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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ

ΙΔΓΟΚΤΙΙΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.

Ή έξακριβωσις τών πρό τοΰ 1821 αγροτικών ιδιοκτη
σιών τών έν Έλλάδι χωρικών δέν δύναται νά στηριχθή εις 
ούδεμίαν βεβαιότητα. 'Οπωσδήποτε ή σημαντικότης αύτών 
έξηρτάτο έκ τής ποσότητος τής τών χρόνων έκείνων ασφα
λείας· καί δέν ήτο δύσκολον έργον, ύπό τό έμβλημα τής 
προστασίας τών ισχυρών τής έποχής εκείνης ανθρώπων, νά 
μεταβιβασθώσιν ολόκληροι χωρίων περιφέρειαι είς τήν α
πόλυτον έξουσίαν αύτών.

Κατά τό δεύτερον έν τούτοις τέταρτον τής παρούσης έκα- 
τονταετηρίδος συνέβη έν Έλλάδι σπουδαίοτάτη έπί τής ιδιο
κτησίας τής γής οικονομική μεταβολή. Πλεϊστοι αρχικοί 
ίδιοκτήται ύπό τήν επιρροήν τών πολιτικών περιστάσεων, 
τάς όποιας έγέννησεν ή έπανάστασις τοΰ 1821, άντήλλαξαν 
τόν βίον τών αγρών διά τοΰ βίου τών πόλεων. Κατ’ άρχάς 
οί χωρικοί έχρησίμευον ώς έ π ί μ ο ρ τ ο ι (συνέταιροι είς 
τό εισόδημα) καλλιεργηταί τής γής· βαθμηδόν όμως άπε- 
δείχΟη, ότι αυτή δέν ήδύνατο νά έπαρκέση είς τάς όσημέ- 
ραι άναπτυσσομένας νέας άνάγκας τών ιδιοκτητών, οίτινες 
είσήλθον ούτως είς τό ολισθηρόν στάδιον τής άπαλλοτριώ- 
σεως τών οικογενειακών αύτών κληρονομιών. Συνέβη τότε 
καί έν Έλλάδι ο,τι αναφέρει ό Michelet (ό Λαός μέρ. 1 
κεφ. 1) περί τινων περιόδων τής Γαλλικής γής- «έν τή 
έποχή τής γενικής πτωχείας, καθ’ ήν καί ό πλούσιος εΐναι 
ένδεής καί πωλεΐ έξ ανάγκης, τότε ό πτωχός εύρίσκεται είς 
κρείττονα Οέσιν νά άγοράση. ’Επειδή ούδείς άλλος προσέρ
χεται, ό ρακενδύτης χωρικός εμφανίζεται μετά τοΰ άποτε- 
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Θησαυρισμένου χρυσού νομίσματος αύτοΰ καί αγοράζει τε- 
μάχιον γης. Έν τούτοις τάς έποχάς ταύτας της δυστυχίας, 
καθ’ άς ό χωρικός αγοράζει εύθηνά, έπηκολούθησε πάντοτε 
μεγάλη τάσις προόδου, τήν οποίαν οί σύγχρονοι δέν ήδύ- 
ναντο νά έξηγήσωσι».

Τό φαινόμενον τοΰτο έλαβε μεγάλας διαστάσεις διά τής 
μεταναστευτικής τάσεως τών ορεινών είς τάς πεδιάδας. Ή 
δυτική οΰτω παραλία τής Πελοποννήσου κατοικεϊται νυν 
υπό μιγάδων έξ όλων τών ύπό άτυχεστέρας γεωλογικές 
περιστάσεις διατελουσών χωρικών κοινοτήτων. Οί αρχαίοι 
κάτοικοι βαθμηδόν άπορροφώνται έν τώ νέω στοιχείω, τό 
όποιον, ερχόμενον έξωθεν, αντιπροσωπεύει τήν κυρίαν τής 
δραστηριότητος δύναμιν. Πόλεις ολόκληροι μετέβαλον οΰτω 
κυρίους. Αί Πάτραι π. χ. άνήκουσιν έπί τοσοΰτον είς τούς 
παλαιούς Πατραίους, όσον καί αί Άθήναι είς τούς παλαιούς 
αύτών περί τό μ,νημεϊον τοΰ Λυσικράτους καί παρά τόν ναόν 
τοΰ Θησέως κατοίκους. Ένώ δέ ιδιοκτησία τής γής ύπό 
τό σύστημα τής άπ οικιακής ταύτης οικονομίας είσήλ- 
Οεν είς εύρύ στάδιον μετατροπής, άφ’ ετέρου ή νομοθετική 
άρχή τής κληρονομικής διανομής εργάζεται άδιαλείπτως 
τήν διαίρεσιν τής Ελληνικής γής είς μικρά τεμάχια.

Τοιοϋτος έστίν ό κανών τής νεωτέρας οικονομικής ζωής. 
Έν τούτοις περισώζεται καί γενναία αύτοΰ έξαίρεσις· διότι 
δέν διεσπάσθησαν όλαι αί άρχαΐαι ιδιοκτησία'.· ανεξαρτήτως 
δέ τής περιπτώσεως τοΰ δημοσίου τής Ελλάδος, όπερ δύνα
ται νά Οεωρηθή ώς ό μεγαλείτερος ιδιοκτήτης γής έπί προσ
δοκία ταχείας διανομής αύτής, όταν κατά τό 1830 διετυ- 
πώθη ή ούδαμώς πολιτική ιδέα τής μή συμβιώσεως ’Οθω
μανών καί Ελλήνων έν τή ήμετέρα χώρα, μικροί τών χρό
νων έκείνων κεφαλαιούχοι ήγόρασαν είς γελοίας τιμάς με- 
γα/.ας τών φευγόντων ιδιοκτησίας. Αί ιδιοκτησία·, αύται 
δέν είσήλθον έτι έντελώς είς τό στάδιον τής κληρονομικής 
οιαιρέσεώς των· πρέπει δέ νά προστεθώσιν καί όσαι ιδιοκτη
σία·. συνεκεντρώθησαν μέχρι τουδε διά τής δυνάμεως τοΰ 
κεφαλαίου. Ένώ έκαστος θέλει μερίδα τοΰ ήμετέρου Ιΐλα- 

νήτου, οί πλουσιώτεροι γνωρίζουσι τήν μέθοδον, πώς ή με- 
ρΐς αΰτη δύναται νά γείνη μεγαλειτέρα. Άφίνω κατά μέ
ρος τούς δολιοτέρους καί τούς βιαιότερους. Τοιουτοτρόπως 
ή ιδιοκτησία τής γής διατελεϊ ύπό τήν έπιρροήν δύο δυνά
μεων, έξ ών, ή μέν είναι κεντρόφυξ, ή δέ κεντρομώλος. "Ο
ταν ύπερισχύη ή κεντρόφυξ δύναμις, τά τεμάχια τής γής 
διασκορπίζονται είς τοιουτον τρόπον, ώστε ό πρώτος οικο
νομικός άνεμος τά συγκεντρόνει- όταν ύπερισχύη ή κεν
τρομώλος δύναμις, έρχεται ή κληρονομική μηχανή καϊ έν 
διαστήματι δύο ή τριών γενεών διανέμει τήν γήν είς τό 
ανθρώπινον γένος. Εννοείται, ότι δέν ομιλώ περί τής πολι
τειακής τών πρωτοτοκιών παρεμβάσεως, κατά τήν όποιαν 
ή γή άπό τών πρώτων καταλαβόντων μεταβαίνει είς τούς 
πρώτους έκάστοτε έρχομένους. Ή κληρονομιά τότε είναι 
υπούργημα προνομιακόν, έν τώ όποίω ή οικογένεια τυραν- 
νεΐται ύπό τοΰ πρώτου αύτής μέλους.

Έν πάση λοιπόν χώρα ή ιδιοκτησία τής γής δύναται νά 
διαιρεθή είς μεγάλην καί μικράν. "Ο,τι διακρίνει τήν μικράν, 
ύπό στενωτέραν οικονομικήν έποψιν, εΐναι ή καλλιέργεια αύ
τής ύπό τοΰ ίδιου έαυτής κυρίου. ’Απ’ εναντίας αί μεγά
λα·. ιδιοκτησία! έχουσιν ανάγκην άλλοτρίων χειρών, τοϋ 
έπιμ,όρτου καλλιεογητοΰ ή τοΰ ύπομισθίου έργάτου. Ποια 
τών οικονομικών τούτων διακρίσεων τής Ελληνικής γής 
συμβάλλει πλειότερον πρός τήν μείζονα παραγωγικότητα 

αύτής;
Έν γένει είπεΐν ή τεχνική καλλιέργεια καί έπί τών με

γάλων καί έπί τών μικρών ιδιοκτησιών διατελεΐ έν Έλλάδι 
είς τόν αύτόν περίπου βαθμόν τής έπιστημονικής άναπτύ- 
ξεως. Μεγάλα κεφάλαια καί μεγάλα·, έκτάσεις γαιών, ού - 
δεμία αμφιβολία, ότι παρέχουσιν ίσχυράν χεΐρα βοήθειας είς 
τήν εισαγωγήν νεωτέρων συστημάτων. Άλλ’ εΐναι σπάνιον 
νά ειναί τις έπί πολύ σοφώτερος τής έποχής καί τοΰ τό
που αύτοΰ. Ποσάκις δέ δέν άπαντα τις έν τή κοινωνία ου- 
νάμεις μεγάλας είς χείρας μηδαμινάς ! ’Αφού οί θρόνοι τών 
βασιλέων δέν εΐναι έξηρημένοι του κοινωνικού τούτου νό
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μου, δύναται νά ζρίνη έκαστος περί τής λοιπής τών κοι
νωνικών δυνάμεων άποκαταστάσεως. Έντεΰθεν εξηγείται ή 
θεμελιώδης ανάγκη τής σωτηρίας τοΰ όλου διά τής κατα
στροφής καϊ άνανεώσεως τών μερών αύτοΰ. Έν τώ άδια- 
λείπτω τούτω άγώνι τής φύσεως άναγινώσχεται ή μέχρι 
τοΰδε γνωστή μέθοδος τής αιωνιότητας αύτής.

Άλλ’ ένω ή τεχνική τής γής καλλιέργεια διατελεΐ παρ’ 
ήμΐν εις κατάστασιν κατά τό μάλλον και ήττον όπισθοδρο- 
μιζήν, τά άποτελέσματα τής γεωργικής βιομηχανίας έλα- 
βον άπό ικανών έτών διαστάσεις καταπληκτικός. Αμπελώ
νες, σταφιδαμπελώνες, έλαιώνες, συκομωρεώνες έχτείνου- 
σιν άδιαζόπως τά όρια αύτών απανταχού τής 'Ελληνικής 
χώρας. Ή πρόσοδος τής γής, έάν ζρίνωμεν έζ τοΰ βεβαιω- 
θέντος έγγειου ζαΐ έπιζαρπίας φόρου, ένω ζατά τό 1845 
άνέβη είς δρ. 45 500 290, ζατά τό 1871 ύπερέβη τά 
102 529 950. Ταϋτα δέν είναι λόγοι. Τώ όντι όσοι γνω- 
ρίζουσι τήν 'Ελλάδα δύνανται νά όμολογήσωσιν, οτι τά 
φαινόμενα ταϋτα οφείλονται πρό πάντων εις τήν έ ν τ α- 
σ ι ν τής ένεστώσης γεωργικής τέχνης. Ό καλλιεργητής 
έρευνα τήν φύσιν ούχί διά τών τελειότερων μεθόδων, τάς 
οποίας αγνοεί, άλλά διά τής άδαμάστου έπιμονής, τήν ό
ποιαν διαθέτει. Έν τή κεντρική ’Αρκαδία παρετήρησα κατά 
τό παρελθόν θέρος, ότι τό άροτρον τών παιδικών μου χρό
νων άπό τών βουνών άνέβη εις ύψηλά καί άπόκρημνα όρη.

Ή έντασις τής καλλιέργειας τής γής εϊναι καθολικόν 
προϊόν τής μετατροπής τής ιδιοκτησίας τής γής άπό τών 
παλαιών ιδιοκτητών εις τάς χεϊρας τών νεωτέρων, μεταξύ 
τών οποίων οί χωρικοί κατέχουσι τήν πρωτίστην Οέσιν. Ή 
όλη τιμή ανήκει είς τήν μικράν ιδιοκτησίαν τής γής, τήν 
ποτίζουσαν τούς αύλακας αύτής διά τοΰ ίδρώτος τών ιδιο
κτητών της, τήν παχύνουσαν τά λιπάσματα αύτής διά τοΰ 
οφθαλμού τών κυρίων της. ’Ανάλογα φαινόμενα άπαντώνται 
απανταχού· καί αί μεγάλαι τής Σκωτίας καί τής Αγγλίας 
ιδιοκτησία'., παρατηρεί ό Mill (Πολιτική Οικονομία Β'. 7. 
§ 1) έν όλη τή έπιστημονική αύτών καλλιέργεια παρέχουσι 

μικρότερα σχετικώς άποτελέσματα τών έν Φλανδρία καί ’Ι
ταλία, τής αύτής μέν ποιότητος, άλλά μικρας ιδιοκτησίας 
γαιών. 'Όλαι αί ώραι καί αί στιγμαί τοΰ χωρικού ιδιοκτή
του άνήκουσιν είς τήν γήν αύτοΰ, τήν όποιαν Michelet πε
ριγράφει ώς τήν θελκτιζωτάτην ερωμένην του.

Ό χωρικός ιδιοκτήτης περιέχει τό μυστήριον τής μεγά
λης οικονομικής δυνάμεως τών υπαίθρων. «'Απανταχού, λέ
γει ό Sismondi (Άρχαί τής ΙΙολιτ. Οικονομίας γ'. 2.), όπου 
άπαντώνται χωρικοί ίοιοκτήται, άπαντάται έπίσης καί ήεύ- 
πορία έκείνη, ή έμπιστοσύνη είς τό μέλλον, ή ανεξαρτησία, 
αιτινες έξασφαλίζουσι συγχρόνως καί τήν εύδαιμονίαν καί 
τήν άρετήν. Ό χωρικός, ό μετά τών τέκνων αύτοΰ καλλιερ
γώ'? τήν κληρονομιάν του, ό μή πληρόνων μίσθωμα είς 
άνωτέρους ή μισθόν είς κατωτέρους αύτοΰ, ό κανονίζων τήν 
παραγωγήν του έπί τής καταναλώσεως αύτοΰ, ό έσθίων 
τόν ίδιον άρτον, πίνων τόν ίδιον οίνον καί ένδυόμενος έκ 
τών ερίων τών προβάτων του ή έκ τοϋ λίνου του άγροΰ του, 
ολίγον φροντίζει περί τών τιμών τής άγοράς, διότι όλίγα 
έχει νά πωλήση καί ολίγα νά άγοράση, ούδέ καταστρέφε
ται ποτέ έκ τών έπαναστάσεων τοΰ έμπορίου. ’Αντί νά τόν 
έκφοβίζη τό μέλλον, βλέπει αύτό ώραϊζόμενον έν ταΐς έλ- 
πίσιν αύτοΰ, διότι ύπέρ τών τέκνων του καί ύπέρ τών έπερ- 
χομένων αιώνων προσφέρει δλας τάς στιγμάς, τάς οποίας 
δέν άπορροφα ή άναγκαία τοΰ έτους έργασία. ’Ολίγος χρό
νος τώ άρζεΐ, ίνα φυτεύση είς τήν γήν τόν πυρήνα, έξ ού 
μετά εκατόν έτη Οά ύπάρχη μέγιστον δένορον, ίνα άνοιξη 
αύλακα πρός άποξήρανσιν τοΰ άγροΰ του, ίνα σχηματίση 
ύδραγωγεΐον πρός μεταφοράν τοΰ υδατος τής πηγής είς τό 
κτήμά του, ίνα βελτίωση ζατά τάς έν τώ βίω έγζαταλει- 
πομένας στιγμάς τά είδη τών ζώων καί τών φυτών αύτοΰ. 
Ή μικρά οικογενειακή ιδιοκτησία αύτοΰ είναι αληθές τα- 
μιευτήριον φειδοΰς, έτοιμον πάντοτε ίνα δέχηται όλα τά μι
κρά αύτοΰ κέροη καί νά καθιστά χρησίμους όλας τής άνα- 
παύσεως τάς στιγμάς. Ή δέ δύναμις τής φύσεως, ή πάν
τοτε ενεργητική, γονιμοποιέ? αύτά είς τό έχατονταπλούν.
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«Ό χωρικός ιδιοκτήτης εΐναι έξ όλων τών καλλιεργητών 
ό πλειότερου έκ τοΰ έδάφους ωφελούμενος, διότι εΐναι και 
ό μάλλον περί τοϋ μέλλοντος μερίμνων. Ένώ φωτίζεται 
ύπό τής*πείρας,  καθιστά παραγωγικωτέραν τήν άνθρωπί- 

νην εργασίαν, διότι διαμοιράζω·/ τάς ασχολίας του μεταξύ 
όλων τών μελών τής οικογένειας αύτοϋ, διαφυλάττει εργα
σίαν οι’ δλας τάς ημέρας τοϋ έτους, εις τρόπον ώστε ούδεϊς 
τών οικείων άργεΐ. Ούτως έξ όλων τών καλλιεργητών ό 
χωρικός ιδιοκτήτης εΐναι ό εύτυχέστερος· ύπό τό σύστημα 
δέ αύτοϋ ή γή τρέφει καλλίτερο·/ καί πλείονα αριθμόν άν
θρώπων».

Έν γένει ή μικρά ιδιοκτησία αποτελεί εύρωστότατον 
σχολεΐον διανοητικής, ηθικής καί οικονομικής άναπτύξεως 
τοΰ λαοϋ. ΈπισκεφΟήτε χωρίο·/ ελεύθερον τής Πελοπόννη
σου καί τής Στερεάς Ελλάδος. Οί μικροί ίδιοκτήται άποτε- 
λούσιν ιδιαιτέρας, ούτως είπεΐν, περιφερείας, έχουσιν ιδιαίτε
ρον έκαστος κέντρο·/ βαρύτητος καί δημιουργοΰσι τό μέλ
λον τών οικογενειών αύτών διά συνεχούς καί έντεταμμένης 
ποονοίας. Είναι τόσοι έπιχειρηματίαι, τών οποίων ή γή εΐ
ναι τό όργανο·/, όπως καί τό εργοστάσιο·/ είς χεΐρας τού 
έν τή πόλει έπιχειρηματίου βιομηχάνου. ΈπισκεφΟήτε όμως 
καί τά χωρία τής Εύβοιας, έν οΐς ό καλλιεργητής δέν συν
δέεται μετά τής γής διά τοϋ δεσμοΰ τής ιδιοκτησίας. 'Ο
ποία πτώσις χαρακτήρος ! Όποια ελλειψίς διανοητικής άνα
πτύξεως ! ’Άνδρες άκμαΐοι άποβάλλουσι βαθμηδόν τήν ζωη
ρότητα τής ένεργείας· καί δέν παριστα τότε ή έπιφάνεια 
τής γής, είμή τήν ειδεχθή τοΰ δεσπότου καί τοΰ δούλου 
εικόνα. Υπεροψία άφ’ ενός, κολακεία άφ’ έτέρου. Έν τώ 
μεταξύ ό φοβος, ό φθόνος καί ό δόλος ύποσκάπτουσι τά 
θεμέλια τής αρμονίας έν γή, τήν οποίαν ποτίζουσιν ιδρώτες 
αχάριστοι καί παχύνουσιν οφθαλμοί τυφλοί.

Ό,τι διακρίνει ιδιαιτέρως τούς καλλιεργητάς τών ελευ
θέρων χωρίων είναι ή εγκράτεια καί ή έπί τών παθών έξου- 
σία. Τό πνεύμα τής άποταμιεύσεως αναπτύσσεται παρ’ αύ
τοΐς έπί τοσοΰτον, όσον τό εναντίον πνεύμα τής σπατά

λης παρά τοϊς έργαζομένοις γήν άλλοτρίαν. Είς πάσαν 
περίστασιν έχουσιν οί τελευταίοι καταφύγιο·/ παρά τω κυ- 
ρίω τής γής, καταφύγιο·/ τό όποιον έπιβαρύνει τήν Οέσιν 

άμφοτέρων, χωρίς νά βελτιοΐ τούς οικονομικούς τής συμ- 
βιώσεως αύτών όρους. Ό γάμος αύτός εΐναι διά μέν τούς 
μικρούς ίδιοκτήτας τής εξοχής πόρισμα σχετικής έν τή 
κοινωνία άναπτύξεως, διά δέ τούς καλλιεργοΰντας άλ- 
λοτρίαν γήν, απογόνους τών αρχαίων δουλοπαροίκων, συμ- 
βεβηκός, τό όποιον εργάζεται μάλλον ή τύχη καί ή αστό

χαστος ορμή.
Μεταξύ όλων τών χωρών ή Ελβετική προίσταται είς τό 

οικονομικόν φαινόμενο·/ τής μικράς χωρικής ιδιοκτησίας 

τής γής.
«Πρέπει, λέγει ό Sismondi (αύτ.), νά έπισκεφθή τις τήν 

Ελβετίαν καί νά μελετήση τήν έν αύτή ζωήν, ινα κρίνη 
περί τής εύδαιμονίας τών χωρικών ιδιοκτητών. Πρέπει νά 
γνωρίση τις τήν Ελβετίαν, ινα πεισθή, ότι ή έξάσχησις 
τής γεωργίας ύπ’ αύτών έκείνων, οίτινες πορίζονται τούς 
καρπούς αύτής, άρκεΐ, όπως έντός πολυαρίθμου λαού διά
δοση μεγάλην εύπορίαν, μεγάλην άνεξαρτησίαν χαρακτή
ρος (άποτέλεσμα τής οικονομικής ανεξαρτησίας), μέγα 
έμπόριον καταναλώσεως (συνέπεια τής γενικής εύπορίας), 
έντός χώρας, τής οποίας τό κλίμα εΐναι σκληρόν, τό έδα
φος μετρίως γόνιμον, καί οί βραδέως έπερχόμενοι παγετοί 
καί ή αστάθεια τών ώρών τού έτους καταστρέφουσι πολ- 

λάκις τήν έλπίδα τών γεωργών της.
«Δέν δύναται ό ξένος νά ί'δη άνευ θαυμασμού τάς ξύλι

νους έκείνας οικίας τού μικροτέρου τής Ελβετικής δημο
κρατίας χωρικού, τάς τόσον εύρείας, τόσον Οερμάς, τόσον 
καλώς ώκοδομημένας καί διά τοσούτων κεκοσμημένας έρ
γων γλυπτικής. Έν τώ έσωτερικώ μεγάλοι διάδρομοι δι’ ό
λα τά δωμάτια τής πολυαρίθμου οικογένειας, έκαστον τών 
οποίων έχει άνά μίαν κλίνην μετά παραπετασμέτων, σκε
πασμάτων καί λευκοτάτων όθονών, έπιπλα έπιμεμελημένα 
καί σκεύη πλήρη ενδυμάτων. Τό οικογενειακόν έργαστή- 
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ριον τοϋ γάλακτος, εύρύ, καλώς άεριζόμενον καί της αύ- 
στηροτέρας καθαριότητος. Ύπό τήν αύτήν στέγην μεγά- 
λαι άποθήχαι σίτου, τεταριχευμένου κρέατος, τυροΰ καί ξυ
λείας- έν τοϊς σταύλοις τά ακμαιότερα καί ώραιότερα ζώα 
τής Εύρώπης- ό κήπος είναι πεφυτευμένος άνθη- οί άνδρες, 
ώς καί αί γυναίκες, ένδύονται θερμώς άμα καί καθαρώς- αί 
γυναίκες διατηροϋσι μεθ’ ύπερηφανείας τήν άρχαίαν αύτών 
ενδυμασίαν έν δέ τοϊς προσώποις είκονίζεται ήεύρωστία καί 
ή ύγεία. Έάν άλλαι χώραι ύμνοϋσι τά έαυτών πλουτη, ή 
Ελβετία ούναται πάντοτε νά άντιτάξη ύπερηφάνως τούς 

χωρικούς αυτής.»

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ-

"Οσω προχωρεί ό ήμέτερος αιών, τόσω έν τοϊς μεγάλοις 
κέντροις τοΰ άνθρωπίνου πληθυσμού αναπτύσσεται τάξις 
ιδιαιτέρα, τήν όποιαν άποτελοΰσιν οί κατά τό μάλλον καί 
ηττον έγκαταλελειμμένοι ύπό τής οικογένειας καί ύπό τής 
κοινωνίας παϊδες τών δρόμων. Τό φαινόμενον τοΰτο απαν
τάται έν δλαις ταΐς πρωτευούσαις καί ταϊς μεγάλαις πό- 
λεσι τών έθνών, δέν έλλειψε δέ καί έκ τής καθ’ ήμάς ’Α
νατολής, διότι ή Κωνσταντινούπολή, ή Σμύρνη, ή ’Αλε
ξάνδρεια, αί Άθήναι, ή Σύρος καί ή Κέρκυρα εΐναι πρό
χειρα παραδείγματα.

Ή τάξις αύτη έχει τήν βιομηχανίαν της, τάς ιδέας της 
καί έκ φύσεως τόν οργανισμόν της- έν Άθήναις έναλλάξ 
πωΛεϊ εφημερίδας, καθαρίζει ύποδήματα, μετακομίζει μι
κρά πράγματα, παίζει εις τήν τύχην καί προτιμά τάς συγ
κινήσεις τής διαφθοράς. Έάν τά άτυχέστερα τών μελών 
αύτής κοιμώνται ύπό τόν άστερόεντα ούρανόν, στερούν
ται πάσης θρησκευτικής ιδέας καί ρίπτονται είς τό στά
διον τών ελαφρών κλοπών, άφ’ ετέρου αναπτύσσεται παρ’ ό- 

λοις αίσθημά τι άδελφότητος καί άμοιβαίας βοήθειας. Πρό 
τίνος καιρού δέκα τοιαΰτα πλάσματα ήσαν έξηπλωμένα είς 
τάς βαθμίδας τοΰ έν Άθήναις σταθμού τοΰ σιδηροδρόμου, 
ειχον τόν Αρχηγόν των καί τήν συνείδησιν ότι καί είς 
άλλα μέρη τής πόλεως ύπήρχον άλλαι ομάδες ομοίως ώρ- 
γανισμέναι. Έκαστος έννοεϊ, ότι είς τάς μεγάλας πόλεις 
τό φαινόμενον τοΰτο λαμβάνει μείζονας διαστάσεις καί ότι 
έκ τής τάξεως ταύτης τών έγκαταλελειμμένων τής κοινωνίας 
θυμάτων γενναίως έφοδιάζονται αί φυλακαί τών Επικρα
τειών. ΙΙαρετηρήθη ούτως ύπό τής Καταστατικής, ότι ό 
αριθμός τών έγκληματιών, τούς οποίους ή τάξις αύτη προ- 
σήνεγκεν είς όλας τάς έποχάς τής ύπάρξεώς της, εΐναι 
άνώτερος πάσης προχείρου άναλογίας. Δύνασθε δέ νά κα- 
τασκευάσητε ποινικός φυλακάς, καλοΰντες είς βοήθειαν, είτε 
τήν εταιρικήν μηχανήν τών ά σπλάγχνων κεφαλαίων, 
είτε τήν ά κ ρ ο τ ο ν ελεημοσύνην τών πλουσίων (ίδέαι κυ- 
κλοφορήσασαι έσχάτως έν Άθήναις μετά πολλής άγαθότη- 
τος)· άλλά δέν δύνασθε νά άποδείξητε είς μέν τούς εύεργε- 
τικούς, ότι τής προλήψεως τών έγκλημάτων ώραιοτέρα καί 
έπαγωγοτέρα εΐναι ή τιμωρία αύτών, είς δέ τούς χρηματο- 
λόγους, ότι σώζονται άσφαλέστερον τά άγαθά αύτών διά τής 
τιμωρίας καί ούχί διά τής έν τή άνατροφή άποτροπής τών 
μάλλον επιρρεπών φύσεων.

Κατά τοΰ κοινωνικού κινδύνου, τόν όποιον περιέχει ή τά
ξις αύτη τών παίδων τοΰ δρόμου, έφηρμόσθησαν δύο συ
στήματα έν New-York τής Αμερικής. Άνθρωποι έννοοΰν- 
τες, ότι διαβαίνουσιν έκ τοΰ κόσμου τούτου ούχί ώς μα- 
γνήται πολυτίμων μετάλλων, άλλ’ όπως συντελέσωσι τό 
κατά δύναμιν είς τήν βελτίωσιν τών έπερχομένων γενεών, 
άπό τοΰ 1823 έσύστησαν φιλανθρωπικός οικίας, τάς όποιας 
ή χειρ τής Αστυνομίας έπλήρου έκ τών περιφερομένων είς 
τάς οδούς παίδων. Σκοπός ήτο ή ηθική, πνευματική καί σω
ματική τών άτυχών τούτων πλασμάτων βελτίωσις- άλλ’ είχε 
τό άτοπον, ότι τό σύστημα τούτο έστηρίζετο είς τήν βίαν, 
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κατά τής οποίας οί μικροί τών δρόμων ανεξάρτητοι έδει
ξαν άπ’ αρχής αποφασιστικήν αποστροφήν.

Τό έτερον σύστημα οφείλεται είς τόν Κ. Loring-Brace’ έ- 
πινοηθέν δέ κατά τό 1854, άποφέρει μέχρι σήμερον γεν
ναίους καρπούς. Τέλειον διαζύγιον πρός τήν αστυνομικήν 
βίαν, σεβασμός πρός τό αίσθημα τής ανεξαρτησίας τών 
παίδων τοΰ δρόμου και άνάπτυξις τής έν αύτοΐς ενστίκτου 
ιδέας τοΰ συμφέροντος, ιδού αί βάσεις τής νέας μεθόδου.

Ή πρώτη έργασία έστράφη φυσιζώ τώ λόγω είς τήν 
νυκτερινήν διαμονήν καί είς τήν τροφήν τών μικρών τοΰ 
δρόμου κατοίκων. Άμφότεραι ήσαν λίαν ύποπτοι παρ’ αύ
τοΐς, διότι ό μύθος τοΰ πειναλέου καί κατεσκληκότος λύ
κου, όστις ήκολούθει τόν ευτραφή κύνα είς τήν οικίαν τοΰ 
κυρίου του μόνον μέχρις ου άνεκάλυψε τά ίχνη τοΰ περι
λαίμιου τής δουλείας αύτοΰ, περικλείει αίωνίαν αλήθειαν, 
τήν οποίαν έγίνωσκον οί παΐδες του δρόμου έζ στήθους. Ή 
νυκτερινή λοιπόν διαμονή καί ή τροφή δέν έπρεπε νά δω- 
ρηθή είς αυτούς· άπ’ έναντίας έθεωρήθησαν ώς ανεξάρτητοι 
βιομήχανοι, οιτινες έπρεπε νά πληρώσωσι τήν δαπάνην τής 
συντηρήσεώς των. Τοιουτοτρόπως ώρίσθησαν 30 λεπτά 
διά τόν ύπνον έπί κλίνης καλής καί διά τόν χειμώνα θερ
μής, 20 δέ λεπτά δι’ έν λουτρόν καί έν γεΰμα. Έπί πολ- 
λάς ήμέρας οί δύσκολοι παΐδες περιτριγύρισαν τήν ζενοφα- 
νή οικίαν (’), ούχί βεβαίως ώς οί Εβραίοι τήν Ιεριχώ· αλ

ί’) Κατά ττ,ν νεωτέραν διαρρύθμισιν αύτν-ς τά μέν ΐσόγαιον διαι
ρείται εις πολλάς καί εΰρείας αίθουσας’ εκατόν πεντ·/,κοντά παΐδες 
δύνανται νά καθίσωσι εις τά έστιατόριον’ μαγειρείο·/, άποθτ.και διά
φοροι, δωμάτια διά τούς ίιπτρέτας καί τάν διευθυντήν.

Τά δέ πρώτον πάτωμα περιέχει τάς αίθουσας τών παραδόσεων, 
τής γυμναστικής, λουτρά καί δωμάτια τής σωματικής περιποιήσεως 
μεθ’ άφθονου θερμού καί ψυχρού ύδατος.

Τά δέ άλλα δύο πατώματα είναι προωρισμένα διά κοιτώνας, πε
ριέχοντας 260 σιδηράς κλίνας. τεθειμένα; είς δύο όριζοντείους γραμ- 
μάς, ως έν τοΐς πλοίοις. Έν έκάστω κοιτών. άφθονα μέσα καθαριο- 
τητος’ τά δλον υπό άσφαλεστάτους υγιεινής ορούς. 

λ’ όταν τέλος πολλοί όμοΰ άπεφάσισαν νά διανυζτερεύσωσι 
άπαξ έν αύτή, έφάνη άμέσως, ότι όλοι δέν ένεπνέοντο ύπό 
τών αύτών ειρηνικών διαθέσεων. Έν τούτοις οί ταραξίαι έξε- 
βλήθησαν έν άκαρεΐ μετά σταθερότητος καί δικαιοσύνης τοι- 
αύτης, ώστε έματαιώθη πάσα έπανάληψις. "Οταν τήν πρωίαν 
ήγέρθησαν, πρώτην φοράν είς τήν ζωήν των περιεποιήθησαν 
τά σώματα έαυτών τοιουτοτρόπως δι’ όλων τών χρειωδών 
τής καθαριότητος· τέλος καλόν πρόγευμα έτελείωσε τήν 
έν τώ βασιλείω τής εύτυχίας έζδρομήν αύτών. "Οταν έξήλ- 
λον έζ τής φιλανθρωπικής οικίας, έγένοντο θερμοί απόστο
λοι τής χρησιμότητας αυτής· έκτοτε δέ ή ιδέα έγένετο δη- 
μοτιζωτάτη. Μίαν πρωίαν ό Κ. Loring-Brace, πριν διαλυ- 
Οώσι, δίδει είς τήν όμήγυριν τήν είδησιν, ότι πλούσιός τις 
ζητεί ένα παΐδα διά τό γραφεΐόν του καί πληρόνεί τρία 
τάλληρα ώς έβδομαδιαΐον μισθόν. Πολλοί μεταξύ τών παί
δων ευθύς προσηνέχθησαν. «Άλλά, φίλοι μου (τοΐς λέγει ί, 
ό κύριος, ό δίδων τά τρία τάλληρα, θέλει παΐδα γνωρίζοντα 
νά γράφη». Σκληρός όρος, τόν όποιον ούδείς ήδύνατο νά 
έκπληρώση. «Αί, παιδιά μου, τί λέγετε; Συναθροιζόμεθα 
τό έσπέρας νά μάθωμεν ; » όλοι τό έδέχθησαν, καθώς βαθ
μηδόν καί τήν διδασκαλίαν τής Κυριακής. Τοιουτοτρόπως 
ό ήθικός σπόρος ήρχισε νά ρίπτηται είς γήν, τήν οποίαν ή 
τύχη είχε έγκαταλείψει άκ.αλλιέργητον.

Διά μηχανισμού δέ Οεραπεύοντος τήν πρός τό παίζειν 
αδυναμίαν τών μικρών τούτων ανεξαρτήτων καί τόν όποιον 
ώνόμασε τράπεζαν, κατώρθωσε ό Κ. Loring-Brace νά 
συγκεντρόνη τά μικρά αύτών νομίσματα, όπως άποτελεσθή 
βαθμηδόν μείζων ποσότης, αισθητή είς άνάπτυξίν τοΰ οικο
νομικού πνεύματος τής νεαράς αποικίας. Έθεσεν είς ψηφο
φορίαν τόν χρόνον πότε νά έπιστρέφωνται αί ποσότητες αύ
ται είς τούς καταθέτας· ή δέ πλειοψηφία άπεφάσισεν, ινα 
μετά δύο μήνας· είς τρόπον ώστε, όταν τινές χλιαροί έζήτη- 
σαν μετ’ ολίγον τόν οβολόν των άπεκρούσθησαν διά τοΰ κύ
ρους τής πλειονοψηφίας. "Οταν δέ ή τράπεζα έδωσεν έκά
στω τό άθροισμα τών καταθέσεων αύτοΰ, ήννόησαν όλοι 
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τήν δύναμιν τής οικονομίας (’)· σήμερον δέ εΐναι συνήθεις 
πλέον αί μηνιαϊαι τών παίδων αποταμιεύσεις μέχρι 300 
ταλλήρων, άναβάσαι τό όλον μέχρι τοΰ 1872 εις 25 141 
τάλληρα.

Ή ιοέα τοΰ Κ. Loring-Brace λειτουργεί ήδη 18 έτη, καθ’ά 
91 320 παϊδες διέβησαν έκ τοΰ παρά τήν οδόν Foulton οι
κοδομήματος αυτής, διά τήν συντήρησιν τοΰ οποίου έδαπα- 
νήθησαν 132 888 τάλληρα, έξ ών 32 306 ύπερηφάνως 
έπλήρωσαν οί ξενίσθέντες. Ένώ ζατά τό 1854 τό παιδικόν 
τοϋτο άσυλον περιελάμβανε 408 άτομα, ζατά τό 1871 πε

ριείχε 8 825. Ό σκοπός λοιπόν ζαί τό άτοτέλεσμα συναν- 
τώνται έν αύτώ ζατά τήν άσφαλεστέραν βάσιν τής οικονο
μίας τών έθνών, ήτις δέν πρέπει ούτε κηφήνας, ούτε εχ
θρούς νά τρέφη έν τοϊς σπλάγχνοις αύτής.

ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-

Μήτηρ τών κεφαλαίων είναι ή φειδώ. Άφαιρεϊται μέρος 
τοΰ εισοδήματος έκ τής στιγμιαίας καταναλώσεως ζαϊ φυ
λάσσεται πρός χρήσιν μεταγενεστέραν. Έάν τό περίσσευμα 
δύναται νά φυλαχΟή αύτούσιον, έχει καλώς- έάν δέν δύνα
ται, τότε μεταβάλλεται εις άλλο άντικείμενον μάλλον εύ- 
φύλακτον. Τοιουτοτρόπως καί ό παραγωγός πολλοΰ οίνου 
αποταμιεύει μέρος, μεταβάλλων αύτό εις χρήματα, όπως 
καί ό έν τοϊς θεάμασιν ή έν τοϊς άσμασι καλλιτέχνης, άν- 
ταλάσσων τά στιγμιαίως φεύγοντα έργα αύτοϋ διά τών νο
μισμάτων τών Θαυμαστών του, κατορθοϊ τήν άποταμίευσιν 
εις χρήματα, άφοΰ οέν εΐναι αύτη δυνατή εις τά ωδικά ή 
Θεαματικά προϊόντα αύτοϋ. (*)

(*) Άνάλογόν τι σύσττιμα έκανόνισε παρ’ ήμΐν καί ή τελευτα'ον 
ίδρυθεϊσα έν Άθτ,ναις έταιρία τοϋ Λαού υπό τό όνομα «"Ενωσις Φί
λων».

Ή πρώτη βάσις λοιπόν οφείλεται είς τήν ύπαρξιν πε
ρισσεύματος πέραν τών άπολύτων τοϋ άνθρώπου αναγκών. 
Όταν ό άνθρωπος διατελή έν τοσαύτη άθλιότητι, ώστε 
ούδέ τά πρός ζωάρκειαν πορίζεται έκ τής έργασίας αύτοϋ, 
ή ποιητική τών κεφαλαίων μηχανή καθίσταται άληθής δι’ 
αύτόν σφίγξ.—Έν γένει δέ τά πρός δημιουργίαν κεφαλαίων 
ελατήρια δύνανται νά μελετηΟώσιν ύπό δύο επόψεις, διότι 
ή εΐναι ήθικά ή εΐναι κοινωνικά- έννοειται, ότι μεταξύ αύ
τών ύφίσταται στενός σύνδεσμος άλληλεπιδράσεως καί δέν 
κινοΰσιν έν δεδομένη χώρα τό πνεύμα τής άποταμιεύσεως 
τά ήθικά ελατήρια τοΰ λαοϋ αύτής, είμή διότι διατελεϊ ού
τος έν προχωρημένη κοινωνική ζαταστάσει- καί τάνάπαλιν 
ή κοινωνική πρόοδος εΐναι πόρισμα διαφόρων ηθικών καί 
πνευματικών λόγιάν.

ά.) Μεταξύ τών ηθικών ελατηρίων, ή πρόνοια, ή βιω- 
τική τάξις, ή εξουσία τοϋ άνθρώπου έφ’ εαυτόν, άποτελούσι 
τά ζυριώτερα. Ή πρόνοια περί τοϋ μέλλοντος, συνδεόμενη 
πρός τήν άγάπην τής οικογένειας, άποτελεϊ τόν κρίκον τής 
ένώσεως τοΰ ανθρωπίνου γένους δι’ όλου τοϋ ρεύματος τοϋ 
χρόνου, τό όποιον χωρίζει τάς έπερχομένας γενεάς.—Ή έπϊ 
τών παθών δεσποτεία άποτελεϊ ηθικήν δύναμιν, ήτις θυσιάζει 
τάς στιγμιαίας άπολαύσεις χάριν ύψηλοτέρας ιδέας, τής ο
ποίας ή καλλιέργεια αναβιβάζει τόν άνθρωπον έπί τοσοΰτον, 
όσον ή παραμέλησις καταβιβάζει αύτόν μέχρι τοΰ κτήνους. 
Όταν κατά τήν μαρτυρίαν τού Στράβωνος (14,5) έπί τοϋ 
τάφου τοϋ βασιλέως Σαρδαναπάλου έγράφετο «Ταΰτ’ έχω, 
δσσ’έφαγον καί έφύβρισα καί μετ’ έρωτος τερπν’ έπαθον», 
σημεΐον οτι ή ήθική περί τοϋ μέλλοντος πρόνοια διήρχετο 
έπί τής εποχής ταύτης κρίσιμους έν ’Ασσυρία στιγμάς.—Ό 
δέ τακτικός βίος εΐναι πόρισμα πολλών όρων, τούς οποίους 
ή ανατροφή εισάγει έν τω άνθρώπω καί τό πνεΰμα καλ
λιεργεί έν τή κοινωνία. Ή μέθοδος τής ζωής εΐναι ιδιαιτέρα 
δύναμις, τής όποιας τά αποτελέσματα προκαλοϋσι τόν 
θαυμασμόν τών θεωρούντων τήν έν τω κόσμω τούτω έλευ ■ 
σιν ώς συμβεβηκός πρός άπόλαυσιν ή στέρησιν, γένεσιν ή 
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καταστροφήν. II όσα Λαμπρά προτερήματα προσηνέχΟη. 
σαν τώ ό'ντι θύματα είς τόν βωμόν τοΰ άτακτου βίου !

β'). Τά δέ κοινωνικά είς αύξησιν τών κεφαλαίων ελα
τήρια δύνανται νά μελετηΟώσιν ύπό πολλάς επόψεις. "Οσον 
τά έπαγγέλματα διαιρούνται, τόσον άνακαλύπτεται ότι με
ταξύ αύτών τινά έρεΟίζουσι όλιγώτερον τών λοιπών τήν 
πρός άποταμίευσιν τάσιν. Είς τόν βασιλέα π. χ. τόν πολι
τικόν, τόν ιερέα, τόν δικαστήν ή τόν στρατιώτην Οά ήτο 
χείριστον σύμπτωμα ή κρίσις τών πραγμάτων τοΰ κό
σμου τούτου διά τής λάμψεως τοΰ χρυσού. Υποθέσατε 
στρατηγόν, όδηγοΰντα κατά τοΰ έχθροΰ στρατόν έκ τραπε
ζιτών !—Έν γένει ό κίνδυνος επαγγελμάτων τινων έξασΟε- 
νεΐ τήν πρός άποταμίευσιν τάσιν τών είς αύτά άσχολουμέ- 
νων. Τοιουτοτρόπως ό ναυτικός, ό στρατιωτικός, δέν αισθά
νονται τόσον στερεούς τούς δεσμούς τής μετά τής αύρων 
ένώσεως, όσον ό άσφαλής τής πόλεως κάτοικος. Αί έποχαί 
τών μεγάλων επιδημιών καί τών μεγάλων εθνικών συμφο
ρών ύπόκεινται είς δεινοτέραν ετι τοΰ κινδύνου έπιρροήν, 
διότι έν αύταΐς καταπτοεΐται μέχρι τοσούτου ή φαντασία, 
ώστε πάσα τοϋ μέλλοντος γοητεία μεταβάλλεται είς ειρω
νείαν πένθιμον. "Οταν δέ ή έν τή κοινωνία νομική τά- 
ξ ι ς είναι ασθενής ή έλλείπη διόλου, τά κακά σπέρματα 
άναφύονται πανταχόθεν. Τό δικαίωμα τότε τοΰ ίσχυροτέρου 
αποτελεί τόν στερεώτερον πολιτικόν κώδηκα, ύπό τάς εγ
γυήσεις τοΰ οποίου ή πρός άποταμίευσιν τάσις έκμηοενί- 
ζεται.

Ή κοινωνική άνάπτυξις έξασκεϊ έν γένει μεγάλην έπί 
τοΰ προκειμένου έπιρροήν. 'Όταν οί Ίησουίται άνέλαβον 
τήν έκπολιτίσιν τών αγρίων τοΰ Paraguay, ήσριν ύπόχρεοι 
νά έπιμελώνται τά τής ζωής αύτών, όπως τά μεγάλα μέλη 
τής οικογένειας φροντίζουσι περί τής τών μικρών. Παν δ,τι 
δέν έχρησίμευε παρ' αύτοΐς είς άμεσον χρήσιν κατεστρέφετο. 
Μεταξύ δέ τών άλλων διηγήσεων ένδεικτικωτάτη εΐναι 
ή περί τών αγρίων έκείνων, οϊτινες, συνειΟίσαντες έπί τέ
λους νά γεωργώαιν, έφαγον τούς δοθέντας αύτοΐς άροτήρας 

βόας έπί τή ιδέα, ότι έάν τούς έπιπλήξωσιν, ικανή Οά ήτο 
ή δικαιολογία, ότι έπείνασαν ! Έν τούτοις όσον προάγεται 
ό πολιτισμός, τόσον αναπτύσσεται καί ή τάσις πρός δημι 
ουργίαν νέων κεφαλαίων. Τοιουτοτρόπως, ώς ύπελογίσΟη 
έπί τοΰ φόρου τής κληρονομιάς καί τοΰ εισοδήματος, έν 
’Αγγλία άπό τοΰ 181 ί—1848 ή μέν κινητή περιουσία ηυ- 
ξησε κατά έν διλιούνιον λιρ. στερλ. ή δέ άκίνητος κατά δύο 
περίπου. Κατά τήν τετάρτην δέ καί πέμπτην δεκαετηρίαν 
του παρόντος αίώνος ύπελογίσΟη, ότι τά Ευρωπαϊκά κε
φάλαια ηΰξανον κατ’ έτος έν Γα’λλία μέν κατά 200—300 
εκατομμύρια φράγκων, έν ’Αγγλία δέ κατά Ί , διλιούνιον 
φράγκων καί έτι πλέον.

Έν έποχή προχωρημένου πολιτισμού σπεύδουσιν αί νέαι 
ανακαλύψεις καί αί νέαι κοινωνικαί σχέσεις, ινα δημιουρ- 
γήσωσι νέα κεφάλαια μετά τοσαύτης έντάσεως, ώστε γαΐαι, 
π. χ. έγκαταλελειμμέναι, χάρις είς τήν διάβασιν σιδηροδρό
μου έκ τοΰ μέσου αύτών, προσεγγίζουσιν έπί τοσοϋτον τούς 
τόπους τής καταναλώσεως, ώστε εύθύς ή βιομηχανία έπι- 
λαμβάνεται τής καλλιέργειας αύτών καί αύξάνει τοιουτοτρό
πως τό έΟνικόν κεφάλαιον δι’ όλων τών εισοδημάτων, τά 
όποια άμέσως ή έμμέσως Οά προκαλέση. Τό πνεύμα τών 
επιχειρήσεων ώθει έν τοιαύταις περιόδοις τήν έθνικήν δρα
στηριότητα πρός τά πρόσω. Αί πόλεις πολυπλασιάζονται καί 
ή έξοχή τελειοποιείται. Έάν ήγείρετο ή προ ένός αίώνος 
γενεά, δέν Οά έγνώριζε τόν κόσμον, τόν όποιον είχε νομίσει, 
ότι κατόρθωσε νά κυριεύση.—Έν έποχαΐς έν τούτοις κοινω
νικής παρακμής δέν βραδύνουσι νά συσωρευθώσιν άλληλοδια- 
δόχως όλα τά πρωτογενή τής βαρβαρότητος άποτελέσματα. 
Όταν οί απόγονοι τών παλαιών τής'Ρωμαϊκής δημοκρατίας 
ιδιοκτητών έζήτουν άπό τούς άγαπητούς αύτών αύτοκράτο- 
ρας άρτον καί θέατρα, ή μέν ήγεμονική λάμψις έΟάμβονε 
τά όμματα τών θυμάτων τής αθλιότητας, ό δέΝέρων ήγόραζε 
οοχεΐον μύρου αντί 300 ταλάντων καί έκτιζε τόν χρυσοΰν 
αύτοΰ οίκον (aurea domus.) Έν τώ μεταξύ ή ηδονή είχε με- 
ταβληθή είς Κίρκην, οί δέ άνθρωποι έτρεχον τούς κενού- 



208 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠίβΕΩΓΗΣΠ. ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ. 209

νους τών οπαδών τοΰ Όουσσέως. Τό κοινωνικόν πλοϊον έν 
τοιαύταις περιόδοις είναι έγγύς νά ναυαγήση, οί δέ ναΰ- 
ται μεθύσκονται, ϊνα άποθάνωσιν εΰθύμως. Τότε μή ζητεί
τε τήν δύναμιν, ήτις δημιουργεί τά κεφάλαια, διότι είναι 
αχαλίνωτος εκείνη, ήτις τά καταστρέφει.

ΠΕΡΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΙΙΜΕΡΙΩΝ·

Ή 'Εκκλησία έχει έπί τής γής προορισμόν, προορισμόν 
μέγαν καί ύψηλόν. Ό προορισμός αύτής είναι ή ηθική τε- 
λείωσις τοΰ άνθρώπου, ό άγνισμός αύτοϋ διά μέσου τής 
θείας χάριτος. Άλλ’ όπως καί έξικνήται τοΰ ίεροΰ αύτής 
προορισμού έχει άνάγκην λειτουργών καί καθόλου είπεΐν 
οργάνων επιτηδείων.

Υπάρχει άλήθεια ώμολογημένη, ιδία δέ έν πολλή τιμή 
παρά τοις οίκονομικολόγοις, καθ' ήν ώς τά έργαλεϊα τά είς 
πολλάς χρησιμεύοντα χρήσεις δέν εΐναι συνήθως καί τά τε
λειότατα πρός πάσας, ούτω καί οί άνθρωποι οί είς διαφόρους 
ασχολούμενοι έργασίας δέν εΐναι συνήθως καί οί δεξιώτατοι 
περί ταύτας. Ό σκυτοτόμος λόγου χάριν, όστις εΐναι άμα 
τέκτων καί γεωργός δέν εΐναι συνήθως καί ό άριστος σκυ
τοτόμος καί τέκτων καί γεωργός. Άριστοι εΐναι κατά κα
νόνα μόνοι οί άποκλειστικώς είςέργον τι άποδυόμενοι καί 
έν αύτώ τελειούμενοι. Ό κανών ούτος δέν δύναται έπί τής 
Εκκλησίας νά άποτελή έξαίρεσιν. Οί λειτουργοί τής ’Εκ
κλησίας δέν Θά ήναι οί έπιτηδειότατοι είς τά καθήκοντα 
αύτοΐς, έάν σύναμα ήναι ήναγκασμένοι νά γεωργώσι καί 
φιλοτεχνώσι· τά όργανα αύτής ώς τά ίερά φέρ’ είπεΐν οι
κοδομήματα καί σκεύη καί άπλώς άνθρωπίνως σκεπτόμε- 
νοι δέν Οά ήσαν τά κάλλιστα πρός τόν σκοπόν αύτών έάν 
άμα έχρησίμευον είς κοσμικάς χρείας.

Έν τούτοις ούδείς κανών έπί τών άνθρωπείων άνευ έξαι- 
ρέσεως, ούδέ ούτος άρα. Δέν εΐναι άδύνατον νά εύρεθή με- 
γαλοπράγμων φύσις ήτις διάφορα έργα οτι τελειότατα ή 
τό μέν τελειότατα τό δέ μετρίως νά κατεργάζηται, ώς δέ 
ήτο άδύνατον π. χ. είς τόν Ιΐαΰλον νά ήναι Απόστολος 
τής οικουμένης καί άμα νά σκηνοποιή. Καί πάλιν ύπαρ- 
χουσι περιστάσεις ανάγκης καθ’ άς εν και τό αύτό όργα
νο ν πρός ποικιλωτάτας τίθεται χρήσεις. Άλλά τά τοιαΰτα 
εΐναι όμολογουμένως έξαιρέσεις κατ’ ούδέν μειοΰσαι τό κύ

ρος τοΰ κανόνος.
"Ινα ή ’Εκκλησία έχη λειτουργούς είδικώς είς τό έργον 

αύτών πεπαιδευμένους, ϊνα μή στερηται εξωτερικών ορ
γάνων προςφυών πρός τάς ίεράς αύτής τελετάς και λει
τουργίας, πρέπει καί αύτή νά άκολουθή τώ κανόνι και νά 
μή προςφεϋγη είς τάς έξαιρέσεις. Διότι μεγαλουργοί μέν 
φύσεις εΐναι σπανιώταται, νά έμμένη οέ τις έκων είς μη
χανήματα άνάγκης, ένώ έχει τά μέσα βελτιώσεως τής ύ- 
πάρξεως αύτοϋ καί ένεργείας, τοϋτο μαρτυρεί τούλάχιστον 
αβελτηρίαν. Άλλ', ινα μή προςφεύγη είς εξαιρέσεις ή 
'Εκκλησία, δέον νά έχη πόρους ικανούς πρός περιποίησιν 

τελείων οργάνων.
Άλλοτε ή ’Εκκλησία εΐχεν αύτή καί τήν περί εύεργετί- 

κών καθιδρυμάτων φροντίδα, τοϋτο δεν γίνεται πλέον τήν 
σήμερον. Περί συντηρήσεως έπισκόπων, ίεράς Συνόδου, καί 
ιεροκηρύκων έλήφθη παρ’ ήμϊν παρά τής πολιτείας πρόνοια 
τις, τά μοναστήρια κέκτηνται δι’ έαυτά ικανήν καί ίσως 
καί περισσήν περιουσίαν. Καί τά ίεροδομικά και ίεροστολικά 
οίκονομοΰνται όπωςδήποτε παρ’ ήμϊν. Μόνη όμως ή Οεσις 
τών έφημερίων εΐναι ή πολλάς πολλάκις παρασχοΰσα πρός 
σκέψιν άφορμάς καί δι’ ής τήν βελτίωσιν πολλαί έγένοντο 
μέχρι τοΰδε άπόπειραι καί ποικίλαι. Έάν και ήμεϊς έπιχει- 
ροΰμεν νά έκφέρωμεν όλίγας έπί τοϋ αμήχανου όπωςοΰν 
τούτου θέματος σκέψεις, τοϋτο ποιοΰμεν, διότι έν ταϊς μέχρι 
τοΰδε άποπείραις παρετηρήσαμεν άστοχίας τινας άγνοιαν 
αναγκαίων όρων εκκλησιαστικής λύσεως τοΰ ζητήματος 

ετοί *-ΦΐΛ.  ε-ιοτλιοϊ 4873. ■**  
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προϋποτιθείσας. Διό καί δεείλθ[*.εν  τήν παρούσαν μελέτην 
είς δύω. Καί έν πρώτω μέν τίνι μέρει διαγράφονται οί α
ναγκαίοι όροι καί άρχαί, ύφ’ άς είναι δυνατή έπιτυχής καί 
εκκλησιαστική λύσις τοΰ ζητήματος, έν δευτέρω δέ προτεί- 
νονται τρόποι τινές, καθ’ ούς ήμεϊς νομίζομεν ότι τό ζή
τημα δύναται νά λυθή προςφυώς άμα καί εύχερώς.

Α.

1. 'Ιστορία της ΐκκ.Ιησιαστικής καθό.Ιου οικονομίας ί>· 
ύχοτνΛωσιι·

Ή ’Εκκλησία έν όσω δέν είχε άναγνωρισθή παρά της 
πολιτείας ώς νόμιμον κεκτημένην υπαρξιν, έν όσω έοιώκετο 
μάλιστα παρ’ αυτής, δέν εΐχε ιδίαν περιουσίαν, άλλ’ ώκο- 
νόμει τάς χρηματικάς αύτής άνάγκας διά τών έκουσίων 
προσφορών τών πιστών. Έξ αύτών έλαμβάνοντο τά πρός 
κοινήν λατρείαν αναγκαία, έξ αύτών ή τροφή καί συντήρη- 
σις τών κληρικών ώς τά πολλά, καί έξ αυτών καί ή περί- 
Οαλψις τών πενήτων καί τών έν άτυχίαις.

Άλλ’ ήδη κατά τήν τρίτην εκατονταετηρίδα ή ’Εκκλη
σία είχε σιωπηλώς περιέλθη είς κυριότητα κτήσεων, έξ ών 
έπορίζετο διαρκείς προσόδους. Τοΰτο άποδεικνύεται έκ τοΰ 
διατάγματος τοΰ Λικινίου, τό όποιον ένώ συνεχώρει τοΐς 
χριστιανοΐς έλευθέραν τήν ομολογίαν τής πίστεως αύτών, 
διέταττεν άμα καί τήν άπόδοσιν τών κατά τούς διωγμούς 
δημευθέντων έκκλησιαστικών κτημάτων. Άφ’ ότου όμως ή 
τάξις αύτη έβεβαιώθη έπί Κωνσταντίνου καί διά νόμου, 
άφ’ ότου χριστιανοί αύτοκράτορες παρεχώρησαν τή ’Εκκλη
σία κτήματα άνήκοντα είς ναούς αρχαίων θεών, άφ’ δτου 
ή εύσέβεια τών πιστών έπιδαψίλευεν αυτή, ιδίως διά τελευ
ταίας βουλήσεως διατάξεων, γενναίας δωρεάς, έκτοτε Οχι 
μόνον δέν έστέρετο ή Εκκλησία, άλλά καί άφθονοι καί 
διαρκείς ερρεον αύτή οί πόροι πρός άξιοπρεπή καί ευμαρή 
συντήρησιν.

Τά ούτω γενναίως έν τούτοις δωρούμενα δέν έδίοοντο τή 
’Εκκλησία είς σπατάλην, άλλ’ ίνα δι’ αύτών οίκονομή ά-
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πάσας αυτής τάς άνάγκας καί όσον ένεστι διαρκέστερον. 
"ίνα ό τελευταίος ιδία όρος τηρήται, ίνα μή ή ’Εκκλησία 
ότέ μέν άφθονη τών έξω άγαθών, ότέ δέ στέρηται τούτων, 
όπως δέ μή ήναι πάντοτε ήναγκασμένη νά έπικαλήται τήν 
γενναιοδωρίαν τών τέκνων αύτής, ώρίσθη τό άνεκποίητον 
τής έκκλησιαστικής περιουσίας, μόνων τών έξ αυτής προς- 
όδων συγχωρηθεισών είς συνήθεις δαπάνας. Διά τής πρό
νοιας ταύτης ή ’Εκκλησία άπετέλει σύν τώ χρόνω πε
ριουσίαν, δι’ ής οίκονομικώς καθίστατο άνεξάρτητος καί δι’ 
ής άντί νά έπιβαρύνη έκάστοτε τά τέκνα αύτής έούνατο νά 
τείνη αύτή παραμυθητικήν χεΐρα είς τούς ταπεινούς καί ά- 

τυχεις τής γής.
Ή έκκλησιαστική περιουσία έκάστης επισκοπής άπετέ- 

λει τό κατ’ άρχάς ένιαΐόν τι δλον ή δέ διοίκησις αύτής ά- 
νήκεν άποκλειστικώς τώ έπισκόπω. Σύν τό χρόνω αί έπι- 
σκοπαί ηύξανον κατά τόν άριθμόν τών πιστών, τά καθή
κοντα τοΰ έπισκόπου καθίσταντο πολυπλοκώτερα καί ποι
κιλότερα, ή δέ εκκλησιαστική περιουσία έμεγαλύνετο. Έκ
τοτε οί έπίσκοποι άνέθετον τήν περί τών έκκλησιαστικών 
πραγμάτων φροντίδα είδικώς είς κληρικούς τινας. Ούτοι δέ 
ήσαν οί άρχιδιάκονοι καί οί άπό τής έν Χαλκηδόνι Συνόδου 
γενικοί καταστάντες οικονόμοι. Οί έπίσκοποι όμως έπεφυ- 
λάξαντο είς έαυτούς τήν έπιτήρησιν καί εύθύνην αύτών, 
αύτοί έπίσης υπό τής άνωτέρας έκκλησιαστικής αρχής επο
πτευόμενοι.

Ή διανομή τών έκκλησιαστικών προςόδων άνήκε τό πά
λαι ώς καί ή διοίκησις άποκλειστικώς τώ έπισκόπω. Κατ’ 
άρχάς μάλιστα απλώς έκ τής κρίσεως αύτοΰ ήρτητο νά ά- 
πονείμη τό είς έκάστην άνάγκην άναλογοΰν καί προσήκον, 
μόνον δέ διά μή έκκλησιαστικήν χρήσιν ή διά τήν έντελή 
παραμέλησιν τών κληρικών καθίστατο ύπόλογος. 'Ύστε
ρον όμως ή έκκλησιαστική συνήθεια καί σύνοδοί τινες τοπι- 
Χαί έν τή Δύσει είςήγαγον τάξιν τινα έν τή διανομή, ποι- 
κίλην κατά χώρας. Ούτω έν Ιταλία ήδη κατά τήν έ έ
κατονταετηρίδα έπεκράτει ή τάξις τής είς τέσσαρα διανομής 
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τών προσόδων έχάστης ’Εκκλησίας· τούτων δέ τό έν άνή- 
ζεν τώ έπισκόπω, τό έτερον τοϊς κληριζοϊς, τό τρίτον τοϊς 
πτωχοϊς καί τό τέταρτον έδίδετο είς τό ιεροδομιζόν ταμεϊον 
(Fabrica ecclesiae). Έν Γαλλία καί'Ισπανία κατά τήν ς·' εκα
τονταετηρίδα οιέζρινον μεταξύ τών προςόδων τοΰ κυριαχοΰ 
ήτοι τής επισκοπικής ήτε καθεδρικής εκκλησίας καί τών 
λοιπών εκκλησιών· έξ άπασών έλάμβανεν ό επίσκοπος συ
νήθως μέρος εΐ καί μειζον τι ώς τά πολλά έζ τών τής έπι- 
σκοπικής, άλλά καί*τό  μέρος τό πρός οικοδομήν, έπισχευήν 
τών έκκλησιών καί χάριν τής δημοσίας λατρείας ήτο έπί- 
σης χωριστόν άπο τοΰ εις τούς κατωτέρους τοΰ έπισκόπου 
κληρικούς άπονεμομένου.

Έκ τής ΐδικής ταύτης διανομής τών έκκλησιαστικών 
προςόδων προήλΟεν κατ’ ολίγον ή καλουμένη είδοποίησις 
(specificatio) ήτε ό χωρισμός τής εκκλησιαστικής περιου
σίας κατά τάς διαφόρους τής έζκλησίας άνάγκας. Αντί 
δηλονότι αί πρόςοδοι έζάστης Εκκλησίας νά συλλέγων- 
ται έν πρώτοις κοίναί καί ύστερον νά διαιρώνται κατά μοί
ρας, ώρίσθη αυτή ή έκκλησιακτική περιουσία νά διαιρεΟή, 
έξ αύτών δέ μοίρα τις έτάχΟη είς συντήρησιν τοΰ επισκό
που, άλλη τις έδόΟη είς τούς κληρικούς καί άλλη είς τάς 
άνάγκας τοΰ ναοΰ.

Ή άνάπτυξις αύτη έμεινεν άτυχώς διά τάς γνωστάς 
εν τή όρΟοδόξω Εκκλησία έπισκηψάσας Θύελλας παρ’ ήμΐν 
έν πολλοΐς άτελής, έν τή Δύσει όμως έτελειώΟη ύπό τήν 
χειραγωγίαν καί κατ’ άπομίμησιν τοΰ γερμανικού δικαίου 
έπί τών έφημερίων είς τοΰτο, ώςτε έζάστη έκζλησία πρέπει 
νά έχη άναγκαίως προικοδότημά τι, ούτινος αί πρόςοδοι νά 
ήναι ίκαναί πρός συντήρησιν τοΰ εφημερίου καί τό όποιον 
νά έζχωρήται τούτω είς έπιζαρπίαν.

2. Οίχονόμία, ί >· τοΐ<: Λειτουργού;.

II ευπορία ζαΟιστα δυνατήν, καθ’ ώμολογημένας άρχας 
τής έπιστήμης τών οικονομικών, τήν κατ’ είδος ζαϊ μέρη 
διαίρεσιν τής εργασίας, ή διαίρεσις δ’χ έπάγεται τήν τελείω- 

σιν αυτής. Τούναντίον ή άπορία έχει άναγκαίως έπακόλου- 
Οον τήν πολυπραγμοσύνην ζαϊ τό άτελές. Άλλ’ ή άπο
ρία δέν εΐναι καί πάντοτε έλλειψις πόρων, άλλά πολλάκις 
κακή αύτών οικονομία. Συχνότατη δ’ άπαντα ή κακή οικο
νομία, ένθα τό τέλος ήτοι τό σζοπούμενον προϊόν τής έργα
σίας δέν λαμβάνεται ώς τελικός σκοπός, άλλ’ ή έργασία 
εΐναι απλώς άφορμή πρός διατροφήν τών έργαζομένων. 
ΎποτεθείσΟω λόγου χάριν ότι έχομεν χρείαν τεχνικής τίνος 
έργασίας, τής ιατρικής φερ’ είπεϊν διά νοσοκομεΐον. Ύποτε- 
ΟείσΟω έτι ότι αί ίατριζαί τοΰ νοσοκομείου άνάγκαι δύναν- 
ται νά ΟεραπευΘώσι ύπό δύω δεξιών ιατρών καί ότι τό νοσο- 
ζομεϊον κέκτηται πόρους ικανούς πρός άξιοπρεπή μίσθωσιν 
δύω τοιούτων. Έάν άντί δύω διορίσωμεν δέκα ή πλείονας 
οί διά δύω επαρκείς πόροι Οά διανεμηΟώσι ούτω άνεπαρκώς 
μεταξύ δέκα ή πλειόνων διά τοιούτου μερίσματος δέν Οά 
ήναι δυνατόν νά προςζτήσωμεν ούδέ ένα ικανόν ιατρόν καί 
ούτω Οά έχωμεν εύΟύς τάς συνέπειας τής άπορίας, εί καί 
κατ’ άλήΟειαν τό νοσοκομεΐον δέν εύρίσζετο έν άπορία.

Όχι μόνον ή φρόνησις καί τό καθήκον άλλά καί ιε
ροί θεσμοί άπαγορεύουσι αύστηρώς τήν είςαγωγήν περιτ
τών κληρικών είς τήν έζζλησιαστιζήν ύπηρεσίαν. Εΐναι δέ 
ασέβεια καθαρά καί ζαιριωτάτη τής Εκκλησίας βλάβη διά 
τής προςλήψεως πλεοναζόντων νά σμικρύνωται αύτής αί 
έξωτερικαί παροχαί καί ή Εκκλησία νά άναγκάζηται ούτω 
πάντοτε νά καλή είς τήν ύπηρεσίαν άνΟρώπους τά ιερά αύ
τών καθήκοντα ώς έν παρέργω διαχειριζομένους, πάσης δέ 
ειδικής πρός τό έργον αύτών μορφώσεως άπεστερημένους. 
Ή Έκζλησία όχι μόνον άριΟμητικώς πλεονάζοντας δέν συγ- 
χωρεϊ νά είςάγωνται είς τάς τάξεις τών κληρικών, άλλά 
χαί έν τοϊς μή πλεονάζουσι τοιοΰτον είςήγαγε σύστημα 
οικονομίας, ώστε μόνον όταν απόλυτος ήναι ή άνάγκη νέα 
δύνανται νά προςληφΟώσι κύρια πρόσωπα είς τήν ύπηρεσίαν, 
τών προςπιπτόντων έκάστοτε τοϊς λειτουργοΐς κωλυμάτων 
οι’ αύτών τών ύπαρχόντων ή δι’ έπιβοηΟητιζών προσώπων Οε- 
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ραπευομένων. Ή οικονομία αύτη έχε', έν συντομία θεωρού
μενη ώς έξης.

Δύω είναι, ώς γνωστόν, αί κύριοι μέθοδοι τοΰ προσω

πικού καταρτισμού τών αξιωμάτων είτε εκκλησιαστικά είναι 
ταϋτα είτε πολιτικά· ή διορίζεται δηλονότι είς τις κατ’ 
αξίωμα ή πλείονες όμοϋ. Πλείονες είναι αναγκαίοι είς σύμ- 
πραξιν όταν ή ενέργεια της εξουσίας άπαιτή ΐδιάζουσαν 
πρόνοιαν καί λογισμόν, καί σύσκεψιν άρα καί άπόφασιν 
πολλών· ό εις είναι έπιτηδειότερος πρός μείζονα δραστη
ριότητα έν τη ύπηρεσία καθόσον αί αποφάσεις αύτοΰ δέν 
παραλύονται ή παρεμποδίζονται ύπό τής διαφωνίας άλλων. 
Αί μέθοδοι αύται δύνανται καί νά συνδυασθώσι διά τοΰ διο
ρισμού είς τό αύτό άξίωμα πολλών ιδία έν πάσι ένεργούν- 
των ή έν τισι μέν άπό κοινού έν τισι δέ ιδία, άλλά μόνον έν 
τη τελευταία περιπτώσει συνδυάζονται καί τών δύω τά ά- 
γαθά. Οίκονομικώς όμως τό ζήτημα εί είς ή πολλοί υπό 
άλλην όλως παρίσταται όψιν καί μάλιστα έν τή ’Εκκλησία.

Αί ίεραί λειτουργία', άνατίθενται, ώς γνωστόν, τοΐς ποο- 
χειριζομένοις είς ένέργειαν διά βίου, κατά κανονικήν δέ ακρί
βειαν ούδείς δύναται ν’ άπεκδυθή τήν έκκλησιαστικήν αύτοΰ 
έξουσίαν ούτε έκουσίως ούτε άκουσίως, εί μή μόνον δι’ ηθι
κά ή θρησκευτικά παραπτώματα καθιστώντα αύτόν άνάξιον 
τοΰ ίεροΰ χαρακτήρος. Ή τοιαύτη τάξις οίκονομικώς θεω- 
ρουμένη είναι άρκούντως διά τούς κληρικούς προνοητική, 
καθόσον ασφαλίζει αύτούς οίκονομικώς καί διά περιστάσεις, 
καθ’ άς ήθελον καταστη προςκαίρως ή διαρκώς άνίκανοι, 
ώς πρός τήν γενικήν όμως τής ’Εκκλησίας οικονομίαν δέν 
φαίνεται λίαν συντελεστική. Καθόσον, οσάκις οί κληρικοί 
προςκαίρως ή διαρκώς κωλύονται, ή ’Εκκλησία μή δυνα- 
μένη νά άντικαταστήση αύτούς μηδέ νά άφήση άργήν τήν 
έκκλησιαστικήν ύπηρεσίαν, οφείλει νά διοοίση άναπληρω- 
τάς καί φροντίση καί περί τής συτηρήσεως τούτων, ούτω 
δέ νά αύξήση τάς δαπάνας αύτής.

Άλλα καί έπ’ αύτής τής άναποφεύκτου αύξήσεως τών 
χάριν τών κληρικών δαπανών αί Έκκλησίαι έμηχανήσαντο 

οικονομίαν τινα, έκάστη ιδίαν, άλλην μέν ή ’Ορθόδοξος καί 
άλλην πως ή 'Ρωμαϊκή καί ή τών Δίαμαρτυρομένων. Ή 
’Ορθόδοξος ’Εκκλησία διαστέλλει αύστηρώς άνά μέσον τοΰ 
έπισκόπου καί τών κατωτέρων κληρικών. Τό άξίωμα τού 
έπισκόπου εϊναι άναγκαίως μοναδικόν καί ένιαϊον καί δέν 

δύναται ύπό πολλών νά ένεργήται είτε άπό κοινού συμ- 
πραττόντων είτε καί μή. Συνεπίσκοποςάρατής αύτής πόλεως 
είναι άδύνατος. ΙΙαρεμποδιζομένου τοΰ έπισκόπου ύπό προς- 
καίρων κωλυμάτων άναπληρούται ούτος είς έπείγοντα 
άρχιερατικά καθήκοντα παρά τού γειτνιώντος έπισκόπου· 
διαρκώς δέ καταστάντος αύτοΰ άνικάνου διορίζεται αύτώ 
βοηθός. Έάν ό έπίσκοπος καί άκώλυτος ών δέν έπαρκεΐ είς 
τάς άνάγκας τοΰ ποιμνίου διά τό μέγεθος τής έπισκοπής, 
τότε ή διαιρείται ή έπισκοπή ή προςλαμβάνονται χωρεπί- 
σκοποι (ώς γίνεται έτι τήν σήμερον έν Ί’ωσσία), οιτινες 

πολλάκις καί άντί βοηθών χρησιμεύουσιν αύτώ.
Έπί τών εφημερίων δέν έτήρησεν ή ορθόδοξος Εκκλη

σία τό μοναδικόν σύστημα, άλλ’ έφ’ όσον χωρεΐ εταιρικόν 
τι· άντί δηλονότι νά συστήση τόσας ένορίας όσοι έφημέ- 
ριοι άναγκαϊοι, ώς γίνεται κατά κανόνα έπί τών έπισκό- 
πων, ηύρυνε τήν περιφέρειαν τών ένοριών ούτω, ώστε 
έπί μιας καί τής αύτής Εκκλησίας πολλοί νά έπικηρύσ- 
σωνται συνεφημέριοι. Διά τής τοιαύτης μεθόδου ή πρός- 
ληψις βοηθών χάριν τών κωλυομένων κληρικών κατέστη 
περιττή, καθότι οί συνεφημέριοι άναπληροΰσι τόν έκάστοτε 
κωλυόμενον, μόνον δέ οσάκις οί συνεφημέριοι δέν δύνανται 
νά άναπληρώσι τόν διαρκώς καταστάντα άνίκανον ή όταν 
πλείονες τοΰ ένός ή πάντες κατέστησαν άνίκανοι, προςλαμ
βάνονται νέοι εφημέριοι έπιβοηθητίκοί. Ή τάξις αύτη δέν 

έτηρήθη μόνον ένθα ήτο φυσικώς άδύνατος, ώς έπί τών χω
ρίων έκείνων, έν οίς μόνον δι’ ένα έφημέριον δύναται νά 
ύπάρχη κύκλος ένεργείας, ότε, ώς καί έπί τών έπισκόπων, 
οί έφημέριοι τών γειτνιώντων χωρίων ή πόλεων άναπλη- 

ροΰσι τούς χωρικούς έφημερίους κωλυομένους.
Ή 'Ρωμαϊκή Εκκλησία καί έπί τών έφημερίων έτήρησε 
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ώς κανόνα τήν μοναδικήν τάξιν. Μόνον ή επισκοπική ήτε 
καθεδρική ’Εκκλησία καί που σπανίως καί άλλαι άποτε- 
λοΰσι έξαίρεσιν τοΰ κανόνος τούτου, άλλά καί έπί τούτων 
τό πλήθος τών λειτουργών συνίσταται είς σωματεΐον ώς 

τοιοΰτον ποικίλα κεκτημένον δικαιώματα. Διά τοϋτο, έάν 
απιοωμεν άπό τών τήν σήμερον σπανιωτέρων καταστασών 
τούτων έξαιρέσεων, καί έπί τών εφημερίων ήναγκάσθη ή 
Λατινική Εκκλησία νά άπομιμηθή τά έπί τών επισκόπων 
κωλυόμενων ή μή έπαρκούντων τηρούμενα, διορίζουσα αύ- 
τοις έκαστοτε βοηθούς καί τοποτηρητάς. Ή οικονομία αύ
τής έπί έπισκόπου καί εφημερίων έχει είδικώτερον ώς έξής. 
Κωλυόμενου τοΰ έπισκόπου δι’ αιχμαλωσίαν ή διά βιαίαν 
άπαγωγήν άπό τής επισκοπής (sede impedita) διορίζεται το- 
ποτηρητής, διαρκώς δέ άνικάνου καταστάντος δίδοται αύτώ 
βοηθός (coadjutor). Έάν δέ δέν έπαρκεί διά μέγεθος τής επι
σκοπής εις άπάσας αύτής τάς ποιμαντικός άνάγκας τότε 
διά μέν τάς καθαράς αρχιερατικός πράξεις προςλαμβάνει 
βοηθόν τιτλούχον τινα επίσκοπον είς χώραν άπιστων διά 

τής χειροτονίας έπικηρυχθέντα (episcopus titu'aris, episcopus 
in partibus infidelium), διά δέ τάς διοικητικός έχει τόν γενι
κόν επίτροπον τούς κατά χώραν άρχιπρεσβυτέρους καί άλ
λους άξιωματικους. Και οί εφημέριοι, ώς καί οί επίσκοποι, 
όταν οιά μέγεθος τής ενορίας δέν έπαρκώσι, όφείλουσι νά 
προςλαμβάνωσι βοηθούς (cooperatores, vicarii), τό δ’ αύτό ό
φείλουσι νάπραττωσι και όταν κωλύωνται προςωρινώς, διαρ
κώς οε άνικανοι καταστάντες οεχονται παρά τοϋ έπισκόπου 
τοποτηρητην (vicarius). — Ή ταξις, ήν οί Διαμαρτυρόμε- 
νοι τηροϋσι έπί τών έφημερίων, δέν παραλλάσσει κατά τήν 
οικονομίαν είς σπουδαϊόν τι σημεΐον τής παρά Λατίνοις τη- 
ρουμένης.

3. 7« άγαθά τψ: oixoroiux^e άποχαταστΰσίΜ; 
τών ΐ^ιιικζήων.

Όταν παρέχη τις δύναται κατά δίκαιον λόγον καί νά 
άπαιτή Ή πρώτη άρα καί κυριωτάτη συνέπεια τής οίκονο- 

μικής άποκαταστάσεως τών έφημερίων έσται όμολογουμέ- 
νως ή άπαίτησις σπουδαιότερων προςόντων. Άλλ’, όταν 
λέγωνται προςόντα, πολλοί συνήθως ύπολαμβάνουσι μόνα 
τά προςόντα τελειοτέρας παιδείας. Ή καλή παιδεία είναι 
βεβαίως έν τών σπουδαιοτάτων τοΰ κληρικού προςόντων 
άλλά δέν είναι καί τό μόνον άναγκαίως παρ’ αύτοϋ άπαι- 
τούμενον. Τούναντίον υπάρχουσι έτερα ετι άναγκαιότερα, 
προτιμώμενα καί αύτοϋ τοϋ τής παιδείας, όταν δέν δύνανται 
νά συνδυασθώσι. Τοϋτο είναι άναμφισβήτητον ή περί τήν 
άπλουστάτην όμως ταύτην άλήθειαν πλάνη εΐναι έν τών κυ- 
ριωτάτων κωλυμάτων ορθής καί ταχείας λύσεως τοϋ περί 

άποκαταστάσεως ιερέων ζητήματος.
Πολλοί δηλονότι λέγουσι ότι μόνοι οί πεπαιδευμένοι ιε

ρείς πρέπει κατά δίκαιον λόγον άξιοπρεπώς νά οίκονομη- 
θώσι, έπειδή δέ δέν έχομεν τοιούτους, πρέπει νά περιμεί- 
νωμεν μέχρις ότου οί ύπαρχοντες άντικαταστώσι οι άκρι- 
βώς πεπαιδευμένων καί τότε νά παράσχωμεν αύτοΐς ευ
πρεπή συντήρησιν. Έπί τών ύπαρχόντων όμως ούτε δυνατή 
εΐναι τοιαύτη τις πρόνοια ούτε σκόπιμος, οιότι άλλως, άντί 
νά έπέλθη τις θεραπεία, Οά διαιωνισθή τό κακόν έν τή Εκ
κλησία. Ή γνώμη αύτη έχει τι τό εύλογοφανές, άλλ άντί 
νά δώση οριστικήν τοϋ ζητήματος λύσιν, ώς φαίνεται, τού
ναντίον άναβάλλει αύτήν έπ' αόριστον καί καθιστά ίσως και 
άδύνατον. Διότι μέχρις ότου έκλειψη ή παροϋσα τών έφη
μερίων γενεά, τά πράγματα θά μεινωσι, ώςπερ και προτοϋ 
ήσαν. ’Επειδή δέ ή γενεά αύτη δέν θά έκλειψη αίφνιδίως 
καί έν άκαρεΐ, άλλ’ άμα έπί μέρους εκλείπει καί άντικαθί- 
σταται, άναμένοντες νά λάβωμεν οριστικήν πρόνοιαν περί 
ιερέων μετά τήν έξοδον αύτών, άναβάλλομεν αύτήν εις μέλ

λον τό όποιον πάντοτε Οά μείνη μέλλον.
Κατά τήν γνώμην τής Εκκλησίας τά ήθικά προςόντα, 

τά τής άγαθής ύπολήψεως, τά τής πίστεως είναι πολλώ 
άναγκαιότερα τών τής παιδείας. Διότι ό έχων ταΰτα μή 
άκριβώς δέ πεπαιδευμένος έάν δέν οικοδομή άλλ ούοέ 
καταστρέφει, ένώ τούναντίον έάν ό κληρικός κέκτηται μέν 
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στοιχεία σπουδαίων γνώσεων, χωλαίνει οέ περί τήν ηθικήν 
καί τήν πίστιν όχι μόνον δέν οίκοδομεί άλλά καί σκανδα
λίζω'? βλάπτει καιρίως τήν ’Εκκλησίαν, καί πλέον ίσως ή 
ό περί τά αυτά χωλαίνων αμαθής. Έπί πάσι δέν πρέπει νά 
έπιλανθάνηταί τις ότι ό χριστιανισμός δέν είναι διδασκαλία, 
άλλά ζωή καί πράξις, έπί δέ τής πράξεως τό ήθος καί τό 
άγαθόν παράδειγμα επενεργεί πλέον τών κενών θεωριών, 
τών άνευ έργων. Διά τοΰτο καί ή ’Εκκλησία δι’ έλλειψιν 
τοΰ προςόντος άκριβοΰς παιδείας δέν έταξεν είς τούς ιερείς 
καθαίρεσιν ή άργίαν, βεβαίως όμως έπραξε τοΰτο έπί τών 
μή κεκτημένων τά ήθικά ή τά τής πίστεως.

Διά νά έπέλθη τις λύσις, καί λύσις όπωςοϋν έπιτυχής 
καί ταχεία τοΰ ζητήματος, καθ’ ημάς κριτάς τοΰτο πρέπει 
νά λυθή ευθύς έπί τών ύπαρχόντων ιερέων καί δή έν συνό- 
λω είτε περί πάντων τοΰ κράτους λαμβανομένης κοινής 
φροντίδος είτε είδικώς έν πρώτοις περί τών πόλεων και 
ύστερον περί κωμών καί χωρίων, είτε έτι είδικώτερον περί 
τών έν έκάστη πόλει ή κώμη ή χωρίο) ή καί μόνον περί 
τών έν έκάστη ένορία ύπαρχόντων ιερέων. Τήν γνώμην 
ήμών ταύτην θά αίτιολογήσωμεν ύστερον προςηκόντως· 
έπί τοΰ παρόντως όμως λέγομεν ότι διά τής τοιαύτης λύ- 
σεως ευθύς μετ’ ού πολύ Οά έχωμεν τά άγαθά, άτινα δύ- 
ναταί τις έκ τής άποκαταστάσεως τών κληρικών διά τήν 
Εκκλησίαν νά έλπίζη.

ΙΙλήν τοΰ ότι δι’ αύτής Οά καταστή δυνατή ή άπαίτη- 
σις σπουδαιότερων προςόντων παρά τών νέων προχειριζομέ- 
νων, δεύτερον άγαθόν καί σπουδαιότατον κατόρθωμα διά 
τήν ’Εκκλησίαν έσται ή άποκατάστασις τής πειθαρχίας 
έν ταΐς τάξεσιν αύτής καί ή βελτίωσις καί αύτών τών ύπαρ
χόντων ιερέων.

Δι’ αξιοπρεπούς οικονομικής άποκαταστάσεως οί κλη
ρικοί θά καταστώσίν έν πρώτοις άνεξαρτητότεροι κατέναντι 
τοΰ ποιμνίου των, ούτω δέ θά άνακτήσωσιν τό άρνητικόν 
τούλάχιστον προςόν πάσης αρχής τοΰ νά μή έξευτελίζων- 
ται οι όφείλοντες άρχειν ένώπιον τών άοχομένων, Σύν τώ 
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χρόνω ή άνεξαρτησία αύτή καί ό σπουδαιότερος καταρτι
σμός τών κληρικών τάξεων Οά άποκαταστήση τό σέβας 
τό άληθές, τό ειλικρινές τών λαϊκών πρός τούς κληρικούς, 
ούτω δέ συναποκαθίσταται εύΟύς καί ή τάξις καί ιερά πει
θαρχία πρός τά κάτω. Τό αύτό κατά μείζονα λόγον θά 
συμβή πρός τά άνω· οί έπίσκοποι θά δυνηθώσι αύστηροτέ- 
ραν νά τηρώσι τήν έκκλησιαστικήν πειθαρχίαν έν τοίς κλη- 
ρικοΐς, έντεΰθεν δέ νέας άρυόμενοι δυνάμεις Οά δυνηθώσιν 
άξιοπρεπέστερον καί άκριβέστερον νά μετέρχωνται τά ιερά 
τής ’Εκκλησίας δίκαια. Ή άποκατάστασις τής πειθαρχίας 
πρός τά άνω φαίνεται είς πολλούς άπίστευτος· καθόσον 
πολλοί δοξάζουσι ότι τούναντίον ούτω οί κατώτεροι κλη
ρικοί θά καταστώσι πάντη άτίΟασσοι πρός τούς άνωτέρους 
αύτών. Τό πράγμα όμως έχει άναγκαίως ώσπερ ημείς εί- 

πομεν καί ιδού ό λόγος.
Μεταξύ τών πολλών κοινών τόπων, οϊτινες περιτρέχουσι, 

ούτως είπεϊν, άνά τάς ομιλίας παρ’ ήμΐν καί οϊτινες είς 
πολλάς καί σεμνοπρεπείς κρίσεις δίδουσι άφορμήν εΐναι εις 
συνηθέστατος ή κατ’ άρχήν μομφή τών έπισκόπων, ώς 
τής κυριωτάτης, είμή μόνης, αιτίας τών κακών έν τή ’Εκ
κλησία. Ή πρόληψις αύτη, διότι πρόληψις εΐναι, εΐναι 
άνευ λόγου καί άδικος. Έξ όσης ήμεΐς έχομεν τούλάχιστον 
προσωπικής γνωριμίας έπισκόπων όμολογοΰμεν ότι παρά 
τοίς πλείστοις άπηντήσαμεν καλλίστας διαθέσεις, πολλοί 
δέ καί προΟυμοΰνται πάση δυνάμει νά πράξωσι τό καλόν, 
άτυχώς όμως ή θέσις αύτών εΐναι λίαν άπορος καί άμήχα- 
νος έλλείψει συστηματικής καί άκριβοΰς νομοθεσίας. "Οταν 
έλλείπη τό φώς, έν τώ σκότει τά πάντα είναι μέλανα. "Ομοιόν 
τι συμβαίνει καί όταν έλλείπη άκριβής νομοθεσία- καί ή 
χρηστή τοΰ τό άγαθόν προαιρουμένου πράξις καί ή φαύλη 
τοΰ κακού φαίνονται έξ ίσου αύθαίρετοι καί ήμαρτημένοι. 
Πάν τούναντίον θά συμβή όταν ύπάρχη νομοθεσία άκριβής· 
τότε καί ό άγαθός πράττει τό καλόν εύχερέστερον καί προ- 
θυμώτερον καί ό κακός μή δυνάμενος νά άποφύγη τόν έλεγ
χον αναγκάζεται έκών άκων νά γένηται κρείσσων έαυτοϋ.
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"Ινα προς άπόδειξιν τών λεγομένων φέρωμεν παράδειγμα 
χρήσιμον είς τήν παρούσαν μελέτην λέγομεν δτι πολλοί 
ελλόγιμοι επίσκοποι έδήλωσαν ήμΐν πολλάκις τήν αμηχα
νίαν, εις ήν εύρίσκβντο κατέναντι ακόσμων κληρικών ελ
λείψει πειθαρχικών ποινών. Νά έσαρμόσωσι κατά γράμμα 
ή καί κατ’ αναλογίαν τάς αύστηράς τών κανόνων ποινάς, 
αιτινες ώς τά πολλά είναι καΟαίρεσις, καί σκληρόν έοαί- 
νετο καί άμα μέγα τό σκάνδαλον άνευ έλπίδος τίνος ώοε- 
λείας διά τήν ’Εκκλησίαν καθόσον καί άν άποπεμφθώσιν 
οί ανάξιοι δέν ύπάρχει ελπίς ενόσω τά τών κληρικών 
έχουσι, ώςπερ καί έχουσι, ότι Οά προςέλΟωσι είς τάς τά
ξεις τοϋ κλήρου τών καθαιρεθέντων άξιώτεροι.

Διά τής χορηγίας διαρκών καί άξιοπρεπών πόρων είς 
τούς κληρικούς καί ή τιμωρία τών αναξίων έσται δυνατή 
καί άμα δύναται κατά τό βάρος τοϋ εγκλήματος νά όρισΟή 
δικαία καί επιεικής. Διότι πρώτον μέν είναι δυνατόν νά 
σχηματισθή κλίμαξ τις πειθαρχικών καί κοινών ποινών 
διά τής προςκαίρου ή χρονιωτέρας στερήσεως τών εκκλη
σιαστικών προςόδων, έπιβαλλομένης είς τούς άμαρτάνον- 
τας άναλόγου πρός τό βάρος τοΰ εγκλήματος· έπειτα δέ, 
καί άν ποτέ ή αποβολή τίνος άπό τών ιερατικών τάξεων 
καταστή αναγκαία, θά έχωμεν δι’ έλπίδος οτι ευθύς θά προς- 
έλθωσιν άξιώτεροι είς τάς κενωθείσας θέσεις τών αναξίων. 
Ή αλήθεια τών λεγομένων είναι πασιφανής καί περιττόν 
κρίνω διά τοΰτο νά ύπομνήσω δτι έκ τής τοιαύτης τάξεως 
άλλαι Έκκλησίαι μάλιστα δέ ή "Ρωμαϊκή τήν πολλήν καί 
αΰστηράν.έχουσιν πειθαρχίαν, έξ ής σπουδαιοτάτην πορίζον
ται έν τοΐς έσω καί έξω αύτών πράγμασι δύναμιν.

"Η άποκατάστασις τής έκκλησιαστικής πειθαρχίας Οά 
καταστήση τούς κληρικούς σεμνοτέρους καί κοσμιωτέρους 
ώς καί έλάσσονας παρέχοντας άοορμάς είς σκάνδαλα.Άλλά 
καί κατά τάς γνώσεις καί τήν παιδείαν πολλοί έκ τών νΰν 
ύπαρχόντων θά καταστώσι κρείσσονες έαυτών, δταν δέν 
καταθλίβωνται ύπό βιωτικών αναγκών καί δταν μάλιστα 
καί άναγκάζωνται είς τοΰτο παρά τών προϊσταμένων.

(’Κπεται to τέλος).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΠΠαΑΟΓΚΑ ΕΠΑΞΙΑΣ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μόλις ·ή πολιτεία συστηθή, εύθύ; αναφαίνεται ή πρός συντήρησι7 
ττ,ς μηχανής αύτής αναπόφευκτος δαπάνη. Ευ φρονούσα, επικράτεια 
πτωχή θά προτίμηση πολιτείαν όλιγαρκεστέραν πλούσια δέ δύναται 
νά άτενίση καί είς πολυτέστερα κατασκευάσματα. Κατά τό μέτρον 
τοΰτο, έάν ή εργασία τών βασιλέων έπληρόνετο κατά τήν διατίμησιν 
τών αύτοκρατόρων τής Γαλλία; ή τής ‘Ρωσσίας, οι πτωχοί λαοί έ
πρεπε διά παντός νά στερηθώσι τοιούτου πολιτεύματος καί έπι τή 
υποθέσει, οτι τούτο είναι τό άριστον. Εύτυχύζ τά πράγματα δέν 
έχουσιν ούτως· ύπάρχει δέ κατά φύσιν καϊ διά τού; λαούς, όπως καί 
διά τά άτομα, αναλογία τι; μεταξύ αναγκών καί βαλαντίου.

'll αναλογία αύτη κανονίζεται έν ταΐ; συνταγματικαΐ; έπικρατειαι; 
κατά παν έτος διά τοΰ προϋπολογισμού, τόν όποιον ψηφίζουσιν οί αν
τιπρόσωποι τοϋ έθνους. "Οτι ή έπιψήφησις τών έσόδων καί εξόδων 
τής έπικρατείας πρέπει πάντοτε νά προηγήται πάσης φορολογίας, δή- 
λον καϊ τώ πλέον περί τά συνταγματικά νόμιμα άμυήτω. II κυβέρνη- 
σι; έν ταΐς έλευθέραις χώραι; ζεΐ, έφ’ όσον οί αντιπρόσωποι τοΰ Ααοΰ 
τήν ανέχονται. Αμα ούτοι άρνηθώσι τά εφόδια, σημεΐον ότι κατα- 
δικάζουσιν αύτήν εί; τόν έξ ασιτία; θάνατον. Αύτή είναι ή κυριωτάτη 
όδό; τών συνταγματικών μεταβολών.— Οταν ό προϋπολογισμό; δέν 
προύηφίζηται, ό θεμελιώδης τότε νόμο; προσβάλλεται, ό δέ Λαό; 
πρέπει νά άρνηθή τού; εαυτού φόρους. Βιάζεται ; Πρέπει νά άντιστή. 
Τοιαύτη είναι ή πρακτική έννοια τής άναθέσεως τών συνταγμάτων εις 
τόν πατριωτισμόν τών Λαών. Δέν ομιλώ περί τών έκ. συνταγματικής 
άτεχνίας καί αβουλία; μή προεπιψιφήσεων τοΰ προϋπολογισμού. 'Ομο
λογώ όμως έξίσου επικινδύνου; εί; συνταγματικά ζητήματα καϊ τού; 
έπιβούλου; και τού; άτεχνου; καί τού; άβούλους. 'ίΐ μέν συνταγμα
τική. μηχανή είναι λεπτοτάτη μηχανή, αί δέ χονδρά! χεΐρε; κατάλ
ληλοι διά τήν βαναυσουργίαν.

Ό προϋπολογισμός τοΰ 1873 ύπεβλήθη κατά τήν 22 Μαϊου έ. έ. 
είς τήν Βουλήν, περιέχων αύξησιν τών έσόδων απέναντι τοΰ 18/2 
κατά δρ. 241 643. Διά τό αποτέλεσμα τοΰτο έγένοντο ελαττώσεις
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δρ. 1 420 186 είς τάς προϋποθέσεις τοϋ 1872 καί προσθήκαι δραχ. 
1 661 829 είς τάς προϋποθέσεις τοϋ 1873. 'Η μείζων έπι τών πρώ- 
των έλάττωσις άφορά τό προϊόν τοϋ εγγείου φάρου ζαϊ τών δικαιωμά
των επικαρπίας, διότι άπό δρ. 9 969 000 καταβιβάζεται είς 9 400 
000. 'Η μείζων έπί τών δευτέρων προσθήκη αφορά τά τελώνια, 
διότι άπό δρ. 9 960 000 αναβιβάζονται είς 10 700 000. Τό πε
ρίεργον είναι, ότι τό έλαιον παίζει κυριώτατον πρόσωπον καί είς 
την έλάττωσιν καί είς τήν προσθήκην ταύτην. Ούτως ή εσοδεία τοϋ 
1873 προοιωνίζεται κατά 830 000 δρ. (φόρου) κατώτερα, ένω ή εξα
γωγή τοϋ ελαίου έν Έπταννήσω, περιλαμβάνουσα καί τήν τοϋ 1872 
παραγωγήν, θά είσάξη 740 000 πλειότερον δραχμές εις τό δημό
σιον ταμεΐον. Τά μεταλλεία καί ορυκτά έρχονται κατόπιν, διότι άπό 
δρ. 1 067 200 κατά τό 1871 άνεβιβάσθη τώ 1872 ή πρόσοδος 
αύτών είς δρ. 1 167 200, ύπολογίζεται δέ τώ 1873 εις δρ. 1 572 
000. 'Η κυρία αϋξησις οφείλεται είς τόν φόρον τών σκωριών τοϋ Λαυ
ρίου, όστις άπό δρ. 250 000 κατά τό 1872 αναβιβάζεται κατά τό 
1873 είς δρ. 670 000. 'II κυβέρνησις λοιπόν υποθέτει μείζονα παρα
γωγικήν δραστηριότητα παρά τοϊς τμα.τ«ζιζοϊς· διαδόχοις, ή παρά 
τοϊς πεπειραμένοι; μΐζαΛ.Ιονργοΐζ τή; έταιρίας Roux.

'Οπωσδήποτε τό όλον τών κατά τό 1873 εισοδημάτων τής 'Ελλ. 
’Επικράτειας υποτίθεται ύπό μέν τή; Κυβερνήσεως εί; δρ. 35 937 
000, ύπό δέ τή; έπί τοϋ προϋπολογισμού επιτροπής τής Βουλής (ΐδ. 
έκθεσιν τής 6 Ιουνίου έ. έ.) κατά πλειοψηφίαν μέν είς δρ. 35 757 
000, κατά μειοψηφίαν δέ είς δρ. 35 377 000. ‘'Οταν πρόκειται περί 
τοΰ μέλλοντος, τό προφητικόν χάρισμα δέν είναι είς όλους εξίσου δια- 
μ.εμοιρασμένον. Αρκεί ή σπουδαία τών Λαυριωτικών έκβολάδων καλ
λιέργεια, ϊνα πλήρωσή τοϋ κράτους τά θησαυροφυλάκια. Αρκεί δέ 
καί εξωτερική κατά θάλασσαν περιπλοκή, ϊνα καταβιβάσνι τάς τελω- 
νιαζά; εισπράξεις. Δέν εννοώ έντεϋθεν, ότι τό στάδιον τών πιθανοτή
των είναι κεκλεισμένον ή άχρηστον, άλλ’ ότι ύπάρχει εμπειρία τις 
έ. τή υπηρεσία τών υπουργείων τών Οικονομικών, τήν όποιαν αί Κυ
βερνηθείς δανείζονται καί ό χρόνο; εξελέγχει.

'Τπό τήν έποψιν τών εξόδων ό προϋπολογισμός τοϋ 1873 έχει γε
νικόν τινα χρωματισμόν. ’|·;άν δέν έπιτυγχάνη τήν οικονομίαν έφ’ ά 
δεϊ, είναι βέβαιον ότι αναγράφει αύτήν ώς ύπερτάτην έπί τοιούτων 
έργων αρετήν. Είναι πρόδηλον, ότι πρόκειται περί χ.οινοϋ τόπον, τόν 
όποιον πϋαα. Κυβέρνησις γνωρίζει έκ στήθους· δύναται δέ νά άνα- 
φέρ·/ι τι; πολλά παραδείγματα οικονομιών έν τώ προύπολογισμω καί
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άσωτειώ? έν ταϊ; είδικαΐς πιστώσεσιν. Οπωσδήποτε ό ύπουργο; τών 
Οικονομικών ώμίλησε καί περί τοϋ πνεύματος τή; εμπορικής οικονο
μίας, ότι πρέπει νά προεξάρχη έν τοϊς οικονομικοί; τών επικρατειών. 
"Οσοι έσπευσαν νά τόν έπικρίνωσιν, άπώλεσαν τήν εύκαιρίαν νά μά- 
Οωσι περί τίνος εμπορικής οικονομίας πρόκειται. Διότι εΐναι δύο μέ
θοδοι· ή έκ μικρών ποσών μεγάλα κερδίζουσα καί ή έκ μεγάλων 
ποσών πολλά ώφελουμένη. ‘11 πρώτη εΐναι τοκογλυφική παρά τοϊς 
ίδιώται; καί ταμιευτική παρά ταϊ; κυβερνήσεσιν ή δευτέρα συμβι
βάζεται πλειότερου πρό; τά συμφέροντα τών καταναλωτών και συσταί
νει έτι μάλλ.ον τήν νέαν τοϋ έμπορίου επιστήμην. Ή πρώτη συμβου
λεύει τήν αυξησιν π. χ. τοϋ φόρου τοϋ άλατος καί ή δευτέρα τήν 
έλάττωσιν π. χ. τοΰ γραμματοσήμου, διότι έπί τοΰ άλατος Οά πε- 
ριορισθή και έπί τοϋ γραμματοσήμου Οά αύξήσν) ή κατανάλωσις, έπί 
ζημία εί; τό πρώτον καί έπ- ωφέλεια είς τό δεύτερον τής έθνικής 
οικονομίας, όπερ μέγιστον, καί τοϋ δημοσίου θησαυρού, όπερ έπόμενον.

"Οπως καί άν έχη, ή ιδέα τοϋ έμπορικοϋ πνεύματος έπί τών οι
κονομικών τού κράτους πρέπει νά έκληφθ-ρ ύπό τήν προοδευτικήν αυ
τής όψιν καί οί πολιτευόμενοι νά έννοήσωσιν, ότι ή τάξι; των έχει 
άνάγκην ένισχύσεως έκ νέων καί δραστήριων στοιχείων. "Ολαι αί 
κοινωνικά·, τάξεις έχουσιν άνάγκην της έκ διαλειμμάτων τοιαύτη; 
άνανεώσεως, καί Οά ήτο παράδοξον, έάν ή πολιτική άπετέλει παρ’ ήμϊν 

έξαίρεσιν.
’Εν πρώτοι;, ϊνα εΐσέλθη είς τόν δημόσιον θησαυρόν ή υποτιθέμενη 

ποσότη; τών εσόδων δρ. 35 937 000, απαιτείται, κατά τόν προϋ
πολογισμόν τοΰ 1873, είς επιστασίαν καί εϊσπραξιν δαπάνη δραχ· 
2 552 803, ήτοι πλέον τοϋ 1872 κατά 62 609 δρ. 'II άνάλυσις 
τή; δαπάνη; ταύτης είναι άξια ιδιαιτέρα; προσοχή;. Τό τρίτον σχε
δόν αύτή; (800 000 δρ.) ανήκει εί; τήν πώλησιν τοϋ χαρτοσήμου, 
τοϋ όποιου ό φόρο;, είσάγων εί; τήν επικράτειαν δρ. 3 350 000, α
παιτεί τό τέταρτον σχεδόν αύτοϋ εί; τοιαύτην δαπάνην. ’Εάν πρός 
τό αποτέλεσμα τούτο συγκρίνωμεν τό έκ τοϋ γραμματοσήμου εισόδημα 
τοϋ δημοσίου, ύπολογίζεται τούτο είς 650 000 δρ. τούτέστι είς τό 
πέμπτον περίπου τοϋ άπό χαρτοσήμου, ένώ ή πρό; πώλησιν αύτοϋ 
δαπάνη περιορίζεται σχεδόν είς τό 27°'' τή; σχετική; τοϋ χαρτοσή
μου. Λυσαναλογία καταπληκτική, ήτις διδάσκει τήν μείωσιν άφ’ ενός 
καί τήν ύψωσιν άφ’ έτέρου τών δικαιωμάτων τή; πωλήσεως τοΰ χαρ
τοσήμου καί τού γραμματοσήμου. Ίΐδύνατο τοιουτοτρόπως νά εύοεθή 
πόρο; τις εύλ.ογώτατο; ύπέρ τών ταχυδρομικών ύπαλλήλων, οίτινε;
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εϊς τήν κλίμακα τών μισθωτών τοϋ κράτους κατέχουσιν έλεεινοτάτην 
αληθώς θέσιν, πολύ έπιδρώσαν έπί τοϋ έξόχως κοινωνικού τούτου τή; 
ύπηρεσίας κλάδου.

Τό δεύτερον κατά τήν σπουδαιότητα ποσόν ανήκει είς τήν έν τοΐί 
τελωνείοις ένεργουμένην εί'σπραξιν. Φόροι, αναβιβαζόμενοι εϊς δρ. 10 
700 000, άπαιτοϋσι δαπάνην δρ. 667 262, ήτις απορροφά τό ~ 
αύτών. ’Εάν πρός τό άποτέλεσμα τούτο συγκρίνωμεν τό έκ τών άμε
σων φόρων εισόδημα τής επικράτειας, ένώ τούτο ανέρχεται εις δρ. 
12 360 000, ή άπαιτουμένη δαπάνη μόλις αναβιβάζεται εί; δρ. 
188 000. Μείζων λοιπόν ποσότης ή τών αμέσων φόρων κατά δρ. 
1 660 000 είσπράττεται διά δαπάνης μικρότερα; κατά τό τρίτον 
καί έ’τι πλέον. Τά δάση προσφέρουσι κατά τό 1873 δρ. 320 ΟΟΟ 
καί άπαιτοϋσι δαπάνην δρ. 138 000, έξ ών ούδέ λεπτόν μνημο
νεύεται έν τώ προϋπολογισμω εις καλλιέργειαν καϊ άνανέωσιν αυτών 
γνώρισμα οικονομικής περιόδου όπισΟοδρομικής. Τά μεταλλεία κα'ι 
ορυχεία παρέχουσι πρόσοδον 1 572 000 δρ. αντί δαπάνης δρ. 228 
418, έν τή όποια εί; ούδέν λογίζεται ή μόρφωσις μεταλλουργικών 
ύπαλλήλων τοΰ κράτους, κατόπιν μάλιστα τών σφοδρών κλονισμών, 
ού; έπ έσχάτων ύπέστη ή μεταλλουργική σοφία του.

Μετά τήν δαπάνην τή; είσπράξεως τοΰ εθνικού εισοδήματος έρχε
ται ή σειρά τών δανειστών τής Επικράτειας. Έκ τοϋ μέρους τούτου 
ύπάρχει μία xtrfh/iOQ γραμμή, ή τών Ιερών δανείων τοϋ 1824 καί 
1825. Έάν δέν άναφέρωνται εί; τού; προϋπολογισμούς τής Ελλάδος, 
διαβαίνετε όμως τά όρη αύτή; καί έκπλήττεσθε διά τήν έπιμονήν, 
μεθ’ ή; ή παράδοσι; διασώζει τήν μνήμην τών δανείων τούτων άπό 
γενεά; είς γενεάν. Ανευ δέ ύπερβολής τά ύπαιθρα τή; Ελληνικής 
χώρα; γνωρίζουσι πλειότερον τά αρχαία εκείνα δάνεια τής επαναστα
τικής έποχής, ή τά προ ολίγων ετών δάνεια τή; βασιλικής.

Τό δημόσιον χρέος, τό όποιον ό προϋπολογισμός τοϋ κράτου; περιέ
χει έν ταΐς στήλαις αύτοΰ, δύναται νά διαιρεθή εί; τέσσαρα; κατη
γορία;’ ήτοι εξωτερικόν χρέος, έσωτερικόν χρέος, συντάξεις, διάφοραι 
πληρωμαί.— 1.) Τό εξωτερικόν χρέος έγγράφεται διά δρ. 1 250 000 
καϊ ύποδιαιρεΐται είς δρ. 1 025 000, λ|σμό; τών προκαταβολών 
τών τριών Δυνάμεων, καί είς δρ. 225 000, χρεωλύσιον και τόκος 
τοϋ έκ δρ. 4 500 000 πρό; τούς κληρονόμου; τού Βασιλέως "Οθω- 
νος χρέους τής Επικράτειας. Είναι τό μόνον έξωτερικόν χρέος, όπερ 
άναφέρεται έν τώ προϋπολογισμω. "Οσον άφορα τόν λ/σμόν τών προ
καταβολών τών τριών δυνάμεων, ό προϋπολογισμό; όχυροϋται όπισθεν 

τοΰ statu quo, δπερ μέχρι νεωτέρων μέτρων ώρισεν εις 900 000 φρ. 
τήν έτησίαν ύποχρέωσιν τής Ελλάδος. Έν τούτοις είς ποίαν κατά- 
στασιν διατελεΐ τό δάνειον τών 60 000 000 (διότι περί αύτοΰ πρό
κειται), ό προϋπολογισμός είναι βωβός.

2).  Τό έσωτερικόν χρέος τής Επικράτειας επιβαρύνει τόν προϋπο
λογισμόν τοΰ 1873 διά δρ. 6 394 157, έκ τών όποιων ά) 5 031 
287 δο. καταλογίζονται είς τά νεώτερα δάνεια τών 6 εκατομμυρίων 
δραχμ. (480 060 δρ.), τών 28 έκατομ. δραχμών (2 632 566 δρ.), 
τοΰ δυνάμει τοΰ νόμου ΡΜ έκ δρ. 2 050 000 δανείου (96 000 δρ.), 
τών 9 έκατομ. φράγκων (1 319 521 δρ.), καί τών 4 έκατομ. φράγ
κων (503 200 δρ.)· βΖ) 480 000 δρ. ορίζονται εις τόκους τών έν
τοκων γραμματίων γ') 337 000 δρ. ορίζονται είς έδαφονόμια και 
τόκους τών χρεών τοϋ πρώην Ίονίου Κράτους· δ') 200 000 δρ. 

απέναντι τών απαιτήσεων τών Ναυτικών Νήσων και έ) τό υπόλοιπον 
απέναντι έτέρων προσωρινών τής ’Επικράτειας χρεών.Έάν συγκρίνωμεν 
τό όλον βάρος τοϋ έσωτερικοϋ χρέους τή; Επικράτειας μεταξύ τών 
έτών 1872 καί 1873, τό τελευταίον έτος παριστα έλάττωσιν κατά 
δρ. 503 133, έξαρτωμένην ιδιαιτέρως έκ τής έπικυρώσεω; τής άπό 
18 Μαίου έ. έ. συμβάσεως τής Κυβερνήσεως μετά τής ’Εθνικής Τρα
πέζης, παρά τή οποία άνοίγεται υπέρ τής Επικράτειας πίστωσις έκ 
φράγκων 3 000 000 έπί τόκω 6 τοίς °|0 είς έξόφλησιν άναλόγου 
ποσότητο; τοϋ έπί τόκω 9 ί τοίς °|0 παρά τή ιδία Τραπέζν) δανείου 

τών 9 000 000.
3).  Αί συντάξεις τών έκ τής ύπηρεσία; άποχωρουντων ύπαλλήλων 

τής ’Επικράτειας αναβιβάζεται κατά τό 1873 είς δρ. 3 071 320. 
Τά δύο σχεδόν τρίτα αύτών (δρ. 1 940 000) ύπολογίζονται διά 
3 583 στρατιωτικούς τής ξηρά; καί τής θαλάσσης, τό εν σχεδόν έβδο
μον (δρ. 422 000) ύπέρ 390 συνταξιούχων έκ τοΰ πρώην ’ίονίου 
Κράτους, έξ ών 17 "Αγγλοι υπήκοοι διά δρ. 119 000, και τό έν 
σχεδόν τέταρτον (δρ. 500 000, έλαττον τοϋ 1872 κατά δρ. 200 
000) ύπέρ τοϋ ταμείου τών συντάξεων τών Πολιτικών ύπαλλήλων, 
ένεκεν διαφόρων επιβαρύνσεων αύτοΰ, έξ ών μόναι αί πολιτικοστρατιω- 
τικαί συντάξεις τοϋ άγώνος μέχρι τοϋ 1871 άπεορόφησαν πλέον τοϋ 
έκατομμυρίου δραχ. Ί1 κυρία βάσις τοϋ ταμείου τών πολιτικών συν
τάξεων οφείλεται είς τάς έπί τών μισθών τών ύπαλλήλων νενομοθε 
τ-ημένας κρατήσεις 5 τοίς °|0, αί'τινες άποτελοϋσιν είδος αναγκαστικού 
συνεταιρισμού είς έξασφάλισιν χρηματικής τίνος χορηγίας ύπέρ τών με
λών αύτοΰ. ’Ακολούθως έρχεται και ή έκτεθείσα επικουρία τής Κυβερ- 

ΕΙΟ4 Ι-ΦΙΑ. 2-lOIAIOi 1673. 1*  
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νήσεως, ήτις θά ήτο περιττή, έάν άφίνετο τό ταμεΐον τών συντάξεων 
είς τούς ιδιόκτητα; αύτοΰ καί άν τοΰτο άπεζημιοϋτο διά τάς μέχρι 
τοϋδε ύπέρ άλλων σκοπών προκαταβολές του.

4).  Τό κεφάλαιον τοϋ προϋπολογισμού, τό έπιγοαφόμ.ενον «διάφο
ροι πλήρωμα!» αποτελεί άθροισμα ιδιαίτερων τής Έπικρατείας χρεών, 
τά όποια παρίστανται μέν ύπό τό άθώον αυτό όνομα, δέν απορροφώ- 
σιν όμως καί όλιγώτερον τού 1 848 000 δρ. Τό σπουδαιότερον έκ 
τών χρεών τούτων (δρ. 1 360 000) οφείλεται είς τήν οδοποιίαν, τό 
ταμεΐον τή; όποιας ό δημόσιος θησαυρός είς ύπερβολήν ήγάπησεν. — 
’Ακολούθως έρχονται τά άποτελέσματα τών δικαστικών αγώνων τοΰ 
δημοσίου, διότι ύπολογίζονται είς 200 000 δρ. αί καταδίκαι του 
(άντί δρ. 350 000 κατά τό 1872) καί εί; 100 000 δρ. αί πρός 
τούς δικηγόρους άμοιβαί του (άντί δρ. 150 060 τώ 1872). 'Υπο
τίθεται λοιπόν, ότι κατά τό 1873 διά πλείονος αγαθής προαιρέσεως 
Οά μετριασθώσιν οί δικαστικοί τοΰ δημοσίου αγώνες καί ή έκβασις 
αύτών θά καταστή εύτυχεστέρα. Μένει έν τούτοις σκοτεινόν, τίνος ένε- 
κεν αί πρό τοΰ 1872 δικαστικαί τοΰ δημοσίου καταδίκαι παραπέμ- 
πονται ύπό τοΰ προϋπολογισμού είς αίτηθησομενα; κατόπιν ειδικά; 
πιστώσεις. Τά αβέβαια χρέη προϋπολογίζονται καί τά βέβαια ούχί ; — 
Είς τά ύπό έξέτασιν κεφάλαια ύπάγονται καί τά πιστωτικά γραμ
μάτια καί ομόλογα τής έπί Κυβερνήτου Εθνική; Τραπέζης, τών οποίων 
ή έξόφλησις υπολογίζεται κατά τό 1873 είς δρ. 150 000, ένεργεΐται 
δέ διά συμψηφισμού αναλογών πρό; τό δημόσιον όφελημάτων.

Έάν ύπολογίσωμεν έν συνόλω τό έζ.τεθέν δημόσιον τή; 'Ελλάδος 
χρέος, ή απέναντι αύτοΰ πληρωμή άναβαίνει κατά τό 1873 είς 
δρ. 12 563 477, ήτοι έπί του όλου κατά τόν προϋπολογισμόν εισο
δήματος τή; ’Επικρατείας (δρ. 35 937 000) απορροφά πλέον τοΰ 
ενός τρίτου. Μόνον τά άπό τοϋ 1862 χρέη τής Έπικρατείας, μή ύπο- 
λογιζομένων τών συντάξεων καί τών διάφορων πληρωμών, έπιβαρύ- 
νουσι τόν προϋπολογισμόν διά δρ. 6 169 284, ήτοι κατά τό έκτον 
καί έπέκεινα.

Μετά τάς ύπέρ τού εισοδήματος τή; Έπικρατείας δαπάνας καί 
τάς πρός τούς δανειστές αύτής πλήρωμά; υπολείπονται έν τώ προϋ
πολογισμό» 21 120 720 δραχμών, τούτέστι τά j τοΰ γενικού εισο
δήματος, διά τήν συντήρησιν τή; πολιτική; τού Κράτους μηχανής. 
Η μηχανή αύτη άποτελεϊται έκ δύο Μεγαλειοτήτων, έξ ών ή μέν 

είναι Εθνική, ή τής Βουλής· ή δέ Βασιλική, ή τού Θρόνου1 ή Ύ- 

πουργική Κυβέρνησις έπέχει τόπον πλοιάρχου1 ή δέ λοιπή διοίκησις 

συμπληροΐ τό δλον οίκοδόμ.ημα.
— ‘Η διά τήν Εθνικήν Μεγαλειότητα δαπάνη τή; Βουλής προϋπο

λογίζεται κατά τό 1873 είς δρ. 400 000, είς τάς όποιας προσθε- 
τέον καϊ τούς τόκου; τοΰ κεφαλαίου, τοϋ χρησιμεύσαντος πρός άνέ- 
γερσιν τοΰ Βουλευτηρίου. ’Εν τή δαπάνη ταύτη περιλαμβάνεται ή 
συντήρησις ειδική; βιβλιοθήκης, της όποιας θά ηύχόμ.ην τελειοτέραν 
τήν κατάρτισιν καί βασιμωτέραν τήν χρήσιν. "Οσοι άντιπροσωπεύουσι 
τούς Λαούς, πρέπει νά έχωσιν υπόδειγμα τόν Δημ.οσθένην, τού οποίου 
οί λόγοι είχον τήν οσμήν λύχνου. Αί συνελεύσεις τών Λαών δέν εϊ
ναι πανηγύρεις θορύβων, άλλά τόποι άγιοι, έν οϊς λατρεύεται μεγάλη, 
ή τής Πατρίδος, θεότης έν πνεύματι καί αλήθεια.

—'Η διά τήν Βασιλικήν Μεγαλειότητα δαπάνη τοΰ Θρόνου ένεγράφη 
καί κατά τό 1873, όπως καί έν τοΐς προηγουμένοις διά δραχμάς 
1 125 000, τούτέστι διά τό ys τοϋ όλου εισοδήματος τής έπικρα
τείας, ένώ έν τώ Αγγλικώ προϋπολογισμω αναλογεί αύτη πρός τό 
2Υ5 τού όλου εισοδήματος τή; Μεγάλης Βρετανίας. Προσθετέον δέ 
τή δαπάνη τούτη καί τά έξης ποσά1 α') δρ. 300 000, διδομένας 
τώ 'Ελλ. θρόνω δυνάμει συμβάσεως έκ τοϋ λ|σμοϋ τοΰ έξωτερικοΰ 
χρέους1 β') δρ. 225 000, είς S; ανέρχονται μετά τοϋ χρεωλυσίου οί 
τόκοι τοΰ κεφαλαίου τοΰ χρησιμεύσαντος δι' αγοράν της οικίας τοϋ 
πρώην βασιλέως Όθωνος, ήτις προώρισται είς χρήσιν τοΰ Θρόνου1 γ') 
δρ. 22 000 εί; έπισκευήν τής οικίας ταύτης κατά τό τρέχον έτος*  δ') 
δρ. 150 000, τόκους τοΰ κεφαλαίου, τοΰ χρησιμεύσαντος δι’ αγοράν 
καί έξάρτησιν τής ’Αμφιτρίτης,ήτις ορίζεται έν τώ προϋπολογισμω ώς 
πλοϊον θαλαμηγόν, τής προσωπική; τούτέστι τοΰ βασιλέως χρήσεως1 
ε') δρ. 200 000 είς συντήρησιν τοϋπλοίου τούτου κατά τό 1873, κα
ταβαλλόμενα; έκ τοΰ λ|σμοΰ τού υπουργείου τών Ναυτικών τό δλον 
δρ. 2 017 000.

’Εσχάτως έγένετο πολύς λόγος καί όπωσοΰν ανευλαβής περί τής 
προεκτεθείσης έν τή Βασιλική οικία δαπάνης τών δρ. 22 000. Οί 
μέν ΐσχυρίσθησαν, ότι, έπειδή τό έθνος εϊναι ίδοκτητης, αυτό βαρύ- 
νουσιν αί δαπάνα·, τή; επισκευής1 οί δέ υποστήριξαν, ότι, έπειδή ό 

Θρόνος καρποΰται τήν βασιλικήν οικίαν,
δαπάνα; ταύτας. Δέν ύπάρχ/ι άμφ βο/ία, δτ·, 
τό ζήτημα διά τής περί δουλειώ· Βυζαντιή;
καί ό χρήστης βαρόνον ιαι δ ά τών συ<ήθων σ
(ϊδ. διάταξιν τών Βασιλικών 18 (16, 8). ’Αλκ’ οί ύποστηαιξαντες. 

αύτός πρέπει νά φέρφ τάς 
ά πρόκειται νά λυθή 
.ομοθετίας, ό καρπωτής 
ή; επισκευή; δαπανών
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οτι πρόκειται περί επικαρπίας καί χρήσεως, έλησμόνησαν τό ούσιω- 
δέστατον, οτι ένώ άφ' ενός αί νομικαί αυται τής προβωπιχής δου- 
.ΙεΙαι; σχέσεις ύποθέτουσι δύο τούλάχιστον πρόσωπα, τόν δουλεύοντα 
και τόν δουλευόμενον, άφ’ έτέρου έν ταϊς συνταγματικαΐς πολιτείαις 
ό θρόνος εΐναι απλούς θεσμός, είς τόν όποιον τά πρόσωπα είναι δευ- 
τερεΰοντα. ’Εάν ούτος λειτουργή έν δεδομένη οικία, δέν έπεται, ότι 
έξασκεΐ δουλείαν έπ’ αύτής. Κατ’ άλλον τρόπον έπρεπε καί ό νομάρ
χης, ό οίκων έν τώ νομαρχιακοί καταστήματι, νά εύθύνηται εις. τήν 
έπισκευήν αύτοϋ. Είναι δέ άτοπώτατον νά θεωρηθή τό μέν έθνος 
ώς δουλεϋον, ό δέ θρόνος ώς δουλευόμενος, είς περίπτωσιν, καθ’ ήν 
ό τελευταίος έν τή νεωτέρα πολιτειακή άναπτύξει εΐναι οργανον τοΰ 
πρώτου.

Διαφέρει έν τούτοις τό ζήτημα έκ τής έπόύεως τής ιδιοκτησίας 
τοΰ στέμματος. ’Εάν τά ανάκτορα τών ’Αθηνών εΐναι ιδιοκτησία τοϋ 
στέμματος (ΐδ. Οικονομικήν ’Επιθεώρησιν φυλ. 'Απριλίου σελ. 62), τό 
γεγονός τούτο άποτελεϊ xpoixtair, είς τήν έννοιαν τής όποιας υπά
γεται καί ή έν τω προϋπολογισμό» ύπό τόν τίτλον «ανακτορική έπι- 
χορήγησις» άναφερομένη δαπάνη τών δρ. 1 125 000. Τά εισοδήματα 
λοιπόν τής προικός συντηροΰσι τήν προίκα. 'Η γενική αϋτη άρχή έν 
τώ Εύρωπαϊκώ τών οικονομικών σχέσεων βασιλικω δικαίω είναι άφι- 
λονείκητος καί ρητώς ό Jacob (Έπιστήμη τής Δημοσιονομίας § 852) 
άποφαίνεται, ότι «παν τό άφορών τά οικοδομήματα τής Αύλής» βα
ρύνει τήν άνακτορικήν έπιχορήγησιν.

— Η 'Υπουργική Κυβέρνησις, ή διευθύνουσα τήν ολην πολιτικήν τοΰ 
Κράτους μηχανήν, συντηρείται έν τώ 'Ελληνικό» προϋπολογισμό» διά τής 
μακροσκοπικής δαπάνης δρ. 60 360. Πόσον είναι γελοία ή αμοιβή 
αϋτη είς άνδρας, διά τόσον μεγάλης εύθύνης βαρυνομένους, πρόδη
λον. 'Εάν τουλάχιστον οί 'Ελληνικοί θεσμοί ήγον είς τήν πλουτο
κρατίαν, ή μικρά τών Κυβερνητών μισθοδοσία ήδύνατο νά θεωρηθή 
ώς προπαρασκευή τις διά τό μέλλον. ’Αλλ’ έδώ ό τόπος δίδει εις 
μέν τούς πλουσίους τό στάδιον τών έθνικών εύεργεσιών, είς δέ τούς 
δραστικούς τό στάδιον τών πολιτικών πραγμάτων. ’Εν γένει αί 
ύπηρεσίαι, παρατηρεί ό Κ. Boiteau (Δημοσία Περιουσία τής Γαλλίας 
τόμ. 1, μερ. 1, κεφ. 8), πρέπει νά πληρόνωνται ό,τι άξίζουσι· κακός 
δέ ύπολογισμός είναι ή γλισχρότη; είς τήν αμοιβήν αυτών. Διά τήν 
Γαλλίαν ενιαύσιος ύπουργικός μισθός 100 καί 120 000 φράγκων 
δέν εΐναι προφανώς ύπερβολικός άπέναντι τών όσων κερδαίνουσιν είς 
τήν ιδιωτικήν βιομηχανίαν άνθρωποι ήττον ωφέλιμοι. Δέν είναι δέ

ανάγκη νά άναβώσιν οί μισθοί ούτοι πλειότερον, λαμβανομένης ύπ' ο- 
ψιν καί τής είς τιμήν άμοιβής τών μεγάλων άξιωμάτων. ’Αλλ’ άπό 
φρ. 100 000, διδομένων εις τούς πρώτους τοϋ Κράτους ύπαλλήλους, 
τίνος ένεκεν έν ταϊς δημοκρατικαΐς ημών κοινωνίαις πηδώμεν άποτό-
μως εις τάς ύπερβολικάς έκείνας προικίσεις άνωτάτου άρχοντος, αΐτι- 
νες, καί άν περιωρίζοντο είς τά τρία τέταρτα, θά παρεΐχον τάς αύτάς 

ακριβώς ύπηρεσίας ;
‘Η πολιτική, εξακολουθεί ό Κ. Boiteau, είναι άκόμη έπί τών ημε

ρών ήμών ερμαιον τής περί αξιοπρέπειας τών θέσεων ματαιοδοξίας. 
Πιστεύει, ότι μάλλον ή λάμύις τοΰ Θρόνου καθιστά σεβάσμιον τόν 
ηγεμόνα ή αί άρεταί αύτοϋ· καί θέλει πάντοτε, ώστε οί πολΐται νά 
θαμβόνωνται καί ύποδουλώνται ύπό τοΰ ποταποΰ αισθήματος τοϋ 
πρός τήν πομπώδη μεγαλοπρέπειαν θαυμασμού, είς περίπτωσιν καθ 
ήν άπό τοΰ τέλους τοϋ παρελθόντος αΐώνος εύγενέστεραι ΐδέαι έσπά- 

ρησαν έντός τοΰ δημοσίου πνεύματος.
— 'Η διοίκησις τής 'Ελληνικής έπικρατείας έν τώ προϋπολογισμοί 

τοΰ 1873 (άφαιρουμένων τών ανωτέρω δρ. 60 360) ένεργεΐται διά 
δαπάνης δρ. 18 7 '11 690, τοϋ ήμίσεος ήτοι τοϋγενικοΰ εισοδήματος. 
’Αλλά περί τών καθ’έκαστα τής δαπάνης ταύτης είς τό προσεχές.

ΠΕΡΙ

Ε ΑΕΥΘΕΡΪΑΣ ΓΡΑΙΙΕΖΩΝ·

"Οσοι ΰποστηρίζουσιν, ότι ή Πολιτεία πρέπει νά περιοοίζη τήν 
έκδοσιν τών τραπεζικών τής χώρας γραμματίων είς "r πιστωτικόν 
κατάστημα, δέν δύνανται νά άρνηθώσιν, ότι, άν έπί άλλων ζητημά
των κλίνωσι πρός τήν ελευθερίαν, έπί τοΰ προκειμένου έν πλήρει με
σημβρία ορκίζονται έπί τής σημαίας τοΰ προνομίου.

Έάν παραστήσητε αύτοΐς, ότι ή έλευθερία εΐναι ή άγιωτέρα βά- 
σις τών πραγμάτων τοϋ κόσμου τούτου καί ιδία τής βιομηχανίας, 
έχουσιν έτοιμον τήν άπάντησιν, ότι ή έκδοσις τραπεζικών γραμμα
τίων δέν είναι βιομηχανία, άλλά δικαίωμα τής πολιτείας, τό όποιον 
αϋτη παραχωρεί. Έν τούτοις ή πολιτεία είναι μηχανή, τήν οποίαν 
ή κοινωνία κατασκευάζει είς χρήσιν έαυτής. ’Από πότε παρεχωρήθη 
είς αυτήν τοιοϋτο δικαίωμα ·.—Παρεχωρήθη άφ’ ής καί τό πρός έκδο-
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σιν νομισμάτων. — ‘Τί κοινόν όμως μεταξύ νομίσματος καί τραπε
ζικών γραμματίων ς—Τό γραμμάτων άναπληροϊ τό νόμισμα, άπαν- 
τώσιν οί ήπιώτεροι*  είναι τοιοϋτο, προσθέτουσιν οί ζωηρότεροι.

"Οτι τό τραπεζικόν γραμμάτων δέν είναι νόμισμα, καί τυφλώ 
δήλον έκ τής άφής. ’Εκτός δέ τοϋ ότι αυτό τό ίδιον αναφέρει, ότι 
θέλει πληρωθή εις νομίσματα, άμα ό κόσμος υποπτευθή, ότι δέν 
ύπάρχει έν τώ ταμείω τής τραπέζης ανάλογος ποσότης νομισμάτων 
καί έν τώ χαρτοφυλακίω αυτής πιστωτικαί άξίαι ασφαλείς, εύθύς 
τό τραπεζικόν γραμμάτων έξευτελίζεται' φαινόμενον άγνωστον εις 
τά έν έαυτοϊς έχοντα τήν άξίαν των άκίβδηλα νομίσματα. Τό τρα
πεζικόν γραμμάτων είναι χρεωστική ομολογία*  ούδέν πλέον, ούδέν 
έλαττον. Έάν άναπληροϊ τό νόμισμα, τό πράττει όπως όλα τά 
λοιπά χρεωστικά έγγραφα, τοΰ έμπορίου αί συναλλαγματικαί καί τά 
εις διαταγήν γραμμάτια. Ή μόνη διαφορά συνίσταται εις τήν τα- 
χυτέραν καί εύκολωτέραν διά τών τραπεζικών γραμματίων έν τώ 
αύτω τόπω κυκλοφορίαν ή διά τών λοιπών. Ή ιδέα λοιπόν, ότι άνα
πληροϊ τό νόμισμα είναι ατελής. "Ολα τά πράγματα, τά έχοντα 
άξίαν άνταλλαγής, δύναται νά άναπληρώσωσι τό νόμισμα' δέν έπε- 
ται έντεΰθεν, ότι ή Πολιτεία έχει τό δικαίωμα νά άποκλείση τό 
ανθρώπινον γένος τής κατασκευής αύτών. Αλλά καί ή ιδέα, ότι ή 
έκδοσις τραπεζικών γραμματίων δέν είναι βιομηχανία, είναι παντά- 
πασιν άνυπόστατος. Έάν ή έμπορική ύπόληψις είναι κεφάλαιον, πολ
λούς καρπούς άποφέρον, τό τραπεζικόν γραμμάτων είναι τέκνον τής 
ύπολήψεως ταύτης. Εις τί δέ άλλο συνίσταται ή τραπεζική βιο
μηχανία, είμή είς τήν πρόσκλησιν καί καλλιέργειαν άλλοτρίων κεφα
λαίων ·, Πώς ! Αί όνομαστικαί παρακαταθήκαι είναι διά τόν τρα
πεζίτην όργανον βιομηχανικόν καί αί ανώνυμοι διά τών τραπεζικών 
γραμματίων δέν είναι ;

Διά τοΰτο οί συνεπείς ύπερασπισταί τοΰ προνομίου καί οί άνα- 
κόλουθοι λειποτάκται τής ελευθερίας σπεύδουσι νά στηρίξωσι τό 
έπαΐοκ τής έκδόσεως τών τραπεζικών γραμματίων είς ιδιαιτέραν 
περί ώφεΛ,ίμου θεωρίαν. Μέχρι τοΰδε ή Πολιτική Οικονομία έγίνω- 
σκεν, ότι τό συμφέρον τής άνθρωπότητος έγκειται είς τόν συναγω
νισμόν τών επιχειρηματιών. Έάν τινές μεταξύ αύτών πίπτωσι, τό 
όλον προχωρεί καί ή γενική πρόοδος έπιτείνεται έτι μάλλον. Πό
σον οπισθοδρομική είναι ή χώρα, ή περιέχουσα π. χ. ένα μόνον 
υποδηματοποιόν, ένα ράπτην, ένα σιδηρουργόν, ένα τοκιστήν, ένα 
έμπορον, όλοι άναγνωρίζουσι. Καί δέν είναι επίσης όπισθοδρομικόν 

νά έχη ένα μόνον τραπεζικών γραμματίων έκδότην ; Τό τραπε
ζικόν γραμμάτων είναι δανειστική άτοκος μηχανή, συγκεντρώ- 
νουσα τά πολυάριθμα καί διεσπαρμένα μικρά κεφάλαια. Μία τοι
αύτη μηχανή έντός ολοκλήρου χώρας αντιστοιχεί πρός τό οικονομι
κόν φαινόμενον μ.ιάς επίσης άλλου είδους μηχανής έν τή αύτή χώρα. 
Άλλ’ ό κόσμος γνωρίζει, ότι όσο» πολυπλασιάζονται αί μηχαναί 
τόσω τό συμφέρον αύτοΰ ύπερετεΐται ασφαλέστερου καί τελειότερου. 
Αύται αί άρχαί είναι πλέον στοιχειώδεις. "Ινα είπη τις είς τούτον 
μέν «κίνει τήν τοΰ τραπεζικού γραμματίου μ.ηχανήν», είς τούς λοι
πούς δέ «μή βάλλετε χεϊρα έπ’ αύτής», ενεργεί τήν τεοατωδεστέ- 
οαν τυραννίαν, τήν όποιαν έτϊρεπε νά συνειθίση είς υπερβολήν ή άν- 

θρωπότης, ϊνα άκόμη άνέχηται.
Ή περί ωφελίμου θεωρία τών .τροηγααχών στηρίζεται κυρίως είς 

τάς περί κηδεμωνείας τών λαών σεσαθρωμένας ιδέας τοΰ άπο.Ζύίι- 
σιιον. Πώς είναι δυνατόν νά έγκαταλειφθή τό έθνος έρμαιον είς τάς 
τραπεζικας δολιότητας ή (ανικανότητας. Έάν παρατηρήσατε αύτοΐς, 
οτι σκοπός τής Πολιτείας είναι ή πρόληψις καί τιμωρία τών άδικη- 
μάτων, χωρίς ποτέ νά έλθ·ρ είς τόν νοΰν ούδενός νά κλείση τά παν
τοπωλεία διά τόν φόβον τής πωλήσεως εδωδίμων βλαβερών καί νά 
απαγόρευση τάς νυκτερινάς έκδρομάς διά τόν φόβον τών νυκτοκλε
πτών, θά άπαντήσωσιν όμοθυμαδόν, ότι, όσον αφορά τήν έκδοσιν 
τραπεζικών γραμματίων, πρέπει νά είναι μία ή όδός καί είς δ έν αύτή 
βαδίζων, ϊνα διανέμη τούς καρπούς του είς τούς παρά τήν οδόν 
ίσταμένους, έπιβλεπόμενος ύπό τής Πολιτείας άπό μέρους ύψηλοΰ. 
«Ό συναγωνισμός, λέγει ό Rossi, έπί τών τραπεζών είναι κίνδυνος, 
τόν όποιον δέν πρέπει νά άνεχθώσιν οί νόμοι έθνους πεπολιτισμένου. 
Είναι τό ίδιον, ώς άν έπέτρεπον είς τόν τυχόντα τήν πώλησιν δη
λητηρίων καϊ τήν κατασκευήν πυρίτιδος» (!). Τή άληθεία ή θεωρία 
τοΰ επιχειρήματος άπολήγει είς είδος αστυνομικής έπιτηρήσεως, τό 
όποιον Οά προσέβαλλε τούς χειροτέρους κακούργους. "Οσοι λοιπόν 
τιμώσι τήν τραπεζικήν βομηχανίαν, πρέπει κατά τήν θεωρίαν ταύ
την νά περιμένωσι τά χείριστα άπό τούς άρχηγούς αύτής.

Ή έπιτήρησις τής έκδιδούσης τά τραπεζικά γραμμάτια πιστωτι
κής μηχανής είναι δ άκρογωνιαϊος τών προνομιακών λίθος. Άτυχώς 
έν τή πρακτική άποδεικνύεται σωρός άμμου. Βαθμηδόν μεταξύ τών 
Κυβερνήσεων καί τών προνομιούχων τραπεζών αναπτύσσεται τόσος 
πιστωτικός έρως, όσον τό συμφέρον έμπνέει αμφοτέρωθεν. Έάν τότε 
ό άπό [ΐηγανής θεός έχει τι καταπληκτικόν, δ Carev ισχυρίζεται 
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(Κοινωνική ’Επιστήμη τόμ. 3. ζεφ. 33), δτι έπί τοιαύτη τιμή Οά 
ήτο αίρετώτερον, άν έμεναν διά παντός άγνωστοι αί τέχναι καί τά 
μυστήρια τοιούτων προνομίων.

Ή δραστηριότης, δι’ ής τδ τραπεζικόν γραμμάτιον άναπληροΐ τό 
νόμισμα, προσήγγισε τούς προνομιακούς εις τήν θεωρίαν τοΰ ομοιο
μόρφου νομισματικού συστήματος. Tcji ό'ντι νά φαντασθή τις §ν νο
μισματικόν σύστημα καθ’ άπασαν τήν πεπολιτισμένην ανθρωπότητα, 
υποθέτει σημαντικωτάτην ευκολίαν έν ταΐς συναλλαγαΐς αύτής. Χά
ριν λοιπόν όμοιου αποτελέσματος μία εθνική τράπεζα, μία κατόπιν 
Ευρωπαϊκή και βραδύτερου μία Παγκόσμιος, ιδού τό συνεπέστερον 
δνειρον. Έν τούτοις οί προνομιακοί σταματώσι μετ’ άποφάσεως έπί 
τών ορίων τής έπικρατείας· θά έπιτρέψωσι λοιπόν νά σταματήσωσι 
καί οί φίλοι τής έλευθερίας έπ1. τών ορίων π. χ. τής επαρχίας, καί 
πάλιν ούχί διά τίνος ιδιαιτέρας άποκλειστικότητος, άλλά δι’ εκείνης 
τήν οποίαν γεννά ή καλλιτέρα τών τοπικών άναγκών μελέτη. Τοι
ουτοτρόπως έν εμπορική περιφερεία ή τράπεζα θά περιβληθή εμπο
ρικότερου χαρακτήρα, έν γεωργική γεωργικώτεοον, έν ναυτική ναυ- 
τικώτερον. Τί σημαίνει, ότι έν τή αύτή έπικρατεία θά συναντώνται 
πολλών τραπεζών γραμμάτια ; Μήπως δέν έπενοήθη ή μέθοδος τοΰ 
Clearing-House, δι’ ής καθ’ ώρισμένας ημέρας άνταλ.άσσονται αί 
άμοιβαϊαι μεταξύ τών τραπεζικών καταστημάτων πιστοχρεώσεις; 
Ή μέθοδος αύτη ένεργεΐ δΐς τής έβδομάδος άπροσκόπτως έν τή 
κλασσική γή τής τραπεζικής έλευθερίας, έν Σκωτία, καί ή εθνική οι
κονομία προχωρεί έν αύτή διά πάσης αρμονίας. Ούδεμία αμφιβολία, 
οτι τής καλλιτέρας τραπέζης τά γραμμάτια θά προτιμώνται και 
δτι έντεΰθεν τά κέρδη αύτής θά εϊναι μείζονα. Τοιοΰτοι δμως οί 
αιώνιοι καρποί τής άγαύής τοΰ ’Ησιόδου εριδοι;, ar.zwzi τής όποιας 
(προσθέτει ό Mill) τό jiorcrtu.liw είναι φόρος, πληρονόμενος ύπό 
τής ένεργητικότητος εις τήν αδράνειαν καί τήν αρπαγήν ! — Χάρις 
εις τήν αγαθήν ταύτην έριν, ή έλευθερία τής έκδόσεως τραπεζικών 
γραμματίων εισάγει τήν δραστηριότητα τής πιστωτικής μηχανής 
μέχρι τοΰ βιομηχανικού καταστήματος καί τής αγροτικής έξοχής. 
Άπόδειξιςή έν Σκωτία άπό τοΰ 1695 πρακτική, ήτις είσήγαγε τήν 
τραπεζικήν βιομηχανίαν μέχρι τών μικρότερων πόλεων καί τών χω
ρίων αύτών, είς τοιοϋτον τρόπον, ώστε, δταν κατά τό πρώτον τέ
ταρτον τοΰ παρόντος αίώνος αί πτωχεύσεις κατεμάστιζον τήν κυ
ρίως Αγγλίαν, ό lord Liverpool έγοαφεν κατά τό 1826, «ή χώρα 
τής Μεγάλης Βρετανίας διέπεται ύπό δύο τραπεζικών συστημάτων, 

έξ ών, τό μέν είναι άπατηλόν καί κινδυνώδες, τό δέ άληθές καί 

σταθερόν.»
Ύπό τήν έποψιν τών οικονομικών κρίσεων, τό ανοικτόν πέλαγος 

περιέχει κινδύνους καί διά τά μεγάλα καί διά τά μικρά σκάφη. Άλ
λ’ ή προνομιούχος τράπεζα κατέφυγε τοσάζις εις τήν μεταμόρφωσιν 
τού τραπεζικού αύτής γραμματίου, είς χαρτονόμισμα, ώστε οί ύπε- 
ρασπισταί της δέν πρέπει νά όμ.ιλώσι μ.ετά στόμφου. Τοιουτοτρό
πως δταν ή τρικυμία έμαίνετο έν τή θαλάσση τής Τιβεριάδος ό ’Ιη
σούς, έπιτιμήσας τώ άνέμω, έπανέφερε τήν γαλήνην δέν έπεται 
δμως έντεΰθεν, οτι οί μαθηταί αύτοΰ ησαν καί λαμπροί ναυτικοί. 
Άλλοίμονον ! Τό προνόμιον δέν έχει τοσαύτην θαυματουργικήν δύ- 
ναμιν. Έάν σώζη τό πιστωτικόν καθίδρυμα έκ τής άμέσου κατα
στροφής, χειροτερεύει τήν θέσιν τοΰ όλου. Ό πανικός φόβος κα
ταλαμβάνει τάς ψυχάς, άμα έπέλθει ή σειρά τών καταστροφών. 
Μάρτυς τό προνόμιον τής ’Αγγλικής Τραπέζης, τό όποιον δέν δύνα
ται νά έμποδίση τήν έν τή χώρα κατά δεκαετίαν έμ.φάνισιν τών 
φοβερωτέρων νομισματικών κρίσεων. — Ή έλευθερία έν τούτοις τών 
τραπεζών προσαρμόζεται άσφαλέστερον είς τάς άνάγκας τών και
ρών. 'Όταν κατά τό 1837 καί 1839, λέγει ό Κ. Du Puynode, ή 
έν ’Αμερική πίστις έκλονίσθη μέχρι θεμελίων, μόναι άντέσχον αί 
μ.άλλον άνεξάρτητοι τράπεζαι τού Massachussets καί τοϋ Rhode- 
Island, είς περίπτωσιν μάλιστα καθ’ ήν είς ούδέν άλλο κράτος ή άνα- 
λογία τών κυκλοφορούντων νομισμάτων δέν ήτο έπί τοσοΰτον μι- 
κροτέρα τών κυκλοφορουσών παντός είδους πιστωτικών άξιών χάρις 
είς τήν μεγάλην έν τφ τόπω πιστωτικήν εκτασιν. Τοιουτοτρόπως 
ή έπικράτεια τοΰ Massachussets, περιέχουσα 620 000 κατοίκους, 
τώ 1838 ήρίθμει 124 τραπέζας, τών όποιων αί άξίαι ηνωμένα·, 
άνέβαινον είς 37 180 000 δολλάρια. Έπίσης έν Rhode—^-Island 
τό δλον τών τραπεζικών άξιών έπί 97 000 κατοίκων άνέβαινον τώ 
1830 είς 6 118 000 δολλάρια. Οί άριθμοί ούτοι είναι ίκανώς εκφρα
στικοί. Έν τούτοις όποια πρόνοια καί σύνεσις ένέπνεε τάς τραπέζας 
ταύτας ! Είς όπόσον εύρείαν κλίμακα τά πάντοτε διαθέσιμα κεφά
λαιά των έξησφάλιζον τήν θέσιν αύτών! Τό πάν έν τή βιομηχα
νία έξαρτάται έκ τών υπηρεσιών, τάς όποιας αύτη προσφέρει καί έκ 
τής φρονησεως, μεθ’ ής διεξάγεται. Τίνος ένεκεν τό ιδιωτικόν συμ
φέρον διά μόνας τάς έλευθέοας τραπέζας ήθελεν άπωλέσει τόν κύ
ριον αύτοΰ χαρακτήρα, τοΰ αυστηρού συμβούλου καί τού ισχυρού ελα

τηρίου ;
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Μεταξύ τής απολύτου καί τής σχετικής ελευθερίας ή έκδοσις τών 
τραπεζικών γραμματίων δύναται νά προσαρμοσθή εις πάντα λαόν. 
Βεβαίως ή τελειότης τής οικονομικής άναπτύξεως συναντάται μετά 
τής άπολύτου ελευθερίας· έν τούτοις κάτωθεν αύτής ύπάρχουσι 
πολλαί βαθμίδες. Ή σχετική ούτως έλευθερία παρίσταται ύπό τήν 
αιγίδα νομοθεσίας, κανονιζούσης όμοιομόρφως πρός πάντα θέλοντα 
νά μεταχειρισθή τήν πιστωτικήν τών τραπεζικών γραμματίων’μη
χανήν. "Οστις συμμορφωθή πρός τούς όρους τοΰ νόμου, έχει τό δι
καίωμα τής έκδόσεως τραπεζικών γραμματίων. Ή άρχή αύτη εί
ναι μεγάλη πρόοδος καί τήν άπαντώμεν τυχαίως- παρ’ ήμϊν έν τώ 
νόμω, τόν όποιον ή πρώην Ίόνιος Πολιτεία έψήφισεν μέν κατά τό 
1860, δέν ήδυνήθηό'μως νά άναπτύξγ, έξ άλλων λόγων οικονομικών.

Αί συζητήσεις, αιτινες έγένοντο έπ’ έσχατων έν τή 'Ελληνική 
Βουλή έπελάθοντο μέχρι τοιούτου βαθμού τών άπωτέρων συνεπειών 
τοϋ νόμου τούτου, ώστε παρέστησαν τό παράδοξον φαινόμενον, καθ’ 
δ ή Κυβέρνησις μέν, θέλουσα νά δημιουργήσρ έν Έπτανήσω προνό- 
μιον ύπέρ τής Γενικής Πιστωτικής Τραπέζης, έπεκαλεϊτο τάς περί 
έλευθερίας τών τραπεζών θεωρίας, ή Άντιπολίτευσις δέ, άπωθούσα 
τό μελετώμενον προνόμιον, έστηρίζετο είς τά έπιχειρήματα τών 
προνομιακών. Τοιουτοτρόπως είς τών διακεκριμμένων διδασκάλων 
τής Πολιτικής Οικονομίας, ό Κ. Alichel Chevalier, έπλήρωσε έν ά
γνοια του τάς φαρέτρας άμφοτέρων τών στρατοπέδων. Ένώ οί μέν 
έλεγον, ότι ύπερμαχεϊ ούτος ύπέρ τής άπολύτου έλευθερίας τών 
τραπεζών, ύπέρ τής pluralittS des Banques, καί τό δεινότερου, ότι 
«εμπαίζει τήν ελευθερίαν τών τραπεζών, όταν αύτη διά νόμου κα- 
νονίζηται», οί άλλοι διετείνοντο, ότι ό Κ. Michel Chevalier ύποστη- 
ρίζει la duality des Banques. Δέν γνωρίζω τό αποτέλεσμα τών ξέ
νων τούτων λέξεων έντός συνελεύσεως 'Ελληνικής· ό',τι όμως γνω
ρίζω είναι, ότι ό Κ. Michel Chevalier, όταν έν έτει 1866 έλαβε 
τόν λόγον ένώπιον τής Γαλλικής Ακαδημίας τών Πολιτικών καί 
’Ηθικών ’Επιστημών (διότι περί τής περιστάσεως ταύτης πρόκειται), 
δέν εΐ/ενύπ’ όώιν ουδέ τήν Ίονικήν τράπεζαν, ήτις προϋπήρχεν, ουδέ 
τήν Πιστωτικήν, ήτις έπεγένετο, πολύ όλιγώτερον έσκόπει νά ϊμ- 
παίζη τήν σώφρονα έλευθερίαν.

Τό αντικείμενου τής μεταξύ αύτών καί τοΰ Κ. Wolowski συζη- 
τήσεως άνεφέρετο είς τό περί «Έλευθερίας τών Τραπεζών» σπου
δαιότατου σύγγραμμα τοϋ Κ. Horn' μετά σαφήνειας δέ, Οά έλεγέ 
τις, προφητικήν. b Κ. Michel Chevalier διετύπωσε τό ζήτημα ώς 

εξής, — ■ τό δικαίωμα τής έκδόσεως τραπεζικών γραμματίων πρέ
πει άρά γε νά περιορισθή είς εν μόνον πιστωτικόν καθίδρυμα, ή πρέ
πει νά άπονέμηται είς παν άτομον ή έταιρίαν, ήτις ήθελε τό αιτή
σει, φυλαττομένων τών ορών, τούς οποίους ό νόμ.ος Οά έκανόνιζεν εις 
τρόπον γενικόν ; Ό Κ. Michel Chevalier λύει καταφατικώς τό ζή
τημα, (συμφώνως πρός τό ύπόμνημα τό όποιον περί τήν αύτήν επο
χήν ύπέβαλε είς τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν καί τό ύπό τήν προεδρείαν 
του γενικόν συμβούλων τοΰ Herault), αναφέρει δέ μετ’ έμφάσεως 
τά έπιχειρήματα τοΰ ύπό έξέτασιν συγγραφέως Κ. Horn. «Ί'πάρ- 
χουσι, λέγει, όροι έξαρτώμενοι έκ τοΰ βαθμού τής άνατροφής τοΰ 
έθνους. Οί όροι ούτοι είναι εύκολοι, όταν τό έθνος συγκροτήται έξ 
άνθρώπων ανεπτυγμένων καί κατά τό μάλλον καί ήττον έξοικειω- 
μένων πρός τάς συναλλαγάς, ή όταν άλλως ύπάρχει έν τώ έθνει δό- 
σις τοσαύτη καθολικής τιμιότητος, ώστε δύναται τις νά στηριχθή 
έπ’ αυτής. Έάν όμως πρόκειται περί λαών άμαθών, απείρων καί 
εύαπατήτων, οί όροι ούτοι δύνανται, προσκαίρως τούλάχιστον, νά 
ώσι βαρύτεροι. Καί πρέπει νά είναι αυστηροί, όταν ύπάρχωσιν ευλο- 
γοι φόβοι τολμηρών έξαπατήσεων, ή όταν ή δημοσία γνώμη δέν 
έχει αρκετήν σταθερότητα, ϊνα καταστείλη τοιαύτας καταχρήσεις. 
’Εν τούτοις οί οροί ούτοι πρέπει νά είναι ίσοι πρός όλους».

Τοιαΰταί τινές είσιν αί γενικαί άρχαί τής σχετικής έλευθερίας έπί 
τής έκδόσεως τών τραπεζικών γραμματίων. Είναι περίεργον, δτι ένώ 
έν όνόματι αύτής ταύτης τής έλευθερίας ή Γεν. Πιστωτική Τράπεζα 
έχει είσοδον έν τή πρώην Ίονίω Πολιτεία, θέλει νά κλείσγ, τόν δρό- 
μον διά τούς λοιπούς. Τοιαύτη πάντοτε ή άνθρωπίνη φύσις ! Έν 
τούτοις ύπάρχει καί έτέρα τοΰ ζητήματος ούις, «άν άρμόζη είς τοι
ούτου είδους καθιδρύματα, ή διά τραπεζικών γραμματίων πιστω
τική μηχανή.» Περί τούτου όμως είς τό προσεχές.

Α \\ΙΙ \ΟΓΡΑΦΙ Α·

Κύριε Σνντάχτα,

Μεταξύ τών ιδεών, τάς όποιας έν τώ φυλλαδίω τοΰ Μαίου ή ΟΙ
ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ άνέπτυξεν έπί τής διανομής τών ύπό 
ανωνύμων εταιριών είς τό κοινόν διδόμενων μετοχών, ανεξαρτήτως 
της περί συναλλάγματος μεταξύ τής έταιρίας καί έκείνων, τούς ό
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ποιους αυτή δέχεται εί; έγγραφήν, δέν μοι φαίνεται ακλόνητο; ή 
γενικωτέρα ιδέα, ότι, οσάκις έν τώ καταστατικό» τής έταιρίας ορίζε
ται ή εΐ; τό κοινόν προσφορά δεδομένου αριθμού μετοχών, καταρτί
ζεται περί τούτου συνάλλαγμα μεταξύ τή; έταιρία; και τή; έγκρι- 
νούσης τό καταστατικόν αύτής Κυβερνήσεως, ώς αντιπροσώπου τοϋ 
κοινοΰ.

'Η έγκρισις τής κυβερνήσεως παρεμβαίνει έπί άνωνύμ.ων εταιρών 
κατά τά άρθρα 37 καϊ 38 τού Έμπ. Νόμου, διότι, προκειμένου περί 
ένώσεως κεφαλαίων καϊ περί εύθύνης τών μετόχων εΐ; μικοοτάτας 
πολλάκις μερίδας, δύνανται νά διακινδυνεύσωσι τά συμφέροντα τών 
τρίτων καϊ αύτών έτι τών μετόχων, εις τά όποια ή έγκρισις καϊ ή 
έπιτήρησις τή; Κυβερνήσεως είναι μεγάλα·- εγγυήσεις, λαμβανομένου 
μάλιστα ύπ’ δψιν, ότι αί επιχειρήσεις τών ανωνύμων εταιριών έχουσι 
τι καθ’ έαυτάς μέγα καϊ ριψοκίνδυνον. "Ωστε ή παρέμβασις τής Κυ
βερνήσεως οφείλεται είς λόγους δημοσίου συμφέροντος· ούτε έγκειται 
είς τόν χαρακτήρα ταύτης νά όρίζη τοσαύτας ή τοσαύτας τάς έπϊ τής 
έπιχειρήσεως μερίδας τών ιδρυτών, οϊτινες δύνανται και καθόλου νά 
μή δώσωσι είς τό κοινόν μετοχάς. "Οτι δέν πρόκειται περί συναλλάγ
ματος, άποδεικνύεται καϊ έκ τού ότι, άν μετά τήν έγκρισιν οί ίδρυται 
τής έταιρίας συμφωνήσωσι περί τής διαλύσεως αύτής, ούδέν δικαίωμα 
έχει ή Κυβέρνησις ή τό κοινόν νά έναντιωθή.

’Εν τούτοις ύποτεθείσθω, ότι σύμβασίς τι; μεταξύ τής Κυβερνή
σεως καί τή; έταιρίας, ή οπωσδήποτε τό Καταστατικόν αύτής, ή ή 
έλευθέρα θέλησίς της προσφέρουσιν είς τό κοινόν δεδομένον αριθμόν 
μετοχών. Ποιος έχει τό δικαίωμα νά ένεργήση τήν διανομήν αύτών 
πρός τούς έγγραφέντας; Νά σχηματίσωσιν ούτοι επιτροπήν έζ έαυ- 
τών ή έξ άλλων, όπως κανονίση αύτη τήν αναλογίαν τής διανομής, 
τό θεωρώ άκατόρθωτον καί μάλιστα επικίνδυνον διά τούς μεγάλους 
κεφαλαιούχους (όπερ σκόπελος διά τήν εύόδωσιν τοιούτων έργων), 
διότι οί μικρότεροι Οά είναι περισσότεροι καί έπομένως εί; τάς ψή
φους ισχυρότεροι. ’’Αν ύπερτιμώνται αί μχτοχαί, θά άπαιτώσι τάς 
πλειοτέρας’ άν ύποτιμώνται, τά; όλιγωτέρας. Καταλληλότεροι δικα- 
σταϊ είναι αύτοί οί ίδρυται καί τό διοικητικόν τή; έταιρία; συμβού
λων. ’Ενώ δέν έχει τούτο λόγον τινα, ϊνα άδικήση ούδένα, θά ένερ
γήση διά γενικών μέτρων καί θά έπιμεληθή τήν δικαιοτέραν διανο
μήν, ϊνα μή γεννηθώσι παράπονα, χάριν τής ΰπολήψεως τής έταιρίας. 
Τοιαύτη τέλος είναι καί ή γενική πρακτική έν τοΐς μεγάλοι; χρήμα- 
τιστικοΐς κίντροις.

’Αλλά ποια ή τή; διανομής βάσις; Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩ
ΡΗΣΑ υποστηρίζει τήν άναλόγως τών έγγραφέντων, εκτός άν ούτοι 
δέν κατέθεσαν τό άνήκον τη μερίδι αύτών χρηματικόν ποσόν, δτε τό 
τυχόν έλλειμμα διανέμεται τοΐς καταβαλοϋσι πλείονα. Έκτος τής 
περιπτώσεως τής έλλειπούς καταθέσεως, «νά εϊπη τις — δός είς έμέ 
πλείονα, διότι είμαι πλουσιώτερος,—όταν επίσης πληρόνει καί ό πτω
χότερος, τοιαύτη γλώσσα είναι πολύ αύθάδης». Πρός τήν αρχήν ταύ
την δέν συμφωνώ. Κατά τάς ανωνύμους έταιρίας δέν πρόκειται περί 
προσώπων άλλά περί συγκεντρώσεως κεφαλαίων· ούτε πλούσιοι ούτε 
πτωχοί ύπάρχουσιν, άλλά κεφάλαια πολλά ή ολίγα. Η διανομή λοι
πόν πρέπει νά ένεργήται σχετικώς πρός τά κεφάλαια καί ούχί πρός 
τά πρόσωπα. ^Πρέπει εί; τάς προσκλήσεις, τά; οποίας τό έπιχείρη- 
ματικόν πνεύμα άπευθύνει πρός τά κεφάλαια, πρέπει νά λαμβάνηται 
ϋπ’ δψιν ή ιδιαιτέρα τούτου φύσις, ήτις δέν συμβιβάζεται είμή πρός 
μόνην τήν αναλογίαν τών έγγραφομένων χρηματικών ποσών. Μολα
ταύτα έν τώ μεταξύ ευρίσκει τόπον καί ή δικαιοσύνη τής πρός τά 
μικρότερα κεφάλαια επιείκειας, διά τινο; αρμονικής περί τήν διανομήν 

κλίμακος, άναλόγου πρός τάς έποχάς καί τάς χώρας.

Αεχθήτε κλπ.
Ν. ΒΑΑΣΑΜΑΚ,Βϊ.

X PON I Κ Α·

Οίκονομικαί τινες περιστάσεις τής τελευταίας δεκαετίας έφερον 
πολλάκις είς τόν νοΰν μου τήν ιδέαν, άν δέν θά ήτο χρησιμότατο·» 
είς τούς ’Αντιπροσώπους τοΰ Ααού, ϊνα όργανίσωσι παρ’ έαυτοις 
διαρκή (καϊ κατά τήν απουσίαν των) επιτροπήν εί; μελέτην καϊ προ- 
παρασκευήν τών εί; τήν πρακτικήν αύτών λύσιν ύπαγομένων οικονο
μικών ζητημάτων. Μεταξύ τού οικονομικού καί τοϋ πολιτικού βίου 
τών συνταγματικών έθνών ύφίσταται τοιοϋτος σύνδεσμο;, ώστε, κα
θόσον δέδοται τη Πολιτεία, έπρεπε νά άπολήγωσιν έν τή Βουλή 
μεγά.Ιης πειθαρχίας καί έκ μακράς χειρός όλοι οί στήμονες τού 
πολιτικο-οικονομικού τή; κοινωνίας ύφάσματος.

— Κατά τήν παραχώρησιν τού μέχρι Βονίτζης σιδηροδρόμου ή 
Βουλή προυτίμησε τήν έφάπαξ έπιχορήγησιν φρ. 18 000 000 (μεϊον 
τής άπό Πρασιών μέχρι Πειραιώς άποστάσεω;) αντί τής έξασφαλί
σεως τόκου έπϊ τού εύλόγως δαπανηθησομένου κεφαλαίου. 'Ο έπι- 
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σζεφθεΐς τήν έξ ής διαβήσετα·. ό σιδηρόδρομος πεδινήν ζατά τόν Κο
ρινθιακόν κόλπον παραλίαν τής Πελοπονντ,σου ζαΐ τό πλεΐστον μέχρι 
Βονίτζτ,ς, γνωρίζων δέ ττ,ν κατά χιλιόμετρον μέχρι 25 καί 30 χιλ. 
φρ. δαπάνην τελευταίων τινων έν 'Ρωσσία σιδηροδρόμων, θέλει έκ- 
πληχθή έκ τής εύκολίας, μεθ’ ής έλυθη τό ζήτημα περί μεθόδου 
ζατά τήν Κυβερνητικήν έπί σιδηροδρόμων άρρωγτ,ν.

— Ό τραπεζικός συναγωνισμός εΐσήλθεν άπό τίνος είς ττ,ν τ,με- 
ρτ,σίαν διάταξιν ττ,ς εθνική; ημών οικονομίας. Άφ’ ής εποχής ή διεύ 
θυνσις τών Μεταλλουργείων τοϋ Λαυρίου, ώφελουμένη έκ τής ζατά 
συνέπειαν τών παρ’ αύτή έγγραφών συγκεντρώσει»; πολλών γραμ.μα- 
τίων τής ’Εθνικής τραπέζης, έθεσε χεϊρα προκλητικήν έπί τινων εκα
τομμυρίων τοϋ έζ χρυσού μεταλλικού ταύτης αποταμιεύματος· άφ' 
ής έποχής ή Γεν. Πιστωτική Τράπεζα επιδιώκει, είτε μόνη, είτε μετά 
τής Ίονικής Τραπέζης, τό προνόμιον τής έκδόσεως τραπεζικών γραμ
ματίων, χωρίς νά έχη ανάγκην νά διδαχθή τήν χρήειν τών κατ’ έ
ξοχήν πιστωτικών τούτων οργάνων ιδού έσχημ.ατίσθη έτε'ρα «Τρά
πεζα τής βιομηχανική; Πίστεως τής Ελλάδος», διαφέρουσα μόνον 
κατ’ όνομα τής Γεν. Πιστωτικής, διότι άμφότεραι άντ,κουσιν έκ τής 
ούσίας των εις τήν γνωστήν έν Εύρώπη τάξιν τών Credit Mobilier‘ 
Μετ’ ολίγον δέ καί ή Κτηματική Τράπεζα, τής οποίας ή σύστασις υ
πεβλήθη ήδη ένώπιον τής Βουλής, θέλει δώσει γενναίαν ώθτ,σιν είς 
τόν δλον τραπεζικόν άγώνα.

— 'Γπεβλήθησαν είς τήν Βουλήν διάφορα οικονομικής φύσεως νο
μοσχέδια. Τό περί χαοτοσημάνσεως τών μετοχικών τίτλων υπόσχε
ται πλείονα καϊ εύλογωτέραν βοήθειαν είς τήν ισορροπίαν τού προϋπο
λογισμού (περίπου δρ. 3 000 000), η όλα όμού τά κατασκευάσματα 
τοϋ υπουργείου τών Οικονομικών.

— 'Η περί τής 'Ελληνικής Γεωργίας έταιρία πρόκειται νά ένασχο- 
λή,ση σπουδαίως τήν Βουλήν. Χώρα, ώς -ή ήμετέρα, προικισμένη έκ 
φύσεως διά τόστ,ς γεωγραφικής, κλιματικής καί πνευματικής ποι
κιλίας, είναι επιδεκτική λίαν προχωρημένης καλλιέργειας, έν τή 
όποια τά βιομηχανικά καί εμπορικά φυτά πρόκειται νά άγωνισθώσι 
σπουδαιοτάτους άγώνας παρά τή άναγεννωμένη έν τώ τόπο· χειρο
τεχνική καί μηχανική βιομηχανία 'Η διδασκαλία, τήν όποιαν ή 
Γεωργική έταιρία άναδέχεται, έχει τί συγγενές πρός τήν υποχρεω
τικήν διδασκαλίαν, ήτις έσχάτως έποιήσατο τόσα; προόδους έν τώ 
Εύρωπαίκώ πνεύματι. Ύπό τήν έποψιν τή; διαδόσεως τών γεωργι
κών φώτων, είναι άξια σζμειώσεως ή γόνιμος της έταιρία; ιδέα περί 

τών περιοδικών κατ’ επαρχίας γεωργικών εκθέσεων, πανηγύρεων καί 
συνελεύσεων, καθ’ άς αί πρόοδοι τής γης διά τοϋ παραδείγματος 
καί τής πρός τά πλήθη μεγάλης διδασκαλίας θέλουσιν είσέρχεσθαι 
έντός τών μάλλον όπισθοδρομικών κοινοτήτων.

— ’Εν Γαλλία ύπελογίσθησαν τελευταϊον 8 000 εργαστήρια (οα- 
vroirs), έν οίς 100 000 γυναίκες εκπαιδεύονται τήν τεχνουργικήν 
βιομηχανίαν. Παρετηρήθη δέ, ότι, ένεκεν τοΰ περιορισμού αύτών είς 
στενόν κύκλον βιομηχανικών ενασχολήσεων, έπήλθε έπαισθητός έξευ- 
τελισμός τοϋ γυναικείου ημερομισθίου, διά τήν πλησμονήν προϊόντων 
τοϋ αύτοΰ είδους. ’Εξ άπαντος ή έργασία τής γυναικός θά είσέλθη 
βαθμηδόν είς κανονικωτέραν πρός τήν εθνικήν οικονομίαν άνάπτυξιν.

— Έν τώ τμήματι τής Πολιτικής Οικονομίας τοϋ ύπέρ τής προό
δου τών επιστημών έν Brighton τελευταίου συνεδρίου, αί Κυρίαι 
Shirreff και Becker άνέγνωσαν υπομνήματα περί τής ανατροφής τών 
γυναικών. 11 μέν πρώτη άπέδειξε τήν έκ τής παραμελήσει»; αύτή; 
σημαντικήν ύπό οικονομικήν έποψιν ζημίαν τής έπικρατείας καί ανήγ
γειλε τήν σύστασιν έθνικής έταιρίας, σκοπούσα,; τήν διά τάς γυναί
κας ιδρυσιν σχολείων, βιβλιοθηκών, υποτροφιών, καί οτι είναι ύπό σκέ- 
ψιν καί ή δι’ ανωνύμου έταιρίας βοήθεια. Ίΐ δέ έτερα παρέστησε 
κυρίως τόν μέγαν αριθμόν τών κορασίων, τά όποια ή φροντίς τών 
μικρών αδελφών των κρατεί έν τή οικία καί έπομένως έπρότεινε τήν 
ιδρυσιν ντ,πιακών άσυλων, έπιτεθεϊσα συγχρόνως έναντίον τής έπι τών 
σχολείων τοϋ Manchester επιτροπής. διότι, οϋση; ύποχρεωτικής τής 
διδασκαλίας, εύκόλως επιτρέπει τήν μή φοίτησιν. Ή εύγλωττία της έν 
τούτο·.; δέν έμπόδισε τόν περίφημο·/ Αγγλον έκδόττ,ν Bohn, ίνα άν- 
τιπαρατηρήστ,, ότι, έάν ήθελε νά νυμφευθή (διατρέχει ήδη τό 76 έτος 
τής ήλικίας του), πολύ θά απείχε νά λάβη σύζυγον τόσω σοφήν, όσω 
ή προλαλτ,σασα έξοχος ρήτωρ, καί ότι, κατά τήν γνώμην του, δέν 
είναι ,-το.Ιύ yporipor διά ττο.Ι.Ιάς αιτίας, '.να r, γυνή μανθάνη το- 
σαϋτα πράγματα. ’Εκφραστική τοϋ παρελθόντος αίώνος διαμαρτύρτ,σις 1

— Ό Κ. Grandeau εξακρίβωσε πρό τίνος χρόνου έν τή Γεωργική 
Οικονομία σπουδαιοτάτας έρεύνας έπί τής θρεπτικής τών ορυκτών 
δυνάμει»;. Τό πόρισμα τών πολυαρίθμων δοκιμών του, είναι ότι αί 
όργανικαί ουσία*.  χρησιμεύουσιν είς τά φυτά απλώς ώ; αγωγοί τών 
άνοργάνων θρεπτικώ;/ ούσιών, αιτινες μ,όναι άπορροφώνται ύπό τών 
φυτικών ριζών. ‘Απαιτείται λοιπόν, άναλόγω; τών τοπικών περιστά
σεων, άμεσος ενωσις τών άνοργάνων καί οργανικών τοϋ άγροΰ λιπασμά

των, ϊνα καταστή οΰτος εύφορωτερος.
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— Η ιδέα περί διωρύξεως τοϋ Ισθμού τής Κορίνθου, πολλάκις 
άνακινηθεΐσα μέχρι τοΰδε, έλαβεν εσχάτως τόν τύπον συμβάσεως. Βε
βαίως ό χάρτης τής Μεσογείου θαλάσσης έκ πρώτης δψεως δέν άπο- 
δεικνύει στενάς σχέσεις μεταξύ τής μελετωμένης διώρυγας και τής 
ύπαρχούσης ήδη τοϋ ’Ισθμού τού Σουέζ. "Ωστε ή άπωτέρω Άσία δέν 
έχει τί κοινόν πρός τόν ήμέτερον ’Ισθμόν, καί πρέπει νά περιορισθωσιν 
οί ύπολογισμοΐ μόνον πρός τήν Μικράν ’Ασίαν, τόν Εδξεινον Πόντον 
καί τάς πέραν αύτοϋ χώρας.

— Έν τοϊς τόποις τού μεγάλου Προφήτου πρόκειται νά συμβίί 
σπουδαία βιομηχανική έπανάστασις. Άποκλειστικώς οθωμανικά κε
φάλαια συνενοήθησαν, όπως συνδέσωσι διά σιδηροδρόμου, άπό τής Έ- 
ρυθράς Θαλάσσης, τήν Μέκκαν μετά τής Μεδινάς.

— Πόση πρόοδος έν τη τελευταία εΐκοσιπενταετία! 'Η δύναμις 
τοϋ άνθρώπου έπολυπλασιάσθη έπί τοσοΰτον, ώστε οι μυθικοί Κύ
κλωπες, οί τά πανάρχαια οικοδομήματα καταλιπόντες ήμϊν, παρί- 
στανται ώς νάνοι άπέναντι τοϋ γιγαντώδους τής νεωτέρας βιομηχα
νίας. 'Η τελευταία ιδέα τοϋ Lesseps περί σιδηροδρομικής ένώσεως 
τής ’Ινδίας μετά τής Εύρώπης εμπαίζει εις τοιοϋτον βαθμόν τάς 
αποστάσεις, καί τάς ερήμους, ώστε πρέπει νά θεωρηθή ώς ό ώριμώ- 
τερος καρπός τής μέχρι τοΰδε άκμής τού έν ω ζώμεν βιομηχανιχοϋ 
ai&roc.

— *11  έν Βιέννη Παγκόσμιος Έκθεσις παριστά μέχρι τής ώρας 
σπουδαιότατον φαινόμενον. Υποδοχα'ι έπί υποδοχών τών ισχυρών 
τή? γής, παρατάξεις έπί παρατάξεων, είς μάτηνΛείπει ο λαός τών 
έπισκεπτομένων. Καί αί εισπράξεις τών διά τήν ’Έκθεσιν εισιτηρίων 
πολύ άπέχουσι νά καλύψωσι τά έξοδα. Παρήλθεν ή έποχή, καθ’ ήν ό 
τόνος τών ύποθέσεων έδίδετο άνωθεν. Καί δέν αμφιβάλλω, ότι πλειό
τερον ή Βιέννη θά αίσθανθή τάς χιλιάδας, τάς οποίας οί έργάται τής 
'Αμερικής, τής ’Αγγλίας, τής ’Ελβετίας, τοϋ Βελγίου κλπ. έτοιμά- 
ζονται νά τη άποστείλωσιν είς έπίσκεψιν, ή όλας όμού τής υδρογείου 
σφαίρας τάς έστεμμένας κεφαλάς μετά τών παρασίτων αύτών, ούδέ 
τού περιοδεύοντας Σάχου τής Περσίας έξαιρουμένου.

Έν Κηφισία, 4 Ιουλίου 1873.


