
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΝ ΣΚΩΤΙΑ.

Ή αλληλέγγυος εύθύνη τών μετόχων αποτελεί μίαν τών 
χυριωτέρων βάσεων τών έν Σκωτία Τραπεζών. Ή άρχή αυτή 
ήτο κοινή καθ’ ολην τήν ’Αγγλίαν μέχρι τοϋ 1856 και 1859 
δτε διά νόμων επετράπη ή σύστασις τραπεζών καί έν γένει 
εταιριών άνωνύμων έπί εύθύνη μόνης τής μετοχής τών συνε
ταίρων· αρκεί μετά τό όνομα τής έταιρίας νά τίθενται τά 
δύο στοιχεία L. L. (limited liability), όπως τά μέλη αύ
τής μή διατρέχωσι τον έκ τής άλληλεγγυότητος κίνδυνον. 
Άλλά το μέτρον τοϋτο άφορίί εις τάς μετά τόν νόμον σχη- 
ματισθησομένας έπί τή βάσει αύτοϋ τραπεζικάς έπιχειρήσεις. 
Έπί τών έκ προτέρας έποχής ύπαρχουσών ισχύει ή άλλη- 
λέγγυος εύθύνη, ήτις συνδυασθεΐσα πρός τό δικαίωμα τής έκ
δόσεως τραπεζικών γραμματίων διά τοϋ νόμου τοϋ 1826 
έδωκεν άφορμήν είς ίδρυσιν σημαντικωτάτων έν Αγγλία 
τραπεζών. ’Αρκεί ή σημείωσις τής National-provincial- 
bank μετά κεφαλαίου 80 έκατομ. τής London and West
minster bank μετά κεφαλαίου 250 έκατομ. τής Union
bank μετά κεφαλαίου 125 έκατομ. κλπ. Ή λειτουργία τών 
τοιούτου είδους τραπεζών περιωρίζετο μέχρι τής διά τήν με
γάλην Τράπεζαν τής ’Αγγλίας όρισθείσης περιμέτρου, έξε- 
τάθη οέ καί κατά τά τρία τμήματα τοϋ ηνωμένου Βρετανι
κού βασιλείου.

Περιοριζόμενοι είς μόνας τάς Σκωτικάς τραπέζας, παρατη· 
ETQ5 7-ΦΪΛ. 80-OKIQBP1QS 1879. 22
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ροΰμεν δτι άπό 32 αύται τώ 1826, ήλαττώθησαν είς 18 τώ 
1845 και είς 12 τώ 1878· άφ’έτέρου όμως τά υποκατα
στήματα αύτών 133 τώ 1826, διπλάσια σχεδόν τφ 18 45, 
άνέβησαν είς 800 τω 1878. Ή λειτουργία καί ή έπέκτασις 
τών τραπεζικών υποκαταστημάτων είναι ΰπεράνω πάσης ανα
λογίας πρδς τδν έλαττούμενον τών τραπεζικών κέντρων αριθ
μόν. Τών 12 τελευταίων τραπεζών ή κυκλοφορία είς τρα
πεζογραμμάτια ύπελογίζετο κατά τδ παρελθόν έτος είς 166 
έκατομ. έκ τών οποίων τδ τρίτον μέν έζήσφαλίζετο ύπδ ίσης 
άξίας μεταλλικού, τά ετερα δε δύο τρίτα ύπδ τών σχετικών 
τραπεζικών οργανισμών. Κατά τδ 1872 τό καταβεβλημένον 
τή τραπέζή μετοχικόν κεφάλαιον μετά τοΰ άποθεματικοΟ ανέ
βαινε είς 300 έκατομμ. Είπομεν κεφάλαιον καταβεβλήμένον 
διόΐι ύπάρχει καί κεφάλαιον άκατάβλητον, άπδ τοϋ ήμίσεως 
μέχρι τοϋ */,.  Ή εύκολία αύτη άφ’ ένός καί ή δραστικότης 
τής έπιχειρήσεως άφ’ έτέρου είσάγουσι τους κεφαλαιούχους 
είς τδν χαλύβδινον ζυγόν τής άλληλεγγυότητος.

Έάν κρίνωμεν έκ τής όλης έν ’Αγγλία οικονομίας τών άλ- 
ληλεγγύων τραπεζών τάς όποιας ώργάνισεν ό νόμος τοΟ 1826, 
μικράν τδ κατ’ άρχάς έσχον αύται έπίδοσιν. Τοιουτοτρόπως 
ή τράπεζα Liverpool άπδ 50 χιλ. μετοχών τάς όποιας 
έξέδωκε τω 1831 έπί δνομαστικφ κεφαλαίω 5 έκατομ. λφ. 
στερλ., μόλις κατά τδ 1837 είχε πραγματοποιήσει 38 χιλ. 
μετοχών έπί κεφαλαίφ 380 χιλ. λιρ. στερλ. Τπήρξεν άλλη 
τράπεζα, λέγει δ Du. Puynode, ήτις άντί παντός άλλου 
κεφαλαίου είχε πραγματοποιήσει μόνον 28 λίρας! Έν τού- 
τοις κατά τήν έπίσημον έρευναν τοΰ 1836 τά κατά μέσον δρον 
οιανεμηθέντα κέρδη είς τά μέλη τών άλληλεγγύων τούτων 
τραπεζών άνέβαιναν είς 10 —12 τοϊς °/0. Αύτό συμβαίνει 
πάντοτε είς τάς κινδυνώδεις έπιχειρήσεις· τά κέρδη δηλαδή 
αύτών, δσάκις δέν πρόκειται περί καταστροφής, είναι σχετι
κώς μείζονα τών έν ταΐς μεμετρημέναις. Τδ κερδοσκοπικόν 
πνεΰμα δέν έβράδυνε νά προαγάγη τδν άριθμδν καί τήν οι
κονομικήν σπουδαιότητα τών αλληλέγγυων τραπεζών. Ήλ- 

θον αί καλαί ήμέράι καί αί κακαί νύκτες άλλαι έπιπτον καί 
άλλαι άνωρθοϋντο μέχρις ού ή έντασις τοΰ κινδύνου είσήγαγε 
τήν έν άρχή τής προκειμένης μελέτης είδομεν οικονομικήν έν 
’Αγγλία μεταρρύθμισιν διά τής ίδρύσεως τραπεζών περιωρι- 
σμένης εύθύνης.

Όσον άφορα τάς Σκωτικάς τραπέζας, ή άλληλεγγύη τών 
μετόχων αύτών συνδυάζεται πρός τδ ιστορικόν έν τή χώρφ 
τραπεζικόν πνεΰμα καί πρδς τήν διακρίνουσαν αύτό τάξιν καί 
ακρίβειαν. Όταν πρόκειται περί ώραίων τραπεζικών παρα
δειγμάτων, είς τά Σκωτικά έσυνείθισαν καί συγγραφείς καί 
πολιτικοί νά άποβλέπωσι. Οί ύπερασπισταί τής τραπεζικής 
έλευθερίας ισχυρότατα έπιχειρήματα ήντλησαν έκ τής Σκω- 
τικής πρακτικής. Έν τούτοις ή άλληλεγγύη τών Σκωτικών 
τραπεζών άποτελεϊ μέγιστον σκόπελον είς τήν οριστικήν 
τοΰ μέλλοντος των άποκατάστασιν. Είς πρώτην δυσχέρειαν 
τήν οποίαν, ώς δλα τά άνθρώπίνα, γεννήση δ τραπεζικός ορ
γανισμός, προβάλλει ούδέν δλιγ-ώτερον δ πανικός τής χρημα- 
τιστικής κρίσεως φόβος. Ή άλληλεγγύη άποτελεϊ τήν σπά
θην του Δαμοκλέους τήν οποίαν θέλοντες νά άποφύγωσιν οί 
ύπ’ αύτήν κοιμώμενοι έμπίπτουσιν είς τδ χαϊνον πρό τών πο
δών των βάραθρον.

Ή τραπεζική άλληλεγγύη έδοκιμάσθη τελευταϊόν έν ’Αγ
γλία διά τρόπου οστις εΐλκυσε τήν καθολικήν προσοχήν καί 
συνεκίνησε τάς εύαισθητοτέρας χορδάς τής φιλανθρωπίας. 
Πρόκειται ιδίως περί τής Σκωτικής τραπέζης «ή Πόλις Γλα- 
σκόβη» (City of GrasgOW bank), τής οποίας αί περιπέ- 
τειαι συνεκίνησαν καί αύτήν τήν πολιτικήν τής ’Αγγλίας 
ζωήν. ‘Η τράπεζα αύτη είχε κεφάλαιον 25 έκατομ. νέων 
δραχμών, ούσα δέ μία τών έπισημοτέρων τής Σκωτίας διε- 
τήρει 133 ύποκαταστήματα, οτε κατά τδ παρελθόν θέρος 
ήναγκάσθη νά παύση τάς πληρωμάς της καί μετ’ ολίγον νά 
πτωχεύση, παρασύρασα κατόπιν αύτής πολλά άλλα ιδιω
τικά τραπεζικά καταστήματα καί μεταξύ μάλιστα τών ομό
τιμων αύτη τραπεζών τήν Καληδονιακήν (Caledonian 
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bank). Έν γένει αί υποχρεώσεις τής τραπέζης ταύτης ύπε- 
λογίζοντο είς 300 έκατομ. ήτοι 7 έκ τραπεζογραμματίων, 
12 7, έξ αποδοχών και 297 παρακαταθήκαι καί ανοικτοί 
λ]μοί. Μόλις το ήμισυ αύτών ήδύνατο νά καλυφθή έκ τοϋ 
σπουδαίου τής τραπέζης ένεργητιχοϋ. Τά λοιπά 150 περίπου 
έκατομ. ήσαν εις βάρος τών ταλαίπωρων μετόχων διά τής 
μάλλον αμείλικτου μεταξύ αυτών άλληλεγγύης. Δέν άρκεϊ 
ότι άπέβαλλον τά 25 έκατομ. τοϋ μετοχικού των κεφαλαίου 
έπρεπε οί 1249 μέτοχοι αύτής νά πληρώσωσι καί 152 έκα
τομ. περιπλέον. Μεταξύ τών μετόχων τούτων ύπήρχον 3GO 
γυναίκες, 120 μισθωτά! γαιών, 39 κληρικοί, 24 ιατροί, ναυ
τικοί, πλήθος ιδιοκτητών, οΐτινες μετέπιπτον τοιουτοτρόπως 
έξαίφνης είς τήν έσχάτην ένδειαν. Συλλαλητήρια συνεκροτή- 
Θησαν, λαχεία έσχεδιάσθησαν, κατηρτίσθη δέ καί εταιρία 
άπδ 25 έκατομ. ν. δρ. είς έπικουρίαν τών ουστυχησάντων, ό 
αριθμός τών όποιων ύπελογίσθη είς 6,309 πρόσωπα. Όλη 
αύτή ή φιλανθρωπική τάσις δέν ήρκει νά θεραπεύση ή καί νά 
μετριάση τδ κακόν. Τδ τέταρτον σχεδόν τών μετόχων είς 
τήν δευτέραν πρόκζλησιν τών έκκαθαριστών τής τραπέζης 
τής Γλασκόβης ήτο τελείως κατεστραμένον, τδ δέ υπόλοι
πον τών μετόχων καί μάλιστα οί εύπορώτεροι αύτών ακριβώς 
έπί άνθρώπων, τούς οποίους τδ φύσημα τής άλληλεγγύης 
καθίστα πεπυρκαυτωμένους.

"Ινα κρίνη τις περί τοϋ φοβερού τής άλληλεγγύης ταύτης 
οεσμοΰ άρκεϊ ή σημείωσις οτι αί σιδηραϊ άγκάλαι της συνέ- 
σφιξαν καί 76 καταπιστευματοδόχους (trustees), οΐτινες 
δέν είναι κύριοι άλλά διαχειρισταί ή έπίτροποι είτε κληρονό
μων είτε άλλων ιδιοκτητών ώς π. χ. έπί προικών τάς όποιας 
ούτοι διαχειρίζονται παραδίδοντες τά εισοδήματα των είς τάς 
γυναίκας. Έπί ένός τοιούτου καταπιστευματοδόχου έγένετο 
ζωηρά δίκη καθ’ ήν έδίκασε τδ έπταμελές συνοδικόν δικα
στήριο'? τής Σκωτίας, τδ τριμελές έφετεϊον τοΰ Λονδίνου 
καί τό άνώτατον τοϋ κράτους δικαστηρίου, ήτοι ή Βουλή 
τών Λόρδων. Καί τά τρία ταΰτα δικαστήρια παρεξέχθησαν 

ότι δ καταπιστευματοδόχος δστις ήγόρασε μετοχάς καί με- 
τέφερεν αύτάς έπ’ δνόματί του έστω ύπδ τήν ειδικήν έν τώ 
τίτλω μνείαν οτι ένεργεϊ ώς έπίτροπος τής γυναιχδς τής 
όποιας διαχειρίζεται τήν προίκα, ειχαι προσωπικώς άλληλεγ- 
γύως υπεύθυνος. «Τί σημαίνει, ειπεν ή Βουλή τών Λόρδων, 
δτι ό καταπιστευματοδόχος ένήργησε δι’ ίδιον ή άλλότριον 
λογαριασμόν, ώφειλε νά γνωρίζη δτι κατά τδν νόμον πας 
έταϊρος τραπέζης μετοχικής είναι άλληλεγγύως υπεύθυνος, 
δταν ή εταιρία αύτη δέν έκπληροΐτάς υποχρεώσεις της.»

Τοιαύτη νομική έρμηνεία τή άληθεία έχει τι έξόχως βαρύ 
καί προσκροΰον είς τήν κοινήν περί δικαίου συνείδησιν. Οι 
ένεργοϋντες διά λ]σμδν άλλων άπδ δρακόντειου τίνος έννοιας 
έξωμοιοΰνται πρός τούς κύριος τών υποθέσεων τάς όποιας 
απλώς διαχειρίζονται. Όπωςδήποτε ή έκ τής τραπέζης τής 
Γλασκόβης έπελθοϋσα χρηματιστική διατάραξις, περιλαβοΰσα 
σπουδαιον μέρος τών κυκλοφορουσών άξιών, έχρησίμευσε ώς 
αφετηρία νέας τών τραπεζικών καί έν γένει έταιρικών νομο- 
Οετηματων κοινοβουλευτικής άναθεωρήσεως τής όποιας τα 
πρακτικά αποτελέσματα προοιωνίζονται σύμφωνα πρδς την 
φύσιν τοϋ συνεταιρισμού τών κεφαλαίων μετά τών κεφαλαίων 
άνευ δηλαδή εύθύνης τών προσώπων πέραν τής μετοχικής 
καταβολής αύτών.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1879.

"Εχομεν ύπ’ δψιν τούς έν τή έφημερίδι τής Κυβερνήσεως 
δημοσιευθέντας έσχάτως πίνακας τής κατά τδ ένεστως έτος 
ένεργηθείσης άπογραφής τοΰ πληθυσμοΰ τής Ελλάδος, όια- 
νεμομένου ύπδ χωρικήν εποψιν είς 13 νομαρχιακά; περιφέ
ρειας, 59 έπαρχιακάς καί 366 δημοτικά;. Άπδ τής προτε
λευταίας έν έτει 1870 άπογραφής μέχρι τής προκειμένη;,
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έντός δηλαδή έννεαετίας, προεβιβάσθη ό ελληνικός πληθυσμός 
άπδ 1,457,894 ανθρώπων εις 1,679,775 ήτοι ηδξησε κατά 
221,861, άναλογοΰνται είς 24,651 κατ’έτος, 1,69 δηλαδή 
έπί τοϊς °/0. Οί άριθμοί ούτοι έπί τοϋ ζητήματος τοϋ διπλα
σιασμού ύποδεικνύουσιν αύτδν ώς μετά 41 περίπου έ'τη συμ- 
πληρωθησόμενον. Έν τή κλίμακι τοΰ διπλασιασμού τών 
έθνικών πληθυσμών έρχεται τοιουτοτρόπως ή Ελλάς δευτέρα 
κατά τήν έπομένην μεταξύ τών διαφόρων χωρών σύγκρισιν 
άπδ τής καταστατικής έρευνφν.

Χώραι ετη γώραι έη?

Σαζωνία 39 Πορτογαλλία 69
•Ελλάς 41 Βέλγιον 77
Πρωσσία 48 Αύστρία 110
Νορβηγία 56 ’Ιταλία 136
’Αγγλία 59 ’Ελβετία 141
Δανία 63 Γαλλία 165

*0 πληθυσμός τής 'Ελλάδος ΰπδ τοπολογικήν έποψιν είναι 
διαμεμοιρασμένος είς 13 νομούς, 59 έπαρχίας, 366 δήμους 
καί 3,961 πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία. Πολυπληθέστε
ρος νομός είναι ό τής ’Αττικής καί Βοιωτίας (185,364 κάτ.), 
πολυπληθέστερα έπαρχία ή τής ’Αττικής (116,263 κάτ.) 
καί πολυπληθέστερος δήμος ό τών ’Αθηναίων (68,677, κάτ.) 
— Όλιγοπληθέστερος νομός ό τής Ζακύνθου (44,522 κάτ.), 
δλιγοπληθεστέρα έπαρχία ή τών Παξών (5,002 κάτ.) καί 
όλιγοπληθέστερος δήμος ό Άλονήσου (400 κάτ.). ’Ιδού πώς 
καθ’ έκαστον νομόν, έπαρχίαν καί δήμον άναπτύσσεται ό ολος 
πληθυσμός κατά τά έτη 1870 καί 1879.

1870 1879
Δ') ΝΟΜΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ καί ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ά) Επαρχία Άετιχής

136,804 185,364
69,910 116,263 αύξησις 5,68 °/0

άρρενες βήλεις
68,677 37,134 31,543
21,618 11,484 10,134

1870 1879
άρρ. θήλ.

3) Δήμος Μαραθώνος 2,955 1,591 1,404

4) η Κρωπίας 6,507 3,311 3,196

5) ο ’Ωριοπίων 2,577 1,403 1,174

6) » Λαυρίου 8,345 5,922 . 2,423

6) » Φυλής 2,129 1,055 1,074

8) » Άχαρνών 3,415 1,840 1,575

β') Επαρχία ΛίγΙϊηι; 6,103 6,646 αΰζ. θ,98 %

αρρ. θήλ.
1) Δήμος Αΐγίνης 6,127 3,103 3,114

2) » ’Αγκιστριού 519 275 244

γ') Έπαρχία Θηβώγ 20,711 23,358 αΰζ. 1Λ2 %

αρρ. βήλ.
1) Δήμος Θηβαίων 6,023 3,092 2,931

2) » Θεσπιών 4,581 1,410 1,171

3) » Θίσβης 3,666 1,946 1,720

4) » Πλαταιών 2,379 1,242 1,137

5) » Αύλίδος 1,904 996 908

6) » Τανάγρας 3,423 1,793 1,630

7) » Άκραιφνίον 1,382 760 622

δ') ’Επαρχία XeGadtlac 18,122 20,668 αΰξ. 1,5θ 7ο

άρρ. βήλ.

1) Δήμος Λεβαδείας 5,790 3,066 2,724

2) « Άραχώβης 3,035 1,604 1,431

3) » Πέτρας 3,712 1,949 1,763

4) ώ Χαιρωνείας 2,778 1,526 1,252

5) » Όρχομενοϋ 2,063 1,106 957

6) » Διστομίων 3,290 1,704 1,586

ε'). Επαρχία Μεγαρίύο; 14,949 18,429 αΰξ. 2,58 J°

«ΡΡ· βήλ.

1) Δήμος Μεγάρων 5,419 2,784 2,635

2) » Σαλαμϊνος 4,569 2,311 2,258

3) » ’Ελευσΐνος 4,355 2,240 2,115

4) » Ειδύλλια ς 2,327 1,197 1,130
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1870 1879
— — άρρ. θη'λ.

5) Δήμος ’Ερυθρών 1,759 886 873
Β') ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 82,541 95,136
ά) 'Επαρχία Χα.Ιχίδος 29,013 33,356 <δξ. ι ,ββ ·/.

1) Δήμος Χαλκιδέων 12,250
αρρ.

6,697
ο-ίλ.
5,553■i) » Μεσαπίων 3,228 1,745 1,483

3) » Ληλαντίων 6,933 3,680 3,253
4) » Κηρέων 2,954 1,513 1,441
5) » Νηλέων 4,208 2,261 1,947
6) » Αιγαίων 3,331 1,638 1,693
7) » Νέων Ψαρρών 452 243 209
6) Επαρχία Καρνστίας 33,936 39,222 • 

>3 β t73 %

1) Δήμος Κυμαίων 5,538
αρρ.

2,655
Οήλ.
2,833

2) » Κοτυλαίων 4,265 2,033 2,232
3) ώ Κονιστρίων 3,347 1,718 1,629
4) » Αυλώνος 4,689 2,386 2,303
5) » Δυστίων 5,072 2,648 2,424
6) » Στύρων 3,078 1,609 1,469
7) » Καρυστίων 7,321 3,821 3,500
8) » Μαρμαρίου 2,665 1,433 1,232
9) » Σκύρου 3,247 1,719 1,528
γ ) 'Επαρχία Ξηροχωρίου 11,215 12,411 αδζ. U8 */.

άρρ. Οιίλ.
1) Δήμος Ίστιαίων 6,264 3,246 3,018
2) » Τελεθρίου 3,660 1,932 1,728
3) » Αιδηψίων 2,487 1,291 1,196
δ') ’Επαρχία ΣχοπΐΑου 8,377 10,147 αΰξ. 2,34 %

άρρ. βιίλ.
1) Δήμος Σκοπέλου 4,937 2,532 2,405
2) » Σκιάθου 3,200 1,696 1,504
3) » Γλώσσης 1,610 829 781
4) ο ’ Αλονήσου 400 218 182

1870 1879
Γ*) ΝΟΜΟΣ — —

ΦΘΙΩΤΙΔ. καί ΦΩΚΙΔΟΣ 108,421 128,440
ά) Έπαρχία Φθιώτιδος 41,119 53,200 αΰξ. 3,26 ·/.

άρρ. β·ίλ.
1 ) Δήμος Λαμίας 9,984 5,393 4,591
2) » Ύπατης 6,393 3,345 3,048
3) » Νέας Μιζέλης 986 410 576
4) » Πτελεατών 2,992 1,486 1,506
5) » Κρ. Λαρίσσης 2,569 1,345 1,224
6) > Φαλάρων 4,270 2,209 2,061
7) » 'Ηρακλειωτών 4,643 2,434 2,209
8) » Παραχελωϊτών 1,959 1,042 917
9) » Μακρακώμης 6,657 3,312 3,345
10) » Τυμφρηστού 4,506 2,320 2,186
11) » Στερχειάδος 4,506 3,317 2,189
12) » Όμιλαίων 3,735 1,877 1,858
6') 'Επαρχία Λωρίδας 20,187 22,778 αΰξ. Μ« %

άρρ. β/,λ.
1) Δήμος Αιγιτίου 3,582 1,890 1,692
2) » •Γαίας 3,281 1,747 1,534
3) . Κροκιλίου 3,649 1,841 1,808
4) » Βωμέας 3,475 1,759 1,716
5) . Ποτιδανείας 2,118 1,015 1,103
6) ο Οϊνεώνος 3,132 1,570 1,562
7) . 'Γολοφώνος 3,541 1,892 1,649
γ') 'Επαρχία Λοχρίδος 20,368 23,655 αΰξ. 1.79 °|β

άρρ. Οήλ.
1) Δήμος ’Αταλάντης 3,147 1,161 1,486
2) » Λαρύμνης 3,398 1,798 1,600
3) » Νέας Πέλλης 921 453 468
4) ο Δαρνουσίων 2,170 1,148 1,022
5) ο ©ρονίου 1,989 1,040 649
6) > Θερμοπυλών 2,971 1,555 1,416
7) » Δρυμίας 3,941 1,928 2,013



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΠΙβΕΩΡΗΣΙΣ.

187Q 1879
— — άρρ. δήλ.

8) Αίμος Έλατείας 2,415 1,248 1,167
9) Β Τιδορέας 2,703 1,376 1,327
δ') 'Επαρχία Παρνασσίύος 26,747 28,807 αΰξ. 8,85 β/0

αρρ. 8ήλ.
1) Δήμος ’Αμφίεσης 6,791 3,400 3,391
2) » Γαλαξειδίου 4,226 1,588 2,638
3) » Μυο.νίας 2,628 1,324 1,304
4) » Κςιλλιέων 3,910 2,003 1,907
5) u Παρνασσίων 1,452 763 689
6) » Κρίσσης 2,322 1,116 1,206
7) » Άντεχώρρας 2,025 685 1,040
8) » Δωριέων 5,453 2,791 2,662

Δ ) ΝΟΜΟΣ ΑΚ.ΑΡΝΑ-
ΝΙΑΣ χαΐ ΑΙΤΩΛΙΑΣ 121,693 138,444

ά) Έπαρχ. ΜισοΑογγΙου 18,994 21,718 αΰξ. 1,70%

άρρ. βήλ.
1) Δήμος Μεσολογγίου 8,032 4,072 3,960
2) » Ώλενείας 2,818 1,495 1,323
3) » Μακρυνείας 4,727 2,489 2,238
4) » Αίτωλιχοϋ 4,211 2,274 1,987
5) » Παραχελωΐτιδος 2,130 1,112 1,0(9
β') ’Επαρχία Βά.Ιτου 14,027 15,822 αΰξ. 1,50 %

άρρ. θήλ.
1) Δήμος Άμβρακίας 5,767 2,735 2,432
2) » Ίδομένης 4,716 2,581 2,136
3) » Θυάμου 3,037 1,649 1,388
4) » Στρατού 3,002 1,568 1,434
γ') 'Επαρχία Εονίτσιχ

καί Ξηροριρου 18,979 22,603 αΰξ. 2,12 %

άρρ. βήλ.
1) Δήμος Άνακτορίω^ 6,762 3,654 3,108
2) » ’Αστακού 5,067 2,718 2,349
3) » Οίνιάδος 2,752 1,439 1,313
4) » Σολίου 2,312 1,208 1,194

ΠΔΗβΥΣΜΟΣ Τβ? ΒΛΛ4Α0Σ ΕΝ ETfil 1879 W.

θίλ.
1870 1879

άρρ.
5) Δίμος ’E^iyou 5,710 2,968 2,742
δ') 'Επαρχία Ευρυτανίας 33,018 34,745 αΰξ. 0,59 ·|.

“Ρ.Ρ- W·
1) Δήμος Καρπεντισίων 8,386 4,247 4,139
2) » Άγραίων 4,521 2,324 2,197
3) » Άγραφων 2,274 1,190 1,084
4) » Κτημανίων 3,849 2,000 1,849
5) » Δολόπων 1,479 757 722
6) » Παραχαμπυλίων 3,111 1,582 1,529
7) » ’ Απεραντίων 4,337 2,317 2,020
8) » Άραχυνθίων 3,912 2,028 1,884
9) » Εύρυτάνων 2,926 1,447 1,469
ί) Έπαρχία Ναυπακτίας 22,219 25,556 αΰξ, 1,66 */.

άρρ. βήλ.
1) Δίμος Ναυπάχτου 5,295 2,671 2,624
2) » Προσθίου 3,161 1,493 1,668
3) » Άποδοτίας 5,503 2,630 2,873
4) » Όφιονίας 3,534 1,786 1,748
5) » Πυλήνης 2,550 1,274 1,276
6) » Κλεπαΐδος 4,193 2,083 2,110

7) » Παρενησίων 1,320 661 659

ς·') 'Επαρχία Τριχωνίας 14,453 17,650 αΰξ. 2,45 ’/.

άρρ. βίλ.
1) Δήμος Άγρινίου 7,059 3,664 3,395

2) ι> ©έρμου 3,659 1,919 1,740

3) η Παμφίας 4,830 2,534 3,296

4) » Άμβραχίας 2,102 1,068 1,034

Ε') ΝΟΜΟΣ
ΑΧΑΙΑΣ χαΐ ΗΛΙΔΟΣ 146,561 171,642

α') 'Επαρχία Πατρών 46,527 57,173 αΰξ. 2,56 °/.

αρο. 6ήλ.
1) Δίμος Πατρέων 34,227 18,279 15,948

2) D Τριταίας 4,596 2,410 2,186

3) ο Δύμνις 7,486 3,948 3,528
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1870 1879
— — άρρ. βήλ.

4) Δήμος ’Βρινεοϋ 3,747 1,953 1,794
5) » Φαρών 7,127 3,861 3,266
6') Έπαρχία ΑίγιαΛιΙας 12,764 17,208 αΰζ. 3,95 °/β

“??· βήλ.
1) Δήμος Α’γίου 12,838 6,874 5,964
2) ο Αι’γείρας 1,299 642 657
3) β ’Αχράτας 1,141 592 549
4) » Βουρών 1,930 994 936
γ') 'Επαρχία ΉΛίίας 51,066 65,752 αΰζ. 3,19 %

άρο. βήλ.
1) Δήμος Λετρίνων 18,734 10,335 8,399
2) » Λαμπειας 8,161 4,353 3,808
3) » ’Ολυμπίων 8,552 4,408 4,147
4) β Ώλένχς 4,337 2,285 2,052
5) » Βουπρασίων 4,153 2,213 1,940
6) β Μυρτουντίων 8,322 4,319 4,003
7) » Πηνείων 5,443 2,875 2,568
8) η Ήλιδος 8,050 4,198 3,852
δ') Έπαρχία ΚαΛαβρύιrar 39,204 41,499 αΰζ. 0,65 7.

1)Λ
αρρ. βήλ.

ήμο ς Καλαβρύτων 2,125 1,113 1,012
2) Β Καλλιφωνίας 2,568 1,343 1,225
3) Β Σου^ενών 2,209 1,120 1,089
4) Β ’Αροανείας 2,828 1,519 1,309
5) Β Παίων 3,107 1,578 1,529
θ) Β Ψωφίδος 3,148 1,572 1,576
7) Β Κραβίδος 2,032 1,030 1,002
8) Β Κλτιτορίας 4,535 2,370 2,165
θ) Β Λευχασίων 4,077 2,079 1,998
10) Β Κερπινής 5,704 2,998 2,706
11) Β Λαπαθών 5,273 2,744 2,529
12) Β Φελλύης 3,148 1,545 1,603
13) Β Νωνάχρζδος 745 361 384

1870 1879
— .— αρρ; βήλ.

ΣΤ') ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 131,740 148,905
α') Έπα'■ρχία Μαπιπίας 46,174 51,552 αΰζ. 1,30 β/β·

άρρ. βήλ.
1) Δήμος Τριπύλεως 13,970 7,572 6,398
2) Β Φαλάνθου 3,780 2,015 1,765
3) Β Κορυθίου 4,752 2,523 2,229
4) » Όρχομενοΰ 4,739 2,520 2,219

5) υ Καλτεζών 2,329 1,194 1,135

6) Β Μανθυρέας 2,828 1,456 1,372

7) ». Μαντινείας 6,049 3,176 2,873

8) » Νάσσων 1,767 892 875

9) Β Τεγέας 6,793 3,455 3,338

10) Β Βαλτετσίου 4,545 2,460 2,085

β) 'Επαρχία Γορτυγία( 41,408 45,830 αΰζ. 1,18 7ο

αρρ. βήλ.

1) Δήμος Δήμητσάνης 5,649 2,912 2,737

2) Β Τριχολώνων 4,726 2,601 2,125

3) Β Γύρτυνος 4,901 2,618 2,283

4) a Λαγχαδίων 5,565 3,021 2,544

5) » Κλείτωρος 4,029 2,056 1,973

6) » Τροπαίων 4,771 2,619 2,152

7) Β Ήραίας 4,920 2,613 2,307

8) Β Νυμφασίας 1,967 1,031 936

9) Β Έλευβϊνος 5,839 3,099 2,740

10) Β Μυλάοντος 1,483 750 733

11) Β Θελπούσν,ς 1,980 1,006 974

γ') Επαρχία Κυνουρία< 26,733 31,474 αΰζ. 1,97 Ί.

άρρ. βήλ.

1) Δήμος ©υρέας 2,708 1,428 1,280

2) Β Βρασιών 2,807 1,472 1,335

3) Β Δολιανών 1,682 838 844

4) Β Τανίας 5,185 2,676 2,509

6) Β Πάρνωνος 4,357 2,200 2,157

6) > Βερυβίνων 1,477 751



oiKcfabsnKa UiiibitopttSis.

187 ο 1879

7) Δήμος Γλυππίας
— — άρρ. θήλ.

2,251 1,114 1,137
8) » Λιμναίου 6,482 3,268 3,214
9) » Σελινοϋντος 4,525 2,442 2,083
ο') ’ίπαρρ Μιγα^οπό.ίκ,κ 17,425 20,040 αΰξ. Μ7 °Γ.

1) Δήμος ΜεγαλοποΊεως 5,001
ά?ρ.

2,618
βήλ.

2,383
2) » Φαλαίσίας 7,381 3,769 3,612
3) » Λυχοσούρας 7,667 3,965 3,702
Ζ') ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 105,851 121,116
α) Έπαρ. Λαχιόαίμοχο( 46,423 52,519 αΰξ. 1,45 Ίο

1) Δήμο; Σπάρτης
άρρ. θήλ.

12,007 6,224 5,783
2) » Κροχεών 3,509 1,749 1,760
3) » Οΐνοϋντος 5,433 2,634 2,799
i) » Θεραπιών 6,422 3,361 3,061
5) » Βρυσεών 1,534 747 787
6) » Σελλασίας 2,677 1,364 1,323
7) » ΗΛίάνης 4,503 2,343 2,160
8) » Τρινασοϋ 1,508 728 780
9) » Καστοριού 2,834 1,449 1,385
1 0) » Μελιτίνης 3,097 1,581 1,516
11) » Φεϊλίας 2,502 1,249 1,253
12) » Γερονθρών 2,312 1,197 1,115
13)» ΦάριΧο; 4,171 2,134 2,037
β') 'Επαρχία ΓυθιΙου 13,957 16,365 αΰξ. 1,91 ·].

1) Δήμος Γυθείου
άρρ. βήλ.

4,243 2,124 2,119
2) » Μαλευρίου 4,544 2,208 2,336
3) » Καρυουπΰλεως 2,708 1,288 1,420
4) » Κολοχυνθίου 2,560 1,237 1,323
S) » Δαγείας 2,310 1,079 1,231
γ ) Έπαρ. Έπιδ. Λιμηρ&ς 18,931 22,242 αΰξ. 1,94 β]β

1) Δήμος Μον»μβ«αίας
άρρ. 6ήλ.

4,075 2,011 2,064

ΠΛΗ0ΥΣΗΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1879. 851

1870 1879
— — ά'ρρ. θή>.

2) Δήμος; Βοιών 4,948 2,529 2,419
3) » Ζάραχος 3,906 2,049 1,857
4) » *Ε>οΟ'ς 3,386 1,769 1,617
3) D ΆΛβποϋ 5,927 3,010 2,917
δ') Έπα ρχία Οίτύ/ου 26,540 29,990 αΰξ. 1,44 °]#

άρρ. βήλ.
1) Δήμος Οί+ΰλου 8,673 4,347 4,236
2) » Άβίας 5,210 2,563 2,647

3) » Καρδαμύϊης 3,743 1,835 1,908
4) » Λεύχτρου 7,063 3,438 3,605
5) » Μέσσης 5,301 2,575 2,726
Π') ΝΟΜιΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 130,417 155,760
-') Έπα,ρχία ΚαΑαμ&ν 25,029 29,733 αΰξ. 2,08 β]0

άρρ. βήλ.
1) Δίμος Καίάμών 11,642 6,117 5,525
2) » ©ουρίας 5,322 2,754 2,568
3) » "Αριας 4,332 2,257 2,075
4) » Άμψείας 3,990 2,022 1,968
5) » Άλαγονίας 4,447 2,317 2,130
β') 'Επαρχία Μεσσήγης 29,529 35,631 αΰξ. 2,29

1)
άρρ.

Δήμος Παμίσου 7,323 3,715 3,608
2) » Εΰάς 5,312 2,785 2,527
3) » Άριστομένους 4,598 2,389 2,209
4) 1) Οίχαλίας 7,501 3,832 3,669
5) » ΊΟώμης 4,819 2,587 2,232
6) D Αυδανίας 6,078 3,136 2,942
γ') Επαρχία ΠυΛίας 20,946 25,505 αΰξ. 2,41 ']„

1)
άρρ. βηλ.

Δήμος Πυλίων 4,575 2,474 2,101
2) » Κολλωνίδων 6,085 3,114 2,971
3) » Κορώνης 4,310 2,413 1,897
4) » Μεθώνης 4,244 2,234 2,040
5) » Βουφράσου 6,291 3,261
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1870 1879
άρρ. θήλ.

δ·) 'Επαρχία Τριφυ.Ιίας 29,041 35,445 αΰζ. 2,45 ·]0

α?Ρ. θήλ.
1) Δήμος Κυπαρισίας 6,071 3,274
2) » Έράνης 6,887 3,859
3) » Φλεσιάδος 3,462 1,853
4) » Δωρίου 1,852 972
5) » Ήλεκτρίδο; 2,655 1,368
6) » Λΰλώνος 3,975 2,093
7) η Τριπόλεως 2,623 1,415
8) » ’Αετού 2,836 1,513
9) » Πλαταμώδους 5,084 2,750
έ) 'Επαρχία Ό-Ιυμπίας 25,872 29,446 αΰζ. 1,53·’).

αρρ. βήλ.
1) Αίμος Άνδριτσαίνης 7,786 3,977 3,807
2) » ’Αλιφείρας 3,845 2,057 1,788
3) » Σκιλλοϋντος 4,962 2,613 2,349
4) » Βώλακος 3,563 1,853 1,710
5) η Άρήνης 4,098 2,080 2,018
6) » Φιγαλίας 5,194 2,771 2,423

Θ') ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟ-
ΛΙΔΟΣ καί ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 127,820 136,081
ά) 'Επαρχία ΝαυπΑίας 15,022 16,019 αΰζ. 0,73 °)0

αρρ. βήλ.
1) Αίμος Ναυπλιέων 9,045 4,822 4,223
2) » Μηδείας 3,378 1,770 1,608
3) » Μινώας 518 272 246
4) » Έπιδαυρίων 2,002 1,034 668
5) a Λίσσης 1,076 542 534
β') 'Επαρχία ‘'Άργους 22,138 24,284 αΰζ. 107 ’).

άρρ. βήλ.
1) Δήμος Άργείων 11,793 6,063 5,730
2) a Άλέας 2,711 1,403 1,308
3) » Λυρκείας 2,732 1,450 1,282

4) )> Προσνμναίων 2,271 1,188 1,083

ε') Έπ. Σπιζσ&ν χαι Έρ·

1870 1879
— — άρρ. θήλ.

5) » 'Γαιών 2,340 1,222 1,118
6) » Μυκηνών 2,437 1,254 1,183
ϊ')’Επα‘ρχία Κορινθίας 42,803 48,488 αΰζ. 1,47 °].

άρρ. βήλ.
1) Δήμεις Κόρινθου 7,585 3,940 3,645
2) » Σικυώνος 5,438 2,782 2,656
3) » Στυμφαλίας 4,415 2,289 2,126
4) 9 Νεμέας 3,507 1,840 1,667
5) » Πελληνης 3,275 1,684 1,591
6) » Περαχώρας 2,637 1,357 1,280
7) » Σολυγείας 2,958 1,507 1,451
8) 9 Φενεού 3,891 2,056 1,835
9) β Εΰρωστίνης 5,830 2,962 2,868
10) 9 Κλεωνών 3,072 1,599 1,473
11) 9 Τρικάλων 5,880 2,954 2,926
δ') ’Επα ρχία Κυθήρων 10,637 13,259 αΰζ. 2,73 1

1)Δ
άρρ. θήλ.

ήμο(; Κυθηρίων 6,631 3,420 3,211
2) » Ποταμίων 6,628 3,330 3,298

PQS 7-φΤΔ. SQ-QKiaBPlQS 1879^ 23

[αονίύος 19,910 16,894 έλάττωσις 1,θ8 °/β

άρρ. βήλ.
1) Δήμος Σπετσών 6,899 3,184 3,715
2) 9 Κρανιδίου 6,705 2,967 3,738
3) » Έρμιόνης 2,047 1,082 965
4) » Διδύμων 1,243 640 603
Γ') Έπ. ·Υθρας xai Τpot·

ζηνίας. 17,301 17,137 έλάτ. 0,10 7.

άρρ. βήλ.
1) Δήμος "Ύδρας 6,811 2,807 4,004
2) 9 Τροιζήνος 6,975 3,560 3,415
3) 9 Μεθένων 2,149 1,054 1,095
4) 9 Δρυόπης 1,202 645 557
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1870 1879

1’) ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
α') Έπαρχία Σύρου

123,299
30,643

132,200
31,412 αύξ. 0,27 °/°

1) Δήμος Έρμουπόλεως 21,540
£??·

10,716
θήλ.

10,824
2) » Σύρου 5,406 2,775 2,631
3) » Μυκόνου 4,466 2,034 2,432
β) 'Επαρχία Kt ας 8,687 10,177 αύξ. 1,90’/ο

1) Δήμος Κέας 4,311
άρρ.

2,322
βήλ.
1,989

2) » Κύθνου 1,543 752 791
3) » Δρυοπίδος 1,380 718 662
4) » Σερίφου 2,943 1,588 1,355
γ ) Έπαρχία "Ανδρου 19,674 22,562 αύξ. 1,θ3 %

1) Δήμος "Ανδρου 9,777
άορ.

4,956
βήλ.
4,821

2) υ Κορβίου 5,926 3,111 2,815
3) » Γαυρίου 4,090 2,159 1,931
4) » "Αρνης 2,769 1,445 1,324
δ') Επαρχία Θήρας 21,907 20,550 έλάτ. 0,93 70

1) Δήμος Θήρας 4,146
άρρ.

1,764
Οήλ.
2,382

2) η Καλλιόπης 3,571 1,591 1,980
3) » ’Εμπορείου 2,550 1,139 1,411
4) » Οιας 2,494 975 1,519
5) υ Θηρασίας 601 257 344
6) » "Ιου 2,113 966 1,147
7) » ’Αμοργού 2,338 1,110 1,228
8) » ’Ανάφης 687 301 386
9) » Λιγιάλης 1,555 716 839
ε') Έπαρχία Μή.Ιου 10,784 12,971 αύξ. 2,25 7.

1) Δήμος Μήλου 3,534
άρρ.

1,686
βήλ.
1,848

2) » ’Αδάμαντας 667 228 439

1870 1879
άρρ. βήλ.

3) » Κιμώλου 1,337 635 702
4) » Φολέγανδρον 969 487 482
5) » Σίκινου 702 346 356
6) » Σίφνον 5,762 2,961 2,801
ς) Έπαρχία Νάί,ου 20,582 22,278 αύξ. 1,91 7.

«ρρ· Οήλ.
1) Δήμος Νάξου 2,156 1,064 1,092
2) » Βύβλου 4,057 2,093 1,964
3) » Τραγαίας 4,100 2,120 1,980
4) ϊ Άπειρανθίας 1,984 984 1,000
5) » Πάρου 2,776 1,361 1,415
6) » Μαρπίσσης 1,212 619 593
7) » Ναούσης 1,590 813 777
8) » Κορωνίδος 2,483 1,323 1,260
9) » Ύρίας 1,820 922 898
ζ ) Έπαρχία Τήνου 10,022 12,565 αύξ. *.5» ’Jo

άρρ. 9ήλ.
1) Δήμος Τήνου 4,298 2,016 2,282
2) » Πανόρμου 3,284 1,553 1,731
3) » Σωσθενίου 1,857 918 939
4) » Περαίας 3,126 1,588 1,538

•Δ' ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 96,940 106,109

α’) Έπαρχία Κερχύρας 25,729 26,694 αύξ. ο,*ι  7.

άρρ. Οήλ.
1) Δήμος Κερκυραίων 25,139 12,796 12,343
2) » Διαποντίων 1,555 606 949
β') Έπαρχία Μέσσης 21,754 24,328 αΰξ. *.31 7.

άρρ. βήλ.
1) Δήμος Ποταμογειτόνων 3,641 1,951 1,690
2) » Μεσογωριτων 9,162 4,660 4,502

3) η Παρελείων 1,511 778 733

4) η Μελιτιέων 3,830 2,040 1,790
6) » Λαυκιμαίαν 6,184 3,268 2,916
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1870 1879

γ') Επαρχία "Ορους 24,983 27,002 αΰξ. 0,89 7.

άρρ. β>5λ.
1) Δήμος Άπτΐλιωτών 6,189 3,212 2,977
2) Β Άμφιπαγετών 4,785 2,467 2,318
3) Β ’Ακρολοφιτών 2,447 1,467 980
4) Β Έπιζωφορίων 3,508 1,864 1,644
5) !) Κασσωπαίων 4,930 2,518 2,412
6) Β Ίστωναίων 5,143 2,663 2,480
δ') Επαρχία Λΐυχάδος 20,892 23,083 αΰξ. 1,16 7β

άρο. βήλ.
1) Δίμος Λευκαδίων 6,572 3,434 3,138
2) » Σερακιωτών 1,944 1,039 905
3) » Καρυας 3,660 1,949 1,711
4) Β Έξανθείας 1,798 999 799
5) Β Άπολλωνίων 3,265 1,706 1,559
6) Β Εΰγίρου 2,760 1,449 1,311
7) Β Έλλομένου 1,989 1,021 968
8) Β Ταφίων 1,095 588 507
»') Επαρχία Παξύκ 3,582 5,002 αΰξ. 4,40 70

άρρ. Οήλ.
1) Δήμος Γαϊανών 2,640 1,418 1,222
2) » Λακκιωτών 2,362 1,238 1,129

IB) ΝΌΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 77,382 80,543

«') Επαρχία Κ par αίας 33,358 32,203 ίλάτ. 0,38 7.

άρρ. βήλ.
1) Δίμος Κρανίων 8,816 4,495 4,321
2) Β Λιβαθοΰς 8,422 3,724 4,698
3) Β Δειλινάτων 3,557 1,805 1,752
♦) Β Φαρακλάτων 1,799 842 957
5) 0 ’Ομαλών 3,409 1,692 1,717
θ) » Έλιοΰ 2,346 1,190 1,156
7) Β Πρόννν 3,854 1,950 1,904

1870 1879

δ') 'Επαρχία Πά^,Ιης 17,377 19,003 αΰξ. 1,03 7.

άρρ. βήλ.
1) Δίμος Αηξουρίου 6,237 3,008 3,229
2) β Άνωγιιτών 5,026 2,638 2,388
3) Β Κατωγητών 4,293 2,254 2,039

4) Β Θν,νιας 3,447 1,751 1,696

γ') 'Επαρχία Σάρης 16,774 17,115 αΰξ. 0,22 %

άρρ. βήλ.
1) Δίμος Σαμαίων 5,311 2,557 2,754
2) » Πυλαρέων 4,587 2,023 2,564
3) β "Ασσου 3,981 1,979 2,002
4) β Δολιχίου 3,236 1,366 1,870
δ') Έπαρχία Ίθάχης 9,873 12,222 αΰξ. 2,62 ·[.

®ΡΡ· βήλ.
1) Δίμος ’Ιθακήσιων 5,838 3,057 2,781
2) Β Νηριτίων 1,826 904 922

3) Β Πολυκτορίων 2,975 1,521 1,454

4) β Καρνίων 1,583 823 760

ΙΓ') ΝΌΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 44,557 44,522 ίλάτ. 0,01 7.

άρρ. βήλ.
1) Δίμος Ζακύνθου 18,638 9,664 8,974

2) β Ψωψίδος 3,957 2,153 1,804

3) β Όπιταϊδών 2,505 1,371 1,134

4) a Ναψθίων 2,770 1,600 1,170

5) Β ’Ελάτου 2,843 1,635 1,208

6) β ’Αρτεμισιών 2,352 1,294 1,058
7) β Άρκαδίων 3,352 1,850 1,502

8) β Λιθακιας 3,589 1,884 1,705

9) β ‘Ωριαίων 1,998 1,100 898

10) a Μεσογαίων 2,518 1,384 1,134

Ή άπογραφή αυτή άφορα τούς έν τοϊς διαφόροις δήμοις 
τοϋ Κράτους χατοιχούντας, συμποσουμένους είς 1,654,072 
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(855,377 άρρενας καί 798,695 Οήλεις). Προσθετέου 18,521 
στρατιωτικούς τής ξηράς 2,002 στρατιωτικούς τής θαλάσσης 
και 5180 ναυτιλλομένους έν τή άλλοδαπή. Τοιουτοτρόπως 
άποτελεΐται ό ολικός χατα τό έτος 1879 πληθυσμός τής 'Ελ
λάδος 1,679,775 (881,080 άρρενας χαι 798,695 θήλεις. 
Κατά τό 1870 οι έν τοϊς οήμοις κατοικοϋντες έλογίζοντο είς 
1,437,026, οί στρατιωτικοί τής ξηρας είς 12,420, οί στρα
τιωτικοί τής θαλάσσης εις 1,315 καί οί έν τή άλλοδαπή 
ναυτιλλομενοι είς 7,133. Κατά πάσαν πιθανότητα ή φαι- 
νομενη έλάττωσις τοϋ άριθμοΰ τών έν τή άλλοδαπή ναυτιλ- 
λομένων, άπο τοϋ 1870 είς τό 1879, είναι προϊόν ατελών 
άπογραφικών έρευνών.

Οι Οήμοι καί έπαρχιαι τής Ελλάδος δύνανται νά διαιρε- 
Οώσιν άναλόγως τοϋ πληθυσμού των εις τάς έξής κατηγο
ρίας.

Α. Δήμοι. — ά) 13 περιέχοντας όλιγωτέρους έκαστος 
τών 1,000 κατοίκων β') 43 άπό 1001 μέχρι 2,000 γ') 208 
άπό 2001 μέχρι 5000· δ') 89 άπό 5,001 μέχρι 10,000· 
έ) 6 άπό 10,001 μέχρι 15,000· ς’) 2 άπό 15,001 μέχρις 
20,000 ζ') 3 άπό 20,001 μέχρι 30,000 ή) 2 άνω τών 30, 
000.- Β' Ε π α ρ χ ί α ι ά) 2 περιέχουσαι ολιγωτέρους έκά
στη τών 10,000 κατοίκων· β') 17 μέχρι τών 20,000· γ') 
21 μέχρι τών 30,000- δ') 9 μέχρι τών 40,000· ε) 4 μέ
χρι τών 50,000- ς') 4 μέχρι τών 60,000- ζ') I μέχρι τών 
70· η') 1 άνω τών 100,000.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΧΟΛΗ.

Οσω τις μελετά βαθύτερου τά έν τή ψυχή τοΰ Ελληνι
κού Λαοϋ συμβαίνοντα, τόσω έκπλήττεται έπί τή ποσότητι 
τής δυσπιστίας, τήν όποιαν ούτος αισθάνεται πρός τήν διοι
κούσαν τόν τόπον τάξιν. ’Ακριβώς εϊπεϊν, έξ ιστορικών λό

γων καί μεθ’ ολην τήν εισαγωγήν διαφόρων στοιχείων έν τή 
διοικήσει, ή υπαρξις ιδιαιτέρας μετ’ αύτήν τάξεως είναι κοι
νωνικόν φαινόμενου, άξιον νά έλκύση τήν γενικήν προσοχήν. 
Ό πολύς κόσμος εργάζεται, κατ’ έπάγγελμα οί δέ πολιτικοί 
άνέλαβον τήν διεύθυνσιν του. Καί τά πράγματα έβάδιζον ού
τως ή άλλως, μέχρις ού ή δυσπιστία τών διοικουμένωυ πρός 
τούς διοικοϋντας κατέστη άρθρου πίστεως. Τό σύμπτωμα εί
ναι σπουδαιότατου καί πρέπει είδιχώτερον νά μελετηθή.

Ή έλλειψις τής έμπιστοσύνης τοϋ λαοϋ είναι σημαντικό
τατου τής έποχής γνώρισμα, διότι έλλείπει ό κυριωτερος ορος 
τής κυβερνήσεως αύτοϋ. Είναι τινές, οί όποιοι ένωπιον τοϋ φαι
νομένου τούτου ψάλλουσιν ύμνους είς τόν ά π ο λυτισ μ όν. 
Πρέπει έν τούτοις νά άποδείξωσιν, οτι γνωρίζει ούτος είς μεί- 
ζονα εντέλειαν τήν τέχνην τοΰ Δευκαλίωνος καί τής Πύρρας. 
Έάν ό λαός δέν έχη έμπιστοσύνην είς τά οστά έκ τών οστέ- 
ων του, πώς είναι δυνατόν νά έμπιστευθή είς αύλ'.κούς διεφ
θαρμένους ; Οί άληθεϊς άνδρες δέν σχηματίζονται είς τά πα
λάτια τής τυραννίας. Τούς δημιουργεί τό πνεΰμα τοΰ Λαοΰ, 
ϊνα ώσι πάντοτε ήπτέρνατής κεφαλήςτοΰ όφεως. 
Συνήθως ό δεσποτισμός προτάσσει τήν σημαίαν τής τάξεως. 
Δέν παρέρχεται πολύς χρόνος καί όλα τάλαμπρα επιχει
ρήματα αύτοϋ άποδεικνύονται έπί τής έλευθερίας, τής τιμής, 
τής ζωής καί τής περιουσίας. Όσοι έθαύμαζον τήν τάξιν τοΰ 
κατά τάς τελευταίας δύο δεκαετηρίδας πολιτισμένου τής Γαλ
λίας δεσποτισμοϋ, δυσκόλως σήμερον έννοοϋσιν όποιον ολο
καύτωμα έλευθερίας, τιμής,ζωής καί π ε ρ ι ο υ σ ία ς 
προσηνέχθη είς τόν βωμόν αύτοϋ. Ολοι οί οεσποτισμοί είναι 
πρώτοι έξάδελφοι. Έάν ή αρετή τοϋ τυράννου συνίσταται εις 
τήν άσφάλειαν τοϋ δούλου, πόσοι πριν οουλεύσωσι τον άνθρω
πον είναι ήδη τοϋ άργυρίου δούλοι! Ούτως όμως και ό ποιμήν 
ό καλός παχύνει τά πρόβατα αύτοϋ.

Ή έλειψ'.ς έμπιστοσύνης είναι παροδικόν φαινόμενου τοΰ ό
ποιου ή ύπαρξις συνδέεται πρός τήν ατελή μέχρι τοΰδε άνά- 
πτυξιν τοϋ συνταγματικού πολιτεύματος. "Οσον κατά θεωρίαν 
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είναι δυσνόητος ή συνύπαρξις δύο άρχών, έξ ών ή μέν έμπο- 
δίζει τήν δέ, τόσον έν τή πρακτική είναι συνηθεστάτη. Ένώ 
τό σύνταγμα είναι πιστοτάτη εικών τής αλήθειας ταύτης, 
τί θά έπραττε καί αυτός ό δεσποτισμός, δταν, αύτοΰ λέγον- 
τος ν αΐ, ολος ό κόσμος λέγει δχ ι ; Οι δέ νομίζοντες δτι ή 
δημοκρατία είναι ακυβέρνητος όμολογοϋσι παχυλήν τών πραγ
μάτων άγνοιαν, διότι και έν αυτή υπάρχει δ αιώνιος συμβι
βασμός τής ανάγκης τοΰ ένός καί τής ανάγκης τών πολ
λών. Μεταξύ τοϋ 'Ομηρικού « ούκ άγαθόν πολυκοιρανίη » 
και τής έν παντί καιρφ άποθεώσεως τοϋ τυραννοκτόνου κρύ
πτεται τό μυστήριον τής 'Ελληνικής έγκυκλοπαιδείας. Έκτος 
τοΰ ονόματος ούδεμία, λέγει δ I. Russel υπάρχει πραγμα
τική διαφορά μεταξύ τής ’Αγγλίας και τών Ηνωμένων πο
λιτειών τής ’Αμερικής. Διά τόν προσεκτικόν παρατηρητήν 
είναι πρόδηλον, δτι έν τώ άντιπροσωπικώ πολιτεύματι τής 
’Αγγλίας υπάρχει τι δημοκρατικόν, καθώς υπάρχει τι μοναρ
χικόν έν τή έκτελεστική τών ’Αμερικανών έξουσία.

Διαφέρει τό ζήτημα τής έπικρατήσεως μεταξύ τής άρχής 
τοΰ ένός καί τής άρχής τών πολλών διότι δύναται μέν νά 
ΰπάρξη έποχή, καθ’ ήν ή μέν άπορροφα τήν δέ, άλλ’ ύπδ τόν 
δρον ίνα δ άγων άρχίση έκ νέου. Ό άγών ούτος είναι τό κε- 
φάλαιον τής πολιτικής ιστορίας τής άνθρωπότητος. "Οταν δ 
’Ισραήλ είχε τούς κ ρ ι τ ά ς αυτοϋ, ήθελε βασιλέα, δ Σα
μουήλ εύρε τόν υιόν τοΰ Κίς, οστις έζήτει τόν όνον του καί οί 
Εβραίοι ηύχαριστήθησαν. Τοιοΰτος δ κόσμος ! "Οταν δ λαός 
τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας κατεδίκαζε τούς άρχηγούς του, 
οί αύτοι άνθρωποι έβαπτον τάς χεΐρας των είς τό αί
μα τών βασιλέων των. Τοιοΰτος πάλιν δ κόσμος !

Ή μεγαλειτέρα έν τούτοις άξια τοΰ συνταγματικού πολι
τεύματος συνίσταται είς τήν έστίασιν δύο έχθρών έπί τής αύ
τής τραπέζης. Ή κοινή πρακτική πείθει έκαστον περί τοΰ ά- 
ξιολόγου τής έπινοίας. Άλλ’ δ οίνος εύφραίνει μέχρι τής στιγ
μής τής μέθης· άμα αύτη έπέλθη, ιδού τά ριζωμένα έλαττώ- 
ματα άναφαίνονται. Ιίόσα τοιαϋτα γεύματα ήρχισαν λαμπρώς 

361

καί έτελείωσαν πενθίμως ! Τό πάν λοιπόν κρέμαται έκ τής 
έγκρατείας τής συνταγματικής τραπέζης.

Ή έγκράτεια αύτη είναι ούσιωδώς έθνικόν κατόρθωμα. "Ο
σοι ένησχολήθησαν δπωσοΰν βασίμως είς τήν μελέτην τών έ- 
λευθέρων πολιτευμάτων γνωρίζουσιν, δτι τά έλατήρια αύτών 
άντιστοιχοΰσι πρός δύο προαιώνιους τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος 
τάσεις, τάς όποιας ούχί ή θέλησις, άλλ’ ή φύσις έξ αύτών τών 
πραγμάτων δημιουργεί. Εννοώ τήν σ υ ν τη ρ η τ ι κ ή ν και 
τήν προοδευτικήν τάσιν τών κοινωνιών. Ή κυρία άρχή 
τής διττής ταύτης τάσεως άνήκει είς τήν ήλικίαν, τήν οι
κογένειαν καί τήν περιουσίαν. Έάν διαιρέσωμεν ταύτας είς 
μικράς καί μεγάλας, έν ταϊς πρώταις δίδει τόν νόμον τής ένερ
γείας ή πρόοδος τοΰ μέλλοντος, ένφ αί δεύτεραι άποθεοΰσι 
τδ παρελθόν. Κόμμα περιέχον νέους άνθρώπους μικρών οικογε
νειών καί μικρών περιουσιών έξ άπαντος έσεται προοδευτικόν 
ένώ τούςγέροντας, τάς μεγάλας οικογένειας και τάς μεγάλας 
περιουσίας δ φόβος τοΰ φυσικού νόμου τής παρακμής ρίπτει 
πρός τό συντηρητικόν κόμμα. Άλλ’είναι περίεργος ή ιστορική 
άνάπτυξις τοΰ θεμελιώδους τούτου νόμου,διότι έν τοϊς έλευθέ- 
ροις πολιτεύμασι βασιλεύουσι μέν αί πλειοψηφίαι, κυβερνώσι 
δέ αί μειοψηφίαι. Τοιουτοτρόπως ή συγκρότησις τής βιομηχα
νικής ένεργείας είναι δ τελειότερος τύπος τής έργασίας τοΰ 
λαοΰ εις δλα τά στάδια. Δέν είναι μονάδες άλλ’ ομάδες άν
θρώπων αί συγκροτοΰσαι τήν δλην έθνικήν ζωήν. Έκάστη 
λοιπόν δμάς έχει τάς ιδέας της καί τούς οδηγούς της, ύπό 
τών όποιων κυβερνάται τόσον τδ εργοστάσιου, όσον καί ή πο
λιτική, έπί τής βάσεως τής δημοσίας γνώμης, τήν όποιαν 
ή κοινότης έπί παντός βουλεύεται.

Οί οδηγοί ούτοι έχουσι τοιοϋτον λόγον πρδς τδ πολίτευ- 
μ α, οίον οί ϋπαξιωματικοί πρδς τό σύνταγμα· άμφότεροι 
δηλαδή είναι έκ φύσεως ή ψυχή τής ένεργείας. Έάν έρωτή- 
σητε τούς οδηγούς ποιαν ιδέαν έχουσι περί πολιτείας, θέλετε 
μάθει ούχί άνευ τινός έκπλήξεως, δτι είναι sui generis μη
χανική έπιτηδεία, δπως μεταφέρη τήν έμμεσον διοίκη- 
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σι ν είς τάς χεϊρας αύτών» Ούτως ή μέν κατοχή τής έξουσίας 
είναι ό σκοπός,οί δέ εκλεγόμενοι αντιπρόσωποι τό μέσον. Κοι
νώς εκλαμβάνεται τό αποτέλεσμα ώς αιτία· έν τούτοις είναι 
μάταιον νά άποδειχθή δ κυριώτερος όρος τών πληρεξουσίων 
εγγράφων, δι’ ών οί οδηγοί τοϋ έθνους έφοδιάζουσι τούς αντι
προσώπους αύτοϋ. "Οστις βάλλει χεΐρα έπι τής κοινωνικής 
ταύτης βάσεως μικράν έχει ιδέαν περί τής ένώπιόν του κολοσ- 
σαίας δυνάμεως, ήτις δίδει τόν τόνον είς δλα τά σημεία τής 
έπικρατείας.

Άλλ’ ένώ ή κοινωνική αύτη ανάγκη μαρτυρεί τήν ούσίαν 
αύτήν τών έλευθέρων πολιτευμάτων, ή συντηρητική και ή 
προοδευτική τάσις τών κοινωνιών κατηγορεΐται ώς άφηρημέ- 
μένη φιλοσοφική ιδέα, ένώ απεναντίας ή αλήθεια αύτής στη
ρίζεται εις τήν μεγάλην ταύτην εθνικήν βάσιν, οτι έκάστη 
κοινότης πρέπει έξ οίουδήποτε μέρους νά έχη τήν χεΐρα έπί 
τής πολιτικής μηχανής. Κυρίως εϊπεϊν αναφαίνεται έπί τοϋ 
προκειμένου ζήτημα πρώτης τάξεως· ίάφοϋ ή έξουσία άνή 
κ ε ι είς τ ή ν δ ύν α μ ιν, οποία ή πρός αύτήν θέσις τών ο
δηγών τοΰ έθνους ; Ή λύσις τοϋ ζητήματος τούτου είναι άπλή 
τής λογικής έργασία. Έάν έν τοίς μοναρχικοϊς πολιτεύμασι, 
ό μονάρχης έχη καί αύτός οδηγούς, οί δέ κόλακες διανέμουσι 
τά Αξιώματα· ί τίνος ένεκεν οί άνά πάσαν τήν χώραν διεσπαρ 
μένοι οδηγοί τών άντιμοναρχικών έθνών νά μήν έχωσι τά αύ 
τά δικαιώματα;.... Σύστημα εύρύ άποκεντρώσεως, τό όποιον 
επιβάλλεται ύπό τής φύσεως τών πραγμάτων καί τοϋ όποιου 
ή λειτουργεία έπρεπε μάλλον νά κανονισθή ή νά χαρακτηρί- 
ζηται ώς στίγμα τής έλευθερίας. Πώς όμως συμβαίνει έν Έλ 
λάδι, ώστε ένώ τό πολίτευμα προσκαλεΐ τούς συντηρητικούς 
καί τούς προοδευτικούς, έρχεται τρίτον είδος ανθρώπων, τούς 
όποιους ήδύνατό τις νά όνομάση καλλιεργητάς τής 
έξουσίας;

Έν έκάστω έθνη άπό μακρών έποχών άναφαίνεται σύμ
πλεγμα φυσικών οργανισμών, οΐτινες, διαμοιραζόμενοι εις διά
φορα τής κοινωνίας σημεία, ύπενθυμίζουσι τούς ποτίζοντας 
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τούς αγρούς των έκ τοΰ αύτοϋ ρεύματος. Ιδού τόσαι φάλαγ
γες σκαπανέων, προσπαθοϋσαι συγχρόνως ϊνα στρέψωσι τήν 
έθνικήν ζωήν πρός τό ίδιον έκάστη μέρος. Έκ πρώτης δψεως 
φοβείται τις τήν τύχην του κοινού συμφέροντος· έν τούτοις τό 
φαινόμενου είναι κανονικόν αποτέλεσμα τοϋ αιωνίου νόμου τής 
διαιρέσεως τών έργων. Καθώς δέ άπαντώνται υποδηματοποιοί, 
σιδηρουργοί καί βυρσοδέψαι, ούτω καί πολι-ικοί. Κατ’ ού
σίαν όπου υπάρχει ζωή, έκεΐ και όργανα εις λειτουργίαν αύτής 
δέν λείπουσιν. Έν τούτοις ή ιστορία τών διαφόρων έργων μαρ
τυρεί πολάκις, ότι ένώ κλάδοι τινές αύτών άκμάζουσι, άλλοι 
νοσοϋσι. Έάν ούτως άποδειχθή οτι ό κλάδος τών πολιτικών 
έργων έν Έλλάδι μορφοΰται έν Σχολή, τής όποιας αί παρα
δόσεις δέν έχουσι τι κοινόν πρός τήν συντηρητικήν ή τήν 
προοδευτικήν τάσιν τών έλευθέρων πολιτευμάτων, ούδαμώς 
παράδοξον, ότι μεταξύ τής έμπιστοσύνης τοϋ έθνους καί τής 
καλλιέργειας τής έξουσίας υπάρχει τέλειον διαζύγιον.

Άπλή ή έπιθεώρησις τής Σχολής ταύτης άρκεϊ εις διαφώ- 
τισιν τοϋ ήμετέρου θέματος. "Οταν έξηγηθώσι τά δόγματα, 
εύνόητα εϊσί τά αποτελέσματα. Δι’ όσους νομίζουσιν, οτι εύ 
κολον πράγμα είναι είς τά έθνη ϊνα άποτίθενται τόν 
παλαιόνάνθρωπον, είμί βέβαιος, ότι θά ταράξω άθώον 
πατριωτισμόν. Ενεργήσατε όμως ανατομίαν τοϋ παρόντος- θά 
εύρητε όλα τοΰ παρελθόντος τά στοιχεία. Έάν έχωμεν τά προ
τερήματα καί τά έλαττώματα τών προγόνων, θά ήτο παρά
δοξον έάν δέν είχομεν τά προτερήματα καί τά έλαττώματα 
τών πατέρων. Πόσα ερείπια τής τελευταίας Βυζαντινής πε
ριόδου, διασωθέντα ήμϊν διά τής Τουκικής παιδαγωγίας, μετη- 
νέχθησαν άπό γενεάς είς γενεάν ίνα οίκοδομήσωσι τό μέγαρον 
τής Πολιτικής ήμών Σχολής !

Πρώτον δόγμα τής Σχολής ταύτης είναι ή πρός τήν δύνα- 
μιν τοΰ έν ό ς ή τών πολλών προσέγγισις ή διά τής άλω- 
πε κ ή ς ή οιά τής λ ε ο ν τ ή ς. Ιδού λοιπόν ή πολιτική τοΰ 
σεραγίου μετά τών κολάκων καί τών συνωμοτών αύτής. Εκ- 
τείνατε ολίγον τήν ιδέαν ταύτην καί θέλετε έξηγησει τό ένερ-
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γόν ή τδ παθητικόν μέρος, οπερ έλαβεν ή διοικούσα τάξις 
καθ’ ολας τάς έπαναστατικάς ή στασιαστικάς περιόδους τής 
μνήμης τής ζώσης γενεάς. "Οστις έν τή ιδέα τής έπαναστά- 
σεως έχει ύπ’ δψιν τήν φαινομένην έκάστοτε πολιτικήν 
δύναμιν, πλαναται εις μέγαν αληθώς βαθμόν. Έν τή έπανα- 
στατική ιστορία τών συνταγματικών λαών πρέπει νά ύπολο- 
γισθώσι και αί άδιάλειπτοι έκεϊναι έπαναστάσεις, τάς όποιας 
ή διοικούσα τάξις ένεργεϊ κατά τής έν τή έκλογική κάλπη 
κυοφορούμενης τοϋ μέλλοντος κυβερνήσεως. 'Ομιλώ περί έπα- 
ναστατικών τάσεων τής διοικούσης τάξεως και έν τούτοις 
λησμονώ,δτι ή τάξις αύτη περιέχει τούς ύπηρέτας τοϋ έθνους ! 
Άλλοίμονον! Ποϋ άγει ή ιδέα αύτη. .. . 'Οποία ή οικία έχεί- 
νή» ήτις τρέφει ύπηρέτας, οΐτινες διά τής μιας χειρός σας 
προσφέρουσι τάς έκδουλεύσεις των καί διά τής έτέρας σάς δει- 
κνύουσι τήν αιχμήν τής μαχαίρας αύτών! «Θά είσηρχόμην, 
• έλεγε τις λαός, εις τοιαύτην οικίαν, μόνον διά νά ρίψω τούς 
»έν αύτή άπό τά παράθυρα».

Δεύτερον δόγμα είναι, οτι πολιτική επιστήμη δέν ύπάρχει. 
Τό παν συνίσταται εις έμπειρικήν τινα ευστροφίαν, καθ’ ήν 
ό έπιτηδειότερος έλκύει τόν θαυμασμόν κατά τήν μέθοδον τών 
ταχυδακτυλουργών· τά μέσα είναι διάφορα· δείξατε π. χ. 
ένα πολιτικόν, δστις δέν ήθελε αρπάξει εις πρώτον σημεΐον 
κινδύνου ή έλπίδος τήν άπιστον έκείνην σανίδα, τήν όποιαν 
προσφέρει πρός τούς πνιγομένους, ξένη ή ιθαγενής, ή διπλω
ματική σειρήν ! Μήπως δέν άρκοΰσι τά αποτελέσματα; Πό
σον έν τούτοις υψηλή καί αγία είναι ή επιστήμη εκείνη, ήτις 
άσχολειται είς τήν μελέτην τών νόμων, καθ’ ους ζώσιν, άκ- 
μάζουσι και καταπίπτουσιν αί κοινωνίαι ! Πόση εύρύτης τών 
θεωρημάτων αυτής και πόση δύναμις είς τήν πρακτικήν της! 
Δέν διδάσκεται, ούτε έν ταϊς αίθούσαις τών Βασιλέων, ούτε 
έν ταϊς αίθούσαις τών ύπουργών. Ή διδασκαλία της έρχεται 
έκ τών υπαίθρων τών χωρίων, διαβαίνει τάς πόλεις, έπισκέ- 
πτεται διά τοϋ φωτός τής ιστορίας τάς χώρας καί τάς έπο- 
χάς καί ζή έν τή συντόνω μελέτη τοϋ κοινωνικού δργανι-
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σμου, έν ω πρόκειται νά λειτουργήση. Δέν άρκεϊ ή είδικότης, 
δέν αρκεί ή γενικότης. Είναι διαρκής άναφορά τών άπό μέ
ρους είς τό δλον και τάνάπαλιν. Απαιτείται ισχυρόν αύτών 
χραμα, έξ ού καί μόνου προβαίνει ό πολιτικός.

Τρίτον δόγμα είναι ή ύπό τής πολιτείας υιοθεσία τής οικο
γένειας. Πώς είναι δυνατόν νά εχη τις τήν λάμψιν τής έξου
σίας εις τήν διάθεσιν αύτοΰ χωρίς νά φώτιση τούς οικείους; 
Άρκεϊ δέ νά συλλάβη τις άκραν τινά τής πολιτικής μηχα
νής, ίνα αίσθανθή αύτη άμέσως δλον τό βάρος τής σχηματι- 
σθησομένης άλύσεως.Έάν έρωτήσητε τούς οδηγούς τοΰ έθνους 
ίποιον χαρακτήρα φέρει τό δόγμα τοΰτο; Όλοι, ώς έξ ένός 
στόματος, θά άπαντήσωσι τόν τής κλοπής. . . Έντεΰθεν έξη- 
γοΰνται πολλαί προσωπικαί μεταβολαί. "Οσον όμως περισσό
τερον ένισχύονται αί παρά τάς επικαίρους θέσεις στρατοπεδεύ
σεις τών οικογενειών, τόσον τά πλήθη διαβαίνουσι ταχέως 
άμα καί κατηφώς. Τότε έν τοϊς έθνεσι λαμβάνει υπόστασιν 
ό άδιάλειπτος έκεϊνος άγων, καθ’ ον, ένφ ή έπιστήμη γράφει 
έπί τής πολιτείας «μηδείς αγεωμέτρητος εΐσίτω», ή έπί τοϊς 
πατρικοϊς άγαθοϊς καύχησις έξαφανίζει τό ιερόν άξίωμα, ϊνα 
γράψη άντ’ αύτοΰ τό ειδεχθές δικαίωμά της, τό όποϊον δμως 
άπό καιροΰ εις καιρόν, μετά τής έπιστήμης συνεννοούμενος, 
καταβροχθίζει ό Λαός.

Ή θεωρία τών αποτελεσμάτων τής Σχολής έξηγεϊ πληρέ
στερου τόν χαρακτήρα αύτής. Έκ τής έσωτερικής έπόψεως, 
άρκεϊείς τήν εύτελεστέραν διάνοιαν ή μέθοδος τής γρα- 
φειοκρατείας ινα καταπλημμυρήση τόν τόπον διά νομοσχεδίων 
καί διοικητικών μέτρων. "Επειτα έρχεται ή ερμηνευτική τέχνη, 
ΐνα συνδέση τά άσύνδετα, άπό τοΰ παρελθόντος είς τό παρόν, 
καί νά ύποσχεθή διά τό μέλλον. Ή προσωπική διοίκησις απο
τελεί τήν περιεργοτέραν έποψιν. "Εκαστον ύπουργεϊον πολιορ- 
χεϊται υπό τών όδηγών τοϋ έθνους άμέσως ή εμμέσως είς δια- 
μοίρασιν τής έξουσίας. Τελεία σύγχυσιςί Λέγεται δέ δτι 
υπήρξαν ύπουργοί, οΐτινες ύπό τό βάρος αυτής έκτύπων τήν 
κεφαλήν των. Ούδέν φυσικώτερον. Άνθρωποι, άξιοϋντες ΐν« 
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οιοικήσωσι τήν Ανατολήν, συγχύζονται είς τήν διοικητικήν 
κίνησιν όλίγων ύπαλλήλων 1 i/i εκατομμυρίου άνθρώπων ! 
Θέλουσιν ησυχίαν ί'να έκτυλίξωσι τάς μεγάλας αυτών κυβερ
νητικά; άρετάς, καί δέν βλέπουσι τήν έποχήν, ήτις όσημέ
ραι καταβιβάζει όλα τά ζητήματα είς τήν αγοράν. Έάν ή 
νεωτερα κοινωνία δέν δύναται νά έχη είμή τοιούτου μόνον εί
δους διοικητάς, φρόνιμον είναι νά σύνταξη άπο τοϋδε τήν δια
θήκην αυτής.

Αλλ’ έάν λάβωμεν ώς θέμα, τήν έν τή Εύρωπαϊκή οι
κογένεια θέσιν τής Ελλάδος, άποτεινόμεθα είς τήν γενικωτέ- 
ραν εθνικήν έννοιαν. Τοσαύτην ανικανότητα έκ τοϋ μέρους 
τούτου έπεοείξατο ή διοικούσα Σχολή, ώστε ή ιδέα π. χ. τής 
άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας, τής 'Ηπείρου, τής Μακεδο
νίας, τής Κρήτης παρίσταται ύπό τό ένδυμα τής κλοπής έν 
τώ αύτώ χρόνω καθ’ δν τό μικρόν Πεδεμόντιον καθ’ δμοιον 
τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι άλ.λά κατά διάφορον πρός τό ένεργεΐν, 
έλήστευεν έν πλήρει μεσημβρία, έπικροτούσης τής Ευρώπης, 
τήν Ιταλικήν γήν. Ποια δμως διαφορά μεταξύ πολιτικού σώ
ματος καί πολίτικου σώματος!

Έν γένει ή διοικούσα ήμας Σχολή έξέλαβε τήν κοινωνίαν 
ως παμμέγιστον θέατρον, έν τώ δποίω πρόκειται περί θαυμά
σιων. Έάν όλος ό κόσμος τρέχη είς τό θέαμα, τί σημαίνει, 
οτι άπαντώνται μόνοι οί θέλοντες, ά®οΰ δέν λείπουσιν οί έπι- 
θυμοϋντες; Έν τούτοις όποια ταραχή θά έκυρίευε κοινούς θεα
τός, έάν μετά τό τέλος τής παραστάσεως αί μέν θύραι του 
θεάτρου έκλείοντο, οί δέ έν αύτώ ύποκριταί έτρεχον ίνα δια- * 
χειρισθώσι τήν περιουσίαν τών φιλοθεαμώνων!...

Έν τούτοις ή Πολιτεία είναι τό εύρωστότερον δείγμα τής 
αξίας έκάστου έθνους. Ή πολιτεία περιέχει έν έαυτή τοιαύ
την ούναμιν, ώστε τό οικοδόμημά της χρησιμεύει, όπως μέγας 
φάρος ένώπιον τρικυμιώδους καί εύρέως πόντου. Θέλετε δ φά
ρος ήμών νά λάμπη μακράν ; Καθαρίζετε τάς υέλους του συνε
χώς. Άλλ’έάν άπαιτώνται ειδικοί πρός τοϋτο έργάται (διοι
κούσα τ άξ ι ς), μή λησμονήσητε ότι είς μόνην τήν έλευ- 

θέραν καϊ πεφωτισμένην έργασίαν ανήκει τό μέλλον. Κατά 
τοϋτο οί προσεκτικοί τών καιρών παρατηρηταί δύνανται ίνα 
βεβαιώσωσι διά μαθηματικής σχεδόν άκριβείας δύο κοινωνι
κά φαινόμενα, τών οποίων ή σύμπτωσις είναι έξοχου τώ όντι 
σημασίας. Έάν τό μέν περιλαμβάνη δλην τήν έπικράτειαν 
μέχρι τής τελευταίας κοινότητος αύτής, τό έτερον, πόρισμα 
άναγκαιον τοϋ τρώτου, λαμβάνει όσημέραι εύρυτέρας έν Άθή
ναις διαστάσεις. Κατά τήν τάξιν ταύτην θά πραγματευθώ 
άμφότερα.

Α'.—Άπό τής τρίτης τοϋ παρόντος αίώνος δεκαετηρίδος ή 
εθνική οικονομία τής γωνίας ταύτης τής Έλληνικής Χερσο
νήσου ήλλαξε τόσον άποτόμως διεύθυνσιν, ώστε έν έκάστω τε
τραγωνικά) μιλίω ή βιομηχανική καί έμπορική δραστηριότης, 
συνδυαζομένη μετά τής ιστορικής άναδιοργανώσεως τής ιδιο
κτησίας τής γής, σχηματίζει νέους άνθρώπους, οί'τινες έν μικρψ 
καί ύπό δημοτικήν ολως έποψιν ύπενθυμίζουσι τήν έν Αγγλία 
Gentry, ήτις, άναπτυχθεϊσα έπι τών Tlldors διά τής νέας 
τροπής τής ιδιοκτησίας τής γής, έμεγαλούργησεν έπί τής έπο
χής τών Stuarts, τής οποίας παρήγαγε τούς έπισημοτέρους 
κοινοβουλευτικούς άνδρας. Ένώ ή τάξις αυτή άριθμεΐ πλεί- 
στους κοινοτικούς οδηγούς, συγχρόνως συναγωνίζεται διά τήν 
αντιπροσωπείαν τοΰ έθνους. Άλλά τό σπουδαιότερου κατόρ
θωμά της είναι ή διά τής έκπαιδεύσεως τών τέκνων της τε- 
λειοποίηοις έαυτής· ώστε, έν ώ χρόνω εύρύνεται ό οικονομι
κός, έν τώ αύτώ εύρύνεται καί ό διανοητικός αύτής κύκλος.

Τό φαινόμενου τοϋτο είναι τψ οντι περισπούδαστου. Γνω
ρίζω τιυάς, οί όποιοι έυ τή πληθώρα τώυ γραμμάτων διορώσι 
σπουδαίου διά τόν τόπον κίνδυνου. Άλλοίμονον! Δεν είναι ταϋ
τα ποτέ άρκετά. Άναλογίζομαι τήν έποχήν, καθ’ ήν έκάστη 
κοινότης θά άριθμή ίδιους τής έπιστήμης καί τής τέχνης διδά
κτορας καί έργάτας! Έκεΐ ένθα έβλέπετε άλλοτε πύργων και 
καλυβών έρείπια, ή έρημον άγρίαν, απαντάτε σήμερον ώραίας 
οικοδομάς καί καλλιεργημένην φύσιν. Ή πνευματική πρόοδος 
διαφαίνεται έπίσης πανταχόθεν. Έντός δήμου απόκεντρου, έιΛ 
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τής κορυφής όρους δυσβάτου, οίκεϊ ιατρός ή νομικός, διδάσκα
λος ή έμπορος, πέριξ δ’ αύτών σχηματίζεται ατμόσφαιρα χατά 
τό μάλλον καί ήττον εύρεία. Είναι αδύνατον νά μή αίσθαν- 
θήτε τήν επιρροήν αύτής.

Κατά τήν παιδικήν μου ηλικίαν διήλθον έκ πολλών τής 
Πελοπόννησου κοινοτήτων· ακόμη ένθυμοϋμαι τάς έρωτήσεις 
των. «Τί λέγουν δι’ ημάς οί Φράγκοι;Μάς αγαπά ή Αγγλία; 
«Μάς αγαπά ή Γαλλία». Τό γένος τών Ξανθών ήν μεγάλη 
κοινωνική ασθένεια.—Έν τούτοις κατά τήν τευλευταίαν έκδρο- 
μήν μου παρά τόν ’Ισθμόν τής Κορίνθου μικρός τις στρα
τιωτικός μέ πλησιάζει- « δέν γνωρίζω, μοί λέγει, τί φρο- 
»νεϊς· άλλ’είναι αληθές οτι έν Άθήναις πωλοϋσι τό Ααύριον;» 
Ένω δέ μετά τινας ήμέρας διηρχόμην τά έρείπια τής Μαν- 
τινείας, χωρικός εύρωστος καί ζωηρός μοί λέγει «βλέπεις αύ- 
«τούς τούς λίθους; είναι άπό τόν καιρόν τής Δημοκρατίας.— 
«Τι πράγμα, φίλε μου, τόν ερωτώ, είναι ή Δημοκρατία; — 
»Δέν γνωρίζω, μοί άπαντά· άλλά διά νά άφήσν) τοιαϋτα έρεί- 
πια πρέπει νά ήτο μέγα πράγμα».

Άλλοτε μετά τό τέλος τοϋ εσπερινού έκαθήμην έξωθεν 
χωρικού ναού. Μετ’ ολίγον έξέρχεται ό σεβάσμιος έφημέριος 
καί αρχίζει ή συζήτησις τής ωραίας έκείνης ώρας, τήν οποίαν 
οσοι δέν άπήλαυσαν δέν δύνανται ποτέ νά φαντασθώσιν.Άφοϋ 
όλοι οί οικονομικοί όροι τής άναπτύξεως τοϋ χωρίου έδωσαν 
τροφήν εις ζωηράς ομιλίας, μεταξύ τών όποιων ένθυμοϋμαι 
τήν συγκοινωνίαν, τόν φόρον, τό σχολεϊον καί τήν δικαιοσύ
νην, ήλθε καί ή σειρά τοϋ έφημερίου· έγνώριζε τό Βουλγαρι
κόν ζήτημα καί τάς έπί τής ορθοδοξίας άπό παλαιών ημερών 
άνθελληνικάς μηχανορραφίας τής 'Ρωσσίας είς τοιοΰτον βαθ
μόν όσον μαρτυρεί ή έν τή νεωτέρα ταύτη έποχή είς υβριστι
κόν τίτλον μετατροπή τοΰ 'Ρωσσόφρονος. — Απανταχού 
ανάλογος πρόοδος· καί έγέλασα πολύ δταν, διηγούμενου εύ- 
π ατρ ίδου τινός τά τών προγόνων αύτοΰ πρός τινα χωρικόν 
έκλογέα, ούτος παταγωδώς ήνοιγε καί έκλειε τό στόμα. 
• Πώς, λέγει όεύγενήςδέν προσέχεις εις τούς λόγους μου;

»—Αί'ί αδελφέ, άπαντά ό χωρικός, δέν φροντίζω διά τούς 
«ίδικούς μου προγόνους καί θέλεις νά φροντίσω διά τούς ίδι- 
»»ούς σου

Β’. — Έάν δέ τις μελετήση τά διάφορα συμπτώματα τής 
έν ταϊς δύο τελευταίαις δεκαεττρίσιν άντιπροσωπικής τοϋ 
έθνους ζωής, ό κυριεύων χαρακτήρ αύτών μαρτυρεί σπουδαιό
τατου έν τή χώρα πολιτειακόν οργασμόν. Ή μέν 
κυρία ώθησις δίδεται ύπό τών οδηγών τών κοινοτήτων, τό 
συμφέρον τών όποιων οέν είναι μικρός σύμβουλος, ή δέ διεύ- 
θυνσις όσημέραι προσδιορίζεται έντός τής σχηματιζομένης 
νέας ανθρώπων καί πραγμάτων τάξεως. ‘Ιδού είς τί συνίστα
ται ό άγών. ΤΙ παρά τήν οδόν Σταδίου οικία τοΰ Λαού, οθεν 
δήποτε καί άν έπισκεφθήτε αύτήν (έν άναλόγφ τινι πρός τό 
κοινωνικόν φαινόμενου περιόδφ), μαρτυρεί ψηλαφητώς τήν 
άπόφασιν τών αντιπροσώπων τοΰ έθνους ϊνα κ υ β ε ρ ν ή- 
σωσι τόν τόπον. Έάν ή άπόφασις αύτη αύδέποτε διε- 
τυπώθη ώρισμέυως, σημείου, οτι τά κοινωνικά θέματα έχου- 
σιν ιδιαίτερον τρόπον έκθέσεως. Ή ιδέα αύτη υπεφαίνετο ήδη 
άφ’ ής έποχής ό βασιλεύς Όθων ώμωσεν άσπονδον κατ’ αύ
τής πόλεμον διατρέξασα δέ διαφόρους φάσεις, έπροκάλεσεν 
αλλεπαλλήλους τής Βουλής διαλύσεις καί πάντοτε μένει μα- 
ταίωρος, ώς ή σπάθη τοΰ Δαμοκλέους.

Ή ιδέα αύτη έλαβε παρ’ έμοί τήν άξίαν συστήματος, οτε 
κατά τήν 21 Δεκεμβρίου 1867, κατοικών αντίκρυ τοϋ Βου- 
λευτηρίου, υπήρξα μάρτυς τοϋ έξής θεάματος. Ή μέν Βουλή, 
γινώσκουσα τό κατ’ αύτής μέτρον τής διακοπής τών έργα
σιών της, έπνεε μένεα, ή δέ Κυβέρνησις, πεφοβισμένη, είχε 
συνέλθει είς τό άνω πάτωμα τής έν ή κατώκουν οικίας, μή 
τολμώσα ϊνα έμφανισθή ένώπιον τής Βουλής. Τέλος δ δι
σταγμός ύπεοίσχυσε καί τό διάταγμα έστάλη απλώς είς τόν 
Προεορον τής Βουλής. Τά λοιπά άνήκουσιν είς τήν ιστορίαν 
άλλ’ εκείνη δέν είδε τάς φυσιογνωμίας τών έξερχομένων άν- 
τιπροσώπων τοΰ έθνους ! ’Έκτοτε έσχημάτισα τήν πεποίθη- 

• σιν, ότι είναι δυνατόν νά γίνωσι αί μεγαλείτεραι είς τινα τό· 
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πον μεταρρυθμίσεις, άμα συναθροίσητε άνθρώπους αποφασι
στικούς έντός μιας αιθούσης. Αί επαναστάσεις δέν έχουσι με- 
γαλείτερον έχθρόν παρά τά έλεύθερα Βουλευτήρια, καί ούτε 
θερμότερου φίλον παρά τόν καθαριστήν αυτής. Τά λοιπά είναι 
λεπτομέρειαι τοϋ αγώνας.

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ.

Γ'.

Τήν πολλήν ποικιλίαν τών σήμερον έν ένεργεία παρά ταΐς 
έργατικαις τάξεσι συνεταιρισμών έδύνατό τις νά άναγάγη εις 
τά έξής είδη· 1) είς συνεταιρισμούς αμυντικούς, 2) είς ασφα
λιστικούς 3) είς πιστωτικούς 4) είς οικονομικούς καί παρα
γωγικούς καί τέλος 5) είς έκπαιδευτικούς.

Τό έργον τών αμυντικών συνεταιρισμών είναι αρνητικόν· 
δι’ αύτών ζητουσι νά άποκρούσωσι τήν έπήρειαν τών κεφα
λαίων καί ανταγωνίζονται προς τό κράτος αύτών. Δι’ αύτών 
όμως δέν δημιουργούνται νέοι οικονομικοί παράγοντες, νέοι 
Οργανισμοί. Πρός παραγωγήν άληθώς νέων τοιούτων οργα
νισμών τείνει κυρίως ή δι’ όλης τής Δυτικής Εύρώπης και 
όλων έν γένει τών πεπολιτισμένων χωρών διήκουσα κίνησις 
πρός ένωσιν καί σύμπραξιν τών συνερίθων. Ή κίνησις αύτη 
προβαίνει όσημέραι είς τό πρόσω καί έν βραχεί μεγαλα και 
άπροσδόκητα παραγαγοϋσα υπιοχνεϊται έτι μείζονα έν τφ 
μέλλοντι.

έ · 'Αμυντικοί συηταιρισμοί άπιργίαι.

Ύπό τήν κατηγορίαν τών αμυντικών συνεταιρισμών 
περιλαμβάνομεν άπαντας τούς συνδέσμους τών έργατών, έν 
οις ούτοι κατά τό παράδειγμα άλλων τάξεων συνέρχονται 
πρός διαφύλαξιν καί ύπεράσπισιν τής τάξεως αύτών καθόλου 

ή είδους τινός βιομηχανίας. Έν αύτοϊς οι άξιυλογώτατοι είναι 
έκεϊνοι ών μόνη ή ή κυρία πρόθεσις είναι ή σωτηρία τών δι
καίων τής εργασίας εναντίον τών κεφαλαίων. Τό σύμβολον 
αύτών είναι ή πειθανάγκασες τών έργοδοτών κεφαλαιούχων 
πρός παροχήν κρείσσονος αμοιβής ή βελτιώσεως τών όρων 
τής έργασίας ή ή παρακώλυσες τών κεφαλαιούχων άπό ύπο- 
βιβασμοΰ τοΰ τέως παρεχόμενου ήμερομισθίου. Ύπό τοιαύ- 
την σημαίαν κατέστησαν οί κύριοι μοχλοί τών κατά τόπους 
οικονομικών άγωνων και τών συνθηκολογήσεων τών έργατών 
πρός τούς κεφαλαιούχους.

Οί πρόδρομοι τών συνεταιρισμών τούτων ήσαν αί βιομηχα
νικοί ένώσεις τών άγγλων ημερομισθίων έργατών (trade 
unions) αϊτινες προήλθον άπό συνδέσμων πρός άμοιβαίαν 
έίίικουρι'αν καί κύριον τέλος προύτίθεντο τόν διοργανισμον 
άπεργιών (strikes) καί τήν κατόρθωσιν συνυποσχετικών καί 
συμβιβασμών πρός τούς έργοδότας κεφαλαιούχους. Δι’ εισι
τηρίων και τακτικών εισφορών κατήρτισαν σπουδαία κεφά
λαια· τήν ατομικήν αύτών δύναμιν έπολλαπλασίασαν δι’Ορ
γανικών ενώσεων τών διαφόρων συνδέσμων πρός άλλήλους 
καί δή καθ’ ολην τήν ’Αγγλίαν γενικαί δέ καί μερικοί συ
νελεύσεις καί έγκατάστασις κεντρικών καί τοπικών έπιτρο- 
πών τήν ένιαίαν καί πολυμελή ταύτην δύναμιν κατέστησαν 
έπιβάλλουσαν. Συγγενής οργανισμός τών διαφόρων συνδέσμων 
διενεργεϊται και έν Γερμανίφ, όσημέραι δ' αναφαίνονται παν- 
ταχοϋ τοπικοί καί γενικοί καί δή καί πέραν τών ορίων έκά
στου έθνους διήκον :ες έργατών συνεταιρισμοί. Ύπό τό κράτος 
δέ τοϋ συνεταιρισμού τούτου πολλαπλασιάζονται όσημέραι αί 
συστάσεις τών έργατών καί αί απεργία·.. Έκάστη αναστολή 
έργασίας αναγγέλλεται προσηκόντως καί άν έπιδοκιμασθή 
ύπό τής έταιρίας, υποστηρίζεται έν ανάγκη καί διά χρημα
τικών βοηθειών τοϋ συνδέσμου, απαγορεύεται δέ είς άπαντας 
τούς έργάτας οσοι είναι μέλη τοϋ συνδέσμου έπι ποινή απο
κλεισμού ή έξακολούθησις τής έργασίας. Διά τής τοιαύτης 
άναπτύξεως τών συνεταιρισμών καί διά τών υπό τήν διαθεσιν 
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αύτών χρηματικών μέσων αί ύπ' αύτών ύποστηριζόμεναι 
άπεργίαι ελαβον μεγάλην έπιδοσιν και δύναμιν, άλλά σύναμα 
και ή κατάπαυσις αύτών κατέστη εύχερεστέρα, καθόσον ουτω 
έξευρέθησαν όργανα πρός διαπραγμάτευσιν τής έργατικής 
πληθύος πρός τούς κεφαλαιούχους, κατέστησαν δύναται σύμ- 
μικται έπιτροπαί πρός έξέτασιν τών διαφορών καί διαιτησίαν 
καί κατορθοϋνται συμφωνία·, περιβεβλημεναι μετά τίνος κύ
ρους καί άσφαλείας κατά πάσης μονομερούς αύτών διαρρή- 
ξεως.

Ένόσφ έν ταΐς κινήσεσι ταύταις έπικρατεϊ σύγχυσες καί 
χάος σύδείς δύναται νά κατανόηση τήν δλην δύναμιν καί 
ένέργειαν τής άμφικόπου ταύτης μαχαίρας. Οί κεφαλαιούχοι 
έν ορθή έπιγνώσει τοΰ συμφέροντος αύτοΐς άνθίστανται έπί 
πάσι νά άναγνωρισωσι τούς συνεταιρισμούς ώς βργανικάς ενώ
σεις καί θέλουσι μόνον πρδς άτομα ούχί δέ καί πρός συνδέ
σμους νά ίστανται εις σχέσεις· διά τοϋτο καί πολλάκις άν 
καί κατ' ούσίαν τά πάντα εΐχον έξομαλυνθή, συμβιβασμοί 
έναυάγησαν, μόνον διότι ούτοι δέν ήθελον νά συνομολογήσωσι 
συμφωνίας πρός έταιρίας, ή διότι άπήτουν ώς δρον τήν άπο- 
χώρησιν τών έργατών άπό τίνος συνδέσμου. Άλλα δύναται 
τις μετά βεβαιότητας νά προιδη δτι κατ’ολίγον αί ενώσεις 
τών έργατών Οά άν»γνωρισθώσι κατ' ανάγκην ώς οικονομι
κού νομικαί κοινότητες καί δτι πρός αύτάς ώς τοιαύτας θά 
γίνωνται τούντεϋθεν αί διαπραγματεύσεις. Καί ή νομοθεσία 
δέ θά έξαναγκασθή έπι άςιοχρέοις έγγυήσεσι νά κυρώση τοι
αύτην άναγνώρισιν καί έπί τώ τέλει τής είρηνοποιήσεως καί 
τοϋ επιεικούς κανονισμού τών διαφορών νά έπικαλεσθή δυνά
μεις, ών τήν ύπαρξιν δέν δύναται δι’ απαγορεύσεων νά άναι- 
ρέση.

Πολυειοώς κατεδίκασαν μέχρι τοϋδε πολλοί έπιστήμονες 
τούς αμυντικούς συνεταιρισμούς καί τάς απεργίας, καί οίκο- 
νομικώς καί ηθικώς. Δι’ αυτών απειλείται, λέγουσι, ό έλεύ- 
Οερος συναγωνισμός καί ή οικονομική έλευθερία, ιδίως δέ διά 
τής καταχρήσεως τής δυνάμεως τών συνδέσμων πρδς έκβί«τ
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σιν δι’ απειλών καί βιαιοπραγιών τών διαφωνούντων έργατών, 
οσοι δέν θέλουσι νά προσεταιρισθώσι. ΓΙολλαί τών κατηγοριών 
τούτων είναι δυστυχώς αληθείς. 'Ιδίως δφείλομεν νά όμολο· 
γήσωμ· ν δτι τό κράτος τών συνδέσμων έπί τών έργατών έκα
στων καθίσταται ενίοτε καταθλιπτικόν δεσποτικώς άξιοϋσι 
ούτοι έπί βλάβη τών έπιμελεστέρων καί ίκανωτέρων, απόλυ
τον ισότητα κατά τε τόν χρόνον τής έργασίας καί τδ ημερο
μίσθιον, οί όροι δέ τών συμφωνιών άφαιροϋνται άπό τής έξου
σίας τών συμβαλλομένων καί καθορίζονται άπαξ διά παντός 
κατά γενικήν άπόφασιν. Άλλά δέν πρέπει καί νά παρίδωμεν 
οτι τοιαΰται παραφυάδες, είς ών τήν αποκοπήν μόνον ή νο
μοθεσία δύναται να ένεργήση, αϊτινες όμως διά μορφώσεως 
καί άγωγής τών έργατών είναι δυνατόν νά προληφθώσι, είναι 
αναπόσπαστοι πάσης κινήσεως έπί πολύ τεχνικώς διά προ
χωμάτων συνεχόμενης καί αίφνης βιαίως έκρηγνυμένης. Κα
θόλου εϊπεϊν όμως μετ’ εύχαριστήσεως είναι παρατηρητέον 
ότι μετριότης καί σέβας πρδς τά ξένα δίκαια καί έν τοϊς συ
νεταιρισμούς τούτοις έπικρατεϊ όσημέραι, ένώ ή έξαπίνης έπελ- 
θοϋσα έπίγνωσις τής δυνάμεως αύτών τήν παράχρησιν αύ
τής καθίστα τόσον εύκολον καί πιθανήν. Μόνον δέ ό προκα
τειλημμένος παρατηρητής δύναται να παραγνώριση οτι έν τή 
άλληλεγγύω, ούτως εϊπεϊν, ταύτη κινήσει τών έργατικών 
τάξεων καταδείκνυται ήθική δύναμις, ήτις εϊς τοιοΰτον βαθ
μόν δέν άπαντα παρά τοϊς εύπαιδεύτοις καί εύπόροις τάξεσι. 
Λύτη είναι ή δύναμις τής μετ’αύταπαρνήσεως φροντιδος περί 
τοϋ κοινή συμφέροντος. Καί άν ένίοτε τδ ποθούμενον είναι 
αλήθεια ή γοητεία, πάντως τιμής άξιος είναι έκεϊνος οστις 
έν πνεύματι αδελφότητος θυσιάζει ατομικός ώφελείας πρός 
κοινόν καλόν. Ούχί έν τώ άτομικψ έγωϊσμώ άλλ’ έν τή συ- 
νειδήσει τής αλληλεγγύης, έν τή άφοσιώσει πρός τδ κοινή 
καλόν έγκειται πάσα άληθώς δημιουργός κοινωνική δύναμις.

Βεβαίως ό πόλεμος ό δι’ απεργιών είναι λίαν επικίνδυνος 
καί έπιζήμιος καί εις αύτούς τούς έργάτας καί έπρεπε ώς καί 
ό πόλεμος τών κρατών νά ήναι ή ultima ratio, ούδέποτε
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δέ νά γένηται αύτοϋ χρήσις έκ κουφότητας και διά παρονυχί- 
οας. Άλλά τό κακόν τής απεργίας είναι ή συνέπεια άλλου 
βαθύτερου κειμένου, εις ού τήν θεραπείαν δύναται αύτη άνα- 
δρομικώς νά συνεργήση. Τών ανωφελών απεργιών μόνη συ 
νέπεια είναι δυστυχία, απώλεια έργασίας και έπιμόχθων οι
κονομιών και στέρησις κέρδους. Άλλ’ άν και είς τα άτομα αί 
συνέπειαι αύται είναι όδυνηραι, διά τό δλον ή πείρα αύτη δέν 
άπόλλυται άλλά καθίσταται διδακτική. Καί ό φόβος άπό τών 
απεργιών είναι δύναμις, μείζων ίσως τής πραγματικής αύτής 
χρήσεως. Καί δέν δύναται μέν ή δύναμις αυτή οι’ αριθμών 
νά καταμέτρησή, δέν είναι δμως τολμηρόν νά είπη τις καθό
λου οτι έάν ή Οέσις τής έργασίας έν ταις βιομηχανικαϊς έπι- 
χειρήσεσι τήν σήμερον έβελτιώθη, τούτο οφείλεται μάλλον εις 
τήν δύναμιν τών συνεταιρισμών ή είς τήν φιλανθρωπίαν καί 
έπιεικειαν τινων. Οπως ποτ" άν ή κοινωνικά φαινόμενα άκα- 
τασχέτου δυνάμεως ώς τά τών αμυντικών συνεταιρισμών 
ούτε Οιά νουθεσιών ούτε δι' άπαγορεύσεων δύνανται νά έξαφα- 
ν>σθώσι. Είς τό μέλλον δέ άπόκειται βαρύ πρόβλημα, είς ού 
τήν λύσιν καλούνται έπιστήμη καί νομοθεσία, τάς δυνάμεις 
ταύτας νά συναρμόσωσι όργανικώς έν τώ καθόλου βίω τής 
κοινωνίας, ίνα μήποτε κατασυντριβή ούτος ύπό τά ύψηχή 
κύματα απαίσιου άγώνος τών κοινωνικών τάξεων.

2. 'Λσφα.Ιισζιχοΐ συκαιζβρισμοί·

Τοιοϋτοι είναι οί έπί απροόπτων ατυχημάτων παρέχοντες 
συντάξεις ή βοηθήματα, coot οί χορηγοΰντες τοιαϋτα διά νό
σον, θάνατον ή πρεσβυτικήν ήλικίαν είς τούς άνικάνους κα 
ταστάντας, είς τας χήρας καί είς ορφανά, τοιοϋτοι καί οί έπί 
αμοιβαία άσφαλεία τών μελών άσφαλίζοντες κατά δυστυχη
μάτων είς τήν περιουσίαν ώς οί τών μικρών άγροτιχών κτη
ματιών. Οι τοιοϋτοι συνεταιρισμοί ΐστανται μέσοι μεταξύ 
ευεργετικών καθιδρυμάτων καί κανονικών άσφαλιστικών εται
ριών έπί άμοιβαιότητι, καθόλου δ’ εϊπεϊν φέρουσι τόν αύτόνχα-
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ρακτήρα παρά τοϊς άπόροις,οιον και παρά ταΐς εΰπόροις τάξεσι 
τα δμοια καθιδρύματα.

Έν Αγγλία ήδη άπό τών αρχών τής παρελθούσης έκα- 
τονταετηρίδος συνέστησαν πολλαί τοιαϋται έταιρίαι ύπό τήν 
έπωνυμίαν τών friendly societies. Έν έτει 1865 ύφί- 
σταντο 20,000 περίπου τοιούτων εταιριών, άριθμουσών μέλη 
δύω καί ήμίσεως εκατομμυρίου καί κεκτημένων κεφάλαιον 
πλέον τών 10 έκατομμυρίων λιρών. Ταύταις παρεμφερείς εί
ναι αί έν πολλή χρήσει έν Γαλλία societes de seCOUTS 
mntliel, αϊτινες δμως μάλλον ώ; δημοτικά καθιδρύματα 
παρίστανται, καί αί ωσαύτως διωργανισμέναι caisses de 
prevoyance, caisses de retraite et rentes viageres 
pour la vieille-se. Καί έν Γερμανία ύπάρχουσι τοιαϋται 
έλευθέρας συστάσεως έταιρίαι άν καίώς έπί τό πλεϊστον ήνω- 
μέναι μετά άλλων έργατικών εταιριών καί συλλόγων, άλλ’ 
ούχί δσαι έν άλλαις χώραις, καί δ λόγος τούτου είναι δτι ή 
γερμανική νομοθεσία προύνόησε διά τοϋ αμφιβόλου εύεργετή- 
ματος τών έξαναγκαστικών έπικουρικών ταμείων. Είς ταΰτα 
συνεισφέρουσι κατ’ άνάγκην έργάται καί έργοδόται, είς τήν 
διοίκησιν δμως αύτών μετέχουσι καί ούτοι ύπό τήν έπίβλε- 
ψιν τών αρμοδίων πολιτικών αρχών. Τοιαϋτα εξαναγκαστικά 
εύεργετικά ταμεία έλαβον ιδίως πολλήν την έπίδοσιν παρά 
τοϊς έργάταις τών μεταλλείων έν Γερμανία. Καί έν Έλλάδι 
έγένοντο δοκιμαί συστάσεως τοιούτων έταιρικών ταμείων, δυ
στυχώς δμως έλάχισται μέχρι τοΰδε ευδοκίμησαν.

5. Πισιωτιχοι σν>ιταΐ[ΐσαοί·

Οί πιστωτικοί συνεταιρισμοί άνεφάνησαν τό -πρώτον έν 
Γερμανία καί ενταύθα έλαβον τήν πλειστην έπίδοσιν. Έν έτει 
1850 κατέστησεν έν Δέλιτζ (Delitzsch) τήν πρώτην πι
στωτικήν εταιρίαν ό Σιοϋλτζε (Schulze)’ τό παράδειγμα έ- 
μιμηθησαν άλλαχοϋ- έντός δέ δύω δεκαετηρίδων ή κίνησή 
έπέδωκε τοσοϋτον ώστε κατα τό τέλος τοϋ 1868 έν Γερμα
νία ήσαν γνωσταί ούχί έλάσσονες τών 1558 πιστωτικών καί
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προς παροχήν προκαταβολών έταιριών,αιτινες χατά τούς απο
λογισμούς των τοΰ 1866 ήρίθμουν μέλη 193,512 ειχον κεφά- 
λαιον 6,329,504 ταλήρων, διεχειρίζοντο και ξένα κεφάλαια 
έκ 19,895,529 ταλήρων και παρέσχον προκαταβολάς εις 
τους εταίρους 85,010,145 ταλήρων. Και έν άλλαις χώραις 
συνέστησαν δμοιαι έταιρίαι ώς έπι τό πλεϊστον κατά Γερμα
νικά πρότυπα· τοιαϋται είναι π. χ. αί SOCietes dll credit 
mutuel ή credit solidaireiv Γαλλία,αί τράπεζαι τοϋ λαοϋ 
έν 'Ιταλία,αί άγγλικαί loan societies και άλλαι παρόμοιαι.

ΙΙαρ’ ήμϊν εισηγητής τής συστάσεως όμοιων έταιριών έγέ
νετο ό Δημ. Μαυροκορδάτος εύγλώττως καί μετά πολλής 
τής ακρίβειας περιγράψας τήν έν Γερμανία κίνησιν πρός σύ- 
στασιν εταιρικών πιστωτικών τραπεζών τοΰ λαοϋ, μετά θερ
μότητας οέ συστήσας τήν εισαγωγήν τοϋ εύεργετιχοϋ τούτου 
εφευρήματος και έν Έλλάδι. Ή γνώμη αύτοΰ έγένετο παρά 
πολλοϊς μετ’ ένθουσιασμοϋ αποδεκτή, καί πολλά! μέν έν τή 
πρώτη ορμή άπόπειραι έγένοντο καί τινες δέ πιστωτικά! τρά- 
πεζαι συνέστησαν. Άλλ’ ένΟουσιασμός άπλοΰς δέν άρκεϊ πρός 
εύόοωσιν πρακτικών κοινωνικών έργων άλλ’ απαιτείται προ
σέτι καί επιμονή και ένδελεχής μέριμνα πρός έξεύρεσιν παν
τός άνυσίμου πρός τον σκοπόν ώς καί πρός αποτροπήν παν
τός έπιπροσθοϋντος παρακωλύματος, έπί πάσι δέ τελεία άκε- 
ραιότης καί άφοσίωσις πρός τό έ’ργον παρά τών καλούμενων 
προς οιεύθυνσιν τών έταιριών. Δυστυχώς ταΰτα προσάγωνται 
συνήθως ελάχιστα παρ’ ήμϊν, τό ψευδές δέ πΰρ ένθουσιασμοϋ 
μή έχοντος βάσιν τελείαν ηθικήν άφοσίωσιν καί βαθεϊαν συ- 
ναίσθησιν τοΰ καθήκοντος άποσβένυται μετ’ ολίγον, καταλεϊ- 
πον τέφραν τήν άπογοήτευσιν καί τήν άποστροφήν πρός εώερ- 
γετικωτάτας καί ζωτικοτάτας έπιχειρήσεις. Άπασαι αί πι
στωτικά! αύται τράπεζαι διευθυνόμεναι ώς έπί τό πλεϊστον 
παρ’ άνδρών άπειρων ή οΐτινες μόνον πόρον ζωής έζήτουν διά 
τής διευθύνσεως διελύθησαν ζημίας μόνον προξενήσασαι εις 
τούς εταίρους.

Διά τών πιστωτικών τούτων καθιδρυμάτων ούχί κυρίως οί 

έργάται άλλ’ οί χειρώνακτες καί οί μικροί βιομήχανοι έξεϋ- 
ρον τά μέσα τής σωτηοίας αυτών. Ούτοι σωζόμενοι Οά άπο- 
τελέσωσι τόν σύνδεσμον μεταξύ τών κεφαλαιούχων καί τών 
ημερομισθίων εργατών. Οί άρχαϊοι τύποι τής μιχρας βιομη
χανίας δέν δύνανται βεβαίως ούδέ διά μερικών έταιριών νά 
άναζήσωσι, άλλά δι’ αύτών προοδοποιοϋνται βιομηχανικά! ε
πιχειρήσεις έν μεγάλω διά συνεταιρισμού. Οί κυρίως έργάται 
βραχεϊαν έποιήσαντο τών πιστωτικών συνεταιρισμών χρήσιν, 
άλλά πολλά! ύπάρχουσι έλπίδες δτι και ούτοι προθυμότερον 
θά μετάσχωσι τοΰ σωτηρίου άγαθοϋ, είτε διά καταρτίσεως 
πιστωτικών έταιριών αμιγών ή και συμμίκτων προς έτέρας 
φύσεως συνεταιρισμούς.

Αί πιστωτικά! καί έπ'ι τω τέλει τής παροχής προκαταβο
λών συνιστάμεναι έταιρίαι έχουσι μοναδικήν βάσιν τήν πολ- 
λαπλασίαν δύναμιν ήν προσκτώνται αί άτομικαί πίστεις τών 
εταίρων έκάστων οργανικώς συνενούμεναι εις μίαν καθολικήν 
πίστιν. Τοΰτο κατορθοΰται έν Γερμανία τών εταίρων έκαστων 
καθιστάμενων υπευθύνων προσωπικώς καί εις ίλόκληρον δι’ 
άπαντα τά χρέη τής εταιρίας, έν άλλοις λόγοις τών έταίρων 
έκάστων συνεισφερόντων άπασαν τήν προσωπικήν αυτών πι- 
στιν, άντ’ αύτής δέ διά τής εταιρίας άπολαμβανόντων πολ- 
λαπλασίονα τής συνεισενεχθείσης. Ή αρχή είναι ή αύτή πρός 
τήν άπό τής παρελθούσης εκατονταετηρίδας έπί ακινήτων έν 
χρήσει, μόνον δτι ή πιστις είναι ένταϋθα προσωπική, ένώ έπί 
ακινήτου ιδιοκτησίας είναι πραγματική.

Δι’ εισιτηρίων καί τακτικών εισφορών καταρτίζεται τό άρ- 
χικόν κεφάλαιον τοΰτο δ’έπαυξάνεται ύστερον διά λήψεως έν
τοκων δανείων,ΰπό τόν τύπον καταθέσεως οικονομιών,διά τρα
πεζιτικής πίστεως καί διά συναλλαγματικών. Έκ τούτου πα 
ρέχονται ύστερον είς τούς εταίρους κατά τήν προσωπικήν φε- 
ρεγγυότητα έκάστου έπϊ άπλώ έγγράφερ ή έπί συναλλαγμα
τική, ΰπό έγγύησιν ή ένέχυρον ή καί άνευ τινός άλλης άσφα- 
λείας έπί αμοιβή προκαταβολαί δι ώρισμένον χρόνον. 
Έπί εύρυτέρας άναπτύξεως οί συνεταιρισμοί άναλαμβάνουσι
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Χαΐ έργα τραπεζίτου διά τά μέλη αυτών, παρέχοντε; ανοι
κτούς λογαριασμούς, δεχόμενοι παρακαταθήκας και καθιστά
μενοι ουτω αληθείς έταιρικαί τράπεζαι τοϋ λαοϋ.

Κατά τήν έσωτεριχήν αύτών σύνταξιν έξεταζόμενοι οί πι
στωτικοί συνεταιρισμοί είναι προσωπικοί συνεταιρισμοί 
προσλαβόντες τό στοιχεϊον τών κετιαλαίων καί όργανικώς συ- 
ναρμόσαντες αυτό έν τώ σννδέσμω αυτών. Διά τοϋτο ό άριθ
μός τών μελών αυτών μένει ανοικτός· δέχονται πάντα οικο
νομίας καί πίστεως άξιον κρινόμενον (άποκλείοντες ιδίως τούς 
χρήζοντας έλεημοσύνης), άφίνουσι τήν έξοδον μετά είδοποίη- 
σιν έλευθέραν, άποκλείουσι τόν ανάξιον κριθέντα, οι κληρονό
μοι δέ δέν καθίστανται αυτοδικαίως μέλη. Άλλ’ άπαιτοϋσι 
παρά τών μελών είσιτήρων καί περιοδικά; συνεισφοράς, άπο- 
τελοϋσι δ’ έξ αύτών, έκ ποσοστών κέρδους, και έκ προαφαι- 
ρέσεων άπό πασών ή τινών προκαταβολών, τό μερίδων έχά- 
στου εταίρου (Stammantheile, Guthabeu). Τά μερίδια 
υφισταμένων τοϋ έταιρικοϋ συνδέσμου είναι άναγκαϊον καί 
άπαραίτητον παράρτημα τοΰ μετόχου, καί διά τοϋτο δέν δύ
νανται νά έχποιηθώσι· μετατρέπονται δέ είς προσωπικάς άπαι- 
τήσεις διά τόν άποχωροΰντα έταΐρον ή διά τούς κληρονόμους 
ώς καί μετά διάλυσιν τής έταιρίας. Άπό τών μετοχών δια 
φέρουσι ούσιωδώς· καθότι τά μερίδια δέν είναι χρηματικοί 
ποσότητες συνεπαγόμεναι ώς συνέπειαν εϊς τόν καταβαλόντα 
αύτάς τόν χαρακτήρα τοϋ έταίρου, άλλά τούναντίον, ή έται
ρία είναι προσωπική, έπεται δέ τή θέσει τοϋ έταίρου ώς ου
σιώδες άλλ’ άπηρτημένον στοιχεϊον τό μερίδων. Τοϋτο όμως 
δέν έμποδίζει ϊνα οί προσωπικοί συνεταιρισμοί άποτελέσωσι 
τήν βάσιν τής μετατροπής αύτών είς συνεταιρισμούς κεφα
λαίων, καί τών μεριδίων είς μετοχάς, ώς πράγματι έγένετο 
ένιαχοϋ τής Γερμανίας. Άπό τής ύπάρξεως μεριδίων τών 
έταίρων άπορρέει ή διαίρεσες τής εταιρικής περιουσίας εις πε
ριουσίαν έταίρων (Mitgliedervermoegeil) συνισταμένην 
έκ τοϋ συνόλου τών μεριδίων τών έταίρων, καί είς άποθεμα- 
τιχόν κεφάλαιον καταρτιζόμενου έκ τών εισιτηρίων εισφορών 

καί ποσοστών έκ τών κερδών. Έπί τής εταιρικής περιουσίας 
δέν χέκτηται ούδέν δικαίωμα ό άποχωρών έταιρος, άλλά 
τοϋτο μοιράζεται μετά τήν διάλυσιν είς ίσα κατά χεφαλάς 
μέρη άφοΰ πρότερον άφαιρεθώσι τά έκάστοις άνήκοντα μερί
δια έξ ών άποτελεϊται ή περιουσία τών έταίρων. Τό δικαίω
μα τών έταίρων είναι προσωπικόν καί έπί ίσότητι· έν καί τό 
αύτό δικαίωμα του ψηφοφορεϊν είς πάντας, άπαντες έξ ίσου 
δύνανται νά έκλεχθώσι, άπαντες έξ ίσου άξισϋσι πιστώσεις, 
παρεχομένας συνήθως κατά τήν ανάγκην καί τό άξιόχρεων 
τοϋ αίτοΰντος· κέρδος όμως καϊζημίαι καταλογίζονται άναλό
γως πρός τό μερίδων έκάστου. Ή σύνταξις καί διοίκησις τών 
πιστωτικών συνεταιρισμών οίκονομεϊται κατά τάς αύτάς κατ’ 
ούσίαν άρχάς ώς καί απάντων ίν -γένει τών σημερινών συνε
ταιρισμών. Γενική συνέλευσις άποφαίνεται εριστικώς περί 
πάντων τών σπουδαίων ζητημάτων πολυμελής καί κατ' 
έκλογήν δωριζομένη έπιτροπή προΐσταται τής έταιρίας καί 
άντιπροσωπεύει ταύτην είς τα έξω, διαχειρίζεται δέ καί τήν 
έκτελεστικήν έξουσίαν έν τοϊς έ'σω. Παρ' αύτήν έτέρα κατ’ 
έκλογήν έπιτροπή έπιλαμβάνεται τοΰ έλέγχου τών εργασιών 
τής διοικητικής έπιτροπής.

Σημειωτέου έν τέλει ότι οί πιστωτικοί συνεταιρισμοί μετά 
τινων τροποποιήσεων είσήχθησαν καί παρά μικροϊς αγροτι
κοί; κτηματία·.;· ή διαφορά συνίσταται είς τοϋτο οτι τά δά
νεια διδόμενα πρός χάριν βελτιώσεων τών άγρών άναγκαίως 
συνομολογοϋνται έπί μακροτέραις προθεσμίαις, καί οτι πρός 
τή προσωπική έγγυήσει παρέχεται συνήθως καί πραγμα
τική· ουτω δέ καί ή αγροτική πληθύς εισέρχεται κατ’ δλί- 
γον είς τήν συνεταιρικήν κίνησιν. Συμπληρωματικήν μόνον 
θέσιν κατέχουσι τα υπό τοϋ κράτους, τών δήμων ή σωμα
τείων συνιστάμενα ταμεϊα προς προκαταβολάς καί δάνεια ώ; 
έπί τό πλεϊστον συνηνωμένα μετά τών ταμείων οικονομιών, 
ώσαύτως τά πολυειδή υφιστάμενα δημόσια ταμεία πρός πα
ροχήν βοηθειών καί οί σύλλογοι πρός παραχώρησιν άτοκων 
δανείων είς άπορους χειρώνακτας καί τά τοιαϋτα.
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Εί και ό κύριος σκοπός τών πιστωτικών συναιτερισμών εί
ναι ή παροχή κεφαλαίων, έν τούτοις συνδυάζεται, ώς έδεί- 
χθη, προς τούτον διά τεχνικής κατασκευής καί ό τής μ ο ρ- 
φ ώ σ ε ω ς κεφαλαίων, καθόσον ούτοι άναγκαστικώς μάλιστα 
άγουσι εις ταύτην. Οί σϋνεταιρισμοι λοιπόν ούτοι λειτουρ- 
γοϋσι συγχρόνως καί πρός οικονομίας διά φειδοΰς. Άλλά και 
χωριστά δέχονται συνήθως τοιαύτας έξοικονομήσεις και έκτε- 
λοΰσι ούτω και το έργον τών ταμείων οικονομιών διά τούς 
εταίρους, δια καταθέσεως μικρών καί άνά πάσαν ώραν απαι
τητών καταβολών. Ό σκοπός ούτος άλλως διενεργεϊται καί 
δι’ άλλων συνεταιρισμών, ενίοτε δέ καί αύτοτελώς.

("Επεται βυνίχειι τε'λος).
I. Π. ΕΠΑΞΙΑΣ.

Α'.
Γενική έποψις τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας-

Προ τής συνθήκης τοΰ Βερολίνου ή Εύρωπαϊζή Τουρκία 
ειχεν εκτασιν 9589 □ καί κατοίκους 16,013,000. 
Τούτων δέ αί μέν άμεσοι κτήσεις

r
Αί δέ φόρου ύποτελεϊς εϊχον » 
Ή 'Ρουμουνία η
Ή Σερβία »
Τό Μαυροβούνιου »

εϊχον έκτ. 6,706 □
2,883 □
2201 □
682 □

79 □

6,440,000.
5,073,000.
1,367,000.

170,000.
13 Ίουλ.

κατ. 9,573,000. 
»

»

Άπό δέ τής συνθήκης τοϋ Βερολίνου (13 Ίουν.— 
1878) πανταχόθεν άκρωτηριασθεΐσα ή Ευρωπαϊκή Τουρκία 
έχει εκτασιν 6,142 □ κατ. 8,971,000. 
Τούτων δέ αί μέν άμεσοι κτήσεις

έχουσιν έκτ. 3,240 □ κατ. 5,148,000 
Τών δέ άποσπασθεισών ή μέν

Βοσνία και Έρζεγοβίνα » 1,086,000946 □ »
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Τό δέ Νοβιπαζάρ έκτ. 152 α κατ. 127,000
Ή αυτόνομος Ανατολική Ρω

μυλία » 643 □ » 751,000
ΊΙ φόρου ύποτελής 'Ηγεμονία

Βουλγαρία » 1160 □ » 1,859,000
Ή ανεξάρτητος κηρυχθεϊσα

Ρουμουνία πρότερον ειχεν » 2201 □ » 5,073,000
Άπό ταύτης άφηρέθη ή Βεσ-

σαραβία » 154 □ » 127,000
Προσετέθη ή Δόβρουτσα » 270 □ » 221,000
ΊΙ ανεξάρτητος κηρυχθεϊσα

Σερβία πρότερον ειχεν » 682 □ » 1,367,000
Ή γενομένη προσθήκη » 202 □ » 38 7,000
Ή νϋν Σερβία έχει » 884 □ » 1,734,000
Τό ανεξάρτητον κηρυχθέν Μαυ-

ροβούνιον πρότερον ειχεν » 79 □ » 170,000
Ή γενομένη προσθήκη έχει » 93 □ » 116,000
Τό νϋν Μαυροβούνιου » 172 □ » 286,000
Ή Αύςριακή γενομένη Σπούζα » 6 □ » 2,000
ΊΙ Αγγλική γενομένη Κύπρος » 174 □ » 57,000

Όσονούπω όρισθήσονται καί τά έκ τής Ηπείρου καί Θεσ
σαλίας παραχωρηθέντα τή Έλλάδι μέρη μετά τής έκτάσεως 
καί τοϋ πληθυσμού.

Β'.

δαπάναι τοϋ 'Ρωσσικοΰ ποσίμου-

Κατά τήν επίσημον στατιστικήν τοΰ υπουργείου τών Οι
κονομικών ή 'Ρωσσία έδαπάνησεν έν τω τελευταίω πολέμφ 
887,000,000 ρουβλ. Αί προπαρασκευαί τοϋ πολέμου ήρξαντο 
τώ 1876 καί έψηφίσθησαν μόνον 471,590,000 ρούβλια διά 
τήν διεξαγωγήν αύτοϋ.
Τούτων δέ έδαπανήθησαν εις μισθούς 49,070,016 ρούβλ. 
Είς ενδύματα,νοσοκομεία και υγειονομεία 40,947,566 ν 
Εις ζωοτροφίας 128,046,699 π
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Είς προνομήν 64,530,318 ρούβλ.
Εις μετακομιδήν 55,362,563 χ
Εις στρατιωτικάς μετακομίσεις 24,870,577 »
Είς αγοράν ίππων 13,889,338 »
Εις συμπλήρωσιν φρουρίων, μηχανών

καί τοϋ στόλου 10,730,041 »
Είς αγοράν όπλων 5,188,343 »
Είς κατασκευήν οδών 23,249,361 »
Είς πολεμεφόδια 7,942,147 »
Είς πυροβόλα 7,247,272 .
Είς άνάγκας τοϋ μηχανικού σώματος 4,005,256 »
Είς χειρουργικά έργαλιχά φάρμακα 1,961,065 »
Είς άνάγκας τοϋ πυροβολικού χαί στόλου 2,522,124 »
Είς άγοραν καί ένοίχιον πλοίων 1,572,809 »
Είς αγοράν ναυκλάστρων κλ. 786,647 »
Πρδς σχηματισμόν τής διοικήσεως καί

μεταφοράν ίππων 9,104,754 »
Είς διαφ. στρατιωτικάς άρχάς 786,044 » ■
Είς έκτακτα τοϋ στρατ. άρχηγείου 1,639,000 >
Είς αποζημιώσεις καί υποστηρίξεις 2,187,007 »
Πρδς συντήρησιν τοϋ αύτοκρατορικοϋ άρ

■χιστρατηγείου 2,452,487 .
Αύταί είσιν αί κολοσσιαϊαι δαπάναι, άς κατεβρόχθισεν ό

'Ρωσσιχός κατά τής τουρκίας πόλεμος, και τάς οποίας έχον
τες ύπ’ δψιν διάσημοι οικονομολόγοι καί πολιτικοί άνδρες ά- 
ποφαίνονται δτι μόνον τό δέχατον τοϋ μεγίστου τούτου ποσού 
ήθελεν έξαρκέσει 1) πρός μεταβολήν ελώδους 'Ρωσσικής χώ 
ρας είς καλλιεργήσιμον, ισομεγέθους πρός τδ βασιλέων τής 
Βαυαρίας 2) πρδς ένωσιν τοϋ Βόλγα ποταμού μετά τοϋ Τα- 
νάϊδος καί τοϋ Ούράλου 3) πρδς ένωσιν τής Κασπίας θαλάσ
σης μετά τής ’Αράλης λίμνης καί 4) ,ΐνα χορηγήση πολυετή 
έργασίαν εις ρωμαλέους ανθρώπους, οΐτινες έν χαίρω τοϋ πο
λέμου άπωλέσθησαν ή ανάπηροι έγένοντο. Τό δέ δεύτερον δέ
χατον ήδύνατο νά φέρή είς μεγίστην πρόοδον καί ακμήν τήν 

μεταλλευτικήν τήν γεωργίαν, τήν βιομηχανίαν καί τδ έμπό 
ριον, τά όποϊα τοσοΰτον περιωρισμένα διατελοΰσι νΰν.

Γ'.

ΛΓράτος 44 ίάχώχ.
Ούδέν άλλο κράτος τοΰ κόσμου έθνογραφικώς περιέχει το- 

σαϋτα έτερογενή καί έτεροειδή στοιχεία έν αύτώ, οσα τδ 
Ρωσσικδν, έν ω κατά τήν άπαρίθμησιν τοϋ ’Άγγλου Λουθά- 
μου κατοικοΰσι 44 έθνη τά έξής

1) Ρώσσοι, 2) Γερμανοί, 3) Πολωνοί, 4) ’Αρμένιοι, 5) 
Τούρκοι, 6) 'Γουρκομάνοι, 7) Τάταροι, 8) Λιθουανοί, 9) Τουγ- 
γοϋσοι, 10) Ίακάρυγοι, 11) Κοριαΐκοι, 12) Άλεοΰται, 13) 
Τζουκίχοι, 14) Έσκιμώοι, 15) Γρούσιοι, 16) Πέρσαι, 17) 
Καραϊμοι, 18) Μογγόλοι, 19) Νογαΐζοι, 20) Κιψάκοι, 21) 
Βασκίραι, 22) Μεζεριάκοι, 23) Τεπτιάροι 24) Κιργίσιοι, 25) 
Ίακοΰται, 26) Καρακαλπάκοι, 27) Ούγροι, 28) Ρουμοϋνοι,
29) Ρουθίνοι, 30) Ξαβοΰσκοι, 31) Ούγρόνζοι, 32) Φίννοι, 
33) Λαπλανδοί, 34) Αθίγγανοι, 35) "Ελληνες, 36) Περμιά- 
κοι, 37) Ζιριάνοι, 38) Βολιάκοι, 39 Μορδβϊνοι, 40) Τζερε- 
μϊσσοι, 41) Βαγόλοι, 42) Όστιάκοι, 43) Σαμογέται καί 44) 
Λατίζοι.

Πάντα δέ τά έθνη ταΰτα λαλοΰσιν ιδίας γλώσσας ή δια
λέκτους.

Δ'.

Μόνιμος στρατός τής Εύρώπης χαί ιΐα.τάχη.
Κατά τινα στρατιωτικήν στατιστικήν τοΰ παρελθόντος 

έτους ό μέν κατά ξηράν μόνιμος στρατός τής Εύρώπης άνέρ- 
χεται εις 2,672,444 άνδρών, ό δέ ναυτικός είς 260,000 άν
δρών. Ούτος δέ διανέμεται ώς έξής είς τά διάφορα κράτη 
αύτής.

Βέλγιον 45,970. Δανία 18,106. Γερμανία 418,821. Γαλ
λία 496,354. ’Ελλάς 12,000. Ιταλία 220,690. Λουξεμ
βούργου 513. Μαυροβούνιου 100. 'Ολλανδία 32,000. Νορ- 
βεγία 12,750. Αυστρο-ουγγαρία 292,191. Πορτογαλλί®
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35,733. Ρουμουνία 11,613. Ρωσσία 575,000. Σουηδία 36, 
504. Σερβία 4,222. 'Ισπανία 100,000. Τουρκία 150,000. 
’Αγγλία 235,000 και ή Ελβετία μόνιμον στρατόν δέν έ’χει.

Ό μόνιμός ούτος στρατός τής Ευρώπης καταβροχθίζει κατ’ 
έτος 4,500,000,000 φράγκων περίπου, ώστε άν υπολογίση 
τις εις 75,000,000 τούς εργατικούς και μή Υποκειμένους εις 
τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν άνδρας τής Εύρώπης, ευρίσκει 
οτι κατά μέσον δρον άναλογοΟσιν 60-φράγκα εις έκαστον χαί 
άν παραδεχθή οτι έκαστος τών ρωμαλέων τούτων άνδρών 
τοϋ μονίμου στρατού διά τής ήμερησίας έργασίας ήθελε πο- 
ρισθή άνά 3 φράγκα καθ’ έκάστην, προκύπτει κατ’ έτος απώ
λεια 3,000,000,000 φράγκων, είς τήν όποιαν πρέπει νά προ- 
στεθή καί ή έκ τής εργατικής δυνάμεως 500,000 ίππων του 
ίππικοϋ και ούτως Υπολογίζεται ή καθολική απώλεια εις 
5,200,000,000 φράγκων κατ’ έτος, είς 10,000,000 καθ’ έ 
κάστην και είς 600,000 φράγκων καθ’ ώραν.

Ε'.
Στατιστική τω>· σιδηροδρόμων τοϋ κόσμον

Ό έν Βιέννη καθηγητής NcuiTliin ύπολογίσας τήν δαπά
νην τής κατασκευής πάντων τών σιδηροδρόμων τοΰ κόσμου 
εύρεν οτι αυτή άνέρχεται είς 90,000,000,000 φράγκων καί 
οτι οί σιδηρόδρομοι άριθμοϋσι 62,000 άτμομηχανας καί 120, 
000 άμάξας είς χρήσιν τής συγκοινωνίας τών άνθρώπων.

-1 .
Ταχυδρομείο? περίστερων·

Τό ύπουργεϊον τών στρατιωτικών τής Ιταλίας άπεφάσισε 
νά συστήση ταχυδρομείου περιστερών καί πρός τόν σκοπόν 
τοΰτον νά ίδρυση έν Άγχώνη κατά πρώτον σταθμόν 500 πε
ριστερών πρός μετακόμισιν έπιστολών καί άν ή πρώτη αύτη 
απόπειρα ευδοκιμήση, θά άναβιβασθή ό άριθμός αύτών εις 
2,000 καί θά συστηθώσι καί άλλοι σταθμοί είς διάφορα μέρη.

Μ. Γ. AHMITSAS.


