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ΠΕΡΙΑΣΤΕ1ΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ·

Το ένιαϊον μέτρον τής καθ' ό'λην την επικράτειαν φορο
λογίας τής γής, τόσον τοΐς ο]ο έπί των προϊόντων, έν δ- 
σαις χώραις το σύστημα τούτο διατηρείται έν ΐσχύϊ, έκ 
πρώτης μέν δψεως στηρίζεται εις την ισότητα, άμα όμως 
ύποβληΟή εις την άνάλυσιν βαθυτέρας έξετάσεως, άποοει- 
κνύεται ίρμαιον μεγίστης άνισότητος. Εάν ό φόρος λαμ- 
βάνρ το δέκατον π. χ. του παραγομένου σίτου έν τή μάλ
λον άποκέντριρ εξοχική κοινότητι καί περις πόλεως πολυ
άνθρωπου, ή διαφορά τής αξίας των δημητριακών καρπών 
μεταξύ τής χωρικής καί τής άστυκής αγοράς αποτελείτην 
πρώτην ανισότητα. '(’) φορολογούμενος τής έξοχης πλη
ρώνει εις τον δημόσιον θησαυρόν δλιγωτέραν αξίαν καί ο 
φορολογούμενος τής πόλεως μεγαλειτέραν.

’Εάν δμως έξετάσωμεν το ζήτημα έκ τής έπόψεως τών 
παρ' έκατέρω τών φορολογούμενων, μετά την πληρωμήν 
του φόρου, έναπομενόντων , ό τού παραχΟέντος προϊόντος, 
ή άξια αύτών είναι μεγαλειτέρα πρός τούς περιαστείους 
γαιοκτήτας καί μικρότερα προς τούς έν τή μεμακρυσμένη 
έξοχή. Τοιουτοτρόπως κρινομένης τής φορολογικής μη
χανής έξ όσων άφίνει αύτη εις τούς φορολογούμενους, προς 
τά χωρία μεν είναι βαρύτερα, πρός τάς πόλεις δέ έλαφρο- 
τέρα.—Δεν είναι άπό σκοπού περαιτέρω τις έρευνα έπί του 
φαινομένου τούτου. Επειδή όπως έπιτύχη ό εξοχικός πα
ραγωγός τάς έν τή άστυκή αγορά άνωτέρας τιμάς, πρέπει 
νά μεταβίβαση πρός ταύτην τά προϊόντα του· όσον μακρο- 
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τέρα ή άπόστασις τόσον ή δαπάνη τής μετακομίσεως με- 
γαλειτέρα- αρκεί" νά προστεθώσιν εις αύτήν καί αί λοιπαι 
σχετικά·. οαπάναι, ίνα, συμψηφιζομένου τού δλου αυτού προς 
άναλογον μέρος των ύπό έξέτασιν προϊόντων, καταπέση ή 
εις τον εξοχικόν γαιοκτήτην άπομένουσα μετά την φορολο
γίαν μερις αύτών άπό πολλάκις εις και ετι πλέον.

1 πάρχουσι λοιπόν δύο τάσεις φορολογικής ανισότητας 
έπι τού ενιαίου φορολογικού τής γής μέτρου, ή σημαντι- 
κωτερα τής οποίας άναντιρρήτως είναι ή δεύτερα, ή σχε
τική τούτέστι προς την έποψιν των μετά την πληρωμήν 
τοϋ φόρου έναπομενόντων τω παραγωγω. Και βεβαίως μεν 
η εκ τής διαφοράς τής θέσεως τών καλλιεργούμενων γαιών, 
απέναντι τής πρός ήν διευθύνονται τά προϊόντα των κεν
τρικής αγοράς, αποτελεί ούσιώδες μέρος τής έγγειου προσό

ν ανήκει εις τον ιδιοκτήτην,καί είναι, τρόπον τινα, 
προνομίαν τής ιδιοκτησίας, όπως δήποτε όμως, δ- 

> τιθέμενων έν ίση μοίρα, ή φορολο- 
ς τό λαμβάνειν πλείονα μέν 

έλάσσονα δέ παρά τού έχον- 
τού έκτεθέντος παραδείγματος 

γαιοκτήτου 1 έπι 
1 έπι 9, ή αδικία εκπέμπει σο-

δου, ήτι 
φυσικόν 
λων τών δικαιωμάτων 
γικη επιστήμη συνίσταται εί 
παρά τού έχοντας πλείονα, 
τος έλάσσονα. "Οταν έπι 
λαμβάνη ο φόρος παρά μέν τού έξοχικοΰ 
7, παρά οέ τοϋ περιαστείου 
βαροτάτην τή άληθεία φωνήν.

Νομίζω άτι ή δυσαρμονία αύτη δεν είναι μοιραία διά τήν 
κοινωνίαν τύχη. "Εχομεν δέ φορολογικάς τινας έπι τού προ- 
κειμενου έφαρμογάς ιδιαιτέρου τω ό'ντι διαφέρον 
ρολογία π. χ. τών έπιτηδευμάτων καταστρι 
κηοόν, άπό πόλεως εις πόλιν μέχρι τών μικρότερων 
Ουσμών, οι’ όλης τής ποικιλίας τοϋ εισοδήματος 
ρολογουμενων. Τί έμποδίζει ίνα και οί αγροί έξωμοιωΟώσι 
προς τούς έπιτηδευματίας; Εισοδήματα βλέπομεν εκατέρω
θεν αρκεί δέ νά συνδυασθώσιν αί σχετικαι πρός αύτά πε
ριστάσεις, ίνα άρχομένης τής φορολογίας άπό τών περια- 
στείων γαιών προβαίνρ έλαττουμένη κατά κύκλους πρός τά

'‘Χ

τος. Ή φο- 
ώνεται κλιμα- 

πλη- 
τών go-• 

άκρα. Τοιουτοτρόπως οσαι κεντρικά! άγοραι τόσα! φορολο
γικά^ περιφέρειαι, παρεκτεινόμεναι διαδοχικώς μέχρι τών 
μάλλον άποκέντρων έξοχικών κοινοτήτων.

Δυνατόν εΐπεϊν, δτι ή τοιαύτηφορολογική ποικιλία προσ
κόπτει εις τούς ορούς τής έπι τοιούτων θεμάτων άπαιτου- 
μένας εύχερείας. Άλλ’ή άπάντησις προβάλλει άφ έαυτής' 
διότι ή ποικιλία έπι τής έπιτηοευματικής φορολογίας εί
ναι κατά πολύ’μείζων, και ως έκ τών κινήσεων τών προ
σώπων μάλλον περίτροπος. Ή δέ φορολογία τής γής, άπό 
διαστήματος εις διάστημα χρόνου και τόπου κανονιζομε- 
νη, παρουσιάζει ολα τά στοιχεία τής δυνατής έπι τοιού
των θεμάτων σταθερότητος. "Ο,τι προσβάλλει τήν κοινήν 
συνείδησιν είναι μάλον δτι έγγειοι ιδιοκτησία·., κατά τό 
δεκαπλάσιον και είκοσαπλάσιον τιμιώτεραι πέριξ τών πό
λεων, φορολογούνται έπι τής αύτής μονάοος, έφ’ ής φορο
λογούνται και έρημικαί πολλάκις έκτάσεις γαιών.

Στρέμμα γής, άντί 50—100 δραχμών τιμώμενον, δια
χειρίζεται ύπό τής φορολογικής μηχανής διά τής αυτής 
έντάσεως, τήν οποίαν παρατηροΰμεν έπι τών ευτυχών έ- 
κείνων στρεμμάτων τής γής, τάόποϊα, κείμενα εγγύς τών 
μεγάλων πόλεων και έν γένει τών πυκνών πληθυσμών, 
πωλοΰνται κατά χιλιάοας πολλάκις οραχμών. Συμβαίνει 
δέ πολλάκις οί μικροί και πτωχοί άγροι, καλλιεργούμενοι 
ύπό τών μικρών και πτωχών κυρίων των, νάριπτωσι εν τω 
δημοσίω Οησαυρώ τον όβολον τής χήρας ε'·ί συντηρησιν 
τής πολιτείας· ενώ περιάστειοι εκτάσεις, άςίας εκατοντα
πλάσιας, κρατούνται ύπό τών πλουσίων κυρίων των εις τήν 
διαθεσιμότητα τής προσδοκίας μειζόνων ετι τιμών, κατ’ 
ούδέν συντελούσα·, εις τήν θεραπείαν τών δημοσίων αναγ
κών. Τοιουτοτρόπως έςανίσταταιή οικονομική δικαιοσύνη. 
Περιττόν δέ νά άποδειχθή κατά πόσον ή φωνή της ανά
γεται είς ‘τήν καθολικήν τής κοινωνίας αρμονίαν.
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Η ΕΝ ΠΕΙΡΑ1ΕΙ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ-

"Ενεκεν τής διαταράξεως, ήτις ώς έκ τοΟ Ι’ωσσοτουρ- 
κικοϋ πολέμου έπήλΟεν εις τήν έν γένει άγοράν τής Ανα
τολής, ή προς αυτήν ιδίως άποβλέπουσα ήμετέρα νημα
τουργία διατελεΐύπό ορούς, οιτινες πρέπει νά έλκύσωσι τήν 
κατεπείγουσαν προσοχήν του νομοΟέτου. ΙΙρό ολίγου χρό
νου σπουδαία καταστήματα τής έν ΙΙειραιει νηματοκλω- 
στικής ήναγκάσθησαν νά δανεισΟώσιν έκατοστίας χιλιά
δων οραχμών καί νά οιορίσωσι τον δανειστήν των πράκτο
ρα εις πώλησιν τοϋ νηματουργικοΰ προϊόντος των.

Κατ’ ουσίαν ό συνδυασμός ούτος τοϋ δανείου καί τής 
πωλήσεως δεν έχει τι τό χωλαϊνον. Ή οικονομική των 
έΟνών γνωρίζει ήδη τήν σύστασιν κοινών π ω λ η τ η ρ ί- 
ω ν, έν τοϊς όποίοις οί παραγωγοί άποστέλλουσι τά προϊ
όντα των, έπί προφανεϊ ώφελεία αυτών μέν άπό λόγου 
ενοικίου, επιστασίας κλπ., τών άγοραστών δέ άπό λόγου ευ
κολίας, συγκρίσεως κλπ. Επίσης δέ ή τοιαύτη παντοπω- 
λ·.κή έπιχείρησις δύναται νά δίδη προκαταβολάς εις τούς 
χορηγοΰντας αύτή τά προϊόντα των, χωρίς τούτο νά Οεω- 
ρηΟή ώς άτοπος τις νεωτερισμός.

’Αλλά προκειμένου περί προϊόντων, τά ό 
πωληΟώσιν έν τή άλλοδαπή, εγείρεται 
πόσον συμφέρει εις νεαράν βιομηχανίαν 
τυχών της εντός τών χειρών τοιαύτης 
τριον πρακτορίας. Έν πρώτο ις άναπόφευκ 
μέραι έπέκτασις τής άκτίνος τών εργασιών τή 
πρόσω δργώσης βιομηχανίας. ' ίπαιτεϊται Γ 
πινοίας, προσάρμοσις τών τοπικών περιστάσεων 
ιδιοφυίαν, τήν όποιαν κινεί εις ύπατον βαθμόν - 

οϊα πρέπει νά 
το ,ήτημα κατά 
ή σύμπτυξις τών 
διά λ]σμόν άλλό- 

τος είναι ή όση- 
■ης προς 

έλαστικότη, 
-?Χ τ

; -?ός τά 
. ιότης έ- 
πρός τήν 
ό έλατή-

ριον τοϋ άτομικού συμφέροντος. Ιίάντα ταϋτα, τά όποια 
μετά τών σχετικών αύτοϊς άποτελοϋσι την τελεσιουργόν 
οικονομικήν έ’ντασιν, έάν δεν έλλείπωσι εντελώς, έξασΟε- 
νοϋσιν όμως έπαισΟητώς έν τή σφαίρα τοϋ περί ού πρόκει
ται πρακτορικού οργανισμού. ΓποΟέτω τήν κατά μέρος 
δραστηριότητα έκαστου 'Αγγλικού νηματουργείου, έν τή 
καθ’ ήμας αγορά τής ’ ίνατολής,απέναντι τής κατά το μάλ
λον ή ήττονστερεοτυπίας τών πρακτορικών τοϋ'Ελληνικού 
νηματουργείου ενεργειών. Ί'ό μυστήριον τής Ελληνικής 
μεγαλουργίας είναι ή ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι ή εισα
γωγή της εις τάς τελευταίας λεπτότητας τού πνεύματος» 
εις οιαχείρισιν όλης τών περιστάσεων τής ποικιλίας. "Ωστε 
πριν άνδρωθή ή ήμετέρα νηματοκλωστική, ευρίσκω λίανέπι- 
κίνδυνον τήν έξ αύτής άπομάκρυνσιν τών έκ τοϋ ζωηροΰ 
συμφέροντος δημιουργουμένων βιομηχανικών καθ' έκαστον 

είδος σκαπανέων.
Έξ άλλης έπόψεως πρέπει νά μελετηΟώσι μάλλον αί 

άνάγκαι τής ήμετέρας μηχανικής βαμβακουργίας. Ή έπο- 
ψιςαυτη άγει εις τό ζήτημα κατά πόσον είναι έπιτετραμ. 
μένον εις τον δημόσιον θησαυρόν νά περισφίξη έν τή σιδη
ρά άγκάλη τουτόέν ΙΙειραιει μετά πολλοϋ κόπου άναπτυσ- 
σόμενον βιομηχανικόν νεογνόν. Εκαστος ήθελε νομίση, ότι 
πρόκειται λόγος περί προστασίας τοϋ νεογνού τούτου. Άπ 
έναντίας, Οά ομιλήσω μάλλον περί τής έλευΟερίας του εις 
τό ούσιωδέστερον θέμα, τής τροφής δηλαδή αΰτοΰ. II 
τροφή τοϋ νηματουργείου είναι ο βάμβαξ, καί ενώ ό εγχώ
ριος δεν έξαρκεϊ, ό δημόσιος θησαυρός φορολογών τον εΐσα- 
γόμενον ξένον, τήν πρώτην ήτοι βάσιν τής περί ής πρό
κειται βιομηχανικής ζωής, έμποδίζει κατά φυσικόν λόγον 

τήν άνάπτυξίν της.
Κατ’ ακρίβειαν προστατευόμενος είναι ό έγχώριος βάμ

βαξ, οστις, καταργουμένης τής έπί τού ξένου φορολογίας, 
Οά ήναγκάζετο νά βαδίση τήν οδόν τής ΰποτιμήσεως. ΊΙ 
έξακολούΟησιςτής προστασίας ταύτης συμφέρει βεβαίως εις
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τούς βαμβακοφυτευτάς, ούχέ όμως και εις τούς νηματο- 
κλώστας. Τό νηματουργικόν νεογνόν θέλει άφΟονον τροφήν. 
Ή εύΟηνεία τής ξένης παραγωγής τή την ύπόσχεται, και 
ή ακρίβεια τής έν Έλλάδι τη την άρνεϊται. Άπόκειται 
όμως εις τον νομοΟέτην νά κρίνη, εάν δεν είναι των ύψη- 
λοτέρων οικονομικών ελπίδων αντάξιον νά καταστή το τα
χύτερου ό ΙΙειραιεύςή κατ’ εξοχήν βιομηχανική τ'ής Α
νατολής πόλις.

’Εννοώ οτι ή παντελής άτέλεια τοΰ εΐσαγομένου βάμ
βακος δύναται πολλούς νά σκανδαλίση· και δεν είναι ανά
γκη μεταξύ αύτών νά λησμονηΟώσιν οί κατασκευασται 
τής τελωνιακής ισορροπίας. Άλλ’ ύπάρχει και μέση τις 
οδός, τήν οποίαν όλοι δύνανται νά παραδεχΟώσι και αύτοι 
οί μάλλον δύσκολως προσερχόμενοι εις τάς άνανεουμένας 
απαιτήσεις τής εθνικής ζωής. 'Εάν ύποΟέσωμεν οτι τά 
βιομηχανικά καταστήματα τοΰ Πειραιώς μετεφέροντο εις 
άλλην επικράτειαν ώς έκ θαύματος (τό όποιον δέν είναι 
και εντελώς αδύνατον έν τώ πραγματικώ κόσμω), έκεΐΟεν 
δέ έπρότεινον ώς δρον τής επιστροφής των, «οτι όσος μέν 
εξωτερικός βάμβαξ χρησιμεύει διά τά προς εσωτερικήν εν 
Έλλάδι κατανάλωσιν νηματουργικά προϊόντα των νά πλη
ρών/] τελώνιον,— δσος δέ χρησιμεύει διάτά έκτος τής Ελ
λάδος έξαγόμενα νήματα των νά μή πληρώνη,» τί Οά ά- 
πήντα ή Ελληνική Πολιτεία ; Θά έλεγε «μή ερχεσΟε;» 
Και ό οημόσιος θησαυρός Οά προσέΟετεν «ή τό δλον ή μη
δέν;»... ’Αμφιβάλλω αν ό βιομηχανικός πληθυσμός, δστις 
όσημέραι άναπτύσσεται έν ΙΙειραιεΐ, ήδύνατο τόσον άσπλάγ- 
χνως νά τεΟή εις τό δίλημμα, ή τοΰ έκ πείνης Οαχάτου 
ή τοΰ έκπατρισμοΰ. "Ινα άλλάξη δέ βιομηχανίαν, επρεπεν 
ή Πολιτεία νά άναλάβη τήν εύΟύνην. "Επειτα παρήλΟον 
πλέον τοιαύτης βιομηχανικής τυραννίας οί καιροί. Τό ού- 
σιώδες είναι ότι νϋν εις τήν οικονομικήν προαγωγήν έν- 
οιαφέρονται ούχι τούτου ή εκείνου τοΰμέρους οί κάτοικο; 
άλλ’ ολόκληρος ό εθνικός βίος.

Εύτυχώς ύπάρχει έπι τοΰ προκειμένου αξία μιμήσεως 
πρακτική, καθ’ ήν άπαντώμεν πρώτας τινας ύλας, μή έπι- 
βαρυνομένας κατά τήν εισαγωγήν των διά τελωνίου, έάν 
κατόπιν έξάγωνται έκ τής επικράτειας μεταπεποιημέναι 
εις άλλα είδη βιομηχανικά. Και άλλαχοΰ μέν δέν φορο
λογούνται τά έξωθεν είσκομιζόμενα μέταλλα ύπό τον δ
ρον τής έξαγωγής αύτών εις εργαλεία και μηχανές, έν 
Έλλάδι δέ τά είσαγόμενα σιτηρά ύπό τον δρον τής έξα
γωγής των εις άλευρα. Τί εμποδίζει ίνα τό μέτρον τοΰτο 
έπεκταΟή και έπι τοΰ εΐσαγομένου βάμβακος ; Οί αύτοι 
λόγοι, οίτινες ύπάρχουσι ώς προς τά άλευροποιεϊα, άπαν- 
τώνται και έπι τών νηματουργείων.

Διά τής άτελείας τοΰ μόνον πρός νηματοποίησιν και 
κατόπιν ταύτης εξαγωγήν εΐσαγομένου βάμβακος δεν δύ- 
ναταί τις νά ίσχυρισΟή, οτι παραβλάπτονται τά κανονικά 
συμφέροντα τών εγχωρίων βαμβακοφυτευτών. Εννοώ τήν 
τελωνιακήν βοήθειαν τής γεωργικής ταύτης έπιχειρήσεως 
απέναντι τοΰ ξένου βάμβακος, όταν ούτος έρχηται εις συ
ναγωνισμόν έν τή έσωτερική καταναλώσει. 'Αλλά νά ίσχυ- 
ρισΟή τις, ότι δφείλεται προστασία και κατά τοΰ διαβαί
νοντας διά τών τελωνιακών ορίων ξένου βάμβακος, είναι 
υπερβολή, παντός λόγου στερουμένη. 'Ακριβώς δέ ή προ
σωρινή πρός μόνην κατεργασίαν υποδοχή τοΰ ξένου βάμ
βακος ανήκει εις τήν διαβατικήν τούτην τής διεθνούς 
εμπορίας έννοιαν είναι είδος άποταμιεύσεως, έχον έπι 
πλέον τοΰτο τό προσόν, οτι συντρέχει ένεργητικώς, μέχρι 
τής έξόδου τών εμπορευμάτων της. τήν εθνικήν έργασίαν 
και τήν προαγωγήν αύτής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία, ότι αί δαπάναι τών φρονίμων 
ανθρώπων είναι άνάλογοι άφ' ενός πρός τά μέσα αύτών
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και άφ’ ετέρου 
σου άφορδ τούς 
σε τον παρόντα 
σ θ η μ α τ ι κ ά ;

προς τού; έπιδιωκομένους σκοπούς των. “0- 
; δευτέρους, ακούω ότι ή Ρωσσία έπεχείρη- 
πόλεμον, ένοίδουσα εις όρμάς καθαρώς α ΐ- 

ς. Εν τούτοις κατά τούς πιθανωτέοους υπο
λογισμούς μέχρι τέλους Χϋγούστου 187 7 έδαπάνησεν 64 
περίπου εκατομμύρια ρουβλίων κατά [Χήνα, καί το ποσον 
τοΰτο, υπό πάσαν έποψιν, τουλάχιστον έδιπλασιάσθη κα
τά τούς επομένους [χήνας, καθ’ οϋς αί γνωσταί, έν Άσία 
και έν Ευρώπη, άτυχίαι τών Ρωσσικών όπλων έξηνάγκα- 
σαν τον ύπερδιπλασιασμόν τών δυνάμεων αύτών. Τοιουτο
τρόπως ΰπολογιζομένου τοϋ πρώτου χρονικού διαστήμα
τος εις πέντε [χήνας (1) και τού δευτέρου εις τέσσαρας(2)> 
ιδού οτι έδαπάνησε μέχρι τού Δεκεμβρίου 1877 ή Ρωσ
σία διά τον κατά τής Τουρκίας πόλεμον της 832 περί
που έκατομμύρια ρουβλίων, ήτοι περί τά 3 οιλιούνια
δραχμών !

’Επί τού πρώτου χρονικού διαστήματος έχομεν ήμιε- 
πισήμους σχεδόν πληροφορίας, δημοσιευθείσας υπό τής 
Birzlievuiya Vc luinosLi, κατά τάς όποιας προ τής κηρύ- 
ξεως τοϋ πολέμου από τής αρχής τού Απριλίου μηνός 
έδαπάνησεν ή Ρωσσική Κυβέρνησις 8S έκατομ. ρουβλίων 
διαθεσίμων παρά τή Τραπέζη ΙΙετρουπόλεως, όπως θέση 
εις πρώτην κίνησιν τάς στρατιωτικάς δυνάμεις τής χώ
ρας. ’Ακολούθως μέχρι τής 13 Μαίου έδαπανήΟησαν έτε- 
ρα 4 ί έκατομ. ρουβλίων, υπόλοιπον έσωτερικοϋ δανείου ε
κατόν εκατομμυρίων. Συγχρόνως σχεδόν άρχοντα·. αί επό
μενα·, δανειστικά· σχέσεις προς την Τράπεζαν τήςΐίετρου- 
πόλεως, έκ τοϋ ταμείου τής οποίας ή Ρωσσική Κυβέρνη- 
σις λαμβάνει 49 j έκατομ. ρούβλια μέχρι τής 13 ’Ιου
νίου, 30 ~ μέχρι τής 13 Ιουλίου, 28 ~ μέχρι τής 13

(1) Ό μέν Ρωσσοτουρκικός πόλεμος έκνφύχ Or, τ/) 24 ’Απριλίου 
1877, αί δέ προπαρασκευαϊ αυτού κρςαντο κατά τάς άρχάς τού 
αυτού μχνός.

(2) Άπό 1 Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1877, 

Αύγούστου καί 1 ~ μέχρι τής 20 τοϋ αύτοϋ μηνός. ΙΙρέ- 
πει να προστεΟώσι 25 έκατομ. ρουβλίων άπό εξωτερικού 
δανείου καί ίτερα 50 έξ εκκρεμούς έτι έσωτερικοϋ δανείου. 
Το όλου 320 έκατομ. ρ. μέχρι τέλους Αύγούστου 1877.

Είναι αληθές ότι οι νεώτεροι πόλεμοι είναι εις ύπερβο- 
λήν πολυδάπανοι. ’Αλλά ένώπιον τοΰ αδήλου έτι μέλ
λοντος, 3 ,’ διλιούνια δραχμών είναι έπί τοσοϋτον σε
βάσμιον ποσόν, όσον μόλις έπιτρέπει ό περί τών φυσικών 
ορίων τής Γαλλίας—ή περί Αλσατίας καί Αωραίνης τε
λευταίος Γαλλο-Γερμανικός αγών, οστις δεν κατεβρόχθι- 
σε υπέρ πολύ πλείονα άναλόγως τής μεγαλειοτέρας συν
τάξεως τών συγκοουσθέντων εθνών. Ή σύγκρισις, μεθ' ο- 
λας τάς έλλείψεις τών έπί τοϋ Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου 
πιθανοτήτων, έχει τι ένδεικτικόν. Καί υποθέτω οτι αί κο- 
λοσιαϊαι Ρωσσικαί δαπάναι έχουσι βαθυτέρους σκοπούς 
τών όσων υποκρίνονται οί “Αγγλοι ότι δέν έννοοϋσιν.Άλ
λα τό ζήτημα τούτο διαφεύγει τά όρια τής προκειμένης 
μελέτης, εις τήν οποίαν δέν ύπάγεται τ, ερευνά κατά πό
σον οί “Αγγλο·, ζηλεύουσι τήν τύχην τών Καοχηδονίων, 
καί κατά πόσον ή Κυβέρνησις των έπληξε τον κόσμον 
διά τής στερεοτύπου περίΆ γγλ ικ ώ ν σ υμ φ ε ρ όν τ ω ν 
ωδικής στροφής.

Έκτος τής έν ένεργεία οικονομικής πολεμικής τοϋ Ρωσ- 
σικοΰ κράτους, περί ής ό ανωτέρω λόγος, καί ή οποία δύ- 
ναται νά προβιβασθή έτι μάλλον κατά τάς ένδεχομένας 

/, δυνάμεθα νά συλ- 
τής διευθύνσεως τών δημο- 
έκ τών κατά τήν τελευταί-

περιστάσεις τών εθνικών συγκρούσεων
λάβωμεν γενικήν έννοιαν περί 
σίων έν Ρωσσία όαπανημάτων 
αν δεκαετίαν προϋπολογισμών.
“Ετη έκατομ. ρουβλίων “Ετη έκατομ. ρουβλίων

1867 438,6 1872 533,3
1868 459,5 1873 545,4
1869 483,4 1874 559,3
1870 499,2 1875 559,3
1871 510,6 1876 570,1
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Καθ έκαστον τών ετών τούτων, εις συμπλήρωσιν τών 
προϋπολογισθεισών αναγκών έδέησε κατ’ ελάχιστου νά 
προστεθή έν έκατομ. ρ., ύπάρχουσι δέ και έτη, έν οίς ή 
συμπλήρωσις αύτη έφθασε το 1 —’ έκατομ. ρ. και ετι 
πλέον. Άλλ’ ή λεπτομέρεια αύτη ανήκει εις τήν απαντα
χού άπαντωμένην έλαστικότητα τών δημοσίων δαπανών. 
Μεταβαίνω τοιουτοτρόπως εις τήνέκθεσιν τής λοιπής δια- 
τάξεως τών κανονικών δαπανών τής Ρωσσικής επικράτει
ας, λαμβάνων ώς βάσιν το έτος 1876.

Καθόλου εΐπεϊν, αί δαπάναι αύται διαιρούνται εις διαρ
κείς ή τακτικάς, και πρόσκαιρους ή εκτάκτους. Αί πρώται 
περιλαμβάνουσι 395,6 έκατομ. ρ. και αί δεύτεραι 174,4’ 
το όλον 570,1 έκατ. ρ. Έκ τοϋ αθροίσματος τούτου, 108 
έκατομ. ρ. άνήκουσιν εις τήν ύπηρεσίαν τών διαφόρων δημο
σίων χρεών, 1,9 διά τάς άρχιγραμματείας τής αύτοκρα- 
τορίας, τοϋ υπουργείου και τήν ιδιαιτέραν τοϋ αύτοκοάτο- 
ρος,—9,7 διά τον κλήρον,—9 διά τον αύτοκράτορα,—2,9 
διά το ύπουργεϊον τών εξωτερικών,—180,2 διά το ύπουρ- 
γεϊον τών στρατιωτικών,—25 διά το ύπουργεϊον τών ναυ
τικών,—66,2 διά τούπουργεϊον τών οικονομικών,—19 διά 
το ύπουργεϊον τών δημοσίων κτημάτων,—53,4 διά το ύ
πουργεϊον τών εσωτερικών,—15,1 διά το ύπουργεϊον τής 
δημοσίας έκπαιδεύσεως,—17 διά το ύπουργεϊον τής συγ
κοινωνίας,—14,3 διά το ύπουργεϊον τής δικαιοσύνης, — 
2,1 διά τολογιςτκόν τοΰ κράτους,—7 διά τήν διοίκησιν τοϋ 
Καυκάσου,—10,8 εις σιδηροδρομοποιΐαν και λιμενοποιΐαν, 
—0,7 διά τά ιπποφορβεία τής επικράτειας,—26,5 διάφορα.

"Οσον άφορα ιδιαιτέρως τήν ύπηρεσίαν τών δημοσίων 
χρεών, άπό 85 έκατομ. ρ. τά όποια άπητοΰντο έν έτει 
1872, άνεβιβάσθη το ποσόν εις 108 έκατομ. ρ. έν έτει 1876. 
Έν γένει τά άπό τοΰ 1867 χρέη τής Ρωσσικής έπικρα- 
τείας, μή ύπολογιζομένων τών έκ τοΰ ένεστώτος πολέμου, 
άνάγονται εις τρεις κυρίως αιτίας’ ή σημάντικωτέρα ά- 
φορα τάς γενναίας έπιχορηγήσεις τοΰ κράτους εις τάς σι- 

δηροδρομικάς έταιρίας τών οποίων αί γραμμαϊ αύξάνουσιν, 
ένιαυσίως κατά 1000 —2000 χιλιόμετρα’ δευτέρα αιτία 
είναι ή άφαίρεσις άναλόγου ποσοΰ χαρτονομίσματος προς 
δάνειον 15 έκατομ. ρ’ και ή τρίτη άνήκει εις μίαν περι- 
εργοτάτην λεπτομέρειαν: 1 έκατομ. ρ. διά τον Νικόλαον 
Μιγγρελή, όπως παραιτηθή τών έπι τοϋ Ρωσσικοϋ στέμ
ματος δικαιωμάτων του ! Νέφος λεπτόν, το όποιον μιαν 
ημέραν θά διασπάση το αχανές τών Κζάρων κράτος, όταν ή 
φιλοδοξία διαιρέσρ τά μέλη τής οικογένειας των, άν δέν 
προλάβη το κύμα τοϋ λαοΰ νά έκριζώση τά θεμέλιά των. 
Ή καταστροφή αύτη έρχεται μοιραίως. ΛΙετ αύτήν οέ θά 
λάμψη το άληθές μεγαλεϊον τής 1’ωσσίας.

Ή άναγκαστική κυκλοφορία τοΰ χαρτονομίσματος απο
τελεί ιδιαιτέραν πληγήν τών οικονομικών τής Ρωσσίας. 
Κατά το 1871 άνεβιβάζετο εις 2 σχεδόν διλιούνιαδραχ
μών, προκαλέσασα ύπερτίμησιν τών νομισμάτων εις 16— 
17 τοϊς ο]ο. Κατά τάτέλη τοΰ φθινοπώρου 1877 ή άναγκα
στική κυκλοφορία τοΰ Ρωσσικοϋ χαρτονομίσματος ύπελο- 
γίζετο εις 4 περίπου οιλιούνια, άναβιβάσασα τήν ύπερτίμη- 
σιν τών νομισμάτων εις 25 τοϊς ο]ο. Κατά πάντα όέ λόγον 
ή ολισθηρά οδός, ένώπιον τών κατεπειγουσών τοΰ πολέ
μου αναγκών, προεχώρησε μέχρι σήμερον έ'τι μάλλον.

’Εάν άπό τής έπόψεως τών δαπανών μεταβώμεν εις τήν 
έποψιν τών εισοδημάτων τής Ρωσσικής έπικρατείας, πα- 
ρατηροϋμεν έκ τών προϋπολογισμών τής τελευταίας δε
καετίας σταθεράν τάσιν προς αδξησιν μέχρι του έτους 1875. 

Καθ’ έκαστον τών ετών

’Έτη έκατομ. ρουβλ.

1867 399,6
1868 425,9
1869 428,2
1870 449,0
1871 470,6

τούτων έβεβαιώθη περίσσευμα

Έτη έκατομ. ρουβλ.

1872 487,7
1873 511,9
1874 531,0
1875 559,3
1876 559,3
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εισπράξεων εττε τού προϋπολογισμού άπό 1 —έκατομ. 
Η·εΖΡι I ΐ· Εν τούτοις απέναντι τών πραγματικών δαπανών 
αί πραγματικά! εισπράξεις ήκολούΟησαν τήν έξης αναλο
γίαν. Κατά τά πρώτα τέσσαρα έτη τής έν λόγω δεκαε
τίας σταθερά ή προς τά έλλείματα τάσις· .’>,1 έκατομ. ρ. 
τώΐ8(57,-19,7 τώ!868,—11,3 τώ 18(59,—4,9 τώ 1870. 
Κατά το 1871 άπαντάται περίσσευμα τών εισπράξεων κα
τά 8,4 εκατομ. ρ. Κατά τό 1872 ισορροπία, τήν οποίαν 
έπηκολούθησε έλλειμμα 1.2 έκατομ. ρ. τώ 1873, μετά τό 
οποίον αναφαίνεται εύρωστος όρμή προς τήν οδόν τών πε
ρισσευμάτων, διότι άναβαίνουσι ταύτα εις 14,4 έκατομ.ρ. 
τώ 187 4 και εις 10 τώ 187.». Κατά το 1876 αί υπολαν- 
Οάνουσαι πολεμικά! τής Ρωσσίας περιπέτεια'., έν τώ κύκλω 
τών γνωστών Τουρκικών έπαναστάσεων, εΐσήγαγον έκ νέου 
τό κράτος εις τήν σειράν τών έλλειμμάτων. Κατά τήν 
πρώτην οέ έξαμηνίαν τοϋ 1877 παρατηρεϊται έλάττωσις 
τών δημοσίων εισοδημάτων, απέναντι τής αντιστοίχου του 
187(5, άνω τών 16 έκατομ. ρ. άπό μόνων δύο πηγών, τοϋ 
τελωνείου ήτοι τής εισαγωγής και τοϋ έσωτερικοϋ τής 
καταναλώσεως φόρου.

Τοιουτοτρόπως ό ένεστώς πόλεμος, όπως ό'λαι αί αιμα
τηρά! τών έθνών συγκρούσεις, έ'σχε τό άμεσον έν Ρωσ- 
σία άποτελεσμα τοϋ προβιβασμού τών έξόδων κα! τοϋ ύ- 
ποβιβασμοϋ τών έσόδων. ’Ενώ ώς εΐοομεν τά πρώτα τείνου- 
σιν εις προσέγγισιν τών τεσσάρων διλιουνίων δραχμών, 
μετά τής έλαττώσεως τών δευτέρων συμβαδίζει γενική 
τής Ρωσσικής κοινωνίας οικονομική καχεξία. Είναι αύτη 
τόσω μάλλον αισθητή, οσω οί ’Εμπορικοί Πίνακες τοϋ έξω- 
τερικοϋ έμπορίου τής Ρωσσίας παρίστων κατά τήν δεκα
ετίαν 186J»—74 σημαντικωτάτην άνάπτυξιν. Άπό 203 
έκατομ. ρ. έν έτει 1865, ή Ρωσσική έξαγωγή άνέβη εις 
431,8 έκατομ. ρ. έν έτει 1874, ήτοι ύπερεοιπλασιάσθη. 
Εύρωστότερον φαινόμενου παριστα ή εισαγωγή-τής Ρωσ
σίας, διότι άπό 155,2 έκατομ, ρ. έν έτει 1865, άνέβη εις

ΔΙ ΑΊΊΜΙΙΔΙΣ ΦΑΡΜ\ΚΩΝ. 493

471,-4 τώ 1871, ήτοι ύπερετριπλασιάσθη. (Ιίτεθέντες έκ 
τών περιπλοκών τού 1876 και ιδίως τών περιπετειών τού 
1877 φραγμοί εις τήν εύρείαν ταύτην πρόοδον, οί έν τή 
γλώσση μεν τών δημοσίων δανείων εις διλιούνια υπολογι
ζόμενοι, έν τή έθνική δέ έργασία υπό τό ένδυμα τής οπι- 
σθοδρομήσεως προβάλλοντες, Οέλουσι βεβαίως συντριβή 
κατά μικρόν μετά τήν άποκατάστασιν τής ειρήνης. Αλλά 
τά συντρίμματα Οά άπαντώνται διά πολύν χρόνον υπό 
τούς πόδας τής βαδιζούσης εντός τοϋ οικονομικού σταδίου 
ένεστώσης τών Ρώσσων γενεάς.

ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-

Προ ολίγου έδημοσιεύθη Κυβερνητικόν μέτρον, τό όποιον 
•υποβάλλει εις άναγκαστικήν διατίμησιν τον φαρμακευτι
κόν κλάδον τής εθνικής βιομηχανίας. Κατά πόσον ένοια- 
φέρονται έπι τοϋ προκειμένου αί γενικά! τής Πολιτικής Οι
κονομίας άρχαι, πρόδηλον είναι εις όσους έν τή βιομηχα
νική ελευθερία διορώσι τάς στερεωτέρας βάσεις τής οικονο
μικής προαγωγής. Διαφέρει ή αστυνομική έ’ποψις κατά 
τών κινδύνων, τούς όποιους, έν τή φύσει τών πραγμάτων, 
κα! ή έργασία όπως και ή λοιπή κοινωνική κατάστασις 
έφελκύει κατά τάς διαφόρους περιστάσεις. Α7>λ ενώ κατα
νοώ τον άστυνόμον, οστις προλαμβάνει, οεν εννοώ τον δι
οικητήν, οστις διατιμα τήν άλλοτρίαν ιδιοκτησίαν.

Έκτος τοϋ οικονομικού αμαρτήματος τών κυβερνητι
κών έν γένει διατιμήσεων, συντρέχει και νομική τις κατ 
αύτάς έποψις, άξια ιδιαιτέρας μελέτης. Ενώ π. χ. κατ 
ούδέν διαφέρει ή άκίνητος ιδιοκτησία τής κινητής, επι 
μεν τής πρώτης ή διατίμησίς Οά έξήγειρε τήν άγανάκτη- 
σιν, έπ! δέ τής δευτέρας θεωρείται ανεκτή. Ό λόγος τής
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άντιθέσεως ταύτης οφείλεται εις τήν δύυαμιν τών γαιω- 
κτητών ήτις απανταχού είναι πρακτικωτέρα. Ό διοικη
τής πολύ προσέχει ώστε νά γίνη καταγέλαστος, διατιμών 
έκαστον πήχυν τών ’Αθηναϊκών οικοπέδων. Έν τούτοις 
οέν διστάζει νά διατίμηση τά αντικείμενα τής κινητής 
βιομηχανίας, εύθύς ώς πρόκειται νά Οεραπεύση τάς άξιώ- 
σεις τών καταναλωτών.

Εν τούτοις και κατά τό διοικητικόν τοΰτο σύστημα, 
τό όποιον κατασκευάζει εξαιρέσεις, έκεϊ ένθα τό Σύνταγμα 
δέν άφήκε τόπον πρός ούδεμίαν (1), άπαιτεϊται νόμος τις 
ίνα στηριχθή επ' αύτοΰ ή διατίμησις. Καί τώ όντι τό 
κανονίζον αύτήν Διάταγμα τής 14 ’Οκτωβρίου 1877 ά- 
ναφέρεται εις τό Διάταγμα τής 7 Δεκεμβρίου 1834, τό 
άρθρον 9 τού οποίου υπόχρεοι τούς οαρμακοπώλας, ίνα 
φυλάττωσιν «αύστηρώς τήν διορισθεϊσαν διατίμησιν τών 
ιατρικών» επί ποινή (άρθρ. 12) «πρόσκαιρου ή καί παντο- 
τεινής τού επαγγέλματος των καταπαύσεως». ’Αλλά τό 
Διάταγμα τής 7 Δεκεμρίου 1 834 είναι νόμος ; Μετά τό 
Σύνταγμα δέ, δύναται όσον αφόρα τήν διατίμησιν τής 
φαρμακευτικής ιδιοκτησίας νά εχη ίσχύν ; Ποία δημοσία 
ανάγκη ύφίσταται, ίνα πωλή ό φαρμακοπώλης όλιγώτερον 
του όσον τώ έπιβάλλει ό φυσικός νόμος τής ζητήσεως καί 
τής προσφοράς ; Εν τούτοις καί επί τών κυρίως αναγκα
στικών πωλήσεων τό Σύνταγμα ούοαμώς άντιστρατεύεται 
πρός τόν αιώνιον τούτον νόμον.

"Οπως καί άν έχη, τό διάταγμα τής 14 ’Οκτωβρίου 
1877 εύρε προύπάρχον τό σύστημα τής φαρμακευτικής 
Οιατιμησεως, ήτις, άπό τών νεωτέρων διδόμενων έπεξεργα- 
σθεΐσα υπό τού Ιατροσυνεδρίου,έτέθη εις ενέργειαν άπό τής 
πρώτης Δεκεμβρίου 1877. Τό Διάταγμα ύπόσχεται οτι

(1) "Αρθε. 17 τοΰ Συντάγματος; «Ούδε'ις στερείται τις ιδιοκτη
σίας του εΐμή διά δημοσίαν ανάγκην προσηκόντως άποδεδειγμένην, 
όταν καί όπως ό νόμος διατάσσει. πάντοτε δέ προηγουμένης άπο- 
ζήμιώσεως.ο 

κατά τριετίαν θέλει άναθεωρεϊσθαι ή φαρμακευτική διατί- 
μησις ύπό τού Ίατροσυνεδρίου, έκτος φαρμάκων τινών 
κοινής καί συνήθους χρήσεως (συσκευασιών κινίνης, ιω
δίου, οπίου κττ.), τά όποια δύνανται νά άναθεωρώνται καί 
έν συντομωτέρω χρόνω, καθόσον ή αγοραία τιμή αύτών 
έπαισθητώς ήθελε μεταβληθή. Ιδού έπι ποιων βάσεων έ- 
κανονίσθη έν γένει το προκείμενον κυβερνητικόν μετρον 
υπό τών άρθρων 3 καί έπ. τού Διατάγμτος:

3. ’Εάν δωρίζονται φάρμακα μή εμπεριεχόμενα έν τή διατιμή- 
σει, ή τιμή αυτών προσδιορίζεται κατ’ αναλογίαν τών τιμών άλλων 
σμοειδών φαρμάκων σημειωμένων έν τή αυτή διατιμήσει.

4. "Οταν έν τή πωλήσει φαρμάκου τινός ή προσδιορισμένη τιμή 
τοΰ κατωτέρου ποσού φθάση τήν διά τό αμέσως ανώτερου ποσόν ο- 
ρισμένην, τούτέστιυ όταν ή κατά κόκκους τιμή φθάση τήν κατα 
γραμμάριου ή δραχμήν, τότε διά τό περιπλέου δέν επιτρέπεται πλη
ρωμή υπερβαίνουσα τήν τιμήν τοΰ αμέσως άνωτέρου ποσού. ’Εάν 
έπι παραδείγματι,φαρμάκου τινός ή δραχμή τιμάται λεπτά 60, καί 
ό κόκκος λεπτά 3, φαρμακοποιός δέ τις πώληση διά μιας εις ένα 
και τόν αυτόν 20—59 κόκκους ένός καί τοΰ αύτοΰ φαρμάκου, ε
πειδή έκ μόνων τών 20 κόκκων λαμβάνει ό’λης δραχμής τό άντί’ΐ- 
μον, ούδεμία εϊσπραξις επιτρέπεται αύτώ διά τούς περιπλέον τών 
20 κόκκους- ό αύτος θέλει γίνεσθαι υπολογισμός καί περί τών άλλων 
συστοίχων ποσών.

5. "Οταν κατά τήν αυτήν έπίσκεψιν άναγράφωνται διά διάφορα 
άτομα τά αύτά φάρμακα, τής αυτής κατασκευής, καί έκ τών αύ
τών ουσιών συγκείμενα, τότε ή άξια αύτών υπολογίζεται καί ώς 
πρός τό ποσόν τών φαρμάκων, ών έγένετο χρήσις, καί ώς πρός τήν 
άμοιβήν τής παρασκευής, ούχί πλέον κατά τήν αξίαν μιας έκάστης 
τών συνταγών κατ’ ίδιαν, άλλ’ έν συνόλω κατά τήν άξίαν τοΰ ό
λου ποσού τών φαρμάκων, ών έγένετο χρήσις, πλέον τής διατιμή- 
σεως τής έργασίας διά τό όλον ποσόν τών παρασκευασθέντων φαρ
μάκων' έάν π. χ. διά 4 άτομα ένός καί τοΰ αύτοΰ καταστήματος 
άναγραφώσι κατά τήν αύτήν έπίσκεψιν άνά 4 δραχμαί ρίζης αλ
θαίας εις αφέψημα 6 ούγκιών, ό φαρμακοποιός θέλει πληρωθή 60 
λεπτά διά δύο ουγκιάς αλθαίας, καί 86 λεπτά διά τήν άφέψησιν 
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δύο λίτρων αφεψήματος, ήτοι έν όΐ.ω 1 46 Λεπτά, καί οΰχί δραχ- 
μάς 2 καί λεπ. 80. άνά 70 ’Λεπτά δι’ έκαστον αφέψημα.

6. "Οταν έν τή διατιμήσει των φαρμάκων υπάρχωσι διάφορα εί
δη ενός καί τοΰ αυτού φαρμάκου, ό δέ ιατρός καταλίπν, έν τή συν
ταγή, τό είδος άπροδιόριστον, τότε ό φαρμακοποιός οφείλε·. νά με

ταχείρισή τό τής κατωτέρας αξίας είδος, καί τούτο νά ύπολογίση.
7. 'Όταν ό ιατρός δέν προσδιορίσω; τό ποσόν τής ουσίας, ήτις 

μέλλει νά χρησιμεύσζ, πρός τι αφέψημα η έγχυμα, ει μέν τούτο α
νήκω) εις τά ισχυράν ενέργειαν έχοντα [τά δραστήρια],ό φαρμακοποιός 
οφείλει νά λάβ-ρ ιδιαιτέραν πληροφορίαν παρά τοΰ ιατρού, ει δέ 
πρόκειται περί φυσικών φαρμάκων ασθενούς ένεργείας, τότε ο φαρ
μακοποιός λαμβάνει 2—4 δραχμάς δι’ οκτώ ουγκιάς διηγήματος.

8. "Οταν ή αξία φαρμάκου τίνος σημειούται έν τή δικτιμήσει 
μόνον κατά μικράς ποσότητας διά τό μή εΰχρηστον, σ φαρμακοποιός 
οφείλει, είποτε αναγραφή εις μεγάλην ποσότητα, νά τηρήσω, εις τήν 
αξίαν αυτού τήν αυτήν αναλογίαν της έκπτώσεως, ήτις υπάρχει εις 
-.ί συγγενή κάτω φάρμακα’ λ. χ. όταν πρόκειται νά έκτιμηθή τό 
Sil’lipus Capili Veneris κατά λάτραν, ής ή άξια δέν έσημειώΟη 
έν τή διατιμήσει, θέλει λζ,φΟή ύπ’ όψιν ή κατά λίτραν άξια τού 
Sirilpi Althaeas, ουτινος ή οΰγκία τιμάται οσο> καί ή τοΰ Si- 
l’llpi Capilli Veneris, ήτοι ή λίτρα δραχ. 1 καί 80, καί οΰχί 
2 καί 40.

9. Φαρμακευτικά σταθμά είναι τά οριζόμενα έν τή Έλλ.ηνική φαρ
μακοποιία, ών ή αναλογία πρός τά Γαλλικά, καί άντιστρόφως, έχει 
ώς εξής. Λίτρα, lit a = 360 γράμματα- Οΰγκία, Hilda, = 30 
γράμματα- Δραχμή, dl-aC;illlC= 
scrupullls=1,25 γράμματα- Σι 
γράμματα- Gramm;’, 
κάγραμμα=2 δραχ. 2 σιτάρ. 
=3 οΰγ. 2 δραχ. 2 σιτ. Kllogramm -, 
οΰγ. 9, δραχ. 2, σιτ. 2. 
Decigram me, δέκατον τ 
1,600,η άπλούστερον 1 καί 3|.
me, εκατοστόν τοϋ γράμματος:— 
περίπου τοΰ σιταριού. .Milligramme, χιλιοστόν τού γράμματος= 
..1 ί·\ _  __- Λ Λ λ Λ .·

=3,75 γράμματα- Γραμμάριου, 
ίτάριον, granum, = 0,0625 

γράμμ.α=Ι6 σιτάρια" ί) iCagramme, δε- 
Hcclogra mine, έκατόγραμμα 

χιλιόγραμμα=λίτρ. 2, 
— Τποδιαίρεσις τού Γαλλικού γράμματος; 

ού γράμματος = μέ έλληνικόν σιτάριον 
περίπου τού σιταριού. Centigram- 

ις= μέ έλλην. σιτάρ. 0,160 ήτοι ~ 
περίπου τού σιταριού. .Milligram 1110, χιλιοστόν τοΰ γράμματος= 
μέ έλλην. σιτάρ. 0,016 ήτοι , περίπου τοΰ σιταριού.

Ρ.

ΣΙΤΗΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΛΖΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΑΑΑΔΟΣ·

Είναι περίεργος ή συνάντησις δύο χρονολογιών, διαχω
ριζόμενων ύπό 22 όλων αιώνων. Ή πρώτη ανήκει εις τήν 
εποχήν του ΔημοσΟένους καί ή δευτέρα εις τήν έν ή ζώ- 
μεν δεκαετηρίδα. Κατά τήν πρώτην ή Αθηναϊκή Δημο
κρατία είσήγεν ένιαυσίως έκ τής αλλοδαπής ύπέρ τούς 
800,000 μεδίμνους σίτου, ήτοι ύπέρ τά 1,.'>60,000 κοίλα 
(1 μέδιμνος=2 κοιλά μεϊον 5ψ). Κατά τήν δευτέραν ο
λόκληρος ή 'Ελληνική έπικράτεια είσήγαγε τώ 1870 μέν 
2,726,88!) κοιλά σίτου, τώ 1871 δέ3,756,377, τώ 1872 
δέ 3,175,092, τώ 1873 δέ 2,608,540, τώ 187 4 δέ 
2,636,990, τώ 1875 δέ 3,345,174. Κατά μέσον όρον ή 
ένιαυσία τής νυν 'Ελλάδος σιτοεισαγωγή μόλις είναι δι
πλάσιά τής πρός 2200 έτών υπό μόνων τών Αθηνών έ- 
νεργουμένης.

Το γεγονός οτι ή έν λόγω περίοδος τής πόλεως ταύ- 
της δέν ήτο ή ανθηρότερα, πρέπει νά έκληφΟή ώς ιδιαιτέ
ρως ενδεικτικόν. ΎποτιΟεμένης ταύτότητος αναλογιών έν 
τη εσωτερική παραγωγή κατ' άμφοτέρας τάς περιόδους 
τόσον τής νϋν 'Ελλάδος όσον καί τής αρχαίας Αττικής, 
ή κατανάλωσις τοϋ άλλοτρίου σίτου ανήκει εις κυριωτά- 
την έποψιν τής σχετικής δυνάμεως αύτών εις πληθυσμόν 
καί πλούτον. Βεβαίως κατά τήν αρχαιότητα υπήρξαν πολ
λά τμήματα τής 'Ελληνικής γής αύτοσυντήρητα, έν τοϊς 
όποίοις ή εισαγωγή δημητριακών καρπών ήτο ήκιστα α
ναγκαία. Άλλ’ ένώ το φαινόμενου τούτο απαντάται καί 
ήδη, σημειωτέον χάριν τής αναλογικής συγκρίσεως, ότι 

• καί έν τή άρχαιότητι, έκτος τών Αθηνών, πολλαχού τών 
βιομηχανικών παραλίων καί πεδινών μερών τής 'Ελλάδος

ΕΤΟΣ ό—ΦΥΛ. 89—ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΣ 1878 * 32 ’ 
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πυκνοί, κατά τό μάλλον ή ήττον, πληθυσμοί καθίστων ά- 
ναποφεύκτους τάς έξωθεν εις δημητριακούς καρπούς έμπο- 
ρικάς έπικουρίας.

'Ενδιαφέρει ή έρευνα πόθεν προήρχετο τό άρχαϊον προς 
τάς ’Αθήνας έμπορικόν εις οημητριακούς καρπούς ρεύμα. 
Δέν διςάζει ό Δημοσθένης έν τώ πρός Αεπτίνην λόγω αύτοϋ, 
ίνα άναγάγη τό ήμισυ τής Αθηναϊκής σιτοεισαγωγής εις 

κατά τον Κιμμέριον Βόσπορον χώραν τοϋ Αεύκωνος. 
έκ τοϋ Πόντου, λέγει, είσαγόμενος σίτος έξισοΰται 

τών άλλων έμπορικών λιμένων προερχό-

τήν 
«Ό 
πρός δλον τον έκ 
μενον. Τοϋτο δέ συμβαίνει ούχι διότιή χώρα εκείνη παρά
γει τον περισσότερον σίτον, άλλά διότι ό Λεύκων, ών κύ
ριος αύτής άπένειμεν ατέλειαν προς τούς είσκομίζοντας έκ 
τήζ χώρας του σίτον εις'Αθήνας, και έχορήγησε τό προ- 
νόμιον εις τούς προς ημάς πλέοντας νά φορτόνωσι πρώτοι.

ί ήυ,ετέοα πόλει δι’ 
του, χορηγεί όμοίαν πρός ημάς ο- 
πόσον μέγα είναι τοϋτο. Ένώ έ- 

ει φόρον παρά τώνέζαγόντων σίτον έκ τής 
, ό είσαγόμενος έκεϊθεν έν τή ή- 

πεοίπου με- 
έκ τών

του σι
% ·

Άπολαμβάνων έκεϊνος ατέλειαν έν τή 
εαυτόν και τούς παϊδας 
λους. Παρατηρήσατε δέ π· 
κείνος είσπράττ 
χώρας του εν τριακοστον, 
μετέρα πόλει σίτος αναβιβάζεται εις 400.000 
δίμνους, όπως δύναται έκαστος νά πληροφορηθή 
καταλόγων τών Σιτοφυλάκων. "Οθεν έπι μέν τών 300,000 
μεδίμνων δίδει ήμϊν 10,000, έπι δέ τών 100,000 έτέρας 
3,000. Τοσοϋτον δέ ό Λεύκων απέχει τοϋ νά άποστερήση 
ημάς τής δωρεάς ταύτης, ώστε κατασκευάσας τήν Θεοδο
σίαν έμπορικόν λιμένα, ούοόλως καθ’ ά λέγουσιν οί ναυτιλ- 
λόμενοι κατώτερον τοϋ Βοσπόρου, και έν αύτώ έδωκεν 
ήμϊν ατέλειαν όμοίαν.»

Και τοιαϋται μέν τού ρήτορος αί πληροφορία·. περί τής 
έκ τοϋ Κιμμερίου Βοσπόρου κατά τήν εκατοστήν ’Ολυμ
πιάδα εισαγωγής τοϋ σίτου έν τή 'Αθηναϊκή Δημοκρατία. 
Πρόκειται περί διεθνούς επ'άτελε ί α συμβάσεως, εις αίώ- 
.νον μνημόσυνον τής όποιας ειχον στηθή Τρεϊς στήλαι 

έπι τοϋ Βοσπόρου, έν ΙΙειραιει και έντώ'Ιερώ. Πράγμα πε
ρίεργον ! V. στήλαι αύται κατέπεσαν πρό άμετρήτου χρό
νου, ή γενναιότης και ή ευγένεια τοϋ Αεύκωνος παρήλθον 
σύν αύτώ, και όμως τό ύπό τοϋ Δημοσθένους ώς ανωτέρω 
περιγραφέν σιτεμπορικόν έκ τού Κιμμερίου Βοσπόρου πρός 
τήν 'Ελλάδα ρεΰμα διαβαίνει τούς αιώνας, πάντοτε σταθε
ρόν, διά μέσου αλλεπαλλήλων διεθνών περιπετειών. Οί ε
πόμενοι αριθμοί Οέλουσιν αποδείξει τό φαινόμενου τοϋτο 
έν πάση δυνατή ακρίβεια.

Έπι 2,636,990 κοίλων σίτου, τά όποια έν δλω κατά τό 
έτος 1874 είσήγαγεν ή Ελλάς, 1,095,415 προέρχονται κα
τά τούς Εμπορικούς Πίνακας έκ τής παρά τόν Κιμμέριον 
Βόσπορον Ρωσσίας. ’ Κποτελοϋσι πλέοντών |τής όλης 'Ελ
ληνικής σιτοεισαγωγής. Έάν εις τό ποσόν τοϋτο προσθέ- 
σωμεν και τά λοιπά έκ τής αύτής /ώρας εΐσαχθέντα έν 
Έλλάδι είδη δημητριακών καρπών και συγκρίνωμεν τό 
άθροισμα πρός τό σύνολον τής έγχωρίου παραγωγής δη
μητριακών έν γένει καρπών και τής πανταχόθεν εισαγω
γής τοιούτων, μετά προηγουμένην έκ τοϋ συνόλου τούτου 
άφαιρεσιν τών πρός σποράν άναγαίων ποσοτήτωνώς και τών 
έκ τής 'Ελλάδος έξαχθεισών(1),θέλομεν φθάσει εις τό συμπέ-

(1) Ή μέν ένιαυσία έν Έλλάδι παραγωγή τών δημητριακών 
καρπών υπολογίζεται εις 4,474,000 έκατόλιτρα (ΐδ. Οικονομικήν 
Έπιθεώρζσιν, 1877, φυλ. 51 ον, σελ. 140), έκ τών όποιων τό ό’· 
γδοον περίπου διά τήν υπηρεσίαν τής άναγκαίας σποράς τών γαιών. 
Ή δέ ολική εισαγωγή τών έξωθεν είσκομισθέντων έχει κατά τους 
’Εμπορικούς Πίνακας τού 1874 ώς έξης·. σίτος 2,036,990 κοιλά" 
κριθή 151,619" αραβόσιτος 213,027" διάφοροι 42,455" άλευρα 
780,569 οκάδες. Ή δέ ολική εξαγωγή υπολογίζεται κατά τό αυ
τό έτος ώς έξης: σίτος 1068 κοιλά" κριθή 637" αραβόσιτος 285" 
διάφοροι 26.380" άλευρα 12,224 οκάδες. 'Εκτός δέ τοϋ σίτου 
(1,095,415 κ.) εΐσηχθησαν έκ Ρωσσίας κατά τό αυτό έτος κριθής 
μέν 5,780 κοιλά, αραβοσίτου δέ 584, διαφόρων 209" και άλεύρων 
16,327 οκάδες.
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ρασμα οτι μεταξύ τοΰ ΚιμμερίουΒοσπόρου καί τής μεσημ
βρινής άκρας τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου ύπάρχει ανα
γκαίος οικονομικός σύνδεσμος, οστις επιβαλλόμενος ύπό 
τής ιστορίας τών πραγμάτων περιβάλλεται άκραν σημαν
τικότατα, διότι άφορα εις τό εκτον περίπου τής ζωικής 
συντηρήσεως τοΰ τής 'Ελλάδος πληθυσμού.

ΒΑΣΙΛΙΚΙ! ΕΙΙΙΧ0Ρ1ΙΓΙΙΣΙΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.

Ανήκει εις τά συνταγματικά, τόπον τινά, νόμιμα ό έ- 
φάπαξ κατά τήν άναβίβασιν τοΰ Βασιλέως έπι τοΰ θρόνου 
προσδιορισμός τής Βασιλικής έπιχορηγήσεως. Ή αρχή 
αυτή είναι ούσιωδώς Αγγλική, τήν όποιαν κατόπιν έμι- 
μήΟησαν, κατά τό μάλλον ή ήττον, καί τά λοιπά συνταγ
ματικά έθνη. Τής ’Ελισάβετ ή ένιαυσία έπιχορήγησις υ- 
πελογίζετο εις 600,000 λιρ. στερλ., τοΰ Καρόλου Α' εις 
800,000, τού Καρόλου Β' εις 1,200,000, τής Βικτωρίας 
περιωρίσθη εις 406,710. Τοσαΰται έπληρώθησαν αύτή υπό 
τοΰ δημοσίου τής Αγγλίας θησαυρού κατά τό τελευταίου 
οικονομικόν τής χώρας έτος.

Έν τούτοις έκτος τοΰ ποσοΰ τούτου, καθ’ ά αναφέρει ή 
προ όλίγων μηνών δημοσιευθείσα σχετικώς Κυανή Βίβλος, 
τό ’Αγγλικόν ταμείον έπλήρωσε έτέρας 157,000 λιρ. στερ. 
πρός τά έπόμενα μέλη τής Βασιλικής οικογένειας, έντος 
καί έκτος τών ορίων τής ’Αγγλικής πολιτείας.

λ. στ.
Εις τόν Διάδοχον πρίγκιπα τής Ούαλίας 40,000 
Εις τήν σύζυγον αύτοΰ................................. 10,000
Εις τονδουκα τοΰ Εδιμβούργου................  25,000
Εις τον δούκα Connaught.......................... 15,000
Εις τόν πρίγκιπα Αεοπόλδον.................... 16,000

Εις τόν έξάδελφον τής Βασιλίσης δοΰκα 
του Cambridge......................................... 12,000

Εις τήν πρωτότοκον θυγατέρα Γης, σύζυ
γον τοΰ πρίγκιπος διαδόχου τής Ιίρωσ- 
σίας .......................................................... 8,000

Εις τάς τρεις έτέρας εγγάμους θυγατέρας
Της (άνά 6,000).................................... 18,000

Εις τήν θείαν Της .................................... 6,000
Εις τήν έξαδέλφην Της πριγκιπέσαν Teck. 5,000
Εις τήνέςαδέλφην Της δούκισσαν Meclein- 

burg Stcrlitz............................................. 3,000
Ύπολογιζομένων καί τών εις τήν Βασίλισσαν 
ώς ανωτέρω χορηγηθεισών,.............................406,710
το ό’λον τών υπέρ τοΰ θεσμού τής Βασιλείας 
ένιαυσίων τής ’Αγγλίας δαπανών αναβιβά

ζεται εις λίρ. στερλ.........................................563,710
ήτοι 16,065,735 δραχμάς (πρός 28,50).

Δέν υπάρχει αμφιβολία, ότι εις πολλάς σκέψεις δύναται 
νά όδηγήση ή πολιτειακή έπι τής προκειμένης δαπάνης 
έννοια. Ιίλούσιος καί έλεύθερος λαός δύναται νά δώση 
πολλά εκατομμύρια εις τόν βασιλικόν αρχηγόν του, κα
θώς επίσης πτωχός καί ύπό ζυγόν πλειότερα έτι πρός τόν 
δυνάστην του. ’Αλλά νά ύποθέση τις, οτι έπι τής όλης 
βασιλικής δαπάνης τό τρίτον σχεδόν καταβροχθίζεται ύπό 
τών συγγενών τοΰ βασιλέως, τοΰτο δύναται νά ΟεωρηΟή 
διά τήν ’Αγγλίαν τουλάχιστον, ώς ύπερβολικός κάπως α
ναχρονισμός, έπι τοΰ οποίου γρήγορα ή άργά Οέλουσιν άν- 
τιμετρήσει τάς δυνάμεις των τό άρχαιότροπον τής έξοχής 
καί τό νεωτεριστικόν τοΰ άστεος Αγγλικόν πνεΰμα.

Ιδιαιτέρας σημασίας είναι αί συντάξεις τών πλησιέστε- 
ρον πρός τό στέμμα άναβιβαζομένων θνητών. Τοιουτοτρό
πως έν τώ περί ου πρόκειται ετει, κατά τήν Κυανήν τής 
’Αγγλίας Βίβλον, ό λόρδος Ρεδκλήφ έλαβε 1,786 λ. στερλ. 
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οί λόρδοι Cowley καί Ν ipier 1700 λ. στ. έκαστος, δ sir 
Ct. Seymour καί ό sir J. Hudson 1200 λ. στ. έκαστος. 
Οκτώ οέ ή δέκα έτεροι άνά 650 Λ. στ. έκαστος. Τρεις 
λόρδοι χρηματίσαντες άρχικαγγελάριοι έλαβον άνά 5000 
λ. στ. έκαστος. Ό λόρδος Etersdey καθ’ ό αρχαίος πρόε
δρος τής Βουλής τών Κοινοτήτων 4,000 λ. στ. Έξ δέ 
άρχαϊοι δικαστικοί, εις τά άνώτατα τής δικαιοσύνης ά- 
νελΟόντεςαξιώματα, άνά 3750 καί 3500 λ. στ. έκαστος. 
Τρεϊς πρώην υπουργοί άνά 2,000 λ. στ. έκαστος.

Καί ταύτα μέν διά προσωπικάς τών συνταξιούχων έκ- 
δουλεύσεις. Έπάρχουσιν όμως καί κληρονομικά!. Οί δού
κες π. χ. τοΟΜ.ι:·1Ι)ο;·ου.ΐ!ι είναι εγγεγραμμένοι διά ί,ΟΟΟ 
λ. στ. ένιαυσίως, άπό τοϋ ομωνύμου προγόνου των. Ό 
δούξ Ούέλλιγκτων επίσης διά τό αύτδ ποσον ή σύνταξις 
όμως αύτη παύει μετά τον θάνατον τοϋ παρόντος δουκός. 
Άμφότεραι αί συντάξεις αύται άποβλέπουσι μεγάλους νική
τας καί Οεραπεύουσι τήν Αγγλικήν δόξαν. Οί άπόγονοι 
τοϋ W illiam Penn λαμβάνουσι 4000 λ. στ. ένιαυσίως χά- 
χιν τής ΙΙενσυλβανίας, τήν οποίαν ούτος είχεν ιδρύσει καί 
ή οποία προ ετών συνεχωνεύΟη μετά τής ’Αμερικανικής 
'Ομοσπονδίας. Ό τρίτος κατά διαδοχήν υποκόμης St. 
Vincent 3,000 λ. στ. χωρίς όμως νά μεταβαίνη ή σύντα
ξις αύτη εις τούς διαδόχους του. ΙΙας λόρδος Νέλσων 3,000 
λ. στ. μέχρι τέλους τής διαδοχής έν τή οικογένεια ταύτη. 
Ό λόρδος Napier of Magdala νικητής τής Άβυσσινίας καί 
καί 5 άλλοι λόρδοι λαμβάνουσι άνά 2,000 λ. στ. έκα- 
ς·ος· άλλ’ αί συντάξεις αύται μεταβαίνουσιν εις τούς πρώ
τους μόνον διαδόχους καί ούχί εις τούς λοιπούς άπογόνους 
αύτών.

Διάφοροι στρατηγοί διάσημοι καί αί χήραι δύο Αντιβα
σιλέων τής Ινδίας έχουσι σύνταξιν ισόβιον 1000 λ. στ. 
’Αξιοσημείωτου οτι εις άποζημίωσιν δικαιωμάτων τινών, 
τά όποια παρεχώρησαν εύγενεϊς τινές εις το Κράτος, λαμ
βάνουσι ούτοι συντάξεις,ούτως είπεΐν, άναμνήσεως,ώς π.χ. 

ό γνωστός Μαρκήσιος Σαλισβουρίας ί | λ. στ. κατ’ έτος. 
Έχει καί ή μακρότης τής ζωής τήν περιέργειάν της έπί 
τών Αγγλικών τοϋ στέμματος συντάξεων, διότιζεϊ άκόμη 
υπηρέτης τοϋ Βασιλέως Γεωργίου τοϋ Γ’ λαμβάνων 40 λ. 
στ. ενιαύσιον σύνταξιν 9 | δέ χιλ. λ. στ. διανέμονται εις 
συνταξιούχους τών κατόπιν βασιλευσάντων Γεωργίου Δ 

καί Γουλιέλμου Δ'.
Δ. Α.

ΔΙΕΘΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΈΔΡΙΑ·

ΊΤ ιδέα τοϋ Scllloezer περί τής Καταστατικής, οτι εί
ναι αύτη ιστορία, ήτις σταματά εις δεδομένου χρονικόν 
σημείου, έξηγεϊται έκ τοϋ γενικού χαρακτήρας τής ιστο
ρίας, ήτις άντιστοίχως δύναται νά ΟεωρηΟή ώς άπό συνε
πούς ένερ γειας Καταστατική. Έν τή σειρά τοϋ 
χρόνου προστίθενται γεγονότα έπί γεγονότων, καί ό ιστο
ρικός συναΟροίζων τά διάφορα στοιχεία τοϋ κοινωνικού 
βίου περιγράφει αυτόν διά τής κατά μέρος καταστατικής 
γνώσεως έκείνων. Ενταύθα κεϊται ή μεγάλη άξια τής ι
στορικής μεθόδου, καΟ'ολας έκείνας τάς έπιστήμας,αιτινες 
κατέφυγον εις αύτήν, όπως εύρωσι τον λιμένα τής συλλή
βδην άνθρωποσοφίας. Δέν είναι δόγματα, τά όποϊα έκ προ
οιμίων κατασκευάζει ή ματαιότης τής αύτοπεποιΟήσεως, 
άλλά διδόμενα τά όποια, επαναλαμβανόμενα έν τή πρα
κτική τοϋ υλικού, πνευματικού καί ηθικού κόσμου διαμορ
φώσει, συνδέονται ύπό τοϋ αιωνίου νόμου, τού μεταξύ αιτίας 

καί άποτελέσματος.
Ή ακρίβεια αύτη εις τήν έξήγησιν τών διαφόρων κοι

νωνικών φαινομένων άποτελεϊ τον βαθύτερου τής καταστα
τικής έπιστήμης σκοπόν. "Εχει τι ούτος άληθώς θειον, 
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διότι προσεγγίζει τόν μυστηριώδη προορισμόν τοΰ ανθρω
πίνου γένους, έν τώ όποίω τό κακόν και τό αγαθόν, ή α
ρετή καί ή πονηριά, τά ελαττώματα καί τά προτερήματα 
εκτυλίσσονται μετά τοσαύτης έν τή γενικότητι σταθερότη
τας άπό καταβολής κόσμου, οσον μαρτυροϋσι δύο γραμμαί 
παράλληλοι, εύθεΐαι εδώ, καμπτόμενα', έκεΐ, πανταγοΰ δέ 
ύπαρκταί καί ρέουσαι έν τω πελάγει τής καθολικής κινη- 
σεως. Ό Si.issinild,(l 740)έβλεπε έν τή έκτυλίξει τοΰ πλη
θυσμού θ ε ί α ν τ ά ξ ι ν παν, έλεγε, συμβεβηκός ανή
κει εις τήν άμεσον Οέλησιν τοΰ Θεοϋ, άνευ τής μεσολα- 
βήσεως τοΰ όποιου ανεξήγητος Οά ήτο ή Οαυμασία αρμο
νία τής επαναληψεως τών σχετικών πρός έκάστην έννοιαν 
γεγονότων. Χωρίς νά είσέλΟη τις εις τόσον έγγύς σύνδε
σμον τών ύπεοτάτων βουλών τοΰ Ύψίστου πρός τά επί 
τοΰ ήμετέρου πλανήτου τελούμενα, άοκεΐ ό θείος νόμος, ίνα 
άπαξ τεθείς λειτουργή έφ’ οσον μέρος τής αιωνιότητας 
ήθέλησε ό Δημιουργός τοΰ παντός. Ή Καταστατική τοι
ουτοτρόπως, είναι άλλη τις Ά π ο κ ά λ υ ψ ι ς, εις χεΐ
ρας τής έπιστήμης, έμπνεομένη ύπό τοΰ Θεοϋ καί έξηγου- 
μενη ύπό τών ανθρώπων. Οποία διαφορά μέχρι τών χρό
νων εκείνων, καθ’ ούς ό πατήρ τοΰ σοφωτάτου Σολομών- 
τος ειλκυεν έπι τοΰ Ισραήλ τήν οοβερωτάτην έκ τοΰ Ού- 
ρανοΰ καταδίκην, διότι έτόλμησε νά αρίθμηση τούς ύπη- 
κόους του ! (1).

(1) Βασιλειών ’Ιούδα Λ’ κά: αΚαί έσττ, διάβολο; έν τώ Ισραήλ, 
και έπέσεισε τόν Δαυίδ τοΰ άριθμήσαι τόν Ισραήλ. Καί είπε 
Δαυίδ πρός Ίωάβ καί πρός τούς άρχοντας τής δυνάμ.εως. πο- 
ρευθήτε, αριθμήσατε τόν Ισραήλ άπό Βζρσαβεέ καί έως Δάν, καί 
ένέγκατε πρός μέ, καί γνώσομαι τόν αριθμόν αυτών. Καί ειπεν 
Ίωάβ" προσθείτ, Κύριος επί τόν λαόν αύτοΰ, ώς αυτοί έκατοντα- 

πλασίως, και ο: οφθαλμοί τοΰ κυρίου μου τοΰ βασιλέως βλέποντες*  
πάντες τώ κυρίω μ.ου παϊδες. "Ινα τί ζητεί ό κύριός μου τοΰτο, ίνα 
μά γέντ,ται εις αμαρτίαν τώ λαώ Ισραήλ ; Τό δέ ρήμα τοΰ βασι- 
λεως εκραταιώθη επί τώ Ίωάβ' καί έξήλθεν Ίωάβ καί διήλθεν έν

Ή καλλιέργεια τής άποκαλυπτικής ταύτης έπιστήμης 
ελαβεν, άπό τών χρόνων τοΰ Arheriwall, σημαντικωτα- 
την έν τή ήμετέρα έποχή έπίδοσιν. Δύναται νά θεωρηθή 
ώς μία τών ολίγων εκείνων επιστημών, αΐτινες όριστικώς 
συνεδέθησαν μετά τών τυχών τής πολιτικής μηχανής, 

παντί όρίω Ισραήλ, καί ήλθεν εις Ιερουσαλήμ. Καί έδωκεν Ίωάβ 
τόν άοιθυ.όν τής έπισκέψεως τοΰ λαοΰ τω Δαυίδ. Καί τ,ν πας Ι
σραήλ χίλιαι χιλιάδες και έκατόν χιλιάδες άνδρών έσπασμένων μά- 
χαιραν' καί Ιούδας τετρακόσια·, καί έβδομήκοντα χιλιάδες άνδρών 
έσπασμένων μάχαιραν. Καί τόν Λευί καί τόν Βενιαμεΐν ουκ ήριθμ.τ,- 
σεν ένμέσω αύτών,ότι προσώχθισεν ό λόγος τοΰ βασιλέως τόν Ίωάβ.

«Καί πονηρόν έφάντ, εναντίον τοΰ Θεοϋ περί τοΰ πράγματος τού
του, και έπάταξε τόν Ίσρατ,λ. Καί είπε Δαυίδ πρός τόν Θεόν' ή- 
μάρτζκα σφόδρα, ότι έποίησα τό πράγμα τοΰτο' καί νΰν πεοιελε δή 

τήν κακίαν παιδός σου, οτι έματαιώθτ,ν σφόδρα. Καί έλάλήσεν Κύ
ριος πρός Γάδ όρώντα Δαυίδ, λέγων' πορεύου καί λάλζσον πρός 
Δαυίδ, λέγων' ούτως λέγει Κύριος' τρία αίρώ έγώ έπι σέ,καί έκλε- 
ξαι σεαυτώ §ν ές αυτών,καί ποιήσω σοι. Καί ήλθε Γάδ πρός Δαυίδ, 

καί ειπεν αύτώ' ούτως λέγει Κύριος' εκλεςαι σεαυτώ, ζ τρία ετζ λι
μού, ζ τρεις μήνας φεύγειν σε έκ προσώπου έχθρών σου καί μάχαι- 
ραν έχθρών σου τοΰ έξολοθρεΰσαι,ζ τρεις ζ,μέρας ρομφαίαν Κυρίου καί 
θάνατον έν τή γή, καί άγγελος Κυρίου έςολοθρεύων εν παστ, κλτ- 
ρονομίαΊσραήλ' καί νΰν ΐδε τί άποκριθώ τώ άποστείλαντί με λόγον. 
Καί ειπεν Δαυίδ πρός Γάδ*  στενά μοι καί τά τρία ταΰτα σφόδρα' 

έαπεσοΰααι δέ εις χεΐρας Κυρίου, ότι πολλοί οί οΐκτιρμοί αύτοΰ σφό
δρα, καί εις χεΐρας ανθρώπων ού μή έμπεσώ.

«Καί εδωκε Κύριος θάνατον έν Ίσρατ,λ, καί έπεσαν έξ Ισραήλ 
έβδομζκοντα χιλιάδες άνδρών. Καί άπέστειλεν ό Θεός άγγελον εις 
Ιερουσαλήμ, τοΰ έξολοθρεΰσαι αύτήν' καί ώς έξωλόθρευσεν, είδε Κύ
ριος καί μετεμελήθζ έπι τή, κακία' καί είπε τώ άγγέλω τώ έςο- 
λοθρεύοντΓ ίκανούσθω σοι, άνες τήν χεΐρα σου' καί ό άγγελοςΚυρίου 
έστώς έν τώ άλω Όρνά τοΰ Ίεβουσαίου, καί έπήρε Δαυίδ τούς ο
φθαλμούς αύτοΰ' καί ιδε τόν άγγελον Κυρίου έστώτα άναμέσον τής 
γής, καί άναμέσον τοΰ ουρανού, καί ή ρομφαία αύτοΰ έσπασμ.έντ, εν 
τή χειρί αύτοΰ, εκτεταμένη έπι Ιερουσαλήμ........ ι 
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εις τοιούτον μάλιστα τρόπου, ώστε άν θέλωμεν νά κρίνω- 
[χεν περί τής κυβερνητικής έν τινι τόπω σπουδαιότητος, 
άρκεϊ νά έπισκεφθώμεν τό καταστατικόν τμήμα αύτής. 
Όποιοι οί πολίτικοι κυβερνήται, τοιοΰτοι και οί δημόσιοι 
καταστατικοί,και τανάπαλιν διότι τό φως τής καταστα
τικής δέν είναι διά τούς τυφλούς, και οπού τό έλαιο ν λεί
πει ό λύχνος δεν καίει.

Όπως και άν έχη, βαθμηδόν ή πρόοδος ή κοινωνική 
επιφέρει τήν τελειοποίησήν τών διαφόρων οργάνων τοΰ πο
λιτισμού. Ή ώθησις μεταδίδεται πανταχόθεν. Καί αυτή 
ή ξηρά μηχανική ύπηρεσία αναγκάζεται βαθμηδόν νά υ- 
ποταχθή εις τήν λειτουργίαν του πνεύματος. Ύπό τήν 
έποψιν ταύτην, σημαντικωτάτην έξήσκησε καί έξασκεΐ ε
πιρροήν ή άνάπτυξις τής καθαράς έπι-ήμης, ήτις άπότών 
καθόλου έπιτατοϋσα εις τά κατά μέρος, εισάγει τήν άου.ο- 
νίαν τής περαιτέρω προόδου. Όθεν οί συγγραφείς δεν 
έλειψαν ινα καθοδηγήσωσι τούς έμπειρικούς, καί έκ τής 
ένώσεως όλων τών ενδιαφερομένων εις τάς καταστατικός 
μελετάς, προεβιβάσθησαν αύται έτι μάλλον άπό τών μέσων 
τοϋ παρόντος αίώνος.

Ή βάσις τής νέας επιστημονικής επεξεργασίας ανήκει 
εις τήν υπό τοΰ Quetelet συστηματοποιηθεΐσαν φυσικήν 
σχέσιν τών νόμων τής Καταστατικής πρός τούς μεγάλους 
ιδίως αριθμούς. Δέν άρκεϊ νά ύπολογισθώσι τά άτομα 
μιας οικογένειας, μιας κοινότητος, μιας επαρχίας, ενός 
Κράτους. Απαιτούνται τά όρια ολοκλήρου, εί δυνατόν, τής 
άνθρωπότητος, όπως άναβή ή Καταστατική επιστήμη τά 
υψη τής άποκαλύψεως. Καί έκτοτε όλη ή τάσις αφορά 
εις τήν συγκέντρωση» τών αριθμών έκ πάσης χώρας καί 
φυλής. Είναι είδος τι καταστατικού προσηλυτισμού, δςις 
εισάγει τήν Καταστατικήν άπανταχοΰ, ινα έρευνήση τά 
κατά μέρος καί συσχετίση αύτά έπί τοΰ όλου.

’Εντεύθεν κατ’ ανάγκην, τρόπον τινα, προέκυψαν τά 
Διεθνή Καταστατικά Συνέδρια. Αί έγγραφοι καί έντυποι 
Ανακοινώσεις τών κατά τόπους καταστατικών πληροφο. 

ριών δέν έθεωρήθησαν επαρκείς. Ή περιοδική συνάντη- 
σις τών θιασωτών τής επιστήμης ύπεστηρίχθη κατά 
πρώτον Οεωρητικώς, έφηρμόσθη κατόπιν ώς δοκιμή καί, 
προσαρμοσθεΐσα πρός τό όσημέραι έπεκτεινόμενον έν τώ 
νεωτέρω βίω πνεύμα τής συνεργασίας, έγέννησε τάς άνη- 
κούσας πλέον εις τήν οικονομικήν ιστορίαν περιοδικός 
Ενώσεις τών καταστατικών. Τό πρώτον Καταστατικόν 
Συνέδριον συνεκροτήθη έν Βρυξέλαις κατά τό 1853 υπό 
τάς εμπνεύσεις τοΰ Quetelet, ήσχολήθη δέ έπί τών αναγ
καίων τή Καταστατική μεθόδων,τόσον περί τήν συλλογήν 
τών γεγονότων, όσον καί περί τήν αρμονικήν κατάταξιν 
αύτών, δπως εντεύθεν καί ό έλεγχος ή δυνατός καί ή σύ- 
γκρισις τών προκυπτόντων μεγάλων άριθμών περιβάλλη- 
ται το ζητούμενου επιστημονικόν κύρος· έν τώ μεταξύ 
έτέθησαν έπί τραπέζης τά κεφαλαιωδέςερα ζητήματα τής 
επιστήμης, καί πολλαί μέν λεπτομερείαι προσωρινώς έκα- 
νονίσθησαν, άλλαι δέ παρεπέμφθησαν εις τό μέλλον έπί 
τώ καθολικώ αμφοτέρωθεν άποτελέσματι τής κατά τό μάλ
λον ή ήττον έξακριοώσεως τών πρακτικών τής Καταστα
τικής επιστήμης ορών.

Τό δεύτερον Συνέδριου συνεκροτήθη έν Παρισίοις κατά 
τό 1855, τό τρίτον έν Βιέννη κατά τό 1857, τό τέταρτον 
έν Αονδίνω κατά τό 1860, τό πέμπτον έν Βερολίνω κατά 
τό 1863, τό έκτου έν Φλωρεντία κατά τό 1867, τό έβδο
μον έν ’Άγη κατά τό 1869, τό όγδοον έν ΙΙετρουπόλει 
κατά τό 187.2, καί τό έννατον έν Βουδα-ΙΙέστη κατά τό 
1876. Τά πρώτα τρία Συνέδρια συνεκροτήθησαν έν συν- 
τομωτέρω χρόνω, σχεδόν κατά διετίαν (1853,1855,185 7), 
έξ ού άποδεικνύεται ή πρώτη θερμότης τής κινούσης ι
δέας. Έν τούτοις κατά τετραετίαν καί πενταετίαν ούνα- 
ται νά Οεωρηθώσι ύπό πολλάς έπόψεις σκοπιμωτέραι αί 
διεθνείς έπιστημονικαί ενώσεις. Τοσούτος χρόνος συμβιβάζε
ται πρός τάς άνάγκας τής προπαρασκευής καί τής έφαρ- 
μογής τών έκάστοτε διαρρυθμιζόμενων γενικών μέτρων.
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Έν γένει ή πρώτη πείρα άπέδειξεν,οτι δέν είναι τά πολ
λά ζητήματα, άτινα άποτελοΰσι τήν άξίαν τής ένωτικής 
τοϋ Καταστατικού Συνεδρίου ιδέας, άλλ" ή βαΟεΐα μέν έ- 
ξέτασις ολίγων και συγκεκριμμένων ζητημάτων, ή σταθερά 
οέ μεταξύ τών διαφόρων εθνών έφαρμογή τών άποφασιζομέ- 
νων λύσεων. Τί σημαίνουσι τά βαρέα προγράμματα και αί 
γνωμοοοτικαί επαγγελία·., όταν ή συζήτησις μένη άτελής 
και ή έκτέλεσις δεν έπακολουΟή. Κατά τοϋτο μεγάλη πρό
οδος πρέπει νά Οεωρηθή ή ύπο τοϋ προτελευταίου Συνέ
δριου τής ΙΙετρουπόλεως σύστασις διαρκούς Επιτροπής, 
πρός τον σκοπόν άφ'ένός μέν τής, έκ μακρας τρόπον τινά 
χειρός, καταρτίσεως τών προγραμμάτων, άφ’ ετέρου δέ 
τής κατά τά ένόντα επιστασίας εις τήν έκπλήρωσιν τών 
διατυπουμένων τής διεθνούς Καταστατικής εύχών.

Ίνα δώσω γενικήν έννοιαν περί τών έργασιών του Κα
ταστατικού Συνεδρίου, άρκεΐ τό έπόμενον πρόγραμμα τοϋ 
τελευταίου έν Βουδα-Πέστη. Διηρεϊτο εις έξ τμήματα, έξ 
ών το Α' άποβλέπον εϊς τόν πληθυσμόν, περιεστρέφετο 1) 
εις τήν διδασκαλίαν τής Καταστατικής καθ' όλα τά στά
δια τής δημοσίας έκπαιδεύσεως,—Σχολείου, Γυμνάσιου, 
Πανεπιστήμιον,—2) εις τήν μέθοδον τής συντάξεως έν 
γένει τών πινάκων τής θνησιμότητας, 3) εις τόν τρόπον 
τής συντάξεως ιδίως τών πινάκων τής κινήσεως τών ά- 
στυκών πληθυσμών. Τό Β' τμήμα άποβλέπον εις τήν δι
καιοσύνην, περιεστρέφετο ά) εις τήν ποινικήν ιστορίαν τών 
καταδίκων (ποινολογία) και τήν ύποπροπήν τών έγκλη- 
ματιών, β') εις τά βιβλία τής ύποθηκικής πίστεως, γ') 
εις τάς ανωνύμους έταιρίας περί τήν βιομηχανίαν καί τήν 
εμπορίαν. Τό Τ’ τμήμα άποδλέπον εις τήν δημοσίαν ύ- 
γείαν, περιεστρέφετο ά) έν γένει εις τήν διεθνή άπογραφήν 
τών επιδημιών, β') εις τήν ιδιαιτέραν καταστατικήν τής 
χολέρας έξέτασιν, γ') εις τά λουτρά και τά μεταλλικά ύ- 
δατα. Τό Δ' τμήμα άποβλέπον εις τήν γεωργικήν καί δα- 
σονομικήν, περιεστρέφετο ά) εις τήν καταφατικήν τής γε-

ωργίας, β') εις τήν καταστατικήν τή 
τήν γεωργικήν μετεωρολογίαν. To Ε 
εις τήν βιομηχανίαν έν γένει, 
ά) εις 
μηχανία ειδικήν ά· 
τα καί 
ύπέρ τών έργατών 
μα άποβλέπον εις

I ~ G Λ r * · <
δ' τμήμα 

περιεστρέφετο 
τήν οικιακήν βιομηχανίαν, β') εις 

έκτακτων συμβεβηκότ

—----- -,
μετριότητα τών κοινών ΐοεών, 
επίνοιαν νεωτέρων συνδυασμών, 
άνθρωπίνου πνεύματος έν

, επομένως καί έν

δασονομίας, γ') εις 
άποβλέπον 
ιδιαιτέρως 

τήν έν τή βιο' 
πο έκτακτων συμοεοηκοτων θνησιμότη- 

άς σχετικάς φιλανθρωπικά; βοήθειας, γ') εις τά 

t— ------------- .ό έμπόριον καί
σμούς, περιεστρέφετο ιδιαιτέρως ά) εις τήν μέθοδον 
συντάξεως τών πινάκων τοϋ έξωτερικοΰ εμπορίου, 
τήν καταστατικήν 
εμπορίου, γ') εις τ 

Έπί έκαστου 
πιον τοϋ Καταστατικού Συνέδριου 
φορά υπομνήματα 
τήν 
τήν 
τοϋ .
εργεία 
τών έργων τοϋ Καταστατικού Σ 
επικάθεται ώς κορωνίς ή ύπό 
κηρυχΟείσα Συγκριτική μεταξύ 
έπιβληΟεΐσα ύπ’ αύτού εις τ 
τής Καταστατικής Γραφεία, 
μειωθώσιν ένταϋΟα τά θερμότερου π 
γόνιμου ιδέαν τής Διεθνούς Καταστατικής. Είναι 
Γαλλία, Ιταλία, Ούγγαρία. Σουηδία καί Λορό'ηγία 
σια καταστατικά γραφεία. Καί τό μέν έν Σουηδία ύπέοα- 
λε κατάστασιν τού Εύρωπα’ίκοΰ πληΟυσμοΰ άπό τού 1815 
—1830 (θρησκεία, έπάγγελμα, οικογένεια, ηλικία, γένος), 

μερικήν κατάστασιν τής παγκοσμίου 
έν Γαλλία γενικήν κατάστασιν τής έν 
τής άςυκής καί έμπορικής δικαιοσύνης, 

κατάστασιν τών ταμιευτηρίων 

ίοους καθιδρύματα. Τό Τ τμή- 
τούς άστυκούς πληΟυ- 

•ήζ 
?') 

τών σιδηροδρόμων καί τοϋ εσωτερικού 
ά οικονομικά τών πόλεων.

τών ανωτέρω θεμάτων ύπεολήΟησαν ένώ- 
τής Βουδα-ΙΙέστης διά- 

τινά μέν τών όποιων έστηρίζοντο εις 
τινά δέ διεκρίνοντο διά 

'Γοιαΰται αί τύχαι 
έν πάση έπιστημονική καλλι- 

τή καταστατική. Άλλ’έπί όλων 
Συνεδρίου τής Βουδα-Πέγης 

τοϋ Συνεδρίου τής " Αγης προ- 
τών έΟνών Καταστατική, 

ά κατ' έπικρατείας υπουργικά 
έκ τών οποίων πρέπει νά ση-, 

....... προσχωρήσαντα πρός τήν 
τά έν 
δημό-

ν.

τό οέ έν Αορβηγία 
ναυτιλίας, τό οέ 
Εύρώπη διανομής 
τό δέ έν Ιταλία γενικήν
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τοϋ λαού- έν Ουγγαρία οέ τό μέν μερικόν τής Βουδα-Πέ- 
στης καταστατικόν γραφεΐον υπέβαλε κατάστασιν και κί- 
νησιν τοΰ κατά τάς μεγαλοπόλεις πλυθυσμοΰ, τό δέ γε
νικόν τής έπικρατείας κατάστασιν τής Ούγγρικής άμπε- 
λουργίας (έ'κτασις, μέθοδοι καλλιέργειας, κατασκευή οίνων, 
παραγωγή κλπ.), έν συγκρίσει πρός τά έν τή λοιπή Εύρώ- 
πρ συμβαίνοντα.

Άλλ’ έκτος τών ειδικών τούτων έπί τής Διεθνούς Κατα
στατικής επισήμων μελετών ύπεβλήθησαν και άλλαι ιδιω
τικού χαρακτήρος. Τό άτομον έν ταϊς προοδευτικαίς έπο- 
χαίς συναγωνίζεται μετά τής πολιτείας. Πολλά κατορθώ
ματα του έχει νά δείξη η πρακτική ιστορία έν τή συνε
χεία τής κοινωνικής τοϋ ανθρωπίνου γένους κατεργασίας. 
Και έπί τοϋ προκειμένου, όταν οί δημόσιοι δργανισμοι μό
λις ύπέβαλον εξ καταστατικά προϊόντα των, ή ιδέα τής 
Διεθνούς Καταστατικής πρέπει νά δφείλή βεβαίως χάριτας 
εις τούς ΐδιώτας, οϊτινες τή έχορήγησαν ύπέρ τά είκοσιν.

ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-

Μεθ’ ολας τάς περιπετείας τοΰ 'Ελληνικού ’Έθνους φαί
νεται έκ τής Ιστορικής αύτοϋ άναπτύξεως, οτι πάντοτε 
διετήρησαν αί κατά μέρος κοινότητες αύτοϋ βαθμόν τινα 
δημοκρατικής αυθυπαρξίας. Οί εύπορώτεροι και μάλλον α
νεπτυγμένοι, εις όνομα καί ικανότητα, ήρχοντο εις πρώ- 
την φυσικήν τινα σειράν, κατόπιν τής οποίας έσχηματί- 
ζετο είδος τι μέσης τάξεως έμπορων,γεωργών καί βιομηχά- 
νων· δέν έλειπαν δέ και τά έν παντί χρόνω και τόπω τάς 
κοινωνικάς ύπεροχάς έναλλάξ άκολουθοϋντα καί συντρί- 
βοντα πλήθη· έπί τοΰ ολου προσθετέον καί ποσότητα α
νάλογου ριψοκίνδυνων ανθρώπων, αποτελούσαν τό πρώτον
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φυτώριου τής στρατιωτικής τών έν λόγω κοινοτήτων 
συντάξεως.

Ή κατάστασις αυτή προύπήρχε τής έπαναστάσεως τοΰ 
1821, καί μάλιστα ούσιωοώς συνετέλεσε εις τήν έκρη- 
ξιν αύτής, διότι συνετήρει τό έυεργητικόυ τοϋ Ελληνι
σμού αίσθημα. Τόποι οίτινες διοικοϋνται έν μέρει ύφ’ εαυ
τών, γρήγορα ή αργά θά διοικηθώσι καί καθ’ ολοκληρίαν. 
Ιδού πώς εΐχον τά πράγματα έπί Τουρκοκρατείας :

Οί Τούρκοι έφρόυτιζου μάλλον περί τών χρημάτων, τά 
οποία τοϊς έξασφάλιζεν ό δημογεροντικός τών Ελληνικών 
κοινοτήτων οργανισμός. Διότι τό φορολογικόν σύστημα 
ήτο κυρίως διανεμητικόν, κατ’έπαρχίας δέ διανεμόμενου εις 
τάς κοινότητας τού φόρου, ή ’Οθωμανική έξουσίαεΐχε πρός 
έαυτήν υπευθύνους μόνους τούς κοινοτικούς άρχηγούς. Κα
τά πρώτον ήρχοντο οί έπαρχιακοί προεστώτες (κοτζαμ- 
πασίδες), κατόπιν δέ αύτών οί χωρικοί προεστώτες (δημο
γέροντες). Οί τελευταίοι, συνερχόμενοι εις τήν έπαρχιακήν 
πρωτεύουσαν μετά, τών έπισημοτέρων κατοίκων ταύτης, έ- 
ξέλεγου τούς πρώτους, έχούσης τής Τουρκικής διοικήσεως 
τό δικαίωμα τής έπικυρώσεως καί ούχί τής έξελέγξεως τών 
εκλογών, αίτινες ήσαν μέν ένιαύσιοι, πράγματι όμως 
διαρκείς, διότι οί έκλεχθέντες, ιδίως προεστώτες τής έπαρ
χίας, έ’μενον, έκτος έκτακτων περιστάσεων, σταθερώς έν 
τώ άξιώματι αυτών.

Τήν κατάστασιν ταύτην τής δημοτικής έν Έλλάδι δι- 
οικήσεως (περί ής ίδ. Οικονομικήν Έπιθεώρησιν Ιον έτος 
1876—77, φυλ. 30, σελ. 127) ό Κυβερνήτης διερρύθμι- 
σεδιά τοϋ ψηφίσματος τής 16 Απριλίου 1828 έπί τών 
επομένων βάσεων :

«.V. 'Έκαστον Τμήμα, τού οποίου ή περιφέρεια προσδι
ορίζεται άπό τό ίιπ' άριθ. Γ ψήφισμα, υποδιαιρείται εις 
τάς έξ ών σύγκειται έπαρχίας, καί αύται πάλιν εις πόλεις 
κώμας καί χωρία.

Β’. Αί ήδη ΰπάρχουσαι πόλεις, κώμαι καί χωρία, ώς 
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καί δ'σαι πόλεις, κώμαι καί χωρία κατεδαφίσθησαν, διατη- 
ρούσιν ακέραια τά κατά τόν νόμον δικαιώματα.

Γ'. Εις τήν παρούσαν κατάστασιν τών πραγμάτων, καί 
μέχρις οτου ή 'Εθνική Συνέλευσις άποφασίση, καμμία άπό 
τάς ήδη ύπαρχούσας πόλεις του Τμήματος δέν ήμπορε? νά 
ΟεωρηΟή ώς πρωτεύουσα.

Δ'. Η κεντρική πόλις έκάστης έπαρχίας έχει, ώς καί 
πρότερον, μίαν Δημογεροντίαν Επαρχιακήν.'!I Δημογερον
τία αύτη συνίγαταιάπδ τρία ή πέντε μέλη. 'Όταν συνίγα- 
ται άπό τρία, τά δύο ές αύτών άνήκουσιν εί;

εις τά χωρία- ότον δέ έκ πέντε, 
πόλιν, 

ς τήν πόλιν, 
, τότε τά μέν 

δέ άλλα δύο εις τάς κώμας και
καί το άλλο 
τρία εις τήν 
χωρία.
Ά ? 10 μ δ 

Ε'. Κατά

τά

α ί
νόμον

τας, άναλόγως τοΰ αριθμού τών οικογενειών του. 
ρία τ 
ροντα- τά διακοσίας, δύο- τά τριακοσίας, τρεις- τά 
κοσίας και επέκεινα, τέσσαρας.

Ο άριΟμδς τών Δημογερόντων έκάστης πόλεως 
μης θέλει κανονισΟή κατά τήν αύτήν αναλογίαν.

^ϊ”. Έως δτοα ό νόμος προσδιορίση Οετικώς τά 
τικά, τά όποια 
νά γίνωσιν εκλέκτορες,

ε κς κ 
τον

λ ο γ ή τών Δημογερόντω ν. 
έκαστον χωρίον εχει Δημογέρον- 

Τά χω- 
ά εχοντα εκατόν οικογένειας, εκλέγουν ένα Δημογέ- 

τετρα-

και κώ-

συστα- 
πρέπει νά έ’χωσιν οί πολίται, όσοι έμπορουν 

απολαμβάνουν το δικαίωμα τούτο 
κατά τάς ρηΟείσας αναλογίας όλοι οίπολϊται τών πόλεων 
κωμών καί χωρίων, οί εχοντες πλήρη τά 25 έτη.

Ζ'. Καταγράφονται επομένως εις κατάλογον τά όνόμα- 
τα τών εκλεκτόρων έκάστης πόλεως, κώμης καί χωρίου, 
καί ενωμένοι εις συνέλευσιν οί εκλέκτορες ούτοι, έκλέγου- 
σι τούς νέους Δημογέροντας, προεορευόμενοι άπό τον Έκ
τακτον ’Επίτροπον, ή άπεσταλμένον τινά παρ' αύτοΰ, καί 
άπό τούς πρώην Δημογέροντας.

Η . Εκείνοι δέ έκ τών πολιτών έμπορουν μόνον νά έκ- 
λεχΟώσι Δημογέροντες, όσοι πληρώνουσι
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φόρους, καί είναι ηλικίας τριάκοντα καί πέντε ετών. Κα
τά τούτον τόν τρόπον, ό έκτακτος ’Επίτροπος, όμού μέ 
τούς πρώην Δημογέροντας, συνθέτει ένα κατάλογον ύπο- 
ψηφίων, ό'στις περιέχει διπλάσιαν, ή τριπλάσιον αριθμόν 
υποκειμένων, όσων ή συνέλευσις χρεώστε? νά έκλέξη.

(■)'. Εις τήν έπί τούτω συσταινομένην συνέλευσιν, ό 
έκτακτος Επίτροπος διορίζει καί προκηρύττεται ό κατά
λογος τών εκλεκτόρων, καί έρωτα τήν συνέλευσιν, εάν 
εχη νά εΐ'πη τι εναντίον τής νομιμότητας τών μελών 
τού καταλόγου τούτου. Εάν ύπάρχη τοιούτον τι, ή προε
δρεία αποφασίζει περί τούτου- κηρύττει επομένως τήν 
συνέλευσιν νόμιμον, καί σημειόνει τήν πράςιν ταότην εις 
το πρωτόκολλου.

Ό πρόεδρος άναγινώσκει μετά ταύτα τον κατάλογον 
τών υποψηφίων, καί ούτως αρχίζει ή έκλογή, προηγουμέ- 
νης άναλόγου έκκλησιαστικής τελετής. Ή έκλογή αύτη 
γίνεται διά ψήφων, καί έκ τών καταγεγραμμένων εις τόν 
κατάλογον υποψηφίων, όσοι λάβουν τάς πλειοτέρας γίνον
ται Δημογέροντες.

I'. ’Εκλεγόμενοι τοιουτοτρόπως οί Δημογέροντες εις τάς 
πόλεις, κώμας καί χωρία, καί ένούμένοι μέ τόν έκτακτον 
’Επίτροπον εις τήν κεντρικήν πόλιν τής Επαρχίας, έκλέ- 
γουσι κατά τόν αύτόν τρόπον (" \.ρθρ. <■)'.) καί άναλόγως 
τών κατοίκων τής Επαρχίας, δύο ή τρεις Δημογέροντας, 
έκ τών όποιων ό εις ή οί δύο, ενωμένοι μέ τούς Δημογέ
ροντας τής ρηΟείσης πόλεως, σχηματίζουν τήν Επαρχια
κήν Δημογεροντίαν.

ΙΑ.'. Έπί τάς αύτάς άρχάς καί κατά τόν αύτόν τρόπον, 
ό έκτακτος Επίτροπος διορίζει καί γίνεται καί ή έκλογή 
τών Δημογερόντων τών πόλεων.

Καθήκοντα τών έ π α ρ ■/ ι α κ ώ ν Δ η μ ο γέ
ρο ν τ ι ώ ν καί τών δημογερόντων τών 
πόλεων, κωμών κ α ί χ ω ρ ί ω ν.

IB’. Οί Δημογέροντες τών πόλεων, κωμών καί χωρίων
ΕΤΟΣ 5—ΦΤΔ. 59—ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1878 33 
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εξακολουθούν τήν ενέργειαν τών χρεών των, ώς και πρό- 
τερον, και έκτελοϋσι τάς οποίας λαμβάνουσι παρά τής 
Επαρχιακής Δημογεροντίας διαταγάς, ή τάς κατ' ευθεί
αν άπό τόν έκτακτον ’Επίτροπον, ή τόν Ιίροσωρινόν Δι
οικητήν, Όσοι έξ αυτών δυνηθοΰν νά κρατώσι κατάστι
χα τών διαταγών τούτων και τής έκτελέσεώς των, θέ
λουν έφελκύσει εις εαυτούς κατ’ εξοχήν τήν εύνοιαν τής 
Κυβερνήσεως.

ΙΓ'. 'JI Επαρχιακή Δημογεροντία διαιρείται εις δύο μέ
ρη, καί τό έν έξ αύτών επιστατεί εις τά όσα ανάγονται 
μερικωτέρως εις τήν πόλιν, τό οέ άλλο εις τά όσα ανά
γονται εις τήν ’Επαρχίαν.

Καί εις τό έν καί εις τό άλλο μέρος, ή Δημογεροντία 
ακολουθεί ώς πρός τήν ενέργειαν τών χρεών της τούς ά- 
χρι τοϋοε έν χρήσει κανόνας, καί συμμορφοΰται γενικώς 
με τάς όοηγίας, τάς οποίας λαμβάνει άπό τήν Κυβέρνη- 
σιν διά τοϋ έκτακτου Επιτρόπου ή διά τοϋ ΙΙροσώρινοϋ 
Διοικητοϋ. Αύτη χρεώστε? νά κράτη έν κατάστιχον τής 
αλληλογραφίας καί τών σκέψεων της.»

Εις έκτέλεσιν τοϋ ανωτέρω ψηφίσματος, τό όποιον εί
χε τον χαρακτήρα τής προσωρινότητας, ώς ολα τά πολι
τειακά έργα τής επαναστατικής εκείνης περιόδου, ό Κυ
βερνήτης έξέδωκε τάς έπομένας Γενικάς Όοηγίας πρός 
τούς Δημογέροντας τής Ελλάδος (19 ’Απριλίου 1828).

“ Εως οτου νά προσδιορισθή διά τοϋ νόμου ό οργανι
σμός τών δημογεροντιών, ή διάρκεια τών χρεών των, ή 
εξουσία καί ή εύθύνη των, αί έκλεχθησόμεναι ύπό τήν 
επιστασίαν τών εκτάκτων Επιτρόπων δημογεροντία·, θέ
λουν άκολουθε? τάς εξής οδηγίας.

1. Οί επαρχιακοί δημογέροντες ένεργοΰν ώς καί πρό- 
τερον τάς ύποθέσεις τής επαρχίας, όσαι ανάγονται εις τά 
Ζ?ε'θ τω'ώ ε’·τε άναφέροντες αύτάς εις τήν άπόφασιν τοϋ 
Εκτάκτου’Επιτρόπου τοϋ Τμήματος, είτε δίδοντες εις αύ- 
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τόν τάς πληροφορίας, τάς οποίας κατά τήν χρείαν ήθελε 
τούς ζητήσει.

2. Επομένως οί δημογέροντες είναι σύμβουλοι τοϋ ’Εκ
τάκτου 'Επιτρόπου διά τάς υποθέσεις τής περιφέρειας των « 
οσάκις ούτος είναι παρών είναι ώσαύτως σύμβουλοι του
καί άπόντος οι’ άνταποκρίσεως- το αύτό έννοειται καί πε
ρί τών δημογερόντων τών πόλεων. Οί οέ οημογεροντες 
τών κωμών καί χωρίων είναι τά όργανα δι ών γίνεται ή 
ενέργεια τής Δημοσίου Οικονομίας ύπό τήν Διεύθυνσιν τών 
επαρχιακών Δημογεροντιών.

3. Οί δημογέροντες τών κεντρικών πόλεων έκάστης έ- 
παρχίας μοιράζονται μεταξύ των, κατά τάς οποίας λάμ
νουν παρά του ’Εκτάκτου Επιτρόπου όοηγίας,τήν έπιστα- 
σίαν τής υγείας, τής άγορανομίας, καί τών καθημερινών 
υποθέσεων, όσαι άνάγονται εις αύτούς. Τό αύτό έννοειται 
καί περί τών δημογερόντων τών πόλεων καί κωμών, όσαι 
εύρίσκονται εις τά παράλια- αύται μ' δλον τοϋτο δεν ήμπο- 
ροΰν νά δεχθούν τήν επιστασίαν ταύτην παρά τότε μό
νον, όταν οιαταχθοϋν κατ’εύθεΤαν άπό τόν "Εκτακτον Ε
πίτροπον, οστις έχει τήν εύθύνην περί τής έκτελέσεώς 
τών ύγειονομικών διατάξεων.

4. Αί Έπαρχιακαί δημογεροντία·., καί αί τών πόλεων 
έπαγρυπνοΰν έπίσης, κατά τάς όποιας λαμβάνουν παρά 
του ’Εκτάκτου ’Επιτρόπου οδηγίας, εις τά υφιστάμενα δη
μόσια καταστήματα, οιον εκκλησίας, μοναστήρια, σχολεία, 
νοσοκομεία κλπ.

Δέν θέλουν παραμελεί κανέν μέσον, συντελεστικόν εις 
τήν άνόρθωσιν τών πεσόντων καταστημάτων τών πόλεων 
καί τών κρημνισμένων προαστείων. Τελευταίου θέλουν 
προσπαθήσει, διά τών δημογερόντων τών χωρίων, ν' άνα- 
καλέσουν καί νά φέρουν εις τάς αρχαίας των κατοικίας τούς 
γεωργούς έκάστου χωρίου.

5. Αί έπαρχιακαί δημογεροντία·. προσκαλούνται νά έ- 
πιζυρόνουν όλα τά δημόσια καί μερικά έγγραφα, τά ό-
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ποϊα οί κατά μέρος άνθρωποι ήθελον επιθυμήσει νά θέ

σουν ύπό τοιαύτην ασφάλειαν οι' αύτον τον σκοπόν, καί 
οιά νά έπικυρόνουν ακόμη ολα των τά έγγραφα, αυτοί θέ
λουν έχει καί σφραγίδα. Ιίρός τό παρόν δέ, έως νά λάβουν 
αί επαρχιακοί οημογεροντίαι παρά της Κυβερνήσεως τά 
παράσημα τών επαρχιών, ή σφραγίς αύτη θέλει φέρει τά 
υπάρχοντα παράσημα της Έπικρατείας μέ τήν επιγρα
φήν «Δημογεροντία τής. . »

6. Αύτά τά έγγραφα καθώς καί ή άνταπόκρισις θέλουν 
καταγραφεσθαι εις δυο βιβλία, τό έν ονομαζόμενου Π ρ ω- 
τ ο κ ο λ λ ο ν καί τό άλλο Κ α τ ά σ τ ι χ ο υ τής Ά ν- 
ταποκρίσεως. Εις τό Πρωτόκολλου θέλουυ σημειόυε- 
σΟαι αί διαταγαί, τάς οποίας αί οημογεροντίαι λαμβάνουν 
παρά τοΰ Εκτάκτου Επιτρόπου, καί τά όποια έλήφθησαυ 
μέτρα διά τήν έκτέλεσίυ των θέλουν φέρει ώσαύτως ση
μείωσαν τών σκέψεων, τάς οποίας θέλουν κάμει αί δημο
γεροντία·., διά νά παραστήσουν τι εις τήν Κυβέρνησιυ ή 
εις τον 'Έκτακτον Επίτροπον.

Αί σκέψεις αύται θέλουν τελειόυει διά τής πλειοψηφίας, 
καί έχουν τό δικαίωμα οί δημογέροντες, οί όποιοι είναι ε
ναντίας γνώμης, νά καταχωρίσουν αύτήυ εις τό ΙΙρωτό- 
κολλου.

7. Διά τήν τακτικήν ενέργειαν τής ύπηρεσίας ταύτης, 
αί δημογεροντία·, διορίζουν ένα γραμματέα, ό'στις εις εύ- 
τυχεστέρας περιστάσεις θέλει λαμβάνει καί μισθόν. Έάν 
έως τότε ήθελε φανή άπαραιτήτως άυαγκαϊου τό νά δοθή 
εϊς τον γραμματέα κάποια μικρά έξοικουόμησις, τόσον δι’ 
αύτον, καθώς καί διά τά έξοδα τοϋ γραφείου, αί δημογε
ροντία·., όμοϋ μέ τον Έκτακτον Επίτροπου, θέλουυ εύρει 
τούς τρόπους τής έ'ςοικονομήσεως άπό τήν επαρχίαν, καί 
θέλουν τούς προτείνει εις τήν Κυβέρνησιν.

8. Καθόσον θέλει άποδεικνύεταιδιά τής πείρας ήτακτική 
τζαόοόος, ύπό τήν διεύθυνσιν τών δημογεροντιών, τής Δη
μοσίου Οικονομίας, καί καθόσον ό λαός θέλει απολαμβάνει
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τούς καρπούς τής προόδου ταύτης, αί εΐρημέναι δημογε
ροντία·, θέλουν λαμβάνει μεγαλειτέραν εξουσίαν καί οσοι 
τών δημογερόντων φανούν πλέον άφωσιωμένει εις τά 
συμφέροντα τοΰ τόπου των, καί εις τήν γενικήν άναγέννη- 
σιν τοϋ έθνους, θέλουν λάβει δικαίωμα εις τήν ψήφον τών 
συμπολιτών των, καί επομένως αξιώματα ύψηλότερα εις 
τήν Κυβέρνησιν τής Έπικρατείας.»

Τοιοΰτος ό δημογεροντικός οργανισμός τών Ελληνι
κών κοινοτήτων, έν εποχή καθ’ ήν ή φύσις ώμίλει ισχυ
ρότερου. 'Υπολείπεται νά συγκριθώσι τά. αποτελέσματα 
προς τήν ένεστώσαν δημοτικήν συγκέντρωσιν.

Μ.

ΝΙΕΣΙΙ ΕΚΓΪΑΙΔΕΪΣΙΣ ΕΝ ΕΑΑΛΔΙ·

Μεταξύ τής δημοτικής καί τής άνωτάτης έν τώ Πα
νεπιστήμια» πνευματικής άναπτύξεως λειτουργεί ή μέση 
έντοϊς Γυμνασίοις καί τοϊς Έλληνικοϊς σχολείοις έκπαι- 
δευσις, ήτις συνδέουσα τά δύο άκρα άποτελεϊ τήν άναγ- 
καίαν μετάβασιν άπό τών μάλλον απολύτως αναγκαίων 
γνώσεων τοΰ λαοϋ εϊς τά ανώτερα τής όιανοιας στρώματα· 
"Οσον ασφαλέστερα·. αί βάσεις τής μέσης τοΰ έθνους εκ- 
παιδεύσεως, τόσον στερεοποιείται ή καθολική μεταξύ θεω
ρητικών καί πρακτικών γνώσεων αρμονία. Εκ τής μέσης 
έκπαιοεύσεως δέν θά έξέλθωσιν μόνον οί επιστήμονες, άλλ 
έάν αύτη είναι επιτυχής, Οά. όργανισθώσιν βαθμηδόν αί 
ποικίλα·, έκεϊναι ενώσεις, τάς οποίας τοσοΰτον επιζητεί ή 
μέση τών εθνών τάξις. Διά τούτο τά Ιυμνασιο: και τά 
Ελληνικά Σχολεία δέν πρέπει να θεωρώνται απλώς ώς 
όργανα τής περαιτέρω πανεπιστημιακής παιδείας, άλλα 
καί ώς οργανισμοί αύτοτελεϊς, σκοποΰντες μεσην τινα οιά-

9
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δοσιν τών γενικών τής κοινωνίας αληθειών.εις οσον ένεστι 
εύρύτερον κύκλον.

Τό γε νΰν έ'χον, ή μέσηέν Έλλάδι έκπαίδευσις λειτουρ
γεί άπό 23Γυμνασίων και 153 'Ελληνικών Σχολείων. Κατ’ 
άμφοτέρους δέ τούς κλάδους τούτους επικρατεί μάλλον ή 
γραμματική ή ή πραγματική μέθοδος. Ουχί οτι ή δύνα- 
μις τών νεωτέρων περί καθόλου έκπαιδεύσεως ιδεών, κατά 
τήν δεξιότητα τών διδασκόντων, δέν έςασκεϊ κατά τόπους 
άνάλογον επιρροήν, άλλά διότι, όμιλοΰντες περί του κανό- 
νος, άρκεϊ νά συναθροίσωμεν τό πόρισμα τών ώφελίμων 
γνώσεων τάς οποίας έκ τής μέσης έκπαιδεύσεως προσπο
ρίζεται ό κατόπιν εισερχόμενος εις τό έμπόριον και έν γέ- 
νει τήν βιομηχανίαν πληθυσμός, ίνα κρίνωμεν περί τής ά- 
ραιότητος τοΰ διδομένου φωτός. Έκ τοΰ πανυγηρικοϋ τοΰ 
Ίσοκράτους έλάχιστα θά ώφεληθή ό προωρισμένος νά γε- 
ωργήση τούς άγρούς τών πατέρων του. Έκ τής άφηρημέ- 
νης Οελογίας (διότι εις τοιαύτην έτράπη ή θρησκευτική 
τής μέσης έκπαιδεύσεως διδασκαλία) μικρά έφόδια πίστε- 
ως συναθροίζει ό μέλλων οικογενειάρχης.Άπό τών ύψηλών 
μαθηματικών τά όποια ό γυμνασιακός σπουδαστής διδά
σκεται, έχει άνάγκην, γινόμενος κατόπιν πωλητής ή άγο- 
ραστής, νά καταφύγη εις τούς εμπειρικούς ύπολογιστάς, 
ίνα σώση τάς συναλλαγάς του. Έκ τών γεωγραφικών μα
θημάτων του ό προετοιμαζόμενος εις τάς περιπετείας τοΰ 
βίου άνήρ, μόνον όρη καί Οαλάσσας καί ονόματα άποτα- 
μιεύει έν τή μνήμη του, τήν δέ έντός αύτών λειτουργού
σαν κοινωνικήν ζωήν πρέπει, όταν δ 
ρόν, νά μάΟη. Καί όμως ταϋτα 
Δέν έχω δέ σκοπόν νά εΐσέλθω 
δειξιν όλων τών, έλλείψεων καί 
τήν έν ή ζώμεν εποχήν π

Έν γένει τό διδάσκον έν 
πικόν άποτελείται ύπό 
καί 311 διδασκάλων 

"■ δέν έχη πλέον τόν και- 
πάντα είναι ένδεικτικά. 
εις τήν κατά μέρος άπό- 

δλων τών αναγκαίων εις 
προσθηκών.

τή μέση έκπαιδεύσει προσω- 
115 καθηγητών έν τοϊς Γυμνασίοις 

έν τοϊς Έλλην.κοϊς Σχολείοις. Καί

έν μέν τή Στερεά Έλλάδι άπαντώνται 7 Γυμνάσια μετά 
•17 καθηγητών, ήτοι 4 γυμνάσια έν Άθήναις μετά 27 
καθηγητών,1 έν ΙΙειραιεϊ μετά 7 καθ. 1 έν Λαμία μετά 6 
καθ. καί 1 έν Μεσολογγίω μετά 6 καθ. Έν δέ τή Πελο- 
πονήσω άπαντώνται 8 Γυμνάσια μετά 48 καθηγητών, 
ήτοι 1 Γυμνάσιον έν ΙΓάτραις, 1 έν Καλάμαις μετά 7 έν 
έκάστω καθηγητών 1 έν Τριπόλει, 1 έν Ναυπλίω, 1 έν 
Πύργω, 1, έν Σπάρτη μετά 7 έν έκάστω καθηγητών καί 
1 έν Αίγίω, 1 έν Κορίνθω μετά 5 έν έκάστω καθηγητών. 
Έν δέ ταϊς Νήσοις άπαντώνται 8 Γυμνάσια μετά 41 κα
θηγητών, ήτοι 1 έν Κερκύρα μετά ί) καθηγητών 1 έν 
Χαλκίδι μετά 7 καθηγητών 1 έν Σύρω, 1 έν Ζακύνθω 
μετά 6 έν έκάστω καθηγητών 1 έν Κεφαληνία μετά 5 
καθ., 1 έν Αευκάδι μετά 3 καθηγητών.

"Οσον αφορά τά Ελληνικά Σχολεία, έν μέν τή Στερεά 
Έλλάδι άπαντώνται 36 μετά 51 διδασκάλων, ήτοι 5 έν 
Άθήναις, έζ ών τό πέμπτον εις δύο τμήματα, μετά 30 
διδασκάλων, 2 έν Γαλαξειδίω, έξ ών τό 1 ναυτικόν, μετά 
3 διδ., ί έν ΙΙειραιεϊ μετά 4 διδ., 1 έν Μεσολογγίω, 1 έν 
Καρπενησίω, 1 έν Λαμία, 1 έν’Αγρινίω, 1 έν Άαοίσση, 
μετά3 έν έκάστω διδασκάλων 1 έν Μεγάροις,Ι έν Θήβαις, 
1 έν Λεβαδεία, 1 έν Κραοασαρά, 1 έν Ναυπάκτω, 1 έν Βο- 
νίτζη, 1 έν ’Αταλάντη μετά 2 έν έκάστω διδασκάλων 1 
έν Άραχόβη, 1 έν Κορωπή, 1 έν Μάνδρα, 1 έν Αΐτω- 
λικώ, 1 έν Πλατάνω, 1 έν Κεφαλοβρύσω, 1 ένΆστακώ, 
1 έν Φουρνά, 1 έν Κερασσόβα, 1 έν ΙΙρωσώ, ί έν ‘Απά
τη, 1 έν Νέα Μιζέλη, 1 έν Λοιδωρικίω, 1 έν Μαρτίνω, 1 
έν Άγά Σπερχειάδος, 1 έν Δαδίω μεθ ένός έν έκάστω διδα

σκάλου.
Έν δέ τή Πελοποννήσω άπαντώνται 61 Ελληνικά Σχο

λεία μετά 122 διδασκάλων, ήτοι 2 έν ΙΙάτραις μετά 6 
διδασκάλων 1 έν Ναυπλίω, I έν Τριπόλει, 1 έν Καλά
μαις μετά 4 έν έκάστω διδασκάλων 1 έν ’Αργεί, 1 έν 
Κορίνθω, 1 έν Τρικάλοις, 1 έν Αίγίω, 1 έν ίΐύργω. 1 έν 
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Άνδριτσαίνη, 1 έν Αεωνιδίω, 1 έν Δημητσάνη, 1 έν Κα- 
ρυταίνη, 1 έν Λαγκαδίοις, I έν Βιτύνη, I έν Σπάρτη, I 
έν Γυθείω, 1 έν Άρεοπόλει μετά 3 έν έκάστω διοαστάλων 
1 έν Κρανιδίω, 1 έν Άκράτα, 1 έν Καλαβρύτοις, 1 έν 
Μεσήνη, 1 έν Κορώνη, 1 έν Πύλω, 1 έν Κυπαρισσία, 1 
έν Έράνη, 1 έν Γαργαλιάνοις, 1 έν Θούρια, 1 έν Άστρει, 
1 έν Κοντοβαζαίνη, 1 έν Μεγαλοπόλει, 1 έν Βαμβακά, 1 
έν Μολάοις μετά 2 έν έκάστω διδασκάλων I έν Ζαχόλη, 
1 έν Δίβρη, 1 έν Αεχαινοϊς, 1 έν Γαστούνη, I έν Σοπο- 
τώ, 1 έν Αειβαρτζίω, 1 έν Μαζεικοις, 1 έν Κερτέζη, 1 έν 
Τσερνίτζη, 1 έν Άγουλινίτζη, 1 έν ΑΙελιγαλά, 1 έν Αε- 
βιδίω, 1 έν Καλτετζαϊς, 1 έν Άγίω ΙΙέτρω, 1 έν Κας-ρίω, 
1 έν Βιζικίω, 1 έν Βαλτεσινίκφ, 1 έν Στεμνίτζα, 1 έν 
Ζατούνη, 1 έν ’Ίσαρι, 1 έν Βρεσθένοις, 1 έν Καστανέα, ί 
έν Αεβετζόβα, 1 έν Μονεμβασία, 1 έν Αάμπρω, 1 έν 
Πλάτζα, 1 έν Καρδαμύλη, 1 έν Κότσα μεθ’ ενός έν έκά
στω διδασκά/.ου.

Έν δέ ταϊς Χήσοις άπαντώνται 56 Ελληνικά Σχολεία 
μετά 103 διδασκάλων, ήτοι 3 έν Σύρω, έξ ών τό εν ναυ
τικόν, μετά 7 διδασκάλων, 2 έν'Ύδρα, 2 έν Σπέτζαις, 2 
έν Άργοστολίω (ών εν ναυτικόν) μετά 4 έν έκάστω τόπω 
διδασκάλων 1 έν Χαλκίδι, 1 έν Καρυστία, 1 έν Κυθή- 
ροις, 1 έν Μυκόνω, 1 έν Σίονω, 1 έν Τήνω, ί ένΆνδοω, 
1 έν Χάξω, 1 έν Θήρα, 1 έν Κέρκυρα, 1 έν Αευκάδι, 1 
Ιθάκη, 1 έν Ζακύνθω μετά 3 έν έκάστω διδασκάλων 1 
έν Αίγίνη, 1 έν Ξηροχωρίω, 1 έν Κύμη, 1 έν Σκοπέλφ, 
1 έν Πάρφ, 1 έν Κέα, 1 έν Μήλω, I έν ΚορΟίω, 1 έν 
Τραγαία, 1 έν Άμοργω, 1 έν ΙΙαξοϊς, 1 έν Πασσάδαις, 1 
έν Αηξουρίω μετά 2 έν έκάστω διδασκάλων I έν Σαλα- 
μϊνι, 1 έν Στενή, 1 έν Λίμνη, 1 εις λέα Εαρρά, 1 έν 
Σκύρω, 1 έν Σκιάθω, 1 έν Άλιοερίω, ί έν Κύθνω, 1 έν 
Σερίφω, 1 έν Φολεγάνδρω 1 έν Ιίανόρμω, 1 έν Γαυριώ, 
1 έν ΙΙάρω, 1 έν ‘Τρία, 1 έν Καλλίστη, 1 έν ”1φ, 1 έν
Καστελλάνω, 1 έν Όρει. 1 έν Άγίοις θεοδώροις, 1 έν 
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Μακρυωτίκοις, 1 έν Μεσοβουνίω, 1 έν Σάμη, 1 έν 3Γα- 
χαιράδαις μεθ’ ενός έν έκάστω διδασκάλου.

Τοιαύτη ή άνάλογως τού ένδιαφερομένου πληθυσμού 
καθ’ δλην τήν 'Ελληνικήν Επικράτειαν έν έτει 1877 οι- 
ανομή τών δημοσίων Ιδρυμάτων έπι τής μέσης τού έ
θνους έκπαιδεύσεως, τών οποίων ή σχετική κατά τόπους 
καρποφορία αποτελεί ιδιαίτερον θέμα έρεύνης. Είναι και 
τυπική έ'ποψις αύτοϋ, περί ής όμιλούσιν οί άριθμοί τών 
διδακτικών μητρώων, καί οόσιαστική έποψις, περί ής μαρ
τυρεί ό βαθμός τών άνά πάσαν επαρχίαν διαδεδομένων 
φώτων. Ή τελευταία έχει πολλά γνωρίσματα, τών όποι
ων ή έννοια συνδέεται πρός κοινωνιολογικήν μάλλον μελέ
την, διότι παντού καί πάντοτε αληθεύει τό ευαγγελικόν 
οτι «παν δένδρον έκ τού καρπού γινώσκεται.»

ΑΡ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΓ 1876. .

II ρό ολίγων ημερών ή Κυβέρνησις ύπέβαλεν εις τήν 
Βουλήν τόν απολογισμόν τού 1876. Έν γένει διά τό έ
τος τούτο εΐχον προύπολογισθή έσοδα μέν 38,826.680 
δρ.,έξοδα δέ 39,063,842, εις τάς όποιας προσθετέον κα) 
1,814,796 δρ. ψηφισθείσας δι’ ιδιαιτέρων νόμων1 τό όλου 
τών έξόδων δρ. 40,878,638. Άλλά μέχρι τέλους τής 
χρήσεως, ήτοι άπό 1 Ιανουάριου 1876 μέχρι 31 ’Οκτω
βρίου 1877, έκ μέν τών έσόδων εΐσεπράχθησαν δραχμαί 
35.596.459, έκ δέ τών έξόδων έπραγματοποιήθησαν δρ. 
39,014,249, οπερ έστί αί μέν εικαζόμενα: εισπράξεις κα
θυστέρησαν κατά 2,658,95;') δρ.. έκ δέ τών προύπολογΐ" 
σθεισών δαπανών άπέμεινεν αδιάθετον ποσόν 1,864,389 δρ. 
Εάν άφαιρέσωμεν τά πραγματικά έσοδα άπό τών πραγμα
τικών έξόδων (35,596,459—39,014, 249), ή διαφορά 
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3,417,790 δρ. άποτελεϊ τό κατά το έτος 1876 έλλειμ
μα (ά) τών οικονομικών του Κράτους.

Κατά τήν εξαετίαν 1871—76 ή ιστορική άνάπτυξις 
τών ήμετέρων ελλειμμάτων έχει εις εκατομμύρια, παρα
λειπομένων τών δεκάδων χιλιάδων, ώς έξης: 1871—3 vs, 
1872ΓΤ’ 1873—1 1874-4Η, 1875-2 ^,1876
—8 Γό· Ή έννοια τών ελλειμμάτων τούτων πρέπει νά 
συνουασθη προς τά πρόσθετα δαπανήματα,δι ων ειδικοί νό
μοι,άπό επικινδύνου συνήθειας, έπιβαρύνουσι τον κανονικόν 
τής έπικρατείας προϋπολογισμόν. Κατά τό 1872 τά πρό
σθετα ταΰτα δαπανήματα άνήλθον εις -γψ, τώ 1873είς-Γ| 

1874 είς^, τώ 1875 εις 1 τώ 1876 εις 1
Ιδού πώς διανέμονται τά τού τελευταίου έτους μεταξύ 
τών διαφόρων κλάδων τής δημοσίας ύπηρεσίας : Ύπουρ
γεϊον Στρατιωτικών 850 χιλ. δρ. (β'), Ναυτικών 310 χιλ. 
Εσωτερικών 174 χιλ., Δικαιοσύνης 110 χιλ.,Οικονομικών 
43 χιλ., ’Εκκλησίας·ικών 16 χιλ., ’Εξωτερικών 6 χιλ. εϊς 
Συντάξεις 300 χιλ., τό ολον 1,809,962 δρ.

Αλλ εκτός τής έπόψεως τών προσθέτων δαπανημάτων 
ιδιαιτέραν κέκτηται σημαντικότητα ή καθυστέρησις τών 
εισπράξεων, όσον αφορά τήν έν γένει νοσηράν τών ήμετέ
ρων οικονομικών κατάστασιν. Ή καθυστέρησις αύτη έχει 
τι σταθερόν- συνεποσοΰτο εις 2,437,226 δρ. τώ 1871, εις 
1,916,020 τώ 1872, εις 2,435,021 τώ 1873, εις 2,932, 
443 τώ 1874, εις 2,229,699 τώ 1875, εις 2,658,955 
τώ 1876. Έν γένει ή καθυστέρησις ανάγεται εις τό έτε
ρον τμήμα τής φορολογικής μηχανής, τό ταμιακόν. Κατά

(ά) (S') Πρός ολοσχερή κατανόησι·/ τοϋ ελλείμματος τούτου σημειωτέου 
δ'τι 850,000 δρ. ά·/ήκαυσι·/ εις έκτακτους δαπάυας. καί κυρίως 2,567,789 
εις τας συνήθεις τοΰ προϋπολογισμού άνάγκαί. 'Όσο·/ αφόρα τας πρώτας, 
ιδού πώς κατατάσσονται αύται' ά) δι’ αγοράν οπλών και πολεμεφοδίων δρ. 
680,000’ 6’) δι’ αγοράν οπλών τοΰ Ιππικού δρ. 120,000’ γ') δι’ αγοράν 
μηχανών πρ·ς κατασκευήν ουσεγγίων δρ. ail, 000. 

τήν χρήσιν τοϋ 1876, τό μέν τελώνιακόν τμήμα εΐσέπρα- 
ξεν όσα έβεβαίωσεν, ήτοι 14,526,139 δρ., τό δέ ταμιακόν 
βεβαιώσαν 22,572,196, είσέπραξεν 19,913,240 ήτοι ύπέ- 
κυψεν εις ολόκληρον τό καθυστέρημα τών 2,568,955. δρ. 
Ή σταθερά έπανάληψις τοΰ φαινομένου τούτου έξηγητέα 
διττώς· ή οί προϋπολογίζοντες τάς δημοσίας δαπάνας 
πλάττουσι ιδανικά εισοδήματα, όπως οί άσωτοι τών κλη
ρονομικών περιουσιών καταναλωταί, ή ή φορολογική μη
χανή προσκόπτει άπό διαφόρων οικονομικών,κοινωνικών καί 
πολιτικών λόγων, τών οποίων τήν έξέτασιν παραλείπω. 
Ύπό τήν τελευταία'/ έποψιν, ύπολογιζομένου καθ’ολον τό 
Κράτος τοΰ μέσου όρου τής έν έτει 1876 φορολογικής κα- 
θηστερήσεως εις 11,70 τοϊς ο]ο, δυνάμεθα νά κατατάξω- 
μεν τήν χώραν κατά ταμιακάς περιφέρειας, όπως εύρωμεν 
τάς νοσηροτέοας μεταξύ αυτών, άρχόμενοι άπό τώνδιατε- 
λουσών ύπό βαρύτερους ορούς.

Άνω τών 30 τοϊς ο]ο καθυστέρησιν παριστώσι δύο τα
μεία, τό τοΰ Γυθείου (33,4) καί τό τής Μεγαλοπόλεως 
(31,7).—"Άνω τών 20 τοϊς ο]ο τρία ταμεϊα, τό τοΰ 
Βάλτου (22,1), τό τής Μεσσήνης (20,5) καί τό τής Σύ
ρου (20,5).—’Άνω τών 15 τοϊς ο]ο δέκα ταμεϊα, τό τών 
Σπετσών (19,6), τό τής Τριφυλίας (18,5) τό τής Παρνασ- 
σίδος (17,4), τό τής Κεφαλληνίας (17), τό τής Αακε- 
δαίμονος (16,7), τό τής Δωρίδος (16), τό τής Ολυμπίας 
(16), τό τών Καλαμών (15,5), τό τών Πατρών (15,1) 
καί τό τής Βονίτσης (15,1).—"Ανω τών 10 τοϊς ο]ο έν
δεκα ταμεϊα, τό τής Ηλείας (14,9), τό τής ΙΓυλίας 
(14,6), τό τής Κορινθίας (13,9),τό τής Γόρτυνος (13,4), 
τό τής Κυνουρίας (13,2), τό τών Καλαβρύτων (13), τό 
τής Έπιδαύρου Αιμηράς (11,5), τό τών ΙΙαξών (10,8),τό 
τών Κυθήρων (10,8), τό τής Εύρυτανίας (10,2) καί τό 
τής Ναυπάκτου (10).—’Άνω τών 5 τοϊς ojo είκοσι καί 
έν ταμεϊα, τό τών Θηβών (9,9), τό τής Μεγαρίδος (9,7), 
τό τής Αϊγιαλείας (9,7), τό τής Μαντινείας (9,4), τό τοϋ 
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Μεσολογγίου (8,5),τό τής Χεβαοείας (8,4),τό τής Νάξου 
(7,8),τό τής Χαλκίοος (7,7),τό Κεντρικόν (7,4), τό τού 
Αργους (7,4), τό τής Λευκάδος (7.1), τό τής "Υδρας 

(7), τό τής Θήρας (6,4), τό τής Τήνου (6,2), τό τής 
Ζακύνθου (6,1), τό τής Κέας(5,9), τό τής Μήλου (5,6), 
τό τής Ιθάκης (5,6), τό τής Ναυπλίας (5,4), τό τής 
Γριχωνίας (5).—Κάτω δέ τών 5 τοϊς ο]ο εξ ταμεία, τό 
τού Ξηροχωρίου (4,4), τό τής Σκοπέλου (3,9), τό τής 
Αοκρίοος (3,6), τό τής Κερκύρας (3,6), τό τής Καρυστί- 
αί GM) και τής ΦΟιώτιδος (2,9).—Είναι ενδεικτι
κόν, οτι ή μειζων και ή έλάσσων καθυστέρησις απαντάται 
εις τά δύο αντίθετα μεσημβρινο-αρκτικά άκρα τής Έλλη-
νικής επικράτειας, παρά τό Λακωνικόν Ταίναρον καί τήν 
Θεσσαλικήν όρθρυν (ταμεία Γυθείου καί ΦΟιώτιδος).

Δεν είναι άπό σκοπού έν τούτοις, ίνα συνδυασθή προ τά 
ταμιακών εκείνων πε- 
έκ τών μεγαλειτέρων 

-ρώτοις έρχονται

εκατομ.—ι ............
νίτσης, 'Επίδαυρου ΐ-.μηρά. 
έκαστον τών όποιων άνω

ανωτέρω γενική τις έννοια έπί τών 
ριφερειων, αίτινες διακρίνονται ώς 
όν ΖΡήσει 1876 εισπράξεων. Έν πρώτοις έρχονται 
τά εκατομμυριούχα, ήτοι τό Κεντρικόν ταμεϊον (3 ~ ίν,α- 
τομ. δρ.),τό τών Πατρών(1-^),τότήςΤΙλείας(1).Κατότιν 
τά τήςΜαντινείας, Λακεδαίμονος,Κορινθίας καί ΦΟιώτιδος 
έκαγον άνω τών Γ’ έκατομ., τά τής ΙΙυλίας, Τριφυλίας, 
Καλαμών, Σύρου καί Μεσολογγίου, έκαστον άνω τών 
έκατομ.—τά τής ΙΙαρνασίδος, Θηβών, Αοκρίοος, Γόρτυ- 
νος καί Χαλκίοος, έκαστον άνω τών Α έκατομ.—τά 
τής Κερκύρας, Ναυπλίας, Αεβαδείας, Καλαβρύτων, 'Ο
λυμπίας, Μεσσήνης καί Καρυστίας, έκαστον άνω τών ~ 

τά τού "Αργους, Αίγιαλείας, Κεφαλληνίας, Βο- 
ς, Εύρυτάνείας καί Τριχωνίας, 

τών Aj έκατομ.—τά τής Με- 
γαλοπόλεως, Κυνουρίας Ζακύνθου, Τεγαρίδος, Δωρίδος, Νά
ξου, "Υδρας, Σπετσών, λαυπακτίας, Βάλτου καί Σηοο- 
χωριου, έκαστον τών οποίων άνω τών Α- έκατομ. —τά τής 
Αευκάδος, Μήλου, Θήρας, Άνδρου, Σκοπέλου, Κέας, Γυ-

Θείου, έκαστον τώ > οποίων άνω τών έκατομ.—και τέ
λος τά τής Τήνου (41 χιλ. δο.), ’Ιθάκης (21 χιλ.), Κυ
θήρων (14 χιλ.) καί Παξών (7. χιλ.).

Ή σχετική γονιμότης τών διαφόρων κλάδων τών δη
μοσίων πόρων τής Έλλάοος παρεχει τά πρωτεία εις τον 
τελωνιακόν,έξ ού είσεπράχΟησαν 11,590,285 δρ. Κατόπιν 
έρχονται κλιμακηδόν ό έγγειος φόρος καί τό δικαίωμα 
τής έπικαρπίας 7,923,835 δρ., τό χαρτόσημου 3,913,413 
δρ., αί προκαταβολαί καί δόσεις έπί οιαθεσεως έθνικών γαι- 
ών καί φυτειών 2,330,235 δρ., τά έσοδα κεκλεισμένων 
χρήσεων ϊ ,282,405 δρ., ο φόρος τών έπιτηοευματων 790, 
913 δρ.,αί άλυκαί 788,232 δρ., αί δεκαετείς πιστώσεις δι- 
αθέσεως έθνικών φθαρτών κτημάτων 743,248 ορ., ο φόρος 
τών οικοδομών 685,113 δρ., τό ταχυορομεΐον 541,300 δρ., 
ό τηλέγραφος 523.953 δρ., τά μεταλλεία καί όρυκτά 478, 
235 δρ., διάφορα δικαιώματα 465,822 ορ.,τυχηρά εισοδή
ματα 461,630 δρ.. τάδάση 345,628 ορ., τά ιχθυοτροφεία 
310,523 δρ.,τόκοι όπερημερίας 263.612 ορ., δικαστικά έ
ξοδα 263,288δρ., πολυετείς ενοικιάσεις 1 87,927 δρ., χρέη 
έκ προικοκτησιών 105,004δρ., έπιστροφαί χρημάτων 96, 
874δρ., δημόσια περιβόλια καί άλλα κτήματα 91.484ορ., 
πεμπτημόριον καί ολική τιμή εθνικών φθαρτών κτημά
των 78,578 ορ., εκποιήσεις ακινήτων μοναστηριακών κτη
μάτων 74,039 δρ., φόρος έπί των βοσκών 50.050δρ., φό
ρος έπί τώνμελισίων 34,617 δρ., μονοετείς ενοικιάσεις μο
ναστηριακών κτημάτων 32,9146ρ., έθνικοι σταφιοώνες και 
αμπελώνες 19,736 δρ., δημόσια κτίρια καί έργοστάσια 
1 8,349 δρ. κλπ.

’Εάν αντί τής άνωτέρω ειδικής κατατάξεως τών δημο
σίων εισοδημάτων τής 'Ελλάδος άκολουθήσωμεν τήν έν τή 
συνειθεία τών προϋπολογισμών κεφαλαιώδη, ιδού πώς έχου- 
σι ταύτα κατά τήν περί ής πρόκειται χρήσιν τού 1876. 
—Α’. Αμεσοι φόροι 10,372,307 δρ: περιλαμβάνονται έν- 
ταΰθα ό έγγειος φόρος καί τό δικαίωμα τής έπικαρπί- 
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ας, και οί φόροι έπί τών μελισσίων, βοσκών, ζώων, επιτη
δευμάτων καί οικοδομών.—Β!. "Εμμεσοι φόροι 15,969,522 
ορ: τελώνιον, χαρτόσημου και διάφορα δικαιώματα.—Γ'. 
Δημόσια καταστήματα 1,075,672 δρ: νομισματοποιία, 
ταχυδρομείου, τηλέγραφος, τυπογραφείου. — Δ'. Δημόσια 
υομήματα και κτήματα 2,071,912 Ορ: μεταλλεϊα και ό- 
ρυκτά, ύδατα θερμά, άλυκαί, ιχθυοτροφεία, δάση, ελαιώνες 
σταφιοώνες και αμπελώνες, περιβόλια και άλλα κτήματα 
τοΰ έθνους, διοικούμενα δι επιστασίας, δημόσια κτίρια και 
εργοστάσια.—£'. ’Εκποιήσεις εθνικών κτημάτων 3,272,072 
δρ: χρεωλύσια και τόκοι προικοκτησιών, χρέη έκ προικο- 
κτησίας άνανεωθέντα,δεκαετείς πιστώσεις προικοκτησιών, 
ό'μοιαι φθαρτών κτημάτων, πεμπτημόριου καί ολική τιμή 
φθαρτών κτημάτων, έπταετείς δόσεις γηπέδων, τίμημα οι
κοπέδων ΙΙατρών, προκαταβολαί γαιών καί φυτειών, δό
σεις γαιών καί φυτειών.—Τ.Διάφορα εισοδήματα 920,953 
δρ: τόκοι ύπερημερίας πρόσοδοι κτημάτων κατακεκυρω- 
μέυωυ τώ δημοσίω, χρέη άναυεωθέντα, ποινικά εργοστά
σια, οικαςικά έξοδα, άπόληψις τοιούτωυ έν πολιτικαϊς δί- 
καις,επίσης έπί άπαριθμήσεωςζώωυ κλπ.,τυχηρά εισοδήμα
τα,έπις-ροφαί χρημάτων, έσοδα ταμείου πολιτικών συντά
ξεων.—Ζ'. Εκκλησιαστικά εισοδήματα 319,736 δρ: έκ 
ποιήσεις μοναστηριακών ακινήτων κτημάτων, πολυετείς 
ενοικιάσεις, μονοετείς, τόκοι υπερημερίας, διάφορα, δόσεις 
γαιών καί φυτειών.—Η'. "Εσοδα κεκλεισμένων χρήσεων 
1,283,405 ορ: δημόσια, εκκλησιαστικά.—Θ'. Καθυςεροϋυ- 
τα 1,597 δρ: τών χρήσεων 1854—58, επίσης τής χρή- 
σεως 1853 καί τών προ αύτής.—Τό ολου 35,596,459 δρ.

Εκ τής έπόψεως τών δαπαυηθέυτωυ κατά τήν χρήσιν 
τοϋ 1876 παρατηροϋμεν οτι 1,242,090 ορ. άνήκουσιν είς 
τήν ύπηρεσίαν τοΰ εξωτερικού χρέους τής έπικρατείας· 
6,657,774 εις τήν τοϋ έσωτερικοϋ· 3,303,289 εις συντά
ξεις- 1,125,000 εις τον Βασιλέα· 437,017 εις τήν Βου
λήν· 992,123 εις τό Ύπουργεϊον τώυ Εξωτερικών 3,015, 

318 εις τό τής Δικαιοσύνης· 4,452,775 εις τό τών ’Εσω
τερικών 1,945,823 εις τό τών Εκκλησιαστικών 8,013, 
7 55 εις τό τώνΣτρατιωτικών 2,1 G3,290 εις τό τών λαυ- 
τικών 1,287,262 εις τό τών Οίκονομικώ-2,655,922 εϊς 
έξοδα διοικήσεως, επιστασίας καί είσπράξεως τών φόρων' 
72,927 εις έπιστροφάς χρημάτων 318,201 εις αποζημι
ώσεις· 100,000 εις συμψηφισμόν φαλαγγιτικών γραμα- 
τίων‘9,931 εις τήν επιτροπήν τοϋ ΆγώνοςΊ,311,738 εις 
άπόδοσιν κεφαλαίων οδοποιίας.—Το ολον 39,01 1,249 δρ.

Έκ τοϋ χρόνου καθ’ ον έπραγματοποιήθησαν τά κατά 
τήν χρήσιν 1876 έσοδα καί έξοδα,δυνάμεθα νά συναγάγω- 
μεν πορίσματα, τινα γενικά, ίκανως ένδιαφέροντα. Ιοιου- 
τοτρόπως άποτελουμένης τής χρήσεως έκ δύο μερών, τοϋ 
έτους 1876 και τοϋ πρώτου δεκαμήνου τοϋ 1877,— έπί 
τών έσόδων έν μέν τώ πρώτφ μέρει είσεπράχθησαν 30, 
256,780 δρ., έν δέ τώ δευτέρω 5,339,678·—καί έπί τών 
έξόδων, έν μέν τώ πρώτω έδαπανήΟησαν 31,638,478 ορ., 
έν δέ τώ δευτέρω 7,375,770. Άναλόγως αί δαπάναι εχου- 
σι τι δυσκινητότερον, οπερ έξηγεϊται, κατά τό πλεϊστον, 
άπό τών διαρκών του δημοσίου θησαυρού ουσχερειών.

Ή άλήθεια είναι οτι πολύ ύπεράνω τοΰ συμπτώματος 
τούτου κεϊται ή φοβερά τών σταθερών έλλειμμάτων εΐκών. 
Ίκανώς ήδη έξηγήθη αύτη ανωτέρω άπό άριθμών, τών ο
ποίων ή ψυχρότης έχει το καυστικόν τοϋ πάγου,καίτών ο
ποίων ή Οικονομική Έπιθεώρησις έπραγματεύθη άλλοτε 
(φυλ. 41,’Ιούλιος 1876, σελ. 193) τήν γενικωτέραν διεύ- 
θυνσιν. Όσημέραι επιτείνεται ή άνάγκη νέων φόρων καί φέ" 
ρεται πάντοτε ή ήμετέρα Πολιτεία εις τό δίλημμα τής 
διά δανείων συντηρήσεως τής έαυτήςζωής. Δέν ομιλώ πε
ρί τών εκτάκτων, άλλά περί τών κανονικών ορών ταύτης. 
Προστιθεμένων δέ άμφοτέρων, ποϊ άγομεν;

’Απαιτείται άλλη τις κρασις παρά τάς μέχρι τοϋδε δο- 
κιμασθείσας, ινα σταματήση τον οικονομικόν όλεθρον, ινα 
κρατήστ) τό έθνος προ τοϋ χείλους τής άβύσσου, πρός τήν
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οποίαν καί άνθρωποι καί περιστάσεις έκ μακράς, τρόπον τι- 
να, χειρός το δδηγοϋσι, καί ίνα σχηματίση τήν απαραί
τητον διά τό περαιτέρω μέλλον τοϋ 'Ελληνισμού οικο
νομικήν βάσιν.

"Εκαστος έννοεϊ τήν προσωπικήν εις τόσον εύρύ ζήτημα 
δυσχέρειαν. Άλλ' έχω πάντοτε σταθερών τήν πεποιΟησιν, 
ότι εντός τοϋ έθνους υπάρχει ή αναγκαία πρός σωτηρίαν 
αύτοϋ δύναμις. Τά στοιχεία, έ; ών άλλοτε ή Αθηναϊ
κή Πολιτεία κατήρτισε τόν οικονομικόν έν τώ προσώπω 
τοϋ ίυκούργου αναμορφωτήν της, ήσαν ιθαγενή τής 'Ελ
ληνικής γής προϊόντα.

Όποιος άνήρ εκείνος οστις, έν ολη τή αύγηρότητι αύτοϋ, 
έγνώριζε τόν τρόπον νά άρχη έπί τόσον εύκινήτου λαοϋ, 
οστις είχε τήν οικονομικήν δύναμιν νά διπλασιάζω τάς δη
μοσίας προσόδους, καί τήν πολιτικήν πρόνοιαν νά κα- 
τασκευάζη στόλους έκ 400 πολεμικών πλοίων ! Ί’πήρξεν 
ο τρόμος τών πονηρών καί ή ζώσα προσωποποίησις τής 
οικονομικής, πολιτικής καί νομικής αρετής τών καιρών 
του. Πόλις οέ καί ίδιώται, όλοι έ’σπευδον πρός αύτόν, 
ίνα τοίς φυλάξη, γενναίως καί έντίμως, τά ιερά δικαιώ
ματα των καί τάς πολυτάλαντους περιουσίας των. Καί 
έπειτα λέγουσιν «ό λαός δέν εμπιστεύεται τούς άρχον
τας αύτοϋ! » Βεβαίως υπάρχει μυγήριόν τι έπί τοϋ προκει- 
μένου- τό εύρίσκομεν όμως εις τάς τελευταίας τοϋ Λυκούργου 
στιγμάς: «Μέλλων τελευτήσειν (λέγει ό Πλούταρχος), εις 
τό Μητρωον καί τό Βουλευτήριον έκέλευσεν αύτόν κομι- 
σΟήναι, βουλόμενος εύΟύνας δούναι τών πεπολιτευμένων 
ούδενός δέ κατηγόρησα». τολμήσαντος,πλήν Μενεσαίχμου, 
τάς οιαβολάς άπολυσάμενος, εις τήν οικίαν άπεκομίσΟη 
καί έτελεύτησε.»


