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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ

[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟ5.ΙΟΝΟΜ1Α-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΕΞΑΓΩΓΗ TOY ΧΡΥΣΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ·

Ό χρυσός άπαντδται έν φύσει, είτε καθαρός έν 
σχήματι ψηγμάτων, κόκκου ή άμμου, είτε μεμιγμένος μετ’ 
άλλων ορυκτών ή μετάλλων. Έζ τών διαφόρων ένώσεων 
αύτοΰ μετά τών λοιπών μετάλλων ένδιαφέρεί έπι τοϋ 
προκειμένου μόνη ή μετά τοϋ άργύρου ένωσις. Έν γένει 
παρετηρήθη, δτι τά πλειστα τών άργυρορυχείων έξάγουσιν 
ού μόνον άργυρον άλλά και χρυσόν, μετά τοϋ αργύρου 
άναμεμιγμένον. Ή διαχώρισις τών μορίων τοΰ χρυσοϋ 
άπό τών μορίων τοϋ άργύρου άπετέλεσεν έπιζερδέστατον 
τής μεταλλουργικής βιομηχανίας κλάδον, άφ’ ής έποχής 
ή μηχανική, ή φυσική καί ή χημεία συνεπλήρωσαν τάς 
μεγάλας προόδους των. Χάρις είς τόν συνδυασμόν αύτών 
πρός τάς τελειοποιήσεις τής τέχνης, ό διαχωρισμός τοϋ 
χρυσοϋ άπό τοΰ άργύρου έξετελέσθη έπί μεγάλων δια
στάσεων, περιέλαβε δέ ου μόνον τόν άδιαζόπως εξαγό
μενον έκ τών μεταλλείων άργυρον άλλά καί τά κυκλο- 
φοροΰντα έν τώ κόσμω έζ προγενεστέρων περιόδων αργυ
ρά νομίσματα, τά όποια διά τήν ατέλειαν τών πα7υαι- 
ών μεθόδων τής μεταλλουργικής βιομηχανίας περίεΐχον 
χρυσόν, και ύπήρχε κατά συνέπειαν συμφέρον νά άνα- 
χωνευθώσι.

“Αλλοτε ινα ένεργηθή ό διαχωρισμός τών μορίων τοϋ 
χρυσοϋ άπό τοϋ άργύρου έθεωρεϊτο ώς άναπόφευζτον, όπως 
τά μόρια ταϋτα άντιπροσωπεύωσι πλέον τών 6 */ 2 χιλι
οστών τοϋ βάρους τοϋ ζαΟαριζομένου άργυροϋ τεμαχίου,
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διότι τά 6 1/2 χιλιοστά ταϋτα ήσαν άναγκαϊα διά τήν 
δαπάνην τού διαχωρισμού τών δυο μετάλλων, ώστε άν ό 
περιεχόμενο? χρυσός δέν ήτο πλειότερος δέν υπήρχε κέρ
δος εις τήν έπιχείρησιν. Βαθμηδόν όμως ό κλάδος ούτος 
τής βιομηχανίας έτελειοποιήθη έπι τοσούτον, ώστε αί δα
πάναι αύτού ύπεβιβάσΟησαν εις τρόπον συγχωρούντα τήν 
άπό του άργύρου έξαγωγήν τού χρυσού καί όταν ούτος 
άποτελή τό χιλιοστόν τού καΟαριζομένου άργυρού τεμαχί
ου, άχόρ,η δέ έτι μάλλον τό τρίτον τού χιλιοστού! Σή
μερον διά μιάς νέας δραχμής, καί όλιγώτερον έτι, είναι 
δυνατόν νά άναχωνευΟή όγκος χιλιόγραμμου άργύρου χρυ- 
σοφόρου, όπως έξαγάγη ό κύριος αύτοϋ τό ύπό τό ένδυμα 
τού άργύρου κρυπτόμενου πολυτιμότερου μέταλλον.

Κατά τάς άρχάς τού παρόντος αίώνος τό έν Μεξικω 
κατάστημα τοΰ τοιούτου άπό τού άργύρου διαχωρισμού 
τού χρυσού εΐργάζετο έτησίως 43,000 χιλιόγραμμα άργύρου. 
Έκτοτε ή βιομηχανία αΰτη έλαβε μεγαλειτέρας διαστά
σεις καί τά καταστήματα της έπολλαπλασιάσΟησαν έν 
Μεξικω, ΙΙεροΰ, Ήνωμέναις ΙΙολιτείαις, Γαλλία, ’Ολλανδία, 
Βελγίω, Ρωσσία, καί άλλαχού. Κατά τά μέσα τού παρόντος 
αίώνος ύπελογίζετο εις 1,600 χιλιόγραμμα ό έκ τών άνω
τέρω καταστημάτων τού διαχωρισμού τού χρυσού άπό 
τού άργύρου έξαχΟείς χρυσός, έζ τοΰ όποιου τό ήμισυ 
ανήκει εις τά έν Γαλλία έργοστάσια, τά όποια προπορεύ
ονται τών λοιπών εις τήν κλίμακα τής βιομηχανικής 
τελειοποιήσεως, καί τούτω τώ λόγω πανταχόΟεν έλζύου- 
σιν είς έαυτά τάς τοιούτου είδους άναζαμινεύσεις.

"Οσον άφορα τήν άπό τών αργυρών νομισμάτων εξ
αγωγήν τού ύπάρχοντος έν αύτοΐς χρυσού, ύπεβλήθησαν 
είς άνακαμίνευσιν μεγάλαι ποσότητες τοιούτων. Είς 1600 
έχατομμύρια νέων δραχμών ύπελογίσΟησαν αύται μόνον 
άπό τής Γαλλικής νομισματοποιίας τής πρό τού έτους 1823. 
Έπί έκάστου εκατομμυρίου δραχμών τής άργυράς νομισμα- 

τοποϊίάς ή άναζαμίνευσις πρός εξαγωγήν τοΰ έν αύτή χου- 
σοΰ παρείχε κέρδος 8,000 δραχμών. Είς 11 ili χιλιοστά 
άνεβιβάζετο ή δαπάνη τοΰ διαχωρισμού τούτου καθ' έ
καστον χιλιόγραμμον αργυρών νομισμάτων, δηλαδή είς 
νέας δραχμάς 2 ζαί 30 /10|). Οί υπολογισμοί άπέβλεπον τήν 
διά τής δαπάνης ταύτης έπιτυχίαν ένός χιλιοστού, μιάς 
τουτέστι γραμμής είς χρυσόν ζατά χιλιόγραμμον άργυρών 
νομισμάτων. ’Επειδή δέ ό χρυσός κατά γραμμήν έτιμάτο 
άντί νέων δραχμών 3 ζαί 3ί/ιοθ’ ή διαφορά μεταξύ τής 
τιμής ταύτης ζαί τής είρημένης δαπάνης (2 ζαί 30/100) 
συνεζεφαλαίου έπί μεγάλων ποσοτήτων άναζαμινεύσεως τό 
έπιζητούμενον κέρδος.

Ή έποψις αΰτη τής άπό τού άργύρου εξαγωγής τοΰ 
χρυσού άποτελεϊ λεπτομέρειαν έξοχου διαφέροντος διά τά 
άργυρορουχεϊα, τόσον τά άμεσα όσον ζαί τά έμμεσα, έν 
ο’ς τό κύριον μέταλλον έμφανίζεται ύπό τήν μορφήν 
τοΰ άογυρούχου μολύβδου. Άλλ’ ό σκοπός ήμών δεν άνά- 
γεται είς τήν έξέτασιν τοΰ προκειμένου θέματος έζ τής 
πρακτικής έννοιας τών μεταλλευτικών έπιχειρήσεων, τών ό
ποιων ή δεξιά λειτουργία άνήκει είς άλλην τάξιν μελετών.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΙΙ ΪΚΕΨΙΧ.

‘Η οικονομική τοΰ έθνους ζατάστασις, είς ό έφθασε ση
μεϊον, προζαλεΐ τάς σκέψεις ού μόνον τών κληθέντων νά δι- 
ευθύνωσι τά κοινά, άλλά καί παντός πολίτου επιθυμούντο? 
τήν εύδαιμονίαν τής έαυτοϋ πατρίδοτ. Διάφορο·, έξωτεριζαί 
περιστάσεις άφ’ ένός καί ή σπατάλη τοΰ δημοσίου πλούτου 
άφ’ έτέρου, έβάρυναν τήν χώραν διά χρεών δυσβάστακτων και 
κατέστησαν τήν οικονομικήν ήμών θέσιν προβληματικήν, είς 
δέ τόν προϋπολογισμόν τοΰ Κράτους άφήκαν κενόν ΟυσαναπΑη- 
ρωτον. Ή ζατάστασις αΰτη,έπέφερε τήν αναγκαστικήν ζυλο- 
φορίαν τών τραπεζικών γραμματίων, ένεζεν τής όποιας παν- 
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τα τά χρειώδη ύπερετιμήθησαν κατά 15 τοΐς 0 |θ, μή ύπάρ- 
χοντος μεταλλικού διά τήν εξωτερικήν συναλλαγήν άδηλον 
δέ μέχρι τίνος Οά φθάση ή ύπερτίμησις, άν δέν έπέλθη θερα
πεία διά τής άρσεως τής αναγκαστικής κυκλοφορίας, ήτις 
άπαιτεΐ δάνειον,ου ή υπηρεσία Οά πρόσθεση πέντε τούλάχιστον 
έζατομμύρια είς τόν προϋπολογισμόν τών εξόδων.

Έν τώ μέσω τούτων έπήλθεν ή κατάργησις του φόρου 
τής δεζάτης, ήτις άφήζε χάσμα μέγα, διάφοροι δέ ύπό διαφό
ρων έγένοντο σκέψεις πρός άναπλήρωσιν αύτοΰ διά φόρου 
κατάλληλο τέρου, βαρύνοντος όλας τάς τάξεις τής κοινωνίας 
άναλόγως τής Οέσεως αύτών. Ή άντικατάστασις τοϋ φόρου 
τούτου διά τής φορολογίας τών άροτριώντων κτηνών έφάνη 
έξ ύπαοχής άνεπιτυχής, διότι αϋτη ού μόνον δέν πληροί τό 
κενόν όπερ άφήζεν ό φόρος τής δεζάτης, άλλά καί έντελώς 
άνισος είναι βαρόνων ώς έπί τό πλεϊστον τήν πενομένην τά
ξιν, φαίνεται δέ ζαί άτοπος, διότι δέν φορολογεί ούτε τήν πα
ραγωγήν ούτε τήν κατανάλωσιν, άλλά τό έργαλειον.

Ήγέρθή τό ζήτημα τής στρεμματικής φορολογίας, όπερ 
ίσως έθεωρεΐτο παντός άλλου διχαιότερον· άλλά τοΰτο έπί 
τοΰ παρόντος φαίνεται δυσεφάρμοστον διά τήν έλλειψιν κτη
ματολογίου ζαί τό δύσκολον τής έξευρέσεως τών γαιών ζαί 
τής διαζρίσεως αύτών είς προσοδοφόρους ζαί μή. Έπροτάθη 
ό έπί τών αλεσμάτων φόρος, όστις έθεωρήθη ότι δύναται νά 
φορολογήση έξ ίσου πάντας τούς πολίτας, διότι πάντες ποι- 
οΰσι χρήσιν τοΰ άρτου, άλλά φρονοΰμεν, ότι καί ούτος, πλήν 
τοΰ δυσκόλου τής έφαρμογής του, Οά βαρόνη μόνον τήν πε
νομένην τάξιν, διότι αϋτη, στερουμένη τών μέσων τής εύζώΐας 
καί μή δυναμένη νά έχη άλλην τροφήν, έργαζομένη άλλως 
τε καθ’ έκάστην, καταφεύγει πάντοτε είς τήν χ ρήσιν τοϋ άρ
του, καί δαπανά ποσόν τριπλάσιον καί πλέον ίσως τών εύπο- 
ρούντων έπομένως καί ή φορολογία αϋτη είναι άνισος, άφί- 
νουσα αύθις αφορολόγητον τήν ευπορούσαν τάξιν ή κατ’ έ- 
λάχιστον φορολογούσα αύτήν. Υπεβλήθη εσχάτως νό

μος περί φορολογίας τοΰ οίνου, άλλ’ έκτος τοΰ οτι ή 
έφαρμογή αύτοΰ είναι δυσχερεστάτη καί λίαν οχληρά είς τούς 
παραγωγούς, τείνει καί ούτος είς τήν έπιβάρυνσιν τής πενο- 
μένης τάξεως. Ή άνωτέρα ούδόλως θέλει αίσθανθή τό βάρος 
αύτοΰ.

Έν τούτοις έχομεν άνάγκην έξισώσεως τοΰ προΰπολο- 
γισμοΰ καί πρό παντός τής άρσεως τής άναγκαστικής κυ
κλοφορίας, ήτις κατά πολύ ηύξησε τάς δαπάνας καί κατέ
στησε προβληματικήν τήν Οέσιν τών οικογενειαρχών τοΰ 
λαοΰ. ’Ανάγκη έπομένως νά εϋρωμεν άλλα είδη τής καθη
μερινής χρήσεως, όπως κατορθώσωμεν νά έπιβάλωμεν φορο
λογίαν δικαίαν, πάντας βαρύνουσαν, οίαδήποτε δέ καί άν εί
ναι αϋτη, θά είναι πάντοτε μικροτέρα εκείνης, ήν οί πολίται 
άποτίουσιν έκ τής ύπερβολικής ύπερτιμήσεως τών πρός τό 
ζήν αναγκαίων.

Έν τή εποχή καθ’ ήν ζώμεν, ώς τροφή γενική, ής πάντες 
ποιοΰσι χρήσιν άναλόγως τής κοινωνικής θέσεως αύτών, εί
ναι άναμφίβολως τό κρέας, όπερ ώς ό άρτος είναι τής πρώ
της ανάγκης, μέ μόνην τήν διαφοράν ότι ή κατανάλωσις αύ
τοΰ γίνεται άναλόγως τής εύπορίας τών πολιτών, καί οί μέν 
εύποροΰντες ποιοΰσι πλείονα χρήσιν, οί δέ άποροΰντες όλΐ- 
γωτέραν. Έάν λοιπον έπί τοΰ καταναλισκομένου κρέατος θέ- 
σωμεν φορολογίαν τινά, αϋτη θά είναι δικαιότερα τών λοι
πών, διότι βαρύνει όλας τάς τάξεις άναλόγως τής εύπορίας. 
Έξεταστέον έπομένως ποια ή κατανάλωσις τοΰ κρέατος, 
ποιαν φορολογίαν έπ’ αύτοΰ δυνάμεθα νά Θέσωμεν καί πώς 
αϋτη Οά βεβαιωθή.

‘Η έπικράτεια ήμών άνέρχεται ήδη είς δύο έκατομμύρια 
ψυχών περίπου. Έάν ταύτας διαιρέσωμεν είς οικογένειας, 
άνά 5 άτομα έκάστη, έχομεν 400,000 οικογένειας. Έάν έξ 
αύτών άφαιρέσωμεν τάς 1 50,000 καί υποθέσωμεν ότι μόνον 
250,000 οίκογένειαι ποίώσι χρήσιν κρέατος καθ’ έκάστην, 
περιορίσωμεν δέ τόν μέσον όρον τής ζαταναλώσεως είς
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μιαν όκάν έπί έχάστης οικογένειας, έχομεν κατανάλωσιν 
250,000 οκάδων κρέατος καθ’ έχάστην.

Έάν ώς πρώτην βάσιν τϊ}ς φορολογίας ταύτης Οέσωμεν 
τά λεπτά δέκα κατ' όκάν ώς μέσον όρον, φρονοϋμεν ότι ή 
©ορολογία είναι ανεπαίσθητος, διότι, έάν λάβωμεν ύπ’όψιν 
τήν μεσαίαν τάξιν τής κοινωνίας, έκάστη οικογένεια δέν κα- 
ταταναλίσκει κρέας πλέον τών 300 οκάδων έτησίως, επομέ
νως ή φορολογία αύτής θά ήναι δραχ. 30 τό πολύ. Ή άνωτέρα 
τάξις ίσως ποιεί χρήσιν διπλάσιάν καί συνεπώς ή φορολογία 
Οά ήναι δραχ,’60 έτησίως. Ήμικρότερα τάξις, έάν ύποθέσωμεν 
ότι οίς τής έβδομάδος ποιείται χρήσιν μιάς όζάδος κρέατος, θά 
φορολογήται διά δραχ. 10 κατ’ έτος. Ή δέ πενομένη τάξις, ά
παξ τής έβδομάδος ποιούσα χρήσιν, Οά βαρυνθή μέ φόρον ε
τήσιον δρ. 5. Έπί τή άνωτέρω βάσει τοΰ ποσού τής κατανα
λώσεως 250 χιλ οκάδων καθ’ έχάστην καί τού φόρου είς 
λεπτά δέκα κατ’ όκάν, έχομεν ετήσιον εισόδημα δραχ. 9,000, 
000, όπερ οϋ μόνον διά τήν ύπηρεσίαν ένός δανείου πρός άρ- 
σιν τής αναγκαστικής κυκλοφορίας δύναται νά έπαρκέση, άλ
λά καί άλλας άνάγκας νά θεραπεύση. Ίσως έχρειάζετο νά έ- 
ξαιρέσωμεν ήμέρας τινάς νηστείας είς τόν ύπολογισμόν, 
άλλά ταύτας, φρονοϋμεν, άναπληροι ή εξαίρεσες 150,000 οι
κογενειών ας έθεωρήσαμεν ώς μή ποιούσας χρήσιν κρέατος.

Ήδη πρέπει νά άνεύρωμεν τόν τρόπον τής φορολογίας. 
Καθ’ ήμάς έπάναγκες καθίσταται νά έπιβληθή φόρος έπί τών 
σφαζομένων ζώων, κατά κεφαλήν, διαιρουμένων εις τρεις τά
ξεις, 1J τών βοών, 2J τών χοίρων καί 3) τών προβάτων, αι
γών κλπ. μικρών ζώων. Ύπολογίζοντες μέσον όρον βάρους 
τών βοών όκ. 60, τών χοίρων όκ. 30, τών προβάτων κλπ. 
όκ. 10, έχομεν φόρον δρ. 6 άπό τών βοών, 3 άπό τών χοίρων, 
καί 1 άπό τών μικρών ζώων, θά προταθή ίσως τό άνισον 
τής φορολογίας ταύτης λόγω τής άνισότητος τού βάοους· 
άλλ’ είς τούτο έχομεν νά άντιτάξωμεν τάς έξής σκέψεις. Είναι 
αναμφισβήτητο'/, ότι τά μικράς ήλικίας ζώα, ήτοι αμνοί καί 

μόσχοι, έχοντα μικρότερον βάρος τού άνω μέσου όρου, έχουσι 
καί κρέας τρυφερότερον· οί Οέλοντες επομένως νά ποιώσ: 
χρήσιν τών τρυφερών τούτων ζώων δέν είναι έπαισθητόν νά 
πληρώσωσι κατά τι μεγαλείτερον φόρον.’Απεναντίας τά πολύ 
μεγάλα ζώα, έχοντα βάρος μεγαλείτερον τού όρισΟέντος, έ
χουσι καί κρέας τραχύτερον, δίκαιον έπομένως είναι νά πλη- 
ρώνωσι μικρότερον φόρον οί τούτου χρήσιν ποιούντες, οίτινες 
άναμφισβητήτως είναι οί πενέστεροι, διότι βεβαίως ό κρεω- 
πώλης έπί τή βάσει τού βάρους Οά άναλογήση τόν φόρον. 
Άλλ’ έκτός τούτων έχομεν καί έτέραν ωφέλειαν προσγινο- 
μένην έκ τής κατά κεφαλήν φορολογίας τών σφαζομένων 
ζώων, ήτις ένδιαφέρεί ολόκληρον τήν κοινωνίαν καί ήτις 
καθ’ ήμάς ού μόνον μηδενίζει τόν έπιβληθησόμενον φόρον 
άλλά καί όφελος μέγα Οά έπιφέρη είς τούς καταναλωτάς.

Είναι άνεπίδεχτον άμφισβητήσεως, ότι τήν έλειψιν τών κρε
άτων καί συνεπώς τήν ύπερτίμησιν αύτών φέρει ή σφαγή 
τών αμνών καί μόσχων έν τή τρυφερωτάτη αύτών ηλικία, ή
τοι όταν οί αμνοί έχουσι βάρος όκ. 3—5 καίοί μόσχοι όκ. 1 5 
—25. Διά τής φορολογίας λοιπόν αύτών κατά κεφαλήν, 
έάν δέν έμποδίσωμεν έντελώς τήν σφαγήν τών μικρών τού
των, Οά περιστείλωμεν αύτήν κατά πολύ καί έπομένως, σφα
ζομένων τούτων είς μεγαλειτέραν ηλικίαν (όπερ οί κρεωπό- 
λαί Οά έπιδιώκωσι), Οά έχωμεν αφθονίαν κρέατος καί συνεπώς 
τιμήν μικροτέραν, ήτις ώς είρηται καί τόν μικρόν φόρον μη
δενίζει καί ίσως κέρδος επιφέρει είς τούς φορολογουμένους 
καταναλωτάς.

Ό τρόπος τής φορολογίας ταύτης ούκ έδεί άλλως γενέ- 
σθαι, είμή δι’ ένοικιάσεως τού δικαιώματος έπί τών σφαζομέ
νων κατά χωρίον ή κατά δήμον έτησίως, άλλά πάντοτε κα- 
ταβαλλομένου τοΰ αντιτίμου τής ένοικιάσεως τού δικαιώ
ματος κατά μήνα, ύποχρεουμένων τών κατ’ οίκον σφαζόν- 
των νά προπληρώνωσι τόν ενοικιαστήν έπί ποινή πληρωμής 
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τριπλάσιας. Ή φορολογία αΰτη δύναται νά έπεζταθή χαί 
έπί τών ιχθύων, έπίσης δι’ ένοικιάσεως.

Δέν έπαγγελόμεθα τόν οικονομολόγον, άλλ’ ήθελήσαμεν 
νά έζθέσωμεν τάς έπί τού άντικειμένου τούτου σκέψεις ή
μών, όπως δώσωμεν άφορμήν εϊς τούς αρμοδίους νά συζη~ 
τήσωσι τό ζήτημα τούτο καί άν τό εΰρωσι κατ’ άρχήν ορθόν 
νά έπιφέρωσι τάς δεούσας τροπολογίας καί νά προβώσιν εις 
τήν έφαομογήν αύτοϋ. Κ.

ΙΔΕΑ. ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΙΔ ΑΣΚΑΛΙΑΣ(*)

* Εκ τοΰ έγχεφιίίου τής »<pl διοικήσεως διδασκαλίας τον Κ. 
Lorenz von Stein έν συγκρίνει πρός τήν φιλολογίαν και νομοβεσί- 
αν Γαλλίας,’Αγγλίας, Γερμανίας και Αύατρίας έκ τής Β'. εκδύοεως 1S'6.

Έφ’ όσον κατά τούς ήμετέρους χρόνους ό πολιτισμός 
προβαίνει, έπί τοσοϋτον καθίσταται καταοανέστερον, ότι 
όντως τήν εποχήν της νομοθετικής μορφώσεως παρήλ- 
θομεν, καί ότι τό κέντρον τής βαρύτητος πρός περαι
τέρω άνάπτυξιν έν τή διοκήσει έγκειται. Ούχί διότι ή νομο
θεσία άπώλεσε τήν έαυτής σπουδαιότητα, άλλά διότι διά 
τής νομοθεσίας άφιχνούμεθα εϊς τήν διοίχησιν.

Όθεν φαίνεται, ότι έν τών μεγάλων προβλημάτων τοϋ 
προσεχούς μέλλοντος έσται τήν διοίχησιν ταύτην οΰ μό
νον νά οιαμορφώσωμεν, άλλά και νά ζαταστήσωμεν άνα- 
πόσπαστον καί άείζωο» στοιχείου τού δημοσίου βίου με
τά τών άρχών αύτής καί τοδ συνόλου τών περί αύ
τής έπιστημονικών γνώσεων. Έν ω μέχρι τούδε άπητεΐτο 
έκαστος πολίτης νά έχη γνώσιν τής νομοθεσίας τής πο
λιτείας, εις ήν ανήκει, Οά λέγωμεν έν τώ μέλλοντι, ότι 
τό άληθές δικαίωμα πρός συμμετοχήν τοΰ δημοσίου βίου 
απαιτεί τούλάχιστον έπίσης σαφή τής διοικήσεως γνώ
σιν, τών θεμελιωδών αύτής άρχών, τοϋ σκοπού χαί τού 

δικαίου. Τοΰτο θ’ άποτελέση βραδέως καί χατά μικρόν 
στοιχεΐον τής δημοσίας γνώμης, άλλ’ έν τοΐς καθ’ ήμας 
χρόνοις ό βίος παρέρχεται ταχύς, καί έν φιλοπονία χω- 
ρεϊ άνεπισχέτως έπί τά πρόεω.

. Ούτω λοιπόν ίσχυριζόμεθα, ότι τελεία περί πολιτείας 
μόρφωσις δεν δύναται νά ύπάρξη, έάν ή περί διοικήσεως δι
δασκαλία δέν τεθή έν ίση αοίρα πρός τήν τής νομοθεσίας. 
Ίσχυριζόμεθα έπί πλέον, ότι ή περί διοικήσεως διδασκαλία 
άποτελεϊ τούς πανδέκτας τής πολιτικής έπιστήμης, καί ώς 
πρός τούς πανδέκτας τούτους τό προχείμενον σύστημα Οά 
χαταλάβη θέσιν εισηγήσεων.

Άλλ’ ίνα έπιτευχθή τούτο, πρέπει καί έπί τής διοική- 
σεως ν’ άποδεχθή τις ό,τι καί έπί πασών τών ανθρωπίνων 
γνώσεων. Τό μέρος λαμβάνει ΰπαρξιν καί κατανοειται διά 
τού όλου. Τό ολον τοΰτο είναι ή ζώσα πολιτεία, ώς τυγχάνει 
συντεταγμένη μετά τών απολύτως οργανικών αύτής στοι
χείων δ*ά  τών μεγάλων παραγόντων, τής χώρας καί τού έ- 
νοικούντος λαού, τής οικονομίας καί κοινωνίας ύπό άπειρο- 
ποικίλους τύπους. Ταύτην λοιπόν τήν ζώσαν πολιτείαν ίνα 
περιλάβη τις έν τή όλότητι τών δημιουργικών καί καθολι
κών αύτής δυνάμεων είναι ό σκοπός τής έπιστήμης εκείνης, 
ήν καλοϋμεν πολιτικήν έπιίτήμην. Αΰτη έκ πάντων τών 
χόχλων τών ανθρωπίνων γνώσεων είνε ο μέγιστος καί κρά- 
τιστος, καί έν ούδενί έτέρω έπιτείνεται τόσον ΐσχυρώς ή 
έπιχράτησις έκείνη καί ό καθορισμός τοϋ μέρους διά τοΰ όλου, 
τού καθ’ έκαστον διά τής ένότητος, ώς έυταΰθα. "Οθεν ό,τι και 
άν φρονή τις περί τής νομοθεσίας καί διοικήσεως, πάντοτε ή 
προύπόθεσις τής ορθής αύτής κατανεήσεως, ό όρος αυτός 
πάσης προσηκούσης συμμετοχής εις ταύτην, τήν πασών τών 
έπιστημών σπουδαιοτάτην, 0’ άπαιτήση ώς πρώτην προϋπό- 
Οεσιν παράστασιν εύκρινή τοΰ μεγάλου οργανικού όλου.

Άλλά μακράν τοϋ ήμετέρου κύκλου κειται ή άνάπτυξις 
τής έννοιας ταύτης, ήτις «βέβαιον τυγχάνει άν είναι άμφι- 
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σβητουμένη μάλλον ή ασαφής. Τοσοΰτον μόνον είναι βέβαιον, 
ότι άντιζρυς έν τών σπουδαιοτάτων στοιχείων τής πολιτικής 
επιστήμης, ήκιστα όμως άπ’ αύτής διαζεζριμένον, είναι ή 
περί διοιζήσεως διδασκαλία. Έάν είναι άληθές, ότι αϋτη πρέ
πει νά ζητήση έν τή πολιτική επιστήμη τήν επιστημονικήν 
αύτής γένεσιν, ούχ ήττον είναι άληθές, ότι πρός τοΰτο δέν 
έπαρζεϊ αύτή αυτή μόνη. Διότι αϋτη ανήκει εις τόν κύκλον 
εκείνον τών γνώσεων, ών ή άξια πράγματι δέν κείται μόνον 
εις εκείνα, όσα ή έπιστήμη περιέχει, ούο’ έν τή άληθεία 
τών ύπ’ αύτής διδασκόμενων, άλλα και έν άλλοις, ών μεγά- 
λην άνάγκην έχει.

’Ενταύθα παρίσταται ήμΐν εΐζών ιδιόρρυθμος. Άλλ’ έπει- 
όή έν τέλει περιέχει τό έδαφος, έφ’ ού μέλλομεν νά έργα- 
σθώμεν, έπιτρέπεται ύμϊν νά προδιαγράψωμεν τό σκιαγράφη
μα αύτής. Διότι όστις ποτέ μεθ’ ήμών άπέβλεψεν εις τόν ά- 
ληθή βίον, ούτος Οά συνομολογήση μεθ’ ήμών, ότι εκείνον 
άντικρυς τόν βίον έξελεξάμεθα, όστις έν τή εύγενεστάτη έννοια 
τής εμπειρίας παρασκευάζει τή έπιστήμη εκείνη τόν τόπον 
τής γενήσεώς της.

Άπό τοΰ πανεπιστημίου, τής μεγάλης όμάδος τής ύψί- 
στης διανοητικής ένεργείας, εισέρχεται ό νεανίας είς τόν βίον, 
πεποιθώς ού μόνον είς τήν δραστήριοτητά του, άλλά κα'ι είς 
τήν έσωτερικήν, τήν έξάπτουσαν τήν ενθουσιώδη αύτοΰ ρο
πήν. Συναντά κόπους πολλούς καί φροντίδας, ζαί άπειροι καί 
σκοτειναί σζιαί συμπίπτουσι πρός τάς φωτεινός, ών πολλάς 
δέν έχει ό καθ’ ήμάς πολύμοχθος βίος Άλλ’ άντικρυς τό 
πανεπιστήμιον παρέσχεν αύτώ τι. "Απαξ τούλάχιστον κατέ*  
στησεν αύτώ δυνατόν νά ζατοπτεύση τόν μεγαλουργόν τοΰ κό
σμου βίον, νά είσέλθη είς τό μηχανουργείον, έν ώ αί δυνάμεις 
του έν καρτερά φιλοπονία συνδέονται ζαί κινούνται, καί έν ά- 
τελευτήτω αρμονία δεσπόζουσι του παρελθόντος καί του μέλ
λοντος. ’Άπαξ τούλάχιστον τό πανεπιστήμιον τώ έπέτρεψε 
νά ζατοπτεύση τό μέγα σύνολο ν, είς ό αύτός τε ζαί ή ζαθημε- 

ρίνή έργασία του είναι αφιερωμένα· ζαί άν ζαί δύναται ή τύχη 
νά τόν φέρη όπου θέλη, άπαξ τούλάχιστον Οά ζατενόησεν έν 
συνειδήσει τής άξίας του, ότι ζαί αύτός άποτελεί μέρος τοΰ 
θαυμάσιου οργανισμού, όστις καθ’ έκάστην καθιστά τή ήμετέ- 
ρα διανοία προσιτόν ό,τι ό λόγος ούδέποτε δύναται νά παρα- 
στήση. 'Ενταύθα δέν πραγματευόμεθα περί τοΰ κύκλου τών 
ήμετέρων επιστημών, άλλ' όπως δήποτε ζαί άν καλώννται 
αυται, θεολογία, ιατρική, φυσιολογία, νομική, άλλως, έν 
τούτω τώ πνεύματι, έν ταύτη τή έπιγνώσει τής κοινότητος 
τοΰ ζαθ’ έκαστον μετά τών ύψίστων εννοιών ζαί δυνάμεων 
τών ζΐνουσών τόν κόσμον, διαπαιδαγωγοΰσιν αυται ήμάς, 
μάς ύποστηρίζουσιν, άνανεοϋσΐ τήν ούναμίν ήμών, καί μάς 
διδάσζουσιν, ότι ούδεμία διανοητική έργασία άπόλλυται. 
Υπάρχει πλήρης ισχύος καί μεγαλοδύναμος κόσμος,ό κόσμος 
ούτος τού δι’ εαυτού άναγεννωμένου πνεύματος, ζαί τό μυ
στήριον τής δυνάμεώς του,ήτις ίδια μετά τού γερμανικού λαού 
είναι τόσον στενώς συνδεδεμένη, άποζαλύπτεται ήμΐν έν τή 
ήρέμω μέν, άλλ’ ούτω καρτερώς κατεχούση ήμάς δυνάμει 
τής άποστολής, είς ήν υπείζομεν, ζαί οι’ ήν πονούμεν καί 
θνήσζομεν.

Εις μόνος κύκλος γνώσεων έμεινε μέχρι τοϋδε έκτός 
τοΰ πνευματικού τούτου κόσμου, άν ζαί έγένετο μέν προσ
πάθεια πρός διαμόρφωσιν αύτοΰ, άλλά δέν έλήφθη ύπ’ όψιν 
ή μεγάλη ένότης πάσης πνευματικής έργασίας, έτηρήθη 
ό αυστηρός αύτοΰ τύπος, άλλ’ άνευ τού πνεύματος, δι- 
εφυλάχθη ή ούναμίς του, άλλ' άνευ τής ζατανοήσεως τού 
ιδανικού ταύτης δικαιώματος, ού νΰν έχομεν άνάγκην συμ
φώνως πρός τήν πνευματικήν ήμών φύσιν. Καί έντούτοις 
ό κύκλος ούτος έν τέλει είναι ό μέγιστος καί κράτιστος, 
άλλ’ ένεζεν τούτου καί ό τά μάλιστα ύπέρ πάντας δε
όμενος πνευματικής άνυψώσεως. Ό κύκλος ούτος είναι 
ή διοίκησίς. Δέν περιγράφω ταύτην, ούδέ τήν χαρακτη
ρίζω· τό προκείμενον έργον είναι μεστόν αύτής, άλλά ζα- 
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τοπτεύω ταύτην νοερώς, δπως ύφίσταται ζαί ζή· έν τώ 
βίω δμως, δστις άνευ αύτής ούτε νά ύπάρξη άλλ’ ούτε 
νά κατανοηθή δύναται, πνευματικώς ζαί τυπιχώς μένει 
σχεδόν ανέστιος. Περί παντός γίνεται λόγος είς τά τής 
επιστημονικής ήμών μορφώσεως, περί παντός τά ήμέτερα 
πανεπιστήμια, έναβρυνόμενα εις τάς γνώσεις ζαΐ την δι
δασκαλίαν των, ού μόνον έχουσι παραδόσεις ζαί εξετά
σεις, άλλά ζαί πνευματικήν άνύψωσιν προζαλοΰσιν διά τής 
αναγωγής είς τάς ύψηλοτάτας έννοιας ζαί ιδέας, διά τοϋ 
συνδέσμου μετά τών υφίστων διανοημάτων, άτινα κινοΰσι 
τό άνθρώπινον πνεύμα, μετά τών μεγίστων κατορθωμάτων, 
περί τά όποια άσχολεΐται ή ιστορία. Έπί πάντων εύρί- 
σκεται τό σημεΐον, έφ’ ού δύνανται νά συμπέσωσι πρός 
τάς ύψίστας άληθείας, ίνα μετά τής ζωοποιούσης αυτών 
δυνάμεως καί είς τό καθ’ έκαστον άποδώσωσι τήν άξίαν του, 
όπερ άνευ αυτής απαρατήρητο'/ έν τω όρμητιζώ τοΰ βίου 
ρεύματι θά καταποντίζετο·—μόνον περί τής διοιζήσεως ·ύ- 
δέν λέγεται. Περί παντός δ,τι είς πάντα άναφέρεται, άπαι- 
τοΰμεν τήν δεξιότητα τοΰ άτόμου πρός τήν ύψηλοτέραν 
ιδέαν τής άποστολής του, μόνον διά τήν διοίκησιν έπαρ- 
χεΐ ήμϊν ή γνώσις, ή πεφα, καί ό σκοπός. Καί δμως έάν 
τις έξετάση τόν πραγματικόν κόσμον, ούδέν άλλο ύπάρ- 
χει έπί τοσοΰτον δεόμενον τής άποστολής καί τής πρός τούτο 
δεξιότητος, δσον κυρίως αύτη ή διοίζησίς τής πολιτείας, ό 
μοναδικός κύκλος τοΰ βίου τού κόσμου, δστις αποκλείει 
μέν πάσαν έμπνευσιν, άλλ’ ούχ’ ήτταν απαιτεί τόν δλον 
άνθρωπον. Όρθόν τάχα καί καλόν είναι, δτι ούτως έχει; 
Πράγματι δστις ύποβάλλε.' σπουοαίως τό ζήτημα, ούτος 
καί τό έλυσε συνάμα.

Καί πόθεν προέρχεται ή μεγάλη αύτη άντίφασις έν δλη 
τή ήμετέρα εκπαιδεύσει, ήτις ευρίσκει λίαν λογικόν, διά μέν 
τά χειρόγραφα τοΰ Βέδα, διά τά μαλάκια καί τήν προκα
τακλυσμιαία'/ έποχήν, διά τήν νομοθεσίαν τοΰ Λυκούργου καί 

Σόλωνος νά ζή τις, καί έν άνάγκη ύπέρ τίνος νεαράς τοΰ ποι
νικού νόμου νά ένΟουσια, δέν εννοεί δμως δτι δύναται' τις ν’ 
άσχοληθή είς τά περί όοών καί ταχυδρομείων, εις τά περί 
κτηματο/,ογιχών βιβλίων, καί επιτηδευμάτων, ή ότι είναι δυ
νατόν τό περί προστατευτικών δασμών χαι περί έλευθερίας 
τοΰ έμπορίου ή άποταμιευτηρίων καί κατοικίας τών έργατών 
άλλως νά έξετασθή ή ώς ειδικόν ζήτημα;

Δέν εξετάζομεν ένταΰθα πώς τοϋτο έχει ίστορικώς, ούδ’ 
έρωτώμεν κατά πόσον τά τής ήμετέρας έκπαιδεύσεως κατά 
τούτο ύστερούσι τής παρούσης έποχής. ’Αλλαχού προσεπαθή- 
σαμεν νά ζαταδείξωμεν τί δύναται περί τούτου νά ΛεχΟή· 
ένταΰθα κυρίως άπητήσαμεν διά τήν διοίκησιν έν τή έχπαι- 
δεύσει ήμών ίσα δικαιώματα πρός τήν νομοθεσίαν του άστι- 
ζοϋ δικαίου, πρός αύτήν έτι τήν πολιτικήν έπιστήμην. Άλλ’ 
έχει τάχα ή έκθεσις τής περί διοιζήσεως διδασκαλίας καί 
ό εμβριθέστερος έπιστημονιζός αύτής πυρήν πράγματι δι
καίωμα πρός τοιαύτην άπαίτησιν;

Ιίαρακατιόν καί έν έκτενεστέρω συγγράμματι είναι ή πρό- 
θεσις ήμών ν’ άποδείξωμεν τούτο, τούλάχιστον ώς πρός τήν 
έκτασιν. Σκοπός τής πολιτικής επιστήμης έν τώ μέλλοντι 
έσται τάς όλίγας ύποοείξεις, άς ήμεϊς νΰν παρέχομε? ώς πρός 
τόν έσωτερικόν σύνδεσμον τής περί διοιχήσεως διδασκαλίας 
μετά τών λίαν άφηρημένων ιδεών τής έπιστήμης, ν’ άναπτύ- 
ξη είς σύστημα αύτοτελές. Άλλ’ ένταΰθα απέναντι τής ά- 
παιτήσεως, δτι ή περί διοικητικού δικαίου διδασκαλία, γενι
κώς διαδεδομένη, πρέπει ν’ άναγνωρισθή ώς μέρος τής γενι
κής μορφώσεως όπως πράγματι συμβαίνει ζαί έν τή ιστορία, 
έν τή οικονομική, καί έν τή περί νομοθεσίας διδασκαλία, Οά 
έπιτραπή ήμϊν νά έξάρωμεν τόν χαρακτήρα, δστις αντίκρυ 
νΰν καί κατ' εξοχήν έν Γερμανία θα φανή καταληπτός.

"Οστις επισκόπηση καθ’ έζαστα μόνον τήν διαδικασίαν 
ήν καλούμε*/  διοίκησιν, Οά ζατανονήση αύτήν έπί πλέον ή 
έλαττον ώς έζεΐνος, δστις μίαν μόνην ήμέραν έκ τής όλης
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ιστορίας τοΰ έθνους του βλέπει. Καί όστις οι’ έν μόνον 
μέρος είδιζώτατον τής διαδικασίας ταύτης έν τή διοική
σει εργάζεται, Οά εύρη έκ τοΰ βίου αύτής τοσαύτην πνευ
ματικήν εύχαρίστησιν, όσην ό ημερομίσθιος εργάτης έπί 
μεγάλης έπιχειρήσεως. Έφ' όσον όμως ύψοΰται ύπέρ τό 
καθ’ έκαστον, λαμβάνει καί τόν καθ’ έκάστην άποκερδαινό- 
μενον νέον τύπον. Τότε βλέπει, πώς πάντα ταϋτα συγχρό
νως, ουδέποτε κεκμηκότα, ούδέποτε άνετα συνεργάζονται, 
άπό τοΰ κατωτάτου μέχρι τοΰ άνωτάτου οργάνου, τό μέν 
έδώ, τό δε έκεϊ-, τά πάντα μίαν ιδέαν άκολουθοϋντα, μια 
βουλήσει ύπείκοντα, μία ιδέα έπόμενα, μίαν λειτουργίαν 
έπιτελοΰντα. Καί άν έξετάση άκριβώς τήν έπιτελουμένην 
ταύτην λειτουργίαν, ευρίσκει, ότι καί αΰτη εξέρχεται τών 
ορίων αύτής, καί ύπηρετεΐ είς άλλην πολύ άνωτέραν εύρί- 
σκει ότι αυτή άνευ έκείνης ού μόνον νά έπιτελεσΟή, άλλ’ 
ούδέ νά ύπάρξη δύναται. Τότε έπέρχεται αύτώ ή συν- 
αίσΟησις, ότι ούδεμία καί κατά τό φαινόμενου άσήμαντος 
έργασία άπόλλυται, ή μικρ ά ή καί αδιάφορος είναι· ότι τέ 
λος ύψηλοτερόν τι, ζών έν αύτή, ύπάρχει, καί ότι μει- 
ζόν τι προσδίδει αύτή τήν άξίαν της, εις ό και αύτός 
ανήκει. Καί έάν κατανοήση τοΰτο, καί ούτως έν αύτώ 
καί δι’ αύτού ζή, έννοει, ότι περί άλλου τινός πρόκειται 
ή περί τής άκολουΟίας τών νόμων, καθ' ούς κανονίζε
ται ή άπαίτησις τής άπλής σκοπιμότητος, καί ότι έτερόν 
τι επιδιώκει ή τό άπλοΰν παράγγελμα τοΰ είναι κάτοχον τών 
κανόνων τούτων. Τό βλέμμα του άνυψοΰται είς τόν βίον 
τοΰ όλου, έν ω καί αύτός αποτελεί μέρος ώρισμένον και 
ενεργόν καί παν ό,τι καθ’ έκάστην πράττει, καί πρός ό 
ρέπει, ή μετά πάντων τών άλλων κοινή αύτοϋ ενέργεια, 
ώς καί παν ό,τι άνήκει ιδία εϊς τήν ατομικήν αύτοϋ έ- 
νέργειαν, ή διοίκησις, έκτυλίσσονται αύτώ είς διαμορφωτι- 
κήν τής πολιτείας δύναμιν, ήτις πρός τοΰτο είναι έπιτη- 
δεία, καί προωρισμένη τόν πολιτισμόν τής άνθρωπότητος 

έπί τών ώμων τής κάθ’ ημέραν έργασίας νά φέρη καί 
νά προβιβάζη. Καί τότε καθίσταται ή υψηλή αύτη γνώ- 
σίς τής ιδίας αύτοϋ άποστολής, ή ζωή αύτη τής ζωής 
του πηγή τής δυνάμεώς του· διότι συντείνει πρός άνα- 
πτέρωσιν τής ψυχής του, έπίσης εύρεν ούτος τί δύναται 
ή ύψηλοτέρα έπιστήμη νά άναθέση έκάστω τών τέκνων 
της πρός έπιτέλεσιν, καί άνευ τοΰ οποίου εύγενής λαός 
ούτε έζησε ούτε νά ζήση δύναται· τό βλέπειν οηλ. μακράν 
είς τήν άπειρον αιωνιότητα, έν >’/ γίγνεται ή άνΟρωπό- 
της, τήν πλήρωσιν καί έμπνευσιν τοΰ παρόντος μετά τοΰ 
μέλλοντος, ώς καί τό ισάξιον τής παροχής του πρός πάν, 
ό,τι έπί μέν τών μικροτάτων διδάσκεται νά έκτιμα, έπί 
δέ τών μεγίστων νά· Οαυμάζη. Καί τοΰτο θέλει, τοΰτο ο
φείλει ν’ άπαιΐή· διότι καί ό,τι ούτος παρέχει ανήκει είς 
τήν διαμορφωτικήν λειτουργίαν τοΰ βίου τής πολιτείας καί 
τοΰ πολιτισμού, καί τέλος καθίσταται γωστόν, ότι ή 
βαθεϊα αύτη πεποίΟησις δέν ύπάρχει έν αύτώ, έως ότου 
παοάσχη τήν συνδρομήν της είς τάς ύψηλάς ιδέας, είς 
τά ύψιστα ζητήματα, είς τά ύψιστα γεγονότα τοΰ αν
θρωπίνου γένους!

Καί δέν είναι μακράν άφ’ ήμών ό χρόνος, καθ’ όν·0ά 
έκπληρωθή τοΰτο. Διότι ή διοίκησις αύτη δέν είναι τόσον 
άτελευτήτως πλούσια καί μεγάλη, ώστε καί νΰν έτι, έάν 
τις έπί τούτου δύναται νά κάμη σύγκρισιν, αύτη ύπερέχει 
τήν καταστατικήν, καί τήν οικονομικήν, καί αύτήν έτι τήν 
περί κοινωνίας διδασκαλίαν, ούχί διότι αύτη δήθεν είναι 
μείζων έκείνης, άλλά διότι συγκεφαλαιοΐ έκείνην έν τφ κα- 
ταληπτώ όλω, όπερ καλοΰμεν βίον τής πολιτείας καί διά
κοσμον αύτής. Αύτη πρέπει νά διδαχθή καί Οά διδαχθή 
νά Οεωρή έναργώς έαυτής ώς όλον έν έαυτή έν τή οργα
νική αύτής ενώσει μετά τής πολιτείας, καί πρός τή ά- 
πλή γνώσει τής ύλης έαυτής καί τή έκτιμήσει τής σκο- 
πιμότητος νά άνυψώση έαυτήν είς επιστήμην, ήτις, έν τώ
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ζώντι συνδέσμω μετά τοϋ όλου, καί τόν τύπον και τήν 
κίνησιν τών εννοιών της αναγνωρίζει ώς τι τών ΐσχυρω- 
τάτων φαινομένων της δυνάμεως εκείνης, ήτις και τό καθ’ 
έκαστον καί τήν πολιτείαν αύτήν διεμόρφωσε. Καί πρός 
κατάληψιν τής έπιστήμης ταύτης Οά χρησιμεύση τό προ- 
κείμενον σύγγραμα.

Βεβαίως δέ όφείλομεν, ΐνα μή ύποπέσωμεν είς άμετρίαν 
νά ζάμωμεν αρχήν άπό τίνος σταθερας δεδομένης έννοιας 
τής πολιτείας, είς ήν ανήκει ή οιοίζησις. Όφείλομεν νά 
προτάξωμεν τήν φιλοσοφίαν τής πολιτείας, καί τήν επι
στήμην τής ιστορίας αύτής. Άλλ’ ό,τι παρίσταται ήμΐν, έκεΐ 
όπου ή περί διοικήσεως διδασκαλία άποχωριζομένη τής 
περί πολιτείας διδασκαλίας καθίσταται αύτοτελής, είναι 
αρκετά πλούσιον, ώστε δέν είναι φόβος νά μάς στερήση 
ό,τι άλλαχόίι ώς ήμέτερον κτήμα, τό κτήμα τής πολι
τικής έπιστήμης έκτησάμεθα.

1. Α. ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΪ ΕΘΜΙίΛΙ.

Πρόκειται περί τών Εθνικών Τραπεζών, αϊτινες άρό τοϋ 
1863 λειτουργοϋσιν έν ταΐς Ήνωμέναις ΙΙολιτείαις τής Α
μερικής.Δέν ςηρίζονται έπί προνομίου τινός ιδιαιτέρου· άλλ’ 
έζάστη Τράπεζα, ήτις θέλει νά έκδίδη τραπεζικά γραμμάτια 
είς κυκλοφορίαν, οφείλει νά καταΟέση παρά τώ ταμείω τής 
’Ομοσπονδίας τά ®/10 τής άξίας αύτών είς ομολογίας τοΰ 
ομοσπονδιακού χρέους, χρησιμεύοντος ούτω είς έγγύησιν 
τών τραπεζικών γραμματίων. ’Εννοείται άφ’ έαυτοϋ, ότι αί 
Τράπεζα', λαμβάνουσι παρά τοϋ ταμείου τής ‘Ομοσπον
δίας τούς τόκους τών κατατεΟέντων χρεογράφων. Άφ' έ
τέρου αί Τράπεζαι πληρώνουσι πρός τό ομοσπονδιακόν τα
μεϊον έκτός άλλων φόρων καί τούς εξής· 1 τοΐς °/0 έπί τού 

όλου ποσού τής ένιαυσίας κυκλοφορίας των καί ι/2 τοΐς °/β 
έπί τού μέσου όρου τών καθ’ όλον τό έτος ένεργουμένων 
παρ’ αύταΐς παρακαταθηκών καθώς καί τών μή είς χρεόγρα
φα τής 'Ομοσπονδίας άνταλλαχθέντων κεφαλαίων των.

At Έθνικαί Τράπεζαι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Α
μερικής είναι τεΟειμέναι ύπό τήν έποπτείαν ειδικού τής 
'Ομοσπονδίας άρχοντος, τού οποίου ή ύπηρεσία έχτελεΐ ει
δικόν, ούτως είπεΐν, ύπουργιζόν ζλάδον. Κατά παν έτος 
ή Άρχή αΰτη δημοσιεύει τήν κατάστασιν τών έκδιδου- 
σών τραπεζικά γραμμάτια ’Εθνικών Τραπεζών, είναι δέ 
χρήσιμον νά παρακολουθήση τις τήν πορείαν τού περί τάς 
'Γραπέζας ταύτας κοινωνικού έν ’Αμερική φαινομένου, πρός 
οικοδομήν έκείνων οΐτινες έν Έλλάδι δουλεύουσιν είς τό 
τραπεζικόν προνόμιον.

Έκ τής τελευταϊον δημοσιευθείσης επισήμου έκθέσεως 
τής είρημένης ομοσπονδιακής ’Αρχής προκύπτει ότι ένώ 
κατά τό έτος 1863, ότε ήρχισεν εφαρμοζόμενος ό ένεστώς 
περί ’Εθνικών Τραπεζών ελεύθερος οργανισμός,συνεςήθησαν 
66 τοιαϋται Τράπεζαι, κατά τό έτος 1882 άνεβιβάσθη ό 
αριθμός αύτών είς 2, 269. Τό κεφάλαιον τών Τραπεζών 
τούτων,άπό 7, 190, 000 δολλαρίων έν έτει 1863, άνεβιβά- 
σθη είς 483,000 000 έν έτει 1882· αί παρακαταθήζαΐ 
άπό 8,500,000 δολαρίων ζατά τό έτος 1863 άνέβησαν 
εις ί, 122,000,000 κατά τό έτος 1882, ή κυκλοφορία 
άπό 45,000,000 δολαρίων τώ 1863 άνέβη είς 362,000, 
000 τώ 1882· Εν διαστήματι δηλαδή εικοσαετίας αί ΈΟνι- 
καί Τράπεζαι τών Ηνωμένων Πολιτειών ζατά μέν τόν 
αριθμόν αύτών ηύξησαν 34 φοράς, ζατά δέ τό κεφάλαιον 
αύτών 67 φοράς, κατάοέ τάς παρακαταΟήζας 132 φοράς, 
κατά δέ τήν κυκλοφορίαν 8 φοράς. Ή πληθύς λοιπόν τών 
Εθνικών Τραπεζών έν’Αμερική δέν έπήνεγκε κατακλυσμόν 
τραπεζικών γραμματίων, όπως άγωνίζονται οί φίλοι τών 
προνομίων νά συκοφαντώσι τήν ελευθερίαν ότι άπειλεί έν
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τώ κόσμω τώ οίκονομικώ. Είς μόνα τά προνόμια είναι 
έπιτετραμμένον νά σήπωνται ύπό τό βάρος σκοτεινών κα
ταχρήσεων. Ή οικονομική καί ή πολιτική ελευθερία έχει 
τό πλεονέκτημα, ότι άνήκει είς τήν φύσιν τών πραγμ,άτων 
καί ότι έν τή. τούτων φυσική λειτουργία ευρίσκει έπί τέ
λους τήν αρμονίαν της, σκοπός τόν όποιον ό τεχνητός καί 
παρά φύσιν τών προνομίων οργανισμός ή καθόλου δέν δύ
ναται νά έπιτύχη ή έπί άνυπολογίστοις ζημίαις τοϋ κοινω
νικού άγαθοϋ έν μέρει μόνον δύναται νά προσοικειωΟή·

"Ινα δώσωμεν πληρεστέραν έννοιαν τής προσαρμόσεως 
τού ελευθέρου συστήματος τών ’Εθνικών Τραπεζών πρός 
τάς επιτόπιους τραπεζικός άνάγκας, αρκεί ό συνδυασμός 
τών αριθμών τών Τραπεζών πρός τόν έν έτει 1870 πλη
θυσμόν τών κατοίκων έν έκάστη Πολιτεία. Τοιουτοτρόπως 
έν τή Πολιτεία Maine υπολογίζονται 71 τράπεζαι έπί 626 
915 κατοίκων, έν New Hampshire 49 τραπ. έπι 318, 300 
κατ., έν Vermont 46 τράπ. έπί 330, 351 κατ., έν Massachu
setts 244 τραπ. έπί 1,457, 351, έν Rhode-Island 62 τραπ. 
έπί 217, 355 κατ., έν Connecticut 86 τραπ. έπί 537, 
454 κατ., έν New-York 308 τραπ. έπί 4, 382, 759 κατ., 
έν New-Jersey 66 τράπ. έπί 906, 096 κατ., έν Pennsylvania 
253 τραπ. έπί 3, 521, 951 κατ., έν Delaware 14 τράπ. έπί 
1 25, 01 5 κατ., έν Maryland 39 τραπ. έπί 780, 894 κατ., έν 

Columbia ('Washington,) 6 τράπ. έπί 1 31,7 00 κατ. έν Virginia 
21 τράπ. έπί 1,225,163 κατ., έν West-Virginia 18 τράπ. 
έπί 442, 014 κατ., έν Noht-Carolina 15 τράπ. έπί 1,071, 
321 κατ. έν South—Carolina 1 3 τράπ. έπί 705,606 κατ. έν 
Georgia 12 τράπ. έπί 1,184, 109 κατ.,έν Florida 2 τράπ. 
έπί 187,748 κατ.,έν Alabama 9 τράπ. έπί 996,992 κατ., έν 
Mississipi 1 τράπ. έπί 827,922 κατ., έν Louisiana 8 τράπ. έπί 
726, 915 κατ., έν Texas 21 τράπ. έπι 818, 579 κατ., έν 
Arkansas 2 τράπ. έπί 484, 471 κατ., έν Kentucky 57 τράπ. 
έπί 1,321,011 κατ., έν Tennessee 29 τραπ. έπί 1,258,520 

κατ., έν Ohio 186 τράπ. έπί 2, 665, 260 κατ., έν Indiana 94 
τράπ.έπί 1,680,637 κατ.,έν Illinois 148 τράπ.έπί 2,539,891 
κατ., έν Michigan 85 τράπ. έπι 1,184,059 κατ,. έν Wisconsin 
41 τράπ. έπί 1,054, 670 κατ., έν Iowa 88 τράπ. έπί 1,194, 
022 κατ., έν Minnesota 33 τράπ. έπί 439, 706 κατ., 
έν Missouri 23 τράπ. έπί 1, 721,295 κατ., έν Kansas 20 
τράπ. έπί 364, 399 κατ., έν Nebraska 23 τράπ. έπί 122, 
993 κατ., έν Nevada 1 τράπ. έπί 42, 491 κατ., έν 
California 11 |τράπ. έπί 560, 247 κατ., έν Oregon 2 τράπ. 
έπί 90, 923 κατ.

Καί ταϋτα μέν δσ.ον άφορα τάς Πολιτείας τής Ομοσπον
δίας,όσον άφορα δέ τάς περιφερείας τάς μηκέτι άναβιβασΟεί- 
σας είς τό άξίωμα τούτο,ιδού πώς διαμοιράζονται έν αϋταΐς 
αί Έθνικαί Τράπεζαι· έν Arizona 1 τράπ. έπί 9,658 κατ., έν 
Colorado 19 τράπ. έπί 39, 864 κατ., έν Dakota 17 τράπ. 
έπί 14,181 κατ., έν Idaho 1 τράπ. έπί 14,999 κατ., έν 
Mortana 7 τράπ. έπί 20,595 κατ., έν New-Mexico 6 τράπ. 
έπί 91,874 κατ., έν Utah 3 τράπ. έπί 86,786 κατ., έν 
Washington 2 τράπ. έπί 23,955 κατ.,έν Wyoming 4 τράπ. 
έπί 9,118 κατ.

Οί άνωτέρω άριθμοί έχουσί τι κοπιώδες νά άναγνωσΟώσιν, 
ίσως δέ κοπιωδέστερον νά συναρμολογηθώσιν, έπί τοϋ άποτε- 
λέσματος ομ.ως δύνανται νά συντελέσωσιν δταν άποφασίση 
ή 'Ελληνική Πολιτεία νά άναβλέψη, εισερχόμενη είς τήν κο
λυμπήθραν τής οικονομικής έλευθερίας, όπόταν ό άγγελος 
ταύτης ταράξη τό ύδωρ αύτής. Τότε ή Τράπεζα τών προ
νομίων Οά άναποδογυρισθή, καί ό Λαός Οα κρίνη πόσον ζυγί
ζει ό έφιάλτης.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠ HPECIA.

Έπί τή βάσει τών νόμων Α Γ', ΑΚΔ καί ΑΚΕ ή Εκτελε
στική ’Εξουσία διά τοϋ άπό 29 Δεκεμβρίου 1882 Β- διατάγ
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ματος έκανόνισε τά τής διευθύνσεως τών τηλεγράφων ώς 
έξής.

Ή διεύθυνσις τών τηλεγράφων, αποτελούσα ίδιον τμήμα 
τοϋ ύπουργείου τών έσωτερικών, διεξάγει πάντα τά είς τήν 
αρμοδιότητα αύτοΰ υπαγόμενα αντικείμενα τής τηλεγραφι
κής ύπηρεσίας, τοιαϋτα δέ κυρίως είσίν. ά) Ή κατασκευή, επι
σκευή καί συντήρησις τών εναερίων ή ύποβρυχίων τηλεγρα
φικών γραμμών. β') Ή σύστασις καί λειτουργία τών τηλε
γραφείων ή ειδικών καί εκτάκτως αναγκαίων τηλεγραφι
κών συγκοινωνιών, γ') Ή μέριμνα πρός μόρφωσιν τηλεγρα
φικών ύπαλλήλων. δ') Ό διορισμός καί ή τοποθέτησις τοΰ 
προσωπικού τηλεγραφικών ύπαλλήλων, φυλάκων, διανο
μέων ή άλλων ύπηρετών. έ) Ή ρύθμισις καί έξέλεγξις τής υ
πηρεσίας αύτών καί ή εφαρμογή ή πρόκλησις αρμοδίων 
ποινών εν περιπτώσει παραβάσεως, παραλείψεως ή ολι
γωρίας. ς·') Ή κανονική τήρήσις ίδιου αρχείου τής τηλε
γραφικής ύπηρεσίας καί βιβλιοθήκης αύτήσ. ζ') Ή έξέλεγξις 
τών ύποβαλλομένων λογαριασμών καί τηλεγραφημάτων, 
ή βεβαίωσις τών τηλεγραφικών εισπράξεων, ό καταλογι
σμός τών άνακαλυπτομένων ελλείψεων καί ή φροντίς τής 
έγκαιρου είς τό δημόσιο > ταμεΐον παραδόσεως. ή^ Ή έκκα- 
θάρισις καί άπόδοσις τών είς ξένας διευθύνσεις καί εταιρίας 
άνηκόντων τηλεγραφικών τελών. θ') Ή σύνταξις καί έζτέ- 
λεσις τών τηλεγραφικών τιμολογίων, ό καταρτισμός τηλε
γραφικών χαρτών καί παντός σχετικού έργου, ί) Ή κατά- 
στρωσις καί δημοσίευσις στατιστικής τής τηλεγραφικής ύ
πηρεσίας κατ*  έτος, ιά) Ή λογιστική ύπηοεσία,,τών δαπα
νών. ιβ') Ή προμήθεια, διάθεσις, ζαί διαχείρισις τοΰ άναγκαι- 
οΰντος εν γένει τηλεγραφικού ύλικοϋ. ιγ') Ή συντήρησις 
καί λειτουργία τηλεγραφικού έργοστασίου. ιδ') Ή μίσθω
σις ζαί συσκευή καταστημάτων τής τηλεγραφικής ύπηρε
σίας. ιε') Ή μελέτη εφευρέσεων ή βελτιώσεων τής τηλεγρα
φίας καί ή περιοδική δημοσίευσις πραγματειών περί αύτής 

ισ ) Ή προπαρασζευή νομοσχεδίων, Β. διαταγμάτων ζαί 
συ'μβάσεων περί τής τηλεγραφικής ύπηρεσίας. τ') Ή τήρη- 
σις βιβλίων ή στοιχείων τοΰ προσωπικού, τοϋ ύλικοϋ και 
παντός αντικειμένου, χρήζοντος συνγζεντρώσεως τών περί 
τούτου πληροφοριών, ιή) Ή έζδοσις οδηγιών πρός έκτέλε- 
σιε τών νόμων καί έν γένει τών καθηκόντων τής τηλεγρα
φικής ύπηρεσίας.

Ή ύπηρεσία τής διευθύνσεως διαιρείται είς τρία γραφεία, 
έξ ών τά δύο ύπό τήν προεδρείαν ένός τών παρ’ αυτή ύπο- 
διευθυντών ζαί τό τρίτον ύπό τήν τοϋ έπί τής κεντρική? 
αποθήκης του τηλεγραφικού ύλικοϋ. Εκ τών γραφείων τού

των είς μέν τό πρώτον ύπάγονται τά έν τοϊς άνω έδαφίοις ά 
—ς' αντικείμενα, είς δέ τό δεύτερον τάς έν τοΐς έδαφ. ζ' 
—ί, είς δέ τό τρίτον τά έν τοΐς έδαφ. ά—ιβ'. "Οσον ά
φορα τά έν τοϊς λοιποΐς έδαφίοις άντικείμενα, ταϋτα ύπάγον
ται εις τό ώς έζ τοϋ είδους αύτών αρμόδιον γραφεΐον. Μεταξύ 
τών γραφείων γίνεται συνενόησις καί σύμπραξις ώς πρός 
τά άντικείμενα, δι’ ά οίζοθεν ύπαγορεύεται ή παραγγέλλε
ται τοιαύτη παρά τοϋ διευθυντοϋ, δστις διανέμει τά είς έζα · 
στον αύτών άνήζοντα έγγραφα, όσα δέν ήθελε κρατήσει δ
πως ένεργήση ούτος, καί δίδωσι τάς σχετικάς διαταγάς· δύ
ναται έν τοσούτω νά άναθέση είοικώς άντικείμενα είς οιον τών 
γραφείων ή τών ύπαλλλήλων άν έγζρίνη, καί τοι είς άλ
λον άναγόμενα.

"Εκαστος μέν τών προϊσταμένων τών γραφείων είσηγεΐ- 
ται τώ διευθυντή τά ανατεθειμένα αύτώ αντικείμενα καί τά 
παρασκευαζόμενα σχέδια εγγράφων, ό δέ διευθυντής, άποδε- 
χόμενος ή τροποποιών τό περιεχόμενον, εκδίδει τά τής ύπο- 
γραφής αύτοΰ μόνον χρήζοντα καί είσηγεϊται τώ ύπουργώ 
τά τής έγκρίσεως τούτου δεόμενα. Τοιαϋτα δέ είσί κυρίως ά) 
τά ύποβάλλοντα τό Δημόσιον είς ύποχρεώσεις ή δαπάνας 
ύπερβαινούσα; τάς δραχμάς εκατόν- β') τα άποφασίζοντα 
μίσθωσιν καταστημάτων ή συμφέροντα τρίτων γ') τά ρυθ- 
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μίζοντα σχέσεις άλλων άρχών πρός τάς υποδιευθύνσεις ή τά 
τηλεγραφεία, ή ερμηνείαν νομών καί κανονισμών· o'J τά ά- 
φορώντα εις τόν κανονισμόν, τήν τοποθέτησιν, παύσιν ή τι
μωρίαν τοϋ προσωπικού· έ) τά παρέχοντα άδειας απουσίας 
ύπέρ τάς δεκαπέντε ημέρας· στ) τά περί άπαγορεύσεως τής 
άνταποχρισεως ένεκα νομίμων λόγων και περί πρόσκαιρου 
ή διαρκούς αργίας τηλεγραφείων έν γένει.

Ό διευθυντής διεξάγει διά τής έυατοΰ -υπογραφής · ά) τάς 
προπαρασκευαστιζάς ένεργείας ώς πρός τά άνω ρηθέντα 
άντικείμενα- τά τής έκτελέσεως ώς πρός ταϋτα όπό- 
ταν προηγήΟη ή έγζρισις ή ή άπόφασις τοϋ υπουργού, 
ζαί γ') πάντα τά λοιπά. Δύναται προσέτι έν κατεπειγού- 
ση περιπτώσει ασθένειας, απουσίας, άνεπαρζείας, ή άλλης ά- 
νάγκης ύπαλλήλου τίνος τηλεγραφείου νά διατάσση τήν άλ- 
λοθεν προσωρινήν μετάβασιν πρός άναπλήρωσιν ή ένίσχυσιν. 
Ό διευθυντής μεταβαίνει, όψέποτε ήθελε κρίνη άναγκαϊον 
ή διαταχθή παρά τοϋ υπουργού, εις έπιθεώρησιν τών γραμ
μών και τών τηλεγραφείων ή πάσαν άλλην έπιτόπιον έξέτα- 
σιν καί ύπηρεσίαν, ήν δύναται νά άναθέτη καί εις ύποδιευθυν- 
τάς ή άλλους υπαλλήλους. Ό διευθυν τής άνταποζρίνεται 
έπισήμως ή ήμιεπισήμως διά τοΰ ταχυδρομείου ή τοϋ τηλε
γράφου μεθ’ δλων τών δημοσίων και δημοτικών άρχών, τών 
ξένων διευθύνσεων καί έταιριών, καταστημάτων ή προσώ
πων περί όσων κρίνει άναγκαϊον έζ τής άρμοδιότητος ζαί ύ
πηρεσίας αύτοϋ. Τά αυτά καθήκοντα ζαί δικαιώματα τοϋ δι- 
ευθυντοΰ, ώς πρός τήν ύπηρεσίαν, έχει ό άναπληρών αυτόν α
πάντα-η ζωλυόμενον άρχαιότερος τών ύποδιευΟυντών, ζαί έν 
έλλείψει ή ζωλύματι τούτου ό έτερος αύτών.

Όσον άφορα τάς ύποδιευθύνσείς, τά τηλεγραφεία, τάς 
τηλεγραφικός ανταποκρίσεις, τάς εισπράξεις, ζαί έξελέγ- 
ξεις καί έν γένει τό προσωπικόν, τάς ποινάς καί τήν διαχεί- 
ρισίν τοϋ υλικού, οί περί αύτών ορισμοί άποτελούσι κύκλον 
ιδιαιτέρων έν τώ διατάγματι λεπτομερειών. Γ. Δ.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
TH£ ΕΛΛΑΔΟΣ SHMEIflCEIC

Κατά τήν κανονικήν τής ελληνικής έπικρατείας άπο- 
γραφήν έν έτει 1879 ζαί τήν διά τάς έκλογάς άπογραφήν 
τών νέων έπαρχιών έν έτει 1881, ιδού πώς κλιμακηδόν δια
νέμεται ό πληθυσμός τής Ελλάδος κατά νομούς: ά) Νομός 
’Αττικής καί Βοιωτίας 185,364 κάτοικοι. β') Νομός Ά- 
χαίας ζαί Ήλιδος 181,632. γ') Νομός Μεσσηνίας 1 55,760 
δ') Νομός ’Αρκαδίας 148,600. έ) Νομός’Ακαρνανίας καί 
Αιτωλίας 138,444. ς·') Νομός Άργολίδος ζαί Κορινθίας 
136,081. ζ') Νομός Κυκλάδων 1 32,020. ή) Νομός Φθιώ
τιδας ζαί Φωζίδος 128,400. θ') Νομός Ααχωνίας 121,115. 
ί) Νομός Κερζύρας 106,109. ιά) Νομός Εύβοιας 95,1 36. 
ιβ') Νομός Κεφαλληνίας 80,453. ιγ') Νομός Ζακύνθου 
44,522. ιδ', ιέ, καί ις') Νομός Ααρίσσης, Τρικχάλων ζαί 
Άρτης 293,878. Ίο όλον 1,946,645. Άλλ' είς τό ποσόν 
τούτο δέον νά προστεθή ή ζατά μέσον όρον ένιαυσία αύξησις 
τού πληθυσμού άπό τών ειρημένων άπογραφών, ήτις έπί 
τοΐς προηγουμένοις διδομένοις τής κινήσεως αύτού, κατά 
πάσαν πιθανότητα, άναβαίνει εις 1 00,000. Έάν δέ προσθέ- 
σωμεν ζαί τούς έν τή υπηρεσία τοϋ κατά ξηράν ζαί θάλασ
σαν στρατού, ζαί τούς έν τή άλλοδαπή ταξειδεύοντας, όμοΰ 
50,000 περίπου, φθάνομεν εις τό πόρισμα, ότι ό όλος τής 
έλευθέρας 'Ελλάδος πληθυσμός άναβιβάζεται νΰν εϊς 2,075, 
000. Ή διεθνής Καταστατική τόν άναβιβάζει εις 2,067,000.

Όσον άφορα ιδιαιτέρως τάς νέας έπαρχίας, ιδού πώς διά 
τοΰ άπό 28 Νοεμβρίου 1881 Β. διατάγματος συνεχεφαλαι- 
ώθη ή ένεργηθεΐσα άπογραφή τού πληθυσμού αύτών ζατά 
έζλογιζάς περιφερείας : ά) εκλογική περιφέρεια Άρτης, πε- 
ριλαμβάνουσα τά τμήμ-ατα Βρύσεως, Κάτω Ραδοβιζίου και 
Άνω Ραδοβιζίου 14,582, β’) εκλογική περιφέρεια Ίσου- 
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μέρχων 16,559, γ') έζλογιζή περιφέρεια Ααρίσσης, περι- 
λαμβάνουσα χαί τά πρός τήν δεξιάν όχθην τοΰ Πηνειού χω
ρία τοΰ]τμήματος Δερελή 34,637,'δ') έζζογιζή περιφέρεια Τυρ- 
νόβου, περιλαμβάνουσα ζαί τά πρός τήν αριστερόν όχθην τοΰ 
Πηνειού χωρία τοΰ τμήματος Δερελή 14,523, έ) εκλογική 
περιφέρεια Άγυιάς 12,418, ς·') έκλογιζή περιφέρεια Δομο- 
κοΰ ζαί Φαρσάλων 17,384, ζ') έκλογιζή περιφέρεια Βόλου
56,500, ή) έχλογιζή περιφέρεια ’Αλμυρού 10,252, 0 ) εκλο
γική περιφέρεια Τρικάλων, περιλαμβάνουσα ζαί τό τμήμα 
Άσπροποτάμου, 37,136, ί) εκλογική περιφέρεια Καλαμπά
κας 20,746, ιά) έκλογιζή περιφέρεια Καρδίτσης, περίλαμβά- 
νουσα καί τά τμήματα Άγράφων, ΙΙαλαμδ καί Κωτσερή, 
59,141.

ΑΛΧΚΙΟΛΐ ΤίΙΛί ΙΟ ΕΚΑΤΟΜ.ΜΙ’ΡΙΩΙΪ.

Διά τοΰ νόμου ΑΞΖ' τής 21 Φεβρουάριου 1883 έπετράπη 
εις τήν Κυβέρνησιν νά συνομολογήση σύμβασιν μετά τρα
πεζών, άναδεχομένων νά χορηγήσωσι συναλλάγματα έπί 
τοΰ εξωτερικού είς χρυσά νομίσματα άξίας μέχρι δέκα 
εκατομμυρίων φράγκων, όσα άπαιτοΰνται διά τήν ύπηρεσίαν 
τών εθνικών δανείων τής χρήσεως 1883, ύπό τούς έξής 
όρους :

ά) Αί Τράπεζαι θέλουν εκδίδει κατά περιόδους, όρισθησο- 
μένας διά τής συμβάσεως καί συμπιπτούσας μέ τάς προθε
σμίας τών εις μεταλλικόν πληρωμών τών τόκων καί χρεω- 
λύτρων τών δανείων, έπιταγάς ή εντάλματα πληρωτέα έν 
όψει ύπό τίνος τών έν Παρισίοις τραπεζών είς τήν διαταγήν 
τής Κυβερνήσεως μέχρι τοΰ ποσού δέκα έκατομ. φρ. β') Πρός 
έξασφάλισιν τών άνωτέρω έπιταγών ζαί ένταλμάτων, ή Κυ- 
βέρνησις θέλει καταβάλει είς τήν έζδιδουσαν*  τράπεζαν, είς 
γραμμάτια τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, τό ποσόν 
δραχμών 11,500,000 ώς έξής· μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ νο- 

μου τούτου καί τής σχετικής συμβάσεως δραχ. 4,500,000, 
τήν 1 ’Ιουνίου καί 1 Δεκεμβρίου 1883 τά έπτά έζατομμύ
ρια, όσα κατατίθενται είς τήν Τράπεζαν Κωνσταντινουπό
λεως. διά τό δάνειον τών 1 20 εκατομμυρίων άπό δημοσίας 
εισπράξεις συμπληρουμένας είς τό άνω ποσόν, έν περιπτώσει 
άνεπαρζείας τών καταβεβλημένων.· γ') Αί Τράπεζαι όφεί- 
λουσι’νά χορηγώσιν είς τήν Κυβέρνησιν άπό της 1 ’Απριλίου 
μέχρι τέλους ’Ιουνίου έ. έ. έπ’ άνοιζ.τώ λογαριασμοί μέχρι 
2 εκατομμυρίων δραχ. είς τραπεζικά γραμμάτια, άποδοτέα 
άνευ τόκων ή άλλης άποζημιώσεως τήν 15 Αύγουστου και 
15 Σεπτεμβρίου 1883. δ') Αί Τράπεζα· ύποχρεοΰνται νά 
μεταφέρωσι δι’ εξόδων καί έπί κινδύνω ίδίω ζαί παραόωσωσι 
είς τήν Κυβέρνησιν όσον ποσόν έζ τών δέκα έζατομμυρίωνή
θελεν αυτή ζητήσει διά τάς έν Έλλάδι πληρωμάς τών τόκων 
τών δανείων έπί πληρωμή 3/, τοΐς °/() λόγω έξόδων ζλπ. έ) 
Μετά δύο έτη άπό τής δημοσιεύσ-.ως τοΰ άνά χεΐρας νόμου 
(23 Φεβρουάριου 1885) θέλουσιν έπιστραφή άμοιβαίως τά 
ύπό τής Κυβερνήσεως καί τών Τραπεζών παρ’ άλλήλων ώς 
άνωτέρω συνεπεία τοΰ προκειμένου δανείου ληφθησόμενα 
είδη, ζατοβάλλοντος τοΰ δημοσίου είς τάς Τραπέζας μόνον 
προμήθειαν 1 τοΐς °/0 κατ’ έτος.

Καί ταΰτα μέν ό περί τοΰ νέου τούτου δανείου νόμος 
άπεφάσισε, πρός έκτέλεσιν δέ αύτοΰ ή Κυβέρνησις προέβη 
είς τήν σύναψιν τής επομένης άπό 6 Μαρτίου 1883 συμβά
σεως μετάτοΰένταύθα ύποκαταστήματος τής Τραπέζης Κων
σταντινουπόλεως καί μετά τής Τραπέζης Ή πείροίεσσαλίας. 
Κατά τήν σύμβασιν ταύτην αί Τράπεζα·. Κωνσταντίνοπό- 
λεως και Ήπειροθεσσαλίας ύπόσχονται νά έκδίδωσι καί 
παραδίδωσι ζατά τάς κάτωθι σημειουμένας ημέρας είς τόν 
ύπουργόν τών Οικονομικών και εις τήν διαταγήν τούτου 
εντάλματα (cheques^ πληρωτέα τή εμφανίσει είς Παρισίους 
ύπό τοΰ έζεί ύποκαταστήματος τής Τραπέζης' Κωνσταντι
νουπόλεως, δ'.ά τά έζάστοτε άπαιτούμενα μέσα, άποτε- 
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λοΰντα έν συνόλω τό ποσόν 10,000,000 γαλλικών φράγ

κων, πρός πληρωμήν τών τόκων καί χρεωλύτρων τών 
έξής δανείων, ήτοι τήν 1 ’Ιουνίου 1883 ένταλμα έζ φράγ
κων 3,500,000 διά τό δάνειον τών 120,000,000, τήν 25 
7βρίου 1883 ένταλμα έζ φράγκων 700,000 διά τό δά

νειον των 28,000,000, τήν 10 'Οκτωβρίου 1883 ένταλμα έζ 
φράγκων 1,000,000 διά τό δάνειον τών 60,000,000, τήν 
1 Νοεμβρίου 1883 ένταλμα έκ φράγκων 300,000 διά τό 
δάνειον τών 26,000,000, τήν 1 Δεκεμβρίου 1833 ένταλμα 
έζ φράγκων 3,500,000 διά τό δάνειον τών 120,000,000, 
τήν 1 Δεκεμβρίου 1883 ένταλμα έζ φράγκων 1,000,000 διά 
τό δάνειον τών 1824 ζαί 1 825.

Απέναντι ζαί πρός έξασφάλισιν τών άνωτέρω ένταλ
μάτων, τό δημόσιον θέλει καταβάλει εις τό έν Άθήναις 
κατάστημα τής Τραπέζης’ Κωνσταντινουπόλεως εις τραπε
ζικά γραμμάτια τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος τό πο
σόν οραχ. 11,500,000 κατά^τόν έξής τρόπον καί χρόνον· 
ά) Τήν 7 Μαρτίου έ. έ δραχ. 4,500,000. β') Τάς παρά 
τή I ραπέζη Κωνσταντινουπόλεως διά τούς τόκοφς τοΰ 
δανείου τών 120,000,000 τής ά. καί β'. έξαμηνίας έ. έ. 
κατατεθησομένας εισπράξεις έκ τελωνιακών τελών καί δό
σεων γαιών καί φυτειών κατά τήν σχετικήν σύμβασιν, συμ- 
πληρουμένας έζάστοτε έν άνεπαρκεία ύπό τοΰ δημοσίου εις 
τό ποσόν 3,500,000 καθ’ έξαμηνίαν, θέλει συμψηφίζει ή Τρά- 
πε>,α αύτη κατά τήν 1 Ιουνίου καί I Δεκεμβρίου έ. έ. άπέ- 
ναντι του προμνημονευθέντος ποσοΰ τών δραχ. 11,500,000.

Άν ή 'Ελληνική Κυβέρνησις λάβηάνάγκην χρημάτων άπό 
τής 1 Απριλίου έως 1 ’Ιουνίου έ. έ., αι συμβαλλόμενα'. Τράπε- 
ζαι ύποσχονται νά παρέχωσιν αυτή δι’ άνοικτοϋ λογαριασμού 
άτόκως μέχρι 2,000,000 είς τραπεζικά γραμμάτια, έπι- 

στραφησόμενα αύταΐς είς δύω ίσας δόσεις τήν 15 Αύγού
στου καί 15 Σεπτεμβρίου έ. έ.

.Μετά ούω έτη (6 Μαρτίου 1885) τά ώς άνωτέρω ύπό τοΰ 

δημοσίου ή τών Τραπεζών ληφθέντα ποσά,θέλουν έπιστραφή 
άμοιβαίως εΐςίσονποσόν καί είςοιον έλήφθησαν είδος,άνευ ούδε. 
μιάς άποζημιώσεως ή τόκου, τοΰ μέν δημοσίου έπις-ρέφοντος 
έν ΙΙαρισσίοις τά 1 0,000,000 χρυσών φράγκων,τών δέ συμ
βαλλομένων Τραπεζών άποδιδουσών εις τό Κεντρ. Ταμεΐον 
είς τραπεζικά γραμμάτια τής Εθνικής Τραπέζης τάς δραχ. 
11,500,000. Περιπλέον τό δημόσιον ύποχρεοΰται νά κα- 
ταβάλλη εις τάς ρηθείσας Τραπέζας λόγω προμήθειας 1 
τοΐς °/0 κατ’ έτος έπί τών 10,000,000 χρυσών φράγκων.

"Οσον έκ τοΰ ειδικού τών 2 έκατομ. ποσοΰ απαιτείται διά 
τήνέν Έλλάδι πληρωμήν τόκων καί χρεωλύτρων τών είς 
αύτό άναφερομένων δανείων, άναλαμβάνουσιν αί Τράπεζαι 
Κωνσταντινουπόλεως καί Ήπειροθεσσαλίας, είδοποιούμεναι 
πρό ένός μηνός, άντί ίσου ποσοΰ ένταλμάτων νά κομίσωσι 
καί παραδώσωσι εις τό Κεντρικόν Ταμεΐον εις χρυσά νομί
σματα τής νομίμου κυκλοφορίας δι’ ιδίων αυτών έξόδων καί 
κινδύνων, λαμβάνουσαι έπί τούτω άποζημίωσιν ίσην πρός 
3ii °/ο·^

Πάσαι αί δυνάμει τής παρούσης συμβάσεως γενόμεναι δο- 
σοληψίαΐ, θέλουσι έκτελεϊσθαι μεταξύ τής Τραπέζης Κωνςαν- 
τινουπόλεως καί τοΰ Κεντρικού Ταμία κατά τάς νομίμους 
διατυπώσεις καί κατά παραγγελίαν τοΰ Υπουργού τών 
Οικονομικών, πρός όν θέλει άπευθύνεσθαι πάσα σχετική πρός 
τήν παρούσαν σύμβασιν άνακοίνωσις. Δυνάμει τοΰ άρθρου 2 
τοΰ Νόμου ΑΞΖ'τής 21 Φεβρουάριου 1883 ή προκειμένη 
σύμβασις καί πάν έγγραφον πρός έκτέλεσιν αύτής γράφονται 
έφ απλού χάρτου. Ζ.

Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ-

Διά τοΰ περί νομισματιζοΰ συστήματος νόμου τής 10 
’Απριλίου 1867 ή είς τά δημόσια ταμεία παραδοχή τών 
χάλκινων κερμάτων ήτο άπεριόριστος, τούτέστι τά δημό 
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σια ταμεία ήσαν υποχρεωμένα κατά τάς εϊς αύτά ένεργου- 
μένας έξ οίαςδήποτε ληψοδοσίας πληρωμάς νά δέχωνται 
πάσαν προσφερομένην ουτοΐς ποσότητα, ένώ οί ίδιώται δεν 
ύπεχρεοΰντο νά λαμβάνωσίν είς έκάστην πληρωμήν πλέον 
τών οραχ. πέντε, όσον δήποτε καί άν ήτο τό πρός αύτούς 
πληοονόμενον ποσόν, είτε είς τάς μετά τοϋ δημοσίου, είτε είς 
τάς μεταξύ αύτών ληψοδοσίας των.

’Επειδή δέ, ένεζεν τής ίσχυούσης έν ταΐς παλαιαϊς μόνον 
τοϋ Κράτους έπαρχίαις αναγκαστικής κυκλοφορίας τών 
γραμματίων τής ’Εθνικής Τραπέζης, τά χάλκινα νομίσματα, 
ώς μή δυνάμενα νά κυζλοφορήσωσιν έκτος τοΰ Κράτους, 

παρακολουΟοϋσι τήν αξίαν τών γραμματίων τής Έθν. Τρα
πέζης, ήτοι δέν ύπερτιμώνται όπως τά λοιπά μεταλλικά 
νομίσματα, έχουσιν όμως νόμιμον κυκλοφορίαν και εν ταΐς 
νέαις έπαρχίαις, έφ’ f, Σίσί διατετιμημένα αξία, οι τών νέων 
έπαρχιών κάτοικοι ή έτεροι κερδοσκόποι, επωφελούμενοι έκ 
τής ύποτιμήσεως ταύτης, συλλέγουσιν έν ταΐς άγοραΐς διά 
γραμματίων τής Έθν. Τραπέζης τά κυκλοφοοοϋντα χάλκινα 
νομίσματα και ένεργοϋσι δι’ αύτών τάς πληρωμάς των είς 
τά έν ταΐς νέαις έπαρχίαις ταμεία, έν αις τά μέν γραμμά
τια τής ’Εθνικής Τραπέζης δέν είναι δεκτά, διότι τό προ
νόμιό'? της δέν έπεκτείνεται καί είς τάς νέας Έπαρχίας, 
όπως δέν έπεκτείνεται καί είς τήν Επτάνησον, τά δέ γραμ
μάτια τής Τραπέζης ΉπειροΟεσσαλίας, ώς μή έχοντα ά- 
ναγκαστικήν κυκλοφορίαν, έχουσιν ίσην πρός τά χρυσά 
νομίσματα αξίαν. Ούτως οί τήν κερδοσκοπίαν ταύτην ένερ- 
γοϋντες ώφελοϋνται τήν διαφοράν τής τιμής τών χάλκινων 
νομισμάτων πρός τά μεταλλικά καί ιδίως τά χρυσά νομί 
σματα.

Τά έν ταΐς νέαις έπαρχίαις δημόσια ταμεία, πληρούμε- 
να χάλκινων νομισμάτων καί μή δυνάμενα νά χρησιμοποιή- 
σωσιν αύτά είς τάς πληρωμάς των ώς έζ τοϋ περιορισμού 
τοϋ νόμου τοϋ 18G7, εύρίσκονται ύποχρεωμένα νά άποστέλ- 

λωσιν αύτά είς τάς έν ταΐς παλαιαϊς έπαρχίαις ταμεία. 
Άλλ’ έπειδή ή Κυβέρνησις οφείλει νά έφοδιάζρ διά μεταλ
λικού ή γραμματίων τής Τραπέζης ΉπειροΟεσσαλίας τά έν 
ταϊς νέαις έπαρχίαις ταμεία, όπως έπαρκώσιν εϊς τάς πλη
ρωμάς των, θέλει ύποχρεοϋσθαι νά άγοράζη έκάστοτε ταϋτα 
είτε διά γραμματίων τής Έθν. Τραπέζης, είτε έιά τών έν 
τοϊς ταμείοις τών νέων έπαρχιών συσσωρευομένων καί έν 
τοΐς ταμείοις τών παλαιών έπαρχιών μεταφερομένων -/λΚύλ- 
νων νομισμάτων καί ύφίστασΟαΐ τήν έκ τής διαφοράς ζη
μίαν.

Ούτοι είσίν οί λόγοι οί προκαλέσαντες τήν ύπό τής Κυ
βερνήσεως ύποβολήν εις τήν Βουλήν τοϋ νομοσχεδίου περί 
χάλκινων νομισμάτων. Ά?.λ’ οί αντιπρόσωποι τών νέων 
έπαρχιών, καίτοι μή άρνούμενοι τήν ζημίαν τοϋ δημοσίου 
ταμείου, ίσχυρίσθησαν, ότι ή τοϋ δημοσίου ταμείου τοιαύτη 
ζημία δέν μεταβαίνει ολόκληρος ώς κέρδος είς τούς κερδο- 
σκόπους, όπως ό πρωθυπουργός ύπεστήριξεν έν τή Βου
λή, άλλά συμμερίζονται τοϋ κέρδους άπαντες οί κάτοικοι 
τών νέων έπαρχιών, είτε άμέσως, εϊτε διά τών /.ερδοσκόπων, 
οϊτινες δέν είναι οί μόνοι έχοντες ληψοδοσίας μετά τών έν 
ταΐς νέαις έπαρχίαις ταμείων διότι οί κάτοικοι τών νέων 
έπαρχιών προμηθεύονται τά χάλκινα νομίσματα, είτε διά 
τών κυκλοφορούντων καί έν ταΐς νέαις έπαρχίαις μεταξύ 
τών ιδιωτών γραμματίων τής Έθν. Τραπέζης, είτε διά χρυ
σών νομισμάτων ή γραμματίων τής Τραπέζης Ήπεφοθεσ- 
σαλίας. Ούτω δέ τό ζήτημα δέν περιωρίσθη μεταξύ τών κερ
δοσκοπώ? καί τοϋ δημοσίου ταμείου, άλλά έλαβεν εύρύτε- 
ρον κύκλον και κατέστη γενικόν διά τάς νέας έπαρχίας.

Οί κάτοικοι τών νέων έπαρχιών έπί τή τοιαύτη ώφελεία 
μέν αύτών, ζημία δέ τοΰ δημοσίου ταμείου, προέβαλον ότι, 
διά τοϋ ύπό τής Κυβερνήσεως ύποβληθέντος είς τήν Βου
λήν νομοσχεδίου, οί κάτοικοι τών νέων έπαρχιών θέλουβι 
πληρόνει τούς φόρους καί τά τέλη έν γένει διά χρυσοΰ ή

»
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διά τών έχόντων ϊσην τώ χρυσώ αξίαν γραμματίων τής 
τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας, ένώ οί κάτοικοι τών παλαιών ε
παρχιών πληοόνβυσίν αυτά διά γραμματίων της Έθν. Τραπέ
ζης, τά όποια εϊσ'ιν ύποτετιμημένα καί άναλόγως της ύποτι- 
μήσεως κανονίζουσι τήν άξίαν τών προϊόντων των καί τής 
έργασίας των, εις τρόπον ώστε δέν ύφίστανται πραγματικήν 
ζημίαν ενεκεν τών φόρων τούτων, και έπομένως όχι μόνον δέν 
θεωροϋσιν αδικαιολόγητον τήν έκ τής διά χάλκινων νομισμά
των πληρωμής τών φόρων καί τελών ωφέλειαν αύτών ταύ
την, άλλά καί δέν νομίζουσιν αύτήν έπαρκή πρός έξίσωσιν 
τών φόρων καί τελών, μεταξύ τών παλαιών και τών νέων 
έπαρχιών. Έν άλλοις λόγοις ήννόουν ΐνα, ενόσω οί φορο
λογικοί όροι δέν μεταβληθώσι, πληρόνωσι καί ούτοι τούς 
φόρους των καί τά τέλη διά γραμματίων τής Έθν. Τραπέ
ζης κατά τόν έμμεσον τούτον τρόπον, ήτοι διά τών ισοτί
μων περίπου αύτοΐς χάλκινων νομισμάτων.

Ή άξίωσίς των αυτή είναι λογική, διότι όμολογουμένως 
οί φόροι δέν παρακολουθοΰσιν έν ταΐς παλαιαις έπαρχίαις 
όπως ή άξια τών προϊόντων καί τής έργασίας παρακολουθή 
ή δύναται νά παρακολούθηση, τάς διακυμάνσεις τής άξίας 
τών τραπεζικών γραμματίων, καί έπομένως ή ύποτίμησις 
τών τραπεζικών γραμματίων καθιστά έλαφροτέραν τήν φο
ρολογίαν έν ταΐς παλαιαις έπαρχίαις, σχετικώς πρός τήν 
εις χρυσόν πληρονομένην ή π)»ηρωθησομένην έν ταΐς νέαις. 
Έπειδή δέ ό έμπορος εις τόν προσδιορισμόν τής τιμής 
του έμπορεύματός του διά τήν πώλησιν αώτου ύπολογί- 
ζει είς γραμμάτια τής Έθν. Τραπέζης τήν τιμήν τοϋ συ
ναλλάγματος, δι’ού έπλήρωσε τό εμπόρευμά του καί τά είς 
γραμμάτια έπίσης τής Έθν. Τραπέζης πληρωθέντα τέλη, ό 
δε βιομήχανος πράττει τό αύτό είς τόν προσδιορισμόν τής 
τιμής τών προϊόντων τής έργασίας του, ή έκ τών είς γραμ
μάτια τής Έθν. Τραπέζης είσπραττομένων φόρων καί τελών 
ζημία του δημοσίου άποβαίνει υπέρ του κοινού διά τών φο-

» 

ρολογουμένων τών έμπορων καί τών βιομηχάνων. Ένώ είς 
τάς νέας έπαρχίας ό έμπορος, ό φορολογούμενος καίό βιο- 
μήχανος, πληρόνοντες τούς φόρους καί τά τέλη είς χρυσόν, 
έπιβαρύνουσι διά τής διαφοράς, τής είς τό δημόσιον τα- 
μεΐον εισερχόμενης, τούς καταναλωτάς.

Τό μόνο», όπερ κατά τής άξιώσεως ταύτης δύναται ν’ 
άντιταχθή είναι, ότι οί κάτοικοι τών παλαιών έπαρχιών, 
οΐτινες έν συγκρίσει πρός τούς κατοίκους τών νέων έπαρ
χιών άπολαμβάνουσι τήν ώφέλειάν ταύτην, ύφίστανται 
άπάσας τάς άλλας ζημίας τής άναγκαστικής κυκλοφορίας. 
Άλλ’ ή έξέτασις τών έκ τής άναγκαστικής κυκλοφορίας 
ζημιών, αϊτινες είς τά όμματα τοΰ κοινού είσί λίαν έξωγ- 
κωμέναΐ, πώς αυται έπιβάλλονται έπί τής κοινωνίας, καί 
τίνες οί ωφελούμενοι, είναι ζήτημα κεχωρισμενον, ύπερ- 
βαΐνον τά όρια τής παρούσης.

Άλλά τί θέλει συμβαίνει νυν έν ταΐς νέαις έπαρχίαις, 
μετά τήν έγκρισιν τού προταθέντος ύπό τής Κυβερνήσεως 
μέτρου ; Απαγορευόμενης έν τοΐς ταμείοις τών νέων έ
παρχιών τής παραδοχής χάλκινων νομισμάτων ποσού άνω- 
τέρου τών δραχμών πέντε, τά χαλκονομίσματα βεβαίως δέν 
θέλουσιν ύπερτιμηθή ενεκεν τού λόγου τούτου, όπως ή τιμή, 
έφ’ είσί διατετιμημένα, έξισωθή πρός τήν έφ’ η είσί διατε- 
τιμημένα τιμήν τά χρυσά νομίσματα καί τά γραμμάτια τής 
Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας. Έξ εναντίας ή μή παραδοχή 
των έν τοΐς δημοσίοις ταμείοις τών τε νέων καί τών πα
λαιών έπαρχιών θέλει ίσως έπιφέρει έν γένει μείζονα ύποτί- 
μησιν τών χάλκινων νομισμάτων, άνωτέραν και τής ύποτι- 
μήσεως τών γραμματίων τής Εθνικής Τραπέζης.

Έν τούτοις τά χάλκινα νομίσματα έχουσιν άναγκαστι- 
κήν, ΐνα εϊπω ούτω, κυκλοφορίαν καί έν ταΐς νέαις Έπαρ
χίαις, όπως καί έν ταΐς παλαιαΐς, δηλαδή κυκλοφορίαν πε- 
ρίωρισμένην μέχρι δραχμών πέντε διά πάσαν ληψοδοσίαν. 
Ώς έκ τούτου αί άγοραί τών νέων έπαρχιών, αϊτινες δεν δύ-
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νανται νά ζαταβιβάσωσι τήν διατίμησιν τών χάλκινων νομι
σμάτων, ήτοι νά διατιμήσωσι τά οε'άλεπτα εις λεπτά έπί 
πβραδείγματι οκτώ, καί τά λοιπά άναλόγως, διότι ή παρα
δοχή των έπί τή τιμή τής διατιμήσεώς των μέχρι τών δραχ. 
πέντε είναι διά τοΰ νόμου -υποχρεωτική, Οέλουσιν εύρεθή εις 
τήν ανάγκην νά αύξήσωσι τήν διατίμησιν τής τιμής τών 
πραγμάτων. Καί εξάπαντος μέν θέλουσι πράξει τούτο οί ζα- 
πνοπώλαι, οί άρτοπώλαι, οί καφεπώλαι, οί κρεωπώλαι ζλπ. 
ίσως δέ καί αυτοί οί έμποροι. Συνέπεια δέ τής διατιμήσεώς 
ταύτης έσται ζαί ή ύπερτιμησις τών χρυσών νομισμάτων ζαί 
τών γραμματίων τής Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας, σχετιζώς 
προς τό κύριον πλέον νόμισμα, τό μέτρον δηλονότι τής ά- 
ξίας τών πραγμάτων, όποιον θέλει άποβή ό χαλκός.

Κατ’ αξίωμα οικονομολογικόν «όταν δύο ειδών νομίσματα 
κυκλοφορώσιν έν τώ αύτώ τόπω έπί τή αύτή διατιμήσει, 
άλλά μή έχοντα τήν αύτήν πραγματικήν άξίαν, τό έχον τήν 
μικροτέραν άξίαν θέλει κυκλοφορεί, τό δέ έτερον καθ’ όσον 
είναι δυνατόν θέλει άποσυρθή ή φυγαδευθή». Ή κυκλοφορία 
έπομένως τών χρυσών νομισμάτων, τών γραμματίων τής 1 
Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας καί τών χαλζονομισμάτων έπί 
τή νομίμω αύτών διατιμήσει δέν δύναται νά διατηρηθή έν 
ταϊς νέαις έπαρχίαις ζαί μετά τόν νέον νόμον, άφοϋ ή προ
μήθεια χαλζονομισμάτων έζ τών παλαιών έπαρχιών έσεται 
έτι εϋθυνωτέρα ένεζεν αύτοΰ τούτου τοΰ νόμου. Τοιουτοτρό
πως ή κυκλοφορία τών χάλκινων νομισμάτων, ύποτετιμημέ- 
νων έπίσης, θέλει έξαζολουθή είς τάς νέας έπαρχίας καί 
μετά τήν ψήφισιν τοΰ νόμου, ή ύπερτιμησις τών χρυσών νο
μισμάτων καί τών γραμματίων τής Τραπέζης Ήπειροθεσσα. 
λίας θέλει έξαζολουθή έπίσης, οί δέ φορολογούμενοι ζαί οί 
έχοντες ληψοδοσίαν μετά τών δημοσίων ταμείων θέλουσι 
διά τών είσπραζτόρων ζαί άλλων Ουρών έζβιάζει τήν εισαγω
γήν εις τά δημόσια ταμεία τών χαλζίνων νομισμάτων. Ό. 
σοι δέ τών οφειλετών δέν έχουσι τήν εύζολίαν τής προμη-

προσέθηζε τά

θείας τοιούτων, Οέλουσιν ύφίστασθαι ζημίαν, πληρόνοντες 
τά χρέη των οι’ άλλων νομισμάτων, καί θέλει άνοίξει εύρύ στά" 
διον κερδών διά τούς εισπράζτορας τών δημοσίων φόρων ζαί 
τούς ταμίας ζατά τε τάς εισπράξεις ζαί τάς πληρωμάς. ’Έ
χομεν ενώπιον ήμών τό παράδειγμα τής Σύρου. Έν Σύρω 
άπαντα τά λοιπά νομίσματα είσίν ύπερτετιμημένα σχετιζώς 
πρός τόν χαλκόν, ζαί μολονότι δέν είναι δυνατή ή εύθυνω- 
τέρα προμήθεια χαλζοΰ έζ τών λοιπών έπαρχιών, ζαί έν 
μόνον δεζάλεπτον άν συμπέση νά περιπλανηθή είς τήν άγο- 
ράν τής Σύρου έζ τίνος ταξειδιώτου ζαί πέση ύπό τήν βολήν 
τών αύτόθι σκοπευτών, θέλει κατασταλάξει είς τό ταμεΐον 
τής Σύρου, τό όποιον εΰρίσκεται πάντοτε ζαταπεφορτωμένον 
έζ χαλζίνων νομισμάτων.—Τό αύτό συμβαίνει ζαί είς τά 
λοιπά ταμεία τών Κυκλάδων νήσων.

Ό πρωθυπουργός έν τή τελευταία ομιλία του ύπέρ τοΰ 
νομοσχεδίου περί χαλζίνων νομισμάτων 
έξής: ’

«Σάς είπεν δμως ό ζ. βουλευτής, οτι 
κυβερνήσεως δέν έπιτυγχάνει τοϋ σζοποΰ, 
διώκει, τοΰ νά προλάβη τήν ζημίαν τοΰ δημοσίου ταμείου 
ζαί προσέτι τοΰ να περιορίση τό κακόν, τό όποιον σήμερον 
προσγίγνεται είς τήν κοινωνίαν διά τής συγκεντρώσεως τοΰ 
χάλκινου νομίσματος είς τά δημόσια ταμεία πρός βλάβην 
τής κυκλοφορίας. Τά επιχειρήματα δμως, έφ’ ών έστήριξε 
τήν γνώμην του, πάν άλλο άποδειζνύουσιν, ή έζεΐνο, τό 
όποιον ήθέλησε να ύποστηρίξη. 'Ο ζ. βουλευτής είπεν, ότι 
ό άγοράζων έζ τών δημοσίων άποθηζών άλας, ίνα μεταπώ
λησή, αύτό θέλει πληρώσει είς μέταλλον ζαί θέλει κατόπιν 
είσπράξει έζ τής λιανικής πωλήσεως χάλκινα νομίσματα, 
έπανερχόμενος δέ είς τόν άποθηκάριον ίνα λάβη ίσον ποσόν 
θά ύποστή τήν ζημίαν τής μετατροπής τοΰ χαλζοΰ είς άρ
γυρον ή χρυσόν. Πάσα ή θεωρία τοΰ κ. βουλευτοΰ Οά ήτο 
ακριβής, έάν ήτο άληθές, δπως ισχυρίζεται ό ζ. βουλευτής, 
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οτι τό μέτρον, τό όποιον λαμβάνομεν σήμερον, δέν Οά έχη 
ώς άποτέλεσμα τήν ισοτιμίαν τοΰ χαλκοΰ τοΰ ζυζλοφο- 
ροϋντος πρός τόν χρυσόν ζαί τόν άργυρον έπί τή βάσει τής 
νομίμου αναλογίας, τότε βεβαίως Οά έπήρχοντο τά έπαζό- 
λουθα, τά όποια λέγει ό ζ. βουλευτής· άλλά τό άποτέλεσμα 
του νόμου,τό όποιον πρόκειται νά ψηφίσωμεν,ποιον Οά ήναι; 
Τό άποτέλεσμα Οά ήναι, ότι ό χαλκός Οά έπανέλθη είς κυκλο
φορίαν έκεϊ,δπου ζητείται σήμερον παρά τής κοινωνίας,όπως 
ώμολόγησεν ό ζ. βουλευτής, διότι εΐπεν ότι οί έλΟόντες έζ 
Πάτρών επίτροποι τω παρέστησαν ότι ζητείται έκεϊ χαλκός 
ζαί δέν εύρίσκεται, καί ότι έν τή ελλείψει ταύτη άναγκά- 
ζονται νά προσφεύγωσι’καί εις αύτόν τόν Ίονιζόν χαλκόν. 
Ό χαλκός λοιπόν, εύρίσκων τοιαύτην ζήτησιν, θέλει ύπάγει 
έκει, ζαί ούτω ύπάρχοντος ισοζυγίου μεταξύ προσφοράς ζαί 
ζητήσεως, ό χαλκός θέλει διατηρήσει τήν νόμιμον αύτοϋ ά- 
ναλογίαν πρός τόν χρυσόν καί τόν άργυρον, καί δέν Οά έχη 
ζαμμίαν δυσκολίαν ό θέ'λων νά μετατρέψη χαλκόν εϊς χρυ
σόν καί άργυρον, νά πράξη τοΰτο άνευ ζημίας. Επομένως ή 
ύπόθεσις ότι ό άγοραστής τοΰ άλατος θά ζημιωΟή τήν δια
φοράν μεταξύ τής αγοραίας καί τής νομίμου τιμής τοΰ 
χαλκοΰ, δέν δύναται νά πραγματοποιηθή, άφοΰ διαφορά δέν 
ύπάρχη.

Είπεν ώσαύτως ό κ. βουλευτής, ότι ό ύπάλληλος, ό 
εντεταλμένος τήν πώλησιν τοΰ χαρτοσήμου συλλέγγει τό 
αντιτιμον είς χαλκόν καί έχων νά άποοώση τό ποσόν εις 
άργυρον, ν0ά άναγκασΟή νά πληρώση διαφοράν. Άλλά πώς 
Οά ύπαρξη διαφορά, προκειμένου περί μετατροπής χαλκού 
εϊς άργυρον, άφοΰ ό ίδιος κ. Σωτηρόπουλος ώμολόγησεν, 
ότι ύπάρχει ζήτησις χαλκοΰ, φφτισΟείς περί τούτου παρά 
τών έλΟόντων έκ [Ιατρών άμπελοκτημόνων; Άρα ύποθέτει 
ότι δύναται νά ίιπάρξη ύποτίμησις. τοΰ είδους τοϋ όποιου 
ύπάρχει ζήτησις άνωτέρα τής προσφοράς. Άλλ’ ή κοινω
νία δέν Οέ?<ει ζημιωΟή, διότι λαμβάνει έκεΐνο, τό όποιον
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ζητεί, τό δημόσιον ταμεΐον θέλει σωθή, διότι τό δημόσιον 
ταμεΐον, ψηφιζομένου τοΰ νομοσχεδίου, θά λαμβάνη ό,τι 
καί Οά δίδη· θά παύση λαμβάνον, όπως σήμερον, μεγάλα 
ποσά, ένώ δέν δύναται νά προσφέρη είμή μόνον μικρά· θά 
εύρίσκηται ζαί αύτό ώς πρός τήν κυκλοφορίαν του χαλκού 
έν τή αύτή θέσει, έν ή ζαί πας ιδιώτης.

Τί είναι τό αίτιον, διά τό όποιον σήμερον δέν ύπάρχει 
ό χαλκός έν τω παλαιω βασιλείω; Τό αίτιον είναι, ότι συ- 
νεζεντρώθη ολόκληρος είς τά ταμεία τών νέων έπαρχιών. 
Εύθύς ώς ταϋτα δέν ύπόζεινται είς κανονισμόν, έξαναγ- 
κάζοντα είς τήν συγκέντρωσιν ταύτην, ό χαλκός θέλει δι- 
ανεμηθή άναλόγως τών άναγζών τής κοινωνίας καί πάσα 
ή ζημία αύτής τε καί τοΰ δημοσίου έζλείπει. Νομίζετε, 
κύριοι, ότι εΐχομεν άνάγκην ημείς νά έλθωμεν είς τήν Βου
λήν, άν έπρόζειτο μόνον νά σώσωμεν τό συμφέρον τοϋ δη
μοσίου.»

Κατά τήν ομιλίαν δέ ταύτην τοΰ ΙΙρωθυπουργοΰ, ό 
λόγος, δι’ δν ή Κυβέρνησις προύζάλεσε τόν νόμον τοΰτον, 
ήτο, ότι δυνάμει αύτοϋ Οέλουσιν ύπερτιμηθή τά χάλκινα 
νομίσματα μέχρις έξισώσεως τής τιμής αύτών πρός τήν 
τιμήν τών χρυσών νομισμάτων, ήτοι Οέλουσιν ύπερτιμηθή 
τών γραμματίων τής ’Εθνικής Τραπέζης. Όποια πλάνη ! 
Τά πράγματα «Οέλουσιν άποδείξει καί τούς συλλογισμούς 
τοΰ ΙΙρωθυπουργοΰ εσφαλμένους και τά συμπεράσματα 
αύτού λελανθασμένα.

Τά πράγματα Οέλουσιν άποδείξει δλω; -ό εναντίον, τού- 
τέστιν ότι όχι μόνον δέν θέλει έπέλθει ένεζεν τοΰ νόμου 
ή ύπερτίμησις τών χαλκονομΐσμάτων, όπως έξισωθώσι πρός 
τά χρυσά νομίσματα, άλλ’έξεναντίας ένεζεν τοΰ περιορισμού 
τής παραδοχής τώνχάλκινων νομισμάτων είςτά δημόσια τα
μεία θέλει αύξήσει ή προσφορά των κατά τάς μεταξύ τών ιδιω
τών ληψοδοσίας, συνέπεια δέ τής αύξήσεως τής προσφο
ράς ταύτης έσεται ή ύποτίμησις τών χάλκινων νόμισμά- 
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των ζαί πέραν ίσως της ύποτιμήσεως τών γραμματίων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. ’Εάν δέ διατηρηθή ή τιμή αύτών 
ίση πρός τήν τών γραμματίων τής Εθνικής Τραπέζης, θέ
λει διατηρηθή ώς έζ τής διά τών θυρίδων έξαζολουθήσεως 
τής εισαγωγής των είς τά δημόσια ταμεία. Ό νόμος ζα- 
θίστησι τά μέν χάλκινα νομίσματα ενεκεν, ώς είπον, τοϋ 

περιορισμού τής παραδοχής των είς τά δημόσια ταμεία 
αναγκαστικήν κυκλοφορίαν πρώτου βαθμού, τά δέ γραμ
μάτια τής ’Εθνικής Τραπέζης αναγκαστικήν κυκλοφορίαν 
δευτέρου βαθμού, έάν δύναται τις νά δώση τόν ορισμόν τού
τον. Τότε δέ μόνον θέλουσιν έχει τά χάλκινα νομίσματα 
τιμήν άνωτέραν τής τών γραμματίων τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης, όταν ή ύποτίμησις τών γραμματίων αύτής φθάση 
καί κατωτέρω τής άξίας τών χάλκινων νομισμάτων ώς 
μετάλλου.

Καί αύτοί δέ οί όροι τής προσφοράς καί τής ζητήσεως 
έπαθον κατά τήν συζήτησιν ταύτην τών παθών των τόν τά
ραχον. Έν Πάτραις καί ταΐς λοιπαϊς έπαρχίας, έν αίς δέν 
έγένετο αποδεκτόν τό νέον νομισματικόν σύστημα δέν ύ- 
π ά ρ χ ε ι ζ ή τ η σ ι ς χ α λ κο ΰ, έ ξ έ ν α ν τί α ς ύ π ά ρ- 
χει προσφορά χαλκού. Διότι πού διακρίνομεν τή'·' 
ζήτησιν εΐμή είς τήν ϋύωσιν τής τιμής τού ζητούμενου 
πράγματος; Ό M.iHeod όρΟώς δογματίζει, ότι ζήτησις είναι 
ή έπιθυμία πρός άπόκτησιν πράγματός τίνος, άλλ’ έν όσω 
ό έχων τήν έπιθυμίαν πρός άπόκτησιν τού πράγματος, δέν 
κέκτηται (ή δέν θέλει νά δώση) Αντάλλαγμά τι, δέν δύναται 
νά δώση ϋπαρξιν είς τήν έπιθυμίαν του. Καί έν όσω δέν 
έχει ή δέν δίδει τό αντάλλαγμα τό οικονομικόν φαινόμενον 
τής ζητήσεως δέν προκύπτει. Αλλ’ ύπάρχει ζήτησις έν ΙΙά- 
τραις καί έν ταΐς λοιπαϊς έπαρχίαις, έν αίς δέν έγένετο απο
δεκτόν τό νέον νομισματικόν σύστημα, άφοΰ έν αύταΐς τό 
πεντάδραχμου τής Εθνικής Τραπέζης ανταλλάσσεται άντί 
56 δεκάλεπτων, έν δέ ταΐς Άθήναις καί ταΐς λοιπαϊς έπαρ- 

χίαις, έν αΐς έγένετο αποδεκτόν τό νέον νομισματικόν σύστη
μα, ανταλλάσσεται τούτο άντί 50 δεζαλέπτων ; ΙΙοΰ είναι 
σχετικώς άζριβώτερος ό χαλκός; Άναντιρρήτως έν Άθή

ναις καί έν ταϊς τελευταίαις έπαρχίαις, ζαί διά τοΰτο συγ- 
κ.εντροΰται είς αύτάς, διότι έν αύταΐς ύπάρχει σχετικώς ζή- 

τησις κατά τήν ορθήν τοΰ όρου τούτου έννοιαν.
’Αποσύρεται δέ ό χαλκός έζ τών έπαρχιών έκείνων, ήτοι 

έζ 1 Ιατρών ζαί τών λοιπών έπαρχιών, ένθα δέν ίπάρχει 
ζήτησις αύτοΰ, ήτοι έν αις είναι ύποτετιμημένος, κ·ί δέν 
θέλει έπανέλθει, είμή έάν αί επαρχία». αυται άποδεχθώσι τό 
νέον νομισματικόν σύστημα, ή αί άλλαι επανέλθωοιν είς 
τό παλαιόν. Μεταξύ δέ τών έπαρχιών, έν αίς έγένετο Απο
δεκτόν τό νέον νομισματικόν σύστημα καί τών νέων επαρ

χιών Ήπειροθεσσαλίας, ζήτηεις χαλκού υπήρχε προ τοΰ 
νόμου έν ταϊς τελευταίαις, ενεκεν τής δι' αύτοΰ πληρωμής 
τών φόρων καί τής ώς έζ τούτου μικρας πιθανώς όπορτι- 
μήσεώς του. Άλλά καί ή ζήτησις αυτή, άν δέν έπλβίψη 
έντελώς, άναντιρρήτως όμως θέλει περιορισθή, καί προμή
θεια χάλκινων νομισμάτων έν ταΐς νέαις έπαρχίαις θέλει 

έΐσθαι νΰν εύωνοτέρα ή πρότερον.
Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.

ΠΛΗΘΥ*Μ3*  ΚΑΙ EKTACI*  ΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΩΝ
ΤΗ*  ΕΥΡΩΠΗ*·

Άπό σχετικών μελετών τής καταστατικής πληροφορού- 
μεθα περί τών πληθυσμών καί τής χωρικής έζτάσεως 17 
επικρατειών τής Εύρώπης, έν ταϊς όποίαις δέν περιλαμβά
νονται ή Ρωσία ζαί ή Τουρκία. ΙΙρόκειται περί τοΰ έτους 
1881, τα άπογραφιζά διδόμενα τοΰ οποίου Οέλομεν κατα
τάξει κλιμακηδόν ύπ’ άμφοτέρας τάς έπόψεις, τόσον δηλα
δή τού πληθυσμού όσον καί τής χώρας έν ή οίζεϊ ούτος.



ΞΥΛΟΣΤΡΩΤΟΙ ΟΛΟΙ 41
40 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Α'. Πληθυσμός. Β'. ’’Εκτασις είς τετραγ. χιλιόμ.
/. Γερμανία 45,245,000 1. Αυστροουγγαρία 622,554 
2. Αΰστροουγγαρία51,586 »

»
»
»
»
» 
»
»
»
»
»
»
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»

τούτου προκύπτουσι διάφορα έξαγόμε- 
ί τήν έκτα- 

σιν της χώρας. Ούτως αρκεί νά γνωρίση τις την βαθμίδα, 
τήν οποίαν ή έπικράτεια ζέκτηται έν έκατέρα τών κλιμά- 
ζων, καί ή φιλοσοφία τώυ αριθμών δέν θέλει σιγήσει. Ή Γερ
μανία ζαί ή Αύστροουγγαρία συναλλάττουσι τάς βαθμίδας 
των, ή Μεγάλη Βρετανία άπό τέταρτης έν τή κλίμαζι του 
πληθυσμού είναι έβδομη έν τή κλίμακι τής έκτάσεως, τό 
Βέλγιον άπό έβδομου ύπό τήν έποψιν του πληθυσμού είναι 
δέκατου ύπό τήν της έκτάσεως, ή 'Ολλανδία άπό δεκάτης έν 
τώ πληθυσμώ είναι δεζάτη έκτη ύπό τήν έποψιν τήςέκτάσεως, 
ή Νορβηγία άπό δεκάτης πέμπτης έν τή κλίμακι του πληθυ
σμού είναι έκτη έν τή τής έκτάσεως. ΙΙαραλείπομεν τάς λοι- 
πάς έπικρατείας. Μόναι ή Γαλλία, ή 'Ελλάς και τό Λουξεμ
βούργου κατέχουσι τήν αύτήν βαθμίδα κατ’ άμφοτέρας τάς 
κλίμακας τοΰ πληθυσμού ζαί τής χωρικής έκτάσεως. Ή 
Γαλλία είναι τρίτη, ή 'Ελλάς δωδέκατη καί τό Λουξεμβούρ
γου δέκατου έβδομον.

ΞΓΛΟΪΤΡΑΤΟΙ ΟΛΟΙ.

2. Γερμανία
5. Γαλλία 

Ίο 7Τ ανία 
Σουηδία 
Νορβηγία 
Μ Βρετανία 
’Ιταλία

9 Ρουμουνία
10 Βέ\γιον 
ΐί. Βουλγαρία
12. 'Ελλάς
15. Σερβία
14. ’Ελβετία
15. Δανία
16· 'Ολλανδία
11. Λουξεμβούργου

5. Γαλλία 51,40ί
4.Μ. Βρετανία 55,246
.5. Ίταλίά 28,210

Ισπανία 16,860
7. Βέλγιον 5,551

Ρουμουνία 5,040
Σουηδία 4,512

10. 'Ολλανδία 4,114
11. 'Ελβετία 2,852
12. Ελλάς 2,061
45. Βουλγαρία 1,99S
14. Δανία 4,981
I5t Νορβηργία 1,900
16. Σερβία / 150
11. Λουξεμβούργου 209

Έζ τοΰ πίνακος ■
Ία. Ή πυκνότης τοΰ πληθυσμού δέν ακολουθεί

• 6.

8.
9.

4.
5.
6.
1.
8.

I

558,425
528,512
501,256
441,620
518,195
514,968 
Ζσϋ.ΙΟβ 
160,150
62,021
62,000
60,501
48,680
44,418
59,515
52,996

2,581

Τό ζήτημα τής άπό τοιαύτης ή τοιαύτης ύλης στρώσεως 
τών όοών άπό ημέρας είς ημέραν κέκτηται σπουδαιότερου χα
ρακτήρα. Καθόσον αί άνάγζαι τής συγκοινωνίας άυαπτύσσον- 
ταΙ>κατά τόσοΰτΟν καί οί οροί αύτής τελειοποιοΰνται.ΙΙροκεί- 
μένου περί ξυλοστρώτων οδών, ιδού τά πορίσματα νεωτέρων 

έπί τοϋ θέματος ειδικών μελετών.
Έν ’Αγγλία πολλαί οδοί τοΰ ’Άστεως είναι έστρωμέναι 

διά ξύλων, υπολογίζεται δέ είς 600,000 μέτρα ή τοιουτο
τρόπως έστρωμένη έπιφάνεια. Ούδείς σχεδόν διαμένει έν τώ 
Άστει, έν ω εύρηνται μόνον τά γραφεία καί τά έμπορικά κα
ταστήματα. Οί έμποροι γενικώς έχουσι τά; κατοικίας των έν 
τοϊς πέριξ. ’Ασχολούνται λοιπόν έν Αονδίνω νά μειώσωσι 
τόν Οόρυ βον τής κυκλοφορίας. Έν δέ ταΐς Ήνωμέναις ΙΙο- 
λιτείαις, ιδίως εις τά μέρη έν οΐς σπανίζουσιν οί λίθοι, έπε- 
χείρησαν νά χρησιμοποιήσωσι τήν έν αφθονία ύπάρχουσαν 
ξυλείαν, στρώνοντες δι’ αύτής τάς οδούς. Τά παραδείγματα 
ταϋτα έχουσι βεβαίως τήν σπουδαιότητα αύτών, άς έρευνή- 
σωμεν δμως όποια ύπάρχουσι τά πλεονεκτήματα καί μειονε
κτήματα τής ξυλοστρώσεως. Καί πρώτον εξεταστέου τά έξ 
αύτής πηγάζοντα τυχαία συμβεβηκότα έπί τή βάσει τών κα- 
ταρτισθεισών στατιστικών.

Ό άριθμός τών συμβεβηκότων τών πεζών ύπερετριπλα- 
σιάσθη έπί τών ξυλοστρωμένων οδών καί ό τών ζημιών τών 
άμαξών ηύξησε κατά τό πέμπτου. Εκ τής μελέτης τών εκ
θέσεων προκύπτει, ότι ή αύξησις τών ζημιών τών άμαξών 
οφείλεται κυρίως εις τάς συναντήσεις χειραμαξών μετ’ έ- 
ζευγμένων άμαξών καί δτι ό άριθμός τών συγκρούσεων ή 
πτώσεων τών τελευταίων έμεινεν ό αύτός ώς καί πρό τής 
ξυλοστρώσεως. Δύναται τις λοιπόν νά είπη, δτι ή μικρά αύ- 
ξησίς τών ζημιών τών άμαξών πρέπει νά ΰπολογισθή μετά-
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οφείλεται εις τήν έ'λλειψιν ήχητιζότητος τής ξυλοστρώ- 
σεως. Ό ζ. Βερτιλλιόν συνεβουλεύθη τούς άμαξηλάτας, οι- 
τινες προτιμώσι τήν ξυλόστρωσιν άπό τής χαλικοστρώ- 
σεως, άλλά μένει πάντοτε προσφιλές αύτοΐς τό λιθόστρω- 
τον. Η ξυλόστρωσις δέν παρουσιάζει σημεία διά τήν εύκο
λου α'ΐοοοΊ εις ανήφορους.

Εντεύθεν παρητήθησαν έν μέρει τής ξυλοστρώσεως έν 
Λονόίνω ζαί Νέα Ύόρζη ένεκα τών συμβεβηζότων είς τούς 
πεζούς, άτινα προζαλεΐ αΰτη ή μάλλον δέν προλαμβάνει. 
Κατ έζθεσιν τοΰ ζ. Χαιτγούδ πρωτομηχ ανιζοΰ τής οδο
ποιίας έν Αονδίνω, έπί διαστήματος 769,343 χιλιομέτρων, 
έν 30 ήμέραις, αί πτώσε-ς ίππων υπήρξαν 437 έπί τής α
σφάλτου, 326 έπι τοΰ ξύλου ζαί 291 έπί τοΰ λιθοστρώτου. 
Ισχυρίζονται ότιή ύγρασία δέν ζα;ιστα τό ξυλον έπίσης 

ολισθηρόν ώς τήν άσφαλτον ζαί τόν γρανίτην, άλλ’ όταν ή 
οδός ήναι έντελώς βεβρεγμένη, άναμφισβητήτως τό ξύλου 
αποβαίνει όλισθηρότερον. Είναι έν τούτοις βεβαιωμένου ζατά 
τάς πληροφορίας τοΰ ζ. Βολέν, ότι ζατά τόν πρώτον μήνα 
ή ξυλόστρωσις είναι όλισθηροτέρα, διότι είναι νέα, άλλ’ ότι 
ζατόπιν παρέχει σημεία άρζοΰντα στηρίξεως.

ΙΙλεονέζτημα τής ξυλοστρώσεως σχετιζώς πρός τήν ά- 
σφαλτόστρωσιν ζαί χαλιζόστρωσιν είναι, ότι δέν πληροί έζ 
χώματος τας ύπονόμους όπως έζεϊναι. Ή πρός ξυλόστρωσιν 
δαπάνη άποτελεϊ τό ήμιόλιον τής διά τήν συνήθη στρώσιν τών 
όδών άπαιτουμένης, άλλ’ ή ξυλόστρωτος οδός απαιτεί ήττονα 
έπιτήρησιν ή τό λιθόστρωτου ζαί διαρζεϊ έπί πενταετίαν.Επί
σης έγένετο λόγος περί τοΰ κινδύνου τής πυρζαϊάς ως εν 
Σιζάγω, άλλ’ ύπάρχει τρόπος τοΰ νά άποσοβηθή ούτος. Ε
πίσης φέρεται ώς πλεονέκτημα τής ξυλοστρώσεως ζαί ή έλ- 
λειψις ζονιορτοΰ. Άλλά ζατά τόν Κλαίϋ έν Νέα Ιόρκη εν 
ταΐς ξυλοστρωμέναις όδοϊς άποτυφλοΰται ό διαβάτης ύπό 
τοΰ ζονιορτοΰ τών συντριμμάτων τών ΐνών, εξ ου προέρχε
ται οφθαλμία. Είναι έν τούτοις ζαί ένταϋθα προφανές ότι τό 

άποτέλεσμα τοΰτο διαποι χίλεται ζατά τήν φύσιν τοΰ ξύ
λου. ΙΙαρετηοήθη έν Αονδίνω,ότι αί έξοχα’. τάς όποιας αι ίνες 
τ0ΰ ξύλου έπιφέρουσιν είς τήν έπιφάνειαν τής στρώσεως μετά 
ποιαν τινα χρήσιν πληροΰνται έζ παντοίων ακαθαρσιών. Ίό 
άτοπον τοΰτο προλαμβάνεται. Η ξυλόστρωσις καλύπτεται 
Ο’ά ς-ρώματος.3 —6 χιλιομέτρων μεγίστης σκληρότητος καί 
διά τής στερεοποιήσεως τών χαλικωδών μερών εν τοΐς δια- 
στήμασι τών ινύν τοΰ ξύλου. Ή στρώσι ς οΰτω φθείρεται ητ- 
τον, άποκαθίσταται ήττον ολισθηρά, καί άσήμαντος ό ζο- 
νίορτός. Μία τών κυρίων κατά τής ξυλοστρώσεως μομφών 
είναι ότι τό ξύλου άπορροφά ύγράς ακαθαρσίας φερούσας ορ
γανικός ούσίας, δυναμένας νά έπιφέρωσιν επικίνδυνα μιά
σματα. Ό ζ. Φονεγκριβ έλεγε τώ 187 4 «μεταξύ άλλων 
δέν είναι αδιάφορου εις τήν υγιεινήν ή στρώσις τών όοών οιά 
πορώδους ούσίας δυναμένης νά άπορροφήση οργανικός ου
σίας και νά σχηματίση διά τής άποσυυθέσεως μιάσματα. 
ΓΙέποιθα ότι υγρά πόλις, στρωνομέυη οιά ξύλων, Οά εγίνετο 
εστία ελωδών πυρετών».

Εν τούτοις, όπως γίνεται σήμερον έν ΙΙαρίσίοις ή ξυλό- 
στρωσις τών όδών, άποτρέπεται ό κίνδυνος ούτος} διότι 
πριν τεθώσι τά ξύλα, παρασκευάζεται έπαρκώς ή όδός. Πρώ
τον θέτουσι στρώμα 15 ύφεκατομέτρων πάχους μεμιγμένον 
μετά άμμοκονίας ’Ανωθεν αύτού θέτουσι λεπτόν στρώ
μα άμμοκονιας τοΰ Ι’ορτλάνδ έντελώς λεΐον, άδιά- 
βροχον και διαρκέστατου, τό όποιον διατηρεί τήν κύρ- 
τωσιν τής όδοΰ. ’Επί τούτου τοΰ στερεού καί άδιαβρόχου 
εδάφους έπιχέουσι στρώμα κατράμης ή άσφάλτου άναλε- 
λυμένης, πάχους 5 έζατοστομέΐρων, έν τή όποια ένθέτουσι 
τό τέταρτον τοΰ ύψους έκάστης δοκού. Τό ύπόλοιπον διά
στημα, ύπό τό κάτω μέρος τής ξυλοστρώσεως, δέχεται έγ- 
χυσιν μεμιγμένην μετ’ άμμοκονίας τοΰ ΙΙορτλάνδ. Έζ- 
τείνουσι τήν ύγράν ταύτην μάζαν διά σαρώθρου έπί τής 
στρωθείσης ήδη έπιφανείας, στερεοποιείται αύτη καί ά,τοβαί-
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νεί τόσον στερεά, ώστε ΐνα άποσπασθή ή στρώσις πρέπει νά 
θραυσΟή. ’Επί πλέον αί στρώσεις αυται βαπτονται τούλάχι
στον έν τή έπιφανεία διά βαρέων ελαίων τοΰ λιθάνΟραζος. 
Μεθ’ όλα ταΰτα ή ξυλόστρωσις ώς ό'λα τά πράγματα έχει τά 
ελαττώματα τών ιδιοτήτων της. Ή εύχολία τής έπ’ αύτής 
στροφής τοΰ τροχού, ή έλλειψις ζοότου τήν ζαΟιστώσιν εύ- 
χάριστον τοΐς παροοίοις ζατοίζοις ζαί τοΐς έφ’ άμάξης δια- 
βαινουσιν, άλλ’ έπιτρέπουσι συγχρόνως νά άνατρέπωνται οί 
διαβάται καί νά φονεύωνται έν σιγή.

ΠΕΡΙ ΗΛΙΚΙΩΝ-

Γενικώς καλούνται ή λ ι ζ ί α ι αί διάφοροι περίοδοι άνα
πτύξεως, στασιμότητος ζαί παρακμής, οΐτινες διαδέχονται 
άλλήλας έν τή οργανική έξελίξει τού ανθρώπου άπό τής γεν
νήσεως μέχρι τής τελευτής αύτοΰ.ΙΙάσα διαίρεσις τών ηλικιών 
είναι άναγκαίως τεχνητή,διότι ή πλήρης έξέλιξις τοΰ άνθρω- 
πίνου όντος ένεργεΐται άνευ αποτόμου μεταβάσεως καί άνευ 
προσδιωρισμένων σταθμών, διά τρόπου άνεπαισΟήτου.Έν τού- 
τοις διηρέθησαν πάντοτε αί ήλικίαι άφ’ ένός μέν διά τής προ- 
σεγγίσεως τών έποχών μεταξύ τών όποιων ύπάρχει τις ό- 
μοιότης ύπό τήν έποψιν τών ανατομικών και φυσιολογικών 
όρων, άφ’ έτέρου δέ διά τοΰ διαχωρισμού τών έποχών έκείνων 
μεταξύ τών όποιων ύπάρχει άνομοιότης μεγίστη ζαί λίαν 
έκπεφρασμένη.

Ή κοινή καί αρχαία διάκρισις παραδέχεται τέσσαρας ή- 
λικίας, τήν παιδικήν, τήν έφηβιζήν, τήν άνδρικήν καί τήν 
γεροντικήν. ’Επίσης αρχαία διάκρισις τών ήλικιών είναι ζαί 
ή έξής ιπποκρατική, στηριζομένη έπί τών μυστηριωδών ιδιο
τήτων τοΰ άριΟμοϋ 7. Κατ’ αύτόν έπτά ύπάρχουσιν έν τή 
φύσει τοΰ ανθρώπου ώραι, όνομαζόμεναι ή7ακίαι: τό νήπιον, 
ό παΐς, ό έφηβος, ό νέος, ό πλήρης άνθρωπος, ό προκεχω- 

ρημένος καί ό γέρων. Ή ήλικία τοΰ νηπίου έχτείνεται μέχρι 
τοΰ 7 έτους, ή τοΰ παιδός μέχρι τοΰ 14 ήτοι 2 έπί 7, ή τοΰ 
έφήβου μέχρι τοΰ 21 ήτοι 3 έπί 7, ή τοΰ νέου μέχρι τοΰ 28 
ήτοι 4έπί 7,ή τοΰ τελείου άνΟρώπου μέχρι τοΰ 49 ήτοι 7 έπί 7, 
ή τοΰ προχεχωρημένου μέχρι τοΰ 56 ήτοι 8 έπί 7, καί ή τοΰ 
γέρον τος μέχρι τέλους. Έν’τή διαιρέσει ταύτη οί διαχωρι
σμοί είναι πλείονες,άντιστοίχοΰντες εις φυσιολογικά γεγονό
τα, χαρακτηρίζοντα τάς διαφόρους φάσεις τής ανθρώπινης 
ζωής.

Άλλ’ ύπάρχουσι καί έπιστημονικαί τών ήλικιών διαιρέ
σεις , ώς ή τού Halle, παραδεχομέ/η 5 ήλικίας, ήτοι τήν νη- 
πιακήν μέχρι τοΰ 7 έτους, τήν παιδικήν μέχρι τοΰ 1 3 διά τάς 
γυναίκας ζαί τοΰ 1 5 διά τούς άνδρας, τήν έφηβιζήν μέχρι 
τοΰ 25 διά τούς άνδρας καί τοΰ 21 διά τάς γυναίκας, τήν 
άνδρικήν μέχρι τού 60 διά τούς άνδρας καί μέχρι τού 50 διά 
τάς γυναίκας (αυξησις, στασιμότης, παρακμή), τήν γερον
τικήν, ύποδιαιρουμένην είς πρώτον γήρας μέχρι τοϋ 70 έτους, 
είς γήρας προκεχωρημένον (έποχή άσθενειών) ζαί είς γήρας 
έξαντλήσεως (μετάβασις άπό τής ζωής είς τόν θάνατον). 
Ή διαίρεσις τού Daubenton εινε άπλουστέρα, διαιρούσα τάς 
διαφόρους ήλικίας είς 6, έξ ών ή παιδική άπό τής γεννή
σεως μέχρι τής ήβης, ή έφηβιχή μέχρι τού 20 ή 25 έτους, ή 
νεανική μέχρι τοΰ 30 ή 35, ή ανδρική μέχρι τοΰ 40 ή 45, ή 
ηλικία τής παρακμής μέχρι τού 60 ή 65, καί ή γεροντική 
μέχρι τέλους.

Οί άρχαΐοι ύπό τήν έπιρροήν τών πυθαγορείων ιδεών, τών 
σχετικών πρός τήν δύναμιν τών άριΟμών καί ιδιαιτέρως τών 
περιττών άριΟμών,παρεδέχοντο έτη τινα ώς μεγάλην άσζοΰν- 
τα έπιρροήν έπί τής ζωής τοϋ άνΟρώπου. Πεπεισμένοι ότι ή ο
λοσχερής άνανέωσις τής ούσίας τοϋ σώματος ένεργεΐται είς 
τρία, έπτά ή εννέα έτη,ώνόμασαν τούς αριθμούς τούτους καί 
ιδίως τούς πολλαπλασίους αύτών κληματηρικούς, έβδομαδι- 
κούς, κριτικούς, έν τοΐς όποίοις έδει νά συμβώσι σημαντιχαί 
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μετα6ολαί καί συνήθως ό θάνατος. Τοιοϋτο π.χ. ήτο τό έτος 
49, σχηματιζόμενον ύπό τοΰ 7 έπί 7. Άλλά τό κατ' εξοχήν 
κληματηρικόν έτος, τό μέγα κληματηρικόν ώς ώνομάζετο, 
ήτο τό 63, παραγόμενον ύπό του 7 έπί 9 καί προωρισμένον 
διά τους μεγαλειτέρους κινδύνους.

Ι»ίΙΜΑΙΚΟΙ STPATOI ΚΑΙ ΙΙΟΑΕΜΟΙ.

Α'.—Ούδέν βαρύτερον τοΰ οπλισμού τοΰ Ρωμαίου στρα
τιώτου. Τά όπλα τών άλλων άνδρών δέν δύνανται νά συγκρι- 
σθώσι πρός τήν ΐσχύν καίτό βάρος τών ρωμαϊκών.Ό Ρωμαίος 
στρατιώτης, λέγει ό Κικέρων, έφερε μεθ’ έαυτοϋ τροφήν 15 
ημερών, όλα τά είς προσωπικήν του χρήσιν αναγκαία καθώς 
καί τά πρός όχύρωσιν, χωρίς διά τούτο τά όπλα των νά ήναι 
δυσχρηστότερα τών χειρών των. 'Οσάκις ή ρωμαϊκή λεγεών 
περιεχαρακοΰτο, καθίστατο όμοια πρός φρούριον. Διά νά φέ- 
ρωσιν οί Ρωμαίοι στρατιώται όπλα βαρύτερα τών παρ’ άλ- 
λοις άνθρώποις έθιζομένων, έπρεπε νά καταρτίζωνται ύπερ- 
ανθρωπίνως, όπερ κατώρθουν διά συνεχούς εργασίας αύξα 
νούσης τάς δυνάμεις των, καί διά γυμνασίων παρεχόντων 
αύτοΐς Τήν έπιδεξιότητα. Παρά τοΐς νεωτέροις στρατοΐς ή 
ύπέρμετρος εργασία καταστρέφει τήν ζωήν τών οπλιτών, 
καί δμως έν τή υπερβολική των εργασία οί Ρωμαίοι στρα
τιώται συνετηροΰντο. Ό λόγος είναι ότι παρά μέν τοϊς ρω- 
μαϊκοϊς στρατοΐς οί αγώνες ήσαν συνεχείς, ένώ οί τής ήμε- 
τέοας έποχής στρατιώται μεταβαίνουσιν άπό τής άκρας ερ
γασίας είςτήν άκραν αργίαν. ‘Εχει τι ενδεικτικόν ή περί τάς 
πορείας άσκησις τοΰ Ρωμαίου στρατιώτου· είς 5 ώρας έβά- 
διζε 20 μίλια καί ενίοτε 24, έχων έφ’έαυτοΰ βάρος 60 λί
τρων. Έγύμναζον αύτούς διαρκώς διά ξίφους, άκοντίου, 
και βέλους διπλάσιου βάρους τών έν χρήσει. Μετά τά γυ
μνάσια δέ έπιπτον είς τόν Τίβεριν, όπως μάθωσι τό κολυμ- 
βάν, καί έκαθαριζοντο έκ τοΰ κονιορτοΰ καί τοΰ ίδρώτος.

Ή πειθαρχία τοΰ ρωμαϊκού στρατού είναι εις τάς περι- 

φανεστέρας δέλτους τής δόξης του άναγεγραμμένη. Όταν 
ή Ρώμη έπολέμει τούς Λατίνους, ό Μάνλιος φονεύει τόν 
υιόν του, διότι ένίκησεν άνευ τής διαταγής του. "Ινα νικήση 
ό Μάριος τούς Κίμβρους καί Τεύτονας, ήρχισε μεταστρέ
φω'? τήν κοίτην τών ποταμών. Καί οί στρατιώται τοΰ Σύλ- 
λα κατά τόν Μιθριδατικόν πόλεμον έζήτουν τήν μάχην ώς 
τέλος τών βαρέων έργων αύτών. Έν γένει ή στρατιωτική 
πεθαρχία συνεδέετο πρός τό πολίτευμα τής ρωμαϊκής οτ^ο- 
■/.ρα-ζίας, ήτον ή πρώτη άρχή αύτής καί ή τελευταία, ή ο
ποία άπωλέσθη.

Αί μακραί καί ταχεΐαι πορεϊαι τών ρωμαϊκών στρατών 
έξέπλησσον τόν κόσμον, καί ή απροσδόκητος αίφνηδία εμ
φάνισές των έπάγωνε τά πνεύματα. Ιδιαιτέρως μετά τάς 
άποτυχίας των έγίνοντο πλέον μεγάλοι, καί ένεφανίζοντο 
αμέσως έτοιμοι έν έποχή καθ’ ήν οί έχθροί των διετέλουν 
ύπό τήν αμέλειαν,τήν όποιαν δίδει ή νίκη. Έν τή δυστυχεστέ- 
ρα τών μαχών δύσκολο·? ήτο νά μή συναθροισθώσι κάπου ή 
νά μή είσαγάγωσι τήν άταξίαν είς τάς τάξεις τοΰ έχθροΰ. Ή 
δέ ιστορία είναι πλήρης τών κατορθωμάτων αύτών. Πολλά
κις δέ πιεζόμενοι οί Ρωμαίοι κατ’ άρχάς ύπό τοΰ άριθμοΰ καί 
τής θέρμης τών έχθρών άφήρουν έπί τέλους τήν νίκην άπό 
τών χειρών των.

Π κυρία προσοχή τών Ρωμαίων άπέβλεπεν εις τήν σπου
δήν τής ύπεοοχής τών εχθρών αύτών καί είς τήν μίμησιν 
τών άλλοτρίων προτερημάτων. Τοιουτοτρόπος παρά τών 
Έτρούσκων παρέλαοον τούς άγώνας τών μονομάχο?·?, ίνα 
συνειθίζωσιν είς τό αίμα καί είς τάς πληγάς, παρά των 
’Ισπανών τό ξίφος, παρά τών ’Αφρικανών τόν ιππέα, παρά 
τών Κρητών τόν τοξότην, παρά τών Ροδίων τό πλοΐον. Κα
θώς λέγει ό Ίώσηπος, ό πόλεμος διά τούς Ρωμαίους ήτο 
θεωρία καί ή ειρήνη άσκησις. Τέλος ούδέποτε επικράτεια πα- 
ρεσκεύασε τόν πόλεμον μετά τόσης φρονήσεως καί ένήργησεν 
αυτόν μετά τόσης τόλμης, όσον ή Δημοκρατία ή ρωμαϊκή.
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Β'.—Κατά οέ τόν πόλεμον τό σύστημα τών Ρωμαίων 
συνίστατο είς ενέργειαν ταχείαν και ισχυρών. ΈΟετον με- 
γάλας στρατιωτιχάς δυνάμεις είς κίνησιν καί έτελείονον τούς 
πόλεμους αύτών έντός όλιγίστου χρόνου.Τοιουτοτρόπως τά
χιστα άπεπεράτωσαν τούς πολέμους αύτών κατά τών Λα
τίνων, τών Σαμνιτών καί τών
ορκίσς τών Βείων, οί ρωμαϊκοί,πόλεμοι διήρκσυν έξ, δέκα 
ή είζοσιν ημέρας. Αμα έκηρύσσετο ό πόλεμος,έβάοιζον εναν
τίον τοΰ εχθρού αστραπηδόν καί εδιδον τήν μάχην. Ήττωμέ- 
νου τοΰ εχθρού, ήρχοντο είς διαπραγματεύσεις, όπως έμπο- 
δίσωσι τήν λεηλαλσίαν τής χώρας του· αί δέ διαπραγματεύ
σεις αύται άπέληγον είς τόν έν τή εχθρική περίφερεία 
οργανισμόν στρατιωτικής αποικίας, ή οποία έχρησίμευε 
συγχρόνως είς τοποΟέτησιν τοΰ πλεονώζοντος ρωμαϊκού 
πληθυσμού καί είς φύλαξιν τών ' ορίων τής έπικρατείας. 
Αί τοιαΰται άποικίαι ήσαν πρόσκοποι τής ρωμαϊκής δυνά- 
μεως καί άπετέλουν είδος φρουρίων είς τά πλευρά τών εχ
θρών αύτής.

Τό ποοσεκτεΟέν σύστημα τών συντόμων πολέμων βαθ
μηδόν έτροποποιήΟη έκ τών γενικών περιστάσεων τής ρω
μαϊκής Δημοκρατίας. Άλλά καί τότε ή συντομία ήτο ό κύ
ριος χαρακτήρ τών πολεμικών αγώνων αύτής. Έν γένει οί 
ρωμαϊκοί πολέμοι καί εκτός τής ’Ιταλίας είχαν τόν χαρα
κτήρα τοΰ ριπτομένου βέλους: Τοιουτοτρόπως είς όλίγας η
μέρας συντρίβουσι τόν βασιλέα τής Μακεδονίας καί μετα- 
βάλουσι τήν επικράτειαν αύτοϋ είς επαρχίαν ρωμαϊκήν. Κα
θόσον μεταβαίνομεν άπό τών πρώτων ρωμαϊκών πολέμων 
είς τούς επομένους, έξελίσεται και τό ζήτημα τών στρατι
ωτικών μισθών διά τρόπου συνοεομένου πρός τήν γενικήν 
τών Ρωμαίων πολιτείαν. Κατά τήν πρώτην περίοδον ή άκρα 
συντομία τών πολέμων δέν είχε γεννήσει τήν ιδέαν τοΰ μι
σθού. Ό πολίτης ήτο καί στρατιώτης, έκαστος δέ έξετέλει 
τό χρέος του. Οί μισθοί κατέστησαν άπαραίτητοι έν τή δευ- 
τέρα περιόδω τών ρωμαϊκών πολέμων καί συνεδέΟησαν πρός 
τάς άποστάσεις τών τόπων καί τών χρόνων, ούκ όλίγον δέ 
έπηρέασαν τόν οργανισμόν τοΰ ρωμαϊκού κράτους, όταν 
ήλθεν ή ώρα τής μονοκρατορίας.


