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ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ.

Ή συγχρότησις τής έπικρατείας συνεπιφέρει άναγκαίως 
τήν μόρφωσιν δημοσίου θησαυρού. Ένώ τά άτομα άσχο- 
λοΰνται περί τών ιδίων υποθέσεων, υπάρχουσι παρά τή 
έπιχρατεία δημόσιαι υποθέσεις, τών οποίων ή διεξαγωγή 
δεϊται κοινών χρημάτων. Καθόσον αί κοινωνικά! σχέσεις 
τελειοποιούνται καί αναπτύσσονται, κατά τοσοΰτον αί υπο
θέσεις αύται καθίστανται περιπλοκώτεραι. Τοιουτοτρό
πως ό,τι έκυβέρνα κατά τούς πατριαρχικούς χρόνους ή 
οικογένεια, απαιτείται εις μεταγενεστέρους χρόνους ολό
κληρος ύπαλλήλων στρατιά, ίνα διευθύνη πρός τόν γε
νικόν τής πολιτείας σκοπόν. Όλη αΰτη ή μεταβολή άνα^- 
λύεται είς μεγάλας έν τή πολιτεία δαπάνας. Ή δρύς, ύπό 
τήν οποίαν έδίκαζον οί πρόκριτοι τής άρχεγόνου περιό
δου, δέν αρκεί είς τήν ανθρωπότητα εύθύς ώς διαβάσα 
αύτη τήν πρώτην γραμμήν τοΰ πολιτισμού ριφθή ακάθε
κτος είς τά τελευταία όχυρώματά του. Οί νέοι κοινωνι
κοί σκοποί δέον νά έκπληρωθώσι, αί άναγκαΐαι δαπάναι 
πρέπει νά γίνωσι, καί οί πόροι, οίτινες θά τάς έκπληρώ- 
σωσιν, είναι έκ τών ών οϋκ άνευ είς όρθώς συντεταγμένη·/ 
πολιτείαν.

Έπιθεωροΰντες τόν βίον τής ανθρωπότητας, παρατη
ρούμε'/, ότι όπου αί άρχικαί κοινωνίαι έστηρίχθησαν έπι 
τής δουλοσύνης, έκεϊ οί ισχυροί έγύμνωσαν τούς άσθε- 
νεστέρους καί άπό τοΰ αγαθού τής έλευθερίας καί άπό 
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τοΰ αγαθού τής περιουσίας. Έν τοιαύτη κοινωνική κα- 
ταστάσει αί δαπάναι τής έπικρατείας καταβάλλονται ύπό 
τών ισχυρών αύτής, διά τόν άπλούστατον λόγον ότι οί 
δουλωμένοι ούδέν έχουσι. Πρόκειται περί έργασίας ·, οί 
κύριοι Οά περιβάλωσι τούς δούλους διά τών οργάνων αύ
τής καί Οά ζητήσωσι διά τής μάστιγος τούς ιδρώτας αύ
τών. Πρόκειται περί πολέμου ; ιδού οί δούλοι άκολου- 
θουσι τούς κυρίους αύτών. Πρόκειται περί φόβου στά
σεως ; ιδού οί δεσπόται σφάζουσι τούς είλωτας. Είναι 
περίοδος καθ' ήν ό άνθρωπος δέν έχει κυριότητα άφ’ εαυ
τού, διότι ή ανανδρία του τόν κατέστησεν άλλου κτήμα.

Έν τούτοίς ή πρόοδος είναι ό ύπέρτατος νόμος τής 
άνθρωπότητος. Βαθμηδόν οί κύριοι γίνονται πλειότεροι 
καί οί δούλοι όλιγώτεροι, ή επικράτεια άνΟρωπίζεται καί 
αί ύποθέσεις αύτής διεξάγονται άρμονικώτερον πρός τόν 
προορισμόν της. Έκ τών έρειπίων τής προτέρας περιό
δου, κατά συνέπειαν τών μεγάλων τού παρελθόντος κα
ταστροφών καί κατακτήσεων, σχηματίζεται ό δημόσιος 
τής έπικρατείας αγρός, τού όποιου οί αρχικοί ίδιοκτήται 
έξηφανίσθησαν έκ τής μνήμης τών χρόνων. Ό κοινός αυ
τός αγρός είναι γενική έκφρασις τής κοινής περιουσίας, 
τήν οποίαν κατασκευάζει είς έαυτήν ή επικράτεια, ώς π.χ. 
έν Ρώμη, καί ή οποία πρέπει νά καταβάλη τάς δαπάνας 
τών δημοσίων ύποΟέσεων.

Αί δημόσιαι δαπάναι ηύξησαν ιδίως άφ’ ής συνετάχΟη- 
σαν αί έπικράτειαι μονιμώτερον στρατιωτικώς. Οταν οί 
πολιται είς τό πρώτον σάλπισμα τού κινδύνου έτρεχαν 
όλοι σείοντες τό δόρυ κατά τού κοινού έχθρού, έκαστος 
ήτο στρατιώτης καί ό δημόσιος θησαυρός ήδύνατο νά 
συμβιβασθή πρός ολίγα. "Αμα όμως ή άνάγκη τών μο
νίμων στρατών έπεβλήθη έκ τής μεταβολής καί τής άνα- 
πτύξεως τών χρόνων είς τόν δημόσιον βίον τών νεωτέ- 
ρων κοινωνιών, τό ζήτημα τού δημοσίου θησαυρού κα
τέστη εύθύς πρώτης τάξεως ζήτημα, ΐνα προβιβασθή ετι
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μάλλον διά τών τελειοποιήσεων τής πολεμικής τέχνης, 
αϊτινες δύνανται νά έξομοιωθώσι πρός καταβόθρας τών 
μεγάλων τής ειρήνης αποταμιεύσεων, καί διά τής διαδο
χής τών πολέμων ήτις έπί μάλλον καί μάλλον έπέτεινε 
τήν άκραν σημασίαν εύρώστου δημοσίου θησαυρού.

Άλλ*  έκτος τού πολεμικού έλατηρίου, ή άνάπτυξις τών 
κοινωνικών σκοπών έν τή νεωτέρα περιόδω κατέστησε 
ιδιαιτέρως απαραίτητον τού δημοσίου θησαυρού τήν Απο
στολήν. Όσω προάγεται ό πολιτισμός τόσω πλειότερον 
εκτείνεται ό κύκλος τών έργων, τά όποια έννοεϊ ή πολι
τεία νά άναλάβη είς βάρος της. Ανοίξατε τούς προϋπο
λογισμούς τών δήμων καί τών έπικρατειών καί Απαριθμή
σατε τά έργα, τά όποια ούτοι πληρώνουσι. Ή κοινωνική 
άνάγκη τής εσωτερικής Ασφαλείας δέν είναι ή αύτή καθ’ 
όλας τάς περιόδους τής κοινωνικής ζωής. Όταν έν τή 
πρώτη άρχαιότητι ίκανώς προφυλάττηται ή οικία διά 
κόμβου σχοινιού έπί τής Ούρας αύτής, μικράν τις δύναται 
τότε νά έχη Ιδέαν περί τού πολυδαπάνου οργανισμού, τόν 
όποιον άπαιτεΐ πρός φύλαξιν τών προσώπων καί τών πε
ριουσιών μεταγενεστέρα Αστυνομική τής πεπολιτισμένης 
κοινωνίας τάξις. Ή έκπαίδευσις έν τή ποικιλία και τή 
μεγάλη αύτής αποστολή Αποτελεί τό προοδευτικώτερον 
γνώρισμα έν τοϊς νεωτέροις δημοσίοις δαπανήμασι. Ή 
συγκοινωνία συνδυάζεται πρός μυθώδη δι' Αρχαιοτέρας 
έποχάς ποσά, τά όποια ό δημόσιος θησαυρός δαπανά πο
λέμων τήν άπόστασιν καί δουλόνων τόν χρόνον, τάσεις 
τών οποίων ή γενναιότης και ό πνευματισμός Αναβιβάζει 
τήν κοινωνικήν ζωήν είς ιδιαίτερον όλως έν τή ήμετέρα 
εποχή ορίζοντα. Δύσκολου είναι νά Απαρίθμηση τις ολην 
τήν σειράν τών κοινωνικών έργων, πρός τά όποια ό νεώ- 
τερος πολιτισμός συνεδύασε τήν Αποστολήν τού δημο
σίου θησαυρού, χωρίς νά λησμονήσωμεν καί τήν Απέραν
του χορείαν τών παρασίτων, οίτινες άπό τού κορμού καί 
τών κλάδων αύτού ζώσι ώς ιδιαιτέρα τής προκεχωρημέ- 
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νης κοινωνικής ζωής και αναπόφευκτος λεπτομέρεια.
Έν γένει τήν νεωτέραν περίοδον διακρίνουσι δύο ρεύ

ματα έζ ών τό μέν είναι] πρός δαπάνην, τό δέ είναι πρός 
εύρεσιν τών μέσων αύτής. Ό μεγαλεπρεπέστερος τών 
κοινών διαχειριστής είναι ό καταπλημμυρών τόν τόπον 
διά δημοσίων δαπανημάτων, τών όποιων ή αίγλη καί ή 
χρησιμότης άναβιβάζουσι τούς συγχρόνους είς τήν ιστο
ρικήν έκτίμησιν. Ό ικανότερος τών κοινών διαχειριστής 
είναι ό πληρών τά ταμεία τοΰ δημοσίου θησαυρού και 
παρέχων τά νεύρα είς τήν εθνικήν μεγαλουργίαν. 'Ενώ
σατε τούς δύο τούτους διαχειριστάς είς μίαν τής πολι
τείας δύναμιν,καί έχετε τήν εικόνα τοΰ άκρου πολιτικού,τον 
όποιον έπιζητοϋσιν οί καιροί,παρέχουσι δέαί περιστάσεις.

Ή μεταξύ τών είρημένων δύο τάσεων άρμονία αποτε
λεί τό κατ’ εξοχήν αγαθόν έν τω όργανισμω τών κοινω
νιών. Εύθύς ώς ύπερβή τό κανονικόν όριόν της ή πρός 
δαπάνην τάσις, έρχονται αί κοινωνικαί περιπλοκαί και 
προετοιμάζεται ή κρίσις, τήν οποίαν οί πατέρες κληροδο- 
τοΰσιν είς τά τέκνα των. Αί πλείσται τών έπαναστάσεων 
τής νεωτέρας περιόδου οφείλονται είς τήν δυσαρμονίαν 
τοΰ δημοσίου θησαυρού. Έν τή περιόδω ταύτη όλιγώ- 
τερον πολεμοΰσιν οί άνθρωποι διά δόγματα πολιτικά ή 
θρησκευτικά, καί πλειότερον δι’ έλατήρια συμφερόντων. 
'Οταν πρός τό μέρος τής επιφανούς έν τή πολιτεία τά
ξεως συναθροισθώσιν ολαι αί απολαύσεις, καί πρός τό μέ
ρος τής εργατικής έν τή κοινωνία τάξεως συσωρευθώσιν 
ολαι αί στερήσεις, όταν οί πτωχοί πρέπει νά γίνωσι πτω
χότεροι, όπως οί πλούσιοι καταστώσι πλουσιότεροι, όταν 
διά τό αποτέλεσμα τούτο έπί τής φορολογικής μηχανής 
γραφή διά μαγνητικών γραμμάτων ή φοβερά λέξις «αδι
κία», τότε τό όνειρον τής πολιτείας καταλαμβάνεται ύπό 
εφιάλτου, τό οποίον εγκαταλείπει ό ύπνος καί έναγκαλί- 
ζεται έντός τών χαλύβδινων βραχιόνων της ή έπανά- 
στασις.

Τοιοϋτο είναι τό δράμα τό αιώνιον, όπερ πλέκεται πέ
ριξ καί έντός τών μεγάλων τού χρυσού συγκεντρώσεων. 
Ό χρυσός είτε έν Καλιφορνία έπί τού έδάφους εύρίσκεται, 
είτε έν τώ δημοσίω θησαυρώ έπί τοΰ ταμείου τοΰ κρά
τους συγκεντρούται, έχει τήν μαγικήν δύναμιν τοΰ μεθύ- 
σκειν. Άπαιτοΰνται τότε στερεοί χαρακτήρες, ίνα τό αν
τίδοτο-/ πρόχειρον έχοντες, διατηρώσιν έν δοκιμαστική 
ίσχύϊ τούς όρους τής άμύνης κατά κινδύνου, οστις διότι 
είναι εσωτερικός είναι καί μεγαλείτερος. Διά τούτο οί 
αρχαίοι τόν δημόσιον θησαυρόν έθετον ύπό τό άγαλμα 
τής ’Αθήνας, ίνα ή θεία σοφία φωτίζη τήν διάνοιαν καί 
καθαρίζη τήν χεΐρα τών διαχειριστών αύτοΰ.

ΤΕΛΩΝΙΑΚΗ ΑΝΤΕΚΔΙΚΗΣΙΣ.

Ό τελευταίο-/ περί διαφορικών τελών ψηφισθείς ύπό 
τής ελληνικής Βουλής νόμος τής 5 ’Ιουνίου 1882 δύνα
ται νά θεωρηθή ώς τό βαρόμετρο-/ τής επικρατούσες έν 
αυτή οικονομικής έπιστήμης. Κατά τον νόμον τούτον 
άπό τής I ’Ιανουάριου 1883 έμπορεύματα καί προϊόντα 
προερχόμενα έκ Κρατών φορολογούντων τά ελληνικά 
πλοία ή τά έξ Ελλάδος προερχόμενα έμπορεύματα καί 
προϊόντα βαρύτερο-/ τών έξ άλλων Κρατών προερχομέ- 
νων, ύποβάλλονται κατά τήν εισαγωγήν αύτών, έκτος 
του έν τώ δασμολογίω άναγεγραμμένου τέλους, είς πρό
σθετον τέλος ανώτερο-/ αυτού κατά τά τρία δεκατημόρια. 
"Οσα δέ αύτών κηρύσσει τό δασμολόγιο-/ άτελή, ύπο- 
βάλλονται ωσαύτως είς δασμόν 15 τοϊς °| „ έπί τής έμπο- 
ρικής αξίας των, όρισθησομένης είδικώς διά Β. διατάγ
ματος. Ό νόμος άφήκεν είς τήν κυβέρνησιν, ίνα διά Β. 
διατάγματος κανονίση αύτη τά άφορώντα έν γένει εις τήν 
έκτέλεσιν αύτοϋ, καθώς καί άναβάλητήν έναρξιν τής έπι- 
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βολής τού ειρημένου προσθέτου τέλους ή δασμού χαί νά 
όρίζη εξαιρέσεις τοϋ μέτρου τούτου, είτε έπιβάλλουσα 
αύτό είς ώρισμένα μόνον είδη, είτε αύξομειουσα τό πρό
σθετον τέλος ή τόν δασμόν έπί ώρισμένων ειδών.

Έν πρώτοις ή επιγραφή τοϋ νόμου τούτου ('περί δια
φορικών τελών» μαρτυρεί άγνοιαν τοϋ νομοθέτου σχετι- 
κώς πρός τήν έννοιαν, τήν όποιαν τόσον ή παλαιά όσον 
καί ή νεωτέρα οικονομική ιστορία αναγράφει έπί τών δια
φορικών τελών. Διαφορικά τέλη (droits differentiels) 
είναι πρόσθετος φόρος, τόν όποιον χώραί τινες έπιβάλ- 
λουσιν είς τά ξένα πλοία πρός τό συμφέρον τής ιθαγε
νούς ναυτιλίας, είς προστασίαν αύτής. Διαφορικά τέλη 
λέγονται έξ αντιθέτου, πάντοτε δέ είς προστασίαν τής 
ιθαγενούς ναυτικής εμπορίας, οί μετριασμοί τών τελω
νειακών δασμών,όταν πρόκηται περί εμπορευμάτων ερχο
μένων έπί πλοίων ιθαγενών κατ' εύθεΐαν άπό ύπερωκεα- 
νίων χωρών, πρός άνάπτυξιν τής μεγάλης θαλασσοπλοΐας 
καί τής μετά τών κυρίων πηγών ειδικού τίνος εμπορίου 
(ώς έπί τών προϊόντων τού νέου κόσμου ή τής Ινδικής) 
επιμιξίας. Τοιουτοτρόπως κατά τόν Γαλλικόν νόμον τής 
8 Ιουλίου 1871 ό καφφές μεταφερόμενος άπό -/ώρας έκ
τος τής Εύρώπης, φορολογείται δι’ 150 φρ. τά 100 χι
λιόγραμμα καί άπό χώρας άλλας I/O, τό τέϊον άπό χώ
ρας έκτος τής Εύρώπης 200 φρ. τά 100 χιλ. καί άπό 
χώρας άλλας 260, τό κακάον άπό χώρας έκτος τής Εύ
ρώπης 100 φρ. τά 100 χιλ. και άπό άλλας 120, τό πε- 
τρέλαιον άπό χώρας έκτος τής Εύρώπης 20 ή 32 φρ. τά 
100 χιλ. καί άπό χώρας άλλας 25 ή 37 καθόσον είναι 
ακαθάριστον ή καθαρισμένου, ή κανέλα, τό πέπερι, τά 
γαρύφαλα κλπ. άπό χώρας έκτος τής Εύρώπης 210 φρ. 
τά 100 χιλ. καί άπό άλλας 240.

Άλλα τά διαφορικά τέλη τού "Ελληνος νομοθέτου είς 
ποιαν τών έκτεθεισών κατηγοριών ανάγονται; Άποβλέ- 
πουσιν άραγε είς έπιβάρυνσιν τών ξένων σημαιών καί προ

στασίαν τής ήμετέρας ; 'Όχι.—Άποβλέπουσιν είς τόν 
μετριασμόν τών τελωνειακών δασμών έπί ειδικών προϊόν
των έρχομένων κατ’ εύθεΐαν ύπό Ελληνικήν σημαίαν άπό 
υπερωκεανίων χωρών διά τού Σουέζ ή τσύ Γιβρα)»τάρ· 
Οχι.—Άλλά τί είναι λοιπόν τάδιαφορικά τέλητοϋ"Ελ

ληνας νομοθέτου, άφοϋ δέν είναι διαφορικά; Άνήκουσιν 
είς τήν τάξιν τών οικονομικών αντεκδικήσεων (represail- 
les), είναι απειλή καί έξαναγκασμός πρός τόν σκοπόν 
έπιτυχίας έλαφροτέρας φορολογίας τών Ελληνικών 
πλοίων καί προϊόντων έν τή άλλοδαπή. Τό όνομα δέν με
ταβάλλει τό πράγμα. Τήν στιγμήν καθ’ ήν τά ξένα Κρά
τη, τά φορολογουντα βαρύτερου τά ήμέτερα πλοία καί 
προϊόντα, συγκατατεθώσι νά τά φορολογώσι όπως καίτά 
τών μάλλον εύνοουμένων αύτοΐς έθνών, ή έν τώ ήμετέρω 
νόμω σπάθη τού Δαμοκλέους καταβιβάζεται άπό τής κε
φαλής αύτών. Ή προαίρεσις βεβαίως είναι αγαθή. Δυ
στυχώς δέν είναι σπουδαία. Ό πρωθυπουργός όστις, όταν 
ή Βουλή έν έτει 1 880 έσυζήτει τά ύευδοπολεμικά, ύπέ- 
σχετο μετά τής χαρακτηριστικωτέρας άφελείας μίαν τού
λάχιστον δυτικήν Επικράτειαν είς τό πλευρόν ήμών έπί 
τού πεδίου τών μαχών ώς κατόρθωμα τής διπλωματικής 
του έμπειρίας, προκειμένου νυν περί φόρων ανακρούει 
πρύμναν, ομολογεί τήν αδυναμίαν τής διπλωματικής σει
ρήνας του καί καταφεύγει είς τήν νομοθετικήν έπιβλητι- 
κότητα τής κοινοβουλευτικής του πλειοψηφίας. Δέν είναι 
ή πρώτη φορά καθ’ ήν ή ιστορία άποδεικνύει, ότι όλιγώ
τερον οί άνθρωποι ύπολογίζουσι τό αίμα των παρά τό 
άργύριόν των. "Ωστε έάν τις νομίζη, ότι έχομεν σκοπόν 
νά άστειευθώμεν, όμολογοϋμεν ότι ούδ' ό χρόνος ούδ’ ό 

τόπος είναι κατάλληλος.
ΊΙ δι’ένός Ελληνικού νόμου άπαίτησις νά άποκτήση ή 

Ελλάς παρά τοϊς ξένοις λαοΐς ό,τι ούτοι άπό συνθηκών 
πρός άλλήλους διά μακρών αγώνων κατώρθωσαν, ήμεθα 
βέβαιοι ότι θά κινήση τόν γέλωτα έν Εύρώπη. Διά τόν 
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ήμέτερον νομοθέτην τοϋτο είναι άδιάφορον. Αύτός έξε— 
πλήρωσε τό καθ' εαυτόν, τά λοιπά άπόκεινται εις τούς 
Εύρωπαίους συναδέλφους του. 'Εάν αύτοι δέν ένδώσωσιν 
είς τήν άπειλήν τής φορολογικής έπιβαρύνσεως τών προϊ
όντων τών επικρατειών των, Οά ύποστώσι τάς συνέπειας, 
θά μειωθή ή διά τήν Ελλάδα εξαγωγή των, καί τοϋτο 
άρκει. Φόβος πολέμου δέν ύπάρχει νΰν άπό τελωνιακών 
αντεκδικήσεων. Άφ’ής έποχής 1672—1678 έξ αιτίας 
τοιούτων οί Γάλλοι έπολέμουν πρός τους 'Ολλανδούς, 
μετεβλήθησαν σήμερον οί καιροί. "Ωστε χωρίς νά είσέλ- 
θωμεν εις τήν έρευναν νέων πολεμικών τάσεων τών κυ- 
βερνώντων τήν 'Ελλάδα, δυνάμεΟα νά έξασφαλίσωμεν άπό 
παντός φόβου τούς ειρηνικούς. Άλλ’ έπί τέλους άς ύπο- 
Οέσωμεν ότι συμβαίνει καί περιπλοκή τις τών διεθνών 
πραγμάτων. Πάλιν Οά εύρεθή τις νά έμποδίση ήμάς άπό 
τής αιματοχυσίας. Ύπό πάσαν έποψιν ή ύπόΟεσις είναι 
άπλή, καί δέον νά περιορισθώμεν είς τήν οικονομικήν 
μόνον έξήγησιν τών άπό τής προκειμένης τών λεγομένων 
διαφορικών τελών τελωνιακής άντεκδικήσεως συνεπειών.

Ή κεκρυμένη έννοια τοΰ έξεταζομένου νομοΟετήματος 
δέν είναι ή προστασία τών εγχωρίων προϊόντων καί 
τής εγχωρίου ναυτιλίας, διά τόν άπλούστατον λόγον ότι 
πρός άλλα μέν τών έΟνών συνδεόμεΟα διά συνθηκών καί 
δέν δυνάμεΟα, ύφισταμένων τούτων, νά χειροτερεύσωμεν 
τούς έπ’ αύταϊς όρους τής πρός αύτά ήμετέοας έμπορίας, 
πρός τά λοιπά δέ έλάχισται ελπίδες ύπάρχουσιν ηθικού 
έξαναγκασμοϋ. Ή ψυχολογική βία, ήν έννοεΐ νά άσκηση 
έπ’ αύτών ό Έλλην νομοθέτης, δέν είναι άνάλογος ούτε 
πρός τά όποια διαθέτει αύτός οικονομικά μέσα, ούτε πρός 
τά όποια κινώσι τούς έκβιαστέους συμφέροντα. Ποιαν 
αίσθησίν θέλετε νά άσκήση ή φορολογική έπιβάρυνσις τήν 
οποίαν ή Ελλάς άπειλεϊ κατά τοϋ μεγάλου Ευρωπαϊκού 
εμπορίου ; Έρχεται έν τώ νω ό μύθος τοϋ κώνωπος έπί 
κέρατος βοός καθεζομένου.
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Ή θεμελιώδης τοΰ προκειμένου νομοθετήματος Ιδέα 
είναι ή νέα φορολογία τής έσωτερικής καταναλώσεως έπί 
τών τελωνιακών σταθμών τής έξωθεν εισαγωγής. Άντί 
νά είπωσιν, ώς άλλοτε καί δήκατ’ έπανάληψιν «αύξάνο- 
μεν κατά 10 τοϊς °/0 τούς τελωνιακούς δασμούς», μή δυ- 
νάμενοι νά άναβιβάσωσι τάς παλαιάς δραχμάς τών τελω- 
νιακών δασμών εις νέας διότι τάς άνεβίβασαν ήδη καρ- 
πωθέντες οϋτω 12—20 έπί πλέον τοϊς °/0, έπενόησαν τόν 
ιδιαίτερον τύπον τοϋ προκειμένου νομοθετήματος, τό 
πρόσθετον δηλαδή τέλος έπί τών έξωθεν είσαγομένων 
έμπορευμάτων. Ή οικονομία τοϋ νόμου έχει ώς έξης. 
Άρκεΐ π. χ. είς τήν Γαλλίαν νά φορολογή έλαφρότερον 
τών 'Ελληνικών τά σκόροοα τής γείτονός της Ελβετίας, 
όπως όλατά γαλλικά έμπορεύματα έπιβαρυνθώσιν έν Έλ
λάδι διά τοϋ προσθέτου τέλους τών τριών δεκατημορίων 
τοϋ ήδη πληρονομένου δασμού. Κατά τοϋτο σημαντικω- 
τάτην έκδούλευσιν παρέχουσιν είς τόν έσωτερικόν σκοπόν 
τοΰ Ελληνικού νομοθετήματος αί μεταξύ τών Εύρωπαϊ- 
κών έΟνών συνθήκαι. Καθόσον ταϋτα δέν αίσθανθώσι τήν 
Ελληνικήν άπειλήν, τό άποτέλεσμα έσεται νέα έπιβάρυν- 
σις τής έξωθεν είς τήν Ελλάδα εισαγωγής, άδιαφόρως 
είτε περί πρώτων ύλών τής βιομηχανίας πρόκειται, είτε 
περί πρώτων έφοδίων τής ζωής, άνευ λελογισμένης δια- 
τιμήσεως τών ιδιαιτέρων έκάστου προϊόντος εσωτερικών 
ή έξωτερικών περιστάσεων, καί μετά τής αύθαιρεσίας ήτις 
είς όλα έμφιλοχωρεϊ τά έργα τής ομοιομόρφου σκαιότη- 
τος, είτε νομοθέτης, είτε διοικητής είναι ό άκολουθών τάς 
αλογίστους όρμάς της.

ΊΙ τάσις αύτη τής φορολογικής διά τών τελωνείων 
υπερβολής άποτελεϊ ώς φαίνεται, προσφιλές διά τόν πρωθ
υπουργόν θέμα, έπί τοσοΰτον μάλιστα προσφιλές ώστε 
καί μέχρις άρνήσεως του δύναται νά παλινωδήση, χωρίς 
διά τούτο νά είναι ποτέ ασφαλής μετά τοιούτου διευθυν- 
τοΰ ή εσωτερική κατανάλωσις. Ένθυμούμεθα τήν κατά 
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τήν 15 Απριλίου 1880 συνεδρίασιν τής Βουλής, δταν ό 
βουλευτής κ. Οικονόμος κατεστιγμάτισε μέν τήν 
περί ής έπρόζειτο τότε φορολογικήν έπιβάρυνσιν κατά 12 
τοΐς °/β έπί τής εισαγωγής τών πρώτων τής βιομηχανίας 
ύλών καί τών πρώτων εφοδίων τής ζωής, απέδειξε δε τήν 
έν γένει μείζονα παραγωγικότητα τών έλαφροτέρων δα
σμών: «Νομίζετε, ειπεν, οτι οί βαρείς δασμοί είναι έκεϊ— 
νοι οϊτινες πληροϋσι τό βαλάντιον τής Επικράτειας. "Η
χούσα άπό τοϋ στόματος τοϋ κ. πρωθυπουργού αύτήν τήν 
ιδέαν προ ολίγων ωρών. Αριθμών ούτος τί παρέχει έν 
άλλαις χώραις ό τελωνιακος δασμός, ύπεστήριξεν έν τή 
ρύμη τοϋ λόγου του, ότι τό κατόρθωμα ανήκει είς τήν 
βαρείαν δασμολογίαν. Άλλ’ άς μοί έπιτρέψη ό κ. πρωθ
υπουργός, ή ιδέα αύτη είναι οικονομικός σολοικισμός.» 
— Τ ρ ι κ ο ύ π η ς (πρωθυπουργός): Δέν είπον έγώ αύτό 
δέν τό εννοήσατε.— Οικονόμος: Ώς πρός τοΰτο 
έσπούδασα όλίγον τήν τέχνην τοϋ έννοεϊν, τό έχω δέ 
σημειωμένου». Δέν παρήλθον δύο έτη και ό περί διαφορι
κών τελών νόμος τής 5 ’Ιουνίου 1882 έρχεται νά δια- 
ύεύση έπισήμως τόν κ. πρωθυπουργόν, ρίπτων νέον φώς 
έπί τής διοικούσης τόν τόπον Σχολής. Τό πρόγραμμά της 
είναι συγχρόνως ναι και όχι· άρνείται σήμερον δ,τι ύπε- 
στήριζε χθές, έπιφυλαττομένη νά τό άναοιβάση έπί τής 
σκηνής αύριον. Τοιουτοτρόπως ό αγών καθίσταται μάλ
λον σκηνικός ή πολιτικός, ή δέ φορά φέρει ο,τι άν αύτή 
δοκή.

Τό βέβαιον είναι ότι,ώς βαδίζει ή φορολογική τής Ελ
λάδος μηχανή, αί άλεπάλληλοι επιβαρύνσεις τής εισαγω
γής θέλουσι γρήγορα ή αργά έξασκήσει σημαντικήν επιρ
ροήν έπί τής έθνικής οικονομίας. Έν πρώτοις ή ζωή θά 
ύπερτιμηθή είς τοιοϋτον βαθμόν όσον ’υποδεικνύει ήδη τά 
μέγιστα έπιφόβως τό παρόν αύτής. Άπό ημέρας είς ημέ
ραν ό κύκλος τής μέσης τάξεως περιορίζεται. Πρέπει νά 
έχη τις ή ίκανώς πολλά ή ίκανώς ολίγα, όπως άνθέξη είς 

τόν περί ζωής αγώνα. Έπί τών ύπαρχουσών φορολογικών 
βάσεων αί μέν μεγάλα·. περιουσία·, γίνονται μεγαλείτεραι, 
αίδέ μικραΐ περιουσία·, γίνονται μικρότερα·.. Δέν θά βρα- 
δύνη ή Ελλάς νά συνάθροιση τάς συνέπειας, καί ίσως 
είναι αύτη ή μόνη οδός, ήτις δύναται νά διεξαγάγη τό 
έθνος άπό τοϋ είς ον ένέπεσεν λαβυρίνθου.

Μέχρι τοΰδε άπεφύγομεν νά είσέλθωμεν είς τήν ολο
κληρωτικήν έννοιαν τής τελωνιακής άντεκδικήσεως, έπί 
τής οποίας στηρίζει ό νόμος τής 5 ’Ιουνίου 1882 τάς τα
μιευτικός αύτοϋ ορέξεις. ΎπεΘέσαμεν ότι δέν Οά προσέ- 
ξωσιν οί σημαντικώτεροι πρός τήν ήμετέραν εμπορίαν 
λαοί τήν μήνιν τοϋ "Ελληνος νομοθέτου, είτε έξ ολιγω
ρίας είτε έκ τών έπαμφοτεριζουσών παραδόσεων τάς 
όποιας ούτος άφήκενείςτήν διάθεσιν τής κυβερνήσεως αύ
τοϋ. Άλλ’ έάν αί άλλα·. Επικράτεια·, ύπολαβωσιν ώς 
σπουδαίαν κατά τών συμφερόντων των απειλήν τόν ήμέ- 
τερον νόμον τής 5 ’Ιουνίου ; Τό προχειρότερον μετράν είς 
τήν διάθεσιν αύτών είναι ή έπαντεκδίκησις. Είς τά. 1G97 
ή Αγγλία άπηγόρευσε τήν εισαγωγήν τών Φλανδρικών 
τριγάπτων, άμέσως δέ ή Ισπανία άπηγόρευσε τήν έν 
Φλανδρία εισαγωγήν τών Αγγλικών έριούχων υφασμά
των. Πλήρης είναι ή οικονομική ιστορία άπό τοιούτων 
άντεκδικήσεων. Επειδή όμως πρόκειται περί άγώνος, 
έξεταστέα ή κατ’ αύτήν δύναμις τών άντιμαχομένων επι
κρατειών. Έσκέφθη ό Έλλην νομοθέτης κατά πόσον τά 
οικονομικά νεύρα του δύνανται νά άνθέξωσι είς τήν 
πάλην;

Ή πολιτική τών τελωνιακών άντεκδικήσεων είναι ζή
τημα ισχύος. Λαός αυτοτελής δύναται έπιμένων είς τήν 
τελωνιακήν άντεκδίκησιν νά νικήση έπι τέλους κατά τόν 
άγώνα. Άλλά τρίβομεν τούς οφθαλμούς πρός τάς Επι
κράτειας τής δυτικής καί τής μέσης Ευρώπης καί δέν 
βλέπομεν τίνος έξ αύτών ήμεθα αύτοτελέστεροι. Τελω- 
νιακός Ανταγωνισμός μεταξύ Γαθ,λιας και Ελλάοος 
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είναι τι καί τής μωρίας ύπέρτερον. Τί δέ νά εϊπη τις περί 
τοΰ οικονομικού μεγαλείου τής 'Αγγλίας, ίνα τό προκα- 
λέση είς τό στάδιον τών Αντεκδικήσεων ή Ελλάς ·, Ά- 
πειλοΰμεν τήν έχ τής δυτικής καί μέσης Εύρώπης εισα
γωγήν, λησμονοΰμεν δέ τήν πρός αύτάς έξαγωγήν τών 
φυσικών τής ’Ελλάδος προϊόντων, ή οποία ούδέν όλιγώ- 
τερον προμηθεύει ήμϊν τά τής εμπορίας ελατήρια! Έάν ή 
τελωνιακή άντεκδικησις τής Εύρώπης προσβάλη ήμας 
έπί τοΰ τρυφερού αύτοϋ ζητήματος ·, Έσκέφθη άραγε 
τήν περίπτωσιν ταύτην ή μοιραίως κυβερνώσα τόν τόπον 
πολιτική Σχολή ·,

Έν γένει όταν χώρα τις είσέλθη είς τήν οδόν τών άν
τεκδικήσεων, πολεμικαί είναι αύται ή τελωνιακαί, πρέπει 
νά έχηύπ’ δψιν τάς ζημίας,αί όποϊαι έξ αύτών πηγάζουσι. 
Ή τακτική τών άντεκδικήσεων είναι σειρά Ουσιών, τών 
όποιων ή ολοσχερής έπίγνωσις είναι πρώτιστον πολιτι
κόν καθήκον. Ίνα περιορισΟώμεν είς τό θέμα τοΰ ήμε- 
τέρου νόμου τής 5 ’Ιουνίου 1882, « αί τελωνιακαί αντεκ
δικήσεις, λέγει ό Σμίθ, δύνανται νά ήναι ορθής πολιτι
κής, όταν ύπάρχη πιθανότης,ότι Οά έπιφέρωσι τήν κατάρ- 
γησιν τών βαρέων τελωνιακών δασμών ή τών Απαγορεύ
σεων, ένεκα τών οποίων παραπονεΐται επικράτεια τις 
κατά έτέρας. Τό πλεονέκτημα νά άνακτήση τις μεγάλην 
ξένην άγοράν έν γένει ύπερσυμψηφίζει τήν έφήμερον δυ
σχέρειαν τής άκριβωτέρας πληρωμής, έν βραχεί διαστή- 
ματι χρόνου, εμπορικών τινων ειδών. Κατά πόσον έκ 
τοιούτων άντεκδικήσεων δύναται νά έπέλΟη τό αγαθόν 
αύτό άποτέλεσμα, είναι ζήτημα τό όποιον Ανήκει όλιγώ- 
τερον ίσως είς τάς γνώσεις τοΰ νομοθέτου, τοΰ όποιου αί 
Αποφάσεις πρέπει νά διέπωνται ύπό άρχών γενικών καί 
Αμεταβλήτων, παρά είς τήν έπιδεξιότητα τοΰ έπιβούλου 
καί πονηρού έκείνου όντος, τό όποιον κοινώς όνομάζουσι 
άνθρωπον δημόσιον ή πολιτικόν, τοΰ οποίου αί σκέψεις 
διευθύνονται πρός τήν εύμετάβολον καί έφήμερον πορείαν 

τών ύποθέσεων. Όταν δέν ύπάρχη πιθανότης, ότι θά δυ - 
νηθώμεν νά φθάσωμεν είς τήν κατάργησιν τών έν τή 
άλλοδαπή τελωνιακών καί Απαγορευτικών έμποδίων τής 
ήμετέρας έμπορίας, πρέπει νά θεωρηθή ώς κακή μέθοδος 
έκείνη, ήτις, θέλουσα διά τών άντεκδικήσεων νά συμψη- 
φίση τήν πρός τινας τάξεις τού λαού έπιγιγνομένην έκ 
τών ξένων μέτρων ζημίαν, προξενεί έτέραν ζημίαν ού μό
νον πρός τάς ιδίας τάξεις άλλά καί πρός όλας τάς λοι- 
πάς. 'Όταν οί γείτονες ήμών Απαγορεύωσι Αντικείμενα 
τινά τής ήμετέρας βιομηχανίας, έν γένει άπαγορεύομεν 
έν τή χώρα ήμών ού μόνον τά όμοειδή προϊόντα αύτών, 
οπερ δέν θά παρήγε μέγα προς αύτούς άποτέλεσμα, άλλά 
περιπλέον καί άλλα προϊόντα τής βιομηχανίας των. Τό 
μέτρον τοΰτο δύναται βεβαίως νά ένθαορύνη τάξεις τινάς 
έργατών έν τή ήμεδαπή καί νά Αναβιβάση τήν τιμήν τών 
προϊόντων των έν τή έσωτερική Αγορά. Άλλ' έν τούτοις 
άλλη τάξις τών έργατών, ή πάσχουσα έκ τής άπαγορεύ- 
σεως τήν οποίαν διέταξαν οί γείτονες ήμών, δέν θά με- 
ταλάβη τοΰ πλεονεκτήματος τούτου. Άπ' έναντίας οί 
έργάται ούτοι καί ολαι σχεδόν αί λοιπαί τάξεις τών πο
λιτών θά ύποχρεωθώσιν εντεύθεν νά πληρώσωσι πραγμα
τείας τινάς Ακριβώτερον ή άλλοτε. Τοιουτοτρόπως πας 
νόμος τοιούτου είδους επιβάλλει Αληθή φόρον έπί ολο
κλήρου τής χώρας, ούχί πρός όφελος τής ειδικής εκείνης 
τάξεως έργατών, τήν οποίαν ζημιοϊ ή άπαγόρευσις τών 
ήμετέρων γειτόνων, Αλλά πρός όφελος άλ λ η ς 
τίνος τάξεως».

"Οτι οέν πρόκειται κατά τό Ανά χείραζ θέμα περί άπα- 
γορεύσεως τής Ελληνικής έμπορίας έν τη Αλλοδαπή 
άλλά περί μείζονος τελωνιακής έν αύτή έπιβαρύνσεως, 
κατά τής οποίας διευθύνει ό "Ελλην νομοθέτης τήν άν- 
τεκδίκησίν του, δέν είναι λόγος Ατονίας τών συλλογι
σμών τοΰ πατριάρχου τής οικονομικής επιστήμης. Ή 
διαφορά Ανάγεται ούχί είς τά Αποτελέσματα, τά όποια 
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έν ταυτότητι κατ’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις έκ φύσεως 
έρχονται, άλλ’ εις τήν έντασιν τών άποτελεσμάτων, ήτις 
μείζων είναι έπί τής άπαγορεύσεως ή έπίτής τελωνιαζής 
έπιβαρύνσεως. Αί τελευταΐαι λέξεις του Σμίθ είναι πολυ
σήμαντοι. Ό ψηφισθείς νόμος τής τελωνιαζής άντεζδι- 
κήσεως άφορα εις τήν ύπηρεσίαν όχι τών πασχόντων 
άλ λ’ άλλ ης τίνος τάξεως ! ΙΙοία είναι ή τάξις 
αυτή ; “Ας άπαντήση, έάν τολμά, ή ζατωρθώσασα τό ύπό- 
δικον νομοθέτημα πολιτική τής 'Ελλάδος Σχολή.

ΝΕΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΠΕΙΡΩ ΝΟΜΙΜΑ

ΊΙ νομοθετική άφομοίωσις τών ένουμένων χωρών ανή
κει εις τάς συγκεντρωτικός ιδέας τών νεωτέρων πολιτι
κών οργανισμών. Ή δημοκρατία καί ή αυτοκρατορία τής 
'Ρώμης ήδύνατο νά είναι μία καί αδιαίρετος άρχουσα έπί 
χιλίωυ έθνών, τών οποίων έκαστου είχε τόν ιδιαίτερον 
οργανισμόν του καί τόν ιδιαίτερον νόμον του. Ή εθνική 
ένότης έν τή εθνική ποικιλία έχει λόγον ιστορικής ύπάρ- 
ξεως, τήν οποίαν έπιβεβαιοΰσι αί μεγάλαι περίοδοι τής 
άνθρωπότητος. Τί είναι τοΰ άγραφου των έθίμων δικαίου 
ή άδιάκοπος εργασία είμή έφαρμογή τοΰ ύπερτάτου αυ
τού νόμου τής ένότητος έν τή ποικιλία; Διαχωρίζονται 
οί λαοί ύπό όρους, ποταμού,λίμνης ή θαλασσίου βραχίο- 
νος, βαδίζουσιν οί λαοί έντός τών δείνα ή δείνα περιστά
σεων, καί μετά τινα χρόνον παρατηρεΐται ιδιαιτέρα διεύ- 
θυνσις τών ισχυόντων έν αυτοΐς νομίμων μεθ’ όλην τήν 
κοινήν καταγωγήν καί μεθ’ όλην τήν έυότητα τής γλώσ- 
σης, τής θρησκείας καί τής έθνολογιζής ζωής.

Άλλ’ ώς εϊπομευ ή ταυτότης τοΰ νόμου καθ’ όλα τά 
σημεία τής έπικρατείας είναι ό δεξιός βραχίων τής συγ
κεντρωτικής τών νεωτέρων χρόνων πολιτικής. Πράγματι 

δέ παρέχει τοιαύτας εύζολίας εις τήν διοίκησιν τών κοι
νωνιών. ώστε τό ομοιόμορφον τής νομικής έν έκάστη χώ
ρα συντάξεως άποτελεϊ άπό περιόδου είς περίοδον μίαν 
τών ζυριωτάτων αναγκών τής έπικρατείας. Τοιουτοτρό
πως συμβαίνει ή μέν φύσις νά διαποιζίλη τούς άνθοωπί- 
νους θεσμούς έν χρόνω καί έν τόπω, ή δέ πολιτική κοι
νωνία νά ρίπτη αύτούς έντός τοϋ νομοθετικού χωνευτη
ρίου, εύθύς ώς αδιέξοδοι ζαταστώσι αί οδοί αύτών καί ή 
αρμονική ποικιλία είς χάος περιέλθη. Αί κωδικοποιήσεις 
τών λαών ανάγονται είς τήν ιστορικήν ταύτην ανάγκην, 
ήτις πάντοτε αναφαίνεται πρός καθαρισμόν τής νομοθε
τικής συγχύσεως καί πρός νέαν διά τό νομικόν μέλλον 
αφετηρίαν.

'Όπως και άν έχη, ή νομοθετική άφομοίωσις είς τάς 
νεωστί προσαρτωμένας χώρας αποτελεί κρίσιμου σημείου 
διά τήν στενωτέραυ ένωσιν αύτών. Έάν δύναται νά γείνη 
ή νομοθετική άφομοίωσις άνευ πολιτικών περιπλοκών 
διαζινδυυευουσών τήν εθνικήν έυότητα, ή νομοθετική 
άφομοίωσις επιταχύνει τούς καρπούς τής ένότητος ταύ
της καί συσφίγγει τούς έθνιζούς δεσμούς. Έάνάπ’ εναν
τίας ή νομοθετική άφομοίωσις προσκρούει πρός βαθέως 
έρριζωμένας αύτονομικάς έν ταϊς προσαρτωμέναις χώραις 
ιδέας, ή βιαία τρόπον τινα νομοθετική άφομοίωσις είναι 
μέτρου τό όποιον δύναται νά γέννηση πράγματα είς τήν 
αρτισύστατου εθνικήν ενότητα καί νά διαζινδυνεύση τό 
όλου αύτής έργου.

Ή νομοθετική άφομοίωσις,τήν οποίαν ό ΠΜ' νόμος τής 
19 Μαρτίου 1882 κατέστησε μεταξύ τής 'Ελλάδος καί 
τών προσαρτηθεισών αύτή έπαρχιών τής Θεσσαλίας καί 
τής Ηπείρου, προφανώς άνήζ.ει είς τήν πρώτην τών ανω
τέρω δύο κατηγοριών. Δύναται έν πολλοις νά χωλαίνη 
άλλ’ ούδ’ έπί στιγμήν δύναται νά ύποτεθή, ότι διαταρά- 
τει τήν εθνικήν έυότητα μεταξύ χωρών, αϊτινες καί πρό 
τής ένώσεως των άπετέλουν μίαν πατρίδα. Ιδού έπί 
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ποιων βάοεων έτελέσθη διά τοΰ είρημένου νόμοι» ή «ρο
κείμενη ένωσις:

Μετά δέκα ήμέρας άπό τής ημερομηνίας τοΰ φύλλου 
τής έφημερίδος τής Κυβερνήσεως (20 Μαρτίου 1882) 
έν ώ κατεχωρίσθη ό νόμος ούτος, άπασα ή έν τή λοιπή 
έπικρατεία κείμενη νομοθεσία λαμβάνει ύποχρεωτικήν 
ίσχυν έν ταϊς άρτι εις τό ελληνικόν κράτος προσαρτη- 
θεισαις χώραις. Ή διάταξις αύτη στερείται τής άπαι- 
τουμένης ακρίβειας, διότι όσον άφορα π. χ. τό άστυκόν 
δίκαιον, ισχύουσι δύο τοιαΰτα έν Έλλάδι, άλλο έν Έπτα- 
νήσω ζαί άλλο έν τή λοιπή χώρα. Λοιπόν έννοεϊ ό νομο
θέτης νά είσαγάγη ζαί τά δύο άστυζά δίκαια έν Θεσσαλία 
καί Ήπείρω ; Πρέπει νά ύποθέσωμεν έν τούτοις, ότι ειχεν 
ΰπ' οψιν ούχί τήν νομοθεσίαν τών κλάδων τής ’Επικρά
τειας οΐος ή Επτάνησος, άλλά τοΰ κορμοΰ τής ’Επικρά
τειας οϊα ή πρό τής ένώσεως τής Επτάνησου Ελλάς.

Ή προσαρτηθεϊσα χώρα τής Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου 
διηρέθη προσωρινώς είς τρεις νομούς- ά) τόν τής Άρτης, 
περιλαμβάνοντα ώς έπαρχίας τάς έκλογιζάς περιφέρειας 
Αρτης και Τσουμέρκων β') τόν τής Λαρίσσης, περιλαμ- 

βάνοντα ώς έπαρχίας τάς έκλογιζάς περιφέρειας Λαρίσ
σης, Δομοζοΰ και Φερσάλων. Άγυιάς, Τυρνάβου.'Αλμυ
ρού και Βώλου- γ') τόν τών Τρικάλων, περιλαμβάνοντα 
ως επαρχίας τάς έκλογιζάς περιφέρειας Τριζζάλων. Κα
λαμπάκας και Καρδίτζης. Εις τήν Κυβέρνησιν δέ άφέθη 
'.να διά Β. διατάγματος κανονίση τά τής πρώτης έγζα- 
ταστασεως τών επαρχιακών άρχών.

Οσον άφορα τόν δημοτικόν οργανισμόν τών νέων 
επαρχιών, ή δημοτική διαίρεσις αύτών και ό σχηματισμός 
τών δήμων γενήσεται κατά τό άρθρον 8 τοΰ άπό 27 Δε
κεμβρίου 1833 νόμου, δηλαδή διαταχθήσεται ύπό του βα- 
σιλεως, ινα γείνη δέ έν τώ μέλλοντι μεταβολή του άπαξ 
προσδιορισθησομενου διοργανισμοΰ αύτοΰ, άπαιτεϊται 
προηγουμένως ή γνωμοδοτησις τοΰ αρμοδίου δημοτικού 

συμβουλίου καθώς ζαί τοΰ επαρχιακού καί του νομαρχια
κού. Άλλ’ ό τυχόν κατά τήν πρώτην περίοδον τών έκλε- 
χθησομένων δημοτικών άρχών γενησόμενος μετασχημα
τισμός τών νέων τούτων δήμων πραγματοποιείται κατά 
τάς έκλογάς τής άμέσως έπομένης περιόδου ζαί ουδεμίαν 
έπιφέρει μεταβολήν είς τάς πρό αύτοΰ έγζατασταθείσας 
δημοτικάς άρχάς. Μέχρι τής έγζαταστάσεως τών άρχών 
τούτων, αί πρό τοΰ νόμου ύφιστάμεναι δημοτικαί άρχαί 
έξακολουθοΰσιν έζτελοΰσαι τά καθήκοντα αύτών έν ταϊς 
διά Β. διατάγματος όρισθησομέναις περιφερείαις ζαί κατά 
τόν έν τώ διατάγματι ζανονίσθησόμενον τρόπον. Ή άνα- 
πλήρωσις ή άντιζατάστασις τών άρχών τούτων, έν περι- 
πτώσει άνάγζης, έζ τών έν τώδημοτικά» νόμωώρισμένων, 
γίνεται ύπό τοΰ νομάρχου.

Τά κατά τήν δημοτικήν φορολογίαν έρρυθμίσθησαν ώς 
έξής : Μέχρι τής έγζαταστάσεως τών νέων δημοτικών 
άρχών έξαζολουθεϊ έν τοϊς ύφισταμένοις δήμοίς ή αύτή, 
ώς ζαί πρότερον,δημοτική φορολογία. ’Επιβάλλεται προ
σέτι δημοτικός φόρος έπί τών ζώων καί έπί τών άρο- 
τριώντων κτηνών, έκεϊνος μέν ίσος πρός τό πεμπτημό
ριου τοΰ δημοσίου φόρου, ούτος οέ έκ δραχμών δέκα κατά 
κτήνος έν Θεσσαλία καί έκ δραχμών πέντε κατά κτήνος 
έν τώ νομω Άρτης. Ό ύποβληθείς είς πληρωμήν δημο
τικού φόρου άροτριώντων κτηνών δικαιούται νά άπαιτήση 
άπό τόν ιδιοκτήτην ή καρπωτήν τών γαιών, είς τήν άρω- 
τρίωσιν τών όποιων έχρησίμευσε τό φορολογηθέν κτήνος, 
μέρος του φόρου, άντιστοιχοΰν πρός ήν ό ιδιοκτήτης ή 
καρπωτής άπέτιεν αναλογίαν τοΰ φόρου τής δεκάτης, έπί 
τή βάσει τής μεταξύ αύτοΰ καί του ζαλλιεργητοΰ διανο
μής τών προϊόντων. Ή περί τούτου διαδικασία διεξάγεται 
έφ’ άπλοΰ χάρτου.

Μέχρι τής έγζαταστάσεως τών ζατα τούς ελληνικούς 
νόμους δημοτικών άρχών, ή δημοτική άστυνομία άνα- 
τίθεται είς τήν διοικητικήν αρχήν, ένεργουμένη διά τών 

|ΤΟΣ Ιί-ΦΓΑ,. 115-101‘ΛΙΟΖ Ιί«. Η 
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ύπό τών νομαρχών κατά τόπους διοριζόμενων αστυνό
μων, υπαστυνόμων, βοηθών και αστυνομικών κλητή
ρων, ών ό αριθμός, ό μισθός καί ό βαθμός κανονισθήσον- 
ται διά Β. διατάγματος. "Ο τε νομάρχης, ώς διευθυν
τής έν τώ νομω αστυνομίας, καί τά ανωτέρω κατονο
μαζόμενα όργανα αύτοϋ έκτελοΰσι τά καθήκοντα τά 
οριζόμενα ύπό τοΰ περί διοικητικής αστυνομίας Αθηνών 
καί Πειραιώς PK.ST' νόμου τής 13 Μαρτίου 1849, έπε- 
κτείνονται δέ καί είς τάς χώρας ταύτας αί διατάξεις τοϋ 
περί δημοτικής αστυνομίας Β. διατάγματος τής 31 Δε
κεμβρίου 1836.

"Αμα ζαταρτισθείσης και δημοσιευθείσης τής δημοτι
κής διαιρέσεως, ένεργοϋνται αί πρώτα·, δημαιρεσία·, έπί 
τή βάσει καταλόγων, περιεχόντων πάντας τούς έχοντας 
τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν ζαί καταρτιζομένων ζατά τάς 
διατάξεις Β. διατάγματος κανονίζοντας τά περί τούτου 
καί όρίζοντος προσέτι τά τοΰ κανονισμού τών τμημάτων 
καί τά πρός συγκροτησιν ειδικών εφορευτικών επιτρο
πών διά τάς δημαιρεσίας ταύτας. Κατά τήν σύνταξιν τών 
καταλόγων τούτων καί μέχρι τής κατά τόν κείμενον εκλο
γικόν νόμον άναθεωρήσεως αύτών, δέν λαμβάνεται ύπ' 
οψιν τό άρθρον 30 τοΰ στρατολογικού νόμου τοΰ 1878· 
Έν περιπτώσει, ζαθ’ήν μετά τήν σύνταξιν τών καταλόγων 
τούτων ζαί προ τής πρώτης άναθεωρήσεως αύτών παοεμ- 
πέσει βουλευτική εκλογή. αύτη ένεργεϊται έπι τή βάσει 
αύτών έν τοϊς αύτοΐς τμήμα σι και ύπό τήν έποπτείαν τών 
αύτών έπιτροπών.

Αί έζλεχθησόμεναι πρώτα·, δημοτικαί άρχαι έξαζολου- 
θοΰσι ζαί έφ' όλην τήν έπομένην τετραετίαν, μεθ' ήν ένερ- 
γηθήσονται ένταυτώ καθ’ άπαν τό Κράτος δημοτικαί έκλο- 
γαί. Κατά τήν πρώτην περίοδον ή έζδίκασις τών δημοτικών 
εκλογών γίνεται άνεζκλήτως ύπό τοϋ οικείου Πρωτοδι
κείου, υποφαινομένου έν συμοουλίω και δι' ήτιολογημένης 
άποφάσεως,

ΝΕΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟ ΝΟΜΙΜΑ ?11

Διά Β. διατάγματος ζανονισθήσονται προσωρινώς, έπί 
τή βάσει τής είσαγομένης νομοθεσίας, τά τών οικονομι
κών ζαί άλλων αρχών έν ταϊς νέαις έπαρχίαις. Ωσαύτως 
διά Β. διατάγματος κανονισθήσονται τά τής βεβαιώ- 
σεως του φόρου τών ζώων διά τό έπος 1 882.’Επιτρέπεται 
η διά Β. διατάγματος προσθήκη είς τό σώμα τών πολι
τικών μηχανικών τριών νομομηχανιζών, ών δύο πρώτης 
τάξεως ζαί είς δευτέρας, ζαί έξ επαρχιακών μηχανικών, 
ών τέσσαρες πρώτης τάξεως ζαί δύο δευτέρας. Έπίσης 
έπιτρέπεται ή διά Β. διαταγμάτων προσθήκη είς τό σώμα 
τής τελωνοφυλακής δεζαρχών πρώτης μέν τάξεως 4, 
δευτέρας δέ τάξεως 6 ζαί φυλάκων 100, τό ολον 110. 
Οί πρώτοι διορισμοί είς τάς θέσεις τών δεκαρχών τούτων 
γίνονται καί έκ τών μή ύπηρετούντων νΰν φυλάκων, ζατά 
τά διά Β. διατάγματος ζανονισθησόμενα. Έπιτρέπεται 
είς τήν Κυβέρνησιν διά Β. διατάγματος νά άπαλλάξη είσα- 
γωγιζ.οΰ τέλους προϊόντα καί άλλα είδη είσαγόμενα έζ 
τής πεδιάδος "Αρτης είς τήν ομώνυμον πόλιν πρός τοπι
κήν ζατανάλωσιν, ώς καί τά κτήνη καί γεωργικά έργα- 
λεϊα, τά χρησιμεύοντα είς τούς έζ τών μεθορίων Ελληνι
κών χωρών μεταβαίνοντας έζάστοτε είς τήν 'Οθωμανικήν 
χώραν πρός καλλιέργειαν τών κτημάτων των. ’Ατέλεια 
ώσαύτως διά Β. διατάγματος έπιτρέπεται διά τά ύπό κα
τοίκων τής Ελλάδος μεταφερόμενα είς τό 'Οθωμανικόν 
έπί προσζαίρω διαμονή πρός νομήν κτήνη καί έπαναφερό- 
μενα εις τήν ημεδαπήν έντός οκταμήνου. Οί ύπάρχοντες 
έν ταϊς νέαις έπαρχίαις έλληνοδιδάσζαλοι ζαί δημοδιδά
σκαλοι δύνανται νά διατηρηθώ^ιν έν αίς κατέχουσι θέσεσι 
μέχρι τής ένάρξεως τοΰ νέου σχολικού έτους, καί άν στε- 
ρώνται τών κατά τήν Ελληνικήν νομοθεσίαν προσόντων.

Επιτρέπεται ή διά Β. διατάγματος σύστασις Ειρηνο
δικείων ζαί Πρωτοδικείων, ζατά τό άρθρον I τοϋ 'Οργα
νισμού τών δικαστηρίων καί ένός Έφετείου έν ταϊς άρτι 
προσαρτηθείσαις είς τό Ελληνικόν Κράτος έπαρχίαις,ώς 
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καί ή ύπαγωγή Πρωτοδικείου, συστηθησομένου έν αΰταίς, 
εις Έφετεϊον έκ τών ήδη ύφισταμένων. Ό άριθμός, αί 
έδραι, ή περιφέρεια καί ό χρόνος τής έγκαταστάσεως τών 
δικαστηρίων τούτων όρισθήσονται διά Β. διατάγματος. 
Αί διατάξεις τοϋ νόμου περί προσόντων τών διχαστικών 
γραφέων καί ύπογραμματέων, δέν εφαρμόζονται έν ταϊς 
νέαις έπαρχίαις κατά τδ πρώτον έτος άπό τής ισχύος πής 
είσαγομένης νομοθεσίας, άλλ' ισχύει ή διάτας ις τοϋ άρθρ. 
123 του Δικαστικού ’Οργανισμού. Ή περί τών προσόν
των καί τοϋ διορισμού τών παρέδρων παρά τοϊς Έφετειοις 
καί τοϊς Πρωτοδικείοις διάταςις τοϋ άρθρ. 8 τοΰ νόμου 
περί προσόντων τών δικαστικών ύπαλλήλων δέν εφαρμό
ζεται έν ταϊς νέαις έπαρχίαις κατά τό πρώτον έτος άπό 
τής ισχύος τής είσαγομένης νομοθεσίας, άλλ' ίσχύουσι 
κατά τοϋτο αί διατάξεις τών εδαφίων 1 καί 2 τοϋ άρθρου 
ΙΟ τοϋ Δικαστικού ’Οργανισμού. Διά τόν διορισμόν δι
κηγόρου παρά τω συσταθησομένω έν τοϊς νέαις έπαρχίαις 
Έφετείω, κατά τόν πρώτον μήνα άπό τής ισχύος τής 
είσαγομένης νομοθεσίας, δέν προαπαιτεΐται ή γνωμοδό- 
τησις τοϋ Πρωτοδικείου, περί ής ορίζει τό άρθρου 6 τού 
νόμου περί προσόντων τών δικαστικών ύπαλλήλων, ούτε 
διά τήν σύστασιν συμβολαιογραφείου ή υπό τοΰ άρθρου 
167 τοϋ Δικαστικού ’Οργανισμού άπαιτουμένη γνωμοδό- 
τησίς τού δικαστηρίου τών Πρωτοδικών. Ωσαύτως διά 
τόν διορισμόν κλητήρων έν τοϊς δικαστηρίοις τών νέων 
επαρχιών δέν άπαιτεΐται κατά τόν πρώτον μήνα ή ύπο 
τών άρθρων I και 9 τού άπό 29 ’Ιουνίου ’ ΜΔ' νόμου ορι
ζόμενη γνωμοδότησις τού Συμβουλίου τών ΙΙρωτοδικών.

Μέχρις ού κατασταθή εφικτός ό καταρτισμός καταλό
γου ένορκων έν τοϊς νέοις νομοϊς, τά υπαγόμενα είς τήν 
αρμοδιότητα τών κακουργιοδικών αδικήματα έκδικάζονται 
τά μέν τού νομού Αρτης ύπό τών κατά τήν περιφέρειαν 
τού Έφετείου Κερκύρας κακουργιοδικών, τα δέ λοιπά ύπο 
τών κατά τήν περιφέρειαν τού έν Άθήναις Έφετείου, 
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Πρός τούτο δέ παραπέμπονται κατά τήν έκδοσιν τοΰ ορι
στικού βουλεύματος αί σχετικαΐ δικογραφία». πρός τούς 
αρμοδίους εισαγγελείς τών Έφετών.

Μέχρι τού οριστικού τών δήμων σχηματισμού, τά βι
βλία τών υποθηκών καί τών μεταγραφών τηρηθήσονται 
κατά περιφέρειας Ειρηνοδικείων. Τά δέ καθήκοντα τοΰ 
δημοσίου κατηγόρου, πλήν τού είσαγγελέως, θέλει έκ- 
πληοοϊ και ό έν τή έδρα τού πταισματοδικείου αστυνόμος, 
ύπαστυνόμος. ή βοηθός- έν έλλείψει δέ τοιούτων έν τή 
έδρα ταύτη, οί έν τή πρωτευούση τής έπαρχίας, είς ήν 
ανήκει τό Πταισματοδικείο'?. Τά ύπό τών Πταισματοδι
κείων καταγιγνωσκόμενα πρόστιμα είσπράττονται μέχρι 
τού οριστικού καταρτισμού τών δήμων ύπέρ τοϋ Δημο
σίου, τά λοιπά δέ δικαιώματα, τά οριζόμενα έν τώ άρθρω 
14 τοΰ νόμου περί Διοικητικής Αστυνομίας 'Αθηνών καί 
Πειραιώς είσπράττονται ύπέρ τών δήμων.

Όσον άφορα τάς έκκρεμεΐς διχαστικάς διαφοράς, ύπά- 
γονται αύται είς τό κατά τάς διατάξεις τής είσαγομένης 
νομοθεσίας συστηθησόμενα δικαστήρια.—Τά τής ορκωμο
σίας τών δικαστικών καί τών άλλων δημοσίων ύπαλλή
λων κατά τήν πρώτην έγχατάστασιν τών άρχών όρισθή
σονται διά τοΰ περί διορισμού έκαστου αύτών διατάγματος.

'Ιδιαιτέρας μνείας δέονται τά πρό τού νόμου τής 20 
Μαρτίου 1882 νομοθετικά Β. διατάγματα, διότι τόσον 
ταϋτα όσον και τά έπί τή βάσει αύτών έκδοθέντα έτερα 
έκηρύχθησαν ύπ’αύτοΰ ώς έξ ύπ'άρχής άκυρα. Έν τούτοις 
πάσαι αί άπό τής προσαρτήσεως μέχρι τής ισχύος τής έν 
τώ λοιπω Κράτει κειμένης νομοθεσίας έκδοθεϊσαι άποφά- 
σεις ή άλλαι πράξεις, δικαστικόν φέρουσαι τύπον, λαμ- 
βάνουσι κύρος όπως άπηγγέλθησαν. Ωσαύτως έκυρώθη 
ύπό τοϋ νόμου πάσα πράξις δημόσιον φέρουσα τύπον, άφο- 
ρώσα είς ιδιώτην, έκτος διορισμού είς δημοσίαν θέσιν 
άλλ’ οί διορισθέντες είς διχαστικάς θέσεις διατηροΰσιν 
άπερ πρό τοΰ διορισμού έκέκτηντο προσόντα. Όσον άφο- 
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ρα τάς προ τοΰ νόμου συνομολογηθείσας ύπό τής Κυβερ
νήσεως συμβάσεις πρός ίδιώτας, αί χρήζουσαι νομοθετι
κής κυρώσεως παρεπέμφθησαν είς τον ειδικόν κανονισμόν 
τής Νομοθετικής εξουσίας.

Ούτως ώρίσθησαν τά κατά τήν νομοθετικήν άφομοίω- 
σιν έπί τών προσαρτηθεισών χωρών ψηφισθέντα ύπό τής 
Βουλής, έν τοϊς όποίοις περιελήφθησαν καί θέματα ανα
γόμενα είς τήν προσωρινήν κατάστασιν τής διοικήσεως, 
ήτις έπί όμοιων περιστάσεων τών έθνών έξ ανάγκης κατά 
τάς ενώσεις αύτών συμβαίνει.

Α. Γ.

ΚΗΔ Ε I A I.

Όσον πολλαπλασιάζονται οί κάτοικοι πόλεως τίνος, 
τόσον αύξάνουσιν οί θάνατοι, καί έπομένως ή κανονική 
τών κηδειών ύπηρεσία περιβάλλεται μείζονα σπουδαιό- 
τητα. Έν πρώτοις δέον τά νεκροταφεία νά τίθενται εις 
μακράς άπό τών ζώντων συνοικισμών αποστάσεις, ανάγ
κη ήτις έκτεινομένων τών ορίων τής πόλεως έπιβάλλε’- 
τήν κατά περιόδους μετακίνησιν τών νεκροταφείων πρός 
τά έξω. "Επειτα ή ύπέρ τόν προσήκοντα χρόνον διατή- 
ρησις τών πτωμάτων έν ταϊς οικίαις αποτελεί περίπτωσιν 
κινδύνου οά σμικράν διά τήν δημοσίαν ύγείαν. Έάν πρός 
ταϋτα συνδυασθώσιν αίψυχικαί περιπέτεια»., είς άς ό αιώ
νιος αποχωρισμός εκθέτει τούςέν τή ζωή απολειπόμενους 
κατά τάς σκληράς τής δοκιμασίας στιγμάς, καί ή έν τώ 
μέσω τών άλγηδόνων παρέμβασις τών κατά μέρος δια
πραγματεύσεων τής περί τάς κηδείας συναλλαγής, ήτις 
εντεύθεν ή έκεϊθεν περιβάλλεται χαρακτήρα άρπακτικον 
καί ασυμβίβαστον πρός τό ΰψος τής έν τή άφορήτω λύ
πη κατανύξεως, δύναται έκαστος νά συμπεράνη πόσον τά 
περί κηδειών άνήκουσιν είς ιδιαιτέραν καί τά μάλαγε έν- 

διαφέρουσαν έκάστης πόλεως μέριμναν, έκ τής όποιας καί 
ή οικονομική έποψις δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς άλλοτρία.

Ό,τι ιδιαιτέρως έλκύει τήν προσοχήν είναι ή σεμνότης, 
τήν όποιαν προωδευμένη κοινωνία έγχαράττει έπί τών 
κηδειών αύτής ώς αποτέλεσμα πρακτικόν τών ύψηλών εν
νοιών, αίτινες άφορώσι τό θέμα. ’Οποίαν δέ κατάπτωσιν 
μαρτυρούσι τά παρ' ήμϊν τελούμενα, καθ' α αί κηδεία»., 
ανεξαρτήτως τοΰ θρησκευτικού μέρους, είναι έρριμένα είς 
χεϊρας ύπηρετών, πρός έκτελεστάς οργιάζοντας θανατι
κών αποφάσεων όμοιαζόντων ! Έν γένει ή ύπηρεσία τών 
κηδειών έκτελεΐται άπό οργανισμών άνταποκρινομένων 
πρός τήν βαθμίδα τοΰ πολιτισμού,τήν όποιαν ή χώρα κα
τέχει. Ούτως έν Παρισίοις άπό τών αρχών τοΰ παρόντος 
αίώνος αί κηδεία», άπετέλεσαν άντικείμενον διηνεκούς πρό
νοιας, μεθ’ ου άνεμίχΟη τό πνεύμα τής ιδιωτικής έπιχει
ρήσεως. Διηρέθησαν αί κηδεία», είς διαφόρους κατηγορίας 
άναλόγως τών όρων, τούς όποιους ή ένδιαφερομένη οικο
γένεια έννοεϊ νά άκολουθήση, τιμολόγιου δέ εγκεκριμέ
νου διοικητικώς κανονίζει τά ληπτέα μέτρα καί άπομα- 
κ.ρύυει τάς συζητήσεις, τάς εκβιάσεις τής απληστίας καί 
τάς προσθέτους στενοχώριας τής θλίψεως. Βαθμηδόν ό 
προκείμενος θεσμός ύπέστη τάς άναγκαίας τροποποιήσεις 
διά τό τέλος τής μείζονος άφ' ενός άσθενείας διά τά 
ισχνά τού έργατικοΰ λαού βαλάντια και άφ' έτέρου τής 
χρηματικής τοΰ δημοσίου παρεμβάσεως ύπέρ τών άπορων 
οικογενειών, τάς όποιας ό θάνατος εισάγει είς τάς δεινάς 
τής ύπερτάτης ανάγκης δοκιμασίας.

ΊΙ κεντρική έν Παρισίοις διεύθυνσις τών κηδειών έχει 
πρακτορεία είς έκάστην τής πόλεως δημοτικήν περιφέ
ρειαν. μετά τών όποιων έπί τή βάσει τής προμνησθείσης 
διατιμήσεως ένεργεΐται ή δέουσα τών ένδιαφερομένων συ- 
νεννόησις. Ή κηδευτική δαπάνη άνέρχεται άπό 18 */ 4 φρ. 
μέχρι 7.184 φρ. καί ορίζεται έπί έννέα τάξεων έκ τών 
όποιων αί επτά πρώτα», υποδιαιρούνται έκαστη είς δύο.
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Τοιουτοτρόπως πρόκειται πράγματι περί δέκα καί έξ τά
ξεων, αί τιμαί τών όποιων έκανονίσθηοαν ώς έπεται :

ι τάξις 7,184 φρ. 9 τάξις 561 <?Ρ2 » 4,936 » 10 » 335 9/4 »
3 » 3,454 ν » 11 » 185 ’/, »
4 » 2,878 ‘/, » 12 » 142 7, »
5 » 2,105 » 13 .» 113 »
6 » 1,690 » 14 » 82 »
7 » 1,108 Ά » 15 » 47
8 » 904 ’/, » 16 » 18 7, »

Αί πρώται οκτώ τάξεις άποβλέπουσιν ε'ις τάς πλούσιας 
οικογένειας, αί άπό τής έννάτης μέχρι τής δωοεκάτης 
είναι διά τάςέν σχετική εύπορία διατελούσας οικογένειας, 
ή δεκάτη τρίτη καί δεκάτη τετάρτη αποτείνονται προς τάς 
οικογένειας τών οπωσδήποτε άντεγόντων εις τον αγώνα 
τής ζωής πενήτων, αί δύο δέ τελευταία». άνήκουσιν είς 
τήν ένδειαν, τής οποίας τήν θύραν χτυπά ή άθλιότης, 
ΐνα τά θύματα ταύτης δωρεάν Οάψη ό δημόσιος θησαυρός. 
Τοιουτοτρόπως αί Γαλλικαί κηδεία», δύνανται νά διαερε- 
Θώσιν είς τέσσαρας κεφαλαιώδεις κατηγορίας,α) τών πλου
σίων, 6') τών εύπορων, γ') τών πενήτων καί δ') τών εν
δεών. Ιδού πώς ειχον αύται κατά τήν «Καταστατικήν 
επετηρίδα τών Παρισίων» έν έτει 1879: 

»
»

πλουσίων 
εύπορων 
πενήτων 
ενδεών 

1,8481
7,601

1 2,201 \
31,568|

δλον

53.218

ήτοι έπί 1000 κηδειών, 35 άνήκον είς πλουσίους, 142 
είς εύπορους, 230 είς πένητας καί 593 είς ένδεεϊς.

Ή έποψις αύτη τών κηδειών, καθόσον δηλαδή άναφέ- 
ρεται εις τήν έπί τής περιουσίας τών οικογενειών κοινω
νικήν κατάστασιν, λαμβάνει ιδιαίτερον φώς έκ τής παρα

βολής προς τά ηγούμενα έτη, διότι μαρτυρεί τήν κίνησιν 
τοϋ πλούτου, ανεξαρτήτως τής ιδέας τής ματαιότητος. 
ήτις πάντως αναμιγνύεται έπί τοιούτων θεμάτων. "Οπως 
καί άν έχη, αί μέν κηδεία», τών πλουσίων άπό 1,286 τώ 
1872, άνέβησαν είς 1.425 τω 1873, είς 1,429 τω 1871. 
είς 1,612 τώ 1875, είς 1,702 τώ 1876, είς 1.636 τώ 
1877, είς 1,693 τώ 1878 και είς 1,848 τώ 1879, —αί 
δέ κηδεία», τών εύπορων άπό 5,570 τώ 1872, άνέβησαν 
είς 5,948 τω 1873, είς 5,868 τώ 1874, είς 6,7 44 τώ
1875, είς 7,190 τώ 1 876, είς 6,878 τώ 1877. είς 7.1 87 
τώ 1878 καί είς 7,601 τώ 1879, — αί δέ κηδεία», τών 
πενήτων άπό 8,739 τω 1872, άνέβησαν είς 9,227 τώ 
1873, είς 9,400 τώ 1874, είς 10,603 τώ 1875, είς 1 I, 
461 τώ 1876, είς 1 1,053 τω 1877, είς 11,564 τώ 1878 
καί είς 12,201 τώ 1879, — αί δέ κηδεία», τών ένοεών 
άπό 25,974 τω 1872 άνέβησαν είς 26,978 τώ 1873, είς 
26,035 τώ 1874, είς 28,529 τω 1875, είς 29,948 τώ
1876, είς 29,467 τώ 1877, είς 29,493 τώ 1878 καί είς 
31,568 τω 1979.

Έκ τής πρός άλλήλους σχέσεως τών άριΟμών τούτων 
παρατηρεί ό κ. Loua ούο άντίθετα ρεύματα μεταξύ άφ’ 
ένός μέν τών κηδειών τών πλουσίων, τών εύπορων καί τών 
πενήτων, άφ’ετέρου δέ τών ένοεών. Άπό τοΰ 1872 μέχρι 
τοϋ 1879 ένώ αί τρεις πρώται κατηγορία», τείνουσιν εις 
αυξησιν, ή τελευταία τείνει εις έλάττωσιν. Ούτως έπί 
1000 κηδειών ιδού πώς κατατάσσονται αύται μεταξύ τών 
ανωτέρω τεσσάρων κατηγοριών:

ίΐ// .π.ϊοι5οιοί εύπορο» Α-άεεΰ

1872 31 134 210 625
1873 33 136 212 619

1874 33 137 220 610

1875 34 142 223 601
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πΛούσιοι ίνποροι
— — — — —

1876 34 143 228 595
1877 33 140 225 602
1878 34 144 232 590
1879 35 142 230 593

Ή παρατήρησις λαμβάνει μείζονα έντασιν έκ τής πα
ραβολής τών δύω άκρων τής ανωτέρω οχταετούς περιόδου, 
πάντοτε έπι τή βάσει ΗΗ>0 κηδειών. Άπό 31 τώ 1872 
αί ζηοειαι τών πλουσίων άνέβησαν είς 35 τω 1879 (αυ- 
ξησις 4)· άπό 134 τώ 1872 αί κηδεϊαι τών εύπορων άνέ
βησαν εις 142 τώ 1879 (αυξησις 8)· άπό 210 τώ 1872 
αί ζηοειαι τών πενήτων άνέβησαν εις 230 τω 1879 (αύ- 
ςησις 20)· χαί έπί 625 τώ 1872 αί ζηοειαι τών ενδεών 
ζατέβησαν είς 593 τω 1879 (έλάττωσις 32). Οί μή έχον- 
τες λοιπόν έλαττοΰνται καί οί έχοντες πληθύνονται, ή 
κλίμαξ τόΰ πλούτου πρόβιβάζεται καί τό τελευταΐον 
δριον τοϋ βίου χρησιμεύει ώς μέτρον εκείνων, οί όποιοι 
ήδυνήθησαν νά τήν άναβώσιν έπιτυχώς έπί ζωής.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΓΗΝ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ.

Διά τών άπό 31 Μαίου καί 4 Ιουνίου 1882 νόμων ή 
τακτική δύναμις τοΰ κατά γήν καί θάλασσαν στρατοΰ τής 
'Ελλάδος διά τό έτος 1882 έκανονίσθη ώς εξής:

Α'. Στρατός κατά γήν. — Ό ολικός άριθμός αύτοϋ ώ- 
ρίσθη είς 29,534 άνδρας, ήτοι άξιωματικούς, ΰπαξιωμα- 
τικούς καί στρατιώτας. Άλλ’ ή δύναμις αύτη δύναται 
κατά τάς περιστάσεις νά αύξηση έτι μάλλον, καθ'ά ορίζει 
ό περί οργανισμού τού στρατού νόμος κατά τά υπ’αύτοϋ 

κεχανον'.σμένα. Κατά τόν άπό 27 Νοεμβρίου 1878 περί 
στρατολογίας νόμον (άρθρ. 60), άπαντες οί άνήκοντες έν 
τή καλούμενη εις τόν στρατόν άπογραφή,οί μή έξαιρεθέν- 
τες ένεκα σωματικής βλάβης, μή άπαλλαγέντες συνεπεία 
νομίμων διατάξεων, μή τυχόντες άναβολής ζατατάξεως 
ή μή προωρισθέντες διά τόν ζατά θάλασσαν στρατόν,άπο- 
τελοΰσι μέρος τοΰ ένεργοΰ στρατοΰ, έγγράφονται είς τά 
μητρώα τών διαφόρων σωμάτων καί τίθενται είς τήν διά- 
θεσιν τοΰ ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών. Έκ των άνοοών 
λοιπόν τούτων τής άπογραφής τοΰ ένεστώτος έτους 
θέλουσι ζαταταχθή είς τάς τάξεις τοΰ ένεργοΰ στρατοΰ 
πρός συμπλήρωσιν τής ένωτέρω ψηφισθείσης τακτικής 
δυνάμεως αυτού, έπί διετίαν μέν 1500, έπί έν έτος δέ οι 
λοιποί.

Οί έπί διετίαν καταταχθησόμενοι διαιοεθήσονται ύπό 
μέν τοΰ ύποργοΰ τών Εσωτερικών είς τούς νομούς άναλό- 
γως τοΰ αριθμού τών νέων τών εγγεγραμμένων έν άπασι 
τοϊς στρατολογικούς ζαταλόγοις τών νομών, τών μή 
ύπαγομένων είς τήν κατά θάλασσαν στράτευσιν, ύπό δέ 
τών νομαρχών είς τούς έν τώ νομω δήμους άναλόγως 
τοΰ άριθμοϋ τών νέων τών έγγεγραμμένων έν τοϊς κατα- 
λόγοις τών δήμων τούτων, παραλειπομένων τών πρόω- 
ρισμένων διά τόν κατά θάλασσαν στρατόν, ληφθήσονται 
δέ έζ των στρατολογικών ελέγχων κατά τάς έν ίσχύϊ 
διατάξεις.

Β'. Στρατός κατά θάλασσαν.— Ό ολικός άριθμός αύ
τού ώρίσθη είς 2,441 άνδρας, ήτοι άξιωματικούς. ύπα- 
ξιωματικούς ζαί ναύτας. ΊΙ δύναμις αύτη δύναται ζατά 
τάς περιστάσεις νά αύξήση έτι μάλλον, καθ’ ά ορίζει ό 
άπό 12 Νοεμβρίου 1880 νόμος «περί αύξήσεως τού ναυ
τικού έν ώρα έπιστρατείας ή πολέμου» ζατά τά ύπ’ αύ
τού ζεζανονισμένα. Έκ τών ζατά τόν άπό 27 Νοεμβρίου 
1878 περί στρατολογίας νόμον βριζόμενων άνδρών διά 
τόν ζατά θάλασσαν στρατόν θέλουσι ζαταταχθή είς τήν 
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ύπηρεσία'? τοΰ πολεμικού ναυτικού έπί ένιαυσία Θητεία 
άπαντες οί μή έξαφεθέυτες ένεκα σωματικής βλάβης καί 
οί μή άπαλλαγέντες ήμή τυχόντες άναβολής κατατάξεως 
κατά τάς νομίμους διατάξεις.

Κατά τόν περί στρατολογίας νόμον ό κατά θάλασσαν 
στρατός συγκροτείται α') έκ τών εθελουσίως χατατασσομέ- 
νωνέν αύτώ χαιτών άνακατατασσομένων άνδρών (άρθρ. 
84: «οί έν τώ μητρώω έργατών θαλάσσης είσί δεκτοί εις 
έθελουσίαν ύπό δρον έπί έξ μήνας κατάταξιν έν τώ στρα- 
τώ τής θαλάσσης, έάν δηλώσωσι τούτο πρό τής ύπό τού 
στρατολογικού συμβουλίου κληρώσεως τών στρατευσίμων 
τού δήμου· — άρθρ. 80: Έν τώ κατά θάλασσαν στρατώ 
γίνονται δεκτοί πρός άνακατάταξιν οί παϊδες μέχρι τοΰ 
17 έτους τής ήλικίας των. οί άπό τής τάξεως τών παίδων 
είς τούς μαθητευομένους μεταβαίνοντες μέχρι τού 19 
έτους τής ήλικίας των οί ναΰται, οί άπό τής τάξεως τών 
μαθητευομένων ερχόμενοι μέχρι τού 21 έτους τής ήλι
κίας των, δτε διανύουσι τήν υποχρεωτικήν διετή θητείαν 
των, οί θερμασταί μέχρι τού 35 έτους τής ήλικίας των, 
οί δίοποι μέχρι τοΰ 28 έτους τής ήλικίας των, οί ύπο- 
κελευσταί οί άπό διόπων προαχθέντες μέχρι τού 35 τής 
ήλικίας έτους, οί κελευσταί άπό ύποκελευστών προα- 
χθέυτες μέχρι τού 42 τής ήλικίας έτους)· β') έκ τών 
νέων τής καλουμένης εις τόν στρατόν άπογραφής, οίτινες 
είσίνέγγεγραμμένοι έντω μητρώω έργατών θαλάσσης- γ') 
μή έπαρκούντων τών είς τάς άνωτέρω κατηγορίας ύπαγο- 
μένων, έκ τών λοιπών έν τω μητρώω έργατών θαλάσσης 
εγγεγραμμένων, όσοι ήθελον καταταχθή ώς έθελονταί, 
συμμορφούμενοι πρός τούς σχετικούς νομικούς ορισμούς.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΟΙΣ

Κατά τό 1865 ίδρύθη έν Μεδιολάνοίς τής Ιταλίας Τρά
πεζα τού Λαού μετά κεφαλαίου 45,000 νέων δραχμών, 

προέβησαν δέ μέχρι τοιούτου βαθμού τά έργα αύτής,ώστε 
τό κεφάλαιον ττς ηύξησε νύν εις 12 εκατομμύρια, δη
λαδή έν οιαστήματι 17 σχεδόν έτών έπολλαπλασιάσθη 
κατά 266 φοράς. Όλίγαι επιχειρήσεις έποίησαν τοιαύτα 
κολοσσαϊα βήματα έν ούτω μικρώ χρόνω. Αρκεί νά ση- 
μειωθή, ότι αί είς τά ταμεία τής τραπέζης ταύτης παρα- 
καταθήκαι άνεβιβάσθησαν εις 70 εκατομμύρια, όπως κρί 
νγ·| περί τής έμπιστοσύνης τοΰ κοινού, είς τήν οποίαν δύ
ναται νά άτενίση ή Τράπεζα τοΰ Λαού όταν σωφρόνως 
βαδίζει.

Ό σκοπος τής έν Μεδιολάνοίς Τραπέζης του Λαού απο
βλέπει άποκλειστικώς είς εργασίας μετά τών μετόχων 
της, μικρών έμπορων, έργατών καί ύπαλλήλων. Κατά 
μέν τό 1867 οί τοιοΰτοι συνέταιροι της έλογίζοντο είς 
1,174, κατά δέ τό 1881 είς 20,308- άπό 4,35-4 δέ μετο
χών τώ 1867 άνέβησαναύται είς 155,655 κατά Φεβρου
άριον 1882, άντιπροσωπεύουσαι έταιρικόν κεφάλαιον 7, 
782,800 νέων δραχμών καί άποθεματικόν κεφάλαιον 3. 
268,776. Αί μετοχαί αύται είναι όνομαστιχαί και μόνον 
έπί τή έγκρίσει τοΰ συμβουλίου τής διοικήσεως δύνανται 
νά μεταβιβασθώσι.

Αί έργασίαι τής Τραπέζης ταύτης συνίστανται είδικώ- 
τερον έν τάΐς έξής: Δέχεται κεφάλαια είς άνοικτόν λογα
ριασμόν έπι τόκω 3 ’/4 τοϊς °/0’ ε7.ε· ώργανισμένον παρά 
έαυτή ταμιευτήριου διά τά μικρά περισσεύματα τών οικο
νομιών τού Λαού έπι τόκω 3 ποίς °/0· εκδίδει γραμμά
τια τοκοφόρα πληρωτέα ύπό προθεσμίαν 3 μέν μέχρις 6 
μηνών έπί τόκω 3 τοϊς °/ύ, 7 δέ μέχρις 9 μηνών έπι 
τόκω 3 ’/< "°ΐς °/0, ΙΟ δε μέχρι 12 μηνών έπί τόκω 4 τοϊς 
°ή· δανείζει είς τους μέτοχους της, μέχρι τού διπλάσιου 
τών είς μετοχάς καταθέσεων των, είς προθεσμίαν μέν 3 
μηνών έπι τόκω 5 ’/, °|0, εις προθεσμίαν δέ 4 μηνών έπι 
τόκω 5 */,  τοϊς ·/#· προεξοφλεί άνευ περιορισμού ποσότη
τος τά ύπό τών μετόχων της προσαγόμενα ύπό τήν έγκρι- 
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w τού ουμβουλίου της συναλλάγματα, άν μεν πρόκειται 
περί προθεσμίας 3 μηνών έπί τόζω 5 '/4 "οϊί °/0, ®ν δέ 
πρόκειται περί προθεσμίας 3 μέχρις 6 μηνών έπί τόζω 
5 *] > τοϊς °ζ· ενεργεί προζαταβολάς έπί καταθέσει δημο
σίων χρεωγράφων έπί τόζω 5 τοϊς °]„· άναδέχεται τήν 
φύλαξιν τίτλων, χρηματικών άξιών ζαί δημοσίων χρεω
γράφων· έζδίδεί γραμμάτια πληρωτέα είς διαφόρους πό
λεις τής ’Ιταλίας· δέν εισέρχεται είς τά παίγνια τών 
ΖΡ’θ:·ζ·ατ,·στγΐΡ^ω'λ άποφεύγουσα τάς χρηματικός κερδο
σκοπίας.

Τά κέρδη τής έν Μεοιολάνοις Τραπέζης τοϋ Ααοϋ έλ- 
ζύουσιν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν,διότι ένώ αί ζημία». είναι 
ασήμαντοι ώς έζ τής φύσεως καί τής τάξεως τών έργα
σιών αύτής, τά κατά τήν τελευταίαν χρήσιν διανεμηθέντα 
είς τούς μετόχους της μερίσματα άναβαίνουσιν εις 17 
τοϊς ·]β! Δύναται έκαστος νά κρίνη περί τής σημαντιζότη- 
τος τών έργασιών τής Τραπέζης έζ τής κατά τό 1881 
ζινήσεως τών εισπράξεων ζαί πληρωμών της. "Εχει τι α
ληθώς αΰτη τό έζπληκτικόν, άμα δέ καί διδακτικόν δι' έ- 
κείνους,οί όποιοι θεοποιοϋσιν τά ψευδή μεγαλεία όποιασ- 
δήποτε φύσεως καί άν είναι ταϋτα. Ή έν Μεοιολάνοις 
Τράπεζα τοϋ Λαοϋ είσέπραξεν 756,327,641 νέας δραχ- 
μάς ζαί έπλήρωσεν 756.325.993, δηλαδή όενιαύσιος κύ
κλος της περιέλαβεν I 1ξι δισσεζάτομμύριον νέων δραχ
μών ! Τόσου αληθεύει,ότι αί μιζραί σταγόνες κατασκευά
ζουν τούς μεγάλους ποταμούς.

Μ.

ΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ-

Ευ τώ Έργατιζώ Συνεδρίω, τό όποιον συυεκροτηθη 
έσχάτως έν Παρισίοις (14—21 Μαίου 1882) άντεπροσω- 
πεύθησαν δγδοήζοντα έργατιζαί ομάδες, αίτινες, άνταλ- 

λάξασαι πρός άλλήλας τούς έμπνέοντας αύτάς στοχα
σμούς, άπέληξαν είς συμπεράσματα, τών οποίων αί γενι- 
ζαί τάσεις άνάγζην έχουσιν ιδιαιτέρας έπισζοπήσεως. 
Μεταξύ αύτών είναι τινές,τών όποιων ή οικονομική βάσις 
έπιδέχεται περαιτέρω έτι έξέτασιν, καί άλλα». αίτινες άν- 
τιτίθενταΐ είς τήν αρμονίαν τής κοινωνικής ζωής χατάτό 
όποιον διατρέχει αύτη στάδιον. Έν γένει πρόκειται περί 
θεμάτων ούσιωδώς έξαρτωμένων έκ τής τακτικής, τήν 
όποιαν έν τώ μέλλοντι θέλει ακολουθήσει ό έργατικός 
άγων. Αί κατ' αύτά αξιώσεις τοϋ Εργατικού Συνεδρίου 
οιετυπώθησαν ώς έξής:

1) Έπέζτασις τοϋ δικαιώματος τής ψηφοφορίας και 
πρός τάς γυναίκας.

2) Κατάργησις τών δημοτικών δασμών καί άντιζατά- 
στασις αυτών διά τίνος προοδευτικού φόρου έπί τών πέραν 
τινός ορίου εισοδημάτων.

3) Πραγματική γενικοποίησις τής έκπαιοεύσεως· γεύ
μα έν τώ σχολείω καί ενδυμασία τών παίδων δημοτική 
δαπάνη· οργανισμός σπουδαίος τής επαγγελματικής έκ- 
παιδεύσεως.

4) Ταχεία άναδιοργάνωσις τών κοινοτικών περιουσιών.
5) "Αμεσος μετασχηματισμός είς δημοτικός ύπηρεσίας 

τών μεγάλων έταιριών, φωταερίου, λεωφορείων, ίπποσι- 
δηροδρόμων, τών έργων τής οδοποιίας καί τών υπονόμων.

6) ’Οργανισμός ύπηρεσίας προμηθειών διά τοΰ δήμου, 
ίδρυσις σιταποθηκών, αρτοποιείων,κρεωπολείων κλπ. βαθ
μιαία κατάρτισες δημοτικών άγορών έν προοδευτική τής 
έμπορίας άναπτύξει κατά τούς διαφόρους κλάδους τής 
συναλλαγής καί τών κυριωτέρων βιομηχανιών τής κατα- 
ναλώσεως.

7) Άπαλλοτρίωσις, καθόσον είναι έφιζτόν, τής έκτι- 
σμένης ιδιοκτησίας, όπως είσέλθωσιν αί ένοικιαζόμεναι 
κατοικία». είς τήν κατηγορίαν τών δημοτικών υπηρεσιών, 
έν τω μεταξύ δέ οικοδομή ύγιεινών οικιών διά τήν έργα-
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τικήυ τάξιν, ενοικιαζόμενων είς τάς έξ ών παρήχθηιαν 
τιμάς, ΐνα ούτως έπέλθη ή έκπτωσις των ενοικίων.

8) Δικαίωμα βοήθειας ύπέρ δλων των ασθενών εργα
τών και δικαίωμα έργασίας ύπέρ δλων τών ύγιών έργα- 
τών, τών ούχί έξ ύπαιτιότητός των μή εύρισκόντων έρ
γου μετά ώρισμένου χρόνου διαμονήν έν τώ δήμω.

9) 'Ιατρική καί φαρμακευτική έπιζουρία δωρεάν.
10) Δωρεάν οΐζησις τών γερόντων.
11) ΓΙίστωσις έκ μέρους του δημοτικού ταμείου προς 

τούς εργατικούς συνεταιρισμούς.
12) ΙΊαραχώρησις τής κατασκευής τών δημοτικών έρ

γων είς τούς συνεταιρισμούς τών εργατών.
13) Μετασχηματισμός μέρους τού προϋπολογισμού 

είς ταμείου άποθεματικόν διά τάς κρίσεις, τάς απεργίας 
ζλπ, οργανισμός δέ δημοτικών βιομηχανικών καταστη
μάτων, όπως λειτουργώσιν έπί τώ σκοπώ τουτω.

14) Παρέμβασις τών δήμων, εν όνόματι τής ύγιεινής, 
τής ηθικής καί τής δικαιοσύνης, είς τάς οίκονομικάς σχέ
σεις τής έργασίας καί τού έμπορίου.

15) ’Οργανισμός τής εθνοφυλακής είς ύπεράσπισιν τών 
δικαιωμάτων τού Λαοΰ καί προπαρασκευή είς κατάργησιν 
τών μονίμων στρατών.

16) 'Ομοσπονδία τών δήμων.
Τοιαΰται είναι αί αξιώσεις τού ΙΙαρισινοΰ τών εργα

τών Συνεδρίου. Μένει δέ είς τήν σοφίαν τής κοινωνικής 
επιστήμης νά εισδύη έζάστοτε είς τάς τάσεις τοΰ βιομη
χανικού αίώνος, τον όποιον έν τή νεωτέρα περιόδω ή άν- 
θρωπότης διατρέχει. Ή εργατική τάξις είναι σήμερον ό 
κυριώτερος παράγων, όλα δέ τά κατ’ αυτόν συμπτώματα 
είτε έν διανοήμασιν,είτε έν έργοις, είτεέν αίσθήμασι, είτε 
έν πάΟεσι, δέον καί συντόνως νά μελετώνται καί έπιεικώς 
νά ζρίνωνται καί πολιτικώς προς τούς ζωτικούς όρους 
τής κοινής υποθέσεως νά προσαρμόζωνται.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΓ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ·

(Συνέχεια. νΙ5. <ρλ).<έ5·.ον 112 σελ. 192;

'Ο,τι αρχή; μοί έπροξένησε μεγάλη·/ έντύπωσιν είναι ή
ασέβεια πρό; τού; νόμου;, ήτι; χαρακτηρίζει τήν πρωθυπουρ- 
γικήν πολιτείαν. Αύτζρχική συνέπεια απαράβατος. ΙΙολλάκις 
συνέλαβον τού; ές επαγγέλματα; πρωθυπουργού;, αμέσως ή εμ
μέσως συμπράττοντας έν πζρανομίαις καί έν δικστροφζΐς. Πρό
κειται περί άποκαλύψεω; τών πληγών τής δημοσίας υποτρο
φίας; Πρωθυπουργός πρωθυπουργόν καλύπτει, διά προτάσεων 
αναβολής τήν 23 Ιανουάριου 1880. Εις μάτην ύπεστήριζον 
τότε, ότι ατό σύστημα τοΰ νά κζλύπτωμεν αιωνίως τήν πλη
γήν, άμα εμφανίζεται ζ.ΰτη, πρέπει πλέον νά έκλειψη. Κατά 
τήν συζήτησιν ταύτην ύπεδείχθησαν άτχημίζι τάς όποιας θέ- 
λομεν νά άναλύσωμεν. θέλομεν φώ;, καί τό φως. κύριοι, πρέ
πει νζ λάμπη έν τη αιθούση ταύτη.» Άντικρούων με τότε δ 
Αναβλητικό; πρωθυπουργό; είπε·/, ότι «δεν καταδέχεται νά 
άπζντήση»· και μολονότι ή αίωνιότη; έμεσολάβησεν, ευρίσκω 
Οτι καλώ; επραξα, απζντήσζ; αύτώ από τοΰ βήματος: «ήλθον 
έδώ διά νά πατήσω αυτήν τήν όφρΰν.» Εί; έκ τών χαρακτή
ρων τή; πρωθυπουργική; τέχνης είναι τό περιζυλίειν, τό έκ- 
φαυλίζειν τον αντίπαλον, άλλα καί τό μή όριστικώ; ■κατα
λύει·/ αύτόν. Σύστημα δλέθριον, διότι εκπορνεύει τήν πολιτι
κήν καί άφαιρεϊ απ' αύτή; τόν τελικόν τών ιδεών θρίαμβον. 
«Είναι, είπον προ; τήν Βουλήν τη 25 Νοεμβρίου 1880 προκει
μένη; έξελέγξεω; βαρύτερων πρωθυπουργικών παρανομιών, εί
ναι σύστημα τό όποιον δεν θέλει τήν κρίσιν τών άγώνων. "Αμα 
έπέλθη κάπου σκότο; καί θόρυβο;, πρέπει εύθύς νά ζκολουθήση 
ψευδή; τεχνική αρμονία, διά νά μή κινηθη τό πνεύμα τών θνη
τών καί διά νά μή ταράσσητκι έν νευροπάθειά. Άλλ’ήμεϊ; 
γνωρίζομε·/ έκ τής ιστορία; μα; καί έκ τής ιστορία; όλων τών 
ελευθέρων Ναών, ότι δεν είναι ή κρίσις τών άγώνων ή όποια 
καταστρέφει τά έθνη, άλλ’ ή ακρισία τών αγώνων.»

Ό εί; πρωθυπουργός λέγει από τοΰ βήματος τή; Βουλή; τη 
25 Νοεμβρίου 1880 προς τόν διάδοχόν του: βπαραβήτε τού; 
νόμου; καϊ πζρούση; τή; Βουλή:,» δικαιολογούμενος ότι έξ α
νάγκη; τού; παρεβίασεν αύτό; έπί είκοσιπεντάδο; εκατομμυ
ρίων καί έπί μεγάλων δικαίων εθνικών, απούσης αύτή;. Ό δέ 
έτερο; πρωθυπουργό; ξεσχίζει τού: νόμου; κατά τήν τελευ
ταία·/ περίοδον έν Θεσσαλία καί ΊΙπείρω καί τής ‘Ελλάδος ά·

ΕΤΟΣ 10 —ΦΥΛ, 113—ΙΟΥΛΙΟΣ 1882,
15
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πζντχχοΰ, ίκζνώ; ών πονηρό; ΐνζ τδ πράςγ /.ν.·. ν.·>-·>'. 
Βουλής άπούσης, κζί ίκχνώ; προνοητικός, ΐνζ κζί ταύτην διχ- 

λύση πρδ; έπισκίζσιν τών έγκληαζτων του! 'Οχιλοϋν Α.χφό- 
τεροι περί δικτκτορίζς· ό εΐ; τήν άσκεϊ έκ τής ούρ2; κζί ό 
ετερο; έκ τών κεράτων. Εί; τζ; χεϊρζ; των δλζ άποβχλλουν 

τήν σοβζρότητχ χυτών. Πόσον είχον δίκαιον, οτζν τοϊ; ελεγον 
άπδ τοΰ βήχζτο; τή; Βουλή; τή 25 Χοεαβρίου 1880: «ΊΙ δι

κτατορία έχει διάφορον χορφην ζπο έκεινην, την οποιχν φζν- 
τάζοντζί τινε; έδώ! Πρώτον συχπτωχζ ζύτή; είναι νζ Οεσγι 
τού; δύο πόδα; σζ; εί; έν ύπόδηχχ, νά παύση τήν Απεραντο
λογίαν ή όποίζ διζστρέφει τζ; έργζσίχς, νζ πζ.ύση τζ; ;λι- 
κροφιλοδοξίζ; ζί όποϊζ: έξζντλοϋν τήν ένέργειζν. Κζί ζν, κύ
ριοι, έν τή ιστορία έστάΟητε ποτέ ενώπιον Ρωυ.ζίου δικτάτο
ρα;, έπρεπε, πριν έκφωνήσητε τήνλέξιν δικτζτωρ, σπασμώ
δες κίνημχ νζ καταλάβη τκ ύμετερζ χείλη. Δικτζτωρ ερχεται, 
οτζν πόλεμο; ή έπζνάστζσις ζνζκινεϊ τήν ολην εθνικήν ύπαρ
ξή.» Τζϋτζ ήσζν λόγο·.· έπέπρωτο δέ εΐ; τδν κ. Κουμουνδοϋ- 

ρον νζ πχρωδήση επ' έσχατων συν τοι; ζλλοις κζι την δικτα

τορίαν χύτην!
‘Ο εΐ; πρωθυπουργό; δικαιολογεί τήν μή Αμεσον κζτζ τδ 

θέρο; 1880 σύγκλησιν τή; Βουλή;, διότι οί ξένοι δέν τδν ζφή- 

κχν, κζΐ εύοίσκω ότι μετά πολλή; μετριότητο; τώ ζπηντησα 
κζτζ τήν 5 Νοεμβρίου 1880: «ΔιεΟνεϊ; λόγοι, οί ξένοι, το
νίζω τήν λέξιν κζτζ σκοπόν, λέγουν εΐ; ύμκ;: μή συγκχλέ- 
σητε τήν Βουλήν κζΐ σεϊ; τού; ήκούσχτε : Ύπελάμβζνον, ρί; 
εί’πετε. τήν σύγκλησιν τή; Βουλή; πολύ δεινότερου έργον άπδ 
τήν έπιστοάτευσιν. "A! κύριοι’ οτζν ακούετε τού; ςενου;, μή 
έ'/ετε τδ θάρρος νά λέγητε πρδ; τού; Αντιπροσώπου; τοΰ “Ε
θνους : δέν δεχόμεθζ έπιείκεικν. Διότι ό υπουργό; ό "Ελλην, ό 
όποιο; Ακούει τού; ξένου;, είνζι κζκδ; υπουργό;. Εύγε, εύγε)..» 
__ ·|·.' νζ είπώ όμως περί τοΰ ετέρου πρωθυπουργού, ό όποιο; 
κζτζ τδ θέρο; 1881 έσφζγίχσε πράγματι τήν'Ελλάδα, Κύ
ριο; οϊδε Από ποιου μυστικού ξένη; έπικυριζρχίζς σομβολζίου ; 
'Π Ανοσιουργίζ είνζι τόσον μεγάλη, ιόστε οί πζτριώτζι δεν 

έχουν πλέον λ.όγον ύπζρζεω;, ενόσω δεν έπελθη πληρη; κζι 
παραδειγματικό; εξαγνισμό;.

Ή δλη Τών νά ρνχτίζουν Τ'Λ}

Ακολούθου; αύτών. Κζί έχει πάντοτε τόσκ πρδ; τούτο μέσα ή 

αυταρχική εςουσίζ! Δέν ύπάρχει κζτάχρησις, ήτι; άπδ κρίκου 
εΐ; κρίκον νά μή Ανζβιβζζητζι εί; αύτήν. θέ; τήν χεϊρά σου 
επι τή; πρωθυπουργική; ωμοπλάτη;· θζ φωνάξουν μέχρι τρί
του ούρζνοΰ οί Σείδζι. Πώς! Οά σοί εί'πουν*,  εννοεί; *νά  κζτζ- 

όικάση; δλου; ήμζ;; Άπχιτεϊτζι τότε μεγάλη προσοχή, ΐνζ 
πζρζκζμύγ,ς τοιζύτζ; ϊυμπληγάδζς, χωρίς νά ΟρζυσΟή τδ ζ- 
σθενε; σκάφος του ! βΠζρέστησζν ενώπιον σζ;, είπον τή 5 
Νοεμβρίου 1880 πρδ; τήν Βουλήν, δτι πρόκειται περί πλειούη- 

φιζς, ήτι; εχει σκοπόν νζ κζτζδικζση τήν μειούηοίκν. Άλλ’ 
ενώπιον τίνο; δικαστηρίου ήκούσχτε, ότι ζί πλειοψηφίζι ζύ
τών σκοπούν νά κζτζδικάζωσι τά; μειούηφίζ; των ; Ούδεμία 
πλειοψηφίζ σκοπόν έχει νά κζτζδικάσ/) τήν μειοψηφίαν. 'Υ
πολόγου; εχει ενώπιον τη; ή Βουλή κζί μόνον υπολόγου;. ΊΙ 
Βουλή δεν σκεπτετζι είμή κζτζ τού; φυσικού; νόμους*  σχη
ματίζονται έν ζύτή δύο ή πλείονζ ρεύματα γνωμών, έκαστος 

δε ενεργεϊ ώ; ζνεςζρτητο; βουλευτή; κζί ώ; Αντιπρόσωπο; 
τοΰ Εθνους. Ό τίμιο; βουλευτή; δέν καταδέχεται νζ φέργ έπί 
τοϋ μετώπου τ δ χ ά ρ ζ γ μ ζ ο ί ο υ δ ή π ο τ ε 0 η ρ ί ο υ, Αλλ’ 
αισθάνεται έν εύθύτητι, διότι έχει τήν κζρδίζν του εί; τδ Α
ριστερόν πάντοτε τοΰ στήθους μέρος».

II κζτζλυσι; τής πρωΟυπουργική; αύτζρχίζς προϋποθέτει 
πολιτειζκού; όρου;, τών όποιων ή εθνική έξέτζσι; ' δέν θέλει 

βρζδύνει επί πολύ- 6,τι έκζητεϊτζι σήχερον είνζι ό κζ.Οζρισαδ; 
τή; πολιτική; Οέσεω; έκάστου. ’Έσπευσζ vi τήν προσδιορίσω’ 

κζτζ τήν 5 Νοεχβρίου 1880 : «Δεν πρόκειτζι, είπον, διζρκ.δς 
κζτζ^ τήν τελευτζίζν περίοδον εϊχή περί έχουλίου πολέχου 
χετζζΰ ένδ; κζί τοϋ ζύτοϋ κόχχζτο;, τοϋ όποιου χέρο; χέν 
αρχηγόν έχει τδν ζ. Κουχουνδοϋρον, χέρο; δέ ΑποσπζσΟ'έν διευ- 
Ούνετζι ύπδ τοϋ κ. Τρικούπη. ΕύρισκόχεΟζ δέ ήχεϊ;, οί χή 
ζνήκοντε; ούτε εί; τήν χίζν ούτε είς τήν Αλλην χερίδκ, ενώπιον 
ζχειλίκτου πολέχου, τδν όποιον πρέπει νζ κρίνωχεν, πζρζκο- 
λουΟούντε; εί; τζ; περιπετείζ; του κζί άπζιτοϋντε; έπί τέ- 
λου; ν.ίζν έκβζσιν ζύτοϋ· διότι κζτεπονήΟη πλέον τδ "Εθνος 
εν ζυτω τώ άτελευτήτω διζσπζρζγχώ. Είνζι τών εύκολωτέ- 
ρων ζντικειχένων ή ζπόδειξι;, ότι πρόκειτζι περί τής ζύτή; 

Ιϊβλίν.κή; οίκογενείκ;, χέ τζ ζύγχ δόγχζ.τζ, -λ- τζ; ζΰτχ; 
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άδυνζμίκ;, μέ τά; αύτά; προζιρέσει; .. . Έάν έπρόκειτο νχ 
είσελθω εί; τό πολιτικόν ζήτημα τή; κληρονομιά.; τή; κυβερ

νητική;, είνκι γνωστή εΐ; τού; αντιπροσώπου; τοϋ Ελληνικού 
Λζοϋ ή γνώμη μου. Άφοΰ έδοκιμάσζμεν τού; κύτού; άνθρω
ποι»; πολλάκι; κκϊ διγ,ρημένου; κκί ηνωμένου;, είνκι καιρό; 
νομίζω νζ τού; δοκιμζσωμεν κκί άπομεμζκρυσμενου;». Λύτο 
είνκι τύ αυστηρόν πόρισμα τή; λογική; έκτυλίςεω; των πραγ
μάτων. Τήν ευθύνην ύπέχουσίν οί συγκεντρώσαντε; κκϊ όια- 

φΟείρκντε; εΐ; τά; χεϊρζ; αύτών τήν ζίνησιν τή; πολιτική; 
μηχανής, φκνερω; ή λεληθότως, όποιοιδήποτε κκί κν εινκι 
ούτοι. «Δέν είνκι, είπον πρύ; τήν Βουλήν, τά πράγματα, άλλα 
τά κινοΰντζ αύτά πρόσωπα, τά όποΐζ βλάπτουν κκϊ αδικούν.» 
Κκϊ οτζν κζτζ τήν 23 Φεβρουάριου 1 881) διεκήρυττον άπό 

τοϋ ίερωτάτου τή; Πολιτεία; βήματος, κζτζ πρόσωπο·/ ολο
κλήρου τοϋΚράτους, οτι αοί πρωθυπουργοί ζύτοΰ είνκι 

κ ζ τ ζ δ ε δ ι κ κ σ μ έ ν ο ι εν τ ή έ 0 ν ι κ ή σ υ ν ε ι ύ η σ ε ι«, όεν 
ήμην πζρκ διερμηνεύ; τή; δικαιοσύνη; τοΰ Λζοϋ, ή οποία αρ
γεί, άλλζ δέν καθυστερεί.

*-£-». Ίίδυνάμην νζ κλείσω έδώ τήν βουλευτικήν λογο

δοσίαν υ.ου, χωρϊ; νά εΐσέλθω εί; τύ ζήτημα τοϋ βκσιλεω;. 
Άλλ' ή πολιτική μου ζντίκρυσε τασάκι; τον βασιλικόν θεσμόν, 
ώστε μία έΐέ,γησι; είνκι άζριβώς πολιτικόν καθήκον. Κζϊ ο,τι 
έγραψα. κζϊ ο,τι έν τή Βουλή είπον, κζϊ ο,τι έν τώ ΙΙζνεπι 
στημίω έδίδαξζ, κζϊ ο,τι εΐ; τό πλευρό’/ τή; φιλίας ήσθζνθην 
δέν ήτο είμή λατρεία προ; τόν νόμον ύπό τήν κζθαράν τή; 
ΙΙολιτείζ; έννοιαν. Πρόγραμμά μου είναι ή γένικ.ή Οελη- 
σι;, τήν όποιαν οί θεωρητικοί θεοποιοϋσι κζϊ οί πρακτικοί ο
φείλουν νζ σέβωντζι, άν θέλουν νζ οίκοδομ.οΰν έπι πέτρα; 
στερεά;, «έω; κν φωτισθώσι πολλοί κζϊ πληθυνθή ή γνώσις». 
Δι’ όσου; πιστεύουν εί; τον X ο μ ο ο ζ σ ι λ έ ζ, ο άνθρωποβασι- 

λεύ; είνκι ό πρώτο; υπήκοο; ζύτοΰ, λεπτομέρεια πολίτικου 
έο·'ζνισυ.οϋ κζϊ ούδέν πλέον. Δύνασθε νά δώσητε οίονδηποτε 

ό'νον.ζ εΐ; τόν πρώτον υπάλληλον τή; ΙΙολιτείζ;’ ύεν εινκι τζ 
ονόματα. άλλζ τά πράγματα τζ όποΐζ ενδιαφέρουν. Κζι οί 
άρχζΐοι Αθηναίοι είχον βασιλέα διζ τζ; τελετά; αύτών. χωρίς 
διζ τοΰτο νζ πζύσουν νά εΐνζι ό κύριο; τή; Έλλάόο; τόπο;, 

Τό jfrsti ή -ΰλ’,τί^Αή Άδί/.ω; 'mwi

Βουλή,
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"ΖΟκν τινε; τήν νομιμοφροσύνην μου’ κκϊ διζ νά δώσω τρζνήν 
άπόδειςιν αύτή; δηλοποιώ, ότι προκειμένου έν τή βουλευτική 

λογοδοσία μου νζ ομιλήσω περί τοϋ βκσιλεω;, εννοώ νζ συμ
μορφωθώ πληρέστατα πρός τό άρθρο·/ 27 τοϋ Συντάγματα;.

M2; είπον έν τή Βουλή, οτι ό βασιλεύ; συναλλάσσεται 
μετζ τοΰ ί^·ι1·ις κζϊ έπολέμησζ τό δόγμα τοΰτο, διότι προσ
βάλλει τήν κυριαρχίαν τοΰ Λζοϋ. Ό κυριάρχη; έχει διατα
γή;, δέν έχει συμβόλαια. — M2; είπον, ότι ό βζσιλεύ; συναλ
λάσσεται μετζ τή; Βουλή;’ έπολέμησζ κζί τό δόγμζ αύτό. 
"Οτζν δικ τήν βασίλισσαν τή; Αγγλία; ή έπικρά.τησι; τή; 

Βουλή; είνκι ό τελευταίο; τοϋ συνταγματικού πολιτεύματα; 
λόγο;, άποβζίνει άκκτζνόητον εί; έμέ, πω; διζ τήν Ελλάδα 
δύνζτζι νά θεωρηθή ζήτζμκ τυϋτο. α Εινκι, είπον πρό; τήν 

Βουλήν τή 5 Νοεμβρίου 1 880, δύο δυνάμει;, αί όποϊζι αντα
γωνίζονται, έπί τέλου; δέ μεταξύ κυτών ή ίσχυροτέρζ θά ύ- 
περκινήση. Συνάλλαγμα μεταξύ ασθενέστερου κζϊ ισχυρότερου 
δέν δύνζτζι νά ύπάρξη. Άν ή Βουλή έχγ μίαν ιδέαν κκϊ ή 
ιδέα αύτη είναι τοϋ "Εθνους, έκατοντάκι; καί άν διζλυθή ή 

ή ιδέα θά ύπερισχύσγ, διότι ύπεράνω τοϋ βκσιλεω; εί
ναι ό \ζός, κζϊ ό βζσιλεύ; ένώπιον τοϋ \ζοϋ δέν δύνζτζι πζρκ 

νζ ύποχωρήση.»
ΊΙ λειτουργία, τών διαφόρων τή; πολιτεία; θεσμών χαρα

κτηρίζεται ύπό τή; ιδιαιτέρα.; αποστολή; έκάστου. Είναι πε- 
ριστάσει; καθ’ ά; οί αρχηγοί τών εθνών όμιλοΰν, κζϊ οί λόγοι 
αυτών είναι άσκησι; τοϋ θεσμού, δυνάμει τοϋ οποίου υπάρ
χουν. Έζν έπιτρέψητε εί; συνταγματικόν βασιλέα νζ όμιλήση 
προ; τού; αντιπροσώπου; τοϋ "Εθνους μέ τό μζστίγιον εί; τά; 
χεϊρζ; ώ; ό Λουδοβίκο; ΙΔ', τετέλεστζι διά τήν πολιτείαν ύ- 
μών. Κζϊ πριν άνοίξγι ό δεσποτισμό; τά; κγκάλα.; του διά νζ 
σκ; περιλζβγ, σζ; σύρουν ήδζ. ζί ζμα.ρτίζι σκ; έντό; αύτοϋ. 
Διά τοΰτο όταν κζτζ τήν 20 ’Οκτωβρίου !879 ό βζσιλεύ; ή- 
ζίωσεν ένώπιον τή; Βουλή;, ότι έχει τό δικαίωμα νά έγκρίντ) 

τά; έκλογά; τοϋ Έλλζν.κοϋ Λζοϋ κζϊ νά διζκζρύςτ) τά; έπ’ 
αύτοϋ πεποιθήσεις του, δέν ζφήκζ τήν περίστασιν, όπω; επα
νορθώσω τήν συνταγματικήν κμζρτίζν. «Δέν αναγνωρίζω, εί
πον άπό τοϋ βήματος τή; Βουλή;, έν τή Ελληνική πολιτεία 
ούδένζ, έκτο; τοϋ Έθνους, δυνζμενον νά έγκρίν/) τζ; βουλευ- 
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τικάς έκλογάς· τό σύνταγμα άφίνει είς τήν Βουλήν νά τάς έςε- 
λέγχη, ή Βουλή δεν έχει άλλον παρά τό "Εθνος κριτήν. 
Διαμαρτύρομαι Λοιπόν. . . "Οσον δέ άφορή τάς πεποιθή
σεις, όταν ήζουσα, κύριοι, τον βασιλικόν λόγον, ήθέλησζ νά 
μάθω ποιος εινζι κύτος, ό όποιος έχει τζς πεποιθήσεις του έπί 
τοΰ 'Ελληνικοΰ \αοΰ. 'Υπάρχει ζρά γε άριστοζρζτικη τις τά- 
ξις ; Είναι τις αύτοκράτωρ, ό όποιος νά διακζρύττ·/) τζς πεποι
θήσεις του έπί τοΰ Ελληνικοΰ Λχοΰ;» Αύστζρζ συνέπεια άφ’ 
ενός τής νομικής αρχής, ότι ό βασιλεύς δέν εινζι παρά ίργζνον 

τοΰ Κράτους καί άφ’ ετέρου τής βζ.θείζς πολιτικής έννοιας, 
ότι είς τζς έπισήμους τής πολιτείας στιγμάς πρέπει νά υπενθυ
μίζεται είς όλους τοΰτο.

Άπχντώντζι περιστάσεις έν τώ βίω τών εθνών, κατά τάς 
όποιας δοκιμάζονται οί πολιτειακοί οργανισμοί των. Ή Συνδιά- 
σκεψις τοΰ Βερολίνου, κατά τόν 'Ιούνιον 1880, άπεφάσιζε τά 
νέα όρια τής Ελλάδος. Κατά τόν Ιούλιον καί Αύγουστον ήτο 
εποχή έκτελεστικοΰ πραξικοπήματος. τό όποιον μέ μίαν φού
χταν ανδρείων ήδύνζτο νζ συντελέση άνήρ αρχικός. ’Ίΐρζει νζ 
χτυπήσζ, τόν πόδζ αύτοΰ έπί τής Ελληνικής γής, όπως τζ 
τέκνα της, εγειρόμενα έκ τής τέφρας τών αναμνήσεων της, 
προκατχλάβουν τους ύπό τήν νάρκην τών τελευταίων συμφο
ρών διζτελοΰντζς Τούρκους. Ό βασιλεύς τζς Ελλάδος περιώ- 
δευεν είς τήν αλλοδαπήν καί έπέστρεφεν είς Αθήνας κατά τά 
μέσζ Σεπτεμβρίου. Κατά δέ τόν Νοέμβριον ή Ελληνική Βουλή 
έσυζήτει έπί τζς γνωστής τακτικής τών πρωθυπουργών αυτής, 
οΐτινες έν ζφάτω τινί πολεμική πλειοδοσία δέν έ'βλεπον τήν 

στιγμήν πότε νά κόψουν τόν Τοΰρκον είς τεμχ/ιζ. ΙΙώς συμ
βαίνει, ότι μετά έν έ'τος 'συνθηκολογήσαμε·, απ’ εναντίας τήν 
περικοπήν τοΰ ήμίσεος σχεδόν τζς έπιδικασθείσζς /ώρας ; Βά 
έςζρχόμζν όμως τών όρίων τζς βουλευτικής λογοδοσίας μου, 
εάν έπρόκειτο νά γράψω ιστορίαν. Διά τοΰτο περιορίζομαι είς 
τό επόμενον μέρος τζς έν τή Βουλή ομιλίας μου κατά τήν 5 
Νοεμβρίου 1880. "Εκαστος δύνζται νά προσέςζ είς δ,τι θέλει, 
οί ύέ καιροί φυλάττουν τάς αποκαλύψεις ζύτών. «Λέγετε, έ'λει- 
πεν ό βασιλεύς, καί λέγετε άλήθειαν δέν συμφωνώ δέ μετ’ 
εκείνων, οί όποιοι υποστηρίζουν, δτι δύνζται νά συνεδριάζή 
έόώ ή Βουλή καί ό βασιλεύς νά είναι είς Πέτερχωβ. Αύταί αί

S/ 4 Μ / / , Τ ·υο εςουσίιζ· πρεττε». νζ εινζι εις 
πει νά χωρίζονται από π·*  -' 
έπρεπε νά είναι εδώ’ καί αν έπρόκειτο νά κρίνω κατ' ουσίαν, 
είμαι διατεθειμένος νά αναγνωρίσω τό Τ 
τοΰ κ. Τρικούπζ, διότι δέν ε 
γεμόνα εδώ. Άλλ’ ή ούσία αΰτζ δέν σώζει τόν 
διότι ώφειλεν ούτος νά ένθυμζθή, ότι είναι 
ύπουργός, καί διά τήν έλλειψιν τοΰ βζσιλέως 

τήν γενναιότητα νά εί'πη, : έγώ τήν φέρω . . .
Τρεχούπης. Τό είπον.

ό πλευρον ζλλήλων, δέν πρέ- 

ελαγζ καί ήπείρους. Ό βασιλεύς 

δίκαιοντλζρέστατον
είχε χωροφύλακας νά φέρή τόν ή-

Τρικούπζν,κ
σ υ ν τ ζ γ μ ζ τ ι κ ό ν 
έ'πρεπε νά έχή

Οικονόμος. Άφοϋ προηγουμένως έσχίσζτε τήν βασι
λικήν άλουργίδα είς τεμάχια. ’Εάν τό εΐ'πετε, τό εΐ'πετε άφοϋ 
έξεθέσζτε τον βασιλέα. Δέν έ'πρεπε, εάν θέλη,τε νά περιορι- 
σθήτε είς τό ακριβές συνταγματικόν δίκαιον, δέν έπρεπε νά 
φέρζτε τόν βασιλέα έν τή αιθούση, ταύτη, διότι άν τόν φέρετε 
σείς, δίδεται καί είς ήμΖς τό δικαίωμα νά τόν έξετάσωμεν 
ολίγον. Καί τον έφέρετε τόν βασιλέα, διότι ζπζ,τήσατε άπο 
τήν κυβέρνη,σιν τά τηλεγραφήματα, τά όποϊζ σείς ειχετε είς
τό Ουλάζιόν σας.

ΊΓρεκούίϊης. Είπον νά μή τά φέρή.
Οικονόμος. Έζζτήσζτε νζ τά. φέρή, καί μετά μίαν ημέ

ραν ύστερον εΐ'πετε νά μή τά φέρή. ΙΙαρετήρζσζ τότε, κύριοι, 
ότι οί δύο διαδοχικοί πρωθυπουργοί, ότζν ήλθον τά. βασιλικά, 
τηλεγραφήματα, ήσζν τεταρκγμένοι, ώς νά ειχον κζίοντας 
άνθρακας είς τάς χεϊρζς αύτών. (Ίλαρόττ,ς). Έκρζττ,σζ στ,- 

μείωσιν.
Τρικούπης. Τά στενογραφήματα διζψεύδουν τάς ση

μειώσεις σας.
Οικονόμος. ’Εκείνην τήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν 

έ'βλεπον τούς κυρίους πρωθυπουργούς συντζρζσσομένους, καί τόν 

κάτοχον τής έ'ουσίζς, ό όποιος προκαλεϊτζι, καί τόν έπιόιω- 
κοντα τήν εξουσίαν, ό όποιος προκαλεΐ, από τών δυο τούτων 
αντίκρυ τοΰ βήματος θέσεων, δύναται νά μζρτυρήσή εις βου
λευτής τί τώ είπον εκεί επάνω. Παρατήρησε, τώ είπον, πώς 
καίουν οί πεπυρζκτωμένοι άνθρακες. Αύτή είναι, κύριοι, ζ α
λήθεια, ότι, έάν έννοήτε νά ήσθε συνταγματικοί, έπρεπε νά 
έλθζτε έν τή ζίθούση τζύτή καί νά είπήτε κζθαρώς: έγώ εί-
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ριον Οικονόμου, δτι αύτά τά όποΐζ λέγει είναι ψευδή έντελ&ί· 

(θόρυβος).
Οικονόμος. Εΐνζι -ζληθέτζτζ.(Ραγδαία χειροκροτήματα).

ΙΙρόεΰρος. 'Ησυχία εις τζ άκροζτήριζ.
Οικονόμος. Κύριο-., εις τήν ύπερτάτην έκείνην περίστα- 

σιν, κατά την όποιαν έδικάζετο ό Ελληνισμός ενώπιον τής 
Εύρώπης, δύω όδηγίζι έξήρχοντο άπό τζς ’Αθήνας. ΊΙ μια ο
δηγία ητο δειλή, ήτο όδηγίζ οικονομούσα τζς περιστάσεις, 
δεν ήτον ή όδηγίζ, ήν έπρεπε νζ περιμείνωμεν άπό τήν ζνδρι- 
κήν διεύθυνσιν ένός 'Υπουργού, ζλλ’ ήτον όδηγίζ συμβιβζστι- 
ζή, έξ έζείνων τζς όποιας γνωρίζετε. Ή έτέρζ όδηγίζ ήτον 
όδηγίζ ένός μέλλοντος προσωπικού, ένός μέλλοντος ύποπτου- 
ό ζ. Κουμουνδοϋρος μέ εννοεί πολύ καλά. (θόρυβος).

Κοομουνδοΰρος. (ΙΙρωθυπουργός). Σοί λέγω ότι ολζ 
αύτά, τά όποΐζ λέγει;, εινκι ψεύμζτζ. (θόρυβος).

Λ. Χτάϊκος ΊΙ έτέρζ πολιτική ήτο γενναία, αφού ή 

άλλη ήτο δειλή ; (θόρυβος).
Οέκονόμος. θζ έλθω εις ολζ.—ΊΙ μίζ όδηγίζ ήτο τοϋ 

'Υπουργού, τόν όποιον προσωπικώς δέν ζπεχθάνομζ.Γ πολι
τικιό; τόν καταδικάζω. Τό σύστημά του καταδικάζω, ούχί τόν 
άνθρωπον, διότι εΐνζι γλυκύτατο; άνθρωπο;- (ίλζρότης)- ζλλ’ 
εΐνζι άνθρωπος συμβιβασμών, εΐνζι ίσως ό άνθρωπο; εκείνο;, 
τόν όποιον άνέχετζι ή παρούσα κζτάστασις. Διότι άμα. πα
ρουσιάσατε νόμον εΐ; κοινού; θνητούς, τον βλέπουν βαρύν, φο
βούνται, σοί λέγουν αεΐνζι σκληρός, εΐνζι σκζιός». "Αμα όμως 
τόν διπλώση τις, τώ λέγουν «εύχαριστώ», κζί τόν θέτει είς 
τήν τσέπην. Ό κ. Κουμουνδοϋρο; εΐνζι εύλύγιστο;- ώ; σύστη- 
μζ, μέ έστειλεν ή επαρχία τών Καλαβρύτων νζ τόν καταψη
φίσω. (Έπι δ ο κι μ ζ σ ί ζ ι).

Φωτίλας. ’Εμέ ο/ι.
Οικονόμος. Αύτή, κύριοι, εΐνζι ή όδηγίζ τού 'Υπουρ

γείου, όδηγίζ επαμφοτερίζουσα. ΊΙ άλλη όδηγίζ εΐνζι κατε- 
σκευασμένη άπό ύπζσπιστζς κζί διαγγελείς τού Βζσιλέως. 
Αύτοί οί άνθρωποι, εις τούς όποιους δεν άνζγνωρίζω κζνέν προ
σόν κζί δικαίωμα νά αναμιγνύονται εί; τήν πολιτικήν τού 
Κράτους, εΐνζι βέβαιον, ότι έξήσκησζν άτυχώς επιρροήν έπί
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τοϋ ζητήματος, τό όποιον έν Γερμανία τόσον άτελώς διεξή- 

χθη, κζί θέλει το άποδέίξε-. ή ίστορίζ. (θόρυβος).
Πολλοε Ιϊουλευταί. (έζ δεξιών). Έδώ νζ τζ είπής. 

(θόρυβος).
Λούμας. "Ολζ αύτά συνδέονται μέ τήν διάλυσιν τής Οι

κουμενικής. Πρέπει νά κατατεθούν οί λόγοι τή; διζλύσεως τής 
Οικουμενικής, (θόρυβος).

Οικονόμος, θά τζ άποδείξω. "Οτζν, κύριε υπουργέ τών 

Στρατιωτικών, δττις εΐσζι τώρα τοιούτος, άλλζ πάντοτε είσαι 
τίμιος άνθρωπος, οτζν έκινοϋντο οί στρατοί τής Έλλλάδος χω
ρίς νζ έχ·/| γνώσιν ή Οικουμενική, τί έλέγετε ώ; πολίτης;

Ιίχλτινός. ('Υπουργός Στρατιωτικών). Πότε; (θόρυβος). 
<■>. Ληλιγιάννης. (Υπουργό; τών Εξωτερικών). Δέν έκι- 

νήθησζν ποτέ τότε.
■κουμουνδο'υρος. (Πρωθυπουργός). Δέν εΐνζι αληθή δσζ 

λέγετε, (θόρυβος).

Βαλτ'.νός. ('Υπουργός τών Στρατιωτικών). 'Ο Ελληνικός 
στρζτός κζτζ τήν διάρκειαν τής Οικουμενική; δέν έκινήθη- ό 
Ελληνικό; στρατό: έλαβε διζτζγζ; τής Κυβερνήσεως τόν Ια
νουάριον έπί τή; πρωθυπουργία; τοϋ νυν Πρωθυπουργού καί 
διήλθε τζ όρια.

Οικονόμος. Δέν έννοώ έκείνην τήν περίστζσιν- έννοώ τήν 

περίστζσιν, κζτζ τήν οποίαν ήτο ή Οικουμενική, ότε έξεδί- 
δοντο διζτζγζ’. περί κινήσεων στρατιωτικών έν άγνοια τοϋ 

Υπουργείου, (θόρυβος).
Κ,ουμουνΠοΰρος. Μή λέγετε πράγματα, τζ όποΐζ δέν 

εΐνζι αληθή, τζ όποΐζ δέν έγειναν.
ϋορωναϊος. Έπιτρέψζτέ μοι νζ προσθέσω μίαν πληρο

φορίαν. Έγώ αύτό; τότε ατό τοϋ βήματος τή; Βουλή; έφερον 
τόν λόγον κζί τήν πληροφορίαν αύτήν, οτι ό βασιλεύ; διέταξε 
νά έςελθη ό στρατός, τό δέ υπουργείου δέν άντεϊπεν- είπον δέ 
τότε, οτι εις πασαν άλλην περίστζσιν ήθελον θεωρήσει τό τοι- 
οϋτο έγκλημα, ζλλ’ εί; τήν παρούσαν τό χειροκροτώ.

<■). Ληλιγιάννη,ς. (Υπουργό; τών Εξωτερικών). Αύτό, 
τύ όποιον εΐπεν ό στρζ.τηγΰ; κ. Κορωνζΐος, ήτο καί τότε καί 
τώρα ψεύδος, (θόρυβος).

Οικονόμος. Ζητείτε ίχνη αλήθειας; θά εΰρητε πολ-
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λά. "1Ι«Λ7·,ν ζζτ’ εκείνην ζί,ν εποχήν είσζγγελεύς τών ΈφδΤων, 
Εινζι εδώ ό κ. ΙΙζπαμιχαλόπουΰ.ος;

ΙΤ-ζτιαμΛχαλόϊΐουλος. Μάλιστα, εδώ είμζι.
Οεκον0μ.ος. Έγώ δέν ήθελον νά υπάγω εις Λαμίαν. 

Ένθυμεϊσθε ώς ύπουργος τί εΐ'πετε- πρέπει νά ύπζγτ,ς. Είπον 

τούς λόγους, δι’ ούς δέν ήθελον νά υπάγω.
ΙΙαπαμεχαλόπουλοί. Σας έστελλον δ·.' υπηρεσίαν, 

άφορώσαν τήν ζωοκλοπήν.
OCZOV0JJ.OS. τέλος έπήγα, αφού προηγουμένως ήζουσζ 

μίαν λέξιν- καί από τής εποχής εκείνης ήρχισε το διαζόγιόν 

μου μέ τήν υπηρεσίαν.
Εις Βουλευτής. Πζρητήθης, διότι έπήρες τήν σύν- 

τζξίν σου. (θόρυβος).
Οικονόμος. "Οχι· αλλά διότι ένόησα, ότι ή μηχανή 

ή'ρχισε νά διαφθείοηται άνωθεν. (θόρυβος). Πήγαινε, μοΐ είπεν 
ό ύπουργος, πρός το θεαθήναι. (θόρυβος).

H-Λίταμιχαλόπουλος Σας έκάλεσζ μίαν ήμέρζν είς 

τό ύπουργεΐον τών Οικονομικών, παρόντος τοΰ νομάρχου ΙΙαπα- 
ηλιοπούλου, και σας παρεκάλεσζ τζ» δντι ώς ύπουργος τής 
Δικαιοσύνης νά μετζβήτε εις Καμίαν, όπως συνεργήσητε μετά 
τοΰ νομάρχου εις τό ζήτημα τής ζωοκλοπής, διότι μοί πζρί- 

στανον ένθεν καί έκεϊθεν, ότι το ζήτημα έλάμβζνε μεγάλζς 
διαστάσεις' τίποτε περισσότερον, τίποτε ολιγώτερον- καί ζφοϋ 
έπείσθητε είς την παράκλησίν μου, διότι κατ’ άρχάς δέν ήθέ- 
λετε νά μετζβήτε, σας έστειλα τό έγγραφον, μετέβητε- διά 
τί αποδίδετε πολιτικήν σημασίαν είς ζήτημα υπηρεσίας;

Οικονόμος. Δέν είναι δ·.’ ζύτό, αλλά δι’ εκείνο το ό
ποιον είδον είς τήν Λαμίαν. Διότι εκεί είδον, κύριε Παπαμι- 

χαλόπουλε, εκείνα τά όποια έστειλαν οί ύπζσπιστζί καί οί 
διαγγελείς, τά άλογα τοΰ βασιλέως. (θόρυβος).

Βουμουνδοΰρος. ΙΙότε πζρτ,τήθητε ; 
Οικονόμος. Δέν ενθυμούμαι.
ϋουμουνΐϊούρος. Τό ενθυμούμαι έγώ. (θόρυβος).
Αου'ίίνας. Έξομολόγησις γίνεται, ίνζ διορθωθώμεν- ή 

τοΰ υψους ή τοΰ βάθους.
Οικονόμος. Δέν υπήρχε λοιπόν πνεύμα ένότητος, ουδέ 

τό αίσθημα εκείνο, τό όποιον αναγεννά τζ έθνη. Έν ω χρόνο»
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ό υπουργός τής'Ελλάδος έχει τήν πολιτικήν τών διπλών βλεμ
μάτων, ό πρόεδρος του Βερολινείου Συνεδρίου, ό Βίσμζρκ, έ
ρωτα τόν πρεσβευτήν τοΰ Μαυροβούνιου : σύ δέ τί λέγεις ; Πώς! 
τώ άπαντα ούτος κτύπων τό σπαθί του, δυο χρόνους όμιλε? τό 

σπαθί μου και θέλεις ακόμη νά σοΰ ομιλήσω έγώ ; . . . Οΰτω, 
κύριοι, σχηματίζονται τά έθνη. 'Όταν τό Μαυροβούνιο·/ κτυπζ 
τό σπαθί του, πώς δέν ζωογονείτε σείς τζς αναμνήσεις σας ; 
Αλλά τάςέθνικζς αναμνήσεις, κύριοι, συγχωρήσατε με, θέλω 
νά ευρώ μίαν λέξιν ήπιωτάτην, δέν εύρίσκω- 3ν περιέχρ τι 
κακόν εκείνη, τήν όποιαν θά. είπω, άφζιρέσατέ το, δέν είναι είς 

τήν προζίρεσίν μου’ τάςέθνικζς αναμνήσεις τάς έμιάνατε.»

ί?<>. Εξήγησα μέχρι τοϋδε έν τοϊς κεφαλζιωδεστέροιςτήν 

βουλευτικήν μου πορείαν. Είς τόν Κυριάρχην Λαόν ζπόζειτζι 
ή οριστική ζρίσις. Τήν εντολήν, τήν όποιαν μοΐ έδωκεν, έ- 
ξεπλήρωσα μέχρι κεραίας. Τήν έπιστρεφω δέ είς αυτόν καθα
ρήν καί αμ.ίζντον· προκαλώ τούς εχθρούς μου νά τό άμφισβη- 
τήσωσι.— Μοΐ είπεν ό Λαός: πήγαινε νά ζγωνισθής ύπέρ τών 
συμφερόντων μου- καί τό έ'πραξα κατά τήν δύναμιν, τήν όποιαν 

μοΐ έχάρισεν ό θεός. Μοΐ είπεν ό Λαός : πήγαινε νά μαρτυρή
στε περί τών ιδεών μου’ καί έμαρτύρησα έν πάσν) ειλικρίνεια 

κατά πρόσωπον τών εκμεταλλευτών αυτού. Μοί είπεν ό Λαός: 
Είδοποίησόν με περί τής Πολιτείας- καί ιδού τόν ειδοποιώ.

Είσήλθον έν τή Πολιτεία, είδον και έμελέτησα. Υπάρχει 
έν Άθήναις άγος, τό όποιον πρέπει νά έκπλύνουν οί αγαθοί πα- 
τριώτζι, εάν έχγ, ημέρας ή 'Ελλάς. Είναι εστία μολυσματική, 
διαφθείρουσα τήν όλην εθνικήν ύπζρξιν, καί πρέπει νά τήν κα
θαρίσουν οί αποφασιστικοί ζνδρες. Είναι τερατώδης πολύπους, ό 

όποιος εντός τών γιγαντωδών σκελών του περισφίγγει μέχρις ζ- 

ποπνιγμοΰ τήν Ελλάδα, καί πρέπει άνευ ελέους νά τόν ζποκό- 
ύουν οί ανδρείοι αυτής.Ή Πολιτεία έγήρκσε προώρως- ώς έχει, 
αδύνατον άφ’έζυτής νά σωθή.— Ειδοποιώ λοιπόν τον Κυριάρ
χην Λαόν, ότι ή πζ.τρΐς διατελεΐ έν κινδύνφ καί ότι, αν θέλη 

νζ σώσ·/| αυτήν, πρέπει νά συγκροτήστ, Έ θ ν ο σ υ ν έ λ ε υ σ ι ν,

Έν ΆΟήνεις τή 9 Νοεμβρίου 4881.

Κ. Ο;?.υνύμ.υ^.
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ΔΗΜΟΑΙΔΑΣΚ ΑΔΕΙΑ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ;.

ΊΙ μόρφωσις τών διδασκάλων είναι προύπόθεσι; τη; μορφώ- 
σεω; τών μαθητών. "Ινα έζ.πζιδευθνϊ χώρα τι; αληθώς, -ρέπει 
νχ προϋπάρχωσι τά μέσα τ-Τ,ς έκπζιόεύσεώς της. Τουναντίον τυ
φλός τυφλόν όδηγεΐ ζαί ό ελαττωματικός κύκλος καθίσταται 
δυσδιέςοδος. Έν τοιχύτν) περιπτώσει τό μέλλον τη; άνθρωπί- 

νης κοινωνία; έςαρταται έζ τών μεγάλων χρονικών περιόδων 
χύτη; καί έζ τών μαθημάτων, τζ όποΐζ κατασκευάζει ή μκ- 
κρά τών παθημάτων σειρά. Αύτή Ζ πρόοδο; είναι ή (ίρζδυ- 
τέρζ. Άρκεΐ όμω; νζ ύποθέση τι;, ότι έν δεδομένη. χωρζ πζ- 
ρζδίδεται εΐ; ικανών διδασκάλων χεϊρζ; ή νέα γενεά, όπως 

τκ άποτελέσματζ άποδεί'ωσιν, ότι κκϊ πολλω τζχυτέρζ πρό
οδος είνζι εφικτή εις τον ανθρώπινον κόσμον.

Πρός κζτάρτισιν καλού διδασκάλων προσωπικού χρησι- 
μεύουσιν ειδικά εκπαιδευτήρια, τζ όποΐζ οργζνίζοντκι κατά τζς 
διαφόρους περιστάσεις άφ’ ένός έκάστης επικράτειας κζϊ άφ’ 
έτέοου τών χωρών εκείνων πρός τά; όποια; αΰτη δικτελεϊ έν 
επικοινωνία ιδεών, συμφερόντων κλπ. Πάντοτε εις μέσο; ό

ρο; εινκι κκτζσκευαστέο; μεταξύ τών διαφόρων εθνικών οικο
γενειών. Άλλ’ οί κύριοι τύποι τή; προόδου συνδέονται προ; 
την ίστορίκν δεδομένων έθνών. Τοιουτοτρόπως έζν λάβωμεν 
ύπ’ όύιν τζ σχολεία έν οί; μορφόνονται οί διδάσκαλοι τή; δη
μοτική; έκπκιδεύσεω;, δηλαδή τών μεγάλων πληθυσμών τοϋ 
Λζοϋ, δύναται τό Γερμανικόν έ'θνο; νά θεωρηθη ώ; ίδιαιτέ- 

ρζ; καταστατική; μελέτη; υποκείμενον. Ιδού πόσα δημοδιδα- 
σκαλεΐκ περιέχει ή Γερμανική αυτοκρατορία καθ’ όλην την 
έ'κτζσιν αΰτη; (έκτο; τή; Αλσατία;) :

ά) Πρωσία, περιέχουσζ κατοίκου; 24,693,006 συντηρεί 93 
(δημοδιδασκαλεΐζ μετά 540 διδασκάλων καί 4,381 μαθητών 
β') Σαξωνία, κάτοικοι 2,556,244, δημοδιδασκαλεΐζ 12, δι
δάσκαλοι 100, μαθηταί 1394. γ') Βαυαρία, κάτοικοι 4,861, 
402, δημοδιδασκαλεΐζ 7, διδάσκαλοι 103, μαθηταί 816. δ') 
Βυρτεμβέργη κάτοικο·. 1,818,54! , δημοδ'.δχσκζλίϊίί 3, διδά»
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βΛζλοι 27, μαθηταί 158. έ) Βάδη, κάτοικοι 1,461,428, δη- 

μοδιδασκζλεΐζ 3, διδάσκαλοι 32, μαθηταί 273. 7') Βραουν- 
σχβάϊν, κάτοικοι 311,715, δημοδιδασκαλεΐζ 3, διδάσκαλοι 

29, μαθηταί 87. ζ') Σζξεν-Κοβούρ-Ι’κότα, κάτοικοι 1 7 4,33 9, 
δημοδιδασκαλεΐζ 3, διδάσκαλοι 29, μαθηταί 103. η) "Εσσεν- 
Δζρμστάτ, κάτοικοι 852,8 43, δημοδιδασκαλεΐζ 2, διδά

σκαλοι 19, μαθηταί 16 4. θ') Όλδεμβοΰργον, κάτοικοι 316, 
641, δημοδισκαλεϊζ 2, διδάσκαλοι 25, μαθηταί 328. ί) Σά- 
ξεν-Βέίμζρ, κάτοικοι 286,183, δημοδιδασκαλεΐζ 2, διδά- 
σζ.ζλοι 22, μαθηταί 147. ιά) Ρέους, κάτοικοι 134,126 δη- 

μοδιδκσκζλεΐζ 2, διδάσκαλοι 8, μαθηταί 85. ιβ') Σχβζρ- 
τζβούργ - Ρουδολφστάτ, κάτοικοι 75,523, δημοδιδασκαλεΐζ 

2, διδάσκαλοι 13,μαθητζί 45. ιγ') Βρέμη, κάτοικοι 122,565, 
δημοδιδζσκαλεϊον 1, διδάσκαλοι 5, μαθηταί 50. ιδ') Αμ
βούργου. κάτοικοι 338,975 δημοδιδζσκαλεϊον I, διδάσκαλοι 
5, μαθηταί 50. ιέ) Σχβαρτζβούργ-Σονδερσχάουζεν, κάτοικοι 
67,191, δημοδιδζσκαλεϊον 1, διδάσκαλοι 5, μαθηταί 60. 
17' Μεκλεμβουργ-Σχβεράίν, κάτοικοι 557,89 7, δημοδιδασκα- 

λεΐον, διδάσκαλοι 15, μαθηταί 60. ιζ') Μεκλεμβούργ-Στρε- 
λίτζ, κάτοικοι 96,982, δημοδιδζσκαλεϊον 1, διδάσκαλοι 3, 
μαθηταί 27. ιη') Σζξεν-’Αλτεμβουργ, κάτοικοι 142.122, δη- 

μοδιδζσκαλεΐον I, διδάσκαλοι 6, μαθηταί 32. ιθ') Σάξεν- 
.Μζΐνινγκεν, κάτοικοι 187,884, δημοδιδζσκαλεϊον I, διδάσκα
λοι 7. μαθηταί 128. κ') λίπε, κάτοικοι I 11,153, δημοδιδα- 
σκζλεϊον 1, διδάσκαλοι 9, μαθηταί 21. κά) Σχιζουμβουργ- 
Λίπε, κάτοικοι 32,051, δημοδιδζσκζλεΐον 1, διδάσκαλοι 4, 

μαθηταί 9.
Οί έκτεθέντε; τών δημοδιδζσκαλείων αριθμοί είνκι ενδει

κτικοί. Χώρζι πληθυσμού έλκχίστου, ώ; 32 χιλ. κζί 67 χιλ. 
έ'χουσιν έν δημοδιδασκαλεΐον. 'Υπάρχει δέ καί χώρα 75 χιλ. 
κατοίκων έ’χουσα δύο δημοδιδασκαλεΐζΆλλ’ έντεύθεν έξη- 
γεϊτζι κζί ή μείζων στερεοποίησι; τή; στοιχειώδους παιδεύ

σει.»;, ητι; είναι απαραίτητος διά την ίδρυσιν τή; μεγάλη; τοϋ 

έθνους παιδείας. Έν γένει έπί πληθυσμού 39,508,680 η Γερ
μανία έχει 143 δημοδιδασκαλεΐζ μετζ 1.007 διδασκάλων καί 
8,400 μαθητών. Διδακτική προμήθεια, έξηγούσζ μέγκ μέρος 

jwv $ζ.7ΐ/.;||υτικών οζινομςνων τοΰ συγχρόνου Γερμκνικοΰ ζ.ο·.
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λοσσο-3, χωρίς νζ έλαττώσωμεν τήν αξίαν τών διδακτικών [ZS- 
Οόόων, αίτινες δεκαπλζσιάζουσι τών αριθμών τό αποτέλεσμα.

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ.

ΊΙ περί τζ νομίσματα, τζ μέτρα καί τζ σταθμά ακρίβεια 

τών κοινωνιών άνταποκρίνετζι τ.γ,ζ τον βαθμόν τής οικονομι
κής προόδου αυτών. Λαοί μή έξελΟόντες τής πρωτογενούς βαρ
βαρότητας ίκζνοπο-.οΰσι τζς άνάγκζς της συναλλαγής των διά 
τών χονδροειδεστέρων μέσων. Απ' εναντίας λαοί προκεχωρη- 
μένοι μεταδίδουσιν είς τζ παντοειδή εφόδια της β-.ωτικής των 

την λεπτότητα τοΰ πολιτ-.σμ.οΰ ζύτών. Ύπό το-.αύτην επού-.ν 
τό νομισματικόν, μετρικόν καί στζΟμικόν σύστημα τών αρ
χαίων 'Αθηνών δύνζτζι νά συγκρ-.Οή πρός τζ νεότερα της αν
θρωπότητας επινοήματα χωρίς τόν φόβον της εντροπής.

Νομίσματα. Μονάς, ζργυροΰν τάλαντο/ βάρους 21! χιλιό
γραμμων, αξίας 5,400 νέων δραχμών. Μν2 = ’/60 ταλάντου, 
αξίας 86.60 ν. δρ.. Δραχμή —’/ΐοο 0,87 ν. δρ.
’Οβολός ='/g δραχμ.ής, αξίας 0,15 ν. δρ.

J/Zrpa. Μονάς, ποϋς = 0,296 μέτρου. Παλαιστή = *'  t 
ποδός = 0,074 μέτρου. Δάκτυλος = */$  παλαιστής = 0,0 I 8 
μέτρου. Πήχυς = 1 '/, ποδός = 0,444 μέτρου. Όργυιά = 6 
πόδες =1,776 μέτρου. Στάδιον=600 πόδες = 177 °/10 
μέτρα. Τετραγωνικός ποΰς = 0,087 μέτρου. Πλέθρον = 100 

□ πόδες.
Σταθμά. ά) χωρητικότητας. Μονάς, μέδιμνος (έπί στερεών) 

= 52 λίτρα-.. Μετρητής (έπί ρευστών) = 1 άμφορέως = 

39 λίτρζς. Άμφορεΰς = κυβικός ποΰς=26 λίτρα-.. Έκτεύς = 
’/3 άμφορέως = 8,67 λίτρα-.. 'Πμίεκτος = ’|6 άμφορέως = 
4,33 λίτρα-.. χοϋς='/8 άμ.φορέως = 3,25 λίτραι. Χοίνιξ = 
’/2- άμφορέως = 1,04 λίτρζς. Ζέστης = ’[30 άμφορέως = 
0,52 λίτρχς. Κοτύλη =’| ι00 άμφορέως =0,26 λίτρζς. β') βά
ρους. Μονάς Τάλαντον = 26 χιλιόγραμμα. Mvz=1|fi0 ταλάν
του = 0,43 χιλιόγραμμου. Δραχμή = ’|100 μν?.ς = 0,004 
χιλιόγραμμου, Όβολό; = ’|6 δραχμής = 0,0007 χ-.λ-.ογράμμου,


