΐδες καί 

παρηκμακότες γέροντες άνήκουσιν εις τήν αύτήν έννοιαν. 
Άλλ’ ένώ είς τούς άνήβους άπαγορεύεται ό γάμος άπό 
λελογισμένων τής φύσεως σκοπών περαιτέρω σωματικής 
άναπτύξεως τών άτόμων, ό νομοθέτης τοϋ Βυζαντίου 
Ιουστινιανός κατήργησε τήν άρχαίαν διάταξιν τοϋ ’Ιου
λίου Ποπαίου νόμου, ήτις άπέκλειε τούς εξηκονταετείς 

τοϋ βωμοϋ τοϋ Υμεναίου.
λ ι τ ι κ ο-η 0 ι κ ά κ ω λ ύ μ α τ α. — Έν τή κατη- 
ταύτη περιλαμβάνεται τό σύνολον τών λοιπών πρός 

• κωλυμάτων, διά τήν είδιζωτέραν τών όποιων με- 
δυνάμεθα νά άζολουθήσωμεν τήν έξής σειράν. 
Μονογαμία.—Πρέπει νά ΟεωρηΟή αύτη ώς ή 

τής κοινωνικής οικοδομής. Άρκεϊ νά συγκρίνωμεν 
τολυγάμους λαούς πρός τούς μονογάμους, ινα συλ- 

λάβωμεν γενικήν έννοιαν περί τής έκπολίτιστικής αποστο
λής τής μονογαμίας. Άνευ αυτής ή οικογένεια διατηρεί

ται μεταξύ άνδρωνίτου καί γυναικωνίτου τοιουτοτρόπως, 
ώστε δέν μένει τόπος διά τό άπώτερον μέλλον τών νέων 
αύτής βλαστών. Ύπό τοιοϋτον σύστημα αί κοινωνίαι διαι

ρούνται είς καταγώγια κτηνωδών άπολαύσεων, τάς οποί
ας ή βία εξασφαλίζει καί ή πρόωρος παρακμή τιμωρεί- 

εκ ·

Π ο λ ι 
γορία 
γάμον 
λέτην

Α'. 
στέγη 
τούς τ.

Πόσον διαφέρει τό μονογαμικόν σύστημα! Έν αύτώ ή 
οικογένεια καθαγιάζεται- καθίσταται συγχρόνως καί έστία 
ηθικής τελειώσεως καί πνευματικής άναπτύξεως πυρρήν, 
φυτώριον δέ καθόλου έν τώ όποίω όργανίζεται ήμέλλουσα 
τοϋ έθνους ζωή.Έν αύτή τά άτομα είναι ούχί τυχαίοι τοϋ 
κόσμου τούτου διαβάται, άλλ’ άναγκαΐα στοιχεία τής 
συγκροτήσεως τής εθνικής ιστορίας, τήν οποίαν άποτελει 
τό αιώνιον σύμπλεγμα τών κατά μέρος οικογενειακών 
ομάδων.

Άλλ’ έάν ή σύγχρονος πολυγαμία, καταρρίπτουσα τό 
αξίωμα τοϋ ήμίσεως ανθρωπίνου γένους, καταφέρει και- 
ριώτατον κατά τής κοινωνικής προόδου τραύμα, ή διαδο
χική πολυγαμία δέν παριστα όμοιας δυσχερείας. Οί δευ- 
τερογαμοϋντες έν τή ακμαία τής ζωής ηλικία δέν πρέπει 
νά Οεωρηθώσιν ώς άοιάφοροι τοΰ άνθρωπίνου πληθυσμού 
έργάται. ΊΙ ιδέα τοϋ Παύλου, καθ’ ήν «μακαριωτέρα ή 
χήρα έάν ούτω μείνη», άνήκει είς ύψηλοτέραν τής επι
γείου σφαίραν. Ή πολιτική έν γένει τοϋ πληθυσμού είναι 
άπαραιτήτως έναντία. ’Απέναντι αύτής ή δυσμένεια τής 
Εκκλησίας πρός τούς δευτερογαμοϋντας ήναγκάσθη νά 
ύποχωρήση μέχρι τοΰ σημείου καθ’ δ, ένώ πρότερον άπο- 
λύτως άπηγορεύετο αύτοϊς ή τών χριστιανικών μυστηρί
ων κοινωνία, κατόπιν έθεωρήθη ώς ικανός εξαγνισμός 
αρμογή τις προσευχών καί νηστειών. Παραλείπω τάς δια- 
σωθείσας έν τή άστυκή νομοθεσία χρηματικάς τής δεύτε, 
ρογαμίας συνέπειας, κυρίως πρός όφελος τών έζ τοΰ 
πρώτου γάμου τέκνων.

Οί τρίτοι γάμοι ύπήρξαν άπεχθέστεροι τών δευτέρων. 
ΈξομοιωΟέντες ζατά πρώτον προς τήν πορνείαν, άπηγο- 
ρεύθησαν ύπό τής αύτοζρατορίσσης Ειρήνης, συνεχωρή- 
Οησαν έπί ταΐς αύταϊς γρηματιχαϊς χαί πρός τούς δευτε- 
ρογαμοΰντας συνεπείαις ύπό τοϋ αύτοζοάτορος Βασίλει
ο τοϋ Μαζεδόνος, ζαί διετυπώθησαν ύπό τήν αιγίδα βα
ρέων εκκλησιαστικών επιτιμίων τω 921 μ. X. ύπό τής
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εν Κωνσταντινουπόλει· Συνόδου ύπέρ τών άτεχνων, όσοε 
δέν συυεπλήρωσαν τό 40 έτος τής ηλικίας, καί τών έχόν

των τέκνα τριακονταετών. "Οσον άφορα τόν τέταρτον γά- 
Hov, χαί ύπό τής έζζλησιαστιχής καί τής πολιτικής νομο
θεσίας άπ’ άρχής έζηρύχθη ούτοςάπολύτως εκτός τοΰ νό

μου, χαραχτηρισθείς ώς αξιόποινος παλλαχίας σχέσις(Ι).
Β’. Πένθιμου έτος. — Χάριν τής πρός τόν πρώ

τον σύζυγον καί τήν μνήμην αύτοϋ όφειλομένης, λέγου- 
σιν οί αύτοκράτορες Γρατιανός, Βαλεντινιανός καί Θεοδό
σιος, εύλαβείας άπαγορεύεται είς τήν χήραν νά έλΟ’η εις 
νέου γάμου κοινωνίαν πριν ή συμπληρωθή έτος άπό τής 
τελευτής τοϋ πρώτου άνδρός αύτής, εκτός έναντίας βα
σιλικής άδειας, ήτις δύναται νά περιορίση τό χρονικόν 

τοΰτο διάστημα, όπερ κατά τό αρχαιότερου δίκαιον ήτο 
δεκάμηνου. ’Εκτός τοΰ έκτεθέντος λόγου τής ύποδεεστέ- 

ρας έν τή κοινωνία Οέσεως τής γυναικός άπέναντι τοϋ 
Θνήσκοντος κυρίου τών παλαιών χρόνων αύτής, ή χρή

σιμό της τοΰ πένθιμου έτους κατά τής συγχύσεως καί τής 
ασφαλείας τοΰ οικογενειακού έν γένει αίματος είναι άξια 
ιδιαιτέρας έπί τοΰ προκειμένου προσοχής. Ή παραοαίνου- 
σα τό πένθιμου έτος χήρα, είτε διά δευτέρου γάμου είτε 
δι’ άνόμωυ σαρκικών συνδέσμων, ύπο'κειται είς βαρείας,

(1) Α·. κυριώτεραι νομικά! συνέπεια·. τής δευτεθογαμίας συνοψί
ζονται ώς εξής. Λιατηρεϊ ό δευτερογαμών μόνην τήν επικαρπίαν 
τών ύπό τοΰ προτέρου συζύγου δωρηθέντων αύτώ, ή κυριότης τών 
όποιων μεταβιβάζεται εις τά έξ αύτοϋ κοινά τέκνα, εκτός άν ταΰ
τα άχαριστήσωσι πρός Οάτερον τών γονέων αύτών. Έπίσης ό κλη- 
ρονομήσας ίδιον έκ προτέρου γάμου τέκνου, ερχόμενος είς νέου γά
μου κοινωνίαν διατηρεί μόνην τήν έπικαρπίαν τών κληρονομηθέντων 
κτημάτων, τών όποιων ή κυριότης μεταβαίνει εις τούς άδελφούς 
τοΰ άποβιώσαντος τέκνου. Ό δευτερογαμών γονεύς ή πάππος καί 
μάμη δέν δύναται νά δωρήσρ, ή καταλείπγ, διά διαθήκης είς τόν 
δεύτερον σύζυγον πλέον τοΰ όσον καταλείπει είς τόν έλάσσονα λαμ- 
βάνοντα έκ τοΰ πρώτου γάμου κατιόντα.

>ατά τό μάλλον ή ήττον, συυεπείας (1), έκ τώθ όποιων 
ίύναται νά άπαλλαγή διά Βασιλικής συγγνώμης, έτί 
άμέσω παραχωρήσει τοΰ ήμίσεως τής περιουσίας της εις 
τά έχ τοΰ πρώτου γάμου τέκνα αύτής.

Γ'. Μοιχεία. — Ό νόμος άπαγορίύει είς τόν έπί 
μοιχεία καταδικασθέντα τήν σύναψιν γάμου μετά τοϋ συνε
νόχου, είτε έγγαμος είναι ούτος (κατά τήν άρχαιοτέραν 
έννοιαν τής μοιχείας) είτε άγαμος, έφ’ όσον καί τήν μετ’ 
αγάμου παραβίασιν τής περί τόν γάμον πίστεως μοιχείαν 
τό νεώτερον ποινικόν δίκαιου έχαρακτήρισεν, ύπαγαγόν 
ούτως αύτήν είς τάς συνέπειας τής άστυκής νομοθεσίας. 
"Οσον άφορα τάς μοιχαλίδας, έν γένει άπαγορεύεται έτε
ρος είς αύτάς γάμος. Πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι όσσν 
ή πρώτη μεταξύ συναυτουργών άπαγόρευσις έμπνέεται 

} υπό άνωτέρωυ ηθικής λόγων, τόσον ή τελευταία άνήχει 
είς τήν στενήν σφαίραν αύστηρότητος ύπερβολικής.

Δ'. Βίαια ά π α γ ω γ ή. — Είς τόν καταδικασθέντα 
επί απαγωγή (είτε πρός ακολασίαν είτε πρός γάμον) γυ- 
ναικός άκούσης, ή έκούσης μέν έλάσσονος όμως τών 12 
έτών, άπαγορεύεται ό μετ’ αύτής γάμος. Έν τούτοις έάν 
οπωσδήποτε έξετελέσθη γάμος πριν ή καταδιζασθή ό ά- 
παγαγών, άπόζειται είς τόν έχοντα τό δικαίωμα ή προσ
βολή τοΰ γάμου ώς άχύρου. Τοιουτοτρόπωςάφίνει ή νομο
θεσία Ούραν ίκανώς άνοιζτήν διά τήν παυαρχαίαν τής έ
νώσεως τών γενών πρακτικήν.

Ε'. Έλλειψις σ υ ν α ι ν έ σ ε ω ς γ ον έ ω ς.—' ϊ’πο

(1) Ούδείς λόγος περί τής επιβαλλόμενης έν τώ άρχαιοτέρω δι- 
καίω πο’.νής τής ατιμίας. Έν τούτοις ισχυουσιν ετι και νυν οι εςης 
περιορισμοί. 1) Αέν δύναται ή τό πένθιμου έτος παραβιάσασα γυνή 
νά κληρονομήση άπό διαθήκης, ούδέ έξ αδιαθέτου τούς πέραν τοΰ 
τρίτου βαθμού έξ αίματος συγγενείς αύτής. 2) ’Αποβάλλει τά έκ 
τοΰ πρώτου συζύγου της είς αύτήν περιελθόντα δωρήματα. 3. Μό
νον τό Ί, τής περιουσίας της δύναται νά δωρήσν, τώ νέω ο.νδρι 

αύτής. 
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τίθεται οτι ούτος άσζεΐ πατρικήν εξουσίαν, πατήρ είναι ή 
οπωσδήποτε ανιών. Έν τή νεωτέρα νομοθετική αναπτύξει 
πρόκειται καί παρ’ ήμΐν, ώς χαί παρ’ άλλοις έΟνεσι, νά 
προστεθή είς τά άνωτέρω προ'σωπα καί ή μήτηρ, έξ ού- 
περ συνάγεται ότι έχλειπόντων τών παλαιών τής ύ- 
πεξουσιο'τητος οικογενειακών τύπων, παραμένει μόνος 
ό λόγος τοΰ σεβασμού πρός τούς γονείς κατά τήν 
ζρισιμωτάτην τών τέκνων περίοδον, τής είς τον έγ
γαμον δηλ. βίον μεταβάσεως αύτών. Κατά τό μέχρι 
τοΰδε ΐσχύυν παρ’ ήμΐν δίκαιον δέν απαιτείται νά δίδηται 
ρητώς ή συναίνεσις τοΰ γονέως· αρκεί π. χ. καί ή συνευ- 
δοκοΰσα παρουσία του κατά τήν τέλεσιν τοΰ γάμου. Άλ
λά καί μεταγενεστέρα έγκρισις τοΰ άνευ πατρικής συναινέ- 

σεως τελεσΟέντος γάμου άρζεΐ νά κάλυψη διά τό μέλλον 
τήν απ’ άρχής ακυρότητα. Δέν πρέπει τις εντεύθεν νά 
ύποΟέση,δτι οί υπεξούσιοι εΐναιέγζατελειμένοι είς τήν αύ- 
Οαιρεσίαν τών έχόντων τήν εξουσίαν έπ’ αύτών, διότι δύ

ναται νά άναπληρωΟή ή πατρική συναίνεσις διά τής με- 
σολαβήσεως τοΰ δικαστηρίου, τό όποιον κρίνει πε
ρί τοΰ μελετωμένου γάμου ύπό ηθικήν, οικονομικήν 
καί έν γένει τοΰ προσήκοντος έποψιν. (1)

ΣΤ’. Στρατιωτικόν επάγγελμα. — "Ινα τε- 
λεσθή γάμος στρατιωτικού απαιτείται ή άδεια τής προϊ

στάμενης αύτοΰ άρχής. Τό μέτρον τοΰτο συνδέεται μετά 
τοΰ στρατιωτικού τής έπικρατείας οργανισμού καί εΐναι 
απόρροια πειθαρχικών καί οικονομικών διά τά βάρη τοΰ 
στρατού λόγων.

Ζ'. ’Επαρχιακόν ά ξ ί ω μ α. — Ή άστυκή νομο
θεσία απαγορεύει είς τούς δημοσίους άρχοντας τών επαρ

χιών τήν σύναψιν γάμου μετά γυναικών τής περιφερείας

(I) ’Εάν ό πατήρ αιχμάλωτος ή αφανής, τδ τέκνόν πρέπει νά 
τδν περιμέντ) έπί τριετίαν, έκτός τών περιπτώσεων τής βεβαίως ει
καζόμενης τοϋ πατρός επιδοκιμασίας. Έάν ό πατήρ φρενοβλαβήςί 
μεσολαβεί τό συγγενικόν συμβούλιο·? καί τό δικαστήριον. 

αύτών. Κατά πόσον ή άπαγόρευσις αΰτη ισχύει έν τοΐς 
νΰν χρόνοις, δύναται νά μαρτυρήση ή συνεχής τοΰ έναν- 
τίου πρακτική. Έν τούτοις είς τήν έννοιαν ταύτην δύνα
ται νά άναχΟή τό ένεκα γάμου περί μετατοπίσεως τών 
υπαλλήλων νομοθετικόν έπ’ εσχάτων μέτρον.

Π'. Συγγένεια. — Ή άπαγόρευσις τής μεταξύ 
ανιόντων καί κατιόντων συνάψεως γάμου άνήκει είς τήν 
άγιωτέραν τής οικογένειας εικόνα, τήν οποίαν αρχίζει ό 
γενάρχης καί συμπληροϋσιν οί άπόγονοι αύτοΰ έπ’ άπει
ρον. "Οσον άφορα τούς πλαγίους συγγενείς, έρχονται εύ- 
Ούς κατόπιν’είς τήν κλίμακα τής άπαγορεύσεως τών γά· 
μων οί αδελφοί, άκολουθοΰσιν οί έξάδελφοι καί μετ’ αύ
τούς οί δισεξάδελφοι. ΊΤ άπαγόρευσις σταματά ζατά 
τόν έζτον βαθμόν τής συγγένειας (1). Άλλ’ έκτός τής 
έξ αίματος ύπάρχουσι καί άλλα είδη συγγενειών καθ’ ά 
ιδιαίτερα ορίζονται γάμου κωλύματα. Τοιουτοτρόπως με
ταξύ τών κατ’ εύΟείαν γραμμήν άγχιστέων απαγορεύε
ται ό γάμος έπ’ άπειρον, μεταξύ δέ τών έκ πλαγίου άγ- 
χιστέων ό νόμος όμιλεΐ μόνον περί τής έπ’ άδελφή νύμ

φης καί τής γυναικαδέλφης (2).

Έπί τής τριγενείας (δύο γάμοι συνάπτουσι τρεις οικο
γένειας) ό νόμος απαγορεύει τόν γάμον τής μητρυιάς

(1) Τό ήμέτερον εκκλησιαστικόν δίκαιον απαγορεύει καί είς τούς 
κατά τόν έβδομον βαθμόν έκ πλαγίου συγγενείς τόν γάμον, στηρι- 
ζόμενον εις πατριαρχικήν διάταξιν τοϋ 16 Η. 'Υπολείπεται ή έςέτα- 
σις κατά πόσον ή διάταξις αύτη ισχύει μετά τόν άπό 23 Φεβρουά
ριου 1835 νόμον, όστις μόνας τάς αύτοκρατορικάς τοϋ Βυζαντίου 
(μέχρις άλώσεως αύτοΰ) διατάξεις είσήγαγεν έν Έλλάδι.

(2) Τό εκκλησιαστικόν ήμών δίκαιον έξέτεινε τήν άπαγόρευσιν 
καί πρός περαιτέρω έτι άγχιστεϊς, κατατάξαν αύτούς είς βαθμούς, 
έφ’όσον έν τώ άστυκώ δικαίω δέν υπήρχαν τοιοϋτοι. Μέχρι τοϋ 
πέμπτου κατ’ άρχάς βαθμού, κατόπιν τοϋ έκτου καί τέλος τοϋ 
έβδομου ή ’Εκκλησία έΟεώρησε πρέπον νά άπαγορεύσγ, τόν μετ» ξ ι 
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μ'-τά τοϋ άνδρός τής προγονής της ζαί τοϋ πατρυιοϋ με
τά τής γυναικός τοϋ προγόνου. Έπί τής έξ υιοθεσίας 

συγγένειας άπαγορεύεται ό γάμος τών θετών τέκνων με
τά τών έξ αρρενογονίας συγγενών τοϋ Οετοΰ πατρός είς 
όσους βαθμούς καί έπί τής φυσικής έξ αίματος συγγένει
ας· όσον άφορα τούς έζ θηλυγονίας συγγενείς, ό νόμος 
μνημονεύει μόνον τήν μητέρα καί τόν αδελφόν τοϋ θετού 
πατρός. Έπί τής πνευματικής συγγένειας’ (άναδοχή τοϋ 
βαπτιζομένου) άπαγορεύεται ό γάμος τοϋ άναδόχου ζαί 

τοϋ υίοϋ αύτοϋ μετά τής άναδεκτής ζαί τής Ουγατρός 
καί τής μητρός ταύτης. Έπί τών καρπών τών μή νομί
μων ενώσεων τών γενών, άπαγορεύεται ό γάμος είς τήν 
κατ’ ευθείαν τών απογόνων γραμμήν, όσον δ' άφορα τήν 
πλαγίαν γραμμήν, μέχρι μόνου τοϋ δευτέρου βαθμού.

Θ'. Έ π ι τ ρ ο π ε ί α ζαί κ η δ ε μ ο ν ε ία. — Άπαγο
ρεύεται ό γάμος τής ύπό τοιαύτην εξουσίαν διατελούσης 
μετά τοϋ έπιτρόπου, τοϋ κηδεμόνος ζαί τών τέκνων καί 
έγγόνων αύτών καθώς ζαί τοϋ πατρός ζαί τών αδελφών

άγχιστέων νόμον, ούσκ έπιεικεστέρα πρός τους δύο τελευταίους 
βαθμούς, οσάκις δέν επέρχεται έκ τοϋ γάμου σύγχυσις τών ονομά
των τοϋ γένους. Ο: εκκλησιαστικοί απέδειξαν κατά τό προκείμενον 
θέμα λεπτότητα εκπληκτικήν. Δέν εισέρχομαι εις τήν άνάλυσιν τών 
λεπτομερειών. ’Επροτίμων μάλλον τήν έρευναν τής νομιμότητος. Τό 
Σύνταγμα (άρθ. 2) δια τάσσει τήν τήρησιν τών Ά ποστολικών καί 
Συνοδικών κανόνων καί τών ιερών παραδόσεων. ’Άλλο δίπλωμα διά 
τήν ισχΰν τών περί τούς γάμους εκκλησιαστικών κανονισμών δέν 
γνωρίζω. Έν τούτοις είναι δύσκολου νά άποδειχθή ότι ό μεταξύ 
π. χ. δισεζαδέλφων έξ αγχιστείας γάμ.ος ανήκει είς τόν κύκλον τών 
ιερών παραδόσεων. Εννοώ λοιπόν ότι έκεΐναι μ.όναι αί έκκλησια- 
στιζα·. περί τήν σύναψιν τών γάμων απαγορεύσεις πρέπει νά θεω- 
ρώνται ό>ς ισχύουσαι, όσαι ρητώς άναφέρονται ύπό Άποστολικών 
καί Συνοδικών κανόνων. Τά αύτά ρητέον καί έπί τών κατά τής 
οίονεί λεγομένης αγχιστείας γαμικών τής έκκλησίας άπαγορεύσεων, 
μεταςύ π. χ. τοϋ αδελφού μετά τής μνηστής τοϋ αδελφού κλπ. 

των. Μετά τήν λύσιν τής άνωτέρω έξουσίας ζαί τήν δό- 

σιν τής έπ’ αύτή λογοδοσίας αίρεται τό προζειμενον γα- 
μικον κώλυμα, όπερ σημειωτέου δύναται νά άτονίση ζαί 
έν προτέρω χρόνω άπό θελήσεως τοϋ πατρός τής ορφα
νής ή Βασιλικής διαταγής.

1'. Θρησκεία. — Μόνος ό μεταξύ Χριστιανών ζαί 
Εβραίων γάμος άπαγορεύεται ύπό τής άστυζής νομοθε- 
σίας.Έν τώ πνεύματιόμως τής άπαγορεύσεως ταύτης περι
λαμβάνονται έν γένει πάντες οί μή είς Χριστόν πιστεύον- 
τες. "Οσον άφορα τάς ιδιαιτέρας ζατά τών αιρετικών Χρι
στιανών γενιζάς τής ’Εκκλησίας γαμιζάς πρός τούς ορ
θοδόξους άπαγορεύσεις, αύται μετά τόν νόμον τής 45 
’Οκτωβρίου 18GI άνήζουσι πλέον εις τήν ιστορίαν. Κατά 
τον νόμον τούτον «επιτρέπεται είς τούς Χριστιανούς τοΰ 
άνατολικοϋ δόγματος νά συνάπτωσι γάμους μετά Χριστι
ανών άλλου δόγματος, τηροϋντες τά ύπό τής άνατολιζής 
ορθοδόξου Εκκλησίας περί τούτου οριζόμενα.»

'Π άνωτέρω συνοπτική τών πρός γάμον κωλυμάτων 
έκθεσις εξηγεί τήν γενικήν τής ήμετέρας νομοθεσίας δι- 
εύθυνσιν. Έν γένει ό πέραν τοϋ μέτρου πολλαπλασιασμός 
τών γαμικών κωλυμάτων δέν δύναται νά ΟεωρηΟή ώς έν 
αρμονία διατελών πρός τήν πολιτικήν τοϋ πληθυσμού. 
Αναφέρω δέ έπί παραδείγματι τάς έπ’ έσχάτων έγερθεί- 
σας έν Γαλλία μομφάς κατά τών ύπερβολικών έν αύτώ 
διατυπώσεων, τάς οποίας προζαλεΐτό περί τήν συναίνεσίν 
τών γονέων κώλυμα, πρός τό όποιον συνδέεται, ύπό τινα 
έποψιν, τό σύγχρονον φαινόμενο·/ τής έλαττώσεως τοϋ 
Γαλλικού πληθυσμοϋ. A Ρ.

ΕΤΟΣ 1-ΦΪΛ. Η—ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι876.
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΣ.

"Εκαστον επάγγελμα εκθέτει είς ιδιαιτέρους κινδύνους- 
τόν μετερχόμενσν αύτό πληθυσμόν. Ό στάσιμος βίος 
καταστρέφει άλλως τό άτομον, καί ό ένεργετιζός έχει ιδι
αιτέραν διά τό τέλος τοΰτο μέθοδον. Άς έπιθεωρήσωμεν 
τάς πληροφορίας τής Καταφατικής, όσον αφορά τάς στρα
τιωτικός τών έθνών δμάδας.

Ό Becquerel απαριθμεί εν τή Υγιεινή αύτοϋ τά κυριώ- 
τερα αίτια, έξ ών έπηρεάζεται ή στρατιωτική ζωή. Έν 
πρώτες ή νοσταλγία, συντρίβουσα έν τή ψυχή τών έκ 
τής γενετείρας γής απομακρυνόμενων νέων στρατευσί
μων τό ένεστώς τών πόθων αύτών, ανοίγει τήν Θύραν τοϋ 
σώματος εις πολλάς παθήσεις. Αλλαγή συνηθειών. Ά- 
γαμία μεθ’ όλων τώυ συνεπειών της. Τό είδος τής τροφής, 
όπερ ή εΐναι παχύτερου τοϋ όσον ήθίζετο παρά τοΐς έξο- 

χικοΐς στρατευσίμοες, ή έλλειπές καϊ κακής ποιότητος έν 
καιρώ πολέμου. Ή ζατάχρησις τών μεθυστικών ποτών 
είναι παλαιά κατάρα διά τόν στρατιώτην. Ή ένδυμα- 
σια, ό οπλισμός καί ή ήμερησία άσκησις έχουσι τι βαρύ, 
τό όποιον έξ άνάγκης επιδρά. Στρατοπεδεύσεις έξ απροό
πτου ζαϊ εις μέρη πολλάκις νοσηρά, αδιάκοποι εκθέσεις 
τών σωμάτων είς τάς μεταβολάς τής άτμοσφαίρας άπό 
τοϋ καύματος μέχρι τής βροχής καί τοϋ ψύχους, τά επα
κόλουθα τών πολιορκιών, αί μετά τούς άγώνας τής μά
χης άπό πληγών καί άλλων συμφορών άσθένειαι τοϋ νι 
κηφορου στρατοΰ καί πρό πάντων τοϋ ήττημένου δι’ όλης 
τής άποθαρρύνσεως τούτου, τά έν καιρώ πολέμου νοσο
κομεία μεθ’ όλων τών συνεπειών τής έν αύτοις στενοχώ
ριας, έν γένει όλα τά ύπό υγιεινήν έποψιν ποικίλα πορί- 
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βμλτα τής συσωρεύσεως τών ανθρώπων, έντός τών στρα
τώνων καί τών πειθαρχικών Οργανισμών, εΐναι τόσαι περι
πτώσεις έπί τά χείρω διαφοράς τής θνησιμότητος τοϋ 
έπαγγέλματος τών όπλων. Έάν προσθέσωμεν είς τήν 
άνωτέρω άπαρίθμησιν καί τάς σωματικός τών μαχών ζα- 
ταστροφάς, δυνάμεθα νά συλλάβωμεν πλήρη σχεδόν έπί 

τοϋ προκειμένου έννοιαν.
Ή θνησιμότης τών στρατιωτικών πρέπει νά μελετηθή 

ύπό δύο έπόψεις, άφ’ ένός έν καιρώ ειρήνης καί άφ’ ετέ
ρου έν καιρώ πολέμου. "Οσον άφορα τήν πρώτην, υπάρχει 
ικανή ποικιλία καί ζατά χώρας καί ζατά στρατιωτικά 
σώματα. Τοιουτοτρόπως έν μέν τή Πρωσσία, ζατά τήν 
τρίτην τοϋ παρόντος αίώνος δεκαετηρίδα, ή έν τω στρατώ 
θνησιμότης προσήγγιζε τήν έν τώ λοιπώ έθνει. Έν Γαλ
λία όμως, ζατά τήν αύτήν περίοδον, ή έν ταΐς στρατιωτι- 
καΐς τάξεσι θνησιμότης ήτο διπλάσιά τής έν τή όλη χώ
ρα. Καί έπί μέν τών απλών στρατιωτών άπέθνησκον 19,9 
τοΐς 1000, έπί δέ τών ύπαξιωματιζών 10,8 τοΐς 1000. 
Ιδιαιτέρως έν τή βασιλική φρουρά, τη ύπό πλειοτέρους εύ- 
ζωίας όρους διατελούση, άπέθνησκον 14,7 στρατιώται καί 
9,0 ύπαξιωματικοί άνά πάσαν χιλιάδα. Έν δέ τή Αγγλία, 
κατά τήν τετάρτην δεκαετηρίδα τοϋ παρόντος αίώνος, 
ζατά μέν τό ιππικόν άπέθνησκον 14 τοΐς 1000, κατά δε 
τό πεζικόν 21,6 τοΐς 1000. Εννοείται ότι καθόσον προ- 
βαίυομεν πρός τούς τελευταίους χρόνους, κατά τοσοΰτον 
ή έν εΙρήνη υγιεινή τών στρατών βελτιοΰται, καταβαλλο- 
μένης πλειονος προσοχής περί τούς διαφόρους ορούς αύτής.

"Οσον άφορα τήν έτέραυ έποψιν τής έν καιρώ πολέμου 
θνησιμότητος τών στρατών, έν πρώτοις σημειωτέον ότι ό 
πόλεμος καθιστά δείνοτέρας όλας τάς προεζτεθείσας ποι
κίλας άφορμάς αύτής. Παρετηρήθη έν τώ κατά τήν Αίγυ
πτον, τών άρχών τοϋ παρόντος αίώνος, Γαλλικώ πολέμιο 
ότι άπώλεσαν τήν ζωήν 8913 άνδρες,μεταξύ τών οποίων 
4157 κατέστρεψαν αί νόσοι, 3646 τό πϋρ καί ό σίδηρος
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τής μάχης, 854 αί έξ αύτής πληγαί, καί 290 άλλα τυ
χαία τοΰ πολέμου συμβεβηκότα. Κατά τόν έν Ισπανία πό
λεμον (1811—14) ό ’Αγγλικός στρατός άπώλεσε 33819 
άνδρας, έκτων οποίων αί μέν νόσοι κατέστρεψαν 24930, 
αί δέ μάχαι 8889.

Έάν άπό τής άοχαιοτέρας ταύτης περιόδου μεταβώ
μεν εις τά κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον (1854—56) πο
ρίσματα τής Καταστατικής, αί είς ανθρώπους καταστροφαί 
αύτού είναι σημαντικώταται. Έζ μέν τοΰ Γαλλικού στρα
τού άπωλέσΟη σχεδόν τό τρίτον, έκ δέ τοΰ ’Αγγλικού τό 
τέταρτον περίπου. ‘Υπολογιζόμενων είς 95000 τών άπο- 
θανόντων Γάλλων, 75000 κατέστρεψαν αί νόσοι καί 
20600 τά πεδία τών μαχών. Ύπολογιζομένων εις 22000 
τών άποθανόντων Άγγλων, 17600 κατέστρεψαν αί νόσοι 
καί 4400 αί μάχαι. Έπί τοΰ όλου 92000 κατέφαγον αί 
νόσοι καί 24000 τό πύο καί ό σίδηρος.

Δέν είναι λοιπόν ό αιμοχαρής Άρης ό ροτών τό πλει
ότερον τών πολέμων αϊμα. Άλλ’ ό σκυθρωπός Χάρων 
έν ταΐς πολεμικαΐς περιόδοις κινεί ταχύτερου τό μεταξύ 
τής κλίνης καί τοΰ άδου μέλαν έπί τής Στυγός πορθμεί
ου αύτοΰ.—Μήπως ή άπογραφή τώυ ανθρωπίνων θυμάτων 
έπί τοΰ βωμού τών έΟνικών ιδεών έχει τι έπί τοσοΰτον 
φοβερόν, ώστε νά παγώνη τήν κίνησιν τών τελευταίων, 
όταν ό πόλεμος ζητή τήν άποκατάστασίν των; Λαοί γεν
ναίοι ένώπιον τοιούτου προβλήματος ούτε στρέφουσι κάν 
τήν κεφαλήν. Δι’ αύτούς αιώνια είναι αλήθεια ό,τι ελεγεν 
ό Περικλής πρός τούς’Αθηναίους: κΠεπεισμένοι ότι ή μέν 
ευδαιμονία κεϊται έν τή έλευθερία, ή δε έλευθερία έν τή αν
δρεία, δέν διστάζουσιν ένώπιον τών πολεμικών κινδύνων. 
Διότι τό μή φείδεσθαι τής ζωής αρμόζει πλειότερον εις 
τούς έχοντας νά άπολέσωσι μεγάλα διαφέροντα έάν ήτ- 
τηΟώσιν, ή είς τούς έν κακοπραγία βιοΰντας άπέλπιδας; 
Είς άνδρα δέ, έχοντα φρόνημα,τό ύποφέρειν έκ δειλίας εί
ναι άσυγκρίτφ τω λόγιο άλγειυότερον τού ταχέος έζεί-
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νου θανάτου, όστις έρχεται έν τώ μέσω τής ισχύος καί 

τής κοινής έλπίδος^ (Θουζιδίδης β , 43).

ΓΑΙΟΚΤΠΤΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΙ.

Έπικρατεΐ κοινώς 
σία τής γής είναι 
έξόχως αριστοκρατική 
πρός τόν αμφοτέρωθεν πληθυσμόν, 
τών Άγγλων "Ελληνες

ή ιδέα, οτι παρ’ ήμΐν μέν ή ίδιοκτη- 
έςόχως δημοκρατική, έν ’Αγγλία δέ 

έν άλλαις λέξεσιυ ότι, σχετικώς 
, πλείονες ύπάρχουσι 

ις γαιοζτήται. Έυ τούτοις έν ’Αγ
γλία έπί 32 σχεδόν έζατομμυρίων άνθρώπων οί γαιοζτή- 
ται άναβιβάζονται τελευταίου (Land Riturn 1876) εις 
972836, ένώ έν Έλλάδι έπί 1 i σχεδόν έκατομμυρίου αν
θρώπων οί γαιοζτήται (τής έξοχης καί τού άστεως) 

ύπελογίζοντο ζατά τό 1870 είς 31234.
Ή αναλογία μεταξύ κυρίων τής γής οπωσδήποτε καί 

μή κυρίων είναι περίπου έν ’Αγγλία μέν ώς 1: 32, έν 
Έλλάδι δέ ώς 1: 47. Δύναται νά προστεθή πρός περαιτέ
ρω άνάλυσίν τοΰ φαινομένου τούτου, ότι έν ’Αγγλία οί 
έχοντες μικροτέραν τών 4000 ή 5000 □ μέτρων ιδιοκτη
σίαν γής ύπολογίζονται είς 703289, ένω οί τάς μείζονας 
έχοντες περιφερείας μόλις άναβαίνουσιν εις269547 άτομα.

"Οσου άφορα δέ τήυ Ελλάδα, ιδού πώς διευέμετο ή ιδιο

κτησία τής γής κατά νόμους έν έτει -1870:

πληθυσμός 136804, γαιοζτήται

»
»
D

»
ι>
ί

2019
1027
1067
2030
2970
1085
2772

’Αττική και Βοιωτία,
Εύβοια
Φθιώτι; και ΦωκΙς 
’Ακαρνανία και Αιτωλία 
Άχαΐα καί "1Π.ι;
’Αρκαδία
Λακωνία

82541
108421
121693
149561
131740
105851

ο

»

ϊ
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Μεσσηνία I 130417 > 5265
Αργολίς και Κορινθία » 127820 2995

Κ υκλάίες 123299 Ρ 1657
Κέρκυρα X» 96940 3716
Κεφαλληνία V 77382 3 2307
Ζάκυνθος » 44557 » 1324

"Ολον > 1457824 > 31244
Ό πλουσιότερος εις γαιοκτήτας νομός είναι ό τής Μεσ

σηνίας (5265), κατόπιν τοΰ όποιου έρχεται ό νομός τής 
Κερκύρας (37 I 6), μεθ' όλην τήν έ ? αύτώ δυσαρμονίαν 
τής έξοχικής κτήσεως καί αντίκρυ τής δέκατης βαθμίδος, 
τήν όποιαν κατέχει έν τή κλίμακι τοΰ πληθυσμού τών 
13 τής έπικρατειας νομών. Ό δέ πτωχότερος είς γαιο
κτήτας νομός αριθμητικός μέν είναι ό τής Εύβοιας (1027), 
άναλόγως δέ πρός τόν πληθυσμόν ό τής Αρκαδίας (1087), 
έφ’ όσον ένω ό πρώτος κατωκειτο κατά τήν έν λόγω έπο
χήν ύπό 8254 1 ανθρώπων, ό δεύτερος περιελάμβανεν 
131740 κατοίκους. Έν γένει ή άναλογία τών κτηματι
ών προς τούς κατοίκους διατελεί έ/ μεγάλη καθ’ έκαστον 
νομόν ποικιλία. Ή περαιτέρω έξακρίβωσις άνήκει είς τήν 
λεπτομερεστέραν τοΰ άνωτέρω πίνακος μελέτην, τής ό
ποιας τά πορίσματα κέκληται νά τροποποίηση ούσιωδώς 
ή εφαρμογή τών τελευταίων περί έθνικής γής νομοθε- 
τημάτων.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ.

Καί άλλοτε ή Ο ΐ κ ο ν ο μ ι κ ή Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς έ- 
πραγματεύθη περί τών μεγάλων άποτελεσμάτων τής έν

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ. 350 

κοινφ άποταμιεύσεως τών μικρών περισσευμάτων τοΰ λα- 
οΰ. Τά ταχυδρομικά ταμιευτήρια τής Αγγλίας δύνανται 
νά θεωρηθώσιν ώς τά πρωτότυπα τής εύρείας ταύτης ιδέ
ας, ήτις δέν αμφιβάλλω ότι έν εύθέτω τινί εποχή θέλει 
εϋρει τήν οδόν της καί έν τή πρακτική τοΰ Ελληνικού 
λαοΰ. Τοιουτοτρόπως προετοιμασία τις άπό τοΰδε δέν εί
ναι άπό σκοποΰ. Καί έπειδή τό ρεΰμα έπί τοΰ προκειμένου 
έρχεται ούσιωδώς έκ τής Δύσεως, άς ίδωμεν πώς διετυ- 
πώθη τοϋτο it ~."q άπέναντι ήμών ’Ιταλική Χερσονήσω, 
περιμένοντες τήν διάβασίν του καί είς τήν Ελληνικήν.

Κατά τήν 27 Μαίου 1875 τό Ιταλικόν Κοινοβούλιο? 
διωργάνισε τήν ταχυδρομικήν άποταμίευσιν, διά τής ίδρύ- 
σεως Κεντρικού Ταμιευτηρίου, έχοντος ΰποκαταστήματα 
τά καθ’όλην τήν Ιταλίαν διεσπαρμένα ταχυδρομικά γρα
φεία, τιθέμενα είς ενέργειαν καθόσον βαθμηδόν προβαίνου- 
σιν αί άνάγκαι τής έφαρμογής. Κατά τούς πρώτους μή
νας τοΰ ένεστώτος έτους ύπελογίζοντο καθ’ όλην τήν 
’Ιταλίαν πλείονα τών 600 ταχυδρομικών γραφείων περιβε- 
βλημένα ταμιευτικόν χαρακτήρα. Φυσικό τώ λόγω, με
ταξύ τών διαφόρων ταχυδρομικών γραφείων προετιμήθη- 
σαν τά τών κοινοτήτων έκείνων, όσαιδέν ειχον άλλου εί
δους ταμιευτήρια- διότι πρέπει νάπαρατηρηθή 5τι άπό τοΰ 
1863 ύπήρχον πολλαχοΰ τής Ιταλίας ιδιαίτερα τα
μιευτικά καταστήματα, τά όποια ούδαμώς εννοεί ό νέος 
νόμος ινα καταργήση, καλούνται δέ, όπως καί έν ’Αγγλία, 
προϊόντος τοΰ χρόνου είς συναγωνισμόν πρός τά ταχυ

δρομικά.
Κύριος Οεματοφύλαξ τών εις τά ταχυδρομικά ταμι

ευτήρια είσαγομένων χρημάτων τοΰ λαοΰ είναι ό δημόσι
ος Θησαυρός, τόν οποίον αντιπροσωπεύει ή Διεύθυνσις τών 
Ταχυδρομείων άπέναντι τών χρηματοδοτών, κρατούσα 
έν γένει τούς ιδιαιτέρους λ]σμούς τών καταθέσεων. Κα
θόσον αυται συγκεντροΰνται έν τοΐς ταχυδρομικοί; ταμι
ευτηρίου, άποστέλλονται πρός τήν Γενικήν Διεύθυνσιν,
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ήτις μεταβιβάζει τά κεφάλαια ταΰτα πρός τό Κεντρικόν 
Ταμιευτήριου, έξ ού κατά τάς περιστάσεις τών αιτούμε- 
νων έπιστροφών αναλαμβάνει τά άναγχαΐα ποσά.

Ή Διεύθυνσις τών Ταχυδρομείων ανοίγει τάς μερίδας 
τών καταθέσεων, δίδουσα έκάστω καταθέτη δωρεάν άποτα- 
μιευτικόν βιβλιάριου, έν τώ όποίω έγγράφονται ύπό τού 
προσήκοντος υπαλλήλου τά κατατιθέμενα ποσά. Δέν είναι 
δεκτή κατάθεσις κατώτερα τής δραχμής. Έντός ένός καί 
τοΰ αύτοϋ έτους δέν επιτρέπονται όλικαί καταθέσεις ύπε- 
ράνω τών 1000 δρ. "Αμα πρός έκαστον άτομον συμπλη
ρωθώ κεφάλαιον 2000 δρ., κλείει ή μερίς τής έντοκου κα- 
ταθέσεως, τά δέ περιπλέον κατατιθέμενα λογίζονται άνευ 
τόκου.

Κατά παν έτος οί Υπουργοί τών Οικονομικών και τής 
Γεωργίας, τής Βιομηχανίας καί τοΰ Έμπορίου κανονί- 
ζουσι τόν τόκον τών κατατιΟεμένων ποσών. Ό το'κος άρ
χεται άπό τής 1 ή 16 τοΰ μηνάς μετά τήν κατάθεσιν, καί 
σταματά τήν πρό τής επιστροφής 1 ή 16 τοΰ μηνός. Είς 
τό τέλος τοΰ έτους συγκεφαλαιοΰται ό δεδουλευμένος τό
κος μετά τοΰ κεφαλαίου. Καθ’ έκαστον ταχυδρομικόν τα
μιευτήριο·/ εκτίθεται ό κανονισμός τοΰ τόκου,ώς καί τής έπί 
τών καταθέσεων έυεργουμένης κρατήσεως διά τόν γενικόν 
έπί τών εισοδημάτων τού κινητού πλούτου φόρον.

ΊΙ επιστροφή τώυ κατατιΟεμένων χρημάτων, όλων ή 
έν μέρει, ένεργεϊται πρός τόν δικαιούχον, είτε αυτοπροσώ
πως είτε δι’άντιπροσώπου, έπί τή προσαγωγή τοΰ βιβλια
ρίου, δέκα ημέρας άφ’ής γίνη ή αίτησις έάν πρόκειται πε
ρί ποσοΰ έλάσσονος τών 100 δρ., είκοσιν ημέρας έάν πρό
κειται μέχρι 200 ορ , καί τριάκοντα ημέρας έάν πρόκειται 
μέχρι 1000 δρ.’Ανώτερα ποσά έπιστρέφονται κατά τήν 
αύτήν τών προθεσμιών τάςίν. Κατά βούλησιν δύναται ό 
χρηματοδότης νά έπιτύχη, άνευ δαπάνης τίνος, τήν πλη
ρωμήν του παρ' όποιωδήποτε ταχυδρομικώ ταμιευτηρίω. 
Έάν έπί τριακονταετίαν άπό τής τελευταίας τοΰ βιβλια-

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ 

ρίου εγγραφής παράλειψη ό δικαιούχος πάσαν περί 

καταθέσεων του αίτησιυ, παραγράφονται 

δημοσίου.
Τά βιβλιάρια είναι όνοματικά καί ύπό τούς αναγκαίους

Λ' . Έν τούτοις έπι- 
ά θέση είς ενέργειαν καί 

, ύπέρ τοΰκομιστοϋ, όταν ήθελε 

τών όνο-

ζρους τής ταύτότητος τοΰ καταθέτου, 
τρέπεται εις τήν Κυβέρνησιν νά 

άνώνυμα βιβλιάρια 
τό νομίση πρόσφορου. Έν περιπτώσει απώλειας 
ματικών βιβλιαρίων (οιά τήν τών ανωνύμων δεν ύπάρχει 
βοήθεια),δύνανται νά δοθώσι καί δεύτερα, τηρουμένωυ δια
φόρων προφυλακτικώυ διατυπώσεων. Έπίσης δύναται νά 
δοθή καί νά πληρωθή τό ονοματικόν βιβλιάριου είς τά 
τέκνα καί τάς συζύγους τών καταθετών, έάν δέν ύπάρχη 

άντίρρησις έκ μέρους τών γονέων, έπιτρόπων ή άνδρών 
αύτών. Έθεωρήθη έν γένει άναγκαΐα ή μυστικότης, όσου 
άφορα τά όυόματα τώυ καταθετών καί τά ποσά τών κα
ταθέσεων, έφ’ όσον άπαγορεύεται είς τούς τεταγμένους 
υπαλλήλους ή άυακοίνωσις αύτών είς άλλους παρά 
τούς προϊσταμένους. Σημειωτέου ότι τά περί ών ό λόγος 
βιβλιάρια ούτε ώς ενέχυρου δίδονται ούτε εις κατάσχεσιν 

ύπόκεινται.
’Ιδιαιτέρα έπί τής άνά χεΐρας νομοθεσίας απαιτείται 

μνεία, δσον άφορα τά σχολεία καί τάς παντοειδείς έται

ρίας τής ά λ λ η λ ο β ο η θ ε ί α ς, διότι οί διευθυνταί αύ- 
τώυ δύνανται νά καταθέτωσιν είς τό ταχυδρομικόν ταμι
ευτήριου τής διαμονής των συλλήβδην τάς ύπό τών μα
θητών τοΰ σχολείου ή τών μελών τής έταιρίας συγκεν- 
τρουμένας ε:ς χεΐρας των άποταμιεύσεις.Έπομέυως τά πο
σά ταΰτα έγγράφονται είς κοινόν τοΰ σχολείου ή τής έται
ρίας βιβλιάριο·/, κατ' έξαίρεσιν δέ είναι έντοκα καί πέραν 

τώυ δύο χιλιάδων δραχμών, έπιφυλαττομένης μεταγενε- 
στέρας, κατ’ όνομα έκάστου μαθητοΰ ή συνεταίρου, έκδό- 
σεως ιδιαιτέρου βιβλιαρίου. Τά άνωτέρω πλεονεκτήματα 
τών εταιριών καί τών σχολείων έπεκτεινονται καί εις
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τού; έγχεκριμένους φιλανθρωπικούς έπί μιζραΐς νρηματι- 

ΧΧ'·* X°P'<Y:aei συνεταιρισμούς.
Ex των εν γένει εισοδημάτων τής κίνήσεως τών χεφα- 

λ»ων ταχυδρομικής ά-οταμιεύσεως δύνανται νά δο- 
ύωσιν άμοιβαι χρηματικοί είς τούς ταχυδρομικούς ύπαλλή. 
'λΟ^’/ίς δίευθυντά« τών σχολείων χαιτών εταιριών τής 
αλληλοβοήθειας χαί τής φιλανθρωπίας,δσοιάποτελεσματί- 
ζως συνετέλεσαν είς τήν διάδοσιν τής ταχυδρομικής άπο- 
ταμιευσεως, λαμβανομένου ύπ’ οψιν, όσον άφορα τούς δι- 
ευθυντας τών σχολείων,τοΰ ίπιγενομένου ζαΐ ζατά τήν ά- 
νατροφήν αποτελέσματος.Έν τω μεταξύ δέν έλησμονήθη- 

αν χαί .ά πρό, αύτούς τούς ζαταθέτας χρηματικά βρα- 
6εια, οιοτι, άναλόγως τοΰ άθροίσματος τα» ζατά τήν τε- 

λευταιαν πενταετίαν τόκων έκάστου βιβλιαρίου,τά τών 
περισσευόντων εισοδημάτων δύνανται νά διανεμηθώσιν είς 

τους αρχαιότερους τοΰ ένός έτους καταθέτας τώυ ταχύ- 
δρομικων ταμιευτηρίων.

Ό περί ού πρόκειται ταμιευτικός όργανισμός συνεδέθη 

στενως. πρός τά ισχυρότερα στοιχεία τής δημοσίας πιστέ- 

ως. Τηρουμένων διαθεσίμων έν τώ Κεντρίζω Ταμιευτηρίω 
των οια τήν συνήθη ύπηρεσίαν άναγζαίωυ κεφαλαίων, τό 
υπολοίπου τώυ όλων καταθέσεων διατίθεται είς δάνεια 
προς τάς έπαρχία; καί τούς δήμους καί είς άγοράς χρε- 
ωγραφων τής κυβερνήσεως. '

Εις αποδειξιν τής ύψηλής άποστολής τής λαϊκής άπο- 

ταμιευσεως, το ’Ιταλικόν Κοινοβουλίου έθεσε τήν όλην 
^ειτουργιαν τοΰ έν λόγω οργανισμού υπό τήν έπίβλεψιν 

^·τρ°ΑΖς’ ^Va™nfiv Οφείλει νά υποβά- ' 
πεοί ’ ,Αν?πΡοσωποϋ« τοΰ Έθνους λογαριασμόν 
πεο X 6Μ'τ· ZWP· άναπτύ^ωί άποταμιεύσεως καί 

‘ ΖΡΤ·σεω« τών κεφαλαίων ταύτης. Πλήρης έννοί.« Λο,ομ.χίς σύνδ.σμο- μ„αξΰ πολ,Χ 

εύο’.'.Ζί η π?αιτέΡω άνάπτυξις άνάγεται είς τό
f ■ ρον μέλλον των ελευθέρων τής έποχής θεσμών.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΙ1Σ ΙΙΡΟ ΤΟΤ 1821. 363-

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΙΙΣ ΓΗΣ
ΙΙΡΟ ΤΟΥ 1821.

Κατά τήν 9 ’Οκτωβρίου 1828 οί έν Πάρω πληρεξού
σιοι τών Εύρωπαϊκών δυνάμεων (έλέγοντο τότε αύται 
Σ ύ μ μ αχοί!) ύπέβαλον είς τόν Κυβερνήτην τής Ελ
λάδος 28 πολυπλοκώτατα ζητήματα, μεγίστου διαφέρον- 
τος διά τήν ύπό συζήτησιν τότε έθνικήν ήμών άποκατά- 
στασιν. Προξενεί έντύπωσιυ ότι έντός δύο εβδομάδων ό 
Κυβερνήτης κατήρτισε τήν άπαιτουμένην μελέτην, τήν 
οποίαν έθηκεν ύπ’ όψιν τοΐς πρεσβευταΐς κατά τήν 30 
’Οκτωβρίου 1828. ’Αμφιβάλλω άν μεθ’ δλην τήν έκτοτε 
άνάπτυξιν τοΰ πολιτικού ημών οργανισμού είναι είς κα
τάστασή ή Κεντρική ήμών ύπηρεσία διά τών πολυαρίθ
μων όργάνων αύτής νά λύση, εις τόσω μικρόν διάστημα 
χρόνου, τό δέζατον τών εις τήν τότε απλοϊκήν Κυβέρνη- 
σιν τεθίντων ζητημάτων.

Μεταξύ αύτών ύπάρχει ευ αναγόμενου είς τάς έπί τουρ- 
χοζρατείας μεταξύ κυρίων καί καλλιεργητών τής γής 
συναλλακτικά; σχέσεις, τό όποιον δύναται νά χρησιμεύ- 
ση ώς στοιχείου τής οικονομικής τοΰ έθνους ιστορίας. 
Ιδού αί κατά τό ζήτημα τοΰτο άπαυτήσεις τοϋ Κυβερ
νήτου. Δανείζομαι αύτάς έκ τής πολυτίμου Συλλογής τοΰ 
κ. Ά. Μάμουκα «Τά κατά τήν άναγέννησιν τής ’Ελλά
δος» (τόμ. ιά, σελ. 274):

«Οί ένοικιασταί όσοι έκκαλλιεργοΰσαν γαίας Τουρκι
κά;, έπλήρωναν είς τούς Ιδιόκτητα; τάς άποκαρπώσεις, 
είς τάς όποιας ύπεχρεοΰντο διά τών συμφωνητικών των.

Τών συμφωνητικών τούτων τά άρθρα ήτον συμφέρω-
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τατα διά τούς ένοικιαστάς,τούς όντας εις τά μέρη έκεϊνα 
τής 'Ελλάδος, όπου τά κτήματα ήτον εκτεταμένα, όπου 
ύπήρχε γή καλλιεργήσιμος, όπου ή εξαγωγή τών προϊ
όντων ήτον εύκολος, καί όπου οί γεωργοί ήτον ολίγοι.

Τρία είδη συμφωνητικών έγίνοντο κατά συνήθειαν, διά 
τό ένοικίασμα τών γαιών.

4. Τό συντροφικόν. — Κατά τοϋτο, άπό τήν ό
λη-? ποσότητα τοϋ καρπού, έλαμβάνοντο πρώτον όλα τά 
είς τήν καλλιέργειαν έξοδα- έδιδαν καί τήν τακτικήν δε- 
κατιάν καί έπειτα, ό ιδιοκτήτης καί ό αγρονόμος έμοί 
ραζαν έξ ίσου τό ύπόλοιπον μέρος.

2. Τό τ ρ ι τ ά ρ ι κ ο ν. — Δυνάμει τούτου όλα τά έξο
δα τής καλλιέργειας ήτον εις βάρος τοϋ αγρονόμου. Τό 
δέκατον έπληρώνετο άπό τό όλον τών προϊόντων. Τών δέ 
υπολοίπων διαιρούμενων είς εννέα μερίδια, τά μέν τρία 
έλάμβανεν ό ιδιοκτήτης, τά δέ άλλα έξ ό αγρονόμος.

3. Τό γεώμορο ν ή ά π ο κ ο π ή.—Κατά τήν τε
λευταία-? ταύτην συμφωνίαν, όλα τά έξοδα τής καλλιέρ
γειας, καί αύτό τό δέκατον, ήτον είς βάρος τοϋ άγρονά- 
μου. Ούτος περιπλέον ήτον ύπόχρεως νά δίδη είς τόν ιδιο
κτήτην διά τήν καλλιεργήσιμον γην, καί άν τό θέρος ή
τον άφθονοπάροχον ή όχι, τόσον γέννημα, δσον ήτον α
ναγκαίο-? οιά τήν σποράν. Έζ τοϋ προϊόντος τών ελαίων 
ώφειλε νά δίδη τό

Αί δέ άποζαρπώσεις, δσας ό ιδιοκτήτης είχε δικαίωμα 
νά ζητήση άπό τό-? αγρονόμον διά τά έπίλοιπα προϊόντα, 
διωρίζοντο άπό τά διάφορα άρθρα τοϋ συμφωνιτικοϋ.

Συνηθέστερον ώς έπί τό πλεΐστον ήτον τό τ ρ ι τ ά ρ ι- 
χο ν. Είς όποια μέρη τής Ελλάδος δέν ύπήρχον γεωρ
γοί, οί κτήμονες Τούρκοι, διά νά τραβίσωσι τούς τοιού- 
τους είς τά υποστατικά των, έζαμναν είς αύτούς ιδιαιτέ
ρά τινα καλά, δηλαδή τούς έδάνειζαν μικράς τινας χρη
ματικός ποσότητας διά νά έπαρκέσωσιν είς τάς άνάγζας 
των, ή τούς έπροπλήρωναν ον μέρος τών εξόδων τής καλ- 

λιεργείας. Άλλ’ αί άγγαρεΐαι είς τάς οποίας ύπέκειντο οί 
δυστυχείς ούτοι, εξίσωναν, καί ώς έπί τό πλεΐστον υπε- 
ρέβαιναν έπί πολύ τήν άξίαν τών μικρών τούτων βο·. - 

θειων.
Τοιουτοτρόπως, έκαλλιεργοϋσαν τό εύφορώτερον μέρ< ς 

τής ενοικιαζόμενης γής διά τό μοναδικόν κέρδος τοΰ ίδι ·. 
ζτήτου, καί τοϋτο όνομάζετο παρασπόρια. ’Ητο ? 
εις χρέος νά δανείζωσι τά φορτηγά των ζώα πρός ύπηυε- 
σίαν τοϋ ’Αγά, ή ήναγκάζοντο νά παραχωρήσωσιν ς 
αυτόν,παρά τήν έγγραφον συμφωνίαν, έν μέρος τών πρ 
όντων τών ποιμνίων των.

Ειχον καί οί χριστιανοί διάφορα είδη κτημάτων, άνα- 
γνωρισμένων ώς τοιούτων καί άπό τούς Τούρκους.

Τοϋτο άποδεικνύεται μέ τρόπον άναντίρρητον άπό τό 
Ν ου ζ ο ύ λ Ά β α ρ ί ζ (ενοίκιο-? γής κατοικούμένης),κ ι 
περιπλέον άπό τά Τ α π ί α ή X ο τ σ έ τ ι α (έπίσημα έγ 
γραφα ιδιοκτησίας) διδόμενα άπό τόν Σ π α χ ή ν, το 
Β ο ε β ό δ α ν, ή τόν Κ α τ ή ν, ότε ό "Ελλη-? έπωλοΰσ: ν 
είς άλλον, Έλληνα ή Τούρκον, τό ακίνητόν του κτήμα.

Οί Πασσάδες, καί αύτοί αί πλέον ισχυροί, μή έξαιρου 
μενού ούτε τοϋ Σατράπου τών ’ίωαννίνων Άλή Πασσα, 
ο-ε ήγόραζαν γαίας χριστιανικός, έλάμβανον ώς καί ·ί 
ίδιώται ταπία ή χοτσέτια. Διά τών έγγραφων τούτων - 
νόμιζαν, ότι δύνανται νά καλύψωσι τάς αύθαιρέτους κι 
δυναστικός πράξεις των, καί νά νομιμοποιήσωσι τήν ίδιο 

κτησίαν των.
Αί αύται συμφωνίαι έφυλάττοντο καί μεταξύ τών α

γρονόμων καί ιδιοκτητών Ελλήνων άλλά σπανίως ο-, 
τελευταίοι ουτοι καθυπέβαλλον τούς ομοθρήσκους τω-, 

είς επιπόνους αγγαρείας.»
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Γαλλία 54000000
Ιταλία 36000000
Βέλγιον 10800000

■Ελβετία 7200000
Ελλάς ι 3600000 

» I 8400000

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ .ΕΡΙΣ.

Ή έκ διαλειμμάτων ένίσχυσις της νομισματικής οικο
νομίας διά τής έκτυπώσεως νέων νομισμάτων είναι απα
ραίτητος πρόνοια άφ’ ένός κατά τών παντοειδών είς νομί
σματα απωλειών καί άφ’ ετέρου ένεκα τών άναπτυξεων 
τής συναλλαγής. Τοιουτοτρόπως καί ή ζατά τό 1865 
σχηματισθεΐσα Νομισματική "Ενωσις μεταξύ Γαλλίας, ’Ι
ταλίας, Βελγίου καί Ελβετίας, είς τήν όποιαν προσέχω- 
ρήσε καί ή Έ).λάς, κατά παν έτος κανονιζώς προβαίνει 
εις εκτυπώσεις άργυρών νομισμάτων (5φρ.), ή ποσότης 
τών όποιων καθ' έκαστον έθνος άπό κοινού προσδιορίζε
ται. Ό λόγος τής τοιαύτης συνεννοήσεως οφείλεται είς 
τόν φόβον μή τυχόν μέλος τι τής Ένώσεως, έζτυποϋν 
μεγάλας ποσότητας άργυρών νομισμάτων καταπλημμυ- 
ρήση τάςλοιπάς τής Ένώσεως χώρας διά μετάλλου, όπερ 
έχει μείζονα άξίαν ώς νόμισμα ή ώς ύλη απλή.

Κατά τό 1874 ή ολική ποσότης τών ιδιαιτέρων τού
των μερίδων ύπελογίζετο είς 120000000 φρ., τω 1875 
άνέβη είς 150000000 καί τω 1876 κατέβη είς 111600 
000. Πρέπει διά τό τελευταΐον έτος νά προσθετώσι καί 
φρ. 8400000, τά όποια εκτός τής ένιαυσίας χορηγίας έ- 
πέτρεψεν ή Ενωσις είς τήν Ελλάδα ώς άντιζύγιον τών 
έκ τής κυκλοφορίας της άποσυρομένων παλαιών (άνθενω- 
τικών) νομισμάτων. Τοιουτοτρόπως καί ή άργυρα καθόλου 
έκτυπωσις τοΰ 1876 άνέβη είς τά όρια τής τοΰ 1874 
εις φρ. ήτοι 120000000. Ιδού πώς, έπί τή βάσει τοΰ 
πληθυσμού, διανέμονται ταΰτα κατ’ επικράτειαν.

Έν τώ συγκροτηθέντι έν Παρισίοις Συνεδρίω (20 Ία
νουαρίου— 3 Φεβρουάριου 1876) ύπεστηρίχθη ύπό τή|ς 
Ελβετίας ό είς 60 έζατομ. φρ., άντί τών χορηγηθέντων 
120, προσδιορισμός τής διά τό ένεστώς έτος έκτυπώσεως 
άργυρών νομισμάτων, ιδιαιτέρως δέ κατεπολεμήθη ύπό 
τών άντιπροσώπων αύτής ή ύπεράνω τής ένιαυσίας μερί- 
δος χορηγησις είς τήν Ελλάδα τών προσημείωθέντων 
8400000 φρ. Έκ τών δύο τούτων θεμάτων τό πρώτον 
άνήκει είς τήν περί καταργήσεως τής άργυράς νόμισμα· 
τοποιίας ριζικήν παρά τή Ελβετική Δημοκρατία Ιδέαν, 
τής όποιας ή προοδευτική έφαρμογή συνδέεται ούσιωδώς 
μετά τής βαθμιαίας έλαττώσεως τών έ ,ιαυσίως έκτυπου- 
μένων άργυρών νομισμάτων. Άλλ’ ή ιδέα αύτη πολλα- 
χόΟεν ύποστηριζομένη καί διά λαμπρών παραδειγμάτων 
(’Αγγλία,Γερμανία κλπ.) κυρουμένη,δέν είναι έτι ώριμοςδιά 
τήν ήμετέραν Νομισματικήν Ένωσιν. Επομένως ήναγ- 
κ ά σ 0 η καί ή Ελβετία νά λάβη τό μέρος της 
έκ τής άργυράς νομισματοποιίας τοΰ 1876, χωρίς νά 
πολυπραγμονήση είς τούς ορούς τής αύστηράς άριθ- 
μητικής ίσότητος μεταξύ τών συνεταιρισθέντων πλη
θυσμών. Διότι άλλως δέν εξηγείται, ότι ή μέν ’Ελβετία 
κατοικουμένη (1870) ύπό 2669095 άνθρώπων,κατετάχθη 
διά 7 *],0 έκατομ. φρ., ή δέ Ελλάς περιέχουσα (1870) 
1457894 κατοίκους, κατετάχθη διά 3 6],0 έκατομ.φρ. Χω
ρίς νά ύπολογίσωμεν τήν άπέναντι τοΰ Ελβετικού εύρω- 
στοτέραν άνάπτυξιν τοΰ Ελληνικού πληθυσμού (έν τή 
κλήμαχι τοΰ Κ. Bouilkt 16 η ή Ελλάς, καί 23η ή Ελβε
τία), έάν λάβωμεν ώς βάσιν τήν άνωτέρω κατ’ άμφοτέ- 
ρας τάς χώρας σύγχρονον άπογραφήν, ιδού ότι ή Ελβε
τία έν τή νομισματική διανομή έλαβε διπλάσιάν τής 'Ελ
λάδος μερίδα, ένώ ό πληθυσμός της δέν εΐναι διπλάσιος 
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τοΰ Ελληνικού. Ακριβώς είπειν, έλαβε σχεδόν /0 έπί πλέ
ον τοϋ όσου, κατά τήν βάσιν τοϋ Έλληνο-ελβετικοϋ πλη- 
Οησμοΰ, εδικαιούτο, ήτοι οιά 24-G693 κατοίκους περιπλέ- 
ον τών όσων είχε κατά τό έν λόγω χρονικόν συγκρίσεως 
σημεΐον.

Ή έξέτασις αΰτη έχει τι βεβαίως τό λεπτολόγον· δι
καιολογείται όμως έκ τής άφ’ έτέρου μεγάλης πρός τήν 
Ελλάδα αύστηρότητος τών 'Ελβετών άντιπροσώπων τοϋ 
Συνεδρίου, όσον άφορα τήν άνήζουσαν αύτή μερίδα έκ τής 
ένωτιζής νομισματοποιιας. Καθ’ όλας τάς πιθανότητας ή 
κυκλοφορούσα έν Έλλάδι νομισματική ποσότης άναβαίνει 
μέχρι τών 50 έζατομμυρίων. Δέν πρέπει νά Οεωρηθή ή 
ποσότης αυτή ώς πόρισμα ύπερβολικών ύπολογισμών, 
διότι γνωστός είναι ό τής Ιίολιτικής Οικονομίας κανών, 
ότι όσον έθνος τι μεταβαίνει άπό τής όπισθοδρομιζής πε
ριόδου είς τήν προοδευτικήν, τόσον δεΐται πλειόνων νομι
σματικών κεφαλαίων. Έ/ μέν τή όπισθοδρομική περιόοω 
ή κυκλοφορία τής συναλλαγής εΐναι σχεδόν ασήμαντος, 
επομένως καί τά όργανα αύτής ολίγα. Έν δέ τή προο- 
οευτική περιόοω ή κυκλοφορία τής συναλλαγής λαμβάνει 
τοσαύτην έζτασιν, ώστε καί τό βάρος τοΰ εύκινητοτάτου 
χρυσοϋ ώς άπειχθές θεωρείται. Τότε ή συναλλακτική κυ
κλοφορία ένεργεϊται κατά προτίμησιν διά μεταφοράς λ)μών 
καί οι’ όλης τής ποικιλίας τών πιστοποιητικών οργάνων. 
Άλλ’ έν τή μεταβατική περιόοω, τήν όποιαν διατρέχει ή 
Ελλάς, άπό τής όπισΟοδρομικότητος είς τήν προοδευτι
κότατα, έν αύτή ιδίως παρίστανται αί πλείονες άνάγκαι 
τής νομισματικής κυκλοφορίας. Τοιουτοτρόπως λαμβανο- 
μενων ύπ’ όψιν καί τών έν ταΐς Έλληνικαΐς Τραπέζαις 
μεταλλικών αποταμιευμάτων άνερχομένων είς 25 περί
που έκατομμύρια φρ.., ίσον ποσόν πρέπει νά Οεωρηθή ώς 
απαραίτητον είς τήν έγχώριον συναλλαγήν. Προκειμένου 
λοιπόν νά άλλάξη ή Ελλάς τά παλαιά νομίσματα, της 
διά νέων τής Ένώσεως, ούδέν εύλογώτερον τοϋ διζαιώμα- 

τος, οπερ έπεζαλέσθη διά τήν έκτύπωσιν τοιούτων νομι
σμάτων είς ποσότητα άνάλογον άφ’ ένός πρός τόν πλη
θυσμόν της καί άφ’ έτέρου πρός τά ήδη ύπό τών άλλων 
μελών τής Ένώσεως έκζοπέντα.

Ένώπιον τοϋ Συνεδρίου έπρότεινεν ή Ελλάς άξίωσιν 
25 έκατομ. φρ. (5φρ.), τήν οποίαν μεταξύ όλων τών άν- 
τιπροσώπων ζατεπολέμησαν μόνοι οι Ελβετοί. Επειδή 
έρρέθη έν τώ Συνεδρίω, ότι ή έζτύπωσις πολυπληθών Ελ
ληνικών νομισμάτων, φερόντων τήν εικόνα τοϋ Βασιλέως, 
έχει σημασίαν δυναστικήν, οί δημοζράται τών Άλπεων 
δέν εΰρον τό επιχείρημα τοΰτο τής όρέξεώς των. Ένεθυ- 
μήθησαν λοιπόν τό έτος 1851, οτε ή Ελβετία, παραδε 
χθεΐσα τό Γα/νλικόν νομισματικόν σύστημα, άφήζεν είς 
τό έμπόριον τήν φροντίδα νά προμηθεύση τήν έσωτερικήν 
τής χώρας κυκλοφορίαν δι’ άλλοεθνών νομισμάτων, χω
ρίς νά σκανδαλισθή, ούτε τότε ούτε νΰν, διότι βλέπει είς 
χεΐρας τών πολιτών αύτής νομίσματα φέροντα εικόνας 
άλλοτρίων Βασιλέων. Οί Ελβετοί λοιπόν προέτειναν είς 
τούς Έλληνας τήν διά τοΰ έμπορίου προμήθειαν τών ά- 
ναγκαίων αυτής νομισμάτων.
Ύπό οικονομικήν έποψιν, βεβαίως ή προμήθεια αυτή άπο- 
τελεΐ τήν φυσικήν όδόν είς δλα τά έμπορεύματα,έπομένως 
καί τά νομίσματα. Έν τούτοις πάντοτε τό έθνιζόν νόμισμα 
κέκτηται έξοχα προσόντα, συνδεόμενα μετά τοΰ ιδιαιτέρου 
έζάστης έπικρατείας βίου. Άρκοΰμαι νΰν είς μίαν, καίτοι 
ούχί τήν σημαντιζωτέραν. Έπίτή ύποθέσει οτι έκαστον 
δφραγκον δίδειζέρδος 1 δραχμής, ένεκα διαφοράς τής ονο
ματικής του πρός τήν πραγματικήν άξίαν τοΰ άργύρου, 
ή μέν Ελλάς έζήτει άδειαν έζτυπώσεως 25 έζατομ.φρ., ή 
δέ 'Ελβετία έμμέσως διετείνετο οτι δέν έπρεπεν ή 'Ελλάς, 
άγοράζουσα άργυρον, νά ώφεληθή /5 έκατομ. φρ. Δυνα
τόν ή έκ τής άνω διαφοράς ώφέλεια νά εΐναι | δραχμή ή 
*■ δραχμής. Δέν έπεται εντεύθεν ότι ή Ελβετία, γνωρίζου- 
σα καλώς τό ζήτημα τής έθνικής πτωχείας, έπρεπε νά 

ΕΤΟΣ 4—ΦΪΛ.ίΙ—ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1876. 94
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θεώρηση ώς έντελώς αδιάφορα είς τήν 'Ελλάδα τά 
ή ταΰτα εκατομμύρια τοΰ κέρδους τής ιθαγενούς
νομισματικής έκτυπώσεως.

Πρέπει έν τούτοις νά όμολογήσωμεν, δτι τδ κύριον τής 
Ελβετικής έπί τοϋ προκειμένου άντιδράσεως οφείλεται 
είς τήν ιδέαν τοΰ περιορισμού τής άργυράς νομισματοποιί- 
ας, καί δτι άν αί παρατηρήσεις τών ’Ελβετών αντιπρο
σώπων άπετείνοντο μάλλον κατά τών Γαλλικών καί ’Ιτα
λικών άξιώσεων, θά είχον ύπέρ έαυτών ολόκληρον τδ θάρ
ρος τής επιστήμης. Άλλά νά θέλη τις νά λύση τά Θεω
ρήματα αύτής εις βάρος τών άσθενεστέρων, τδ νομίζω 
ήκιστα δημοκρατικόν. Διά τοΰτο οφείλονται χάριτες είς 
τούς άντιπροσώπους τοΰ Βελγίου, οίτινες εύρον τήν εύκαι- 
ρίαν νά διατυπώσωσι τήν έπί τέλους παμψηφεί γενομένην 
προ'τασιν περί έκκοπής, ώς προερρέθη, 12 έκατομ. φρ. 
'Ελληνικών νομισμάτων.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕϊΣΕΩΝ
ΠΡΟΝΟΙΑ.

Άριθ. 5530»

Πρδς τους tv z jj περιγερεία των έν '.Αθήναις Έφετων 

παρά Π.Ιημμε.ΙειοδΙχαις Κ,{Κ. Εισαγγελείς.

Άπό τής αρχαϊκής άπανθρωπίας, καθ’ ήν ό ατυχών 
οφειλέτης έγίνετο κτήμα τών δανειστών αύτοϋ, μέχρι 
τής καθ’ ημάς πρακτικής, καθ’ ήν ή πτώχευσις, ώς έπί 
τδ πλεΐστον, περιβάλλεται τδ ένδυμα τής βιομηχανίας, 
είναι τοσαύτη άπόστασις, ώστε έπρεπεν ή εΰρεσις τοΰ 
μεταξύ τών δύο τούτων αποτόμων άκρων δικαίου 
μέσου νά γίνη κυριώτατος σκοπός τής νεωτέρας έξόχως 
πιστωτικής κοινωνίας.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑ. S71

Πόσον είναι ενδιαφέρον τό προκείμενον θέμα, μαρτυροΰ- 
σιν αί έξ αύτοϋ αλλεπάλληλοι τοΰ έμπορίου αυμφοραί. 
’Επειδή αί ήθικαί άπ’ άρχής βάσεις δέν είναι άπδχρώσαι, 
είς πρώτον σημεΐον έμπορικής δοκιμασίας, ό έν τή ψυχή 
κλονιζόμενος, πολύ πριν ή κλονισθή έν τω βαλαντίω, τί
θεται άμέσως είς τήν διάθεσιν τών πονηρών πρός τούς 
έμπιστευθέντας αύτώ διαλογισμών. Τά άποτελέσματα εί
ναι τώ δντι δδυνηρά. ’Ιδού πώς βεβαιοΰνται υπό τής Κα
ταστατικής ένός μόνου δικαστικού τμήματος τής Ελλά
δος, τοΰ ’Αθηναϊκού, έν τώ όποίω κατά τήν τελευταίαν 
έξαετίαν (1870—75) ή κήρυξις τών πτώχεύσεων ήκο
λούθησε τήν έπομένην κλίμακα:

’Έτη Πτωχεύσεις Έτη Πτωχεύσεις

1870 21 187 3 58
1871 31 1874 76
1872 55 1875 104

ΊΙ άριθμητική αύτη πρόοδος έχει τι βεβαίως έκπλη- 
κτικόν. Έν ω χρόνω εκατομμύρια ρίπτονται είς οικοδομήν 
τών ’Αθηνών, ή σημαία τής πτωχεύσεως έκτυλίσσεται έν 
μέσω αύτών άπό έτους είς έτος αύθαδέστερον. Ουδέ πρέ
πει νά μείνη άπαρατήρητον δτι τδ τελευταΐον έτος παρ’ 
ολίγον αντιστοιχεί πρός τά τρία πρώτα όμοΰ λογιζόμενα.

Παραλειπομένων τών ιστορικών έπί τοΰ προκειμένου 
καθ’ άπασαν τήν χώραν λόγων, μία φαίνεται μοι ριζικω- 
τάτη αίτια τής σταθεράς έπαναλήψεως τών βιομηχανι
κών έν Έλλάδι πτωχεύσεων. Εννοώ τήν κατά τό μάλλον 
ή ήττον χαλαράν πρός αύτάς λειτουργίαν τοΰ ύπάρχον- 
τος νομοθετικού οργανισμού. Ύπό τδ τετριμμένον σύστη
μα καθ’ δ τά αμαρτήματα τών καιρών τίθενται πάντοτε 
είς βάρος τών νομοθετών, αί έλλείψεις τοΰ περί τάς πτω
χεύσεις ήμετέρου θεσμού μεταβιβάζουσι τήν ορθήν εφαρ
μογή'? τοΰ παρόντος είς τδ μέλλον αείποτε τής ν εο ν ο· 
μίας. Θέλει έν τούτοις άποδειχθή, δτι μεταξύ τών δια
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φόρων έπί τοϋ προκειμένου έπόψεων ή τήν Είσαγγελικήν 
’Αρχήν άφορώσα είναι, και τό γε νΰν νομικώς έχον, ού
σιωδώς πλήρης.

Εν γένει βάσις είναι ή κατά πάσαν πτώχευσιν έπιθεώ- 
ρησις τών χαραχτηριζόντων αύτήν στοιχείων. Προ'κειται 
περί πτωχεύσεως, τήν οποίαν δημιουργεί ή δυστυχία; Ή 
έμπορική οιχαιοσύνη καλείται νά έπουλώση τό ταχύτερον 
τήν άνοιχθεϊσαν είς τό εμπορικόν σώμα πληγήν. Προ'κει- 
ται περί πτωχεύσεως, τήν οποίαν παρήγαγεν ή απρονοη
σία καί ή κακή διαγωγή, ή κακή πίστις καί ό δόλος ; 
Η ποινική δικαιοσύνη έχει πλήρη τήν οπλοθήκην της 
εις ίκανοποίησιν τής προσβληθείσης δικαιολογιζής έν τή 
πολιτεία τάξεως. Εις δρος εΐναι άμφοτέρωθεν αναπόφευ
κτος: ή αύστηρά έπίσχεψις τών πτωχεύσεων έκ μέρους 
τής πρακτικωτάτης έκείνης ’Αρχής, είς τήν όποιαν ό νο
μοθέτης ένεπιστεύθη τήν καταδίωξιν τών αδικημάτων. 
Θέμα εύρύ, είς τοΰ όποιου τήν αποτελεσματικήν μελέτην 
σκοπώ ίνα καλέσω όλα τά μέλη τής Είσαγγελικής υπη
ρεσίας, ήν έχω τήν τιμήν νά διευθύνω.

Κατά πρώτον ούτω λόγον θέλετε καταστήσει ένεργόν 
τήν έζ τών άρθρων 96 ζαί 98 τοΰ Όργανισμοΰ τών Δι
καστηρίων έπιβαλλομένην ύμΐν έπιτήρησιν έπί τών Ειση
γητών τών πτωχεύσεων, τούς οποίους διορίζουσι τά έμ- 
πορικά τμήματα τών παρ’ οις διατελεΐτε Πρωτοδικείων. 
’Εάν ούτοι ραθύμως ή ύπό βαρυτέρας έτι περιπτώσεις με« 
τέρχωνται τά έργα αύτών, θέλΛε ενεργεί άνευ αναβολής 
τά πρός βεβαίωσιν τοΰ παραπτώματος καί θέλετε έκά- 
στοτε μοί υποβάλλει άμέσως τήν έκθεσιν ύμών διά τήν 
νόμιμον καταδίωξιν καί τήν έτέραν διοικητικήν έντεϋθεν 
λειτουργίαν.

Επί τώ τέλει τούτω, καί δπως έν τώ μέλλοντι χρησι- 
μεύση ώς ύπόδειγμα σταθεράς ένεργείας, παρακαλώ υμάς 
ινα έντός οεκα καί πεντε ημερών, λαμβάνοντες προηγου
μένως ακριβείς πληροφορίας έκ τοΰ γραφείου τοΰ παρ’ ω 
διατελεϊτε Πρωτοδικείου, καλέσητε τούς άπό 1 Ία- 

νουαρίου 1874- διορισθέντας έν τή ύμετέρα περιφερεία Εί- 
σηγητάς πτωχεύσεων (έπιφυλαττόμενοι έν τινι προσέχει 
χρόνω περί τών άρχαιοτέρων), ίνα, καθ’όσον μέρος είς έ
καστον ανήκει, ύποβάλωσιν ύμΐν έντός συντόμου προθε
σμίας έκθεσιν σχετικώς πρός τά έξής θέματα. 1) Είς ποι
αν κατάστασιν οίκονομιζώς καί ποιον σημεΐον νομικώς 
έκαστη τών άνατεθειμένων αύτοϊς πτωχεύσεων διατελεΐ 
έπί τοΰ παρόντος. 2) Πόσαι καί ποΐαι μεταξύ αύτών άπε- 
περατώθησαν ή μένουσιν έτι έκζρεμεΐς. 3) Ποιας μέχρι 
τοΰδε κατέβαλον καί πότε ένεργείας πρός έκαστην πτώ
χευσή Ιδιαιτέρως, όσον αφορά τήν έπιτηρησιν τής διοι- 
κήσεως αύτής ύπό τών πρακτόρων ή τών συνοίκων, τό
σον πρός τά πράγματα, δσον καί πρός τά πρόσωπα.
4) Έπί ποιων καί πόσων πτωχεύσεων τά χρήματα αύ
τών έτέθησαν πράγματι έντός δικλειθρου κιβωτίου, η ποια 
άλλη κατ’ αύτά έγένετο διάθεσις. 5) Έπί πόσων καί ποι
ων έκ τών έκκρεμών πτωχεύσεων καθυστερεϊται ό ισολο
γισμός, τοιούτου δέ γενομένου, δέν συνεκλήθησαν έτι οί 
δανεισταί, καί διά τίνας, πρός άμφότερα ταΰτα, λόγους.
6) Έπί πόσων καί ποιων πτωχεύσεων ύπέβαλον είς τό 
Έμποροδικεϊον καί πότε έκθεσιν τών έξ αύτών διαφορών.
7) Έάν οί πτωχεύσαντες διατελοϋσιν έν τή διά χρέη φυ
λακή, ή πόσοι, ποιοι καί πότε έξήλθον αύτής διά προπεμ
πτηρίου.—Τάς έκθέσείς ταύτας θέλετε μοί υποβάλει εύθύς 
ώς συγκεντρωθώσιν έν τή καθ’ ύμάς ύπηρεσια.

Κατά τό άρθρον 488 τοΰ ’Εμπορικού νόμου είς πάσαν 
πτώχευσιν οί πράκτορες καί οί προσωρινοί και οριστικοί 
σύνδικοι όφείλουσι νά παραδίδωσι έντός όκτώ ημερών άπό 
τήςένάρξεως τών έργασιών των είς τόν παρά Πλημμελειοδί- 
καις Εισαγγελέα υπόμνημα μετά συνοπτικού λογαρια
σμού τής φαινομένης καταστάσεως τής πτωχεύσεως, τών 
κυριωτέρων αιτίων καί τοΰ χαρακτήρος αύτής. Ο σωτη- 
ριωδέστατος ούτος («ν τή κανονική τών πρώτων καί 
δευτέρων περί τάς πτωχεύσεις έντυπώσεων άναπτύξει)
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νομικός ορισμός έντελώς έν τή πρακτική αργεί. Πόσον ή 
άναβίωσις αύτοϋ συνδέεται πρός τόν όλον τοϋ νομοθέτου 
σκοπόν, άφ’έαυτοΰ δήλον. Παρακαλώ έπομένως τούς Κ. 
Κ. Εισαγγελείς ινα, προμηθευόμενοι έζ τοϋ γραφείου τοΰ 
Πρωτοδικείου κατάλογον τών κατά πάσαν άπό τής 1 
Ίανουαρίου 187-4 πτώχευσιν διατελούντων πρακτόρων 
καί συνδίκων, καλέσωσιν αύτούς έντός δέκα καί πέντε ή
μερων είς ύποβολήν τών έν λόγω εκθέσεων, τάσσοντες 
αύτοις οκταήμερον προθεσμίαν. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν 
άμελήσωσι τινές έξ αύτών, οί Κ. Κ. Εισαγγελείς Οέλουσιν 
ειδοποιήσει τούς προσήκοντας Είσηγητάς, ίνα έπιμεληθώ- 
σΐν ουτοι περί τής ταχείας άντικαταστάσεως αύτών.

Άλλ’ αί προμνησθεΐσαι εκθέσεις, τών οποίων ή είς τό 
μέλλον άπό συνήθειας τακτική πρός τήν Εισαγγελίαν υ
ποβολή έξαρτάται έκ τής συντόνου καί κατ’ έπανάληψιν 
εφαρμογής τοϋ άνωτέρω μέτρου, πρέπει νά συνδυασθώσι 
πρός τάς σχετιζάς πληροφορίας τών Εισηγητών, πρός 
τήν προσήκουσαν έπίσκεψιν τής Άρχής είς τάς κατοικί
ας τών πτωχευσάντων, καί ιδίως πρός τήν ζώσαν εικόνα 
τών εμπορικών πράξεων αύτοϋ, τά βιβλία τούτέστι καί 
έν άνάγκη τά λοιπά έγγραφα. Τοιουτοτρόπως ζατά τό 
άρθρον 601 τοϋ ’Εμπορικού νόμου θέλετε απαιτήσει τήν, 
έφ’ όσον δει, είς ύμάς παράδοσιν τών άνωτέρω άποδείξε- 
ων, ινα έκ τής τοϋ όλου συνδρομής μορφώσητε τήν πρός 
περαιτέρω τυχόν καταδίωξιν κρίσιν, διά τάς περιπτώσεις 
τής απλής ή δόλιας χρεωκοπίας. Μέχρι δέ τέλους Νοεμ
βρίου έ. έ. παρακαλώ ίνα μοί ύποβάλητε ιδιαιτέρως πρός 
έζάστην πτώχευσιν λεπτομερείς άπό τών σχετικών μελε
τών ύμών πληροφορίας.

Συνδυάζοντες τάς έζθέσεις τών Εισηγητών καί τάς ά
ναφοράς τών πρακτόρων καί τών συνδίκων πρός τάς περί 
πτωχεύσεων άπο τής άρχής 1874 άποφάσεις τών δικα
στηρίων, θέλετε εξακριβώσει 1) άν ύπάρχωσιν υπό πτώ- 
χευσιν πόσοι καί ποιοι διατελοΰντες άνευ προπεμπτηρίου 

έκτος τής φυλακής (πρός τοΰτο θέλουσι χρησιμεύσει καί 
τά βιβλία ταύτης), 2) άν ένεκα τών είς τό προσωπικόν 
τοϋ δικαστηρίου κινήσεων ή άπό άλλων λόγων ύπάρχωσι 
πόσαι καί ποΐαι πτωχεύσεις άνευ Εισηγητών, πόσαι καί 
ποϊαι άνευ πρακτόρων ή συνδίκων, καί 3) έάν μεταξύ τών 
πραζτο'ρων είναι τινές, ποιοι καί πόσοι, μή δανεισταί διορι- 
σθέντες πλέον ή δίς έντός τοϋ ένιαυτοϋ. Τάς πληροφορί
ας ταύτας, μετ’ άντιγράφων τών σχετικών πρός τήν τε
λευταίαν άποφάσεων, παρακαλώ ίνα μοί ύποβάλητε έν
τός τής αύτής προθεσμίας σύν τή εκτιμήσει ύμών, όσον 
άφορα τόν χαρακτήρα τών έξευρεθησομένων τυχόν έλ- 
λείψεων.

Πρός τελειοτέραν έν τω μέλλοντι διαζανόνισιν τής εΐ- 
σαγγελικής έπί τών πτωχεύσεων προνοίας, αναπόφευκτος 
εΐναι ή κατάρτισις ιστορικού, τρόπον τινα, πίνακος, περι- 
λαμβάνοντος τά κεφαλαιωδέστερα τής διαδικασίας τών 
πτωχεύσεων γεγονότα, καθ’ όσον ταΰτα βαθμηδόν έκτυ- 
λίσσονται. Θέλετε λοιπόν παραγγείλει τόν Κ. Γραμματέα 
τοϋ παρ’ού διατελεΐτε δικαστηρίου,ινα έντός δύο μηνών όρ
γανίση βιβλίον πτωχεύσεων, προσδιορίζων έπ’αύτοϋ, ειδι
κόν τοϋ γραφείου του υπάλληλον. Έζάστη σελίς τοϋ βι
βλίου τούτου πρέπει νά άνήκη είς μίαν πτώχευσιν καί νά 
φέρη έπί κεφα)»ής τό όνομα τοϋ πτωχεύσαντος, περιλαμ- 
βάνουσα έν ίδιαιτέραις στήλαις σημείωσιν τών σχετικώς 
έζδιδομένων άποφάσεων, τών ονομάτων τών Εισηγητών, 
πρακτόρων καί συνδίκων,τής συντάξεως τοϋ ισολογισμού, 
τής έζδόσεως προπεμπτηρίου, τής συγκαλέσεως τών δα
νειστών, τών γενομένων συμβιβασμών, τής άποκαταστά
σεως τοΰ πτωχεύσαντος, τής έκποιήσεως τής περιουσίας 
αύτοϋ, τής έγέρσεως ποινικής καταδιώξεως έναντίον του. 
Τό περί ού πρόκειται βιβλίον, ύπό τήν έπιστασίαν τών έ- 
κάστοτε Εισηγητών διατελοΰν, θέλει περιλάβει όλας τάς 
εντός τής τελευταίας δεκαετίας κηρυχθείσας πτωχεύσεις, 
ώς καί τάς εφεξής.
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Άλλ’ ένώ ταΰτα πάντα άφορώσιν είς τό περί τάς πτω
χεύσεις έξόχως κοινωνικόν θέμα, ό ισχυρός βραχίων τής 
δικαιοσύνης πρέπει δραστηρίως νά ύψωθή ύπεράνω τών 
έγκληματικών έν αύταΐς τάσεων. Κατά τοΰτο ό παραδειγ
ματισμός δέν εΐναι μικρά βοήθεια. Συμπληροΐ δέ αύτήν ό 
πραγματικός διά τής ποινής εξαγνισμός τούέγκληματίου. 
Ύπ’ άμφοτίρας τάς έπόψεις παρακαλώ, ινα δώσητε νέαν 
καί Αποτελεσματικήν ώθησιν εις τάς εκκρεμείς έπίχρεω- 
κοπία κατηγορίας, άνακοινοΰντες μοι είς ποιον σημεΐον έ
κάστη διατελεϊ. ’’Εχω πάσαν πεποίθησίν είς τήν, κατά 
πάντα λο'γον, φιλότιμον καί έντονον ενέργειαν όλων τών 
τής Εισαγγελίας μελών. Τά εγκλήματα χοροπηδοΰσιν έν 
ταΐς κοινωνίαις,δταν πείθονται δτι ή άπόκρυψιςτών ιχνών 
αύτών είναι εύζολωτέρα τής τιμωρίας των. Άς άποδει- 
χΟή λοιπόν τό έναντίον καί είς τά λανθάνοντα κατά τής 
περιουσίας τοΰ έμπορίου χρεωκοπήματα, δπως καί είς τά 
λοιπά τών εγκλημάτων. "Οταν ή βιαία ληστεία τών δα
σών φυγαδεύηται, μεγάλη άπαιτεΐται προσοχή μή, περι
βαλλόμενη αυτή τόν μανδύαν τής δολιότητος, ίδρύση τόν 
Ασεβή ναόν της έζεΐ ένθα ή πίστις πρέπει νά κατοική.

Έν ΆΟήνκς τή 29 Σεπτεμβρίου 1876,

Ό παρ’ ’.Εφεταις ΕίσαγγεΛευς

Κ. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.

2ΤΑΣΙΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.

Διάφοροι Αποκαλύψεις τής Καταστατικής παριστώσιν 
άπό τίνος χρόνου τόν Γαλλικόν πληθυσμόν κρισιμωτά- 
την διατρίχοντα περίοδον. Ένώ οί λοιποί λαοί τής Εύ· 

ρώπης σπεύδουσι, κατά τό μάλλον ή ήττον, πρός τήν Α
ριθμητικήν άνάπτυξιν των, ό Γαλλικός ένδυάζει πρός τήν 
Οείαν έπαγγελίαν «αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πλη
ρώσατε τήν γην».

Κατά τούς ύπολογισμους τοδ Dieterici, άπό τοΰ 1825— 
184-6 ή κατά τό □ μίλιον αυξησις τών κατοίζων άνεβι- 
βάζετο είς 32 διά τήν Γαλλίαν, 68 διά τήν Πρωσσίαν, 
95 διά τήν 'Ολλανδίαν καί 136 διά τό Βέλγιον. Έν γέ- 
νει έπί τής κλίμακος τοΰ διπλασιασμού ή Γαλλία τίθεται 
είς τήν τελευταίαν βαθμίδα. Κατά τόν Woppceus άπαιτοϋν- 
ται 405 έτη, Γνα διπλασιασθώσιν οί κάτοικοι αύτής, ένώ 
διά τήν Νορβηγίαν άρκοΰσιν 61 έτη, διά τήν Δανιμαρκί- 
αν 71 καί τήν Σουηδίαν 79.

Δέν είναι πρωτοφανές δτι τόποι ούσιωδώς άγονοι προί- 
στανται άλλων εύφορωτέρων, είς τό μέγα τών Ανθρωπί
νων πληθυσμών ρεΰμα. Βεβαίως δέν θέλω νά συγκρίνω 
τήν Γαλλίαν πρός τήν Μεσοποταμίαν. Άπαγε. Άλλ’ ό
ταν έσήμανεν ή ώρα τής τελευταίας, ούτε ή μυθώδης εύ- 
φορία της, ούτε οί όλβιοι κάτοικοί της ήδυνήθησαν νά 
σταματήσωσι τήν καταστροφήν. Άπαν τό άρχαΐον με- 
γαλεΐον περικαλύπτεται νΰν ύπό άγριων τής έρημου φυ
τών διαβαίνουσι δέ οί νομάδες διά μέσου τάφων καί διω
ρύγων έποχής, τήν οποίαν ούτε κάν ύποπτεύονται.

Έν τούτοις ούδέν έμποδίζει τήν σύγκρισιν τής Γαλλίας 
πρός τήν Αγγλίαν. Ύπό πολλάς έπόψεις αί δύο χώραι 
συναντιόνται· ή δέ ιστορία τοΰ νεωτέρου πολιτισμού φέ
ρει, ώς πρός αύτάς, κατά νουν τήν άρχαίαν περί τών Α
θηνών καί τής Σπάρτης ιδέαν τοΰ 'Ελληνισμού, δτε άπε- 
τέλουν αύται τούς δύο οφθαλμούς τής Ελλάδος. "Οπως 
καί αν έχη, προξενεί αίσθησιν, δτι τό δένδρον τοΰ πληθυ
σμού εΐναι κατά πολύ εύρωστότερον έν Αγγλία ή έν 
Γαλλίφ. Ύπολογιζομένων τών κατοίκων τής πρώτης είς 
32 περίπου έκατομμύρια καί τών τής δευτέρας είς 36, 
έγεννήθησαν κατά μέν τό 1875 έν Αγγλία 1112262
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άνθρωποί, ζατά δέ τό 1874 έν Γαλλία 953652. Συμψη- 
φιζομένων δέ τών έζατέρωθεν συμβάντων Θανάτων πρός 
τάς σχετιχάς γεννήσεις, άποοεικνύεται πλεόνασμα τών 
τελευταίων κατά 385917 άνθρώπους έν Αγγλία καί 
ζατά 171943 έν Γαλλία.

Άρά γε εΐναι κατωχημένη έπί τοσοΰτον ή Γαλλία, ώ
στε καθυστερεί ό τόπος διά τούς κατόπιν έρχομένους; 
Άλλ’ ή πυχνότης τοΰ πληθυσμού είναι πολλφ ανώτερα 
έν Αγγλία. Κατά τό 1850 (Malt-Brun) ύπελογίζοντο, κα
τά □ μίλιον, 4923 κάτοικοι έν ’Αγγλία άπέναντι 3722 
έν Γαλλία. Όχι· δέν εΐναι ό χώρος όστις έλλείπει, άλλ’ ή 
συγκέντρωσις ήτις τρώγει έν Γαλλία τά τέκνα της. Έκ 
πρώτης δψεως θά φανή ή πρότασις ίκανώς παράδοξος· 
έζ τών ύστέρων όμως εΐναι ίκανώς αποδεδειγμένη.

Τω οντι έάν συνηθροίζομεν τάς άτομικάς καί κυβερνη- 
τικάς ένεργείας έν τινι πίνακι τοϋ έθνικου τής ’Αγγλίας 
καί τής Γαλλίας βίου, θά ήρκει νά προβάλωμεν τόν πί
νακα τοΰτον εις τόν άπειρότερον οφθαλμόν, ινα μαρτυρή- 
ση περί τής έπικρατήσεως τής μέν ατομικής πρωτοβου
λίας έν 'Αγγλία, τής δέ κυβερνητικής έν Γαλλία. Τό φαι- 
νόμενον τοϋτο δέν εΐναι θεωρητική άνακάλυψις. Εισέρχε
ται μέχρι τών άκρων τής έθνικής ζωής. Δυνάμεθα νά 
κρίνωμεν περί τής ιδέας έκ τής καταχρήσεως αύτής. Ού
δείς βεβαίως ό άμφιβάλλων περί τής μείζονος κοινοτικής 
ζωής τών έργατικών πληθυσμών τής ’Αγγλίας. Έν τού- 
τοις μέχρι τοΰδε είς μόνους τούς έν Γαΐ.λία συναδέλφους 
των ή φανερά ή κεκρυμένη κοινοκτημοσύνη έξέθεσε τά 
επαγωγά διπλώματα αύτής. Ποιος τά έδίδαξεν ; Έρωτή- 
σατε τήν συγζέντρωσιν.

Έν γένει ή έθνική οικονομία κατά μέν τήν ’Αγγλίαν 
εχει τι έξόχως έπιχειοηματιζόν, κατά δέ τήν Γαλλίαν 
έξόχως έπιφυλακτικόν. Ή διεύθυνσις αύτη εΐναι προϊόν 
τής χειραφετήσεως άφ’ ένός καί τής κηδεμονείας άφ’ ετέ
ρου. Τοιουτοτρόπως όμως έξηγοΰνται οί επόμενοι τοϋ 

έξωτερικοΰ έμπορίου άριθμοί. Κατά τούς πρώτους επτά 
μήνας τοΰ 1876 ή κίνησις τής εισαγωγής καί έξαγωγής 
όμοΰ έν μέν τή Αγγλία περιλαμβάνει 8276 εκατομμύρια 
φρ., έν δέτή Γαλλίφ 4194 εκατομμύρια φρ. Πόσον έν 
τοις άριθμοϊς τούτοις λειτουργεί ή βιομηχανία, άφ’ έαυ
τοΰ δήλον. Διπλάσιοι λοιπόν οί όροι τής αύξήσεως τοΰ 
ανθρωπίνου γένους, καθ’ δσον άπό τής Γαλλίας μεταβαί- 
νομεν πρός τήν ’Αγγλίαν. Μεθ’ δλην δέ τήν νευρικήν τοΰ 
πατριωτισμού έπίδειξιν είς τά τελευταία έζ τοΰ πολέμου 
βάρη, τό βέβαιον εΐναι ότι πολλά χρηματιστικά τής Γαλ
λίας συμπτώματα οφείλονται μάλλον είς τήν έπελθοΰσαν 
μετατόπισιν τών κεφαλαίων, ζαί ότι έπί τοΰ όλου ή ζωή 
κατέστη δυσχερέστερα καί έπομένως ή οικογένεια ήττον 
γόνιμος.

Αί μορφαί, ύπό τάς οποίας εργάζεται τό πνεϋμα τής 
συγκεντρώσεως, εΐναι πολαί καί διάφοροι. Πρόκειται περί 
θρησκείας ; Τί ώραιότερον τής έλευθερίας τής συνειδήσε· 
ως! Έν τούτοις παρεμβαίνει έν Γαλλία τό Αύτός Έφα 
τοΰ Ρωμαίου άλανθάστου, ίνα συγκεντρώση τάς θρησκευ- 
τικάς πεποιθήσεις, ώς άνήσαν τάξεις στρατιωτικαί. Μέθο
δος φοβερά ένεκα τών έπί τοϋ μεγάλου σώματος τοΰ 
λαοΰ αποτελεσμάτων, τά όποια εΐναι έντελώς αντίθετα 
πρός έκεϊνα, τά όποια δημιουργεί ή τών ψυχών αύτοδι- 
οίκησις.

Έάν άπό τής Εκκλησίας μεταβώμεν είς τήν Γαλλικήν 
Πολιτείαν, ή συγκέντρωσις εΐναι ό άπ’ αίώνος χαρακτήρ 
αύτής. Όταν κατά τό 1830 ό Polignac έλεγε «plus de con
cessions», άνεχώρει έκ τής ιδέας οτι μάλλον ό λαός έπλα- 
σθη διά τόν βασιλέα ή ό βασιλεύς διά τόν λαόν. Εκτός

κιμασθέντα πολιτεύματα έν Γαλλία, ό άληθής έν αύτή κύ
ριος, ό Α α ό ς, τρέχει κατόπιν τών, ύπό τήν σημαίαν τής 
έλευθερίας ή τοΰ δεσποτισμοΟ, διαχειριστών τής συγκεν
τρωτικής τής Πολιτείας μηχανής. Ή σωτηρία πρέπει «-
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κάστοτε νά ίπέλθη διά τών μεγάλων άνδρών! Δέν υπάρ
χω όλεθριώτερον τούτου σύστημα. Επειδή απαιτείται είς 
έπιτυχίαν του ούριος πάντοτε άνεμος, είς πρώτην τρικυ
μίαν ζητούνται χωπηλάται χαί προσφέρονται γεωργοί.

Όλόχληρος ή διασκευή τής Γαλλικής νομοθεσίας μαρ
τυρεί πόρρωθεν, δτι ύπάρχει πάντοτε φανερόν τι ή άφανές 
κεντρον, περί τό όποιον πρέπει άναγκαίως νά στρέφωνται 
οί κοινωνικοί τής χώρας θεσμοί. Ό Γάλλος νομοθέτης 
είναι ουσιωοώς Χριστιανός· όπως βάσις τοΰ Χριστιανισμού 
εΐναι ή προΰπόθεσις τής κακίας τοϋ άνθρώπου, τοιουτο
τρόπως χαί έν τή Γαλλική νομοθεσία ή ύποψία τής κατα- 
χρήαεως γεννά τήν άνάγκην τής κηδεμονείας. 'Όλα τοι
ουτοτρόπως πρέπει νά κανονισθώσιν. Άπό τών λαϊκών ε
νώσεων, αί’τινες, μεταλαμβάνουσαι τής διοικήσεως έν ’Αγ
γλία, φίρουσιν έπί ξηρού άχμής τήνΠαρισινήν πολιτικήν, 
μέχρι τών γαμιχών ενώσεων, αί’τινες, τόσον άπλαΐ είς τό 
φυσικόν δίκαιον, πρέπει δι’ άλλεπαλλήλων τύπων νά γί- 
νωσι δύσκολοι είς τό θετικόν.

Βεβαίως δέν έχω σχοπόν νά διεξέλθω όλα τής Γαλλι
κής συγχεντρώσεως τά στοιχεία. Τά προεκτεθέντα ίκανώς 
δεικνύουσι τήν γενικήν έπί τοΰ προκειμένου διεύθυνσιν. 
Έάν άφήσωμεν χατά μέρος τά διάφορα όνόματα, ύπο- 
λαμβάνω, άπό καθολικής τίνος έπόψεως, δτι θεμελιώ
δες πολίτευμα έχει ή Γαλλία τήν συγκέντ ρ ω σ ι ν. 
θέλετε τό άλάνθαστον σημεΐον τής ποιότητος του ; 
Άς άφήσωμεν τόν Rousseau όμιλήση:

«Ποιος εΐναι ό σκοπός τής πολιτικής κοινωνίας ; Ή 
διατήρησις χαί ή εύδαιμονία τών μελών της. Καί ποιον 
είναι τό βεβαιότατον σημεΐον, δτι διατηρούνται ταΰτα καί 
εύδαιμονοΰσιν; Ό άριθμός καί ή πολλαπλασίασις αύτών. 
Μή πορεύεσθε λοιπόν ζητοΰντες άλλαχοΰ τό άμφισβητού- 
μενον σημεΐον. Πάντων ύποτιθεμένων ίσων,τό μέν πολίτευ
μα, ύπό τό όποιον, άνευ άλλοτρίων μέσων, άνευ ξένων 
πολιτογραφήσεων, άνευ έποιχισμών, οί πολΐται αύξάνουσι
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καί πληθύνονται περισσότερον, εΐναι άληθώς τό άριστονϊ 
τό δέ πολίτευμα, ύπό τό όποιον ό λαός έλαττοΰται χαί 
φθείρεται, εΐναι τό χείριστον. Ύπολογισταί, άριθμεϊτε, 
μετρεΐτε, παραβάλλετε» (Contrat Social § 247).

Ιδού ή Καταστατική εΐναι έτοιμος νά άριθμήση, νά 
μετρήση χαί νά παραβάλη. Άπό τών άρχών τοΰ παρόν
τος αίώνος τέσσαρα έτη ύπήρξαν ιδιαιτέρως πένθιμα διά 
τόν Γαλλικόν συλλήβδην πληθυσμόν. Κατ’ αύτά έγίννή- 
Οησαν έλάσσονες καί άπεβίωσαν πλείονες 1 άλλοι. Τά έτη 
ταΰτα διαμοιράζονται μεταξύ τών κρισιμωτέρων, κατά τό 
δεύτερον ήμισυ τοΰ αίώνος, πολεμικών τής Γαλλίας πε
ριόδων. ’Εννοώ τήν Κριμαϊκήν καί τήν Γαλλογερμανιχήν, 
χατά τάς όποιας τά πλεονάσματα τών θανάτων διαμοι
ράζονται ώς έξής:

•’Έτη Πλέον, θανάτων ’Έτη Πλέον, θανάτ.

1854 I 69318 | 1870 1 103394
1855 35606 1871 444889
Πόση έντασις έν ταΐς άνθρωπίνοις χαταστροφαϊς κατά 

τήν δευτέραν περίοδον! Ό κατ’ αύτήν πόλεμος μετέχει 
δλων τών δεινών τής έξωθεν πολεμικής έπιδρομής. Καί 
δμως παρατηρήσατε, πώς τά δημιουργηθέντα χατά τάς 
δύο περιόδους κενά πληροΰνται διά τών πλεονασμάτων 
τών γεννήσεων έν ταΐς κατόπιν τριετίαις.
Έτη Πλέον, γεννήσεων Έτη Πλέον, γεννήσ.

1856 115034 ί! 1872 172936
1857 81924 1873 101776
1858 95157 ϊ 1874 171743

Ένώ κατ’ άμφοτέρας τάς τριετίας δ γενικός τής Γαλ
λίας πληθυσμός στρέφεται περί τά 36 εκατομμύρια, ή 
ύπεράνω τών θανάτων άνθρωποπαραγωγή τής δευτέρας 
αναβιβάζεται είς 446655 άπέναντι τών 292415 τής πρώ
της. Δέν πρέπει δμως νά λησμονήσωμεν, δτι μετά τό 
1855 έξακολουθεΐ ό αύτός συγκεντρωτικός Καισαρισμός 
χαί δτι μετά τό 1871 τά έξ αύτοϋ παθήματα ήνέωξαν 
πλειότερον τους οφθαλμούς τής έλευθερίας.
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ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Έάν κυριώτατον γνώρισμα τοϋ νεωτέρου πολιτισμού 
είναι ή ταχύτης, την οποίαν μεταδίδει είς τόν έθνικόν βίον, 
ή τηλεγραφική συγκοινωνία άνήκει είς τόν κύκλον τών 
σημαντικωτάτων κατά τοϋτο θεμάτων. Νομίζω όθεν λίαν 
ένδιαφέρουσαν τήν μελέτην έπί τής πορείας, ήν ήκολούθη- 
σεν ή άνάπτυξις τής συγκοινωνίας ταύτης παρ’ ήμϊν. Χά
ρις δέ είς τάς έπ’ έσχάτων δημοσιευθείσας καταστατικάς 
πληροφορίας τοϋ ύπουργείου τών Εσωτερικών, δυνάμεθα 
νά στηριχθώμεν είς διδόμενα ακριβή.

Ή πρώτη έμφάνισις τής τηλεγραφικής συγκοινωνίας 
έν Έλλάδι χρονολογείται άπό τοΰ έτους 1859. Μέχρι μέν 
τοΰ 1861 κατεσκευάσθησαν δύο γραμμαΐ έκτάσεως έν συν- 
όλω 214 χιλιομέτρων. Άπό δέ τοΰ 1862 μέχρι τέλους 
1875 κατεσκευάσθησαν 58 γραμμαΐ έκτάσεως 2351 χι
λιομέτρων. Ή μεγαλειτέρα γραμμή άνήκει εις τήν πρώ
την περίοδον, άπό Αθηνών είς Πάτρας (203 χιλιόμετρα), 
ακολούθως έρχονται τοΰ 18G2 άπό Αθηνών είς Λαμίαν 
(196 χιλ.), τοΰ 1865 άπό Λεβαδείας μέχρι Ναυπάκτου 
(135 χιλ.), τοΰ 1875 άπόΆστρους μέχρι Λεωνιδίου (130 
χιλ.), άπό Καρύστου μέχρι Χαλκίοος (125 χιλ.) κλπ. 
Ή έν συνόλω έκτασις τών τηλεγραφικών γραμμών τής 
Ελλάδος άνεβιβάζετο κατά τό 1875 είς 2565 χιλιόμε
τρα, άπέναντι τών κατά τό έτος 1870 έν Ελβετία 5158, 
έν ’Ισπανία 41220, καί κατά τό έτος 1871 έν ’Ιταλία 
18601, έν Αύστρο-ουγγαρία 27412, έν Γαλλία 43811 
καί έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής 113728.

Είς τήν άνωτέρω εκτασιν τών τηλεγραφικών τής Ελ
λάδος γραμμών δέν συγκαταλέγονται αί ύποβρύχιοι. Μετά 
τήν αποτυχίαν τών έν έτει 1859 κατασκευασθεισών ύπό
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τής Ελληνικής κυβερνήσεως μεταξύ Πειραιώς, Σύρου καί 
Χίου, έπεκράτησε τό σύστημα τής παραχωρήσεως τών 
ύποβρυχίων γραμμών είς εταιρίας. Τοιουτοτρόπως κατα
σκεύασαν ή μέν Eastern Telegraph C° δώδεκα τοιαύτας, 
διά τήν έσωτερικήν συγκοινωνίαν (Ζάκυνθος, Κέρκυρα, 
Λεύκάς, ’Ιθάκη, Σπέτζαι, "Υδρα, Σύρος, Τήνος, Άνδρος, 
Εύβοια) έκτάσεως 268 ~ μιλιών, καέ τρεις διά τήν εξωτε
ρικήν μεταξύ Σύρου καί Χίου, Ζακύνθου καί Ότράντης, 
Ζακύνθου καί ’Αλεξάνδρειάς διά Κρήτης, ή δέ Mediterra
nean Extension Telegraph μίαν μεταξύ Κερκύρας καί Ότράν
της. Αί Άγγλικαί αύται έταιρίαι έχουσιν ίδια τηλεγρα
φεία έν Σύρω, Ζακύνθω καί Κερκύρα, ύπαγόμενα είς τούς 
Ελληνικούς κανονισμούς.

"Οσον άφορα τήν έναέριον τηλεγραφικήν έν Έλλά
δι συγκοινωνίαν, αποτελεί αύτη αυτόχρημα κυβερνητικήν 
έπιχείρησιν, ένεργουμένην διά δημοσίων ύπαλλήλων.Όσά- 
κις παρουσιασθή άνάγκη τηλεγραφητών, εκπαιδεύονται οί 
προσερχόμενοι έν έκτάκτως όργανιζομένη τάξει τοΰ ΙΙο- 
λυτεχνείου ή καί τοΰ Τηλεγραφείου ’Αθηνών, μετά προη- 
γουμένην δέ δοκιμασίαν, κατά τό μάλλον ή ήττον, αύστη- 
ράν, διορίζονται είς τήν ύπηρεσίαν. Ό αριθμός τών έν 
ένεργεία ύπαλλήλων άναβιβάζεται είς 111· περιπλέον 85 
κλητήρες διά τήν διανομήν τηλεγραφημάτων. Έν γένει ή 
μέν ύπηρεσία ένεργεϊται άπό 60 τηλεγραφείων, ήτοι 6 α' 
τάξεως (διαρκής ύπηρεσία νυχθημερόν),17 β' τάξεως (άπό 
τής 7ή8 π.μ. μέχρι τοΰ μεσονυκτίου) καί 37 γ' τάξεως άπό 
τής 9 π. μ. μέχρι τής 12 καί άπό τής 2 μ. μ. μέχρι τής
8).  Τό οέ προσωπικόν διαιρείται είς τηλεγραφητάς α' τά
ξεως 21 καί β' 30, βοηθούς δέ α' τάξεως 64 καί β' 40. 
Ή διεύθυνσις τής όλης τηλεγραφικής έπιχειρήσεως 
συγκεντροΰται παρά τώ ύπουργείω τών Εσωτερικών, έν 
πω όποίφ ύπάρχει ώργανισμένον ειδικόν τμήμα είς διακα- 
νόνισιν, έξέλεγξιν καί έν γένει διοίκησιν τής υπηρεσίας.

Ή άπό τοΰ 1862 έργασία τής τηλεγραφικής έν Έλλά
δι συγκοινωνίας συνδέεται άφ’ ένός μέν πρός τήν όποιαν 
είδομεν έπέκτασιν τών γραμμών καί τόν έντεϋθεν πολλα
πλασιασμόν τών τηλεγραφείων (11 τώ 1862, 26 τω 
1866, 41 τώ 1871 καί 60 τώ 1875), άφ’ετέρου δέ πρός 
τόν αριθμόν τών διαβιβασθέντων τηλεγραφημάτων. Άπό 
49950 τώ 1862, άνεβιβάσθησαν τα$τα είς 99122 τφ
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1866, εις 1407U τώ 1871 καί είς 234207 τώ 187». 
Τά αλματα ταΰτα τήςΈλληνιχής τηλεγραφίας είναι χατά 
πάντα λόγον άξια ιδιαιτέρας προσοχής, έφ’ όσον ανάγον
ται είς τήν έν άρχή τής προκειμένης μελέτης έχπολιτι- 
στιχήν έννοιαν. Έάν συγκρίνωμεν τά 'Ελληνικά φαινόμενα 
πρός τά έν άλλαις χώραις συμβαίνοντα, δυνάμεθα νά κρί- 
νωμεν διά μέσου τών άναλο^ιών περί τής ύπολειπομένης 
ήμΐν όδοΰ. Τοιουτοτρόπως ό αριθμός τών τηλεγραφημά
των άνεβιβάζετο χατά μέν τω 1870 έν Δανιμαρχία είς 
313623, έν 'Ρωμουνία εις 1183802,έν Ελβετία είς Ϊ664 
119, κατά δέ τό έτος 1871 έν Βελγίω είς 2380266, έν 
Αύστρία είς 4047083, έν Γαλλία είς 7447466, έν ταΐς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής είς 12404663 χαί 
έν ’Αγγλία είς 12700000.

Ήέν Έλλάδι τηλεγραφική εργασία άπήτησε τω 1875 
τήν δαπάνην δραχ.574779 άπέναντι 323105 τώ 1868 καί 
189415 τω 1862. Έκτης έπόψεωςτών εσόδων, άνέβησαν 
ταΰτα άπό 136880 δραχ. τώ 1862, είς 236119 τω 1868 
καί 652808 τω 1875. 'Υπάρχει λοιπόν καί κέρδος τι (δρ. 
78029) κατά τό τελευταϊον έτος πρός όφελος τοΰ δημο
σίου θησαυροΰ. Έπί τοΰ όλου τό φαινόμενον τοΰτο είναι 
ένδειχτιχόν, δύναται δέ βαθμηδόν νά συνδυασθή πρός τήν 
περαιτέρω οικονομικήν τοΰ τόπου καί δημοσιονομικήν τοΰ 
θησαυροΰ τής έπικρατείας άνάπτυξιν.

Βεβαίως αί δαπάναι χαί αί εισπράξεις τής Ελληνικής τη
λεγραφίας δέν δύνανται νά συναγωνισθώσι πρός τάς τών 
προϊσταμένων τοΰ νεωτέρου πολιτισμοΰ έθνών. Πόσον π. 
χ. διαφέρουσιν αί εισπράξεις τής έν ταΐς Ήνωμέναις 11ο- 
λίτείαΐς τής ’Αμερικής τηλεγραφικής συγκοινωνίας ύπο- 
λογιζόμεναι χατά τό 1871 είς 8 -Δ έκατομ. τάλληρα ! 
Αναλογία πλήρης πρός τήν ταχυτάτην τής Μεγάλης 
Δημοκρατίας ζωήν. Καί όμως είναι καί μικρότερα φαινό
μενα, ώς π. χ. έν 'Ελβετία, τής όποιας αί τηλεγραφικοί 
τοΰ έτους 1874 εισπράξεις άνέβησαν είς φράγ. 1855813 
αί δέ δαπάναι είς 1717711, καί έν Βελγίω, τοΰ οποίου 
αί εισπράξεις άνέβησαν κατά τό αύτό έτος είς φρ. 2003579 
αί δέ δαπάναι εις 2309238.


