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ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ! Σ1ΤΛΙΙΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ·

Έυ τή Αθηναϊκή Δημοκρατία ύπήρχε νόμο;, άπαγορεό- 
ων έπί ποινή θανάτου τήν ύπό τοΰ αύτοΰ άνθρωπον ά
γοράν πλειοτέρου τών πεντήκοντα φορμών σίτου. "Αγνω
στος είναι επακριβώς ή χωρητικότης τοΰ φορμοΰ· καθώς 
όμως παρατηρεί ό Β)ι· Ίί, δεν διέφερε πολύ τής τοΰ μεδί
μνου, όστις ίσοδυναμει πρός 31 περίπου όκάδας. Όθεν 
λαμβανομένου τοΰ μέτρου τούτου ώς βάσεως, ούδείς έν 
Άθήναις ήδύνατο νά άγοράση άνω τών 1500 οκάδων 
σίτου. Ή άπαγόρευσις έχει βεβαίως τήν έννοιαν ού μόνον 
τής εφάπαξ άγορά; άλλά και τής έκ διαλειμμάτων, διότι 
άλλως Οά έδιδεν άφΟονον ύλην εις καταδολιεύσεις. Τελι
κός σκοπός ητο ή διακώλυσις τών καθ' όλον τό έτος άνω 
τών 1500 όκ. σίτου ιδιαιτέοω υ αποταμιεύσεων διά μέσου » » » 
τής άγοράς, χωρίς έντεΰθεν νά περιορίζω νται αί άνάγκαι 
της οικογενειακής καταναλώσεως, αιτινες ήδύναντο καί 
εις μεΐ,ον έτι ποσόν διαδοχικώς νά άναβιοασΟώσι.

Έάν ζρίνωμεν έκ τής έςόγου διά τήν 'Αθηναϊκήν Δη
μοκρατίαν σημασίας τών έξωθεν είσκομιζομένων δημη
τριακών καρπών, ή κατά τών σιταποταμιεύσεων πρόνοια 
ανήκε· είς σπουδαιοτάτην έποψιν τής οικονομικής τών 
χρόνων έκείνων διοικητικής. Όφείλομεν είς τήν ρητορι
κήν τοΰ Δυσί.ου δεινότατου λόγον ζατά τών σιταποτα- 
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μιευτών τής εποχής του. «Τότε (λέγει), ώ άνδρες διζα- 

σται, π/.εΐς·α κεροαινουσινούτοι, όταν έπέρχωνται δημόσιαι 
δυστυχίαι. Ούτω δέ άσμενοι τάς συμφοράς τάς υμετέρας 
όρώσιν, ώστε τάς μεν πρότερον τών άλλων πληροφορούν
ται, τάς οε αύτοι πλαστουργοΰσιν, ή ότι π. χ. έν τώ Εύ- 
ξείνω Πόντο) έναυάγησαν τά πλοία ή συνελήφθησαν ύπό 
τών Λακεδαιμονίων, ή ότι αί έξωτεριζαί άγοραί έχλείσθη- 
σαν, ήότι έξερράγη πόλεμος. Είς τόσον δέ βαθμόνέχθρας 
άπολήγουσιν ώστε ζαί έν ώ χρόνω δέν έπιβουλεύονται η
μάς οί πολέμιοι, τό πράττουσιν αύτοι. Διότι όταν έχετε 
πλείονα άνάγκην σίτου, τόν ύφαρπάζουσιν ουτοι ζαΐ δέν 
τόν πωλοΰσι μέχρι ού έπιτύχωσι τιμήν άνω τέραν, τήν ό
ποιαν προσδιορίζουσιν αύτοι. "Ωστε ενίοτε, ειρήνης ούσης, 
πολιορζούμεΟα υπό τούτων. Τοιαύτην δέ έ’χπαλαι ή πόλις 
έγνώρισεν πανουργίαν καί ζαζόνοιαν παρά τοΐς άνθρώποις 

τούτοις, ώστε ένώ έφ’ όλων τών λοιπών ώνίων κατεστή- 
σατε τούς άγορανόμους φύλακας, έπί ταύτη μόνη τή τέ
χνη ιδιαιτέρως σιτοφύλακας διορίζετε. Έάν δέ πολλάκις 
ήδη έτιμωρήσατε διά τής μεγίστης τιμωρίας έκτων άρ- 
χόντων τούτων τούς μή δυνηθέντας νά ζαταστείλωσι τήν 
πονηριάν τών σιτοπωλών, τί πρέπει νά πάθωσιν ουτοι παρ’ 
ύμών, όπότε καί τούς μή δυναμένους νά τούς φυλάττω- 
σιν άποκτείνετε ; . . .

αΆναμνησθήτε, ώ άνδρες διζασταί, ότι πολλών ήδη έ
χόντων ταύτην τήν αιτίαν θάνατον ζατέγνωτε.Νομίζωώς 
πασίγνωστον,ότι οί περί τών τοιούτων αγώνες κοινότατοι 
τυγχάνουσιν όντες είς τούς πολίτας. Θά μάθωσίν ουτοι ο
ποίαν έχετε γνώμην περί αύτών. Έάν καταδιζάσητε είς 
θάνατον τούς κατηγορουμένους, Οά ζαταστώσι οί ομότε

χνοι των ζοσμιώτεροι, έάν τούς άπολύσητε, Οά ζαταστώ- 
σιν όλοι αύθαδεστεροι. Πρέπει, ώ άνδρες διζασταί, νά τιμω
ρήσατε αύτούς ού μόνον διά τά παρελθόντα άδικήματά 
των, ά'.λά ζαί παραδείγματος ένεκα τών μελλόντων. Καί 
πάλιν μόλιςτοιουτοτρόπως είναι ανεκτοί.Ένθυμηθήτε ότιδιά 

τήν τέχνην ταύτην πολλοί έξετέθησαν είς κίνδυνον θανά
του, ζαί ότι τόσον μεγάλας ώφελείας έξ αύτής άπολαμ- 
βάνουσιν, ώστε μάλλον προτιμώσι νά δικάζωνται καθ’έζά- 
στην περί τής ζωής των ή νά παύσωσι αδίκως παρ’ ύμών 
κερδαίνοντες. Όχι αύτούς παραζαλοΰντας ζαί ικετεύον
τας ελεήσετε, άλλά τούς διά τήν πονηριάν τούτων άπο- 
θανόντας ύμετέρους συμπολίτας.»

Κατά πόσον έλειτούργησεν έπί τοΰ προκειμένου ή θανα
τική ποινή είναι ζήτημα δευτερεΰον τό ακριβές είναι, κατ’ 
αύτόν έτι τόν ρήτορα, ότι έν Άθήναις ή σιταποταμιευτι- 
κή κερδοσκοπία ήτο ώς ή Λερναία "1‘δρα·. όσον άπεχό- 
πτοντο αί ζεφαλαί αύτής, τόσον έγεννώντο νέαι.Έν 'Ρώμς 
ήτο ήπιωτέρα ή νομοθεσία- κατ’ άρχάς οί ζερδοσζόποι 
σιταποταμιευταί έτιμωροϋντο διά προστίμου 20 χρυσών, 
ακολούθως άφέθη ό προδιορισμός τής ποινής είς τό δοκρΰυ 
τών κριτών, άργότερον δε έδημεύοντο c-ί άποταμιευόμε- 
νοι καρποί, κατόπιν δέ καί όλη τοΰ σιταποταμιευτοΰ ή πε 
ριουσία.’Επί τών αύτών περίπου ορίων άνεπτύχθησαυ αί με
σαιωνικοί νομοθεσία·., καθ’άς άπαντώνται τό πρόστιμού ζαί 
ή δήμευσις τώυ αποταμιευόμενων σιτηρών. Ό Γαλλικός 
νόμος τής 26 ’Ιουλίου 1793, ό διά θανατικής ποινής τι- 
μωρών τούς κεοδοσζόπους, οίτινες άπεταμίευον δημητρια- 
ζούς καρπούς ζαί έν γένει τά διά τάς πρώτας άνάγκας 
χρειώδη, είναι άπότομος όπισθοδρόμησις πρός τάς σχετι- 
κάς έν τή Αθηναϊκή Δημοκρατία οικονομικός άρχάς.

Ή έν ίσχύϊ καί παρ’ ήμΐν νομοθεσία διέπεται, ζατά τό 
κύριον του προκειμένου θέματος, ύπό τών άρχών τής βιο
μηχανικής ελευθερίας. Ούδείς περιορισμός επιβάλλεται εις 
τήν άγοράν τών σιτηρών καί έν γένει τών τροφίμων. Άπ’ 
εναντίας είς τούς έξεπαγγέλματος σιτοπώλαςέπιβαλλεται 
ώς ύποχρέωσις μέχρι τινός όοίου ή προμήθεια σιτηρών, άπό 
ιδεών προφανώς προστατευτικών του κοινού τών ζατανα?.ω- 
τών. Κατά τό άοθοου ”>86 τοΰ ποινικού νομού οί έξ έπι- 
τηδεύματος πωληταί τροφίμων, έπομένως ζαί οί σίτοπώ- 
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λαι,όφείλουσι νά προμηθεύονται τά ύπό της αρχής διατε
ταγμένα ταμιεύματα· έάν άνευ νομίμων κωλυμάτων πα- 
ρέλειψαν τήν ώρισμένην αύτοΐς προμήθειαν, τιμωρούνται 
διά προστίμου 30—300 δρ. καί άν ή έλλειύις των συνέβη 

έν καιρώ δημοσίας ταραγής ή τοιαύτη έπήλθε έζ τής έλ· 
λείψεώς των ταύτης τιμωρούνται περιπλέον διά χρατήσ-ως 
1—G εβδομάδων.II διάταξις αύτη ύποθέτει τήν παρέμβα
σιν τής’Αρχής, πρό τής όποιας δέν ύπάρχει διατεταγμένο? 
ταμίευμα ζαΐ επομένως ούτε ποινή.

Άλλ’ ή παρ' ήμΐν σιταποταμιευτική έλευθερία είναι ού
σιωδώς μονομερής. ’Επειδή έν τή φύσει τών πραγμάτων ή 
άποταμίευσις ένεργεϊται ή δι’ άγοράς νέων σιτηρών ή διά 
μή πωλήσεως τών ύπαρχόντων, ό Έλλην νομοθέτης δέν 
είναι έπίσης γενναίος πρός άμφοτέρας τάς μεθόδους ταύ
τας. ‘Η τελευταία, ήτοι τής μή πωλήσεως άπαγορεύεται 
είς τούς σιτεμπόρους. Κατά τό άπό 6 ’Απριλίου 4835 
διάταγμα τιμωρούνται διά προστίμου οί άποζρύπτοντες 

και οι μή πωλούντες πρός τό κοινόν τά παρ’ έαυτόΐς ύ- 
πάρχοντα σιτηρά. ’Γό δέ πρόστιμου αναβιβάζεται ύπό τού 
άρθρου 585 τού ποινικού νόμου μέχρι 200 δρ. όταν ή ά- 
πόκρυψις συμβαίνη πρός τήν ’Αρχήν καί ή άρνησις τής 

πρός τό κοινόν πωλήσεως κατόπιν, προστιθέμενης τής 
ζρατήσεως τής 1—6 εβδομάδων έάν ή άπόκρυψις καί ή 
άρνησις αύτη έγένοντο έν καιρω δημοσίας ταραχής ή έ- 
προξένησαν τοιαύτην.

Ή λοιπή τού ήμετέρου νομοθέτου έπέμβασις είς τήν έ
λευθερίαν τήςσιταποταμιευτιζής άνάγεται μάλλον εις τήν 
οιατίμησιν τών σιτηρών καί εΐναι κοινή πρός όλα τά τρό
φιμα. Τοιουτοτρόπως κατά μέν τό διάταγμα τής G ’Απρι
λίου 1835 τιμωρούνται διά προστίμου οί ιδιαιτέρας ποι- 

ούντες συμφωνίας πρός παρεμπόδισιν τής έλευθέρας πω
λήσεως ζαΐ κυκλοφορίας τών τροφίμων έν γένει, κατά δέ 
τά άρθρα 585 καί 586 τού ποινικού νόμου διά προστίμου 
μέν μέχρι 200 δρ. τιμωρούνται οί αΰξάνοντες τήνπαρά τών 

πωλητών ζητουμένην τιμήν, οί άπομαζρύνοντες τής άγο
ράς άλλους πωλητάς, οί τροφιμοκάπηλοι οί άγοράζοντες 
καθ’ όδόν τά διά τήν άγοράν διωρισμένα τρόφιμα, καί οί 
μυστιζάς συνάπτοντες συμφωνίας μετά τών πωλητών 
πρός άναβίβασιν τής τιμής· διά προστίμου δέ μέχρι 300 
δρ. τιμωρούνται οί έξ έπιτηδεύματος τροφίμοπώλαι, επο
μένως καί οί σιτοπώλαι, όταν συμφωνώσι μετ’ άλλήλων 
νά πωλώσι ή περιωρισμένως κατά χρόνον καί τάξιν, ή είς 
τ μάς ύπερβαινούσας τήν παρά τής Αρχής τεταγμένην 
οιατίμησιν. Εις τάς άνωτέρω τού ποινικού νόμου περιπτώ
σεις συνεπιβάλλεται καί κράτησις 1—6 εβδομάδων, έάν 
συνέβησαν έν καιρώ δημοσίας ταραχής ή προεκάλεσαν τοι

αύτην.
’Αναλυόμενα’, τινες τών περιπτώσεων τούτων κατά βά

θος, δέν ύπάρχει αμφιβολία ότι έγγίζουσι τήν έλευθερίαν 
τού σιτεμπορίου. Ά)»λ’ ή άστυνομική έπί τοΰ προκειμένου 
έννοια εΐναι προφανής, ιδιαιτέρως δέ άναπτύσσεται είς τά 
έξής θέματα, τά όποια ύπενθυμίζουσι τάς ύπό τού Λυ- 
σίου άναφερομέναε πλαστουργίας τών έν τή ’Αθηναϊκή 
Δημοκρατία σιτοπωλών. Κατά τό άρθρον -1-07 τού ποινι
κού νόμου τιμωρείται διά φυλακίσεως διμήνου καί διά χρη
ματικής ποινής 20—200 δρ. όστις,σκοπών νάκαταστήση 
τήν τιμήν τών πραγματειών (επομένως καί τών σιτηρών) 
μείζονα ή έλάσσονα παρά τήν συνήθη διά τής έλευθέρας 
συναλλαγής όριζομένην ή νά έμποδίση τήν πώλησιν αύ
τών, διασπείρει έν γνώσει ψευδείς φήμας ή ανύπαρκτα γε
γονότα· έάν δέ τούτο έγένετο κατά προηγουμένην συμφω
νίαν μετά πολλών, ή ποινή τής φυλακίσεως άναβιβάζεται 
μέχρις έξ μηνών καί ή χρηματική μέχρι 1000 δραχμών.

’Εν γένει, είτε κατά τήν έποχήν τής νομοθετικής κατά 
τών σιταποταμιεύσεων αύστηρότητος, είτε κατά τήν τής 
άστυνομικής μόνον έπ’ αύτών παρεμβάσεως τού Κράτους, 
έν γένει τό κατ’ αύτάς κερδοσκοπικόν έμπόριον, άφαιρούν 
έκ τής κυκλοφορίας μεγάλας τροφίμων ποσότητας ινα τάς
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έκθέση είς τήν άγοράν έν τώ μέλλοντι ύπό όρους μείζο
νος ζητήσεως καί έπομένως μείζονος τιμής οι’ όλων τών 
συνδυασμών τοΰ σχοπουμένου μονοπωλίου, εΐναι άντικεί- 

μενον συστηματικής τών λαών άντιπαθείας καθ’ όλας τάς 
περιόδους καί καθ’ όλας τάς χώρας. Είς καιρούς ταραχώ
δεις ή λαϊκή απέχθεια περιβάλλει τό σιταποταμιευτικόν 

έμπόριον διά πολλών κινδύνων καί πολλών καταστροφών. 
Άρκοΰσι τά προεκτεθέντα νομοθετικά δείγματα, ίνα μή 
άναγραφώσι καί τά συναφή χρονικά. Πρέπει δε φυσικός τις 
νόμος νά ύπάρχη έπί τοΰ προκειμένου, ίνα μή άποδειλιώ- 
σιν οί εϊς αύτόν ύπηρετοΰντες άπό τοιούτων δεινών. Ή 
οικονομική ιστορία μαρτυρεί, ότι αί περιπέτεια*, ήλθον καί 
παρήλθον, οί δέ σιταποταμιευταί ούδέποτε έλειψαν έκ τής 
έμπορικής σκηνής.

Έν τούτοις εΐναι εύαπόδεικτος ή πεπλανημένη βάσις έφ’ 
ής στηρίζεται όλη ή κατά τών σιταποταμιευτών απέχθεια. 
Μήπως άπέβη είς κακόν ή ύπό τοΰ Φαραώ ένεργηθεΐσα 
σιταποταμίευσις κατά τούς χρόνους τής' μεγάλης ευφο
ρίας είς άντισήκωσιν τών έπελθόντων βαρύτατων δεινών 

τής επταετούς άοορίας ; Άλλά δύναται τις είπεϊν, ότι τό 
σιταποταμιευτικόν έμπόριον είναι ιδιωτική έπιχείρησις, γι- 
νομένη πρός τό συμφέρον τό άτομικόν. Τί σημαίνει έάν 
έν τούτω σώζεται καί τό γενικόν διότι βεβαίως ούδείς έν- 
νοεϊ ίνα ζήση έκ τών αποταμιευμάτων τοΰ άλλου. Καί ό 
βασιλεύς τής Αίγύπτου έπώλει τόν άποταμιευθέντα σίτον 
του- μάρτυρες οί υιοί τοΰ Ιακώβ.

Μετά τήν δικαιολογικήν δέ έννοιαν τής έλευΟέρας ά- 
ποταμιεύσεως είς παν είδος προϊόντων, όσον άφορα τά 
σιτηρά ύπάρχει ιδιαιτέρα εποψις, έκ τής οποίας καί αύτός 
ό πεπλανημένος φόβος εΐναι μάταιος εντελώς. Εν τή νεω
τέρα εποχή, καθ’ ήν ή συγκοινωνία εΐναι τόσον ταχεία, 
άρκεΐ νά σημειωθή υπό τοϋ τηλεγράφου σιτοδεία έν τινι 
χώρα, όπως εύθύς έκκινήσωσι τά περισσεύματα τής άλ
λης είς βοήθειαν. Απέναντι τοΰ άδιακόπου τούτου έμπο- 

ρικοΰ ρεύματος ή δύναμις τών σιταποταμιευτών εΐναι ού
σιωδώς μικρά. Αί άποθήκαι των εύρίσκονται άδιαλείπτως 
είς τήν άνάγκην τοΰ συναγωνισμού πρός τόν έχάστοτε 

είσκομιζόμενον σίτον είτε ές άλλων μερών τής έπικρατειας 
είτε έκτός αύτής. ’Απητοΰντο δέ μυθώδεις θησαυροί ί/α, 
άγοράζων τις τόν σίτον όλων τών ενδιαφερομένων είς τό 
δούναι καί λαβεΐν χωρών, γίνη κύριος τής παγκοσμίου, 
τρόπον τινα, σιταγοράς. Ύπόθεσις δηλαδή άδύνατος. Τοι
ουτοτρόπως μένει ή ευεργετική μόνη εποψις τής σιτατο 
ταμιεύσεως, ήτις κινείται ύπό τοΰ συμφέροντος, ισορρο
πεί διά τοΰ’συναγωνισμοΰ, καί θεραπεύει ύπό τήν αιγίδα 

τούτου τάς γενικάς τών λαών άνάγκας.

ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ.

IP 
« I»

Συνήθως ή έκπαίδευσις διαιρείται είς κατωτάτην, μέ- 
σην καί άνωτάτην. Υπολαμβάνω τήν κατωτάτην ώς τήν 
μάλλον τοΰ εθνικού σώματος χαρακτηριστικήν, καθώς 
μακαρίζω τάς χώρας έκείνας, αιτινες έχουσί ούχί τούς 
πλείονας σοφούς άλλά τούς όλιγωτέρους άγραμμάτους. 
'H κατωτάτη έκπαίδευσις είς τό τελευταίου ιδίως άποβλέ- 
πει. Έν καλώς ώργανισμένη πολιτεία όλα τά μέλη αύτής 
πρέπει νά άναγινώσκωσι τάς έγγράφους παντός είδους 
έκθέσεις τής ήμερησίας τού έθνους ζωής. Άφ’ ής κατέ 
στη άδύνατον νά άκούωσιν όλοι οί πολϊται τήν άπό τοΰ 
βήματος τής Πνυκός ομιλούσαν έλευθερίαν, κακός πολί
της είναι εκείνος όστις δέν ανοίγει τούς οφθαλμούς του 

είς τό νεώτερον τής τυπογραφίας βήμα.
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Ύπό '·.■};> έποψιν ταύτην σημαντιζωτάτη είναι ή αριθμη
τική έν έζάστη '/ώρα άνάπτυξις τών είδότων γράμματα. 
’Εκτός τής πολιτικής ζωής, ή έπιστημονιζή, ή βιομηχα
νική καί έν γένει ή κοινωνική επιτυγχάνει οιά τής γνώ- 
σεως ζαϊ -/ρήσεως τών γραμμάτων τεραστίους δυνάμεις 
εις περαιτέρω έπίδοσιν. Έπομένως πρόδηλον είναι κατά 
πόσον ένδιαφέρει ή μελέτη τών τής δημοτικής έχπαιδεύ- 

σεως φυτωρίων. ’Εννοώ τά δημοτικά σχολεία ζαΐ τόν α
ριθμόν τών έν αύτοις φοιτώντων, περί τών οποίων χάρις 

εις τήν τελευταίαν έν Βιέννη Έκθεσιν (1873) άπό ειδικής 
μελέτης τοΰ Κ. Levasseur, έχομεν τάς εξής συγκριτικός 
μεταξύ τών διαφόρων έθνών πληροφορίας.

Έάν ύποθέσωμεν νοητήν τινα έζπαιδευ .ιζήν κλίμακα, 
ή διεθνής τής δημοτικής έκπαιδεύσεως καταστατική έν 
μέν τ'; ζατωτάτη βαΟμίδι κατατάσσει τήν Αίγυπτον 
έν δέ τή άνωτάτη τήν Σαξωνίαν. Τό δημοτικόν σχολεϊον 
έπί 100 κατοίκων έν μέν τή Αίγύπτω ύπολογίζειή μαθη
του, έν δέ τή Σαξωνία 17 {. Άναλόγως ιδού πώς καθ’έ- 
κάστην χώραν αναπτύσσεται τό άνά χεΐρας φαινόμενον 
έπϊ τής αύτής βάσεως τών 100 κατοίκων :

Α'.—Αίγυπτος ψ μαθητου, 86 ■ ιλ. τόδλον Βενεζουέλα 
y μαθητου.

Β'.—Τουρκία 1 μαθητής, 464,000 μαθηταί τό δλον, 
13,146 δημοτικά σχολεία: Βρασιλία 1 | μαθ. 125,000 
μαθ. τό δλον, 4202 δημ. σχολ: Παραγουάη ζαί ’Ισημε
ρινός 1 |. Περού 1 2 μαθ.34,000 τό όλον, 790 σχολ:

Γ .—Ρωσσία 2 μαθ. 1,525,000 τό δλον, 44033 σ/ολ: 
Σερβία, Ρουμουνία καί Μεξιζόν 2 μαθ: Πορτογαλλία 2 
μαθηταί.
Δ'. —Μαρτινίκα, Ενωσις, Γουαδελούπα 3 μ.αθ: Ουρουγου
άη 3 ·] μαθ. 16,000 τό δλον, 245 σχολ.

Ε'.—Χιλί 4 μαθ. 28,000 τό ολον, 1190 σχολ: Γουιάνα 
Βρετανική 4 μαθ.

ΣΤ'.—Αργεντινή 5 μαθ. 89,000 τό δλον: Ελλάς 5 
μαθ. 79,000 το δλον, 1194 σχολ.

Ζ'.—Ιταλία 6 2 μαθ. 1,745,000 τό όλον,43380 σχολ. 
ΙΓ.—Ουγγαρία 7-1 μαθ. 1,233,000τόδλον, 14550 σχολ. 

Θ'.—Ιρλανδία 8 μαθ. 1,357,000 τό δλον.
Γ.—Ισπανία 9 μαθ. 1,425,000 τό όλον, 28382 σχολ; 

Αύστρία 9 μαθ. 1,829,000 τό δλον, 15200 σχολ: Νέον 
Βρούνσβικ 9 μαθ. 33,000 τό δλον, 825 σχολ.

ΙΑ.—Βέλγιον 11-Δ-μ,αθ. 593,000τό δλον,5641 σχολ. 
IB'. — Μεγάλη Βρετανία 12 μαθ. 3,000,000 τό δλον 

58675 σχολ: Νορβεγία 12 2 μαθ.215,000 τό δλον, 5500 

σχολ.ΙΓ'.—Γαλλία 13 μαθ. 4,722,000τό δλον, 70179 σχολ: 
'Ολλανδία 13 μαθ. 474,000 τό όλον, 3734 σχολ: Βαυα
ρία 13 μαθ. 631,000 τό δλον, 8200 σχολ: Σουηδία 13ή 

μαθ. 577,000 τό δλον, 7528 σχολ.
ΙΑ.—Πρωσσία 15 μαθ. 3,650,000 τό δλον, 34000 

σχολ: Γερμανική Αύτοζρατορία 15 μαθ. 6,000,000 τό 
δλον, 60000 σχολ: Δανιμαρχία 15 μαθ.250,000 τό δλον, 
2600 σχολ: Ελβετία 15 4 μαθ. 420,000 τό όλον, 7000 
σχολ: Βυρτεμβέργη 15 ψ μαθ. 273,000 τό δλον, 2294 

σχολ.
ΙΕ'.—'Πνωμέναι Πολιτειαι τής’Αμερικής 17 μαθ: Σα

ξωνία 17 j μαθ. 458,000 τό όλον, 2267 σχολ.
Έάν έπισζοπήσωμεν τήν κλίμακα ταύτην έκ τής εθνο

λογικής κατ’ αύτήν έννοιας, παρατηροΰμεν ότι τό μέσον 
κατέχει ή κεντρική ζαϊ μεσημβρινοδυτική Εύρώπη, Αύ- 
στοια τούτέστι καϊ Ισπανία. Ύπό τήν βαθμίδα ταύτην, 
ήτις είναι δεζάτη τής κλίμακες, πολλών χωρών δύναται 
τιςνά σπουδάση τήν ιστορίαν καί νά έκτιμήση τήν οδόν. 
Ή Τουρκία ζεΐται έπί τής δευτέρας βαθμίδος καί ή Ρωσ
σία έπί τής τρίτης· ένδεικτική γειτνίασις του περί πολιτι
σμού παρά τόν Δούναβιν άγωνίζομένου νΰν Σλαβο-'Γουρ- 
κιζοΰ ρεύματος. Αί άρχαΐαι έστι'αι τής γραμματογνωσίας, 
ή ‘Ελλάς ζαί ή Ιταλία, κατέχουσι τήν έκτην καί έβδόμην 
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βαθμίδα. Πόσον έν τούτοις μεγάλη εΐναι ή έθνολογική με
ταβολή, τήν οποίαν μαρτυρεί ή θεωρία τοϋ ανώτερου τής 
κλίμαζος μέρους. ΛΓόλις δύναται νά πιστεύση τις, οτι οί 

προπορευόμευοι νΰν είς τά γράμματα, τάς έπιστήμας καί 
τάς τέχνας λαοί εΐναι απόγονοι τών Γαλατών, τούς όποι
ους ύπέταξεν ό Καΐσαρ, τών Κίμβρων τούς οποίους συνέ- 
τριψεν ό Μάριος, τών βαρβάρων τούς οποίους άπέστειλε 
τό μυστηριώδες τής άνθρωπότητος ρεύμα έκ τής αρκτι
κής ανατολής,ινα άναγκάση τόν έζ τοΰ μαρασμού τής 
διαφθοράς ζαΐ τής τυραννίας φθειρόμενου παλαιόν κόσμον.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΙΙΡΕΣΙΑ·

‘Η καταμέτρησις τών γαιών συνδέεται έπί τοσοΰτον 
πρός τήν άποζατάστασιν τής άκινήτου ιδιοκτησίας, ώστε 
μόλις ή κοινωνία χωρήση πρός τό οικονομικόν τοΰτο ση
μεΐον, εύθύς καί οί γεωμέτραι άναφαίυονται. όπως χορη- 
γήσωσι τάς άναγκαίας ύπηρεσίας αύτών. Δύναται μάλι
στα νά εϊπη τις ότι ή γεωμετρική έπιστήμη παρήχθη έκ 
τής ιδιοκτησίας. Πρό αύτής οί καταμετρηταϊ τών εκτά
σεων δέν εΐχον λόγον ύπάρξεως. Πολύ κατόπιν έν ανώτε
ρα πολιτισμού σφαίρα, άνέβη ή γεωμετρία είς τό ύψος 
τοΰ θεωρητικού όρίζοντος, έζ τοΰ όποιου ό Πλάτων ζα- 
τεσκεύασε τό γνωστόν έπί τής θύρας τής Σχολής του ά- 
ξίωμα κμηδείς άγεωμέτρητος είσίτω.»

Γνωστή εΐναι ή έν Αίγύπτω άντάπτυξις τής γεωμετρι
κής πρός βεβαίωσιν τών ορίων τών ιδιοκτησιών, τάς όποιας 
ένιαυσίωςήνωνεόΝείλος διά τών πλημυρώ > του. Έν Περσία 
έπίσης ό προσδιορισμός τών έγγειων Ιδιοκτησιών έστηρί- 
ζετο έπί ιΛήρους, κατά τό μάλλον ή ήττον, γεωμετρικού 

συστήματος. Γνωστόν εΐναι τό ιδιότυπου ‘Ελληνικόν καί 
‘Ρωμαϊκόν κτηματολογίου,μετά τών θεών οιτινες έφύλατ- 
τον τά όρια τώυ ιδιοκτησιών. Έξοχώτατοι υπήρξαν έυ τή 
ιστορία οί τής Ρώμης γεωμέτραι, agrimensores, διά τήν 
αυστηρόν καί λεπτολόγου ακρίβειαν, μεθ’ ής προσδιώριζον 
τά διάφορα είδη τώυ δημοσίων, κοινοτικών, ιερών καί ι
διωτικών γαιών, καταμετρώντες, χωρογραφοΰντες, κατα- 
τάσσοντες καί έκτιμώντες αύτά, τόσον κατά μέρος όσον 
καί έν γένει καθ’ όλην τήν Ρωμαϊκήν επικράτειαν· διότι 
είς τό Tabubarinm αύτής ύπήρχε κατατεθειμένου σχέδιον 
ολοκληρωτικόν όλων τών ιδιοκτησιών, έπί χαλκοΰ κεχα- 
ραγμένον, άντίγραφου τοΰ όποιου υπήρχε παρ’έκάστη κοι- 
νότητι, καθ’ όσου μέρος ένδιεφέρετο αύτη, μετά έξηγή- 
σεωυ γεγοαμμένωυ ·η έζτετυπωμένων έπί λινών ύφασμά
των διατηρούμενων έν τοΐς άρχείοις (Dureau (lc la Malle 
Πολ. Οικονομία Ρωμαίων βιβλ. άκεφ. 17).

Έν τή νεωτέρα ήμών ζωή ή γεωμετρική άνάγεται είς 
ιδιαιτέραν κυβερνητικήν μέριμναν. Ανεξαρτήτως τής έν 
τοΐς ζοινοΐς σνολείοις διδασκαλίας τοΰ κύκλου τώυ μαθη
ματικών, τό διάταγμα τής 31 Δεκεμβρίου 1836, άπό ιστο
ρικών έν τω προλόγω του αναμνήσεων κανόνιζαν τήν 
σύστασιν ειδικού σχολείου αρχιτεκτονικής, εισάγει έν αύτώ 
τό μάθημα τής πρακτικής γεωμετρίας. Κατόπιν τό διά
ταγμα τής'22’Οκτωβρίου 1843, προβαΐνου είς τόν περαι
τέρω δίοργανισμόν τού σχολείου ςούτου, τό όποιου ονομά
ζει πλέον σχολεΐον τών τεχνών, διαιρεί αύτόείςτρία τμή
ματα, τό τώυ εορτών, τό καθημερινόν καί τό ανώτερου. 
"Οσον αφορά τήν γεωμετρικήν.έν μέν τω ά τμήματι εισάγει 
τάς έξηγήσεις γεωμετρικών σχημάτων καί άρχάς πρα
κτικής γεωμετρίας, έν δε τώ β' γεωμετρίαν έφηρμοσμέ- 
νην, έν δέ τώ γ χωρομετρίαν μετά πρακτικής γεωμετρίας. 
Τοιουτοτρόπως τόδιάταγματής29’Απριλίου 1851 ύπεσχέθη 
εις τούς έξερχομέυους έκ τοΰ σχολείου τών τεχνών μαθη-
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τάς έπί τώ προσήκοντι άπολυτηρίω, ότι ζατά προτίμησίν 
θέλουν διορίζεσθαι βοηθοί γεωμετρών.

Κατά τά 1863 διωργανίσθη έκ νέου τό σχολεΐον τών 
τεχνών διά τοϋ θεσπίσματος τής 26 Αύγουστου. Καί έν 
μέν τώ τμήματι τών εορτών σκοπός έτέθη ή τελειοποίη- 
σις τών ήδη βιομηχανούντων ζατα τούς λοιπούς έκτος 
τοΰ γεωμετρικού κλάδους, έν δε τω ζαθημερινώ τμήματι 
ή μεθοδική έκπαίδευσις παίδων προωρισμένων διά τήν βιο
μηχανίαν, τάς τεκτονικός καί γεωμετρικός εργασίας, έν δέ 
τώ άνωτέρω τμήματι καθαρώς ή καλλιτεχνία. Μεταξύ τών 
μαθημάτων τοϋ ενδιαφέροντος .τήν προκειμένη/ μελέτην 
δευτέρου τμήματος παρατηρούμε·/ ιδιαιτέρως στοιχειώδη 
μαθηματικά καί τριγωνομετρίαν, περιγραφικήν γεωμετρίαν 
καί εφαρμογήν αύτής, πρακτικήν γεωμετρίαν κλπ. “Οσον 
άφορα τούς κατά τάς απολυτηρίους έξετάσεις άριστεύον- 
τας μαθητάς, υπόσχεται τό θέσπισμα (άρθρ. 7), ότι Οέ- 
λουσι προσλαμβάνεσθαι «κατά προτίμησίν είς δημοσίας 
ύπηρεσίας.»

Καί ταΰτα μέν όσονάφορα τήν γεωμετρικήν μόρφωσΐ / 
τών ιδιωτών. Έν τούτοις ύπάρχει έν τή στρατιωτική 
σφαίρα συστηματικωτέρα περί τά μαθηματικά άνάπτυξις. 
’Εννοώ τό σχολείο·/ τών Εύελπίδων, έν τώ όποιο) ή γεω
μετρική έκπαίδευσις, έκ τής φύσεως τών στρατιωτικών 
έργων είς έπίθεσιν καί άμυναν, άποτελει μίαν τών κυριω- 
τέρων βάσεων.

Έπί τοΰ όλου δέν έρευνώ κατά πόσον αί έν έ
νεργεία γεωμετριζαί έν τω τόπω γνώσεις άνταποζρί- 

νονται πρός τάς όσημέραι άναπτυσσομένας τής κοινωνίας 
άνάγκας. Τοιαύτη έρευνα άπαιτεΐ νά τεθώσιν έπί τραπέζης 
τά μέχρι τοϋδε συντελεσθέντα γεωμετρικά έργα, άπό τοΰ 
σχεδίου μέχρι τής έφαρμογής. ‘Υποθέτω ότι oiagl’imenso- 
res τής Ρώμης άπέχουσιν πολύ τών νεωτέρων πολιτικών 

γεωμετρών τοΰ νόμου τής 2 Ιουνίου -1860.
Ό νόμος ούτος ώργάνισε παρά τώ Ύπουργειω τών Οί 

κονομιζών ιδιαίτερον γεωμετρικόν κλάδον, περιλαμβάνοντα 

10 γεωμέτρας ά τάξεως, 1 0 β' τάξεως, 30 γ' τάξεως έν οις 
καί ci δόκιμοι, ζαί ισαρίθμους τοΐς γεωμέτραις βοηθούς, 
πρός τόν σκοπόν τής καταμετρήσεως ζαί χωρογραφήσεως 
γαιών καί φθαρτών κτημάτων, ώς ζαΐ τής έκτελέσεως πά
σης άλλης συνδεόμενηςμετ’αύτών έργασίας, έν οιΐται καθ’ 
όσον ένδιαφέρεται ή δημοσία καθ’όλον τό κράτος ύπηρεσία. 
"Οσον άφορα τήν πρός τάς ιδιωτικός άνάγκας έπικουρίαν 
τών άποτελούντων τόν κλάδον τοΰτον επιστημόνων, ό 
διαθέσιμος αύτών χρόνος είς ούδεμίαν ύπόζειται ρητήν ά- 
παγόρευσιν άπ’ έναντίας ό γενικός σκοπός έχει τι έπί τοΰ 

προκειμένου έλαστιζόν.
Άπό δύο πηγών συγκροτείται ό παρά τώ ‘Υπουργειω 

τών Οικονομικών γεωμετρικός κλάδος, άπό στρατιωτικών 
τοϋ μηχανικοϋ ζαί άπό ιδιωτών. Καί έπί μέν τών τελευ
ταίων άπαιτεΐται, όπως οιορισθή τις γεωμέτρης ή δόκιμος, 
ϊνα ύποβληθή προηγουμένως είς έξετάσεις ένώπιον τριμε
λούς επιτροπής επιστημόνων στρατιωτικών καί πολιτικών 
διοριζομένης διά διατάγματος Έπί δέ τών στρατιω
τικών τοιαύτη προεξέτασις δέν είναι άναγκαϊα· διορίζονται 
δέ ούτοι κατά πρώτον, άν μέν άνθυπασπισταί, γεωμέτραι 
τρίτης τάξεως, άν δέ άνθυπολοχαγοί δευτέρας, άν δέ ύπο- 

λοχαγοί πρώτης, μή άποτελοΰντες κατά τό διάστημα τής 
παρά τώ Ύπουργειω τών Οικονομικών ύπηρεσίας των μέ
ρος τής δυνάμεως τοΰ μηχανικού σώματος, καί θεωρούμε
νοι ώς προσκαίρως είςείοικήν ύπηρεσίαν διωρισμένοι. Οσον 
άφορα τούς προβιβασμούς, άπαιτοΰνται τρία μέν έτη κα
λής ύπηρεσία; έν τή β' τάξει διά τήν ά, δύο δέ έντή γ' διά 
τήν β', καί ήμισυ έν τή γ' ώς δόκιμος ίνα διορισθή τις γεω
μέτρης κατ’ αύτήν., Οί γεωμέτραι καί οί δόκιμοι διορίζον
ται διά διατάγματος, οί δέ βοηθοί δι’ ύπουργικής διατα
γή:. Τό μισθολόγιο·/ έχει ώς έςή;: Γεωμέτρης ά τάξεως 
180 ορ. κατά μήνα· β' τάξεως δ;. 160· γ' τάξεως δρ. 110· 

δόκιμος δρ. 90· βοηθός δρ. 50.
Καί ταΰτα μέν όσον άφορα τήν κοινήν γεωμετρικήν ύ-
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πηρεσίαν. ‘Οσάκις όμως απαιτούνται τριγωνομετρικά’ ζαΐ 
γαιοδεσιαζαί έργασιαι, ώς βάσις τών τής λεπτομέρειαςκτη- 
μολογικών καταμετρήσεων, ανατίθενται αύται άπό είδιχής 
προνοίας εις αξιωματικούς τού μηχανικού προσδιοριζόμενους 
οιά διατάγματος καί λαμβάνοντας τάς άποδοχάς των παρά 
τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών.

’Ανεξαρτήτως τής άνωτέρας ταύτης γεωμετρικής, ή κοι
νή ύπηρεσία τοΰ γεωμετρικού ημών κλάδου σημειοΰται έν 
τω προϋπολογισμέ τοΰ Ί 877 άντί ετήσιας δαπάνης δρ. 
64080, έζ τών οποίων 5160 διά τόν προϊστάμενον τοΰ 
κλάδου, 2 I 60 διά τόν ύπολοχαγόν εισηγητήν, 15120 
διά 7 γεωμέτρας ά τάξεως, 13440 on 7 γεωμέτρας β' 
τάξεως, 13200 οιά 10 γεωμέτρας γ' τάξεως, καί 15000 
δι’ ενδεχομένων αύξησιν γεωμετρών πρός έκτέλεσιν τών 
περί φυτειών ζαϊ διανομής τών εθνικών γαιών νόμων. Ποΰ 
οί δόκιμοι καί οί βοηθοί ; Δυνάμεθα νά κρίνωμεν περί τής 
έλλείψεως καϊ τής αρμονικής ένεργείας έκ τοΰ άρθρου 2 
τοϋ άπό 11 Ιουλίου 1867 διατάγματος, κατά τό όποιον 
διά πάσαν μέν καταμέτρησιν χορηγούνται δύο βοηθοί, διά 
τάς καταμετρήσεις δέ τών οδών ζαί υδραυλικών έργων, 
μετά χωροσταθμήσεως, τρεις. "Ωστε ή μέν θεωρία προνοει, 
ή δέ πρακτική διαστρέφει.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ό άριθμός τών δήμων τής 'Ελλάδος συνδέεται πρός γε- 
νικωτάτην τής διοικητικής έννοιαν. Έν πρώτοις έκαστος 
δήμος περιεχει πλείονα τού ένός χωρίου, τά πλεϊστα δέ 

τούτων περιλαμβά νουσι πλείονας τών 300 κατοίκων. ’Ενώ 
δέ τοιουτοτρόπως είναι διαμεμοιρασμένοςό πληθυσμός τής 
ήμετέρας έξο.ής, ό νόμος τής 27 Δεκεμβρίου 1833 ανα
γράφει τήν θεμελιώδη άρχήν (άρθ. 4), ότι «παν χωρίον 
έχον τούλάχιστον 300 κατοίκους δύναται νά σχηματίση 
ίδιον δήμον μέ ιδίαν δημοτικήν άρχήν.» "Οθεν ύποθέτω ότι 
άντί 358 δήμων,τούς οποίους μαρτυρεί έν'Ελλάδι ή επομένη 
ές επισήμου πηγής ('ϊπουργειον’Εσωτερικών) καταγραφή, 
ήδύνατο ό τόπος νά διαιρεθήείς τριπλασίους καϊ τετραπλα
σίους. Θά είπή τις, όποιος κυκεών ! ’Απαντώ : ’Αφήσατε 
τάς κοινότητας νά ρυθμίσωσι κατά τό δοκοϋν τά παν
τοειδή συμφέοοντά των. Θά ίδήτε ότι τά γνωρίζουσι καλ
λίτερον.

Έν τώ προζειμένω μελετήματι δύο επιδιώκονται σκοποί· 
άφ’ ένός μέν ή γνώσις τής έν έζάστη δημοτική περιφερία 
διανομής τού 'Ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή τής ψυχής 
τής έθνικής οικονομίας, άφ’ έτέρου δέ ή θέσις, τρόπον τινά, 
τοΰ προμνηθέντος πολιτειακού ζητήματος, τοΰ πολλαπλα
σιασμού ήτοιτών δημοτικών κέντρων ύπό τήνπρακτικωτάτην 
τών άριθμών έποψιν. Ιϊρέπείτις έν γένει πρώτον νά γνωρίση 
τά ύπάρχοντα ζαί έπειτα νά σχεδίαση έπϊ τών μελλόντων. 
Ώς βάσις έν τή ζατασταπική ταύτη τών 'Ελληνικών δή
μων θεωρία χρησιμεύει ή άπογραφή τού 1870. "Οσον ά
φορα τήν έν τισι δημοτιζαΐς περιφερείαις παρατηρουμένην 
μεταξύ τών δημοτών καί τών κατοίκων άριθμητικήν δυ
σαρμονίαν, πρέπει αύτη νά άποδοθή έν μέρει μέν είς τάς 
έξωθεν παροικήσεις καί τάς πρός τάς έξω αποδημίας, έν 
μέρει δέ εις τήν τοπικήν έζλογικήν, ήτις πολλά ευρίσκει 
συμφέροντα άπό τοιαύτης ή τοιαύτης τών δημοτολογίων 
διασκευής.’Ιδιαιτέρως σημειούνται οί κάτοικοι τών πρωτευ
ουσών τών δήμων, ινα χρησιμεύση ό άριθμός αύτών ώς 
γενικόν γνώρισμα τών συγκεντρωτικών τάσεων τού ήμετέ- 
ρου πληθυσμού καθ’ άπασαν τήν χώραν:
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Νομός ’Επαρχία Δήμος Δημόται Κάτοικοι Πρωτεύουσα·.
Δήμων

Κ άτοικοι

Μ ττιχ'η ΆττικήςΆθζναίωνι30747 48107 Άθήναι 44510
Πειραιώς 4326 11047 Πειραιεύς 10963

Βοιωτία Μαραθώνα ς 2920 2.16 4 Μαραθών 429
Κρωπίας 4662 478 I Μαρκόπουλ.ον 1228
Ώρωπίων 2022 2096 Σκάλα 1146
Λαυρίου 2332 3700 Κεράτιά 1514
Φυλής 1868 1809 Καλύβια 1282
Άχαρνών 2896 2915 Μενίίι 2017

Λιγίνης Λιγίνης 6353 56S3 Αίγινα 1773
Άγκιγρίου 447 420 Μεγαλοχώριον 183

Μεγαοίδος Μεγαρέων 4211 4093 Μέγαρα 4023
Σαλαμίνος 4097 3950 Σαλαμΐς 2789
’Ελευσίνας 4055 3715 Μάνδρα 2243
Ει^υλίας .... 1863 Βόλια 1863
’Ερυθρών .... 1328 Κρεκούκιον ....

Λεβαδείας Λεβαδείας 5055 5130 Αέβαδεία 4067
Άραχώβης 2742 2731 ’Αράχοβα 2731
Πέτρας 2880 3139 "Λγ. Γεώργιος 363
Χαιρωνείας 1829 2348 Δαύλεια 1032
Όρχομενοϋ 1894 1861 Σκριποϋ 476
Δ'.στομίων 2982 2913 Δίστομον 1239

©ηβών Θηβαίων 5528 5273 ©ήβαι 3050
(-Ιεσπιών 3988 3978 Βάγια 916

©ίσβής 3281 3336 Δομβραίνα 1098
Πλαταιών 2092 2002 Καπαρέλι 706
Λυλίίος 1227 1562 .Μεγάλα Χάλια 501
Τανάγρας 2985 2S67 Χλεμποτσάρι 358
Άκραιφνίου 1202 1693 Καρίστα 288

Evboia Χαλκίί.Χαλκι^έων 10705 II135 Χαλκ'ις 6447
Μεσαπίων 2399 2737 'Γαχνά 888
Ληλαντίων 6136 5954 Στενή 900
Κηρέως .... 2195 . Μ αντού'ϊιον ..
Νηλέως .'· · · · 3770 Αγία "Αννα 1101

ΚΤϋΣ α—ΦΤΛ. 57—κυκΜΒΡΙϋ'Σ iSft

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 401

Νομός Έπαρχία Δήμος Δημόται Κάτοικοι Πρωτεύουσα·. Κάτοικοι
δήμων

Αιγαίων 2685 2825 Λίμνη 1424
Ν. Ψαρρών 1194 402 Νέα Ψαρά 381

Ξηροχωρίου Ίστιαίων 8566 8909 Ξηροχώριον 2679
Α ίόηψίων 2381 2306 Α ΐδηύός 484

Εύβοιας Κυμαίων 4703 4685 Κύμη 3217
'ί Κοτυλαίων 3918 3761 Καλ.ημεριάνοι 577
‘4-Κονι<7ρίων 3042 2834 Κονίστραις 413

Αυλώνας 4117 3961 Λυλωνάριον 681
Δυστίων 4078 4130 ’ Αλιβέοιον 750
Στύρων 2680 2716 Στύρα 561
Καρυστίων .... 6584 Κάρυστος 981
Μαρμαρίου • · . · 2236 • · · · · · ....
Σκύρου 3090 3029 Σκόρος 3029

ΣκοπέλουΣκοπέλου 4299 3850 Σκόπελος 2750
Σκιάθου 3000 2878 Σκιάθος 2.788
Γλώσσης 1308 1289 Πλατάνα 990
Άλονήσου 378 360 Άλόνησος 360

ΦθιώτιιΕ 4" Λαμίας 6283 8310 Λαμία 4873
και Ρ Υπάτης 5332 5432 Ύπατη 1593

Φωχίδ. Ν. Μιζέλης 769 786 Ν. Μιζέλα 715
'* ΙΙτιλεατών 1480 2167 Σούρπη 972

Κρ.Λαρίσσης 1663 1866 Γαρδίκιον 1001
Φαλάρων 2779 3248 Στυλ-ς 1413
Ήοακλειωτών3211 3677 Άλπόσπητα 156
Παραχελωϊτ . 1068 1353 Λιανοκλά^ι 315
Μακρακώμ.ης 4140 4317 Βαρυμπόπη 438
Τυμφρηστού 3973 3593 Μ αυρίλου 246
Σπερχειάδος 6497 6370 Άγά 502

Παρνασσός Άμφίσσης 7826 6234 Άμφισσα 4 463
Γαλαςειδίου 4112 4579 Γαλ.αξείδιον 4127
Μυονίας 2221 2231 'Λγ. Ευθυμία 1009
Καλλιέων 3301 3185 Μαυρολιθάριον 871
Παρνασσίων 1540 1 400 Τοπόλια 867
Κρίσσης 2782 2647 Χρισσόν 1478
Άνττικύρας 1778 1765 Δεσφίνα 1746
Δωριέων 4824 4706 Γραβιά 581

£ ’Αταλάντη:; 3226 2759 Αταλάντη 4263
"ϊ- Λαρύμνίχ 2SiO £$16 Μαρτίνον ....
<· ιΧ’ίας ΠΑλη* 799 856 Κάτω Πέλ.λη 97
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Νομός ’Επαρχία Δήμο,- Δν,μόται

Δαφνουσίων 1664
θρονιού 1403
Θερμοπυλών 1976
Δρυμίας 3560
Έλατείας • - . ,
Τιθορέας ....

Λωρίδας Λι’γιτίου 3376
'Γαίας 3064
Κροζυλίου 3515
Βωμέας 3063
Ποτιδανείας 2467
Οίνεώνος 2443
Γολοοώνος 3335

Λζαρηι- ό Μεσολόγγιον 6416
rZ« /■«’■ ^’Ωλενείας 1947
Λιτω.Ιΐα. << Μακρυνείας 4235

ω Δίτωλικοϋ 2510
Παραχελωίτ. 1922

άτοικοι Πρωτεύουσα Κάτοικοι 
δήμων

1'75 Λιβανάταις 810
1198 Θρόνιον 205
2327 Μώλος 724
3·>20 Δαδίον 2741

Βάλτου Άμβραζίας 4'169 
Ί^μένζς 4707 
θνάμου 3308 
-τράτου 206 ί 

Τρ7.«>ίας ’Αγρίνιου 5024
Θερμού 3731 
Παμφίας 3691 
Άμβραζίας 1751

~5 Καρπενχσίων 6958 
«Άγραίων 6076 

.α-Κτζ,μενίων 5252
- Παρακαμπυλίων3Ο19 

Άπεραντίων 4038 
Άρακυνθίων 3387 
Κ·αλλιδρομχτών6648

,S Ναύπακτού 4436 
g Προσχίου 3309 
£ Άποδωτίας 3309 
g Όφιονίας 3132 

Πυλζνχς 2306 
Κλεπαίδος 3610

-068 Έλάτεια 600
2333 Βελίτσα
3117 Λοιδωρίκιαν 8093021 Γρανίτσα 11983131 ΙΙενταγιοΙ 802
3089 Άρτοτίνα 13252177 Παλαιοξάριον 7782431 Κλιμάκια 4463221 Βιτρινίτσα 692
7481 Μεσολόγγιον 5714
1990 Σταμνά 7824403 Γαβαλόΰ 385
3089 Αιτωλ ζόν 29642134 Νεοχώριον 1282
3964 Κραβασσαρας 15354614 Δουνίτσα 4383425 Σύντεκνον 13732024 Λεπενσϋ 1139
6105 Άγρίνιον 42732788 Παραβόλα 2563829 Κεφαλόβρυσον 3311731 Μπερίκσς 244
6680 Καρπενήσιον 1 437
5777 Κεράσοβον 761
4649 Φουρνά 10692820 "Αγιος Βλάσζ,ς 8174002Ο Λ Τ Ε» Γρανίτσα 73131 73 Προύσας 969
5915 Κ ριζέλλον 1231
4326 Ναύπακτος 901
-962 Πλάτανος 1099
4824 Αομποτινά 705
3 111 Βοϊτσά 514
2270 Σίμου
3565 ΚλεΛά gjg

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΊΏΝ ΔΗΜΩΝ ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 403

Νομός Έπαρχία Δήμος Δτ,μόται Κάτοικοι Πρωτεύουσα Κ άτοιζοι
δήμων

Παρευζ,νίων 1171 1161 Κόνισκα 1011
Βονίτζχς Άναζτορίων 5622 5864 Βόνιτσα 1649

ζαΐ ’Αστακού 3937 4008 Αστακός 1035
Ξζ,ρομέρουΟ ίνιά δας 2171 2328 Κατοχή 1081

Σολίου 2088 1989 Μύτικας 232
Έγίνου 4812 4790 Κατούνα 952

'Λχαία <3 Πατρίων 22738 26190 Πάτραι 16641
ζαΐ Τριταίας 4495 4478 Προστοβίτσα 586

'ΉΜς = Δύμζ.ς 6 150 5899 Κάτω Άχαία 584
Έρινιοΰ 3108 3126 Σαλμενίκου 373
Φαρών 6682 6834 Χαλανδρίτσα 691

Λίγιαλείας; Αίγιου 8775 8854 Αΐ'γιον 3936
Αιγείρας 2531 2394 Άροαρά ....
Βουοών 1603 1516 Διαζοπτόν
Καλαβρύτων. 3286 2272 Καλάβρυτα 956

S ι· Καλλιφωνίας 2466 2401 Κέρτεζχ 1211~Ό ο- <1ί> Σουδενών 1699 1694 Σουδενά 527
Μ .< Άροανείας 2652 2510 Σοπωτόν 906
8 Παίων 2933 2923 Στρέζοβα 1205

Μ'ωφίδος 3623 3368 Λειβάρτσι 1258
Κραθίδος 1851 1799 Ποταμιά 451
Κλειτορίας 4056 3930 Μαζέϊκα 918
Λευζασίου 3786 3812 Λυκούρια 1136
Κερπινής 5303 5200 Κερπινζ, 697
Λάπαθών 4945 4849 Μάνεσι 336
Φελλόζς 2664 2592 Σελιάνα 488
Νωνάζριδος 2190 1354 Σόλος 178

Ηλείας Λετρινών 11622 13578 Πύργος 6140
Λαμπείας 7239 6885 Δίβρη 1599
’Ολυμπίων 7269 7120 Κ ριεζούζιον 744
Ώλίνζ,ς 3 463 3428 Κ αράτουλα 249
Βουπρασίων 2682 2817 Μανωλάδα ....
Μυρταυντϊων 6658 6621 Λεχαινά 1718
Πν,νείων 4733 4713 Δελίμπαλτ, 791
Ήλιδος 5947 5904 Γ αστούνζ 1061

’.1 ραβδία “· Τριπόλεως 12789 11477 Τρίπολις 7020
to)7* Φαλάνθου 5136 4113 Πιάνα 544
V* Κορυθίου 4034 4038 Άγιωργίτιζα 553

Όρχομεναΰ 4223 4204 Λεβίδι 1826
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Νομός ’Επαρχία Δήμος Δημόται Κ «τοίχοι

Καλτεζών 2233 2119
Μανθυρέας 2552 2550
Μαντινείας 5395 5313
Νάσων 1696 1713
Τεγέας 6337 6129
Βαλτετσίου 4603 4518

.« θυρέας 2362 2342
g Βρασιών 2332 2262
5 Δολιανών

*“ Τανίας
1 ί 43 1323
4397 4477

Παρνωνος 3979 3825
Βερβαίνων 1689 1540
Γλυππίας 2098 1844
Λυμναίου 5812 5375
Σελινοΰντος 3933 3745

V· »■-^Ζν.Ζτσανζς 6291 5716
g Τρικολώνων 3684 3656
οΤο'ρτυνδς 4734 4333

Ααγκα^ίοιν 4353 4147
Κλείτορος 4183 3764
Τροπαίων 4371 4274
Ήραίας 4565 4451
Νυμφασίας
’Ελευσΐνος

3679 '.969
5501 5412

Μυλάοντος 2683 1791
Θελπούσης 1909 1895

1
ι""* «· Μεγαλοπόλεως 4269 4297

JS Λ: Φαλαισίας 6464 6439ό»
Λ h Λυκοσούρας 6804 6689

Λακα» ία ° Σπαστής 10256 10686
.2- Κροκεών 3044 3074

Οΐνοϋντος 5792 5027
g Θεραπνών 4991 5235
< Βρυσεών 1536 1384

Σελλασίας 2338 2489
Πελλάνης 4120 3999
Τρινασοΰ 1365 1410
Καστοσίου 2710 2721
31ελι*ίνης 2829 2745
Φελλίας 2193 2071

Πρωτεύουσα
δήμων

Κάτοικοι

Καλτεζαΐ 291
Βλαχοκερασιά 1293
Πικέρνι 518
Δάρα 878
ΠιαλΙ ....
Καντρέβα ....

"Αστρος 1307
Πραστός 405
Δολιανά 1323
ΚαστρΙ 4466
Αγιος ΙΙέτρος 3244

Βέρβαινα 1120
Παλαιοχώριον 953
Λεωνίδιον 4008
Κοσμάς 1717
Δημητσάνα 2225
Στεμνίτσα 2248
Καρύταινα 1189
Λαγκάδια 3581
Βαλτεσινίκον 1172
Βερβίτσα 1210
Παλοΰμπα 392
Βυτίνα 1103
Κοντοβάζενα 1202
Μαγούλιανα 888
Χώραις 270
Σινκνου 879
Λ εο νταριού 520
"Ίσαρι 1309
Σπάρτζ 2699
Λεβέτσοβα 1253
ΒρέσΟενα 1 106
Χρύσαφα 706
Άναβρυτή 1327
Βρουλιά 1037
Γεωργίτσιον 1836
Σκάλα 543
Καστανιά 1472
"Αγιος Νικόλαος 526
Γοράνοι 673

ΚΑΤΑΓΡΑΦΪ1 ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 405

Νομός Επαρχία Δήμος ίΙημότσι Κάτοικοι Πρωτεύουσα Κάτοικοι
δήμων

ΓερονΟρών 1869 1874 Γεράκι 1075
Φάριίος 3562 3708 Ξηροκάμπι 944

.ο Γυθείου 3177 3177 ΓύΟειον 1991
<= Μαλευρίου 4299 4230 Πάνιτσα 692
— Καουουπόλεως2165 2167 Σκουτάριον ....

ΚολοκυνΟίου 2454 2395 Κότρονα 262
Λαγείας 2166 2048 Λάγεια 643

§ Οιτΰλου 7758 7014 Άρεούπολις 984
Άβίας 5292 5023 Κάμπος 198

Φ Κβφίαμύλης 3697 3 521 Καρίαμάλη 286
Αεύκτρου 6661 6 381 Πλάτσα 672
Μεσσης 4986 4601 Κίττα 540

§ μ· Μονεμβασίας 3598 3371 Μονεμβασία 520
!? Βοιών 4298 4199 Νεάπολις 733

g Β Ζαιακος 3442 3345 Κρεμαστή 726
? ** 'Έλους 2964 3214 Άπι^έα 492

’Ασωπού 4780 4802 Μολάοι 952
Μεσσηνία <2 Καλαμών

S' Θούριας
9159 9411 Καλάμαι 6327
4818 4682 Καμάρι 1347

'« "Δριος 3722 3647 Άσλάναγα 1425
Άμφείας 3 488 3449 Άρφερώ

Τσέρνιτσα
1057

Άλαγονίας 4076 3810 ....

ί Παμίσου 5415 6592 Νησίον 5397
Εύας 4460 4377 Άνίροΰσα 612

« Άριστομενουι; 3631 3631 ’Αριστομένης 234
« „> . ·Οιχαλ’.ας 5978 5965 Μελιγαλά 662

ΊΟώμης 3920 3848 Μςιυρομμάτι 310
Άνοανία; 5204 5116 Διαβολίτσι 469

ν Πυλίων 3514 3733 Πόλος 1115
‘a Κολλωνίόων 5279 5208 Κορώνη 1956
” Κορώνης 3399 3382 Λογκά 563

Μεθώνης 3360 3650 Μεθώνη 955
Βουφράσου 4979 4973 Χαντσή 361

» Κυπαρισσία;; 4400 4571 Κυπαρισσία 2959
G Έράνης 4717 5225 Φυλιατρά 4183
Ο-.ο.<1·/.εσιαοος 2903 3000 Λιγόυοίτσα 1948
Η Δωρίου 4393 4335 2ουλιμά 1017

Λυλώνος 3291 3250 Σι^ηρόκαστρον 556
Τρίπολης 5327 5267 Σελά 272
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Νομός ’Επαρχία Δήμος Δημόται Κάτοικοι Πρωτεύουσα·. Κάτοικοι

δήμων
Πλαταμώδους3400 3403 Γαργαλιάνοι 2251

^’Λνδριτσαίνης 7490 7845 Άνδρίτσαινα 1896
^.Άλιφηρας 3732 3659 Ζάχα 720
Α Σκιλλοΰντος 3790 3799 Κρέστενα 617
- Βώλακος 2862 2938 Άγουλινίτσα 1759Άρήνης 3399 3543 Τσορβατζή 354

Φιγαλίας 4651 4588 Ζούρστα 1338
"κί^γο.ΙΙς κ Ναυπλιέων 7781 8543 Ναύπλιον 3958καί Μήδειας 3591 3308 Μέρμπακα 623Λ opirtJia « Μινώας 509 317 Τολόν 268

Έπιδαυρίών 1323 1511 Νέα ’Επίδαυρος 1197
Λήσσης 1254 1343 Λυγουριόν 1157

§ Άργει'ων 11908 10620 “Αργος 8981
οΖΆλέας 2588 2535 Τάτσι 236* Λυρκείας 2625 2587 Κάτω Μπέλεσι 728

Προσυμναιων 212(1 2067 Πασ’α
'Τσιών 2121 2127 Άχλαδόκαμπος 1333
Μυκηνών 2223 2202 Κουτσοπόδι 1163

.8 Κορίνθου 5961 6047 Νέα Κόρινθος 1862
Ύ Σικυώνος 4504 4547 Κιάτον 578ο'Στυμφαλίας 3915 3891 Καλιάνοι 251" Νεμέας 3059 3I8S ' Αγιος Γεώργιος 1437Πελλήνης 3060 2991 Κλημέντι 814Περαχώρας 2190 2463 Περαχώρα 1179Σολυγείας 3009 2699 Σοφικόν 2007Φενεού 3610 3557 Γ κούρα 831Γ.υρωστινης 2522 5040 Δερβένιον 210

Κλεωνών 2789 2771 Χιλιομόδιον
Τρικάλων 5885 5609 Τρίκαλα 1606

Σπετζών Σπετσών 9766 8143 Σπέτσαι 8443και Κρανιδίου 9252 8139 Κρανίδιον 7185Έρμιονίδος Έρμιόνης 2115 201 1 Έρμιόνη 1819Διδύμων 1025 1026 Δίδυμοι 1026
'Ύδρας "Υδρας I 1684 7428 'Ύδρα 7380καί Τροιζήνος 8841 7020

ι
Π'.ρος 6035Τροιζηνίας Μεθάνων 2039 1916 Κουνουπίτσα 326Δρυόπης 913 907 Κάτω Φανάρι 462

Κυθήρων Κυθηρίων 6170 5617 Κύθηρα 999Ποταμίων 5053 5020 Ποταμός 1212

Νομός ’Επαρχία Δήμος Δημόται Κάτοικοι

Κυκ. Ιάδες ο/Ερμουπόλεως 11313 20996
κι Σύρου

.Μύκονού
4189
4885

5484
4163

Κέας 4597 3789
Κύθνου 21 13 1484
Δρυοπίδος 1331 123 4
Σερίφου 2341 2180

ί» ο λΐ- “Ανδρου 9019 7 440
> Κορθίου 6800 6 44 1

> Γαυρίου 6216 5793
ο Τήνου 5 408 4124

'S'Η Π ανόρμου 3096 2998
Σωσθενίου 1896 1778
Περαίας 2135 2122

3
xS· Νάξου 2245 2082
Ή or Βίβλου 4049 3856

Τραγαίας 4131 3850
Άπειρανθίας 1788 1720
Πάρου 3312 2507
Μαρπίσσης 1192 1 169
Ναούσης 1528 1579
Κοοωνίδος 2237 2118
Ύρίας 1680 1701

»-Γ Θήρας 6496 5143
φ Καλλίστης 4086 3906

’Εμπορείου 3329 3225
Οΐας 2787 2509
Θηρασίας 723 671
Που 2558 2130
’Αμοργού 2558 2198
’Ανάφης 849 7 29
Α ιγιάλης 1339 1396

3 Ο Μήλου 3622 34904-< "ST —· Άδάμαντος G77 713
Κιμώλου 1268 1124
Φολεγάνδρου 1093 1038
Σικίνου 881 763
Σίονου 4051 3656

Πρωτεύουσα Κάτοικοι
δήμων

Έρμούπολις 20996
Σύρος 4914
Μύκονος 3147
Κέα 3762
Κύθνος 1438
Δρυοπίς 1234
Σέριφος 1837

“Ανδρος 167 4
’Όρμος Κορθίου
Γ αύριον 581

Τήνος 2028
Πύργος 1478
Στενή 406
Κώμη 399

Νάξος 1957
Τρίποδες 626
Χαλκΐ 169
Άπείρανθος 1590
Παροικία 1917
Τσιπίδος 726
Νάουσα 1134
Κωμιανή 1 144
Λεύκαι 1701

Φηρά 1387
Πύργος 1 140
Έμπορεΐον 1481
Οία 2509
Ποταμός 225
“Ιος 2130
Χώρα 1389
Ανάφη 720
Λαγκάδα 648

Πλάκα 972
Άδάμας G21
Κίμωλος 1085
Φολέγανδρος 1038
Σίκινος 763
’Απολλωνία 895
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Νομός ’Επαρχία Δήμος

Λ t'f xv; α « Κ ερκυραίων 2184 1 2409 1 
'5 Δια ποντίων 1645 16388*

jr Ποταμογειτόνων3 3 3 6 3 303 
-8 Μεσοχωριτών 8518 
*"-·*· 1371

3329
5453

Δημότβ1 Κα'-Οιζο( Πρωτεΰουσβί
Δήμων 

Κέρκυρα 
ΌθωνοΙ

Κ άτοιζοι

15452
875
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Νομός ’Επαρχία Δήμος

Παρελείων
Μελιτιέων
Δευκιμμαίων 

ο Λπχλιωτβν 
Γ

8342
1338 
3325 
5446

Ποταμός 
Καστελλάνοι 
Γ ιαννάδες 
Βουνιατάδες 
‘Ριγκλάδες

1288
760
819

90

5603 
φ'ΆμφιπαγιτώνΙ 3 G 4 

’Λζρολοφιτών 23θ3 
Έπιζεφυρίων 3302 
Κασσωπαίων 4626 
Ίστωναίων

Παθών Γαϊανών
Λακκιωτών
Λευκαδίων

"g Σφακιωτών 
« Καρυάς

ΈςανΟείας 
Άπολλωνίων
Εύγηρου 
Έλ.λομένου 
Ταφίων 

Κeya.ί. Ιη> ·ία Κ ρανίων
ν ΛιίαΟοϋς
> Διλζ,νάτων 
J-Όμαλών 

Έλιοϋ 
Πρόννων

Πάλλχς Λζ,ξουρίου
Άνωγζτών 
Κατωγητών 
Θζ,νιάς
ί Σαμαίων 

-8'Πυλαραίων 
Άσου
Δολιχίου

485G

1826
1756

9454
9862
5262
3 I 28
2000 
3652
8080
43 55
4820
3095
4470
4292 
4 435
3577

-Xi3tZ£SQV
" Μαγουλάδες 
9 Καρουσάδες 
' Άγιο· Δούλοι 
1 Πιρί9εια
- Άρκαδάδες

Γάϊος
ΛογκοΙ

Λεύκάς 
Λαζαράτα 
Κάρυά 
Ανω ΈςάνΟεια 

"Αγιος Πέτρος 
-ύζ'ρος 
Κατωχώρι 
Μεγανήσιόν
Άργοστόλιον 
Μεταςάτα 
Διλζ.νάτα 
Βαλσαμάτα 
Χιονάτα 
Άσπρογέραζα 
Λζςούριον 
Μονοπωλάτα 
X ανδάτα 
Καρδακάτα
Λιγιαλός
Άγια Ευφψία 
"Ασος 
•Ι’ΐσκάρδον

917
722 

1060
395
624
171

8106
543

2201
1129

5031

453
111

853
98

Ζάκυνθος

Δημοται Κάτοικοι

^ΊΟακζ,σίων 4856 4491
Νζ,ριτίων 1691 1645

’ Πολυζτορίων 2461 2403
Καρνίων 1377 1334

_S Ζακύνθου 20868 20480
-? Ψωφίδος 3591 3675

Όπιταϊδών 2397 2316
Ναφθίων 2577 2519
’Ελάτου 2802 2764
’Αρτεμισιών 2289 2215
Άρκαδίων 3123 3166
ΛιΟακιάς 2988 3201
'Γριαίων 2006 2027
Μεσογαίων 2172 2194

409

ΓΙρωτεύουσαι Κάτοικοι
οτ,αων

’Ιθάκη 3372
Κιόνιον 972
Κάτω Σταύρος 453
Κάλαμ.ος 822
Ζάκυνθος 1 7516
Βανάτον 629
Μαχ αιράδων 1260
Κοιλιωμένος 674
Βολίμαις μέσον 706
Μέγα Γαλάρον 315
"Ανω Γεραζαρίον 903
Πισυνόντα 796
Καταστάριον 1251
Σζουλιζάδον 802

Έζ της καταγραφής ταύτης τών δήμιων τής Ελλά
δος παρατηροΰμεν δτι 146 περιλαμβάνονται έν τή Ιίελο- 
πονήσω, 93 έν τή Στερεά Έλλάδι καί 116 έν ταις πέριξ 
άμφοτέρων μικραϊς καί μεγάλαις νήσοις. Ύπό τήν έποψιν 
τής λόγω πληθυσμού κατατάξεως τών δήμων τούτων, 
κατά τό άρθρον 7 τοϋ άπό 27 Δεκεμβρίου 1833 νόμου, 
12 άνήκουσιν εις τήν ά τάξιν (άνω τών 10 χιλ. δημο
τών), 275 εις τήν β' τάξιν (άνω τών 2 χιλ.) 71 είς τήν 
γ’ τάξιν (έλαττον τών 2 χιλ.).

‘II σημασία τής κατά τόπους συγκεντρώσεως τοϋ ‘Ελ
ληνικού πληθυσμού άναφαίνεται ιδιαιτέρως άπό τού άρι
Ομοΰ τών έν ταΐς δημοτίζαις πρωτευούσαις κατοίκων. 
Τοιουτοτρόπως έάν ύποθέσωμεν, ότι πόλεις μεν πρέπει νά 
όνομασΟώσιν αίάνω τών 3000 κατοίκων περιλαμβάνόυ- 
νουσαι, κώμο πόλεις δε αί άνω τώ ν 1000 ζαί χωρία οί 
περιέχοντες έλαττον τών 1000 ψυχών συνοικισμοί, ή ά
νωτέρω καταγραφή άποδειζνύει οτι έν ‘Ελλάδι ύπάρχουσι 
ά) 2 πόλεις άνω τών 20 χιλ. κατοίκων, ί άνω των 10 
γιλ. 13 άνω τών 5 χι’/. ζαί 20 άνω τών 3 χιλ.—β') 20 
κωμοπόλεις άνω τών 2 χιλ. καί 104 άνω τών 1600. 
"Οσον άφορα τάς χωρικάς πρωτευούσας, άφίνεται ό συ- 
νυπολογισμός αύτών μετάτών λοιπών τήςέξοχής χωρίων.

Α
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Τό δίκαιον τών εθνών δύο είδη άποκλεισμών έπιγνώ- 
σκει. Τό μέν είναι απλώς εμπορικόν, τό δέ πολεμικόν. Καί 
τό μέν πρώτον συνίσταται είς τήν άνευ κηρύξεως πολέ
μου άπαγόρευσιν τής εμπορικής επιμιξίας τοΰ άποκλειο- 
μένου έθνους μετ’ εκείνου δπερ αποκλείει· τοιοϋτοι εμπο
ρικοί αποκλεισμοί, πηγάζοντες έκ βαρειών αιτιάσεων τοϋ 
άποζλείοντος έθνους κατά τοΰ άποζλειομένου,άπαντώνται 
διάφοροι, ώς π.χ. ό έν έτει 1827 άποκλεισμός τών Τουρ

κικών παραλίων ύπό τής’Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας. 
rr’J ” ” άποκλεισμών, ήτοι τών πολεμι-

• τών διεθνών διενέξεων, 
τών πολέμων, καί 
εμπορίας ού μόνον 
μέχρι τινων ορίων, 

_.ί τών ούδετέρων.

Τό δέ έτερον είδος τών 

κών, άναγόμενον εις τάς βαρυτέρας τ 
συνδέεται στενώς πρός τήν ιστορίαν 
συνίσταται εις τήν άπαγόρευσιν τής 
μεταξύ τών έμπολέμων έθνών άλλά, 
καί μεταξύ τοϋ αποκλεισμένου έθνους καί

Άμφότερα τά είδη ταΰτα τών άποκλεισμών στηρίζονται 
εις τό δικαίωμα έκάστου έθνους, ίνα με 
μοζούσας αύστηρότητας έπιτύχη έπί τέλους 

τών άξιώσεων αύτοϋ, ή διζαιολογική . 
σημασία διαφεύγει τόν σκοπόν τοϋ προκειμένου Οέ 
"Οσον άφορα τούς πολεμικούς άποζλεισμούς 
τοΰ δικαίου τών εθνών κεφαλαιώδης άνάπτυξις διά τής έ“ 
ΙΙαρισίοις συνθήκης τοϋ 1836, παρεδέχΟη τήν άρχήν ότι 
έάν δεν είναι ουτοι π - 

νανται νά έχωσι. ’Απαιτείται 
φρούριο ν,λιμήν καί έν γένει είδιζώ. 
ρος ώς άποζεζλεισμένος, 
κλείουσα έπικρατεία έχη ένώπιον αύ 
μιν άποχρώσαν εις παρεμπόδισιν τή.

ποίησιν

ερχόμενόν τάς άρ- 
τήν ίζανο- 
τών οποίων 

ίματος. 
, ή τελευταία 

ς έν

π ραγ ματικο ί,ούδεμίαν συνέπειαν δύ- 
’'------' ” Θεωρηθή πόλις τις,

περιωρισμένοςχώ- 
πράγματι ή άπο- 
πολεμικήν δύνα- 

εισόδου καί έξόδου. 
Έπομένως ή ζατά τάς άρχάς τοϋ παρόντος αίώνος πρα-

όπως

τις 
άπαιτεϊται ινα

τών

κτιζή τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας είς άμοιβαίαν έν τοΐς πο- 
λέμοις αύτών άπαγόρευσιν παντός έμπορίου καθ’ όλας 
τάς χώρας των, ζαί τάς συμμαχικάς, ζαί έζείνας, προσθέ

τει ή ’Αγγλική προκήρυξες τής 7Ίανουαρίου 1807, έν αίς 
έπεζράτει ή Γαλλική πολιτική, άνήκει είς τήν όπισθοδρο- 
μικήν τοϋ κοσμοζρατορικοϋ πείσματος περίοδον. Τό άζρι- 
βές είναι ότι σαφέστερα ήτο ή ιδέα, τήν όποιαν ποό 20 
όλων εκατονταετηρίδων είχε περί πολεμικών άποκλεισμών 
Δημήτριος ό πολιορκητής, όταν ούτος έπί τής πολιορκίας 
τών ’Αθηνών αναΰν τινα λαβών (λέγει ό Πλούταρχος) έ- 
χουσαν σίτον καί είσ άγ ουσ αν τοΐς Άθηναίοις έζρέμα- 
σε τόν έμπορον καί τόν κυβερνήτην, ώστε τών άλλων ά· 
ποτρεπομένων διά φόβον, σύντονον λιμόν έν άστει γενέ- 

σθαι.»Ή διά τής τελευταίας διεθνούς άναπτύξεως είδίζευσις 
τών έπί τοΰ καθολικού έμπορίου συνεπειών τοϋ πολεμικού 
αποκλεισμού πρέπει νά θεωρηθή ώς μία τών μεγαλειτέρων 
προόδων τής άνθρωπότητος.Ά φοΰ ό πόλεμος είναι άπαραί- 

τητον δεινόν, σημαντιζώτατον είναι κατόρθωμα ό περιορι
σμός τών καταστροφών του."Οθεν ύπολαμβάνω τόνέπίτού 
ένεστώτος Ρωσσο-Τουρζιζού πολέμου προζηρυχθέντα υπό 
τής Τουρκίας άποζλεισμόν τών Ρωσσιζών παραλίων ώς 
λίαν έξετάσιμον ύπό τήν έποψιν ταύτην. Έν πρώτοις χαθ’ 
όσον ό άποκλεισμός ούτος άποβλέπει είς μή είδικώς ώρι- 
σμένας θέσεις, προφανώς έξέρχεται τών ορίων τοϋ νεωτέ- 
ρου δικαίου τών έθνών. ΙΤεριοριστέον επομένως τό ζήτη
μα είς μόνας έκείνας τάς πολεμικάς ή έμπορικάς θέσεις, 
πόλεις, λιμένας κτλ. έπί τών όποιων συγζεκριμμένως έ- 
κηρύχθη ό άποκλεισμός. ’Επειδή δέ, ώς είδομεν, ούδαμώς 
άρκεΐ ή περί άποκλεισμοϋ αύτών προκήρυξις άλλ’ απαι
τείται πραγματική δύναμις καθ’έκάστην άποζεζλεισμένην 
θέσιν ί.α έπιβάλή.η τό πολεμικόν σέβας, εγείρεται ή άπο- 
ρία πώς κατά θάλασσαν μεταξύ τών διαφόρων έπιζαίρων 

σημείων τών Ρωσσιζών άζτών υπάρχει σταθερά συγζοι-
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νωνία, ζαΐ μάλιστα τοϋ άνησυχωτέρου είδους διά τόν έν 
τώ Εύξείνω Πόντω Τουρκικόν στόλον, όστις βεβαίως ού
δέν μέχρι τοΰδε ήγωνίσθη άξιον τής φήμης ήν άξιοι, ζαΐ 
τών χολοσαίων Αγγλικών κεφαλαίων, τά όποια ζατά 
τήν τελευταίαν εικοσαετίαν κατεβρόχθισεν.

'Υποθέτω ότι ό στόλος ούτος, καθ’ όσον αί τρικυμία’ 
δέν τόν άναγκάζουσι νά ναυλοχή, χρησιμεύει μάλλον εις 
τήν ύπεράσπισίν τών Τουρκικών άζτών καί τήν μεταξύ 
’Αρμενίας καί Βουλγαρίας στρατιωτικήν συγκοινωνίαν. 
"Ολαι αί περί αποκλεισμού τών Ρωσσιζών παραλίων ελ
πίδες στηρίζονται ούχί εις τήν ένώπιον αύτών υπαρξιν τής 
προσηζούσης δυνάμεως, άλλ’ εις τά στενά τοϋ Βοσπόρου. 
’Επειδή ή Τουρκία κατέχει αύτά, άμα πλοΐον τι έζ τής 
Μεσογείου θαλάσσης διέλθη διευθυνόμενον πρός τήν Ά- 
ζοφιζήν, εύχολον είναι εις τό πρώτον πολεμικόν άτμοζί- 

νητον, ινα είδοποιούμενον παρακολούθηση τά ίχνη τοϋ δια
βάτου ζαΐ έπί τέλους ένεργήση,όπου τής θαλάσσης έγζρί· 

νη, τήν σύλληψιν αύτοϋ. Τοιουτοτρόπως ό Εύξεινος πόν
τος μεταβάλλεται είς λίμνην Τουρκικήν, εναντίον τοϋ άρ· 
Θρου2 τής έν Παρισίοις συνθήκης τοϋ 1856,τό όποιον «έ- 
ξουδετέρωσεν αύτόν καί άφήζε τήν είσοδον του έλευθέραν 
είς τήν ναυτιλίαν όλων τών έθνών.»

Τοιαύτη άξίωσις εΐναι πλήρης άρνησις τής πρακτικής 
έννοιας τοΰ νεωτέρου δικαίου τών έθνών. Τά άποτελέσμα
τα αποκαλύπτονται άπό τών κατωτέρω λίαν ενδεικτικών 
αριθμών τής κίνήσεως τοϋ λιμένος Κωνσταντινουπόλεως, 
μεταξύ δύο χρονικών τοϋ έτους 1877 σημείων, έξ ών τό 
μέν είναι πρό τοΰ έν λόγω αποκλεισμού, τό δε μετ’αύτόν 
πρόσφατον,ήτοι τής 24 Απριλίου καί τής 25’Οκτωβρίου. 
Κατά τάς πληροφορίας τήςέν ΚΊπόλει λιμενικής Άρχής ή 
κίνησις τή πρώτη τών ημερών τούτων περιέλαβεν ά) 8 ά · 
φίξεις ατμοκίνητων τό όλον ’Αγγλικών, προερχόμενων I 
έκ Newcastle, 1 έζ Newport, 1 έζ Μασσαλίας, 1 έζ Βενε
τίας, I έζ Γενούης, 1 έζ Παλέρμου, καί 2 έκ Πορτ-Σάϊδ, 

οιευθυνομένων 2 εις Σουλινά, 2 εις Ταϊγάνι, 1 εις Νίκο- 
λάΐεφ, I εις Κέρτζ, 1 είς ΙΙότι καί 1 εις Κωνσταντινούπο
λή· β') 15 αφίξεις ιστιοφόρων, έξ ών 8 Ελληνικά, 6 Ι
ταλικά καί 1 Αύστρίακόν, προερχόμενα 1 έκ Αιβόρνου, 2 
έζ Κέττης, 1 έκ Καστελαμάρε, 3 έκ Μασσαλίας, 1 έκ 
Νεαπόλεως, 1 έζ Κατανίας, 2 έκ Γενούης, 1 έζ ΙΙόρου 
καί I έζ Πειραιώς, άπαντα άνευ φορτίου διευθυνόμενα τό 
πλεΐστον πρός τά Ρωσσικά παράλια· καί γ) 13 αναχω
ρήσεις ιστιοφόρων, έξ ών 11 'Ελληνικά καί 2 ’Ιταλικά, 
5 άνευ φορτίου, ήτοι 1 διά Βραΐλαν, 1 διά Κωνστάντζα, 
3 διά Ταϊγάνι,ζαΐ 8 μετά φορτίου, ήτοιΐ διάφορα διά Πά
τρας ζαΐ 7 δημητριακούς καρπούς, 3 διά Μασσαλίαν, 3 
διά Φαλμούθ, 1 διά Βενετίαν.—’Απέναντι τοιαύτης κινή- 
σεως, τής όποιας ή ποικιλία τών διευθύνσεων έξηγεΐ τήν 
ιδιαιτέραν εύρωστίαν, αναγόμενη είς τήν έπί τής διεθνούς 
έμπορίας άζραν σημαντικότητα τοΰ Βοσπόρου, ή δευτέρα 
τών άπό τύχης συγκρινομένων δύο ημερών παριστά τήν 
έπομένην έν τω λιμένι Κωνσταντινουπόλεως κατάπτωσιν: 
-I άφιξις ατμοκίνητου έζ Πλυμούθ καί 2 άναχωρήσεις ι
στιοφόρων 'Ελληνικών, 1 διά Τραπεζοΰντζ καί 1 διά 

Γιβραλτάρ.
Αί άνωτέρω λεπτομέρειαι μαρτυροΰσιν,ότι αί δεινοί συ- 

νέπειαι τοϋ άποκλεισμοΰ έπιβαρύνουσι κατά πρώτον λό
γον τήν Ελληνικήν ναυτιλίαν, κατόπιν δ’αύτής τήν ’Αγ
γλικήν καί τήν ’Ιταλικήν.Τοιαύτη κατάστασιςπραγμάτων 
δέν δύναται νά εΐναι εις απεριόριστον χρόνον ανεκτή. Συν- 
δυαζομένη πρός τήν ύπάοχουσαν κατά τά τελευταία έτη 
οικονομικήν καχεξίαν τής παραλίου πρό πάντων Εύρώπης, 
θέλει δεινώσει είς ύπερβολήν τούς όρους αύτής. Ώστε έξ 

άπαντος πρέπει ή ζατά τόν Βόσπορον Κυβέρνησις νά εύρη 
διέξοδον, τήν όποιαν ή γεωγραφική Οέσις της καθιστά 

λίαν πρόχειρον. Εΐναι ή έξής.
Βεβαίως δέ έννοεΐ ή Τουρκία, ότι έχει έπί τέλους τήν 

δύναμιν, ϊνα καταδικάση διαρκώς εις ασιτίαν τήν μή πο-
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λεμοΰσαν αύτη δυτικήν Ευρώπην, άποκλείουσα διά τοΰ 
Βοσπόρου τάς Ρωσσικάς διεξόδους τών σιτηρών καί τάς 
πρός ανταλλαγήν αύτών πεμπομένας τής κοινής χρήσεως 
πραγματείας. Καί έπί τών οικονομικών δέ αύτής τοιαύτη 
πολιτική δέν δύναται ή νά συντέλεση εις χειροτέρευσιν. 
Άπόδειξις ή ώς έκ τής παρεμποδίσεως τοϋ προαιώνιου 
εμπορικού ρεύματος κατάπτωσις τών δημοσίων έν Κων- 
σταντινουπόλει εισπράξεων. Έν τούτοις έάν ή Τουρκία 
περιωρίζετο είς μόνην τήν καταδίωξιν τοΰ πολεμικού 
λαθρεμπορίου, θά ήτο και είς άληθεστέραν καί οίκονομικω- 
τέραν οδόν.

Κατά πρώτον λόγον, δσον άφορα τάς έκ τής Μεσο
γείου θαλάσσης προμήθειας τοΰ πολεμικού λαθρεμπορίου, 
επειδή αύται έξ άπαντος θέλουσι διαβή διά τοΰ Βοσπόρου, 
ή κατά τούτον αστυνομική έπίσκεψις παριστά βεβαιοτά- 
την ευκολίαν είς τήν έξουδετέρωσιν πάσης βλαβεράς τή 
Τουρκία πολεμικής έν τω Εύξείνω Πόντω εισαγωγής. 
Τοιαύτη κατά τοΰ πολεμικού λαθρεμπορίου ένεργεία τών 
έμπολε'μων έπικρατειών άναγνωρίζεται υπό τοΰ δικαίου 
τών έθνών έν τή άνοίκτή θαλάσση, πολύ δέ περισσότερον 
πρό τών Ουρών αύτών. 'Όσον δέ άφορα τάς έν τώ Εύξεί- 
νω πόντω κινήσεις τών πολεμικών τής Ρωσσίας προμη
θειών, ό Τουρκικός στόλος μή άποδείξας μέχρι τοΰδε τήν 
ικανότητα τοΰ άποκλείειν κοί βομβαρδίζειν, δύναται νά 
περιορισθή είς τό έργον τοΰ έπισκέπτεσθαι καί καταδιώ
κει·?, έφ’ δσον αί περιστάσεις έπιτρέπουσιν.

"Ο,τι δύναται νά βλάπττ, τό γε νΰν έχον, τάς πολε- 
μικάς τής Τουρκίας επιχειρήσεις δέν είναι ή πρός τά 
Ρωσσικά παράλια προσέλευσις κενών πλοίων πρός φόρ· 
τωσιν σιτηρών διά τήν Εύρώπην, ούδέ τής απολέμου έμ- 
πορικής έπιμιξίας αί έν τή μεταξύ Ρωσσίας καί Εύρώ
πης πρακτική λίαν έκκαθαρίσμέναι κατά τόν Εύξεινον 
Πόντον σχέσεις. Άρκεΐ δέ νά άποβλέψη τις είς τήν μεταξύ 
Ρωσσίας καί Τουρκίας διανομήν τών ακτών τής Οαλάσ-

ϊΟΥΒΛΙΚΑί ΤΡΑΠΕΖΑΙ.

σης ταύτης, δπως πεισθή κατά πόσον τό ύπαρχον μέτρον 
τοΰ έν τοΐς πράγμασι ακανόνιστου άποκλεισμοϋ διαφθεί- 

ρει έν τή δλη διαταράξει τοΰ έμπορίου καί αύτών τών 
ύπο τό Τουρκικόν σκήπτρον χωρών τήν οικονομικήν 
ζωήν. Άπ’ έναντίας ή άνωτέρω άναπτυχθεισα είδίκευσις 
τής Τουρκικής ένεργείας κατά μόνου τοΰ πολεμικού λα
θρεμπορίου είναι άλήθεια, τήν όποιαν τό δίκαιον τών έ 
ύνών, ή πολιτικο-οΐκονομική, καί αί ίδιαίτεραι τής χώρας 
καί τής ναυτικής ουνάμεώς της περιστάσεις έπιβάλλουσι.

ΣΟΪΙΐΔΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ-

Είναι παρατηρήσεως άξία ή γεωγραφική έμφάνισις τού 
τραπεζικού συστήματος τής νεωτέρας Εύρώπης. Τώ 1157 
μ. X. συνίσταται ή,Τράπεζα τής Βενετίας, τώ 1407 ή 
τής Γενούης, τώ -1609 ή τοΰ Άμστερδάμ, τώ 1619 ή τοΰ 
Άμβούργ, τώ 1668 ή τής Στοκχόλμης, τώ 169 ί· ή τοϋ 
Λονδίνου. .Νομίζει τις δτι ή τραπεζική οικονομία περιέρ
χεται τάς άκτάς τής Εύρώπης, άπό τής Μεσογείου Οα- 
λάσης είς τήν Βαλτικήν καί τήν Βόρειον, ινα περιζώση 
τήν άνανεωθεΐσαν ήπειρον καί προβιβάση αύτήν είς τό 

στάδιον τής νεωτέρας χρηματιστικής.
Έν τή όδώ ταύτη ή Τράπεζα τής Στοκχόλμης ελκύει 

ιδιαιτέρως τή ι προσο/ήν, διότι είναι ή άρχαιοτάτη πα
σών ώς πρός τήν έζδοσιν τών τραπεζικών γραμματίων, 
δύναται νά θεωρηθή ώς ή μήτηο τής βραδύτερου έν Γερ
μανία άναπτυχΟείσης έπακινή το υ πίστεως, καί έχρησί- 
μευσεν ώς γόνιμος διδάσκαλος, έκτών μαθημάτων τού ό
ποιου παρήχΟησαν κατά τόν ήμέτερον αιώνα έν Σουηδία 
αί λεγόμενοι άλλ η λέγγυοι Τράπεζαι, Enskilda-Bauk. 

Περί τών τελευταίων τούτων ή παρούσα μελέτη.
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Τό τραπεζικού προνόμιον εΐναι άλλότριον τοϋ άνά χεΐ
ρας θέματος. Ό Σουηδός νομοθέτης έζανόνισε την οδόν 
χωρίς νά δέση τούς πόδας τών Οελόντων έπ’ αύτής νά βα- 
δίσωσι. Τοιουτοτρόπως κατά τό 1830 έσχηματίσθη ή πρώ

τη ’Αλληλέγγυος Τράπεζα έν Ystad, έκτοτε δέ μέχρι τής 
σήμερον άνέβη έν Σουηδία ό άριθμός τών τοιούτων Τρα
πεζών εις 28.’Ιδού έπί τίνων βάσεων λειτουργεί ό θεσμός 
Έν πρώτοις αποβλέπει ούτος πρό πάντων είς τήν έκδοσιν 
κυκλοφορούντων τή οψει τραπεζικών γραμματίων. Έκά 

στη κανονικώς ώργανισμένη Τράπεζα δύναναι νά έκδίδη 
τοιαϋτα μέχρι τοΰ άθροίσματος, τό όποιον άποτελεΐται έκ 
τοϋ μετοχικού της κεφαλαίου, έκ τών παρά τή κεντρική 
Τραπέζη τής Έπικρατείας καταθέσεων αύτής, έκ τών 
μέχρι τοϋ ήμίσεος μετοχικού κεφαλαίου άναβαινόντων ά- 
νοικτών λ)σμών καί έπί ένεχύρω προκαταβολών της, καί 
έκ τών νομισματικών καί άλλων είς πολύτιμα μέτα7.λα ά- 
ποταμιευμάτων τηο. Τά τραπεζικά γραμμάτια έξαργυροΰν- 
ται εις εγχώρια νομίσματα, είναι δέ δεκτά μεταξύ τών 
Άλληλεγγύων Τραπεζών έπί άμοιβαιότητι, καθ’ ώρισμέ 
νας ημέρας άντα/.λασσόμενα μεταξύ αύτών.

Πρός σύστασιν’Αλληλεγγύου Τραπέζης,έκδιδούσης τρα
πεζικά γραμμάτια, άπαιτεϊται συνεταιρισμός τριάκοντα 
τούλάχιστον κεφαλαιούχων, όλων πολιτών Σουηδών, καί 
κεφάλαιον μετοχικόν άνώτερον τοϋ ένός έκατομμυρίου 
kronor, ήτοι 1,550,000 δραχμών, (kr.= 1,55 δρ.), κατα
τιθέμενου ολόκληρον είς άξίας άσφαλεϊς,έκ τών όποιων τά 
τρία τέταρτα είς ακινήτους κτήσεις.Μεταξύ τών μετόχων 
ύφίσταται αλληλεγγύη· έν τούτοις άνω τοϋ προμνησθέν- 
τος άριθμοϋ τών τριάκοντα είναι δεκτοί καί ετερόρρυθμοι 
συνέταιροι, δηλαδή άπλοι χρηματοοόται,ένεχόμενοι μόνον 
μέχρι τής καταβολής αύτών. "Οσον άφορα τούς άλληλε- 
γύους,δεν εΐναι άπολύτως αδύνατον ϊνα απομακρυνθώ έκ 
τής Τραπέζης ό Οέλων άρκεΐ ΐναπαραστήση άντικαταστά- 

την είς τά δικαιώματα αύτών καί τάς ύποχρεώσε'.ς καί νά 

συναίνεση ή γενική τών μετόχων συνέλευσις.
Ό νόμος ορίζει δεκαετή τήν διάρκειαν τών Τραπεζών 

τούτων, διά τήν σύστασιν τών οποίων άπαραίτητος ή κυ
βερνητική άδεια. Και έξακολουθοΰσι μέν αύται καί κατό
πιν διά τής παρατάσεως τής κυβερνητικής άδειας, ή μεσο- 
λάβησις όμως τών άπό δεκαετηρίδος είς δεκαετηρίδα έ- 
ξελεγτικών σταθμών εΐναι σημαντικώτατον είς προκοπήν 
έφόδιον. Είναι δέ άξιον παρατηρησεως, οτι ούδαμοϋ μέχρι 
τοΰδε προσέκρουσεν ή οικονομική τών έν λόγω τραπεζών. 
Καί δέν δύναται μέν νά συγκρίθή αύτη πρός τούς συγ
χρόνους τραπεζικούς κολοσούς,π.χ. τής Γαλλίας,’Αγγλί
ας, οί κατωτέρω όμως αριθμοί έχουσι πολύ τό ένδεικτι- 
κόν πρός χώρας, αιτινες δύνανται νά άποβλέπωσιν ίδιαι- 
ρως είς τήν περισύναξιν τών μικρών αύτών πόρων.

Τοιουτοτρόπως ή κατάστασις τών 28 Άλληλεγγύων 
Τραπεζών τής Σουηδίας εΐχεν ώς έξής κατά Μάρτιον 
1877είς έκατομμύρια kronor: Μετοχικόν κεφάλαιον 56,36 
έκ τών όποιων 54,90 άπό άλλ.ηλεγγύων συνεταίρων καί 
1,46 άπό ετερορρύθμων* κυκλοφορία είς τραπεζικά γραμ
μάτια 62,58· δανειστικοί λ σμοί έπί τή όψει 23,71- χαρ 
τοφυλάκιον 88,66· προκαταβολαί 72,30· μετα7.λικόν ά
ποταμίευμα 21,64· άναλογία τούτου πρός τό έπί τή όψει 
παθητικόν 25,07 τοΐς ο’ο. Παραλειπομένων τών δεκάδων 
χιλιάδων, κατά τό 1876 τό άποθεματικόν κεφάλαιον τών 
Τοαπεζών τούτων άνήρχετο είς 8,1 εκατομμύρια kr· και 
τό όργανισθεν ιδιαίτερον προνοίας κεφάλαιον είς 3,8* τό 
άκαθάρίστον εισόδημα άνέβη είς 10,6 καί τό καθαρόν είς 
7,2 ίσοδυναμοϋν επί τής πρός τούς μετόχους διανομής 

αύτοΰ είς 10 περίπου τοΐς ο ο.
Ή τοιαύτη λειτουργία τοΰ τραπεζικού τούτου έν Σουη

δία συστήματος εΐναι παντός λόγου άξια. Κατά πόσον 
ό φόβος τής ά7.7.ηλεγγυοτητος δύναται ύπερακοντιζόμε
νος νά ζαταστήση τό σύστημα τοΰτο δυσχερές έζεΐ ένθα 
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ή καλή πίστις καί ή προσοχή έλλείπουσι έκ τής τάξεως 
τών κεφαλαιούχων, άφίνω εις έζάστην χώραν νά όμιλή- 
ση κατά τόν ίδιάζοντα χαρακτήρα της. ΊΙ έπιστήμη καί ή 
πείρα διδάσζουσι.Οί δέ τόποι τών περιωρισμένων αποταμι
εύσεων καί τών διεσπαρμένων κεφαλαίων δύνανται, άπο- 
βλέποντες είς τά Σουηδικά τής έλευΟέρας τραπεζικής άπο
τελέσματα, νά ζανονίσωσι τό περαιτέρω οικονομικόν αύ
τών μέλλον.

ΑΑΥΚΑΙ ΤΙΙΣ ΕΑΑΑΔΟΣ·
Τό άλας είναι έκ τών μάλλον διαδεδομένων έν τή φύ

σει ούσιών απαντάται εις στερεάν κατάστασιν καί άναλε- 
λυμένον είς τό ϋδατρ τής θαλάσσης, λιμνών καί πηγών. 
Τό πρώτον είδος άνήκον είς τήν τάξιν τών μεταλλείων, 
άγνωστον έμεινε μέχρι τοΰοε είς τάς μεταλλομαστεύσεις 
τής 'Ελληνικής γής. Τό άλας αύτής άνήκει είς τό δεύ
τερον είδος, άποτεταμιευμένον έντός τών περιβρεχόντων 
αύτήν θαλασσίων ύδάτων, έζ τών όποιων έξάγεται οιά 
τής καλλιέργειας τών αλυκών, τών όποιων πρέπει νά δο- 
0;, γενική τις έννοια.

Έζάστη αλυκή διαιρείται είς δλιγοβαθεΐς δεξαμενάς, 
έζ τών οποίων αί πρός τήν θάλασσαν ζείμεναι πληροΰν- 
ται ζατά πρώτον υδατος· άμα δέ τοϋτο ύπό τήν έπιρροήν 
τής άτμοσφαίρας καί τοϋ ήλιου λάβη σΰγζρασιν τινα 
μέχρι 10 βαθμών, είσάγεται είς έτέρας δεξαμενάς έν ταΐς 
όποίαις ή σύγζρασις του άναβαίνει είς 2 I βαθμούς· τότε 
είσάγεται τό ύδωρ έν έτέραις δεξαμεναΐς, έν ταΐς όποίαις 
ένεργεΐται ή άποκρυστάλλωσις τοΰ άλατος. Τοιαύτη ή 
διαδοχική σειρά τής καλλιέργειας τών αλυκών· τό κύριον 
οφείλεται είς τήν έκθεσιν μικράς ποσότητος υδατος έξη- 
πλωμένης έπί εύρείας έκτάσεως· άπορροφωμένων ούτω
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τών ύδατωδών μορίων, μένουσι τά άλατώδη, τά όποια ά
μα συγκροτήσωσι πάχος 30 περίπου χιλιοστών τοΰ μέ
τρου άποτελοΰσι τήν εσοδείαν τής αλυκής, συναθροίζονται 
ζαί αποταμιεύονται διά τήν μέλλουσαν κατανάλωσιν.

‘Η άλατοποιία έν Έλλάδι είναι δημοσία έπιχείρησις, 
άνήζουσα ειςτήντάξιν τών νομημάτων ζαί ζ.σλλιεργου- 
μένη άμέσως ύπό τοΰ δημοσίου θησαυρού. Άλλοτε είχε 
προταθή ή δι’ έζμισθώσεως καλλιέργεια τών Ελληνικών 
αλυκών τό άζριβές είναι οτι τό σύστημα τούτο δέν ήτο 
άγνωστον έν τή πρό τοΰ 1833 πρακτική. Έν γένει διαι
ρείται είς δύο στάδια, έξ ών τό μέν περιλαμβάνει τήν κυ
ρίως καλλιέργειαν, τό δέ συμπεριλαμβάνει ζαί τό έκ ταύ
της εισόδημα τοΰ κράτους. Ώς πρός τό δεύτερον ύπάρ
χουσι λόγοι καθιστώντες ύποπτον τήν μεταξύ καταναλω
τών ζαί δημοσίου παρέμβασιν τής τάξεως τών μισθωτών, 
τών όποιων αί άμφοτέρωθεν ζαταχρήσεις είναι παροιμιώδείς 
εΐςτά δημοσιονομικά χρονικά. Έν τούτοιςμένει ύπό έξέτα- 
σινή εισαγωγή τή; μισθώσεως είς τήν κυρίως καλλιέργειαν 
τών άλυκών. Κατά τούς προϋπολογισμούς τών έτών 1876 
ζαί 1877, ένώ τό έκ τών άλυκών τοΰ κράτους εισόδημα ά- 
νέρχεται ένιαυσίως είς δρ. 830,000, πλέον τοΰ τετάρτου 
αύτών ήτοι 228,000 δαπανώνται κατ’ έτος είς τήν καλ
λιέργειαν ζαί διαχείρισιν τών άλυκών. Καί είναι μέν ά
ληθές ότι είσαγομένου τοΰ συστήματος τής μισθώσεως 
είς μόνην τήν καλλιέργειαν έλαττοΰται τό άνωτέρω πο
σόν τών έξόδων ζατά τό τρίτον περίπου, πάλιν όμως ή 
παραγωγιζή τοΰ Ελληνικού άλατος δαπάνη είναι άνω- 
τέρα τοΰ όσον ήδύνατο αύτη νά περιορισΟή χατά τάς 

σχετικάς άναλογίας ζαΐ τήν απλοϊκήν φύσιν τής προζει- 

μένης παραγωγής.
Έν γένει αί δαπάναι τών ήμετέρων άλυκών διαιρούνται 

έν τω προϋπολογιστώ τοΰ 187 7 είς τρία κεφάλαια, ά) 
Προσωπικόν τών άλυκών δρ. 23,800, ήτοι 8,ί00 διά 3 
γενικούς άποθηκαρίους πρός δρ. 140 ζατά μήνα, 7,800
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δι’ 7 μερικούς άποθηζαρίους πρός δρ. 100 ζαί 9,600 δι’ 

20 φύλακας δρ. 40. β') Υπηρεσία αλυκών δρ. 12682, ή 
τοι 2784 δι’ έτησίαν κανονικήν έπιχορήγησιν 57 άλατα- 
ποθηκών, 898 διά βιβλία ζαΐ έντυπα, 1000 διά προμή
θεια στατήρων ζαΐ σάκκων, 8000 δι’ ένοίζια άποθηκων. 

γ'.) Καλλιέργεια ζαΐ μεταφορά αλάτων δρ. 190,000, ήτοι 
1ΐθ,θθθ διά τήν συλλογήν, σώρευσιν, στέγασιν, μετα
φοράν καί παραλαβήν αύτών,50,000 διά καλλιέργειαν τών 
άλυκών,30,0θ0 διά κατασκευήν ζαί τακτοποίησιν αύτών 
ζαί τών χανδάκων.

'Όσον άφορα τ>τά έσοδα τών 'Ελληνικών αλυκών, ί 
πώς ταΰτα έχουσιν έν τοΐς 
ταίας οκταετίας :

Έσοδα δρ.

ιδού 
τής τελευ-

Έτη

προΰπολογισμοΐς

Έτη Έσοδα δρ.

•1870
1871
1872
1873

'Υποτιθεμένου δτι πράγματι , .

ποσά, είναι περίεργον δτι ένω κατά πάντ 
r · * -

800,000
800,000

1,000,000
750,000

1874
1875
1876
1S77 

τι είσεπράχθησαν 
ποσά, είναι περίεργον δτι ένω ζατά πάντα λόγον αύξάνει 
ό άριθμός τών καταναλωτών, τό δημόσιον έζ τοϋ άλατος 
εισόδημα, μεθ’όλον τό έφ’ού στηρίζεται μονοπώλιον,οιατε- 
λεΐ ζατά τό μάλλον είς στασιμότητα. Κατά τό 1866 ύ- 
λογίζετο είς 800,000 ορ. ζατά τό 1867 είς 750,000, 

ζατά τό 1868 είς 750,000. Μόνη ή ιδέα τής ζαταχρή- 
σεως δίδει έπαρζεΐς εξηγήσεις.

Ή έπί τών αλυκών νομοθετική άνάπτυξις άρχεται διά 
τοϋ ΤΙ. διατάγματος τής 11 ’Απριλίου 1833 ζαΐ τελειό- 
νει οιά τοϋ ΧΚΘ' νόμου τής 26 ’Ιουνίου 1877, όστις ύ- 
πήγαγε τήν έν Αευζάδι κοινοτικήν αλυκήν είς τό μονο· 
πώλιον τοϋ Κράτους. Αί ζαλλιεργούμεναι ή δυνάμεναι νά 
καλλιεργηθώσιν άλυζαΐ ώρίσθησαν ύπό τοΰ νόμου ΧΟΘ' 
τής 10 Αύγουστου 1861 είς δέκα, ήτοι τής Άναβύσσου, 
τής Θερμησίας, τοϋ Μεσολογγίου (Άσπρης ζαΐ Μαύρης);·

782,000
760,000
850,000
850,000 

τά άνωτέρω
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τής Λαμίας (Γαντζοϋς), τής Δομβραίνης, τών Λεχαινών 
τής Μήλου, τής Νάξου ζαί τής Χαλζίδος (Κοπανά). Έζ 
τούτων μόνη ή τελευταία δέν καλλιεργείται. Άφ’ ετέρου 
πρέπει νά προστεθή είς τόν αριθμόν τών έν ένεργεία άλυ- 
ζών ή προμνησθεϊσα τής Λευζάδος καί ή τής Κερκύρας 
(Λευκίμνης).

Κατά πάσαν τών άνωτέρω αλυκών ύπάρχει γενική ά- 
λαταποθήκη, έν τή οποία συγκεντροϋται τό παραγόμενον 
άλας. ΙΙεριπλέον τό άρθρον 4 τοΰ άπό 11 Απριλίου 1833 
Β. διατάγματος έπέτρεψε τήν σύστασιν μερικών άλατο- 
ποθηκών, όπως διευκολυνθώσιν ούτως, άπό διαφόρων ση
μείων τής έπικρατείας, αί άνάγκαι τής καταναλώσεως. 
Παρ’ έζάστη μέν γενική συνέστη ζαί μερική άλαταποθήκη 
πρός πώλησιν, ήτις έν ταΐς γενιζαϊς άπηγορεύθη· συνά
μα δέ ζαΐ 18 άλλα*. Μέχρι τοΰδε ό άριθμός τών μερικών 
άλαταποθηζών άνέβη είς 49, χωρίς νά παραλειφθή ή ση- 
μείωσις ότι διττώς ούτος διατελεΐ έν αμαρτία, τό μέν έκ 
τής ύπερβάσεως τοϋ άνωτέρω ζανονισμοΰ, τό δέ έζ τοΰ 
νόμου ΧΟΘ'τής 10 Αύγούστου 1861, όστις όρίζων τήν 
άπό 1 ’Απριλίου 1862 κατάργησιν τών μερικών άλατα- 
ποθηκών άπεδείχθη ήττων τής διοικητικής πρακτικής, ή· 
τις έπί δλην δεκαπενταετίαν διετήρησε τάς μεριζάς άλα- 
ταποθήκας, μέχρι τοΰ σημείου καθ'ό τελευταία τις ύπουρ- 
γιζή διαταγή παρατείνει τήν έκθεσμον κατάστασιν έως 1 
Νοεμβρίου έ. έ.

Ό τελευταίος νόμος περιορίζει τήν πώλησιν τοΰ άλα
τος έν μόναις ταΐς γενιζαϊς άλαταποθήζαις ζαί κανονίζει 
τήν ύπηρεσίαν τών άλιζών ώς έξης: Δέκα άλαταποθηζ.άριοι, 

έξ ών 5 ά τάξεως διά τάς άλυζάςΆναβύσσου, Θερμησίας, 
Λαμίας, Άσπρης ζαΐ Μαύρης Μεσολογγίου πρός δρ. 160 
ζατά μήνα έζαστος, ζαΐ 5 β' τάξεως διά τάς λοιπάς πρός 
δρ. 120 έκαστος· πέντε βοηθοί διά τάς άλαταποθήκας τής 
ά τάξεως πρός δρ. 80 έκαστος- ζαί 20 φύλακες δι’ όλας 
τάς άλαταποθήκας. Είδομεν έν τώ προϋπολογισμώ,δτι οί
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μέν βοηθοί έλλείπουσι,οί δέ μισθοί τώυ άλαταποθηζαρίωυ 
κατεβιβάσθησαν είς 140 καί 100 δρ. καί τών φυλάκων είς 
40. Τό έλαττόνειν δμως τούς μισθούς τώυ διαχειρισμέ
νων, έν τή πραγματικότητι ζατά πάσαν πιθανότητα, έν 
καί ήμισυ εκατομμύριου ένιαυσίως, εξέρχεται της άπαι 
τουμένης δημοσιονομικής άσφαλείας.

Θά ήτο περίεργος καί μάλιστα απαραίτητος έν τή αύ- 
στηρα κοινοβουλευτική ζωή ή ειδική κατάστρωσις τώυ 
λογαριασμών τής δημοσίας άλατοποιίας. Άπό τής μελέ

της αύτών ήδύνατο νά διαφωτισθή ή κανονική τοΰ νόμου 
λειτουργία καί έπί πάσιν ή πρακτική τής έπιτηρήσεως. 
"Οταν π. χ. ό νομοθέτης έπιβάλλη τούς άλαταποθηκαρί- 
ους ά τάξεως είς έγγύησιν δρ. 3 χιλ. καί τούς τής β' είς 
έγγύησιν δρ. 1500, εξεταστέου άν ή πρόνοια αΰτη δέν ύ
πήρξε κενή. Καί αί έπιθεωρήσεις τοΰ δημοσίου θησαυρού 
έρχονται κατόπιν.—Ακούονται πολλαί καταχρήσεις έν 
ταΐς άλαπαποθήκαις. "Ινα ύπερπλεονάσωσι αναγκαία ή 
προυπόθεσις ότι προκατέπεσε ό χαλινός τοΰ διηνεκούς ε
λέγχου.

ΓΙΡΩΤΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
TOY 1S21.

Κατά πάντα λόγον ή πρώτη στρατιωτική σύνταξις τής 
έπαναστάσεως τοΰ 1821 ύπήρξεν αύτόματος. Άρματωλοΐ 
καί κλέπται άφ’ ένός, ισχυροί άνθρωπο: τώυ πόλεων καί 
τών χωρίων άφ’ έτέρου έχρησίμευσαν ώς τά φυσικά κέν
τρα, περί τά όποια συνηνώθησαν όλοι οί οί ένοπλοι τής ε
λευθερίας όπαδοί.ΊΙ κατάστασις αΰτη, μόνη δυνατή κατά 
τήν άρχήν τής έπαναστάσεως, άπετέλεσε τόν πυρρήνα 

τής επομένης στρατιωτικής τού τόπου όργανώσεως, και 

έν πολλοϊς διετηρήθη μέχρι τέλους.
Α'.—Ήέντή Μονή τών Καλτεζιών συγκροτηθεϊσα πρώτη 

τής έπαναστάσεως Συνέλευσις περιωρίσθη, καθ’δσου γνω- 
ρίζομεν έκ τής άπό 2G Μαίου 1821 άποφάσεώς της, είς 
μόνον τόν διορισμόν ’Αρχιστρατήγου, όστις μετά τής Γε
ρουσίας «όλων τώυ δήμων τών επαρχιών τής Πελοπονή- 

σου», έπρεπε νά διοική τά τού ιερού άγώνος.
Β'.—Κατά τόν’Ιούλιου καί Αύγουστον 1821 έυ Βερβένοις 

καί Ζαρακόβη συυετάχθησαν υπό τώυ έκεϊ συνηθροισμέυωυ 
πολιτικών καί στρατιωτικών διάφορα σχέδια οργανισμών 
τής Πελοπονήσου, έν τοϊς όποίοις τά στρατιωτικά έχου- 
σιυ ώς έξής. Έυ έκάστη έπαρχία έκλέγονται πέντεεφοροι, 
έκ τών όποιων οί τρεις άφοσιοΰνται είς τά πολεμικά,διότι 
ό μέν έπιστατεϊ εις τάς ζωοτροφίας τώυ στρατευμάτων 
καί τά λοιπά τής ζωής των έφόδια, ό δέ στρατολογεί καί 
προνοεϊ περί πολεμεφοδίων, ό δέ ένεργεϊ τάς διαφόρους είς
χρήσιν τών στρατευμάτων άποστολάς, έχοντες όλοι ύπο- 
εφόρους έυ ταΐς λοιπαϊς τής επαρχίας πόλεσι καί χωρίοις 
καί άνά πεντήκοντα ένοπλους ύπό τάς διαταγάς αύτών.',ΓΙ 

διοίκησις τών πολεμικών ώρίζετο είς τετραμελή έπιτρο- 
* * * *· ' · * ’»·πήν, τής όποιας ό πρόεδρος είχε δύο ψήφους. Έντός τής 

Πελοπονήσου ό Αρχιστράτηγος ήδύνατο νά έυεργή καί 
μόνος στρατιωτικά; κινήσεις καί πολεμικός επιθέσεις. Παρ’ 
δλοις τοϊς στρατεύμασιν έσχηματίζετο πολεμικόν κριτή- 
ριον, τοΰ όποιου αί εί; θάνατον καταδικαστικαί αποφάσεις 
ύπέκειυτο είς άναθεώρησιν ύπό άνωτάτου συνεδρίου. Άλλ’ 
ώς προερρέθητά άνωτέρω ήσαν σχέδια, καί ώς τοιαύτα έ

μειναν έπί τέλους.
Γ'.—Κατά τήνΟΝοεμβρίου 1821 ή έν Μεσολογγίω Συνέ- 

λευσις τής Δυτικής χέρσου 'Ελλάδος έκανόνισεν ώς έξής 
τά στρατιωτικά τής περιφερείας της; Άνέθηκεν εις τήν 
Τοπικήν Διοίκησιν, όνομασθεϊσαν Γερουσίαν, τάς αναγκαί
ας διά τούς αρχηγούς τής στρατιωτικής δυνάμεως (Κα-
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πιτάνους) διαταγάς, ώς καί τήν έσωτεριζήν ασφάλειαν. Τά 

σχετικά πρός τήν στρατιωτικήν σύνταξιν τοϋ τόπου έχου- 
σιν ώς έξής έν τω συνταχθέντι προσωρινω’Οργανισμφ(ίδ. 
Τά κατά τήν Άναγένησιν τής ‘Ελλάδος ύπό Α. Μάμου- 
ζα): «’Επειδή είναι ζαί δίκαιον ζαί άναγζαΐον οιΚαπιτάνοι 
καί στρατιώται νά λάβωσιν άμοιβάς διά τάς άπερασμέ- 
νας των εκδουλεύσεις πρός τήν Πατρίδα, ομοίως δέ ζαί 
έζεΐνοι οίτινες θέλουν προσφέρει είς τό έξής εκδουλεύσεις 
άξιολόγους διά τό καλόν τής Πατρίδος, ή Γερουσία θέλει 
λάβει άφεύζτως τήν φροντίδα ν’ άποφασίση τάς ανάλο
γους άμοιβάς ζαί τούς μισθούς των.

«Ό Καπιτάνος τοϋ κάθε τμήματος (Ναχεγέ) θέλει έχει 
ύπό τήν έξουσίαν του τήν δύναμιν τών αρμάτων τής Κα 
πιτανίας του. Χρέη του δέ καί δικαιώματα είναι τά έξής· 
1) έν καιρω έκστρατείας νά παραλαμβάνη μέ τήν συγκα- 
τάθεσιν τής Γερουσίας έκτός τών προσδιωρισμένων μισθω

τών του καί όσους άλλους ήθελε κάμει χρεία τών κα
τοίκων, όσοι δύνανται νά φέρουν άρματα· 2) νά έχη ύπό 
τήν έξουσίαν του τό στράτευμα, μεταξύ τοΰ οποίου καί 
έκ τών εύγενών ζαί πρωτίστων άν εύρίσζωνται, χρεωστούν 
νά ύποτάσσωνται είς αυτόν ζαθ’όληντήν εκστρατείαν 3) 
νά προσεχή νά μή διαλύεται τό στράτευμά του έν ζαιρώ 
τής εκστρατείας, ούτε νά αναχώρηση κανείς τών στρατι
ωτών του άνευ εγγράφου άδειας του· 4) όταν ή Γερουσία 
ήθελε τοΰ ζητεί ανθρώπους οιά τήν γενικήν εύταξίαν ή 
οι’ άλλο τί, ύποχρεοϋται νά τούς δίδη· 5) νά ζητή καί νά 
λαμβάνη τάς αναγκαίας τροφάς καί έφόδια άπό τήν Γε
ρουσίαν 6) νά ύπακούη τάς διαταγάς όπου ήθελε τοϋ 
δίδονται άπό τήν Γερουσίαν 7) νά έχη έν τ? άπουσία του 
ένα επίτροπον του κοντά είς τούς ’Εφόρους τοΰ Τμήμα
τος (Καχεγέ) τόσον διά τήν εσωτερικήν εύταξίαν τής 
Καπιτανίας του, όσον καί διά νά έκτελώνται δι’ αύτοΰ αί 
άποφάσεις τών κρίσεων.»

Α·—Κα-άτήν15 Νοεμβρίου 1821 ή έν Άμφίσση Συνέ- 

λευσις τής ’Ανατολικής χέρσου ‘Ελλάδος έκανόνισεν ώς 
έξής τά στρατιωτικά τής περιφέρειας της: Εις έζάστην ε
παρχίαν άνεγνωρίζετο ιδιαίτερος στρατός, ιδιαίτερος Κα- 
πιτάνος καί δικαίωμα προτάσεως στρατιωτικών βραβεύ
σεων. ‘Η διεύθυνσις τοϋ ζατά ξηράν ζαί θάλασσαν πολέ

μου άνετίθετο εις τό άργανισθέν πολιτικόν σώμα τής 
Εθνικής Βουλής, καθώς καί ή σύστασις τακτικών στρα
τευμάτων. Έν τούτοις ίνα κίνηση εσωτερικά ή εξωτερικά 
στρατεύματα έν τή ’Ανατολική χέρσω ‘Ελλάδι, έπρεπεν ή 
’Εθνική Βουλή νά λαμβάνη έκάστοτε τήν άδειαν ετέρου 
πολιτικού σώματος, ήτοι τοϋ Άρείου Πάγου, όστις μόνος 
ήδύνατο νά φέρη πανταχόθεν στρατεύματα, τόσον ένδοθεν 
δσον ζαί έξωθεν τοΰ έθνους. ‘Ο Άρειος Πάγος, ών τό μέ
σον τής ένώσεως τής ’Ανατολικής χέρσου ‘Ελλάδος μετά 
τών λοιπών τοϋ ‘Ελληνισμού μερών, ένησχολεϊτο ιδιαιτέ
ρως είς όσα άπέβλεπον τόν γενικόν πόλεμον ώς πρός 
τήν περιφέρειαν του, τά φρούρια τής οποίας ύπήγοντο ύ
πό τήν άμεσον έπιστασίαν του. Παρά τω’Αρείω ΊΙάγω ώς 
ζαί παρά τή ’ΕθνικήΒουλή συνεζροτοΰντο ιδιαίτερα στρα
τιωτικά σώματα. ‘Π προμήθεια τών τροφών καί τών πο
λεμοφοδίων τών στρατευμάτων άνετέθη κατ’ έπαρχίας 
είς τούς λεγομένους Προεστώτας τής Κάσσας, συγχρό
νως δέ ώρίσθησαν ζαί ειδικοί Προεστώτες είς τά πολεμικά, 
τά ζατά τούς οποίους καθήκοντα έζανονίσθησαν ύπό 
τής νομικής Δ'.ατάξεως τής ’Ανατολικής χέρσου ‘Ελλά
δος ώς έξής (τόμ. ά, ζεφ. γ', § στ ):

«ΐ)Αύτοί έχουσί νά άνταποζρίνωνται μέ τό ςρατόπεδον 
τής έπαρχίας ήτοι μέ τόν Καπιτάνον, ό όποιος γράφει 
πρός αύτούς τάς άνάγκας του, τόσον διά τροφάς όσον ζαί 
οι’έφόδια, καί αύτοί φροντίζουσι νά στέ’λλωνται έν καιρω.
2) Αύτοί τάς τροφάς νά ζητώσι άπό τούς Κασσιέρους καί 
μέ έγγραφον εκείνων νάλαμβάνωσι άπό τούς Μαγαζιέρους.
3) Αύτοί νά. λαμβάνωσιν άπό τούς’Αστυνόμους τούς ά· 
ναγκαίους φούρνους ζαί ζυμωτάς, ζαί ζώα διά νά μετά- 
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κομίςωνται. 4) Αύτοί νά φροντίζωσι νά γράφωσιν είς τόν 
Καπιτάνον όσα πρέπει νά ήξεύρη, καθώς ζαί έζεϊνος πρός 
αύτούςνά γράφη τά συμβαίνοντα καλά ή κακά είς τόν πό
λεμον. 5) Αύτοί νά φροντίζωσι περί τών αναγκαίων είς 
τό νοσοκομεΐον τής έπαρχίας,νά περιθάλπωνταιοί ασθενείς 
στρατιώται, νά μή λείπωσι όλα τά αναγκαία καί νά πλη- 
ρονωνται όλοι οί ιατροί καί λοιποί άπό τήν Κάσσαν δι’ 
αύτών. η

Άλλ’ ή κυρίως είπεϊν στρατιωτική σύνταξις τής 'Α
νατολικής χέρσου ‘Ελλάδος έτέθη έπί τών επομένων βά
σεων υπό τής Νομικής Διατάξεως (τμ. έ, κεφ. ά\ ά)«Ή 
επαρχία έχει τόν Καπιτάνον της, ό όποιος είναι συγχρό
νως Στρατηγός τής ‘Ελλάδος.—β) ‘II επαρχία δέν δύνα
ται νά άποβάλη τόν Καπιτάνον της, χωρίς πρώτον νά 
άναφέρη τάς αιτίας πρός τόν Άρειον Πάγον, ό όποιος κρί
νει τήν ύπόθεσιν καί αναφέρει αύτήν πρός τήν Εθνικήν 
Βουλήν, καί εκείνη αποφασίζει· διότι ό Καπιτάνος εΐναι 
καί τής Ελλάδος έν γένει Στρατηγός, γ )—Είς τόν πόλε
μον ακούει μόνον τόν ΆρειονΠάγον όΚαπιτάνος.—δ') "Ο
ταν χη ρεύση ή επαρχία Καπιτάνου, αύτή μέν έκλέγει, ό 
δέ Άρειος Πάγος επικρίνει, ή δέ ’Εθνική Βουλή αποφα
σίζει.— έ) £Ο υιός τοϋ άποθανόντος Καπιτάνου ό πρωτότο
κος λαμβάνει τόν τόπον τοϋ πατρός του.—ς·’) "Οστις Κα- 
πιτάνος, χρηματίσας Καπιτάνος έπαρχίας, δέν έχει καπι- 
τανίαν κατά περίστασιν, επειδή εΐναι στρατηγός τής‘Ελ
λάδος, ή ’Εθνική Βουλή έχει νά φροντίση περί αύτοϋ.

ζ') «Ή Αστυνομία, μέ τό μέσον τών διωρίσμένων εις 
τά διάφορα μέρη τής πόλεως καί χωρία, νά σύνθεση ακρι
βές κατάστιχου όλων τών ανθρώπων, ώστε νά φαίνεταιείς 
αύτό πόσας φαμίλιας έχει κάθε χωρίον καί ή πόλις. Έκάστης 
δέ φαμίλιας τά μέλη όνομαστί,ζαίτάς ήλικίαςζαί τό επάγ
γελμα, καί τήν περιουσίαν, καί όσοι μεν γεννώνται νά 
προσθέτωνται, όσοι δε άποθνήσζουσι ν’ άπαλείφωνται άπό 
αύτό τό κατάστιχον ό Καπιτάνος νά έκλέγη τούς άναγ- 

καίους στρατιώτας, τούς όποιους νά έχη ένα ολόκληρον 
χρόνον είς τόν πόλεμον είς αύτού; νά δίδη μισθόν ή επαρ
χία όσον προσδιορίσει ό Άρειος Πάγος· τών δε φονευθέν- 
των άπό αύτούς είς τόν πόλεμον τάς φαμίλιας νά τρέφη 
ζαί παντοίοτρόπως νά περιθάλπη ή επαρχία, άχρι τής 
’Εθνικής άποζαταστάσεως. Οί Προεστώτες τών πολεμικών 
νά έχωσι τήν τελευταίαν ταύτην φροντίδα.

ή) «Έκτος τοΰσώματοςέκείνου τών στρατιωτών, όλοιοί 
άνδρες άπό δεκατεσσάρων έως εξήντα χρόνων ηλικίας νά 
διαιρεθώσιν είς είζοσιπενταρχίας,ζαί ένας έξ αύτών είκοσι- 
πένταρχοςν.αί δύο είκοσιπενταρχίαι νά κάμωσι μίανπεντη- 
κονταρχίαν,ζαί δύο πεντηζονταρχίαι μίαν εκατονταρχίαν- 
χωριστόν δέ κατάςτχον νά περιέχη τά ονόματα αύτών,και 
τά χωρία ειςτά όποΐαεύρίσκονται·αύτοί όλοι νά ήσυχάζω- 
σιν, είς τάιδιαέκαςος καταγινόμενος· χρείας δέ τυχούσης, 
ό Καπιτάνος διορίζει όνομαστίτόν δείνα καί δείνα είκοσιπεν- 
τόρχους,ή τόν δείνα εκατόνταρχον,μέ τούς άνθρώπους των 
νά κινηθώσι, και μετά τήν χρείαν έπιστρέφουσι έκαστος 
είς τά ίδια· καί τοϋτο ζατά τάξιν, διά νά δουλεύωσιν όλοι 
τήν Πατρίδα χωρίς νά έχη κανένας νά παραπονεθή.

ΟΊ «‘Ο είκοσιπένταρχος, όταν λάβη προσταγήν νά ζινη- 
Οή, ζαί ζατά περίστασιν δέν έχη ολόκληρον τήν είζοσι- 
πενταρχίαν του, είτε διότι ελλειψεν, είτε διότι ήσθένησε 
κανένας, δανείζεται άπό άλλην τούς λείποντας· όταν οε 
άποθάνη κανένας, προσπαθεί εύθύς νά βάλη άλλον είς τόν 
τόπον του.—ί)Οί είκοσιπένταρχοι τής πόλεως δίδουσιν ά- 
μοιβαίως τρεις άνθρώπους διά τήν Αστυνομίαν, εις 
τά διάφορα ύπουργήματα τής πόλεως, ζαί εκείνοι τών χω
ρίων είς τούς Προεστώτας.—ιά) Όταν μία είκοσιπενταρ- 
χία, διά νά συμπ/.ηρωθή, έχη άνάγκην δυο τριών άνθρώ- 
πως, οί όποιοι εύρίσκονται είς τό χωρίον, έν καιρω 
χρείας έκεϊθεν τούς λαμβάνη.—ιβ') Τό κατάστιχον τών εϊ- 
κοσιπεντάρχων στέ/.λεται είς τόν ’ΑρειονΠάγον.—ιγ') Οί 
Καπιτάνοι γνωστοποιοϋσι πρός τόν ’Άρειον Πάγον τό πο- 
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σόν τοϋ στρατού όαο'ΐ οι' ένα χρόνον παρέλαβον ζαΐ έζεΐ- 
■νος σκέπτεται άν τό δλον τοϋ στρατού τών έπαρχιών ά- 
ναλογή μέ τάς πολεμικάς περιστάσεις· ό Άρειος Πάγος 
ακόμη ευρίσκει ζαϊ διορίζει τήν αναλογίαν τών στρατευ
μάτων ώς πρός τάς έπαρχίας.—to’) ΟίΚαπιτάνοι γράφου- 
σιν άμέσωςπρός τόν Άρειον Πάγον κατά τήν χρείαν.(1)»

Ε’.—’Εν δέτήΠελοπονήσω κατά τήν27 Δεκεμβρίου! 821 
ή Γερουσία έψήφισε τόν οργανισμόν τής Προσωρινής Διοι- 
ζήσεως τής χερσονήσου, ζατάτόν όποιον έζάστη επαρχία, 
άναλόγως τοΰ πληθυσμού της, ύπεβάλλετο εις στρατολο
γίαν ούχί άνω τών χιλίων άνδρών. ‘Η Γερουσία διετήρει 
τήν στρατιωτικήν διεύΟυνσιν,έχουσα ύπό τάς διαταγάς της 
τούς στρατηγούς ζαί άναγνωρίζουσα εις αύτούς τό δι
καίωμα ινα έκλέξωσι τέσσαρας συναδέλφους των,όπως μέ- 

νωσιν παρ’ αύτή πρός γνωμοδότησιν. Έν γένει έν τώ 
προζειμένω όργανισμώ παρείχοντο ελπίδες στρατιωτικών 
άμοιβών διά τάς προηγουμένας καί μεταγενεστέρας άξιο- 
λόγους εκδουλεύσεις. Εΐδικώτερον δέ τά στρατιωτικά έκα- 
νονίσθησαν ώς έξής (κεφ. δ');

α ά) ‘Η Πελοπόννησος θέλει έχειν έπί τό παρόν έξ ή 

οκτώ Στρατηγούς, τούς όποιου έκλέγει ή Πελοπονησιακή 
Γερουσία μεταξύ τών άξιωτέρων ζαΐ έκδουλευσάντων τή 
πατρίδι.

αβ) ‘Εζάστη έπαρχία θέλει έχει τόν Καπιτάνον ή Κα- 
πίτάνους, πρός τούς οποίους θέλει παραδίδονται οί στρα- 
τιώται τής έπαρχίας, όσους δηλονότι ή Πελοπονησιακή 
Γερουσία ήθελε προσδιορίσει είς κάθε εκστρατείαν, είτε έ-

(I) ’Ενδε'.ζτιχόν τών τότε ίδ«ών ε’να; ζαί τό άπό 27 Ίανουαρίου 1822 
ψήφισμα τοϋ Άρείου Πάγου, ζατά τό όποιον ήδύναντο «αί γυναίκες κα!. τά 
τέκνα τών φονευθέντων εις τόν πόλεμον νά γράψωσιν αναφοράν είς τόν Ά- 
ρειον Πάγον επιζυσωμένην άπό τους ’Εφόρους διά νά τους διορισΟή σιτηρε
σίου,καθώς καί όσοι στρατιώται έλαβώθησαν είς τόν πόλεμον ζαί όσοι έκαμαν 
ανδραγαθίας, διά νά καταγράφουν τά όνόματά τους είς τόν Κώδηκα καί νά 
τούς άνταμείψη τό Γένος με λαμπράς άνταμοιοάς μετά τήν άζοκατάστασιν 
τών πραγμάτων.» 

σω, είτε έξω τής Πελοπόννησου· όσαι δέ έπαρχίαι δέν έ
χουσι σήμερον Κ απιτάνον, δύνανται νά έκλέξωσι, τήν δέ 
έκλογήν του έπικυροΐ ή Γερουσία· αύτοι δέ οί Καπιτάνοι 
νά έκλέγωσι τούς ύποκαπιτάνους καί ύπαξιωματίκούς 
τής έπαρχίας των αυτήν δέ τήν έκλογήν νά έπικυρή ή 
Γερουσία.

«γ') ‘Η Γερουσία μετά τών Στρατηγών ζαί Καπιτάνων 
τής Πελοπονήσου, έν καιρώ πολέμου ζαί εκστρατείας, 
νά έζλέγωσιν ένα άρχιστράγηγον, ον να έπικυρή καί ή Ε
θνική Βουλή.—δ ) ‘Ο Αρχιστράτηγος ούδέποτε δύναται νά 
έζστρατεύση άνευ εΐδήσεως τής Γερουσίας, καί συναινέ- 
σεως τής Εθνικής Βουλής. - έ) ‘Ο Αρχιστράτηγος θέλει 
ύπόζειται είς τούς τεΟησομένους νόμους.—ς') Οί μισθοί 
τών Στρατηγών καί Καπιτάνων ζαί στρατιωτών θέλουσι 
διορισθήν παρά τής Πελοπονησιαζής Γερουσίας.

(έπεται ή συνέχεια).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΣ·

Ή θνησιμότης άνήκει εις τόν υπέρτατου νόμον, καθ’ δν 
άπό τοϋ προσώπου τής γής πρέπει νά διέλΟη ή άπειοία έ- 
κείνη τών όντων, τήν οποίαν ήθέλησεν ό Δημιουργός. Είς 
τήν διέλευσιν ταύτην πολλαί αίτίαι δύνανται νά συντρέ- 
ξωσιν άπαραίτητον όμως ίνα οί προγενέστεροι άφίνωσιν 
έκάστοτε τόπον είς τούς μεταγενεστέρους. Τό ποτήριον 
χωρεϊ μέχρι τοϋ χείλους· όταν ύπερπληρωθή, έζρέει.

Έν τούτοις ό βαθμός τής ταχύτητος, μεθ’ής τό φαινό
μενου τοΰτο εκτυλίσσεται, άνήκει είς σημαντικωτάτην έ- 
ποψιν τής έθνικής εύημερίας. ‘Η κανονική παλαίωσις ζαί 
φθορά διαφέρει τής άπό κρημνών καταστροφής. Κατά τό 
μέτρον τούτο δυνάμεθα νά κρίνωμεν τάς διερχομένας έκ 
τοΰ ήμετέρου πλανήτου γενεάς. ΓΟσω ταχύτερου διήνυσαν
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τόν βίον, τόσοι όλιγώτερα έπετέλεσαυ έργα ζαΐ μ.ικροτέραν 
μερίδα απέκτησαν έν τή ύπηρεσία τοϋ πολιτισμού, όστις 
πρέπει νά Οεωρηθή ώς ή κεφαλαιωδεστάτη τοϋ ανθρωπί
νου γένους έπιχείρησις.

Συμβαίνει δέ οτι, καθόσονή άνθρωπότης προβιβάζεταιέν 
τώ σταδίω τοΰ πολιτισμού,κατά τοσοΰτον καί ή ζωή τών 
μελών της άποβαίνει μακροτέρα. Τό κατόρθωμα είναι πρό 
πάντων οϊκονομικόν,διότι αί μέν γαΐαι διά τής καλλιέργειας 
βελτιούμεναι καθίστανται ύγιεινότεραι, αί δέ τροφαί άφθο- 
νώτεραι μεταξύ τών όρθώς έν κοινωνία βιούυτων ή τών έν 
άγρια καί βαρβαριζή καταστάσει, τών οποίων τάς τάξεις 
συνεχώς ή πείνα άποδεζατίζει. Έν γένει δέ ή βιωτική, τε
λειοποιούμενη καί πρός τά έξω παντοειδή έφόδια τής ζωής 
καί πρός τά έσω,έντός τοΰ άνθρώπου ήτοι τά πνευματικά, 
ήθικάζαΐ ύλικά στοιχεία,αποτελείτήνκυριωτάτην βάσιν έφ’ 
ής αναπτύσσεται ή μακροβιότης τών μεγάλων άριθμών,δη
λαδή ή ζατά μέσον όρον έπι τοϋ όλου τής χώρας πλη
θυσμού. Ένω παρά τοΐς άγρίοις κατά τό τεσσαρακο
στόν έτος τής ηλικίας άρχεται ή παρακμή τοΰ άνθρώπου 
και σπάνιοι είναι οί ύπερπεντηζοντούτεις,παρατηροΰμεν έν 
’Αγγλία έν έτει μέν 1700 ένα θάνατον έπί 31) ζώντων, έν 
έτει δε 1831 ένα έπί 58. CO μέσος δρος τής ζωής έν Γε
νεύη άπό 21 j- έτών κατά τά μέσα τοϋ ιζ' αΐώνος άνέβη 
είς 3S | ετη κατά τάς άρχάς τοΰ παρόντος. ’Ανάλογα 
φαινόμενα παρά πάσαις ταΐς χώραις τοΰ νεωτέρου πολι

τισμού.
"Οσον άφορα τήν Ελλάδα, μερικωτέρα τις έξέτασις εί

ναι απαραίτητος. Έν γένει οί κατά τό 18 73 άποβιώσαν- 
τες έυ ‘Ελλάδι αναβιβάζονται είς 36,861, έκ τών όποιων 
οί πλείονες άνήκουσιν είς τον νομόν Άχαίας καί Ήλιδος 
(5,9θ5) καί οί έλάσσονες εις τόν τής Ζακύνθου (1,105). 
Άναλόγως τοΰ πληθυσμού ό Χάρων εϊργάσθη δραστηριώ- 
τερονέν τώ νομώ Άχαίας καί Ήλιδος (1 θάνατος έπί 25 
κατοίκων), κατόπιν τοΰ όποιου έρχεται ό τής Αρκαδίας 

(1 θ. έπί 30 κατ.), ό τής’Αργολίοος καί Κορινθίας(1 θ. έπί 
33 κατ.), ό τής Αττικής καί Βοιωτίας (1 0. έπί 36 κατ.), 
οί νομοί ΦΟιώτιδος καί Φωκίοος, Λακωνίας, καί Ζακύνθου 
ή1 θ. έπί 39 κατ.), ό τής Μεσσηνίας (1 θ. έπί 40 κατ.), 
ό τών Κυκλάδων (1 0. έπί 50 κατ. ’, οί τής Εύβοιας, καί 
Ακαρνανίας καί Αιτωλίας (1 θ. έπί 51 κατ.), ό τής Κερ

κύρας (1 0. έπί 56 κατ.), καί τέλος ό τής Κεφαλληνίας 
(1 0. έπί 68 κατ.).

Άλλά τοΰ έτους 1873 ή θυησιμότης πρέπει νά σχε- 
τισθή πρός τάς τών προηγουμένων έτών. Ένώ αυτή άπε- 
λογίζετο είς 1 έπί 47,7 κατοίκων τω 1861, άνέβη είς 1 
έπί 47,6 τω 1864,έτι δέ μάλλον είς 1 έπί 40,7 τώ 1869 
καί 1 έπί 39 τω 1873. Ή τάσις αΰτη αποτελεί Ιδιαίτε
ρον κοινωνικόν διαφόρου. ‘Υποτιθεμένων ώς ακριβών τών 
ύπό τής Δίοικήσεως συγκεντρουμένων σχετικών πληρο
φοριών, τό σύμπτωμα πρέπει νά συνδυασθη πρός τούς ό
ρους τής νεωτέρας παρ’ ήμΐν ζωής. ΙΙώς ! Είς τήν άρχήν 
ετι τοϋ σταδίου ήρχισεν ή όπισθοδρόμησις ; Βεβαίως είς 
τό φαινόμενου τοΰτο εύθύνεται ή γενική κατάστασις τής 
έπικρατείας.Έάν π.χ. ολόκληροι κοινότητες εξαντλούνται 
ύπό τήν έπιρροήν τών γειτονικών ελών, έάν έπί τού πλει
στού τής χώρας αί δυσχέρειαι τής Ιδιωτικής επιτείνονται 
έκ τής ελαττωματικής συγκοινωνίας καί διευθύνσεως, α
ναντίρρητους ύπάρχει καί έπί τούτων ώς καί έπί τόσων 
άλλων θεμάτων άλλυλεγγύη μεταξύ τών γενικών τής έ
πικρατείας ελατηρίων. Τοιουτοτρόπως ή πολιτειακή άρχή 
τής έκ διαλειμμάτων άναθεωρήσεως τών ελατηρίων τούτων 
περιβάλλεται άκραν σπουδαιότητα καί περιέχει τήν καθό
λου διοικητικήν τοϋ μέλλοντος. Έν τούτοις δέν πρέπει 
νά λησμο/ηθώσι έπί τοϋ θέματος τής θυησιμότητος καί 
τά ρήγματα, άπερ ή νεωτεριστική τροπή τών βιωτικών 
μεθόδων όσημέραι ανοίγει έπί τοϋ κοινωνικού σώματος έ
θνών,τά όποια,ώς τό Ελληνικόν όπωσοΰν όρμητικώς τρέ
πονται πρός τήν θεραπείαν τών ολισθηρών άναγκών.
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"Οπως ζαί άν έχη, δέν πρέπει ύπέρ πολύ απολύτως νά 
έννοήση τις τό άνωτέρω έπί τής έν ‘Ελλάδι θνησιμότη

τος σύμπτωμα. Προξενεί τοΰτο έντύπωσιν ένεχεν τοΰ ά- 
ποκαλυφθέντος όπισθοδρομιζοΰ ζατά τόν ήμέτερον πληθυ
σμόν ελιγμού. Έν τούτοις ή διεθνής έποψις τής Ονησιμό- 
τητος παρέχει τή ήμετέρα χώρα σχετικήν ένθάρρυνσιν 
μεγίστης σημασίας, ώς άποδειζνύει ή επομένη, άπό τε
λευταίων τοΰ Κ. λΐ. llloock μελετών ζατασζευασθεϊσα, 
ζλίμαξ τής Ευρωπαϊκής θνησιμότητος έπί 100 κατοίκων:

Χώραι θάνατοι Χώραι Θάνατοι

Νορβηγία·
Σοηδία

1·,83 Πρωσσία
Σαξωνία

2,69
1,97 2,91
2,02 ’Ισπανία 2,96Δανιμαρζια

‘Ελλάς 2,00 Βαυαρία 2,99
Σκωτία 2,22 Ούγγαρία 3,06
’Αγγλία 2,27 ’Ιταλία 3,06
Γαλλία 2,30 Βυρτεμβέργη 3,16
Βέλγιον 2,10 Αύστρία 3,25
Ολλανδία 2,54 Ρωσσία 3,68

Άπό τών ενδεικτικών τούτων δεδομένων τής Κατα-
στατικής πρέιπει νά σταματήσωμεν είς τήν μεταξύ τών
δύο άρζτιζωτέρων τής Εύρώπης έπικρατειών άντίθεσιν. 
Άφ’ ένός ή Σουηδία καί Νορβηγία οιατελεΐ έν τή μικρό 
τέρα θνησιμότητι ζαί άφ’ ετέρου ή Ρωσσία έν τή μεγαλει- 
τέρα. ίΐόθεν ή άπότομος αύτη διαχώρισις τής ζωής εν
τεύθεν ζαί έκεϊθεν τού ποταμού Toi’nea ζαί τής μέχρι τών 
εκβολών του Βαλτικής Θαλάσης; Δέν είναι μόνον τό 
κλίμα δπερ επιδρά έπί τοΰ μέτρου τής ζωής. Είναι, ώς 
παρατηρεί ό K.Legoyt κατά μεγάλας πιθανότητας ζαί ή 
φ υλ ή. Διότι λαοί διαφόρου πολλάκις καταγωγής, έν 
τω μέσω τοΰ αύτοϋ κλίματος ζαί ύπό τάς αύτάς ουσιζάς 
καί ψυχ,ολογικάς επιδράσεις, παρετηρήθη άπό γεγονότων 
έπιμελώς έξετασθέντων, δτι δέν άνθίστανται επίσης ζατά 
τών θανατικών έπιοροών, αί όποιοι τούς περιζυζλούσιν.


