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Ή μηχανική άνάπτυξις τής νεωτέρας βιομηχανίας απο
τελεί ολόκληρον μυστήριον διά τάς μελλούσας τύχας τής 
άνθρωπότητος. 'Όταν ή τέχνη έστηρίζετο έπίτοΰέργα- 
λείου καί ό έργοστασιάρχης ήτο πρώτος εργάτης, έ 
ναλλάξ φίλος ή πατήρ, αί γενεαί διέβαινον άλληλοδιαδό- 
χως άνευ τίνος φόβου διά τό μέλλον. Σήμερον ύπό τήν κυ
ριαρχίαν τής μ η χ α ν ή ς οί άνθρωποι σπεύδουσι μετά τα- 
χύτητος καταπληκτικής. Οί αρχαίοι τής έργασίας δεσμοί 
όσημέραι χαλαροΰνται· ή δέ μηχανή δέν γνωρίζει πλέον έμ
ψυχους ανθρώπους, άλλά νοήμονας άριθμούς. ΣυγκεντροΟν- 
ται περίαύτήν χιλιάδες ατόμων. Ένώ τήν ύπηρετούσι, καθώς 
οί ιερείς τό Θυσιαστήριον^ έχουσι τήν εύλογον άπαίτησιν 
νά τραφώσιν επίσης καί νά συντηρηθώσι έν τώ μεγάλω αύτής 
ναώ. "Οσω προχωρεί ό βίος τής άνθρωπότητος, τόσώ οί λά- 
τραι τής μηχανής πολυπλασιάζονται. Ό κίνδυνος λοιπόν έ- 
σεται μέγας τήν ημέραν καθ’ ήν τό άρμα τής βιομηχανικής 
ταύτης Θεάς σταματίσει. Αί μυριάδες τών περί αύτήν θνητών 
θέλουσι τότε συντριβή ύπό τό ίδιον αύτών βάρος καί ϊνα 
έπανέλθη ή βιομηχανία (άν είναι πλέον δυνατόν) εις τήν 
άρχαίαν πατριαρχικήν αύτής περίοδον, πρέπει νά διέλθη ή 
κοινωνία ύπό τήν μέλαινα τών μεγάλων καταστροφών ςοάν,

Τά μεγάλα κέντρα τής άνθρωπότητος, αί μεγάλαι τών 
έθνών πόλεις, είναι ή κυρία εστία τής κοινωνικής ταύτης 
άπειλής. Καθώς έπικίνδυνωδέστατος εΐναι ό βασιλεύς εκεί
νος, όστις διαθέτει τούς βραχίονας πολυαρίθμου στρατού, 
ούτως έπικινδυνωδεστάτη εΐναι καί ή πόλις έκείνη, ήτις 
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διαθέτει τάς άνά μυριάδας καί έκατοστύας χιλιάδων μετρω- 
μένας δυνάμεις τών στρατιωτών τής βιομηχανίας. Αί άπ ε ρ. 
γ ί α ι (αί έκ συνενοήσεως άπό τής έργασίας άποχαί) τών 
στρατιωτών τούτων έν τή νεωτέρα εποχή είναι σύμπτωμα 
άξιον ιδιαιτέρας προσοχής. Πάντως έκ τής τάξεως τών λα
τρευτών τής μηχανής Οά έξέλθωσιν οί σωτήρες ή οί κατα- 
στροφεϊς τής νέας κοινωνίας. Έάν ή μηχανή άποβάλη τόν 
συγκεντρωτικόν χαρακτήρα της, ινα είσέλθη έντός τής οι
κογένειας, ό φόβος τών μεγάλων συγκεντρώσεων τοϋ πλή
θους δύναται νά μετριασθή, καί μάλιστα δύνανται νά έπα- 
νέλθωσιν οί χρόνοι τής οικογενειακής βιομηχανίας. Ό συ
νεταιρισμός τών εργατών, ώς ιδιοκτητών καί κ υ ρ ί ω ν 
τής έπιχει ρήσεως, άποτελεΐ ιδιαιτέραν σελίδα τής 
μεγάλης ταύτης προσδοκίας. Έάν όμως τό κεφάλαιον έξα- 
κολουθήση τήν συγκεντρωτικήν αύτοΰ αποστολήν μέχρι 
τών τελευταίων ορίων τής μηχανικής ύποδουλώσεως τής 
έργασίας, έξ άπαντος οί μέλλοντες χρόνοι πρέπει νά έτοι- 
μασθώσιν εϊς φοβερούς άγώνας διαδοχικών άντιδράσεων.

Ή κυρία δύναμις, έφ’ ής στηρίζεται ή μηχανική βιομη 
χανία, άποτελειται έκ τοΰ γαιάνθρακος, όστις χορηγεί τήν 
κινούσαν αυτήν θερμότητα. Μέχρις ότου εύρεθή άλλος τρο- 
τρος άντικαταστάσεως αύτοΰ, είτε διά τής περαιτέρω βελ 
τιώσεως τής δασικής καλλιέργειας άναλόγως τών νέων βιο
μηχανικών αναγκών, είτε διά τής τελειοτέρας άναπτύξεως 
τής ύγράς καυσίμου ύλης, είτε διά τών μέσων, τά όποια 
έπιφυλάσσονται πάντοτε τά ανεξερεύνητα μυστήρια τών ά- 
νακαλύψεων τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, ό γαιάνθραξ άπο
τελεΐ τήν κυρίαν τροφήν τοΰ πολυφάγου τής μηχανής ορ
γανισμού· είναι έπομένως άντικείμενον πρώτης άνάγκης. 
Έάν δέν είναι όπως ό σίτος διά τούς έργάτας, ακριβώς εί
ναι κάτι πλειότερον, διότι κινών τήν μηχανήν, χορηγεί τά 
μέσα είς τούς έργάτας, ϊνα άγοράσωσι τόν άρτον τών τέ
κνων των καί τήν λοιπήν συντήρησιν τών οικογενειών των. 
Τοιουτοτρόπως τώ 1869 ύπελογ’σθησαν έν ’Αγγλία 3 206 

ανθρακωρυχεία, ένασχολοΰντα 345 446 έργάτας. Έάν ΰπβ- 

θέσωμεν, ότι έκαστος τών έργατών τούτων συνετήρει μίαν 
οικογένειαν καί ότι έκάστη οικογένεια άπετελεΐτο έκ πέντε 
άτόμων, ιδού ότι ό γαιάνθραξ, μόλις έξερχόμενος έκ τών 
σπλάγχνων τής γής, άπετέλει τήν βάσιν τής ζωής τοΰ 
σχεδόν τοΰ όλου ’Αγγλικού πληθυσμού (25 075 088). 
Έν τούτοις ή έμμεσος έκ τοϋ γαιάνθρακος στντήρησις τών 
λοιπών έργατικών τάξεων είναι πολύ μείζων. Πρέπει νά 
ιδή τις έκ μιας γωνίας τόν μηχανισμόν τής ’Αγγλικής χώ
ρας, ϊνα έννοήση τήν έκτασίν τής βιωτικής τοΰ γαιάνθρακος 
έπιρροής. Καθώς έλεγεν ό Φραγκλΐνος, οί γαιάνθρακες 
κατέστησαν τήν ’Αγγλίαν ό,τι είναι.

Ό πολιτισμός έχει πολλάς επόψεις καί ή σημαία του 
σύμβολα πολλά. Άλλα τοΰ νεωτέρου πολιτισμού ή ση
μαία βάσιν έχει τό μέλαν χρώμα του άνθρακος, έξ ού ό 
θερμαίνων σπινθήρ καί τό φωτίζον αέριον. Διά τοΰ μέν έμ- 
παίζονται αί άποστάσεις καί αί δυνάμεις τής φύσεως ύπο- 
δουλοΰνται, διά τών δέ ό αιώνιος τής -ημέρας εχθρός, ή νύξ, 
αφοπλίζεται. Καί έν τούτοις πόσαι άλλαι χρήσεις τής τοΰ 
γαιάνθρακος ούσίας ! Τελευταΐον έτι άνεκαλύφθη έν αύτή 
ολόκληρος σειρά ιδιοτήτων χρωματιστικών. — Αί φυσικαί 
δυνάμεις, αϊτινες άπεταμίευσαν έν τοις σπλάγχνοις τής 
γής τήν ενσαρκωμένων, ούτως είπεϊν, ή λ ι α κ ή ν τα ύ- 
τ η ν θερμότητα τών προκατακλυσμιαίων χρόνων, συ- 
νεπλήρωσαν κατά πάσαν πιθανότητα τών προορισμόν αύτών. 
Ή ένεστώσα οΰτω περίοδος εύρίσκεται ένώπιον άνθρακούχων 
υπογείων έκτάσεων, αϊτινες, έάν έξαιρέσωμεν τόν δεκτικόν 
αύξήσεως τόρφον (turbe), δέν δύνανται νά αύξηθώσι ούδέ κα
τά πολλοστημόριο'?. Έάν λάβωμεν ύπ’ ό'ψιν μόνον τάς έξε- 
ρευνηθείσας χώρας, τό άνθρακοΰχον αποταμίευμα ύπολο- 
γίζεται δι’ ολόκληρον τήν γήν είς 25 000 Q λεύγας, έξ ών 
20 000 άνήκουσιν είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν, 800 είς 
τήν Εύρώπην, καί 1000 είς τήν ’Αγγλίαν. Έν τούτοις ή 
μεγαλοδωρία τής φύσεως είναι τόση έπί τοΰ προκειμένου 
θέματος, όση καί ή δυσκολία νά άναγνώση τις είς τά υπό
γεια σκότη.
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Μεταξύ τών γνωστών άνθραζούχων αποταμιευμάτων ή 
εύρυτέρα καλλιέργεια οφείλεται εις τό Αγγλικόν. Ένώ κα
τά τό 1865 όλη τής γης ή άνΟρακοΰχος παραγωγή άνέ
βη είς 170 έκατομ. τόνων, έξ αύτών μόνη ή ’Αγγλική 
ύπολογίζει πλέον τοϋ ήμίσεως, 98 έκατομ. τόνων ! Έζ 

τών κατά τό 1865—1866 ταζέντων έφ’ όλης τής γής 
9,500,000 τόνων σιδήρου, τούς ήμίσεις έτηξεν ό ’Αγγλι
κός γαιάνΟραξ. "Οσον δ’ άφορα τά λοιπά μέταλλα (έκτος 
τοΰ χρυσού ζαΐ του αργύρου), ό άνθραξ τής Μεγάλης Βρε
τανίας έχει τήν τιμήν τής τήξεως τοϋ ένός τρίτου αύ
τών. "Ινα έννοηθή ή έπί τοϋ προκειμένου σημασία τής έρ- 
γασίας ταύτης, άρζεϊ ή άναλογία τοϋ γαιάνΟραζος πρός τό 
ύπό τήξιν σιδηροΰχον μετάλλευμα, διότι είναι ώς 3 : 1. 'Ό
ταν άπαιτοΰνται τρεις τόνοι γαιάνΟραζος είς τήξιν ένός τό- 
νοα μεταλλεύματος σιδήρου, έξηγεΐται εύκόλως ή άποτυ- 
χία τών έν ’Ιταλία τό πρώτον καί έν Έλλάδι τελευταϊον 
άποπειρών είς τήξιν έγχωρίου σιδήρου δι’ ’Αγγλικού γαιάν
Οραζος. Αί δαπάνα·, τής μεταφοράς (καί ούδενός έτι άλλου 
λόγου ύπάρχοντος) είναι ιζαναί είς πλήρες ναυάγιον. Ύ- 
πάρχουσιν έν τούτοις καί έξαιρέσεις έπί τής άναλογίας ταύ
της, διότι έν Cleveland τοΰ βορειοανατολιζοδ τής ’Αγγλίας 
μείζων βιομηχανική έπιτηδειότης καί οικονομία κατόρθωσαν 
έπί τών έσχάτως άναζαλυφθέντων σιδηρείων τήν τήξιν ένός 
τόνου μεταλλεύματος σιδήρου δι’ ένός καί ήμίσεως τόνου 
γαιάνΟραζος.

Έν γένει ή παραγωγή τής ’Αγγλικής άνΟραζωρυχίας 
ήκολούθησε τήν έξής σταΟεράν πρόοδον. Ένώ πρό “200 πε
ρίπου έτών έχορήγει 2 Α έκατομ. τόνων γαιανθράκων, περί 
τά μέσα τοΰ παρελθόντος αίώνος παρήγε κατ’ έτος 5 
έκατομ. τόνων, κατά τό 1800 ύπερέβη τά 10 έκατομ. κατά 
τό 1816 έφΟασε τά 16 έκατομ. καί κατ’ άλλους τά 27, 
χάρις είς τήν έν τή έποχή ταύτη άνάπτυξιν τής διά τών δυω- 
ρύγων συγκοινωνίας. Κατά τό 1855 ή έν ’Αγγλία καλ
λιέργεια τών γαιανθράκων παρήγαγεν 64 307 459 τόνων. 
Έζτοτε 3—4 έκατομ. προστίθενται κατ’ έτος είς τήν γε-
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νιζήν παραγωγήν. Κατά τόν Κ. Hunt τώ 1870 άνέβη αύτη 
είς 110 431 192 τόνων τώ δέ 1872 ύπολογίζεται ή ολική 

ποσότης είς 115 έκατομ.
Ένώ ή παραγωγή αύξάνει καθ’ έκάστην καί έπομένως ή 

προσφορά, συμβαίνει ώστε ή ζήτησις τοΰ γαιάνΟραζος νά 
αύξάνη έτι μάλλον. "Ινα κρίνωμεν έξ οικείων περιστάσεων, 
έν ούδεμιά άλλη προγενεστέρα έποχή έδαπανήθη έν Έλλάδι 
τόσος’Αγγλικός γαιάνθραξ όσος έν τή τελευταία. Τά μηχα
νικά έργαστήρια άναπτύσσονται παρ’ ήμϊν μετά ταχύτητος 
ούχί τής τυχούσης. Είς τόν Εύξεινον Πόντον διευθύνονται 
κατ’ έτος πλείονες τών 650 000 τόνων ’Αγγλικού γαιάν
Ορακος, είς τήν Αίγυπτον πλείονες τών 422 000, είς τήν 
’Ινδικήν διά τής Έρυθράς πλείονες τών 360 000. ’Ιδιαιτέρως 
τό Newcastle καί τό Cardiff διευθύνουσι κατ’ έτος 5 σχεδόν 
έκατομ. τόνων είς τήν Γαλλίαν διά τάς καμίνους τοΰ έμπο- 
ρικοΰ ναυτικού αύτής. Πάλιν δέ οί άριΟμοί ούτοι είναι απλώς 
ενδεικτικοί. Ένώ κατά τό 1860 ή έξαγωγή τού’Αγγλικού 
γαιάνΟραζος άνέβαινεν είς 10 έκατομ. τόνων, ζατά τό 1870 
μόνη ή Γαλλία έπορίσΟη τήν ποσότητα ταύτην έζ τών ’Αγ
γλικών ανθρακωρυχείων. Καί έν τούτοις τά τοΰ όλου 
’Αγγλικού γαιάνΟραζος δαπανώνται έντός τών ορίων τής Με
γάλης Βρετανίας! Μόνη ή έν αύτή τήξις τοϋ σιδήρου άπήτη- 
σεν άπό τοΰ 1860 μέχρι τοΰ 1870 τήν προσθήκην 6 έκατομ. 
τόνων. Έν γένει ή ζατανάλωσις προβαίνει μετά τοσαύτης 
σταΟερότητος, ώστε ή ζόνις, τήν όποιαν άλλοτε έζαιον πρό 
τής εισόδου τών ανθρακωρυχείων, ίνα άνοίξωσι τήν οδόν*  
έπωλεϊτο κατά τό παρελθόν έτος 4 | σελ. τόν τόνον. Πάσα 
νέα γραμμή συγκοινωνίας, πάσα νέα μηχανική άποκατά- 
στασις, πάς νέος τών πόλεων φωτισμός, θέτουσι βαθύτερον 
τήν χεΐρα έντός τών άνθραζούχων τής γής σπλάγχνων. 
Ή δέ έπιτεινομένη είσοδος τοϋ γαιάνΟραζος έντός τής οι
κιακής χρήσεως άποτελεϊ ιδιαιτέραν όψιν τοΰ οικονομικού 

τούτου φαινομένου.
Ή πρόοδος αύτη τής καταναλώσεως τοϋ γαιάνΟραζος 

εξηγεί τήν μεγάλην ύπερτίμησιν αύτοϋ. "Οταν πλείονες
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άγορασταί τρέχουσι κατόπιν όλιγωτέρων πωλητών, είναι 
φυσικωτάτη ή ύπερτίμησις. "Οταν δέ ή ’Αγγλική άνθρακω- 
ρυχία χορηγεί εις τήν γενικήν κατανάλωσιν τοϋ πολιτι
σμένου κόσμου σχεδόν τά | τών αναγκαίων γαιανθράκων, 

είναι φανερόν, ότι μέχρι περαιτέρω άναπτύξεως τής άνθρα- 
ζοφόρου έν ταϊς άλλαις χώραις παραγωγής, ή ’Αγγλική 
Οά δίοη τόν νόμον είς τήν πρόοδον τής ύπερτιμήσεως. Ή 
πρόοδος αύτη ένδμεται όσημέραι όρμητιζώτατον ζαί έπιφο- 
βώτατον χαρακτήρα· περιέχει δέ τά σπέρματα μεγάλης καί 
δυσυπολογίστου ζοίσεως. Ένω κατά τό 1866 έκαστος 
τόνος γαιάνθραζος έτιμάτο έπί τών άνθραζωρυχείων 5 σελ. 
ζατά τό 18’73 έπωλείτο (28 ’Ιουνίου) έν Newcastle 23 
σελ. έν Cardiff 26 (τό coke 4-0 — 50), έν Πειραιεΐ δέ έ- 
φθασε μέχρι δραχμών '75. Ό Κ. Jevons δατείνεται, ότι έν 
έτει 1886, έάν έξαζολουθώσιν μένοντες έν τή αύτή ζα- 
ταστάσει οί οικονομικοί τών γαιανθράκων όροι, ή νυν τιμή 
αυτών Οά δίπλασιασΟή. — Πώς ! Ή πρώτη αύτη ύλη τής 
νεωτέρας βιομηχανίας ήτο προορισμένη, νά δείξη τήν με
γάλην αύτής δύναμιν, μόνον όπως εύθύς μετ’ ολίγον έξα- 
σφαλίση ύπέρ έαυτής τοιαύτας ύπερόγζους τιμάς; Καί μέ
χρι τίνος εποχής Οά άγοράζωσιν οί άνθρωποι τήν κίνησιν 
τοϋ νεωτέρου πολιτισμοί) διά τοιαύτης έξαντλήσεως τών 
χρηματικών αύτών μέσων ; Ενώπιον τής νεωτέρας έμπο- 
ρικής άναπτύξεως περί τήν εύθηνείαν τών πραγμάτων, ή 
ύπερτίμησις τοϋ γαιάνθραζος έπιφυλάττει άραγε είς τήν άν- 
Ορωπότητα τόν παταπότερον έξευτελισμόν τών βιομηχανι- 
ζών αύτής προϊόντων ;

Έν τούτοις ή άνάπτυξις τής ζαταναλώσεως τών γαιαν
θράκων δέν εΐναι ή μόνη αιτία τής ύπερτιμήσεως αύτών. 
Ή ιδέα τής έξαντλήσεως τών άνθραζοφόρων τής ’Αγγλίας 
αποταμιευμάτων έξήσζησε τήν αύτήν επιρροήν έπί τής τι
μής τοΰ γαιάνθραζος, οϊαν ή ιδέα προσεχοϋς σιτοδείας έπί 
τής τιμής τών θρεπτικών ύλών. Ή ύπερτίμησις τών πραγ
μάτων συμβαίνει ζατά τό μέτρον τής άναγκαιότητος αύ
τών. Τά πρώτα εφόδια τής ζωής ύπόκεινται είς μείζονας 

τιμών πανικούς φόβους. Έν Αγγλία, ύποτιθεμένης τής 
εσοδείας τών δημητριακών καρπών άπό τοϋ ’ μέχρι τοΰ 1 
μικροτέρας τής κατά μέσον όρον ένιαυσίας παραγωγής, ή 
τιμή τοϋ σίτου άνέβη πολλάκις ούχί άναλόγως κατά | μέ- 
χρις j, άλλά πολλάκις 100 μέχρι 200 τοϊς °|(. Δέν ύπάρ- 
χει λοιπόν άναλογία μεταξύ τής άναγκαίας ζητησεως καί 
τής ύπαρχούσης προσφοράς· ζαί έπειδή όλοι σπεύδουσι, 
καθ’ όσον πρόκειται περί άναποφεύκτου άντικειμένου, ή τιμή 
άναβιβάζεται πέραν τοΰ μέτρου, όπερ Οά ήτο άναγζαΐον, άν 
οί ζητοϋντες τήν πραγματείαν έθυον όλιγώτερον είς τόν 
φανταστικόν κόσμον, όστις παριστα πάντοτε φοβερωτέρας 
τάς σκιάς. Ό νόμος ούτος τής Πολιτικής Οικονομίας δέν 

πρέπει νά έννοηθή έπί τοϋ προκειμένου, ώς οδηγών τούς ζα- 
ταναλωτάς είς προμήθειας γαιανθράκων πέραν του χρόνου 
τής έξαντλήσεως αύτών, άλλ’ ώς έπηρεάζων τό καθ’ όλου 

πνεύμα τής έμποριζής άγοράς, καθ’ όσον έλαττόνει τάς πι
θανότητας τής άπεριορίστου διάρκειας τοΰ γαιάνθραζος έν 

ταΐς χερσί τών μέχρι τοΰδε παραγωγών του.
Κατά τό 1865 ό Κ. Jevons έδημοσίευσεν περιεργωτάτας 

έπί τοΰ θέματος τούτου μελέτας, έν αΐς ύπεστήριξεν, ότι ή 
έν έτει 1871 ζατανάλωσις τοϋ ’Αγγλικού γαιάνθραζος ή
θελε φθάσει τά 118 έκατομ. ’Αλλ’ένώ είδομεν άνωτέρω, ότι 
έλανθάσθη κατά μόνον 3 έκατομμύρια, τώ 1866 κατέλαβε 
τό ’Αγγλικόν κοινόν τοιαύτη άνησυχία περί τοΰ μέλλοντος 
τών άνθρακορυχείων τής χώρας, ώστε έδέησε ϊνα τό Κοινο- 
βούλιον, καθώς συνειθίζεται έν τώ μεγάλω τούτω λαώ, 
έπιληφθή τοΰ κοινωνικού τούτου ζητήματος. Ή έκ διαφό
ρων επισημοτήτων τοϋ επιστημονικού κόσμου διορισθεϊσα 
δεζαπενταμελής έπιτροπεία είργάσθη μετά τόσης βραδύτη- 
τος, όση ήτο άναγζαία, ϊνα διατηρήται τό εμπορικόν πνεύμα 
πάντοτε μεταίωρον. Έπί τέλους τόν Ιούλιον 1871 έδημο- 
σίευσε τήν έζθεσίν της, έν τή όποια (μετά πολλούς ένδυα- 

σμούς διαφόρων-μελών) άνεβιβάσθη ό έν τή γή τής ’Αγ
γλίας ύπάρχων άνθραξ είς 146 διλιούνια τόνων. Ποσότης 
κολοσαΐα. τήν όποιαν εύθύς κατόπιν ό έν ταΐς επιγενομέ-
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ναις συζητήσεσι πρακτικός νους έζαθάρισεν ώς έξης. Έν 
πρώτοις έτέθησαν έζ μέσου 56 διλιούνια, τών οποίων ή ϋ- 
παρξις είναι προβληματική, στηριζομένη είς άπλάς τών γεω
λόγων ύποΟέσεις. Επειδή δέ ή επιτροπεία ύπελόγισε τόν μέ
χρι βάθους 4 000 ποδών ύπάρχοντα γαιάνθρακα, ή πρα- 
κτιχή άπέδειξεν, ότι έκμετάλλευσις έντός βάθους 2 700 πο
δών ένεργεΐται είς θερμοκρασίαν ισην πρός τήν τοϋ αίματος 
(36° 67), επομένως πάσα περαιτέρω βαθύτης Οά άπέβαινεν 
κατά τήν νϋν άνάπτυξιν τής επιστήμης ύπόθεσις σχεδόν αδύ
νατος. Έπρεπε νά άνανεοΰνται τοσάκις οί έργάται, ώστε ύπό 
κερδοσκοπικήν έποψιν, έκτος τών άλλων τοΰ βάθους λόγων, 
ή έπιχείρησις Οά ήτο καθαρά ματαιοπονία. Άφηρέθησαν λοι
πόν 29 διλιούνια τόνων είς λογαριασμόν του άπό 2 700— 
4 000 ποδών βάθους. Άλλ’ άπεδείχθη έπίσης έκ πείρας μα- 
κράς, ότι τά ανθρακωρυχεία διατελοΰσιν είς τήν άζμήν των 
μέχρι βάθους 1700 ποδών. ΓΙάσα περαιτέρω είσχώρησις έν 
τώ φλοιώ τής γής συνεπάγει τοιαύτας δαπάνας, ώστε έπί 
τέλους φθάνει έν ό'ριον, είς ο τό επιχειρηματικόν πνεΰμα 
σταματά έξ άνάγκης. Άπό τοΰ ορίου λοιπόν τούτου μέχρι 
τών 2 700 ποδών ύπελογίσθησαν 22 διλιούνια τόνων, τών 
οποίων ή έκμετάλλευσις δέν συμφέρει. Τοιουτοτρόπως ή 
ποσότης, τήν οποίαν ή έπιτροπεία τοΰ Άγγλικοΰ Κοινοβου
λίου ώρισεν είς 146 διλιούνια, καταβιβάζεται είς 39 διλιού- 
νια. Έάν ούτως έξακολουθή ή κατανάλωσις κατά τό μέτρον 
τής μέχρι σήμερον προοδευτικής τάσεως αυτής, τά Αγγλικά 
ανθρακωρυχεία Οέλουσιν έξαντληθή μετά 72 έτη ! Έχουσι 
λοιπόν καϊ αί άποθήζαι τής γής τά αναγκαία όρια αύτών. 
"Οταν δέ ό χ ρ ό ν ο ς δέν είναι μόνον ν ό μ ι σ μ α, άλλά 
καί τό ταχύτερον τοΰ κόσμου ρευστόν, ό έν Αγγλία πανικός 
τών γαιανθράκων φόβος δύναται εύζόλως νά έξηγηθή.

Είς τό φαινόμενον τής όπερτιμήσεως τοΰ γαιάνθρακος 
αί δαπάναι τής καλλιέργειας τών Αγγλικών ανθρακωρυ
χείων έξασκοΰσι ιδιαιτέραν έπιρροήν. Έγκειται είς τήν φύ- 
σιν τής καλλιέργειας τής γής, ϊνα ό άνθρωπος άποτείνηται 
κατά πρώτον είς τά εύκολώτερα και αφθονότερα. Καθ’ όσον

Β1ΟΜΙ1ΧΑΝΙΚ.ΑΙ ΤΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΧΑΙ. 249 

ταΰτα έλαττοΰνται, κατά τοσοΰτον προβαίνει ή καλλιέρ
γεια καί έπί τών διατελούντων ύπό άτυχεστέρους όρους. 
Ό νόμος ούτος τής Πολιτικής Οικονομίας έφηρμόσθη κατά 
γράμμα έπί τών Αγγλικών άνθρακωρυχείων. Εΐναι δέ πρό
δηλον κατά πόσον ή μετάβασις αϋτη συνοδεύεται ύπό με
γάλων δαπανών. 'Έκαστος ούτω δύναται νά κρίνη περί τών 
διαστάσεων τής οικονομικής ταύτης περιστάσεως, λαμβά- 
νων ύπ’ όψιν τό μέγεθος τοΰ έπί τών Αγγλικών γαιανθρά
κων κυκλοφοροϋντος κεφαλαίου μέχρι τής έν ταΐς παραλίοις 
άγοραΐς έζθέσεως αύτών. Ό Κ. Hunt ύπελόγισεν τό κεφά
λαιο·? τοΰτο είς 61 έκατομ. λιρ. στερλ. τουτέστι 2 J δι- 

λιούνια δραχμών !
Τό κοινωνικόν ζήτημα τών μισθών δέν εΐναι άσχετον 

πρός τό φαινόμενον τής ύπερτιμήσεως τών γαιανθράκων. 
Άφ’ ής έποχής (1867) ό Αγγλικός νόμος άνεγνώρισε τούς 
είς ά π ε ρ γ ί α ν συνεταιρισμούς τών έογατών (Trade-Unions), 
τό όπλον τοΰτο έδειξε τοιαύτην πειθαρχίαν πρός τούς είδό- 
τας τήν χρήσιν του, ώστε δέν δύναται πλέον νά προχωρήση 
ή έ π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή έν Αγγλία μηχανή άνευ κοινής 
μεταξύ ιδιοκτήτου, κεφαλαιούχου καί έργάτου συνενοή
σεως. Πάσα δυσκολία καί χρονοτριβή περί τήν συνενόησιν 
ταύτην σταματά τήν παραγωγήν καί έλαττόνει τήν προσ
φοράν ύπ*'ρξαν  δέ άπεργίαι (χάρις είς τήν προκατάρτισιν 
ίσχυροΰ ταμείου βοηθημάτων πρός τούς συνεταίρους) με
γάλης διάρκειας, καθώς π. χ. ή τοΰ Birmingham ενός καί 
ήμίσεως έτους! Τοιουτοτρόπως ένώ ή πρόοδος τών αναγ
κών τής ζητήσεως έξακολουθεΐ, ή τιμή τοΰ γαιάνθρακος 
άναβαίνει ύπό τήν πίεσιν δύο δυνάμεων, διότι αυξάνει ή πα
ραγωγική δαπάνη, ύψουμένου τοϋ ημερομισθίου, καί οι κα- 
ταναλωταί ζητοΰσι πλείονα τών όσων ή βραδύτης τής συ
νενοήσεως καθυστέρησε. Τοιουτοτρόπως έξηγεΐται ή κατά 
τόν παρελθόντα Φεβρουάριον έντός 15 ημερών ύπερτίμη- 
σις τοΰ γαιάνθρακος έν Αγγλία κατά 8 — 10 σελ. τόν τό
νον. Ή δέ ύπερτίμησις αϋτη κατά τάς παρατηρήσεις τοΰ Κ.
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William Armstrong ισοδύναμε? πρός φόρον ενιαύσιον 44 έχατ. 
λιρ. στερ. ήτοι 1 ' διλιούν. δραχμών !

Ή οδός, εις ήν ό ’Αγγλικός γαιάνθραξ είσήλθε, δέν δύ
ναται νά τροποποιηθή είμή οιά τής άνακαλύψεως καί καλ
λιέργειας έτέρων άνθρακούχων τής γής ς-ρωμάτων. ’Αντί του 
έν Έλλάδι καταλαβόντος τά πνεύματα μεταλλευτικού έπ’ 
άργυρούχω μολύβδω πυρετοΰ, θά προετίμων γενναιοτέραν 
δόσιν ύπέρ τών ανθρακωρυχείων. Έάν ή μόρφωαις τών άν- 
θρακοφόρων στρωμάτων οφείλεται είς τήν άφθονον βλά- 
στησιν τών παναρχαίων έποχών καί είς τήν άποταμίευσιν 
αύτών έκεΐ ένθα τά συνεσώρευσεν ή φορά τοϋ ύδατος, ή ά- 
πέναντι τών Τροπικών γεωγραφική θέσις τής ήμετέρας χερ
σονήσου καί αί διά τών ύψωθέντων όοέων κατατομαί αύ
τής είς διάφορα κοιλώματα έγγυώνται τήν υπαρξιν τοιού- 
των άποταμιεύσεων είς σπουδαιον τώ όντι βαθμόν, λαμβανο- 
μένης ύπ’ όψιν τής διευθύνσεως όλων σχεδόν τών άκρων τής 
καθ’ήμάς ξηρας πρός τήν Οερμοτέραν τής παναρχαίας βλα. 
στήσεως ζώνην. Τοιουτοτρόπως έάν π. χ. έντεΰθεν τοΰ ΙΙάρ- 
νηθος ύπάρχουσι σημείαάσθενοΰς άνθρακοφόρου στρώμα
τος, ούδέν παράδοξον, άν πρός τήν Βοιωτικήν όψιν αύτοϋ συ- 
νεσωρεύθησαν ποσότητες άφθονώτεραι. Άπό τής Λαμίας δέ 
μέχρι τοϋ τελευταίου πρός τήν Αττικήν άκρου τοϋ Εύβοϊκοϋ 
κόλπου τοιαΰτα συμπτώματα δέν λείπουσι. Διάφοροι αιτή
σεις περί παραχωρήσεως άνθρακοφόρων μεταλλείων έχουσιν 
ύπό τήν έποψιν ταύτην πολλήν σημασίαν. Καί έν τούτοις ή 
βεβαιότερα έρευνα ήτο έργον κυβερνητικόν. Είναι δέ τοιαύτη 
ή άνάγκη τών νεωτέρων χρόνων, ώστε άνευ άνθρακος με
γάλοι πρόοδοι δέν είναι πλέον δύναται.

Μεταξύ τών παρ’ ήμϊν έν Κύμη, Μαρκοπούλω, Ζωοδόχω 
Πηγή καί Μίλεση καλλιεργουμένων έπί τοϋ παρόντος άν- 
Οράχων τής γής, ιδιαιτέρας μνείας εΐναι άξιοι οί τής Κύ

μης καί οί τοϋ Μαρκοπούλου, άνήκοντες είς τήν κατηγο - 
ρίαν τών ξυλιτών (lignites) καί δυνάμενοι έν πολλοις νά 
άναπληρώσωσι τήν έλλειψιν τοΰ Αγγλικού γαιάνθρα
κας. Ό Κ. Sauvage θεωρεί τούς άνθρακας τοΰ Μαρκοπούλου
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ώς ύποδεεστέρους τών τής Κύμης, δυναμένους νά συγκρι- 
θώσι πρός απλήν ξυλείαν. "Οσον άφορα τους Κυμαίους, δι
αιρεί αύτούς είς δύο κατηγορίας, έξ ών ή μέν άποτελεΐται έκ 
φύλλων κατά τό μάλλον καί ήττον άτάζτων, στιλπνών και, 
οσάκις Οραύονται, χρώματος φαιού άμαυροΰ, πυκνότητος δέ 
ούχί μιζράς· ή δέ εΐναι έλαφροτέρα, καί άπαντάται είς όγ
κους μάλλον συμπαγείς, οΐτινες Οραυόμενοι φαίνονται λαμ
πρότεροι καί κογχυλιοειδεϊς, δειζνύοντες ενίοτε ΐνας και 
ιστόν ξυλώδεις. Συγκρινομένη ή πρώτη κατηγορία πρός 
τούς μέτριας ποιότητος γαιάνθρακας παρέχει τό ήμισυ τού
των Οερμογόνον άποτέλεσμα· διπλάσιά λοιπόν ποσότης έκ 
τοϋ άνθρακος τούτου άπαιτεϊται, ινα έπέλθη τό άποτέλεσμα 
τό όποιον έπιτυχάνεται διά μέτριου Αγγλικού. 'Η δευτέρα 
ποιότης τοΰ άνθρακος τοΰ Κύμης είναι καθαρωτέρα ζαί πε- 
περιέχει στάζτην όλιγωτέραν ή θερμογόνος δύναμις της 
φθάνει μέχρι 60 εκατοστών. τούτέστι 100 χιλιόγραμμα 
τοΰ Κυμαίου τούτου άνθρακος άξίζουσι 60 χιλιόγραμμα 
καθαρού άνθρακος. Προσεγγίζει λοιπόν γαιάνθρακας τινας 
μέτριας ποιότητος καί άπέναντι τοΰ καλλιτέρου Άγγλικοΰ 
είναι ώς 1 : |. Κατά τόν Κ. Sauvage ή δευτέρα ποιότης δύ
ναται νά χρησιμεύση είς τάς καμίνους τών άτμοκινήτων 
πλοίων. Πράγματι δέ ό Κ. Lauriston, δοζιμάσας έπί τοΰ Γαλ
λικοί άτοζινήτου Rubis, άπεφάνθη, ότι, έπί ίσης ποσότητος 
4 τόνων άνθρακος, ό μέν τής Κύμης έκίνησε τήν μηχανήν 
τοΰ πλοίου του έπί 7 ώρας καί 20 λεπτά, ό δέ Αγγλικός 
έπί 12 ώρας. Ή άναλογία λοιπόν είναι ώς |: 1. Έκ τών 
δύο τοΰ Κυμαίου άνθρακος ποιοτήτων ή χειροτέρα δύναται 
νά χρησιμεύση είς μηχανικήν έπί τής ξηρας κατανάλωσιν, 
τής δέ καλλιτέρας ποιότητος ή άνάμιξις μετ’ άνθράκων τής 
Αγγλίας παρέχει πολλάς έλπίδας μείζονος χρησιμοποιή- 

σεως τοΰ Έλ?»ηνιζοΰ προϊόντος.
Ή τιμή, είς ήν ό έγχώριος άνθραξ έπωλήθη έν Πειραιεϊ 

(δρ. 20—38), είναι ισχυρόν έλατήριον είς περαιτέρω ώθη- 
σιν τής καλλιέργειας αυτού. Τις οίδε, άν δέν άποτελή τήν 
όροφήν έτέρου άνθρακος μάλλον κατεργασμένου ; Όπως- 
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δήποτε δταν ή γοητεία τής τήξεως τοΰ Έλλ. σιδήρου ήτο 
εις τήν άχμήν αύτής, ό άνθραξ τής Κύμης ώμίλει τήν άΟώαν 
γλώσσαν του είς ώτα μή Οελόντων νά άκούσωσι λόγον περί 
αδυναμίας αύτοΰ. Ήλθεν δμως νΰν εποχή, χάρις εις τήν 

κ ρ ί σ ι ν τών ’Αγγλικών ανθρακωρυχείων, ίνα πληρώση ή 
γενναιότης τής φύσεως καί τής τύχης τά μεγάλα τής πλά
νης έξοδα.

ΠΕΡΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
(Συνίχπα*  ίο. φυλ. Ε'.)

4. ^ο/ιοθετικιι άσγά.Ιεια τω>· .τρός συντήρησιν 
των εφημερίων πόρων.

Πρός ασφάλειαν τής εκκλησιαστικής περιουσίας έχορη- 
γήθησαν τή ’Εκκλησία προνόμιά τινα, έτι δέ καί ή Εκκλη
σία διέταξε και ή πολιτική νομοθεσία έπεκύρωσε τό κατ’ άρ- 
χήν άνεκποίητον τών εκκλησιαστικών κτημάτων, πράγμα 
ούδενός ήττον συντελούν εις διατήρησιν τών σπουδαιότερων 
εκκλησιαστικών πόρων. Άλλά περί τούτων δέν προτιθέ- 
μεθα νά ποιήσωμεν ένταΰΟα λόγον ή προαίρεσις ήμών εί
ναι νά δείξωμεν πώς οί πόροι τών ενοριών άπαξ όρισθέντες 
έπαρκεϊς δύνανται νά μένωσι τοιοΰτοι έςαεί. 'Ώς μνημο- 
νεύουσι πάντως οί άναγνώσται, εί'πομεν ήδη πρότερον δτι ή 
άπορία δέν εϊναι πάντοτε καί έλλειψις πόρων, άλλά κακή 
αύτών οικονομία, ώς μίαν δέ τών συνηθεστάτων περί τήν 
χρήσιν τών πόρων κατάχρησίν έδείξαμεν τήν διανομήν τών 
είς τούς άναγκαίους επαρκών πόρων είς πλείονας καί πε
ρισσεύοντας άνεπαρκώς. Κατά τοΰ τοιούτου κινδύνου προ- 
τείνομεν ενταύθα νομοθετικά τινα μέτρα τάδε.

Έπί πάσι πρέπει νά άποκαταστή ή κανονική ακρίβεια έν 
τή σχέσει τών κατωτέρων κληρικών πρός τάς θέσεις αύ- 

τών. Κατά κανονικήν άκρίβειαν καθώς ούδείς τών κληρικών 
δύναται νά χειροτονηθή απολύτως ούτω ούδέ νά ήναι δύ- 
ναταί τις κληρικός άπολύτως ήτοι άνευ εκκλησίας δεδομέ
νης αύτώ εις κύκλον ένεργείας· τοΰτο δέ διότι ή ίερωσύνη 
δέν είναι τιμή τις, άλλ’ άληθής εξουσία κατά τήν ορθόδο
ξον ’Εκκλησίαν. Ό κληρικός άρα κατά κανονικήν ακρίβειαν 
δέν δύναται νά π α υ 0 ή άπό τής θέσεως ήν έχει είς ενέρ
γειαν τής ιερατικής αύτοΰ εξουσίας, εί μή άποστερούμενος 
άμα καί αύτής τής ίερωσύνης διά ζαθαιρέσεως. Πλήν τής 
χαθαιρέσεως μόνη ή ποινή τής άργίας όρα τήν εξουσίαν 
τοΰ ζληριζοΰ, άλλ’ ή αργία, εϊτε πρόςκαιρος εϊναι είτε χρο
νιά δέν εϊναι κυρίως είπεΐν παΰσις, ήτοι χωρισμός άπό τής 
θέσεως, έν ή έζλήθη ό κληρικός νά ένασκή τήν έξουσίαν 
αύτοΰ, άλλ’ άπλή άπαγόρευσις τής ένεργείας αύτής.

Πλήν τής παύσεως ήτις εϊναι ούτω καταργητέα ώς άν- 
τιχανονιζή πρέπει νά άποκαταστή ή κανονική άζρίβεια καί 
έν ταΐς μεταθέσεσι. Κατά τήν άκριβεστάτην δηλον
ότι κανονικήν άκρίβειαν ή μετάθεσις δχι μόνον κατ’ άρ- 
χήν άπαγορεύεται, άλλά καί δύναται τις είπεΐν δτι εϊναι 
ζατά θεμελιώδεις κανονικάς άρχάς άδύνατος τις. Έν τού- 
τοις ή Εκκλησία συνεχώοησε τάς μεταθέσεις τών κληρι
κών έξαιρετικώς καί διά σπουδαίους λόγους, ή έπικρατή- 
σασα δέ καί έτι ώς ίσχύουσα Οεωρητέα τάξις έπί μεταθέ
σεων εϊναι, δτι καί όταν έξαιρετικώς συγχωρώνται αύται, 
ούδέποτε ούδαμώς άζοντος τοΰ μετατιθεμένου πρέπει νά 
γίνωνται. Έπειδή δέ συνήθως ούδείς έζών προτιμά τό χεί
ρον, μόνον δταν ή μετάθεσις είς προαγωγήν ικανών εις 
ζρείσσονας χ η ρ ε υ σ ά σ α ς θέσεις συντείνη, δύναται νά 

ήναι συγχώρησή καί νόμιμος.
Ή άποκατάστασις τής κανονικής άζριβείας εϊναι μέν καί 

καθ’ έαυτήν λίαν άσπαστή, εϊναι δέ άμα άναγζαιοτάτη πρός 
τόν προκείμενον σκοπόν διά τούς δε τούς λόγους. Πρώ
τον μέν διότι άλλως μετά τήν ζατά τήν προηγουμένην § 
τοΐς έπισζόποις χορηγηθησομένην πειθαρχικήν έξουσίαν 
έπί τών κληρικών ούτοι Οά καταστώσι Οΰμα τής αύθαιρε- 
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σίας αχρείων ενίοτε επισκόπων, οΰτω όέ ή προςέλκυσις έλ 
λογίμων καί χρηστών είς τάς τάξεις τών κληρικών έσται 
έπίσης αδύνατος ώς καί σήμερον. Έπειτα δέ, ώς Οά ίδωμεν 
ολίγον ύστερον, μόνον δι’ αύτής τά πρός διατήρησιν τής 
άκεραιότητος τών εκκλησιαστικών πόρων προτεινόμενα μέ
τρα Οά δύνωνται νά ήναι ενεργού δυνάμεως.

Μετά τήν άποκατάστασιν τής κανονικής άκριβείας πρέπει 
πρώτιστα νά όρισθή νομοθετικώς ό άριθμός τών ενοριών 
καί τών κατ’ αΰτάς εφημερίων, άφοΰ ούτος πρότερον περιο- 
ρισθή έντός τών ορίων τοΰ άναγκαίου· ή τήρησις δέ τών 
διατάξεων τούτων νά έπιβληθή αυστηρότατα καί νά άπο- 
κοπή πάσα μεθοδεία πρός ύπεκφυγήν αύτών.

Ημείς δέν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν ότι δύνανται νά εύ- 
ρεθώσιν έπίσκοποι έν τή όρθοδόξω ’Εκκλησία τόσον έπιλή- 
σμονες τής ίεράς αύτών κλήσεως, ώςτε διά τής άΟετήσεως 
τών περί αριθμού ένοριών καί εφημερίων διατάξεων άνήνυ- 
τον νά έπάγωνται τή ’Εκκλησία ζημίαν. Διά τοΰτο έσμέν 
βεβαιότατοι ότι ούδεις εύρεθήσεται επίσκοπος όστις νά άρ- 
νηθή τήν αποδοχήν τών αύστηρών πως τούτων τών μέτρων 
ή καί νά πολεμήση αύτά. Τά μέτρα ταΰτα είναι αυστηρό
τατα κατά τοΰ προαιρουμένου ελευθερίαν είς τό κακόν, δι’έ- 
κεϊνον όμως, όστις ουδέ καθ’ ύπόνοίαν έπιθυμεΐ νά πιστεύωσι 
περί αύτοΰ οί άνθρωποι ότι δύναται ποτέ ή άδικία νά γένη- 
ται αύτώ άσπαστη, δι’έκεϊνον είναι ελαφρότατα καί μή ύπάρ
χοντα. Έν τούτοις είναι άπαραίτητα καί πρέπει νά προη- 
γηθώσι πάσης περί οικονομικής άποκαταστάσεως τών εφη
μερίων φροντίδος. Διότι, άφού πρός τοιαύτην τινά οικονο
μίαν δέν δυνάμεθα είμή νά έπικαλεσθώμεν τήν ελευθεριό
τητα Κυβερνήσεως καί πιστών, θά ήτο καθαρά εύήθειαέάν 
ούτοι έχορήγουν οβολόν πρός ύπόθεσιν μή εντελώς έξη- 
σφαλισμένην έκ τών προτέρων κατά φανερών καταχρήσεων, 
θά ήτο δέ καθαρά παρ’ ημών κακοήθεια νά θελήσωμεν νά 
παραπείσωμεν αύτούς πρός άσκοπωτάτας γενναιοδωρίας.

Τά παρ’ ημών πρός άσφάλειαν τών περί άριθμοΰ ένοριών 
καί εφημερίων όρισθησομένων προτεινόμενα μέτρα είναι τάδε. 

'Οσάκις άν έπίσκοπος χειροτόνηση ή δ ι ο ρ ί σ η έφημέριον 
ύπεράριθμον ή συστήση ενορίαν ύπεράριθμον, οί έφημέριοι 
ή οί επίτροποι τών έκκλησιών, ών βλάπτονται καί μειοΰν- 
ται οί πόροι διά τής τοιαύτης τοΰ επισκόπου πράξεως νά 
δικαιώνται νά διεκδικώσι τήν άκεραιότητα τών πόρων αυ
τών ένώπιον τών πο λ ι τ ι κ ώ ν δικαστηρίων. Έάν άπο- 
δειχθή ότι ό έπίσκοπος όντως παρέβη τά νενομοθετημένα, 
τότε νά άκυρώται μέν αύτοΰ ή πράξις νά καταδικάζηται 
δέ είς τά έξοδα καί είς τήν απώλειαν τοΰ ένός τετάρτου 
τοΰ μισθού αύτοΰ χάριν τοΰ ύπεραρίθμως χειροτονηθέντος ή 
διορισθέντος κληρικού, μέχρις ό'του κενωθή νόμιμος Οέ- 
σις καί διορισθή ούτος έν αύτή. Μετά δευτέραν κατάσχεσιν 
τού αύτοΰ ή καί έτέρου τετάρτου τοΰ μισθοΰ τού επισκό
που, νά λαμβάνη ούτος τήν σύνταξιν αύτοΰ τιθέμενος είς 
αργίαν καί άλλου ύποκαθιρταμένου είς τήν επισκοπήν 

αύτοΰ.
Νΰν είναι σαφές πώς ή άποκατάστασις τής κανονικής 

άκριβείας διά τοΰ κανονισμού τών μεταθέσεων καί τής κα- 
ταργήσεως τών παύσεων δύναται νά συντείνη είς διατήρη- 
σιν τής άκεραιότητος τών έκκλησιαστικών πόρων. Διότι 
πρώτον μέν, ενόσω οί έπίσκοποι δύνανται άνευ λόγου ή 
ένεκα κενών λόγων νά παύωσι ή νά μεταθέτωσι πρός ποι
νήν είς ύποδεεστέρας θέσεις τούς εφημερίους, ούδέποτε Οά 
δυνηθώσι ούτοι νά διεκδικώσι την άκεραιότητα τών πόρων 
αύτών χωρίς νά μή έπισύρωσι άλογον καί άμείλικτον τήν 
οργήν καί έκδίκησιν τοΰ επισκόπου· φοβούμενοι δέ τήν παΰ- 
σιν ή μετάθεσιν είς χείρονα Οέσιν θά άνέχωνται τήν διαί- 
ρεσιν τών πόρων, ούτω δέ τά πράγματα Οά έπανέλθωσιν εύ- 
θύς είς τήν αύτήν ή καί χείρονα θέσιν. Επειτα δέ άποκό. 
πτεται ούτω πάσα μεθοδεία πρός δολίευσιν τού νόμου.

Εύρέθησαν επίσκοποι, οϊτινες πρός ύπεκφυγήν τών περί 
διαιρέσεως ένοριών κλπ· Β. διατάγματος ιδού τί έμηχανή- 
σαντο. Τό Β. διάταγμα, είπον, όμιλει μόνον περί χειροτο- 
νίας νέων εφημερίων. Νέοι εφημέριοι δέν πρέπει νά χειρο
τονώντας εί μή όταν ΰπάρχωσι οί όροι τού διατάγματος.
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Άλλά τό διάταγμα δέν κωλύει τήν 3ιά διορισμού πεπαυ- 
μένων ή διά μεταθέσεως αύξησιν τοΰ άριθμοΰ τών εφημε
ρίων. Έκτοπιζομένων λοιπόν κεχειροτονημένων διά μετα
θέσεως εις άλλας εκκλησίας έκενοΰντο θέσεις ζαΐ καταρτί- 
ζετο πάλιν αριθμός οικογενειών ό άπαιτούμενος πρός χει- 
ροτονίαν νέων. Ούτω άντί νά έλαττωθή ό άριθμός τών κλη
ρικών ηύξησεν ίσως ενιαχού, άλλά ζαΐ εΐ μή έγένοντο πλείο
νες τών πρώην ύπαρχόντων, πάντως οί νυν ύπαρχοντες είναι 
πλείονες ή όσοι ζατά τό περί διαιρέσεως ενοριών Β. διάταγ
μα έπρεπε νά ώσι. Διά τής άποκαταστάσεως δμως τής κα
νονικής άκριβείας, ώς είπομεν άνωτέρω, άπασαι αύται αί με- 
Οοδεΐαι άποκόπτονται πρόρριζαΐ.

Β.

ΓΙΧ Π ΚΙΆΤΙΧΤΙΙ AY-SIX ΤΟΥ Z.IIT1IMATOS.

Αί πρός λύσιν τοΰ ζητήματος τής οικονομίας τών εφη
μερίων δύναται μέθοδοι είναι αί εξής. Έν πρώτοις ή λαμ- 
βάνεται ή πρόνοια παρά τής πολιτείας ή τής Εκκλησίας 
μόνης ή καί τών ιδιωτών μόνων, ή κ.αταβά’λλεται κοινή φρον- 
τίς παρά πάντων. Έπειτα ή ή περί οικονομίας εφημερίων 
πρόνοια λαμβάνεται συγχρόνως περί πάντων τών εφημε
ρίων, ή βαθμηδόν καί διαδοχικώς οίκονομομουμένων πρώ
των τών εφημερίων τών πόλεων ύστερον δέ τών τών κω- 
μοπόλεων καί χωρίων, ή απλώς περί έκάστης ενορίας Λαμ
βάνεται ιδία χωριστή φροντίς. Τέλος ή καταρτίζεται άκινη- 
τος περιουσία ή μόνον κινητή καί μάλιστα χρηματική καί 
ή χορηγείται τοΐς έφημερίοις έκάστοις μισθός ή δίδονται 
είς χρήσιν αύτών πρόςοδοι διαρκείς. Αύται είναι αί καθ’ η
μάς δύναται λύσεις τοΰ ζητήματος· περί έκάστης ποιοΰμεν 
ιδία χωριστόν λόγον καί συνιστώμεν τήν δοκοΰσαν ήμΐν 
κρατίστην. Άρξώμεθα άπό τής τελευταίας τάξεως.

1. JTritrtt·. νά καταρτισθΐ) κινητά, ΐ'ι άκίνητος περιουσία, πρέπει 
οί εφημέριοι νά μισθοδοτώνται η νά ίχωσι διαρκείς προςύδους.

Έκ τής καθόλου επιστήμης τών οικονομικών είναι γνω

στά τά σχετικά προτερήματα καί αί ελλείψεις τής ακινή
του καί τής χρηματικής περιουσίας.

Αί άκίνητοι κτήσεις παρέχουσι μείζονα άσφάλειαν καί εί
ναι όλιγώτερον έκτεθειμέναι είς σπατάλην, άλλ’ είναι καί 
κατ άνάγκην περιωρισμέναι είς μονοειδή παραγωγήν μή 
φερουσαν έκτακτα έξοχα κέρδη. Τά χρηματικά τούναντίον 
κεφάλαια δύνανται μέν νά χρησιμεύσωσι είς παντοειδείς πα- 
ραγωγάς, έξ ών δύναταίτις νά έκλέξη τήν δοκοΰσαν προς- 
οδοφορωτάτην καί έπικερδεστάτην, πλήν διατρέχουσι καί 
κίνδυνον όχι μόνον κέρδη νά μή φέρωσι άλλά καί αύτά νά 
άπολεσθώσι, έτι δέ ότι εύκολώταταδαπανώνται είς σπατάλας.

Τοιαϋτα καθόλου τά άγαθά καί τά κακά τής άκινήτου 
Χα- ΧΡ7ΐΙχα'·ικήν περιουσίας. Έπί τοΰ προκειμένου όμως δέν 
δύναται νά ύπάρχη περί τής εκλογής πολλή άμφιβολία. 
Αιότι άν καταρτισθή χρηματική περιουσία, τά μέν έκ ταύ
της καλά δέν θά έχη ή Εκκλησία, καθόσον ούτε νά διακιν- 
δυνεύηται πρέπει ή έκκλησιαστική περιουσία ούτε πρέπουσι 
τή ’Εκκλησία παρακεκινδυευμέναι τό παράπαν επιχειρήσεις· 
διότι τό παρακινδυνεύειν δηλοΐ έκκλησιν ποιεΐσθαι είς τήν 
τύχην, τό νά άφίεται δέ τις είς τήν διάκρισιν τής τύχης δέν 
είναι άζριβοΰς ηθικής. Χωρίς λοιπόν νά άπολαύη ή Εκ
κλησία τών εξαιρετικών καλών τών κεφαλαίων δέν Οά έχη 
καί τήν άοιάσειστον άσφάλειαν τών ακινήτων μάλιστα α
γροτικών περιουσιών.

Τό ζήτημα άν πρέπει να δοθή μισθός είς τούς εφημερίους 
ή νά ταχθώσι διαρκείς πρόςοδοι είς διάθεσιν αύτών δέν συνέ
χεται άμέσως μετά τοΰ άρτι θεωρηθέντος, καθόσον καί μετ’ 
ακινήτου κτηματικής ώς καί μετά κινητής χρηματικής πε
ριουσίας δύνανται ζάλλιστα νά συνδυασθώσι πρόςοδοι ή μι
σθός. Διότι καί έπί άκινήτου περιουσίας δύνανται αί πρός- 
οδοι νά άποταμιεύωνται είς χρήματα καί άπό τοΰ ταμείου 
νά διανέμωνται τοΐς έφημερίοις ύπό τό είδος μισθού, καί έπί 
κινητής χρηματικής δύνανται νά ταχθώσιν οί τόκοι τών 
παρά τραπέζη τινί λ. χ. ή άλλαχοΰ έντόκως κατατεθειμέ
νων χρημάτων άμέσως είς τήν διάθεσιν ώρισμένων έφημε- 

ΕΙΟί Α.—Φ1Α- ς .—λϊΓΟΠΙΟϊ 1873. 17
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ρίων, χωρίς πρότερον νά συλλέγωνται έπί τό αύτό καί έ- 
κεϊθεν νά διαμοιράζωνται κατά πρότερον ταχθέν μέγεθος 
μισθοΰ. Όμολογητέον όμως ότι μετ’ άκινήτου κτηματικής 
περιοσίας κάλλιον συμβιβάζονται αί διαρκείς πρόςοδοι, ώς 
μετά κινητής χρηματικής ό μισθός.

Ή μισθοδοσία έχει τά καλά αύτής. Πρώτον καί κυριώ- 
τατον ότι έκ τών προτέρων δίδει τήν βεβαιότητα περί ώρι- 
σμένου ποσού· τούτο» ο’ έχων τις τήν βεβαιότητα δύναται 
κάλλιον κ»ί άκριβέστερον νά οίκονομή καί κανονίζη τάς δα- 
πάνας αύτοϋ. Άλλο καλόν ούχί οικονομικόν άλλ’ έκκλη- 
σιαστικόν τόδε, ότι έπϊ μισθοδοσίας καί τάχιον καί άσφα- 
λέστερον δύνανται νά έπιβάλλωνται αί πειθαρχικαί ποιναί, 
περί ών τής ώφελείάς έγίνετο έν τω πρώτω μέρει λόγος. 
Άλλ’ έχει μείζονα τά κακά καί πρώτον τούτων ότι ή μι
σθοδοσία ινα ήναι πάντοτε δίκαια καί άξιοπρεπής πρέπει 
νά συμμεταβάλληται πρός τήν οικονομικήν πρόοδον. Ώς 
γνωστόν πολλοϊς, ύπάρχει κανών ή νόμος έν τω οίκονομι- 
κώ κοινωνικω βίω, καθ’ όν όσω μείζων ή οικονομική πρόο
δος τόσον ή άξια τών χρημάτων εκπίπτει, τόσον δέ τά 
ώνια, καί τά πρός τό ζην αναγκαία άρα, ύπερτιμώνται. Άν 
λοιπόν, μεταβληθείσης τής άναλογίας μεταξύ χρημάτων 
καί ωνίων, ό μισθός μένει ούδέν ήττον ό αύτός, τότε ό μι
σθοδοτούμενος διατρέχει βέβαιον κίνδυνον δυστυχίας. Είς 
έπιβεβαίωσιν τοΰ λόγου άς χρησιμεύση τό παράδειγμα τοΰ 
μισθοΰ τών πολιτικών παρ’ ήμϊν ύπαλλήλων, όστις άλλο
τε έπαρκής καί όπωςοΰν άξιοπρεπής, τήν σήμερον δέν κα
λύπτει ούδέ τάς άπολύτους τών ύπαλλήλων άνάγκας. 
Αλλο κακόν τής μισθοδοσίας άμεσος οικονομική ζημία. 

Διότι τό νά άποταμιεύωνται αί εκκλησιαστικοί πρόςοδοι είς 
κοινόν ταμειον καί έντεΰθεν νά διανέμονται ύπό τό είδος 
μισθοΰ, ταΰτα είναι πράξεις δαπανηροί· καθόσον πρός τήν 
ενέργειαν αύτών άπαιτοΰνται πρόσωπα είςπράττοντα, διανέ- 
μοντα καί έτερα έξελέγχοντα καί τών μέν καί τώ δέ τάς 
πράξεις,αίχρηματικαί δ’άμοιβαί τών προσώπων τούτων είναι 
δαπάνα·, είς βάρος τής καθόλου εκκλησιαστικής περιουσίας.

Διά τής παραχωρήσεως ώρισμένων προςόδων είς ένα 
έκαστον τών έφημερίων τά δύω τής μισθοδοσίας κακά, περί 
ών έγένετο άρτι λόγος, έκλείπουσι, ιδία μάλιστα όταν αί 
πρόςοδοι είναι άκινήτου περιουσίας. Διότι πρώτον μέν οί 
καρποί καί τά κέρδη τής άκινήτου περιουσίας είναι ώνια, 
ών ή τιμή συμβαδίζει μετά τών λοιπών έν τή γενική ύπερ- 
τιμήσει, έπειτα δέ έλλείπούσης τής μεσαζούσης φροντίδος 
καί ένεργείας τοΰ ταμείου έλλείπουσι καί αί δαπάναι αί 
βαρύνουσαι τήν εκκλησιαστικήν περιουσίαν καθόλου. Ό έφ- 
ημέριος κατέναντι τοΰ ακινήτου κτήματος Οά έχη, ώς καί 
άλλοτε, τά δίκαια καί τάς ύποχρεώσεις τοΰ καρπωτού, θά 
έπιμελήται δέ αύτού μετά πολλής προςοχής ώς έν γένει οί 
ίδιώται οί άμεσον έχοντες συμφέρον έπί τών καρπών τών 
κόπων αύτών. Τά σπουδαία λοιπόν τής μισθοδοσίας κακά 
όχι μόνον δέν άπαντώσιν έν τή παραχωρήσει προςόδων άλλά 
καί μεταβάλλονται είς προτερήματα. Άλλά καί τά καλά 
άτινα άνεφέρομεν ύπέρ τής μισθοδοσίας οίκονομοΰνται καί 
διά τούτου τοΰ συστήματος εί καί άτελέστερον πως. Διότι 
πρώτον μέν ότι έπί τάξεως ώρισμένων προςόδων ή έπιβο- 
Λή πειθαρχικών ποινών δέν εΐναι λίαν δύσκολος μάρτυς 
έστω αύτή ή 'Ρωμαϊκή ’Εκκλησία καί ή τών Διαμαρτυρο- 
μένων έν μέρει, αιτινες άμφότεραι προςόδους χορηγούσι 
κατά κανόνα είς τούς εφημερίους καί όμως καί κάλλιστα 
έφαρμόζουσι τάς πειθαρχικός ποινάς, οί'ας έμπροσθεν αϋτάς 
έξεθέσαμεν. Έπειτα δέ καί περί του ποσού τών προςόδων 
δέν δύναται νά ύπάρχη μεγάλη άβεβαιότης καί ή ύπάρχουσα 
θά ίσοζυγίζηται διά συμψηφισμού πλουσίων καί άκαρπων 
ετών, παραλειπομένου τοΰ σπουδαιότερου προτερήματος ότι 
δι’ έπιμελεστέοας καί μεθοδικωτέρας καλλιέργειας αί πρόςοδοι 
συν τω χρόνω θά αύξήσωσι. Πλήν τών καλών τούτων Οά 
έχωμεν καί κοινωνικήν ώφέλειαν ούχί άναξίαν λόγου. ΊΙ 
οικονομία τών έφημερίων Οά γίνηται έν ταϊς κώμαις καί 
τοϊς χωρίοις πρότυπον οικονομίας διά τούς άγροικοτέρους, 
καθόσον έξ αύτής θά μανθάνωσιν ούτοι ότι καί άνευ βλάβης 
ή οίαςδήποτε έζποιήσεως τοΰ κτήματος δύνανται νάέπιτυγ- 
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χάνωνται καλά καί βέβαια κέρδη, όταν δέ σύν τώ χρόνω 
οί εφημέριοι καταστώσι λογιότεροι Οά δύνανται ούτοι νά 
ήναι τοϊς χωρικοϊς καί διδάσκαλοι τελειοτέρων καλλιέργειας 
μεθόδων.

Καί περί μέν καταρτισμού ακινήτου ή κινητής περιου
σίας καί περί μισθοδοσίας ή τάξεως προςόδων είς τούς ε
φημερίους καϊ ότι συμφορώτερος ό καταρτισμός ακινήτου 
περιουσίας καί ή τάξις τών προςόδων άμέσως είς τούς 
έφημερίους εΐρηται, λοιπόν δέ θεωρήσαι έτι τάς δύω άλλας 
τάξεις τών πρός λύσιν τοΰ ζητήματος μεθόδων. Λέγωμεν 
λοιπόν εφεξής περί τής δευτέρας τεθείσης έν άοχή τάξεως 
λύσεων.

2. Πρίπιι xotrli περί κάκτων τών έφημτρίων ri .Ιηφθϊί 
(ρροντϊς // χωριστή τις ;

Έάν όρος τοΰ καλοΰ εΐναι τό εύκτόν μόνον τότε ού
δέν εύχερέστερον τής λύσεως τοΰ τεθέντος ζητήματος. Άλ
λ’ έάν όρος τοΰ καλοΰ εΐναι κ α ί τό δυνατόν καί τό ότι 
τάχιον δυνατόν γενέσθαι, τότε τό ζήτημα λαμβάνει άλ- 
λοίαν πάντη μορφήν.

Άναμφιβόλως εύκταϊον εΐναι νά ληφΟή συγχρόνως κοινή 
περί πάντων τών έφημερίων φροντίς, άλλ’ εΐναι αύτη καί 
πραγματοποιητή; Κατά τάς στατιστικά; πληροφορίας 
τοΰ ύπουργείου τών Εσωτερικών (1870) ύπάρχουσι κλη
ρικοί κοσμικοί έν Έλλάδί (έξαιρέσει τών μοναχών) 4,660. 
Έάν είς έκαστον τούτων δοθώσι κατά μέσον μέτριον όρον 
1000 οραχ. κατ’ έτος, Οά έχωμεν κατ’ έτος ανάγκην 
4,660,000 δραχμών. Έάν δέ τό ποσόν τοΰτο κατά τά 
άρτι ρηθέντα πρέπει νά ήναι πρόςοδος άκινήτου περιου
σίας Οά έχωμεν άνάγκην κτηματικής περιουσίας άξίας 70 
τουλάχιστον έκατομμυρίων. Άλλά πόθεν καί πώς εΐναι δυ
νατόν νά καταρτισθή τοιοΰτος χρημάτων όγκος ; Αδύνα
τον, πρέπει νά έξευρεθή άλλη μέθοδος· τά πρός οικονομίαν 
τών έφημερίων δέν πρέπει νά προςδιορισθώσι πρός τόν νΰν 
ύπάρχοντα αριθμόν έφημερίων.

Εΐπομεν έν τώ πρώτω μέρει ότι έπί πάσι πρέπει πρότε
ρον νά κανονισθή ακριβώς καί αύστηρώς ό αριθμός τών έν
οριών καί τών έν αύταϊς έφημερίων. Ή ήμετέρα λοιπόν 
■γνώμη είναι ότι ή καταρτισθησομένη δι’ οικονομίαν τών 
έφημερίων έκκλησιαστική περιουσία πρέπει νά ήναι έπαρ- 
κής καί αξιοπρεπής ούχί πρός τόν νΰν ύπάρχοντα αριθμόν 

έφημερίων, άλλά πρός τόν νόμιμον τοΰ κανονισμού. "Ινα 
έκφρασθώμεν σαφέστερον, ύποτεθείσθω έν τινι κώμη ύπάρ
χουσι τρεις ένορίαι καί δώδεκα έφημέριοι έν αύταϊς, κατά δέ 
τόν έκδοθησόμενον κανονισμόν αί ένορίαι θά ήναι δύω καί 
τέσσαρες οί πάντες έφημέριοι, ϊνα λοιπόν φέρωμεν βελτίωσίν 
τινα οικονομικήν τής καταστάσεως τών έφημερίων καί βελ- 
τίωσιν διαρκή καί σπουδαίαν δέν πρέπει νά τάξωμεν προς- 
όδους πρός τόν σήμερον ύπάρχοντα άριθμόν έφημερίων 
διότι άλλως ή δέν Οά φέρωμεν ούδεμίαν έπαισθητήν βελτίω- 

σιν διά τήν γλισχρότητα τών παροχών ή Οέλοντες νά πα- 
ράσχωμεν σπουδαίαν βοήθειαν δέν θά δυνηθώμεν διά τό ύ- 
πέρογκον τών δαπανών. Κατά τήν ήμετέραν γνώμην αί 
παροχαί πρέπει νά προςδιορισθώσι έπαρκεϊς καί άξιοπρεπεϊς 
άλλά πρός τόν νόμιμον τοΰ κανονισμού άριθμόν, έπί τοΰ 
ύποτεθέντος λοιπόν παραδείγματος πρός δύω ένορίας και 
τέσσαρας ιερείς. Άφοΰ δέ καταρτισθή ή πρός τόν νόμιμον 
άριθμόν τών ένοριών καί έφημερίων άναγκαία περιουσία δύ

ναται αύτη καί πρέπει νά τεθή εύθύς είς χρήσιν τών νΰν 
έφημερίων. Αί πρόςοδοι αύτής διανεμόμεναι είς δώδεκα ιε
ρείς Οά παρέχωσι μικράν αύτοΐς τήν βοήθειαν, άλλά καί 
ούτως Οά παρέχωσί τινα, σύν τώ χρόνω έκλειπόντων τινών 
έκ τών νΰν ιερέων καί μή άντικαθισταμένων ή βοήθεια θά 
γίνηται σπουδαιοτέρα καί τέλος όταν ό αριθμός τών έφη
μερίων περιορισθή είς τόν νόμιμον τών τεσσάρων Οά ήναι 

ικανή καί ο'ιαν αύτήν εύχόμεθα.
Διά τής μεθόδου ταύτης τό πρός οικονομίαν τών έφημε

ρίων άναγκαϊον ποσόν μετριάζεται κατά πολύ. Διότι άν ό 
άριθμός τών έφημερίων προςδιορισΟή διά τοΰ κανονισμού είς 
τά 2Ι. τού νΰν ύπάρχοντος. ώς ήμεϊς νομίζομεν ότι πρέπει. 
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τότε εύθύς άντί 70 εκατομμυρίων Οά έχωμεν ανάγκην μό
νον 28 εκατομμυρίων. Πλήν της σπουδαίας ταύτης οικο
νομίας ο'.ά της αύτής μεθόδου έν πρώτοις δέν άδιζοϋνται 
ουδέ οί νυν ύπάρχοντες ιερείς άλλά τούναντίον καί αύτοί 
βοηθοΰνταί πως και δή κατ’ άρχάς ούχί ύπέρ άξίαν, έπειτα δέ 
οί νέοι χειροτονηθησόμενοι Οά έχωσιν εύθύς έξ άρχής άξίο- 
πρεπεϊς πόρους, έπ’ αύτών δέ Οά δυνάμεθα καί δικαιούμεθα 
νά άπαιτήσωμεν σπουδαιότερα καί άνάλογα τών γενναιότε
ρων παροχών προςόντα.

Άλλά καί δι’ αύτής τής μεθόδου δέν Οά δυνηθώμεν ίσως 
εύθύς νά καταρτίσωμεν τήν δλην άναγκαίαν περιουσίαν 
πρός οικονομίαν τών έφημερίων, τότε δέεις ταχυτέοαν λύ
σιν τοϋ ζητήματος συντείνει τό έμπροσθεν ποοταθέν περί 
τάξεως προςόδων είς τούς έφημερίους καί καταρτισμού άκι- 
νήτου περιουσίας. ’Επειδή ή τάξις ώρισμένων προςόδων 
άμέσως είς τούς έφημερίους άπαιτει χωριστήν περιουσίαν 
κατ’ ενορίας, έχοντες ούτω νά καταρτίσωμεν χωριστήν έ- 

κασταχοΰ ένοριακήν περιουσίαν Οά δυνάμεθα καί έπί μέρους 
μόνον τό πρώτον νά έπιληφΟώμεν τής λύσεως. Άλλά καί 
κατά τήν έπί μέρους λύσιν δέν πρέπει νά προτείνωμεν α
πλώς ούτως ότι πρώτον πρέπει περί πόλεων νά φροντίσω- 

μεν καί ύστερον περί κωμών καί χωρίων, άλλά νά έξετά- 
σωμεν καί τό δίκαιον καί πρέπον.

Τό δίκαιον πρέπει νά έξετασθή κατά τήν πηγήν τών είς- 

φορών. Αί είςφοραί τοϋ κράτους πρέπει κατά δίκαιον λόγον 
νά διανεμηΟώσι άναλόγως είς άπάσας τοϋ κράτους τάς ενο
ρίας· διότι τό κράτος δέν είναι τών πόλεων μόνον ή τών 
χωρίων, έπειτα δέ ό,τι αύτό συνειςφέρει τοϋτο βαρύνει πάν- 
τας. Τό αύτό πρέπει καί περί τών δήμων νά ρηθή· δ,τι καί 
ούτοι έκαστοι συνειςφέρουσι πρέπει νά διανεμηθή άναλόγως 
είς άπάσας τάς ενορίας τοϋ δήμου. Οί ίδιώται τούναντίον 
έχουσι πλήρη έλευθερίαν καί δύνανται τάς άφιερώσεις αύ

τών καί είςφοράς νά ποιήσωσιν ώρισμένως είς τήν δε ή έκεί- 
νην τήν εκκλησίαν, ένθα δέ έλευθερία εκεί εξετάζεται καί 
79 πρέπον καί άξιοπρεπές. Οί κάτοικοι τών πόλεων οΐτίνρς 

κατά κανόνα είναι πλουσιότεροι τών χωρίων πρέπει καί 
γενναιότερου νά είςφέρωσι είς άξιοπρεπή προίκισιν τών έν 
ταΐς πόλεσι εκκλησιών καί νά φιλοτιμηθώσι νά ζαταςήσωσι 
αύτάς άληθές πρότυπον διά τάς έν ταΐς κώμαις καί χωρίοις.

3. Πρέπει .παρά τί/ο ίκκ,Ιησίαι: μόνης η παρά “ί/c πολιτείας 
η τών ιδιωτών μόνον νά Ληφθή ή φροντίς;

Ό κανονισμός τοϋ άριθμοϋ τών ενοριών καί τών έν αύ- 
ταΐς έφημερίων πρέπει βεβαίως νά έζδοθή παρά τής ’Εκκλη
σίας ζαί πολιτείας άπό ζοινοϋ, έπίσης παρά τών αύτών 
πρέπει νά άποφασισθή ζαί τό έζάστη ένορία άναλόγως τοϋ 
μεγέθους ζαί τής σπουδαιότητος αύτής χορηγηθησόμενον 
προιζοδότημα. Ταΰτα ζατά τήν παρ’ ήμϊν καθιερωθεΐσαν 
σχέσιν τής πολιτείας πρός τήν εκκλησίαν. Ό καταρτισμός 
όμως έπειτα τοϋ προιζοδοτήματος εΐναι άλλη φροντίς καί 
ή φροντίς αύτη πρέπει νά άφεθή είς τούς δυναμένους νά 

συνειςφέρωσι.
Πλήν τής μοναστηριακής ή έζζλησία δέν έχει δυστυχώς 

τήν σήμερον περιουσίαν λόγου τίνος άξίαν, άν ταύτης μέρος 
κρίνη καλόν νά μετατρέψη είς ένοριακάς προικοδοτήσεις ή 
μετατροπή αύτη πρέπει νά γένηται τή συμπράξει τής πολι
τείας ζαί τοϋτο ζατά τά παρ’ ήμϊν κείμενα περί τής σχέ- 

σεως τής πολιτείας καί εκκλησίας.
Τό κράτος, οί δήμοι, οί ίδιώται δύνανται ιδία έκαστος νά 

συνειςφέρωσι είς καταρτισμόν τών ένοριακών προιζοδοτη- 
μάτων. Πρός σύμπραξιν δέν δύνανται νά άναγζασθώσι ύπό 
ούδενός νομικού λόγου, άλλά μόνον διάλογους σκοπιμότη- 
τος, όταν έκ τής συμπράξεως αύτών εύοδοϋται κάλλιον ό 
σκοπός, δύναται ή σύμπραξις νά ήναι προτιμοτέρα. Πράγ
ματι τοιαύτην τινα .σύμπραξιν Οεωροϋμεν καί ήμεϊς τήν 
σήμερον συντελεστικωτάτην είς ταχεΐαν λύσιν τοϋ ζητή
ματος· άλλά περί ταύτης πλείονα έν οίς περί πόρων, περί 

δέ πόρων προςεχώς.
("Επςτβ·. to τέλος).

ίΟΑΝΝΗΣ ΠΛΠΠΑΑΟΓΚΑ ΕΤΤΑ3ΙΑΣ.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι'ΙΠΘΕΩΡΗΪΙΪ.

OIKONOM IKOi
THS

ΑΝΑΤΟΑΙΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Έάν άπό τής Κωνσταντινουπόλεως, ώς άπό μέρους ύψη- 
λοΰ, έπισζοπήσωμεν τάς πέριξ χώρας έν τή άρχαιόθεν οί 

ζονομιζή αύτών άποκαταστάσει, παρατηροϋμεν, ότι ό Εύ- 
ξεινος Πόντος ζαΐ ή Ανατολική Μεσόγειος θά)»ασσα χρησι- 
μεύουσιν ώς δύο αύλ ί είς μίαν ζαΐ τήν αύτήν οικίαν. Ύπό 
άλλην έποψιν ή μεγάλη αύτη γεωγραφική περιφέρεια δύνα
ται νά διαιρεΟή είς τρία ζυριώτατα τμήματα, τήν ’Ανατολι
κήν τής Εύρώπης Χερσόνησον άπό τών Δειναρικών Άλπεων 
καί τού Δουνάβεως,τήν Χερσόνησον τής Μικράς Ασίας άπό 
τής Τραπεζοϋντος καί τής Συρίας, καί τήν Αίγυπτον μετά 
τών εκατέρωθεν αύτής παρεκτάσεων.

Τά τμήματα ταϋτα διατελοϋσιν είς τοιαύτην πρός άλ- 
ληλα οικονομικήν σχέσιν, ώστε δύναται μέν ή βία τών πε
ριστάσεων νά τά διαχώρίση πολιτικώς ζαΐ πράγματι τό κα- 
τώρΟωσε πολλάκις, ούδέποτε όμως ήδυνήθη νά μεταβάλη 
τόν οικονομικόν προορισμόν αύτών. Άπό άρχαιοτάτων ημε
ρών αί χώραι αύται άνταλάσσουσι κατοίκους (άποικίαι), 
ιδέας, εμπορεύματα. Ό κάτοικος τής Εύρωπαίλής Χερσο
νήσου δέν θεωρείται ξένος έν τή Μικρά ’Ασία, ή έν τή Αι
γύπτιο καί τάνάπαλιν. 'Ολόκληρος ή ζωή τοΰ παρελθόν

τος και τοΰ παρόντος μαρτυροΰσι τήν αλήθειαν τής παρα- 
τηρήσεως. Είναι τό κλίμα, ή γεωγραφική Οέσις, τό αιμα 
τό ρέον είς τάς φλέβας τών κατοικούντων τήν μεγάλην 
ταύτην περιφέρειαν λαών. Τά σκότη τών αιώνων καί οί 
έρεθισμοί τής ήμερησίας ζωής δέν κατισχύουσι τής φύσεως 
τών πραγμάτων. Τίς δύναται νά πιστεύση, ότι ή άρχαία 
Βουλγαρική γλώσσα εξηγεί ?ν πολλοϊς (Max Muller) τήν
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άοχαίαν Ελληνικήν ; 'Οποίαν εθνολογικήν κοινότητα άπε- 
τέλεσεν ή επιμιξία καί ό ρους τών συμβεβηκότων, μαρτυ
ρεί κατά σπιθαμήν ή ιστορία τής Ανατολικής γής. Έρωτή
σατε τό παρελθόν Τουρκικόν μεγαλεΐον καί θά σάς άπαν- 
τήση όποιαν δύναμιν ήντλησεν έκ τών χριστιανών νεοφύτων 
αύτοΰ. Είς τό πείσμα τών τοπικών διαιρέσεων μεταφέρετε 
Ρωμοΰνον, Σέρβον, "Ελληνα, ’Αλβανόν, Τούρκον, ή ’Αρμέ
νιον διακοσίας λεύγας πρός τήν δύσιν καί τήν επαύριον ά- 
νακαλύπτετε ότι εϊναι αδελφοί. Ούδέποτε Άγγλος, Γερμα
νός, Ισπανός, Γάλλος, Ι’ώσσος, Πολωνός ή Ούγγρος δύ
νανται νά παοαστήσωσι τοιοϋτον φαινόμενον.

Αί διαιρέσεις τής ’Ανατολής ύπενθυμίζουσι τάς διαιρέσεις 
τής άρχαίας 'Ελλάδος· είναι περίεργον ότι ό φόβος τοΰ Με
γάλου Βασιλέως, τοϋ Πάπα καί τοϋ Κζάρου έξήσχησεν έν 
ταΐς χώραις ταύταις τήν αύτήν έπιρροήν. Καί εϊναι μεγά
λης σημασίας ό λόγος, τόν όποιον εϊπε τις κατά τούς τε
λευταίους χρόνους τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας, ότι 
προετίμα νά ϊδη έν τή Πόλε». κίδαριν ’Οθωμανικόν ή μίτραν 
Παπικήν. Οί τελευταίοι χρόνοι άπέδειξαν άζριβώς τό ίδιον, 
διότι μια φωνή όλοι οί ν ο ή μ ο ν ε ς λαοί τής Ανατολής 
έκηρύχθησαν κατά τής Ρωσσικής μίτρας. Μόνοι όσοι έ
χουσι τήν φιλοδοξίαν τής άτυχοϋς Πολωνίας δύνανται νά 
εϊναι είς ύπερβολήν φιλορθόδοξοι. Οί Σέρβοι καί οί Ρω 
μοΰνοι πατριώται πολλάς άύπνους Οά διέλθωσι νύκτας, ό
ταν ή Ρωσσική πολιτική κατορθώση νά θέση αύτούς μεταξύ 
δύο πυρρών, διά τοΰ παρά τόν Αίμον όνειροπωλουμένου 
Βουλγαρικού αύτής κέντρου.

Άγαπώμεν τούς λαούς τής έλευθερίας, άλλ’ έχομεν παν 
δίκαιον νά ύποπτευώμεθα εκείνους, οιτινες τυφλοϊς όμμασι 
ρίπτονται εις τάς χείρας τοΰ άπολυτισμοΰ. Έάν οί Γερμανοί 
ύποπτεύωνται τήν συγκέντρωσιν τοϋ Γ αλλικοΰ έθνους είς 
χείρας ένός δικτάτορος, τί νά εϊπωσιν οί Ανατολικοί 
λαοί άπέναντι τής Ρωσσικής αύταρχίας, δυναμένης νά κι- 
νήση τόσα στίφη όσους ό Άτίλας βαρβάρους; Ή γειτνίασις 
δεσποτιζών κρατών εϊναι πάντοτε μέγας κίνδυνος. Έάν είς 
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άντίκρουσιν φέρηται πολλάκις ή Ρωσσο-’Αμερικανιχή φι
λία, φευ! Πρέπει νά χωρίζωσιν αύτήν αί αποστάσεις τοΰ 
Ώκεανοΰ!—"Οταν ή έν ’Ελβετία καί αλλαχού στενάζου- 
σα πολυάριθμος Ρωσσική νεολαία απόδειξη, ότι έχει τήν 
δύναμιν νά έλευθερωθή, τότε θά φανή, ότι ό μέν Πανσλαβι
σμός ήτο γελοία τοΰ δεσποτισμοΰ φενάκη (1), ή δέ σημαία

(1) Είναι περίεργος υπό την έποψιν ταύτην ή κατά τό 185!) έν 
Μόσχα γενομένη έκδοσις τοΰ κατά τόν 17 αιώνα (;) Κροάτου συγ- 
γοαφεως Κριζανίτσχ, έν τή όποια περιέχονται αί έξης έκφραστικώ- 
ταται άποστροφαί. — «Πρός σέ μόνον, ώ μέγα Κζάρε, άτενίζει τό 
μέγα τών Σλάβων έθνος ! Άξίωσον νά ένασχοληθή; ώς πατήρ περί 
τών διεσκορπισμένων τέκνων σου και νά τά συνάθροισης. Προσπάθη- 
σον νά φέρης είς τόν ορθόν λόγον τούς ύπό τοΰ ψεύδους τών ξένων 
άποπλανηθέντας ! Πολλοί έξ αυτών είναι ώς μεθυσμένοι άπό μαγι
κού ποτού είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε δέν αισθάνονται τάς ξενικάς 
ύβρεις, δέν έννοοϋσι τό αίσχος αυτών άπ’ εναντίας ευχαριστούνται 
καί τό έπιδιιόκουσιν, προσκαλοϋσιν δέ οι ίδιοι κυρίους καί βασιλείς 
ξένους. Μόνος σύ, ώ Κζάρε, μάς έδόθης ύπό του Θεού, ίνα έ'λθγς είς 
βοήθειαν τών Σλάβων τού Δουνάβεως, καί τών άλλων................. Οί
Σλάβοι τοΰ Δουνάβεως πρό πολλοϋ ήδη άποιλεσαν ου μόνον τό βα
σιλείου αύτών, άλλ’ ακόμη όλας τάς δυνάμεις των, όλον τό πνεύμα 
των. Δέν δύνανται άφ’ εαυτών νά έλευθερωθώσι. Άπαιτεϊται εξω
τερική δύναμις, ϊνα δρθοστατήσωσι καί είσέλΟωσιν ούτως έν τή χο
ρεία τών έθνών. Σύ, Κζάρε, έάν δέν δύνασαι έπί τοΰ παρόντος νά 
βοηθήσης αυτούς πρός τελείαν άνόρθωσιν, έάν δέν δύνασαι νά έπανα- 
φέργ.ς τό βασίλειόν των είς τήν πρώτην ιου κατάστασιν, δύνασαι 
τουλάχιστον νά διόρθωσης τήν Σλαβικήν γλώσσαν έν τοΐς βιβλίοις; 
Δύνασαι διά βιβλίων καταλλήλων νά άνοιξη,ς τούς οφθαλμούς των, 
όπως άρχίσωσι νά μανθάνωσι τοΰ είναι ή τιμή καί σκέπτωνται περί 
τής άναστάσεώς των .... Ώ Κζάρε, κρατείς είς τάς χεϊρας σου 
τήν θαυματουργόν ράβδον τοΰ Μωϋσέως καί δύνασαι νά ένεργήσης 
μεγάλα θαύματα. "Εχεις τελείαν αυταρχίαν καί ύπακούεσαι τυφλώς 
ύπό τών υπηκόων σου. Δύνασαι, διά τής βοήθειας τού ®εοΰ, και 
νά εκδίκησης καί νά δοςάσης ού μόνον τήν αυτοκρατορίαν ταύτην, 
άλλά τήν Σλαβικήν φυλήν ολόκληρον, Δύνασαι νά έπιτύχης τάς 
αιωνίους ευλογίας σύμπαντος τοϋ Σλαβισμού . . . ,» 

τής έλευΟερίας καθολική τοΰ Άρκτικο-Άνατολιχοΰ κόσμου 

έγγύησις.
'Οπωσδήποτε ή πολιτική αυτή έπί τής καθ’ ημάς ’Ανα

τολής ερευνά είναι απώτερος σκοπός. "Οσοι άντιτάττουσι 
τόν φυλετισμόν καί έπ’ αύτοΰ δημιουργούσε τόσας πατρί
δας όσα καί ιδιώματα γλωσσών, λησμονοΰσίν, ότι ή ’Ανα
τολή αποτελεί μίαν καί τήν αύτήν φυσικήν πάτρι
ο α δι’ όλους τους κατοικοΰντας αύτήν λαούς, καί ότι άν
θρωποι έκ τής φοράς τών περιστάσεων οίκοΰντες τήν αύτήν 
οικίαν, Οά ήσαν μωρότατοι, άν αντί έπί τέλους νά συμφωνή- 
σωσι πρός άλλήλους,ήνοιγον τάς πύλας πρός τόν εξωτερι
κόν εχθρόν. "Οθεν χρεία υπομονής, «έως άν φωτισθώσι πολ
λοί καί πληθυνθή ή γνώσις.»—Κατά τοΰτο ό προτεινόμε- 
νος οργανισμός τών μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, 
τά όποια ένοΰσι τούς ’Ανατολικούς λαούς, είναι μέγιστον 
προπαιδευτικόν σχολειον. ’Ιδού έπί τίνων βάσεων στηρίζεται.

Α'. Ό κύριος σκοπός είναι νά άνοιχθή ή καλλιέργεια τών 
οικονομικών δυνάμεων τής ’Ανατολικής κοινωνίας πρός όλα 
εξίσου τά άτομα αύτής. "Οστις δέν άρέσκεται κατ’ αρχήν 
είς τόν ποοτεινόμενον οικονομικόν σύνδεσμον, ομολογεί εαυ
τό·/ πολέμιον τής ίσότητος ταύτης, έπί βλάβη ή τών οικείων 
ή τών γειτόνων, οπερ έπίσης άτοπον καί περιωρισμένης διά
νοιας καρπός.—’Εάν έπρόκειτο νά έκλέξη τίς μεταξύ όλων 
τών οικονομικών σχέσεων τήν δραστηριώτερον έπί τών ορίων 
τών επικρατειών ένεργοΰσαν, οί τελωνιακοί φραγμοί άποτε- 
λοΰσι τό σημαντικότερου κατ’ αύτάς έμπόδιον. Ώς πρώτη 
λοιπόν ιδέα παρίσταται ή κατάπτωσις παντός τελωνιακοΰ 
οασμοΰ άπό τοΰ Προύθου μέχρι τής Τύνιδος, άπό τοΰ Εύ- 
φράτου μέχρι τοΰ Άδριατικοΰ. Τό ταχυδρομείου, ό τηλέ
γραφος καί ό σιδηρόδρομος ποοβάλλουσι ταύτοχρόνως τάς 
μεγάλας ένωτικάς αύτών δυνάμεις. Καθ’ όσον δέδοται τή 
πολιτεία ίνα άναμιγνύηται εις τάς έπιχειρήσεις ταύτας. πρέ
πει νά άποτελεσθή έν άπάση τή Ανατολική περιφερεία κοι
νή τις δύναμις ένεργείας, ύπό τήν διαρκή τής οποίας επιρ
ροήν ή συνήθης βιωτική θά καλλιεργήση βαθμηδόν τελειο-
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τέρους άγάπης δεσμούς. Ούδέν δέ λογιχώτερον ζαί άποτελε- 
σματιχώτερον τής έν τή αύτή χώρα ύποβολής τής εμπορι
κής ζαί βιομηχανικής αστυνομίας ύπό τούς αύτούς κανονι
σμούς. Τοιουτοτρόπως ή σταθερά επιδίωξις βαθμιαίας εισα
γωγής ομοιομόρφων συστημάτων περί τά νομίσματα, τάς 
τραπέζας, τά μέτρα, τά σταθμά ζαί τούς φόρους, άποτελεϊ 
ολόκληρον σειράν άναμορφώσεως τών ’Ανατολικών πραγμά
των. 'Έκαστος εννοεί τήν δύναμιν τής έντεΰθεν οικονομι
κής ένώσεως καί κατά πόσον ή ταυτότης τών ημερησίων 
συναλλαγών έσεται γόνιμος έν τώ ζαθολιζώ βίω τής με
γάλης ’Ανατολικής περιφερείας. 'H έν τώ αύτώ τής ένότη- 
τος πνεύματι άνάπτυξις τής νομοθεσίας, ή δυνατή προσέγ- 
γισις τών τε πολιτικών ζαί κοινοτικών θεσμών ζαί τέλος ό 
ομοιόμορφος στρατιωτικός οργανισμός άποτελούσι τήν στέ
γην τής οικοδομής.

Β’. Ή ανωτέρω, ώς έν διαγράμματι έζτεθεϊσα, κοινωνική 
έργασία καθιστά αναπόφευκτου τόν οργανισμόν Συνε
δρίου, διά τό όποιον άρζεΐή βάσις του πληθυσμού τών 
άποτελούντων τήν ’Ανατολήν διαφόρων κρατών. Ή ένεστώ- 
σα πολιτική αύτών διαρρύθμισις παριστά τό φαινόμενον 
πολλών ήμιανεξαρτήτων χωρών (Αίγυπτος, Ρωμουνία, 
Σερβία, Μαυροβούνιο·/, Σάμος, Τύνις, Τρίπολις) ζαί δύο 
ανεξαρτήτων (Τουρκία, Ελλάς). Προκειμένου περί οικονο
μικών συμφερόντων, ή πλήρης ή μή πλήρης άνεξαρτησία 
είναι αδιάφορος. ’Επειδή είς πάσαν χώραν οί οικονομικοί νό
μοι λειτουργοΰσιν έν τή φύσει τών πραγμάτων, ή ιδέα τής 
πολιτικής ύπεροχής αποβαίνει άχρηστος.—Μέχρι δέκα μυ
ριάδων κατοίκων είς έν τώ Σ υ ν ε δ ρ ί ω άντιπρόσωπος. 
Έπί πληθυσμών άνωτέρων τών δύο εκατομμυρίων, πέραν 
αύτών μέχρις είκοσι μυριάδων εις άντιπρόσωπος. Έπί πλη
θυσμών άνωτέρων τών τεσσάρων εκατομμυρίων, πέραν αύ
τών μέχρι τριάκοντα μυριάδων εις άντιπρόσωπος. Ή άνα
λογία αϋτη χρησιμεύει ώς πρώτη αφετηρία· δύναται όμως 
ή οικονομική σπουδαιότης τών χωρών νά χρησιμεύση είς 
συμπλήρωσιν τής αριθμητικής βάσεως. ήτις οπωσδήποτε 

συνδυάζεται πρός τήν άναγκαίαν τών ψήφων διαμοίρασιν. 
Τοιουτοτρόπως ή μέν Τουρκία (23 610 000) θά έχη έν τώ 
Συνεδρίω 96 άντιποοσώπους, ή δέ Αίγυπτος (5 195 293) 
34, ή δέ 'Ρωμουνία (4 424 000) 32, ή δέ Σερβία (1 216 
186) 13, τό δέ Μαυροβούνιο·? (140 000) 2, ή δέ Σά
μος (60 000) 1, ή δέ Τύνις (1 200 000) 12, ή δέ Τρί
πολις (200 000) 2, ή δέ Ελλάς (1 457 894) 15. Τό δ- 
λον τών άντιπροσώπων τής ’Ανατολής 197.

Ή πρώτη έκλογή τών άντιπροσώπων τούτων θέλει ένερ- 
γηθή ζατά τά μέχρι τοΰδε παρ’ έκάστω λαώ έν σχετιζαις 
περιπτώσεσιν ίσχύοντα. Αί έιιόμεναι όμως έζλογαί ένεργη- 
θήσονται καθ’ δν τρόπον τό Συνέδριον θέλει κανονίσει κατά 
τά ένόντα όμοιομόρφως πρός όλα τά κράτη. Τό Συνέδριον 
άνανεοΰται ζατά πάσαν τριετίαν, συνέρχεται δέ αύτοδιζαίως 
άπαξ του έτους έν Κωνσταυτινουπόλει ζατά τό έαρ. Τάς 
συνελεύσεις αύτοϋ, διαρκούσας άπό δύο μέχρι τριών μηνών, 
ανοίγει ό Σουλτάνος αύτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Αί 

δαπάναι τής έγκαθιδρύσεως τοϋ Συνεδρίου ζαί τής συντη- 
ρήσεως τών μελών αύτοϋ έπιβαρύνουσιν δλατά άποτελοϋν- 
τα τόν Ο ι κ ο ν ο μ ι ζ ό ν Σύνδεσμον κράτη, άναλό
γως τοϋ άριθμοϋ τών άντιπροσώπων έκάστου. Έπί τούτω 
δέ έκάστη επικράτεια ορίζει τούς άναγζαίους πόρους.

Γ'. Τά έργα τοΰ Συνεδρίου Οά περιστρέφονται άφ’ ενός 
μέν είς τήν μελέτην τών διαφόρων κατά τόπους περιστά
σεων, άφ’ έτέρου δέ είς τήν βαθμιαία ν διαρρύθμισιν 
τών ύπό στοιχείου Α' έζτεθέντων οικονομικών συμφερόντων. 
Αί άποφάσεις αύτοϋ ύποβάλλονται είς τήν έγκρισιν τών έν 
έκάστη επικράτεια νομοθετικών εξουσιών. Έάν τυχόν αυ
ται, όλα» ή έν μέρει, άρνηθώσι τήν έπικύρωσιν, είσάγε- 
ται έκ νέου ή ύπόθεσις είς τό Συνέδριον έν τή έπομένη αύ
τοϋ πεοιόδω, καθ’ ήν ύποβάλλονται ένώπιον αύτοϋ οί λό- 
γοι τών άρνησαμένων ιδιαιτέρων νομοθετικών έξουσιών. 
Έά,ν καί πάλιν τό Συνέδριον έπιμείνη είς τήν άπόφασιν του, 
αί άρνηθεΐσαι επικράτεια', όφείλουσι νά ένδώσωσι διά τήν 
πρ ώτην πενταετίαν, μετά τήν οποίαν, έάν θέλωσι, δύνανται
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νά προχαλέσωσι τήν άναθεώρησιν τής άποφάσεως τοϋ Συν
εδρίου.

Πρακτική ουναμις εις έκτελεσιν τών οριστικών άποσά- 
σεων τοΰ Συνεδρίου είναι ή εις τάς άρνουμένας έπικρατείας 
επιβολή προστίμου, είσπραττομένου ύπέρ τών έν γένει τοΰ 
Συνέδριου σκοπών δι’ έπί τούτω δργανιζοαενου έν ταΐς λοι- 

παΐς χώραις συστήματος, άναλόγου πρός τό νΰν έν χρήσει 
τελωνιακόν. "Ολα'. αί έμποριχαΐ τών έπικρατειών συμβάσεις, 
αι διεθνή έχουσαι χαρακτήρα, υπάγονται εις τήν έγκρισιν 
τοΰ Συνεδρίου, καθώς και ύπό τήν άμεσον αύτοΰ διεύθυνσιν 
ή γλωσσική άλληλοδίδασκαλία τών άποτελούντων τόν Οι
κονομικόν Σύνδεσμον λαών. Έπί τούτω εις τά κέντρα τών 
διαφόρων έπικρατειών όργανίζονται Σχολαί, έν αις διδά

σκονται αι καθ’ δλην τήν ’Ανατολικήν περιφέρειαν όμιλού- 
μεναι γλώσσαι καί ιδίως αί συνηθεστέρας χρήσεως. Αί δα
πάνα'. τής άλληλοδιδασκαλίας ταύτης διαμοιράζονται ύπό 

τοΰ Συνεδρίου άναλόγως πρός δλας τάς έπικρατείας.
Δ'. Κατά τήν εποχήν, καθ’ ήν τό Συνέδριον δέν έργάζε- 

ται, οιαιρεΐται άνιϊλόγως τών τόπων καϊ τών περιστάσεων 
εις τόσας έπιτροπάς δσαι καϊ αί αποτελούσα'. τόν Οικονο
μικόν Σύνδεσμον έπικράτειαι. Αί έπιτροπαι αύται, άποτε- 
λούμεναι κατά τά ένόντα έξ όλων τών στοιχείων τής ’Α
νατολικής ’Αντιπροσωπείας, μεταβαίνουσιν άμέσως έν τή 
πρωτευούση τής δι’ήν ώρίσθησαν έπικρατείας, έχουσι πνρά 
τή κεντρική αύτής εξουσία ψήφον συμβουλευτικήν καί συ- 
ναθροι^ουσι τάς δέουσας πληροφορίας καί μελετάς έπί τών 
άφορωσών τόν τόπον οικονομικών περιστάσεων. Ή έν Κων- 
σταντινουπόλει έπιτροπή αποτελεί τό κέντρον, χρησιμεύει 
είς ενωσιν τών έργασιών τών απανταχού τής ’Ανατολής 
έπιτροπών καί προετοιμάζει τήν καθολικήν έργασίαν τοϋ 
προσεχούς Συνεδρίου.

Όση καϊ άν είναι ή άτέλεια τοΰ σχεδιαγράμματος τού
του, είναι βέβαιον, ότι έν αύτώ περιέχεται μεγάλη αλήθεια, 
τήν οποίαν οι πολίτικοι τής Κωνσταντινουπόλεως, τών ’Α
θηνών, τοΰ Καφου, τοΰ Βουκουρεστίου καί τοΰ Βελιγρα- 

δίου δύνανται νά καλλιεργήσωσι μετ’ άποτελεσματικοτητος 
άναλόγου πρός τούς καιρούς καϊ πρός τά εργαλεία, τα ο
ποία διαθέτουσιν. Έάν ό συρφετός τών έπερχομένων καϊ 
φευγουσών περιστάσεων δεσπόζη τοΰ π ο λ ι τ ι x ο ΰ πνεύ
ματος είς τοιοϋτον βαθμόν,ώστε νά έλαττόνη τήν δύναμιν 
τής άναγνώσεως είς μεμακρυσμένους τοΰ μέλλοντος ορί
ζοντας, τό σύμπτωμα τοΰτο είναι λυπηρόν μέν, συγχρόνως 
όμως και σύνηθες άμάρτημα τών διοικουσών τάς κοινωνίας 
τάξεων. Διότι, καθώς παρατηρεί ό Bukle (Ιστορία τοΰ Πο
λιτισμού κεφ. 4·), οί κυβερνώντες τάς έπικρατείας, άόιαλεί- 
πτως βεβυθισμένοι είς τάς πρακτικάς αυτών ένασχολήσεις, 
καί μή δυνάμενοι έντεΰθεν νά εύρωσι τήν εύκαιρίαν, ινα 
κατανοήσωσι τάς άλλεπαλλήλους τοΰ πνευματικού κόσμου 
ανακαλύψεις, μένουσιν, έξ ανάγκης, όπισθεν τού ίδιου αύ
τών αίώνος. Άλλ’ ούτως είναι πρόδηλον, ότι αί ελπίδες 
τών λαών πρέπει νά στηρίζωνται πάντοτε είς τήν άναθεώ- 
ρησιν τών κυβερνητικών αύτών καταλόγων, οιότι τοιου -ο- 
τρόπως έν τώ μεταξύ λαμβάνει καιρόν ή έπιστήμη νά θέση 
τόν πόδα αύτής έπί τής άδιαλείπτως τριβομένης πολιτικής 

μηχανής.

Π Λ 11 ο ΥΪΜΟΣ
ΊΌΓ

•1870.

ΊΙ άπογραφή τοϋ 1870 έβεβαίωσεν τήν έντός τής Ελ
ληνικής έπικρατείας υπαρξιν 1,457,894- κατοίκων. Πώς 

συντηρείται ό πληθυσμός ούτος ;
Ή έξακρίβωσις τοΰ οικονομικού τούτου θέματος εϊναι 

δυσχερέστατο'/ έργον. Καϊ μόνον δέ κατά προσέγγισιν κα- 
τορθουμένη, είναι λίαν ωφέλιμος, οιοτι οιαφωτιί,ει τήν όοόν
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τού νομοΟέτου καί τοϋ πολιτικού, έάν πρόκειται ή δύναμις 
καί ή τέχνη αύτών νά ένεργήσωσιν ούχί αύθαιρέτως έπί 
άνθρώπων ώς αριθμών, άλλ’έπί όντων, τών οποίων ή ύπαρ- 
ξις εΐναι ανάλογος πρός τά μέσα καί τάς άνάγζας αύτών. 
’Επικράτεια, ζώσα κυρίως έκτου αρότρου, στηρίζεται εις άλ
λους όρους διοικήσεως, ή ή επικράτεια εκείνη, τήν όποιαν 
ιδιαιτέρως συντηρεί τό μηχανικόν τής πόλεως ήμερομίσθιον. 
Όταν ο" έν τινι έποχή τά επαγγέλματα τών κατοίκων τής 
επικράτειας άναπτύσονται, έλαττοΰνται ή μεταβάλλονται 
όρμητικώς, παριστώντα τό φαινόμενον τής υπό ισχυρού α
νέμου ταρασσομένης έπιφανείας τής θαλάσσης, δέν εΐναι 
ανάγκη περαιτέρω άποδείξεως, ότι τόν τόπον κατέλαβε με
γάλη κοινωνική τρικυμία, ήτις ούδαμώς πρέπει νά διαφύγη 
τήν προσοχήν τοΰ καλοΰ κυβερνήτου.

Τό πολυαριθμότερον έπάγγελμα τής άπογραφής του 
1870 άνήκει είς τό ώραΐον φύλον. ’Εννοώ τά έργα τών οί- 
κοδεσποινών, αιτινες ύπελογίσθησαν είς 323 660 (έν γά- 
μω 244 250 καίέν χηρεία 81 410). Όσοι ευρωσι τήν κατά- 
ταξιν ταύτην όπωσοΰν παράδοξον (είναι δέ τώ όντι καινο
φανής), πρέπει προηγουμένως νά άποδείξωσι τό ανωφελές 
τής έν τή οικία γυναικείας έργασίας. "Αμα αύτη εΐναι ω
φέλιμος, ώς δύναμις συντηρητική καί παιδευτική, λαμβάνει 
τό κανονικόν μέρισμά της έκ τοΰ γενικού τής κοινωνίας ει
σοδήματος καί επομένως, ανεξαρτήτως τών λοιπών ηθικών 
λόγων καί ιστορικών περιστάσεων, εΐναι έπάγγελμα. Ή 
γυνή ούτω δέν ζεϊ κατά χάριν τοΰ άνδρός, άλλά κατ’ ά- 
ςίαν τής χρησιμότητας της.

Κατόπιν έρχεται τό έπάγγελμα τών γεωργών 218 027, 
τών βιομηχάνων 48 129, τών κτηνοτροφών 44 532, τών 

κτηματιών 31 234, τών υπηρετών 28 290 (άνδ. 17 482, 
γυν. 10 808), τών εργατών 28 400 (άνδρ. 22 665, γυν. 
5 735), τών ναυτικών 25 178, τών εμπόρων 18 932, τών 
στρατιωτικών 13 733 (τής ξηρας 12 420, τής θαλάσσης 
1 313), τών ύπαλλήλων 9 452 (δημόσιοι 3 343, δημοτικοί 
4109) τών εκκλησιαστικών 6 649 (έγγαμοι 4 661, άγα

μοι 1988), τών διδασκάλων 2 073 (άνδρ. 1613, γυν. 460), 
τών αγωγιατών καί αμαξηλατών 3276, τών δικηγόρων 
1141, τών καλλιτεχνών 958, τών ιατρών 797, τών μαιών 
769, τών φαρμακοποιών 335.

Συνυπολογιζομένων τών ανωτέρω αριθμών, άποτελεϊται 
ποσότης 807 797 ανθρώπων ζώντων έκ τής έργασίας αύ
τών. Ύποτιθεμένης δέ τής έξακριβώσεως ταύτης εύτυχοΰς, 
ύπολείπονται 650 797, τών όποιων ή συντήρησις (καθ' 
οσον δέν έξακριβοΰνται ιδιαίτεροι πόροι) βαρύνει τόν εργα
τικόν τής χώρας πληθυσμόν. Μεταξύ αύτών τήν πρώτην 
τάξιν κατέχει τό φυτώριον τοΰ Έλληνικοΰ Έθνους, ή μέ
χρι τοΰ δεκάτου έτους τής ηλικίας έκ 395 609 ατόμων γε
νεά, τήν όποιαν συντηρεί τό κοινωνικόν εισόδημα διά τούς 
μέλλοντας τοΰ έθνους σκοπούς καί έπαυξάνουσιν έτι 152 
364 άτομα μέχρι τοΰ 15 έτους τής ήλικίας, τά όποια ή 
άτελώς ή ούδαμώς συντρέχουσιν είς τήν έαυτών συντήρη- 
σιν. Τήν δευτέραν τάξιν κατέχει ή ήλικία τής έργατικής 
άπομαχίας πέραν τοΰ 65 έτους, άποτελουμένη έκ 52 230 
ατόμων, ή συντήρησις τών όποιων είναι χρέος ιερόν τοΰ 
παρόντος πρός τό παρελθόν. Άπομένουσιν ούτω 50 590 
άτομα, τά όποϊα, άνήκοντα είς τήν ήλικίαν τής δραστηριό- 
τητος, δέν έδικαιολόγησαν κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1870 
τά μέσα τής ύπάρξεώς των. Ή είναι μαθηταί είς περαιτέρω 
έθνικήν άνάπτυξιν, ή εΐναι μέλη τής οικογένειας περιμε- 
νοντα τήν άποκατάστασιν, ή είναι κηφήνες τής κοινωνίας, 
τήν πολύμορφον τής Κακίας άκολουθοΰντες όδόν.

Έάν μελετήσωμεν τήν έν τοϊς διαφόροις τοΰ Κράτους νο- 
μοϊς έργατικήν τοΰ Έλλην. πληθυσμού δύναμιν κατά τήν 
μείζονα καί τήν έλάσσονα έντασιν αύτής, τούς πλειονας 
βιομηχάνους περιλαμβάνουσιν ή ’Αττική (8 414) καί αί 
Κυκλάδες (7 544) καί τούς έλάσσονας ή Λακωνία (1556) 
καί ή Κεφαλληνία (391)· τούς πλειονας έμπορους ή ’Ατ
τική (2 990) καί ή Άχαία (1913) καί τούς έλάσσονας ή 
Ζάκυνθος (937) καί ή Λακωνία (781)· τούς πλειονας ύπη- 
ρέτας ή ’Αττική (6 035) καί αί Κυκλάδες 3 593) καί τούς 
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ελασσόνας ή Κεφαλληνία (1127) ζαϊ ή Ζάκυνθος (991)· 
τούς πλείονας καλλιτέχνας ή Αττική (386) καί ή Ζάκυν
θος (162) καί τούς έλάσσονας ή ’Ακαρνανία (13) καί ή 
'Αρκαδία (3)· τούς πλείονας ύπαλλήλους ή ’Αττική (1754) 
καί ή Άχαία (966) καί τούς έλάσσονας ή Κεφαλληνία 
(358) καί ή Ζάκυνθος (241)· τούς πλείονας δικηγόρους ή 
'Αττική (300) καί ή Κέρκυρα (120), σύμμαχοι έπί 
τοΰ ΙΙε λ οποννησιακοΰ πολέμου, καί τούς έ
λάσσονας ή Λακωνία (42) καί ή Εύβοια (40)· τούς πλείο
νας ιατρούς ή ’Αττική (165) καί ή Κέρκυρα (88) καί τούς 
έλάσσονας ή Εύβοια (28) καί ή 'Ακαρνανία (27)· τούς 
πλείονας φαρμακοποιούς ή ’Αττική (75) καί ή Κέρκυρα (48) 
καί τούς έλάσσονας ή Εύβοια (10) καί ή ’Ακαρνανία (9)·— 
τάς πλείονας οικοδέσποινας ή Άχαία (33 674) καί ή 'Ατ
τική (30 110) καί τάς έλάσσονας ή Κεφαλληνία (18 348) 
καί ή Ζάκυνθος (9 482)· τούς πλείονας κτηνοτρόφους ή 
Άχαία (8 067) καί ή Ακαρνανία (6 609) καί τούς έλάσ
σονας ή Κέρκυρα (748) καί ή Ζάκυνθος (209)· τούς πλείο
νας έργάτας ή Άχαία (3 922) καί ή Αττική (3 497) καί 
τούς έλάσσονας ή Φθιώτις (987) καί ή ’Ακαρνανία (985)· 
τούς πλείονας άγωγιάτας καί άμαξηλάτας ή Άχαία (591 
καί ή Αρκαδία (511) καί τούς έλάσσονας ή Ζάκυνθος (83) 
καί ή Κεφαλληνία (5)· τούς πλείονας εκκλησιαστικούς ή 
Άχαία (944) καί αί Κυκλάδες (924) καί τούς έλάσσονας 
ή Μεσσηνία (304) καί ή Ζάκυνθος (224)·—τούς πλείονας 
γεωργούς ή Κέρκυρα (23 768) καί ή Άχαία (21 687) καί 
τούς έλάσσονας ή Εύβοια (11 632) καί ή Ζάκυνθος (10 017), 
τάς πλείονας μαίας ή Κέρκυρα (109) καί ή Κεφαλληνία 
(97) καί τάς έλάσσονας ή Άχαία (26) καί ή Ακαρνανία 
(18)·—τούς πλείονας κτηματίας ή Μεσσηνία (5 265 ' καί ή 
Άχαία (3 970) καί τούς έλάσσονας ή Φθιώτις (1067) καϊ 
ή Εύβοια (1027)·—τούς πλείονας ναυτικούς ή Άργολίς 
(4 822) καί αί Κυκλάδες (4081) καί τούς έλάσσονας ή 
Μεσσηνία (115) καί ή Αρκαδία (55).

Ή Αττική λοιπόν έχει 7 πρωτεία, ή Άχαία 5, ή Κέρ-
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κυρα 2, ή Μεσσηνία 1 καί ή Άργολίς 1. Τήν δέ τελευ
ταίαν Οέσιν κατέχει ή Ζάκυνθος είς 6 έργα, ή Ακαρνανία 
είς 4, ή Αρκαδία είς 2, ή Εύβοια είς 2, ή Κέρκυρα είς 2 

καί ή Λακωνία είς 1.
Έν γένει ή διεύθυνσις τής έργατικής τοΰ έθνους δυνά

μεως παριστα ανωμαλίας άπό τοΰ 1853 μέχρι τοΰ 1870 
άξίας ιδιαιτέρας προσοχής. Έν τή χρονική ταύτη περιόδω 
συνέβησαν, ύπό τό ένδυμα τής έπαναστάσεως, δύο ψευδο- 
πόλεμοι(1854 καί 1866) μεγάλων διά τό έθνος κοινωνικών 
συνεπειών. Λί δέ έξωτερικαί περιστάσεις τών άλλων εθνών, 
αί τοσαύτην έπί τής Εύρώπης έξασκήσασαι έπιρροήν, δέν 
άφήκαν τήν ήμετέραν χερσόνησον έκτος τής βιομηχανικής 
καί έμπορικής άναστατώσεως, τήν όποιαν ύπό πάσαν έπο- 
ψιν προεκάλεσαν. Τοιουτοτρόπως τό φαινόμενον τής κοι
νωνικής έκτοπίσεως έν ταΐς άρχαίαις τής έπικρατείας 
έπαρχιαις έλαβεν εύρυτάτας διαστάσεις έπί τοΰ Ελλη

νικού π?»ηθυσμοΰ. Ένώ τώ 1853 οί ^ιομήχανοι 
ύπελογίζοντο είς 25 546, τώ 1856 κατεβιβάσθησαν είς 22 
609, τώ 1861 άνέβησαν είς 32 801 καί τώ 1870 είς 40 
395· οί ν α υ τ ι κ ο ί άπό 26 302 τώ 1853, κατέπεσαν τώ 
1856 είς 20 775, τώ 1861 είς 19 303 καί τώ 1870 είς 
13 601, είς οΰς όμως προσθετέου καί τούς έν τή αλλοδαπή 
άποδημοΰντας· οί έμποροι άπό 6 260 τώ 1853, έγέ- 
νοντο 6 965 τώ 1856, 10 245 τώ 1861 καί 14 402 τώ 
1870· οί έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ί 5 144 τώ 1853, 5 232 
τω 1856, 5 102 τώ 1861 καί 5 301 τώ 1870 (δέν έρη- 
μοΰνται λοιπόν οί οίκοι τοΰ Κυρίου)· οίγεωργοί άπό 
229 259 τώ 1853 άνέβησαν είς 243 807 τώ 1856, ίνα 
ζαταπέσωσιν είς 147 507 τώ 1861 καί άναβώσι τώ 1870 
είς 168 398. Έν τή τελευταία ταύτη περιόδω προσετέθη- 
σαν 7 915 ύπηρέται, 7 730 κτηματία·., 3 811 κτηνοτρό- 
φοι, ί-56 δικηγόροι, 190 ιατροί καϊ 61 φαρμακοποιοί, ήλατ- 
τώθη δέ ό αριθμός τών έργατών κατά 1525, τών καλλιτε
χνών κατά 641 (ενδεικτικός τών χρόνων άγων μεταξύ 

ωφελίμου καί ωραίου), και τών μαιών κατά 319.
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φαινόμενα τής διευθύνσεως ταύτης τής κοινωνικής εργασίας, 
έξ άπαντος ή εθνική ήμών οικονομία είσήλθεν ήδη εις νέον 
καϊ σπουδαιότατον στάδιον.

ΙΙΕΡΙ

ΤΗΣ ΚΑΤ’ νΠΟΚΟΓΙΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ·

"Οσον στενότερος ό σύνδεσμος μεταξύ τού καταβάλλοντο; τήν ερ
γασίαν και τού προϊόντος αύτής, τόσον ΐσχυρωτέοα ή ΐ'ιτασιι; τή; 
παραγωγής. Ό μέν δούλος, εργαζόμενος διά τόν κύριόν του, αισθά
νεται τό άσθενεστερον πρός τήν εργασίαν έλατήριον· ό δέ δουλοπά
ροικος, εργαζόμενος διά τήν άλλοτρίαν γήΖ, κατέχει τήν προτελευ- 
ταίαν βαθμίδα. "Οταν ό Βερνστόρφ μετέβαλε τούς έν 'Ρωσσία δουλο
παροίκους του εις κληρονομικούς μισθωτός (έμφυτευτάς), κατά πρώ
τον μεν εζημιώθη 100 000 τάλληρα, έκ τούτου όμως εις 2ί έτη τό 
ένιαύσιον εισόδημα τών γαιών του άπό 3 000 άνέβη εις 27 000 
ταλληρα. 'Ο δέ ελεύθερος εργάτης διατελεΐ είς τοιοϋτον λόγον πρός 
τόν μή τοιούτον, ώστε, έάν ή φιλοδοξία τής δουλικής εργασίας περιο
ρίζεται μ.όλις είς τά πρός ζωάρκειαν, ή άπαίτησις τής έλευθερας εκ
τείνεται εις πολύ εύρύτερον κύκλον. Έν τή καθολική οικονομία ή άπ- 
αίτησις αύτη οϋδαμώς είναι παράδοξος. "Οταν πέντε ήμέραι αναγκαστι
κής εργασίας ίσοδυναμώσι πρός δύο ημέρας εργασίας έλευθερας, όταν 
οι καρποί τής τελευταία; είναι πολύ ανώτεροι τής δουλικής, ή μείζων 
μετοχή τού έλευθερου εργάτου έπ’ι τού προϊόντος τών ιδρώτων αύτοΰ 
είναι φυσικωτάτη.

Ο ημερομίσθιος έργάτης είναι ή πρώτη έκφρασις τής έλευθερας ερ
γασίας. Ιίόσα ελατήρια κινούσε τήν ψυχήν αυτού ! Καταπϊπτον τό 
όυν.Ιικύγ άνεύθυ^ον, 'Ή όποιον καθίστα αύτόν έρμ.αιον τής δεσπο
τείας, άφήκε νά βλαστήσωσιν όλα τά αγαθά έκεΐνα σπέρματα, τά 
όποια σύν τή ίίάιΰ-μ έφύτευσεν ό "Τψιστος είς τά κατ’ εικόνα αυτού 
πλάσματα τοΰ Θείου Λόγου του. Πώς Οά ζήσω; Πώς θά αναπτύξω 
τό στάδιον μου ; Πώς θά συντηρήσω τήν οίκογένειάν μου ; Πώς Οά 
μεταβάλω τό παρόν εις αϊσιώτερον μέλλον ; ’ΐδού οί συνεχείς τού έ- 

λευθέρου έργάτου διαλογισμοί. Ό πολιτισμός έρχεται κατόπιν των, 
ίνα άρπάξη αύτούς είς τό μεγαλοπρεπές άρμα του και έκατονταπλα- 
σιάση τήν δύναμιν καί τήν άποτελεσματικότητά των.

Έν τή μεγάλη ταύτη κοινωνική περιόδω ή έλευθέρα έργασία μετα
βαίνει άπό τή; ημερομισθίου έξαρτήσεως είς τήν ζστ’ «ποζοπ·»)»· πλη
ρωμήν αύτής. Σύστημα γόνιμον, έν τώ όποίω εξαλείφονται βαθμηδόν 
τά τελευταία ίχνη τή; αρχική; έξουσίας τοΰ ανθρώπου έπι τόν άν
θρωπον. Έν τώ συστήματι τούτω ό έργάτης είναι επιχειρηματίας. 
Αληθώς τό εργοστάσιόν του εϊναι πολύ μικρόν άλλάτό φρόνημά του 
εϊναι μέγα. Συνενοεΐται μετά τού κεφαλαιούχου, ώς ίσος πρός ίσον. 
Δέχεται καί έκτελεΐ παραγγελίας, ιδού ό κύριος χαρακτήρ αύτοΰ. 
Τότε ανακαλύπτεται πόσα είσέτι έλλείπουσιν έκ τής ήμερομισθιου 
έργασία;· διότι ευλαβείται μέν ό μισθωτό; έργάτης τήν έπι φιλοπονία 
καί ίκανότητι ύπόληψιν αύτοΰ, αγνοεί όμως τήν έκτασιν τών ελα
τηρίων, τά όποια θέτουσιν εί; ενέργειαν ολην τήν παραγωγικότητα 
τοΰ δι’ ίδιον λ]μόν εργαζομένου.

Ί1 κατ’ αποκοπήν έργασία εϊναι έκφραστικώτατος πρόδρομο; τή; 
μελλ.ούσης τού ανθρωπίνου γένους προόδου, περιεχομένης άφεύκτω; έν 
τή μεγάλη ταύτη άρχή τής δι’ ίδιον λ]μόν έργασία;. Πώς θά συντε- 
λεσθή αύτη,—εϊναι χρόνου ζήτημα, τού όποιου ή μέν λύσις έξαρτά- 
ταΐ έκ τή; αναγκαία; τών πραγμάτων φοράς, ή δέ επιστήμη έν άλλη 
τάξει ιδεών (τού συνεταιρισμού) δίδει τήν δέουσαν έξηγησιν. Τό βέ
βαιον εϊναι, ότι ή κατ’ αποκοπήν έργασία είναι πρός τήν δι’ ίδιον λ]μΰν 
ό,τι ή χρήσις άλλοτρίου κεφαλαίου πρός τήν χρήσιν ίδιου. Είς άμφο- 
τέρας τά; περιπτώσεις έκαστο; προσπαθεί, ινα έν δεδομένω χρονικώ 
διαστήματι ώφεληθή όσον ενεστι πλείονα έκ τή; κινήσεως τών άλλο- 
τρίων κεφαλαίων, ή κατασκευάση όσον ενεστι πλείονα έκ τών παραγ- 
γελθέντων αύτώ τεχνουργημάτων. Η διαφορά είναι, ότι τά προϊόντα 
τού άλλοτρίου κεφαλαίου πωλεΐ ό οφειλέτης εί; τόν τυχόντα, ένώ τά 
προϊόντα τής τεχνουργικής ΰληςέχει ήδη προαγοράσει ό έμπιστευθεΐς 
αύτήν. Έάν τό δάνειον εϊναι άτοκον ή έντοκον, έάν ή προαγορά τού 
τεχνουργήματος είναι εύτελού; ή άναλόγου τιμής, αποτελούνται ΐδιαί- 
τεραι έντεΰθεν περιπτώσεις, τά; οποία; ή αρμονία τής εμπορικής ά
γοράς διά τοϋ χρόνου κανονίζει.

*Η κατ’ άποκοπήν έργασία άρμ.όζει έπί τών βιομηχανημ.άτων έκεί
νων, τών οποίων ή έκτέλεσι; έχει τι αντοΐε.Ιίς. Επομένως ή μέθο
δο; αυτή άνήκει εί; προχωρημένου πολιτισμόν, όστις είναι συγχρόνως 
αιτία καί αποτέλεσμα τού μεγάλου νόμου τή; διαιρέσεως τών έργων 
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έν τγ άνθρωπίνη κοινωνία. Έπί τών όπισθοδρομικών έποχών ή παμ. 
β ιομηχανία άποτελεϊ τόν κανόνα. Ούτως ή χωρική οικογένεια 
διατηρεί ακόμη τόν άρχαΐον τύπον έν τή στενή κατ’ αύτήν ενώσει τού 

γεωργού, τ°ύ οινοποιοΰ, τοΰ αρτοποιού, τοΰ κτηνοτρόφου, τοΰ ύφαντοϋ, 
τοο ράπτου. "Οταν όλη ή κοινωνία είναι ώργανισμένη τοιουτοτρόπως, 
ποϋθεσιςδιά τήν κατ αποκοπήν εργασίανΈκτός τής τοιαύτης τοΰ 
πολιτισμού καί τής βαρβαρότατος επιρροής, τό σύστημα τής κατ’ απο
κοπήν έργασίας ύπόκειται εί; τόν επόμενον κεφαλαιώδη έκ τής φύσεως 
τών πραγμάτων περιορισμόν. "Οταν πρόκειται περί έργασίας, είς τήν 
όποιαν τό ουσιώδες είναι ή συνέχεια τή; έκτελέσεως, ή κατ’ αποκο
πήν έργασία είναι ανεφάρμοστος. Ό στρατιώτης π. χ. δέν δύναται 
πληρωθή κατά τό σύστημα τούτο. *Όλαι  αί ώραι του άνήκουσιν εις 
τόν όποιον κινεί οργανισμόν ή δέ έν ταϊ; βαρβαρικαΐς μάχαις δια- 
τίμησι; τών εχθρικών κεφαλών δέν είναι μισθός, άλλά βραβείου θη- 
οιωδείας. Ί1 έπιτηρησι; μηχανή; κινούμενη; δέν δύναται νάύπαχύή 
είς το σύστημα τής κατ’ αποκοπήν εργασίας. Καί ή έργασία τών έν 
τή οικία υπηρετών δέν δύναται νά πληρωθή κατ’ αποκοπήν τόσον 
επί έκαστου αύτών προϊόντος, διότι ή φύσις τούτου άποτελεϊται εις 
■ό συνεχες των εκδουλεύσεων. "Οταν όμως τά έργα διαιρούνται μέ
χρι; αυτοτέλειας, και ή ώρολογοποίϊα π. χ. άποτελεϊται έν ’Αγγλία 
εζ εκατόν ιδιαίτερων κλάδων, ιδιαιτέραν άπαιτούντων έκπαίδευσιν, 
δύναται ό εργάτη; νά πληρωθή άναλόγως τοΰ αριθμού τών λεπτοδει
κτών, τούς όποιους κατασκευάζει, χωρίς εντεύθεν νά έπηοεασθή ή τε
λική έργασία τού προσαρμόσοντο; τά διάφορα όργανα ώρολογοποιοΰ.

Έάν συγκρίνωμεν τήν παραγωγήν τής κατ’ άποκοπήν έργασία; 
πρός τήν παραγωγήν τή; ημερομισθίου, ή πρώτη εξέχει εί; τήν πο
σότητα, ή δευτέρα εις τήν ποιότητα. Επί τής πρώτη; τό συμφέρον 
τού έργάτου έγκειται εί; τήν ποίησιν μάλλον πλειοτέρων ή τελειο- 
τέρων προϊόντων. Αί κατ' αποκοπήν οικοδομά’, τών ’Αθηνών είναι 
θλιβερά άπόδειξι; τή; αλήθεια; ταύτης. Είς τό πέμπτου έτος τής 
άνεγέσεω; των άρχοντα·, αί σπουδαία·. τής συντηρήσεως δαπάναι, ή 
παραμελησι; τών οποίων επιταχύνει τήν φθοράν. Διαφέρει εντούτοις 
ή ημερομίσθιος έργασία. ’Επειδή αύτη δεν αισθάνεται έκ φύσεως τήν 
αυτήν πρός άποτελείωσιν τοϋ έργου σπουδήν, οδηγείται μάλιστα ύπό 
τοϋ συμφέροντος είς τήν όσον ένεστι χρον.ωτέραν έν ταϊ; χερσίν αύ
τής ύπαρςιν του πράγματος, ολα·. αί προσπάθεια·, άποκλίνουσιν είς 
την τελειοτέραν κατασκευήν αύτοϋ. Έν γένει όμως όσον ή τεχνουργίκ 
περιβάλλεται τόν μ.ηχανικόν χιτώνα, τόσον το κατ'άποκοπήν σύστη · 

μα είναι ύπό τήν έποψιν τή; τελειότητος αίρετώτερον, ένεκεν τής κα
νονικής τή; μηχανή; κατεργασίας. ΙΙλήν όταν έργάζηται ό καλλιτέ
χνης, έάν ούτος είναι μισθωτός, ό έρως τοΰ ωραίου δέν έμ.πνέει κατ' 

αποκοπήν.
’Υπό έτέραν έποψιν τά δύο συστήματα έξασκοϋσι μεγάλην επιρροήν 

έπι τή; ζωικής τοΰ έργάτου οικονομίας, διότι τό μέν κατ’ αποκοπήν 
ώθεΐ αύτόν εί; κατάχρησιν τών εργατικών του δυνάμεων, τό δέ ημε
ρομίσθιον άπ’ εναντίας αποφεύγει μετά προσοχής πάσαν έξάντλησιν. 
’Εν τή ισχυρά τοϋ συμφέροντος γλώσση ή κατ αποκοπήν έργασία 
έχει τι συνεταιριστικόν μετά τού κεφαλαίου. Ούτω; ένώ άμφότεραι αί 
δυνάμει; αυται σπεύδουσιν υπό τό κέντρου τοΰ συναγωνισμού, ή μέν 
τοϋ κεφαλαίου άνανεούται, ή δέ τής έργασία; φθείρεται. Εντεύθεν ή 
κατ’ αποκοπήν έργασία ήλκυσεν έν τή τελευταία περιόδω τήν καθολι
κήν δυσμένειαν τών ταραχωδεστέρων καί άμελεστέρων τής έογατική; 
κοινωνίας ατόμων. Εις πολλάς δέ ή κατάργησις τοϋ κατ’άπο-
κοπήν συστήματος άνεγράφη ώ; ιδιαίτερον άρθρου πίστεως. Ούτως όταν 
οί έργάται τών Παρισίων συναπετέλεσαν τήν Φεβρουαρινήν έπανάστα- 
σιν (1848), κατώρθωσαν έν πολλοϊς τήν κατάργησιν τή; κατ'άπο- 
κοπήν έργασίας. Περίεργος ανακολουθία τής ανθρώπινης φύσεως ! Άφ’ 
ενός όργά πρός τήν ελευθερίαν καί άφ’ έτέρου ορέγεται τή; άμεριμνία; 

τή; δουλική; έργασίας!
Τά προεκτεθέντα έν τούτοις ελαττώματα τή; κατ’ άποκοπήν έρ

γασίας είναι πρώται τή; έλευθερία; συνέπειαι, τάς όποια; ή μεταγε
νέστερα άνάπτυξις αύτής προώρισται, ϊνα ούσιωδώ; μεταβάλη. Η μέν 
τελειότης τής κατ’ άποκοπήν έργασίας δύναται νά συνδυασθή μετά 
μάλλον έξηκριβωμένης έπιτηρήσεω; τοΰ έπιχειρηματικου πνεύματος, 
τό όποιον έπί τής ημερομισθίου έργασία; έξασκεϊ άσυγκρίτω τώ λόγω 
έντονωτέραν έπίβλεψιν. *11  δέ κατάχρησι; τής έργατικής ύγεία; μαρ
τυρεί τάς άπαρχάς τών αγώνων τής εθνικής εν τή ελευθερία οικονο
μίας. Καθώς οί έκχερσούντε; ελώδεις γαίας κινδυνεύουσι πλειότερον 
τών εύτυχεστέρων απογόνων αύτών, ούτω και πάσα μετάβασις άπό 
χείρονος είς κρείττονα περίοδον απαιτεί αγώνα; καί θύματα. Αλλ έν 
ταϊς προκεχωρημέναι; κοινωνία·.; ό εργάτης έχει όλην τήν συναισθησιν 
τή; αξία; αύτοϋ, ουδέ είναι τυφλή μηχανή. Ί1 ύγεία του είναι πο
λυτιμότατου οργάνου, τό όποιον ή κατ' άποκοπήν έργασία μετά τε
λεία; συνειδήσεως εύλαβεϊται. Είναι δέ άξιου σημειώσεως, οτι ή Αγ
γλία είναι συγχρόνως ή κλασική γή καί τή; κατ’ άποκοπήν έργασία; 
καί τοϋ τελειότερου εργατικού η'·.το<·, διότι τό μέγιστον τής βιομηχα
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νική; αύτής άκμής οφείλεται είς τό σύστημα τή; κατ' αποκοπήν έρ
γασίας, καίό “Αγγλος έργάτη; είναι ό βασιλεύ; των έργατών. Πόσα 
καζά σπέρματα κοινωνικών συμφορών έγκυμ.ονούνται έντός τών μεγά
λων τής χώρας ταύτη; πληθυσμών ύπό τόν ανοικτόν τής ελευθερίας 
ορίζοντα.! «Ούδαμοΰ άλλου, λέγει ό Κ. Roscher, ύπάρχουσι πλειό- 
τερα στοιχεία εύφλεκτα καί δύναμις μικρότερα είς καταστολήν τής 
πυρζαίάς, όσον έν ’Αγγλία. 'Όλα έν τούτοις εκμηδενίζονται. ’Εάν δέ εϊς 
είς τό θαύμα τοΰτο συντρέχουσι βεβαίως λόγοι πολλοί, μεταξύ τών 
σημαντικωτάτων ανήκει ή περίστασις, ότι ή 'Αγγλία περιέχει 4 000 
σχολεία έν οί; διδάσκεται ή Πολιτική Οικονομία.»

ΔΙΟΤΚΗΤΙΚΙΙ ΊΊΙΣ Ε ΚΛΑΔΟΣ ΔΑΙΙΑΝΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1873.

Ή διά τήν διοίκησιν τής’Ελλάδα; όρ-.ζομένη έν τώ προϋπολογισμω 
δαπάνη δρ. 18 737 250 (1) διαιρείται κατά τοΰ; διαφόρους τής 
υπηρεσίας κλάδους εϊς επτά τμήυ.ατα.

Α. Υπουργείου Στρατιωτικών δρ. 7 143 730.—’Απέναντι τή; 
ολικής διοικητική; δαπάνη; είναι τά γ-, (έν Βελγίω τώ 1871 σχεδόν 
τό ’): προστιθεμένων δέ καί τών ναυτικών τοϋ κράτους εξόδων (δρ. 
1 643 053) καί τών διά τά; στρατιωτικά; έν γένει συντάξεις (δρ. 
1 945 000), όλον δρ. 10 731 783, είναι τό τρίτον σχεδόν τοϋ γε
νικού τή; έπιζρατεία; εισοδήματος, όπερ απορροφά ή ειμαρμένη έν ταΐ; 
ανθρώπινα·; κοινωνίαι; δόσ/ς χακο.τωίας·, πρός τήν οποίαν αναπόφευ
κτος ή τών όπλων ισχύς. II κεντρική ύπηρεσία ένασχολεΐ 27 άξιω- 
ματικοΰς, 5 ύπαζιωματιζοΰς, 2 κλητήρα; καί 3 ίππους, δαπανά δέ 
δρ. 91 130. Τό μηχανικόν σώμα 42 άξιωμ. 44 ύπαξιωμ. δρ. 136 
300. Τό πυροβολικόν καί όπλοστάσιον 47 άςιωμ. 126 ύπαξιωμ. 
55 μουσικούς, 473 στρατιώτα; καί 143 ιππ. δρ. 265 000. Τό ιπ
πικόν 24 άςιωμ. 64 ύπαξιωμ. 20 μουσ. 226 στρατ. όλον 333 καί 
283 ιππ. (50 λοιπόν ιππείς .τ;ξο/). δρ. 122 700. Τό πεζεκόν

(1) "Ιο. φυλ. Ίουλ'ου β*λ.  221.— Άνάγνωβι δέ, έν σελ. μέν 228 στιχ. 
κς. 64 800. ίν σΌ- δέ. 229 σκχ. ιζ’. 64 800 καί <ή. 18 737 250, ’ 

326 άξιωμ. 1 176 ύπαςιωμ. 381 μουσ. 7 314 στρατ. καί 28 ίππ. 
δο. 2 212 000. Τό σώμα τών σκαπανέων 12 άςιωμ. 35 ύπαξιωμ.
5 μουσ. 144 στρατ. καί 9 ίππ. δρ. 72 500. Ύπό τόν γενικόν τί
τλον «Κλάδοι ύπηρεσία;» 361 000 δρ. δι’ 95 άςιωμ. 33 ύπαξιωμ.
3 γραμμ· 4 ύπογραμμ. 8 γραφείς καί 16 ίππους, έξ ών οί 10 διά 
τήν ύπηρεσίαν τοϋ Βασιλέως. Τό κεφάλαιον τοΰτο περιλαμβάνει τοΰ; 
ύπασπιστά; καί διαγγελείς αύτοΰ, νοσοκομεία καί θεραπευτή
ρια, τά στρατοδικεία, τά φρουραρχεία ’Αθηνών καί Ναυπλίας, τό ’Αρ
χηγείου τής 'Επτάνησου, άποθήκην ιματισμού, αρτοποιεία, οικονο
μικού; έπιθεωρητά; καί 8 ιερείς δι’ όλον τόν στρατόν τής 'Ελλάδος ! 
'Η στρατιωτική έκπαίδευσις 1 000 δρ. (!) διά τήν εί; τήν άλλοδα- 
πήν αποστολήν ύποτρόφων, 3 000 δρ. διά σχολεία (;) τοΰ στρατού 
καί 20 000 δρ. διά τήν Σχολήν τών Εύελπίδων, έν ή, ή διοίκησες 
ένασχολεΐ 10 άξιωμ. 5 ύπαξ. 2 μουσ. 8 στρατ. καί 1 ίππ. ή δέ δι
δασκαλία 34 (έν οίς 8 άξιωμ.) καθηγητάς καί διδασκάλους διά 40 
μαθητάς· άναλογεϊ λοιπόν 1 διδάσκων πρός 1 γ- διδασκόμενου. 
*11 χωροφυλακή 90 άξιωμ. 256 ύπαξ. 1 200 στρατ. καί 1 50 ίππ. 
δρ. 1 000 000. Οί υπεράριθμοι ύπαξιωματικοϊ άποτελοϋσιν ιδιαί
τερον κεφαλαίου ((84 άτομα) δρ. 75 000, καθώς καί οί διαθέσι
μοι καί άργοΐ αξιωματικοί (άτομα 59) δρ. 125 000 καϊ ci κατά 
τόυ νόμου ΤΚΐΓ. απολυόμενοι ανίκανοι όπλΐται δρ. 6 000. Διά τό 
πρός συντήρησιν τού στρατού αναγκαίου ύλιζόν δαπανά ή επικράτεια 
δρ. 1 877 000, ήτοι, τροφή δρ. 935 000, ίπποφορβή δρ. 228 000, 
ιματισμός 523 000, όπλισμ.ό; 60 000, στρατωνισμός (κλίναι, σκε
πάσματα ζλπ.) δρ. 55 000, ιπποσκευή δρ. 3 000, άποσζευή άν- 
δρών δρ. 65 000, μουσικά όργανα καϊ σάλπιγγες δρ. 8 500. 'II συν
τήρησες τοΰ ύλικοϋ τούτου προσθέτει εί; τήν ολικήν δαπάνην δρ. 60 
600, ή κατοικία τού στρατού δρ. 210 000, αί μετακινήσεις αύ
τοΰ δρ. 200 000, αί άσθένειαι δρ. 120 000, ή άντικατάστασι; ίπ
πων άχρηστων δρ. 10 000, ή συντήρησε; τών παντός είδους γρα
φείων δρ. 45 000, δικαιώματα πορεία; εισηγητών καί μαρτύρων, γρα
φικά καί συντήρησες υποδίκων καϊ καταδίκων δρ. 30 000.

’Εάν άπό τών δαπανημάτων τούτων μεταβώμεν εί; τήν γενικήν 
τήν δυνάμεως θεωρίαν, οί μέν άνδρες συμποσοΰνται εί; 12 358, οί 
δέ ίπποι εί; 633, δηλαδή είναι μείζων τή; έν Μαοαθώνι κατά τοΰ 
μεγάλου βασιλέως παραταχθείση; έν έτει 390 π. X. Υπολείπεται έν 
τούτοι; ή έξέλεγξι; τών αριθμών καί τών έν αύτοΐς αναγκαίων τής 
νίκης όρων κατά τά; διαφοράς τών τόπων καί τών χρόνων, “Ο,τε 
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πρό πάντων ποιεί δεινήν έντύπωσιν είναι ή αναλογία μεταξύ άνδρών 
διευθυνόντων καί διευθυνομένων. ’Επί 9 184 στρατιωτών είναι 3 101 
αξιωματικοί, ΰπαξιωματικοί καί μουσικοί, σχεδόν .3:1. ’Εάν τουλά
χιστον ήδύναντο οί αριθμοί ούτοι νά έγγυηθώσι στερεόν σκελετόν μεί- 
ζονο; έν τώ μέλλοντι δυνάμεως ! Τό βέβαιον είναι, δτι ή πρός άνάπτυ. 
ξιν αύτοΰ τάσις είναι άφιλονείκητος. Κατά μέν τόν νόμον ΪΘ' τής 
27 Μαίου 1871 οί έν ένεργεία καί διαθεσιμότητι αξιωματικοί ώρί- 
σθησαν είς 701, κατά δέ τόν προϋπολογισμόν τοΰ 1873 προστίθεν
ται έτεροι 18. Καί μολαταύτα ό προϋπολογισμός ούτος μαρτυρεί 
έλάττωσιν τών στρατιωτικών δαπανών τοΰ 1872. Μήπως διά θυ
σίας αναγκαίου άπεκτήθη περιττόν ; ’Οταν απολύονται οί έφεδροι 
(είς οικονομίαν τροφής καί ένδυμάτων) καί τ, μέν δύναμις τοΰ στρα
τού έλαττοϋται οί δέ αξιωματικοί πολυπλασιάζονται, πρόδηλον οτι 
ή θαυματουργική δύναμις τών στρατιωτικών σκελετών υπερακοντίζεται.

Β'. Υπουργεΐον Εσωτερικών δρ. 3 613 153.— Κεντρικά, υπηρε
σία δρ. 109 143, έν αίς τό έκτακτον προσωπικόν (πηγή χαρίτων) 
έγγράφέται διά δρ. 5 000. ν.οίκησι; τών επαρχιών δρ. 514 573- 
Δημοσία ασφάλεια 958 031, έξ ών μόνη ή διοικητική αστυνομία ’Α
θηνών και Πειραιώς δρ. 260 092, σχεδόν τό ήμισυ τής πρός διοίκη- 
σιν τών έπαρχιών δαπάνης, ή διατήρησις δέ τών καταδίκων δρ. 515 
300, πλείονα τούτέστι τών όσων άπητούντο, ίνα έπί τίνος χλοεοας 
έρημονήσου πρός τό μεσημβρινόν τής Πελοπόννησου συνοικισθώσι βαθ
μηδόν καί διορθοθώσι τά ατυχέστερα μεταξύ αϋτων πλάσματα, 'll 
’Εθνοφυλακή σημειοΰται έν τώ προϋπολογισμω τοϋ 1 873 όπως έν τοΐς 
ποογράμμασι τών τελετών, διά τήν τιμήν. Άλλ’ένώ έθνοφυλακή δέν 
ύπάρχει, αί 1 000 δρ. δί άποζημίωσιν καί αί 500 διά νοσηλείαν 
αύτής είναι αξιοσημείωτα τοΰ προϋπολογισμού άρθρα. 'II δημόσιος 
υγεία δρ. 133 487 (τά έν Καλάμαις καί Μεσολογγίου θεραπευτήρια 
τών σπυροκολιωντων απογόνων τών μεσαιωνικών σιφιλιτικών, τό τών 
νΰν έν Άθήναις τοιούτων καί τών έν Κερκύρα φρενοβλαβών δρ. 70 076, 
υγειονομεία καί λοιμοκαθαρτήρια δρ. 51 480;. Έπί τής πρός ένίσχυ- 
σιν τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας προϋπολογισθείση; τώ 1872 
δαπάνης δρ. 438 475 ή Κυβέρνησις ύπεστήριξεν τήν έκ τοΰ προϋπολο
γισμού τοΰ 1873 άπάλειύιν τής πρός τήν Άτμοπλοΐκήν εταιρίαν έκ 
δρ. 280 χιλ. χορηγίας. Τιθέμενου κατά μέρος τοΰ ζητήματος τών 
προστατευτικών τής βιομηχανίας αρχών, ό άστήρ τής έταιρίας ταύτη; 
είναι αξιοπαρατήρητος. 'θ μέν δυστυχής “Οθων έλαβε παρ’ αύτή; τό 
τραύμα τοΰ Βρούτου, ή δέ δυστυχή; Κρήτη τήν νεωτέραν δάφνην τής

ναυτικής ήμών δόξης. 'Οπωσδήποτε ή Βουλή διεταξε τήν έγγραφήν τής 
χορηγία; έν τώ προϋπολογισμω τοΰ 1873, μιγριςού όριστιχώς .Ιυθωσι 
τά π/pl τής συνδρομής ταύτης. Νέα μέθοδος τοΰ λέγειν συγχρόνως ναι 
καί oji / Τά σχολεία τών τεχνών δρ. 44 079, τό δενδροκομείου 
’Αθηνών δρ. 12 058 καί ή άνάμνησις τοΰ γεωργικού σχολείου τή; 
Τϊρυνθος (φύλαξι; καί συντήοησις αύτοΰ) δρ. 2 000. Ή ταχυδρομική 
συγκοινωνία δρ. 512 329, έξ ών ή μέν έν Άθήναις υπηρεσία δρ. 49 
923, ή δέ έν τή λοιπή έπικρατεία δρ. 109 215, ή δέ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει, Αλεξάνδρειά,Σμύρνη, Ίωαννίνοις, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Αρ
ση, Βωλω καί Σουλινά δρ. 17 787, ή μετακομιδή τών ταχυδρομικών 
©ακέλλων δρ. 175 504 καί τό πρός τά ξένα ταχυδρομεία χρέος τής 
εναλλαγής τών υπηρεσιών δρ. 160 000. Ί1 τηλεγραφική συγκοινω
νία δε. 600 000, έκ τών όποιων 42 580 διά τήν έν Άθήναις υ
πηρεσίαν, 289 S60 διά τήν έν ταΐς έπαρχίαις, 123 χιλ. όιά τήν 
ούλαξιν καί συντήρησιν τών τηλεγραφικών γραμμών, 45 χιλ. διά τήν 
σύστασιν νέων καί 100 χιλ. χρέος πρός ξένα τηλεγραφεία. Τά δημό
σια έργα δρ. 406 163. έκτων οποίων 115 χιλ. είς άποπεράτωσιν 
τοΰ βουλευτηρίου, 30 χιλ. διά τό άνοιγμα, τήν διαπλάτυνσιν καί 
ίσοπέδωσιν τών οδών καί έν γένει τόν καλλωπισμ.όν τών Αθηνών και 
τών πέριξ αύτών (;), 15 χιλ. εις έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου τών λοι
πών πόλεων, 60 χιλ. δι’ άποξήρανσιν έλών, διευθέτησιν ποταμών 
καί χειμάρων (;), 80 χιλ. είς επισκευήν καί βελτίωσιν οικοδομών της 
διοικήσεως, λοιμοκαθαρτηρίων καί φυλακών, 42 880 διά τούς λιμ.ε- 
νας, 15 χιλ. διά τούς φάρους, καί τά λοιπά διά τό προσωπικόν. Τό 
τελευταϊον κεφάλαιον αφορά τάς βοήθειας (δρ. 217 710), έν αίς 10 
χιλ. διά τά ύδραγωγεία τών δήμων, 30 χιλ. διά τά; κηδείας τών 
ενδεών (;), 41 700 διά μηνιαία βοηθήματα αγωνιστών καί τών οι
κογενειών αύτών (;;) Οί πρόσφυγες έγγράφονται διά δρ. 100 χιλ. (ο
μολογώ, ότι δέν γνωρίζω ούδέ ένα τοιούτον) καί αί χΐίχα.Ζοδωρ'α/ εί; 
δρ. 33 010. Πώς! Πληρόνεί ό γεωργό; τής 'Ελλάδος τόν φόρον τοΰ 
ίδρώτος αύτοΰ, ίνα ώσι μεγαλόδωροι αί Κυβερνήσει; του ;

Γ'. Υπουργεΐον Δικαιοσύνης δρ. 2 644 019.— Διά τό προσωπι
κόν ('Υπουργείου άτομα 13, Άρείου Πάγου 18, Έφετείων 85, Πρω
τοδικείων 336. Ειρηνοδικείων 375, δλον 72/) δρ. 1 418 626, έκ 
τών οποίων μόλις 380 666 διά τόν έπιούσιον τής είρηνοδικιακής δι
καιοσύνης άρτον ! Τά παντός είδους ύλικά τών διαφόρων γραφείων άντί 
δρ. 202 988 (Πρωτοδ. 119 706, Έφετ. 33 120, Είρηνοδ. 32 502, 
'ϊπουργ. 10 050, Άρείου Πάγου 7610). Αί φυλακαί τών ύποδίκων 



284 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ. 285

δρ. 270245, έξ ών είς ένοίκια δρ. 43 855 (φυλακαί άνδρών 12 
036, γυναικών 1 818), εί; έπισκευά; αύτών δρ. 6 χιλ. είς μισθούς 
φυλακιτών 20 290 καί είς διατροφήν ύποδίκων 230 100. Τα έξο
δα τής ποινικής δικαιοσύνης αναβιβάζονται εί; δρ. 741 640, μεταξύ 
των όποιων αί αποζημιώσεις τών μαρτύρων 514 500, τών συνέδρων 
καί τών ένορκων 125 000, ποσά κολοσσαία, τά όποια διά περαιτέρω 
τελειοποιήσει·); τοΰ όρκωτικοΰ συστήματα; καί τοΰ περί είρηνοδικών 
θεσμοΰ ήδύναντο καί νά μετριασθώσι καί άποτελεσμ.ατικώτερα νά 
καταστώσι.

Δ*.  'Γπουργεΐον τή; Παιδεία; καί τών ’Εκκλησιαστικών δρ. 1 GG3 
226. — Η ένωσι; τη; παιδείας μετά τής εκκλησίας είναι ιστορικόν 
κατόρθωμα, εί; τό όποιον έπρεπε νά θυσιασθή ή ή παιδεία η ή εκ
κλησία ή άμφότερα. ’Απέναντι τή; πολιτική; τή; ημέρας, τής δια- 
μοιοαζούση; τά ύπουργεΐα, θά προετίμων εί; τήν διεύθυνσιν τή; έκ
ζλησία; εκκλησιαστικόν (ούχί έκ τοΰ μοναχικού τάγματο; όπω; έγωϊ 
στικώ; άποβλέπη εί; τούς ούρανούς, άλλ’ έν τινι προσέχει κατά τό 
μάλλον καί ήττον μέλλοντι έκ τοΰ κοσμικού κλήρου, δστις ένόνει τόν 
ουρανόν μετά τής γής), εί; τήν διεύθυνσιν τή; παιδεία·.; διδακτικόν, 
καθώς καί είς τήν τών ναυτικών ναύτην. Ή πολιτική δέν πρέπει νά 
στερήται τών πλεονεκτημάτων τής εΐδικότητος καί εκείνα τά κόμ
ματα είναι ισχυρά, δσα έχουσιν έν εαυτοί; τά σπέρματα τή; θερα 
πείας όλων τών κοινωνικών χρειών.—Ή έν τώ ύπουργείω ύπηρεσία δρ. 
4G 818, ό κλήρο; 224 680. έξ ών 39 χιλ. εί; δαπάνα; έκτό; τή; 
επικράτειας, 3 160 εί; ετέρα; έντό; αύτής, 31 030 εί; ιεροκήρυκας, 
152 650 εί; επισκόπους και [ίη<1ί>· εί; τού; ιερείς . . . Άλλ’ έλη- 
σμόνησα- δίδονται εί; τόν τή; Ν. Πέλλη; δρ. 550 ! Καί όμως 50 
σεβάσμιοι ιερείς, πράγματι όδηγοΰντε; τήν ποίμνην τοΰ Κυρίου,άξίζουσι 
βεβαίως 50 επισκοπικά; όφρεΐς. Ή έκπαίδευσις διαιρείται είς άνωτέραν 
δρ. 1 234 828 καί εί; δημοτικήν δρ. 146 300. Εί; τήν πρώτην 
άνήκουσι τά Έλλ. σχολεία δρ. 549 011 (διδάσκαλοι 241), τά Γυ
μνάσια 337 980 (καθηγηταί 95), τό Πανεπιστήμιου 244 075 (κα
θηγηταί 53, γραμμ. 1 Άστυκλινική 7), αί Έθνικαί βιβλιοθήκαι έν 
Άθήναις καί έν Κέρκυρα (άτομ. 13) δρ. 30 675, τό ’Αστεροσκοπείου 
(άτομ. 4) δρ. 4 895, ό Βοτανικός κήπο; (άτομ. 3) δρ. 7 388, ή’Αρ
χαιολογία δρ. 51 744, ευλαβή; εί; τήν θέαν τή; Άρχαιότητος θυσία, 
διανεμόμενη εί; τού; έν τώ ναώ αύτή; ύπηρετοϋντα; δρ. 20 744, εί; 
αγοράν γηπέδων καί αρχαιοτήτων, άνασκαφά; και κτίρια δρ. 27 χιλ. 
και είς συνδρομήν πρός τόν αρχαιολογικήν εταιρίαν δρ. 4 χιλ. Αί 

άγοραί βιβλίων καί αί βοήθεια·, προσώπων έγγράφονται διά δρ. 25 
600. Απέναντι τών ανωτέρω ή δημοτική έκπαίδευσις (άτομα;) 
μόλις λογίζετααι διά δρ. 146 300, έν αί; ή έπιθεώρησις τών δη
μοτικών σχολείων δρ. 800! Έντεΰθεν έξηγεΐται μία πλειότερον 
αφορμή, έξ ής νοσεί ή πρώτη παρ’ ήμΐν τροφή τή; διδασκαλία;. 
Κατά τό παρελθόν θέρος έν τρισίν έπαρχίαι; τής Πελοπόννησου (Κο
ρινθία, Καλάβρυτα, Γορτυνία) εύραν σχολεία άνευ πινάκων, άνευ κα
θισμάτων, άνευ παραθύρων καί μετά στέγη; ήμιανοικτής. Έν Βελ- 
γίω όμως είκοσι ίχαχομμύρια φρ. έύήφισεν έσχάτως ή Βουλή είς 
οικοδομήν καί περιποίησιν σχολείων. Έάν συγκρίνωμεν παρ’ ήμΐν τήν 
δαπάνην τή; ανώτερα; έζπαιδεύσεως πρός τήν δαπάνην τή; κατώ
τερα;, μόλις ή τελευταία προσεγγίζει τό J τή; πρώτης. Τό Ελλη
νικόν λοιπόν έθνος δαπανά 1 όπω; άνοιξη τού; οφθαλμούς του καί 
8 όπω; άνοίξνι τό πνεύμα του. Έντεΰθεν εξηγούνται πολλά συμ
πτώματα εθνολογικής μυωπίας. Έν ’Αμερική, όμως έχουσι πλειο- 
τέραν αδυναμίαν πρός; τού; άκοικτο/ιάτας. Έκαστο; λαός έχει ίδιον 
τρόπον τοΰ σκέπτεσθαι. "Οταν όμως δίδηται εί; όλου; τό σφυρίον 
τής καθολική; ψηφοφορίας, πρόδηλον είναι πόσον ή μέθοδος τή; χρή
σεως αύτοΰ αποτελεί περισπούδαστο·/ στοιχείο·/ τών όλων εθνικών 
τυχών, ίνα μή έγκαταλειφθή αφώτιστο·/. 'Όσοι λοιπόν ερεθίζονται 
ύπό δημοκρατικών ορέξεων, έντεΰθεν πρέπει νά άρχίσωσι καί ενταύθα 

νά τελειώσωσι.
Ε'. Υπουργείου Ναυτικών δρ. 1 6 43 053.— Ή κεντρική υπηρε

σία (4 άξιωμ. 4 υπάλληλοι) 24 648, τό ναυτοδικείο·/ (4 άξιωμ. 1 
ύπάλλ.) 18 249, ή επιτροπή τών ναυτικών συντάξεων καί ταμείων 
(9 άξιωμ.) 26 874, ό ναύσταθμος (19 άξιωμ. 8 ύπαξιωμ. 32 ναΰ 
τα;, 9 έργοστασιάρχα·., 7G τεχνΐται) 142 372, ή λιμενική ύπηρε
σία (30 άξιωμ. 43 ύπαλλήλ. 4'7 ναύται) 140 127, ό λόχο; τών 
πρεσβυτών (5 ύπαξιωμ. 29 ναύται) 10 000, τό έν ένεργεία ναυτι
κόν (διά τήν ύπηρεσίαν 1 I πλοία καί διά τόν βασιλέα 1 θαλαμηγόν 
καί 1 λέμβο;, 60 άξιωματ. 72 ύπαξιωμ. 90 μηχανικοί καί 250 
ναύται) 468 251, ή διαθεσιμότης καί ή άργία (39 άξιωμ. 20 ύπαξ.) 
84 375, οί ύπασπισταί καί οί διαγγελείς (2) 8 730, οί φάροι 
καί φανοί (1 άξιωμ. 19 ύπάλλ. 79 ναύται) 50 309. Τό πρό; συν- 
τήρησιν τοΰ ναυτικού ύλικόν, εί; τροφά; δρ. 213 376, εί; γαιάν
θρακας 176 χιλ. είς επισκευήν καί συντήρησιν πλοίων 100 χιλ. κα- 
καστημάτων 9 χιλ. φάρων καί φανών 46 022, είς ημερομίσθια 8 
χιλ. εί; ενοίκια 14 χιλ. είς νοσηλείαν 3 280, εί; ναυάγια 5 χιλ. 
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ε·.; οδοιπορικά 14 χιλ. είς έξοδα γραφείων 19 χιλ. είς έκπαίδευσιν 
26 άτόμων έν τή αλλοδαπή, (έν οί; 6 είς 6 (!) μήνας) καί 3 ατό
μων έν τή ημεδαπή, (έν οί; 1 έντός ιδιωτικού σχολείου !) 43 ΟΟΟ, 
εί; ιματισμόν 16 440 και τέλος είς οπλισμόν 2 000. 'Γπό την τε- 
Λευταίαν λοιπόν έποψιν τό ήμέτερον ναυτικόν καθίσταται άβλαβέστα 
τον πρός πάντα εχθρόν καί πολέμιον. ’Εάν είς τό άποτέλεσμα τοϋτο 
προσεγγίσωμεν τόν αριθμόν τοϋ μισθοδοτούμενου προσωπικού (1 076), 
πλέον τού έκτου (168) είναι αξιωματικοί, όλιγώτερο; τοϋ ήμίσεως 
(492) άνήκουσιν είς τό έν ένεργεία ναυτικόν καί μόλις τό τέταρτον 
(230) είναι έπί τοΰ κανονιού νζϋται. Φεΰ ! ΙΙοϋ κατέληξεν ύπό τού; 
μεγαλοπράγμονα; τής έποχής ημών ή ναυτική τών απογόνων τοϋ 
Θεμιστοκλέους δύναμις ! Μόνο; ό Κλινίας ('ίίροδ. 8. 17) ένώπιον τής 
Σαλαμΐνος είχεν έπί τής τριήρους αύτοϋ διακοσίου;!

ΣΤ'. Γπουργεΐον Οικονομικών δρ. 1 276 589. — 'Η Κεντρική 
ύπηρεσία (άτομ. 57) 180 345 (έν αις 29 500 εί; ύλικόν κλπ.), 
τό ’Ελεγκτικόν Συνέδριον (άτομ. 38) 127 600 (έν αί; 12 300 εις 
ύλικόν καί Λ'-ις· αντιγραφής αποφάσεων), τά ταμεία (άτομ. 139) 
καί οί είσπράκτορες (310) 587 204 (έν αί; 1 GO χιλ. ώ; νόμιμα 
έπί τών εισπράξεων ποσοστά καί 46 χιλ. είς ύλικόν κλπ.), αί οίκο· 
νομικαί Έφορεΐαι (άτομ. 180) 231 440 (έν αί; εί; ύλικόν 24 440) 
καί αί κεκλεισμέναι χρήσεις δρ. 150 χιλ. Έπί τού όλου ό μηχανι
σμό; ούτος δέν είναι έκ τών δαπανηρότερων, διότι άντί δρ. 3 829 
392 παρέχει είς τό δημόσιον δρ. 3 1 613 938. ένώ ή Εθνική π. χ. 
Τράπεζα άντί δρ. 1 784 753 παρέσχε τώ 1872 δρ. 3 259 640είς 
τούς μετόχους αυτής. 'II διαφορά προφανής, 'Γπό γεν.κωτέραν έποψιν ό 
μηχανισμός τοΰ ύπουργείου τών Οικονομικών δέν εΐσήλθεν έτι είς τήν 
κανονικήν αύτού άνάπτυξιν. Ένώ αντιπροσωπεύει τόν δημόσιον θη
σαυρόν, αλίζ/ζ'. θέσιν άνήκουσαν άλλοτε εί; Αύτοκράτορας, ου
δέποτε άνεβίβασε τήν διάνοιαν μέχρι τού ύψους αύτής. '11 αρμονία 
τών πόρων τή; επικράτεια; πρός τάς πηγά; τών παραγωγικών δυνά
μεων αύτή; είναι μεμακρυσμενη έλπίς. Δέν ήρχίσαμεν άκόμη έκ τής 
έζακριβώσεω; τή; εθνική; ημών περιουσία;, άνεπαισθήτως δέ μετε- 
βλήθη ή έκκαθάρισι; τών δικαστικών τού δημοσίου διαφορών εις α
ληθή κοινωνικήν μάστιγα. 11 συνταγματική άςία τών απολογισμών 
τής διαχειρίσεως τών δημ.οσίων χρημάτων άνήκει ούσιωδώ; εί; το 
μέλλον. Ζώμεν έν τοιαύτη οικονομική άφελεία, ώ; άν δέν ύπήρχον 
δι’ ημάς οικονομικά ζητήματα, τά όποια παρ’ άλ.λοις εθνεσι ό φόβο; 
ιών έθνικών συμφυιώ» καθιστά θ.-’μα αλλεπαλλήλων μελετώ··, εί; άς 

καλούνται όλα τά φώτα τής έπικρατείας. Η άνόρθωσις τής πίστεως 
έν τώ έζωτερικω καί ή αρμονία τών δημοσίων βαρών έν τω έσιβτερικώ 
άποτελούσι μοχλόν, τόν όποιον πρέπει νά μεταχειρισθή Αρχιμήδης, 
ή έπιστήμη τούτέστι, τήν όποιαν καλοϋσι σγο.Ιαστιχι'ρ·! Έρωτή- 
σατε τέλος τήν έν ’Αγγλία διαχείρισιν τή; Πολιτείας, τό μέγα τής 
όποιας πνεύμα έννοεΐ τήν Προεδρείαν τή; ύπουργιζής Κυβερνήσεως εί; 
τό κέντρου τών οικονομικών τοΰ τόπου ιδεών καί δυνάμεων.

Ζ’. Υπουργείου ’Εξωτερικών δρ. 753 480. — Εΐναι τό εύθηνότε- 
ρον έν τή όποια έπραγματεύθην περί τών λοιπών τάςει. '11 κεντρική 
υπηρεσία αύτοϋ (άτομ. 16) 88 731 (έν αί; 9 χιλ. διά παράσημα 
τής ματαιότατος, 20 χιλ. διά ταχυδρομικά έκτός τοΰ Κράτους καί 
20 500 διά γραφικά κλπ.). ’Εάν έκ τοΰ προϋπολογισμού κρίνωμεν 
περί τών διπλωματικών γνωριμιών τής 'Ελλάδος, δέν γνωρίζει αύτη 
άλλην ξένην Κυβέρνησιν έκτός τή; έν Κωνσταντινουπόλει. 'Ανεξαρ
τήτως τή; έξοχου σπουδαιότητο; τής έν τή πρωτευούση ταύτη τής 
Ανατολή; Ελλ. άντιπροσωπείας, ιδού μέσον άλάνθαστον, ίνα είς 

πρώτην περιπλοκήν θεωρηθή βαθμηδόν ή 'Ελλάς τόσον άλλοτρία έν 
τω διεθνε; διπλωματικώ περιβόλι;», όσον αί νήσοι των Σανδβίχων. Έν 
τούτοι; ή μεγάλη τών εθνών ζωή έπί άλλων στηρίζεται όρων καί ό 
μύθος τής ώφελείάς τών μικρών έκ τών ερίδων τών μεγάλων υποθέ
τει τούς πρώτους κατά βήμα παρακολουθουντας όλας τών πραγμά
των τάς περιπέτειας· μάρτυς ή ’Ιταλική έπί Cavour διπλωματία. 
‘Οπωσδήποτε ή έν Κωνσταντινουπόλει Πρεσβεία (άτομ. 44) δρ. 208 
536 (έν αί; 39 χιλ. είς γραφικά κλπ.), τά Προξενεία (άτομ, 71) 
268 044 24 260 εί; γραφ. κλπ.), αί εί; τήν αλλοδαπήν διπλω
ματικά; άποστολαί 116|χιλ., ή έκτέλεσις τής διά τήν εξαγοράν (όλον 
φρ, 23 280) τοϋ διαγωγίου τέλους έπί του ποταμού Escaut μεταξύ 
Βελγίου καί 'Ελλάδος συνθήκης 3 600, αί σημαΐαι, βοήθειαι, έκτα
κτοι εργασία*.  καίτά φιλοδωρήματα (έν τή άλ.λοδαπή) 20 000, αί α
πρόβλεπτο; δέ δαπάνα; δρ. 50 000. Είθε μεταξύ αύτών νά άναγρα- 
φώσιυ έπί τέλους έθνολογικά παρά τοϊ; Προξενείο;; σχολεία πρός έκ- 
μάθησιν τών ιδιαιτέρων έκάστου τόπου περιστάσεων καί έπέκτασιν 
τών κοινωνικών έν γένει φώτων. 'Γπό διοικητικήν έποψιν δέν ύπάρχει 
καταλληλότερα μέθοδο; βασιμωτέρων έπ! τή; ’Ανατολής μελετών.
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α·. οίκονομικαί έργασίαι τής Βουλής εϊναι μεγάλη; σπουδαιότα
τος. Μετά τούς σιδηροδρόμους τής Στερεά;. Ελλάδος, οιτινες πρόκει
ται νά είσάξωσι τόν τόπον είς τήν ταχύτητα τής έν τή Ευρωπαϊκά, 
οικογένεια ζωής, οί σιδηρόδρομοι τής Πελοπόννησου άποτελοϋσι πε
ρισπούδαστου θέμα εσωτερικής προαγωγής. II κτηματική Τράπεζα 
κατέχει ιδιαιτέραν σελίδα τής συγχρόνου οικονομική; ήμών ιστορίας. 
Έάν κατορθώσρ νά καταστησφ [/.άλλον εύκίνητον τήν 'Ελληνικήν 
γήν διά τών ύποθηκογράφων (κτηματογράφων) αύτής, δέν ύπάρχει 
μείζων έκδούλευσις διά τήν ‘Ελληνικήν έξοχήν. ΊΙ δέ χαρτοσήμαν- 
σις τών μετοχικών τίτλων είναι έργον δικαιοσύνης καί σεβασμού 
πρός τήν συνταγματικήν τής φορολογίας ισότητα, περιπλέον ούσιώ 
δης έκδούλευσις είς τήν όρΟώς έννοουμένην ισορροπίαν τοϋ Προϋπολο
γισμού. 'Π δέ τών Λαυριωτικών έκβολάδων παραχώρησε; πρός τήν 
έταιρίαν τών μεταλλουργείων τοΰ Λαυρίου εϊναι ή τελευταία πράξι; 
τοϋ δράματος, δπερ ή ατέλεια τής αρχαίας μεταλλουργίας (σκωρίαι, 
έκβολάδες) ωθούμενη κάπως καί έκ τής ττοΛιτιχΐμ:, ,έκληροδότησεν 
είς τάς νεωτέρας τής έπιστήμης καί τής τέχνης προόδους.

— ’ll έθνική Συνέλευσις τής Γαλλίας κατάργησε τόν ύπέρ τής 
Γαλλικής ναυτιλίας έπϊ τών ξένων σημαιών έπιβαλλόμενον τελωνια- 
κόν δασμόν, τόν τοσοϋτον έπιβαρύναντα τό 'Ελληνικόν ναυτικόν είς 
τό εύρύ αύτοΰ στάδιον τή; προμήθειας τής Δύσεω; διά τών περισσευ
μάτων τής ’Ανατολής. Νίκη τών περί έλευθερίας τοϋ εμπορίου αρχών 
τής Πολιτικής Οικονομίας, τής όποιας ή αντίπαλος .τροστατΐντιχή πο
λιτική είσάγαγεν έντός τών Γαλλικών λιμένων, κατά τόν Ίαννουά- 
ριον 1873, 1758 πλοία καϊ 484 τόνους, ένώ κατά τόν Ιαννουάριον 
1872 εϊχον είσέλΟει 2 910 πλοία καί 594 000 τόνοι.

— 'Η αύτή πολιτική ανάλογα παρήγαγε φαινόμενα καί έν ταΐς 
Ίΐνωμέναις, Πολιτεία*.;  τής ’Αμερικής, διότι κατεβίβασε τήν κίνησιν 
τών λιμένων αύτών άπό 71 τοΐς °/0 "ίθ ~°~J I860 εί; 46 τοΐ; u|„ 
κατά τό 1864, είς 38 τοΐς °/0 κατά το 1871 καί είς 28 τοΐ; % 
μέχρι τή; 20 Ιουνίου 1872. 'Οσον αφορά τοΰ; καταχωρισθέντας 
τόνους, άπό ο 539 000 τώ 1859 —1860 κατέπεσαν είς 4 246 000 
τώ 1871·— 1871, ήτοι περίπου 25 τοΐς "|α ! Οί φυσικοί λοιπόν νό
μοι τής οικονομίας τών εθνών δέν παραβάίνρνται άτιμ.ωρητι.

Έν Κνφισιϊ. 2 Αύγουστου 1873.


