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Τό Έλληνίζόν Πανεπιστήμιου δέν είναι ώς τά έν το?ς 
λοιποί; έΟνεσι τοιούτου είδους καθιδρύματα, τής έπιστήμη; 
μόνον έργαστήριον, άλλ’ είναι συγχρόνως ζαί γιγάντωση: 
μηχανή, ήτις πλέκει τό ύφασμα τή; έθνιζής ήμών ζωής. 
Έάν ύπάρχη αρχαία ζαΐ νέα Ελλάς, καθώς έπίσης έσω 
ζαί έξω, τό Ελληνικόν Πανεπιστήμιου συνδέει άμφοτέρας. 
Έν ένί λόγω περιέχει τά ιερά τοΰ έθνους. "Οστις θέσει τήν 
χείρα έπ’ αύτοϋ, εύρίσζει πάλλουσαυ τήν ζαρδίαν σύμπαν- 
τος τοϋ Ελληνισμού. 'Ομοιάζει ό ναός ούτος τή; έπιστή- 
μης τόν έν Ιερουσαλήμ ναόν τοϋ Θεοϋ, διότι είναι τό κέν
τρον τής τοΰ έθνους ψυχής. "Οταν όλα έπεσαν έν μέσφ 
τοΰ ’Ισραήλ, οί περισωΟέντες ζατέφυγου είς τόν μέγαν ναόν, 
ινα ταφώσιν ύπό τά έρρείπια του. Αί πρώται ζαί τελευταϊαι 
έλπίδες έζεΐ έν τώ Πανεπιστημίφ υπάρχου σι, διότι δέν εΐναι 
άνευ βαΟέο; νοήματος ό,τι πρό; ΚορινΟίους έλεγεν ό Παύ
λος «οί "Ελληνες σοφίαν ζητοΰσι».

Τό 'Ελληνικόν Πανεπιστήμιον, συστηθέν τή 14 ’Απρι
λίου 183'7 καί άρχισαν τάς έργασίας του άπό τοϋ Σεπτεμ
βρίου τοΰ αύτοϋ έτους διά 52 φοιτητών, 26 καθηγη
τών ζαί 3 υφηγητών, ύπελόγιζεν είς τάς τάξεις αύτοϋ ζατά 
τό τελευταίου (1 Σεπτεμβρίου 1872—31 Αύγούστου 1873) 
άζαδημιαζόν έτος 1273 φοιτητάς, 53 ζαΟηγητάς ζαί 18 
ύφηγητάς. διαστήματι λοιπόν 3G έτών ή μέν οιδασζο- 
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μένη δύναμις υπερειζοσαπλασιάσθη, ή δέ διδάσκουσα ηδξή- 

σεν άπό 29 είς 71.
Έν γένει αί έν τώ 'Ελληνίζω Πανεπιστημίω διδασκόμε

να'. έπιστήμαι κατατάσσονται είς πέντε οικογένειας, τήν 
της Θεολογιζής Σχολής, τήν τής Νομικής, τήν τής ’Ιατρι
κής, τήν τής Φιλοσοφικής, ήτις ύποδιαιρεΐται είς τρία τμή
ματα, φιλολογικόν, μαθηματικόν καί φυσικόν, καί τήν τής 
Φαρμακευτικής, τής οποίας ό μηχανισμός συγχωνεύεται 
έν τώ τής ’Ιατρικής καί τώ τοΰ φυσικού τμήματος τής 
Φιλοσοφικής. Τό έν ταΐς Σχολαϊς ταύταις οιδάσκον προ
σωπικόν κατά τό χειμερινόν έξάμηνον του 1873—74 άπο- 
τελεϊται έζ 43 τακτικών καθηγητών, 2 έπιτίμων, 8 έζτά- 
κτων καί 18 υφηγητών. ΊΙ μεταξύ τών τακτικών καί 
τών έκτάζτων καθηγητών διαφορά, υπονοείται έν τώ νόμω 
ώς συνισταμένη είς τήν Οεωρητικωτέραν τών μέν καί πρα- 
κτικωτέραν τών δέ διδασκαλίαν. Έν τούτοις ή έφαρμογή 
εύΟύς έξ άρχής ύπερέβη τόν νομικόν τούτον φραγμόν και 
ειναί τις, τακτικός ή έκτακτος καθηγητής, ό,τι δύναται. 
Έπίσης ώς έπιτίμους ζαΟηγητάς ύποδεικνύει ό νόμος τούς 
διαπρέποντας κατά τόν νουν καί τήν παιδείαν, έάν έχωσε 
τήν ικανότητα καί τήν προθυμίαν νά συντελέσωσιν εις τόν 
Πανεπιστημιακόν σκοπόν έν τή έφαρμογή υποτίθεται ότι εί
ναι ουτοι διωρισμένοι ήδη είς άλλας έν τή Πολιτεία θέσεις. 
Οί ύφηγηταί διορίζονται μετά προηγουμένην τής οικείας 
Σχολής δοκιμασίαν μεταξύ τών ήδη άποζτησάντων τό δί
πλωμα τοΰ διδάζτορος, έπί τή νομική προσδοκία τής συγ- 
κροτήσεως ούτω εύρώστου καθηγεσίας φυτωρίου, διά τήν 
μέλλουσαν τοϋ Πανεπιστημίου άνάπτυξιν. Ύπό τήν έπο- 
ψιν τής μισθοδοσίας ύπάρχουσι σημαντικότερα·. διάφοροι, 
διότι ό μέν τακτικός καθηγητής λαμβάνει κατ’ έτος 3 60ί) 
δρ. μετά δετή δέ ύπηρεσίαν μέχρι 4 800, ό δέ έκτακτος 
3 000, ό δέ έπίτιμος 1 200, ό δέ ύφηγητής μηδέν.

Ή καθ’ δλον τόν μέχρι τοΰδε Πανεπιστημιακόν ήμών 
βίον κίνησις τοΰ προσωπικού τών καθηγητών αύτοΰ συνε- 
ποσώθη είς διορισμούς μέν 103 (12 Θεολογ. 20 Νομ. 29 
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Ίατρ. 42 Φιλοσοφ.), είς αποχωρήσεις δέ 50, έν αίς αί έντός 
καί έκτος τής ύπηρεσίας άποβιώσεις ύπολογίζονται είς 35. 
Μεταξύ τών διορισΟέντων καθηγητών 65 προέρχονται έζ 
τής έξω 'Ελλάδος (6 Θεολογ. 13 Νομ. 20 Ίατρ. 26 Φιλο- 
σοφ.), 7 έκ τής Γερμανίας (2 Νομ. 1 Ίατρ. 4 Φιλοσοφ.), 
1 έζ τής Σκωτίας (Φιλοσοφ.) καί 30 έκ τής έσω 'Ελλάδος 
(G Θεολογ. 5 Νομ. 8 Ίατρ. I I Φιλοσοφ.).

Έάν μελετήσωμεν τήν έν τώ Πανεπιστημίω έργασίαν 
έζ τής έπόψεως τών διδασκομένων έν αύτώ ιδιαιτέρων έπι- 
στημών, τό τελευταϊον χειμερινόν έξάμηνον παρέχει ήμΐν 
τάς εξής πληροφορίας. Ή μέν Θεολογική Σχολή περιλαμ
βάνει ποιμαντοριζήν Θεολογίαν, έκκλησιαστ'.ζήν ζαΐ 'Εβραϊ
κήν αρχαιολογίαν, δογματικήν, συμβολικήν, έρμηνευτικήν 
τής Παλαιας καί Νέας διαθήκης καί ιδιαιτέραν είς αύτάς ει
σαγωγήν, έγκυκλοπαιδείαν τής θεολογίας, ομιλητικήν, ιστο
ρίαν τών δογμάτων καί 'Εβραϊκήν γραμματικήν ύπό 4 τα
κτικών καθηγητών, 1 έπιτίμου, 1 έζτάκτου ζαΐ 1 ύφηγητοΰ. 
— Ή δέ Νομική συνταγματικόν, διοικητικόν, έκκλησιαστι- 
ζόν, ποινικόν, Ρωμαϊκόν καϊ Γαλλικόν δίκαιον, κοινωνικήν 
πλουτολογίαν καί καταστατικήν, πολιτικήν καί ποινικήν δι
κονομίαν, εισηγήσεις καί άστικόν δίκαιον τών Ρωμαίων καί 
τών Βυζαντινών, πολιτικήν οικονομίαν ύπό 8 τακτικών κα
θηγητών, 1 έπιτίμου καί 5 ύφηγητών. —Ή δέ Ιατρική 
παθολογίαν γενικήν, ειδικήν καί τών παίδων, μαιευτικήν, 
αφροδισιακά καί γυναικεία νοσήματα, γενικήν άνατομίαν, 
παθολογικήν καί τοπογραφικήν άνατομίαν, χειρουργικήν, 
ιστορίαν, έγκυκλοπαιδείαν καί μεθοδολογίαν τής Ιατρικής, 
θεραπευτικήν, φαρμακολογίαν, κλινικήν καί άστυκλινικήν, 
οφθαλμιατρικήν, ιατροδικαστικήν, τοξικολογίαν, φυσιολο
γίαν καί ειδικήν νοσολογίαν ύπό 14 τακτικών καθηγητών, 
3 έκτάζτων καί 8 ύφηγητών.—ΊΙ δέ Φιλοσοφική κατά μέν 
τό φιλολογικόν τμήμα ιστορίαν τής άρχαίας τέχνης ζαΐ 
άρχαιολογιζάς ασκήσεις, ερμηνείαν είς Ίλιάδα, Πίνδαρον, 
Σοφοκλή, Ηρόδοτον, Θουζυδίδην, Κικέρωνα, Όράτιον, 
Τίβουλον ζαΐ Πλαΰτον, 'Ελληνικήν καί Ρωμαϊκήν γραμ
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ματολογίαν, ιστορίαν τής φιλοσοφίας τών νεωτέρων χρό
νων, Θεολατρείαν καθ’ "Ελληνα;, ιστορίαν τοϋ Ελληνικού 
έθνους, φιλοσοφίαν τής ιστορίας, ιστορίαν μεσαιωνικήν, 
ανθρωπολογίαν, λογικήν, συγκριτικήν γραμματικήν τής 
*Ε)»ληνικής καί Λατινικής· κατά δέ τό μαθηματικόν τμήμα 
αναλυτικήν γεωμετρίαν καί διαφορικόν ύπολογισμόν, δι- 
διάστατον καί τρισδιάστατο·; αναλυτικήν γεωμετρίαν, σφαι
ρικήν τριγωνομετρίαν, ολοκληρωτικόν ύπολογισμόν, κινη
ματικήν καί αστρονομίαν κατά δέ τό φυσικόν τμήμα, γε
νικήν χημείαν, φαρμακοποιίαν, ανατομίαν όργανογραφίαν 
και φυσιολογίαν τών φυτών, φαρμακευτικήν, πειραματικήν 
χημείαν, φυσικήν, άνωτέραν οπτικήν, ειδικήν ζωολογίαν, 
ορυκτολογίαν, ιατρικήν χημείαν, τοξικολογίαν καί πει
ραματικήν φυσικήν· τό όλον ύπό 17 τακτικών καθηγητών, 

4 εκτάκτων καί 4 ύφηγητών.
ΊΙ αρίθμησες τών θεμάτων τούτων τής πανεπιστημιακής 

διδασκαλίας, τά όποια συνέπτυξα μέν ζατά τό δυνατόν, 
άποτελούσι δέ οιά τών διαφόρων αύτών κλάδων τόν σε
βάσμιον άριΟμόν 119 μαθημάτων (15 θεολογ. 17 Νομ. 
40 Ίατρ, 47 Φιλοσ.), δύναται νά δώση γενικήν τινα ώς 
άπό σχεδιαγράμματος ιδέαν περί τής ύψηλοτέρας πνευμα
τικής τών ήμετέρων νέων διαπλάσεως, διαρκούσης τετραε
τίαν μέν ολόκληρον δι’ όσους προτίθενται νά δώσωσι διδα
κτορικός εξετάσεις, αιτινες είναι λεπτομερέστερα! καί άζρι- 
βέστεραι, τριετίαν δέ δι’ όσους φοιτώντας εις τήν Οεολογι- 
κήν καί φιλολογικήν σχολήν προτιμώσι νά ύποβληθώσιν 
είς άπολυτηρίους ήττον λεπτομερείς εξετάσεις ( ). Ιίαρετη- 
ρήθη έν τούτοις ότι όλίγιστοι έποιήσαντο μέχρι τοΰδε χρή
σιν τής έξαιρέσεως ταύτης, έζ τοΰ όποιου όμως δέν έπεταο 
οτι εΐναι καί σπάνιοι οί τελειοδίδαζτοι τοϋ Πανεπιστη-

(’) "Οσον αφορά ιδιαιτέρως τήν φαρμακευτικήν σχολήν, ή έν αυτή 
διδασκαλία διαρκεΐ 3 έττ., δημιουργούσα μόνον τεϋ.ειοδιδάκτους. Καί 
έν τή φιλολογική δέ σχολή πρός κατάρτισιν διδασκάλων τών Έλλ. 
σχολείων υπάρχει μετριότερος τις οργανισμός. 

μ-ΐου,διότι όσοι μετρίως ευδοκιμήσουσι κατά τάςδιδακτορικά; 
εξετάσεις, λαμβάυουσι πτυχίον τελειο διδάκτου (προλύτου) 
εκτός τής ’Ιατρικής σχολής, έν ή άπαξ μόνον τοϋτο συνέβη. 
—"Οσον άφορα τάς καθ’ έζάστην παραδόσεις, κατά κανόνα 
οιαρκοϋσιν αύται έπί μίαν ώραν άπό τής 8 πρωινής ώρας 
μέχρι τής G μ. μ. Τπάρχουσι δέ μαθήματα δίς, τρις, τε
τράκις, πεντάζις ζαί έξάζις τής έβδομάδος διδασκόμενα. 
’Οπωσδήποτε δύναται έκαστος νά ύπολογίση τό ποσόν τών 
ώρών τής καθ' άπαν τό έτος Πανεπιστημιακής διδασκα
λίας, άμα άφαιρέση τόν χρόνον τών κανονικών άπό 15 ’Ιου
νίου μέχρι 1 Σεπτεμβρίου διακοπών, τάς όποιας ή πρακτική 
έπεξέτεινεν άπό τοϋ τέλους Μαίου μέχρι τών αρχών τοΰ 
’Οκτωβρίου, 15 θρησκευτικός άργίας, δύο έβδομάδας περί 
τό Πάσχα, τήν έΟνικήν τής 25 Μαρτίου ημέραν, καί τάς 
δεκαπενθημέρους τής συνήθειας άργίας τών Χριστουγέν

νων καί τών άποκρέω, είς τάς όποιας προσθετέου καί τάς 
4 ήμέρας τών πολιτικών εκλογών, οσάκις συμπέσωσι τοι- 
αϋται.

Ό άριθμός τών έν ένεργεία φοιτητών τοΰ άζαδημαϊζοϋ 
έτους 1872—73 άποτελεϊται έζ δύο κατηγοριών, έζ φοι
τητών αρχαιότερων, τών οποίων αί σπουδαί δέν άπεπερα- 
τώθησαν, καί έκ φοιτητών νεωστί προσελθόντων. Ούτως 
είς τήν πρώτην μέν ύπάγονται 959, είς τήν δευτέραν δέ 
31G. Κατ’ ακρίβειαν όμως ένδιαφέρει μάλλον ή ποσότης 
τών άπό τοϋ Σεπτεμβρίου 1837 μέχρι τής 31 Αύγούστου 
1873 είσελθόντων είς τάς Πανεπιστημιακός τάξεις νέων 
φοιτητών, οΐτινες κατά τάς δημοσιευόμενα; κατά παν έτος 
έζθέσεις τής Πανεπιστημιακής ύπηρεσίας άναβιβάζονται είς 
6 446, έξ ών 4 516 άνήκουσιν είς τήν έσω Ελλάδα καί 
1 930 είς τήν έξω, ήτοι 396 'Ήπειρος, 388 Θράκη, 332 
νήσοι Μικρά; Άσία;, 250 Θεσσαλία, 244 Μακεδονία, 216 
Μικρά Άσία, 180 Κρήτη καί 24 Κύπρος.

’Εάν έζ τοϋ συνόλου τών μέχρι τής 31 Αύγούστου 
1873 φοιτησάντων έν τώ Ελληνίζω Πανεπιστήμια» άφαι- 
ρέσωμευ τούς κατά τό τελευταίου ακαδημαϊκόν έτος έυ
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ένεργεία 1 275 καί τούς ύπό δοκιμασίαν διατελοΰντας 400 
περίπου, έν ο’ς προσθετέου κατά πάσαν πιθανότητα ετέρους 
400 πρός δοκιμασίαν παρασκευαζόμενους, ύπολείπονται 
4 391, οϊτινες δύνανται νά διαιρεθώσιν εις ώριμους κο> 
αώρους τοΰ Πανεπιστημίου καρπούς. Ώς ωρίμους μέν 
θεωρώ τούς δ-ελθόντας διά τών πανεπιστημιακών εξετά
σεων καί τυχόντας διπλώματος διδάζτορος ή πτυχίου τε- 
λειοδιδάκτου, ώς αώρους δέ τούς διαζ.όύαντας τάς σπου- 
δάς αύτών είτε έκ θανάτου είτε έξ άλλης βιωτικής μεταβο
λής. Τοιουτοτρόπως άπό τοΰ Σεπτεμβρίου 1837—31 Αύ- 
γούστου 1873 ή πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 2 171 
καϊ ή δεύτερα 2 220. Ή μεταξύ τών δύο τούτων αριθμών 
σχέσις έχει τί φοβερόν. Πώς ! οί πλείονες δέν ήδυνήθη- 
σαν νά άνΟέξωσιν εις τό Πανεπιστημιακόν στάδιον ; Δυστυ
χώς δέν υπάρχουσι στοιχεία είς περαιτέρω έξακρίβωσιν 
της Ονησιμότητος τών φοιτητών, ή δέ λύσις τοΰ ζητήμα
τος, ποϊαι χώραι τής 'Ελλάδος περιλαμβάνουσι τούς πλείο
νας τοΰ Πανεπιστημίου λειποτάζτας, θά ήτο όπωσοϋν αχά
ριστος κόπος. Σημειωτέο·; έν τούτοις, ότι εισέρχεται βαθ
μηδόν είς τά ήθη πολλών Ελληνικών οικογενειών ή έν τώ 
Πανεπιστημίου μετάδοσις άνωτέρων γνώσεων είς τά τέκνα 
των ούχί πρός τελείαν επιστημονικήν έπίδοσιν, άλλά μέ- 
χρις ώριμάνσεως αύτών διά τά βιοποριστικά έργα, ιδίως τό 
έμπόριον. Έν γένει δέ ζαΐ ή κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν 
έπισυμβάσα τροπή τής έπαγγελματικής τοΰ τόπου άνα
πτύξεως έξήσκησε σπουδαίαν έπιρροήν έπί τοΰ ύπό έξέτα- 
σιν Πανεπισττμιακοΰ οαινοαένου.

Οί προμνησΟεντες 2 171 ώριμοι τοΰ Πανεπιστημίου καρ
ποί ύποδιαιροΰνται είς 1 ί· θεολόγους, 926 νομικούς 657 
διδάκτορας καί 269 τελειοδιδάζτους) 1 5 I φιλολόγους (7 ί 
διδάκτορας, 27 τελειοδιδάζτους καί 53 διδασκάλου: ■ 1 ί 
μαθηματικούς 8 διδάκτορας ζαΐ G τελειοδιδάκτους), 1 φυ
σικόν (διδάκτορα' 812 ιατρούς · 811 διδάκτορας, 1 τελειο- 
δίδακτον) καί 210 φαρμακοποιούς. Έπί τοΰ συνόλου οί 
438 άνήκουσιν εί; τήν έξω Ελλάδα, ήτο: 132 νομικοί 

(31 "Ήπειρος, 29 νήσοι Μικρας ’Ασίας, 19 Κρήτη, 13 Μ. 
’Ασία, 10 Θράκη, 10 .Μακεδονία, 10 Θεσσαλία καί 3 Κύ
προς), 233 ιατροί (58 "Ηπειρος, 38 Θεσσαλία, 31 Κρήτη, 
30 νήσοι .Μ. ’Ασίας, 28 Μακεδονία, 26 Θράκη, 18 Μ. 
’Ασία καί 2 Κύπρος), 36 φαρμακοποιοί, 55 φιλόλογοι, 1 

θεολόγος καί 1 μαθηματικός.
Ή κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν κίνησις τοϋ πληθυ

σμού τών φοιτητών τοϋ Έλληνιζοΰ Πανεπιστημίου παρέ
χει σημαντικός ένδείξεις περί τών νεωτάτων τάσεων τοΰ 
παρ’ ήμΐν έπιστημονιζοΰ πνεύματος, ώς προκύπτει έκ τοϋ 

επομένου πίνακος.
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Ή αύξησις τών νέων φοιτητών, ζωηρά κατά τό 1870— 
71, έχει τι έν γένει ομαλόν, καθώς έπίσης καί ή φοίτησίς 
τών αρχαιότερων διατελεΐ είς όμοίαν άνάπτυξιν. Οί διδά
κτορες, οί τελειοδίδακτοι καί οί φοιτηταί τής Νομικής δια- 
τελοΰσιν είς σπουδαίαν έλάττωσιν, έξ ού περ συνάγεται, 
ότι ή οδός αύτών ήρχισεν άπό τίνος νά ύπερπληρώται μέ- 
χρις ού κατά τόν αρχικόν σκοπόν τής Νομικής έν τω Πα
νεπιστήμια» έκπαιδεύσεως άναδιοργανωθή δι’ αύτών όλον 
τό σώμα τής δημοσίας έν Έλλάδι υπηρεσίας. Οί αριθμοί 
τών διδακτόρων τής Ιατρικής όδηγοΰσιν είς άλλα πορί
σματα, διότι άπό τοΰ 1868 — 69 μέχρι τοϋ 1872—73. 
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σχεδόν έδιπλασιάσθησαν, ώς έπίσης αισθησιν ποιεί χα? ή 
μεγάλη τών φοιτητών τη; σχολής ταύτης αύξησις, έξ οΰ- 
περ συνάγεται, ότι γενναία ένεργεΐται ιατρική προμήθεια 
είς τάς έντός καί έκτος τών ορίων Έλληνιζάς κοινότητας. 
’Ανάλογος και εύεξήγητος άνάπτυξις παρατηρείται καί είς 
τήν φαρμακευτικήν σχολήν. Άπ’ έναντίας ό μικρός αριθ
μός καί τά κενά τών προλυτών τής Θεολογίας μαρτυρεί, 
ότι τά σχετικά έργα δέν έλαβον είσέτι τήν κανονικήν αύ
τών άνάπτυξιν. "Οταν έσχάτως έλεγον είς τινα, ότι ο 
καλλίτεροι γαμβροί έν τή διαμαρτυρουμένη Ευρώπη είναι*  
οί θεολόγοι ίερεΐς, νομίζω ότι όπωσοΰν έοίστασεν ούτος 
περί τής ορθοδοξίας μου. Καί οί τής Φιλοσοφικής δέ σχο
λής καρποί έχουσι τι στάσιμου, τό όποιον έξηγεΐται έκ τής 
απανταχού βιομηχανικωτέρας τών πνευμάτων κατά τόν. 
ήμέτερον αιώνα τροπής.

(*) Τό ποσόν τοΰτο μετά τών καταβολών τών φοιττ,τών, συγκε- 
.-.αλαιούαενον είς δρ. 114 458, έχμςσίμευσεν είς μισθούς τοϋ βοςθζ- 
τικοϋ προσωπικού δρ. 28 847 , είς υποτρόφους 10 985), είς βοζ- 
6/,ματα καί σύνδρομά ς Μ 660): είς επικουρίαν έπιστζμονικών καθτ

Ή παρ’ ήμΐν Πανεπιστημιακή διδασκαλία ένεργεΐται οιά 
τής έπί τών δαπανών συμμετοχής τοΰ Κράτους, τοΰ Πα
νεπιστημίου καί τών φοιτητών. Τό μέρος τών τελευταίων 
άποτελεΐται έκ τών κατά τά έτη τής φοιτήσεως αυτών ένιαυ- 
σίων έγγραφών, δι’ έκάστην τών οποίων καταβάλλονται ορ. 
10· έπίσης διά μέν τά άποφοιτήρια έγγραφα δρ. 20,διάδέ τά 
διδακτορικά διπλώματα καί τελειοδιδάκτων πτυχία δρ. 100. 
Τό έκ τών τελών τούτων είσπραχθέν ύπό τοΰ Πανεπιστη
μίου ποσόν άνεβιβάσθη κατά τό άκαδημιακόν έτος 1872— 
73 είς δρ. 24 060. Τοΰ Κράτους ή δαπάνη άφορα μόνους 
τούς μισθούς τοΰ διδάσκοντος προσωπικού, οιτινες κατά 
τό 1873 προϋπελογίσθησαν είς δρ. 24 4 075. Τοΰ δέ Πα
νεπιστημίου ή συνεισφορά, ή έκ τής περιουσίας αύτοΰ πη- 
γάζουσα, συνεποσώθη κατά τό έτος 1872—73 είς δρ. 
90 398 (’). "Ωστε ό όλος μηχανισμός τής παρ’ ήμΐν έπι- 

στημονιζής έζπαιδεύσεως ένηργήθη κατά τήν έν λόγω πε

ρίοδον διά δρ. 338 533.
Ή περιουσία τοΰ ’Ελληνικού Πανεπιστημίου έσχηματι- 

σθη έζ διαφόρων άπ’ άρχής τής συστάσεως του δωρεών καί 

κ'ληροδοτημάτων, δύναται δέ νά διαιρεθή είς τρεις κεφα
λαιώδεις κατηγορίας· είς κεφάλαια χρηματικά έν μετοχαΐς 
καί δανείοις, έξ ών τό Πανεπιστήμιων κατά τό 1872—73 
έπορίσθη δρ. 91 296, είς άζίνητα τών οποίων τό εισόδημα 
άνεβιβάσθη κατά τόν αύτόν χρόνον είς 19 810 καί είς κλη
ροδοτήματα καί δωρεάς τής αύτής περιόδου δρ. 5 801. 
’Εάν είς ταϋτα προστεθώσι καί μικροί τινες άλλοι πόροι έκ 

δρ. δ 515, τό ολικόν εισόδημα τοΰ Ελληνικού Πανεπιστη
μίου άνεβιβάσθη κατά τό άκαδημιακόν έτος 1872—73 είς 
δρ. 122 453. "Ωστε άφαιοουμένων τών προμνησθέντων έκ 
δρ. 90 398 έξόδων αύτοΰ υπολείπεται περίσσευμα δραχ. 

32 053.
Τό περίσσευμα τούτο, έπαυξηθέν διά δρ. 61 604, προελ- 

Οουσών έζ πωλήσεως άζινήτων τοϋ Πανεπιστήμιου ί ορ. 44 
873), έξ είσπράξεως οφειλών πρός αύτό (δρ. 13 170) καί 
έζ διαφόρων άλλων (δρ. 1 359) έχρησίμευσε μέχρι τής 
31 Αύγούστου 1873 άφ’ένός μέν είς τήν διά δρ. 24 546 ) 
έλάττωσιν του πρός τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν έξ ανοικτού 
λ|σμοΰ χρέους τοϋ Πανεπιστημίου άπό δρ. 93 350 ’ εις 
68 804, άφ’ ετέρου δέ είς καταρτισμόν τής επόμενης νέας 
τοΰ καθιδρύματος περιουσίας, διότι ήγοράσθησαν υ μετο
χαί τής Έθνικής Τραπέζης (δρ. 14 850), έπιστημονικά όρ
γανα (ορ. 16 326), βιβλία (11 738), έτοποθετήθησαν 
προσωρινώς είς δάνεια (24 898), ή ύπήρχον είς διάφορα 

καί έν τώ ταμείω (δρ. 1 300).

δουμάτων (8 188), είς τό φυσιογραφικόν μουσείων (7 796', είς τό 
βοτανικόν (4 958), είς τζν άστυκλινικζν (6 499 , είς προπαρασκευν 
διδασκαλίας 3 778; είς έπισκευάς οικοδομών <8 188), είς τόκους 
(5 602. καί είς διάφορα άλλα.
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Τοιαύτη είναι ή πνευματική ζαί οικονομική κίνησις τού έν 
Άθήναις μεγάλου τή; ’Ανατολής εκπαιδευτήριού (’), ή διοί- 
κησις τοΰ οποίου ύπό τήν άνωτέραν έπίβλεψιν τής Πολιτείας 
ένεργεΐται ύπό τοΰ Πρυτάνεως κατά τάς αποφάσεις τής Πα
νεπιστημιακής συγκλήτου, άποτελούμενης ύπ’ αύτοϋ, τοϋ 
προηγουμένου Πρυτάνεως, τών -ί κοσμητόρων τής Θεολο- 
γικής, Νομικής, ’Ιατρικής καί Φιλοσοφικής σχολής και 4 
έτέρων έπί τούτω έζλεγομένων καθηγητών. Τό διευθυντή
ριο·/ τοϋτο άνανεοΰται ζατά παν έτος ζαί έξήσζησε μέχρι 
τοΰδε μεγάλην επιρροήν έπί τής καθόλου άναπτύξεως τοΰ 
Πανεπιστημιακού Οεσμοΰ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΑ ΤΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ-

Άνεγν-.’σΟη εσχάτως ενώπιον τής έν Λονδίνω έταιρίας 
τής Καταστατικής άξια λόγου διατριβή ύπό τοϋ Sir Roco- 
l.uul Hill, ού τίνος τό Ονομα άποζατέστη περιώνυμον, ζαθό- 
άδιαρρήζτως σχετισθέν μετά τής επιτυχούς καί ευεργετικής 

εφαρμογής τοΰ εύΟηνοΰ καί ομοιομόρφου συστήματος τής 
ταχυδρομικής ύπηρεσίας.

Έν τή διατριβή ταύτη ό Sir Rocoland Hill εκθέτει απλήν 
τινα άλλά γόνιμον ιδέαν, σκοπούσαν ταυτοχρόνους τήν 
άπλοποίησίν τοΰ φορολογικού συστήματος έν Αγγλία, ζαί 
τήν έπί όσον ένεστι μαζρότερον χρόνον διαφύλαξίν τών 
γαιανθράκων αυτής, τής βάσεως ταύτης τής ύλικής εύη- 
μερίας καί υπεροχής τοϋ ’Αγγλικού έθνους. Καίτοι ζατε- 
πολεμήθη ή προτεινομένη ιδέα δι’ επιχειρημάτων πολλών, 
τών μέν βάσιμων, τών δέ έξηγουμένων ώς έζ τοϋ καινο
φανούς τοΰ πράγματος, μ’ όλα ταΰτα ή ι δ έ α, προερχο- 
μένη μάλιστα άπό τοιαύτης πηγής, έχει άρζετήν σπου- 
δαιότητα, όπως ένδιαφέρη τούς άναγνώστας τής Οικονομι
κής Έπιθεωρήσεως.

ΊΙ άφετηρία τοΰ Sir Rocoland Hill είναι ή μεγάλη αύ- 
ξησις τής έτησίας τών γαιανθράκων καταναλώσεως, ήτις, 
έάν έξαζολουθήση μετά τής αύτής άναλογίας, θά έπιφέρη 
έντός ολίγων εκατονταετηρίδων τήν έξάντλησιν τών ’Αγ
γλικών ανθρακωρυχείων. Άλλά τήν κατανάλωσιν ταύτην 
αύξάνει μεγάλως ή γινόμενη είς τήν χρήσιν σπατάλη, πρός 
καταπολέμησιν ζαί περιορισμόν τής όποιας ούδέν ύπάρχει 

μέσον συντελεστιζώτερον, ή ή ΰψωσις τής τιμής τών γαι
ανθράκων. Άλλ’ όμως ή ζατά τά τελευταία έτη προστί- 
μησις αύτών άπέδειξεν άρκούντως ότι ή ακρίβεια τής πρώ
της ταύτης ύλης, ένόσω δέν άντισταθμίζεται ύπό άλλης 
τινός έλαφρύνσεως, συνεπιφέρει δεινά επακόλουθα εις τόν 
φορολογούμενον λαόν. Τόν βαθμόν τής τοιαύτης πιέσεως 
δύναται τις νά έζτιμήση παραβάλλων τήν ολικήν προστι- 
μησιν τών γαιανθράκων πρός τούς είσπραττομένους ύπό 
τής 'Αγγλικής Κυβερνήσεως φόρους. Ουτοι μέν άνήλθον 
κατά τό λήξαν έτος εις εξήκοντα έζατομμύρια λιρών ().

(') ’ΐδοϋ πώς κατά τό λήξαν έτος διανέμεται τό 
εισόδηαα τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου' (ϊϊ. ϊπψ. σιλ.)

(’) "Οσον αφορά τήν γενικήν αύτοϋ ζατάρτισιν, ιδιαιτέρας ση.μειώ- 
σεως είναι άςιαι καί αί έπιστημονι/.αί συλλογαί του καί τά κατά 
σκοπόν παραρτήματα αύτοϋ. Είς τήν πρώτην κατηγορίαν άνήκουσι 
τέσσαρα μουσεία. τό νομισματικόν. φυσιογραφικόν, φυτολογικάν ζαί 
παΟοΛογικόν. τό ταμεϊον τών φυσικών οργάνων, τό ανατομικόν θέα
τρου. τό χημεϊόν. τό φαρμακευτικόν φροντιστή:·. ;ν, ή φαρμακολογική 
καί χειρουργική συλλογή, καί ή, μ.εθ’ ής ήνώθη ή ιδιαιτέρα αύτοϋ, 
εθνική βιβλιοθήκη 200 χι/.. τόμοι περίπου . Έν δέ τοΐς παραρτήμασ·. 
κατατάσσονται τό μαιευτήρων, τό δημοτικόν νοσοκομείου, ή άστυ- 
ζ/.ινιζή, ό βοτανικός κήπος, τό αστεροσκοπείου, τό νοσοκομείου τών 
συφίλίτικών νοσημάτων καί τό οφθαλμιατρείο*.
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Ή δε προστίμησις 10 σελινίων δΓ έκαστον τόνον έπ: τής 
ζαταναλώσεως τοϋ 187'2, υπολογιζόμενης είς 120 000 000 
τόνων, άποτελεΐ έπίσης εξήκοντα έζατομμύρια λιρών. Δη
λαδή τοιαύτη προςτίμησις ίσοδυναμεΐ πρός τόν διπλασια
σμόν τής ’Αγγλικής φορολογίας. — Άλλά κατά πάσαν 
πιθανότητα αί τιμαί τών γαιανθράκων Οά έχπέσωσιν, άν 
καί δέν φαίνηται ενδεχόμενον νά φΟάσωσι μέχρι τής προ- 
τέρας πάλιν εύΟηνείας. Άλλως τε ή μεγάλη εύΟήνεια δέν 
είναι επιθυμητή, καθόσον δέν παρεμποδίζει τήν σπατάλην 
τής ζαταναλώσεως.

Έντεΰθεν παρουσιάζεται τό ζήτημα, πώς δύναται νά δια- 
τηρηΟή υψηλή ή τιμή τών γαιανθράκων, άνευ τών άπαρέ- 
σκων τής άκριβείας συνεπειών ; Εάν είς τήν έζπτωσιν τή 
τιμής αύτών τεΟή όριον είς αρμόδιόν τι σημείου διά τή 
έπιοολής δασμού, ή δέ πίεσις τοΰ τοιούτου φόρου άντισταΟ- 
μισθή δι’ ισοδυνάμου τινός ζαταργήσεως άλλων φόρων, 
ιδού ότι διατηρείται μέν τό επιθυμητόν μέσον πρός περιο
ρισμόν τής ζαταναλώσεως ή τής σπατάλης τών γαιανθρά
κων, τό δέ δημόσιον, ό φορολογούμενος δηλαδή λαός έν 
συνόλω λαμβανόμενος, δέν ζημιοΰται.

Ούτω λ. χ. ή έζτίμησις τής διά τό έτος 1873 προσόδου 
έπί τών ειδών τής πρώτης άνάγκης εΐναι ώς εξής : 

έπί τείου λιρ. 3 192 000 j
» καφέ κτλ. » 280 000 5 29ί 000
» σαζχάρεως » 1 822 000·

'Ο δέ έπί τών εισοδημάτων φόρος (income tax έξετιμήΟη 
διά τό αύτό έτος είς λιρ. 5 575 000. Άφ’ έτέρου διά φο
ρολογίας ένός μόνου σελινιού έπί έζάστου τόνου γαιανθρά
κων, επί παραγωγής έτησίας 120 000 000 τόνων, αποκτά
ται ποσόν λιρ. 6 000 000. "Ο έστι, διά τής έπιβολής φό
ρου δύο σελινίων έπί έζάστου τόνου γαιανθράκων, δύναν
ται νά ζαταργηΟώσι άμφότερα τά μνημονευΟέντα κεφάλαια 
τής ύπαρχούσης φορολογίας.

Άλλά διατί νά μή προβή καί περαιτέρω ό τοιοΰτος ύπο- 
λογισμός ; ΙΙρόσΟετος έπιβολή δύο σελινίων και τεσσάρων 
δηναρίων ζ2|_) έπί έζάστου τόνου γαιανθράκων παριστα 
ποσόν λιρ. 14 000 000, διά τοΰ οποίου ήδύναντο νά καταο- 
γηΟώσι πάντες οί επίλοιποι δασμοί, έκτος τών έπί καπνού, 
οινοπνευμάτων, οίνου καί ζύθου

Άλλ’ έάν άπαιτηΟή η ζατάργησις κατά τό ήμισυ τώυ 
δασμών έπί οίνου καί ζύθου, δύναται ζαΐ τοΰτο νά έπιτευ-

(’) Τά 4 πρώτα κεφάλαια τοϋ φορολογικού πίνακος συμποσούν- 
ται, ώς έν τή προηγούμενη σημειώσει ΰπεδειχθη,εις λιρ. 00 000 000 
περίπου, άφαιρέσει τοΰ προϊόντος τοΰ μ.νημονευΟεντος 
δασμ.οΰ, 2 σελιν. έπί έκαστου τόνου γαιανθρά-

. ....................................................................... a 12 000 000

δπόλοιπον » 48 000 000 

Τελωνιακοί δασμοί ......................λιρ.
Φόροι έπι τών έδώδίυ.ων ■ . · · » 
ΧαρτόσζίΛον .■··.■··.» 
Φόροι taxes ....................................
Ταχυδρομεϊον.............................. ...
Τηλεγραφική ΰπτ,εΐσία .«···» 
Φόρος ιδιοκτησίας (property tax ) · ” 
Γαΐαι τοΰ στέμματος · . . · · »

Ό έπί καπνών δασμός παρήγαγε κατά τό παρελθόν
έτος

'Ο έπί οινοπνευμάτων δασμός · 
» a οίνου »
» » ζύθου (malt) »

. λιρ- 7 098 500
a 18 143 KOO
a 1811 KOO
» 7 137 500 a 34 191 000

Διάφορα
77 429 (IOC

a 13 809 000 
πρόσθετος δέ δασμός 2 σελ. καί 4 δην. καθ’ έκα

στον τόνον φέρει έπί 120 000 000 τόνων γαι
ανθράκων .······......................... · » 14 000 000
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Εκτός 
λοιπών 
ζήτημα

62

χΟή δί'ά τής προσθήκης 9 δήναρ. έπί έκάστου τόνου γαιαν
θράκων ( ).

Έν άλλοις λόγοις δι’ ένός δασμοϋ 5 σελ. καί 1 δην. έπί 
έκάστου τόνου γαιανθράκων δύναται ό ’Αγγλικός λαός νά 
απαλλαγή πάσης άλλης φορολογίας, έκτος τών έπί τοΰ 
καπνού καί τών πνευματωδών ποτών δασμών, έλαττουμένου 
μάλιστα κατά τό ήμισυ τοϋ τέλους έπί τών δύο τούτων τε
λευταίων ειδών.

'Υποτιθεμένου δέ ότι καί μεΟ’ όλα ταϋτα οί γαιάνθρακες 
έκπίπτουσιν είς βαθμόν, ώστε δέν πραγματοποιείται ό διά 
τής προςτιμήσεως αύτών διωκόμενος σκοπός, δύναται τότε 
νά έπιβληΟή πρόσθετος αύξησις είς τήν φορολογίαν αύτών, 
όπως διά τοϋ μέσου τούτου άποσβεσΟή τό δημόσιον τής ’Αγ
γλίας χρέος. Καθόσον δασμός 1 σελ. ίσοδυναμεΐ, ώς εί’δομέν, 
πρός έτήσιον πρόσοδον λιρ. 6 000 000. Τοιοϋτον δέ ποσόν 
κατ’ έτος, μετά τής βαθμιαίας έλαττώσεως τών πληρονο- 
μένων τόκων, ήΟελεν άποσοέσει όλόκληρον τό χρέος τής 
’Αγγλίας έντός πεντήζοντα περίπου έτών.

Άλλ’ οποίας συνεπείας ήΟελεν έπιφέρει ώς πρός τε τούς 
παραγωγεΐς καί τούς ζαταναλωτάς ή έπιβολή τοιούτου 
δασμοϋ ; ΉΟελεν άρα ό δασμός ελαττώσει τών παραγω- 
γέων τά κέρδη ; Ναι μέν, ό περιορισμός τής ζαταναλώ- 
σεως ώς έζ τής προστιμήσεως τοϋ είδους ήΟελεν ελαττώ
σει τάς αμέσους αύτών ώφελείας, άλλ’ άφ’ έτέρου ήθελε 
συντελέσει είς τήν διατήρησιν μεγαλειτέρας παραζαταΟή- 
ζης πρός μέλλουσαν χρήσιν, τοΰτο δέ είναι ούχί μόνον ό 
τελικός σκοπός τοϋ προτεινομένου συστήματος φορολο
γίας, άλλά ταύτοχρόνως καί προστάτευσις τών αληθών

(’) Ό έπί οίνου δασμός ώς άνωθι λιο. 1 811 500
» υ ζύθου » » » 7 137 500

δασμός δέ !) δν,ναρ. τόν 
τόνων γαιανθράκων ίσοδι

» 8 949 009 τό p.. 4 474 500
τόνον έπί 120 000 000
>ναμει πρός ■ · , · . a 4 500 ΟΟΟ

συμφερόντων τών ιδιοκτητών τών ανθρακωρυχείων, 
δέ τών πλεονεκτημάτων, άτινα ή ζατάργησις τών 
δασμών ήθελε παράσχει είς τόν ίδοζτήτην, μένει τό 
κάτι πόσον ήΟελεν ούτος δικαιωΟή είς τήν άπόλαυσιν έτέρας 
τίνος άποζημιώσεως έζ μέρους τοϋ Κράτους.

Ώς πρός τόν καταναλωτήν δέ, έάν ή προςτίμησις τών 
γαιανθράκων συνεπιφέρη τήν εΰρεσιν νέων μέσων καί με
θόδων πρός οίζονομιζωτέραν χρήσιν τής καυσίμου ύλης 
του, ή έλάττωσις μόνη τών ζαταναλισκομένων ύπ’ αύτοΰ 
γαιανθράκων δύναναι ν’ άποζημιώση 
σιν τής άξίας των Q, τώ μένει δέ ή 
σεως τών λοιπών δασμών ώφέλεια.

Ταϋτα ώς πρός τόν καταναλωτήν 
πρός τάς έταιρίας σιδηροδρόμων, 
τος ζ. τ. λ, αιτινες πληρονουσι 
πρός άγοράν καυσίμου 
τείπη ότι ή άλλαχόΟεν έλάττωσι 
ναται ν’ αποζημίωση αύτάς, 
αναγκαστικήν τών γαιανθράκων 
ώς σωματεία, 
λαύσει ιδιαιτέραν άντισ 
διά τής ζαταργήσεως 
έπιζα τών, πάσα·, δ’ έν συνόλω 
τής αύξήσεως τοϋ τιμολογίου αύτών ν’ άτ 
ηκόντως.

έν γένει. Άλλ’ ώς 
ατμόπλοιων, άεριόφω- 

ζ___ ι μεγάλα κατ’ έτος ποσά
ύλης, δύναται τις ίσως ν’ άν- 

ς τής φορολογίας δέν δύ- 
ώς σωματεία διά τήν τοιαύτην 

προςτίμησιν. Άλλά καί 
αί μέν έταιρεϊαι σιδηροδρόμων ήΟελον άπο- 

τάΟμισιν τής ζημίας των ταύτης 
οϋ ήδη έν ίσχύϊ δικαιώματος έπί τών 

αί έταιρεϊαι ήδύναντο διά 
‘ άποζημιωΟώσι προσ-

(') Ί'ποθετέον ότι ό καταναλωτής πλτρόνει σήμερον τους γαιάν
θρακας πρός οικιακήν χρήσιν του 35 σελ. τόν τόνον. Έάν διά τοΰ 
δασμού αύξτ,σγ, κατά 5 σελ. ή τιμά των. και πλτ.ρόνει αύτούς πρός 
40 σελόφέρ’είπεΐν, ή προςτίμν.σις αύτν, δύναται νά τόν παραζινήση 
είς έξοικονόμζσιν τοΰ ογδόου τής έτν,σίας καπαναλώσεώς του είς τρό
πον ώστε τό ετήσιον έξοδόν του νά μή αύςήση. Σζμειωτέον δε οτι 
ή σπατάλη γαιανθράκων υπολογίζεται ήδτ·.είς 50 '|j άφ' όσον ήδύ- 
■*ζτο  νά περιορισθή. "Ωστε ενδέχεται διά καλλίτερων μεθόδων ή 
προςτίμχσις νά άπολήξν, είς πραγματικήν έλάττωσιν τής ετήσιας 
τοΰ καταναλωτοΰ δαπάνης.
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"Ωστε, έν συνόλφ, διά τής έπιβολής δασμοΰ έπί των 
γαιανθράκων δύναται μέν ν’ άναχαιτισθή ή ταχεία αύτών 
έξάντλησις, τό δέ δημόσιον άντί ζημίας δύναται νά εύρη 
θετικήν ώφέλειαν είς τήν προστίμησίν των.

Τοιαΰτα έν συνόψει τά έπιχειρήματα, δι’ ών ό Sit R. Hill 
υποστηρίζει τό πρωτότυπον καί καινοφανές σχέδιόν του. ΊΙ 
πείρα θ’ άποδείξη, έάν αί άντιρρήσεις, τάς οποίας πανταχό- 
θεν έπροζάλεσεν, στηρίζωνται έπί βάσιμου καί αληθούς τών 
πραγμάτων έκτιμήσέως, ή έάν ή ιδέα αϋτη περιέχη τό 
σπέρμα μεγάλης τίνος ζαί ριζιζής οικονομικής μεταρρυθ- 

μίσεως.
Δ. Β.

ΦΑΡΟΙ ΚΑΙ ΦΑΝΟΙ·

"Όταν οί θεοί έζράτουν τόν έζ. τής Τροίας έπιστρέφοντά 
Μενέλαον έπί τής Αιγύπτου, διότι δέν έθυσεν αύτοΐς «τελη- 
έσσας έζατόμβας», καί διηγήται ό "Ομηρος (Όδυσ. Δ. 368), 
ότι οί εταίροι αύτοϋ ήλίευον είς τά παράλια τής εύόρ- 
μου νήσου Φάρου δι’ αγκιστριών, διότι «έτειρε γαστέρα λι
μός,—τίς ήδύνατο νά φαντασθή, ότι ή νήσος αύτη θά 
έδιδε κατόπιν τό όνομά της είς τόν έν μέσω τοΰ πελάγους 
φωτισμόν τής ναυτιλίας, όπως αύτη, σωζομένη άπό τών 
σκοπέλων, άπαλάσση έκ τής στερήσεως τούς λαούς. Τοι
ουτοτρόπως έπί Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου ό άπό Κνίδου 
Σώστρατος έκτισεν έπί τής νήσου ταύτης οικοδόμημα, τοΰ 
οποίου τό ύψος άνεβίβασαν τινές μέχρι χιλίων πήχεων, 
δι’ ού περ έξηγεϊται ζαί ή ιδεατής άρχαιότητος, ότι άπετε- 
λέσθη έντεΰθεν έν τών έπτά θαυμάτων τοΰ κόσμου. Τό βέ
βαιον είναι, ότι μόλις φαίνονται ήδη τά ίχνη τής γιγαντώ- 
οους ταύτης πυραμίδος, είς τήν κορυφήν τής οποίας άνεβι- 
βάζοντο τά χρειώδη έπί ύποζυγίων, καί ότι τοσοΰτον έπλή- 
Ουναν τά έπιστημονικά τοΰ νεωτέρου κόσμου θαυμάσια, 

ώστε, άπολέσαντα τήν έπιρροήν τοΰ θαυμασμού, εΐναι πλέον 

αξιοπαρατήρητα υπό τήν έποψιν τής χρησιμότητος είς τήν 
έθνικήν οικονομίαν.

Ό φωτισμός τών ακτών, τάς όποιας έπισκέπτεται τό 
θαλάσσιον έμπόριον, εΐλκυσε τήν ιδιαιτέραν μέριμναν τής 
νεωτέρας έποχής, ήτις χάρις είς τάς προϊούσας πάντοτε 
ανακαλύψεις τής έπιστήμης άπετέλεσε τοιοΰτο σύστημα 
φάρων, ώστε ένώπιον αύτοϋ ό αρχαίος τής θαλάσσης φω
τισμός δύναται νά έξομοιωθή πρός τό ζ.λαΐον τών πενιχρών 
καλυβών φώς. Ή πρώτη πρόοδος οφείλεται είς τήν λυ
χνίαν τοΰ Argant, τήν οποίαν διεδέχθη ή περιστροφική καί 
αντανακλαστική τοΰ θαλασσίου φωτός διαρρύθμησις. Τέλος 
ό Fresnel συνεδύασε τοιουτοτρόπως τήν δύναμιν τών φα
κών, ώστε κατόρθωσε νά έξαζοντίζωνται αί τοΰ νέου φά
ρου άζτίνες ώς διά τεσσάρων περίπου χιλιάδων λυχνιών. 
Ένώ δέ ζατά κανόνα οί φάροι τοΰ Fresnel εΐναι δεκάκις 
ισχυρότεροι τών αντανακλαστικών, εΐναι συγχρόνως καί 
ήττον δαπανηροί καί μάλλον εύσυντήρητοι. — Έν γένει οί 
φάροι διαιρούνται είς τέσσαρας τάξεις, έξ ών ή μέν ά έκπέμ ·
πει τάς ακτίνας της άπό 35 μέχρι 60 χιλιομέτρων, ή δέ β' 
άπό 28—33, ή δέ γ' άπό 2ί—26, ή δέ δ' άπό 15—18.

Ό άριθμός τών έν έκάστη ναυτική χώρα υπαρχόντων φά
ρων δύναται νά χρησιμεύση ώς ένδειξις τής οικονομικής 
τών λαών προαγωγής. Χώραι όπισθοδρομιζαί δέν ένδιαφέ- 
ρονται νά δείξωσι τοΐς ναυτιλλομένοις τήν πρός αυτάς 
οδόν. Τοιουτοτρόπως έπί τών έν έτει 1860 καθ’όλας τάς 
γνωστάς Οαλάσσας 2 159 φάρων, ή μέν Δημοκρατία τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών ήρίθμει 4-31, ή δέ ’Αγγλία 390, ή 
οέ Γαλλία 279. 'Γπό τήυ έποψιν ταύτην είς οποίαν διατελεϊ 
ή Ελλάς άποζ.ατάστασιν ;

Τό όλον σύστημα τοΰ φωτισμού τών Ελληνικών θαλασ
σών χρονολογείται άπό τοΰ 1822 διά τήν Επτάνησον 
(Κέρκυρα) ζαί άπό τοΰ 1837 διά τήν λοιπήν Ελλάδα 
(Σπέτσαι), άποτελούμενον άφ’ ένός μέν έξ 23 φάρων, έν οις 
10 διοπτριζοί ζαί 13 αντανακλαστικοί, άφ’έτέρου δέ έξ

ΕΤΟΣ 2—ΦΪΛ. 14—ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1874. 3
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23 φανών έν οίς 6 διοπτρικοί, 8 αντανακλαστικοί ζαΐ 9 
απλοί. Ή διαφορά μεταξύ φάρων καί φανών είναι, ότι οί 
μέν έχουσι γενικωτέραν αποστολήν πρός τήν ανοικτήν θα
λασσοπλοΐαν, οί δέ είδικωτέραν, όπως δεικνύωσι τήν πρός 
τόν λιμένα οδόν. Έχω ύπ’ όψιν περίεργόν τινα εργασίαν 
έπί Γερμανικού τής Ελλάδος χειράτλαντος, έπί του οποίου 
έπιδεξία χειρ έχάραξε τόσας πεοιφερείας, δσας αποτελεί ό 
κυριώτερος τών ήμετέρων ακτών φωτισμός. Δύναται ού
τος έν γένει νά διαιρεθή είς δύο κεφαλαιώδεις κατηγορίας, 
διεθνούς ήτοι καί τοπικού συμφέροντος. Είς τήν πρώτην 
κατηγορίαν ύπάγονται δύο κυρίως φάροι, ό τής ‘Άνδρου 
καί τών Κηθύρων, προστατεύοντες τό μεταξύ Δυτικής Εύ
ρώπης ζαΐ Κωνσταντινουπόλεως έμπόριον κατά τών άζρω- 
τηρίων Καφηρέως, Μαλέα καί Ταινάρου, είς άπόστασιν ό 
μέν 60 μιλιών (ά τάξεως), έξ ών τό ήμισυ πρός τό ανοι
κτόν τής Χίου πέλαγος καί τό λοιπόν έντεΰθεν πρός τήν 
Κέαν, ό δέ 48 μιλίων (β' τάξεως), έξ ών τό ήμισυ πρός 
τήν θάλασσαν τοΰ Μαλέα καί τό λοιπόν πρός τό Ταίνα
ρου καί τόν κόλπον τής Μεσσηνίας. Ό φάρος τής Κέας 
(δ'τάξεως), ορατός έξ άποστάσεως 17 μιλίων, δύναται νά 
θεωρηθή ώς επικουρικός διά τήν μεταξύ Εύβοιας καί ’Άν

δρου οδόν.
Οί λοιποί φάροι καί οί φανοί άνήκουσιν είς τήν έτέραν 

κατηγορίαν, τήν όποιαν ούσιωδώς συνδέει μετά τής πρώ
της ό έξ άποστάσεως 20 μιλίων ορατός φάρος τής Σύρου, 
ήτις πρέπει νά θεωρηθή ώς ό κυριώτερος μεταξύ ’Ανατο
λής καί Δύσεως Ελληνικός σταθμός. Κατόπιν έρχεται ό 
φάρος τού Καταζώλου έπί τής άζρας τού Πελοποννησια- 

, κού έζείνου τμήματος, τό όποιον ό Ίβραήμ ώνόμασε Μι- 
κράν Αίγυπτου (κουτσού/. Μισίρ) χωρίς έν τούτοις μέχρι 
τούδε νά έλκύση αύτη τήν προσοχήν τών είς τόν Νέον Κό
σμον έκπατριζομένων Εύρωπαίων. Ό φάρος ούτος φωτίζει 
τό στόμιον τού Ίονίου πελάγους, καθώς ό έπί τοΰ ΓυΟείου 
τόν Λακωνικόν κόλπον, ό έπί τής Ψυταλείας τάς ίστορι- 
ζάς τοΰ Θεμιστοκλέους Οαλάσσας καί οί έπί τών έσωτερι- 

ζών άκρων τής Εύβοιας (Στρογγύλη ζαΐ Καβαλιάνη) τόν 
γραφιζώτατον αύτής κόλπον, άπαντες είς άπόστασιν 17 
περίπου μιλίων. ’Ενώπιον τού Κορινθιακού κόλπου ΐσταν- 
ται οί φάροι τών Πατρών (12 μιλ.) ζαϊ τού Μεσολογ
γίου (10 μιλ.), έπί τού στομίου δέ καί ολίγον πρός τά 
έσω οί τού Άντιρρίου καϊ τής Ναυπάκτου φανοί (7—8 
μίλια). ’Ιδιαιτέρα άπαιτεϊται μνεία όσον άφορα τούς φά
ρους τής Κεφαλληνίας (Βαρδιάνων 12 μιλ. καί Φισκάρδου 
10 μιλ.), τής Κερκύρας (Φρουρίου καί Περιστερών 14 μιλ.) 
τών Ιίαξών (Λάκα 15 μιλ. ζαϊ Γαίου 10 μιλ.) καί ό νεώ- 
τατος τών ΌΟωνών (20 μιλ.). 'Όσον άφορα τά λοιπά τών 
ήμετέρων άζτών φώτα, ή δύναμις αύτών περιστρέφεται με
ταξύ 3 καί 9 μιλίων καϊ συνδυάζεται κατά τό μάλλον ή 
ήττον εύτυχώς μετά τών άναγζών τής τοπικής θαλασσο
πλοΐας,είτε έπϊ τών στομίων τών λιμένων,είτε έγγύς αύτών.

Ή δαπάνη πρός κατασκευήν καί συντήρησιν τών 'Ελλη
νικών φάρων συνδέεται ατενώς πρός τούς πόρους τής έπι
κρατείας καί τών διά τού νόμου τής 29 Δεκεμβρίου 1865 
όργανισθέντων ειδικών κατά δήμους ταμείων ύπέρ τών προ
κυμαιών, φάρων κλπ. "Οταν π. χ. έν Γαλλία είς φωτισμόν 
τού Γασζωνιζού κόλπου καί τής Κορσικής δαπανώνται πλεί
ονα τών 3 έκατομ. φράγκων, διά τόν μείζονα τών παρ’ ήμΐν 
φάρων, τόν τής Άνδρου, έδαπανήθησαν 36 730 δρ. είς κτί- 
ριον καί 75 391 είς μηχανισμόν. Τί δέ νά είπη τις περί τής 
έν έτει 1873 μικροσκοπικής τών 15 χιλ. δρ. δαπάνης ύπέρ 
τής συμπληρώσεως τού θαλασσίου ήμών φωτισμού. Έν 
γένει άπό τού 1866 μέχρι τού 1873 ή Βουλή έψήφισεν 
υπέρ τής κοινωνικής ταύτης άνάγκης 400 χιλ. δρ. έξ 
ών διά τά έτη 1866 καί 1867 δρ. 160 χιλ. Ή κατά τήν 
οκταετίαν ταύτην ενέργεια τών ήμετέρων φάρων καί φα
νών άπήτησεν ύλιζόν άξίας δρ. 343 091 (έν αίς 152 227 
οκάδες έλαιον). Διά δέ τό είς τήν ύπηρεσίαν αύτών προσω
πικόν, συγκροτούμενου έξ άνδρών τού πολεμικού ναυτικού 
(102 κατά τό 1872 καί 62 κατά τό 1866) έδαπανήθησαν 
έν τώ αύτώ διαστήματί δρ. 333 229, έζ τών όποιων κατά 
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τό 1867 μέν 34 270 κατά τό 1872 δέ 52 104 ζατά τό 
1873 δέ 50 309. Τό τελευταίο? ποσόν διανέμεται ώς εξής· 
1 έπιθεωρητής (ετήσιος μισθός (2 850), 1 βοηθός β τά
ξεως (δρ. 1 287), 9 ύποκελευσταί (άνά δρ. 828), 9 δίοποι 
(άνά δρ. 588), 18 ναΰται α' τάξεως (άνά δρ. 480) καί 61 

ναΰται β' τάξεως (άνά δρ. 408).
Έν γένει οί 'Ελληνικοί φάροι καί φανοί οιατελοΰσιν ύπό 

τήν δικαιοδοσίαν δύο ύπουργείων, τών Εσωτερικών ζαί τών 
Ναυτικών. Τό πρώτον έκ της έπόψεως τής ίδρύσεως αύ
τών (ώς δημοσίων έργων) ζαί τό δεύτερον έζ τής έπόψεως 
τής διαχειρήσεως. Παρεμβαίνει δέ ζαί τό ύπουργεΐον τών 
Οικονομικών, όσον άφορα τήν εΐσπραξιν τών τελών, οι’ών 
συμμετέχει τό έμπόριον είς τήν δημοσίαν δαπάνην τοΰ φω
τισμού τών άκτών τής χώρας· διότι κατά τόν νόμον τής 
7 Αύγούστου 1861 τά ύπεράνω τών 5 τόνων χωρητιζότη- 
τος πλοία πληρόνουσι 4 λεπτά δι’ έκαστον τόνον εις όσους 
λιμένας ύπάρχει φάρος, άνεξαρτήτως τών διά τά ειδικά 

ταμεία προσθέτων τής ναυτιλίας εισφορών.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ·

Αί οίκονομικαί δυσχέρείαι τής Τουρκίας ήρξαντο άπό τοΰ 
Κριμαϊκού πολέμου. Μέχρι τής έποχής έζεινης τό Κράτος 
διετηρεϊτο έκ τών ιδίων αύτοϋ πόρων, άνευ δημοσίων 
χρεών, έκτός κινητών τινων εσωτερικών, συμποσουμένων 
είς 22 000 000 άγγλιζάς λίρας. Έζτοτε όμως άπό του 
1854 μέχρι σήμερον έν διαστήματι 19 έτών δέκα καί πέντε 
συνωμολογήθησαν δάνεια, άτινα μετά τών νΰν κινητών, 
συμποσουμένων ώς έγγιστα είς 19 000 000 άγγλικάς λί
ρας, άνεβιβάσθησαν είς λίρας άγγλικάς 233 000 000, έκ 
τών οποίων δέον νά έζπεσθώσι 1) τό είσέτι άπραγματοποίη- 
τον έζ του δανείου τών τής ’Ανατολής σιδηροδρόμων έζ λιρ. 

άγγλ. 47 000 000 (*).  ζαί 2) τό μή διατεθέν μέρος τοϋ 
τελευταίου δανείου έκ 16 000 000 λιρ. άγγλ. "Ωστε τό 
όλον του Τουρκικού δημοσίου χρέους συμποσοΰται σήμερον 
είς λίρας άγγλ. 170 000 000.

Τά δάνεια ταΰτα έπραγματοποιήΟησαν πρός 58,Ί2°|0 
κατά μέσον όρον, καί έπί έτησίω τόκω μετά τοΰ χρεωλύ- 
τρου, έπίσης κατά μέσον όρον,8 | c|(. Ό τόκος καί τό χρεώ- 
λυτρον άποτελούσι τά 55 έκατοστά τών έτησίων δαπανών. 
Ή άναλογία τοΰ χρέους τούτου έπί έκάστου άτόμου (ύπο- 
λογιζομένου τοΰ πληθυσμού τού Κράτους είς 22 000 000) 
εΐναι λίοαι άγγλ. 7 | ή φράγκα 193 τοΰ δέ κατ’ έτος 
πληρονομένου τόκου φράγκα 16.

Ό τόπος, ό διά τοσούτων χρεών επιβαρυνθείς, εΐδεν αύ- 
ξανομένους τούς φόρους του, καθ’ όσον ηυξανον ·;ά δάνεια, 
χωρίς έκ τούτων νά πορισθή τήν έλαχίστην ώφέλειαν· διότι 
ούτε τά μέσα τής συγκοινωνίας σπουδαίως έβελτιώθησαν, 
ούτε δημόσια έργα έξετελέσθησαν, ούτε ούδέν έζ τών συν- 
τελούντων είς τήν άνάπτυξιν τών πόρων του έπράχθη. Αί 
έν Συρία ταραχα:, αί επαναστάσεις τοΰ Μαυροβούνιου καί 
τής Κρήτης, ή έν Υεμένη έζστρατεία, ή ναυπήγησις στό
λων Οωρηζτών, ή άνανέωσις τού έξοπλισμού τοϋ στρατού 
καί τών φρουρίων, ή άνέγερσις άναζτόρων, αί διάφοροι τοΰ 
δημοσίου θησαυρού σπατάλαι, καί ή έν ένί λόγω ατυχής 
τών οικονομικών διαχείρισις, ήρζεσαν νά καταβροχθίσωσι 
τά πάντα.

Καί έφ’ όσον μέν έδιοίκουν τό Κράτος ό Φουάτ καί ό 
Άαλής, τά πράγματα, άν καί κακώς έχοντα, έβάδιζον ούχ 
ήττον άνευ σπουδαίων προσκομμάτων, καθ’ όσον ούτοι έκέ- 
κτηντο τήν ικανότητα τοΰ προλαμβάνει? τάς δυσχερείας 
ζαί χαλιναγωγεΐν τάς αυθαιρέτους ορέξεις. "Αμα όμως 
μετά τόν θάνατον τού Άαλή άνέλαβε τήν πρωθυπουργίαν 
ό Μαχμούτ, εύθύς ήρχισεν ή γνωστή διοικητική άναστά- 
τωσις καί έκορυφώθη ή άνευ μέτρου σπατάλη. Ό Μαχ-

Τό ολικόν ποσόν τοΰ δανείου τούτου εΐναι λφ. άγγλ, 50 000 000, 
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μούτ φανταζόμενος, ότι ή βελτίωσις τών κακώς έχόντων 
έγκειται έν τη χρηματική αφθονία, έξ ής καί ή εύκολος έκ- 
π?.ήρωσις τών παντός είδους αδυναμιών τής Κυβερνητικής 
αύτοβουλίας*  ουδόλως δέ μερίμνων περί τοϋ μέλλοντος, 
άλλά τοϋ παρόντος τήν πρόσκαιρον έπιζητών θεραπείαν, 
σπεύσας συνωμολόγησε τό έκ 10 000 000 άγγλ. λιρών 
δάνειον (1872), έξ ου μέγα μέρος έκομίσθη εις χρυσόν, 
έχρησίμευσε δέ πρός άπόσβεσιν έσωτερικών χρεών καί 
έξόφλησιν τών μέ τάς Τραπέζας λογαριασμών τοΰ Μαλιέ.

Τά κατά συνέπειαν τοΰ μέτρου τούτου εις διαθεσιμό
τητα περιελθόντα κεφάλαια, ριφθέντα οιά μιας είς τήν άγο
ράν, τοσαύτην έπήνεγκον πληθώραν χρηματικού, ώστε ό τό
κος έξέπεσεν εις 7, 6 καί 5 τοϊς °|0, έν ω έν Λονδίνω κατά 
τήν αύτή,ν έποχήν ή προεξόφλησις ήτο 7 καί 8 τοϊς °| . Ή 
έκτακτος αύτη χρηματική άφθονία καί ή εύθήνεια τοΰ τό
κου, ήτον επόμενον νά ώθήση τό χρηματιστήριου είς παρά
βολους έπί τών χρεωγράφων κερδοσκοπίας. Ή κυβεία άφη- 
νιάσασα δέν έβλεπε τέρμα είς τό στάδιον της· τά δέ υπάρ
χοντα χρεώγραφα δέν έξήρκουν πλέον νά κορέσωσι τήν α
πληστίαν αύτής. Έπρεπε νά οημιουργηθώσι νέα, καί ιδού 
ήρχισεν ή ίδρυσις τών πολλών καί πολυωνύμων μετοχικών 
έταιριών, ών αί μετοχαί, πριν έτι έκδοθώσιν, ήρπάζοντο μέ 
ύπερτίμησιν 20 καί 30 τοϊς°|ο. Άλλ’ ή έκρυθμος αύτη κα- 
τάστασις δέν ήτο δυνατόν νά παραταθή έπί πολύ. ΙΙροκλη- 
θεϊσα έκ τής πρόσκαιρου εύπορίας τοΰ δημοσίου ταμείου, 
ώφειλε νάπαρέλθη, άμα ώς αί άνάγκαι αύτοΰ έπανήρχοντο.

Έξαντληθέντων ταχέως, ώς ήτον έπόμενον, τών χρη
μάτων τοΰ είρημένου δανείου, ή Κυβέρνησις ήοχισε νά 
σκέπτηται περί συνομολογήσεως δανείου νέου. Άλλ’ έν ω 
αύτη έφρόνει, ότι ήδύνατο νά άπολαύση ορούς ύπέρ ποτέ 
συμφερωτέρους, έκλαμβάνουσα ώς πραγματικήν βελτίωσιν 
τής πίστεως της τήν έκτακτον ύπερτίμησιν τών χρεωγρά
φων της, ισχυρά τραπεζιτών όμάς ήρχισεν ένεργοΰσα άπό 
τόν Απρίλιον 1873, καί έν Εύρώπη καί έν Κωνσταντινου- 
πόλει, πρός υποτίμησιν τών χρεωγράφων, χάριν τών χερ- 

δοσκοπικών αύτής συνδυασμών. Ούτω δέ ό έκ τής άντιδρά- 
σεως τής όμάδος ταύτης άναπτυχθείς σάλος, έκώλυε τήν 
επιτυχίαν δανείου κατά τούς ελπιζομένους ύπό τής Κυβερ
νήσεως όρους.

Έν τοιαύτη διετέλουν θέσει τά πράγματα, ότε κατά 
Μάιον έξερράγη ή κρίσις τής Βιέννης. Ή Κωνσταντινού
πολή καί τοι ούδόλως ή μικρόν ένδιαφερομένη έν Βιέννη, 
έμελλεν ούχ ήττον νά αίσθανθή τήν έπίδρασιν τής κρίσεως 
ταύτης έκ Λονδίνου, όπόθεν ήντλει πιστώσεις καί χρήματα. 
Ή υψωσις τοΰ τόκου έν Αγγλία καί ή διακοπή τών πι
στώσεων έπάταξαν δεινώς τήν άγοράν· άπολεσθείσης δ’ ά
παξ τής ισορροπίας της, ώφειλε νά έπέλθη άναποδράστως 
ή έκπτωσις τών χρεωγράφων, ή φυγάδευσις τοΰ χρυσοΰ 
καί ή δυσπιστία, τά πρώτα ταϋτα συμπτώμ-ατα τής κρίσεως.

Ή Κυβέρνησις έν τούτοις κολακευόμενη, ότι ταχέως Οά 
έπανέλθωσι τά πράγματα είς τήν προτέραν κατάστασιν, 
ανέβαλε τήν συνομολόγησιν τοΰ δανείου. Έπειδή δέ δέν 
ήδύνατο νά άναβάλη καί τάς κατεπειγούσας άνάγκας της, 
έδέησε νά δανεισθή έκ διαλειμμάτων παρά τών έγχωρίων 
Τραπεζών, περί τά 8 000 000 λιρών άγγλικών δι’ ένταλ- 
μάτων (Mandats) πληρωτέων κλιμακηδόν έν Λονδίνω έντός 
ένός έτους. Άπελπισθεϊσα δμο>ς έπί τέλους, προέβη κατ’ 
Αύγουστον είς τήν συνωμολόγησιν τοΰ έκ λιρών άγγλ. 28 
000 000 δανείου. Άλλ’ ή άμέσως κατόπιν τόν Σεπτέμ
βριον έπελθοΰσα κρίσις τής Αμερικής, κατέστησε προβλη
ματικήν τήν έπιτυχίαν αύτοΰ. Ότε δέ κατά τάς άρχάς 
’Οκτωβρίου έξεδόθη είς δημοσίαν έγγραφήν, μόλις έκα- 
λύφθη τό ’ τοΰ όνομαστικοΰ κεφαλαίου, καί μόνον 6 000 
000 λίραι άγγλίας περιήλθον έξ αύτοΰ είς τήν Κυβέρνησιν.

Ή άγορά, ήτις έως τότε κατά τό μάλλον καί ήττον διε- 
τηρεϊτο, έλπίζουσα είς τήν πραγματοποίησή τοΰ δανείου 
τούτου, άμα ίδοΰσα τήν οίκτράν άποτυχίαν του,άπώλεσε παν 
θάρρος, καί ή κρίσις έπήλθε βραδεία μέν, άλλ’ ούχ ήττον 
καταστρεπτική. Είς μάτην άπέβησαν αί προσπάθειαι τής 
Κυβερνήσεως πρός άναχαίτισιν τοΰ κακοΰ. Ό κόσμος, πει- 
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σθείς πλέον περί τής αληθούς άξίας τών τοιαύτης φύσεως 
ύποσχέσεων καί πράξεων, ούτε έζ τοΰ Σουλτανιζοΰ δώρου 
τών 7 000, 000 consolidis έπηρεάσθη, ούτε έκ τών μεταρρυθ
μίσεων, ας ανήγγειλε·/ ή άπό 3|15 ’Οκτωβρίου έγκύκλιος 
τοΰ ύπουργοΰ τών έξωτερικών. Άπ’ έναντίας αί επικείμενα: 
κατά Νοέμβριον καί Δεκέμβριον ύποχρεώσεις τής Κυβερνή
σεως πρός πληρωμήν ληγόντων ένταλμάτων καί τόκων, έκ 
ποσοΰ λιρών άγγλ. 6 000 000 ώς έγγιστα, καί οι έξευ- 
τελιστιζοί όροι, εις ούς ύπεβλήθη έν Παρισίοις καϊ ένταΰθα 
πρός εύρεσιν αύτών, συνετέλεσαν εις έπίτασιν τής κρίσεως.

Περί τά μέσα Δεκεμβρίου νέας ήρχισε διαπραγματεύσεις 
ή Κυβέρνησις έν Παρισίοις, δι’ έτερα 0 000 000 λίρ. άγγλ. 
ών είχε χρείαν ζατεπείγουσαν πρός πληρωμήν τών άπό 
Ίαννουαρίου μέχρι Σεπτεμβρίου τ. ε. ληγόντων ένταλμά
των· άλλ’ άποτυχοΰσα ένεκα τών ύπερόγζων άπαιτήσεων 
τών κεφαλαιούχων, έβιάσθη ν’ άφήση άπλήρωτα τά ήδη 
λήξαντα έξ αύτών, ζαϊ δι’ επισήμου ζοινοποιήσεως τοΰ έν 
Λονδίνω πρέσβεώς της έδηλοποίησε πρός ζαθησύχασιν τών 
κατόχων τών τίτλων τούτων, ότι άσχολεΐται δραστηρίως 
εις οικονομολογικόν τινα συνδυασμόν, ίνα έξασφαλίση τήν 
ταχείαν πληρωμήν αύτών. Έν τοσούτω δμως ή άναβολή 
αύτη τών πληρωμών έπροξένησε τήν χειριστήν έντύπωσιν 
είς τά χρηματιστήρια τής Εύρώπης καί ιδίως είς Παρι- 
σίους καί Λονδΐνον, ένθα τά έντάλματα ταΰτα ειχον έζ- 
ποιηθή έγζαίρως παρά τών έν Κωνσταντινουπόλει. Ή δέ 
έκ τής έντυπώσεως ταύτης προξενηθεΐσα νέα έκπτωσις, ήν 
ήκολούθησεν άμέσως κατόπιν ή νΰν ώς έζ τής μή πληρω
μής έν Παρισίοις τών κληρωθέντων τίτλων τοΰ δανείου 
τών σιδηροδρόμων, έφερε τά πράγματα είς τήν σημερινήν 
ύπέρ ποτέ ζρισιμωτέραν Οέσιν.

Αί έξ άρχής τής κρίσεως ταύτης προξενηθεΐσαΐ ένταΰθα 
ζημίαι είσί μέγιστα:. Ύπολογίζοντες δτι τό ξ τών τουρ
κικών χρεωγράφων κατέχουσιν οί έν τώ τόπω κεφαλαιούχοι 
καί τραπεζΐται, ών οί πλεΐστοι ομογενείς, τήν δέ ύποτίμη- 
σιν αύτών περιορίζοντας είς 30 τοΐς °|0 μόνον, δέν θέλομεν 

εισθαι μακράν τής άληθείας, έάν ύπολογίσωμεν αύτάς μέν 
είς 15 000 000 άγγλ. λίρ. τάς δέ έκ τών μετοχικών τί
τλων είς 2 000 000. Έζ τοΰ ύπολογισμοΰ τούτου, δν νο
μίζομε·/ κατά τό μάλλον ζαΐ ήττον άζριβή, έξάγεται, δτι 
ή έν Κωνσταντινουπόλει ζρίσις έχει δλως διάφορα αίτια 
τών τής κρίσεως τής Βιέννης· καθ’ όσον έζεϊ μέν ή κατα
στροφή προήλθε·/ έκ τοΰ άναξιοχρέου τών Τραπεζών καί 
τής ύποτιμήσεως τών μετοχών αύτών, έν ώ τά χρεώγραφα 
τής Κυβερνήσεως έμειναν ακλόνητα, παρ’ ήμΐν δέ προέζυ- 
ψεν έζ τοΰ άναξιοχρέου τής Κυβερνήσεως καί τής ύποτι
μήσεως τών χρεωγράφων αύτής. Άν δέ ύπετιμήθησαν και 
αί μετοχαί τών Τραπεζών, τοΰτο άποδοτέον είς τήν έπ’αύ
τών έπίδρασιν τών κυβερνητικών χρεωγράφων καί είς τάς 
σχέσεις, είς άς αί Τράπεζαι αύται διατελοΰσι μετά τής Κυ
βερνήσεως. Είναι δέ άξιον σημειώσεως, δτι μεθ’ όλας τάς 
ζημίας, άς ήτον επόμενον νά ύποστώσιν αί Τράπεζαι αύται, 
ήδυνήθησαν ούχ ήττον νά διατηρήσωσι τά κεφάλαιά των 
άνέπαφα, ή δέ Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως πρόκειται νά 
διανείμη καί κέρδη, άναβιβάζοντα τό έτήσιον μέρισμά της 
είς πλέον τών 15 καθώς καί ή Έταιρία τών συναλλα
γών καί χρεωγράφων.

"Ηδη δλαι αί έλπίδες άνετέθησαν είς τήν έπιτυχίαν τής 
έν Εύρώπη άποστολής τοΰ Σαδίκ Πασά. Φαίνεται, ότι ή 
αποστολή αύτη έγένετο ιδίως έπί σκοπώ συνομολογήσεως 
μεγάλου τινός δανείου, προορισμένου νά έξαγάγη τήν Κυ- 
βέρνησιν έζ τών νΰν δυσχερείων καί νά χρησιμεύση πρός 
οριστικήν τών οικονομικών της τακτοποίησιν. ’Επειδή δέ 
ή Κυβέρνησις μόνον κατά τάς παραμονάς συνομολογήσεως 
δανείων νομίζει αναγκαία·/ τήν σύνταξιν καί δημοσιευσιν 
τοΰ προΰπολογισμοΰ της, (ώς προκύπτει έζ τής δημοσιεύ- 
σεως άπό τοΰ 1860 μέχρι τοΰ 1873, ήτοι έν διαστήματι 
13 έτών, μόνον όζτώ προϋπολογισμών, διότι 8 δάνεια ώ- 
φειλον νά συνομολογηθώσι), συνέταξεν ήδη τόν τής χρή
σεως 1874 καί προσκαλέσασα τινάς έζ τών έπισημοτέρων 
τραπεζιτών, άνάΟεσεν αύτοΐς τήν έξέτααίν του.
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Κατά τόν προϋπολογισμόν τούτον, όντα είσέτι έν σχε- 

δίω, διότι, ώς λέγεται, πρόκειται νά ύποστή τροποποιήσεις, 
τά μέν έσοδα άνέρχονται εις λίρας τουρζιζ.άς 25 307 420, 
τά δέ έξοδα εις λιρ. τουρκ. 25 630 305, τούτέστιν ύπάρ- 
χει έλλειμμα έζ λιο. τουρκ. 322 885. Δέον όμως νά ληφθή 
ύπ’όψιν, ότι οί Τουρκικοί προϋπολογισμοί, συντασσόμενοι 
μάλλον πρός παράστασιν καλής οικονομικής θέσεως, δέν 
βασίζονται είς άζριβή διδόμενα, άλλά, ζαί τούτου μή όντος, 
δέν εΐναι πιστευτόν, ότι αί δαπάναι θέλουν περιορισΟή είς 
μόνον τά ύπολογισθέντα ποσά, άφοΰ ούτε έξέλεγξις υπάρ
χει, ούτε Κυβέρνησις υπεύθυνος.

Ούχ ήττον έξετάζοντες τόν προϋπολογισμόν τούτον, ώς 
νΟν έχει, ευρίσζομεν, ότι έζ μέν τών δαπανών 55 °|0 ύπά- 
γονται είς τόκους ζαί χρεώλυτρα, 8 η/0 ε'-ζ ανακτορικός 
επιχορηγήσεις, 25 °|ϋ είς τόν στρατόν καί τό ναυτικόν, 
11 °|0 είς πάσαν τήν λοιπήν ύπηρεσίαν, ζαί Δ°|θ μόνον
είς τήν δημοσίαν έζπαίδευσιν ! Έκ δέ τών προσόδων 19 °| , 
προέρχονται έξ αμέσων φόρων, 68 °/ιΊ έξ έμμεσων, 9 -? °|0 
έζ παντοίων άλλων φόρων, ζαί 3 Δ°|ο έζ τοΰ φόρου τών 
ύποτελών τόπων. "Οσον άφορα ιδιαιτέρως τούς έζ τών με
ταρρυθμίσεων τής άπό 3|15 ’Οκτωβρίου (π. ε.) έγζυζλίου 
τοϋ ύπουργοΰ τών ’Εξωτερικών δημιουργηΟέντας νέους πό
ρους, άναβιβάζονται ούτοι έν τώ προϋπολογισμοί είς 4 000 
000 λίρας τουρζ.

Ή σπουδαιοτέρα τών μεταρρυθμίσεων τούτων, ή κατάρ- 
γησις ήτοι τοϋ πολυθρυλλήτου τελωνειακού δασμού 8 °|0 
έπί τών άπό πόλεως είς πόλιν τοΰ κράτους άποστελλομέ- 
νων έμ,πορευμάτων, ήτις, άγγελθεΐσα τόσον έπισήμως διά 
τής ώς εΐρηται έγζυζλίου, έχαιρετήθη ώς άληθής τώ οντι 
μεταρρύθμισις, μέλλουσα νά άναζωογονήση τήν γεωργίαν, 
τήν βιομηχανίαν ζαί πάσας τάς παραγωγικός δυνάμεις του 
τόπου πρός όφελος καί αύτής τής Κυβερνήσεως, άφορα μό
νον τά διά ξηρας μεταφερόμενα έμπορεύματα. Σημειωτέου 
όμως, ότι ταΰτα έζυζλοφόρουν ζαί μέχρι τοΰδε καθ’ όλον 
τό κράτος, άπηλλαγμένα τοΰ δασμού τούτου, έκτός τών 

προϊόντων δώδεκα μόνον πόλεων τοΰ έσωτεριζοΰ, (ώς μαρ
τυρεί ζαί ή άπό 18|30 Σεπτεμβρίου έζθεσις τοΰ Σαδίζ 
Πασά πρός τόν Μέγαν Βεζύρην). Τά δέ διά θαλάσσης με- 
τακομιζόμενα θέλουν πληρόνει ώς ζαί πριν τόν τελωνια- 
ζόν δασμόν 8 Ύ, μέχρις ότου ζατά τήν άναθεώρησιν τών 
μετά τών ξένων δυνάμεων εμπορικών συνθηκών έπιτραπή 
είς τάς τελωνιαζάς άρχάς τό δικαίωμα τής έπιτηρήσεως 
τής άζτοπλοίας ζαί έπί τών ξένων πλοίων, πρός παρεμπό - 
δισιν τοΰ λαθρεμπορίου.

Βεβαίως έν παντί χρόνω ζαί τόπω ή οδός τών μεταρ
ρυθμίσεων είναι πολύ εύρεία, ζαί είς τό τέλος αύτής ή καλή 
θέλησις ζαί ή επιμονή τών διοικούντων τούς λαούς δύνα
ται πολλάκις νά δρέψη καρπούς, περί τών όποιων αί σύγ
χρονοι γενεαί άμφιβάλλουσιν. Άλλ’ ύπάρχουσι ζαί οικο
νομικοί όροι άνώτεροι καί τής καλής Οελήσεως ζαί τής έπι- 
μονής ολίγων άνθρώπων. Εΐναι έζεινοι, οΐτινες προέρχον
ται έζ τοΰ όλου τής κοινωνίας οργανισμού. Διά τοϋτο έν 
τοΐς οίζονομιζοΐς τής Τουρκίας δύναται νά είπη τις ότι 
χτυπά ό σφυγμός τής Άνανολής.

Γ. Α.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-

Τό ζήτημα τής τοιαύτης ή τοιαύτης έντός τοΰ άνθρω
πίνου γένους διανομής τών θρησκευτικών πεποιθήσεων έζ 
πρώτης μέν όψεως παρίσταται ώς μιζροϋ διαφέροντος έν τή 
παρούση έποχή, καθ’ ήν ή άνεξιθρησζεία εφθασε βεβαίως είς 
άσυνείθιστον ζατά τούς προηγούμενους αιώνας έντασιν έπί 
τής όλης ζωής τών πεπολιτισμένων έθνών. Καί όμως πάν
τοτε είναι τοιαύτη ή λειτουργία τών Θρησκευτικών αισθη
μάτων, ώστε κινδυνεύει τις νά πέση έζ τής Σζύλλης είς τήν 
Χάρυβοιν, μόνον διότι οέν ήδυνήθη νά βαδίση σταθερώς έπί 
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τής μέσης όοοΰ, τής όποιας τά απότομα άκρα κατέχει ή 
αδιαφορία άφ’ ένός καί ό φανατισμός άφ’ ετέ
ρου. "Οσον ή οδός κλίνει πρός τό άκρον τής αδιαφορίας, 
τόσον καθίσταται ύψηλότερον τό φανατικόν αύτής άκρον, 
καί τάνάπαλιν. Έντεΰθεν είναι μέν τό μέσον τής όοοΰ πάν
τοτε ολισθηρόν, δέν έπεται δέ ότι καί καθίσταται έρημον, 
διότι έάν πολλάκις ή κοινωνία δύναται νά διαιρεθή είς δύο 
διακεκριμμένας τάξεις, είς θερμούς καί ψυχρούς, έν τώ μέσω 
όμως μορφοΰται ιδιαιτέρα καί μεγάλη όμάς, ήτις κατηγο- 
ρεΐται μέν ύπό τών άλλων ώς χλιαρά, αποτελεί έν τούτοις 
τόν μέσον όρον τής κοινωνικής έν γένει καταστάσεως, είτε 
περί θρησκείας πρόκειται είτε περί πολιτικής, είτε περί 
γραμμάτων είτε περί ηθικής, είτε περί βιομηχανίας είτε 
περί έπιστήμης. Έκ τοΰ μέσου τούτου όρου άπορρέει ό 
πρακτικός τών κοινωνικών ύποθέσεων τόνος.

Μετά τήν γενικήν ταύτην έννοιαν δέν είναι αδιάφορος 
είς τήν πολιτικήν τών εθνών συγκρότησιν ή έντός αύτών 
ϋπαρξις ατόμων, τά όποια συνδέει ή διαιρεί ή θρησκευτική 
πίστις. Ή Γερμανική π. χ. αύτοκρατορία ένώ άφ’ ένός ένί- 
κησεν έπί τοΰ πεδίου τής στρατιωτικής κατά τοϋ ξένου μά
χης, ήρχισεν άφ’ έτέρου νά προξενή ένδυασμούς έπί τής πο
λιτικής τών εγχωρίων στοιχείων πάλης, μόνον καί μόνον 
διότι διαιρείται μεταξύ διαμαρτυρομένων καί καθολικών, 
είς τρόπον όστις διόλου δέν έπέτρεπε τήν ύπό τό φύσημα 
τών νικών τοΰ 1870 έξομοίωσιν τοΰ έκκλησιαστικοΰ ζητή 
ματος πρός τά τοπικά έκ.εΐνα, τά όποια λύει ή τής Πολι
τείας ισχύς. Φυλακίζονται λοιπόν έν Πρωσσία οί έπίσκοποι 
τών καθολικών καί έκαστος έρωτά ί άν τοΰτο έγίνετο 
πρό τοΰ 1870, θά έπολέμουν τόσον ήρωϊκώς οί Βαυαροί 
πέραν τοΰ Ρήνου ; Δέν εννοώ βεβαίως, ότι ό καθολικισμός 
αδίκως πάσχει έν τώ προσώπω τών αρχηγών του. 'Άνθρω
ποι, οιτινες έπαγγέλλονται Οεϊκάς έπί τής γής δυνάμεις, 
εϊναι ανάξιοι συμπάθειας. Έν τούτοις τό δίκαιον διαφέρει 
τής πολιτικής, πάντοτε δέ ό χρόνος υπήρξεν ό καλλίτερος 
διδάσκαλος εις τά πράγματα τής συνειδήσεως, "Οταν πα- 

τάσσηται ό ποιμήν, διασκορπίζονται τά πρόβατα. Έπειδή 
δέ ή έν Βερολίνω πολιτική δέν πιστεύει, ώς φαίνεται, είς 
τήν υπαρξιν πνευματικών λύκων, οί Ίησουϊται άνέλαβον 
νά τή τό άποοείξωσιν. ’Εδώ περιστρέφεται ή αφανής του 
νεογερμανικοΰ ζητήματος όψις, είς τοΰ όποιου τήν ομα
λήν καί ταχείαν λύσιν ούδέ οί ήττημένοι Γάλλοι, ούδέ οί 
αμφιβόλου εύγνωμοσύνης ’Ιταλοί, ούδέ οί Ρωσσο-ΙΙολωνοί, 
ούδέ οί Αύστρο-Ούγγροι ένδιαφέρονται. Οί μέν καθολικοί 
λαοί έξ αδελφότητος θρησκευτικής, οί δέ άρχοντες αύτών 
έκ πολιτικής, όλοι δέ κατά τό μάλλον ή ήττον έκ φθόνου 
ή φόβου πρός τόν κεντρικόν τής Εύρώπης Γερμανικόν κο

λοσσόν.
Βεβαίως δέν έχω σκοπόν ϊνα απαριθμήσω κατά χώρας 

τούς οπαδούς τών διαφόρων έπί τής γής θρησκειών. Τοι
αύτη έργασία Οά έστηρίζετο έπί λίαν άμφιβόλων προϋπο
θέσεων καί συγχρόνως θά έστερεΐτο ή πλείων έξακρίβωσις 
αύτής πρακτικού διαφέροντος. Άρκεΐ είς γενικήν τινα ιδέαν 
ή ύπό τοΰ Malt Brun (1855) γενομένη κατά πιθανότητας 
διαμοίρασις τοΰ πληθυσμού τής γής μεταξύ τών κεφαλαιω- 
δεστέρων τοΰ κόσμου θρησκειών. Χριστιανοί 270 έκατομ. 
(140 καθολικοί, 70 ορθόδοξοι καί 60 διαμαρτυρόμενοι), 
Βουδισταί 180 έκατομ. Μωαμεθανοί 100, Βραχμανισταί 
90, Φετιχισταί 70, Κονφουκ.ισταί 40, Ίσραηλΐται 4 κλπ. 
Υπολείπεται ή έρευνα κατά πόσον έκάστη τών θρησκευτι
κών τούτων κοινωνιών, είτε έν όλω είτε κατά τούς ιδιαιτέ
ρους αύτής κλάδους, άνεπτύχθη έν τή τελευταία περιόδω.

6ά περιορισθώ έν τούτοις είς τά κυριώτερα τών εθνών 
τοΰ νεωτέρου πολιτισμού, καί έκτος τών χριστιανικών χω
ρών μίαν μόνην (έκ λόγων εύνοήτων) τήν τής Τουρκικής 
έπικρατείας θά έπισκεφθώ. "Οταν γνωρίζωμεν τάς έν έκάστη 
τών χωιών τούτων λειτουργούσας θρησκευτικός πεποιθή

σεις, δυνάμεΟα νά έξηγήσωμεν διαφόρους όψεις τών κοινω
νικών κατ’ αύτάς φαινομένων. Έθνος τό όποιον διαιροϋσιν 
άπ ο τόμως άπ’ άλλήλων κεχωρισμέναι θρησκευτικά' δοξα- 
σίαι, διατελεΐ είς χείρονας όρους κοινωνικής άποκαταστά- 
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σεως, σχετικώς πρός τό έθνος εκείνο τό όποιον ένοΰσιν οί 
αυτοί της λατρείας βωμοί. Διότι ή θρησκευτική τάξις τών 
ιδεών συνδέεται τοιουτοτρόπως μετά τής πνευματικής, ώστε 
δύο ή πλείονες έτερόδοξοι κοινότητες δύνανται νά συζώσι 
χωρίς νά έχωσι τό αύτό τής βιωτικής μέτρον. Έντεΰθεν 
δυσαρμονίαι κοινωνικά'., ενώπιον τών όποιων ή προσδοκία 
τοΰ είπόντος «μία ποίμνη είς ποιμήν» είναι τώ όντι θεία 
προσδοκία. — Κατά δέ τάς διεθνείς σχέσεις αί Ορησκευτι- 
κοπολιτικαί περιπλοκαί λαμοάνουσιν έτι μάλλον εκφραστι
κήν θέσιν. «Έάν, λέγει ό Κ. f-egovt, ή 'Αγγλία μόνην τήν 
ηθικήν ύποταγήν τής 'Ιρλανδίας κατώρθωσε, χρεωστεΐται 
τοΰτο εις τόν καθολικισμόν τής τελευταίας. Έάν ή Τουρ
κία δέν ήδυνήθη νά απορρόφηση τήν Ελληνικήν εθνικό
τητα μ’ όλην τήν ύποοούλωσιν πολλών αιώνων, ό λόγος 
είναι ότι ύπό θρησκευτικήν έποψιν άβυσσος διεχώριζε τούς 
δύο λαούς. Έάν ή 'Ολλανδία άπώλεσε τήν Βελγικήν, προ
ήλθε τούτο κυρίως έκ τοΰ ότι ή τελευταία ήτο καθολική. 
Έάν ή Γαλλία έξασκή επιρροήν τινα, ιδεών, φρονημάτων, 
αισθημάτων, έπι τών λατινικών φυλών, τό οφείλει πρό 
πάντων είς τό ότι είναι καθολική όπως αύται. Έν γένει αί 
Ορησκεΐαι έξασκοϋσιν μεγάλην έπιρροήν έπί τών δημοσίων 
ύποθέσεων τής Εύρώπης, δημιουργούσα'., ώς άπό ένστικτου, 
συμπάθειας καί αντιπάθειας καί προσδιορίζουσαι ούτω φυσι
κός τινάς τών έθνών ένώσεις, κατά τό μάλλον ή ήττον εύ- 
νοϊκάς είς τήν διατήρησιν τής ισορροπίας τών δυνάμεων.»

Ή έν ’Αμερική θρησκευτική τοΰ 1870 άπογραφή, έπί 
όλικοΰ πληθυσμοΰ 38 338 371, ήδυνήθη νά βεβαιώση μό
νον 21 663 062 πιστούς, κατέταξε δέ τούς λοιπούς 16 
893 309 είς τήν τάξιν τών ύπό θρησκευτικήν έποψιν αδια
φορών. Κατά πρώτον έμετρήθησαν αί εκκλησία'., καί έπειδή 
ή χωρητικότης αύτών είναι διαμεμοιρασμένη είς τόσα καθί
σματα όσα τό έμβαδόν δύναται νά περιλάβη, έλήφθη ώς βά- 
σις ή ήμερα τής μείζονος έν ταΐς έκκλησίαις ταύταις συρ
ροής τών πις-ών. Εύρέθησαν λοιπόν έν τή μεγάλη δημοκρατία 
τής ’Αμερικής 63 082 έκκλησίαι, περιέχουσαι 21 665 062 

καθίσματα. Πράγμα παράδοξον ! Έπί 38 ’ εκατομμυρίων 
κατοίκων, 17 έκατομ. αδιάφοροι πρός τήν θρησκευτικήν 
άνάγκην ! Έάν αυτή τούς συνεκίνει, καί τόπος καί χρήματα 
δέν έλλειπον είς οικοδομήν έκκλησιών καί κατασκευήν θρα
νίων. Έν τούτοις πρέπει έπί τοΰ έκπληκτικοΰ τούτου άριθ- 
μοϋ τής θρησκευτικής αδιαφορίας νά άφαιρεθή ή ποσότης 
τών ένεκεν τής μικράς ήλικίας ή έξ άλλων λόγων μή ύπο- 
λογιζομένων είς τήν τών έκκλησιών χωρητικότητα.

Μετά τούς άδιαφόρους, οϊτινες διά του πλήθους 
αυτών δίδουσιν έν τή άρκτώα Αμερική τήν καθολικήν διεύ- 
θυνσιν είς τήν κοινωνικο-Θρησκευτικήν αρμονίαν, άξιοπαρα 
τήρητος είναι ή τάσις τών διαφόρων θρησκευτικών αιρέσεων 
είς τήν άπό κοινοΰ τίνος σημείου σύμπραξιν πρός τόν κοι
νωνικόν σκοπόν, έφ’ όσον δέν χωρίζονται διά τών αποτόμων 
έκείνων αισθημάτων, τά όποια έν άλλαις χώραις καί έποχαΐς 
κατακερματίζουσι τήν χριστιανικήν κοινότητα. Μεταξύ τών 
διαφόρων αιρέσεων ή πολυπληθέστερα έν ταΐς Ήνωμέναις 
Πολιτείαις είναι ή τών μεθοδιστών (21 737 έκκλησίαι καί 
6 528 209 θρανία), κατόπιν έρχονται οί βαπτισταί (13 962 
έκκλ. 4 360 135 θραν.), πρεσβυτεριανοί (7 071 έκκλησίαι, 
2 698 244 Ορ.), καθολικοί (3 806 έκκλ. 1 990 514 Ορ.), 
συνοδικοί (2 715 έκκλ. 1 117 212 Ορ.), έπισκοπικοί (2 601 
έκκλ. 991 051 Ορ.), λουθηρανοί (2 776 έκκλ. 977 332 
Ορ.), χριςτανοί τής βίβλου (2 822 έκκλ. 865 602 Ορ.), γερ- 
μανοί μεταρρυθμισταί (1 145 έκκλ. 431 700 θρ.), ήνω 
μένοι αδελφοί (937 έκκλ· 265 025 Ορ.), όλλανδοί μεταρ- 
ρυθμισταί (468 έκκλ. 227 228 Ορ.), κουάκεροι (662 έκκλ. 
224 664 θρ.), παγκοσμισταί (602 έκκλ. 210 884 Ορ.), 
εύαγγελικοί συνεταιρισμοί (641 έκκλ. 193 796 Ορ.), μο- 
νοφυσΐται (310 έκκλ. 155 471 θρ.) καί μορμόνοι (171 

έκκλ. 87 838 θρ.).
Τό σύστημα τής διά τών έκκλησιών καί τής χωρητικό

τητας αύτών θρησκευτικής άπογραφής, έφαρμοσθέν κατά τό 
1851 έν τή κυρίως Αγγλία (έκτος τής Ιρλανδίας καί Σκω
τίας), άπέδειξεν ύπαρχούσας έν αύτή 33 962 εκκλησίας 
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ζαί 9 750 178 καθίσματα. 'Επομένως έπί πληθυσμού ζατά 
τήν αύτήν εποχήν 17 927 609 ήσαν αδιάφοροι (ύπό τήν 
ήδη γενομένην έξαίρεσιν τής ήλιχίας) 10 177 4-31, τού- 
τέστι πλείονες άναλόγως τών έν ’Αμερική. Ή πολυπΛη- 
θεστέρα μερίς τών πιστών ανήκει είς τό Άγγ'λιζανικόν 
δόγμα (14 077 έκκλησιαι, 5 317 915 θρανία), ακολούθως 
έρχονται οί μεθοδισταί (9 784 έζζλ. 1 160 837 Ορ.), οί 
ανεξάρτητοι (3 224 έζζλ. 1 067 760 Ορ.), οί βαπτισταί 
3 789 έζζλ. 752 253 Ορ.), οί καθολικοί (570 έζζλ. 186 
111 Ορ.), οί ζουάζεροι (331 έζζλ. 91 569 Ορ.), οί πρεσβυ
τεριανοί (160 έζζλ. 86 892 Ορ.), οί μονοφυσϊται (229 
έζζλ. 68 554 Ορ.), οί χριστιανοί τής βίβλου (482 έζζλ. 
66 834 Ορ.), οί άγιοι τών τελευταίων ήμερών (222 έζζλ. 
30 783 Ορ.), οί μοραβοί (32 έζκλ. 9 305 Ορ.), οί Ίσραη- 
λΐται (53 συναγωγαί, 8 438 Ορ.), οί λουθηρανοί (6 έχχλ. 
2 606 Ορ.) καί οί ορθόδοξοι (3 έχχλ. 291 Ορ. (*).

Ή ’Ιρλανδία άποτελεϊ διά τήν ’Αγγλίαν τό ζυριώτερον 
έδαφος τού θρησκευτικού ανταγωνισμού, έκ του οποίου 
εξηγείται ζαί ό πολιτικός μεταξύ άρχούσης καί ύποτεταγ- 
μένης φυλής. Ή κατά τό 1861 άπογραφή άνεβίβασε τούς 
μέν καθολικούς είς 4 490 583 τούς δέ διαμαρτυρομένους 
είς 1 286 067. ’Αξιοπαρατήρητος δέείναι ή μεταξύ τών δύο 
θρησκειών έντασις τοϋ εκπατρισμού. Ένώ άπό του 1834— 
61 έγκατέλειψαν τόν τόπον τής γεννήσεώς των 2 190 217 
’Ιρλανδοί, έξ αυτών 1 945 477 άνήκουσιν είς καθολικισμόν 
ζαί 245 062 είς τήν διαμαρτύρησίν.

Καθόλου είπεΐν, ή έν Ευρώπη άνάπτυξις τοϋ ζαθολιζι-

Ό άριθμός τών έν Αγγλία ορθοδόξων. Έλλζνων ιδίως, δεν 
φαίνεται μοι ίκανώς αζρϊβζ,ς, ώστε δεΐται σνμπΛζρώσεως έκ τζς 
τάξεως τών «διαφόρων, νίτις, έάν κρίνωμεν έκ διαφόρων τελευταίων 
συμπτωμάτων, έπαισθν.τώς μετά τό 1S51 ήλαττώθζ, ώς έξάγεται 
έκ τζς τάσεως τοΰ έν ’Αγγλία (London, Manchester, Lirerpol) 
Έλΰ.τ,νισμοΰ είς ΐδρυσιν σχολείων, συλλόγων καί έκκλζσιών, μεταξύ 
τών όποιων έθαύμασα έν έτει 1869 τόν ιοραϊον έν Liverpool ναόν. 

σμού, τής ορθοδοξίας καί τής διαμαρτυρήσεως άκολουθεΐ 
κοσμογραφιζά τινα σημεία, τά όποια δίδουσι τήν έπομένην 
γενικήν έννοιαν. Πρός δυσμάς καί μεσημβρίαν επικρατεί ό 
καθολικισμός (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιον, Βαυα
ρία, Αύστρο-ουγγαρία), πρός άνατολάς άπ’ άρκτου πρός 
μεσημβρίαν ή ορθοδοξία (Ρωσσία, Τουρκία, Ελλάς) ζαί 
πρός τό βορρειοδυτικόν ή διαμαρτύρησις (’Αγγλία, Πρωσ
σία, Άνόβερον, Σαξωνία, Βυρτεμβέργη, Σκανδιναυία). Ή 
'Ολλανδία πρός βορράν ζαί ή Ελβετία πρός δυσμάς άπο- 
τελοϋσι τήν έξαίρεσιν, διότι κατ’ αύτάς έν τή άπογραφή τοΰ 
1860 ό γενικός πληθυσμός διαμοιράζεται ήττον άποτό- 
μως μεταξύ καθολικισμού καί διαμαρτυρήσεως (Όλ- 
λανδ. 1 996 175 διαμαρτυρόμενοι καί 1 230 545 καθολι
κοί. — Έλβετ. 1 482 848 διαμαρτ. καί 1 023 430 καθολ.).

Μεταξύ τών χωρών του καθολικισμού ή ’Ισπανία, τό 
Βέλγιον ζαί ή Γαλλία, πρόσθες δέ ζαί ή Ιταλία (έκτός τού 
ιδιαιτέρου ζατ’αύτήν παπποβασιλιζοΰ ζητήματος),άγνοούσι, 
τό γε νϋν έχον, τάς θρησκευτικός διαιρέσεις. Ή αύτή νη
νεμία παρατηρεΐται καί ύπό τήν έποψιν τής διαμαρτυρή- 
σεως έν τή κυρίως ’Αγγλία, Σκωτία καί Σκανδιναυία. Δέν 
έχει όμως ούτως καί έν τή κεντρική Εύρώπη, καθ’ ήν έπ’ 
έσχάτων τά σπέρματα τής θρησκευτικής ταραχής άνακι- 
νοΰνται διά τρόπου δίδοντος είς τήν έπί τού θρησκευτικού 
πληθυσμού αύτής ιδιαιτέραν έρευναν ικανόν διαφέρον. Ώς 
γνωστόν, τό μέρος τούτο τής Εύρώπης άποτελεϊται έζ δύο 
αύτοζρατοριών, τής Γερμανικής καί τής Αύστρο-ουγγριζής. 
Ή μέν πρώτη κατά τό 1871 ήρίθμει 41 058 196 κα.-οίκους, 
έξ ών 25 | έκατομ. διαμαρτυρόμενοι καί 11 έκατομ. καθολι
κοί. Ή δέ έτέρα κατά τό 1870 ύπελόγιζε τόν πληθυσμόν 
της είς 35 904 435, έξ ών 28 έκατομ. καθολικοί ζαί 3 * 
έκατομ. διαμαρτυρόμενοι. Παραλείπω τάς δευτερευούσας έν 
άμφοτέραις ταΐς αύτοκρατορίαις θρησκευτικός διαιρέσεις. 
Τοιουτοτρόπως, έάν έπρόκειτο διά τής δυνάμεως τού αριθ
μού νά τακτοποιηθή έκ νέου ή κεντρική Εύρώπη μετά τούς 
θρησκευτικούς τοΰ παρελθόντος πολέμους, ιδού ότι κατ’ αυ-

ΕΤΟΧ 2—ΦΓΑ-. 14—ΛΠΡΙΑΙΟΣ 1874. β 



82 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΠΕΡΙ ΑΠΕΡΓΙΩΝ.
τήν ϊστανται 39 έζατομ. καθολικών απέναντι 29 έζατομ. 

διαμαρτυρομένων.
Ύπό τήν έποψιν τής ορθοδοξίας, έάν έξαιρέσωμεν τήν 

Πολωνικήν τοϋ Ρωσσισμοΰ ζάί τήν Βουλγαρικήν τοϋ Ελ
ληνισμού έθνοθρησζευτιζήν περιπλοκήν, τό ζαθ’ ήμάς χρι
στιανικόν ποίμνιον εις αμέριμνους ζατά τά λοιπά λειμώ- 

. νας τόν βίον αύτοΰ διάγει. ’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει τήν με
σημβρινήν ορθοδοξίαν ή ίστοριζή μετά τοΰ Μωαμεθανι- 
ζοΰ στοιχείου στενή αυτής επαφή, είς ζαταννόησιν τής 
οποίας αναπόφευκτος ή άπογοαφιζή τών δύο τούτων Ορη- 

σζειών μελέτη.
Έν γένει δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τήν ζαθ’ ήμάς Χρι

στιανοσύνην είς άνεξάρτητον άφ’ ένός, ζαΐ είς ύποτελή ζαΐ 
ύποτεταγμένην άφ’ ετέρου τή Τουρκική αύτοζρατορία. Τήν 
μέν πρώτην άποτελεΐ ή Ελλάς, ήτις ζατά τό 1870 ήρίθ- 
μει 1 441 810 ορθοδόξους, 12 535 χριστιανούς άλλων 
δογμάτων ζαΐ 2 382 Ιουδαίους. Τήν δέ δευτέραν άποτε
λεί ή Ρωμουνία, Σερβία, τό Μαυροβούνιον ζαΐ ή Σάμος, 
τών οποίων όλος σχεδόν ό πληθυσμός (5 840 186) εϊναι 
ορθόδοξος. ΊΙ δέ τρίτη ζυοίως συζή μετά τοϋ ’Ισλαμισμού 
έπί τής Εύρώπης, τής ’Ασίας ζαΐ τών μεταξύ αύτών νή

σων, ύπολογισθεϊσα ζατά μέν τό Εύρωπαϊζόν τμήμα αύτής 
είς 8 660 000 οπαδούς,ζατά δέ τό’Ασιατικόν είς 4 300 000. 
’Απέναντι τοϋ ορθοδόξου τούτου πληθυσμού,έν όλω 20 έζα
τομ. περίπου, ό ’Ισλαμισμός ύπολογίζει έν μέν τή Εύρω- 
παϊζή Τουρκία 1 150 000, έν δέ τή ’Ασιατική 9 050 00(1, 

τό δλον 10 , έζατομ. ήτοι σχεδόν τό ήμισυ.
Έζ τοϋ ύπολογισμοϋ τούτου, έν τώ όποίω δέν συμπε- 

ριλαμβάνονται οί ορθόδοξοι ζαΐ οί Μωαμεθανοί τής Αφρι
κής, δύναται τις νά έζτιμήση τάς διαφόρους τοϋ ανατολι
κού κόσμου τάσεις. Είναι πάντοτε ζήτημα μέχρι ποιου βαθ
μού ή θρησκευτική τών λαών τής ’Ανατολής άνάπτυξις 

συνδυάζεται πρός τούς ύπάρχοντας νΰν κοινωνικούς τοϋ 
πολιτισμού καί τής έπιστήμης όρους. Καί βεβαίως μέν ό 
πατροπαράδοτος τών δύο θρησκειών ανταγωνισμός δεικνύει

S3 

άπό τίνος χρόνου σπουδαία συμφιλιώσεως σημεία, δέν πρέ
πει όμως νά δεχθή τις λίαν ευκόλως ώς άπηλπισμένην καί 
τήν έν τώ Ίσλαμισμώ αύτώ πρόοδον. Άφ’ ής οι Άραβες 
άπέκτησαν άπαράγραπτα δικαιώματα είς τήν εύγνωμοσύνην 
τοΰ νεωτέρου κόσμου, τίς είδεν άν ή αρχαία έπί Βυζαντι
νών ένωσις τοΰ Ελληνικού καί Αραβικού πολιτισμού δέν 
είναι προωρισμένη κατ’ άλλο πεδίον καί έν προσφορωτέρφ 
συνδυασμώ νά λειτουογήση έζ νέου έπί τών μεγάλων πρός 
τήν Μεσόγειον Θάλασσαν έξ άνατολών ζαΐ μεσημβρίας άπο- 
βλεπόντων πληθυσμών ;

Έργον γιγαντιαίον, είς τό οποίον Οά έλθωσίν άφεύκτως 
γενεαί ίζαναί, όπως συντελέσωσι, διότι ή μέν υλη ύπάρ- 
χει, ό δέ ζινήσων αύτήν καθυστερεί. Τί θά παραχθή έν
τεΰθεν, άδηλον. Πάντοτε όμως Οά έχη τοΰτο τήν ιδιοφυίαν 

τοϋ άνατολικοϋ πολιτισμού, όπως διεφύλαξε τάς παραδό
σεις τούτου ή ιστορία, θά σχηματισθή τούτέστιν όργανον 
δράστηριον είς τήν περαιτέρω τής άνθρωπότητος άνάπτυξιν 
ή έπί τέλους ήτοι μεταξύ τής ’Ασίας καί τής Εύρώπης διά 
τών παραλίων τής Μεσογείου συνεννόησις.

ΓΙΕΡΙ ΑΠΕΡΓ112Ν·

Κατά τό άρθρον 167 τοϋ Ποινικού νόμου «έργοστασιάρ- 
χαι καί χειροτέχναι, οιτινες πρός έπιτυχίαν τών παραπό
νων των συναποφασίζουσι τήν παϋσιν τής βιομηχανίας 
των, προκαλοϋσιν είς τοιαύτην συμφωνίαν ή άπειλοΰσι δι’ 

αύτής τήν αρχήν έργάται διαφόρων έργοστασίων καί χει
ροτεχνείων, οιτινες δι’ άξιούμενα παράπονα κατά τών προϊ
σταμένων αύτών ή κατά τής άρχής συναποφασίζουσι τήν 
παϋσιν τής έργασίας των, ή προκαλοϋσιν είς τοιαύ ην συμ
φωνίαν ή έπαπειλοΰσι δΓ αύτής, τιμωρούνται μέ φυλάκισιν 
τό πολύ τριών μηνών, έάν οίαταχθέντες παρά τής άρχής 
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δέν ύπαζούσωσι· στάσεως δέ έντεΰθεν άναφυείσης, όσοι 
ένήργησαν τήν συμφωνίαν ή έπροζάλεσαν πρώτοι είς ταύ
την, τιμωρούνται ώς αρχηγοί τής συστάσεως.» Έάν μό
νος ό έργοστασιάρχης ή ό χειροτέχνης παύση τήν βιομηχα
νίαν του, έάν μόνος ό έργάτης αποχώρηση έζ τοΰ εργο
στασίου, είναι ατιμώρητος, έφ’ οσον ποιείται χρήσιν τοΰ 
φυσικού δικαιώματος τοΰ ανθρώπου πρός τό παρέχειν ή μή 
τοΐς άλλοις τήν έργασίαν αύτοΰ. Έάν όμως περί τής αύ
τής παύσεως τής βιομηχανίας συνενοηθώσιν πολλοί όμοΰ 
έργοστασιάρχαι καί χειροτέχναι, ή περί τής αύτής έζ τής 
έργασίας άποχωρήσεως συνεννοηθώσι πολλοί έογάται όμ.ού 
ζαΐ δέν ύπαζούωσι είς τήν περί έπαναλήψεως τών έργων 
των διαταγήν τής αρχής, ύπόζεινται τότε είς τήν ποινήν 
τής φυλακίσεως, καί έν περιπτώσει καθ’ ήν ένεζεν τής τοι- 
αύτης παύσεως τών έργων έπέλθη οπωσδήποτε στάσις, οί 
ένεργήσαντες ή προζαλέσαντες πρώτοι τήν άπομάκρυνσιν 
τών έργατών θεωρούνται ώς αρχηγοί τής στάσεως καί άν 
δέν εΐχον αύτήν κατά διάνοιαν, ύποζείμενοι έντεΰθεν κατά 
τάς περιστάσεις είς ειρκτήν, πρόσκαιρα ή ισόβια δεσμά καί 
τήν ποινήν αύτήν τοΰ θανάτου (άρθρ. 177 τοΰ II. Νόμου).

’Ιδού λοιπόν περίπτωσις καθ’ ήν ό,τι είναι συγζεχωρη- 
μένων είς έν άτομον δέν είναι συγζεχωρημένον είς πολλά 
όμοΰ. Ποια θεμελιώδης αρχή έπί τοΰ προκειμένου ένδιαφέ- 
ρεται; Βεβαίως ή αρχή τοΰ συνεταιρισμού. Οταν κατά 
τό άρθρον 11 τοΰ συντάγματος « οί Έλληνες έχωσι τό 
δικαίωμα τοΰ συνεταιρίζεσθαι, τηροϋντες τούς νόμους τοΰ 
Κράτους, οϊτινες όμως ουδέποτε δύνανται νά ΰπαγάγωσι 
τό δικαίωμα τοΰτο είς προηγούμενη·? τής Κυβερνήσεως ά
δειαν,»—ό ΙΙοινιζός νόμος διά τοΰ έζτεθέντος άρθρου ποιεί 
τήν έξαίρεσιν, «έκτος έάν πρόκειται διά τοΰ συνεταιρισμού 
νά παύση ή βιομηχανία ή νά μή έργασθώσιν οί έργάται·» 
ώς εϊδομεν δέ έκ τοΰ έπί τής έξαιρέσεως ταύτης ποινολο
γίου, δέν πρόκειται κατ’ αύτήν περί παρωνυχίδος. Οί πρώ
τοι τοΰ συνεταιρισμού ύποκινηταί, κατά τάς διαστάσεις 
τάς όποιας δύναται νά λάβη ή ζατάπαυσις τών έργων, ζιν-
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δυνεύσουσι νά ζαταθέσωσι τήν κεφαλήν έπί τού ικριώματος.
"Ινα παραδεχθώμεν, έν τή γενική περί τοΰ αδικήματος 

έννοια, ότι ό πρός αποχήν άπό τών έργων (= απεργίαν) 
εΐναι έγκλημα, πρέπει νά διαζρινωμεν τήν 
δύο 
τήν δέ. "Λ μα ή βιομηχανία κλείει τά κατα- 
άμα οί έργάται έν συνόλω απομακρύνονται 

τών εργοστασίων, προσβάλλονται τά συμφέροντα τής 
πρέπει νά

άξεις, έξ ών ή μέν οφείλει τήν έργα·
συνεταιρισμός 
κοινωνίαν εις 
σίαν αυτής είς 
στήματά της, 
έζ
υπηρετουμένης τάξεως, επομένως ό νομοθέτης 
παρέμβη ύπέρ τών άδιζουμένων. Προηγείται όμως ή άπό- 
δειξις τοϋ δικαιώματος τής ύπηρετουμένης τάξεως· καί 
έπειδή τοιοΰτο δικαίωμα δέν ύφίσταται είς τήν δικαιολογι- 
ζήν φύσιν τοΰ ανθρώπου, άφοΰ όλοι εΐναι ίσοι, επεται ότι 
ή λύσις τής απορίας έξαρτάται άπό ιστορικών λόγων. Ή 
ύπηρετουμένη λοιπόν τάξις εΐναι ζ υ ρ ί α τής άλλης, διότι 
έγένετο τοιαύτη οπωσδήποτε. Έχει τήν δύναμιν, ιδού ή 
καλλιτέρα λογική. Ό νομοθέτης, ό δικαστής, ό δεσμοφύ- 
λαξ, ό δήμιος, εΐναι είς τήν διάθεσίν της· αύτό αρκεί. Άλλά 
νομίζω, ότι τά έπιχειρήματα ταΰτα δέν εΐναι πλέον τοΰ 
παρόντος αίώνος, καί ότι τό άρθρον 167 τοΰ Ποινικού νόμου 
πρέπει νά Οεωρηθή ώς ζαταργημένον ύπό τοΰ άρθρου 11 
τοΰ Συντάγματος.

Ή άρχή τής έλευθέρας τών έργατικών άνθρώπων ένώ- 
σεως εΐναι προϊόν τής νεωτέρας τών κοινωνιών άναπτύξεως. 
Έν έποχή καθ’ ήν Ερρίκος ό Γ τής Γαλλίας έγραφεν έν 
τοϊς διατάγμασιν αύτοΰ «ή άδεια πρός έργασίαν εΐναι δι
καίωμα βασιλικόν», δέν ήδύνατο νά άνθήση τό δένδρον τής 
έργατικής έλευΟερίας. Ή έλευθερία αύτη έπνίγετο έν τή σι
δηρά άγκάλη τής σ υ ν τ ε χ ν ί α ς, τής όποιας οί άρχηγοι 
οιωρίζοντο ύπό τών βασιλέων. Άλλ’ έπήλθε τό πλήρωμα 
τοΰ χρόνου καί μετ’ αύτοΰ αί ζοινωνιχαί μεταβολαΐ τής 
Γαλλικής έπαναστάσεως. Αί συντεχνίαι ζαταργοΰνται καί 
άφίνεται τό στάδιον έλεύθερον είς τήν άτομιζήν αύτοβου- 
λίαν. Εΐναι περίεργος ή όδός, τήν οποίαν ήχολούθησεν ή 
εργατική ένωσις έν τώ διαστήματι τούτω.
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Έν μέν τή Γαλλία τά πολιτικά παθήματα ένέπνευσαν 
κατά τών έργατικών συνεταιρισμών εύθύς έξ άρχής αύστη- 
ράς ποινικάς διατάξεις, τάς όποιας ή άπό τοϋ 1810 νομο
θετική άνάπτυξις άπεπειράθη κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 
αίώνος νά ζαταστήση ήπιωτέρας καί συμφωνοτέρας πρός 
τόν οικονομικόν τής έποχής οργανισμόν. Έν δέ τή ’Αγ
γλία κατά τό 1824 τό Κοινοβούλιον, καταργήσαν τάς προ- 
ϋπαρχούσας απαγορευτικάς διατάξεις, έοωκεν εις τήν εργα
τικήν ένωσιν τάς θεμελιώδεις έζείνας βάσεις, έφ’ ών λει
τουργεί μία τών μεγαλοπρεπέστερων κοινωνικών τής χώ
ρα; μηχανών. Εννοώ τάς Trades-Unions, τών όποιων αί 
μέν έταιρικαί τάξεις εις έκατομμύριον άριθμοΰσι τούς οπα
δούς, τό δέ σύνθημα είναι ή άνύψωσις τοΰ έργατιζοΰ πλη
Ουσμοΰ εις τό σημεΐον, καθ’ ο δύναται ούτος νά συνθηκολο
γήσω μετά τοΰ κεφαλαιούχου ζαί τοΰ έπιχειρηματίου. Διότι 
έάν ούτοι έχωσι τά χρήματα καί τήν ύλην, ό έργάτης έχει 
τήν ψυχήν καί τούς βραχίονας. Οί εργατικοί δθεν τής 'Αγ
γλίας συνεταιρισμοί δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς διαρκής πα- 
ραβίασις τοΰ άρθρου 167 τοΰ ήμετέρου ποινικού νόμου, 
διότι άποτελούσι ταμεϊον ισχυρόν, όπως οί απομακρυνόμενοι 
έκ τής έργασίας συντηρώνται δι’ αύτοϋ κατά τόν χρόνον 
τής άργίας. Δίδεται τό σύνθημα έκ τής διευθύνσεως έκάστου 
συνεταιρισμού, καταδικάζονται τά δείνα ή δείνα έργοστάσια 
είς άργίαν καί εύθύς τά μέν έργα καταπαύουσιν, οί δέ κεφα
λαιούχοι καί οί έργάται άναγζάζονται νά κανονίσωσι τάς 
μεταξύ αύτών σχέσεις έπί συμφωνοτέρων πρός τάς νεωτέ
ρας άνάγκας βάσεων.

Βεβαίως ή πάλη έχει καί τήν καλήν καί τήν κακήν αύ
τής όψιν. Είς τήν θέρμην δέ τοΰ άγώνος ή φωνή τής δι
καιοσύνης καί τοΰ όρθώς έννοουμένου συμφέροντος πολλά
κις κατεσιγάσθη. Άλλ’ έάν δέν είναι μικρός κίνδυνος ή 
τοιαύτη άπότομος διαίρεσις τής βιομηχανικής κοινωνίας, 
πρέπει νά όμολογήσωμεν, ότι ό κίνδυνος ούτος είναι φυσι
κός, ότι άπορρέει έζ τής ουσίας αύτής τών πραγμάτων ζαί 
οτι τούτου ένεζα τό άνά χεΐρας κοινωνικόν πρόβλημα είναι 

τό πρώτον τοΰ νεωτέρου πολιτισμού. "Οταν ζαταδιζάζηται 
τό δικαίωμα τής έκμεταλλεύσεως τοΰ άνθρώπου έπί τόν άν
θρωπον ώς προϊόν ιστορικής απλώς βίας, πρέπει νά συγ- 
χωρηθή ή μεταξύ τών πληθυσμών έλευθέρα συζήτησις τών 
οικονομικών αύτών συμφερόντων, μέχρις ού έπέλθη ή αρ
μονική τών αποριών λύσις. Έν τώ μεταξύ συμβαίνουσι 
πολλαί άσχημίαι καί καταστροφαί, πολλά δέ μαθήματα καί 
αυταπαρνήσεις. Τοιαύτη ή άνθρωπότης! Σκέπτεται ένερ- 
γουσα καί πάσχουσα.

"Οτι οί έργατιζοί πληθυσμοί εύρίσκονται ύπό τήν έπιρ
ροήν κοινωνικής τίνος καχεξίας, άπόδειξις αύτή ή ύπαρ- 
ξις τοΰ έργατικοΰ προβλήματος ζαί ό μέγιστος άριθμός 
τών άνθρώπων, οΐτινες έν τώ Παλαιφ ζαί Νέω Κόσμω έν- 
διαφέρονται ζαί συγζινοΰνται. Κατά τόν Κ. Hewitt είς δύο 
αιτίας οφείλεται ή καχεξία αύτη· άφ’ ένός μέν εις τήν τα- 
χείαν έπιζράτησιν τοΰ συστήματος τών μηχανών, τό όποιον 
ηύξησε τήν παραγωγήν, χωρίς άναλόγως νά βελτιωθώσιν 
αί οίζονομιζαί βάσεις τής διανομής τών κερδών- άφ’ έτέρου 
δέ εις τήν έν τή νεωτέρα οικονομία τών έθνών έπίσης ορ
μητικήν είσοδον τών πολυτίμων μετάλλων, ένεζα τής ό
ποιας αί άξίαι τών πραγμάτων, επομένως ζαί τής έργασίας, 
διεταράχθησαν. Αί αίτίαι αύται είναι αί μόναι ; ’ΤΙ μή πρέ
πει νά προστεθώσιν είς τόν άριθμόν καί άλλαι πολιτιζαί 
ζαί οίζονομιζαί τής νεωτέρας έποχής δυσαρμονία». ;

Ή άνακάλυψις ζαί θεραπεία αύτών έχει ούσιωδώς γενι
κόν άμα ζαί τοπικόν χαρακτήρα. Μεγάλης δέ σημασίας πρέ
πει νά Θεωρηθή ή έν Γερμανία σχηματισθεΐσα άπό τίνος 
χρόνου σχολή ύπό τό όνομα «Ίστορικο-ηθική,» ήτις, ύπό 
τάς εμπνεύσεις τοΰ έξοχου διδασκάλου τής Πολιτικής Οι
κονομίας J. S. Mill, ύποθέτει οτι ή πανταχόθεν έπιδιωκο- 
μένη άναμόρφωσις τών έργατικών πληθυσμών πρέπει νά 
έπέλθη διά τής εισαγωγής διαφόρων καί βαθμιαίων μεταρ
ρυθμίσεων είς τήν οικονομικήν πρακτικήν τών διαφόρων 
κοινωνικών καί νομικών θεσμών. Κατά τήν θεωρίαν ταύ
την ή πολιτεία προώρισται νά λάβη ενεργόν μέρος, καθώς 
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καί τό άτομον, είς τήν οίζονομιζήν τών νεωτέρων χρόνων 
μεταβολήν. "Οσον άφορα τήν εργασίαν τών γυναικών καί 
τών παίδων (πλέον τοϋ ήμίσεως άνθρωπίνου γένους), τά 
φθοροποιά τής ύγείας τοΰ σώματος καί τής ψυχής έργα, 
τήν διαρρύθμησιν διαιτητικών δικαστηρίων διά τάς μεταξύ 
έργατών καί επιχειρηματιών διαφοράς καί έν γένει είς όσα 
ζητήματα τό κοινόν συμφέρον ζαλει τήν παρέμβασιν τής 
πολιτείας, δύναται αύτη νά παρέξη μεγάλας υπηρεσίας καί 
έν τή νεωτέρα όπως καί έν τή κλασσική τών κοινωνιών 
ζωή. Έξ άλλης δέ έπόψεως τό άτομον πρέπει νά άνυψωθή 
πλειότερον τοΰ όσον φαίνεται έν τή πολιτική καί οικονομι
κή τών νεωτέρων συμ-φερόντων τάξει, διά τής περαιτέρω 
άναπτύξεως τής άρχής τοΰ συνεταιρισμού καί διά τής κα- 
ταργήσεως διαφόρων φραγμών, τούς όποιους γεννώσιν έν 
πάση έποχή αί καταχρήσεις αύτών τούτωντών συμφερόντων, 
είτε διά μέσου τών νόμων είτε διά μέσου τών συνηθειών.

Ή ίστορικο-ηθιζή αυτή οικονομική θεωρία έχει τί ού- 
σιωοώς σχετικόν. "Απαξ δέ άναβιβασθή ή πολιτεία είς τήν 
θέσιν του κοινωνικού άναμορφωτοΰ, δύναται νά μετασχη- 
ματισθή καί είς κοινωνικήν μάστιγα, όπως καί είς κοινωνι
κόν σωτήρα, άναλόγως τής άναπτύξεως τών ιδεών καί τών 
συμφερόντων, τών άποτελουσών αύτήν τάξεων. Κατά 
τοΰτο ή τελευταία Γερμανική πρακτική δέν είναι μικρός 
διδάσκαλος. Ένώ άφ’ ένός έπί του προκειμένου ή νομοθε
σία τοΰ 1870 ανέγραψε τήν έλευθερίαν τών έργατικών 
πρός άπεργίαν συνεταιρισμών, διότι κατά τό άρθρον 152 
τοΰ βιομηχανικού διατάγματος (Gewerbe Ordoung) «καταρ- 
γοΰνται όλαι αί άπαγορεύσεις καί αί ποιναΐ κατά τών βιο- 
μηχάνων, πρωτεργατών, βοηθών ή έργατών τών έργοστα
σίων αί άφορώσαι τάς ενώσεις καί συνενοήσεις αύτών διά 
τό τέλος τής έπιτυχίας κρειτόνων όρων ήμερομισθίου καί 
έργασίας, έπί λέξει διά μέσου τών άπεργιών» άφ’ έτέρου 
άποδειλιάσασα ή διοικητική έμπειρία έκ τής έξογκώσεως 
τοΰ κοινωνικού τών άπεργιών ρεύματος, πρόκειται κατ’ αύ
τάς νά ύποβάλη είς τό Γερμανικόν κοινοβούλιον (Reichstag) 

νομοσχέδιον όλως άντίστρόφου καί μεγάλης έπί τοΰ κοι
νωνικού προβλήματος σημασίας. Είναι περίεργον, ότι ή 
άρχή τοΰ νομοσχεδίου τούτου άνευρίσζεται ύπό λογικωτέ- 
ραν έποψιν έν τή ό π ι σ 0 ο δ ρ ο μ ι κ ή τής ’Ασίας κοινωνία, 
έν τή όποια πολλαχοϋ ό έργάτης είναι ΰπόχρεως άπό συ
νήθειας, δπως δώση άποχρώσαν έγγύησιν περί τής έξαζο- 
λουθήσεως τής έργασίας του, άμα έχει αύτη χαρακτήρα 
κατεπείγοντος.

Ή σύγκρισις έχει τί οδυνηρόν. Έν τούτοις είναι άλη- 
θές· έν Γερμανία πρόκειται ή έν τή σφαίρα τοϋ άστικοΰ 
δικαίου ύποχρέωσις τοΰ έργάτου πρός έκτέλεσιν τής έαυτοΰ 
συμφωνίας νά καταστή διά τής παρεμβάσεως τής ΙΙολι- 
τείας άφθονος πηγή εγκληματικής δικαιοσύνης, διότι κατά 
τό νομοσχέδιον «όσοι έργάται έγκαταλείψουσι παρανόμως, 
τήν οποίαν συνεφώνησαν νά παρέξωσιν έργασίαν, τιμωρούν
ται διά προστίμου 15 μάρκων ή διά τής ποινής τής φυλα- 
κίσεως.» — Τοιαΰται λύσεις τοΰ κοινωνικού προβλήματος 
άπολήγουσι μάλλον είς χείρονας περίπλοκός, τών όποιων 
τόν ιδιαίτερον χαρακτήρα καί τάς φοβεράς συνεπείας δέν 
δύναται νά καλύψη ή ποινική έπίσης τιμωρία τών άπο- 
πεμπόντων αύθαιρέτως τούς εαυτών έργάτας άρχηγών τών 
βιομηχανικών καταστημάτων, διότι έκαστος εννοεί, ότι έν 
πνεύματι ίσότητος, σαρδώνιον μείδιώσης, περιλαμβάνει καί 
αύτούς τό Γερμανικόν σχέδιον.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤ ΑΓΓΛΙΚΑ ΥΙΙΟΥΡΓΕΙΑ·

Έν τή έφαρμογή τών πολιτευμάτων μεγάλην κέκτηται 
σημασίαν τό μέρος έκεΐνο τής Καταστατικής,τό όποιον άφο
ρα είς τόν σχηματισμόν τών Κυβερνήσεων. ‘.Πρόκειται περί 
άπολύτου μοναρχίας; Ή συνεχής τών ύπουργών μετα
βολή μαρςυρεΐ, ότι έπί τοΰ θρόνου ΐσταται άνθρωπος άνί- 
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χάνος νά εύρη τούς προσήζοντας ζυβερνήτας τοϋ τόπου ή 
νά άζούση τάς συνετάς συμβουλάς αυτών. Έν τοιαύτη 
περιόδω ή αύλή τοϋ ήγερεόνος άποτελεΐ τήν πρακτικήν 
τοϋ έθνους δύναμιν, περί τήν όποιαν σπεύδουσι νά συγκεν- 
τρωθώσιν οί άληθεΐς ή ψευδείς άφοσιωμένοι. Εύζολώτερον 
είναι δι’ αύτής νά προαχθή τις ή διά μυρίων άν εΐχεν ύπέρ 
αύτοΰ φωνών. "Οστις τότε γνωρίζει κάλλιον τήν αΰλιχήν 
γλώσσαν είναι βέβαιος περί τοΰ σταδίου του. Έάν πίπτη, 
πίπτει ίνα έζ νέου έγερθή. ’Αρκεί νά ζηλεύη τό πρόσωπον 
τοΰ νευροσπάστου ζαΐ δέν ύπάρχει ίπποτιζωτέρα πολιτική.

ί Πρόκειται όμως περί συνταγματικής πολιτείας ; Αί ύ- 
πουργιζαί κατ’ αύτήν μεταβολαΐ είκονίζουσι πιστώς τάς 
τάσεις, αϊτινες έμπνέουσι τάς πολίτικάς τοΰ τόπου εξου
σίας. Έάν μέν αί ύπουργιζαί κυβερνήσεις διαδέχωνται άλ
λήλας δι’ αρμονικού τίνος τρόπου πρός τόν άναγκαΐον είς 
διαχείρισιν τών κοινών πραγμάτων χρόνον, σημείον ότι τό 
πολίτευμα τοΰ έθνους έγγίζει, άν δέν είναι ήδη, είς ώριμό- 
τητα, ήτις δέν συμβιβάζεται ούτε πρός έκτρωματικούς καί 
ημερόβιους καρπούς ούτε πρός τήν ακινησίαν τών σηπομέ- 
νων ύδάτων. Έν τοιαύτη κοινωνική καταστάσει πολυχρό
νιον ύπουργεΐον εΐναι ασφαλής άπόδειξις, ότι ή διοικητική 
τοΰ έθνους τάξις περιήλθεν εις χεΐρας ίσχυρας καί πεφω
τισμένης έντός τοΰ έθνους πλειονοψηφίας. — Έάν όμως 
αί ύπουργιζαί μεταβολαΐ εΐναι συνεχείς, τότε ή έρχονται 
έκ τών αντιπροσώπων του λαοΰ, ότε δημοκρατιζαί αί έν τώ 
τόπω τάσεις· ή έρχονται έζ τοΰ βασιλέως, ότε οί φίλοι 
τής έλευθερίας έστωσαν είς έντονον προσοχήν. Έν τοιαύτη 
περιόδω αί πολιτικαί τοΰ τόπου έξουσίαι δέν λειτουργοΰσι 
κανονικώς, τίθεται δέ ύπό συζήτησιν έν τή έθνική συνειδή- 
σει ή ριζιζωτέρα τών κοινών διαρρύθμισις, μέχρις ού ή 
ανάγκη έθνικής σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ω ς έμφανισθή είς 
δλα τά πνεύματα ώς ή μόνη τής σωτηρίας έλπίς. Τότε 
αύτη ή είσάγεται ύπό τήν μορφήν συντηρητικής μεταρρυθ- 
μίσεως, ή έπιβάλλεται ύπό τής επαναστατικής τών πραγ
μάτων βίας.

Καί τοιαύτη μέν εΐναι ή καθολική έποψις τής κυβερνη
τικής τών μοναρχικών καί τών συνταγματικών έθνών πρα
κτικής. Έπεθύμων δέ ιδιαιτέρως νά μελετήσω αύτήν έπί 
δύο πρό πάντων έθνών, τοΰ Ελληνικού καί τοΰ ’Αγγλικού, 
τά όποια συναντώνται μέν έπαζριβώς έν τω άσβέστω πρός 
τήν έλευθερίαν πόθω καί δι’ όλων τών κοινών στοιχείων 
τοΰ έμπορίου καί τής μεταξύ τών ηπείρων ναυτικής τών 
χωρών αύτών αποστολής, οιαζρίνονται δέ έζ τών κλιμά
των καί τών παραδόσεων. Προφανώς άντιτίθενται σπου
δαιότατοι εκατέρωθεν οικονομικοί όροι. Καί ό άριθμός δέ 
τών ατόμων καί ό όγκος τών περιουσιών δέν έξασζεΐ μι- 
κροτέραν έπί τής άντιθέσεως έπιρροήν. Έν τούτοις ή σύγ- 
κρισις δέν αποβάλλει τόν ένδιαφέροντα χαρακτήρα αύτής. 
Μήπως καί έν τή άρχαιότητι δέν συνεζρίνοντο αί Άθήναι 
πρός τήν Σπάρτην ; Έπί τέλους άφοΰ τό αύτό πολίτευμα 
συνδέει τούς δύο λαούς, πρέπει νά ίδωμεν πώς τοΰτο λει
τουργεί έν έζατέρω αύτών. Άφοΰ δέ μάλιστα τό 'Αγγλικόν 
έθνος έχρησίμευσεν είς τό Ελληνικόν ώς πολιτικός διδά
σκαλος, άς έρευνήσωμεν κατά πόσον ή πρακτική τοΰ μα- 
θητοΰ συναντάται πρός εκείνην τοΰ διδασκάλου.

Ώς άναγκαίαν βάσιν λαμβάνω τό μέχρι σήμερον χρονι
κόν διάστημα, διά μέν τήν ’Αγγλίαν άπό τοΰ 1715, διά 
δέ τήν Ελλάδα άπό τοϋ 1833. Ένώ άφ’ ένός ή άναλογία 
μεταξύ τών δύο τούτων περιόδων εΐναι ώς 4: 1, άφ’ έτέ
ρου ή μέν ’Αγγλική είς 159 έτη άνέδειξε 41 ύπουργεΐα, 
ή δέ Ελληνική είς 40 έτη 46 ύπουργεΐα. Ή Ελληνική 
λοιπόν γονιμότης ύπό κυβερνητικήν έποψιν εΐναι ανεπίδε
κτος άμφισβητήσεως. Ό επόμενος δέ πίναξ δεικνύει τήν 
σχετικήν άνάπτυξιν τοϋ πολιτειακού τούτου φαινομένου κα
τ’ άμφότερα τά έθνη.

’ΛγγΛιχά. νπονξιγιΐα 'E.Uip-ικά υττονργεΐα.
Πρόεδροι Πρόεδροι

Walpole (Α') · · Όζτ. 1715 Τριζούπν,; .... Ίαν. 1833
Standhope · · · Άπρ. 1717 Μαυροζορδάτος (Α’) Όζτ. 1833
Sunderland · · · Μαρτ. 1718 Κωλέττζς (Α') · · Slat. 1834
Walpole (Β') · ■ Άπρ. 1720 Άρμανσπεργ · . . Slat. 1835
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Wilmington • · · Φεβρ.
Pelham · ■ • · · Αύγ.
Newcastle • · · Άπρ.
Bute · · · • ■ · Μα'ί.
Grenville · • · · ’Απρ.
Rockingham (Α') · Ίου)..
Grafton • · · Αύγ.
North · ■
Rockingham (Β') · Μαρτ.
Shelburne • · · Ίου),.
Portland (A' )· · · Άπο.
Pitt (A') · • · · Δεζ..
Addington • · Μαρτ.ι
Pitt (B') · • · ■ Mat.
Grenville • · · Ίαν.
Portland B' 1 ■ ■ Μαρτ.
Perceval . • · · Ίουν.
Liverpool · • · · Ίουν.
Canning · • · · Άπρ.
Goderich • · · Αυγ.
Wellington • · · Ίου)..
Grey · · • · · Νοεμ.
Melbourne Α') . · Αύγ.
Peel (A') · • . · Νοεμ.
Melbourne (Β') · · Άπρ.
Peel (B') · • · · Σεπτ.
Russel (A') • . · Ίουν.
Derby (A') • · · Φε€?.
Aberdeen ■ • · · Δεζ..
Palmerston Α') · Φεβρ.
Derby (B') • · · Φεβρ.
Palmerston (ΒΊ · Ίουν.
Russel (B'J . · . Όζ.τ.
Derby (Γ') ■ . ■ Ίουν.
Disraeli (A'. . · · Φεβρ.
Gladstone · • · . Δεζ..
Disraeli (Bz) • · · Φεβρ.ί

1742 Ρουδχάρτ............... Γεβρ.
1743 ό βασιλεύς · · · ■ Δεζ.. 
1754 .Μαυ^οζ.ορδάτος IV Ίουν.
1762 Κρ-.εζζς Α') ■ · · Αύγ.
1763 Μέταξα; · · · · Σεπτ.
1765 Μαυροκορδάτος (Γ Μαρτ.
1766 Κωζέττζ; ^Β') · · Αύγ.

Μαρτ.
Όζ.τ.
• Δεζ..

• Mat.
V- —

1770 Ί’ζαβέλας
1782 Κουντουριώτζς
1782 Κανάρζ,ι
1783 Κρίΐζζι
1784 Μ αυροζ.ορδάτο: 
1801 
1804 
1806 
1807 
1810 
1812 
1827
1827
1828 
1830 
1834 
1834 
1835|Κανάρζς Γ') · · 
1841. Κουμουνδοΰρος 1 Α' 
1846 Δελζγιώργν,ς Α’ 
1852 Βούλγαρζς Ε' 
1852 ' 
1855
1858
1859
1865
1866 
1868 
1868 
1874

lfL.. .
: (Α' 

.ς Β’) 
?· ·---- ιρυζ.ορυχ .υς \Δ') 

Βούλγαρζς (Α’) · · 
Μιαούλζς · · · 
Κολοζ.οτρώνζς · · 
Βούλγαρζς Β' · 
Βούλγαρζς Τ' 
Βάλβν.ς (Α' · ■
Κυριάκού . . · · 
Ροΰφος (ΑΊ · · 
Ροΰφος (Β') · ·
Βούλγαρζς V · 
Κανάεν,ς 1 Β' · · 
Βάλβζ,ς (Β') · ·

• Νοεμ.
• Mat.

• Όζ.τ.
• Φεβρ.
• Φεβρ. 
Μαρτ. 
Άπρ.

■ Ίουν.
• Όζ.τ. 
Μαρτ.

• Ίου),. 
Μαρτ.
. Όζ.τ.
• Νοεμ. 

Κουμουνδοϋρος Β') Νοεμ.
• Νοεμ.
• Νοεμ.
• Ίουν.
• Δεζ..
• Δεζ..
• Ίαν.
■ Ίαν.

• Ίου),.
• Δεζ..

. ’Οζ.τ.
• Δεζ..

• Ίου)..
• Φεβρ.

Δελζ,γεώργζς Β' 
Ι’οΰφος Γ'' · · 
Βούλγαρζς ΣΤ' · 
Κουμ.ουνδοΰρος Γ 
Μωραϊτίνζς · · ■ 
Βούλγαρζς Ζ': . · 
Ζαν,μζς Α' · ■ 
Δελζγεώργζς (Γ') 
Κουμουνδοΰρος (Δ' 
Ζαν,μζς Β' · · 
Βούλγαρζς II') · ■ 
Δελζγεώργζς Α'' 
Βούλγαρζς (Θ') ■

1837 
1837 
1841 
1841
1843
1844 
1844
1847
1848
1848
1849
1854
1855 
1857 
1862 
1862 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863
1863
1864 
1864
1864
1865 
1865 
1865 
1865 
1865
1865
1866 
1866
1867
1868
1869
1870
1870
1871
1871
1872 
1874

Μεταξύ τών ’Αγγλικών ύπουργείων τά μέν πολυχρονιώ*  
ερα άνήκουσιν εις τόν παρελθόντα αιώνα, τά δέ όλιγοχρο*

νιώτερα εις τόν παρόντα. Ένώ ό πρώτος άριΟμεΐ τό ύπουρ- 
γειον Walpole διάρκεσαν έν τή δευτέρα αύτοϋ περιόδω 24 
έτη, Pitt 17 έτη, North 12 έτη, Pelham 10 έτη, άο’έτέρου ό 
παρών αιών αριθμεί τό υπουργείου Liverpool 14 έτη, Melbour 
ne 6 ετη, Palmerston 6 έτη, Russel 5 έτη, Gladstone 5 έτη. 
"Οσον προβαίνει λοιπόν ό συνταγματικός βίος έν ’Αγγλία, 
τόσον αί κυβερνήσεις αύτοϋ μεταβάλλονται συνεχέστερου. 
Τοιουτοτρόπως κατά μέυ τόυ παρελθόντα αιώνα, είς 8ο 
τούτέστιν έτη, τέσσαρα υπουργεία διήρκεσαν όλιγώτερον τοϋ 
έτους καί 4 όλιγώτερον τών δύω έτών, κατά δέ τόν πα
ρόντα αιώνα, ήτοι είς 74 έτη, 7 ύπουργεια διήρκεσαν όλι
γώτερον τοϋ έτους καί 4 όλιγώτερον τών δύο έτών. Έντός 
μέν τών πρώτων 85 έτών 16 ύπουργεια, έντός δέ τώυ έ- 
πομένων 74 έτών 25 ύπουργεια.

Ή αξιοσημείωτος αϋτη τάσις τής ύπουργικής κυβερνή
σεως έν ’Αγγλία μαρτυρεί σημαντικωτάτην περίοδον τοΰ 
ζατά τούς νεωτέρους χρόνους πολιτεύματος. Ό κόσμος ζή 
νΰν ταχυτερον ή άλλοτε εις όλα τά στάδια τής ύπάρξεώς 
του. Καί έν τή έμπορία καί έν τή βιομηχανία και έν τή 
πολιτική ή δύναμις τής ταχύτητος αποτελεί τήν ήμερη- 
σίαν διάταξιν τοϋ τελευταίου τής άνΟοωπότητος πολι
τισμού.

Έάν διά τής αύτής μεθόδου άναλύσωμεν τόν βίον τής 
ύπουργικής έν Έλλάδι κυβερνήσεως, παρατηρούμε·? ότι ή 
μέν πρώτη βασιλεία έντός 29 ψ έτών περιλαμβάνει 19 ύ- 
πουργεΐα, ήτοι ζατά μέσον όρον 1 υπουργείου εις 1 - καί 
πλέον έτους, ή δέ τελευταία βασιλεία έντός 10 Λ έτών 
αριθμεί 2 I ύπουργεια, ήτοι δύο κατ’ έτος. Έάν διαιρέσω- 
μεν τόν βίον τής πρώτης βασιλείας είς μοναρχικόν ζαί 
είς συνταγματικόν, ό πρώτος έν διαστήματι 10 | έτών 
άνέδειξεν 8 ύπουργεια, ζαί ό δεύτερος έντός 19 έτών 11 
ύπουργεια. Έν χρόνω λοιπόν σχεδόν διπλασίω ή συνταγ
ματική περίοδος τής πρώτης βασιλείας ούδέ κατά τό ήμισυ 
πλειότερας τής προηγουμένης περιόδου έσχημάτισε κυβερ
νήσεις. Ύπό τήν έποψιν ταύτην αί συνεχέστεραι ύπουργι-
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ζαΐ μεταβολαι βαρύνουσι τήν πλάστιγγα τοΰ άπολυτισμοΰ 
καί συνδέονται μάλλον πρός τήν κατ’ αυτόν νεότητα και 

άπειρίαν του βασιλέως.
Ή μείζων έντασις είς ύπουργιχάς μεταβολάς παρατηρεΐ- 

ται παρ’ ήμΐν είς δύο κυρίως έποχάς, έξ ών ή μέν είναι 
δημοκρατική, ή δέ βασιλική. Άμφότεραι άριΟμοϋσιν 6 ύ
πουργεΐα, άλλ’ ή μέν πρώτη έντός ένός έτους (Όχτωβρ. 
1862—Όχτωβρ. 1863), ή δέ δευτέρα έντός έννέα μηνών 
(Μαρτ. 1865—Νοεμβρ. 1865). Τό πολυχρονιώτερα ύπουρ- 
γεΐα τής 'Ελλάδος άνήκουσιν είς τήν συνταγματικήν πε
ρίοδον τής πρώτης βασιλείας. ’Εννοώ τά ύπουργεΐα Κριε- 
ζή (1849) καί Μιαούλη (1857), διαρκέσαντα άμφότερα 
πλέον τών 4 έτών. Τό όλιγοχρονιώτερον άνήκει είς τήν 
τελευταίαν περίοδον, διότι υπάρχει καί τριήμερον ύπουρ- 
γειον (Βούλγαρη, 3—6 Νοεμβρ. 1865). Ύπό τήν έποψιν 
ταύτην ό γονιμώτερος είς Ελληνικά ύπουργεΐα μήν είναι ό 
Νοέμβριος 1865, διότι έσχηματίσθησαν έν αύτώ 4 ύπουρ
γεΐα, ήτοι διπλάσια τοϋ άβασιλεύτου Φεβρουάριου 1863.

Αί μεταβολαι τών ύπουργικών 
μελετηΟώσιν ιδιαιτέρως καί έζ 
τάς καταρτίζουσι. Είναι εύκολον 
τούς άλλους έπί έλλείψει αρχών, 
είς τόν έλεεινότερον αυτόν πολιτικόν νά μή έχη τάς ίδικάς 
του. Δυνατόν αύται νά είναι καλαί ή καζαί, εΰγενεΐς ή 
άγενεΐς, προοδευτικά! ή όπισΟοδρομιζαί, θερμαί, ψυχραί ή 
χλιαραί. Έν τούτοις πάντοτε ύπάρχουσιν. "Οσω λοιπόν 
βλέπομεν συνεχέστερον τάς ύπουργικάς μεταβολάς ένερ- 
γουμένας διά τών αυτών προσώπων, τόσω πρέπει νά παρα- 
δεχΟώμεν, ότι αί ίδέαι,τάς οποίας ταϋτα άντιπροσωπεύουσιν 
ούτε ένίκησαν ούτε ένιζήθησαν όριστιζώς, καί έπομένως ότι 
ό πολιτικός άγών, έζ τίνος άνωτέρας τών κοινοβουλευτικών 
πραγμάτων αιτίας, δέν άφίνεται είς τήν κανονικήν αύτοΰ 
κρίσιν. "Οσον συνεχέστερον έπαναλαμβάνεται τό φαινόμε
νου τοΰτο, τόσον μαρτυρεί έπικινδυνωδεστέραν τήν περι
πλοκήν έν τή πολιτική τών συνταγατικών εθνών μηχανή.

κυβερνήσεων πρέπει νά 
τών προσώπων, τά όποια 
πράγμα νά χατηγορή τις 
είναι όμως αδύνατον καί

Έχ τής έπόψεως ταύτης αί Άγγλιχαί τής ύπουργιζής 
κυβερνήσεως μεταβολαι έν διαστήματι μέν τών πρώτων 
92 έτών (1715—1807) άριθμοΰσι 4 πρόσωπα (Walpole, 
Rockingham, Portland, Pitt χαταλαβόντα δίς τήν συνταγ
ματικήν αρχήν, έν διαστήματι δέ τών τελευταίων 40 έτών 
(1834—1874) άριθμοΰσι 5 δίς (Melbourne, Pee), Russel, Pal

merston, Disraeli) καί 1 Derby) τρις. ’Απέναντι τών πορισμά
των τούτων τά Ελληνικά σημειοΰνται λίαν ένδεικτικώς έπί 
τοΰ πίναχος.

ΧΡΟΝΙΚΑ·

ΊΙ επιψήφισις των φορολογικών νομών καί τού προϋπολογισμού 
αποτέλεσε τελευταϊον τήν σημαντικωτέραν τής Βουλής εργασίαν. Με- 
ταςύ τών άνταλλαχθεισών κατά τάς συζητήσεις οικονομικών ιδεών, 
προεςάρχει ώς έπί τό πλείστον ή κοινή εμπειρική. Ένώ δέ πάντοτε 
αί ζωτικότερα.1. μεταρρυθμίσεις αναβάλλονται έπ’ αόριστον, ό τόπος 
έςακολουθεϊ περιστρεφόμενος έντός τού στενού κύκλου ΐπισθοδρομικής 
φορολογίας καί όπισθοδρομικω τέρας έτι οικονομικής διαχειρήσεως.

— Ύπό έτέραν έποψιν ή υπό τής Βουλής άπόρριψις τής προτά- 
σεως. ϊνα ί επί τού Κερκυραϊκού ελαίου φόρος έλαττωθή άπό 18 
εις 16 λεπ. τήν όκάν, συνδέεται πρός αξιοσημείωτου οικονομικήν 
δυσαρμονίαν. Ένώ αί οίκίαι τού άστεος καί τά επαγγέλματα είναι 
πάντα. αφορολόγητα, διά τάς ελαίας τής Κερκυραίκής εξοχής ούδε
μία υπάρχει ευσπλαχνία. Βεβαίως τήν ευθύνην φέρουσιν αί άρχαί 
τής προσωρινής πολιτικής· διαρζεί όμως αύτη όλην ήδη δεκαετίαν, 
καθ’ ήν ή εντελής άφομοίωσις τών παλαιών καί νέων τού Κράτους 
επαρχιών ήδύνατο έπί τέλους νά συμπληρωθή.

— ΊΙ Εθνική Τράπεζα προεκήρυξε τήν εκδοσιν 2 000 μετοχών 
πρός δρ. 3 000 έκάστην. ΊΙ δοκιμ,ή κέκτηται μεγάλην σπουδαιό
τητα, διότι ένώ τά έν τώ τόπω κυκλοφοροΰντα κεφάλαια εισήλθον 
άπό τού παρελθόντος έτους είς έπαισθητήν έλάττωσιν. διά τού μέ
τρου τούτου ζητούνται 6 νέα εκατομμύρια δραχμών. Υποθέτω λοι
πόν, ότι θά συντρέξωσι καί αί ξέναι άγοραί, διά τάς όποιας άπαιτεΐ- 
ται βεβαίως μάλλον ή άνάπτυξις τών εμπορικών τής Τραπέζης ερ
γασιών ή ή έπέκτασις τών πρός τόν δημόσιον θησαυρόν δανειστικών 
σχέσεων της.
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— Τό τραπεζικόν γραμμάτιου είσζ,λΟε τελευταίου εκ. νέου εις τόν 
βουλευτικόν περίβολον. Πρέπει άρά γε νά είναι έν ά πλείονα τά πι
στωτικά καταστήματα τά i'/ww. δικαίωμα τάς εκδόσεώς του; 
'Ενώ τό κράτος διαμοιράζεται μεταξύ τάς Εθνικής (παχύτερον μέρος) 
καί τάς Ίονικάς τραπέζτ.ς Έπτάνχσος μόνον , ιδού ότι καί ή Πιστω
τικά εΐναι πρόθυμος νά λάβζ, τό μέρος τζς. Τό βέβαιον είναι, ότι 
μετά τΰ,ν συμπλζρωσιν τών προνομίων ή καλλίτερα οικονομικά είναι 
ή ελευθερία, καί ότι απανταχού είδος τι συνεταιρισμού μεταςύ τών 
μεγάλων πιστωτικών καΟιδρυμάτων Οά καταστζ, αναπόφευκτου εν τγ 
λειτουργία τού τραπεζικού γραμματίου.

— Ίΐ ’Ιταλικά Βουλά πρό ολίγων εβδομάδων ύπό σχετικά-' τινα 
έ’πούιν έψζφισε σζ,μαυτικώτατον νόμον, διότι παρεχιόρζ,σεν εις έξ 
τραπέζας τό δικαίωμα τάς έκδόσεως τραπεζικών γραμματίων άξίας 
ένός διλιουυίου φράγκων, ύπό τόν όρον ϊνα ή πρός έκάστζ,ν τράπεζαν 
έκδοσις μά ύπερβαίνζ τό τριπλάσιον τού όλικοΰ άποΟεματικού αύ- 
τζ,ς κεφαλαίου.

— Ί1 κατά τά δύο τελευταία έτζ, βιομηχανικά δραστζριότζς 
τοΰ Βελγίου αναλύεται είς τούς επομένους λίαν εύγλωττους αριθ
μούς. Τό 1:873 άποδεικνύει αΰξζ,σιν έπί τοΰ 1872, κατά μέν τάν 
είσαγωγζν 1S τοϊς "| κατά δέ τάν έξαγωγζ,ν 5 τοΐς °|0. 'Όσοι λοι
πόν νομίζουσιν, ότι τό έπί τής έξαγωγζς πλεόνασμα τζς εισαγω
γές μαρτυρεί έλάττωσιν τοΰ έΟνικού πλούτου, έχουσιν άφορμάν νά 
συμπαΟώσι πρός τάν Βελγικά·' χώραν. Έν τούτοις αυτζ,. μόλις 
μείζων τζς ΙΙελοποννζσου κατά τάν έκτασιν, άνζκει είς τάν χορείαν 
τών προϊσταμένων τού νεωτέρου κόσμου έθνών, είς πολιτικζν καί 
οικονομικά-' πρόοδον

— Μεταξύ Κ,αλιφορνίας καί Λονδίνου έσχζματίσΟζ, ιδιοφυές τις 
συνεταιρισμός, άναλαβών τό έργον τζς έξακριβώσεως τών είς τό κοι
νόν διδόμενων μεταλλείων. Ί1 μετοχικά διά τζς μεταλλουργικές 
λάμψεως κερδοσκοπία, ή έξ απροόπτου καταλαβούσα άπό τίνος τζ,ν 
Έλλάόα, έν ζ άποτίει νΰν τάς έαυτζς αμαρτίας, είναι παλαιά διά 
τάς βιομζχανικωτέρας ήμών κοινωνίας ιστορία. Δέν άρκοΰσι πλέον 
τά ofojiaTuih.itat-jiaTu, τών όποιων απανταχού έγένετο ■/M'ii.'jgt,- 
σις, αλλ’ απαιτούνται πρό πάντων εκθέσεις τζς έκτιμν,τικζς έταιρίας. 
Ηόσζς άξίας πρέπει νά είναι αύται, έκαστος εννοεί.

Έν Άβήνκις, 1 Απριλίου 1874.


