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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΕΞίΙΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ

Kill ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Τά αποτελέσματα τής αναγκαστικής κυκλοφορίας τών 
τραπεζογραμματίων γίνονται αισθητά άφ’ ής ήμέρας ή έ'κδο- 
σις αυτών προβιβασθή έπι τοσοΰτον, ώστε ένφ άφ’ ένός τό 
δεκάδραχμου π. χ. τραπεζογραμμάτιου μένει πάντοτε δεκά
δραχμου, άφ’ ετέρου τά δύο πεντάδραχμα άργυρα νομίσματα, 
τά όποια πρότερον άντηλάσσοντο επακριβώς πρός έκεΐνο, 
ύπερτιμώνται μετά τήν άναγκαστικήν κυκλοφορίαν. "Οσω 
πλειότερα ή άπόστασις μεταξύ τής προσφοράς τών τραπεζο
γραμματίων καί τής ζητήσεως τών πρός ά ταϋτα άυταλάσ- 
σονται νομισμάτων, τόσω μείζων ή διαφορά μεταξύ τής τι
μής αύτών.

Κατ’ ούσίαν ήέπίτασις τής άναγκαστικής κυκλοφορίας τών 
τραπεζογραμματίων διώκει εκ τής ήμερησίας συναλλαγής τά 
άργυρα και χρυσά νομίσματα, τά όποια εϊσάγονται τοιουτο
τρόπως έν τοίς ταμείοις τών κολλυβιστών, ί'να άπό όργάνων 
άνταλλαγής τών πραγματειών γίνωσιν ειδικότερου άντικεί- 
μενον άγοράς και πωλήσεως. Τότε παραδίδεται ή εσωτερική 
συναλλαγή εις τάς τύχας τής τραπεζικής κυκλοφορίας. "Οσω 
πνέει ούριος ό άνεμος, βαδίζουσι τά πράγματα πρός τά έμπρός· 
άμα όμως άρχίσει νά άστράπτή, πρέπει νά περιμένρ τις καί 
τά ναυάγια.

Το πρώτον σύμπτωμα τής έν τή άναγκαστική κυκλοφορία 
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ΰπεοβάσεως είναι ή ΰπερτίμησις τών πραγματειών. Εκείνο 
τό όποιον ήγοράζετο άλλοτε καθ' ΰπόθεσιν αντί 20 δραχμών 
ε·ςάργυρονή χρυσόν,αγοράζεται ήδη άντϊ 25 είς τραπεζογραμ
μάτια. Ή διαφορά αυτή έξηγεϊ τήν σχέσιν, ήτις υφισταται 
μεταξύ τών νομισμάτων καϊ τών τραπεζογραμματίων, διότι 
αρκεί νά πληρώση τις δι' άργυρών ή χρυσών νομισμάτων και 
θέλει ευρει έν τή ‘υπερτιμήσει αύτών ακριβώς τό αντίστοιχον 
τής προεκτεΟείσης άνωτέρας διά τραπεζογραμματίων πληρώ- 

μής του. ,
ΊΙ παρατήρησις αύτη μαρτυρεί τήν οικονομικήν αλήθειαν, 

βτι δέν υπάρχει δύναμις έν τώ κόσμω ϊνα μεταστρεψη την 
φύσιν τής συναλλαγής, ήτις είναι πάντοτε ‘σα'
ξίων. Τό τραπεζογραμμάτιου ανταλλάσσει οσον αςι,βι. ταν 
ό λαμβάνων αύτό γνωρίζη δτι έν τοϊς ταμείοις τής έκδιδου- 
σης τραπέζης υπάρχει τό άντίστοιχον μεταλλικόν καϊ όπισθεν 
αύτοΰ κεφάλαιον ικανών καϊ εύεξαργυρώτων αξιών, οεχεται 
τό τραπεζογραμμάτιου δσου καϊ τό πολύτιμου μέταλλου, μά
λιστα δέ καϊ προθυμότερου διά τάς πολυειδεϊς εύκολίας αύτοΰ- 
όταν όμως δ κόσμος γνωρίζη, δτι μεταλλικού δέν υπάρχει ευ 
τοϊς ταμείοις τής έκδιδούσης τραπέζης ή δτι τό πλεϊστον κα
θυστερεί, τότε άν μέν είναι ελεύθερος, απορρίπτει το προσφ^· 
ρόμενον αύτψ τραπεζογραμμάτιον, άν δέ είναι ΰπό τοΰ νομού 
τής άναγκαστικής κυκλοφορίας δεσμευμένος, τό -χεται οσυν 
αξίζει, ΰπερτιμών τά διδόμενα άντ’ αύτοΰ πράγματα μέχρις 
ισοζυγίου τών τραπεζικών γραμματίων πρός τά πραγματικά 
νομίσματα, τά όποϊα έν τή τελευταία αναλύσει τής συναλλα
γής έχουσιν έκ φύσεως τήν κυρίως είπεϊν, διανταλλακτικην 

δύναμιν.
'Έκαστος ήδύνατο νά ΰποθέση, δτι ή έπϊ άναγκαστικής κυ

κλοφορίας τών τραπεζογραμματίων ΰπερτίμησις αύτη τών 
πραγματειών έχει τό αποτέλεσμα τής άναπτύξεως τής εισα
γωγής καϊ τής’έλαττώσεως τής έξαγωγής. Φυσικόν είναι 
τόποι, οΐτινες προσφέρουσιν άνωτέρας τιμάς, νά έλκυωσι και 
πλείονας έξωθεν πραγματείας, καϊ όταν ή έθνική έργασία ευ- 
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ρίσκη μεγάλας έν τώ έσωτεριχφ άμοιβάς νά μήν έπιδιώχη 
τάς έν τή άλλοτρία γή μετά πολλής έντάσεως. Άλλ’ ό κα
νών ούτος τής διεθνούς συναλλαγής έπι τής άναγκαστικής 
κυκλοφορίας είναι ανεφάρμοστος Οιά τόν άπλούστατον λόγον, 
οτι πέραν τών ορίων τής έπικρατείας τά τραπεζογραμμάτια 
αύτής δέν έχουσιν αξίαν συναλλακτικήν. Πέμψατε π.χ. τρα
πεζογραμμάτια τής ’Εθνικής Τραπέζης είς τούς βιομηχάνους 
τής ’Αγγλίας ή τής Γαλλίας καϊ περιμείνατε νά σας άπο- 
στείλωσι τά τεχνουργήματα αύτών ! Οί ξένοι παραγωγοί θά 
ζητήσωσι νομίσματα ηχηρά, καϊ ή εισαγωγή τών έκ τής άλ- 
λοδαπής έμπορευμάτων Οά κανονισθή έπϊ τή βάσει τών νομι
σμάτων, τά όποϊα δύναται ή χώρα νά διαθέση διά τάς έν τή 
αλλοδαπή αγοράς αύτής. Έπϊ δέ τής έξαγωγής, πραγμα
τεία ήτις διά τής αναγκαστικής κυκλοφορίας υπερετιμαται 
παρ’ ύμϊν θά εύρη έν τή άλλοδαπή τήν μεταλλικήν τιμήν 
της, τήν όποιαν άρκεϊ νά μεταφέρη τις έν τή χώρα ϊνα εύρη 
το ισάξιον έν τή προεκτεθείση διάφορά τών νομισμάτων πρός 
τά τραπεζογραμμάτια. Ώστε έπί τε τής εισαγωγής καϊ τής 
έξαγωγής ή έσωτερική άναγκαστική κυκλοφορία καϊ τά άπο- 
τελέσματα τής ΰποτιμήσεως μέν τών οργάνων της ΰπερτι- 
μήσεως δέ τών προς άς ταΰτα ανταλλάσσονται πραγματειών 
ούδεμίαν άσκοϋσιν έπιρροήν.

Διαφέρει προκειμένου περϊ τής τιμής του έξωτερικοΰ συ · 
ναλλάγματος. Ύπαρχούσης ορθής νομισματικής κυκλοφορίας 
μεταξύ τών δύο χωρών, έξ ών ή μέν έκδίδει τάς συναλλαγ- 
ματικάς, ή δέ τάς πληρόνει, ή ΰπερτίμησις τοΰ συναλλάγ
ματος έν τή χώρα τής έκδόσεως είναι τοσαύτη μόνον, οση 
άρκεϊ είς άποζημίωσιν διά τήν ένόχλησιν καϊ τήν δαπάνην 
τής έξ αύτής πρός τήν έτέραν χώραν μεταφοράς τοϋ νομί
σματος. Κατά τά λοιπά υπάρχει ταυτότης είς τήν τιμήν 
τοΰ συναλλάγματος μεταξύ τών συναλλαττουσών χωρών. 
Άμα δμως ΰποθέση τις οτι έν τή μια μέν έξ αύτών υπάρχει 
νομισματική κυκλοφορία, έν τή έτέρα δέ αναγκαστική τραπε
ζογραμματίων κυκλοφορία, τότε ή δεύτερα χώρα έκτός τών 
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έξόδων τής μεταφοράς τοϋ νομίσματος θέλει εΰρει έν τή άξια 
τοϋ συναλλάγματος της χαί τήν μεταξύ τοΰ νομίσματος χαί 
τών τραπεζογραμματίων της άγοραίαν διαφοράν. Συμβαίνει 
δηλαδή άχριβώς έν τή μεσολαβήσει τοΰ συναλλάγματος δ,τι 
θά συνέβαινε έάν ό έμπορος τής ημεδαπής ήγόραζεν έν τή 
ήμετέρα άγορα τά νομίσματα,τών όποιων έχει ανάγκην,όπως 
άποστείλη αύτα είς τήν άλλοδαπήν διά τάς έχει άγοράς του.

Κατά τοϋτο ή τιμή τοϋ συναλλάγματος άναβαίνει η κα- 
ταβαίνει άναλόγως τής αύξομειώσεως τής τιμής τών υπαρ
χόντων έν τή χώρα νομισμάτων, έπί τής όποιας τοσαυτην, 
εΐδομεν, ασκεί ή άναγχαστική κυκλοφορία επιρροήν. Εν τού- 
τοις δέν είναι αυτή μοναδική αίτια είς τό φαινόμενον τής υψώ- 
σεως τοΰ συναλλάγματος, διότι χαί μή υπαρχούσης άναγκα- 
στιχής κυκλοφορίας συμβαίνει πολλάκις μεταξύ τών συναλ- 
λαττομένων έπικρατειών, ώστε ή μέν νά άγοράζη πλειότερα 
παρά τής δέ, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει τό συνάλλαγμα τό 
όποιον πέμπει ή πρώτη έπιχράτεια πρός τήν οευτεραν άποτε- 
λεϊ πλειοτέραν ζήτησιν, ενεχεν τής όποιας πληρόνεται τοϋτο 
άκριβώτερον· τό εναντίον δέ φαινόμενον άκολουθει, οσάκις τό
πος ολίγα άγοράζων καί επομένως ολίγα οφειλών προς τόν 
έτερον, μικράν αισθάνεται καί τήν τοϋ συναλλάγματος ζή- 
τησιν.

Έν γένει ή κατάστασις τοϋ αλληλόχρεου, τρόπον τινα, με
ταξύ τών επικρατειών λ]σμοϋ, ό όποιος άποτελείται δταν έν 
τή διεθνεΐ μεταξύ αύτών αγορά ή μέν οφείλει προς τήν δε, 
σΰνδυαζομένη πρός τήν έν εχατέρα τών χωρών ΰπάρχουσαν 
σχέσιν τών νομισμάτων πρός τα έν περιπτώσει αναγκαστικής 
κυκλοφορίας τραπεζογραμμάτια, κατασκευάζει την συναλλα
κτικήν μεταξύ τών συγχρινομένων έπικρατειών τιμήν. Δυνα- 
ται νά θεωρηθή αύτη ώς ή κυρία έκφρασις τής διεθνούς εμπο
ρίας, αποτελούσα τό θερμόμετρον τής έν τή οικονομική τής 
άνθρωπότητος αρμονία τοιαύτης ή τοιαύτης τάξεως, ήν εις 
έκαστον έθνος έπιφυλάττόυσιν ή πρόνοια, ή διοίχησις καί αι 
περιστάσεις αυτού.
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Ή όσημέραι αναπτυσσόμενη έν τή Εύρώπη κοινή προσοχή 
πρός τήν χώραν τής κοιτίδος τοΰ ανθρωπίνου*  γένους, ύπό πά
σαν έν γένει έποψιν, καί άπό τών τελευταίων τοΰ ’Ινδικού 
στοιχείου έμφανίσεων έν ταΐς περιπετείαις τής συγχρόνου 
'στοριας, παρέχει ήμΐν τό ένδόσιμον, όπως έπισταμένως μελε- 
τήσωμεν τά έν Ινδία, παρέχοντες τοϊς άναγνώσταις ήμών ει
κόνα τινά τής συγχρόνου καταστάσεως τής μεγάλης ταύτης 
Χ.ώρας,μεταξύ τών διαφόρων θεμάτων τής οποίας άρκοΰσι πρός 
τό παρόν τά περί τήν έκτασιν καί άμυναν τής χώρας, τόν 
πληθυσμόν αύτής, τήν στρατιωτικήν καί έκπαιδευτιχήν σύν
ταξίν της.

Λ- II έκτασις τών υπό τήν άμεσον κυριαρχίαν τής ’Αγ
γλίας υπαγομένων γαιών τής’Ινδίας συμποσοΰνται είς 45,492 
□ μίλια έχοντα πληθυσμόν 193,754,000. Αί δέ κατ’όνομα 
άνεξάρτητοι και υποτελείς τή ’Αγγλία γαΐαι έν τή ’Ινδική 
άνέρχονται εις 30,39 1 q μίλια περιλαμβάνοντα πληθυσαόν 
47,000,000 (’).

Οπως δυνηθώμεν όμως βασιμότερον νά φέρωμεν κρίσεις 
έπι τής πολιτικής καταστάσεως τής Αγγλίας έν ταΐς Ίνδίαις, 
πρεπει νά λαβωμεν υπ’ όψιν, ότι άφ’ ένός μέν τό πλεΐστον μέ
ρος αυτών περικυχλοΰται υπό ύδάτων καί κατά συνέπειαν 
τούτου, ό τόπος ούτος ευρισκόμενος είς χεΐρας τών θαλασσο
πόρων "Αγγλων καθίσταται έξωθεν απρόσιτος είς παν έτερον 
έθνος, δπερ ήθελε τολμήσει ού μόνον νά προσβάλη άλλά καί 
είς άπόκεντρον έστω μέρος νά ποιήση έξοδον· έξ άλλου δέ

(’) ΊΙ έν τή Ίν&κή εκδομένη ’Αγγλική έφτμερίς «Civil and 
Military Gazette of India» αναγγέλλει ότι ί άριθμός τών Μωαμε
θανών ύπτιων τής Αγγλίας έν Ίνδίαις ουμποσοϋται μόλις είς 
40,000,000 άνθρώπων, 
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χαι Ιχ φύσεως ή Οέσις τών’Ινδιών είναι τοιαύτη, ώστε χαι έκ 
τής ξηρδς καθίσταται απρόσιτος, διότι προς τό πλεϊστον μέ- 
ρος τών ηπειρωτικών συνόρων Εκτείνονται τά γιγαντώδη Ίμα- 
λάϊα “Ορη, δι’ ών ούδείς μέχρι τοΰδε άπεπειράΟη νά διέλΟη· 
τήν εισβολήν τοϋ έχΟροϋ ή ’Αγγλία δύναται νά φοβήται μό
νον έκ τών δρέων Σουλεϊμάν βορειοδυτικώς και έκ τής Σινι
κής βορειανατολικώς. Άλλά καϊ έν τοϊς μέρεσι έκείνοις, καί 
περ πεπεισμένη δτι οί γείτονες τών μερών εκείνων είσιν ασθε
νέστατοι, δμως έξησφαλίσΟη καί ζατεχυρώΟη κάλλιστα κατά 
πάσης ένδεχομένης έπιδρομής. Προσέτι δέ καί ή φυσική τών 
μερών τούτων Οέσις, διακωλύει σπουδαίως τήν έντεΰθεν προσ
βολήν τοϋ έχΟροϋ, καθόσον άφ' ενός μέν ώς προχώματα με- 
σολαβοϋσιν αί δασώδεις τοϋ Βελουχιστάν (Άρβιες) καί Γαι- 
δρωσσίας (Αφγανιστάν) χώραι, οΟεν δλίγισται ύπάρχουσι 
δίοδοι, άφ’ έτέρου δέ αί τής Βίρμας καϊ Σιάμης χώραι έν αίς 
ούδαμώς ούδεμία τοιαύτη δίοδος υπάρχει, διότι αύτός καΟ’έαυ- 
τον ό τόπος έστί λίαν δασώδης. Τοιουτοτρόπως ή ’Ινδική εί
ναι διά τούς Άγγλους φρούριον οχυρώτατον ένώπιον όλης τής 
’Ασίας, ένθα μετά Οετικότητος δύνανται νά έλπίζωσιν αΐω- 
νίαν κυριαρχίαν, Εξαιρέσει μόνον μιας περιπτώσεως, καθ’ ήν 
παρουσιασθεϊς έσωθεν ό έχθρός έπαναστατήση άπασαν τήν 
χώραν, δπως τοϋτο συνέβη κατά τό έτος 1857 — 58, καί δυ- 
νηΟή νά κατίσχυση όλων τών προληπτικών καί κατασταλ
τικών μέσων, τά όποια έχει ή ’Αγγλία άφθονα έν τή ύποτε- 
ταγμένη ‘χώρα.

Τοπογραφικώς διαιρείται ή ’Ινδία εις δύω κύρια μέρη, ών 
τό μέν πρός βορράν ομαλόν, τό δέ πρός νότον άνώμαλον ώς 
περικυκλούμενον πανταχόθεν ύπό δασών. Έάν λοιπόν ύποΟέ- 
σωμεν οτι αί πεδιάδες είσϊ μάλλον έπιδεκπκαί προσβολής 
ή τά δασώδη καί ορεινά μέρη, τότε πρέπει νά παραδεχθώ- 
μεν ότι ή βόρειος Ινδία πρός δυσμάς και άνατολάς προσβάλ
λεται εύκολώτερον, και κατά συνέπειαν ή εισβολή θέλει ένερ- 
γηΟή μάλλον έκ τοΰ βορειοδυτικού μέρους, τοΰΟ’ όπερ καί 
άποδείκνυται έκ τοϋ οτι αείποτε οί καταχτηταί τής χώρας 

ταύτης είσέβαλον όιά τοΰ βορείου μέρους τής Πενδιάβης 
(ίΐενταποταμιάς-χώρας τών Πέντε ποταμών), ήτοι έκ τών 
ποταμών Βεγάτ ή Δσελάμ (Ύδάσπη), Δσενάμπ (Άκασήμ), 
Ραούκ (Χιάρστ), Βεδσάχ (Ύφάς), Σεβλέτς ή Σετλεδία (Ζα- 
δάτρ, καί διά τής πλησιοχώρου Καβούλης — Δορύ, ακολού
θως προελαύνοντες νοτιανατολικώς πρός τάς πηγάς τοΰ Γάγ- 
γου ποταμοϋ. Κατά τόν αύτόν τρόπον έγένοντο αί άλλεπάλ- 
ληλοι κατακτήσεις τών Ινδιών, έν μέρει ή καϊ όλων, ύπό τοϋ 
Δαρείου, ’Αλεξάνδρου τού Μακεδόνος, Σανδρακότου, τών Άφ- 
γάνων (Γαιδρωσσίων), τοϋ Τιμούρου, τών Βαβέρων (') τοΰ 
Σαχνεδίρου καί τοΰ Σελεύκου Α'. Κατά τόν σοφόν ιστορικόν 
Σλόσσερ, ό Μέγας Αλέξανδρος διήλΟε διά τής Καβούλης καί 
Πεσσαουέρης, άλλ' έπειδή τό τραχύ καί αδιάβατου τοΰ μέ
ρους ήνάγκασεν αύτόν νά διακόψη τήν πρός τά πρόσω πορείαν 
του, έστάΟη έγγύς τής Πενδιάβης.

Αί τών Άγγλων κατακτήσεις έν ταΐς Ίνδίαις ήρξαντο κυ
ρίως τό 163G, τήν γένεσιν αύτών λαβοϋσαι έκ τής κατά 
πρώτον κατα τό 1601 άναπτυ/Οείσης σχέσεως έμπορικής τε 
καί ναυτικής ένεκα τοϋ έξής συμβάντος: Ό αύτοχράτωρ Σά
χης Δζεγάν ίαΟεϊς έκ συφυλιτικών νοσημάτων ύπό τίνος χει- 
ρούργου άγγλου Βράουτον, εύγνωμοσύνης ένεκεν ήνοιξεν εις 
τά αγγλικά πλοία τήν είσοδον έν ταΐς Ίνδίαις, έδωκε δέ καί 
τήν άδειαν νά έμπορεύωνται έν Μαδράση· πρώτην ήδη φο
ράν τώ 1636 πλοϊον σμικρον ύπό τήν οδηγίαν τοϋ πλοιάρχου 
Λανγκαστέρ προσωρμίσΟη είς τό Άτσίν καί Σουμάτραν· έκ- 
τοτε έπί εκατονταετηρίδα δλόχληρον οί Άγγλοι ούδεμίαν εΐ· 
χον προσκτήσει σημασίαν έν ταΐς Ίνδίαις, μόνον δέ άπό τοϋ 
1757 ήρξαντο ποιούμενοι κατακτήσεις καί πολλαπλασιάζον- (*) 

(*) Βαβέραι είναι δυναστεία φυλής Μωαμεθανικής, γενεαλογου- 
μέντ,ς άπό τοϋ 1 525, καί τνφουμίνης μέχρι τοϋ νϋν κυριάρχου ίν 
Ίνδοστάντ,· ώ όματαν δ' αυτούς καϊ μεγάλους Μογγόλους, επειδή 
ό πρώτος αυτών βκσίλεύς, ές ού καί ίλαβον κατ’άρχάς τό όνομα, 
ζατήγετο ίχ. τοϋ γένους τοϋ Ταμερλάνου.
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τες -τάς γαίας των ότέ μέν διά χρημάτων, ότέ δέ δι’ όπλων, 
τήν μεγαλητέραν δέ δυσκολίαν έδοκίμασεν ή Αγγλία έν τή 
καταχτήσει τής νήσου Κεϋλάνης, ήτις άρξαμένη άπό τοϋ 
1787 έπερατώθη μόλις περί τό 1815, δτε καί έντελώς καθυ- 
πεβλήθη είς τήν άμεσον αύτής κυριαρχίαν (*).  Άπό δέ τοϋ 
1759—τοϋ 1875 ή ’Αγγλία ύπήγαγεν υπό τήν κυριαρχίαν 
αυτής 57 χώρας περιλαμβανούσας 200,000,000 υπηκόων 
διαφόρου φυλής, κατέστησεν δ’ υποτελείς 460 ηγεμόνας δια
φόρων χωρών. "Οπερ δ’ αξιοσημείωτου, έπί τοϋ απειροπλη
θούς τούτου λαοΰ έξασκεϊ τήν έπιρροήν αύτής καί ίσχύν, διά 
110,000 μόνον ’Άγγλων, έξ ών 67,000 είσί καθαρός στρα
τός, οί δέ λοιποί ή ώς πολιτικοί υπάλληλοι, ή ώς έμποροι καί 
βιομήχανοι. ’Έχει τι αληθώς θαυμάσιου ή εύφυία και ή τόλμη 
τοΰ δεσπόζειν τοσοότων λαών καί τοιαύτης χώρας. ’Αναφαί
νεται ουτω καθ’ δλην αύτής τήν δύναμιν ή υπεροχή τοϋ εύ- 
ρωπαίου καί ή άνδρία τών κατοίκων τής Δύσεως έπί τών σχε
τικώς μαλθακών καί χαύνων τής ’Ανατολής.

(’) Ό πληθ. τάς Κεϋλάνης κατά τάς τελευταίας καταστατικός 
ανέρχεται είς 2,409,287.

Β'.— "Ηδη μεταβώμεν είς τήν καταστατικήν τοΰ πληθυ
σμού καί τής διαιρέσεως τών ’Αγγλικών ’Ινδιών. Έκ τής έκ
τάσεως τών 75,883 □ μιλιών, τά μέν 30,391 □ μίλια 
άνήκουσιν είς τούς υποτελείς τή ’Αγγλία καί αυτόχθονος η
γεμόνας, ή δέ υπό τήν άμεσου δικαιοδοσίαν τής ’Αγγλίας 
υπαγόμενη χώρα διοικητικώς διαιρείται είς δύω τάξεις, έξ ών 
ή μέν διατελεΐ υπό τήν δικαιοδοσίαν τοϋ έν Αονδίνω Διοικη
τηρίου (Colonial Office), ή δέ υπό τήν δικαιοδοσίαν τοϋ 
Υπουργείου τών ’Ανατολικών Ινδιών (India Office). Είς 
μέν τό πρώτον υπάγονται ή Γόν Κόνγ, ή Λαβουάν, ή Συνγα- 
πούρ, ή Μαλάκκα, ή Πουλο Πινάγγ ή Κεϋλάνη, ή Άδέν καί 
καί ή Περήμ, είς δέ το δεύτερον ή Ηπειρωτική ’Ινδία καί αί 
νήσοι τής Άνδαμάνης, έπίσης δέ (καί τοι δνομαστικώς κατά 
τό μάλλον ή ήττον) τά αρχιπελάγη τών Λακεδίβωυ καί 

τών Μαλβίοων (θύω πλούσια είς σκοπέλους συμπλέγματα).
"Οσον δ’ άφορα τάς άποικιακάς γαίας, διοικοΰνται αύται 

ύπό αυτοχθόνων διοικητών, ύπαγομέυων είς τήν δικαιοδοσίαν 
τοϋ ύπουργείου, έχόντων καί συμβούλια, έν οίς λαμβάνουσι 
μέρος καί οί αύτόχθονες. Οί κάτοικοι τών αποικιακών αύτών 
γαιών ύπολογίζονται ώς έςής :

Άδεν καί Περήμ 12,000 
Κεϋλάνη 2,409,287
Πουλο-Πινάγγ 131,889
Μαλάκκα 77,755
Σιγγαπούρ 97,131

Γόν-Κονγ 121,970
Λαβουάν 2,500

τό ολον 2,848,532

Ή τών ανατολικών Ινδιών χώρα διηρημένη ούσα είς 
Προεδρείας(ΡΓβδΐάβ11Οβ5)είς Atoo^^pta(Gou\rernements) 
καί περιφέρειας, ύπάγεται ύπό τήν δικαιοδοσίαν τής κεντρι
κής αύτοχθόνου αρχής, αντιπροσωπευόμενης ή ύπό τοϋ άντι- 
βασιλέως, ή τοΰ στρατιωτικού διοικητοΰ τοΰ έδρεύοντος έν 
Καλκούτη, δι’ ών αί υποθέσεις μεταβιβάζονται καί έπιθεωροϋν- 
ται ύπό τοΰ ύπουργείου έν Λονδίνψ. Ιδού κατ’όνομα αί έπαρ- 
χίαι τών άνατολικών ’Ινδιών.

Τό όλον

Πρωτεύουσα "Ειηασις Π^θνορύς

Προεδρεΐον Βεγγάλης Καλκούτη 9,188 64,649,406
Προεδρείων Μαδράαης Ναδράση 6,655 31,311,142
Βορειοδυτικοί ίπαρχίαι "Αγρα 3,798 30,769,056
Πενταποταμία Λαχόρη 4,779 17,611,498
Προεδρεΐον Βομβάης Βομβάη 5,987 14,042.596
Άούδ τίς Βομβάης Λακνόβη 1,129 11,220,747
Κεντρικά! έπαρχίαι Ναγπούρ 3,951 9,066.638
Κοΰργ- Μοϊσσορ Βχγγαλάρα 1,369 5,223,724
Βρεττανικη Βίρμα Ραουγουν 4,937 2,562.233
Βεράρ Άμραβάτη 796 2,231,565
Άσσάμη — 1,649 2,207,453

190,895,548

Έν γένει τό διοικητικόν μέρος τών αγγλικών Ινδιών δέν φέ-
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ρει τήν συμμετρίαν έκείνην τήν οποίαν βλέπομεν ύφισταμέ- 
νην είς τά εύρωπαϊκά κράτη, τοΰ άτοπου δέ τούτου αίτιον εί
ναι ό Ιστορικός άπο τών διαφόρων καταχτήσεων κατακερματι
σμός τής Ίνδιχής χώρας είς ιδιαιτέρας περιφέρειας.

Ό αριθμός τών υποτελών τή ’Αγγλία ήγεμόνων, έξαιρου- 
μένων του Μαγαράτσα τής Ναπάλης τοϋ Έμίρου τής Κα
βούλης και τοϋ Χάνου τής Κελλάτης, οΐτινες είσιν άνεγνω- 
ρισμένοι ώς τελείως ανεξάρτητοι, συμποσοϋται είς 153, ών 
οι κυριώτεροι είσιν οι ακόλουθοι:

1) Ό Νιζάμ τής Λεκάνης έχούσης πληθυσμόν
2) Ό Μαγαράττας τής Μαϊσσόρ »
3) Ό Μαγαράττας τής Σινδίας »
4) Ό Γικοβάρ τής Βαρόδης »
5) Ό Μαγαράττας τής Μαρβάρης »
β) » τής Κασιμίρης »
7) » τής Δζεηπούρης »
8) » τής Ρεβιάχσης a
9) Ό Μαγαράν τής Μεηβάρς »

10) Ό Μαγαράττας τής Τραβανκόρας »

10,667,000 
3,500,000 
3,230,000 
3,000,000 
1,783,000 
1,500,000 
1,495,000 
1,200,000 
1,162,000 
1,012,000 
3,000,000 

663,000 
663,000 
600,000 
530,000 
500,000 
500,000 
433,000 
288,000 
230,000

11) Ό Τίλκαρ τής Ίνδόρης »
1 2) Ό Ριγάμ τής Βχαπάλης »
13) Ό Μαγαράττας τής Πουττάλης »
14) » τής Βχουτπόρης »
15) » τής Βικαμίρης »
16) Ό Ράτσας τής Κολχαπόρης »
17) Ό Ραό τής Κούτσης »
18) Ό Μαγαράο τής Κοτάχσης »
19) Ό Ράτσας τής Κοτσίνης »
20) Ό Μαγαράο τής Βουνδιήσης »

Ό βαθμός τής ύποτελείας έκάστου ήγεμόνος διαφέρει χατά 
τόπους, διότι που μέν άποτίουσιν ούτοι άπλοΰν τινα έλάχιστον 
φόρον, που δέ είσιν υπόχρεοι καί φόρον νά άποτίωσιν καί συγ
χρόνως νά χορηγώσιν είς τήν άγγλικήν κυβέρνησιν βοηθη

τικά τινα μέσα οΐον: στρατιώτας έν καιρώ πολέμου ώς καί 
υλικόν· κατά τόν Kolb ύποχρεοϋνται ούτοι έν καιρφ ανάγ
κης νά διαθέτωσιυ ύπέρ τής 'Αγγλίας 40,000 στρατιωτών. 
Έν γένει οί ’Άγγλοι ώς κανόνα καί γνώμονα διαγωγής έν 
τή πολιτική διοικήσει τών κτήσεων αύτών έσχον τό διοικη
τικόν τής πολιτικής τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου πνεύμα, οστις 
καίπερ ύποτάξας ύπό τό τότε κραταιον αύτοϋ σκήπτρου πολλά 
μέρη τών Ινδιών, έπροτίμησε σωφρόνως τό καθεστώς, άφε’ις 
ταΰτα έλεύθερα νά κυβερνώνται ύπό τών ιδίων αύτών ηγεμό
νων, καί ύπό τών ιδίων εθών καί έθίμων, έπ'ι μόνφ τώ δρω, 
δπως άναγνωρίζωσι τήν άνωτάτην αύτοϋ κυριαρχίαν.

ΊΙ ύπό τήν Άγγλικήν κυριαρχίαν ’Ινδική άνήκει είς τάς 
πολυπληθεστέρας χώρας τής ύφηλίου*  οί μέν κάτοικοί της 
συμποσοϋνται είς 193,754,080· ή οέ άναλογία αύτών πρός 
τήν χωρικήν τοΰ δλου έκτασιν (45,492,□ μίλια) είναι 4,260 
ψυχαι έπί ένός □ μιλίου. Άλλ’ ή πυκνότης τοϋ πληθυσμού 
δέν είναι απανταχού ή ούτή, διότι πυκνότερου όλων κατοι 
κοΰνται ή Άούδ- (9,974 κάτοικοι έπί ένός □ μιλίου, αί 
βορειοδυτικά! έπαρχίαι (8,101) ή Βενγγάλη (7,035), καί αί 
παρά τάς έκβολάς τοϋ Γάγγου ποταμοΰ πόλεις· αραιότερου 
δέ κατοικοΰνταΓ ή Άσσάμη (1,338 κάτοικοι έπί 1 □ μι
λίου), ή Βρεττανιχή Βίρμα (580) καί ή Σίνδη (695)

Γ'. — Ό στρατιωτικός Οργανισμός τής’Ινδικής κέκτηται 
σημαντικώτατου διαφέρον,διότι αποτελεί τό ίσχυρώτερον μέ
ρος τής κλειδός τοΰ ’Αγγλικού έν Ίνδίαις κράτους. Κατά δια
φόρους στατιστικάς πληροφορίας ό ’Αγγλικός τών Ινδιών 
στρατός συμποσοϋται έν τή κανονική αύτοϋ καταστάσει είς 
192,000 περίπου άνδρας (άςιωματικούς καί στρατιώτας), 
έκ τών όποιων 127,224 είναι αύτόχθονες (Sepoys), τών 
όποιων ό οργανισμός ανάγεται είς τά μέσα τοΰ 18ου αίώνος· 
καταρτισθέντες ούτοι τό πρώτον ύπό Γαλημπούρτωνος έν Μα- 
δράση εύθύς άπεδείχθησαν ώς έ'χοντες τά καλλίτερα προτε
ρήματα τοΰ στρατιώτου· οι λοιποί 60,632, είναι Άγγλοι.

Έν γένει ό στρατός ούτος είναι διηρημένος κατά τάς με-
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γάλαςδιοικητικάς τής χώρος διαιρέσεις· 1)Βεγγαλιχός στρα
τός άποτελούμενος έξ 86,709 άνδρών διανεμόμενων ώς έξής· 
μεταξύ τών διαφόρων σωμάτων· πεζικόν 38,344 ιθαγενείς 
χαί 29,009 ’Άγγλοι· ιππικόν 8,944 ιθαγενείς καί 2,241 
Άγγλοι· πυροβολικόν ούδείς ιθαγενής καί 6,048 Άγγλοι· 
αξιωματικοί ούδείς ιθαγενής καί 2,109 Άγγλοι.— 2) Στρα
τός τής Μαδράσης άποτελούμενος έκ 40,121 άνδρών έξ ών 
διά τό πεζικόν 26,002 ιθαγενείς καί 8,860 Αγγλοι, διά τό 
ιππικόν 932 ΐθαγ. καί 906 “Αγγλ. διά τό πυροβολικόν ού
δείς ΐθαγ. καί 249 1 Άγγλ. αξιωματικοί ούδείς ΐθαγ. καί 929 
“Αγγλ.— 3) Στρατός τής Βομβάης συγκείμενος έκ 35,738 
άνδρών έξ ών διά τό πεζικόν 21,099 ιθαγενείς καί 21,099 
Άγγλοι, διά τό ιππικόν 3,502 ΐθαγ. καί 474 ’Άγγλ. διά τό 
πυροβολικόν ούδείς ΐθαγ. καί 488 Άγγλ. άξιωματικοί ούδείς 
ΐθαγ. χαί 679 Άγγλ. — 4) Στρατός υπό τήν δικαιοδοσίαν 
μή στρατιωτικών άρχών συμποσούμενος είς 16,679 καί δια
νεμόμενος ώς έξής· Σωματοφυλακή τοϋ βασιλέως έξ 91 
Άγγλων, στρατός έν Ρατοποντάη 4,090 άνδρες, όροφύλαχες 
12,398, σωματοφύλακες τοΰ ήγεμόνος Νεπάλης 95 άνδρες. 
— 5) Στρατός υπό τήν δικαιοδοσίαν ιδιαιτέρων άρχών τής 
Γεηδεραμπάτς 8,350 άνδρας, ιππικόν τής Μαϊσσοΰρ 2,191, 
καί τό σώμα τής Ναήρης 1454.

Έκ τής άνωτέρω άπογραφής προκύπτει, οτι έν τώ συνόλω 
τοϋ στρατού τών Άγγλο-ίνδιών εμπεριέχονται */,  ’Ιθαγενών 
καί μόνον ‘/3 “Αγγλων, δτι άλλότριοι οί ιθαγενείς πρός τόν 
άποτελεσματιχώτερον σκοπόν τοΰ πυροβολικού χαί είς τόν έτι 
έπιχινδυνωδέστερον τών άξιωματικών, διότι χατ’ άμφότερα τά 
σώματα ταΰτα ή Αγγλία άποκλείει τήν Ινδίαν· ούδείς πυ- 
ροβολιστής καί άξιωματικός ιθαγενής. Άφ’ έτέρου έν τοϊς 
τάγμασι τής Συπάη δ άριθμός τών “Αγγλων άξιωματικών 
είναι λίαν ολιγάριθμος, διότι έκαστον τάγμα έχει 2—3 τοιού- 
τους· τούναντίον οΐ αξιωματικοί τοΰ έπιτελείου είναι λίαν πο 
λυάριθμοι. Ή άναλογία τών διαφόρων σωμάτων τοΰ στρατού 
προς τό σύνολον αύτοΰ έχει ώς έξής: τό μέν πεζικόν άνερχε- 

ται είς 148,267 άνδρας καί άποτελεϊ 77 τοϊς °/0, τό ιππικόν 
1 3 τοϊς °/0 καί τό πυροβολικόν 6 τοϊς %.

Δ'. — Τό πλεϊστον μέρος τών κατοίκων τής ’Ινδικής έκ
παλαι διεκρίθη έπί δραστηριότητι καί άνήχεν εις τήν σειράν 
τών πεπαιδευμένων λαών. Ή μέν άνωτέρα τάξις έκέκτητο 
ίκανώς εύρειας φιλολογικάς καί μάλιστα έπιστημονικάς γνώ
σεις, δ δέ λοιπός λαός δέν ήτο άλλότριος πρός τήν κοινήν 
έκπαίδευσιν. Ή 'Ινδική έποποιία, ή Μαγαβγαράτα, άνήκει 
είς τά Αρχαιότατα ποιητικά έργα, έάν δέν δυνάμεθα νά άπο- 
φανθώμεν μετά βεβαιότητος οτι είναι καί τό άρχαιότερον 
πάντων τών άλλων.

*Η Αρχιτεκτονική, ή Γεωμετρία καί ή ’Αστρονομία έκπα
λαι ήσαν παρ’ αύτοϊς έν χρήσει. Διήρουν οί ’Ινδοί άπό άμνη- 
μονεύτων χρόνων τόν ένιαυτόν εις 12 μήνας ή τριαχόσιας 
εξήκοντα πέντε ημέρας χαί κλάσματι,καί είς έχάστην ήμέραν 
τής έβδομάδος έδιδον ονόματα πλανητών, έκαστον δέ σημείϊν 
τού ζωδιακού κύκλου διήρουν είς 32 βαθμούς. Έν γένει δ ύπό 
τών ’Ινδών υπολογισμός τών πινάκων τής χινήσεως τών πλα
νητών καί τοΰ ήλιου κατά τήν περίοδον 4383 έτών ούδέ 
κατά λεπτόν διαφέρει χατά τάς ένδείξεις τών εύρωπαϊκών 
πινάκων τοΰ Κασσίνη καί Μέηερ. Άλλ’ αί τέχναι έμειναν 
στάσιμοι παρά τοϊς Ίνδοϊς, διότι ούδέποτε ούτοι έσπούδασαν 
τήν αιτίαν τών φυσικών φαινομένων, τάς ιδιότητας τών σω
μάτων καί τους νόμους τής φύσεως, διέμειναν περιορισθέντες 
άπλώς είς τήν παρασκευήν ώραίων τινών χρωμάτων, τόν έκ- 
χυλιϊμόν τής καπφούρας τών άρωματικών έλαιων, τήν άπό- 
σταξιν καί τήν κατεργασίαν τοΰ χάλυβος καί τής ύέλου.

’Άπειρον είναι νΰν τό πλήθος τών έν Ίνδίαις λαλουμένων 
γλωσσών ή διαλέκτων. Οί φιλολόγοι ήρίθμησαν μέχρι τοΰδε 
88 τοιαύτας έξ ών 8 έχουσιν ίδιον άλφάβητον καί ιδίαν φι
λολογίαν. Ή Σανσκιριτική, ήτις είναι νΰν νεκρά γλώσσα καί 
θεωρείται Ιερά, ύπ’ όλιγίστων τήν σήμερον είναι καταληπτή, 
οδσα άντικείμενον μελέτης τών σοφών, ύιαγόντων δλον αύ
τών τόν βιον έν άτελευτήτφ σπουδή τής γραμματικής αν-
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τής, τής όποιας ή έκμάθησις ένεκα τοϋ μεγάλου πλούτου 
τών γραμματικών αύτής κανόνων, συμποσουμένων εις 3,996, 
παρουσιάζει μεγίστας δυσκολίας. Μεταξύ τών πολλών έν τοϊς 
νυν χρόνοις γλωσσών και διαλέκτων, υπάρχει κοινή τις λα
λουμένη, ή όποια άπό τών μάλλον προκεχωρημένων στρωμά
των τής κοινωνίας κατέρχεται και είς τά καγώτερα. ΊΙ διά- 
οοσις τών γραμμάτων μεταξύ τοϋ Ίνδικοΰ λαοϋ ύπελογίζετο 
πρό τίνος χρόνου ύπό τοϋ Μονγομέρ-Μάρτεν ώς 1 πρός 5 ήτοι 
απέναντι ένός έπισταμένου γραφήν και άνάγνωσιν ύπήρχον 
πέντε άγνοοϋντες άμφοτέρας.

Οι Άγγλοι, έχοντες ύπ' όψιν τό άρχαϊον εκπαιδευτικόν έν 
Ίνδίαις σύστημα (άνωτάτη έκπαίδευσις μεταξύ τής αριστο
κρατίας και κατωτάτη μεταξύ τοΰ λαοΰ), άπέφυγον τοΰ νά 
τό μεταβάλωσι. Αί μεταρρυθμίσεις αί δποϊαι άπό τοΰ 1854 
είσήχθησαν ύπό τοΰ τότε άρχιγραμματέως τών ανατολικών 
’Ινδιών Τσάρλσ-Βούδα, άπέληξαν είς τήν έπομένην, τό γε νϋν 
έχον, άνάπτυξιν, έν ή συνδυάζεται τό αριστοκρατικόν μετά 
τοΰ λαϊκοΰ πνεύματος τής χώρας.

Έν τέσσαρσι μεγαλουπόλεσι τών ’Αγγλικών Ινδιών, Καλ- 
κούτη, Βομβάη, Μαδράση και Ααχόρη, ύπάρχουσι Πανε
πιστήμια, άτινα προορισμόν έχουσιν ούχί τήν έκπαίδευσιν τής 
νεολέας άλλά τήν έπιδοκιμασίαν τών νέων τών άποφοιτόντων 
έκ τών Γυμνασιακών Σχολών καί τήν έκδοσιν διπλωμάτων.

Ό άριθμός τών Γυμνασιακών τούτων Σχολών τών ύπαγο- 
μένων είς έκαστον Πανεπιστήμιων, είναι κατά τύπους διάφορος. 
Έν Βεγγάλη π. χ. ό άριθμός αυτών συμποσοϋται είς 28, έξ 
ών 21 είσι κυβερνητικά!, 5 ιδιωτικά! έπιχορηγούσης .τής κυ
βερνήσεως, και 2 ιδιωτικά! άνεξάρτητοι. Έν ταΐς βορειοδυ- 
τικαϊς έπαρχίαις ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Πανεπιστημίου τής 
Καλκούτης είσι 4 κυβερνητικά! και 3 ιδιωτικά! μετά κυβερ
νητικής έπιχορηγήσεως. Έν Άούδη 1 ομοίως ιδιωτική. Έν 
Πενδιάβη 3 κυβερνητικαί. Έν τώ προεδρείφ τής Μαδράσσης 
5 κυβερνητικά! και 8 ίδιωτικαί. Έν τώ προεδρείω τής Βομ
βάης 6 κυβερνητικά! και 2 ίδιωτικαί. Τό ολον CO Γυμνασια- 

και σχολαί, έξ ών αί πλεϊσται είσ! ομοιαι ταΐς έν Εύρώπη 
•Ανωτέρα.ς είδικαΐς Σχολαϊς, ώς είναι π. χ. αί τής Βομβάης' 
Καλκούτης καί Λαχόρης Ίατρικα’ι Σχολαί, ή τής Άλλαχα- 
βιάδης Σχολή τών ανατολικών γλωσσών, ή τής Καλκούτης 
Σχολή τής Σανσκριτικής, καί αί έν Βομβάη, Μαδράσση καί 
Ναγπουρη Σχολαί τής αρχιτεκτονικής. Έν ταΐς 60 τάύταις 
Σχολαις φοιτωσι έως 8,000 σπουδαστών, συντηοουμένων δι’ 
ιδίων των έξόδων. Ό αριθμός αύτός, κατά φυσικόν λόγον, 
είναι ελάχιστος, άναλόγως τοΰ τεραστείου πληθυσμού τών 
190,000,000 κατοίκων, μαρτυρεί δμως και τάς ώς προερρέ- 
θη άριστοκρατικάς τάσεις τής άνωτέρας έν ’Ινδία έκπαιδεύ- 
σεως. Έν ταΐς πλείσταις τών Σχολών τούτων ή ’Αγγλική 
γλώσσα ούχί μόνον είναι ύποχρεωτική άλλά χρησιμεύει καί 
ως ρασις τών όλων παραδόσεων. Έν γένει αί έπιστήμαι δι
δάσκονται έν τή έπιτοπίω γλώσση, άναποφεύκτου δμως ούσης 
τής συνδρομής καί τής ’Αγγλικής.

Μετά τάς Γυμνασιακός Σχολάς ίπονται τά Εγκύκλια Σχο
λεία, έχοντα τάξεις άνωτάτας, μεσαίας καί κατωτέρας, δυ- 
ναμένας νά συγκριθώσι πρός τά έν Εύρώπη γυμνάσια, προ
γυμνάσω καί άπλώς σχολεϊα. Ιδιαιτέρα μνεία δφείλεται είς 
τά γυναικεία σχολεϊα καί τά διδασκαλεία τά πρός έκπαίδευ- 
σιν διδασκάλων. Όλος ό άριθμός αύτών κατά τάς τελευ
ταίας έκθέσεις έχει ώς άκολούθως :

XSifat Σχο.ΙιΙα

ΠεΥϊ«λη 18,260
Βορειοδυτικά! ίπαρνίαι 8,938
Άούδη '■ 1,548
Πενδιάβη (Πενταποταμία) 1,873 
Κεντρικοί διοικήσεις ‘ 1,359
Βρεττανικ} Βίρμο 44
Μαδράσση 4 401
Βομβάη καί Σύνδη 3,676
Βούργ Μέτε 2,749
Βεράρη 344

43,192Τό ολον

Μαθηταί /

291,313
180,898
37,720
72,271
49,100
2,456

135,192
150,443
46,688
10,933 

977,014"

[ΐαθητης Μ

229 χατ.
173 »
298 »
243 »
184 .

1,014 >
231 η
93 >
96 » 

204 9 

196μ.δρ.
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Εχ ,Λ άρ.βμοΰ ·Λ> σχολείων τούτων.11,820μετά 4Η, 
469 φθηνών είσίσχολαί "6’ρνητ.^, ««1 31,372 μ«ά 
562,543 μαθητών σχολεία ίοιωτιχα- μεταξύ των 
ταίων τούτων «να qM*
(missionnaires) είς τά όποια ή κυβέρνησις ουδαμως έπεμ- 
Li,·., χ«τ’ έτος μ4»ν δέουσά ίσόζτος «« τάί εξετασεΚ 

ζώ ούδέν «Χίον. Έν τ, έχαρχί^ Κ«λχουτης τον ϊιρ«μ«ον- 
ρη ί,,άρχε. είδιζή ττς σχολή .·Α«.στ,λ.«ή. λεγομέ,η, ητ.ς 
,-.,,, τόν φιλάνθρωχον «ζοχόν νά ζαρ.λαμδάνη μω«·
Δονών 'χαί Βραχμάτων ζ.1 νά τοϊς τ. εν.Τ,ελ.ον.
Κατά τάς έρχάςΤϋ βρόντος αίώνος σονεστηβη ίν θύτη 

τυχογραφεϊον ύχό τοϋ Λόχτορος Καρέη, « τω «”»λε..τ · 
ζώ .ζοχώ τής δημοσιεύσεως (ζετσρρχσεων των Αγ.ω, Γρ«- 
φώ, (χαλατάς χαί νέας) είς ίσον ίνεστ. χλεεονσς, Λσ.ζτ.ζος 

διαλεχτούς. * ... ,γ„,Έ» τών άνωτέρω χροζύχτε. ίτεχά σρος έ«π«&νσ.ν των 
•Ιν&χώ, χληθυσμών μέσα οί·1 λίαν ^«ντεχά, ότ. ο τοχος 
β.βμηδόν ούσιωδώς ώφελεϊτσι, χώ 8τε ή Άγγλ.χη χσβίρνη- 

«τώρβωσε νά είσαγάγν) <ν «ύτώ τά έχ.στημ.ν.ζα φώτα 
άνευ έίωτερ.ζής τίνος χύσεως, 8χερ ούζ δλίγον «ννετελεσεν 
είς τήν άμεσον συναφε.«ν τής άνωτέρκ ταξεως των Βραχ- 

μάνων μετά τών ’Άγγλων.
•Εν Καλχούτη έζδίδοντσι χερωδιζά συγγράμματα ίνισνσιζ 

6, μην.«ϊ« 16,' έ6δομαδ.«® 10, ™λ.τ.χ«1 «’λόγιά. 3, 
εφημερίδες 48. Έν Βομδαη χεριοδιχά ζαΐ έφημερώες 26. 
χί,ζς έχδίδονται τοιαϋτα. χαί έ. 8λ«.ς ταΐς μεγαλονκολε.., 
ώς έν Μαδρασση, Ααχδρτ, «Λ. Μέχρ. τής έσχάτης νοτιο-ά- 
νατολτζής ’Ασίας άσαντάτα. ή έ«.ρΡ’ή τής δημοσιογρ.φ.«ς· 
έν Σινγκαύρη, ίν Γον-Κόνγ παρατηρούνται επίσης πολλά π - 
ριοδιχά συγγράμματα χολιτεζά τε ζα'. ίζ.στημον.χ. «ξ.α 
παντός λόγου, ώς τό .Strait Times «China Mall. «Chi

nese Repository», άτινα ζύριον μελημα εχονσι την
,ι, τών έχεστημονεχών άληβε,ών έν ΓόνΚονγ υχαρχουσ.ζαΐ 
3 έχιστημοναοί ϊόλλογοε. Πλεϊσάοε τοεοΟτοε σύλλογο, υχαρ-

χουσι έν τή Ίνδιχή χώρα, οΐτινες ύπό φυσιχο-ίστοριχήν έθνο- 
γραφιχην χαί Ιστορικήν παθαρώς έποψιν χαλλιεργοϋσι τό αν
θρώπινον πνεύμα έν τοίς άρχαίοις έρειπίοις αύτοϋ· τοιουτος 
«ναι π.χ. δ περίφημος άσιατικός Σύλλογος έν Καλχούτη ίδρυ- 
θεκ χατα το 1784 6πδΔζόνσσων μετά παραρτημάτων έν 
Βομβάη, Βεγγάλη, Μαδράσση χτλ. Πλήθος ’Ινδών χαί Πάρ- 
σων οιατε οΰσι ώς μέλη τών συλλόγων τούτων. Έν Καλ- 
χουτη υπάρχει 1 ’Αρμένική άχαδημία,Ι ’Οθωμανικόν έμπορο- 
διδασκαλειον, 1 άνωτάτη σχολή τών χορασιων, ! θέατρον, 

βοτανικός κήπος, δπου εύρίσχονται δλα τά φυτά δλωντών 
χλιματων, δυναμενος άναλόγως τών έτησίων έχθέσεων νά 
συγκριθη προς τόν χαλλίτερον τής Εύρώπης, 1 λαμπρόν Οη- 
ριοτροφειον χαι I ομοιον πτηνοτροφειον. Έν δέ τή Μαδράσση 
υπάρχει αστεροσχοπεΐον χαί άρχαιολογιχόν μουσεϊον άξιολο- 
γωτατον, εις ο οί Άγγλοι συνήθροισαν τάς Ίνδιχάς άρχαιότη- 
δι^ ΖομΤ λλ’“'“5*ίίτή,'’ΙΟ"8ή’ ■>"

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΕΓΑΕΡΗΣ.
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είναι φαινόμενο, τήν παγχέ,μ1Μ „
, ή σχετιχώς ύχοτίμησις τών προϊόντων αύ

τής. Δέ, ει,αι τοσον Αποτέλεσμα χληΟώρ,ς έ, ,ή π,ρ,γω. 
γη, ίσον μαχρα συνεχεία χρονίας χαχεξέας έ, ,ή ' χ 
ήΖΖ“ ’Τ °:Π“ζ ί9,ώ’·τ£λ£“’^· ’9’
ημ .εραν ΑνατοΧ,.. έχ.,«οέ χολεμε,αΐ ,1 
σ Χ«1 λοιπαί οιχονομ.ζαΐ ζαταστροφαί πρέπει έν ,οής χρώ- 
τοις των αίτιων να ζα,αταχΟώσι. Τόσο, άληθεύε. ή με,.ξύ 

«ψόρων TR?"“’ Τής ™ ϊίν«·
Ρ'™“« Τ,’Τ”1 °:’!°''£μ,χή άλλ’·.λεγγ1:η.

ΕΓΟ- 6-Φ1Α. 72-ΦΕΒΡΟΓΑΡ1ΟΣ l879. 3-



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ1Σ.

[ προαγωγή τής παγκοσμίου βαμβακοβιομηχανίας έν τή 
;ταία εικοσαετία αντιπροσωπεύεται ύπό τών επομένων 
ιών τής διά τό έτος 1877—78 ένιαυσίας έπετηρίδος 
c. Ellison, έν τω κύκλφ τών άσφαλεστέρων άπογραφι- 
πιΟανοτήτων. Τοιουτοτρόπως ένώ κατά τό 1860 κατή
χησαν 2,279,600,000 λίβραι (‘) βάμβακος έν τοϊς βιο- 
ινικοϊς έργοστασίοις, τώ 1870—71 κατηναλώθησαν 
8,400,000 καί τώ 1877 — 78 άνέβη ό αριθμός ούτος 
,937,200,000. Ή πρόοδος κατά τήν τελευταίαν δκταε- 
(1871 —1878) είναι τριπλάσια τής έν τή προηγουμένη 
καετί$(1860 — 71),μαρτυρούσα έπι πλέον κατανάλωσιν 
ίακος 657,600,000 λιβρ. απέναντι 218,800,000.
λϊΙ τών άριθμών τούτων ή έποψις τοϋ συναγωνισμού κέ- 
:αι σημαντικώτατον διαφέρον, διότι, ύπολογιζομένων μό- 
τών έκατομμυρίων, κατά τό 1877 — 78 εις μέν τήν Άγ- 
ν άναλογοΰσι 1,193 έκατομ. λίβρ. είς δέ τήν ήπειρωτι- 
Εύρώπην 889, είς δέ τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής Ά- 
κής 662, είς δέ τήν ’Ινδίαν 92. Έν τή βαμβακομηχα- 
ταύτη κλίμακι προι'σταται ή Αγγλία, ήτις μόνη κατα- 

υσεν έν έτει 1877 —78 σχεδόν τό ήμισυ τοϋ δλου βάμ- 
>ς. Άλλ’ ή κλίμα’; αυτή πρέπει νά μελετηΟή και ύπ’άλ- 
έποψιν, έχει δέ ιδιαιτέραν ιστορίαν, τήν έξής. Ένφ κατά 
i860 ή Αγγλία κατηνάλωσε 1,126, έκατομ. λίβρ. βάμ- 
ος, τφ 1870—71 κατηνάλωσε 1,195, τώ 1877—78 
,193· στασιμότης άξιοπαρατήρητος μεταξύ τών άκρων 
τελευταίας ίκταετίας. Έν τούτοις ή μέν έν Εύρώπη κα- 
ίλωσις τής βαμβακοβιομηχανίας άπό 7 17 έκατομ. λιβρ. 
1860, άνέβη είς 784 τώ 1870—71 και είς 989 τώ 
7—78, ή δέ έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις κατανάλωσις 
βάμβακος άπό 435 έκατομ. λιβρ. τώ 1860, άνέβη είς 

I τώ 1870—71 και είς 662 τώ 1877—78, ή δέ έν

) Έκάστη λίβρα ισοδύναμε? πρδς 141 δράμια τών παρ’ ή- 
ςν χρησει, ήτοι 453,55 γραμμάς.
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Ινδία έκ μηδενός τώ 1860, υπολογίζεται είς 34 έκατομ. 
λιβρ. τώ 1870-71 και είς 92 τω 1877 — 78.

Βεβαίως ή έλευθερία τοϋ έμπορίου δέν έδωκεν είσέτι τόν 
τελευταιον λόγον της και αί αποκαλύψεις της Οά φωτίσωσι 
προϊόντος τοϋ χρόνου τά μάλλον μεμακρυσμένα τών συμφε
ρόντων, δι’ δλης τής άναπτύξεως των έπί τών έγγύς. Άλλ’οί 
Άγγλοι βαμβακοβιομήχανοι πρέπει νά έξεπλάγησαν, <ταν 
κατά τό 1873 ειδον έν τή άγορα τής πατρίδος των 12 έκα
τομ. υάρδας βαμβακηρά υφάσματα προερχόμενα έκ τών έργο- 
στασίων τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, καί ή έκ- 
πληξίς των Οά άνέβη είς τό τετράγωνον δταν κατά τό πα
ρελθόν έτος 1877—78 συνεκρούσθησαν έπί τής νήσου των 
πρός 127 έκατομ. υάρδας τής αύτής καταγωγής υφάσματος. 
Πρόκειται περί άξίας 11 */ 2 έκατομ. νέων δραχμών τώ 1873 
καί 62 ‘/, έκατομ. τφ 1878. Μικρα'ι θά ειπή τις ποσότητες, 
έν τούτοις ένδεικτικαί λίαν.

Εκαστος έννοεΐ, δτι τό σπουδαϊον τοΰ συναγωνισμού δέν 
άφορα την ’Αγγλικήν γήν, οσον τήν παγκόσμιον τών βαμ- 
βακηρών υφασμάτων αγοράν, είς τάς διαφόρους διακλαδώσεις 
τής όποιας προώρισται νά εύρη ή ’Αγγλική βιομηχανία δει
νούς, προϊόντος τοΰ χρόνου, παλαιστάς. Καί τό σημειωθέν 
σύμπτωμα είναι τόσον σημαντικόν, οσον έξηγεϊ ή μεταβα
τική περίοδος, τήν οποίαν ή καθόλου βιομηχανία καί ή Αγ
γλική ιδιαιτέρως έν τοϊς τελευταίοις χρόνοις διατρέχει.

ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΑ.

Εν κανονικώς λειτουργούση νομισματική οικονομία αί πλή
ρωμα·. τών δφειλομένων χρηματικών ποσοτήτων ένεργοΰνται 
όμαλώς. "Οστις έδανείσθη 1000 αργυρά πεντόδραχμα δίδει 
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ίσον άπό τοιούτου νομίσματος ποσόν και ή ένοχή του σβένυ- 
ται δπως και έγεννήθη. Άλλ’ έν τή ποικιλία τής έθνικής 
ζωής αί αξίαι άπό καιροΰ είς καιρόν μεταβάλλονται ώς καί 
άπό τόπου είς τόπον, τά δέ νομίσματα, άξίαι και αύτά δντα, 
δύνανται νά ύπερτιμηθώσιν ή ύποτιμηθώσιν έν τή γενική τών 
έφοδίων του κόσμου άγορα. Είς τοιαύτην περίπτωσιν έρωτά- 
ται ποια εσεται ή διακονία τών νομισμάτων, οσον άφορα ιδιαι
τέρως τήν δι’ αύτών έξόφλησιν τών χρεών ; Ζήτημα νομι- 
κο-οικονομικόν, τοϋ όποιου αί λεπτομέρεια! έχουσι πολύ τό 
διαφέρον.

Έν πρώτοις έπι δανείων κυρία πάντοτε είναι ύποχρέωσις ή 
έπιστροφή αύτών είς άντικείμενον τοΰ αύτοΰ γένους καί ποιου. 
Οί Βυζαντινοί έλεγον «έν τώ δανείω σιωπηρώς συμφωνεϊται 
τό δοθέν άποδοθήναι τοϋ αΰτοϋ γένους καί τής αύτής καλλο
νής» (Βασιλικών 3 κγ', α'). Έάν πρόκειται περί δανείου σί
του, σίτος πρέπει νά έπιστραφή· έάν περί δανείου νομισμά
των, νομίσματα πρέπει νά άποδοΟώσι. Δέν άποδίδονται αύ- 
τούσια τά οανεισθέντα, διότι σκοπός είναι νά καταναλωθώσι 
έφ’ ώ καί δανείζονται· άλλ’ άποδίδονται ομογενή έκ τής αύ
τής τούτέστι συστάσεως. ΙΙολλών ειδών σίτοι ύπάρχουσι 
άλλα καί δι’ ένός έξοφλεϊ τις· καθώς καί έπί νομισμάτων ή 
χρήσις ένός είδους αύτών άρκεϊ είς έξόφλησιν. Ούτω νομίσμα
τα 5δραχμα άργυρα καί δεκάδραχμα ή εικοσάδραχμα χρυ
σά, ούτω διά τάς νομισματικώς ήνωμένας έπικρατείας νομί
σματα τοιαΰτα Γαλλικά, Βελγικά, Ελληνικά, ’Ιταλικά, άρ- 
κοϋσι καθ’ έκαστον είδος αύτών ίνα έςοφλήσωσι πάσαν είς 
χρήματα όφειλήν. Έξαίρεσις ύπάρχει δταν ρητώς έν τοϊς 
συμβολαίοις συνομολογείται ή άπόδοσις συγκεκριμένου νομι
σμάτων είδους, τό όποιον καί μόνον οφείλεται κατά τήν συμ- 
πεφωνημένην άριθμητικήν ποσότητα αύτών (Ίδ. Βασιλ. 99 
κς', ε' καί άρθρ. 143 τοϋ έμπ. νόμου)· άλλ’ ή έξαίρεσις αύτη 
δεΐται πραγματικής έκάςοτε έκτιμήσεως καί οσάκις πρόκειται 
περί νομισμάτων έκλιπόντων ή λίαν δυσεύρετων άτονεϊ, ύπο- 
χρεουμένου τοΰ οφειλέτου είς άπόδοσιν άπλώς τοϋ ίσαξίςυ τών 

συμπεφωνημένων νομισμάτων (κατά τάς έπί τής δόσεώς των 
τιμάς) είς άλλα τής ένεστώσης κυκλοφορίας (*).

•

Ή έν τή προεκτεθείση έξαιρέσει υπολανθάνουσα νομική άρ- 
χή είναι πάντοτε, ότι ό δανειστής πρέπει νά λάβη δ,τι συνε- 
φώνησεν. Άλλ’ δταν δέν προνοή δ συμβαλλόμενος περί τοΰ 
άκριβοϋς είδους τών έπιστρεπτέων νομισμάτων, έ’ως ποϋ έκ- 
τείνεται ή ύποχρέωσις τής κατά γένος παροχής αύτών; Δα
νείζεται τις πρό 20 έτών 1000 πεντόδραχμα, τά όποϊα δέν 
έχουσι νΰν τήν αύτήν πλέον άξίαν. Είναι ή άνωτέρα ή κα- 
τωτέρα άναλόγως τής άνακαλύψεως νέων πολυτίμων μεταλ
λείων, τής τοιαύτης ή τοιαύτης στροφής τών διεθνών άγορών 
καί έν γένει τών χρηματιστικών περιστάσεων. Θά ληφθή άρά 
γε ύπ’ όψιν ή άξια, τήν οποίαν γράφει ή Πολιτεία έπ’ αύτών, 
ή έκείνη τήν οποίαν δίδει ή κοινωνία έν ταϊς πραγματικαϊς 
συναλλαγαις της ; Διά τοΰ πρώτου συστήματος βεβαίως θά 
ζημιωθή θάτερος τών συμβαλλόμενων. Διά τοΰ δευτέρου Οά 
ζημιωθή ούδείς, διότι όσην άνταλλακτικήν άξίαν έδωκεν δ δα
νειστής πρό 20 έτών θέλει λάβει μετά 20 έτη, καί τάνάπαλιν 
δ όφειλέτης όσην δύναμιν άγορσστικήν έλαβε τήν αύτήν θέ
λει έπιστρέψει· αύτή είναι ή έπιεικής καί τοΰ φυσικοΰ δι
καίου ή έννοια, έξεταστέον όμως άν είναι καί ή τοϋ θετικοϋ.

Τό ήμέτερον Βυζαντινόν δίκαιον μικράν έπί τοΰ προχειμέ- 
νου χορηγεί βοήθειαν. Άναγινώσκομεν έν ταϊς διατάξεσι 1 καί

’Επί τοΰ αύτοκράτορος Καρόλου τοΰ Ε' ίπεδιώκετο δικα- 
στικώς ίν Γερμανία ή πληρωμή αρχαιότατου γραμματίου 20,000 
ταλλήρων τής ήγεμονείας τοΰ Schlick, τά όποια πρό καιροΰ εϊ- 
χον έξαφανισθή έκ τής κυκλοφορίας καί δέν υπήρχε δυνατόν νά 
είσέλθωσιν έν αύτή, διότι οι κόμητες τοΰ Schlick ειχον μεταβιβά
σει τό νομισματοποιητικόν δικαίωμά των εις τό στέμμα τής Βοη
μίας. Ό οφειλέτης έν τή αμηχανία του άπετάθη πρός τόν αύτο- 
κράτορα, οστις έλυσε τήν δυσχέρειαν έπιτρέψας εις τους κόμητας 
τοΰ Schlick νά άσκήσωσιν εφάπαξ τό δικαίωμα των καί τυπώσωσι 
τάς περί ών δ λόγος 20,000 ταλλήρων (Leyser, ίν τώ περί ενο
χών τοΰ Savigny, § 45).
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2 τών Βασιλικών (μδ', ιη'), δτι «τά νν (είδος άρ/αίων χρυ
σών νομισμάτων) έάν έχη τύπον βασιλέως, άδιαστρόφως και 
πιπρασχέσθω καί άγοραζέσθω, μόνον ί'να τον σταθμόν καί τδ 
είδος έχη· ει δέ τις αμφισβήτηση πρός τοϋτο, ΐσχυρώς τιμω- 
ρηθήσεται.— Κατά τήν μείωσιν τοϋ νν', καί τδ τίμημα τών 
ώνίων μειουσθω.» Προφανώς ή μείωσις τών νομισμάτων τού
των άφορα είς τόν σταθμόν καί τδ είδος, ούχί δέ καί τήν 
άξίαν, ήτις δύναται νά άναβή καί νά καταβή άναλόγως τών 
περιστάσεων. Άλλά τδ ζήτημα είναι άν ή ισχυρά τιμωρία, 
ήν δ νόμος άπειλεϊ, έκτείνεται καί πρός τάς λόγω τής τοι
αύτης αΰξομειώσεως τών νομισμάτων άμφισβητήσεις.

Τδ ζήτημα τοϋτο έρχεται νά λύση ή νεωτέρα Πολιτεία 
διά τοΰ άρθρου 678 τοΰ ποινικοΰ νόμου αυτής. Κατ’ αύτό αμέ 
πρόστιμον τούλάχιστον 5 δραχμών τιμωρείται οστις είς τά 
κοινά συμβόλαια δέν θέλει νά δέχηται ή παντελώς ή κατά 
τήν παρά τής κυβερνήσεως τεταγμένην τιμήν νομίσματα γνή
σια καί άνόθευτα κυκλοφοροΰντα νομίμως έντός τοΰ Βασι
λείου.» Ή ποινική αυτή άρχή μεθερμηνευομένη είς τδ άστυ- 
κόν δίκαιον έξηγεϊ οτι ή τεταγμένη ύπό τής κυ
βερνήσεως τιμή είναι υποχρεωτική διά τούς έχοντας 
λαμβάνειν, διότι άλλως θά έπρόκειτο περί φανεράς νομοθετι
κής δυσαρμονίας καί τό έγκλημα θά άπέβαινε δεδικαιολογη- 
μένον κέρδος. "Οθεν πρός τον εχοντα άπαίτησιν χιλίων π. χ. 
δραχμών άρκει ό οφειλέτης νά δώση οϊον δήποτε κυκλοφορούν 
νόμισμα (εκτός τών συμπληρωτικών ψιλών νομισμάτων, τά 
όποϊα είς ποσοστδν μόνον έπιβάλλονται), ϊνα ή έπ’ αύτοϋ γε- 
γραμμένη ύπό τής κυβερνήσεως τιμή ύπολογισθή πρός έξό- 
φλησιν. Όσον άφορα τά ξένα νομίσματα ή κυβερνητική τιμή 
αναφαίνεται άπό ιδιαιτέρων ορισμών μή δυνάμεναι αί κυβερ
νήσεις νά γράφωσιν αύτήν έπί τών άλλοτρίων νομισμάτων, 
δημοσιεύουσι τήν Οέλησίν των έν διατάγμασι.

'Π έκτεθεϊσα άρχή υποστηρίζεται καί άπό τών διαταγμά
των τής 8 Φεβρουάριου 1833 καί 19 Μαρτίου 1835. Ένάμ- 
φοτέροις σημειοΰνται διάφορα νομίσματα, «τά όποϊα (λέγει τδ 

16’* άρθρον τοΰ πρώτου διατάγματος) θέλουν εισθαι δεκτά 
είς τάς άκολούθους τιμάς είς δλα τά έθνιχά ταμεϊα·» ουτω δέ 
ορίζονται αί τιμαί, χωρίς νά δύναται νά έρωτηθή άν πρέπη 
νά ύπάρχη έτερον μέτρον διά τά ιδιωτικά ταμεϊα, ώς πρός 
όποϊα υπάρχει περιπλέον δ προεκτεθείς ποινικός όδηγός. "Ινα 
μή ύπαρξη δέ ή έλαχίστη έπί τοΰ προκειμένου αμφιβολία,καί 
δ νεώτερος νομοθέτης έν άρθρω 4 τοϋ άπδ 10 Απριλίου 1867 
νόμου ρητώς άποφαίνεται, δτι «τά νομίσματα (αϋτοΰ) είναι 
δεκτά ύπό τοϋ δημοσίου ταμείου καί τών ιδιωτών κατά τήν 
έπ’ αύτών τετυπωμένην άξίαν.»

Ή ονοματική λοιπόν τών νομισμάτων άξια, έκείνη τούτέ- 
στι τήν όποιαν ή κυβέρνησις σημειοϊ έπ’ αυτών ή διά διαταγ
μάτων, είναι ή νομική τών πληρωμών βάσις. Δύναται ή συ
ναλλακτική άγορά νά άναβιβάζη καί καταβιβάζη τήν άξίαν 
τών νομισμάτων όλη της ή ένέργεια περιστρέφεται είς τήν 
έκουσιότητα τών συμβαλλομένων. Άμα ό οφειλέτης άποφα- 
σίση νά όχυρωθή όπισθεν τής έπί τών νομισμάτων τετυπω- 
μένης άξίας, δύναται νά πλήρωσή τόν δανειστήν του έστω 
χαί δι’ ύποτετιμημένων έν τή άγορα νομισμάτων· άν ύποθέ- 
σωμεν ότι δλα είναι ύπερτετιμημένα, έρχεται ή σειρά του νά 
ύποφέρη καί αυτός τδ έκ τής ζημίας βάρος. Έν γένει έπί τής 
αναγκαστικής πληρωμής ή θέλησις τοΰ νομοθετου είναι τδ 
κύριον- ώς λέγει δ Troplong, δανείζω τόν Παΰλον 1200 
φρ. είς 240 πεντόφραγκα· έάν άργότερον δ νομοθέτης άναβι- 
βάση είς 6 φράγκα τό πεντόφραγκον, δ Παύλος έξοφλεΐ τδ 
χρέος του, δίδων ούχί 240 άλλά 200 πεντόφραγκα (dll 
Pret 232)· τάνάπαλιν δέ έάν δ νομοθέτης καταβιβάση τήν 
άξίαν τοΰ πεντοφράγχου.

Ή άκρίβεια τοΰ κανόνος τούτου έξελεγχεται έν τή περι- 
πτώσει τών χαρτονομισμάτων. Δύναται ή άξια αύτών νά εί
ναι μηδαμινή, δταν δμως ίσχύη ή άναγκαστική κυκλοφορία 
των, τέρατα καί σημεία ποιεί ή έξοφλητική δύναμις των. Αύ- 
τδ είναι τδ κυριώτατον τοΰ χαρτονομίσματος προσόν καί οί 
ύποστηρίζοντες τήν χαρτονομισματικήν πολιτικήν εδποροί 
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πρέπει νά γνωρίζωσι δτι αγωνίζονται ύπέρ σφυρίου κατά τής 
κεφαλής των. Οί οανείσαντες π. χ. προ τοϋ χαρτονομίσματος 
τά νομισματικά κεφάλαιά των είναι υπόχρεοι μετά τό χαρτονό
μισμα νά λάβωσι τδ αντάξιον αύτοΰ είς χάρτην, καθ’ οίανδή- 
ποτε τιμήν προσδιορίσει τδ δοκοΰν τών κυβερνώντων αύτούς. 
Είναι αληθές οτι πάντοτε υπόσχονται ούτοι μέλλουσαν πλη
ρωμήν· πρόκειται όμως περί μεταθέσεως τών έξοφλουμένων 
ίοιωτικών χρεών είς βάρος τοΰ δημοσίου θησαυροΰ, μέχρις ού 
κρούση ούτος τήν φοβεράν θύραν τής χρεωκοπίας Παρηγοριά 
τής οποίας τήν σημασίαν έπιγινώσκουσιν αί έπαναστατικαί 
τών έθνών περίοδοι.

Ή έςοφλητική τών χαρτονομισμάτων ίδιότης συμπλέκεται 
πρδς τήν τρέχουσαν άξίαν τών μεταλλικών νομισμάτων διά 
τρόπου καθιστώντος ιδιαιτέρως έξεταστέαν τήν δλην έπι τοΰ 
προκειμένου σχέσιν. Νομικώς, ώς εέδομεν, ή πληρωμή τών 
χρεών κανονίζεται έπι τής ονοματικής άξίας τών νομισμά
των, είτε χάρτινων είτε μεταλλικών. Έντεΰθεν είναι πρόδη
λον δτι συμφέρει πάντοτε νά πληρώση τις διά τών μάλλον 
ύποτετιμημένων νομισμάτων έάν δέν εχη τοιαϋτα πρόχειρα 
ούδέν έμποδίζει τήν είς αύτά άναγωγήν τών υπαρχόντων παρ’ 
αύτώ ύπερτετιμημένων. Χρεωστώ π. χ. 1000 δραχμάς καί 
έχω είς χεΐρας 600 είς 30 χρυσά εικοσάδραχμα· έάν ληφθή 
ύπ’ οψιν ή ΰπερτίμησις τοϋ χρυσοΰ έπ'. τοϋ χαρτονομίσματος, 
ούσα καθ’ ύπόθεσιν ώς 10: 6, ιδού δτι αί 600 δραχμαί μου 
είς χρυσόν άντιστοιχοϋσι πρδς τδ είς χαρτονόμισμα πληρωτέαν 
τδ χιλιόδραχμον χρέος μου. Άντί λοιπόν νά αγοράσω χιλιάς 
δραχμάς είς χαρτονόμισμα όπως δώσω αύτάς τώ δανειστή 
μου, δι’ άπλοΰ λ]μοϋ φθάνομεν είς τδ αύτδ αποτέλεσμα έπί 
μόνη τή δόσει τών 600 εις χρυσόν δραχμών.

Τοιαύτη είναι ή νομική έννοια τής δνοματικής τών νομι
σμάτων άξίας. Κατά πόσον διαφέρει ή έσωτερική τών νο
μισμάτων άξια καί μάλιστα ή τρέχουσα, περιττόν νά άποδει- 
χθή. Ό νομοθέτης δύναται νά διατάσση τούς υπαλλήλους 
του και νά έμπνέη τά δικαστήρια του· ή έξουσία του είναι 

πάντοτε κατωτέρα τής ισχύος της φύσεως. ’Ενώπιον τοϋ νο
μοθετικού σκοπέλου τής δνοματικής άξίας τών νομισμάτων 
θά εΰρωσι βαθμηδόν τόν τρόπον αί συναλλαγαί, ίνα σκολου- 
θήσωσι, διά τής ύπερτιμήσεως, τήν έπί τών νομισμάτων, ώς 
έφ’ολων τών έφοδίων τής ζωής, τρέχουσαν άξίαν τής φύσεως. 
Περί τούτου ούδεμία άμφιβολία· άλλ’ δ σκοπός τής.προκει- 
μένης μελέτης ήτο ή διασάφισις νομικο οικονομικού θέματος, 
πρδς τδ πρώτον μέρος τοϋ οποίου διδάσκαλοι τινες τοϋ Οετικοϋ 
δικαίου δέν φαίνονται ήμϊν παντάπασιν άπηλλαγμένοι αμαρ
τίας καί περί τήν διάγνωσιν καί περί τήν λύσιν τοϋ κατ'αύτδ 
ζητήματος.

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.

Ύπετέθη ύπό τινων οτι, κατά τδν τελευταΐον Ρωσσοτουρκι- 
κδν πόλεμον, μικρόν παρέστησε πρόσωπον ή κατά θάλασσαν 
Τουρκική παρασκευή. Αίτια δέ τής γνώμης ταύτης είναι ή 
έλλειψις ναυμαχιών καί σειρά άστοχιών, τάς οποίας απέδει
ξαν οί Τουρκικοί άποκλεισμοί τών Ρωσσικών λ·μένων καί αί 
κατά τδν Δούναβιν κινήσεις τοϋ έν αύτώ Τουρκικού στολί
σκου. Είναι δμως βέβαιον οτι τά πράγματα τής Τουρκίας θά 
ήσαν πολλώ χείρονα άπέναντι τοϋ Ρωσσικοϋ χειμάρρου, έάν 
έλειπεν ό στόλος αύτής. Καί τήν στρατιωτικήν έπικόινωνίαν 
διετήρησεν ούτος μεταξύ τών κατά τήν Εύρώπην καί τήν 
’Ασίαν πολεμικών κέντρων, καί τήν υποταγήν έπέβαλε κατά 
τάς παραλίους Έλληνικάς κοινότητας, τών όποιων ή ναυτική 
σύμπραξις Οά έρριπτεν έπί τής πολεμικής στάθμης δυνάμεις 
αιτινες, άν έλειπε τδ Τουρκικόν ναυτικόν, βεβαίως θά ειχον 
είς χεΐρας τήν τελικήν λύσιν τοΰ άνατολικοΰ ςητήματος.

’Από Ρωσσικών έπισταμένων μελετών τοϋ Molskof 
Sbornik περιγράφει ή Revue Maritime (φυλ. Μαΐ'ου 187 7 
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και Δεκεμβρίου 1878) τδ πολεμικόν ναυτικόν τής Τουρκίας 
ύπό διαφόρους έπιστημονικάς έπόψεις, έκ τών οποίων ή κατα
στατική δύναται νά περιλάβη τάς έπομένας πληροφορίας. Τό 
ναυτικόν τοϋτο περιέχει 86 πλοϊα,έξ ών 33 είναι θωρηκτά. Τό 
πλεϊστον αύτών έναυπηγήθη έν ’Αγγλία· έχει δμως καί ή 
Κωνσταντινούπολις τήν τιμήν, οτι μεταξύ άλλων έναυπήγησε 
καί 6 θωρηκτά, εν τών όποιων άνήκει μάλιστα εις τήν τά- 
ξιν τών πρώτων. Ό άριθμός τών πληρωμάτων διαφέρει κατά 
τόν ιδιαίτερον έκάστου πλοίου τύπον. Ούτως έπί τών Οωρη- 
κτών τέσσαρα μέν πλοία έχουσι άνά 640 άνδρας, εν δέ 250, 
τέσσαρα άνά 219 καί ουτω καθεξής· έπί δέ τών αθωράκι
στων τέσσαρα μέν πλοϊα έχουσιν όμοϋ 2604 άνδρας, τρία 
1634, έπτά 1071, καί ουτω καθεξής. Ή κανονική διανομή 
τοϋ κινοϋντος τά πολεμικά ταϋτα σκάφη πληθυσμού άνάγε- 
ται μάλλον είς τήν έσωτερικήν τοΰ όργανισμοΰ αυτών ύπη
ρεσίαν.

Έν γένει τά αθωράκιστα πλοϊα είναι δλα έκ ξύλου κατε- 
σκευασμένα, τούναντίον δέ τά θωρηκτά δλα έκ σιδήρου. Τό 
πλεϊστον τών τελευταίων φέρει έμβολον καί διασκευήν άξίαν 
τεχνικής μελέτης έκ μέρους έκείνων, οί'τινες ήθελον έπιχειρή- 
σει νά τά προσβάλωσι. Ή βάσις τοΰ πυροβολικού των είναι 
μάλλον τοΰ συστήματος Armstrong· άπαντώνται έν τού- 
τοις καί πολλά πυρόβολα Krupp. Έν γένει έπί 23 θωρη- 
κτών ένώ ή θεωρητική δύναμις των ύπολογίζεται είς 155 πυ
ρόβολα, άριθμοΰνται 185 τοιαϋτα. "Ωστε περίσσεια κατά 
τοϋτο προνοίας· τά πολύβολα καί αί τορπίλλαι άνήκουσιν είς 
τον λοιπόν τών πλοίων οπλισμόν Άλλ’ έπανερχόμεθα είς τήν 
ψυχήν τών κινούντων τά σκάφη άνδρών, διότι δέν δυνάμεθα 
νά λησμονήσωμεν τήν καταγγελίαν τοΰ Τούρκου ναυάρχου 
Χοβάρτ πασσά ένώπιον τής έν Έρμουπόλει Είσαγγελικής άρ- 
χής τώ 1867, διότι δ πλοίαρχος έμπορικοΰ τής Ελλάδος άτ- 
μοκινήτου τώ έφιλοδώρησεν δύο σφαίρας είς τό άνοικτόν πέ
λαγος, καθώς καί τήν θριαμβευτικήν έκ τοϋ Δουνάβεως τφ 
1877 έξοδον πλοιάρχου Έλληνος ένώπιον τών πΰρ χεόντων 

Τουρκικών πλοίων. Ή επομένη άπογραφή τοΰ ’Οθωμανικού 
στόλου δύναται νά έχη άξίαν τινα.

Α'. — θωρηκτά·
Διαιρούνται ταϋτα είς πέντε κλάσεις, έξ ών ή μέν πρώτη 

περιλαμβάνει τά προωρισμένα είς ναυμαχίας έν άνοικτή θα
λάσση, ή δευτέρα τάς κανονιοφόρους τής θαλάσσης, ή τρίτη 
τάς κανονιοφόρους τοΰ ποταμοΰ, ή τετάρτη τούς λεγομένους 
θαλασσίους κριούς, καί ή πέμπτη τούς θαλασσίους καί ποτα
μίους μονίτορας.

Ή πρώτη κλάσις άποτελειται έκ 1 5 πλοίων ύποδιαιρουμέ- 
νη είς τρεις τάξεις, έκ τών όποιων ή 1ί περιλαμβάνει 3 
πλοϊα, Μεσουδιέ, Μεμδουϊέ (έκαστον αύτών περιέχει 12 πυρό
βολα τών 18 τόνων, 3 τών 6 */,  καί 6 τών 20 λιτρών), 
Νουσρετιέ (10 πυρόβολα τών 12 τόνων, 2 τών 6 */a  και θ 
τών 20 λιτρών)· ό θώραξ αυτών έχει κατά μέν τήν πρώραν 
πάχος 20,5 δακτύλων, βάθος ύπό τό ύδωρ 3,25 ποδών καί 
ύψος άνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης 5 ποδών, έν δέ τώ 
μέσω πάχος 25,5 δακτ., βάθος 5,55 ποδών, ύψος 5,16, κατά 
δέ τήν πρύμνην πάχος 18,5 δακτ., βάθος 2,75 ποδών, ύψος 
5. — Ή 2*1  περιλαμβάνει 5 πλοϊα, Άζιζιέ, Όρχανιέ, Μαχ- 
μουδιέ, Όσμανιέ (έκαστον αυτών περιέχει 2 πυρόβολα τών 
12 τόνων καί 14 τών 6 Άσσάρ Τεβερίκ (8 πυρόβολα 
τών 12 τόνων)· δ Θώραξ αυτών έχει κατά μέν τήν πρώραν 
πάχος 14 ’/Μ δακτύλων, βάθος ύπό τδ ύδωρ 4 ποδών καί ύψος 
άνω τής έπιφανείας αύτοϋ 1 5 ποδών, έν δέ τφ μέσω πάχος 
14 ’/a δακτ. (τό Άσσάρ-Τεβερίκ 19 */,),  βάθος 5,25 ποδών 
και ύψος 14, κατά δέ τήν πρύμνην πάχος 13 ’/, δακτ. βά
θος 5 ποδών καί ύψος 16. —Ή 3 ο περιλαμβάνει 7 πλοϊα, 
Μουκαδέμ-Άίρ, Φετί-Βουλένδ, Μοϊνύ-Ζαφέρ, Αύνή-Ίλλάχ 
(έκαστον άνά 4 πυρόβολα τών 12 τόνων),Ίδζλαλιέ, 2 πυρόβ. 
τών 12 τόν. καί 3 τών 6 */,),  Άσσαρί-Χεφκέτ, Νεδζιμι-Χερ- 
κέτ (έκαστον άνά 1 πυροθ. τών 12 τόν. και 4 τών 6 */,)·  ° 
θώραξ τών δύο πρώτων έχει κατά μέν τήν πρώραν πάχος 
12,75 δακτύλων, βάθος ύπό τδ ύδωρ 2,6 ποδών,ύψος άνω τής 
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έπιφανείας τής θαλάσσης 2, έν δέ τφ μέσω πάχος 18 δακτ. 
βάθος 4 ποδ. ύψος 11,84, κατά δέ τήν πρύμνην πάχος 17,75 
δακτ., βάθος 2,6 ποδ. ύψος 3,76· ό θώραξ τών επομένων δύο 
κατά μέν τήν πρώραν πάχος 14,50 δακτ. βάθος 2,5 ποδ. 
ύψος 2,5, έν δέ τώ μέσω πάχος 17,50 δακτ. βάθος 3 ποδ. 
ύψος 9, κατά δέ τήν πρύμνην πάχος 12,50 δακτ. βάθος 2 
ποδ. ύψος 3· ό θώραξ τών τριών τελευταίων κατά μέν τήν 
πρώραν πάχος 15,50 δακτ. βάθος 4 ποδ. ύψος 4,5, έν δέ τώ 
μέσω πάχος 18,65 δακτ. βάθος 5,25 ποδ. ύψος 11,84, κατα 
δέ τήν πρύμνην πάχος 15,50 δακτ. βάθος 2 ποδ. ύψος 4,5.

Ή δεύτερα κλάσις περιέχει έν ήδη πλοΐον τό Ίφζϊ-Ραμάν, 
τοϋ έτέρου Λουφτϊ-Δζελϊλ βυθισθέντος κατά τόν τελευταίου 
Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον έχει 2 πυροβόλα τών 12 τόνων, 2 
τών 90 λιτρών, 1 τών 40· ό θώραξ του κατά μέν τήν πρώραν 
έχει πάχος 14,50 δακτ. βάθος άπό τό ύδωρ 2,5 ποδ. ύψος 
άνω του ύδατος 2,5, έν δέ τώ μέσω πάχος 15,62 δακτ. βά
θος 3 ποδ. ύψος 9, κατά δέ τήν πρύμνην πάχος 12,50 δακτ. 
βάθος 2 ποδ. ύψος 3.

Ή τρίτη κλάσις περιλαμβάνει πέντε κανονιοφόρους τοϋ Δου
νάβεως Φετ-ουλ-Ίσλάμ, Βεκσόρ-Σελϊμ, Σεμένδρια, Σκόδρα, 
Ποδγορίτζα, έκάστη τών οποίων περιέχει 2 πυροβόλα τών 25 
λιτρών, δυναμένη έν άνάγκη νά φέρη καί διπλάσια· ό θώραξ 
αύτών κατά τε τήν πρώραν, τήν πρύμνην καϊ τό μέσον έχει 
πάχος 17,50 δακτ. βάθος ύπό τό ύδωρ'3 ποδ. καϊ ύψος 1,5 
(6 τοΰτο έν τώ μέσω).

Ή τετάρτη κλάσις περιέχει δύο πυργωτά, έκαστον τών 
οποίων περιέχει 4 πυροβόλα τών 25 τόνων- ό θώραξ αύτών 
κατά μέν τήν πρώραν έχει πάχος 16 δακτ. βάθος ύπό τό 
ύδωρ 10 ποδών, ύψος ύπεράνω αύτοΰ 3, έν δέ τώ μέσω πά
χος 21,25 δακτ. βάθος 5 ποδ. ύψος 19,36, κατά δέ τήν πρύ
μνην πάχος 16 δακτ. βάθος 2,8 ποδ. ύψος 3.

Ή πέμπτη κλάσις περιλαμβάνει δέκα μονίτορας, έξ ών δύο 
τής θαλάσσης, Χίζερ καϊ Σειφϊ έχοντες έ'ν πυροβόλον έκαστος 
τών 25 λιτρών, καϊ οϊ λοιποϊ τοΰ Δουνάβεως έχοντες τρεις
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μέν 4 πυρόβολα έκαστος τών 6 7, τόνων, οί δέ λοιποϊ άνά 1 
τοιοϋτον, καϊ δυνάμενοι ολοι νά φέρωσι διπλάσια· ό θώραξ 
τών μέν θαλασσίων έχει τάς διαστάσεις τής τετάρτης πλά
σεως, τών δέ τριών πρώτων ποταμίων κατά μέν τήν πρώραν 
πάχος 11 δακτ. βάθος· ύπό τό ύδωρ 2 ποδ. ύψος 2, έν δέ τώ 
μέσω πάχος 1 1 δακτ. βάθος 2,5 ποδ. ύψος 9,6, κατά δέ τήν 
πρύμνην πάχος 11 δακτ. βάθος 1,1 ποδ. ύψος 2, τών δέ 
πεντε τελευταίων ποταμίων κατά μέν τήν πρώραν πάχος 
9,2.» δακτ. βάθος ύπό το ύδωρ 1,3 ποδ. ύψος 3,8, έν δέ τώ 
μέσω πάχος 9,75 δακτ. βάθος 1,75 ποδ. ύψος 2,4 κατά δέ 
τήν πρύμνην πάχος 8,75 δακτ. βάθος 0,64 ποδ. ύψος 3.

Β . — Μη ΰωρηχτά·
Διαιρούνται ταΰτα είς επτά κλάσεις, έξ ών ή πρώτη περιέ

χει 4 πλοία τής γραμμής Κίσοβα, Φιτιέ, Σαδιέ καϊ Πεκϊ-Ζα- 
φέρ· ή δευτέρα 6 φρεγάτας Ουδαβέν-Δικιάρ, Σιλεμϊχ, Μοχ- 
σβϊρ-Σουρούζ, Έρτογρούλ, Ναρς-ελ-Άζιζ, ’Ανώνυμον· ή τρίτη 
9 κορβέτα Μανσουράχ, Μουσαφϊρ, Έδϊρν, Ίσμϊρ, Αεβιάν, 
Μπροΰσα, Σινώπη, Όταβϊλ, 'Ανώνυμον· ή τετάρτη 10 τα
χυδρομικά Φεφβαέτ, Άναζά, Ίαλιά, Σχαβέρ, Ρέθυμνο, Ίσ- 
μαϊλ, Καρτάλ, Σιαγιά, δύο ’Ανώνυμα· ή πέμπτη 4 κανονιο
φόρους Άηκά, Βάρνα, Σιουνά, Σκεφκέτ-Νουμά· ή έκτη 15 
άκταιωρούς· ή έβδομη 5 ήμιολίας. — Ή πυροβολική τών 
πλοίων τούτων δύναμις πρέπει νά συνδυασθή πρός τήν άτμο- 
κίνητον, άμφότεραι δέ πρός τούς νεωτέρους τοΰ θαλασσίου 
πολέμου ορούς.

Π.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ METASY ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Τό σύνταγμα είναι ή βάσις, έφ’ ής στηρίζονται ή νομοθε
τική, ή έκτελεστική καϊ ή δικαστική έξουσία. Θά ήτο περίερ
γον έάν ίσχυρίζετό τις, οτι δύναται νά ύπάρξη σταθερά ή οι- 
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χία άνευ τών θεμελίων αύτής. Διά τοϋτο έκτδς τοϋ συντάγ
ματος δέν υπάρχει πλέον νομοθέτης, βασιλεύς, ή διχαστής 
άλλ’ έχτρωματική άντίφασις, τύραννος. Όταν ή διχαστική 
έξουσίά απορρέει έκ τοΰ έθνους, είναι πολύ άπηρχαιωμένη ή 
ιδέα έκείνων, οίτινες ύποστηρίζοησιν (έκ τής έποχής καθ' ήν 
ή δικαιοσύνη έξήρχετο έκ τών βασιλέων), οτι ή περί νόμου 
έρευνα τών δικαστηρίων περιορίζεται είς τήν διαβεβαίωσιν τής 
έφημερίδος τών Κυβερνήσεων, ήτις τούς δημοσιεύει. 'Έκαστος 
έχει τδ καθήκον, ϊνα τής μέν έκτελεστικής έξουσίας τάς δια
τάξεις έξελέγχη έπι τών τής νομοθετικής, ταύτης δέ τάς α
ποφάσεις έπι τών ορισμών τοΰ Συντάγματος. Ό δέ δικαστής, 
καλούμενος έπι δεδομένων περιστάσεων, ινα παρεμβάλη τδ 
κΰρος τής δικαιοσύνης, έχει κατά μείζονα λόγον καί είς ύπα
τον πρακτικότητος βαθμόν τδ καθήκον τοϋτο. Όχι δτι υπήρ
ξε ποτέ τυραννία δυναμένη νά παραπονεθή, 8τι έστερήθη συν
εργών, δικασταί είναι ούτοι ή διοικηταί, αρχηγοί ή άκόλουθοι, 
άλλά διότι έάν ή τήρησις τών συνταγμάτων άφιεροΰται είς 
τδν πατριωτισμόν τών λαών, είναι μέν άληθές δτι ή έλευθε- 
ρία κατοικεί έπί τών λογχών τοϋ έθνους, ζει δμως έν τή συν- 
έιδήσει αύτοϋ καί άκμάζει έν τή τιμή τών δημιουργημά
των του.

Έάν άπό τοΰ δημοκρατικωτέρου τών κοινωνιών τύπου τής 
άρχαίας ’Αθηναϊκής πόλεως μέχρι τοΰ έπι τοσοΰτον άπολύτου 
δσον μαρτυρεί τδ έν τή Γαλλία τοΰ ΙΔ'. Λουδοβίκου άξίωμα 
«Γ etat C’ est moi», έπιθεωρήσωμεν τήν σχέσιν τής δι
καιοσύνης πρός τδ πολίτευμα, έν μέν ταΐς Άθήναις ό Αρειος 
Πάγος έξήσκει χρέη έφορου έπι τοΰ καταπληκτικού τής Πνυ- 
κδς νομοθέτου, τδ δέ I’arlement τών Παρισίων ήρνεΐτο τήν 
έπικύρωσιν τών νόμων τών βασιλικών. Ούτε ή δημοκρατία 
ούτε δ άπολυτισμος έκινδύνευον έντεΰθεν. Έν τούτοις ή συν- 
είδησις τώνέθνών περιόρισε τήν διδαστικήν έξουσίαν έφ’ δσον 
μόνον αύτη ζητείται, έπί συγκεκριμένων δηλαδή κα'ι ούχί γε
νικών περιπτώσεων. Άραγε έξέλειπεν έντεΰθεν πάσα συμμε
τοχή τής δικαστικής έξουσίας έν τή πολιτική μηχανή ;

Ή άνάλυσις τής δικαστικής ένεργείας ρίπτει άφθονώτατον 
έπι τοϋ ζητήματος φώς. Άμα ύποβληθή είς αύτήν ύπόθεσίς 
τις, άμέσως ό δικαστής έχει ένώπιον αύτοϋ δλους τούς έν ί- 
σχύΐ νόμους (jus liovit Curia). Έάν άντιφάσκωσί τινες πρός 
άλλήλους, ό δικαστής θά έκλέξη τδν έπικρατέστερον. Τό σύν
ταγμα υπάρχει; Τδ σύνταγμα άπαγορεύει τήν δήμευσιν, τήν 
δουλείαν, τά προνόμια τά οικογενειακά; Ούδείς δύναται νά τά 
συγχωρήση. Τδ σύνταγμα άναγνωρίζει τά δικαιώματα τής 
δημοσιευσεως τών στοχασμών, τοΰ συνεταιρίζεσθαι; Ούδείς 
νόμος ούναται νά τά καταργήση. «Έάν, λέγει ό Benjamin 
«Constant, αί υπό τοΰ συντάγματος δημιουργηθεΐσαι έξου- 
»σίαι πιστευωσιν, οτι άρκεΐ ή συνδρομή των, δπως νομιμοποι- 
«ηση την κατάργησιν τών δικαστικών έγγυήσεων, 
«τάς όποιας τδ σύνταγμα έξασφαλίζει, παν σύνταγμα έσεται 
«μάταιον. Ύπάρχουσι πράξεις, τάς όποιας ούδέν δύναται νά 
«έπικυρώση. Είναι άντικείμενα, έφ'ών δ νομοθέτης δέν έχει 
«Οικαίωμα ίνα νομοθετήση, Ή θέλησες δλοκλήρου λαοϋ δέν 
«δύναται νά καταστήση δίκαιον δ,τι είναι άδικον καί οί άντι- 
«προσωποι τοΰ έθνους δέν έχουσι τδ δικαίωμα νά πράξωσι 
«ο,τι δλόκληρον τό έθνος δέν δικαιούται».

Αί άρχαί αύται είναι τόσον στερεαί, ώστε δλη ή πρακτι
κή λειτουργία τοϋ συντάγματος άναλύεται είς τήν έννοιαν, δτι 
ούδέποτε έν εΐλικρινώς συνταγματική χώρα δύναται νά έφαρ- 
μοσθή διάταξις οίαδήποτε, άντιβαίνουσα είς τδ σύνταγμα, 
χωρίς νά διατρέξη ό έκτελεστής αύτής τδν κίνδυνον τής έπί 
συνεργεία τ υ ρ αν νί α ς ποινής. Έάν ιδιαιτέρως ή νο
μοθετική έξουσία είναι τδ πολύτιμότερον έλατήριον τής πο
λιτικής μηχανής, μή λησμονήσωμεν δτι πάντως είναι δργα- 
νον αύτής. Έξαίρεσιν αποτελεί τδ ’Αγγλικόν κοινοβούλιον, 
τοϋ όποιου ή παντοδυναμία μόνον έπί τών φύσει άδυνάτων 
σταματά. Σύνταγμα, θρησκείαν, θρόνον, τά πάντα δύναται νά 
μεταβάλη.

Άμα ούδεις άλλος έχει το δικαίωμα τής τροποποιήσεως 
τοϋ συντάγματος έκτος αύτοϋ τοϋ έθνους, ή δικαστική έξου- 
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σία αποτελεί έπι έκάστης περιπτώσεως τον σωτηριωοέστερον 
πρόσκοπον. ’Αμέτοχος είς τά καθόλου, αισθάνεται έν τοϊς 
κατά μέρος καί προκαλεϊ άνευ κοινωνικών συγκρούσεων τήν 
μεγάλην, τήν αδιάλειπτου τοϋ έθνους προσοχήν. Διά τούτο, 
καθώς λέγει ό Toqueville, οί ’Αμερικανοί άνεγνώρισαν τοϊς 
έαυτών δικασταϊς τό δικαίωμα ίνα στηρίζωσι τάς αποφάσεις 
των μάλλον έπί τοϋ σ υ ν τ ά γμ α τ ο ς ή έπι τών νόμων, 
έσυγχώρησαν έν άλλαις λέξεσιν αύτοϊς νά μή έφαρμόζωσι νό
μους, οΐτινες ήθελον τοϊς φανή αντισυνταγματικοί. Ούδείς δέ 
ό άμφισβητών (έξουσία, κόμμα, ή ιδιώτης) τό δικαίωμα τού
το έν ’Αμερική.

ΊΙ βεβαίωσις τών λαθών τοϋ νομοθέτου έπί δεδομένων δι
καστικών περιπτώσεων αντιστοιχεί εις πραγματικήν άνάγκην, 
φανερόν δέ δτι ή τοιαύτη ένέργεια τών ’Αμερικανών δι
καστηρίων ώς είναι χρήσιμος είς τήν δημοσίαν τάξιν, εί
ναι έπίσης ώφέλιμος καί είς τήν έλευθερίαν. ’Οχυρωμένη ή 
δικαστική έξουσία έντος τών έαυτής ορίων καί άποφαινομένη 
έπί τής άντισυνταγματικότητος τών νόμων αποτελεί ένα τών 
ισχυρότερων φραγμών, οΐτινες ήγέρθησαν κατά τής τυραννίας 
τών πολιτικών συνελεύσεων. Μολονότι έν Εύρωπη ή προεκ- 
ταθεϊσα αρχή δέν είναι άφιλονείκητος, ή έπιρροή αύτής έν τή 
πρακτική αποτελεί τό μυστήριον τής έρμηνευτικής τέχνης. 
Τοιουτοτρόπως μεταξύ τών άλλων κατά τοϋ Αγγλικού πολι
τεύματος, λέγει ό Russel, κατηγοριών ήγέρθη καί ή κατά τής 
έπιρροής τών νομικών μομφή. ’Απ’ άρχής έν τούτοις ή έπιρ
ροή αύτη υπήρξεν ώφέλιμος είς τόν τόπον. Ό Camden 
διά τής θαυμασίας ύπ’ αύτοΰ έκτιμήσεως τοϋ ζητήματος τών 
γενικών έγγυήσεων καί τών έξυβριστικών έγγράφων έσωσε 
τόν τόπον έκ τών δουλικών δογμάτων, τά όποϊα ήπείλουν 
ίνα κατακλύσωσιν αύτόν. Πλεϊστα παραδείγματα πείθουσιν 
έκαστον, οτι ή περί τούς νόμους σπουδή, παρέχουσα είς τούς 
ανθρώπους κρείτονα γνώσιν τών δικαιωμάτων αύτών, έμπνεει 
συγχρόνως ζωηροτέραν τήν έπιθυμίαν τής ύπερασπίσεως των. 
Φωτίζουσα δέ αύτούς πλειότερον έπί τοϋ ήμετέρου σύνταγμα· 

τος, τούς καθιστά ίκανωτέρους καί νά έκτιμήσωσι καί νά 
άγαπήσωσι τά προτερήματα αύτοΰ (Ίστορ. τής Άγγλ. Πο
λιτείας κεφ. 15).

II ΕΝ ΠΑΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΣΙΚΗΣ ΕΛΑΗΝΙΚΙΙ ΑΠΟΙΚΙΑ.

Κατά τάς άρχάς τοΰ τελευταίου τετάρτου τής ιζ' εκατον
ταετηρίδας, 7 30 Αάκωνες φεύγοντες τόν Τουρκικόν ζυγόν, έπε- 
βιβάσθησαν έπί Γαλλικού πλοίου έν Οίτύλω, καί καταφυγόν- 
τες εις τήν δημοκρατίαν τής Γενούης, έζήτησαν παρ’ αύτής 
τόπον νά έποικήσωσι· προηγούμενοι συνενοήσεις ειχον κατά 
πολύ διευκολύνει τό έργον, ούτω δέ τή 11 ’Ιανουάριου 1676 
έτέθησαν αί έν τφ έπομένω δημοκρατικόν διατάγματι βά
σεις τοϋ 'Ελληνικού έν Παομίοι τής Κορσικής συνοικισμού:

1°*  Ή δημοκρατία τής Γενούης έννοεϊ οτι ή'Ελληνική α
ποικία ήτις πρόκειται νά έγκατασταθή έν τή Κορσική, θέ
λει ύπόκεισθαι είς τόν άνώτατον ποντίφικα (Πάπαν) είς δ,τι 
άφορα τήν θρησκείαν, καί οτι θέλει έξασκεϊ τό ελληνικόν δόγ
μα όποιον είναι έν χρήσει έντός τοΰ Παπικού κράτους καί έν 
τοϊς Βασιλείοις τής Νεαπόλεως και τής Σικελίας.

2ον Μετά τόν θάνατον τού νΰν έπισκόπου, τών μοναχών 
καί τών ιερέων οΐτινες ήλθον μετά τής αποικίας, οί άντικα- 
ταστήσοντες αύτούς Θά διορίζωνται ύπό τοΰ Πάπα ή ύπό τών 
αντιπροσώπων αύτοΰ.

3°*  Κατά τούς ιερούς κανόνας καί τάς συνόδους, δ ελλη
νικός κλήρος ύπόκειται είς τόν Λατίνον έπίσκοπον τής έν ή 
υπάγεται ή αποικία τοπικής δικαιοδοσίας.

407 Άμα οί άποικοι φθάσωσιν είς Παομίαν όφείλουσι νά 
κτίσωσιν έκκλησίας, καί οικίας πρός κατοίκησίν των, νά άκο- 

BIOS 6-ΦΪΔ. 7J—ΦΕΒΡΟΙΆΡΙΟΣ 1879. 36 
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λουθώσι δέ τάς διαταγάς τοϋ Άναιβασιλέως, τον όποιον ή 
δημοκρατία θέλει διορίζει έκεΐ.

5ον "Οταν ή δημοκρατία λάβη ανάγκην, οϊ άποικοι οφεί· 
λουσι νά τήν ύπηρετώσι κατά ξηράν και θάλασσαν ώς πιστοί 
υπήκοοι.

6°'' Οί άποικοι θέλουσιν δμόσει πίστιν και υποταγήν είς τούς 
νόμους τής δημοκρατίας, και θέλουσιν ύποχρεωθή νά πληρώ- 
νωσιν άκριβώς τούς ίσχύοντας νϋν καί κατόπιν ψηφισθησο- 
μένους φόρους.

7’ν Ή δημοκρατία παραχωρεί τοϊς Έλλησι, έν τίτλφ έμ- 
φυτεύσεως, τρεϊς χώρας, ήτοι τήν Παομίαν, τήν Ρεβίδαν και 
τήν Σαλόναν, τάς όποιας παραχωρεί αύτοΐς καί τοΐς άπογό- 
νοις αύτών, έπι τφ ορφ δμως ώστε αί μερίδες τών γαιών αί 
παραχωρηθησόμεναι είς έκαστον άποικον Οά μεταβαίνωσι άπό 
ί'σης διανομής είς τά τέκνα αύτοϋ, άνευ διακρίσεως άρρένων 
ή θηλέων. Έν περιστάσει έλλείψεως κατιόντων, ή δημοκρα
τία αναλαμβάνει αύτοδικαίως τήν κατοχήν τής χηρευούσης 
μερίδος.

8®*  Ή κυβέρνησις τής Γενούης ύποχρεοϋται νά προμηθεύση 
τό πρός οικοδομήν έκκλησιών καί οικιών άναγκαΐον ύλικόν, 
καθώς καί τόν πρός σποράν σίτον καί τήν κριθήν, έπί τω δρω 
τής πληρωμής τής άξίας αύτών έντός εξ έτών.

9ον Έκαστος άποικος είναι έλεύθερος νά έχη κλιβάνους 
καί άνεμομύλους ή ΰδρομύλους.

1Ο°ν Ή άποικία δύναται νά έχη πρός χρήσιν αύτής καί 
κατ’ αρέσκειάν της ποίμνια μικρών ή μεγάλων ζώων.

11 ον Ή δημοκρατία έπιτρέπει είς τούς άποίκους νά έχω- 
σιν έν ταΐς οίκίαις αύτών δπλα παντός είδους. Όσον άφορα 
τά άπηγορευμένα δπλα, οφείλουσιν ούτοι νά είδοποιώσι τόν 
δικαστήν περί αύτών κατά τάς περιστάσεις.

12°*  Ελεύθερον είναι τό έμπόριον κατά πάν είδος πραγ
ματείας, έπί πληρωμή έν τούτοις είς τήν δημοκρατίαν τών 
νενομισμένων δικαιωμάτων.

13°*  Έπιπρέπεται είς τούς άποίκους ό καταδρομικό; κατά 

τών Τούρκων πόλεμος υπό τήν σημαίαν τής δημοκρατίας, 
ύποχρεουμένους νά πληρώνωσι τά προξενικά δικαιώματα καί 
νά συμορφώνται πρός τάς σχετικάς έπί τοΰ θέματος διατάξεις.

14°ν Ή δημοκρατία ύποχρεοϋται νά μεταβιβάση άνεξόδως 
τήν αποικίαν είς τήν Κορσικήν· θέλει δμως πληρωθή διά τά 
έξοδα τά όποια μέχρι τοΰδε κατέβαλε διά τήν μεταφοράν ταύ
την, συμποσούμενα είς 1000 περίπου νομίσματα.

Μεταβιβασθεϊσα ή Ελληνική αποικία είς τήν Κορσικήν, 
υπέστη τά πάνδεινα έκ μέρους τών έγχωρίων, φιλονεικούντων 
τάς γαίας αιτινες τή εϊχον παραχωρηθή ύπό τής δημοκρα
τίας. Δέν έμπόδισαν δμως αί έντεΰθεν δυσχέρειαι τήν έντός 30 
έτών πλήρη,κατά τό μάλλον ή ήττον,εύδοκίμησιν της. Κατά 
τό 1713 οί περιηγηταί έξεπλάγησαν διά τήν γεωργικήν καί 
βιομηχανικήν τών κατοίκων της άνάπτυξίν. Καί μεθ’ δλας 
τάς πρός τούς ιθαγενείς περιπλοκάς, αίτινες κατά τό 1830 
έτος παρ’ δλίγον νά έπενέγκωσι τόν δλεθρον είς τήν ελληνι
κήν τής Κορσικής αποικίαν, έδειξεν αΰτηζώντο άρχαιον τών 
'Ελληνικών άποικισμών πνεϋμα.

Α. Γ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Καί ώς έκ τής σημαντικότητος τών έργασιών αύτοϋ καί 
ώς έκ τοΰ διοργανισμοϋ του, τό πιστωτικόν κατάστημα τής 
Εθνικής Τραπέζης δύναται έν πολλοϊς νά θεωρηθή ώς θερμό
μετρου τής δλης οικονομικής του τόπου καταστάσεως. Ένώ δέ 
πάντοτε έλπίζομεν τήν περαιτέρω έτι προαγωγήν του, χρη- 
σιμωτάτη είναι ή διαδοχική έρευνα τοϋ έκάστοτε παρόντος 
αύτοϋ.

Ό ισολογισμός τής Εθνικής Τραπέζης κλείει κατά τήν 30 
Δεκεμβρίου 1877 διά δραχμών 130,411,169. Τφ 1876 ά- 
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νέβαινε είς 98 έκατομ. καί τώ 1877 είς 110 έκατομ. Αϋ- 
ξησις κατά τδ έτος 1878 άνω τών 20 έκατομ. δρ.

Το σημαντικώτερον μέρος τής όλης ταύτης έν τή ’Εθνική 
Τραπέζη κινήσεως άποτελοϋσι τά δάνεια πρδς τήν Κυβέρνη- 
σιν. Ουτω άπο 36 έκατομ. τώ 1877 άνέβησαν ταϋτα είς 
57,999,652 τή 31 Δεκεμβρίου 1878. ’Ιδού πώς αναλύονται 
ταϋτα καθ’ έκαστον είδικώς δάνειον : α') έξ έντοκων γραμμα
τίων τής Κυβερνήσεως ήσφαλισμένων έκ τής προσόδου τής 
Σμύριδος 5,557,178 δρ. β') έκ τού χορηγηθέντος πρδς τήν 
Κυβέρνησιν δανείου έπί παραχωρήσει ομολογιών έΟνικών 
φθαρτών κτημάτων 2,002,421 δρ. γ') έκ καθυστερουμένων 
τόκων έξ εντόκων γραμματίων τής Κυβερνήσεως 593,598 δρ. 
δ') έκ τοϋ δανείου τών 6 έκατομ. δρ. 297,051 δρ. ε') έκ τοϋ 
δανείου τών 21 έκατομ. φρ. 12,533,633 δρ. ς’) έκ τοϋ δα
νείου τών 10 έκατομ. φρ. 978,250 δρ. ζ') έκ τοΰ δανείου τών 
4 έκατομ. φρ. 133,37 5 δρ. η') έκ τοϋ έπι αναγκαστική κυ
κλοφορία τών τραπεζικών γραμματίων δανείου 30,012,642 
δρ. είς τραπεζικά γραμμάτια και 5,891,198 είς μεταλλι
κόν,—τδ ολον 57,999,652 δρ.

Μετά τήν παρά τή Κυβερνήσει τοποθέτησιν ταύτην τοϋ 
ήμίσεως σχεδόν ενεργητικού τής ’Εθνικής Τραπέζης, ή λοιπή 
περιουσία αύτής ήτο διατεθειμένη κατά τδ τέλος τοΰ 1878 
ώς έξής. ’Ενυπόθηκα δάνεια 36,713,255 δρ. (31, 
630,882 τώ 1877), έξών 24,852,215 είς δάνεια πενταε
τή (15,113,068 έν τοϊς ύποκαταστήμασι και 9,739,147 
έν τφ κεντρικώ), 10,7 66,966 δρ. είς άνοικτούς λ]σμούς 
(5,571,683 έν τοϊς ύποκαταστήμασι και 5,195,282 έν τώ 
κεντρικφ), 684,803 δρ. είς δάνεια χρεωλυτικά, προσθετέον δέ 
και 410,271 δρ. είς τοιαϋτα έπι ένεχύρφ χρυσοϋ, άργύρου καί 
τίτλων. Ιίροεξοφλήσεις συναλλαγματικών καί γραμμα
τίων 19,895,186 δρ. (15,703,639 τώ 1877), έξ ών 11,109, 
615 έν τοϊς ύποκαταστήμασι καί 8,785,570 έν τφ κεντρι
κώ. Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας έπί προσωπική 
έγγυήσει 6,981,546 δρ, (5,662,368 τφ 1877). Άνοι- 

ζ τ ο ί λ|σμ ο I έπί ένεχύρφ μετοχών καί ομολογιών Τραπέ
ζης 1,874,428 δρ. (770,407 έν τοϊς ύποκαταστήμασι, 1, 
104,020 έν τφ κεντρικφ). Μεταλικδν 8,223,572 δρ. 
(6,462,376 έν τώ κεντρικφ καταστήματι, 393,621 έν τοϊς 
ύποκαταστήμασι καί 1,367,574 είς έξωτερικούς λ]σμούς δια
θέσιμον έν οψει)· τω 1877 τδ μεταλλικόν τής Έθνικής Τρα
πέζης ανέβαινε είς 14,863,478 op. (10,818,622 έν τή ημε
δαπή καί 4,044,674 έν τή άλλοδαπή). ’Ακίνητα κτή
ματα αξίας 1,506,887 δρ. (1,107,893 διά τά καταστή
ματα τής Τραπέζης έν Άθήναις, Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρφ, 
Κορίνθφ, Καλάμας, Χαλκίδι, καί 398,994 διά κτήματα έξ 
αναγκαστικών έκποιήσεων κατακυρωθέντα είς τήν τράπεζαν). 
Μ ε τ ο χ α ί έπί διαφόρων έγχωρίων εταιριών 306,200 δρ. 
καί 34,117 παρά τή Έλλ. Άτμοπλοϊ'α. Καθυστερή
σεις ύφειλομένων είς τήν Τράπεζαν 2,188,843 δρ. ήτοι έκ 
συναλλαγμάτων 1,036,114 (959,220 διά τά υποκαταστή
ματα καί 76,894 διά τδ κεντρικόν), έκ χρεωλυτικών δανείων 
18,104, έκ διαφόρων συναλλαγμάτων και γραμματίων 159, 
337, έκ διαφόρων λ[σμών τοϋ έσωτερικοϋ 429,996, έξ άπαι- 
τήσεων έπισφαλών 26,249, έξ έκκρεμών δοσοληψιών τών 
ύποκαταστημάτων 519,043. Έντύπωσιν προξενεί ήμΐν τδ 
κονδύλιον τών δικαστικών προκαταβολώ ν,—98,683 
δραχμαί! Έξοδα έγκαταστάσεως είς ύλικδν τραπεζικών γραμ*  
ματίων, σιδηρά κιβώτια, έ'πιπλα κλπ. 134,971 δρ.

Τδ δέ παθητικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης έχει ώς εξής: Με
τοχικόν κεφάλαιον 18,000,000 δρ.Άποθεματικδν 12,630,000 
δρ. (3,600,000 τακτικόν καί 9,030,000 έκτακτον). Τραπε
ζικά γραμμάτια είς κυκλοφορίαν 60,506,220 δρ. (τώ 1877 
ανέβαιναν είς 43,663,815). Καταθέσεις άτοκοι 3,464,8-17 
δρ. (2,741,773 τω 1877),έξών 1,652,104 έν τοϊς ύποκα- 
ταστήμασι καί 1,8 1 2,7 12 έν τώ κεντρικώ. Καταθέσεις έν
τοκοι 29,084,681 δρ. (δι’ ομολογιών 25,389,331, δι’ άνοι- 
κτοϋ λ]σμοϋ άποδοτέαι μετά 1—6 μήνας 1,929,660 καί 
δι’ όμοιου έν τοϊς ύποκαταστήμασι 1,765,690). Καταθέσεις 
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ταμιευτηρίου 551,126 δρ. (108,575 έν τοϊς ύποκαταστή- 
μασι, 442,550 έν τω κεντρίζω). Έπιταγαί πληρωτέα·. 630, 
582 δρ. (224,475 έν τοϊς ύποκαταστήμασι, 406,127 έν τώ 
κεντρίζω). Μερίσματα παρελθουσών εξαμηνιών 306,594 δρ. 
Μερίσματα τής βας εξαμηνίας 1878, προς δρ. 117,54 έπι 
έκάστης μετοχής, 2,115,720 δρ. Προεξοφλήματα άνήκοντα 
είς το επόμενον έτος 187,883 δρ. Παρακαταθήκαι άποδοτέαι 
είς μεταλλικόν 85,511 δρ. Λ]σμός υπουργείου Οικονομικών 
2,836,511 δρ.

Αί κατά τήν βαν εξαμηνίαν τοϋ 1878 εισπράξεις τής ’Ε
θνικής Τραπέζης άναβαίνουσιν είς 3,486,402 δρ. (2,097,000 
τφ 1877) καί διαιρούνται ώς εξής- άπό προεξοφλήματα 1, 
125,487 δρ. (833,717 έκ τών υποκαταστημάτων καί 291, 
769 έκτου κεντρικού)· άπό τόκους χορηγήσεων δι’ανοικτών 
λ]σμών 758,028 δρ. (251,137 ΰποκαταστ. καί 506,890 
κεντρ.), άπό τόκους απλών δανείων 911,084 δρ. (546,304 
ΰποκατ. καί 364,780 κεντρ.), άπό τόκους δανείων χρεωλυτι- 
κών καί ομολογιών τοϋ Δημοσίου 550,227, άπό τόκους δα
νείων έπί ένεχύρφ 17,584 δρ. (452 μόνον έκ τών ϋποκατας.), 
έξ απαιτήσεων έπισφαλών 17,146 δρ., έξ ώφελειών έκποιή- 
σεως κτημάτων 28,201 δρ., έκ διαφόρων έκτάκτων κερδών 
76,061 δρ. (63,108 ΰποκαταστ. καί 12,952 κεντρ.), πε
ρίσσευμα έκ τών κατά τήν παρελθοΰσαν εξαμηνίαν κερδών 
καί ζημιών 2,581, δρ.

Τό κατά τήν βαν εξαμηνίαν τοΰ 1878 είσπραχθέν τοΰτο 
ποσόν τών 3 ‘/, σχεδόν έκατομ. (3,486,402) διενεμήθη είς 
πέντε μέρη, έξ ών διά μέν τούς δανειστάς τής τραπέζης (τό
κοι καταθέσεων καί ταμιευτηρίου) 765,352 δρ., διά δέ τούς 
διαχειριστάς αύτής 309,874 δρ.,είς άπόσβεσιν δέ τών κατα
στημάτων καί λοιποΰ ΰλικού της 68,483 δρ., είς απαιτήσεις 
δέ έπισφαλεϊς 8 1,182 δρ. (35,463 έν τοϊς ύποκαταστήμασι 
καϊ 45,718 έν τώ κεντρικφ, περιέργου δντος τοϋ τοιού- 
του έν τφ τελευταίφ προβιβασμού, ένώ έπί τής έν δλφ ένερ- 
γείας τά υποκαταστήματα κινοϋσι πλείονα σχετικώς ποσά 

τόσον κατά τήν προεξόφλησιν οσον καί κατά τά ένυπάθηκα 
δάνεια, άνω τών 9 έκατομ. δρ.), διά τούς μετόχους της δέ 
2,250,000 δρ., άναλογούσας κατά μετοχήν είς μέρισμα 
120 ‘/j ορ. έξ ων άφαιρετέον δρ. 2,41 διά φόρον έπϊ τής με- 
'ίοχής (2 τοϊς °/0) και 56 λεπ. διά χαρτόσημου έπί τοΰ με
ρίσματος· ώστε τό καθαρόν έξαμηνιαϊον εισόδημα έκάστης 
μετοχής άναβαίνει είς δρ. 117,54, άνώτερον δν κατά 4 σχε
δόν δρ. τοΰ άντιστοίχου έν έτει 1877, ύπολογιζομένου είς δρ. 
113,62.

Τοιαΰτα είναι τά πορίσματα καί αί έργασίαι τής ’Εθνικής 
Τραπέζης κατά τό τέλος τοΰ 1878 έτους, τό όποιον διακρί- 
νεται διά τάς διεθνείς άνωμαλίας του ιδίως κατά τήν ήμετέ- 
ραν Ανατολήν. Έπϊ τοϋ δλου ή εύρωστία τοϋ καταστήμα
τος έδοκιμάσθη καί ή δικαιοσύνη τής άγορας δέν έλλειψε. 
Τοιουτοτρόπως άπό 3,000 δρ. είς άς έπωλοΰντο αί μετοχαϊ 
τής ’Εθνικής Τραπέζης έν Άθήναις τή 23 Δεκεμβρίου 1877, 
άνέβησαν είς 3,390 τή 29 Δεκεμβρίου 1878. Ιίροβιβασμός 
άξιος ιδιαιτέρας σημειώσεως καί εύρυτέρας έννοιας.

ΚΤΗΝΑΣΦΑΔΕΙΑ.

"Οπως άσφαλίζεται ή ζωή τών άνθρώπων, διά τί νά μή 
άσφαλίζεται καί ή ζωή τών κτηνών. Κατ’ άμφοτέρας πρό
κειται μόνον περί σωτηρίας τής οικονομικής αύτών άξίας, 
ώστε οί συνδυασμοί δύνανται νά μή λείψωσι καί ή ώφέλεια 
έπί τέλους άμφοτέρωθεν έφικτή. Ή διαφορά είναι ότι ή άσφά- 
λεια τών άνθρώπων βοηθεΐ τούς κληρονόμους των, καί ή τών 
κτηνών τούς κυρίους αύτών· περίστασις έπί πλέον ί'να κατ’έ- 
ξοχήν αί ποιμενικαί κοινότητες προνοήσωσι περί τής εισαγω
γής καί έμπεδώσεως τοΰ οικονομικού τής κτηνασφαλείας θε
σμού έν μέσφ αυτών.
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Ή ιδέα τοϋ συνεταιρισμού έρχεται κατά φυσικόν λόγον ύπό 
σκέψιν. Όσφ μείζων είναι ή καταστροφή τών κτηνών δια 
τόν κύριον αύτών, τόσον Ελάσσωυ αποβαίνει όταν ή ζημία 
οιανεμηθή μεταξύ όλων τών κιυδυνευόντων. Τοιουτοτρόπως 
οί εύτυχεϊς συντρέχουσι τούς δυστυχείς, καί τό βάρος τής οι
κονομικής καταστροφής άπό τών περιστάσεων τής άνωτέρας 
βίας μετριάζεται πρός όλους, καθ’ όσον ή σειρά τών δοκιμα
σιών Επισκέπτεται ολας τάς ίδιωτικάς οικονομίας.

Πρόκειται περί άσφαλιστικής αλληλοβοήθειας, κατά τήν 
όποιαν οί συνέταιροι πρέπει νά προνοήσωσι περί έαυτών. Έν 
πρώτοις παρίσταται ή ανάγκη Ενιαυσίου τινός εισφοράς, είς 
τήν όποιαν προστίθενται και ποσοστά τινα διά τήν διοίκησιν 
τής Εταιρίας και διά τήν πρώτην ζύμην άποθεματικοΰ κεφα
λαίου. Εις κανονικήν τοϋ συνεταιρισμοΰ λειτουργίαν δύο μέ
θοδοι ύπάρχουσιν ή χωρίζεται ή περιφέρεια αυτών είς πολλά 
μικρά κέντρα ή διακρίνονται τά κτήνη αύτοϋ εις κατηγορίας, 
δι’ έκάστην τών όποιων προσδιορίζεται ταμεΐον ειδικόν. Διά 
τής διαιρέσεως ταύτης είτε κατ’ έκτασιν είτε κατά κτήνη Επι
διώκεται ή ισορροπία μεταξύ τών διαφόρων τοπικών διαμε
ρισμάτων ή κατηγοριών, ώστε ή έννοια τής αλληλοβοήθειας 
Εκτείνεται άπό τών ανθρώπων εις τούς τόπους και τά διάφορα 
τών κτηνών είδη, ινα Ενισχυθή άπό τούς εύτυχεστέρους όρους 
καί έλθη είς Επικουρίαν τών άτυχεστέρων.

Μεταξύ τών δύο τούτων μεθόδων ή δευτέρα ΕδοκιμάσΟη 
τελειότερου. Διαιρούνται τά κτήνη είς τρεις τάξεις, έκάστη 
τών όποιων υποδιαιρείται είς πλείονα τμήματα. ΊΙ πρώτη 
τάξις περιλαμβάνει τούς ίππους, τούς ήμιόνους καί τούς όνους, 
ή δευτέρα τούς βόας, τούς βουβάλους,ή τρίτη τά πρόβατα,τάς 
αίγας και τούς χοίρους. Αί τάξεις αύται υποδιαιρούνται άνα
λόγως τής ήλικίας και τοϋ προορισμού τών κτηνών· τοιουτο
τρόπως ή πρώτη τάξις διαιρείται είς πέντε τοιαϋτα τμήμα
τα, ή δευτέρα είς τέσσαρα καί ή τρίτη είς τρία. "Εκαστον 
τών τμημάτων τούτων έχει ιδιαίτερον τιμολόγιου άσφαλί- 
στρων, τό όποιον διαιρείται είς τρεις βαθμούς κινδύνων, κανο- 

νιζομένους Εκ τής ποσότητος τών κτηνών, τά όποια άπώλε- 
σεν ό άσφαλιζόμενος έντός δέκα μέχρι δώδεκα Ετών.

Ό τήί χτηνασφαλείας λειτουργεί ώς έξής.
Ένώ έκάστη τάξις κτηνών έχει, ώς είπομεν, ταμεΐον ιδιαίτε
ρον Εκ τοϋ όποιου άποζημιοΰνται αί καταστροφαι αύτών, άφ’ 
έτέρου τά μετά τήν πληρωμήν τών άσφαλιζομένων περισσεύ
ματα καί τών τριών τάξεων καταρτίζουσιν άποθεματικόν κε- 
φάλαιον είς κοινήυ τούτων χρήσιν.'Γποθέτομεν ότι αί άπό τών 
άσφαλίστρων έκάς·ης τάξεως εισπράξεις άρκοΰσιν είς τήν υπη
ρεσίαν τών κτηνασφαλειών αύτής· Εάν όμως αί καταστροφαι 
μιας τάξεως ύπερβαίνωσι τάς εισπράξεις αύτής, έρχονται είς 
Επικουρίαν της τά περισσεύματα τών έτέρων τάξεων Εάν καί 
ταΰτα δέν άρκώσι, τότε συντρέχει μέχρι τοϋ τετάρτου αύτοϋ 
τό άποθεματικόν κεφάλαιον, τό όποιον Εν γενική και τών 
τριών τάξεων ζημία διανέμεται μεταξύ αύτών άναλόγως τοΰ 
άριθμοΰ τών άσφαλίστρων καί τών άσφαλισθεισών είς κτήνη 
άξιών.

Όσον άφορα τήν είδικωτέραν διάκρισιν τών διαφόρων είς 
κτήνη κατηγοριών και τών κατ’ αύτάς άσφαλίστρων, έχομεν 
ύπ’ όψιν τόν σχετικόν πίνακα τής Εν Γαλλία κτηνασφαλιστι- 
κής έταιρίας ύπό τό όνομα Ciaran tie Federate, ήτις δύνα
ται νά χρησιμεύση ώς υπόδειγμα. Ιδού πώς Εν αύτή κατα
τάσσονται τά κτήνη κατά τάξεις καί τμήματα :

Α' τ άξις. — α’ τμήμα) "Ιπποι τής κυρίως πολυτελείας, 
τών άξιωματικών τοϋ στρατοΰ καί τής χωροφυλακής,πληρώ 
νουσιν κατ’ έτος άσφάλιστρα διά μέν τόν Ιον βαθμόν τών κιν 
δύνων φρ. 1, διά δέ τόν 2ον φρ. 1,50, διά δέ τόν 3ον φρ. 2. 
— β'τμ.) Ίπποι καί φορβάδις ύπό γεωργικήν χρήσιν, φορ- 
βάδες πωλοτόκοι, πώλοι καί νεαραί φορβάδες, ήμίονοι καί 
όνοι, ίπποι ιδιωτικοί Ιππασίας καί άμάξης, ίπποι καί φορβά 
δες είς χρήαι*  ιατρών, κτηνιατρικοί καί είς χρήσιν τής δη
μοσίας φορολογίας, διά μέν τόν Ιον βαθμόν τών κινδύνων φρ. 
1,50, διά δέ τόν 2ον φρ 2, διά δέ τόν 3ον φρ 2,50. - γ' τμ.) 
ίπποι τών μετακομιζόντων άκαθαρσίας, τών άσβεστοποιών. 
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τών λιθοτόμων, τών μυλωθρών, τών άλευροπωλών, χαί έν 
γένει ίπποι τών δίτροχων φορτηγών άμαξίων, ίπποι χρησι- 
μεύοντες εις τάς διώρυγας, ίπποι τών πρός ιδιαιτέραν χρήσιν 
μισθουμένων αμαξών, ίπποι τής Οήρας καί τοϋ ιπποδρομίου, 
ίπποι δχευταί, διά μέν τόν 1 ον βαθμόν τών κινδύνων φρ. 4, 
διά δέ τόν 2ον φρ. 5, διά δέ τόν 3ον φρ. 6. — δ', τμ.) "Ιπ
ποι ταχυδρομικοί καί ταχυπόρων αμαξών, ίπποι είς χρήσιν 
τών σιδηροδρόμων ίπποι τών έν τοϊς ποταμοϊς καί τοϊς ρεύ- 
μασι έλξεων, ίπποι τών λεωφορείων, διά μέν τόν Ιον βαθμόν 
τών κινδύνων φρ. 5, διά δέ τόν 2ον φρ. 6, διά δέ τόν 3ον φρ. 
~· — ε' ιμ·) ίπποι πρός μίσθωσιν, ίπποι αμαξών τής αγο
ράς, ίπποι σκευαγωγικοί, διά μέν τόν Ιον βαθμόν τών κινδύ
νων φρ. G, διά δέ τόν 2ον φρ. 7, διά δέ τόν 3ον φρ. 8.

Β'. τ άξ ι ς. — α’ τμήμα) Βόες και άγελάδεο, ύπό γεωρ
γικήν χρήσιν,βόες μικρας ηλικίας ύπό έπιμέλειαν,διά μέν τόν 
Ιον βαθμόν τών κινδύνων φρ. 1, διά δέ τόν 2ον φρ. 1,50, διά 
δέ τόν 3ον φρ. 2.— β' τμ.) Ταΰροι, καί πρός πάχυνσιν ού/ι 
άπό τών ριπτομένων έν τοϊς έργοστασίοις προωρισμένοι βόες 
καί αγελάδες, γαλακτοφόροι αγελάδες, διά μέν τόν Ιον βαθ
μόν τών κινδύνων φρ. 1,50, διά δέ τόν 2ον φρ. 2, διά δέ τόν 
3ον φρ. 2,50. — γ’ τμ.) Βόες καί αγελάδες παχυνόμεναι άπό 
τών ριπτομένων έν τοϊς έργοστασίοις (άποστακτήρια, ζαχαρο- 
ποιεϊα, ζυθοποιεία), διά μέν τόν 1 ον βαθμόν τών κινδύνων φρ. 
2, διά δέ τόν 2ον φρ. 2,50, διά δέ τόν 3ον φρ. 3.— δ' τμ.) 
Αγελάδες τών βουτροφείων, διά μέν τόν Ιον βαθμόν τών κιν
δύνων φρ. 3, διά δέ τόν 2ον φρ. 3,50, διά δέ τόν 3ον φρ. 5.

Γ τ ά ξ ι ς. — α τμήμα) Τράγοι, αίγες καί έρίφια διά μέν 
τόν Ιον βαθμόν τών κινδύνων φρ. 6, διά δέ τόν 2ον φρ. 7, 
διά δέ τόν 3ον φρ. 8. — β' τμ.) κριοί, πρόβατα, άμνοί καί 
άμνάοες, διά μέν τόν Ιον βαθμόν τών κινδύνων φρ. 4, διά δέ 
τόν 2ον φρ. 5, διά δέ τόν 3ον φρ. 6.

Είς πλήρη κατανόησιν τών άνωτέρω τιμολογίων άρκεϊ ή 
σημείωσες, οτι έκτός τών ένιαυσίων καταβολών τών όριζομέ- 
νων ασφαλίστρων οί άσφαλιζόμενοι καταβάλλουσι καί λεπτά 

80 κατά κεφαλήν κτήνους (50 λεπτά δι’ έξοδα διοικήσεως 
τής εταιρίας καί 30 λεπτ. δι’ άποθεματικόν κεφάλαιον), είς 
τά όποϊα προσθετέος καί ό μικρός τοϋ χαρτοσήμου φόρος. Έάν 
δέ έξαιρέσωμεν τά κτήνη τοΰ τελευταίου τμήματος τής Γ' 
τάξεως, διά τήν ασφάλειαν τών οποίων πληρώνεται τό όριζό 
μενον ποσόν κατά κεφαλήν, έπί τών λοιπών κτηνών συνα
θροίζεται ή αγοραία αξία όλων τών ύπό έκάστου άσφαλιζο- 
μένων κτηνών καί έπί ίκάστης έκατοστύος φράγκων ένεργεϊ- 
ται ή πληρωμή τοϋ ασφαλίστρου καί τών έκτεθέντων συμ
πληρωτικών λεπτών. Όσον άφορα τούς τρεϊς τών κινδύνων 
βαθμούς, ώς είδομεν, λαμβάνεται ύπ’ όψιν ή ποσότης τών κα
τά τήν τελευταίαν δεκαετίαν ή δωδεκαετίαν καταστροφών 
τοΰ άσφαλιζομένου ποιμνίου ή σταύλου, έν έλλείψει δέ ιδιαι
τέρων τής καταστατικής έρευνών περιορίζεται ή διαβάθμισες 
είς τό ποσόν τών έπελθόντων δυστυχημάτων κατά τό δοκοΰν 
τής κτηνασφαλιστικής έταιρίας, είτε έντός τοΰ προμνησθέν- 
τος χρονικού διαστήματος, είτε καί έντός μικροτέρου· ώστε 
τόσοι λ. χ. θάνατοι κτηνών έν τώ δείνα ποιμνίω Οέτουσιν 
αύτό είς τήν πρώτην βαθμίδα τών κινδύνων, τόσοι είς τήν 
δευτέραν καί τόσοι είς τήν τρίτην.’Έκαστος έννοεϊ ότι τό παν 
έπί τοΰ προκειμένου έξαρταται έκ τής ειδικής πείρας.

Ή κτηνασφαλιστική έταιρία,τής όποιας τό τιμολόγιον έχο- 
μεν ύπ’ όψιν, δέν ασφαλίζει κτήνη μικρότερος ήλικίας τών 3 
μηνών, έπίσης δέ μετά τήν συμπλήρωσιν τών 12 έτών διά 
τάς δύο πρώτας τάξεις καί μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ (ίου 
έτους διά τήν τρίτην. Έν γένει ή ασφάλεια της περιλαμβάνει 
α') τούς θανάτους έκείνους, οί’τινες προέρχονται ή έκ νόσου ή έκ 
τυχαίου συμβεβηκότος, ή έξ άνωτέρας βίας καί καταποντι
σμού, β') τάς άσθενείας έκείνας ή τά τυχαϊα συμβεβηκότα, 
έκ τών όποιων έπιβάλλεται ή άπαλλοτρίωσις ή ή σφαγή τών 
κτηνών, γ') έπί ιδιαιτέρά πληρωμή συμπληρωτικών ασφαλί
στρων, τούς θανάτους έκείνους, οί όποιοι προέρχονται έκ τοΰ 
εύνουχισμοϋ,ώς καί τά συμβεβηκότατά όποϊαφθείρουσι τάς έν 
πορεία άγέλας. — Δέν ασφαλίζονται αί έκ τοΰ πολέμου, τής 
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έπανάστάσεως, τής πυρκαΐας και τής πλημμύρας έπιγιγνόμε- 
ναι καταστροφαι, καθώς χαι οί θάνατοι ή άλλαι ζημίαι αί 
έπερχόμεναι έντός τών πρώτων 9 ήμερων άπό τής υπογρα
φής τοϋ ασφαλιστικού συμβολαίου, καί έντός τών 30 άν πρό
κειται περί τών νόσων τής βλέννης και τής ψώρας· έπίσης δέν 
άσφαλίζονται ή έξοίδησις τής κοιλίας καί ή φλύκταινα, ώς 
καί τά δυστυχήματα τά προεχόμενα έξ έλλείψεως έπιμε- 
λείας, έξ υπερβολικής έργασίας, έχ κακής χρήσεως καί έν γί
νει έξ αμαρτήματος τών άσφαλιζομένων καί τών άντιπροσώ- 
πων αυτών έπίσης δέν άσφαλίζονται αί συνέπειαι χειρουργι
κής έργασίας μή άποβλεπούσης τήν θεραπείαν ή τήν συντή- 
ρησιν τοϋ κτήνους, καθώς καί τά δυστυχήματα τά έπερχό- 
μενα όταν πρό τής έγκρίσεως τοΰ ένεργήσαντος τον ευνουχι
σμόν υποβάλλεται τό κτήνος είς έργασίαν. ’Απορρίπτονται 
έπίσης ύπό τής άσφαλείας τά κτήνη έκεϊνα τά όποια πάσχου- 
σιν ήδη έκ θανατηφόρου νόσου, καί τών όποιων ή άγοραπω- 
λησία άκυροϋται λόγω κεκρυμμένων έλαττωμάτων.

Ή άπαρίθμησις τών έξαιρέσεων τούτων είναι ίκανώς ένδει- 
κτική. Αί περιπτώσεις τής νόσου δύνανται νά ώσιν εύρύτεραι 
ή στενώτεραι, κατά τό μέτρον τής προνοίας τών κτηνασφα- 
λειών. Αί έπιδημίαι άνήκουσιν βεβαίως εις τήν γενικήν τής 
κτηνασφαλείας άποστολήν. Άλλ' δταν ύποθέσωμεν όξείαν 
έπιδημίαν, αί καταστροφαί είναι τοιαϋται ώστε άναπόφευκτος 
καί ή έπικουρία γενικωτέρων τής πολιτείας έννοιών. Διότι 
έκείνην μόνον ύπολαμβάνομεν αρμονικήν τής κοινωνίας άπο- 
κατάστασιν, έν τή όποια τά διάφορα μέλη τοΰ κοινωνικού 
σώματος ένδιαφέρονται περί τοΰ δλου έξίσου. 'Όταν ή έρή- 
μωσις απειλή τάς κτηνοτροφικάς κοινότητας, θά αίσθανθώσι 
μετ’ ού πολύ τάς συνέπειας αί γεωργικαί καί κατόπιν τούτων 
αί βιομηχανικαί καί αί έμπορικαι. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή 
οικονομική πολιτική περιβάλλεται έπί τοσοΰτον μεϊζον τό κύ
ρος αύτής, έφ’ δσον άτενίζει βαθύτερον είς τό μέλλον.
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