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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

Ή έλευθερία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής χρο
νολογείται Από της 4 Ιουλίου 1776, δτε, συνελθοϋσαι αΰται είς 
συντακτικήν συνέλευσιν, έξέδωκαν την περίφημον πράξιν, δι’ ής 
έκήρυττον την Ανεξαρτησίαν των. Τά έπόμενον έτος έψηφίσθη 
τά σύνταγμα τής 'Ομοσπονδίας· Άπετέλει τοΰτο τάς βάσεις 
μάλλον συμμαχίας μεταξύ τών διαφόρων πολιτειών, αΐτινες 
διετήρουν την Ανεξαρτησίαν των, παρά ένώσεως οίαν ή ιδέα 
τοΰ ένιαίου κράτους περιέχει. Έκάστη πολιτεία διετήρει την 
κυριαρχίαν της, την Ανεξαρτησίαν της, και έν γένει πάσαν 
έξουσίαν, πάσαν δικαιοδοσίαν καί παν δικαίωμα,τά όποια ρη- 
τώς δέν άπενέμοντο εις την 'Ομοσπονδίαν, πρός συντήρησιν τής 
όποιας ίδρύθη εν Συνέδριον, έπιφορτισμένον μάλλον τήν έκτε- 
λεστικήν ή τήν νομοθετικήν έξευσίαν. Τό Συνέδριον τοΰτο ήτο 
είδος Διαίτης, ύπενθυμιζούσης έν πολλοΐς τήν άρχαίαν γερμα
νικήν Δίαιταν. Τά μέλη αύτοΰ ήσαν πληρεξούσιοι έκάστης 
πολιτείας, μισθοτούμενα και Αντικαθιστάμενα κατά βούλησιν 
ύπ' αύτής. Ή ψηφοφορία έν τώ Συνεδρίω ένηργεϊτο κατά πο
λιτείας, έκάστη τών οποίων είχε μίαν ψήφον. Αί αποφάσεις · 
αύτοΰ άπήτουν τά δύο τρίτα τών ψήφων καί επειδή ήσαν 13 

πολιτεϊαι, 9 ψήφοι ήρκουν πρός πάσαν τοΰ Συνεδρίου άπόφασιν. 
, ’Ενόσω διήρκει ό ύπέρ Ανεξαρτησίας πόλεμος κατά τής ’Αγ
γλίας, ό προσωπικός ενθουσιασμός τών πρωταγωνιστών έκάλυ- 
πτεν ολας τάς έλλείψεις τοϋ δργανισμοΰ τούτου. Μόλις όμως 
τώ 1783 συνωμολογήθη ή ειρήνη, καί εύθύς ήρχισε νά άπο- 
καλύπτηται 5τ·. τό πολίτευμα έτεινε πρός διαστροφήν, ύπονο- 
μεΰον αύτήν τήν ύπαρξιν τής ίπικρατείας. Οί πολιτικοί άνδρες 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών έτέθησαν Αμέσως εις τό έργον τής 
σωτηρίας, ή ιδέα τής συγκροτήσεως νέας έθνοσυνελεύσεως ύπε-
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στηρίχθη ύπ' αύτών μετά τακτικής, ήτις έπι τέλους έστεφα- 
νώθη ύπό τής έπιτυχίας. Τω 1787 ή συγκροτηθεΐσα έθνοσυ- 
νέλευσι; έψήφισε τό έτι και νΰν ίσχυον σύνταγμα, όπερ, κυρω- 
θέν τφ 1788 ΰπό τοΰ λαοΰ τών Ήνωρ-ένων Πολιτειών, έτέθη 

είς ενέργειαν άπό τής 4 μαρτίου 1789. Έπι ένα έκτοτε αιώνα 
κατόρθωσε τοΰτο τήν εύδαιμονίαν καί τό μεγαλεΐον τοΰ άμερι- 

κανικοΰ λαοΰ.
Ό θεμελιώδη; σκοπός τών ύποκινησάντων τήν μεταρρύθμι- 

σιν τοΰ προηγουμένου συντάγματος δέν ήτο ή έξυπηρέτησις 

προσωπικών συμφερόντων κατά τά διάφορα σημεία τής κοινω
νικής τούτων παρατάξεως. Τό προοίμιον τοΰ νέου συντάγματος 
περιείχε τόν σκοπόν αύτόν πλήρη, ήτο «ή τελειοτέρα ένωσις 
τών πολιτειών, ή ίδρυσις άληθοΰς δικαιοσύνης, ή έξασφάλισις 
τής έσωτερικής ησυχίας, ό ισχυρός οργανισμός τής έξωτερικής 
άμύνης, ή άνάπτυξις τής γενικής εύδαιμονίας, ή διά παντός 
διάσωσις τών ευεργετημάτων τής έλευθερία;». Ή δοκιμασθεϊσα 
όμοσπονδική ένωσις εΐχεν άποτόχει, άλλά καί ούδείς ήννόει 
νά μεταβληθώσι ύπό τήν σημαίαν τής ένώσεως αί πολιτεΐαι 
είς έπαρχίας. Ή άκρα έν τή ένοποιήσει συγκέντρωσις δέν ήρ- 
χετο είς τά; ιδέας τών Αμερικανών, κατά τόν ίδιάζοντα χα
ρακτήρα τών έξ ών κατήγοντο ούτοι “Αγγλων. Έμεθοδεύθη- 
σαν λοιπόν μέσον τι σύστημα μεταξύ συγκεντρώσεως καί ομο
σπονδίας, άφ' ένός παρέχον ικανήν ένότητα κοινής ένεργείας 

και άφ’ έτέρου διατηρούν τήν έπαρχιακήν έκείνην αύτονομίαν, 
ήτις είναι έκ τών πρώτων όρων τής ελευθερίας. Ιδού πώς έπ’ι 
τή διττή ταύτη βάσει ώργανίσθη έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτεί- 
αι; τής ’Αμερικής ή νομοθετική έξουσία :

Άποτελεΐται αύτη έκ δύο βουλών, έξ ών ή μέν άντιπροσω- 
πευει τόν Λαόν ή δέ τάς Πολιτείας. Είτε μεγάλη είτε μικρά 
είναι ή Πολιτεία, θεωρούνται ολαι ΐσαι πρός άλλήλας καί έκλέ- 
γουσι δύο βουλευτάς διά τήν Άνω Βουλήν έκάστη. Ή έκλογή 

τών μελών τής Βουλής ταύτης ένεργεϊται ύπό τών έν ταΐς 
διάφοροι; Πολιτειαις ιδιαιτέρων νομοθετικών έξουσιών. Ή δι
άρκεια τής Βουλής ταύτης είναι έξαετής, άνανεουμένου τοϋ 
τρίτου τών μελών αύτοΐς κατά διετίαν καί άπομένοντος ούτω 

έν αύτή τοΰ κύρους τής γνώσεως τών δημοσίων ύποθέσεων καί 
παραδόσεων έν διαρκεΐ πολιτικής ένεργείας συνεχείς. Συνδυα
σμός πλήρης έννοιας *είς  σώμα συντηρητικής άμα καί κυβερ
νητικής αποστολής, διότι μεταξύ άλλων καθηκόντων έχει 
τοΰτο καί τήν έγκρισιν τοΰ ύπό τοΰ Προέδρου τών Ηνωμένων 
Πολιτειών διορισμού τών υπουργών καί συνδιεύθυνσιν μετ’ αύ- 
τοΰ τών έξωτερικών πραγμάτων τής Δημοκρατίας. Πρόεδρος 
τής Άνω Βουλής εΐναι ό αντιπρόεδρος τής δημοκρατίας, ψη- 
φίζων μόνον έν ισοψηφώ, ότε ή ψήφος του καθιστά τήν 
πλειοψηφίαν.

Τά μέλη τής Κάτω Βουλής εκλέγονται διά καθολικής ψη
φοφορίας ύφ’ όλου τοΰ λαοΰ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών κατά 
έκλογικά διαμερίσματα. Κατά δεκαετίαν α'ι δύο Βούλα! δρί- 
ζουσι τον άριθμόν τών έκλεκτέων μελών τής Κάτω Βουλής, 
διαμοιραζόμενου μεταξύ τών διαφόρων Πολιτειών άναλόγως τοϋ 

έν τή τελευταία άπογραφή πληθυσμού έκάστης. Ή έκλογή 
τών μελών τής Κάτω Βουλής ένεργεϊται κατά διετίαν, κατά 

τούς ισχύοντας έν έκάστη Πολιτεία έκλογικούς νόμους. Αί καθ' 
έκάστην Πολιτείαν νομοθετικά! έξουσίαι κανονίζουσι τά τής 
ένεργείας τών έκλογών, όσον άφορφ τόν χρόνον, τόν τόπον καί 
τόν τρόπον, χωρίς νά λησμονηθή καί τό δικαίωμα τών δύο κεν- 
τρικ ον έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτειαις Βουλών,ίνα τροποποιώσι 
τάς περί τό θέμα τοΰτο καθ' έκάστην Πολιτείαν ιδιαιτέρας νο
μοθεσίας. Ό μόνος κοινός όρος, τόν όποιον έπιβάλλει τό σύν
ταγμα,είναι ότι, ινα έκλέξη τις τούς αντιπροσώπους τής Κάτω 
Βουλής, πρέπει νά είναι έγγεγραμμένος έκλογεύ; έν τή Πολι
τεία έν ή άσκεΐ τό δικαίωμα τοΰτο. Ή Κάτω Βουλή εκλέγει 
έκ τών μελών της τόν πρόεδρον αύτής. Έν γένει έκάστη Βουλή 
άποφασίζει περί τοΰ κύρους τών έκλογών της, έχει τήν άστυ- 
νομίαν έαυτής καί δύναται, διά πλειοψηφία; τών δύο τρίτων 
τών μελών της, νά άποβάλη έκ τοΰ περιβόλου της παν προσ- 
κροΰον πρός τόν όργανισμόν της μέλος.

"Οσον άφορα τούς έκλεξίμους, πρέπει ούτοι νά εΐναι εγκα
τεστημένοι έν τή Πολιτεία, καθ’ήν έκλέγονται, και διά μέν 
τήν "Ανω Βουλήν νά ίχωσι συμπεπληρωμένον τό 30όν ίτος 
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τ·ής ήλικίας καΐ νά είναι πολϊται τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
άπδ έννέα τούλάχιστον έτών, διά δέ τήν Κάτω Βουλήν νά 
εχωσι συμπεπληρωμένον τί 25' έτος τής ήλικίας καΐ νά ήναι 
πολΐται άπδ έπτά τούλάχιστον έτών. Ώστε έπειδή, Γνα γείνη 
πολίτης τών 'Ηνωμένων Πολιτειών ό ξένος, άπαιτεΐται πεν
ταετής έντός αύτών διαμονή, ύπάρχει ικανόν χρονικόν διά 
στημα διά τούς έξωθεν έρχομένους πρδς συνταύτησιν μετά τών 
όρων τής νέας πατρίδος.

Έπΐ τοΰ Κοινοβουλίου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών δ Πρόε
δρος τής Δημοκρατίας δέν έχει τάς έν ταϊς συνταγματικαΐς 

πολιτείαις έπικρατούσας προνομίας τής διαλύσεως καΐ αρνησι
κυρίας. Τό Κοινοβοΰλιον εΐναι, τρόπον τινά, διαρκές, άνανεού- 
μενον κανονικώς κατά τάς είρημένας έκλογικάς περιόδους. "Α
παξ τούλάχιστον τοΰ έτους συνέρχεται είς σύνοδον κατά τήν 

πρώτην δευτέραν τοΰ δεκεμβρίου μηνός, έκτός άν νόμος όρίση 
άλλην ήμέραν. Άπό συμφωνίας μεταξύ τών δύο Βουλών, άμα 
αύται συγκεντρωθώσι, κανονίζονται τά λοιπά περί τάς βουλευ- 
τικάς συνόδους καΐ άναβολάς. Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
δύναται νά καλέση τό Κοινοβούλιον είς έκτακτον σύνοδον."Οσον 

άφορά τήν νομοθετικήν λειτουργίαν τοΰ Κοινοβουλίου, δ Πρόε
δρο; τής Δημοκρατίας ούδεμίαν έχει έν αύτή μετοχήν. Μόνον 
άναβλητικήν έξουσίαν αναγνωρίζει εϊς αύτόν τδ σύνταγμα. Ίνα 

άποκτήση κΰρος νόμου ή άπόφασις τοΰ Κοινοβουλίου, έχει ά
νάγκην τής έγκρίσεως και υπογραφής τοΰ Προέδρου τής Δη
μοκρατίας. Έάν ουτος δέν έγκρίνη, έπιστρέφει τδ \ομοσχέδιον 
είς τήν κατά πρώτον ψηφίσασαν αύτό Βουλήν μετά τών έγ- 
γράφων παρατηρήσεων του. Τότε τδ νομοσχέδιον έξελέγ/εται 
έκ νέου ύπό τής Βουλής, έάν δέ ψηφισθή καί δευτέραν φοράν 
διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων, διευθύνεται πρδς τήν έτέραν 

Βουλήν μετά τών παρατηρήσεων τοΰ Προέδρου. Άν δέ καΐ 
αύτη διά τής αύτής πλειοψηφίας τδ ψηφίση, δ Πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας εΐναι ύπόχρεως νά τδ ΰπογράψη έντός δέκα ήμε
ρών, παρελθουσών τών όποιων δ νόμος λαμβάνη όλην τήν ίσχύν 
του και άνευ τής προεδρικής ύπογραφής.

Ή οικονομική πρόνοια ύπέρ τών μελών τής νομοθετικής 

έξουσίας έν ταϊς Ήνωμέναι; Πολιτείαις τής ’Αμερικής κέκτη- 
ται ιδιαιτέραν σημασίαν. Τώ 1873 έκανονίσθη εξίσου ή ένιαυ- 
σία βουλευτική χορηγία κατ' άμφατέρας τάς Βουλάς είς 8,000 
δολλάρια (40,000 δραχ.). Είς σημεϊον συγκρίσεως άρκεΐ ή πα- 
ρατήρησις, ότι οΐ ύπουργοΐ λαμβάνουσι κατ’ έτος 10,000 δολ
λάρια (50,000 δραχ.) καΐ ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 50 
χιλ δολλάρια (250,000 δραχ.)· όσον άφορά τδν άντιπρόεδρον 

ουτος λαμβάνει όσα καΐ οί υπουργοί.
Καθώς παρετήρησεν ό Morizot Thibault, ή δημιουργία τής 

Άνω Βουλής έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής 
συνδέεται πρδς τήν ιδέαν τοΰ άναποφεύκτου τής δευτέρας Βου
λής, πρό; άντιστάθμισιν τής έν τή μια Βουλή συγκεντρουμέ- 
νης άμέτρου ισχύος, δυναμένης νά μεταβληθή είς τυραννικήν. 
"Οπως έν 'Αγγλία ή Βουλή τών Κοινοτήτων έμορφώθη βαθ
μηδόν είς άντιζύγιον κατά τής έν τή πρώτη περιόδω τών άγ- 
γλικών θεσμών πανισχύρου Βουλής τών Λόρδων, τοιουτοτρό
πως κατ' άντίστροφον λόγον έμορφώθη έν ’Αμερική ή Άνω 
Βουλή είς άντιζύγιον τής Κάτω Βουλής, πρός τήν οποίαν ή 
άπουσία ιστορικών τής κοινωνίας ύπεροχών συνεκέντρωσε τήν 
όλην τοΰ λαοΰ δύναμίν. Άλλά ευθύς ήννόησαν έν ταϊς ΊΙνω- 
μέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής, οτι έάν μία Βουλή έχει τά
σεις άπορροφητικάς τής έξουσίας καΐ δύο Βουλαΐ,έάν άπδ τών 

αύτών έκλογέων συγκροτώνται, θά ύπείκωσιν είς τήν αύτήν 
ώθησιν, μή δυνάμεναι νά άποτελέσωσι Κοινοβοΰλιον καλώς συγ- 
κερασμένον. Δύο τότε έσχηματίσθησαν ρεύματα ιδεών, τδ τών 

δημοκρατικών καΐ τδ τών όμοσπονδικών. Οι τελευταίοι ηθε- 
λον να έξασφαλισθή δ λζδς κατά τών τραυμάτων, τά όποια 
ήδύνατο δ ίδιος νά κατενέγκη καθ'έκυτοΰ’ οΐ δημοκρατικοί 
ήθελον τήν απόλυτον κυριαρχίαν τοΰ συνόλου τών πολιτών διά 
μιάς Βουλής παντοδυνάμου καΐ διά ύπαλλήλων ύπ αύτής διο- 

ριζομένων είς έκτέλισιν τών θελήσεών της.
Ή έθνοσυνέλευσις παρεδέχθη μέσον τινα όρον, διαιρέσασα 

τήν νομοθετικήν έξουσίαν είς δύο Βουλάς καΐ περιορισασα τήν 
προεδρείαν τής Δημοκρατίας άπδ ισοβίου, ώς έπρότειναν οΐ όμο · 
σπονδικοί, είς τετραετή. Άφ'ένός μέν ή άμεσος έκλογή τών 
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μελών τής Κάτω Βουλής διά καθολικής ψηφοφορίας και ή έμ
μεσος έκλογή τών μελών τής Άνω Βουλής ύπό τών νομοθετι
κών σωμάτων έκάστη; Πολιτείας, άφ' έτέρου δέ ή έν τή Άνω 
Βουλή έκτεθεϊσα ίσότης τών διαφόρων Πολιτειών πρός άλλήλας, 
εφόσον έκάστη αποστέλλει εις αύτήν δύο βουλευτάς, και ή έν 
τή Κάτω Βουλή άναλόγησις τοϋ άριθμοΰ τών βουλευτών πρός 
τόν πληθυσμόν έκάστης πολιτείας,άποτελούσα Ανισότητα κατά 

πολιτείαν κα'ι ισότητα κατ' αριθμόν κατοίκων αύτής, άνήκου- 
σιν εις ιδιαιτέραν έποψιν τής μέσης όδοΰ,τήν όποιαν ήκολούθη- 
σεν ή Δημοκρατία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών εις συγκερασμόν 
τής νομοθετικής της εξουσίας. Ή Κάτω Βουλή είναι μάλλον 
νομοθετική και ή Άνω Βουλή μάλλον κυβερνητική. Τά άντι- 
ζύγια αύτών άποτελοΰσι τήν αρμονίαν. Και διά νά μή λειψή 

τό επιστέγασμα,ή έθνοσυνέλευσις καθίδρυσε τό Άνώτατον Δι- 

καστήριον τής 'Ομοσπονδίας, πρό; τό όποιον έκαστος ιδιώτης 
δύναται νά είσαγάγη τήν έξέτασιν, άν ό τυχόν βλάπτων αύ- 

τόν νόμος διατελή έν άρμονίιρ πρός τάς Απαγορευτικάς διατά
ξεις τοϋ συντάγματος. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή έκδιδομένη 

άπόφασις δέν καταργεί τόν νόμον, άλλ' άφαιρεΐ Απ’ αύτοΰ τήν 
έν τή δεδομένη περιστάσει δύναμιν τής έκτελέσεως.

Πρέπει τις νά θαυμάση τήν σοφίαν, ήτις προήδρευσεν εις τήν 
τοιαύτην τής πολιτείας σύνταξιν. Απανταχού ή λειτουργία 
τών διαφόρων οργάνων αυτής άπαντά τήν εξουσίαν τοϋ λαοϋ, 
άλλ' Απανταχού συγχρόνως καϊ ή εξουσία αΰτη άπαντά χα
λινόν, δστις τή- σταματά, όταν αΰτη θέλει νά ριψοκινδυνεύση 
έν τή εύτοπί .

EfflITiPIKH ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ [H ΠΕΙΡΑΙΕΐ

ΊΙ
κείου
έμπορικήν δικαιοσύνην. Δέν έξετάζομεν τόν τρόπον, διού ό νό
μος ΛΥΝΖ' τής 28 μαιου 1887 κατήργησε τά έμποροδι- 
κεϊα. Ή εύρεία τής έμπορικής δικαιοσύνης ιδέα διήλθεν άπα- 

τελευταΐον άνακινηθεΐσα ιδέα της ΐδρύσεως πρωτοδι- 
έν Πειραιεΐ έχει την ιστορίαν της, ιδίως όσον άφορ^ την

ρατήρητος έκ τής αιθούσης τής 'Ελληνικής Βουλής καί έλύθη 
τό ζήτημα άνευ τής έπιγνώσεως, τήν όποιαν τό θέμα ήδύνατο 

νά προκαλέση.
"Αλλοτε είχεν έλκύσει ημάς ή ιδέα τής συστάσεως έμπορο- 

δικείου έν Πειραιεΐ, ώς Αναγκαίου συμπληρώματος τής έμπορι- 
κής και βιομηχανικής άναπτύξεως τοϋ είς τό πλευράν τών Αθη
νών δεινοπαθοϋντος νϋν άστεος. Δύνανται νά δημοσιευθώσιν αΐ 
μελέται έκεϊναι, διότι ό σκοπός Απομένει πάντοτε έν τή δοκι
μασία τοϋ παρόντος και έν τή προσδοκία τοϋ μέλλοντος. Πολλά 
είναι τά αίτια τή; βαρείας οικονομικής περιόδου, τήν οποίαν 
διατρέχει ό Πειραιεύς. ’Αδύνατον είναι νά λυτρωθή άπό τής 
κλίνης τοΰ Προκρούστου, έφ' ής μικρόν κατά μικρόν άποτέ- 
μνονται αΐ ζωϊκαι Γνες τής ύπάρξεώς του, άνευ τής έντάσεως 
τής λαϊκής ιδέας, είς τήν οποίαν οφείλει τήν Αρχήν του καΐ 

έπί τής οποίας θά οίκοδομήση τήν σωτηρίαν του.
Ή πρώτη Αρχή τής εμπορικής δικαιοσύνης έν ΙΙειραιεΐ Ανή

κει είς τήν μεγαλοπρεπή συνέλευσιν, τήν όποιαν ό Δήμος Πει
ραιώς συνεκρότησε τή 9 φεβρουαρίου 1875 έν τώ Χρηματι- 
στηρίφ του κατά τήν τελετήν τών εγκαινίων αύτοΰ. Άποσπώ- 

μεν τό σχετικόν μέρος έκ του δημοσιευθέντος τότε στενογρα- 
φημένου λόγου, δν έξεφώνησεν έν αύτή ό κ. Οικονόμος :

Οοχονόμ-ος .... «Θά δώσητε έν προσέχει τινι μέλλοντι 
τόπον διά τό έμπορικόν δικαστήριον. τό όποϊον ή πόλις σας Οά 

άποκτήση μίαν ημέραν, θά δώσητε τόπον είς τό έμπορικόν έπι- 
μελητήριον καί είς άλλους σκοπούς έμπορικής τελειοποιήσει.»;, 
θά δώσητε τόπον είς τήν έμπορικήν διοίκησιν και δικαιοσύνην, 

διότι ή Πειραϊκή κοινότης είναι ή καρδία τοϋ εμπορίου τής 
Ελληνικής πρωτευούσης καί πέραν έτι αύτής, τής Ελλάδος 

δλοκλήρου, όταν μάλιστα συνδεθή αΰτη σιδηροδρομικώς μετά 
τής Δύτεως. "Οσον άφορ^ ιδίως τάς ’Αθήνας, ή έμπορική 
σφαίρα αύτών είναι έπί τοσοϋτον περιωρισμένη, ώστε δέν δύ

ναται νά έκπληρωθή έν αύται; ό εύρύς σκοπός τής έμπορικής 
τών συμφερόντων άναπτύξεως. Έν τή κλασσική περιόδω τής 
'Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ή μέν έμπορική δικαιοδοσία ήτο 

κτήμα τοϋ Πειραιώς, ή δέ πολιτική τών Αθηνών. Οί έμπορο-
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δίκαι κα'ι οί ναυτοδίκαι ένταυθα έδίκαζον. Αί μέν διαφοραί 

τοϋ άστεος και τής πολιτείας άνήκον εις τόν λαόν τών Αθη
νών, αί δέ τοϋ έμπορίου διαρρυθμίσεις ήσαν κτήμα πολύτιμον 

τής ύμετέρας πόλεως............
"Ας συνδέσωσιν αί εΰχαί όλων ήμών τάς άναμνήσεις τοϋ 

παρελθόντος πρός τάς ελπίδας τοϋ μέλλοντος. Τό σύμβολον 
τής ένώσεως ταύτης δέν λείπει Είναι έκ τών άγιωτάτων και 
τά μάλιστα ενθαρρυντικόν. "Οταν δ Παυσανίας έπεσκέφθη τόν 
Πειραιά, εύρε πλησίον, λέγει, «τής έπί θαλάσσσης στοάς» δύο 

άγάλματα βαθύτατης έννοιας, την όποιαν καθιστά έτι μάλλον 

πολυσήμαντον ή μεγάλη καί κατά σκοπόν γειτνίασις αύτών. 
Τό έν τών άγαλματων τούτων άνήκεν εϊς τόν θιόν, τό άλλο 
εις τόνΛαδχ. Ίδέαι αίώνιαι, έκ τών όποίων αναφαίνεται τό 

άληθές μεγαλεΐον τών έθνών. Ή συνάντησίς των είναι πηγή 
ζωής, είναι τό θαυματουργικόν έγκόλπιον τής άνθρωπότητος, 
τό όποιον περιέχει τά σπέρματα πάσης προόδου, πολιτικής 

και οικονομικής, βιομηχανικής καί έμπορικής, απανταχού, εϊς 
όλα τά στάδια τής κοινωνικής έργασίας.

Ή πρώτη ίδέα. ή ίδέα τοΰ Θεοϋ, περιέχει την πίστιν μεθ' 
όλων αύτής τών ιδιαιτέρων κλάδων. ΤΙ πίστις πρός τό θειον, 
ή όποια στηρίζει τούς λαούς είς τήν έκτέλεσιν τών μεγάλων 

προορισμών αύτών, ή πίστις είναι ό πρώτος καί τελευταίος 
λόγος τών ψυχών δέν είναι σχολαστικός ούδ' απλώς έκκλη- 
σιαστικός- είναι λόγος αιώνιος, ό όποιος μεταβαίνει άπό τών 
ειδωλολάτρων προγόνων εις τούς άληθολάτρας άπογόνους. Πόσον 

εύρεΐα καί γόνιμος ή έν τώ άγάλματι τοϋ θεοϋ αρχαία τοϋ 
Πειραϊκοϋ έμπορίου ίδέα! Έκ τής πρός τό θειον πίστεως άπορ- 
ρέει ή πρός τόν πλησίον πίστις. Ό μή ύπολογίζων τόν θεόν 

πώς θά συλλογισθή τόν άνθρωπον ; Ή πίστις έν τώ έμπορίω, 
έν τή βιομηχανία, έν'τή πολιτική, έν τή οικονομία, απαντα
χού είναι ό κύριος τύπος,όστις ένώνει τής μικράν ταύτην ζωήν 
τής γής καί αναβιβάζει αύτήν είς όρίζοντα, έκ τοϋ οποίου διο- 
ράται ή υψηλότερα έκείνη, έν τή όποια σώζεται τό άκρον τής 
άληθοϋς εύδαιμονίας. Ποτέ δέν πρέπει ή πραγματική πρόοδος 

τών έθνών νά λησμονή τήν αγίαν ταύτην διεύθυνσιν.

Ή δέ έτερα ιδέα, τήν οποίαν δεικνύει τό, παρά τώ τοϋ Θεοϋ, 
Πειραϊκόν άγαλμα τοΰ Λαοΰ, ή ίδέα τοϋ έπίσης μυστηριώ
δους τούτου όντος, τό όποιον ύπό τάς άνεξερευνήτους βουλάς 
τής Θείας Προνοίας έπιδιώκει αιωνίους σκοπούς, ή ίδέα αύτη 

τβϋ Λαοϋ άποτελεϊ τήν μοναδικήν βάσιν τής έν τώ κόσμφ 
τούτω μεγάλης τών έθνών ζωής. Έκτος τής έννοιας ταύτης 
τοϋ Λαοΰ, τά λοιπά είναν σμικοότητες, τυχηραί μέν κατά τό 
μάλλον ή ήττον, ίκαναί δέ νά πλανήσωσι μόνους τούς εύαπα- 
τήτους. Μόνος δ Λαός ζωοποιεί τό άληθές έπί τής γής μεγα
λεΐον. Έκ τής δυνάμεως τών πολλών τοϋ Λαοϋ άτόμων άπορ- 
ρέουσι τά θαυμάσια τής καθολικής έργασίας διά τών άπειρων 
μορφών, τάς όποιας ή σύμπραξις τών πληθυσμών δημ,ιουργεΐ. 
Όποια άλληλεγγύη μεταξύ τών διαφόρων τής έθνικής οικονο
μίας έργατών ! Τί σημαίνει, άν εΐσθε μέν πλουσιώτατοι, κατοι
κείτε όμως έντός έρημίας,τήν οποίαν κατασκευάζει γύρω ύμών 

ή ένδεια καί ή πτωχεία ; Έάν ή χώρα σας, έάν ό γείτων 
σας εύδαιμονή, έάν αί οικογένειας τών συμπολιτών σας δέν λι- 
μώττωσιν, ούδέ κατοικώσιν οικήματα νοσώδη ή ένδύωνται 

ράκη πενιχρά, χειροκροτήσατε. Έχετε ένώπιον σας τήν πρα- 
κτικωτέραν εικόνα οίκονομικώς ύγιαινούσης κοινωνίας. Διά 
τήν πλήρη εύδαιμονίαν, τήν δυνατήν έπί τής γής εύδαιμονίαν, 
άρκεΐ τότε νά έπιθεωρήσητε συνάμα τήν ήθικήν καί διανοητι
κήν τάσιν. Έάν συμβαδίζωσι, ιδού τό Έθνος είς τά πρόθυρα 

τής άκμής αύτοϋ.
Μή λησμονήσητε ποτέ τό αιώνιον σύμβολον, τό όποιον πρό 

δλίγου σάς άνέφερα, διότι τό κληροδοτεί εις ύμάς ή μεγάλη 
τής πατρίδος άρχαιότης. Θεός χαΐ Λαός είναι τό άρχαΐον τοϋ 
Ιίειραιώς σύμβολον, ή σημαία τής προόδου όλων τών έθνών...»

Προς τον κ. Εισαγγελέα τών έν Άθήναες 
Έφετών.

Βλέποντες ύμάς έπαξίως κατέχοντας τήν θέσιν τοϋ Είσαγ- 
γελέως τών έν Αθήναις Έφετών, έμνήσθημεν τοϋ λόγου, τόν
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όποιον έν τή έγκαινιάσει τοΰ Χρηματιστηρίου έν τή πόλει μας 
έκάμετε περί έμποροδικείου, καί κοινή πάντων γνώμη άπεφα- 
σίσαμεν ήδη νά σας ΰπενθυμίσωμεν καί σας παρακαλέσωμεν, 
ίνα πραγματοποιήσητε την τοιαύτην διά τά έμπορικά συμφέ
ροντα ωφέλιμον ιδέαν σα.ς, τήν όποιαν καί ίστορικώς καί διά 

τών πραγμάτων μετά μεγάλης πειστικότητος ΰπεστηρίξατε. 
Έμποροδικεϊον ύπάρχει έν ΆΟήναις, έν Ναυπλίφ καί αλλαχού, 
όπου έλάχιστα σχετικώς ύπάρχουσι συμφέροντα- νά στερήται 
δέ ό Πειραιεύς, νομίζομεν άδικον καί άσύμφορον είς τά γενικά 

τοϋ έμπορίου συμφέροντα.
"Οθεν σας παρακαλοϋμεν νά μεριμνήσητε, ίνα συστηθη είς 

τήν φυσικήν ένταΰθα έδραν του τό έμποροδικεϊον, έζ ούτινος 

μεγάλως θά ώφεληθή τό έμπόριόν καί θά ένισχυθή ή καλή 
πίστις είς τάς συναλλαγάς.

Εύέλπιδες έπί τοΰ δικαίου τής αίτήσεώς μας, ύποσημειου- 
μεθα εύσεβάστως.

Έν Πειραιεΐ τήν 25 Αΰγούστου 1876.
Εύπιιθίσιατοι χάτοιχοι Πιιραιως

(Έποντκι αί όπογραφχί).

Άριθ. 5924.
Ό παρά τοίς έν ΆΟήναις Έφέταις Ειβαγγελεύς 

πρός τόν κ. Λήμ,αρχον ΙΙειραιώς.

Εν Άδήναις τή I I 8ζ.τω6ρίου 1870.

Ό άπό έτους εί; έτος κατά πάντα λόγον, ιδίως δέ έν τώ 
έμπορίω καί τή βιομηχανία, προβιβασμός τής Πειραϊκής κοι
νωνίας δέν δύναται νά θεωρηθή ώς άσχετος πρός τήνέν τώ 
τόπω δικαστικήν περαιτέρω άνάπτυξιν. Έξαιρέτως ή έμπορική 
δικαιοσύνη πρέπει, όπως είς τούς άρχαίους τοΰ 'Αθηναϊκού 

Κράτους χρόνους, τοιουτοτρόπως καί έν τή νεωτέρ^ι οικονομική 
τών 'Αθηνών καί τοΰ Πειραιώς διαπλάσει, νά ίδρυση έν μέσψ 
«ής πόλεως ύμών τόν εύσεβή καί έπιβλητικόν ναόν της. Κατά 

τοΰτο παρατηρώ τελευταΐον, έξ αναφοράς τών κατοίκων Πει
ραιώς πρός τήν όποίαν έχω τήν τιμήν νά διευθύνω παρ' Έφέ-
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ταις Εισαγγελίαν, ότι συναντώνται καί ιστορία καί έπιστήμη 
καί εύλογος θέλησις τοΰ Λαοΰ.

Άπό τής ιδέας όμως μέχρι τής εφαρμογής υπάρχει ή δυσ - 
χέρεια τής άρχής, τής όποίκς γνωστόν είναι τό δικαίωμα είς 
τό ήμισυ τοΰ όλου έπί τών καθ' έκαστα έργων. Διά τό θέμα 
λοιπόν τής ΰπάρξεως τοιαύτη; άρχής άναπόφευκτος είναι είς 
τάς περαιτέρω κατά σκοπόν ένεργείας πρός σύστασιν είδικοΰ 
έν Πειραιεΐ Έμποροδικείου, νά γίνη γνωστόν έκ προοιμίων κατά 
πόσον έννοεΐ ό Δήμ.ος Πειραιώς νά συμμεθέξη είς τά οικονομικά 

βάρη τής έν αύτω εμπορικής δικαιοσύνης.
Ό Δήμος Πειραιώς έχει σπανίαν παρ' έαυτώ ευκαιρίαν, ίνα 

προσφέρη άνάλογον τμήμα τοΰ Χρηματιστηρίου του είς χρήσιν 
τοΰ μελετωμένου Έμποροδικείου. "Ισω; έν τή διαρρυθμίσει τών 
ιδιαιτέρων οικονομικών αύτοΰ ύπάρχει τρόπος καί πλείονος έτι 
συνδρομ.ής. Δέν πρέπει νά λησμονήση ή ύμετέρα κοινότης, ότι 
απανταχού τά χρηματιστήρια συνεδυάσθησαν πρός τά Έμπο- 
ροδικεΐα καί ότι, όταν οί δημόσιοι πόροι είναι άνεπαρκεΐς οί 
δημοτικοί συμβουλεύονται ιδιαιτέρως τά ζωοποιά τής κοινό- 
τητος ελατήρια. Πρέπει άρά γε μεταξύ αύτών νά άποδειχθή 
ή μεγαλοπρεπής σημασία τής προχείρου έμπορικής δικαιοσύνης, 
ήτις προώρισται βαθμηδόν νά έλκύη τά συμφέροντα καί νά 

προάγη τάς έπιχειρήσεις;
Ύπό τοιαύτας σκέύεις παρακαλώ τόν κ. Δήμαρχον, ίνα, 

συνεννοούμενος μετά τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου,διατύπωση έπί 
τών ανωτέρω δύο οικονομικών θεμ-άτων τάς ιδέας του, αίτινες 

δέον νά συνυποβληθώσι μετά τών λεπτομερεστέρων μελετών 
τής εισαγγελίας είς τήν κεντρικήν τής έπικρατείας διοίκησιν, 
διά τάς περαιτέρω έπί τοΰ προκειμένου νομοθετικάς άποφάσεις.

Ο παρ' Έφότα,ις ΕίσαγγιΛής
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.

Άριθ, 2028.
ΙΙρός τόν κ. Εεοαγγελέα τών έν ΆΟήναες 

Έφετών
Έν Πειραιεΐ τή 10 Νοεμζρίου 1876

Τό Δημοτικόν Συμβούλων, εις ο ύπέβαλον, κ. Είσκγγελεΰ, 
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τό ήμέτερον έγγραφον «ψήφισε προθύμως, ινα άναλάβη ό Δήμος 
τό ένοικων τοϋ καταστήματος τοΰ συστηθησομένου τυχόν έν- 
ταΰθα Εμποροδικείοΰ, τό δ’ έπ’ έμοί ύποβάλλων τό ψήφισμα 
τοΰτο του συμβουλίου άφίημι ύμΐν, λαβοΰσι τήν πρωτοβουλίαν 
τοΰ αναγκαίου όντος έν Πειραιεΐ Έμποροδικείοΰ,νά ένεργήσητε 
τά περαιτέρω είς πραγματοποίησιν, άφοΰ τό κατά δύναμιν 
έδέξχτο ό ήμέτερος Δήμος νά συμμετάσχη είς τάς δαπάνας 

κατά τό άπαντώμενον έγγραφόν σας.
Ο Λήμαρχος 

ΤΡ. ΜΟΓΤΖΟΠΟΤΔΟΣ

•1’ήφεσμ.α 301.

Tt> Λημοτιχύΐ ΣύμβούΛιον Πβιραιύς.

Συνεδριάσεως έκτακτου γενομένης έν τω δημαρχική κατα- 
στήματι, σήμερον τήν 9 νοεμβρίου 1876, προήδρευε τοΰ συμ
βουλίου δ τακτικός αύτοΰ πρόεδρος Ν. Μελετόπουλος, παρήν 

ό Δήμαρχος, ό δέπρόεδρος ειπεν :
Επειδή οί μεν έμποροι πολϊται Πειραιώς δι’ αναφοράς των 

πρός τόν κ. Εισαγγελέα τών έν Άθήναις Έφετών έξαιτοΰνται 
τήν σύστασιν Έμποροδικείοΰ ώς αναγκαίου είς τόν τόπον και 
ώς τοιούτον συνιστάμενον καί έν άπάσαις σχεδόν ταϊς ήττον 

έμπορικαϊς πόλεσι τής Ελλάδος, ό δέ κ. Εισαγγελείς διά 
τοΰ πρός τόν Δήμαρχον ύπ’ άριθ. 5924 άπό 19 δβρίου έ. έ. 
έγγράφου αύτοΰ άποδεχόμενος τήν εύχήντων πολιτών κα'ι άνα- 
γνωρίζων τό όρθόν και εύλογον τής ΐδρύσεως τοΰ Έμποροδι- 
κείου έν Πειραιεΐ, συνέστησεν ίνα καί δ Δήμος συμμεθέξη είς 
τά οικονομικά βάρη, προσφέρων, εί δυνατόν, άνάλογον τμήμα 
τοΰ Χρηματιστηρίου διά τήν έν τφ τόποι ίδρυσιν τής έμπορικής 
δικαιοσύνης.

*Εδοξε τφ Δημοτική Συμβουλίφ, ίνα άντΐ τοΰ Χρηματι
στηρίου, μή έχοντος άρκοΰσαν εύρυχωρίαν διά τήν έν αύτφ 
ίδρυσιν τοΰ Έμποροδικείοΰ, προσφερθή ύπό τοΰ Δήμου χορή- 
γοΰντος τό ένοίκιον έτερον έπίσης κατάλληλον οίκημα διά τήν 
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έγκατάστασιν έν αύτφ τοΰ Έμποροδικείοΰ, άμα ήθελεν έγκριθή 
ύπό τής κυβερνήσεως ή ιδρυσις αύτοΰ έν Πειραιεΐ,καί ανατεθώ 
τω Δημάρχφ νά ένεργήση τά περαιτέρω.

Ό Πρόεδρος
Ν. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τύ Δημοτικόν Συμβούλιον
Γ. Βκσι/.ειάόης, Λ. Ήβχΐας, Α. Ίωχννίδης, S. ‘Ρετσινόηουλος, Γ. 

Καψαμπέλης, Α. ΒχρΛάμης, I. Χριατοφίδης, Α. ΛΙανίνχς, S. ΧοΙδϊς, 
Λ. ΙΙεπεμοϋντας, Γ. Βραχνός.

Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΠΑΡ’ΗΜΙΝ

Έάν στρέψωμεν έπί μικρόν τήν προσοχήν ήμών έπί τής 
χρηματικής νόσου, ύφ’ ής κατατρύχεται σήμερον ή Ελλάς, 
εύκόλως θέλομεν άνεύρει οτι, μεταξύ τών ποικίλων αιτίων τοΰ 
κακοΰ, ύπάρχουσι κα'ι συμπτώματά τινα άναγόμενα είς τήν 
παρ’ ήμϊν τοσοΰτον πρόωρον εισαγωγήν τής πολυτελείας. Φαί
νεται δέ ότι τής νόσου ταύτης τήν σπουδαιότητα πολλοί παρ’ 
ήμϊν έγνώρισαν, καί, μελετώντες τά κατ’ αύτήν καί προβλέ- 
ποντες τά δυσάρεστα έκ ταύτης επακόλουθα, δέν έδίστασαν 
έσχάτως μετά τοϋ εί.ίωηαχοΰ ζητήματος νά άναμίξωσι κα'ι 
έκεΐνο τής πολυτελείας. Ό τύπος μάλιστα τών Αθηνών δέν 

εύρεν ούδεμίαν δυσκολίαν, όπως συσχετίση τάς πολυμόρφους 
καί ποικίλας καταχρήσεις, αΐτινες κατά τά τελευταία ταΰτα 
έ’τη έφθασαν είς τό κατακόρυφον ένταΰθα, μέ τόν άνάρμοστον 
κόσμον καί τήν καταπληκτικήν πολυτέλειαν, ήν πας τις, ού 

μόνον έν τή πρωτευούση, άλλά καί έν ταϊς άλλαις μικραΐς 
τε καί μεγάλαις τής Ελλάδος πόλεσι, παρατηρεί τοσοΰτον 
άτόπως έξαπλουμένην καθ’ έκάστην έφ’ όλης τής γραμμής, 
άπό τών άνωτάτων καί εύπορων κοινωνικών κλάσεων μέχρι 
καί αύτών τών έκατονταδράχμων ύπαλλήλων !

Τό έλατήριον όπερ όδηγεϊ τήν τάξιν τών στερουμένων, 
καθώς καί έκείνην τών μόλις δυναμένων νά έπαρκέσωσιν είς 
τάς άνάγκας των, όπως άκολουθώσιν είς πάντα σχεδόν έκεί- 
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νην τών εύπορούντων, έγκειται ού μόνον εί; την έν γένει 
άνθρωπίνην ματαιότητα, άλλά συνέχεται, νομίζομεν, και 
μετά τοϋ χαρακτήρος καί τής άνατροφής ήμών, πρό πάντων 
δέ μετά τοϋ βασιλεύοντος παρ’ ήμϊν έπί πάντων ηιθηχισρού- 
Ούτω δέ κατήντησεν ένωρίτατα, ένφ άλλαχοΰ, έκτός όλιγί- 
στων εξαιρέσεων, ή πολυτέλεια συνίσταται είς τήν, μετά τήν 
πλήρωσιν τών άναγκαίων κα'ι άπαραιτήτως χρησίμων, δαπά
νην, είς τήν χρήσιν δηλαδή τών περισσευμάτων, παρ’ ήμϊν νά 
ή σπατάλη έν τφ στολισμώ καί τή ένδυμασία, σαρδαναπαλι- 
σμός έν τή τραπέζη, περιττός κόσμος έν τοϊς οίκήμασι, κατά- 
χρησις έν ταΐς διασκεδάσεσι, κούφη έπίδειξ'-ς πλουτολογική 
έν πάσι τοϊς χρησίμοις κα'ι μή, έν μ·.$ λέξει έκτακτος μεγαλο
πρέπεια διά μικροπρεπούς τρόπου έφαρμοζομένη έπι πάντων 

τών τοϋ βίου.
Ό άνθρωπος, παρά τής φύσεως αύτής ώθούμενος, άγεται 

πρός τήν δαπάνην μέρους τών περισσευμάτων του, μετά τήν 
έκ τής έργασίας πλήρωσιν τών ούσιωδών άναγκών του. Ή κα
τανάλωσή άλλως τε τών περισσευμάτων τούτων καλείται πο
λυτέλεια, 4ν καί, κατά τόν κ. Leras - Beaulieu, ή ιδέα παν

τός δπερ άποτελεϊτήν πολυτέλειαν ποικίλει διαφοροτρόπως κατά 
χωράς, χρόνον και κοινωνικάς τάξεις. Ούχ ήττον βέβαιον εί
ναι, δτι έκάστη κλάσις θεωρεί πολυτέλειαν τήν άπόλαυσιν τών 
αντικειμένων έκείνων, ών ή κτήσις δυσεπίτευκτος τυγχάνει, 
ένεκεν χρηματικών λόγων, καί τών όποίων ή άνωτέρα ταύτης 
κλάσις έχει τά μέσα νά ποιήται καθημερινώς χρήσιν. Δέχον
ται μάλιστα οί οικονομολόγοι, δτι δσον κοινωνία τις έκπολιτί- 
ζεται, τόσον καί ή πολυτέλεια διαδίδεται, τοϋ άξιώματος δέ 

τούτου ούδείς δύναται νά αμφισβήτηση τήν λογικήν βάσιν,διότι 
εΐναι αύταπόδεικτον, δτι αί άνάγκαι τοϋ άνθρώπου διά τής 
παρελεύσεως τών έτών αύξάνουσι συνεχώς καί ποικίλουσιν άο- 
ρίστως. Τόν πολλαπλασιασμόν δέ τοϋτον τών άναγκών λαμβά
νοντες ύπ’ δψει πολλοί τών οικονομολόγων καί συσχετίζοντες 
αύτόν μετά τής πσλυδαπάνου πολυτελείας, έκείνης μάλιστα 
ήτις είσάγεται εϊς άρτισύστατα καί μικρά κράτη, δπως κατα
σπατάληση όλόκληρον πλοϋτον έν άσωτείαις καί κραιπάλη,
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έστρεψαν κατ’ αύτής τά βέλη των και έκηρύχθησαν άσπον
δοι έχθροί της. Δέν έβράδυναν μάλιστα νά διαδώσωσιν, δτι ή 

πολυτέλεια πρέπει νά θεωρήται παρά πάντων ώς μέσον δι’ ου 
τό περίσσευμα τών μέν άποκτάται μόνον διά τής στερήσεως 
τών άλλων, δτι συνεπώς ήδύνατό αύτη νά άφομοιωθή πρός 
κατάχρησιν, δτι ήτο άμάρτημα και τέλος χοινύν αχάνάα^ον. 
Εντεύθεν διά σειράς έπιχειρημάτων συνεβούλευσαν τήν παρα
δοχήν νόμων αύστηρών, δι’ ών ή πολυτέλεια θά κατηργεϊτο 
ταύτοχρόνως καί πανταχοΰ, ίνα αί κοινωνίαι άποβώσιν εύτυ- 
χέστεραι καί ήθικώτεραι.

Έν τούτοις πάσαι αί θεωρίαι αύται τυγχάνουσι μεσταί πλά
νης καί έσφαλμένων ύπολογισμών ή εκτιμήσεων, διότι, νομί
ζομεν άκραδάντως, δτι ή πολυτέλεια, παρά τών άυναρίνων 

νά βιώσωσιν iv ταύττ) ίζασχουρίνη, συντελεί σπουδαίως είς 
τήν κοινωνικήν πρόοδον έν γένει. Ή άνθρωπότης σήμερον ωφε
λείται διαφοροτρόπως έκ τή; πολυτελείας, διότι καί ώθησις 
σπουδαία, ώς θά ίδωμεν άμέσως, χορηγείται πρός πολλούς 

κλάδους τής έργασίας καθόλου, καί ή ανθρώπινη ϋπαρξις είς 
ταύτην όφείλει παν δ,τι καθιστά αύτήν μάλλον τερπνήν έν 

τφ κόσμφ τούτφ καί ποικίλην. Ή πολυτέλεια δέν έφαρμόζε- 
ται συνήθως έπί τών κοινών πραγμάτων, άλλ’ έπί τών σπα
νίων, δέν εΐναι άποτέλεσμα άπλής κοινής έργασίας, άλλ’ εΐναι 
προϊόν έκτάκτου, δυσχερούς, δώρου ένίοτε φυσικοΰ, άπονεμη- 
θέντος είς τινας μόνον άνθρώπους έργάτας ή καλλιτέχνας. Δι
καίως δθεν πολλοί τών οικονομολόγων δέχονται, δτι ή ηοΛυτί- 
■ilia ιιναι ρήτηρ τών ιύγινών τιχνών, διότι, έκτός τών άλ
λων δυσχερών έργασιών, καί ή ζωγραφική,καί ή γλυπτική,καί 
ή μουσική, καί ή όρχησις κλπ. είς ταύτην όφείλουσι τήν άνά- 
πτυξίν των καί τήν σημερινήν βασιλείαν των έπί τών λοιπών 

τεχνών.
Έν τούτοις, μεθ’ δλας τάς τοσοϋτον αίσιοδόξους έπί τής 

πολυτελείας ιδέας, αίτινες βλέπομεν σήμερον δτι έπικρατοϋσι 
παρά τοΐς πλείστοις, καί άς άδιστάκτως δύναται τις νά πα- 
ραδεχθή, δέν δυνάμεθα παρά νά καταδικάσωμεν τήν άνόητον 

πολυτέλειαν έκείνην, ήτις κατά τινας συνίσταται είς τήν χον- 
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δροειδεστάτην [/.όνον έπίδειξιν εξωτερικού γελοίου κόσμου, δυ- 
ναμένου νά άποθαμβώση την τών άπλοϊκών μονομερώς τάξιν. 
Η ήθική έ'χει καθήκον νά στιγματίζη τό είδος τοΰτο τής πο

λυτελείας, όσάκις τό βλέπει έκτραχηλιζόμενον, θριαμβεΰον 
άνακδώς έν μέσω κοινωνίας μή εύπορούσης κατά τό κλειστόν, 
ώς συμβαίνει δυστυχώς παρ’ ήμΐν, καΐ διεγεΐρον, δίκην μεγά
λου κοινωνικού σκανδάλου, τάς όρέξεις τών άναρμόστων έπι- 
δείξεων, δι’ ών καΐ μάλλον πενιχραΐ κοινωνίαι, ώς έκ τής μα- 
ταιότητος καΐ τής έπΐ τά τοιαΰτα έμφύτως έπιπολαζούσης 
κουφότητος, παρασύρονται πρός άπομίμησιν καΐ διαφθοράν. 
Πας τις βεβαίως, έν Άθήναις ή καΐ άλλαχοΰ έν Έλλάδι, θά 

έτυχε νά γνωρίση οόκ όλίγας οικογένειας, ών ή έν τοΐς περι- 
πάτοις καΐ ταϊς δημοσίαις συναθροίσεσι πολυτέλεια καΐ ό κό
σμος έκπλήττουσι καΐ άποθαμβοΰσι τό δμμα, ένώ ή έσωτερική 
του οίκου των θέα πληροί άηδίας και άπογοητεύσεως τόν επι
σκέπτην. Περιττόν δέ θά ήτο νά άναφέρη τις παραδείγμ.ατα 
άλλα τοιαύτης παραλόγου πολυτελείας, διότι πάντες σχεδόν 
παρ’ ήμΐν γνωρίζουσιν άπό ποιον βαθμόν απερισκεψίας καΐ μα- 
ταιότητος μαστίζονται δσαι κοινωνίαι κυριεύονται ύπό τοϋ πά
θους νά έπιδεικνύωσιν ανύπαρκτα πλούτη. Διό καΐ ούκ δλίγοι 
δοξάζουσιν οτι, χάριν τών έπιπλάστων καΐ δαπανηρών έπιδεί- 
ξεων τούτων, πολλοί μέν τών ύπαλλήλων παρανομοΰσι έν κα- 
ταχρήσεσι καΐ παραβλέπουσι τήν έκπλήρωσιν τών ιερών αυτών 
καθηκόντων, άλλοι έκ τής έμπορικής τάξεως παύουσι τάς 
πληρωμάς των, έτεροι έκ τών γαιοκτημόνων ύποθηκεύουσι 
τάς γαίας των καί τινες έκ τών βιομηχάνων άναγκάζονται 
νά βλέπωσι σφραγιζομένας τάς θύρας τών βιομηχανικών των 
έργοστασίων.

Ώς άνωτέρω έδέχθημεν, δέον νά θεωρηθή έσφαλμένη ή 
γνώμη έκείνη τών οικονομολόγων,καθ’ ήν ή παραδοχή αύστη- 
ρών νόμων κατά τής πολυτελείας ήτο αναγκαία πρός έξασφά- 
λισιν εύτυχεστέρου καΐ ήθικωτέρου μέλλοντος τοΐς άνθρώποις, 
διότι φρονοΰμεν, δτι ή τής πολυτελείας άπαγόρευσις γενήσεται 
πρόξενος μεγάλων βλαβών διά τήν καθόλου τών έθνών πρόο
δον. Δύναται ή ιδέα τής πολυτελείας νά μετέχή έννοιών άλ

λων ματαιότητος, δυνατόν ή αύστηρά ήθική νά καταδικάζη 

ένίοτε αύτήν, δύναται καΐ αύτή ή θρησκεία άκόμη νά άπαγο- 
ρεύη τήν κατάχρησιν, άλλά διά τήν άνθρωπότητα έν γένει 
ή πολυτέλεια, ήτις δέν καταστρέφει άρδην τάς άποταμιεύσεις 

άλλά διεγείρει νέον πρός τήν έργασίαν έρωτα, πρός πλήρωσιν 
άλλων νέων άναγκών πολυτελείας, ή τοιαύτη, λέγομεν, πολυ
τέλεια δύναται νά παραβληθή πρός άλλην μεγάλην δύναμίν, 
ήτις, παράγουσα τάς νέας ταύτας άνάγκας, προετοιμάζει εύ- 
ρύτερον στάδιον είς τήν άνθρωπίνην δραστηριότητα. Καΐ ει- 
πον τινές, δτι ή άπαγόρευσις αυτή τής πολυτελείας θά ειχεν 
ώς άποτέλεσμα τόν πολλαπλασιασμόν τών ειδών τής απολύ
του άνάγκης, διϊσχυρίσθησαν δηλαδή, δτι οΐ έπΐ τών ειδών τής 
πολυτελείας έργαζόμενοι Οά ήναγκάζοντο μετά τήν άπαγόρευ- 
σιν, νά άφιερώσωσιν έαυτούς πρός παραγωγήν πραγμάτων κοι
νής χρήσεως, ώς π. χ. δημητριακών καρπών, κρεάτων, οίνον 
κοινού, εύθηνών ένδυμασιών, άρτου κλπ. καΐ ώς έκ τού
του ό βίος θά καθίστατο όλιγοδαπανώτερος, διότι τά είδη 
ταΰτα θά έγίνοντο έντός ολίγου κοινότερα. Άλλ’ οΐ τάς δο
ξασίας ταύτας πρεσβεύοντες έλησμόνησαν, δτι κοινωνία τις, 
δσω μικρά καΐ άν ύποτεθή, πρός παραγωγήν όλίγων καΐ τών 
αύτών πάντοτε ειδών έργαζομένη, δέν εΐναι δυνατόν νά προο- 
δεύση, διότι Οά καταληφθή ταχέως ύπό τής οκνηρίας, τοΰ 
μαρασμού καΐ τής άηδίας, άναγκαζομένη έφ’ όρου ζωής νά 
παράγη τά αύτά καΐ μή δυναμένη νά διακρίνη έ'μπροσθέν της 
ούδέν σημεΐον προοδευτικωτέρου καΐ εύτυχεστέρου μέλλοντος. 
Συνεπώς ή κοινωνία αύτη ού μόνον στάσιμος θέλει είσθαι, 
άλλά καΐ οπισθοδρομική, κατ’ ούδέν δυναμένη νά συντελέση 
είς τήν έν γένει πρόοδον τής άνθρωπότητος.

"Ωστε, έξ δσων προκύπτει άπό τής άνωτέρω έν όλίγοις τοΰ 
ζητήματος έξετάσεως, έφ’ δσον ή πολιτική οικονομία άφ’ ένός 
καί ή ήθική καΐ ή φιλοσοφία άφ’ έτέρου δέν δύνανται νά κα- 
ταδικάσωσιν άπολύτως τήν πολυτέλειαν, πάσα άπόπειρα πρός 
κατάργησιν ταύτης θέλει είσθαι πλάνη οικονομική, ής ή πραγ- 
ματοποίησις θεωρηθήσεται ού μόνον αδύνατος, άλλά καΐ άκα
τανόητος. Δέν έπλάσθη ό άνθρωπος παρά τής φύσεως καΐ δέν
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προωρίσθη ιχ ζή έν μέσω τοσοΰτον πολυτελούς κόσμου, όπως 
άποθαυμάζη μόνον τά περιστοιχ οΰντα αύτόν πράγματα, χωρίς 
νά δύναται κα'ι νά άπολαμβάνη πάντων τούτων. "Οθεν ή πο
λυτέλεια, κατά μέρος λαμβανομένη καί μή σχετιζομένη μετά 

τής άσωτείας, δέν δύναται νά ή άλλο τι παρά λογικωτάτη 
τής έθνικής οικονομίας άνάπτυζις.

Τήν κατάχρησιν όμως έκείνην περ'ι τήν πολυτέλειαν, ής 
καθ’ έκάστην βλίπομεν παρ’ ήμϊν τά δυσάρεστα έν άσωτεία 
καί τρυφή Αποτελέσματα, και τήν όποιαν Αφόβοις δυνάμεθα 
νά άποκαλέσωμεν σπατάλην, διότι ποοκαλεϊ παρά τισι πράξεσι 

δαπάνας κατά πολύ ύπερτέρας τοΰ εισοδήματος αύτών, έχουσι 
καθήκον νά καταδεικνύωσι και στιγματίζωσιν οί περί τά οικο
νομολογικά Ασχολούμενοι, διότι αΰτη είς ούδέν άλλο Ασφαλώς 
καί ταχέως άγει, είμή εις τήν ένδειαν, τήν διαφθοράν καί τήν 
Ατιμίαν. Ή κακή αΰτη πολυτέλεια δέον νά πολεμηθή παρά 
τών άρμοδίω^ διότι ύπάρχει φόβος ότι, ώς Αμείλικτος έχθρός, 
διεφθαρμένος τήν τε ψυχήν καί τό σώμα, έν άδικκόπως με
λετά καί κατασκοπεύει,πώς νά καταστρίψη τήν εθνικήν οικο
νομίαν, καθόσον μάλιστα βεβαιότατον τυγχάνει, ότι δέν βλά
πτει μονομερώς τάς οικογένειας έκείνας, αΐτινες δέν περιορί- 

ζουσι τάς δαπάνας πρός θεραπείαν τών πραγματικών των 
χρειών, άλλά συντελεί καί πρός ζημίαν ολοκλήρου τής κοινω
νίας, διότι κατασωτεύεται έφ' ά μή δει τό περίσσευαν έκεΐνο 
χρήμα, όπερ ήδύνατο νά ώφελήση τούς κατέχοντας αύτό κα
θώς καί τού; συντρέχοντας είς τήν εργασίαν έν γένει. Ό Adam 
Smith έπρέσβευεν, ότι ό μέν οικονόμος δέον νά θεωρήται ώς 
ευεργέτης τής κοινωνίας, ό δέ άσωτος ώς έχθρός αύτής, διότι 
ό μέν πρώτος αυξάνει, ό δέ δεύτερος έλαττοϊ τά κέρδη τών 

νουνεχών καί φιλοπόνων έργατών. Ή κακή λοιπόν πολυτέ
λεια αΰτη, ήτις καί Ανήθικος καί παράλογος είναι, διότι καί 

είς τήν αργίαν καί οικονομικήν χαλάρωσιν οδηγεί καί τήν ε
θνικήν οικονομίαν έκ θεμελίων υπονομεύει, Ανάγκη πάσα νά 
στηλιτεύηται ύπό τών δυναμένων νά τό πράττωσι φρονίμων 
πολιτών, όπως, βαθμηδόν καί κατ' ολίγον, παραχθή παρ' ή
μϊν έναντίον τής κακής πολυτελείας άνάλογον ρεύμα, δι- ού 

αΰτη μέν θά καταπαύση, προϊόντος τοΰ χρόνου, αΐ δέ παρα- 

συρθεϊσαι είς τόν λαβύρινθον τής πολυτελείας οικογένεια! θά 
έζέλθωσι τούτου, έάν εγκαίρως προλάβωσιν, όπως σώσωσιν 

έαυτάς έκ τοΰ βεβαίου ολέθρου καί καταλάβωσι τήν Αληθή 
καί έμπρέπουσαν έν τή κοινωνία θέσιν των.

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Κατά τόν προσδιορισμόν τών σιδηροδρομικών τιμολογίων 
λαμβάνονται ώς βάσεις άφ’ ένός μέν τό βάρος, ό όγκος καί ή 
άζία τοΰ μεταβιβαζομένου άντικειμ-ένου, άφ’ έτέρου δέ ή δα
πάνη τής κατασκευής τών σιδηροδρόμων, διαποικιλομένη κατά 
τόπους καί έν γένει κατά μέσον όρον άναβιβαζομένη διά τούς 
πλατείς σιδηροδρόμους είς 370,000 δρ. έν Εύρώπη καί είς 
186,000 δρ. έν Αμερική κατά χιλιόμετρον, ή κατά τόπους 
διαφέρουσα έπίσης δαπάνη περί τήν διαχειριστικήν τών σιδη
ροδρόμων εργασίαν, ή τιμή τής καυσίμου ΰλης άναβιβαζομένη 

έν παραδείγματι, κατά μέσον όρον, είς δραχμάς 9,86—14,95 
έν Γερμανία καί είς δρ. 24—30 έν Γαλλία κατά τόνον, οί 
πληρονόμενοι ύπό τών σιδηροδρόμων ένιαύσιοι φόροι άναβαίνον- 
τες είς 5,318,820 δρ. έν Πρωσσία τώ 1886, είς 26 ,909,663 
δρ. έν Αύστροουγγαρία τω 1882, είς 185,350 δρ. έν 'Ολλαν
δία κλπ. Δέν πρέπει νά παραλειφθώσι καί αί ύπηρεσίαι, τάς 

όποιας χορηγοΰσιν οί σιδηρόδρομοι είς τό κράτος, διότι αί τα- 
χυδρομικαί π. χ. ύπηρεσίαι τών σιδηροδρόμων έξετιμήθησαν 
είς δρ. 56,865,560 τώ 1883 έν Γαλλία καίείς 13,138,427 

έν Πρωσσίο'. Πάντων τών έκτεθέντων στοιχείων ό υπολογισμός 
είναι, καθώς παρατηρεί ό κ. Max Hoffmann, αναπόφευκτος διά 
τόν ορθόν προσδιορισμόν τών σιδηροδρομικών τιμολογίων καί έν 
γένει διά τόν έλεγχον τής κανονικής έπιβολής αύτών.

Τό σιδηροδρομικόν τιμολόγιον περιλαμβάνει δύο τινά, 1) τό 
δικαίωμα τών διοδίων, Αντιστοιχούν πρός τήν αμοιβήν τών κε

φαλαίων, άτινα έδαπανήθησαν διά τήν κατασκευήν τοΰ σιδη
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ροδρόμου καί άτινα δαπανώνται διά την συντήρησιν αύτοϋ, 2) 
τό δικαίωμα της μεταφοράς, άντιστοιχοΰν πρός τά κεφάλαια 

τής άποκτήσεως και συντηρήσεως τοϋ κινητού ύλικοΰ και πρός 
τάς δαπάνας τής έλζεως και λοιπής λειτουργίας τοΰ σιδηρο
δρόμου. Τά δικαιώματα ταϋτα, οσον αφορά τοϋς έπιβάτας, κα
νονίζονται άναλόγως τής μεγαλειτέρας ή μικροτέρας άναπαύ- 
σεως, τήν όποιαν χορηγοϋσιν εις αύτούς αί διάφοροι θέσεις τών 
σιδηροδρομικών άμαξών. Τοιουτοτρόπως, μή ύπολογιζομένου 
τοϋ φόρου, τά δικαιώματα ταϋτα κανονίζονται κατά χιλιόμε
τρου έν Γαλλία ώς έξής : Διόδια, α' θέσις δρ. 0,067, β' 0,050, 
γ'.0,037,—μεταφορά, α' θέσις δρ. 0,033, β' 0,025, γ' 
0,018, — τό ολον α' θέσις δρ. 0,10, β' 0,075, γ 0,055. 
’Εννοείται οτι, λαμβανομένης ύπ' όψιν τής μείζονος σιδηροδρο
μικής κυκλοφορίας,αί σιδηροδρομικά! έπιχειρήσεις εύρίσκουσι τό 
συμφέρον των είς περαιτέρω έτι περιορισμούς τών τιμολογίων 
των διά τής μεθόδου τών εισιτηρίων είτε άνόδου κα'ι έπανό- 
δου, είτε δεδομένης περιόδου, είτε ώρισμένου κύκλου, είτε έρ
γατών κλπ. Όσον αφορά τά εμπορεύματα, ό κανονισμός τών δι
καιωμάτων τών διοδίων και τής μεταφοράς όμοΰ κατά τόνον 
κα! χιλιόμετρον, έχει έν Γαλλία ώς έξής : α' θέσις 16 λεπτά, 
β' 14, γ' 12, δ' 10, ε' 8, τ' 5. Έν γένει ή χρήσις αμαξο
στοιχιών μεγάλης ή μικράς ταχύτητος λαμβανεται έπίσης ύπ' 
οψιν είς τόν προσδιορισμόν τών σιδηροδρομικών τιμολογίων. Τό 
άνευ πληρωμής είς έκαστον επιβάτην έπιτρεπόμενον βάρος δέν 
είνε κοινός κανών παρ' άπασι τοϊς σιδηροδρόμοις. Έν Γαλλία 
όρίζεται είς 25 χιλιόγραμμα καί μάλιστα κατά τήν γραμμήν τοΰ 
Όρλεάνς είς 50 χιλιόγραμμα.

Ό έπιβαλλόμενος είς τήν σιδηροδρομικήν μεταφοράν τώνέπι- 
βατών φόρος δέν είναι γενικόν καθ' όλην τήν Εύρώπην μέτρον. 
Ούτως είναι άγνωστος είς τούς σιδηροδρόμους τής Γερμανίας, 
Αύστρίας, Δανίας, Σουηδίας, Νορβηγίας, 'Ολλανδίας, Ελβε
τίας κα! τοΰ Βελγίου. Έν Γαλλία άναβαίνει είς 23.2 τοΐς ο/ο 
έπ'ι τών είσπραττομένων έξ εισιτηρίων, έν Ούγγαρία και Ρου
μανία είς 15 τοΐς ο/ο, έν Ιταλία είς 13τοΐς ο/ο έπί τών ει
σιτηρίων τής μεγάλης ταχύτητος, έν Ρωσσία είς 25 τοΐς ο/ο 

έπί τών εισιτηρίων τής α' και S' θέσεως κα'ι 15 τοΐς ο/ο έπι 
τών τής γ' κα! δ', όταν ή μεταφορά ύπερβαίνη ώρισμένον ποσόν 
χιλιομέτρων.

Ή διά μεγάλης ταχύτητος σιδηροδρομική μεταφορά έν Άγ- 
γία ένεργεϊται έπί τής ταχυδρομικής αμαξοστοιχίας, όταν πρό
κειται περί δεμάτων βάρους μικροτέρου τών 10 χιλιογράμμων. 
Τά μεγαλείτερα βάρη διευθύνονται δι- άμαξοστοιχιών μέτριας 
ταχύτητος καί φθάνουσι εις τόν πρός δν δρον ολίγας ώρας κα
τόπιν. Ένεκεν τοϋ μεγάλου έν Αγγλία ναύλου ύπάρχει τόση 
συσώρευσις αποστολών διά τών σιδηροδρόμων, ώστε έκάστη α
μαξοστοιχία σύρει πλήθος φορτηγών άμαξίων προσδιωρισμένων 
νά μένωσιν είς τούς διαφόρους σταθμούς τής σιδηροδρομικής 
γραμμής,χωρίς νά έμποδίζηται ή αμαξοστοιχία διά τήν μερικήν 
έκφόρτωσίν των. Έν Γαλλία αί διά μεγάλης ταχύτητος σιδη
ροδρομικά! άποστολαΐ ένεργοϋνται διά τών αύθημερόν άναχω- 
ρουσών κοινών αμαξοστοιχιών, έν δέ ταΐς άλλαις έπικρατείαις 
διά τών άναχωρουσών τήν έπιοϋσαν. Έν γένει τό άγώγιον τής 
σιδηροδρομικής μεταφοράς διά μεγάλης ταχύτητος είναι διπλά- 

σιον τοΰ τής πρώτης σειράς τής μικράς ταχύτητος,και τά τρό
φιμα άπολαμβάνουσι σημαντικάς ελαττώσεις έν τοΐς σιδηρο- 
δρομικοϊς τιμολογίοις.

Όσον άφορ^ τήν σιδηροδρομίαν τής μικράς ταχύτητος, δια
τρέχει αΰτη σχεδόν άπανταχοϋ 125 — 200 χιλιόμετρα είς 24 
ώρας. Πρό τής έφευρέσεως τών σιδηροδρόμων ή έπ'ι κοινής ά
μάξης κίνησις τών συνήθων όδών άνέβαινεν είς 3—4 χιλιόμε
τρα καθ' ώραν,χωρίς νά λησμονηθώσιν αίβραδύτητες τών σταθ
μεύσεων, τών νυκτερινών αναπαύσεων κλπ. Τά τιμολόγια τής 
μικράς ταχύτητος ύπέστησαν άπανταχοϋ μεγάλας ελαττώσεις. 
Ούτως έν Πρωσσία έφθασαν αύται εις 50 τοΐς ο/ο καί έν Γαλ
λία είς 4/5 τοϋ όλου τών ακαθαρίστων έσόδων.

Ή προσαρμογή τών σιδηροδρομικών τιμολογίων πρός τάς 
διαφόρους άνάγκας τής κυκλοφορίας άποτελεϊ ιδιαίτερον γνώ
ρισμα τής γαλλικής σιδηροδρομίας. Ή διάταξις τών τιμολο
γίων έχει τι έλαστικόν, καθόσον προάγονται αί κατά τόπους 
απαιτήσεις τής βιομηχανίας, τοΰ έμπορίου καί τής γεωργίας.
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Έν Πρωσσία, τής σιδηροδρομίας άνηκούσης είς τό κράτος και 
έκμεταλλευομένης ύπ’ αύτοΰ, έξ άνάγκης τό ομοιόμορφον έπι- 
κρατεΐ κατά τόν όρισμόν τών τιμολογίων και έπομένως απο
κλείεται ή έλαστικότης, τήν όποιαν γέννα ή διαχειριστική τών 
ατόμων έτοιμότης. Έν Γερμανία, Αύστρία καΐ 'Ελβετία τά 
σιδηροδρομικά τιμολόγια είναι ομοιόμορφα έπι τών μερικών απο
στολών, μόνον δέ έπΐ τών συλλήβδην αποστολών ένεργοϋνται 
έκπτώσεις, ειδικών καΐ έξαιρετικών ύπαρχόντων τιμολογίων 

όσον άφορά τά άκατέργαστα καΐ ήμικατειργασμένα έμπορεύ
ματα, όσάκις ταΰτα άποτελοΰσι πλήρες τοΰ φορτηγού άμαζίου 
φορτίον. Έν Βελγίω ή διάταζις τών σιδηροδρομικών τιμολογίων 
ένεργεϊται ώς έν Γαλλία, άπαιτεΐται δέ πρός έφαρμογήν τών 
έλαττουμένων τιμολογίων έλάχιστος όρος βάρους 400 χιλιό
γραμμων διά τήν α' Οέσιν, 5,000 διά τήν β' καΐ γ' καΐ 10, 
000 διά τήν δ', προϊούσης τής έλαττώσεως όσον μείζων ή έκ- 
τασις τοϋ δρόμου, ον πρόκειται νά διατρέξη τό φορτίον. Έν 
’Ιταλία, έάν ή κυβέρνησις άπαιτήση τήν έφ’ ώρισμένης γραμ
μής έλάττωσιν τοΰ τιμολογίου, ΰφίσταται αύτή τάς συνέπειας 
καΐ άποζημιοΐ άναλόγως τήν σιδηροδρομικήν έπιχείρησιν. Έν 

’Αγγλία αΐ βάσεις τών τιμολογίων διαφέρουσι μεταζύ τών δια
φόρων σιδηροδρομικών γραμμών καΐ μάλιστα πολλάκις έν μιά 

κα’ι τή αύτή γραμμή κατά τά διάφορα σημεία αύτής, δέν 
υπάρχει δέ άλλος χαλινός έκτός τοΰ συναγωνισμού τών σιδη
ροδρομικών καί ναυτικών κατά τάς θαλασσίας προσεγγίσεις επι
χειρήσεων, κατά τό γενικόν τής άγγλικής σιδηροδρομίας σύ
στημα, όπερ, στηριζόμενον είς τήν ατομικήν πρωτοβουλίαν, δέν 
έξετάζει είμή τό επιχειρηματικόν κατ’ αύτήν συμφέρον.

"Ινα δώσωμεν γενικήν έννοιαν περί τών κατά τόπους τά
σεων τών σιδηροδρομικών τιμολογίων, άρκοΰσιν οι έπόμενοι 
άριθμοι τών κατά μέσον όρον έν έτει 1884 τιμών τής σιδηρο
δρομικής μεταφοράς τών επιβατών καΐ τών έμπορευμάτων: 
Καθ’ έ'καστον έπιβάτην, κατά χιλιόμετρον, Γερμανία λεπτά 
4.23, Αύστρουγγαρία 5.07, Βέλγιον 3.60, Δανία 4, Γαλλία 
4.73, Ιταλία 4.80, Λουξεμβοΰργον 4.16, Νορβηγία 4.45, 
’Ολλανδία 5.08, Ρουμανία 7.36, Ρωσσία^(έκτός τών ύπερ-

καυκασίων γραμμών της) 4.81, Φινλανδία 4.49, Σουηδία

5.49, Ελβετία 5.32. — Καθ’ έκαστον τόνον έμπορευμάτων 
κατά χιλιόμετρον, Γερμανία λεπτά 5.18, Αύστροουγγαρία
6.55, Βέλγιον 5, Δανία 6 32, Γαλλία 6.68, ’Ιταλία 7.44, 
Λουζεμβοΰργον 6.64, Νορβηγία 7.05, ’Ολλανδία 4.12, Ρου
μανία 7.35, Ρωσσία 6.45, Φινλανδία 7.33, Σουηδία 7.95, 

Ελβετία 6.56.
Έπΐ τών Αριθμητικών τούτων βάσεων ήδύνατο νά κρίνη τις 

τά διδόμενα τών έν Έλλάδι σιδηροδρόμων. ’Αλλά πρός τοΰτο 
άπαιτοΰνται στοιχεία, τά όποια δέν είναι άρκούντως διά τής 

δημοσιότητος έξηκριβωμένα.

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΤΛΑΚΑΙ

Είς τήν άνάπτυξιν τής έγκληματικότητος ή κατάχρησις 

τοΰ οινοπνεύματος άπεδείχΟη έχουσα μεγίστην έπιρροήν. "Ολα 
τά έγκλήματα, τά πλειότερον συνδεόμενα μετά τής τεταραγ- 
μένης διανοίας,εύρίσκουσιν άμεσον ύποστήριξιν εϊς τούς καπνούς 

τούς όποιους αποταμιεύει τό οινόπνευμα έν τή καταχρωμίνη αύ
τοΰ άνΟρωπίνη ύπάρξει. Έρχεται μία στιγμή δοκιμασίας είς 
τόν οίνοπνευματοπότην, καΐ όλα τά έλατήρια αύτοΰ τίθενται 
εϊς άλλοπρόσαλλον κίνησιν, σύγχυσις δέ καΐ θόρυβος κυριεύει 
έκεΐ ένθα μόνη ή αρμονία έπρεπε νά κατοική καΐ νά ήγεμο 
νεύη. Έκτός τής σχετική; κλάσεως τών έγκλημάτων τής 
βίας κατά προσώπων, τά όποια ή οίνοπνευματική κατάστασις 
τοΰ έγκληματίου ύποκινεΐ καΐ ύποτρέφει, έρχονται και τά έγ
κλήματα κατά τής περιουσίας, τά όποια έργάζεται ή πτωχεία 
έν τοΐς άποκλειστικοΐς έρεΟισμοΐς, τούς όποιους γεννά ή κατά- 
χρησις τοΰ οινοπνεύματος. Έπΐ πάντων τούτων τά οίνοπνευ- 
ματοπωλεΐα είναι τά σχολεία τοΰ έγκλήματος καΐ συγχρόνως 

αί άγοραΐ τών καρπόν αύτοΰ.
Έάν ύπάρχωσιν έπαγγέλματα έπικίνδυνα είς τήν κοινωνι

κήν υπόστασιν, βεβαίως έν τή πρώτη αύτών τάξει δέον νά 

καταταχθώσι τά ρίνοπνευματοπωλικά. Τά καταστήματα, τά 
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περιέχοντα έμπρηστικάς ΰλας, είναι όλιγώτερον τών οίνοπνευ· 
ματοπωλείων καταστρεπτικά. ’Εκείνα κζταστρέφουσι τάς πε
ριουσίας, ταΰτα προσκαταστρέφουσι καί τά σώματα και τάς 
ψυχάς. Χάρις εις κυβερνητικόν μέτρον, ληφθέν έν Γαλλία τω 
1873, νυν ύπάρχουσι δεδομένα ασφαλή τής αλήθειας ταύτης. 
Κατά τό μέτρον τοΰτο έκάστη καταδικαστική είς στέρησιν τής 
έλευθερίας άπόφασις δέον νά συνοδεύηται ύπό σημειώσεων τής 
εισαγγελίας, άναφερομένων είς τήν ηθικήν ποιότητα τοΰ κα- 
ταδικασθέντος και ιδίως καθόσον άφορά τήν ροπήν αύτοΰ πρός 
τήν μέθην. Τά σημειώματα ταΰτα συνοδεύουσι τούς καταδι- 

κασθέντας είς τάς φυλακάς καί φυλάσσονται έντός αύτών.
Ό κ. Marambat. μελετάσας 2,950 έκ τών σημειωμάτων 

τούτων, εφθασεν είς τό πόρισμα, ότι τά 3/4 τών καταδικασθέν- 
των είναι παραδεδομένα είς τήν χρήσιν τών οινοπνευματωδών 
ποτών. Μέχρι τοΰ 60οΰ έτους τής ήλικίας τών καταδικασθέν- 
των, ή άναλογία τών μεθύσων πρός τούς μή τοιούτους μένει, 
κατά τό μάλλον και ήττον, ή αύτή. Καί οί μή συμπληρώσαν- 
τες τό 20όν έτος τής ήλικίας των καί οί συμπληρώσαντες 
αύτό παοέχουσι τούς αύτούς σχεδόν αριθμούς τών μεθύ
σων, μόνον μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ 60οΰ έτους τής ήλι
κίας καταπίπτοντος τοΰ άριθμοΰ τών μεθύσων κατά τό τρί
τον. Παρετηρήθη ιδιαιτέρως έν ταϊς φυλακαις τής Γαλλίας, 
οτι ήσαν έκδοτοι είς τήν μέθην έκ μέν τών έπί κλοπή κατα- 
δικασθέντων 80 τοϊς ο/ο, έκ δέ τών έπι βίοι κατά προσώπων 
88 τοϊς ο/ο, έκ δέ τών έπι βία κατά ιδιοκτησιών 77 τοϊς ojo, 
έκ δέ τών έπι έγκλήμασι κατά τών ήθών 53 τοϊς ο/ο, έκ δέ 

τών έπί άσωτείγ καί έπαιτεία. 79 τοϊς ο, ο. Έν γένει έκ τών 
περί ών ό λόγος 2,950 καταδίκων οϊ 2,199 είχον καταδι- 
κασθή έπί υποτροπή, μεταξύ δέ τούτων 1,726 ήτοι 78 */■>  
τοϊς ο/ο ήσαν παραδεδομένοι είς τήν μέθην.

Είναι άξιον παρατηρήσεως, οτι οσον άναβαίνει τις πρός βορ- 
ράν τόσον πολλαπλασιάζονται οί μέθυσοι. Λόγοι κλιματικοί 
άξιοι ιδιαιτέρας μελέτης, είς σκοπιμωτέραν άμυναν κατά τής 

λυμαινομένης τούς ανθρωπίνους πληθυσμούς φθοράς. Μετά τήν 
καθολικήν ταύτην παρατήρησιν, τήν οποίαν έπιβεβαιοΰσιν αί 

ιστορικά! περίοδοι όλων τών αιώνων, έρχεται ή συμπτωμα- 
τική άπανταχοΰ συναύξησις τών οίνοπνευματοπωλειων, τών 
πτωχών καί τών καταδίκων. Τοιουτρόπως ύπελογίσθη έν 

Γαλλία κατά μέν τόν νομόν τοΰ Σηκουάνα 1 οίνοπνευματοπω- 
λεϊον πρός 88 κατοίκους, 1 έγγεγραμμένος πτωχός πρός 17 
κατοίκους καί 1 κατάδικος πρός 138 κατοίκους, κατά δέ τόν 

νομόν τοΰ Allier 1 οίνοπνευματοπωλεϊον πρός 122 κατοίκους, 
1 έγγεγραμμένος πτωχός πρός 90 κατοίκους καί 1 κατάδικος 

πρός 530 κατοίκους. Αί άναλογίαι τών άριθμών τούτων δέν 

έχουσιν ανάγκην σχολίων.
Ύπό τοιαύτας περιπτώσεις ή τάσις τών νεωτέρων νομοθε

σιών τών έθνών,είς περιορισμόν τών οίνοπνευματοπωλειων διά 

διαφόρων μέσων, άνάγεται είς έποψιν καθολικού συμφέροντος. 
Εις τήν όδόν ταύτην προπορεύονται ή Ρωσσία, ή Σουηδία καί 
ή Δανία. Έν Ρωσσία άπηγορεύθη ή πώλησις τοΰ οινοπνεύ
ματος έπί άμέσω καταναλώσει αύτοΰ έντός τών οίνοπνευμα- 
τοπωλείων, έξαιροΰνται δέ τά καταστήματα έν οίς γίνεται 

έπήνεγκεν ώς άποτέλεσμα τήν έξαφάνισιν 80,000 οίνοπνευ- 
τοπωλείων. Έν Σουηδία άπαγορεύεται είς τό έμπόριον τών 
οινοπνευμάτων, άν μέν είναι χονδρικόν, νά παραδίδγι οινόπνευμα 
όλιγώτεοον τών 25 λιτρών, άν δέ είναι μερικόν, νά παραδίδη 
οινόπνευμα όλιγώτερον τής μιας λίτρας. Τό άποτέλεσμα είναι 

προφανές, διότι εύκολος είναι είς πάντα ή χρήσις τοΰ ποτηριού, 
διά δέ τήν χρήσιν τής λίτρας ούτε όλων οί στόμαχοι ούτε 

όλων αί εύκολίαι δύνανται νά προσαρμοσθώσιν. Έν Δανία τό 
παράδειγμα τής πρωτευούσης της παρέχει τήν γενικήν τοΰ 
μέτρου έννοιαν. Τό δημοτικόν συμβούλιον τής Κοπενάγης 
έτετραπλασίασε τόν φόρον τών οίνοπνευματοπωλειων καί κα- 
τεβίβασε τοιουτοτρόπως τόν άριθμόν αύτών άπό 1350 είς 
μόνον 300.

Έν γένει πολλή, τόσον έκ τής έπόψεως ταύτης δσον καί έκ 
τής λοιπής τών σχετικών λόγων ακολουθίας,ύπολείπεται άπαν
ταχοΰ εργασία είς καταπολέμησιν της κοινωνικής πληγής, τήν 
οποίαν άποτελεϊ ή κατάχρησις τοΰ οινοπνεύματος. Τό θέμα 
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άνήκει είς την γενικήν έννοιαν τής άπό ρίζης θεραπείας, είς 
τήν όποιαν συναντώνται όλοι οί κλάδοι τής έπιστήμης καί 
όλοι οί πόθοι τής άνθρωπότητος.

ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΤΠΟΤΡΟΦΙΑΙ

Δέν γνωρίζω κατά πόσον τό Δημοτικόν Συμβούλων τών ’Α
θηνών αισθάνεται τήν ευρύτητα τοϋ κύκλου τής άποστολής 

του. Και είναι μέν πάντοτε όρθια τά όρια τών οικονομικών δυ
νάμεων, τάς οποίας ή αποστολή αύτη προϋποθέτει, δέν είναι 
όμως καί μέχρι τοιούτου βαθμού άπότορα, ώστε νά μή ύπέ- 
χουσι καί τινα ίλαστικότητα είς περαιτέρω προβιβασμόν τής 
έν τώ δήμφ λειτουργούσης έξόχως κοινωνικής ιδέας. Υποθέτω 
ότι, διά τάς μελέτας τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου τών’Αθηνών, 
δέν δύνανται νά εΐναι βιβλίον κλειστόν τά συμβαίνοντα έν ταϊς 

πρωτευούσαες άλλων έπικρατειών. Μεταξύ τόσων καί τόσων 
θεμάτων ιδιαιτέραν κέκτηται άξίαν ή έν τφ Δημοτικω Συμ- 
βουλίω τών Παρισίων μελέτη καί έφαρμογή τής ιδέας τής δη
μοτικής επικουρίας εις έκπαίδευσίν τών άπορων όρφανών. Ή 
πόλις δέν άποτελεΐται μόνον άπό οικοδομάς, οδούς καί πλα
τείας. Έκεΐνο όπερ τήν χαρακτηρίζει είνκι ό εν αύτή έκπλη- 

ρών τόν προορισμόν του ανθρώπινος πληθυσμός. Αύτός ζωογο
νεί το όλον, εις αύτόν άνήκει ή πρώτη καί τελευταία προσοχή.

’Από τοϋ 1871 τό Δημοτικόν Συμβούλων τών Παρισίων 
έπελήφθη κατ' έπανάληψιν τής ιδέας, ίνα δι' έξόδων τής πό
λεως δημιουργηθώσι ύποτροφίαι εϊς έκπαίδευσίν τών άπορων ορ
φανών. Μετά διαφόρους άναβολάς καί συζητήσεις, τφ 1880 
έψηφίσθη ή ΐδρυσις τοϋ «Ταμείου τών ορφανών τής πόλεως τών 

Παρισίων» έπί τών επομένων βάσεων ;
Τό ταμεΐον τοΰτο προωρίσθη είς άνατροφήν 1) ορφανών έξ 

άμφοτέρων τών γονέων, 2) όρφανών έξ ένός μόνον γονέως, 3) 
τέκνων έχόντων γονείς, μή δυναμένους έκ δυστυχήματος ή βα
ρείας σωματικής άνικανότητος νά τά άναθρέψωσι. Πρός συν-

τήρησιν τών τριών τούτων κατηγοριών άπεφασίσθη ή σύστα- 
σις χιλίων ύποτροφιών, άποκειμένου εις τό Δημοτικόν Συμβού
λων τοΰ διαμοιρασμοϋ αύτών άναλόγως τής άνάγκης. Συγ
χρόνως άπεστάλη εγκύκλιος πρός τάς διευθύνσεις τών παιδα- 
γωγείων καί παρθεναγωγείων τής πόλεως τών Παρισίων, τοϋ 
νομοϋ τοϋ Σηκουάνα καί τών γειτονικών άκόμη νομών, έπί τώ 
σκοπφ συλλογής πληροφοριών έπί τίσι όροις δύνανται ταϋτα νά 

δεχθώσι ώς έσωτερικούς μαθητάς, τούς όποιους θά τοΐς ένεπι- 
στεύετο ή πόλις παΐδας ήλικίας 7 12 έτών. Όμοια πρόσ-
κλησις άπηυθύνθη δεόντως καί πρός τάς οικογένειας τών γε
ωργών καί τεχνιτών τοϋ νομοϋ τοϋ Σηκουάνα, διότι είχε γί
νει δεκτή ή άρχή τής καί παρά τοιαύταις οίκογενείαις τοποθε- 
τήσεως τών όρφανών. Εις προσδιορισμόν τής τιμής τών ύπο
τροφιών καί τών μάλλον άζιοσυστάτων καταστημάτων καί οι
κογενειών ώρίσθη έπιτροπή, άποτελουμένη άπό τούς έπιθεωρη
τάς τών δημοτικών σχολείων, τάς έπιθεωρητρίας τών παρθε
ναγωγείων τοϋ νομοϋ τοϋ Σηκουάνα, τούς έπιθεωρητάς τής 
ύπέρ τών πτωχών δημοσίας έπικουρίας καί άπό άλλους τινάς 
ύπαλλήλους ύπό τήν προεδρείαν ένός δημοτικού συμβούλου. Είς 

τό Δημοτικόν Συμβούλιον άφέθη ή όριστική άπόφασις έπί τών 
γνωμοδοτήσεων τής έπιτροπής. Εις τούς δημάρχους τών Πα
ρισίων άνετέθη ή έξέλεγξις τών προσόντων τών ύποτρόφων. 
Όσον άφορά τήν διδασκαλίαν, έκανονίσθη αύτη μέχρι τών όρίων 
τοϋ δημοτικού σχολείου, μεθ' δ άνοίγεται διά τούς υποτρόφους 
τής πόλεως τών Παρισίων ή επαγγελματική έκπαίδευσις.

Διά τό έτος 1881 ό δημοτικός προϋπολογισμός τών Παρι
σίων άνέγραφε 100,000 φρ. διά τάς δαπάνας τών έν λόγω 
ύποτροφιών. Έδέησε νά συγκροτηθώ κατά τάς άρχάς τοΰ 
έτους τούτου ειδική έπιτροπή, μεταξύ τών μελών τής όποιας 
ή πλειοψηφία άνήκεν εις διδασκάλους καί διδασκαλίσσας τής 

δημοτικής έκπαιδεύσεως, πρός τελικόν οργανισμόν τοϋ προκει
μένου Ιδρύματος, όπερ ήρ/ισε νά λειτουργή άπό 1 όκτωβρίου 
1881. Παρετηρήθη, ότι ένώ μόνον 22 οΐκογένειαι έζήτησαν 
τήν παρ’ αύταΐς τοποθέτησιν ύποτρόφων τοΰ δήμου, ό άριθ
μός τών ζητησάντων αύτήν παιδαγωγείων καί παρθεναγω
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γείων άνέβη είς 184. Έπί τέλους ή επιτροπή άπέσχε πάσης 

τοποθετήσεως ύποτρόφων παρά οίκογενείαις καΐ ώρισε την έν 
τοΐς παιδαγωγικοί; καταστήμασι υποτροφίαν κατ’ έτος είς 500 
φρ. δι' έκαστον όρφζνόν, προσθέσζσα διά τά ενδύματα αύτοΰ 

κλπ. 150 φρ· έπΐ άρρένων καΐ 200 φρ. έπΐ θηλέων κατά τό 
πρώτον έτος καΐ 100 φρ. δι' έκαστον τών έπομένων έτών έπ' 
αμφοτέρων τών γενών.

Ή πρώτη λειτουργία τών δημοτικών έν ΙΊαρισίοις ύποτρο- 
φικών ήρξατο άπό έγκρίσεως 38 άρρένων καΐ 57 θηλέων υπο
τρόφων. Καθόσον δέ αΐ πιστοποιήσεις τών δημάρχων παρίστων 
κενά τινα εις τάς εγγυήσεις τοϋ αύστηροΰ έλίγχου, ώργανί- 
σθη ουτος καΐ είς δεύτερον βαθμόν άπο τών ύπαλλήλων τής 
ύπέρ τών πτωχών δημοσίας υπηρεσίας. Έν γένει ό θεσμός άνή- 
κει είς τήν ύψηλήν έννοιαν τής άλληλοβοηθείας. Τιμή δέ καΐ 
δόξα ε’ις τάς πόλεις έκείνας, έν αΐς συλλήβδην ή αρετή καΐ ή 
δύναμις άποβλέπουσιν είς τοιαΰτα έργα άνασηκόνοντα τήν θέ- 

σιν τών πτωχών μέχρι τοΰ σημείου τής συμβιώσεως μετά τών 
μή τοιούτων.

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΝΩΜΕΝΑΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙΣ

Ή πτώχευσις ύπό τήν άτομικήν μέν έποψιν είναι κατα
στροφή τοΰ άτυχήσαντος έμπορου, ύπό γενικήν δέ έποψιν εί
ναι έκκαθάρισις τής εμπορικής κοινωνίας άπό τών έκκρεμών 
χρεών αύτής. Θέμα έξόχως σημαντικόν δι’ όλας τάς έπικρα
τείας, τό όποιον ή καταστατική διαφωτίζει όπου ύπάρχει.

Άπό έρευνών αύτής έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής 'Α
μερικής προκύπτει, οτι έν αύταΐς ό άριθμός τών πτωχεύσεων 
άπό μέν τοΰ έτους 1880 μέχρι τοΰ έτους 1884 έτεινε είς αύ- 
ζησιν, άπό δέ τοΰ έτους 1885 μέχρι τοΰ 1887 τείνει είς έλάτ- 

τωσιν. Διότι άπό 4,755 αΐ πτωχεύσεις τώ 1880 άνέβησαν 
είς 5,582 τώ 1881, είς 6,738 τώ 1882, είς 9,184, τώ 
1883, ε’ις 10,968 τώ 1884, ινα καταβώσιν είς 10,637 τώ 
1885, είς 9,834 τώ 1886 καΐ είς 9,634 τώ 1887.
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Ο'ι άριθμοΐ ουτοι δέν πρέπει νά έκτιμηθώσιν άπολύτως, κα
θόσον έξασκεΐ έπ' αύτών πολλήν επιρροήν τό ποσόν τών κινδυ- 
νευόντων, τρόπον τινά, εμπόρων. Κατά τήν έν λόγφ όκταετίαν 
ό άριθμός τών έμπορικών οίκων, τείνων εις σταθεράν άνάπτυ- 
ξιν, μεταβάλλει τούς όρους τών πτωχεύσεων εις βαθμόν άξιον 

προσοχής ιδιαιτέρας. Τοιουτοτρόπως άπό 746,823 ο’ι έμπορι- 
κοΐ οίκοι τώ 1880 άνέβησαν είς 781,689 τώ 1881, είς 822, 
256 τώ 1882, είς 863,933 τφ 1884,είς904,759 τώ 1884, 
είς 919,990 τώ 1885, είς 969,841 τφ 1886 καΐ είς 994, 
281 τώ 1887. Ή άναλογία τοΰ άριθμοΰ τών πτωχεύσεων 
πρός τόν άριθμόν τών έμπορικών οίκων καταβαίνει μέν άπό τοΰ 
έτους 1880 μέχρι τοΰ έτους 1884, άναβαίνει δέ άπό τοΰ έτους 
1885 μέχρι τοΰ έτους 1887. Διότι μία πτώχευσις άναλογεϊ 
έπΐ 158 έμπορικών οίκων τφ 1880, έπΐ 140 τφ 1881, έπΐ 
122 τώ 1882, έπΐ 94 τφ 1883, έπΐ 83 τφ 1884,—έπΐ 86 
τφ 1885, έπΐ 98 τω 1886 καΐ έπΐ 103 τω 1887.

Ή έν έτει 1887 έμπορική κατάστασις έν ’Αμερική, ύπό τήν 
έποψιν τών πτωχεύσεων, άπολύτως μέν ώς έκ τοϋ άριθμοΰ αύ 
τών είναι καλλιτέρα τής κατά τήν τριετίαν 1884—86, σχετι
κώς δέ ώς έκ τής αναλογίας τών πτωχεύσεων πρός τούς έμπορι- 
κούς οίκους είναι καλλιτέρα τής κατά τήν τριετίαν 1880—82 
καΐ χειροτέρα τής κατά τήν τετραετίαν 1883—86.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ- ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙ

Έκ τής έν Ρωσσίικ τώ 1885 άπογραφής προέκυψεν, οτι ό 
όλικός πληθυσμός αύτής (έκτός τής Φινλανδίας) άναβαίνει είς 

106,600,815 κατοίκους, έξ ών 13,756,205 άνήκουσιν είς 
πόλεις. Έπομένως ή άναλογία τοΰ άστυκοΰ πρός τόν ολον 
πληθυσμόν είναι έν Ρωσσία 13 τοΐς ο/ο. Έν γένει ό άστυκός 
τής Ρωσσίας πληθυσμός διανέμεται μεταξύ 1274 πόλεων, έκ 
τών όποιων 4 περιέχουσιν έκάστη 200 χιλ. κατοίκων καΐ έπέ- 
κεινα, 9 άπό 100 — 200 χιλ., 23 άπό 50'—100 χιλ., 28 
άπό ■ 5—50 χιλ., 66 άπό 20—35 χιλ-, 164 άπό 10 — 20 
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χιλ., 291 άπδ 5—10 χιλ., 366 άπδ 2—5 χιλ., και 324 
έλαττον τών 2 χιλ.

Έκ της έν Έλλάδι άπογραφής τοϋ 1879 προέκυύεν, δτι ό 

όλικδς πληθυσμός αύτής (έκτός τών τότε μή ηνωμένων νέων 
έπαρχιών της) άνέβαινεν εις 1,679,470 κατοίκους, έζ ών, 

χωρίς νά ϋπολογισθώσιν οί περιέχοντες δλιγωτέρους τών 2 χιλ. 
κατοίκων συνοικισμοί, 421,934 άνήκουσιν είς πόλεις. Επομέ
νως ή αναλογία τοϋ άστυκοϋ πρός τόν δλον πληθυσμόν είναι 
έν Έλλάδι 25 τοϊς ο'ο. Έν γένει ό άστυκός τής Ελλάδος 

πληθυσμός διανέμεται μεταζύ 70 πόλεων, έκ τών όποιων 1 
περιέχει 50—100 χιλ. κατοίκων, 3 περιέχουσιν έκάστη άπό 
20—35 χιλ., 3 άπό" 10 20 χιλ., 14 άπό 5—10 χιλ., καί

49 άπό 2—5 χιλ.
Μή ύπολογιζομένων τών συνοικισμών τών περιεχόντων δλι- 

γωτέρους τών 2 χιλ. κατοίκων, ό άριθμδς τών μέν ρωσσικών 
πόλεων άναβαίνει είς 950, τών δέ έλληνικών είς 70. 'Επομέ
νως σχετικώς πρός τόν δλον πληθυσμόν μία πόλις έν Ρωσσία 
άντιστοιχεΐ πρός 112,211 κατοίκους και μία πόλις έν Έλλάδι 
άντιστοιχεΐ πρός 23,992 κατοίκους. Έάν ϋποθέσωμεν, δτι αί 
πόλεις, χρησιμεύουσιν ώς φάροι έν τφ μέσω τοΰ χωρικού πέλα
γους, ό άστυκός τής 'Ελλάδος πληθυσμός είναι πενταπλάσιας 
έντάσεως άπίναντι τοΰ τής Ρωσσίας. Λείπουσιν έν Έλλάδι αΐ 
άνω τών 100 χιλ, κατοίκων πόλεις, άλλ' είναι πλειότερον δια- 
μεμοιρασμέναι αί τών 5 —10 χιλ. καί αί τών 2—5 χιλ., ά- 
ληθή τοπικά κέντρα έθνικής έπι μάλλον καί μάλλον άναπτύ- 
ζεως. Ενφ μία πόλις τών 2—5 χιλ. κατοίκων έπί τοΰ δλου 

ρωσσικοΰ πληθυσμοΰ άντιστοιχεΐ πρός 291,257 κατοίκους, 
έπί τοΰ δλου έλληνικοΰ πληθυσμοΰ άντιστοιχεΐ πρδς 34,295. 
Ύπ’ άμφοτέρας τάς έπόψεις τδ κοινωνικόν έργαστήριον τών ά- 
στυκών πληθυσμών είναι δραστηριώτερον λοιπόν έν Έλλάδι.

ΜΟΥΣΙ» ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΙΟΙΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Εχομεν ύπ' οψιν τδν πρδ δλίγου δημοσιευθέντα έν τή Έφη- 
μερίδι τής Κυβερνήσεως πίνακα τής περιουσίας τοΰ Ναυτικοΰ

'Απομαχικού Ταμείου κατά τδ τέλος τής χρήσεως τοϋ έ'τους 
1887. 'Αναβιβάζεται αύτη είς δραχμάς 6,300,118 καί είναι 
τοποθετημένη ώς έζής :

α') είς 2435 δμολογίας τοΰ έθνικοΰ δανείου τών 120 έκα- 
τομμυρίων άζίας 1,217,500 δρ. β') είς 2,225 δμολογίας όμ. 
τών GO έκατομ. άζίας 1,112,500 δρ. γ') εις 2,817 δμολο
γίας ίμ. τών 26 έκατομ. άζίας δρ. 1 ,408,500, δ ) είς 639 
δμολογίας όμ. τών 10 έκατομ. άζίας 159,750 δρ. ε') είς 
5,697 ομολογίας όμ. τών 6 έκατομ. άζίας 507,033 δρ. σ') 
είς 12 δμολογίας τής Εθνικής Τραπέζης άζίας 6,000 δρ. ζ ) 
είς 25 λαχειοφόρους δμολογίας τής Εθνικής Τραπέζης άζίας 

10,000 δρ. η') είς έντοκους καταθέσεις παρά τή Εθνική Τρα- 
πέζη άζίας 280,383 δρ. θ') είς ναυτικά χορηγήματα άζίας 
59,722 δραχ. ι') είς έντοκα γραμμάτια τοΰ δημοσίου άζίας 
1,1 68,600 δρ. ια') είς οφειλήν τοΰ δημοσίου έκ τής πρδς αύτό 

πωλήσεως τοΰ καταστήματος τοΰ Ναυτικοΰ Απομαχικού Τα
μείου άζίας 166,175 δρ. ιβ') είς δφειλήν ύπουργείου ναυτι- - 
κών άζίκς 4,548 δρ. ιγ') είς δφειλήν Άτμοπλοϊκής έται- 
ρίας άζίας 48,426 δρ. ιδ') είς δφειλάς διαφόρων υπολόγων 
διαχειριστών άζίας 11,714 δρ. ιε') είς ένσημα ναττολόγια και 
σώματα Ναυτικού 'Οδηγού άζίας 649 δρ. ισ') είς διατεθέντα 
ύπέρ τής έπομίνης χρήσεως τοΰ έ'τους 1888 άζίας 80,849 
δρ. ιζ') είς μετρητά έν τφ ταμείφ και άντίτιμα (;) άζίας 
52,101 δρ.,τό δλον 6,301,033 δρ. έζ ών άφαιρουμένων 915 
δρ. άποδοτέων παρακαταθηκών πρδς διαφόρους ναυτικούς καί 
έκ κατασχέσεως μισθού ύπαλλήλων, άπομένουσι 6,300,118 
δρ. αΐτινες άποτελοϋσι τήν υπάρχουσαν περιουσίαν τοΰ Ναυ
τικού ’Απομαχικού Ταμείου.

"Αζιον παρατηρήσεως, δτι άπασα σχεδόν ή περιουσία τοΰ 

Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου εύρίσκεται είς χεΐρας τής κυ
βερνήσεως. Έπί 6,300,118 δραχμών, αί 6,145,017 είναι 
τοποθετημένα! εις έθνικά δάνεια (4,405,283), είς έντοκα 
γραμμάτια τοΰ δημοσίου (1,508706) καί είς άλλας είδικωτέ- 
ρας δφειλάς αύτοΰ (231,026 . "Οταν εις καί μόνος δφειλέτης 

συγκεντρώνη μέχρι τοιούτου βαθμού τά κεφάλαια τοΰ δανει-
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ατού, δέν μένει είμή §ν βήμα πρύς έντελή άπορρόφησιν. Τύχη 

κοινή, κατά τύ μάλλον καί ήττον, πρός όλα τά φιλανθρωπικά 
νομικά πρόσωπα, τών όποίων αί περιουσίαι στρέφονται περί τύ 
δημόσιον ταμεΐον, Ακολουθοΰσαι τυφλώς τήν ειμαρμένην αύτοϋ.

Α.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έκ τοΰ δημοσιευθέντος γενικού ισολογισμού τής Έταιρίας 
τών Σιδηροδρόμων ’Αττικής προκύπτει ή έπομένη κατάστασις 
αύτής κατά τήν α' έξαμηνίαν τοϋ 1888.

Έηργητικόχ.— α') ’Αξία σιδηροδρόμου δρ. 5,405,145, 
β') προσθήκη είς άκίνητα διά κατασκευήν καί προεκτάσεις 
διαφόρων σταθμών 12,606, γ') αξία μηχανήματος διά τήν 
περιστροφικήν πλάκα σταθμού ’Αττικής 800, δ') έπιπλα κα'ι 
σκεύη 5,348, ε') άποθήκη εισιτηρίων κα'ι εντύπων 21,697, 
τ') ύμ. ύλικοΰ 19,174, ζ') έταιρία μεταλλουργείων Λαυρίου 
82,264, τύ ολον δρ. 5,547,037.

Παθητικύτ.—α') Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 5,400,000, 
β') άποθεματικύν κεφάλαιον 8,796, γ') κεφάλαιον δι’ Αποσβέ
σεις μετοχών 8,796, δ') κρατήσεις πρύς άπόσβεσιν και άνα- 
νέωσιν ύλικοΰ 66,6(|Ο, ε') ταμεΐον αύτοβοηθείας 2,932, ς·') 
μέρισμα τής α' τοΰ 1888 έξαμηνίας 57,900, ζ ) πιστωται διά
φοροι 1,932, η') ύπόλοιπον είς νέον 80,τύ όλον δρ.5,547,037.

Κέρδη καί ζημίαι. —Πίστωσις: εισπράξεις εισιτηρίων δρ. 
230,279, διάφορα κέρδη 874, τύ όλον δρ. 231,154. — 
Χοέωσις : έξοδα διαχειρίσεως δρ. 20,575, κίνησις Αμαξοστοι
χιών 40,350, έλξις Αμαξοστοιχιών 40,669, συντήρησις 
γραμμής 42,936, κράτησις δι’ Απόσβεσιν καϊ Ανανέωσίν ύλι- 
κοΰ 22,200, όμ. διά σχηματισμόν Αποθεματικοΰ κεφαλαίου 3 
τοΐς ο/ο 1,932, όμ. Αποσβέσεις μετοχών 3 τοΐς ο/ο 966, όμ. 
Αμοιβή συμβουλίου 1 */ 2 τοϊς ο/ο, όμ. έκτακτος Αντιμισθία 
προσωπικού 1 */ 2 τοΐς ο/ο 966, όμ. ταμεΐον αύτοβοηθείας 1 
τοΐς ο/ο 644, μέρισμα τής α' τοΰ 1888 έξαμηνίας 57,900, 
ύπόλοιπον είς νεον 80, τύ όλον δρ. 231,154.

Α.


