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ΕΑΛΕΤΜΜΑΤ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.

Ή οικονομική διαχείρισις τής 'Ελληνικής Έπικρατειας 
πρέπει νά μελετηΟή ιδιαιτέρως έζ τών σταθερών κατ’ αυ
τήν φαινομένων τών έν τοΐς προϋπολογισμοΐς αλλεπαλ
λήλων έλλειμμάτων. Ένω μεταξύ τών προοδευτικών ε
θνών παρατηρούνται κανονιζώς περισσεύματα έπί τών 
«ϊσπραττομένων εσόδων, σχετιζώς πρός τά καταβαλλό
μενα έξοδα, λαμβανομένων ύπ’ οψιν ούχί ένός άλλά πλειό- 
νων όμοΰ έτών, τούναντίον έν Έλλάδι, μ δλην τήν φη- 
μιζομένην οίκονομιζήν τοΰ τόπου άνάπτυξιν, ή διαχειρι- 
ζομένη τά κοινά συμφέροντα ίζανότης τής διοιζούσης 
τάξεως μεταβαίνει μετά στωϊκής άπαΟείας άπό έλλείμ- 
ματος εϊς έλλειμμα, διά δανείων, ζατά τό μάλλον ή ήτ
τον,Επιτηδείων άγωνίζομένη νά συντηρή έζάστοτε τό 
παρόν τής ζυβερνητιζής ζωής.

Κατά πόσον ή διεύθυνσι.τ αύτη τής έν Έλλάδι οικονο
μικής πολιτικής ύποζρύπει άληΟεϊς διά τό έθνος κινδύ
νους, περιττόν νά άποοειχθή. ’Εγείρεται όμως ή άπορία 
μέχρι πόσου χρόνου εΐναι έπιτετραμμένον νά βαδίζη τις 
έπί τής σκολιάς όδοϋ. Καί εϊς τήν έρώτησιν ταύτην πρέ
πει νά άπαντήση άπασα ή νΰν προπορευομένη έν τή κοι
νωνική μηχανή γενεά, ήτις δέν δύναται νά ύποκριθή ά
γνοιαν τοΰ κρημνοΰ, είς δν πάντως άπο)»ήγουσι τά στα
θερά ώς τό προζείμενον παραζινδυνεύματα.

Έκ τών μέχρι τουδε δημοσιευθέντων άπο7»ογισμών τών
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έσόδων χαί έξόδων τοΰ ήμετέρου Κράτους ή περίοδος τής

άπό τοΰ 1858 μέχρι τοΰ 1865 οκταετίας περιλαμβάνει
τάς έπομένας (είς δρ.) λεπτομέρειας.

Έτη Έσοδα προϋπολογισΟεντα Είσπραχθέν:α Έξοδα
— Τακτικά. Έκτακτα (δάνεια).

1858 18275307 3848874 20551577 25501501
1859 19763976 3848874 22083233 25945202
1860 21780000 3848871 24264222 26074493
1861 21996762 3848874 21654865 28113014
1862 24996762 4586474 17353605 28463160
1863 άψήφιστα άψήοιστα 17389450 1 26204552
1864 23348685 4603774 26962666 27357374
1865 26972913 4200874 29082411 31647128

δλον 179342029 219306434

Κατά τήν οχταετίαν ταύτην προξενεί αΐσΟησιν, δτιούδέ 

εν ύπάρχει έτος δαπανήσαν ίσον ποσόν πρός τά εισπραχ- 
Οέντα έσοδα. "Ολα σταΟερώς ύπερέβησαν τάς δυνάμεις τών 
οικείων προϋπολογισμών. Τό 1860 χαΐ 1864· είναι τά με
τριότερα (1 yjj τό ά ζαί τό β' έπί πλέον). Ιό 1863 
χαί 1862 εΐναι τά χειρότερα (8 τό ά χαί 11 τό β 
έπί πλέον). Ούδέ αύτά τά προϋπελογισΟεντα έκτακτα 
άπό δανείων έσοδα ήδυνήθησαν ζατά τήν περίοδον ταύτην 
νά καλύψωσι τά καταβληΟέντα διά τήν συντήρησιν τής 
έπικρατειας έξοδα. Τά έκτακτα ταΰτα έσοδα ονομάζον
ται έν τη πρώτη τετραετία προζαταβολαί τών 3 δυνά
μεων ένισχύΟη δέ ή πρός ισορροπίαν προϋπολογιστική κυ
ρίως αποστολή αύτών έν τή δεύτερα τετραετία ζαί άπό 
δύο εσωτερικών δανείων, 3 καί τών 6 έκατομ. δραχμών, 
χατά τό μάλλον ή ήττον εγκαίρως πραγματοποιηθέντων.

Έν γένει ή οικονομική διαχείρισις τής έν λόγω οκταε
τίας περιλαμβάνει 179 έζ. δρ. πραγματικός [είσπραχ- 
θένταεκ τών προϋπολογισθέντων ζαί 219 ^έκ. &ρ. έξοδα 
πράγματι καταβληΟέντα. Τό έντεϋθεν προκύψαν έλλειμμα 

άνεβιβάσθη ούτω ζατά τό τέλος τής-/ρήσεως 1865 είς δρ. 
39989553. Βαθμηδόν δέ μέχρι τέλους τοΰ 1875 συνεπο- 
σώθησαν τά ένιαύσια τών 'Ελληνικών προϋπολογισμών ελ
λείμματα είς δρ. 68181893. Έάν συγζρίνωμεν τήν μέχρι 

1865 οκταετίαν πρός τήν κατόπιν αύτής δεκαετίαν, πα- 
ρατηροΰμεν ότι ή πρόοδος τών έλλειμμάτων δέν ήκου- 
λούθησε τήν αύτήν ορμήν, διότι ή άναλογία είς έκατομ- 
μύρια εΐναι ώς 39 : 29, ζαί μάλιστα μεταβιβαζόμενης τής 
άναλογίας είς τά έτη κατά μέσον όρον, ένώ έκαστον τών 
πρώτων 8 έτών ύπέχυπτεν είς έλλειμμα 5 σχεδόν έκατομ. 
δραχμών, έκαστον τών έπομένων δέκα έτών άνέδειξεν έλ
λειμμα έλαττον τών 3 έκατομ.

Ή κρισιμωτέρα όθεν περίοδος τών ήμετέρων ελλειμ
μάτων εΐναι ή οκταετία 1858—65, είς τό μέσον τής ό
ποιας συνέβη ή καταστροφή τής πρώτης Ελληνικής βα
σιλείας. Εΐναι περίεργος ή γλώσσατών έλλειμμάτων κατά 
τά δύο τμήματα τής σημαντικής ταύτης περιόδου, διότι 
έν μέν τώ πρώτω άνέβησαν είς δρ. 17170313, έν δέ τώ 
δευτέρω είς δρ. 22793992. '11 είς βάρος τής δευτέρας 
τετραετίας ποσότης δρ. 5623679 δέν είναι ανάλογος πρός 
τήν μετάβασιν τοΰ έθνους έκ τής βασιλείας είς τήν έπά- 
νάστασιν, τής όποιας ύπό τήν έποψιν ταύτην πρέπει νά 
Θεωρηθή ώς οίζονομιζός πρόδρομος τό κατά τόέτος 1861 
είς 6 έκατομ. δρ. άναβιβασΟέν έλλειμμα.

'JET ιστορική αύτη άνάπτυξις τών ζατά τούς ήμετέρους 
προϋπολογισμούς έλλειμμάτων έν τοΐς τελευταίοις 18 έ- 
τεσι εΐναι ή κυρία πηγή τών έπιοαρυνόντων νΰν τό έθνος 
έσωτερικών δανείων, διά τούς τόκους καί τά χρεωλύσια 
τών όποιων ό προϋπολογισμός τοΰ 1876 περιλαμβάνει δρ. 
6435-190, μή ύπολογιζομένων έτέρων 1258000 δρ. διά 
τό εξωτερικόν δάνειον τών 60 έκατομ. καί 3070820 δρ. 
διά τό έζ συντάξεων χρέος τής έπικρατειας. Επειδή δέ 
ή οικονομική πολιτική ακολουθεί κατά, κανόνα τήν αύτήν 
παρ’ ήμϊν διεύθυνσιν, νέα δάνεια Οά ζαταστώσιν άναπό- 
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φευχτα είς συμπλήρωσιν τών έπαναλαμβανομένων χατ’ 
έτος άναγκών τοΰ δημοσίου προϋπολογισμού, εκτός απρο
βλέπτων μέν πιθανωτάτων όμως περιστάσεων, ύπό την 
επιρροήν τών όποιων δύναται νά άνοιχθή βαθύτερον τό 
οικονομικόν γόος, τοΰ οποίου αί κατά τόν παρελθόντα 
Μάϊον έν τή γείτονι χώρα συμφοραί κατ’ ούδέν πρέπει 
Ία λησμονηθώσιν.

Έθεώρησα άνωτέρω ύπεύθυνον τήν οικονομικήν έν Έλ
λάδι πολιτικήν διά πάσαν κοινωνικήν έκ τής διαχειρίσεως 
τοΰ δημοσίου θησαυροΰ καταστροφήν, διότι ένω ή οικονο
μική προαγωγή τοΰ έθνους όσημέραι αναπτύσσεται, οί 
πόδες τής κυβερνητικής οικονομίας του είναι καρκίνου 
πόδες. Τώ οντι ‘.πώς εξηγείται ότι ένω τό έξωτερικόν γε
νικόν έμπόριον τής Ελλάδος άπό δραχ. 73066966 τώ 
1858 άνέβη εις δραχ. 194500495 τω 1873, ό τακτικός 
προϋπολογισμός αυτής, προβιβαζόμενος κατά τήν αύτήν 
περίοδον άπό δραχ. 18275307 εις δραχ. 35757000, 
δέν δύναται νά έπαρκέση εις τάς άνάγκας τής έπικρα
τείας ; Δέν ύπάρχει αμφιβολία, ότι έάν έπρόκειτο νά 
χρησιμεύση ώς βάσις αναλογικής συγκρίσεως ή ώς 2·|; 1 
αυξησις ενός μόνου κλάδου τής έθνικής βιομηχανίας, τοΰ 
περί τό έξωτερικόν έμπόριον άσχολουμένου, τό έθνος δύ
ναται νάπληρώσηύπερδιπλάσιον τών έν έτει 1858 προϋπο- 
λογισθέντων ποσών μέχρι 45 εκατομμυρίων, χωρίς διά 
ποΟτο νά συντριβή. ’Απαιτείται δμως ή εύρεσις τών προσ- 
φορωτέρων πόρων, ή κατάργησις τών άδικωτέρων, ή χρή
σις τοΰ εισοδήματος κατά τόν εύλαβέστερον εθνικόν σκο
πόν καί έπί πάσι ή δύναμις τής συλλήψεως καί έκτελέσεως 
σχεδίου πλήρους, κατά τό μάλλον ή ήττον, οικονομι
κής μεταρρυθμίσεως. "Ινα μή ένεργηθή αύτη μέχρι τοΰδε, 
σημεΐον ότι έκαθυστέρησαν οί προσήκοντες άνορες καί 
ότι ή πολιτειακή τής 'Ελλάδος μηχανή πρέπει νά έχτείνη 
είς ευρύτερον έτι κύκλον τάς περί αυτών άναποφεύκτους 
έρευνας της.
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Άρκει ύπό τήν έποψιν ταύτην νά έγκύψωμεν είς τήν 
έννοιαν τών έκ τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας έρχομένων 
μαθημάτων. Έν μέν τή Γαλλία άπό τοΰ 1840 μέχρι τοΰ 
1869 οί έμμεσοι φόροι παριστώσι σταθερώς περισσεύματα 
εις τούς προϋπολογισμούς 26 έτών καί έλλείμματα είς 4 
μόνον· κατά μέσον όρον ή ένιαυσία αυξησις τών έντεΰθεν 
δημοσίων εισπράξεων ύπολογίζεται είς 3 τοΐς 0[θ, ήτοε 
είς 60 εκατομμύρια φρ. Έν δέ τή ’Αγγλία άπό τοΰ 
1848 μέχρι τοΰ 1872, εκ μέν τών προϋπολογισμών τών 24 
τούτων έτών, 19 παρουσιάζουσι περισσεύματα καί 5 έλ- 
λείματα. Ένώ δέ άπό τοΰ 1857—1871 κατηργήθησαν 
κακοί φόροι είσκομίζοντες είς τόν δημόσιον θησαυρόν 27 
έκατ. λιρ. στερλ. ού μόνον δέν ήλαττώθησαν έντεΰθεν τά 
δημόσια εισοδήματα, άλλ’ άπ’ έναντίας ηύξήθησαν άπό 
68 έκατομ. λ. στ. τοΰ 1857—58 εις 74,708,000 λ. στ. 
τώ 1871—72. Ή κυβερνητική λοιπόν οικονομία τής Αγ
γλίας έν τή δεκαπενταετία ταύτη (1857—71) ηύξησεν 
τήν παραγωγικότητά της κατά 33 έκατομ. λ. στ. συ- 
νυπολογιζομένων άφ’ ένός τών καταργηθέντων φόρων 27 
έκατομ, λ. στ. καί άφ’ έτέρου τοΰ μεταξύ τών εισπρά
ξεων 1857 καί 1871 περισσεύματος 6,708,ΟΟΟλ. στ.

Τούς άνωτέρω άριθμούς δύναται τις ν’ άναγνώση χασ- 
μώμενος, δύναναι καί μετά περιεργείας. "Ο,τι όμως άπο- 
τελεΐ τόν άληθή οικονομικόν άνδρα εΐναι ή δύναμις νά 
ώφεληθή έξ αύτών.

ΟΙ ΝΕΟΣΜΤΡΝΑΙΟΙ TOT 1827
ΚΑΙ

Ο ΙΣΘΜΟΣ ΊΊΙΣΚΟΡΙΝΘΟϊ.

Ή έπικαιροτάτη γεωγραφική άνάπτυξις τοΰ ’Ισθμού τής 
Κόρινθου άπετέλεσεν έξ άρχής κυριώτατον σημεΐον δία- 
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φόρων περί συνοικισμού ιδεών. Προ τής διά τής νέας 
Κορίνθου, χατά τό μάλλον ή ήττον, πραγματοποιηθείσης 
τελευταϊον (1858) ζατά συνέπειαν τών καταστρεψάντων 
τήν περί τόν Άκροχόρινθον άρχαιαν πόλιν σεισμών, άξιον 
ιστορικής μνείας είναι τό σχέδιον, τό όποιον οί χατά τήν 
μακράν περίοδον τοΰ 1821 έν τώ καθ’ ημάς πυρήνι τής 
Ελλάδος άγωνιζόμενοι Σμυρναΐοι έπεδίωξαν, άνευ μέν ά- 
ποτελέσματος, μετά τελειοτέρου όμως συνδυασμού τών 
οικονομικών καί εθνικών όρων. Είναι λυπηρόν ότι ή ιδέα 
αύτη άπέτυχε, πιθανώς καταστρατηγηθεϊσα άπό περιω- 
ρίσμένων τοπικών αισθημάτων.

Ένω ή Νέα Κόρινθος έκτίσθη είς παραλίαν άλίμενον, 
άπ’έναντι ας τό Σμυρναϊκόν σχέδιον περιελάμβανε ταινίαν 
γής άπό τοΰ Κορινθιακού κόλπου μέχρι τοΰ Σαρωνικοΰ καί 
έθετεν ώς βάσεις αύτοϋ τούς φυσικούς λιμένας τοΰ Λου
τρακιού χαίτοΰ Καλαμαζίου, ύπέρ τών οποίων έπεκαλεΐτο 
γενικήν τοΰ θαλασσίου έμπορίου ατέλειαν.. "Ενεκεν τών 
τότε περιστάσεων τοΰ 'Ελληνισμού, οιά τίνος καταλ)»ή- 
λου διοικητικής ένεργείας ήδύναντο ταχέως νά συγκεν- 
τρωθή έν τή μελετωμένη κατά τόν ’Ισθμόν τής Κόριν
θου Νέα Σμύρνη σπουδαία ποσότης άποίχων. Άλλ’ ή ά- 
ποιχιαχή πολιτική ούδέποτε ύπήρξεν έν Έλλάδι χ)νήρος 
τής Κυβερνήσεως. Είναι άξιοσημείωτοι άφ’ ετέρου αί έπί 
τοΰ θέματος τούτου άτομιζαί πεποιθήσεις τών έπιδιωχόν- 
των τόν έν τω ΊσΟμώ Σμυρναϊκόν συνοικισμόν. Αποσπώ 
αύτάςέκ τής πρός τήν έν Τροιζήνι Γ'. ’Εθνικήν τών Ελλή
νων Συνέλευσιν άναφοράς τών έν Έλλάδι διεσπαρμένων 
(όπως ώνόμαζον έαυτούς) Νεοσμυρναίων.

«ΙΙαρακαλοΰμεν τήν Σεβαστήν ταύτην Όμήγυριν χαί 
δι’ αύτής τό Πανελλήνιον νά μάς προσδιορίση μέρος έχ 
τών ήδη έλευΟέρων τής 'Ελλάδος, διά νά ήμπορώμεν, 
ένούμενοι καί χατοικοΰντες ένα χαί τόν αύτόν τόπον, νά 
συνάζωμεν τάς διεσκορπισμένας ημών οικογένειας πολυ- 
Ιϊληθεϊφ <?ύαας, καί ούτω κατασταθέντες είς τόπον σταθε- 

ράς κατοικίας νά δυνηθώμεν νά πράττωμεν συστηματι- 
χώτερον τά πρός τήν Πατρίδα ιερά χρέη.. . Δέν θέλει 
άρνηθή τό Έθνος τήν δικαίαν ταύτην αίτησιν. Δέν λαν
θάνει τήν ’Εθνικήν Συνέλευσιν, ότι τό τοιοΰτον είναιέργον 
πατριωτικόν καί πολιτικόν, επειδή διά τών τοιούτων μέ- 
σών συνάπτει τάς δυνάμεις τοΰ Έθνους. Δέν είναι βέβαια 
δίκαιον ή 'Ελλάς νά άφήση τά γνήσια τέκνα της νά πε- 
ριφέρωνται ένθεν κάκεΐθεν, ένώ δίδουσα τόπον κατοικίας 
είς αύτά, δύναται καί τάς έθνικάς προσόδους νά αύξηση 
χαί τάς στρατολογίας καί τήν γεωργίαν χαί τάς τέχνας 
καί όλα τά λοιπά νά βοηθήση· ώστε έάν δέν δυνηθή νά 
άπελευθερώση τάς γείτονας έπαρχίας, τούλάχιστον νά 
περίσυνάξη τούς έπαρχιώτας, οίτινες πολίζουσι τήν έπαρ- 
χίαν».

Έκ τής έν τή ’Εθνική Συνελεύσει συζητήσεως τής ιδέας 
ταύτης προέκυψε τό επόμενον ψήφισμα, είς τό όποιον ά- 
νάγεται, ώς τελευταία προσπάθεια, ή κατόπιν αύτοϋ δη- 
μοσιευομένη άναφορά τών Νεοσμυρναίων.

ΆρΟ. ΚΓ'.

Ή Έθνιχη των Έ.ΙΛήνων Τρίτη Συνί.ίευσις.

Θεωρούσα ότι τό ζήτημα τών είς τήν έλευθέραν Ελλά
δα σποράδην παροικούντων Σμυρναίων τοΰ νά κτίσουν 
πόλιν ιδίαν είς αύτήν διά νά κατοικήσουν σταθερώς είναι 
δίκαιον·

Ψηφίζει.— Α') Επιτρέπεται είς τούς Σμυρναίους 
νά άνεγείρωσι πόλιν εις οίονδήποτε μέρος τοΰ ’Ισθμού 
τής Κορίνθου Οελήσουν διά νά κατοικήσουν. Β') Ή πό
λις των θέλει όνομασθή Νέα Σμύρνη. Γ'). Ή Βουλή θέ
λει προσδιορίσει τήν έχτασιν τοΰ τόπου είς τόν όποιον 
θέλει κτίσουν τήν Νέαν Σμύρνην, καί τής εθνικής γής, 
τήν όποιαν θέλει τούς δώσει προς καλλιέργειαν, βάσιν ί- 
χουσα τόν π^ός έζχερσώσξω; νόμ^ν. Δ') Έ Βίυλήθίλιΐ 
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κανόνισε: όλα τά λοιπά διχαιώματά των ζατά τούς χαΟε- 
στώτας νόμουςχαί χατά τό δίκαιον. Ε') Τό παρόν ψήφισμα 
νά καταχωρηθή εις τόν Κώδηχα τών ψηφισμάτων χαΐ 
νά δημοσιευθή διά τοΰ τύπου.

ΈξιίόΟη έν Τροίζήνι τήν υ Μα'ου 1827.

Πρός έκτέλεσιν τοϋ ψηφίσματος τούτου ή όργανισθεϊσα 
Κεντρική τών Νεοσμυρναίων Έπιτροπή ύπέβαλε μετά δύο 
ίτη τήν έπομένην αναφοράν πρός τήν έν "Αργεί Δ'. ’Εθνι
κήν τών Ελλήνων Συνέλευσιν.

Κύριοι Π.ΙιιριζούσιοιΙ

Συμπάσχουσα διά τ’αξιοδάκρυτα δεινά τών πο)?υπαΟών 
Σμυρναίων, καί έκτιμώσα τάς πολυείδεΐς Ουσίας των, ή 
έν Τροιζήνι προλαβοΰσα Συνέλευσις, πνέουσα φιλογενείας 
καί φιλαδέλφειας αισθήματα, ήξίωσ ε νά δεχΟή εύμε- 
νώς τάς δι’ επισήμου αναφοράς δικαίας αιτήσεις των, χα- 
ρίζουσα πρός αύτούς τήν άδειαν τοΰ νά έγείρωσι νέαν πό
λιν έπί τοϋ’ΤσΟμοΰ τής ΚορίνΟου.

Τό ύπ’άριΟ. ΚΓ ψήφισμα έπλήρωσεν όλας σχεδόν τάς 
εύχάς τών δυστυχών τούτων παροίχων, καί έπεσφράγισε 
τήν χάριν μέ τόν είς τήν μέλλουσαν πόλιν προσδιορισμόν 
όνόματος, τό όποιον έπρεπε δικαίως νά είναι τόσον προσ
φιλές είς τήν χαρδίαν τών Νεοσμυρναίων, όσον είναι λυ
πηρά ή συναίσΟησις τής αιωνίου άπαρνήσεως τοϋ πράγμα
τος.

Μέ προθυμίαν άνάλογον μέ τήν εύγνωμοσύνην των, 
καί μέ σταΟεράν άπόφασιν τοϋ νά γίνωσι διά παντός συμ
μέτοχοι τής τύχης τών ελευθέρων μερών τής κοινής Πα- 
τρίδος 'Ελλάδος, έσπευσαν άμέσως οί Συμπολΐταί μας νά 
πραγματοποιήσωσι τόν σκοπόν των. Καί όμως, δέν εχει 
βέβαια χρείαν ή φρόνησίς Σας, Κύριοι, νά έκθέσωμεν λε
πτομερώς όσα εμπόδια έπρεπε νά ύπερνιχήσωσι διά νά 
έλθουν είς κατάστασιν, ώστε νά συστηματοποιήσουν ό· 
Τίωσοΰν τά μέσα, διά τών όποιων ώφειλον νά φΘάσουν είς 
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τόν πρός δν όρον των. Άλλά, τέλος πάντων, παλαίοντες 
μέ πολυείδεΐς ελλείψεις, καί μάλιστα μέ τάς προλαβού- 
σας γενικός ανωμάλους περιστάσεις, κατόρθωσαν μέγα 
μέρος τών εύχών των, ώφελούμενοι άπό τήν παρούσαν 
εύτυχή μεταβολήν, ήτις δικαίως χρεωστεΐται είς τήν πα■ 
τριχήν καί σοφήν κυβέρνησιν τοϋ ήδη περικλεώς διϊΟύνον- 
τος τά Ελληνικά πράγματα.

Μέ τοιούτους αγαθούς οιωνούς, ήοξαντο οί Νεοσμυρ- 
ναιοι νά ταζτοποιήσωσι τά κατ’ αύτούς, διορίζοντες παρά 
τή ΚαΟέδρα’τής Κυβερνήσεως Κεντρικήν ’Επιτροπήν, καί 
δίδοντες πρός αύτήν τήν άπαιτουμένην πληρεξουσιότητα 
διά νά ένεργήση ό,τι δει ύπέρ τής τελεσφορήσεως τοϋ επι
χειρήματος.

"ΟΘεν, ώς συγζροτοΰντες τήν ρηΟεΐσαν Κεντρικήν ’Ε
πιτροπήν, οί ύπογεγραμμένοι ημείς λαμβάνομεν τήν τι
μήν ν’ άποταΟώμεν πρός τήν Σεβαστήν ταύτην Συνέ- 
λευσιν, καί νά ζαΟυποβάλωμεν εις τήν έπίχρισίν Σας, Κύ
ριοι, τάς έφεξής προτάσεις.

Α')—Να δοΟή διά περίπου 2000 οικογένειας ή άπο- 
χρώσα^έκτασις χέρσου'έΟνικής γής, άρχομένης άπό τοΰ 
λιμένος τοϋΚαλαμαζίου, συμπεριλαμβανομένου καί αύτοΰ 
τοΰ ίδιου λιμένος, καί άποπερατουμένης μέχρι τής αντιθέ
του παραλίας τοϋ Λουτρακιού, συμπεριλαμβανομένου καί 
αύτοΰ τοΰ λιμένος. Ή γή αύτη^νά λογίζηται καί νά ειναί 
*διοκτησία τών κατοίκων διά νά χρησιμεύση είς τήν ά- 

νέγερσίν τής νέας πόλεως.
Β') Νά δοΟή έπίσης χέρσος εθνική γή διά πορισμόν 

τών αναγκαίων εις όν τινα τών κατοίκων τής νέας πό
λεως ήθελεν έγγυηΟή, ότι άπροφασίστως θέλει φροντίσει 
περί τής κα/χλιεργείας της πληρόνων μετά δέχα έτη τά 
νενομισμένα, καί έπί ταύτη τή συμφωνία ή γή αΰτη θέλει 

είναι αναπαλλοτρίωτο ς.
Τ') Οί κάτοικοι τής νέας πόλεως νά μήν ύπόκεινται είς 

στρατιωτικά καταλύματα ή άλλας αγγαρείας.
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Δ') Οί ρηθέντες δύο τοΰ Καλαμακίου χαί Λουτρακιού 
λιμένες ν’ άναγνωρισθώσιν ελεύθεροι (Porto franco).

Ε') Να δοθή εις τήν νέαν πόλιν τό δικαίωμα τοΰ νά 
συγχροτή πάντοτε τρία πανηγύρια χατ’έτος.

"Εχοντες, Κύριοι, πλήρη καί τελείαν πεποίθησιν είς τήν 
φρόνησίν Σας, δέν άμφιβάλλομεν, ότι ή έν "Αργεί Συνέ- 
λευσις, διά τής εύμενοϋς αποδοχής τών άνωτέρω άρθρων, 
θέλει μας δώσει νέον μέτρον τής ζαλοκάγαθίας έκείνης, μέ 
τήν όποιαν έτίμησεν ή έν Τροιζήνι τάς αιτήσεις τών άνα- 
ξιοπαθούντων Σμυρναίων, οΐτινες έν πάσι τούτοις ζητού- 
σιν, ώς πλήρωμα χάριτος, παρά τής Σεβαστής Συνελεύσε- 
ως τό ν’ άνατεθή ή διευθέτησις τής ύποθέσεως ταύτης είς 
τά μεγάλα φώτα τή; Αύτοΰ Έξοχότητος τοΰ Κυβερνή
του, όστις, διά τής βα θείας φρονήσεώς του, θέλει ουνηθή 
έν καιρω τώ δέον τι νά συμβιβάση τάς εύχάς τών άναφε- 
ρομένων μέ τά καλώς έννοημένα συμφέροντα τοΰ Έθνους.

Περί δέ τούτων πάντων εύγνωμονοΰντες ιδιαιτέρως 
ήμεΐς, ύποσημειούμεθα μέ τό προσήχον σέβας.

Έν 'Αργεί την 31 ’Ιουλίου 1829.
- Ή Κεντρική των ΝεοσμυρναΙων Επιτροπή

Παρασχευάς Κάζηρας, I. Γ. Λάτρις, Βασίλειος ’Εμμα
νουήλ, Π. Νιχολαίδης, Παναγιώτης Γκιουζελέτος, Γεώρ
γιος Ο. Όρφανίδης, Σπυρίδων Σκούφος.

ΝΑΟΙ ΓΗΣ ΘΕΜΙΔΟΣΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

Έάν έπρόχειτο έκ τής καταστάσεως τών ναών νά χρί- 
νωμεν περί τών έν αύτοΐς λατρευομένων θεών, δέν ύπάρ- 
χει αμφιβολία ότι έπρεπε νά καλύψωμεν τό πρόσωπον, δια- 
βαίνοντεφ τήν θύραν τών 'Ελληνικών δικαστηρίων, Έΐ 

γένει τά πρός λειτουργίαν αύτών ένοιχιαζόμενα ύπό τής 
πολιτείας Ιδιωτικά κτίρια εις παν άλλο δύνανται νά χρη- 
σιμεύσωσιν ή είς σχήνωσιν τής σεμνής καί αξιοπρεπούς 
θεάς τής Δικαιοσύνης. Ή ύψηλή και έπιβλητική Ιδέα αύ
τής εΐναι παντάπασιν ασυμβίβαστος πρός τήν αθλιότητα 
τοΰ έν χρήσει οικοδομικού περιέχοντος. "Ινα είπή τις 
«αρκεί το περιεχόμενον», ακολουθεί μέν τό ρήμα τοΰ 
Εύαγγελίου, λησμονεί όμως τά ελατήρια τών άνθρωπί- 

νωυ ψυχών.
Ή οικοδομή δημοσίων καταστημάτων διά τάς άνάγ- 

κας τής 'Ελληνικής δικαιοσύνης αποτελεί ούτω σημαν- 
τιχωτάτην περίπτωσιν τής πολιτικής. ΛΑς ίδωμεν όποϊα 
μαθήματα έπί τοΰ προκειμένου προσφέρει καί ή οικονο
μική, διότι δέν άρχει ό σκοπός, απαιτούνται καί οί πόροι, 
Ώς άκούω δέ διά μόνα τά δικαστήρια τής ’Αθηναϊκής 
πρωτευούσης άπό τοΰ Πρωτοδικείου μέχρι τού Άρείου 
Πάγου, πρόκειται νά δαπανηθή κεφάλαιον ένός περίπου 
έκατομμυρίου δραχμών, τού όποιου τό μέν τρίτον σχεδόν 
αντιπροσωπεύεται ύπό τής νΰν άξίας τοΰ μεταξύ τής ό- 
δοΰ Σταδίου καί τής λεωφόρου Πανεπιστημίου προωρι- 
σμένου οικοπέδου, τά δέ έτερα δύο τρίτα ξάνήκουσιν είς 
τήν οικοδομήν, τής οποίας ήδη ό πρώτος προϋπολογι
σμός στρέφεται περί τάς 600 χιλ. δρ. Γνωστή δέ ή έν 
’Ελλάδι σημασία τών δευτέρων καί τρίτων προυπολογι- 
στικών, είς κτίρια, προσθηκών. Παραλείπω τήν τεχνικήν 
τής δικαστικής οικοδομής έποψιν. Διότι ύποθέτω, ότι ή 
τελευταΐον σχηματισθεΐσα έν τω Ύπουργείω τής Δικαιο
σύνης έπιτροπή πρός γνωμοδότησιν έλαβεν, έπί τών οικο
δομικών κατά σκοπόν λεπτομερειών, ύπ’ όψιν καί τούς δι
καστικούς ναούς τών άλλωνέπικρατειών, ότι άνθρωποι «ίδι- 
κοίέπεσκέφθησαντοιούτους καίότιείδικαί περιγραφαί έμελε- 
τήθησαν. Τό έν Παρισίοις π. χ. Palais do Justice έχει προτε
ρήματα καί ελαττώματα άξια έρεύνης τινός. Τά <ν τώμν
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γαλοπρεπεϊ Westminster ’Αγγλικά, έπίσης. Καθ’ δλην την 
Εύρώπην ή δικαστηριακή, ούτως είπεΐν, άνάγκη ύπήρξε 
σημαντιχώτατον εθνικόν μέλημα. Άρά γε οί έκ τής τών 
λαών άλληλοδιδασχαλίας καρποί είναι ανάξιοι λόγου έπί 
τοϋ προκειμένου ;

Άλλ’ έπαναλέγω ότι ό σχοπός μου περιστρέφεται περί 
τούς πόρους καί ούχί περί τήν τεχνικήν διασκευήν, λαυ
δάνων δέ ώς θέμα τά μελετώμενα δημόσια τών Αθη
νών καταστήματα, ύποθέτω ότι ή αύτή οικονομική λο
γική δύναται νάέφαρμοσθή καί πρός τάς λοιπάς έν τή 
χώρα πόλεις.—Γενική έπί τοϋ προκειμένου αρχή είναι, ότι 
έχάστη πόλις δέν πρέπει νά έχη κα)^λίτερα έαυτής χτίρια. 
Καθ’ όλους τούς άπό τών διεθνών αναλογιών σχετικούς 
υπολογισμούς ή οίχοδόμησις τών έν Άθήναις διχαστικών 
καταστημάτων (άνεξαρτήτως τοΰ γηπέδου) δέν πρέπει νά 
ύπβρβή τήν δαπάνην τών 4-00 χιλ. δρ. Πόλις 70 περίπου 
χιλ. ψυχών, πρωτεύουσα 1 J εκατομμυρίου, ύπό πάσαν 
ίποψιν δύνανται αί Άθήναι νά οίκονομήσωσι τάς δικαστιβ 
χάς άνάγκας αύτών διά τεσσάρων κτιρίων πρός 4 00 χιλ. 
δρ. έκαστον. Οικία τοιαύτης, άνευ τοΰ οικοπέδου, άξίας εί
ναι ίκανώς εύπρόσωπος έν τώ καθ’ ημάς οίκονομικω πο- 
λιτισμώ δι’ έκαστον τών κυρίων καί παραρτηματικών τής 
Αθηναϊκής δικαιοδοσίας κλάδων, δυναμένων πάντως νά 
συναποτελέσωσιν έπί τό οΐκονομικώτερον σύνολόν τι συ
ναρμοσμένης δικαστικής οικοδομής, έντός τών όοίων τών 
προσημειωθεισών 400 χιλ. δρ.

Δευτέρα ’Αρχή, ότι εις τάς δαπάνας τής δικαστικής 
έξουσίας κατά κυριώτατον λόγον εύθύνονται οί δί- 
δοντες άφορμήν είς αύτάς ή άλλως έκ τής καταβολής των 
ώφελούμενοι· έννοώ τούς δικαζομένους. Καθώς παρατηρεί 
ό Smith άπό γενικωτάτης τών δαπανών τούτων θεωρίας, 
«οί δίδοντες άφορμήν είς τάς δαπάνας ταύτας είναι όσοι 
διά τών πράξεων αύτών ή τών άδικων άξιώσεών των κα- 
θΐστώσιν άναγκαίαν τήν προσφυγήν είς τήν προστασίαν
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τώνδικαστηρίω ν· ώς έπίσης καί οί μάλλον αμέσως ώφε- 
λούμενοι είς τών δαπανών τούτων είναι όσοι άποκαθίσταν- 
ται ή υποστηρίζονται ύπό τής δικαστικής έξουσίας είς 
τά παραβιασθέντα ή προσβληθέντα δικαιώματά των». 
Τοιουτοτρόπως ό Smith μόνον ύπέρ τών άπορων ποινικών 
καταδίκων παραδέχεται έξαίρεσίν τινα. Πρέπει, λέγει, αί 
διά τήν λειτουργίαν τής δικαστικής έξουσίας δαπάναι νά 
είναι τοπικαί ή έπαρχιακαί· καί δέν είναι δίκαιον νά συνεϊ- 
σφέρη είς ίκανοποίησιν αύτών όλη ή κοινωνία, άφοϋ μέ
ρος μόνον αύτής συλλέγει τούς καρπούς.

Βεβαίως έν τη θεωρία ταύτη ύπάρχει τι απόλυτον, τό 
όποιον πρέπει ούσιωδώς νά συγκεράση ή ύπερτάτη τής 
πολιτείας άποστολή είς έφαρμογήν τοϋ δικαίου έν τή κα
θόλου κοινωνική τάξει. Έπειτα έκ πρώτης όψεως παρί- 
σταται είς τόν νουν έκάστου ή ύπό τοϋ Bentham σημειω- 
θεΐσα έπί τής ύπερβολικής τών δικών φορολογίας δυσαρ
μονία. «Τό ριζικόν, λέγει ούτος, έλάττωμα τών δικαστι
κών φόρων είναι ή έπιβολή αύτών έν κρισίμω διά τόν φο
ρολογούμενο·? οικονομική περιόδω. Ένώ κατακρατείται ή 
ιδιοκτησία αύτοϋ, ένω σταματά ένεκα τής δίκης ή βιομη
χανία του, ένώ στενάζει ύπό τήν χεΐρα τοϋ καταπιεστοϋ, 
τοϋ άρπαγος, τότε έμφανίζονται οί φύλακες τής άθωότη- 
τος, ινα άπαιτήσωσι παρ’ αύτοϋ κατά πάν βήμα τήν πλη
ρωμήν τών δικαστικών πράξεων, δι’ ών ζητεί νά διατή
ρηση τά δίκαιά του. "Ολοι οί φόροι πρέπει νά τίθενται έπί 
τής άφθονίας ή τούλάχιστον έπί τής εύπορίας καί 
ούχί έπί τής ένδειας. Δέν έπιβάλλει τις φόρον έπί τής χα- 
λάζης, έπί τής πυρκαϊάς, έπί τοϋ ναυαγίου».

Έν τούτοις έκ τών δύο τούτων άντιθέσεων μεταξύ τών 
έν τω παρελθόντι αίώνι περιφανεστάτων τής Αγγλίας 
συγγραφέων, δύναται νά κατασκευασθή ή άνωτέρω έκτε- 
θεΐσα δευτέρα έπί τών δαπανών τής Δικαστικής έξουσίας άρ· 
χή έπιβαρυνομένων διά τίνος άναλογίας, τής τε κοινωνίας 
καί τών δικαζομένων. Ακριβώς μάλιστα είπεΐν, ή άρχή
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αϋτη ανήκει είς τήν καθολίκωτέραν τής πεπολιτισμένης 
άνθρωπότητος πρακτικήν, διά τής μεσολαβήσεως τοΰ δι
χαστικού χαρτοσήμου όσον άφορα τούς δικαζομένους καϊ 
τής άπό τών γενικών πόρων τής έπικρατειας πληρωμής 
των οιχαστιχών μισθών. Άλλ’ έπί τοΰ προκειμένου θέμα
τος τής οικοδομής δικαστικών καταστημάτων, διά μέν τό 
μέρος τής πολιτείας αρκεί ή προσφορά τών οικοπέδων, 
οιά δέ τό μέρος τών δικαζόμενων ανήκει ή δαπάνη τής οι
κοδομής. Ώς θέλω οε παρακατιών αποδείξει, άρκοΰσιν οί 
χατά τήν εφεξής τριακονταετίαν δικασθησόμενοι πρός 
χαταρτισιν τών έν Άθήναις δικαστικών καταστημάτων διά 
μέσου μικράς τίνος φορολογίας τοΰ περί τάς άστυκάς και 
έμπορικάς διαφοράς κλάδου τών ενώπιον τών ’Αθηναϊκών 
δικαστηρίων είσαγομένων ύποθέσεων.

Κατά μέρος τιθέμενης τής είρηνοδιχιακής δικαιοσύνης, 
έάν ληφθώσιν ώς βάσις τών αναγκαίων ύπολογισμών αι 
ύπό τών λοιπών έν Άθήναις δικαστηρίων έκδοθεΐσαι πολι- 
τιχο-εμποριχαί αποφάσεις, παρα-ηροΰμεν ότι έν έτει 1872 
ό μέν Άρειος Πάγος έξέδωκεν 283 άποφάσεις, τό δέ Έφε- 
τεΐον 1676, τό δέ Πρωτοδικείον 5322. Κατά τό 1873 
έξεδόθησαν πλείονες άποφάσεις και χατά τά 1874 καί 
1875 ετι μάλλον.‘Υποθέτω όμως ότι οί άριθμοί τοΰ έτους 
1871 εΐναι σταθεροί χαί έν τω μέλλοντι, χαί ότι έπιβάλ- 
λεται είδ.κός φόρος είς τούς έπιδιώκοντας τήν έκδοσιν τών 
άποφάσεων τούτων, (έπί τελική τοΰ ήττηθησομένου κατα
δίκη) δι’ ίκάστην άπόφασιν δραχ. 10 έάν πρόκειται περί 
τού Άρείου Πάγου, δραχ. 6 έάν περί τοΰ Έφετείου καί 
δραχ. 4 έάν περί τοΰ Πρωτοδικείου, θέλουσι προκύψει 
τά έξής ένιαύσια άποτελέσματα 2830 δρ. έκ τοΰ Άρείου 
Πάγου, 10056 δραχ. έκ τοΰ Έφετείου καί 21288 δραχ. 
έκ τοΰ Πρωτοδικείου, τό όλον δραχ, 34174. "Οθεν κατά 
τούς χρεωλυτικούς πίνακας τοΰ I. Vittoris διά δραχ· 32232 
καταβαλλόμενων κατ’ έτος, είς πληρωμήν τόκου καί χρε- 
ωλυσίου όμού 8 τοΐς 0]θ, δυνάμεθα εύχερώς νά δανεισθώ- 

μεν κεφάλαιον 400000 δραχμών έπί όλοτελεϊ άποσβέσει 
αύτοΰ έντός τριακονταετίας·

Τοιουτοτρόπως θέλει συμβή, ώστε οί μέχρι τοΰ έτους 
1906 δικασθησόμενοι έν Άθήναις νά άνεγείρωσι τόν ναόν 
τής θέμιδος δι’ειδικού τίνος φόρου, σχετικώς έλαφροτάτου 
καί λίαν εύεισπράκτου. Έάν άντιταχθή ή πενία διαδίκων 
τινων, δέν πρέπει νά λησμονηθή ότι άφέθησαν άνυπολό- 
γιστοι αί προβαίνουσαι αύξήσεις τών διχαστικών άποφά
σεων. Περιπλέον παραλείπονται καί 2 χιλ. δραχ. έκ τών 
έπί τή βάσει τοΰ έτους 1872 εισπράξεων ύπάρχει λοιπόν 
όριον πρός μετριοτέραν έτι φορολογίαν καί πρός έπιειχε- 
στάτην τής πενίας έκτίμησιν. Τοιουτοτρόπως ένσαρχοΰται 
ή ιδέα, ότι τό βαλάντιον τής έπικρατειας δέν πρέπει νά άνοί- 
γηται πρός πάσας τάς κοινωνικός χρείας διά γενικής 
τίνος πρός αύτό έκάστοτε όλων άναφοράς, ‘Υπάρχουσιν εί- 
δικαί καί πολλάκις πρόσκαιροι άνάγκαι, ώς π. χ. ή προκει
μένη τής οικοδομής δικαστικών καταστημάτων, πρός τάς 
όποιας ειδικοί έπίσης καί πρόσκαιροι πόροι ουνανται λίαν 
έπιτυχώς νά προσαρμοσθώσι.

‘Π εποψις αύτη εΐναι τόσω μάλλον άξία περαιτέρω πρα
κτικής άναπτύξεως, οσω ή ίσχνότης τών 'Ελληνικών 
προϋπολογισμών πρός τάς λοιπάς άναγκας τής έπικρα- 
τείας εΐναι έκτός πάσης άμφιβολίας. Έν ω δέ χρόνιο πρέ
πει νά σκεφθώμεν περί εύρέσεως νέων πόρων, ό προτεινό- 
μενος έχει έν έαυτώ πλεΐστα στοιχεία συστάσεως. Έν γέ- 
νει ή άρχή τής δι’ αύτοΰ οικοδομής τών καπά τάς Έλληνί- 
δας πόλεις αναγκαίων δικαστικών καταστημάτων, άνήκει 
είς στερεοτάτην οικονομικήν βάσιν. Όταν αί άνάγκαι δέν 
εΐναι αιώνιοι χαί τά βάρη έπίσης οέν πρεπει νά είναι τοι- 
αΰτα. Έπειτα ή ύπό τής φ ιλ ο δ ι κ ί α ς άνέγερσις τοΰ 
ναοΰ τής Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς έχει τι έξόχως διδακτικόν διά 
τάς παρερχομένας γενεάς τών άνθρώπων. Συνδυαζομένων 
δέ τών ορίων τής κατά τόπους οικονομικής καί δικαστικής 
σημασίας πρός άνάλογόν τινα έν ανάγκη κυβερνητικήν 
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έπιχορήγησιν (όπως έν Άθήναις τοϋ ύπάρχοντος έθνικοϋ 
οικοπέδου), άρχει όπως συμπληρωθη έν τη όλοκληρία του 
ό σκοπός τής προκειμένη; μελέτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβαίνων προ όλίγων ήμερων έν Άθήναις τό έκ 500 
περίπου μέτρων κάτωθεν τής πλατεία; τής Όμονοίας μέ
ρος τής Λεωφόρου Πανεπιστημίου, ύπελόγισα κατά προσ- 
έγγισιν, ότι έν περίπου έχατομμύριον δραχμών δαπανάται 
έν αύτω πρός άνέγερσιν οικιών- Είς διάφορα μέρη τής 
πόλεως παρατηρεΐται άκατάσχετος πρός τήν οίκοδόμησιν 
ροπή. Δέν εΐναι υπερβολή έάν ύποστηρίξη τις ότι κατά τό 
ένεστώς έτος έν Άθήναις περί τά 15 έκατομμύρια δραχ. 
μεταβαίνουσιν έκ τής κατηγορίας τών κυκλοφορούντων 
κεφαλαίων είς τήν τών παγίων. 3Εάν λάβωμεν ύπ’ όψιν 
ότι τό φαινόμενον τοΰτο κανονικώς, κατά τό μάλλον ή ήτ
τον, έκτυλίσσεται κατά τά τελευταία έτη, δυνάμεθα νά 
συμπεράνωμεν περί τής ποσότητος τών διαθεσίμων κεφα
λαίων, τά όποια συνεκεντρώθησαν έν τή ’Ελληνική πρω- 

τευούση. ’Επειδή, ώς έπί τό πλεΐστον, ταΰτα άνήκον προη
γουμένως είς τόν κινητόν πλούτον, συνέβη είδος έμμέσου 
είς άνάπτυξιν αύτών κυβερνητικής προστασία:, διότι έπι- 
βαρυνομένης διά τών δημοσίων φόρων ιδίως τής γεωργικής 
βιομηχανίας, ή σχετικώς έλαφρά τής άστυκής βιομηχα
νίας φορολογία έχρησίμευσεν κατά τινα τρόπον ώς ένθάρ- 
ρυνσις αύτής. Δέν πρέπει δέ νά λησμονήσωμεν καί τήν 
έποψιν τών μάλλον έν ταΐς πόλεσι έπικρατούντων οικο

νομικών φώτων καί ότι έν γένει αί κοινότητες τής Έλληνι- 
*ή« έξοχής πλέουσίν είς πέλαγος ευρυτάτης άπαιδευσίας, 
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έκ τής οποίας άμέσως επηρεάζεται ή οικονομική προκο
πή αύτών.

Άλλ’ ένώ εξηγείται τό φαινόμενον τής αύξήσεως τών 
’Αθηναϊκών κεφαλαίων καί έκ τών άνωτέρω, καί έξ άλλων 
αιτίων, καί ιδίως έκ τής συγκεντρώσεως τών πλειόνων δη
μοσίων δαπανών έν τή πρωτευούση, καί έκ τής άδιαλεί- 
πτως ένεργουμένης πρός τάς Αθήνας μεταναστεύσεως 
τών έν τή ’Ανατολή καί τή Δύσει χρηματιζομένων 'Ελ
λήνων, άφ’ έτέρου δέν πρέπει νά Οεωρηθή ώς άδιάφορος ή 
προμνησθεΐσα διεύθυνσις τών όπωςδήποτε κατά τήν τε
λευταίαν εικοσαετίαν άποταμιευθέντων ’Αθηναϊκών κεφα
λαίων άπό τής κίνήσεως είς τήν στασιμότητα. Υποθέτω 

ότι δαπανώνται όλα είς μεγαλοπρεπείς ή πέραν τής πραγ
ματικής άνάγζης οικοδομάς. Τί ύπολείπεται διά τάς άδια- 
λείπτους τής έργαζομένης βιομηχανίας άνάγκας ; Έάν 
μοί εΐπη τις, δέν ύπάρχει βιομηχανία ύπό τήν Αγγλικήν 
ταύτης σημασίαν έν Άθήναις, σημεΐον ότι περιπατεϊ έπί 

τής όδοϋ Πατησίων, νωρίς νά βλέπη τόν καπνόν τών έν 
Πειραιεΐ έργοστασίων. Συνετοί δέν είναι οί οίκοδομοΰντες 
άνάκτορα, όπως κληροδοτήσωσιν είς τούς άπογόνους των 
τήν τιμήν νά χρησιμεύσωσιν είς αύτά ώς θυρωροί, άλλ’ 
οί θεμελιοϋντες βιομηχανίας, έξ ών καί τό παρόν έμπεδοϋ- 
ται καί τό μέλλον άσφαλίζεται.

Έπί τοΰ όλου ύπολαμβάνω, ότι ή τάσις τών Αθηναϊ
κών κεφαλαίων πρός τήν οικοδομικήν παγίωσιν αύτών ά- 
νήκει μάλλον είς τήν καταπτόησιν άπό τών δυστυχημά
των, τά όποια έν τοΐς τελευταίοι; έτεσιν έπεσωρεύθησαν 
έπί τοϋ επιχειρηματικού πνεύματος καθ’ όλην τήν Εύρώ
πην καί έν Έλλάδι έπίσης. Παραλείπω τάς μεγάλας συμ
φοράς τής δημοσίας κατά τήν Ανατολήν πίστεώς. Άλλ’ 
έκαστος ένθυμεΐται τάς έταιριστικάς τών ’Αθηνών έπιχει- 
ρήσεις, μέχρι ποιου σημείου άνεβιβάσθησαν πρό τινων έ
τών, καί δέν εΐναι άνακάλυψις γλαυκός έν Άθήναις ή νΰν

ΕΤΟΣ 4—ΦΤΛ.4Ι— ΙΟΥΛΙΟΣ 1876. <*



210 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΚΕΦΛΛΛΙΛ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 211

φοβερά χρηματιστική αύτών πτώσις. Που έκεΐνσι αί με
γαλόσχημοι μετοχαί τής Μεταλλευτικής έταιρίας ! Ποΰ ό 
άρχυροΰχος μό)υβδος τόσων καί τόσων μεταλλευτικών 
παραχωρήσεων καί συνεταιρισμών ! Δύναται' τις νά είπή, 
δτι έκ τών πλείστων εκείνων χρήμα τιστικών Ονησειδίων, 
μόλις περιεσώθησαν ακάθαρτοί τινες ούραί, όπως χρησι- 
μεύσωσίν ώς μορμολύκεια. Τοιουτοτρόπως δέ τά κεφά
λαια έκπεπληγμένα ρίπτονται εις τά κτίρια τών πόλεων 
ώς τήν άσφαλεστέραν οδόν μέχρις ού απαλλασσόμενα έκ 
τοΰ πανικού φόβου τών χρηματιστικών τρικυμιών διαζρί- 
νωσι τόν ένώπιον των άληθή βιομηχανικόν λιμένα, καί 
τραπώσιν άπ’ αύτοϋ εις τήν έξ ής ή αδιάλειπτος άνανέω- 
σις οικονομικήν ενεργητικότητα, τήν όποιαν άποτελοΰσιν 
αί άληθεΐς επιχειρήσεις.

Ειπον ά λ η θ ε ι ς έ π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς, ζαΐ ούχί έζείνας 
αί’τινες ιδίως περιστρέφονται, ώς λέγει ό Glagan, εις τήν 
τέχνην τοΰ πωλεΐν δ,τι δέν έχει τις καί τοΰ άγοράζειν δ,τι 
ούδέποτε διενοήθη νά έχη. "Ινα μή φανώ δέ αύστηρός 
πρός μόνους τούς έν Έλλάδι ύπό τήν έποψιν ταύτην α
μαρτωλούς, άρκεΐ ή πρός τά σχετικά έν Πρωσσία φαινό
μενα σύγκρισις. Ένώ άπό τοΰ 1790—1870, έπί ογδοη
κονταετίαν τούτέστι, έσχηματίσΟησαν ΰΟΟ σχεδόν εις κυ- 
κλοφορούσας μέτοχός έταιρίαι, ζατά μόνην τήν διετίαν 
1871 καί 1872, έσχηματίσΟησαν 780 τοιαΰται, ήτοι 
κατά μέσον όρον 1 έταιρία καθ’ έζάστην ημέραν. Ινα δο
θή δέ γενική τις έννοια τής έπί τοΰ προκειμένου διευΟύν- 
σεως τοΰ πονηρού πνεύματος, άρκεΐ ή πληροφορία ότι ό 
περί τάς οικοδομικός έταιρίας κλάδος τών έν Βερολίνω 
τοιούτων έπιχειρήσεων έκτισε τοσαύτας ΐδανιζάς οικίας, 
όσαι Οά ήρζουν πρός κατοικίαν όλων ομοΰ τών μεγάλων 
τής Εύρώπης πρωτευουσών, πλέον τών 9 εκατομμυρίων 
ψυχών !

Ή μανία τών παρακεκινδυνευμένων έπιχειρήσεων εΐχ- 

καταλάβει τούς άπλουστέρους, οίτινες ύπό τό φύσημα τής 
σειρήνος τής άμέτρου φιλοκέρδειας είχον μεταβληΟή είς 
αντικείμενα έζμεταλλεύσεως έζ μέρους τών έπιτηδειοτέ- 
ρων. "Ο,τι είδομεν έν Έλλάδι ζατά τήν αύτήν έποχήν έ- 
νηργεΐτο έν Πρωσσία έπί μεγαλειτέρας κλίμαζος. Τά 
πάντα μετετρέποντο εις εταιρικά ζατασζευάσματα καί ή 
καλλιέργεια τοΰ άνΟρώπου έπί τοΰ άνΟρώπου ένηργεΐτο 
μετά τής μεγαλειτέρας άναιδείας. Έζάπνιζε, λέγει εύφυής 
παρατηρητής, εστία τις έν έξοχιζή ζοιλάδι ; Ιδού έργο- 
στάσιον μηχανικόν.—Έζινεΐτο σεσαθρωμένος άνεμόμυλος 
έπί τοΰ όρους ; Ιδού κατάστημα μύλων διά μετοχών.— 
Κεΐται έγκαταλελειμένη λέμβος έπί όχθης ποταμίσκου ; 
Ιδού ποτάμιος άτμοπλοϊκή έταιρία, νέον I oyd τής ξηράς. 
Ύπό τοιαύτας επινοήσεις, τών όποιων ή ύπερβολή μένει 
πάντοτε ενδεικτική, διεβαυζαλίζετο τό πνεύμα τής κοινής 
εμπιστοσύνης, καί μετετρέπετο αύτη είς εύτελές οογανον 
τής μάλλον άναισχύντου κερδοσκοπίας.

Τοιαύτη οικονομική τών έθνών περίοδος ολίγον άπέχει 
τής ληστείας. ΤΙ διαφορά είναι ότι έν μέν τοΐς όρεσι εί
ναι αύτη πολεμική, έν δέ ταΐς πόλεσι έπί τοΰ νομικού 
όργανισμοΰ συντεταγμένη. Άρκεΐ εις συμβολαιογράφος 
διά τήν σύμβασιν καί έν βασιλικόν διάταγμα διά τήν έγ- 
κρισιν τής έταιριστικής έπιχειρήσεως, ίνα έντός δύω ώρών 
άρχίση ή χρηματιστική κατά τοΰ κοινοΟ έκμετάλλευσις. 
Πόσοι ίδιοκτήται γής δέν άπώλεσαν τήν κληρονομιάν τών 
πατέρων των, ένδύσαντες αύτήν εις τοιαύτας άπατηλάς 
μετοχάς. Ή δέ καταστροφή έπήλθε βαθμηδόν τοιαύτη, 
ώστε ούδέ τά 5 Γαλλικά διλιούνια φράγκων ήδύναντο 
πλέον νά σώσωσι τήν Γερμανικήν οικονομίαν.

Τοιουτοτρόπως περιεστάλησαν τά ιστία τών έπιχειρή
σεων καί έν Γερμανία καί ένΈλλάδι, καί απανταχού όπου 
έγένοντο ζαταχρηστιζαί τής πίστεως πελαγοδρομίαν Κα£ 
έν μέν τή Γερμανία έτράπ^σαν οί κατασζευασταί τών κε-
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φαλαίων πρός τήν άγουσαν είς τά ταμιευτήρια· έν δέ τή 
Έλλάδι έν ελλείψει τοιούτων, προετίμησαν τήν οικοδομι
κήν, ήτις καί αΰτη ύπό τινα έποψιν εΐναι άποταμίευσις. 
Ή δέ νέα αύτή οικονομική στροφή Οά διαρκέση μέχρις ού 
καί αί οίκεΐαι καί τών πλησίον αί πληγαί έπουλωΟώσι 
καί τά παθήματα λησμονηΟώσιν, όπως καί αύΟις ή κοι
νωνική πίστις έξέλθη θαρραλέα είς τήν ύπηρεσίαν τής α
ληθούς καί μεμελετημένης βιομηχανίας.

ΓΕΩΡΠΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ.

"Οσον ή καλλιέργεια τής γής, έλεγεν ό Young, έχει ά
νάγκην όλιγωτέρων ανθρώπων, τόσον πλειότερα εφόδια 
ζωής χορηγεί είς τούς ασχολούμενους περί τήν λοιπήν 
βιομηχανίαν. Κατά τήν άρχήν ταύτην απαιτείται μεγάλαι 
έκτάσεις γαιών νά συγκεντρώνται είς χεΐρας όλίγων μέν, 
οραστικωτάτων δμως παραγωγών. Επομένως έπιτεινομέ- 
νης τής καλλιέργειας έν τοΐς άγροΐς, αύξάνεται ό αριθ
μός τών ανθρώπων έν ταΐς πόλεσιν.

Ή αρχή αύτη έχει πολλά τά τρωτά μέρη αύτής. Έν 
πρώτοις καθ’ δσας έπικρατείας ή άκίνητος ιδιοκτησία κ α
νατέμνεται ύπό τής ίσότητος τών κληρονομικών νόμων, 
επέρχεται τοιοΰτος καταμερισμός τών άγρών, ώστε δυσ- 
κόλως δύνανται νά ένωΟώσι πολλαί όμού γαΐαι διά τής 
μισθώσεως ή τοΰ συνεταιρισμού. Παραλείπω τάς ιδιοτρο
πίας τοΰ έδάφους καί τάς λοιπάς τοπολογικάς διαφοράς 
κατά τά κλίματα καί τάς χώρας.

Άλλά καί κατορΟουμένης τής ύπάρξεως μεγάλων δια
θεσίμων γεωργικών κτημάτων, έάν ύποΟέσωμεν ότι ή έν 

αύτοΐς καλλιέργεια λαμβάνει εύρειας οίκονομικάς διαστά

σεις, προβιβαζομένων τών κερδών αύτής είς μέγιστον 
βαθμόν, τό άποτέλεσμα είναι δτι μετά τής εύπορίας Οά 

άναπτυχΟώσι καί οί δροι τοϋ πολλαπλασιασμού τών με
λών τής γεωργικής οικογένειας. Τί σημαίνει άν δλα ή 
μέρος αύτών βιώσιν έντός τής αγροτικής περιφέρειας, άφ’ 
ού καί έν τή πόλει μένοντα δι’ όλων τών βιωτικών δια

κλαδώσεων, συντηρούνται έκ τού γεωργικού εισοδήματος;
Καί όμως ή έποψις αύτη είναι ούσιωοώς μικρά, παρα

βαλλόμενη πρός τήν μέθοδον τής καλλιέργειας, έν η 
πλείονες χεΐρες έργάζονται τήν γήν. Έν τω συστήματι 
τούτω τής λεγομένης μικράς καλλιέργειας ή γή διαιρεί
ται, τρόπον τινα, εις μικράς περιοχάς, έν έκάστη τών ό
ποιων εργάζεται δραστηρίως τό οικογενειακόν τοΰ πολ
λαπλασιασμού τών ανθρώπων έργαστήριον. Οί άνθρωποι 
ουτοι αύξάνουται μανον δι’ εαυτούς ; Όχι· ποί.λαπλασιά- 
ζονται έπ’ ώφελεία όλων τών κλάδων τής άστυκής βιο- 
μηλανίας, διότι ένώ παράγουσι π. χ. σιτηρά, δέονται ό
λων τών λοιπών περί τήν ένδυμασίαν, τήν κατοικίαν καί 
έν γένει τήν βιωτικήν, αστικών ιδίως έφοδίων τής ζωής. 
"Ώστε τοιουτοτρόπως αύξανομένου τού γεωργικού πληθυ
σμού συναυξάνεται καί ό άστικός, επέρχεται τούτέστι ό 
γενικός πολλαπλασιασμός τών άτόμων τοϋ έθνους.

'FT αρμονία τού φαινομένου τούτου παρίσταται πρό 
πάντων έυ ταΐς χώραις έκείναις, καθ’ ας τά έπί τών Ακι
νήτων κτήσεων π ρ ω τ ο τ ό κ ι α εΐναι άγνωστα ώς νο
μικός καί μάλιστα πολιτειακός θεσμός. Άρκοΰσιν είς ά- 
πόδειξιν οί επόμενοι άριΟμοί (Η· Pas-v) καί αί κατ’αύτούς 
αντιθέσεις μεταξύ Αγγλίας άφ’ ένός καί Γαλλίας, Βελ
γίου καί ’Ιταλίας άφ’ έτέρου. Περί τήν πέμπτην δεκαε
τηρίδα τού παρόντος αιώνος έφ’ έκάστου □ χιλομέτρου 
τών άνωτέρω χωρών έν τή ·ρλώσση τών μέσων όρων ύπε- 

λογίζοντο κατά προσέγγι^ιν :
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Εν Αγγλία 27 γεωργοί, 6G βιομήχανοι, 93 τό δλον 
Έν Γαλλία

(βορειοδ.) 34 »
(Άλσατία)47 »
(Άρκτος) 82 »

Έν Βελγίω 80 »

63 Λ 97 »

70 » 117 »

109 a 191 »

106 » 188 »

, "Οθεν εΐναι γνωστόν ότι έν ’Αγγλία μέν επικρατεί τό 
σύστημα της μεγάλης καλλιέργειας, έν δέ ταΐς λοιπαΐς 
χώραις τό της μέτριας καί μάλιστα της μικράς. Ύπό 

ποιον σύστημα ζώσι πλείονες άνθρωποι, μαρτυροΰσιν οί 
άνωτέρω αριθμοί. "Οταν δέ έπί ίσης έχτάσεως ή μέν γή 
τοϋ Βελγίου συντηρή 188 ανθρώπους, ή δέ γή τής ’Αγ
γλίας 93, μικράς σημασίας αποβαίνει ή αναλογική σύγ- 

χρισις, δτι άφοΰ έν ’Αγγλία πρός 27 γεωργούς άντιστοι- 
χοΰσιν 66 άλλοι βιομήχανοι, έπρεπε καί έν Βελγίω απέ
ναντι τών 80 γεωργών νά εΐναι ούχί 188 βιομήχανοι, 
αλλά περί τούς 200. Προφανώς τό επιχείρημα εΐναι άμ- 

φιστομον, οιότι και κατά τό Βελγικόν σύστημα αί άνα- 
λογίαι άποδεικνύουσιν, δτι έπί τών 66 έν ’Αγγλία βιομη- 
χάνων έπρεπε νά εΐναι ούχί 27 γεωργοί άλλά περί τούς
50. Επομένως ή έν ’Αγγλία γεωργική πρακτική, έάν 
πρόκειται νά ζητηθώσι λόγοι άπό τών ιστορικών κατά 
χώρας γεωργικών συστημάτων, εΐναι μάλλον ύπεύθυνος. 
Η άναλογία τών άνΟρωποελλειμμάτων τούτων εΐναι με
ταξύ Βελγίου καί ’Αγγλίας ώς 12 : 23.

Εν γένει ή έν ταΐς κοινωνίαις άνάπτυξις τής γεωργι
κής τάξεως δέν πρέπει νά Οεωρηθή ώς κλήρος τών βαρ- 
βαρικών χρόνων. Έάν κατ’ αύτούς’ ό γεωργικός πληθυ

σμός τώ οντι υπέρτερή τοϋ βιομηχανικού, καί μάλιστα 
κατά πολύ, ή αιτία ανήκει ούχί εις τήν εύρωστίαν τής 
γεωργίας, έκ τίνος απορροφητικής έπόψεως αύτής, άλλ’ 

τήν ίλλειψιν τδν αναγκαίων ^ώτων καί ρεςων πρός 

βιομηχανικήν τής χώρας έπίδοσιν. Κατά τί δύναται νά 
άντιστρατευθή άκμαΐος έξοχικός πληθυσμός εις τήν μόρ- 

φωσιν άστικοϋ ; Μήπως άμφότεροι δέν εΐναι πρός τήν κοι
νωνικήν τελείωσιν αναπόφευκτοι; Μόνη ή δύναμις τών 
πραγμάτων λύει τά τοιαύτα ζητήματα. Καί έάν πρόκειται 
νά μακαρίση τις βιομηχανικήν χώραν, διότι παράγει πολ
λά, έπρεπε νά προσθέση ότι τά μεταπωλεΐ είς άσφαλεϊς 
άγοράς· διότι έάν δπως ό πόλεμος οϋτω καί τδ μεμα- 
κρυσμένον έμπόριον περιστοιχεΐται ύπό μεγάλων κινδύνων, 
έκαστος έννοεϊ ποιας σπουδαιότητος εΐναι διά τήν βιομη
χανικήν τάξιν δεδομένης έπικρατειας ή έντός τών ορίων 
ταύτης υπαρξις ίσχυροΰ σώματος καταναλωτών, μεταξύ 
τών όποιων ή γεωργία πάντως δημιουργεί τήν παχυτέραν 

μερίδα.
'Π διά του συστήματος λοιπόν τής μικράς καλλιέρ

γειας αυξησις τοΰ πληθυσμού τής χώρας είναι σπουδαιό- 
τατον έφόδιον τής περαιτέρω κοινωνικής άναπτύξεως. "Ινα 
συντηρή δέ πλείονας άνθρώπους, σημεΐον ότι είναι μέ
θοδος διανεμητική τοϋ κοινωνικού πλούτου άξία ιδιαιτέρας 
έκτιμήσεως. Άλλά καί κατά μέρος κέκτηται ή μέθοδος 
αύτη μείζονα παραγωγικήν δύναμίν άπόδειξις τά εισοδή
ματα τών μικρών καλλιεργητών παραβαλλόμενα, προς 
τά τών μεγάλων άπόδειξις τά απανταχού όψωμένα μι

σθώματα τών μικροτέρων σχετικώς έκτάσεων.
"Ο,τι άποτελεΐ τήν δύναμιν τής μεγάλης καλλιέργειας 

εΐναι κυρίως ή διάθεσις άφθονων κεφαλαίων καί ή ένέρ- 
γεια γεωργικών μεταρρυθμίσεων δι’ όλης τής εύκολιας, 
τήν όποιαν χορηγεί ή άνωτέρα μόρφωσις καί τά έν γένει 
μέσα τών μεγαλοκαλλιεργητών. Ό ύπ’ αύτούς όργανι- 
σμός τής γεωργίας έχει τι έπιβλητικόν, δπως ό όργανι- 
σμός συντάγματος στρατιωτικού, άπό τών απλών έργα
τών, τών πρωτεργατών καί τών διαφόρων υπαλλήλων 
|4,έχρι τού ισχυροί» άρχοντ®?, άνωτερα$ «ρλιτι· 



ΓΕΩΡΓ1ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ.216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

ομοΰ σφαίρας διευθύνει τάς κινήσεις τοϋ πολυπρβσώπβΟ 
έργατιχοΰ σώματος. Πόση, απέναντι τής μεγαλοπρεπείας 
ταύτης, σμικρότης παρά τώ μετά τής οικογένειας του μο- 
χΟοΟντι μιχροκαλλιεργητή! Ούδέν λοιπόν παράδοξον, έάν 
ή λάμψις συνεκίνησε πλείστους ύπέρ τής μεγάλης καλ
λιέργειας Οιασώτας. Τό περίεργον είναι ότι έν δημοκρα
τική τής άνΟρωπότητος περιόδω διήλΟον απαρατήρητα τά 
άπαράγραπτα έν αύτή διπλώματα τής μικράς καλλιερ-

ΓΟπως καϊ άν έχη, χρεία νά όμολογησωμεν ότι κατά 
φύσιν τόποι τινες άποκλίνουσι μάλλον πρός τήν μεγάλην 
καλλιέργειαν καί άλλοι μάλλον πρός τήν μικράν. Οί άρι- 
ς·οκρατικοι π. χ. τόποι έξ άπαντος συνδέονται πρός τήν 
πλουτοκρατικήν καί γεωχρατικήν διανομήν τής χώρας. 
ΙΙεδιάδες εύρειαιέπιτρέπουσιν εύκολώτεθον τάς μεγάλας πε

ριφέρειας τών άγρών ή κοιλάδες στεναί, περί τά ύψώματα 
τών οποίων αγωνίζονται αί περίοικοι κοινότητες. Που α
νήκει τό μέλλον ; Άς άκούσωμεν τούς επομένους λόγους 
τοΰ διάσημου συγγραφέως des Syslemes de Culture, (έκδ. 
6 σελ. 144) Η. Passi :

—Ή μικρά καλλιέργεια, ή οποία καθ' όλας τάς έποχάς 
έπεκράτησε μέν κατά τήν μεσημβρινήν Εύρώπην, βραδέως 
όμως καί κατά μέρος προσήγγισε τήν έπιτυχίαν, Οά ε
ξακολούθηση άρά γε τήν προοδευτικήν άνάπτυξιν της ; 
Νέαι τροποποιήσεις έν ταΐς άνάγκαις τής καταναλώσεως 
ή έν ταΐς μεθόοοις τής έργασίας δέν Οά έλκύωσιν άρά γε 
είς έαυτάς τά πρωτεία τής καλλιέργεια; ; Τοιαΰτα ζητή
ματα δέν είναι δεκτικά απολύτων λύσεων έν τούτοις ύ
πάρχουσι διδόμενα πρός σχηματισμόν γνώμής τίνος.

Όποιαιδήποτε καί άν είναι αί ύπό τής κοινωνικής προ
όδου ένεργηθησόμεναι μεταβολαί, έν άπάσαις ταΐς εύρείαις 
όπωσοϋν χώραις Οά συνυπάρξωσι αί διάφοροι τής έργα
σίας μέθοδοι. Ούδέποτε αί τοπικά· περιστάσεις θά άπολέ- 

2W

βωσι τήν φυσικήν αύτών έπιρροήν καϊ αί διάφοροι ποιό

τητες τών γαιών συνδυαζόμεναι πρός τήν θέσιν αύτών 

μακράν ή έγγύς τών ’ άγορών, δι’ όλης τής ποικιλίας 
τών ειδών τής παραγωγής, Οά έπιδράσωσιν έπί τών έκ
τάσεων καί τής διανομής τών αγροτικών περιφερειών. 
Άλλά συγχρόνως τά αίτια, είς τά όποια οφείλεται ό πολ
λαπλασιασμός τών μικρών καλλιεργειών, δέν Οά παύσωσιν 
ένεργοϋντα, καί πανταχόΟεν συνάγεται ότι έν τώ μέλ- 

λοντι Οά ένισχυθώσιν έτι μάλλον.
Τώ όντι οί πληθυσμοί Οά έξακολ ουθήσωσιν αύξανόμενοι 

καί κατά τόν άριθμόν καί κατά τούς πόρους, ή δέ βαθ
μιαία άνάπτυξις τών αναγκών καί τών ζητήσεων, πολ- 

λαπλασιάζουσα, έπί μάλλον καί μάλλον, τήν χρήσιν τής 
έργασίας, Οά εύνοήση άναγκαίως τάς μεθόδους έκείνας 
τής καλλιέργειας, αί’τινες προσαρμόζονται καλλίτερον εις 

τήν συνεχή τής έργασίας ένβργητικότητα.
Άφ’ ετέρου μετά τής έπιτεινομένης τών λαών εύπο

ρίας, Οά αύξήσωσιν άδιστάκτως αί ζητήσεις τών καρπών 
εκείνων, τούς οποίους μόνη ή μικρά καλλιέργεια παράγει 

μετά κέρδους. Τοιουτοτρόπως Οά γεννηΟώσι δι’αύτήν νέαι 
πηγαί κερδών καί νέα αίτια περαιτέρω έπιδόσεως.

Έάν πρός τούτοις παρατηρήσωμεν τήν διεύΟυνσιν τών 
πραγματοποιηθεισών μεταβολών καθ’ ά μέρη συνεχεντρώ- 
Οη τό ανθηρότερου μέρος τών πληθυσμών, δυνάμεθα νά 
άποκτήσωμεν τό μέτρον τών έν τω μέλλοντι συμπληρω- 
Οησομένων. Αί μεγάλαι άγροτικαί περιφέρείαι άπεμακρύν- 
Οησαν τών πόλεων, ύποχωρήσασαι είς άλλας έπιτηδειο- 
τέρας είς τήν θεραπείαν τών ποικίλων καί λεπτών αναγ
κών, τάς όποιας διαδίδουσιν αί πρόοδοι τής εύπορίας. ’Ιδού 
όμως τό άποτέλεσμα, όπερ Οά έπεκταΟή βήμα πρός βή
μα. καθόσον ό κοινωνικός πλοΟτος διαδίδει τά εύεργετή- 
ματά του. ΙΙρός "ας ένεστώσας καταναλώσεις θά ένω- 
θώσι μάλλον έπιζήτητο·.· καί πολυάριθμοι καλλιέργεια·.
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Θά περιβληθώσι βαθμηδόν τόν διττόν τούτον χαρακτήρα, 
δν σήμερον δέν έχουσι.

Τοιοΰτοι είναι οί νεωτερισμοί, οίτινες, ζατά τάς πληρο
φορίας τής έκ τοΰ παρελθόντος πείρας, Οά λάβωσι χώ
ραν έν τώ γεωργιζω όργανισμω τών έν εύδαιμονία προα- 
γομένων έθνών. Έν πάσαις ταΐς περιπτώσεσι τό σημαν
τικόν είναι ώστε αί μεταβολαί, όποιανδήποτε ζαΐ άν έχω- 
σι διεύθυνσιν, νά μένωσι σταθερώς έλεύθεραι. Μόνη ή ώ- 
θησις τοΰ πολιτισμού τάς προσδιορίζει· ή δέ συμπλήρωσές 
των ανήκει είς τήν έπίδρασιν τών άναγκών έκείνων, τών 
όποιων ή Θεραπεία αποτελεί άληδές κοινωνικόν συμφέρον.

II Ο A Υ ΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΣΧΟΛΕΐΟΝ.

Τό σχολεΐον τούτο, όργανισΟέν κατά τό 1854, άποτε- 
λεϊ τήν άνωτέραν τεχνικήν έν Zurich έκπαίδευσιν ζαΐ διαι
ρείται είς οκτώ τμήματα· 1) άρχιτεζτονικής, 2) μηχανι
κής, 3) τεχνομηχανικής, 4) τεχνοχημιζής (έν ω καί ή 
φαρμακευτική), ο) γεωργικής καί δασικής οικονομίας, 6) 
στοιχειωδών μαθηματικών καί φυσικών έπιστημών, 7) φι
λοσοφίας καί πολιτικής οικονομίας, 8) προπαρασζευής είς 
τά μαθηματικά.

Έν έτει 1871—72 τό σχολεΐον τούτο περιείχε 1043 
σπουδαστάς, έκ τών όποιων 682 ήσαν τακτικοί μαΟηταί 
καί 361 άκροαταί. ΊΙ ύπόληύις τής έν αύτω διδασκαλίας 
υπήρχε τοιαύτη, ώστε μεταξύ τών 682 μαθητών, 242 ή
σαν Ελβετοί καί 440 ξένοι. Έκ τών τελευταίων, 190 
προήρχοντο έκ τής Αύστρο Ουγγαρίας, 92 έζ τής Ρωσ- 

49 ΐκ τής ’Ιταλίας, 41 έκ τής Γερμανίας, 

‘20 έζ τής ’Ελλάδος καί Τουρκίας, 13 έκ τής Γαλλίας, 
13 έκ τής Σουηδίας, Νορβηγίας καί Δανίας, 9 έκ τής 
Αγγλίας, 6 έζ τοΰ Βελγίου καί τής ’Ολλανδίας, 4 έχ 
τής ’Αμερικής,3 έζ τής ’Ινδίας ζαΐ τής Αίγυπτου. Ή 
ζατά τμήματα διαίρεσις τών μαθητών τοΰ Σχολείου είχεν 
ώςέξής- 18 διά τήν δασικήν, 22 διά τήν αρχιτεκτονικήν, 
33 διά τάς στοιχειώδεις μαθηματιζάς ζαΐ φυσιζάς έπιστή- 
μας, 91 διά τήν τεχνοχημικήν, 135 διά τήν τεχνομηχα- 
νικήν κα 262 διά τήν μηχανικήν. Έκαστος μαθητής κατά 
μέσον όρον πληρόνει ένιαυσίως είς τό σχολεΐον 120 φρ. 
λόγω διδάκτρων.

Όσον άφορα τό διδάσζον προσωπικόν, άπετελεΐτο έν 
έτει 1871—72 έξ 86 καθηγητών, έξ ών 27 μέν έδίδα- 
σζον ύποχρεωτιζά μαθήματα, περί τήν άρχιτεζτονικήν (3), 
μηχανικήν (5), τεχνομηχανιζήν (7), τεχνοχημικήν (6), 
γεωργικήν καί δασικήν οικονομίαν (6)· 59 δέ μή ύπο
χρεωτιζά περί τάς μαΟηματικάς έπιστήμας (20), τάς φυ- 
σικάς (23), τάς ίστοριζάς καί πολιτιζάς (11), καί τάς 
ώραίας τέχνας (5). Έκ τών καθηγητών τούτων 42 λαμ- 
βάνουσι τακτικόν μισθόν, όστις άναβιβάζεται ώς πρός τι- 
νας μέχρις 6000 φρ. κατ’ έτος· περιπλέον έκαστος αύτών 
λαμβάνει 1 φρ. διά πάσαν έβδομαδιαίαν διδασκαλίαν καί 
’ φρ. διά παν πειραματικόν μάθημα έπί έκάστου μαθητου 
έκ τών ύπό τούτων καταβαλλομένων, ώς προερρέθη, γε
νικών έτησίων διδάκτρων. Οί λοιποί καθηγηταί είναι κυ
ρίως είπειν άμισθοι, λαμβάνουσιν όμως ζατά βούλησίν ή 
μίαν άσφάλειαν ζωής ή μίαν ισόβιον σύνταξιν τών όποιων 
τάπρώτα κεφάλαια κατατίθενται ύπό τοΰ ταμείου τοΰ σχο
λείου. Σημειωτέου ότι διορίζονται έπί δεκαετίαν μέν οί έμ
μισθοι καθηγηταί, άορίστως δέ καί ενίοτε ίσοβίως οί ά
μισθοι- έκ τούτων 3 είναι έπίτιμοι, 11 έκτακτοι, 4 έπι- 
κουρικοί καί 26 ύφηγηταί.

’Η μεγαλειτέρα τοΰ έν Zurcih πολυτεχνικού σχολ«ίου 
έπίδοσις ανάγεται μάλλον είς τάς φυσικομαθηματικά; 4. 
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φαρμογάς, ήτοι τεχνομηχανικήν, εμπειρικήν φυσικήν καί 
περιγραφικήν γεωμετρίαν. ’Αξιοπαρατήρητος εΐναι ό συ
ναγωνισμός τοϋ ωραίου φύλου εις τήν τάξιν ταύτην τών 

πνευματικών ένασχολήσεων, οιότι παρακολουθοΰσι καί 
γυναίκες μετά σταθεράς επιμονής ούχί μόνον τά μή ύπο- 
χρεωτικά μαθήματα άλλά καί τάς κανονικός παραδόσεις, 
έν αις καταρτίζονται μηχανικοί, χημικοί καί άλλοι τών 
έξηκριβωμένων έν τή εφαρμογή επιστημών Οιασώται. Έν 
γένει ή έκπαιδευτική αυτή τάσις τοΰ ωραίου φύλου δια
κρίνει τόν Ελβετικόν πληθυσμόν γνωστή δέ είναι ή σχε
τική έπίδοσις τών γυναικών έν τή ιατρική επιστήμη.

"Ινα είσέλθη τις εις τό πολυτεχνικόν τοϋτο σχολείου 
πρέπει νά έχη συμπεπληρωμένον τό 17 έτος τής ηλικίας, 
ύποβάλλεται δέ εις δοκιμαστικός εξετάσεις έπί τή βάσει 
ειδικού προγράμματος μαθημάτων. 'Ίνα έυνοήση έκαστος 
τήν πρακτικήν σημασίαν τής δοκιμασίας ταύτης, άρκεΐ ή 
σημείωσις ότι κατά τό 1871—72 έπί 444 ύποψηφίων έ- 
νεκρίθησαν 16 I δηλαδή 36 τοΐς ο]ο. Σωτηριωδέστατον μά
θημα διά τάς όμοιοειδεΐς έν τοΐς Έλληνικοΐς έκπαιδευτη- 
ρίοις δοκιμαστικός έξετάσεις.

Ή πρόοδος έν τή προκειμένη έκπαιδεύσει έξασφαλίζε- 
ται άπό διαφόρων στοιχείων τής κινούσης τήν φιλομά- 
Οειαν έσωτερικής τών άνθρώπων δυνάμεως· άφ’ 'ενός μέν 
κατά πασαν εξαμηνίαν ύποβολή υπομνημάτων παρ’ έ
κάστου μαθητου καί περιοδικοί έπί βραβείοις διαγωνισμοί 
καθ’ έκαστον τών τμημάτων ταυ σχολείου, προκηρυττο- 
μένου τοΰ θέματος πρό ένός καί ήμίσεως έτους· άφ’ 'ετέ
ρου δέ κανονικαί ένιαύσιοι έξετάσεις, ινα μεταβώσιν οί 
μαθηταί τοϋ τμήματος άπό τής μιας τάξεως είς τήν έτέ- 
ραν, διότι έκαστον τμήμα τοϋ σχολείου διαιρείται είς έ- 
νιαυσίας παραδόσεις, τό τής άρχιτεκτονικής 3 έτών, τό 
τής μηχανικής 3*,  τό τής τεχνομ.ηχανικής 3, τό τής τε- 
χνοχημικής ί. ~ό τής γεωργικής και δασικής οικονομίας 

2 τό τών στοιχειωδών μαθηματικών καί φυσικών επι
στημών 4, τό τής προπαρασκευής είς τά μαθηματικά 1, 
καί τό τής φιλοσοφίας καί πολιτικής οικονομίας κατά 
βούλησιν. Έν γένει 80 περίπου τοΐς ο ο έκ τών ύποβαλ- 
λομένων είς τάς ενιαυσίους εξετάσεις έκρίνοντο τελευ
ταίου άξιοι νά διαβώσιυ άπό τάξεως είς τάξιν.

'Όσον δέ άφορα τάς απολυτηρίους εξετάσεις, είναι αύ
ται αύστηρόταται, έξ ου καί ή Ευρωπαϊκή ύπόληύις τοϋ 
’Ελβετικού πολυτεχνείου ίκανώς έξηγεΐται. Άπό τής συ- 
στάσεως αύτοΰ μέχρι σήμερον έξέδωζε μόνον 609 διπλώ
ματα, ήτοι έπί τοΰ όλικοΰ άριΟμοΰ τών μαθητών του 
(διότι οί άκροαταί δέν εΐναι δεκτοί είς έξετάσεις) μόνον 
40 τοΐς ο]ο έπέτυχον έν ταΐς έπισήμοις άποδείξεσιν, ότι 
μαθητική έργασία 6—7 ώρών καθ’ έκάστην κατά μέσον 

όρον έσχε τά προσήκοντα άποτελέσματα.
Οί οικονομικοί πόροι τοΰ πολυτεχνείου άποτελοϋνται έκ 

τών ένιαυσίων διδάκτρων, έζ τών έπιχορηγήσεων τοΰ Κρά
τους ζαί τής πόλεως καί έκ τών διαφόρων δωρεών. Κατά τό 
1855 τό σύνολον αυτών άνέβαίνε είς 127643 φρ. καί τω 
1871 είς 401517. Τό σημαντικώτερον ποσόν άνήζει είς 
έπιχορήγησιν τής 'Ομοσπονδίας άναβιβασθεΐσαν βαθμηδόν 

άπό 115000 είς 300000 τω 1871.

ΕΙΣΑΓΓΕΑΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΗΑΙΚΩΝ
IIP ΟΝ ΟΙΑ.

Άρ·.Ο. 3708.
-ΛΤρός- τούς έν τή περιφερείς, των έν Άθήναις Έφείΰν 

παρά. 11 ρωτοδ ίκαις Κ.Κ. Εισαγγελείς.
Μεταξύ τών διαφόρων έργων, τά όποια ό νομοθέτης ιδι

αιτέρως συνέδεσεν πρός τήν εΰρεϊαν τής Ε’σαγγελικής ’Αρ
χής άποστολήν, ή έπί τών άτελών τής κοινωνίας προσώ
πων προστασία άποτελεϊ βεβαίως έν τών ύψηλοτέρων καί 
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τών διαδε-

τεθη μέχρι 
μέρος τών

συνάμα πρακτικωτερων. Ένώ διαβαίνουσιν οί πο’/.ΐται, ό 
είς μετά τόν άλλον, τά όρια τής παρούσης ζωής, ένώ 
έν τή ποικιλία τών περιστάσεων οί δεσμοί τής φιλίας, τής 
συγγένειας καίέν γένει τή; αγάπης άτονοΰσιν, παρίσταται 
ή μεγάλη τής πολιτείας δύναμις, ίνα χορηγήση τήν σωστι
κήν άρωγήν της εις τά ορφανά. ’Ιδέα μεγαλοπρεπής, υπό 
τήν νομικήν τής όποιας διατύπωσ.ν ή Εισαγγελία παρί
σταται ώς ό αιώνιο:, τρόπον τινα, σύνδεσμος 
χομένων άλλήλας γενεών.
’Πώς συνέβη ώστε ό σύνδεσμος ούτος νά 

τοΰδε εί; τό άτυχώς λίαν ογκώδες άχρηστον 
ήμετέρων θεσμών, δέν ερευνώ. 'Ότι όμως πρέπει ν’ άνα- 
στή καί νά λειτουργήση, περί τούτου νομίζω ότι άναγινώ- 
σκω καθαρώς είς τάς ψυχάς όλων τών μελών τή; Είσαγ- 
γελικής περιφερείας, τήν οποίαν έχω τήν τιμήν νά διευθύ
νω. Έάν βεβαίως ή έκτέλεσις τοΰ καθήκοντος, διότι είναι 
τοιοΰτον, άποτελεΐ τήν ώραίοτέραν τών φιλοδοξιών, ή έπί 
τοΰ προκειμένου χρησιμοποίησις Οεσμοΰ, άπό τοΰ οποίου 
έξαρτάται ή οικονομική σωτηρία τών όρφανευουσών οικο
γενειών, είναι συγχρόνως μια τών μεγαλειτέρων πρός τό 
έθνος έκδουλεύσεων. Διότι ό μεγαλείτερος κίνδυνος τής 
όριστικής τών κοινωνιών άποκαταστάσεως προέρχεται έκ 
τής αιφνίδιας, κατά τό μάλλον ή ήττον, διακοπής τών σχε
δίων τοΰ παρόντος βίου, ώς έκ τής όποιας μοιραιως, ού
τως είπεΐν, αι νέαι γενεαι ρίπτονται είς μέλλον πάντοτε 
άδηλον καί πλήρες σκοπέλων, τούς όποιους σπείρει ή 
άπιστία καί ή απειρία. ’Απέναντι τοιούτων περιστάσεων ή 
’Αρχή εκείνη, ήτις καλείται ύπό τοΰ νομοΟέτου, ίνα παρεμ- 
δάλη τήν ίσχυράν καί πεφωτισμένην ενέργειαν της, δέν 
είναι έκ τών κοινών τής πολιτείας άρχών. Έάν λοιπόν 
έπί τοΰ προκειμένου σάς καλώ είς τήν κανονικήν έν τώ 
εξής χρόνω λειτουργίαν αυτής, τό πράττω έν τή συναι· 

σθήσει ότι κατέχετε τελείως τήν υψηλήν τής έννοιας ταύ
της οιεύθυνσιν.

Πρώτος όρος είναι ή καθ’ έκάστην παρά Πρωτοδίκαι; 
εισαγγελέαν συγκέντρωσις γενικών πληροφοριών περί τής 
ένεστώσης καταστάσεως τών καθ’ όλην τήν περίφέρειάν 
της έν ένεργεία επιτροπειών. Πρός τοΰτο θέλετε παραγ- 
γείλει τούς κκ. Είρηνοδίκας, ινα καλέσωσιν άπαντας τούς 
έν ιή δικαιοδοσία των επιτρόπους, όπως έντός δύο μηνών 
ύποβάλωσιν ουτοι είς τά προσήκοντα συγγενικά συμβού
λια τόν ύπό τοΰ νόμου έπιβαλλόμενον αύτοις ένιαυσιον 
άκριβή λογαριασμόν τής κατά τό έτος 1875 διαχειρίσεως 
τών συμφερόντων τών ορφανών, ιδιαιτέρως δέ κατάλογον, 
όσον ένεστι ακριβή, τών κτημάτων καί τών δικών αύτών, 
μετά σημειώσεως πού διεξάγονται αύται καί ύπό τινων δι
κηγόρων. Οί κκ. είρηνοδίκαι κατά τόν επόμενον μήνα τή; 
άνωτέρω προθεσμίας θέλουσιν ύποβάλει ύμΐν τούς περί ών 
πρόκειται λογαριασμούς καί καταλόγους μετά τών προση- 
κουσών έν τή κρίσει των παρατηρήσεων καί συγχρόνως έχ- 
Οεσιν περί τών έξής θεμάτων.

1) ΙΙόσαι ύπάρχουσιν έν ένεργεία έπιτροπεΐαι κατά τήν 
δικαιοδοσίαν των.

2) Έπί πόσων καί ποιων οί οικείοι επίτροποι έδωσαν ή 
καθυστεροΰσι τόν όριζόμενον λ]σμόν.

3) Έάν ύπάρχ^σι καί ποΐαι έπιτροπεΐαι, καθ’ άς δέν 
έδόθησαν λ]σμοί έν τή προηγούμενη πενταετία καί κατά 
ποιον ιδίως έτος.

4) Έάν όλαι αί έν ένεργεία έπιτροπεΐαι έχωσι παρεπι
τρόπους, καί επί τίνων τυχόν τοιοΰτοι έλλείπουσιν.

δ) Έάν ύπάρχωσι δίωρισμένοι άνατροφεις τών ορφανών 
καί έπί πόσων καί τίνων καθυστεροΰσι τοιοΰτοι.

6) Έάν καί πόσοι μεταξύ τών άνατροφέων τούτων, 
έζήτησαν παρά τών κκ. Εΐρηνοδικών, ίνα έπιβάλωσι ποινήν 
έπί τών ορφανών, καί οποία έπεβλήθη·
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7) Έάν διωρίσθησαν είς τάς έ π ι τ ρ ο π ο-μ η τ έ ρ α ς 
σύμβουλοί, καί κατά τίνος ελλείπει τοιοϋτος.

8) Έάν έν τή τελευταία πενταετία οιώρισαν οί κχ. είρη- 
νοδίκαι προσωρινούς επιτρόπους, πόσοι οέ κατ’ έτος καί 
ποιοι μεταξύ αύτών μένουσι τυχόν άκόμη τοιοΰτοι, έν έλ- 
Λε-ψει ή νομίμου ή άπό διαθήκης ή δικαστικού επιτρόπου.

Είς συμπλήρωσιν θέλετε παραγγείλει τούς κκ. Είρηνο- 
δίκας, ίνα ζητήσωσι πληροφορίας διά τής δημοτικής άρχής 

παρ’ έκάστου είδικοϋ παρέδρου τών άποτελουντων τήν δι
καιοδοσίαν των χωρίων περί τοϋ αριθμού τών έν ταΐς έξοχι- 
καϊς κοινότησι ορφανικών οικογενειών, άν είναι τοίαΰται έκ 
πατρός ή καί έκ μητρός, καί ποΐαι μεταξύ αύτών δέν έχουσι 
τυχόν έπιτρόπους. Ή έργασία αύτη εΐναι εύκολωτάτη 
ώς έκ τής όλιγανθρωπίας καί γνωριμίας τών καθ’ έκα
στον χωρίον κατοίκων. "Οσον δέ άφορα τάς πόλεις, θέλει 
ληφθή κατόπιν ιδιαιτέρα πρόνοια.

Άμα συγκεντρωθώσιν αί άνωτέρω πληροφορίαι παρακα
λώ τούς κκ. Εισαγγελείς, ινα μοί ύποβάλωσι αύτάς, χο- 
ρηγοϋντες μοι συγχρόνως έξ έαυτών καί τάς έπομένας.

ά) Πόσοι κατ’ έτος έν τή τελευταία πενταετία διορισμοί 
προσωρινών επιτρόπων έγένοντο ύπό τών κκ. Εισαγγελέων. 
Έάν κατόπιν αύτών έλήφθη πρόνοια περί είδοποιήσεως 
τών νομίμων ή έκ διαθήκης έπιτρόπων, καί έάν, μή εύρε- 
θέντων τοιούτων, παρηγγέλθησαν οί κκ. Είρηνοδίκαι όπως 
προσκαλέσωσι τά συγγενικά συμβούλια, ϊνα γνωμοδοτήσωσι 
περί τών ύπό τοϋ δικαστηρίου διοριστέων έπιτρόπων.

β') Πόσοι κατ’ έτος έν τή αύτή πενταετία έγένοντο ύπό 
τοΰ Πρωτοδικείου διορισμοί έπιτρόπων, πόσαι παύσεις καί 
αντικαταστάσεις αύτών.

γ') Πόσας έκ τών σγετικώς έκδοθεισών άποφάσεων πρού- 
κάλεσεν ή εισαγγελία, πόσας οί συγγενείς καί πόσας οί 
έχοντες συμφέρον.

δ') Έάν έν γένει κατά τήν τεελυταίαν πενταετίαν άπηύ- 
θυναν οί κκ. Εισαγγελείς συμβουλευτικά καί όποια έγ
γραφα πρός έπιτρόπους ουγγενικά συμβούλια καί Είρη-
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νοδίκας, ή έζήτησαν παρ’ αύτών πληροφορίας περί τής 

διαχειρίσεως τών έπιτροπειών.
έ) Έάν έζήτησαν οί κκ. Εισαγγελείς τήν έγγραφήν 

ύποθήκης ύπέρ ανηλίκων ορφανών έπί κτημάτων τών έπι
τρόπων των, ή τών γονέων των διά τήν ιδιαιτέραν αυτών 

περιιυσ’αν.
Αί άνωτέρω πληροφορίαι έχουσι διττήν έννοιαν, οιότι 

πρόκειται ού μόνον νά γνωσθή -.ί μέχρι τοΰδε ένηργήθη 
έζ τών ύπό τοϋ νόμου έπιβαλλομένων καθηκόντων, άλλά 
συγχρόνως νά όρισθή καί ή έν τώ μέλλοντι έπί τών σχε
τικών θεμάτων διεύΟυνσις τής είσαγγελικής ένεργείας. 
"Οταν σύμπασα ή ύλη καταρτισθή, όταν οί κκ. Είσαγγε- 
λεις έπιΟεωρήσωσιν. έν τή δυνατή τών ειδικών περιστά
σεων έπιγνώσει, έκαστος τήν τής δικαιοδοσίας του, καί 
όταν όλα·, αί τοιαϋται μελέται συγκεντρωθώσιν έν τή παρ’ 
Έφέταις εισαγγελία, τότε Οά καταστή δυνατή ή άπό γε
νικής τίνος έπόψ·ως καθ’ άπασαν τήν περιφέρειαν πρακτι
κή έπισκόπησις τής έμπεπιστιυμένης τή είσαγγελική άρχή 
υψηλής έννοιας τών οικονομικών έν ταΐς άπορφανευούσαις 
οίκογενείαις συμφερόντων, έξασφαλιζομένης τής κανονικής 
λειτουργίας θεσμού, έν τώ όποίω οί κκ. Εισαγγελείς, όρι- 
σθ-ντες ύπό τοΰ νομοθέτου αντιπρόσωποι τής κοινωνίας 
είς επικουρίαν τών ατελών αύτής μελών, έχουσι πάντα 
λόγον, ινα άποδείξωσιν, ότι δέν άπέβλεψεν είς μάτην ή Πο
λιτεία πρός αύτούς, ότι καί τήν Οέλησιν καί τήν δύναμιν 
κέκτηνται όπως δικαιώσωσι τήν έξοχον ταύτην τιμήν, καί 
ότι ή εύρύτης τοΰ άνά χεϊρας θέματος δέν άποθαρρύνει 
άλλ’ άπ’ εναντίας ύποκαίιι τών φιλότιμων άνδρών τάς 

ψυχάς.

Έν ΆΟν'να’-ί τή 21 ’Ιουνίου 18*0.
‘Ο παρ’ 'Erfttaic ΕίσαγγιΛιος

A. Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ.

U£ΤΟ2 4—ΦΥΛ. 41—ΙΟΥΝΙΟΣ 1876.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΤΥΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝ ΠΡΩΣΣ1Α.

‘Υπό τήν έποψιν τοϋ δημοτικού οργανισμού δύναται νά 
διαιρεθή είς δύο χεφαλαιώδ·ις κατηγορίας ή σύγχρονος δι
οικητική εμπειρία. Άφ’ ένός ο! βορειότεροι λαοί (’Αγγλία, 
Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγ ία, Ρωσσία καί Ήνω- 
μέναι Πολιτεία·, τής ’Αμερικής' διαζρίνουσι μεταξύ αστι
κών καί έξοχικών δήμων, διαφοροτρόπως όργανίζοντες αύ
τούς· άφ’ ετέρου οί μεσημβρινοί λαοί, (Γαλλία, ’Ιταλία, 
Ελλάς κλπ.) οΐτινες τόν αύτόν δημοτικόν οργανισμόν 
έχουσί καί διά τό άστυ καί διά τό χωρίον.

‘Η άντίθεσις αύτη εΐναι σημαντιζωτάτη· οφείλεται δέ 
εις τήν, κατά τό μάλλον ή ήττον, εύρυτέρα< ή στενωτέραν 
έννοιαν τής έπιδράσεως τής πολιτείας έπί τών κατά μέρος 
κοινοτικών αύτής μελών. Τοιουτοτρόπως ενώ έν τή με
σημβρία όλοι ανεξαιρέτως οί δήμοι θεωρούνται ώς ύπό 
κηδεμονείαν διατελοϋντες, έν τή άρκτφ οί δήμοι τών πό
λεων θεωρούνται καί πάνυ εΰλόγως, ώς προκεχα ριμένοί 
είς τό στάδιον τής πρακτικής ικανότητες έπί τοσοΰτον, 
οσον άρκεϊ πρός αύτοδιοίκησιν. Συμβαίνει λοιπόν, ώστε 
ή αύτοδιοίκησις αύτη νά είναι ποϋ πληρέστερα ζαί ποϋ 
άτελεστέρα, οί δέ χωρικοί δήμοι νά εΐναι ύπό μείζονα ώς έπί 
τό πλεΐστον έπιτήρησιν. ‘Ο ΐόγος είναι άπλουστατος, διότι 
ένώ έν ταΐς πόλεσι εΐναι ανώτερα ή πνευματική άνάπτυξις, 
ίν τοΐς χωρίοις παρατηρεϊται άπανταχοϋ σχεδόν, ζατά τό 
μάλλον ή ήττον, έπαισθητή καθυστέρησίς.

.‘Χΐϊό τήν έποψιν ταύτην άξιος Ιδιαιτέρας προσοχής εΐναι

ν
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ό δημοτικός τοϋ ά-το όγανισμός, όπως έμελετήθη τε» 
λευταΐον ενώπιον τοϋ Γί ωσσικού Κοινοβουλίου έπί τή βάσει 
τοϋ είς αύτό οδληθέντ νομοσχχδ ου. Έν ποώτοις άςτκός 
δήμος δέν εινα απλώς . τή; πόλεως άλλ’ ό ώς τοιοΰτος 
χα.αζτζρ.σ Ιιίς υπό τής κι βερνή .εως· δύναται δέ κατά τάς 
περιστάσεις καί χω ίου νά κ. ρυχθή άστυκόςδήμος καί τάνά- 
παλιν πό'.ις -.ά πρ τιμήση νά χαρακτηρισθή ώς Σήμος 
χωρικός. . ά χάτο'.κος έν τή π:ρ·φερεία τοΰ άστυκοΰ 
δή ίου Οεω εΐται με ο; αΰ οϋ ζαί ύπόκειται εις όλα τά δη
μοτικά βά.η. Έν τ.ύτοι ΐ · Ο.ωρήται ώς δημότης, έν τή 
πολιτί'ή ο · όρου ο.το. έννοια τής έξασζήσεως μέρους 
οίουδήπο ιε τής ο μο ιζής έξου ίας, άπαιτεΐται νά εΐναι τό 
γ νος Γερμανός, έγζατ στημ: ος πρό δύο έτών έν τώ δή
μιο, ή'.ικίας 2-ί έτών. μή ζ ν έ'· έλεους ζαί πληρώνων 
8 Δ δρζχ. φόρου είσοδή.· ττο;, οικονομικόν όριον, όπερ δύ
ναται τό δημοτί'ίν ή ρχια-.ό. συμβού?4ον ν’ άναβιβάση 
έτι μά.λο·.

Οί δημόται ούτοι καθώς ζαί οί έχοντες έν τώ δήμω 
κτήματα έξ ών εΐναι μάλλ-υ φορολογούμενοι (καίτοι κα
τοικούσες αλλαχού'1, έτι δέ οί αντιπρόσωποι τών νομικών 
προσώπων, άνωνύ ων .ταΐτιών κττ. (άνά εις έξ έκάστου) 
άποτελοΰσι τό εκλογικόν τοϋ δήμου σώμα, όπερ διαιρείται 
κατά λό*ον  τής οίκονο r/.ης τώ, μελών του σημασίας, είς 
τρεις τάξεις. Έυ τή πρώτη περιλαμβάνονται οί παχύτεροι 
φορολογούμενοι, τών οποίων αί είσφοραί άποτελοΰσι τό 
τρίτ ν τοΰ ολικού -οσοΰ τών έπιβαλλομένων τή πόλει 
φόρων. Κατόπιν τών μεγάλων τούτων φορολογουμένων 
έρχονται, οΰτ<· ς είπεΐν, οί δευτεροβάθμιοι, άποτελοΰντες 
τήν δευτέραν τοϋ εκλογικό σώματος τάξιν καί περιλαμ- 
βάνοντες τύ τριτημόριον έπίσης τής όλης άστυκής φορολο
γίας. Ή τρίτη τάξι; περιλαμβάνει τούς μικροτίρους φο
ρολογούμενους μέχρι τ-.ΰ προεκτεθέντος όρίου τής δημο
τικής ίκανότητος.

Έκάστη τάξις τοϋ εκλογικού σώματος εκλέγει τό τρί-
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τον τών μελών τοΰ δημοτικού συμβουλίου, τά όποια εί

ναι 6 έάν ό δήμος περιέχη όλιγωτέρους τών 1000 κατοί
κων, 12 μέχρι 2000 κατοίκων, 48 έπι πληθυσμοί 100000 
έπί οέ ανωτέρων πληθυσμών δύναται ό αριθμός τών δη
μοτικών συμβούλων νά φθάση μέχρι 90. Ή ύπηρεσία τών 
οημοτικών συμβούλων είναι έξαετής, άνανεουμένου τοΰ 
ήμίσεως αύτών κατά τριετίαν, χωρίς νά άπαγορεύηται ή 
εκ νέου εκλογή τών έξερχουένων. Έν γένει ή εκλογή έ- 

νεργεΐται μυστικώς διά ψηφοδελτίων καί κατ’ απόλυτον 
πλειονοψηφίαν, μέχρι καταρτίσεως τής οποίας επαναλαμ
βάνεται ή εκλογή μεταξύ ούο τών λαχόντων πλείονας ψή

φους.

Τό δημοτικόν συμβού/ιον έκλέγει τήν Δημοτικήν ’Αρ
χήν, ήτις έν άλλαις μέν πόλεσι άποτελεϊται έξ ένός 
Οημαρχου (Biirgermeister—Πολιτάρχης) μεθ’ ένός ή πλειί- 
νων πνρέδτων αναπληρωτών, άμισθων ή εμμίσθων, έν άλ
λαις δέ πόλεσιν άποτελεϊται ύπό επιτροπής, κατά πλειο
νοψηφίαν άποφασ ζούσης τά τής έκτελέσεως κα: συγκρο- 
τουμένης έξ ένός δημάρχου καί έκ πλειόνων συμβούλων 
αμίσθων έν ταΐς μ κραϊς πόλεσι καί άναμίξ αμίσθων καί 
έμμισθων έν ταΐς μεγάλαις. Είς τό δημοτικόν συμβούλιου 
άπόκειται ή κιίσις, έάν ή εκτελεστική εξουσία τοΰ δήμου 
πρέπει νά άνατ Οή είς μονοπροσωπον ή πολυπρόσωπου Δη 
μοτικήν ’Αρχήν. Δύναται δέ καί άπό τής πολυπρόσωπου 
ν.ά μεταβή είς τήν μονοπρόσωπον έπί αποζημιώσει τών. α
πομακρυνόμενων έμμισθων δημοτικών αρχόντων. Ό οή-

*“ί οί έμμισθοι σύμβουλοι καί πάρεδροι εκλέγον
ται έπί δωδ-χαετίαν, διά τόν ήμιιυ δέ χρόνον οί άαισθοι. 
Πρέπει νά σημειωθή ότι δύνανται οί δημοτικοί ούτιΐ άξιω- 
ματικο.ΐ νά έκλεχθώσιν έκ νέου καί ότι μετά μακράς ύπη- 
ρεσίας άπολαμβάνουσιν οί δήμα χοι καί οί έμμισθοι σύμ
βουλοί του καί πάρεδροι δικαίωμα πρός σύνταξιν. Ή κυβέρ- 
νησις διατηρεΐ τό δικαίωμα τής έγχρίσεως έπί μόνων τών
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εμμίσθων δημοτικών αξιωματικών· όσον άφορα τούς άμώ 
σθους συμβούλους τοΰ δημάρχου, οίτινες είναι καί οί 
πλείονες, ή έξουσία τοΰ δημοτικού συμβουλίου είναι οπέ.*  
ριόριστος, άνανεοΰνται δέ ουτοι κατά τό ήμισυ άνά τρία έτη 
λαμβάνουσι μικράν έπιχορήγησιν διά τάς δαπάνας τήςθέ- 
σεως καί άποκτώσι τόν τίτλον «Δημογέροντες». γ

Ή κυρία έπιτήρησις τής έκτελ-στικής τοΰ δήμου έξου- 

οίας συγκεντροΰται έν τώ δημοτικω συμβουλίω Ώς δεύ
τερος βαθμός έπιτηρητ κός πρέπει νά θεωρηΟώσι τά επαρ
χιακά καί νομαρχιακά συμβούλια μέχρι τοΰ άνωτάτου Δι
οικητικού Δικαστηρίου τής επικράτειας. "Οσον άφορα τά 
δάνεια, τάς άπαλλοτριώσεις δημοτικών κτημάτων, τήν έ- 
πιβολήν νέων φό ων κττ. αί άποφάσεις τοΰ δημοτικοΰ συμ. 
βουλίου ύπόκεινται είς τήν κηδεμονικήν έγκρισιν τής χυ- 

βερνήσεως.
"Οσον άφορα τόν προϋπολογισμόν, τό σχέδιον αύτοϋ 

καταρτίζεται ύπό τοΰ δημάρχου, εκτίθεται δημοσία έπί όκτώ 

ημέρας, δπω; έκαστος φορολογούμενος 'λάβη γνώσιν καί 
ύποβάλη τάς παρατηρήσεις του, κατόπιν δέ είσάγεται 
ένώπιον τοΰ δημοτικού συμβουλίου, τό όποιον άποφασίζει. 
Τής αύτής δημοσιεύσεως τυγχάνουσι καί οί άπολογισμοί.

Ή μεταξύ δημάρχου καί δημοτικού συμβουλίου σχέσις 
έχ^ι τι ιδιαίτερον, διότι άφ’ ένός μέν τό δημοτικόν συμ
βούλων έπιτηρεϊ τήν δημοτικήν άρχήν, έχον τό δικαίωμα 
τής καταγγελία; ένώπιον τοΰ κατά τήν επαρχίαν διοικη
τικού δικαστηρίου, έν τώ όποίω ή πλειονοψηφία άποτελεϊ
ται δίν τής έκλογής τοϋ λσ.οϋ τής επαρχίας, άφ’ ετέρου δέ 
καί ή δημοτική αρχή έχει τό δικαίωμα τής έγχρίσεως έφ’ 
όλων τών λοιπών πράξεων τοΰ δημοτικού συμβουλίου, ώς 
καί να άρνήται τήν έκτέλεσιν πάσης άποφάσεώς του άντι- 
βαινούσης είς τόν νόμον. . .·

Αί συνέδριά εις τοΰ οημοιικοΰ συμβουλίου είναι δήμο, 
σιοι. Ε ς όσας πόλεις ή δημρτική άρχή άποτελεϊται έξ ενός 
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δημάρχου, προεόρευε·. ούτος τών υ ελε'σεων ~οϋ δήμο 

τιχοΟ συμβουλίου. Είς όσας δέ πό εις ή δημοτικ.' άοχή 
είναι πολυπρόσωπος, τό δημοτικόν υμβ ύλιον έ λ.-γει 
τόν πρόεορο< του. Αί συνεδριάσει οΰ οημοτ κοΰ σ μβου- 
λιου είναι οιτταί· ή ουμψηφοφο οϋσι κατ’αύτάς ζαΐ τ μέ η 
τής δημοτικής αρχής, ή έχουσι ταΰτα όνον τό < λόγον, 
ίταν ζητησωσιν αύτόν ή άλλω ζ τηθώσιν, =□’ ω ζαΐ κατά 

πασαν συνεορίασιν του δη.υοτικοΟ σ μβ.υλί υ ·αλούνται 
τή μέλη τής δημοτική; αρχής

Τοιαΰται είναι αί γενικοί άρχαί, έφ’ ώ πρό ειται νά όρ
γανίση ό Πρώσσο. νομοθέτης τούς άστυζούς ήμιυ, τής 
έπικρατείας, πρό; συμπλήρωσιν τώ έν έτει Ί /2 σχετικ-ς 
κανονισθέντων, όσον άφορα -ον εξοχικού; οήμο ς αύτής.

ΒΙΟΜΗΧ ΚΙΑ
ΔΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ Δλ ΟΑίΓΟΪΣ.
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Εκ τής έποψεως τών καταναλωτώ 
ται νά διαιρεΟή είς δύο κε λ ώδει 
ή άσχολεϊται περί τήν εραπ ίαν τώ 
τϊλίίας !«λλο
τών εφοδίων τή; κοινές ζωή; (πολ- 
δυο τούτων βιομηχανιών, ή 'αίο 
χοινής, προβαίνει β άδυτεσ:ν .ί 
ζήτημα τοΰτο ό σοφό, κ ηγη 
μένην λύσιν έν τή πρό δλίγω 
ματεία αύτοΰ «Περί τής Έδρα; 
τής Βιομηχανίας».

-.-’Εάν συμβουλευθώμεν άπλώς τον κοινόν νουν, ή περί 

βι μηχανία δ ν?- 
τηγορίας, διότι 

ιγζών τής πολυ
τήν δήμιου γίαν

ής ήτοι καί τής 
ήν άνάπτυξιν ; ί ίς τό 

ής κ. R ·ί·1ι γ δίδει τήν έπο 
έτων οημοσιευ'ε'ση πραγ- 

ν Διαφόρων Κλάδων

τήν κοινήν τήν μεγάλην κατανάλωσιν άσχολουμένη βιο

μηχανία παρίστάτνι ώς ή πρωϊμότερον ανθούσα· έν του- 
τοις ή πείρα όπωςβ.βαιοΰτνΐ ύπό τής ιστορίας άποοεικνυει 
τό εναντίον. 'Ό,τι άποκνλεϊται μ έ σ η τάξις παρά τοι; 
πλείστοι; τ ν έ νών. τ;ϊ, άναπτυχθεΐσιν άφ’ εαυτών και 
άνευ ξέν ς συνδρομής, είναι καταγωγής πολύ νεωτέρας 
τής τών μεγιστάνων καί δουλαποίκων. Ή μέση αΰτη ταξις 
άποκτα συνήθως σημασίαν, όταν αί διάφοροι βιομηχανίαι 

άρχίσωσι ν’ άνΟώσιν, απορρέει δέ ακριβώς έξ αυτών. Επο
μένως ή βεβαία εκείνη καί προσεχής κατανάλωσις, τής 
οποίας δέονται τά πρώτα δοκίμια πάσης βιομηχανίας, δέν 
δύναται νά στηριχΟή τό κατ’ άρχάς εις τήν κατανάλω- 
σιν τής μέσης τάξεως. Αί κατώτεραι δέ αύτής τάξεις εΐναι 
ίκανώς πτωχαί καί όπισΟοδρομικαί ινα μικράν παράοχωσι 
βοήθειαν. . ατά τήν πε ίοδον ταύτην έκάστη είκογένεια 
παρ γει ό,τι απαιτείται διά τήν συντήρησή» της, καταναλι- 
σκ.ι δέ όλα ά προϊόντα της. Όταν, έπ’ έσχατων άκόμη ό 
’Ρώσσος χωρικό; μόνον σίδηρο καίάλας ήγόραζε, κατά τί 
άλλο ήδύνατο άσυντρέξη τ ν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας ; 
Τοιουτοτρόπως ν εποχή, καθ’ ήν ό πολιτισμός διατελεϊ 
ύπό γενικήν έποψιν εις την κα ωτάτην βαΘμίόα, ή ένθαρ- 
ρύν.υσα τήν β ομη ανικήν άνάπτυξιν κατανάλωσις περιο
ρίζεται κατ’άνά κην μεταξύ τών πλουσίων καί τών ισχυ

ρών.
Έκ τής αιτίας τ/·τ.·ς οί Ίοάνς, καλοΰντες έν Ρωσσία 

ξένους έργάτα; /.πέολεψαν μόνον είς τήν κατασκευήν μετα
ξωτών υφασμάτων καί ταινιών χρυσοϋφάντων. Ό Μέγας 
Πέτρ ς ό αύτό ήκ λούΘησε σύστημα, καί σήμερον 
έτι έν Ρωσσία τά τής συνηίεστέρας χρήσεως μεταξω
τά υφάσματα είναι τά χειρότε.α, ένώ τά τής άκρας πολυ
τελείας συναρωνίζοντα. πρός τά Γαλλικά, μόνον κατά τήν 
τιμήν μειονεκτο ντα, έφ’ό ον είναι άκρίοωτερα κατά 30 
περίπου τοΐς 0 θ. ΚατηγορήΟη πολλάκις ό Colbert 9~h
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τοΐς βχεδίοις αύτοϋ ύπέρ τής Γαλλικής βιομηχανίας, άπί- 
βλεψε κυρίως εις τόν κλάδον τής μεγάλης πολυτελείας 
Έθεωρήθη οέ τόσω παράλογος ή προτίμησί; αύτη οσω καί 
« άνθρωπος εκείνο;, όστις Οά έκοσμεΐτο οιά χρυσών ται
νιών, λίθων πολυτίμων καί τριχάπτων, ένώ στερείται κα- 
λοϋ ύποκαμίσου.

Ή σόγκρισις αύτη είναι άδικωτάτη Ό Γαλλικός Λαός 
δεικνύει πλείονα τάσιν καί έπιδεξιότητα οιά τά λεπτό ερα 
•προϊόντα τής επιστημονικής και καλλιτεχνικής βιομηχα
νίας. Άπόίειξις ή ΙΙαγκόσμιος Έκθεσις τοϋ Λονδίνου 
(1851), έν ή οί Γά/λοι επί 172 μεγάλων μεταλ
λείων έλαβον 56, έπί 2927 μικρών έλ.βον 638 κα' έπί 
2086 έπαίνων έλαβον 365· έάν συγκρίνωμεν τάς έπί τών 
βροβείων τούτων Γαλλικά; μερίδα;, ή σχετικώς μείζω? 
ανήκει είς τά υψηλότερα στρώματα τής βιομηχανίας. ‘Ο 
Colbert Λοιπόν ώφειλε νά λάβη ύπ’όψιν τήν ειδικότητα 
ταύτην τοϋ Γαλλικού χαρακτήρες· ούδομοΰ οέ όλ/αχοϋ 
ήδύνατο πληρέστερο·? νά έφαρμοσϊή τό προ εί ενον σύστη
μα όσον έν τή Γαλλία τοϋ Colbert έν τή όπο'α τό παν συν- 
ίστατο είς ένα θρόνον ύπέρλαμπρον, π-ριεστοιχισμένον υπό 
εύγενών και εκκλησιαστικών αύλικών, καί ή μέν τάξιςτοϋ 
άστοϋ ήτο είς άθλίαν κατάστασιν, ή δέ τάξις του χωρικού 
όλίγα ετη πρότερον έθεωρειτο καί ύπ’αύτοϋ έτι τοϋ Bodin 
ώς παράρτημα τών σιτοπωλών, τών άρτοπωλών καί τών 
κρεωπωλών.

Άλλ’ ή ήμετέρα αρχή, τής όποιας ή πρακτική σημασία 
elvat τόσον καταφανής, εφαρμόζεται έπίσης έν Κεϋλάν ένθα 
ή υφαντική είσήχθη έκ τών παραλίων τής Μαλαβάρ κατά 
πρώτονδι’ ύφάσματαχρυσά καί αργυρά είς χρήτιντής αύλής· 
βραδύτερου δέ διά χο δρά ύφάσματα. Ή οικονομική αύτη 
άλήθέια έπιβεβσιοϋται καί έκ τών πρώτων αιώνων τής ίςο 
ρίας τής Γερμανίας. *Η  όπλοποιία φαίνεται ότι άνήκει είς 
τρνς πρώτους τής χώρας ταύτης βιομηχανικούς κλάδους.
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’Ήδη παρά τοΐς Βανδάλοις έτιμδτο αύτη κατά τό μέτρον 
τής έπιδεςιότητος τών προϊόντων αύτής. Τά αύτά άπαν- 
τώνται καί περί τήν κατασκευήν άγγείων έκ πολυτίμων 
μετάλλων παρά τοΐς Φράγκοίς καί Βισιγότθοις, διότι 
κατά πρώτον μέν τά μέταλλα ταΰτα είναι εύκατέργαστα καί 
π-ριέχουσι μεγά'Λην άξίαν έν όγκω εύκόλω είς άπόκρυψιν 
και μεταβίβασιν (ίδιοτης σπουδαιοτάτη κατ’ έποχήν έν ή 

ή Ιδιοκτησία συνεχώς απειλείται). Έπί τέλους δέ ένεκα 
τοϋ χαρακτήρος τή; μεσαιωνικής πολυτελείας, ή συνήθε- 
στέρα αύτής μορφή, συνίσταμένη εις γιγαντιαΐα ουμπόσια 
καί είς πολυανθρώπους συνοδείας, δέν ύπεκίνει έξ αύτών 
τήν βιομηχανικήν δραστηριότητα, άλλά περιωρίζετο, ύπό 
τήν έποψιν τών επίπλων, είς μικρόν άριθμόν σπανίων αν
τικειμένων. Παρά τοΐς Βένδοίς ή έκ μετάλλου κατασκευή 
εικόνων τών Θ;ών είναι άρχαιοτάτη, διότι έπρόκείτο περί 
έμπορεύματος, τό όπο'ον τά χριστιανικά γειτονικά έθνη 

δέν ήθελον νά τοΐς προμηθεύσωσι.
ϊήμερον έτι οί βαυαρικοί λαοί καθίστανται επιδέξιοι είς 

τήν κατασκευήν ολιγάριθμων σπανίας άξίας τεχνουργημά
των πολύ πριν ή δυνηθώσι νά παραγάγωσι καλά είς μεγά
λη? ποσότητα. Οί’Ινδοί τοϋ Χιλί κατασκευάζουσι, πλέ- 
κοντες δερματίνας λω.ίδας, κλπ. τεχνουργήματα, έντελώς 
προκαλοϋντα τήν εκπληξιν. Αί πήλιναι χύτραι τών ’Ινδών 
είναι σ.ερεώτεραι τών ύπό τής Εύρωπαϊκής βιομηχα
νίας παραγομέ νων. Παρομοίως κατά τόν 17ο? αιώνα 
τά πλεκτά τών Λαπώνων κάνιστρα ήοαν πολύ διαρκέστερα 
τών Σουηδικών. "Ο,τι συνέβη κατά τό 1823 εις τόν Craw
curd είναι χαρακτηριστικόν διά τήν ιστορίαν τής άναπτύ
ξεως πόσης βιομηχανίας έξωθεν είσαγομένης έν τή χώρα. 
Έδώρησεν ούτος είς μέγαν άρχοντα τής Κογκιχινίας έξαί- 
ρετον άγγλικόν πυροβόλο·?. Μετά 15 ήμέρας τώ έδειξαν έτε
ρον τόσον άκριβώς όμοιον πρός τό δοθέν ύπ’ αύτοϋ, ώστε 
μόλις ήδύνατο νά δρκρίνη μεταξύ αύτών ό όφθαλμός. Ή
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(χόνη διαφορά ήτο, ότι έπειδή οί ιθαγενείς δέν έγνιήριζον 
τήν μέθο ον τής τήξεως τοΰ χάλυβ ς τό παρ' αύτών χατα- 
σχευασθέν δπλον ήτο άνεπ.ίδεζτον χρήσεω;.

Υπολείπεται ή έρευνα φαινομένου, εις πολλές περ στά
σεις έπανα αμβανο,ένύυ. χαθ’ ο τζ προϊόντα τής μεγάλης 
πολυτελείας προπαρασχευάζουσι την οδόν είς συνήθ., προϊ
όντα μεγίστης καταναλώσεως. Τοιουτοτρόπως ή ραζή χατ’ 
άρχάς παρήγετο έζ τοΰ οίνου, κατόπιν έζ τής ύποστά- 
θμης, ακολούθως έζ τοΰ σίτου, έπειτα έζ τών πατατών 
καί τέ ος έπ’ έσχάτων εύρέθ/j .ό τρόπος τής παραγωγής 
έξ ουσιών έτι κο,νοτέ ων Ό πρός π στοωσιν χνοώ- 
δης χάρτης εΐναι άπ/αιότερ.ς οΰ απλώς -.υπο μενού 
καθώς ζαί τό πρός έπ.στρωσιν ύφασμα ά.χαιότερον 
τοΰ άντισ τοίχου χάρτου. .Κατά ιόν μέσον αιώνα ή σφοά- 
γισις τών έπιστολών ένηργεϊτο διά τού κηρού τής μελίσ- 
σης, χατά τά μέσα τοΰ 17 αίώνος ήρχισαν νά μεταχε ρί 
ζωνται τόν Ισπανικόν κηρόν, μετά τόν τρι.ζον*  ετή δέ 
πόλεμον άνεφάνη ή χρήσις τών τεμαχίων :ή ζύμης. Οί 
άργυροί χα’ρέπτυΐ είναι αρχαιότεροι τώ. έξ ύέλου καί 
οί έ< ζαθαρωτέρου άργύρου κατ σκευασμένοι ΐναι άρχαιό- 
τεροι τών λοιπών. "Οπως αί διεφθαρμένα·. πραγματεία· ά α- 
φαίνο.ται έν γένει μετά τάς καλάς, ούτωςκαί ή πρώτη ραζή 
ήτο ίσχυροτάνη καί ό πρώτος χάρτης ζάλλιστος καί στε· 
ρεώτατος. Ή χρύ-.ωσις κατέστη βαθμηδόν όλιγώτερον πα- 
χεΐα, μέχρις ού έπί τέλους άπέληξεν είς τό κνλούμενον 
χρυσοΰν έπίχρισμα. Ιΐλεΐσται βιομηχανία ι κινοΰνται διά 
φυσικών δυνάμεων τάς οποίας τό κατ’ άρχάς μόνον χάριν 
τέρψεως μετεχειρίσθησαν οί άνθρωποι ώς συν έοη έπί τής 
κατασκευής τής πνρίτιοος, τοΰ τεχνητού πάγου κλπ Καί 
αύτά δέ τά ωρολόγια ένεφανίσθησαν ζατά πρώτον ώς πα.δι

κά άδύρμα α.
Ώς παοετήρησεν ήδη ό Ran έν ταΐς έξό ,οι; Μελέταις 

σύτοΰ έπί τής Πολιτικής Οικονομίας, ή βιομηχανία άρ-
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χεται ίστορικώς διά τών έργαλείων, τά όποια δύνανται νά 
ένεργήσο.σίν έπί μικράς κλίμαζος κ ί διά μικροΰ κεφα
λαίου, όπερ, χάρις είς τήν ταχεΐαν κυκλοφορίαν τών προϊ
όντων, δέν μένει περιπλέον στάσιμον διά χρόνον πολύν.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ Ν 4ΤΤΙΚΟΙ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ.

Τό υπό τοΰ νόμου ΦΕ'. όργανισθέν ειδικόν ταυεΐον πρός 
χρηματικήν έπιχουρίαν τών άπο τράτων αξιωματικών τοΰ 
πολεμικού ναυτικού τής 'Ελλάδος (έν οις καί οί τοΰ λο
γιστικού, ίατ ικοΰ καί ναυπηγικού κλάδου καί οί δόκιμοι 
ά τάξεως) ανήκε·, είς τήν γενικήν έπί τοιούτων θεμάτων 
συνετ ιριστικήν έννοιαν. "Ολοι οί ναυτικοί αξιωματικοί, έ- 
νεργοί, διαθέσιμοι καί αργοί, είναι ύπόχρεοι νά κατοβάλ- 
λωσι κατά μήνα είς τό ταμεΐον τούτο 5 δραχμάς, κρατου- 
μένας έζ τής τακτικής μισθοδοσίας των. Έν περιπτώσει 
άποβιώσεως αύτών, τά καταβληΟέντα τ.οσά τών συνεισφο
ρών έπισ-ρέφονται είς τούς έκ διαθήκης κληρονόμους των, 
καί τούτων έλλειπόντων είς τά τέκνα καί τήν χήραν των, 
έν ελλείψει δέ καί τοιούτων είς τούς λοιπούς κληρονό
μου;· μή ’υπαρχόντων δέ τοιούτων, μένουσιν είς όφε
λος τοΰ ταμείου. Έάν οί καταθέσαντες άξιωματικοί πα- 
ρητ.-θησαν ή άπετάχθησαν άνευ ισοβίου συντάξεως, ή διά 
δικαστικής άποφάσεως έστερήθησαν τοΰ βαθμού ή τής συν- 
τάξ ώς των έχουσιν έπίσης δικαίωμα είς επιστροφή*  τών 
τ αρ αύτών καταβληθέντων είς τό ταμεΐον τών άποστρά- 
των άξιωματιζών. Τοιουτοτρόπως τό κύριον έζ τής έπό
ψεως τών άτομ·κών συνεισφορών ανήκει μάλλον είς τήν 
κίνησιν ζαί τήν κάρπωσίν τών έν τώ ταμείω συγζεντρου- 
μένων κεφαλαίων, άφοΰ ή επιστροφή αύτών αποτελεί τόν 

κανόνα.Έκτός τών ανωτέρω ύπάρχουσι καί οί έξής πόροι· άφ’ 
ένός, ώς κυβερνητική τις επιχορήγησες, τά ποσά, άτινα 
είσάγονται είς τό δημόσιον ταμεΐον λόγω κρατήσεως τών 
άποδοχών τών έν κανονική άδεια διατελούντων αξιωμα
τικών, ζαί άφ’ ετέρου αί τυχόν πρός τό ταμεΐον τών ά- 
ποστράτων δωρεά·. Περιπλέον ci μετά τήν σϋστασίν του
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ταμείου τούτου διοριζόμενοι εις βαθμόν αξιωματικού ό- 
φειλουσι νά χαταθέσωσιν είτε διά μιας είτε τμηματικώς 
τό άναλογοΟν τής συνεισφοράς διά τόν άπό τής ένάρξεως 
αύτής χρόνον, χωρίς όμως ούτος νά ύπερβαίνη έν τω 
μέλλοντί τήν πενταετίαν. Προφανής δέ έν τή προνοία 
ταυτη ό σκοπός τής κατά τά ένόντα επιεικούς οίκονομι- 
Χής έξομοιώσεως τών νεωτέρων πρός τούς παλαιοτέρους 
αξιωματικούς.

1ά προεκτεθέντα κεφάλαια είτε κατατίθενται παρά τινι 
τραπέζη ασφαλώς, είτε μετατρέπονται εις ομολογίας έθνί- 
χών δάνειων, είτε τοποθετούνται είς άγοράς προσοδοφό
ρων κτημάτων έντός τών ’Αθηνών. Τά τών έκ τής δια- 
χειρίσεως ταύτης πηγαζόντων εισοδημάτων και τών έκ 
τών συνεισφορών τού δημοσίου καί τών άξιωματιζών συ
ναγόμενων χρημάτων, κατά τό περί ού έζάστοτε πρόκει
ται έτος, χρησιμευουσιν είς περίθαλψιν ισόβιον τών άπο- 
στρατευομένων άξιωματιζών τού πολεμικού ήμών ναυτι- 
χού, διανεμουμένου τού άθροίσματος κατ’ ίσα ένιαύσια 
μερίσματα, τά όποια δμως διά τά πρώτα μέν πέντε έτη 
δέν δύνανται νά ύπερβώσι τάς 60 δρ. κατά μήνα, διά τά 
κατόπιν δε τάς 120. Τό όφειλόμενον μέρισμα τών άπο- 
βιούντων άποστράτων διατίθεται καθ’ ον τρόπον ένεργοϋν- 
ται, ώς προερρεθη, καί τά ζατά τάς συνεισφοράς αύτών. 
Σημειωτέου έν γένει ότι τόσον τά κεφάλαια' τού ταμείου 
όσον και τά μερίσματα τών μετόχων αύτού είναι άζατά- 
σχετα.

"Οσον άφορα τό ύπολειπόμενον -/- τών προεζτεθέντων 
χρηματικών ποσών, διατίθεται τοΰτο πρός σχηματισμόν 
άποθεματικού κεφαλαίου, είς τό όποιον εισέρχονται περι- 
πλέον 1) τά τυχόν περισσεύματα έζ τής πρός τούς με
τόχους διανομής τών κανονικών μερισμάτων, 2) αί πρός 
τό ταμεΐον δωρεαί, 3) αί ύπέρ αύτού έζπτώσεις τών κα
ταθέσεων καί μερισμάτων τών άποβιούντων μετόχων καί 

αί προμνησθεΐσαι καταβολαί τών ζατά πρώτον βαθ- 
μολογουμένων άξιωματιζών. Έκ τού άποθεματικού τού
του άφ ένός πληρόνονται τά μερίσματα τών άποστρα- 
τευομένων άξιωματιζών διά τό σχετικόν μέρος τού πρώ
του ίτρυφ, καθ ο έτέθησαν είς αποστρατείαν, καί άφ’ έ- 

τέρου ένεργούνται αί προεζτεθεΐσαι έπιστροφαι τών συνει
σφορών.

Έν γένει ή διοίκησις τού έν λόγω ταμείου άνήκει ύπό 
τήν έπιτήρησιν τού ύπουργείου τών Ναυτικών εις ένιαύ- 
σιον, άμισθον καί άλληλεγγύως ύπεύθυνον, τριμελή ’Επι
τροπήν, έδρεύουσαν έν’Αθήναις, τής όποιας ό μέν πρόεορος 
διορίζεται διά Β. διατάγματος, τά δέ έτερα δύο μέλη δι’ 
ύπουργικής διαταγής. 'Π κυβερνητική έπιτήρησις έξα- 
σκεΐται διά τοΰ διοριζόμενου Β. ’Επιτρόπου, έχοντος γνώ
μην συμβουλευτικήν, κυροϋντος διά τής ύπογραφής του 
τάς πράξεις τής έπιτροπής καί εύθυνομένου προσωπιχώς, 
έάν δέν ελαβε τά άναγκαΐα μέτρα πρός περιστολήν τής 
έζ δόλου ή ολιγωρίας τής έπιτροπής, ζημίας τού ταμείου.

Μένει νά ίδωμεν τούς πρώτους καρπούς τοΟ προκει
μένου ταμείου άπό τής 1 Μαίου 1874, καθώς καί τάς 
πρώτας περιθάλψεις άπό τής 1 ’Ιανουάριου 1875, καθ’ ί 
δηλαδή πρός άμφότερα προύνόησεν ό οργανισμός αύτού, 
έν γένει τήν μέχρι τέλους 1875 κίνησιν ώς έξάγεται αύ
τη έκ τής δημοσιευθείσης κατά τά κεζανονισμένα λογο
δοσίας τής διοικούσης ’Επιτροπής έν τή Εφημέριοι τής 
Κυβερνήσεως (Μάιος 1876).—Έζ συνεισφορών τών άξιω
ματιζών δρ. 16385, έκ κανονικών αδειών δρ. 7354,78, 
έζ τόκου εθνικών δανείων δρ. 2S80, έχ χρηματικής ώφε- 
λείας έπί άγοράς μετοχών τής Πιστωτικής Τραπέζης δρ. 
800, τό δλον τών εισοδημάτων δρ. 27519,78. ’Απέναν
τι αύτών ή είς μερίσματα διατεθεΐσα ποσότης άνέβη κατά 
τό 1875 είς δρ. 4*840,  άφορώσα 7 άποστράτους (5 πρός 
720 δρ., 1 πρός 660, καί 1 πρός 580), έπεστράφησαν είς 
κληρονόμους 2 άξιωματιζών δρ. 80, άλλα μικρά έξοδα 
δρ. Τ75· άπολείπονται δρ. 22424,78, περιουσία τοϋ τα
μείου διατεθειμένη ώς έξής : είς εθνικά δάνεια τών 26 έκς 
φρ. 20 όμολογίαι (πρός δρ. 560) 11200 τών 6 έχατ. δρ. 
30 όμολογίας(πρός δρ. 100) 3000, είς 25 μετοχάς τής 
Γεν. ΙΙιστ. Τραπέζης (πρός δρ. 175) 4375, είς χρηματι
κά έντάλματα| δρ. 3849,78 καί είς μετρητά έν τώ τα- 
μείω δρ. 385,78.

ΊΊ διεύθυνσις τών άριθμών τούτων ύπόσχεται εύρωστον 
μέλλον καί πρέπει νά Οεωρηθή ή λειτουργούσα έν τφ κατ*
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αυτούς όργανισμώ ιδέα. ώς αναγόμενη είς τόν καθολικόν 
προορισμόν τής στρατιωτικής ημών κατά θάλασσαν προ
αγωγής, πρός τήν οποίαν ή οικονομική πρόνοια ύπ’ ούδε
μίαν έποψιν πρέπει νά Οεωρηθη ώς άνωφέλής έν τή μεγά
λη τών συνδυασμών αύτής αποστολή.

ΝΕΩΤΕΡΑ ΠΟΙΜΕΑΊΚΗ.

ΊΓ ύπό τής ακανόνιστου ποιμενικής όσημέραι προβαί- 
νουσα έρήμωσις τής Ελληνικής χώρας προύζάλεσε τε
λευταίου τήν πρόνοιαν τοΰ νομοθέτου έπί δύο δήμων, τοΰ 
’Αθηναϊκού καί τοΰ Πειραϊκοΰ. ’Άς έλπίζωμεν ότι βαθμη
δόν ή έμπνέουσα αυτόν ιδέα θέλει έπεκταθή και πρός άλ
λα μέρη τής επικράτειας, μέχρις ού τό αληθές συμφέρον 
τής ποιμενικής άναγκάση ταύτην νά άποταθή είς τάς 
νεωτέρας τής γεωργικής οικονομίας μεθόδους, τών όποι
ων ό κύριος χαρακτήρ είναι ούχί ή μεταβατική, ούτως 
είπεΐν, βοσκή έντός απεριορίστων έκτάσεων, άλλ’ ή έντός 
ώρίσμένων τοΰ εδάφους περιφερειών συντήρησις καί άνό- 
πτυξις τών ζωών.

Κατά τόν ΦΟΖ' νόμον τής 27 Ίανουαρίου 18'76 άπα- 
γορεύετσι ή βόσκησις τών ποιμνίων προβάτων καί αιγών έν 
άπάση τή περιφερεία τού δήμου ’Αθηνών καί Ιίειραιώς. 
Ή άπαγόρευσις αύτη άρχεται τέσσαρας μήνας άπό τής 
δημοσιεύσεως τοΰ νόμου, καί έπειδή αύτη έγένετο διά 
τοΰ 7 φύλου τής Κυβερνήσεως άπό 28 Ίανουαρίου 1876 
ή τετράμηνος προθεσμία, κατά τά περί δημοσιεύ
σεως τών νόμων ίσχύοντα, συνεπληρώθη ζατά τά τέλη 
Μαίου 1876. Επομένως υποθέτω, ότι ή εφαρμογή τοϋ 
προκειμένου νόμου έτέθη είς ενέργειαν καθ’ όλα τά ση
μεία τής ύπό ποιμενικήν άπηγόρευσιν περιφέρειας και ότι 
ή πέριξ τής πρός Κηφησιάν άγούσης παρατηρουμένη βό- 
σκησις ποιμνίων προβάτων καί αιγών άνήζει είς τά τε
λευταία ίχνη τής προηγούμενης εξοχικής τών ’Αθηνών 
καταστασεως. Σημειωτέου ότι ή ισχύς τοΰ νόμου παύει 
μετά τρία έτη, έξ ούπερ συνάγεται ότι αί σκέψεις το . 
νομοθέτου είναι ούσιωδώς άζόμη δοκιμαστικαί. 11 ρέπει 
λοιπόν ν’άνανεωθή ό νόμος μετά τήν τριετίαν καί κατά 
τάς περιστάσεις νά βελτιωθή διά τοΰ συνδυασμού τών το

πικών όρων καί τής ποιμενικής τοΰ έθνους ζωής πρός εύ- 
ρυτέρους διά τό οικονομικόν μέλλον σκοπούς.

Ή γενική έν τούτο:.- διεύθυνσις τών νομοθετικών ιδεών 
φαίνεται άπό τοΰδε σαφώς. Ό νόμος τής 27 Ίανουαρίου' 
1876 εννοεί όπως προσδιορισθώσιν ανάλογοι περιφέρεια: 
έντός τών δήμων ’Αθηνών καί Ιίειραιώς πρός βόσκησιν 
τών αναγκαίων ποιμνίων. Κατά τό άρθρον 2 γαΐαι έκτά
σεως άνωτέρας τών 500 στρεμμάτων, είς ένα καί τόν αύ- 
τόν ιδιοκτήτην άνήκουσαι, δύνανται νά άποτελέσωσι ποι- 
μενικήν περιφέρειαν έξαιρουμένην τής άπαγορεύσεως.

Μένει δυσεξήγητου τίνος ένεκεν ό νομοθέτης άπήτησεν 
ώστε αί γαΐαι νά άνήζωσιν είς ένα καί τόν αύτόν ιδιο
κτήτην, άφοΰ τό συνάλλαγμα τής μισθώσεως δύναται νά 
καταστήση συνεταιρισμόν, ούτως είπεΐν, γαιών άνηκουσών 
είς διαφόρους ιδιοκτήτου, δυνάμενον νά ζανονισθή ώς άν 
έπρόκειτο περί ενιαίας ιδιοκτησίας. "Οπως καί άν έχη, α
παιτείται ό ιδιοκτήτης τών γαιών τούτων νά άποταθή διά 
τοΰ δημάρχου είς τό ά.ήκον δημοτικόν συμβούλιον έντός 
4 μηνών άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ νόμου, έπισυνάπτων 
καί τούς τίτλους τής ιδιοκτησίας αύτοϋ έν τή άναφορφ 
του, έν ή πρέπει νά όρίξηται ή έκτασις καί τά όρια τών 
γαιών καί νά δηλοΰται ή πρόθεσις τοΰ χαρακτηρισμού 
αύτών ώς διαρκώς βοσκισίμων (λειβαδιών).

Έντός ένός μηνάς τό δημοτικόν συμβούλιον άποοαί- 
νεται άνεζκλήτως, άν δύνανται αί γαΐαι νά χρησιμεύσωσι 
διά βοσκήν προβάτων καί αιγών, καί πόσων. Προφανώς ή 
έπέμβασις αύτη τοΰ δημοτ. συμβουλίου είς τήν έκκτίμησιν 
τών κατά τάς διαφόρους γαίας ποιμενικών όρων επιφέρει 
σύγχυσίν τινα μεταξύ διοικητικής καί οικονομικής. Ό ά- 
σφαλέστερος κριτής περί τής έπιδεξιότητος τών γαιών καί 
περί τοΰ αριθμού τώυ έν αύτοις ζώων είναι ό βιομήχανος. 
Έν γένει ή δοθείσα έπί τοΰ προκειμένου είς τά δημοτικά 
συμβούλια έξουσία έχει τι κανονιστικόν καί ύ~ενθυμίζει 
παρελθόντας χρόνους τής προστατευτικής βιομηχανίας. *Ι£  
έτερα λειτουργία τοΰ δημοτικού συμβουλίου είναι συμφω- 
νοτέρα πρός τήν έπί τής έξοχής άστυνομικήν καί έξα- 
σφαλιστικήν τοΰ δημοτικού οργανισμού έννοιαν. Οί προ- 
μνησθέντες ίδιοζτήται όφείλουσι νά δώσωσι κτηματικήν
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έγγύησίν, όριζομένην ύπό τοΰ δημοτικού συμβουλίου, διά 
τάς τυχόν προσγενησομένας ζημίας έπί τών παρακειμέ
νων κτημάτων, δι’ άς κηρύσσονται ύπό τοϋ νόμου ώς άλ- 
ληλεγγύως μετά τοϋ ένοικιαστοΰ ύπεύθυνοι. Άμα δοθή ή 
έγγύησις, χορηγείται ή άδεια είς τούς ιδιόκτητα; καί δα
πάνη αύτών δημοσιεύεται διά δύο τούλάχιστον εφημερί
δων. Ύπό τίνος χορηγείται η άδεια, ό νόμος δέν αναφέ
ρει· έν τη σιωπή του πρέπει νά είκασθή ώς κανονική 
έξουσία αύτό τό δημοτικόν συμβούλιου, τό όποιον άποτε- 
λεϊ, ώς προκύπτει έκ τής όλης διασκευής τοϋ νόμου, 
τόν άξονα τής όλης ιδέας.

Έάν πρόβατα ή αίγες προξενήσωσι ζημίαν έντός τής 
περιφέρειας τοϋ δήμου ’Αθηνών καί Πειραιώς, τό δημοτι
κόν συμ.βούλιον ορίζει πρός έκτίμησιυ αύτής τρία έκ τών 
μελών αύτοϋ, τών όποιων ή έ'κθεσις άποτε .ει πλήρη άπό- 
δειξιν ώς πρός τό ποσόν τής ζημίας. Ή διάταξις αύτη 
είναι άτελής. Πρέπει άράγε έκάστοτε μετά πάσαν ζημίαν 
νά συνέρχηται τό δημοτικόν συμβούλιου, όπως άποφασί- 
ζη ; Άλλ’ έν τώ μεταξύ τά ίχνη πολλάζις τής βλάβης 
μετατρέπονται. Έξ άπαντος έπρεπε διαρκής νά όργανισθή 
έπιτροπή πρός τόν προκείμενου σκοπόν έντός τοΰ δημοτι
κού συμβουλίου, ή άνάμιξις τοϋ όποιου έν γένει εις τοιαδτα 
ζητήματα τής τοπικής οικονομίας κρίνεται ώς πολλάς 
έγγυήσεις περιέχουσα.

Ή ώς άνωτέρω όριζομένη ίκαυοποίησις τοϋ ζημιωΟέν- 
τος γείτονος ή μεμακρυσμένου γαιοκτήτου άποτελεϊ τό 
2ν σκέλος τοϋ προκειμένου νομοθετικού κατασκευάσματος. 
Τό έτερον σκέλος άποτελεΐται ύπό τής ποινής.Κατά τό άρθ. 
3 τοϋ νόμου ό βοσκών μόνος ή δι’ άλλου ποίμνια προβάτων 
ή αιγών είς άλλας παρά τάς προσδίορισΟείσας γαίας, κα
θώς καί ό βοσκών έντός αύτών πλείονα τών όρισθέντωυ 
ζώων τιμωρείται διά προστίμου δρ. 100—200, έν ύπο- 
τροπή δέ διά προστίμου δρ. 500 καί κρατήσεως 1 μηνός.

Ή πρακτική αύτη κύρωσις έχει βεβαίως τήν σημασίαν 
της. Άλλ’ ώς έπί πλείστων άλλων παρ’ ήμΐν θεμάτων ύ- 
πολείπεται καί κατ’ αύτήν ή προσδοκία τής έν τώ μέλ- 
λοντι εφαρμογής.


