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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΙΔΠΡΟΠΑΡΑΠ2ΓΠ.

Ό έν Φιλαδέλφεια τής Αμερικής μεταλλουργικός Συνεται
ρισμός έοημοσίευσε κατά τό παρελθόν έτος πληροφορίας περί 
τής παγκοσμίου σιδηροπαραγωγής, έκ τών όποιων έλλείπουσι 
τά τών μηκέτι είσελθόντων είς τήν κοινωνίαν τοϋ νεωτέρου 
πολιτισμού εθνών. Θέλομεν πραγματευΟή τά γενικά πορί
σματα τών πληροφοριών τούτων πρός διασάφησιν τής τελευ
ταίας καταστάσεως εργατικού κλάδου συνδεόμενου πρός τάς 
μεγαλειτέρας προόδους τής άνΟρωπότητος, διότι έάν ό χρυσός 
είναι τό πολυτιμότερου τών μετάλλων, ό σίδηρος είναι δ πα
τήρ τής βιομηχανίας.

Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής Αμερικής.—Άπό 
50,000 τόνων τώ 1811 άνέβη έν τή χώρα τούτη ή παρα
γωγή τοϋ χυτοΰ σιδήρου είς 455,000 τω 1852 καί 1,900, 
000 τω 1876· έν διαστήματι 5/ι αίώνος σχεδόν έτεσσαρα- 
κουταπλασιάσθη. ΊΙ μεγαλειτέρα αύξησις έν τούτοις άπαν
τάται ούχί κατά τό έτος 1876 άλλά κατά τό 1873, 8τε ή 
παραγωγή τοΰ χυτοΰ σιδήρου άνέβη είς 2,602,043 τόνους. 
’Έκτοτε δέ ή παραγωγή αύτη τείνει είς έλάττωσιν 2,439,781 
τώ 1874· 2,056,196 τω 1875· και 1,899,022 τω 1876. 
Τό κυριώτερον τής παραγωγής ταύτης άπαντάται έν Πενσυλ- 
βαυία, είςήυ καί μόνην ανήκει σχεδόν τό ήμισυ· ζαί παρά ταΐς 
άλλαις όμως Πολιτείαις καλλιεργείται ό κλάδος ούτος τής 
σιδηροβιομηχανίας.
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Έπί τοϋ ζητήματος τής καυσίμου ύλης οπερ συνέτριψε, 
κατά τά τελευταία έτη, τήν ήμετέραν σιδηροβιομηχανίαν, 
μανθάνομεν οτι κατά τό έτος 1876 έν ταΐς ΊΙνωμέναις Πο- 
λιτείαις τής’Αμερικής 898,108 τόνοι χυτοϋ σιδήρου πα- 
ρήχθησαν διά κοκ και άσφαλτωοών υλών, 720,824 Οι’ αν
θρακίτου και 281,000 διά ανθράκων τοΰ δάσους. Εις προη
γούμενα έτη ύπ-ρείχε εις τήξιν τοϋ σιδήρου ή χρήσις τοϋ άν- 
θρακίτου, κατά τήν τελευταίαν όμως διετίαν ΰπερέβησαν τάς 
λοιπάς καυσίμους ύλας αί άσφαλτώδεις.

Ή παραγωγή τοΰ σφυρηλάτου σιδήρου άπο 791,000 τό
νων τώ 1864 άνέβη εις 1,783,000 τώ 1873, καταβάσα δέ 
εις l,6G8,000 τώ ι874, τείνει πάλιν έκτοτε εις υψωσιν. Ή 
έλάττωσις αύτη έξήγεϊται ώς έκ τής έπι τών σιδηροδρόμων 
άντικαταστάσεως τών σιδηρών ράβδων διά χαλύβδινων. 'Όσον 
άφορα τά λοιπά είδη τοϋ σφυρηλάτου σιδήρου άπό 645,000 
τόν. τω 1871 άνέβησαν εις 1,006,000 τω 1874, ίνα κατα- 
βώσιν εις 945,000 τω 1876. Καί κατά τον κλάδον τοϋτον 
'Γήζ σφυρηλάτου σιδηροπαραγωγής προίσταται μεταξύ τών 
ΊΙνωμ. Πολιτειών ή ΓΙενσυλβανία, επονται δέ αύτής ή Ίλι- 
νοά, ή ’Οχιό καί ή Νέα 'ϊόρκη.

ΊΙ παραγωγή τοϋ χάλυβος Βέσεμερ, δστις αποτελεί τό 
στερεώτερον καί εύθηνότερον είδος δυνάμενος νά θεωρηθή ώς 
μεταλλουργική έπανάστασις, ένεργείται άπό ένδεκα έργοστα- 
σίων έκ τών όποιων πέντε έν Πανσυλβανία, τρία έν Ίλινοά 
καί άνά έν έν Νέα "Γόρκη, Μισουρή καί "Οχιό, μή υπολογιζό
μενων τών έν τφ δργανίζεσθαι διατελούντων. Άπό 490,932 
τόνων τώ 1874, άνέβη ή παραγωγή τοΰ χάλυβος τούτου εις 
963,728 τφ 1875 καί εις 1,340,744 τώ 1876. "Ινα κρίνω- 
μεν περί τής προηγούμενης έποχής αρκεί ή σημείωσες, βτι 
τφ 1867 αί έκ τοϋ χάλυβος τούτου ράβδοι τών σιδηροδρόμων 
ύπελογιζοντο εις 2,313 τόνους, ένω τώ 1874 άνέβησαν εις 
131,490, τω 1875 εις 263,865 καί τώ 1876 εις 374,175. 
Δεν πρέπει έντεΰθεν, καί έκ τών προειρημένων σχετικως πρός 
τήν /,Ρήσ'·ν τοϋ σιδήρου καί τοϋ χάλυβος, νά νομίσωμεν οτι 

ύπερέβη δ τελευταίος τόν πρώτον εις τήν σιδηροδρομοποιΐαν. 
Κατά τήν δεκαετίαν 1867 —1876 παρήχθησαν έν δλφ σι- 
δηραίμέν ράβδοι 6,576,8 47 τόνων, χαλύβδινοι δέ 1,052,582 
τόνων, ήτοι 6 ’/j: 1 περίπου. ’Εν τούτοις ή άναλογία αύτη 
σμιχρύνεται δσφ προβαίνομεν εις τά τελευταία έτη· τοιουτο
τρόπως κατά τό 1876 έπί 1,172,156 τόνων, 797,981 ήσαν 
ράβδοι σιδηραί καί 374,175 χαλύβδινοι, δηλαδή τό ημισυ 
περίπου τών σιδηρών. — "Οσον άφορα τά λοιπά είδη τοϋ χά
λυβος άπό 13,815 τόνων τω 1865, άνέβησαν ταΰτα εις 
64,570 τώ 1876. Έκ τής τελευταίας ποσότητος άνήκου- 
σιν 19,495 εις μόνους τούς κλιβάνους Siemens-Martin, 
άντί 3,175 έν έτει 1873· άπόδειξις τής προοδευτικής παρα- 
γωγικότητος τών σχετικών μεθόδων.

Όσον άφορα τάς τιμάς τών προϊόντων τής σιδηροβιομη
χανίας τών Ήν. Πολιτειών, τό έτος 1873 άποτελεί τήν κο
ρυφήν κλίμακος, τήν όποιαν γοργω τω βήματι καταβαίνου- 
σιν αί τιμαί. Τοιουτοτρόπως έν Φιλαδέλφεια ό μέν έξ ανθρα
κίτου χυτός σίδηρος άπό 225,34 ν. δρ. κατά τόνον τφ I 873, 
κατέπεσεν εις 159 τφ 1874,εις 134,25 τω 1875, εις 116, 
88 τώ 1876 καί εις 95,82 κατά Μάϊον 1877,—ό δέ σφυρή
λατος έξ ανθρακίτου σίδηρος άπό 415,40 ν. δρ. τω 1873, 
κατέβη εις 357,86 τώ 1874, εις 320,37 τφ 1875, εις 274, 
20 τώ 1876 καί εις 235,87 κατά Μάϊον 1877, —αί δέ χα
λύβδινοι ράβδοι Βέσεμερ άπό 634,85 ν. δρ. τω 187 3, κατε- 
βησαν εις 496,38 τω 1874 εις 361,95, τώ 1875, εις 311, 
94 τω 1876 καί εις 255,35 κατά Μάϊον 1877, — αί δέ σι- 
δηραί ράβδοι άπό 403,35 ν. δρ. τω 1873, κατέβησαν εις 
309,31 τώ 1874, εις 251,89 τώ 1875, εις 216,96 τω 
1876 καί εις 194,80 κατά Μάϊον 1877. Ή τάσις αύτη τών 
έπί τοΰ σιδήρου τιμών εις κατάπτωσιν είναι γενικόν φαινόμε
νου τής παγκοσμίου σιδηροβιομηχανίας· όπωςόήποτε έπί τής 
’Αμερικανικής αγοράς συνετέλεσεν ούκ ολίγον καί τις κατά τό 
μάλλον ή ήττον κοινή τών έργοστασιαρχών συνενόησις εις 
υποτίμησιν έναντίον τής έκ τών άλλων έθνών εισαγωγής*  



292 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΐόΙΙΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΙ. 298

τοιουτοτρόπως έπι τοΰ χυτοΰ σιδήρου άπο 275,000 τόνων 
τώ 1873, κατέπεσεν είς τό τρίτον ή εισαγωγή αύτοΰ τώ 
1876, και έπι τοΰ σφυρήλατου σιδήρου άπό 134,000 τώ 
1871, είς 25,000 μόλις λογίζεται ή εισαγωγή του τώ 1876.

Μεγάλη Βρετανία. — Ή χώρα αύτη περιλαμβά- 
βάνει τό ήμισυ σχεδόν τής παγκοσμίου σιοηροπαραγωγής· 
έπί μόνου τοϋ χυτοΰ σιδήρου ή κατά με'σον δρον ένιαυσία 
παραγωγή της υπολογίζεται είς 3,505,820 τόνους άπό τοΰ 
1855 - 59, είς 4,331,691 μέχρι τοϋ 1865, είς 5,468,262 
μέχρι τοϋ 1871, είς 5,387,603 μέχρι τοΰ 18*6.  Ή κατά 
μόνον τόέτος τοΰτο παραγωγή άνέβη είς 6,249,000 τόνους· 
και ύπάρχει τό έτος 1872, καθ’ δ άνέβαινεν αύτη έ’τι μάλλον 
είς 6,850,080. Όσον άφορα τόν χάλυβα Βέσεμερ, υπολογί
ζεται ή παραγωγή αύτοΰ τω 1876 είς 711,229 τόνους.

Ή μ-γαλειτέρα έντασις τής έν ’Αγγλία σιοηροπαραγωγής 
απαντάται κατά τήν τριετίαν 1871—73, έάν κρίνωμεν έκ 
τήςέξαγ'ωγής,τήν όποιαν ήχωρααύτη έξεπεμψε πρόςτό έξω- 
τερικόν. Τοιουτοτρόπως κατά μέσον δρον ένιαυσίως έξήγα- 
γεν έπί μέν τοϋ χυτοΰ σιδήρου 656,442 τόνους κατά τήν 
τετραετίαν 1867 — 70 1,195,767 κατά τήν τριετίαν 1871 
— 73 καί 890,381 κατά τήν τριετίαν 1 874—76, — έπί δέ 
τών σιδηρών ράβδων 790,811 τόνους κατά τήν πρώτην πε
ρίοδον, 918,376 κατά τήν δευτέραν καί 590,083 κατά τήν 
τρίτην,—έπί δέ σιδήρων και χαλύβων διαφόρων 968,581 τόν. 
κατά τήν πρώτην περίοδον, 1,106,638 κατά τήν δευτέραν 
καί 945,976 κατά τήν τρίτην έν γένει 2,415,834 τόνους 
κατά μέσον όρον καθ’ έκαστον τών έτών 1867— 70, 3,220, 
78 1 καθ’ έκαστον τών 1 87 1—73 καί 2,426,440 καθ’ έκα
στον τών 1874 — 76. Μεταξύ τής τελευταίας τριετίας καί 
τής πρώτης τετραετίας παρατηρεϊται τάσις τις είς βελτίωσιν 
τής ’Αγγλικής έξαγωγής, οοειλομένη μάλλον εις τόν χυτόν 
σίδηρον, διότι όσον άφορα τάς ράβδους τών σιδηροδρόμων ή 
έλάττωσις προβαίνει κατά ’/4 περίπου. Ή άπό τών έτών 
187|—73 ξϊ^ τά έτη 1874—76 ηατάπτωσις τής Άγγλι- 

κής σιδηροεξαγ'ωγής κατά έν σχεδόν έκατομμύριον τόνων 
ένιαυσίως, είναι γενικόν φαινόμενου τοϋ κλάδου τούτου τής 
παγκοσμίου Βιομηχανίας. Όσον άφορα. τάς τιμάς, ή πτώσις 
είναι μάλλον έπαισΟητή· έν Αιβερπούλη άπό 295,26 ν. δρ. 
τώ 1872, κατέπεσαν τά σιδηρά ελάσματα είς 159,93 δρ. 
τώ 187 7, ήτοι 46 τοϊς °/0· μέχρι τοΰ ήμίσεως δέ τής τιμής 
εις άλλα είδη κατέπεσεν ή Αγγλική τοϋ σιδήρου άγορά έν 
τώ διαστήματι τούτω τής τελευταίας πενταετίας.

Γερμανία. — Άπο 976,923 τόνων χυτοΰ σιδήρου, τόν 
όποιον παρήγαγεν αύτη τώ 1865, άνέβη ή παραγωγή της 
είς 1,443,622 τφ 1871, είς 1,836,338 τώ 1872 (ένωσις 
’Αλσατίας καί Λωραίνης), είς 2,014,975 τώ 1873 καί είς 
1,686,803 τώ 1874. Όσον άφορα τάς τιμάς ύπελογίζοντο 
αύται είς 150 ν. δρ. κατά τόνον τώ 1873 καί είς 110 τώ 
1874, άποτέλεσμα τής γενικής κρίσεως κατά τήν παγκό
σμιον σιδηροπαραγωγήν. Όσον αφορά τόν χάλ.υβα Βέσεμερ, 
τά εργοστάσια αύτοΰ Υπολογίζονται είς 66 έν Πρωσσία καί 
άνά 4 έν Σαξωνία, Βαυαρία; καί Άλσατία-Αωραίνη.

Γαλλία. — ΊΙ παραγωγή τοΰ χυτοΰ σιδήρου άπό 1,423, 
000, τόνων κατέβη είς 1,416,000 τώ 1875, ίνα άναβή είς 
1,449,537 τω 1876. Καί ό σφυρήλατος σίδηρος άπό 862, 
000 τόνων τώ 1874, άνέβη είς 870,000 τφ 187 5 ίνα κα- 
ταπέση είς 848,000 τώ 1876. Άπ’ εναντίας ή παραγωγή 
τοΰ χάλυβας άπό 40,000 τόνων τφ 1867, άνέβη είς 2 17,072 
τώ 1874, είς 239,205 τώ 1875 καί είς 261,888 τώ 1876, 
ήτοι έν διαστήματι έννέα έτών ύπερεξαπλασιάσΟη.

Β έ λ γ ι ο ν. — ΊΙ κατά τό 1875 παραγωγή υπολογίζε
ται έπί μέν τοΰ χυτοΰ σιδήρου είς 541,805 τόνους, έπί δέ 
τοϋ σφυρηλάτου είς 436,440· τώ 1874 ύπελογίζετο είς 532, 
790 ο πρώτος καί εις 478,164 ό δεύτερος.

Λουξεμβούργου.— Άπο 27,000 τόνων τώ 1864 
άνέβη ή παραγωγή τοΰ χυτοΰ τής χώρας ταύτης σιδήρου είς 
257,41 1 τώ 1873, ίνα καταπέση είς 216,054 τώ 1874.

Α’ ο ρ β ηγ ί α. — Κατά μέν τό 1SG 1 παρήγαγεν ή ‘χώρα 
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αύτη 32,587 τόνους σιδήρου, κατά τό 1865 δέ 56,194 (45, 
104 αμέσως έχ μεταλλευμάτων, 7,244 χυτόν σίδηρον, 3, 
638 σφυρήλατου ζαί 208 χάλυβα), κατά τό 1870 δέ 23, 
301. Προξενεί" έντύπωσιν ή κατά */ 5 σχεδόν έλάττωσις τής 
Νορβηγικής σιδηροπαραγωγής έν τή τελευταία πενταετία 
1865 — 70· τό πλεϊστον ανάγεται είς τόν σφυρήλατου σίδη
ρον, οστις ζατέπεσεν ύπό τό */ η· ακολούθως έρχεται ό έχ με
ταλλευμάτων σίδηρος έλαττωθείς είς τό τρίτον σχεδόν καί ό 
χυτός σίδηρος είς τό ήμισυ.

Σουηδία. — Άπό 1,409,685 τόνων τω 1 873 άνέβη 
ή τής χώρας ταύτης σιδηροπαραγωγή ει'ς 1,4 89,822 τω 
1874, ινα καταπέση είς 1,419,363 τώ 1875· πάντοτε είναι 
ανώτερα τής τοϋ πρώτου έτους. Τό σημαντικότερου είδος 
είναι, όπως καί έν Νορβηγία, ό άμεσος έκ μεταλλευμάτων σί
δηρος 8 22,000 τώ 1875· ο χυτός σίδηρος έρχεται κατόπιν 
350,525· ό χάλυψ Βέσεμερ άπό 15,685 τώ 1873, άνέβη 
είς 21,312 τω 1874 καί ζατέβη είς 19,367 τώ 1875.

Ρωσσία. — ’Από 360,000 τόνων χυτοΰ σιδήρου πα- 
ραχθέντος έν έτει 1871, άνέβη ή παραγωγή αύτοϋ είς 514, 
497 τώ 1874· όσον άφορα τόν χάλυβα άπό 3,489 τόνων 
τώ 1864 προεβ.βάσθη ούτος έτι μάλλον, είς 8,195 τώ 
1874. Έν γένει ή σιδηροπαραγωγή έν Ρωσσία διαιρείται είς 
δημοσίαν καί ιδιωτικήν κατά τό 1874 τά μέν έργοστάσια 
τής πρώτης (έν ταΐς έπαρχίαις Ούράλ, Όλονέτσ, Πολωνίας 
και μεσημβρινής Ρωσσίας) παρήγαγον χυτόν σίδηρον 202, 
501 τόνους, σφυρήλατου 8,994, χάλυβα 1,151, σφαίρας καί 
βόμβας 8,203 τόν. πυρόβολα έκ χάλυβος 146 τον. και έχ σι
δήρου 241 τόν. διάφορα άλλα 275 τόν τά δέ έργοστάσια τής 
Ιδιωτικής σιδηρουργίας παρήγαγον έν μέν τή έπαρχία Ούράλ 
χυτόν σίδηρον 227,419 τόν. σφυρήλατου 164,164, χάλυβα 
1,121, έν δέ τή κεντρική Ρωσσία χυτόν σίδηρου 54,090, 
σφυρήλατου 29,596, έυ δέ τή Πολωνία χυτόν σίδηρον 22, 
155, σφυρήλατου 13,064, έν δέ τή μεσημβρινή Ρωσσία χυ
τόν σίδηρον 9,062, σφυρήλατου 7,121, έν δέ τή λοιπή χώρα 

χυτόν σίδηρον 1,270, σφυρήλατον 6,194 και χάλυβα 4,193. 
Έκ τής άνωτέρω άπογραφής προκύπτει,ότι τό σημαντικώτερον 
σιδηρουργικόν τμήμα άποτελεϊ ή έπαρχία Ούράλ.

Α ύ σ τ ρ ο-Ο υ γ γ α ρ ί α. — Άπο 402,953 τόνων χυτοΰ 
σιδήρου τον όποιον ή /ώρα αύτη παρήγαγε τώ 1870, άνέβη 
ή παραγωγή αύτής είς 421,606 τώ 1871, ήλαττώθη είς 
419,614 τώ 1872, άνέβη είς 534,458 τώ 1873, υπολογί
ζεται δέ είς 483,858 τώ 1874 και είς 455,167 τώ 1875. 
Τό έτος 1873 είναι το παραγωγικώτερον αύτοϋ δέ έξαιρου- 
μένου, έν μέν τή Ούγγαρία τό μάλλον ήλαττωμένον έτος 
είναι τό 1872 (106,859 τόν.), τών λοιπών διατρεχόντων 
κλίμακα αύξήσεως, έν δέ τή Αύστρία τό μάλλον ήλαττομέ- 
νον έτος είναι το 1875 (303,459 τόν.) τών λοιπών είς αύ- 
ξησιν κλίμακες όντων. "Οσον άφορα τόν χάλυβα Βέσεμερ 
άπό 3,500 τόνων τώ 1865, άνέβη ή παραγωγή του είς 75, 
000 τώ 1873· αυξησις είς άναλογίαν 1:21 καί πλέον έτι, 
τό σημαντικώτερον δέ μετά σταθερότητος άξιοσημειώτου και 
είς τά κατόπιν έτη.

Ελβετία. — ΊΊ κατά τό έτος 1872 σιδηροπαραγωγή 
τής χώρας ταύτης υπολογίζεται είς 7,500 τόνους διά μέσου 
εταιρίας έχούσης τρεις κλιβάνους δι’ ανθράκων τοϋ δάσους και 
ένα διά κοκ έργαζομένους.

’Ισπανία.— Κατά τό 1872 μεθ’όλου του μεταλλευτι
κόν τής χώρας ταύτης πλούτον ή σιδηροπαραγωγή αύτής 
υπολογίζεται είς 73,000 τόνους χυτοΰ σιδήρου, μή ύπολογι- 
ζομένων 781,468 τόνων σιδηρομεταλλεύματος,έκ τών όποιων 
699,050 έξήχθησαν καί τό υπόλοιπον έσφυρηλατήθη έυ τοϊς 
άρχαϊκοίς τής Καταλονίας ιδίως σιδηρουργείοις.

’Ιταλία. — ΊΙ έν έτει 1872 παραγωγή χυτοΰ σιδήρου 
υπολογίζεται εϊς 26,000 τόνους. Πρέπει έν τούτοις νά ύπο- 
λογισθώσι καί τά έξαγόμενα σιδηρομεταλλεύματα τής χώρας, 
έκ τών όποιων τώ 1872 έξήχθησαν 167,000 τόνοι αξίας 
2,087,500 ν. δρ. Μόνη δέ ή Γαλλία τφ μέν 1873 έδέχθη 
182,235 τόνους,τώ 1874 δέ 155,770,τώ 1873 δέ 129,315.
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Τ ο υ ρ χ ί α. — Έν γένει ή ένεστώσα σιδηροπαραγωγή τής 
χώρας ταύτης περιορίζεται έν ταΐς έπαρχίαις τάς οποίας άπω- 
λεσεν, Σαμακόφ, Ρουχτσούκ, Παλάγκα κα! Βοσνία. Υπο
λογίζεται ή έν τή πρώτη περιφέρεια ένιαυσία σιδηροπαραγω- 
γή τις εις 12,000 τόνους καί ή έν τή δεύτερα εις 5,000, 
διά τών μάλλον πρωτογενών μεθόδων. Έν τή ’Ασιατική 
Τουρκία ή περιφέρεια τοϋ Λιβάνου κέκτηται σιδηροπαραγω- 
γήν τινα μικράς σημασίας. Έπ! τοΰ όλου ή Τουρκική παρα
γωγή αναβιβάζεται εις 40,000 τόνους σιδήρου.

Ιαπωνία. — Κατά τό 1874 παρήγαγεν ή χώρα αυτή 
5,000 τόνους χυτοϋ σιδήρου· πρός τό περαιτέρω δέ μέλλ.ον 
αύτής δύναται νά συνδυασΟή ή συγχρόνως έπιτόπιος έξόρυ- 
ζις 390,000 τόνων γαιανθράκων.

Α ύ σ τ ρ α λ ί α. — Πέντε σιδηρομεταλλευτικαέ έταιρίαι 
ώργανίσθησαν μέχρι τοΰδε διά τήν καλλιέργειαν τοϋ φυσι
κού τής χώρας πλούτου, έκ τοϋ όποιου τω 1876 παρήγα
γον εις μόνον χυτόν σίδηρον 10,000 τόνους.

Καναδά. — Ή ένιαυσία σιδηροπαραγωγή τής χώρας 
ταύτης υπολογίζεται εις 10,000 τόνους έξ ών 7,500 χυτός 
σίδηρος. Τά άνΟρακορυχεΐα της παρήγαγον 1,051,467 τό
νους τω 1874· ώστε έχ τής έπόψεως τής καυστικής ύλης 
καλώς ή χώρα αύτη έχει.

Μ ε ξ ι κ ό ν. — Εις 7,500 τόνους υπολογίζεται ή σιδηρο- 
παραγωγή αύτοϋ, περιλαμβάνουσα διαφόρουο εταιρίας, έξ ών 
ή σημαντικωτέρα και αρχαιότερα χρονολογείται άπό του 
1866 έν τή έπαρχία Ζιλισκό.

Μεσημβρινή ’Αμερική. — ΤΙ σύνθεσις τών σι- 
οηρούχων μεταλλευμάτων τής Βρασιλίας είναι μεταξύ 25 
και 75 τοϊς ®/0· ’Αγγλική εταιρία έλαβε πρό τίνος τήν παρα- 
χώρησιν τοϋ σημαντικωτέρου μεταλλείου.

Κίνα. — Αί εις σίδηρον φυσικά! τής χώρας ταύτης προ- 
μήΟειαι μένουσιν ακόμη μακράν τής βιομηχανικής τοϋ νεω- 
τέρου πολιτισμού παραγωγής.

Ελλάς. — ΊΙ σιδηροπαραγωγή αυτής συνίσταται
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πρός τόν παρόν, μέχρι τής χρησιμοποιήσεως τοϋ λιγνίτου 
γαιάνθρακας της, εις έξαγωγήν σιδηρομεταλλευμάτων, έχ 
τής Σερίφου, ιδίως έπιτηδείων εις κατασκευήν χάλυβος Βέ- 
σεμερ.

’Αλγερία. — Τά εν Μοκτά-έλ-Χαδ'ιδ σιδηρεΐα της ύπο- 
λογίζεται ότι παρήγαγον πλέον τών 3,000,000 τόνων, τό 
πλεΐστον μεταβιβασΟέντων εις τήν Γαλλίαν. Έν τούτοις κα- 
τορΟώΟη και μικράς ποσότητος ή τήξις δι' έγχωρίου άνΟρακος.

Μ α ρ ό κ ο ν. — Φαίνονται τά ίχνη τής έκμεταλλεύσεως 
τών σιδηρείων αύτοϋ έκ μέρους τών Καρχηοονίων κα! τών 
Ρωμαίων. Κατ’ έξαίρεσιν δέ πρός τά βιομηχανικά δόγματα 
τής Αγγλίας, ή κυβέρνησις ταύτης διαπραγματεύεται μονο- 
πώλιον έπι τοϋ έν Μαρόκω σιδηρομεταλλευτικού πλούτου, 
άπό πολιτικής πιθανώς έμπνεύσεως άναλόγου πρός τήν αγο
ράν τών μετοχών Σουέζ.

Ί ν δ ι α. — Άνεκαλύφθη σιδηρεϊον έν Βαρακούρ, 160 μι
λιά μακράν τής Καλκούτης, δυνάμενον νά συγκριΟή πρός τά 
Σουηδικά ώς έκ τοϋ πλούτου αύτοϋ, ύπολογιζομένου τού κα
θαρού μετάλλου εις 70 τοϊς°/0, και άναβιβαζομένου τοϋ γαιάν- 
θρακος ον δύναται νά χορηγ·ήση ή Ινδική γή εις 500,000 
τόνους κατ’ έτος.

Τοιαύτη είναι περίπου ή δύναμις τής παγκοσμίου σιδηρο- 
παραγωγής κατά τάς ’Αμερικανικός πληροφορίας. Τό σύνο- 
λον τοϋ παραχΟέντος χυτοϋ σιδήρου,κατά τό τελευταίον έκά- 
στης τοπικής έρεύνης έτος, αναβιβάζεται εις 13,622,515 τό
νους, έξ ών 50,000 ανάγονται συλλήβδην εις τάς τελευταίας 
έξ χώρας. Έκ τής ολικής ποσότητος εις μόνην τήν Μ. Βρε
τανίαν άνήκουσιν 6,249,000 δηλαδή σχεδόν τό ημισυ. "Οσον 
άφορα τόν χάλυβα Βέσεμερ,άριΟμοΰνται εις 94 τά εις τήν κα
τασκευήν του ασχολούμενα καθ’ άπασαν τήν οικουμένην ερ
γοστάσια, ήτοι 83 έν Εύρώπη και 11 έν ’Αμερική. Είναι δέ 
άξιοπαρατήρητον, ότι τά τελευταία παράγουσι κατ’έτος 500, 
000 τόνους χάλυβος ένω τά έν Ευρώπη μόλις αναβιβάζονται 
ε'ις 2,500,000. ’Αμερικανική εις τήν προοδευτικήν χαλυβο- 
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ποιίαν εύρωστίσ, ανώτερα πάσης συγχρίσεως, διότι άποδει- 
χνύουσι οί ανωτέρω αριθμοί δτι τά 11 τών Ήν. Πολιτειών 
Εργοστάσια ίσοδυναμοϋσι προς 39 τής Εύρώπης.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΟΑΟΓΙΚΟΝ ΣϊΝΕΔΡΙΟΝ.

Έν τώ τελευταίω φυλλαδίω τής Οικονομικής Έπιθεωρή- 
σεως (σελ. 266) έδημοσιεύσαμεν τδ Πρόγραμμα τής έν Πα- 
ρισίοις Διεθνούς Ποινολογικής ’Επιτροπής, ήτις ύπήρχεν ώρι- 
σμένη διά τάς προκαταρκτικές έργασίας τοϋ συγκρρτηθέντος 
Εφέτος έν Στοκόλμη Διεθνούς Ποινολογικοΰ Συνεδρίου. Δυνά- 
μιθα, μέχρις ού είς κοινήν χρήσιν συντελεσθώσιν αί αποφάν
σεις αύτοΰ, νά δημοσιεύσωμεν καί τά κατά τάς συνεδριάσεις 
τής Ποινολογικής Έπιτροπής ληφθέντα μέτρα, όπως καταρ- 
τισθή έ'ν τι δλον έπί τοϋ σπουδαιότατου τών Φυλακών θέ
ματος καί διά τούς έν Έλλάδι Ενδιαφερομένους. Αί συνεδριά
σεις αύται έλαβον χώραν έν Παρισίοις έν τώ ύπουργείω τών 
Εσωτερικών.

Λ'. ΣΓΝΕΑΡΙΑΣΙΣ (I Ιουνίου 1878).

Παρευρίσκονται οί Κ.Κ. D1’ Wines, πρόεδρος,και Alfred 
Hill έκ μέρους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, Almquist και 
Gerle έκ μέρους τής Σουηδίας, Stevens έκ μέρους τοϋ Βελ
γίου, Yvernes, Ch. Lucas, Berenger, Choppin καί 
Durand Dassier έκ μέρους τής Γαλλίας, de Padua 
Fleury έκ μέρους τής Βρασιλίας, καί Dr Guillaume,γραμ- 
ματεύς, έκ μέρους τής ’Ελβετίας.

Ό Κ. de Marcere υπουργός έπί τών Εσωτερικών τής 
Γαλλίας κηρύσσει τήν έναρξιν τής συνεδριάσεως διά συν
τόμου προσλαλιάς, έκφράζων τήν λώπην του δτι ένεκα τών 
πολλών ασχολιών αύτοΰ δέν θέλει δυνηθή νά λάβη μέγα μέρος 
είς τάς έργασίας τής έπιτροπής. Άναμιμνήσκει τά διάφορα 

έπί του συστήματος τών φυλακών ζητήματα, τά όποια υπήρ
ξαν άλλοτε μία τών κυριωτέρων φροντίδων τής Γαλλίας, 
έλήφθησαν δέ έκ νέου ύπ' δψιν καί έν μέρει έλύθησαν ύπδ τής 
Έθνοσυνελεύσεως. Θέλει εωθαι, λέγει, πρόθυμος πάντοτε νά 
συμβιβάση, έν πνεύματι ΐσότητος, τάς άνάγκας τής κοινωνι
κής ασφαλείας πρδς τά δικαιώματα τής φιλανθρωπίας. Ό 
ύπουργδς χαιρέτα τούς αντιπροσώπους τών διαφόρων Κρατών, 
χαίρων δτι ούτοι συνηθροίσθησαν έν Γαλλία δπως άνακινή- 
σωσι σπουδαία προβλήματα, ών ή λύσις ζητείται μετά τό
σου ζήλου καί καλής Οελήσεως έκ μέρους πάντων τών πεφω
τισμένων έθνών τών δυο κόσμων.

Ό Κ. Wines άπαντών γαλλιστί εις τήν προσλαλιάν τοϋ 
ύπουργοϋ, Εξαιρεί τον ζήλον καί τήν Ενεργητικότητα, ήν ή 
Γαλλία έπέδειξεν άπδ τοΰ 1871 είς τήν μελέτην τοϋ ζητή
ματος τής ποινικής μεταρρυθμίσεως. Ή βουλευτική έξέτασις, 
ό νόμος περί τής έν απομονώσει φυλακίσεως έν ταϊς Επαρχια- 
καϊς φυλακαϊς, τό έπί τών φυλακών άνώτερον Συμβούλων, ή 
Γενική τών Φυλακών 'Εταιρία, ή πρδς προστασίαν τών άπο- 
λυομένων Ενηλίκων φυλακισμένων εταιρία, ιδού, λέγει, τά κυ- 
ριώτερα αποτελέσματα τής λίαν παραγωγικής ταύτης Ενέρ
γειας. Άνομολογεϊ τάς φροντίδας, άς κατέβαλαν πρδς Επιτυ
χίαν τοϋ έν Στοκόλμη συνερχομένου Διεθνούς Συνεδρίου, ή 
Διεθνής ’Επιτροπή καί ή Σουηδική Κυβέρνησις, ή άντιπροσω- 
πευομένη ένταϋθα ύπδ τοΰ σοφοΰ γενικού διευθυντοϋ τών φυ
λακών Κ. Almquist καί τοϋ συνεργάτου του Κ. Gerle. Νο
μίζει δτι δικαιούται νά έκφραση τήν Ελπίδα, δτι τδ Συνέδρων 
θέλει Επιφέρει εύάρεστα αποτελέσματα είς τήν προαγωγήν 
τής ποινικής μεταρρυθμίσεως, έάν τά μέλη τής Επιτροπής 
έξακολουθήσωσι τδ έ’ργον των μετά τής αύτής Επιμέλειας ήν 
έδειξαν μέχρι τοΰδε.

Ό Κ. Berenger, άπαντών είς τον Πρόεδρον αναγγέλλει, 
οτι τδ έπί τών φυλακών άνώτερον Συμβούλων καί ή Γενική 
τών Φυλακών 'Εταιρία θέλουσιν άντιπροσωπευθή είς τδ Συνέ
δρων διά τινων τών μελών αύτών. Ό Κ. Berenger ήθελεν 
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Ισως λυπηθή οτι τό Συνέδριον δεν συνέρχεται έν Παρισίοις, έν 
έποχη καθ’ ήν σόμπας ό κόσμος φαίνεται συνεννοηθείς νά δώ- 
σρ έν κοινώ δείγματι τής έργασίας του, καθ’ όλους τούς χλά- 
οους τών ανθρωπίνων γνώσεων, υποχωρεί όμως πρό τών κε- 
χτημένων δικαιωμάτων τής Σουηδίας, ήτις, ύπό τήν ώθησιν 
τών σεβαστών αύτής ηγεμόνων, συνετέλεσεν τόσον εις τήν 
σπουδήν τοϋ έν λόγω ζητήματος.

Ό Πρόεδρος ανακοινώνει οτι οί Κ. Κ. de Hollzendorff, 
Beltrani Scalia, Ekert, Pols, Sollohub και Illing δι’ 
έπιστολής έκφράζουσι τήν λύπην των, ότι δέν δύνανται νά λά- 
βωσι μέρος είς τάς συνεδριάσεις, ότι ή Πορτογαλλική Κυβέρ- 
νησις διώρισε δύο έπισήμους αντιπροσώπους της" εις τό.Συνέ- 
δριον, οτι ή 'Ισπανική θέλει κατά πάσαν πιθανότητα διο
ρίσει έπίσης, καί ότι εις άπάντησιν τής έγκυκλίου προσκλή- 
σεώς του πρός τάς διαφόρους Κυβερνήσεις δι' ής έζήτει τόν 
κατάλογον τών προσώπων, προς ά ή ’Επιτροπή ήδύνατο νά 
άπευΟύνη προσκλήσεις δ.ά τό Συνέδριον, έλαβεν απαντήσεις 
έκ μέρους τών πλείστων Κρατών, τών είς τήν ποινικήν με
ταρρύθμισή ενδιαφερομένων.

Συμφώνως πρός τήν ήμερησίαν δ-.άταςιν άρχεται ή συζή- 
τησις τής έκθέσεως τοϋ Κ. Almqilisl περί τών αιτίων ών 
ένεκα ή επιτόπιος τής Σουηδίας Έπιτροπή έχρινεν άναγκαϊον 
νά ζητήση τήν Σύνοδον τής Διεθνούς ’Επιτροπής, καί περί 
τών έν Στοκόλμη ληφθέντων μέτρων περί τοϋ προσεχούς Συ
νεδρίου.

Ό Κ. Almqilisl υπενθυμίζει ότι συμφώνως τή επιθυμία 
τής Έπιτροπής, κατά τήν Σύνοδον τοϋ 1875 έν Bruchsal, 
ή Σουηδική Κυβέρνησις έκήρυςεν ότι προθύμως ήθελε δεχθή 
έν Στοκόλμη τό Διεθνές Συνέδριον, διώρισε δ’ έπιτόπιον επι
τροπήν όπως λάβη τά κατάλληλα μέτρα. Εκείνο όμως δπερ 
ή Κυβέρνησις δέν ήδύνατο ιά άναλάβη είναι αί προπαρασκευα
στικά! έργασίαι πρός έςασφάλισιν τής τοϋ Συνεδρίου έπιτυ- 
χίας, τοϋθ’ δπερ νομίζει οτι έπιβαρΰνει τής Διεθνή Επιτροπήν. 
Τής έκτυπώσεως τών διαφόρων εκθέσεων μήπω περαιωθείσης, 

ή Σουηδική έπιτόπιος έπιτροπή έπιθυμοϋσα νά ιδη τήν Διεθνή 
’Επιτροπήν άναλαμβάνουσαν τήν οίκείαν εύθύνην, έζήτησεν 
έπισήμως τήν σύνοδον αύτής, συμφώνως προς τάς αποφάσεις 
τής Υποεπιτροπής (24 Μαρτίου 1877 έν Βρυξέλλαις). Άφ’έ- ■«· 
τέρου ή Σουηδική Κυβέρνησις άπηύθυνε προσκλήσεις, όπως 
άντιπροσωπευθώσιν έν τω Συνεδρίω, προς δλας τάς Κυβερνή
σεις, καί ώρισε πίστωσιν 21 χιλιάδων φράγκων διά τάς δα- 
πάνας αύτοϋ· πρός διευκόλυνσιν τής μεταβάσεως τών μελών 
παρεχώρησεν ΰποτίμησιν έπί τής τιμής τών εισιτηρίων τών 
σιδηροδρόμων τοϋ Κράτους· έ’θεσεν είς τήν διάθεσιν τής έπι- 
τοπίου έπιτροπής δλας τάς αναγκαίας αϊθούσας κλπ. ώνόμα- 
σε γραμματείς κατέχοντας έντελώς τάς πλείστας τών όμι- 
λουμένων γλωσσών πρός σύνταξιν τών πρακτικών καί λοιπών 
έγγράφων.

Ό Κ. Almqilisl ανακοινώνει πρός τούτοις, οτι ή Σύνοδος 
τών Σκανδιναυών νομολόγων συνέρχεται τήν 28 Αύγούστου 
έ. ε. έν Χριστιανία, έλπίζων οτι τά μέΖη τοϋ Διεθνούς Συνε
δρίου θέλουσι δυνηθή νά λάβωσι μέρος είς ταύτην. Έκ μέρους 
τοϋ αντιπροσώπου τής Δανιμαρκίας, Κ. Βΐϊϊηΐΐ, έκφράζει 
οτι τά μέλη τοϋ Συνεδρίου, ατινα ήθελον διέλθει διά τής Κο- 
πενάγης, ήθελον τύχει όλων τών δυνατών εύκολιών, όπως έ- 
πισκεφθώσι τάς φυλακάς τοϋ Κράτους αύτοϋ.

Ή έπιτροπή ορίζει τήν συζήτησιν έπί τής έκθέσεως τοΰ Κ. 
Almqilisl διά τήν ακόλουθου συνεδρίασιν. Ό πρόεδρος καλεϊ 
τόν γραμματέα νά προσαγάγη τό σχέοιον καταστατικού διά 
τήν Διεθνή Ποινολογικήν Επιτροπήν, δπερ ή υποεπιτροπή 
κατά τήν σύνοδόν της έυ Ι5ρυξέλ>αις ειχεν επιφορτίσει τούς 
Κ.Κ. de Hollzendorff καί Guillaume να συντάξωσι. ‘Ο 
Κ. Guillaume πρός ύποστήριξιν τοΰ σχεδίου τούτου συνυ
ποβάλλει καί ιδιαιτέραν εκθεσιν. Μετά βραχεΐαυ συζήτησιν ή 
έπιτροπή ορίζει τήν συζήτησιν έπί τοϋ έν λόγω σχεδίου διά 
τήν προσεχή συνεδρίασιν.

Ό Κ. Stevens, οστις ε’χεν έπιφορτισθή ύπό τής έπιτρο
πής νά έπιχειρήσρ υέοιν διεθνή ποινολογικήν καταστατικήν,
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προσάγει σχετικήν έπί τοΰ ζητήματος έ'κθεσιν,έτύπωσεν ύπο- 
δείγματα έρωτήσεων, σχετικά προς τά ύπό τοϋ Κ. Belrani 
Scalia παραδεχθέντα, χαί τά έπεμψε πρός ολας τάς Κυβερ
νήσεις. ’Οφείλει όμως νά άναγγείλη οτι μόναι ή Βαυαρία,’Ολ
λανδία χαί Αύστρία, και ή Διεύθυνσις τής αστυνομίας τών 
ΙΙαρισίων διά τάς φύλακας τοϋ νομοϋ τοΰ Σηκουάνα, τώ πα- 
ρέσχον τάς ζητηθείσας πληροφορίας. Τό έπι τής Δικαιοσύνης 
Τπουργειον τής Πρωσσίας άπήντησεν, οτι τών φυλακών υπο
κειμένων εις τά υπουργεία τών ’Εσωτερικών χαι τής Δικαιο
σύνης, άν παρείχοντο αί πληροφορία·, διά μάνας τάς τω τελευ
ταία» ύποχειμένας φυλαχάς, δέν ήθελεν έχει τις ακριβή γνώσιν 
τής καταστάσεως αύτών έν Πρωσσία, και οτι πρός τούτοις ή 
διαφορά τών νομοθεσιών καθιστά αδύνατον τήν σύγκρισιν με
ταξύ τών ύπό τών διαφόρων Κρατών διδόμενων αριθμών.

Συζητήσεως γενομένης έπι τών άνωτέρω, άποφασίζεται νά 
παραπεμφθή ή έξέτασις τοϋ ζητήματος εις τήν έποχήν τοϋ 
Συνεδρίου, ένώπιον τοϋ όποιου ό Κ. Yvernes θέλει υποβάλλει 
έκθεσιν μετά τών περαιτέρω προτάσεων. Ούτω λύεται ή συνε- 
δρίασις.

Β'. ΧΓΝΕΔΡΙΑΣίΣ (3 Ιουνίου 1878).
Προεδρεύει ό Κ. Dr Wines, παρόντες δέ οί Κ.Κ. Alm

quist, Stevens, Yvernes, Choppin, Gerle, de Padua 
Fleury, Victor Bournat, Bonneville de Marsangv, 
και Dr Guillaume γραμματεύς.

Μετά τήν έπικύρωσιν τών πρακτικών τής παρελθούσης συν- 
εδριάσεως, ό πρόεδρος άναγγέλλει οτι έλαβεν έκ μέρους είκοσι 
περίπου Κρατών, και εΐ’κοσιν καί πέντε ’Αγγλικών άποικιών 
εκθέσεις περί τής καταστάσεως τών φυλακών αύτών, καί κα
ταλόγους τών προσκλητέων, δπως συμμεθέξωσι τών εργα
σιών τοϋ Συνεδρίου.

Ό Κ. Almquist αναγγέλλει οτι έλαβεν έκ μέρους τοΰ 
Άντιβασιλέως τών ’Ινδιών έπίσημα έγγραφα σπουδαία καί 
πλήρη, άφορώντα εις τάς φύλακας τοϋ Κράτους εκείνου, καί 
δτι αί ’Αγγλικού Ινδία: Οέλουσιν άντιπροσωπευθή έν τώ Συν- 

εδρι'ω. Έπίσης θέλει στείλει αντιπρόσωπον καί ή Ιαπωνία.
Ό Κ. Yvernes, προσάγει τά ακόλουθα συγγράμματα 

προσφερόμενα τή ’Επιτροπή έκ μέρους τοϋ Κ. Ch. Lucas.
α) Ή ποινική ύπερορία.
β) Συζήτησις περί τών προληπτικών κατά τής ύποτρο- 

πή ς μέσων.
γ) Περί τών έλαττωμάτων τής έπί μακρόν χρόνον έν απο

μονώσει φυλακίσεως καί τής συμπυκνώσεως τών φυλακισμέ
νων έν τοΐς ποινικοϊς καταστήμασιν.

δ) Έκθεσις περί τών προπαρασκευαστικών έργασιών τοϋ 
έν Στοχόλμη Διεθνούς Ποινικού Συνεδρίου.

Μετά τήν ήμερησίαν διάταξιν έρχεται ή συζήτησις έπί 
τών ζητημάτων τών άνακινηθέντων κατά τήν τελευταίαν 
συνεδρίαση»ύπό τοϋ Κ. Almquist. ΌΚ.Stevens, έςετάζων 
τά ζητήματα τά έγγεγραμμένα έν τώ προγράμματι τοΰ Συν
εδρίου καί τάς έκθέσεις τάς δημοσιευθείσας εις τό Διεθνές Δελ
τίου, νομίζει οτι αί προπαρασκευαστικά! έργασίαι είσίν περαι- 
ωμέναι. Ή έκτύπωσις τών έκθεσεων κατά τήν είδησιν τήν 
δοθεϊσανύπό τοΰ Κ. Bellrani Scalia έπεραιώθη,έντός δέ τής 
έβδομάδος θέλει πεμφθή τώ Κ. Almquist ανάλογος αριθμός 
αντιτύπων, εις τρόπον ώστε αί έκθέσεις αύται θέλουσιν τεθή 
εις τήν διάθεσιν τών Κυβερνήσεων καί τών επισήμων αύτών 
αντιπροσώπων προσεχώς. Νομίζει δέ ότι ή παροΰσα συνε- 
δρίασις τής Επιτροπής καί αί δοθεϊσαι πληροφορίαι άρκοΰσιν 
όπως βεβαιώσωσι τήν επιτόπιου έπιτροπήν, οτι ή διεθνής έπι- 
τροπή δέν παρημέλησεν ούδέ θέλει παραμελήσει τι δπως έςα- 
σφαλίση τήν έπιτυχίαν τοϋ Ποινολογικοϋ έν Στοκόλμη Συνε
δρίου.

Ό Κ. Almquist έκφράζει οτι είναι εύχαριστημένος μέχρι 
ένός σημείου· ύπενθυμίζει τήν έν Bruchsal ύπό τής έπιτρο- 
πής ληφθεϊσαν άπόφασιν,χατά τήν όποιαν αί πεμφθεϊσαι αύτη 
έκθέσεις έπρεπε νά ύποβληθώσι πρότερον εις συζήτησιν, δπως 
τά μέλη τής έπιτροπής σχηματίσωσιν γνώμην έπ’ αύτών, 
καί ούτω συντελέσωσι εις τήν έκ τών συνδιασκέψεων τοϋ Συ
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νεδρίου μόρφωσιν συμπερασμάτων, δυναμένων νά προχαλέσω- 
σιν τήν έν τοϊς διαφόροις Κοάτεσιν παραδοχήν μέτρων πρα
κτικών χαι λογικών. Ή άπόφασις όμως αυτή δεν έςετελέ- 

σθη είσέτι.
Ό Κ. Stevens έξηγεϊ δτι καθ'ήν έποχήν ή’Επιτροπή 

έζέφερε τήν μνημονευθεϊσαν άπόφασιν δέν έπίστευεν οτι ήθελεν 
είσθαι δυνατόν νά τυπωθώσιν δλαι αί εκθέσεις πρός τής συγ· 
κροτήσεως τοϋ Συνεδρίου, και έπομένως είχε φανή άναγκαϊον 
νά κοινοποιηθώσιν τά χειρόγραφα τουλάχιστον είς τά μέλη 

τής Έπιτροπής.
Ό Dr Guillaume έπικυροϊ τούς λόγους τοϋ Κ. SteveilSj 

έννοεϊ όμως άφ’ έτέρου κάλλιστα τήν φροντίδα, ήν ή επιτόπιος 
έπιτροπή τής Στοχόλμης δεικνύει πρός έξασφάλισιν τής επι
τυχίας τοΰ Συνεδρίου. Οί όρισΟέντες εΐσηγηταί ύπέβαλον εκ
θέσεις έπι τών τοΰ προγράμματος ζητημάτων, άλλα τοΰτο 
δέν άρχει όπως έξασφαλισθή σπουδαία συζήτησις ύποστηρι- 
ζομένη ύπό επιχειρημάτων άρυομένων έκ τής πείρας και τής 
παρατηρήσεως τών πραγμάτων. 'Όπως ίκανοποιηθώσιν οί 
δίκαιοι δισταγμοί τής επιτόπιου έπιτροπής έπρεπε νά όρισθή 
και δεύτερος εισηγητής δι’ έκαστον ζήτημα. Ο!. συνεισηγη- 
ταί ούτοι, εκλεγόμενοι μεταξύ τών προσώπων άτινα Οά πα- 
ρευρεθώσιν είς το Συνέδριου, ήθελον έχει ώς έ’ργον νά άνοίξωσι 
τήν συζήτησιν καί νά συνοψίσωσι τά επιχειρήματα τών κυ
ρίων εισηγητών, νά ύποστηρίξωσιν ή νά άποκρούσωσιν αύτά, 
καί νά ύποβάλωσιν ίδια εαυτών συμπεράσματα· δ τρόπος ού· 
τος, συνήθης έν ’Ελβετία καί Γερμανία, δίδει λίαν ευχάριστα 
Αποτελέσματα, ελκύει τό ενδιαφέρον πολλών έκ τών με
λών τοϋ Συνεδρίου, ύποχρεοϊ τούς συνεισηγητάς νά μελετή- 
σωσι τό ζήτημα οπερ τοϊς ορίζεται, καί παρέχει τώ Συνεδρία» 
καί τώ κοινώ τήν ευκαιρίαν νά άκούση τάς γνώμας διαφόρων 
μελών. Ό Κ. Guillaume προτείνει κατά συνέπειαν, έν τή 
προσέχει συνεδριάσει νά όρισθώσι σ υυεισηγηταί δι’ όλα τά ζη
τήματα τοΰ προγράμματος.

Ό Κ. Stevens νομίζει ότι οί ήδη όρισΟέντες εΐσηγηταί 

άρκοΰσιν δπως άνοίξωσι τήν συζήτησιν έπι τοϋ θέματος οπερ 
έπραγματεύθησαν, καί ότι δύναται νά άναβληθή διά τήν έπο- 
χήν καθ’ ήν συνέλθη τό Συνέδριου ή έκλογή τών προσώπων, 
άτινα ήθελον έπιφορτισθή νά άρχίσωσι ένώπιον αύτοΰ τήν συ- 
ζήτησιν. Κατ' αύτόν, τά μέλη τής ’Επιτροπής είναι τά κα
ταλληλότερα όπως έπιφορτισθώσι τήν φροντίδα αυτήν έν πε- 
ριπτώσει ιδίως καθ’ ήν οί εΐσηγηταί δέν ήθελον είναι παρόν- 
τες, δπως ύποστηρίξωσι τήν γνώμην των. Πέποιθε δέ οτι πολ- 
λαί έγγραφοι Ανακοινώσεις θέλουν σταλή έπί τών διαφόρων 
ζητημάτων τοΰ προγράμματος.

Ό Κ. Victor Bournat υποστηρίζει τήν γνώμην τοΰ Κ. 
SteveilS, φρονών δ’τι οι μέλλοντες νά λάβωσι μέρος είς τό 
Συνέδρων θέλουσιν μελετήσει τάς δημοσιευθείσας έκθέσεις 
καί θά ήναι έτοιμοι διά τήν συζήτησιν, εις τρόπον ώστε οί 
έκφρασθέντες φόβοι δτι ή συζήτησις δέν ήθελεν είναι σπουδαϊα, 
είσίν ύπερβολικοί.

Ό Dr Guillaume έπιμένει έπι τής Ανάγκης τής εκλογής 
συνεισηγητών. Τά μέλη τοϋ Συνεδρίου, λέγει, τά άνήκοντα 
είς τήν τάξιν τών πρακτικών Ανθρώπων, δηλ. οί διευθυνταί 
φυλακών, δέν είναι ώς έπί τό πλεϊστον είθισμένοι είς συζητή
σεις δημοσίας, έρχονται δέ είς τό Συνέδρων μάλλον ίνα αύ- 
ξήσωσι τάς γνώσεις των ή ίνα κοινοποιήσωσι τάς παρατη
ρήσεις τής πείρας των. Πρέπει λοιπόν νά προίδη τις δτι έπί 
τινων ζητημάτων θά είναι δύσκολον νά κατασταθή σπουδαία 
συζήτησις. Νομίζει δέ οτι διοριζόμενων συνεισηγητών, τό 
ένδιαφέρον περί τών έργων τοϋ Συνεδρίου αυξάνει, καθ’ οσον 
πλείονα μέλη αύτοΰ συμβάλλουσι πρός διευκρίνησιν τών ζη
τημάτων.

Ό Κ. Bonneville de Marsangy συνιστά τή’Επιτροπή 
νά μή παράλειψη νά ύποβάλη τώ Συνεδρία» τό σπουδαϊον ζή
τημα τής ύποτροπής. Μέγα αποτέλεσμα ήθελεν έπιτευχ- 
θή, έάν ύπεδεικνύετο ό άπλούστερος καί πρακτικώτερος τρό
πος νά έξακριβοΰται έν έκάστω Κράτει ή ύποτροπή. Ό Αριθ
μός τών ΰποτροπιαζόντων χρησιμεύει όπως Απόδειξή τήν
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Επιρροήν, ήν έξασκεΐ ή ποινική νομοθεσία και ή τώί φυλακών 
πειθαρχία.

Ό Κ. AllTiquist άπαντά δτι τό ζήτημα τής ύποτροπής 
Εμπεριέχεται έν τώ προγράμματι και δτι άνευ αμφιβολίας τό 
Συνέδριον θέλει δείξει ιδιαιτέραν έπί τούτου προσοχήν. Ή άνα- 
λογία τών υποτροπιαζόντων έξαρτδται, λέγει, καί έκ τής πο
λιτικής καί κοινωνικής καταστάσεως τών έπικρατειών, έκ 
τοϋ μέτρου τής πενίας, τής μάλλον ή ήττον Επιτυχούς Ενέρ
γειας τών άγαθόεργών κίεί τών προστατευτικών τών άπολυο- 
μένων καταδίκων εταιριών· ή συζήτησις όμως αυτή, λέγει, 
είναι έ'ργον τοϋ Συνεδρίου.

Παμψηφεί άποφασίζεται νά κληθώσι τά μέλη τής ’Επι
τροπής 8 ήμέρας, οί δέ λοιποί επίσημοι αντιπρόσωποι 4 ημέ
ρας πρό τής ένάρξεως τοϋ Συνεδρίου, όπως λάβωσι τά τελευ
ταία μέτρα, καί ιδίως όπως συζητήσωσι τό σχέδιον τοΰ δρ- 
γανισμοϋ.

Έσίσης άποφασίζεται νά άπευθύνη ή Έπιτροπή Επιστο
λήν εύχαριστήριον τή Λ. Μ. τώ Βασιλεϊ τής Σουηδίας, καί 
τώ ζητηθή ή" άδεια ώστε τά έργα τοΰ Συνεδρίου νά τεθώσιν 
ύπό τήν 'Γψηλήν Αύτοϋ προστασίαν. Ή σύνταξις τής Επι
στολής ανατίθεται τώ Κ. Victor Bournat.

Γ’. ΣΥΝΕΔΡΙkSIS (4 ’Iovvfoa 1876).

Προεδρεύει ό Dr Ε. Wines, παρόντες δέ οί Κ. Κ. Alm- 
quist, Stevens, Victor Bournat, Yvernes, Bonne
ville de Marsangy, Vicomte d' Haussonville, Colo
nel J. W. Higginson αντιπρόσωπος τής ’Αμερικανικής 
Εταιρίας τών κοινωνικών Επιστημών, καί ϋ1’ Guillaume 
γραμματεύς.

Άναγινώσκοντα·. καί έπικυροΰνται τά πρακτικά τής προη
γούμενης συνεδριάσεως. Ό Πρόεδρος προσαγορεύει τόν έλθόν- 
τα Κ. d’ Haussonville, ον ευχαριστεί έπί τή έλεύσει του. 
Κατόπίν καταρτίζεται ό κατάλογος τών συνεισηγητών δηλ. 
τών προσώπων, άτινα θέλουσιν κατάρχεσθαι τής συζητήσιω;
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έπί τών ζητημάτων τοΰ προγράμματος. Τό γραφεΐον τής 
Έπιτροπής Εξουσιοδοτείται Εκ συμφώνου μετά τοΰ Κ. Alm- 
quist νά συμπλήρωσή τόν κατάλογον καί νά άναπληρώση 
τους συνεισηγητάς, οί’τινες δέν ήθελον άποδεχθή τήν ανατεθει
μένη·; αύτοϊς εργασίαν.

Ό Κ. Victor Bournat ύποβάλλει τό σχέδιον τής πρός 
τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα τής Σουηδίας Επιστολής. Τό σχέ
διον άναγινώσκεται, γίνεται παραδεκτόν, καί άποφασίζεται νά 
υπογραφή υπό τών παρόντων μελών τής Έπιτροπής καί τών 
συμμετασχόντων τών συνεδριάσεων αύτής.

Ό Πρόεδρος αναγγέλλει βτι ό Αιδεσιμότατος Ι)Γ Ε. Β. 
Μ. Brown Ραββϊνος έν Άτλαντία (Γεωργία τής ’Αμερικής) 
σκοπεύει νά παρευρεΟή έν τώ Συνεδρίω είς Στοκόλμην ώς άν- 
τιπρόσωπο; τής Πολιτείας τής Γεωργίας καί οτι Επιθυμεί νά 
κοινοποιήση ύπόμνημα περί τής έγκληματικότητος μεταξύ 
τών νεωτέρων Ισραηλιτών.

Ό Κ. Almquist προτείνει ινα ή Έπιτροπή όρίση πρόσω
πον, όπερ έπιφορτισθήσεται τά καθήκοντα γενικού γραμμα- 
τέως τοϋ Συνεδρίου, ζητεί δ’ έν ονόματι τής επιτόπιου έπιτρο
πής τής Στοκόλμης, όπως τά καθήκοντα ταϋτα άνατεθώσι 
τφ Κ. Dr Guillaume.

Ή πρότασις ψηφίζεται, ό δέ Κ. Guillaume αναγγέλλει 
βτι δέχεται τά καθήκοντα αύτά, βασιζόμενος έπί τής συμπρά- 
ξεως τών συναδέλφων του.

Δ’. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΩ (5 ’Iouvfoo 1876).

Προεδρεύει ό Κ. Dr Ε. Wines, παρόντα δέ δλα τά μέλη 
τής έπιτροπής.

Ή πρός τόν Βασιλέα τής Σουηδίας Επιστολή, έχουσα ώς 
εξής, υπογράφεται παρ’ απάντων τών μελών.

Μ ιγαΑιιόταΐΐ}
Ή Ύμετέρα Μεγαλειότης ηύδόκησε νά συγκατανεύση,βπως 

ή δευτέρα Σύνοδος τοϋ Ποινολογικοΰ Διεθνούς Συνεδρίου συ- 
νίλθη έν Στοκόλμη.
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Ή Διεθνής ’Επιτροπή, προτείνουσα τή Ύμ. Μεγαλειότητι 
νά συνέλθη τό Συνεδρίαν έν τή πρωτευούση τής Σουηδίας, 
έγνώριζεν οτι ούδαμοϋ που άλλοθι ήδύνατο νά άπαντήση πε
ρισσότερον ζήλον διά τήν άνάπτυξιν τής ποινικής μεταρρυθμί
σεως.

Ή Βουλή ουδέποτε έδίστασε νά ψηφίση τά υπό τής Ύμε- 
τέρας Κυβερνήσεως ζητηθέντα ποσά πρός εφαρμογήν τής έν 
απομονώσει φυλακίσεως και δι’δλα τά μέτρα τά κατάλλη
λα πρός βελτίωσιν τοΰ συστήματος τών φυλακών.

Ή Ύμετέρα Μεγαλειότης ένδιαφέρεται άτομικώς εις τήν 
πρόοδον τής μεταρρυθμίσεως· ή κλίσιςτηςδ’αύτη διάτήνποι- 
νολογικήν έπιστήμην είναι οικογενειακόν κληροδότημα. Είς 
τήν μεγαλοδωρίαν τής Βασιλομήτορος Ίωσηφίνης οφείλεται 
τωόντι ή έν Σουηδίο; σύστασις ποινικής αποικίας, ώς ή του 
Mettl'ay έν Γαλλία, προωρισμένης διά τήν σωφρονιστικήν 
ανατροφήν τών ελαττωματικών καί έγκληματιχών παίδων. 
Άπεμιμήθη τό παράδειγμα τοΰ ένδοξου συζύγου της, τοϋ σο
φού συγγραφέως τής Πραγματείας περί ποινών καί φυλακών, 
ήτις έποίησε τόσον κρότον έν τω κόσμω.

Όθεν ή Στοκόλμη ύπεδεικνύετο φυσικώς τή προτιμήσει 
τής διεθνούς Έπιτροπής. Σήμερον δέ σπεύδει αύτη νά έκ
φραση τή Ύμετέρα Μεγαλειότητι τάς εύχαριστίας της, άντί 
τών όσων ή Σουηδική Βουλή καί ή διεύθυνσις τών φυλακών 
τοϋ βασιλείου Αύτής έπραξαν πρός παρασκευήν τοΰ Συνε
δρίου. Δέν θέλει αμελήσει τίποτε δπως έξησφαλίση τήν έπι- 
τυχίαν τών συνδιασκέψεων τής μεγάλης αύτής Συνόδου. Τοΰ
το Οά είναι, νομίζει, τό καλλίτερου μέσον δπως μαρτυρήση 
τήν ευγνωμοσύνην της πρός πάντας έκείνους οσοι, έν Σουηδία 
καί ταϊς Σκανδιναυϊκαϊς χώραις, ηΰνόησαν τήν σύνοδον τοϋ 
δευτέρου Διεθνούς Ποινολογικου Συνεδρίου έν Στοκόλμη.

Ή εύμένεια, μεθ’ ής ή Ύμ. Μεγαλειότης άπεδέχθη τήν 
πρώτην ημών αϊτησιν, δίδει ήμϊν τό θάρρος νά ζητήσωμεν 
καί νέαν έτι εύνοιαν. Ααμβάνομεν τήν τόλμην νά ζητήσω
μεν, δπως ή Ύμ. Μεγαλειότης εύδοκήση νά παρέξρ τήν Ύ- 

ψηλήν Αύτής προστασίαν είς τό προσεχώς συγκροτηθησόμε- 
νον Συνέδρων. Διά τήν Συνέλευσιν αύτήν θέλει είσθαι τοΰτο 
μεγάλη τιμή καί πολύτιμος ένθάρρυνσις.

Παρακαλοΰμεν τήν Ύμ. Μεγαλειότητα νά δεχθή τήν εκ- 
φρασιν κλπ.

Ε. C. Wines, πρόεδρος
Ch. Lucas
R. Berenger
Bonneville de Marsangy 
Vicomte d’ Haussonville
G. Fr. Almquist
A. A. Padua de Fleury
Dr Guillaume
Stevens
.1. W. Higginson
Yvernes
Victor Bournat 
Durand Dassier 
L. Gerle.

Μετά ταΰτα, έκφρασάσης τής έπιτροπής τάς εύχαριστίας 
της τώ τε Προέδρω καί τώ γραμματεϊ, λύεται ή συνεδρίασις.

a. Γ. ΣΚΟΓΖΕΧ.

ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΕΓΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ.

Έάν τό σύνολον τών εισοδημάτων τής άνθρωπότητος άνε- 
γράφετο έν πίνακι, ή πρόσοδος τής γής Οά κατεϊχεν επίσημον 
αληθώς τόπον. Ίδ:ύ έντός αύτοΰ δ άπειρότερος δφθαλμός 
ανακαλύπτει δλα τά ύπό τών μεγαλουργών τής φύσεως δυ
νάμεων (τών όπωςδήποτε συνδεσασών τήν τύχην των μεθ’ώ- 
ρισμένων τής γής σημείων) προσφερόμενα είς τήν έργασίαν 
τοΰ ανθρώπου προϊόντα· μεταξύ αύτών τά μεταλλικά συν
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δέονται πρός τήν δραστηριωτέραν τοϋ άνθρώπου άνάπτυξίν, 
άμα αυτή εις υποταγήν τοϋ ύλικοϋ κόσμου έπρομηθεύθη δε- 
ξιώτερα και διαρκέστερα όργανα. Ή πρώτη τής μεταλλουρ
γίας άρχή έχει τί ούσιωδώς θρησκευτικόν. Τά αρχαιότερα 
τών μεταλλείων ίχνη συμπλέκονται μετά τών ιχνών τών μυ
στηριωδών Κάβειρων, Κορυβάντων, Κουρητών καί Τελχίνων. 
Ή θορυβώδης λατρεία αύτών, ό 'Ήφαιστος (σύμβολου πυρός), 
ό 'Ηρακλής (σύμβολου ισχύος), οί ύ π ο χ θ ό ν ι ο ι τής Σαμο
θράκης θεοί περιλαμβάνουσιυ έν τή αυτή είχόνι τήν πρώτην 
τής μεταλλουργικής έμφάνισιν. «Έν ταΐς Ιστορικαϊς περί 
X α λ κοϋ έρεύναις μου, λέγει ό Rossignol, συνεχώς άπήν- 
τησα τάξιν τινα προσώπων ύπό τό ένδυμα τοΰ ίερέως, λα- 
τρευομένων ώς θεών, περίφημων διά τόν έξ έμπνεύσεως ένθου- 
σιασμόν, καί τάς θεομανεΐς παραφοράς των· τά πρόσωπα 
ταΰτα παρά τισι θεότησι έξεπλήρουν καθήκοντα άπαιτοΰντα 
βιαίας κινήσεις και μέγαν θόρυβον. Άλλά μετ’ δλίγον παρε- 
τήρησα, οτι όλοι οί τόποι, έν οις ή παράοοσις ώριζε τήν δια
μονήν τών προσώπων τούτων, ήσαν πλούσιοι εις μέταλλα, και 
έβεβαιώθηυ συγχρόνως, ότι μεταξύ τών μυστηριωδών τούτων 
δυτών καί τών μετάλλων ύπήρχεν ή μεταξύ έφευρετοϋ καί 
έφευρέσεως, έργάτου καί βιομηχανήματος, αναλογία» (περί 
τών Μετάλλων έν τή Άρχαιότητι σελ. 9).

Ύπό οικονομικήν έ'πούιν ή έγγειος πρόσοδος αναφαίνεται 
καθ' ήν στιγμήν, άφαιρουμένων τών εις έργασίαν καί κεφά- 
λαιον παραγωγικών δαπανών, προκόψει περίσσευμα έπί τής 
αξίας δεδομένου προϊόντος. Ένω άφ’ ένός ή ποικιλία είναι ό 
υπέρτατος νόμος, άφ’ ετέρου ή έγγειος πρόσοδος άκολουθεϊ 
σταθερούς κανόνας έν τή έφαρμογή αύτοϋ. Έάν ύποθέσωμεν 
κλίμακα, έπί κορυφής τής όποιας ϊσταται τό πολυτιμότερου 
τής γής προϊόν, δυνάμεθα καταβαίνοντες νά εΰρωμεν τήν θέ- 
σιν τοΰ εύτελεστέρου. Έκ πρώτης δψεως έκαστος νομίζει, ότι 
οσον πολυτιμότερου τό προϊόν, τόσον ή έν αΰτψ έγγειος πρό
σοδος άνωτέρα· καί όμως δέν ύπάρχει πλάνη ούτε γενικωτέρα 
ούτε μάλλον ευαπόδεικτος.

Άς λάβωμεν δύο τής οικονομικής χλίμακος σημεία· έπί 
τοΰ μέν υπάρχει ό χρυσός, έπί τοΰ δέ ό σίτος- Άλλ' ένώ είναι 
εδκολον εις έκαστον νά μεταφέρη 50 δκαο. χρυσοΰ έκ τών 
πλουσίων τής Αύστραλίας μεταλλείων, διά τήν μεταφοράν 
έν τούτοις τοΰ ισαξίου αύτοϋ εις σίτον, πόσαι δυσκολίαι καί 
πόσαι δαπάναι! Έπί τή υποθέσει οτι ή Ελλάς παράγει μέν 
χρυσόν καί σίτον, άλλ’ ούχί καί τόν πρός τάς χρείας αυτής 
άνάλογον, και ότι ή έν αύτή τών προϊόντων τούτων έξ Αύ
στραλίας είσαγ’ωγή άποβαίνει αναπόφευκτος, ιδού ποϊαι συ
νέπεια’. θά προκύψωσιν. Έν τή ήμετέρα άγορα ή αύτή τιμή 
διά τε τά έγχώρια καί τά ξενικά προϊόντα· άλλ’ ένώ τά δεύ- 
τερπ έπιβαρύνονται διά τών δαπανών τής μεταφοράς, τά εγ
χώρια κερδαίνουσι τήν έντός τής τιμής των άναγκαίως υπάρ- 
χουσαν διαφοράν. Ή διαφορά αύτη αποτελεί τήν έγγειον πρό
σοδον είναι δέ τόσον άνωτέρα όσον ή δαπάνη τής μεταφοράς 
είναι μείζων επομένως ή έγγειος πρόσοδος τών ημεδαπών 
σιτοφόρων γαιών έ’σεται πολύ άνωτέρα τής έγγειου προσόδου 
τών ημεδαπών χρυσορυχείων.

Έπί τής αλήθειας ταύτης ό Smith κατέστρωσε τήν έξής 
διά τήν έγγειον πρόσοδον κλίμακα, τής οποίας ή άξια είναι 
μεν ούσιωδώς σχετική κατ’ έποχάς καί χώρας, κέκτηται 
όμως μεγάλην ένδεικτικήν σημασίαν. — Σιτοφόρος αγρός πα
ρέχει έγγειον πρόσοδον τό ι/3 τ-ΰ ακαθαρίστου εισοδήματος, 
άνθρακορυχεΐον τό ‘/5, μολυβδεΐον τό ’/6, άργυρεϊον τό’/10, χρυ- 
σεΐόν τό ’/Μ! — Είναι τω Οντι διδακτικόν τό πρακτικόν συμ
πέρασμα τής παρατηρήσεως ταύτης, διότι υπό τήν έποψιν 
τής έΟνικής οικονομίας ή γενναιότης τής φύσεως συναυτάται 
μετά τών μάλλον κατεπειγουσών τής άνθρωπότητος αναγκών.

*Ή καλλιέργεια, λέγει ό Rau, τών μεταλλείων τοΰ χρυ
σοΰ καί τοΰ άργύρου παρέχει τάς μικροτέρας εις τους επιχει
ρηματίας ώφελείας, είτε διά τό όλιγοδάπανον τής μεταφοράς 
τώ·ν προϊόντων αύτών, είτε διά τόν εις δν υπόκεινται μεγαν 
συναγωνισμόν, είτε δια τήν έκ τών μετάλλων τούτων μικράυ 
τή ίθαγενεϊ βιομηχανία προσφερομένην ποσότητα. Τά μεταλ- 
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7εϊα τής ’Αμερικής ύπό γενικήν έποψιν δέν έδωσαν μεγάλα 
κέρδη· δ,τι έπι παλαιοτέρων δεδομένων έλεγεν ό Smith έπι- 
βεβαιοΰται και έκ νεωτέρων μελετών. Έάν διστάζωσιν έκεΐ 
είς έπιχείρησιν καλλιέργειας άργυρείου, τά μεταλλεία τοϋ 
χρυσοϋ μεγάλους διατρέχουσι κινδύνους, μολονότι δέν λείπουσι 
καί παραδείγματα έκτακτων θησαυρισμών. Έν τούτοις έπι 
τών λοιπών μεταλλείων, και ιδίως μολύβδου, σιδήρου και 
άνθρακος, ή μεγάλη ζήτησις αύτών σχηματίζει τοιαύτας τι
μάς, ώστε, άφαιρουμένων τών παραγωγικών δαπανών, με
γάλα πραγματοποιούνται κέρδη». Τοιουτοτρόπως ό Michel 
Chevalier, υπολογίζων τήν άξίαν τοϋ μέχρι 1848 παραχ- 
Οέντος έν Αμερική χρυσοϋ καί άργύρου εις 37 διλιούνια φράγ
κων, και συγκρίνων τον πλούτον τοϋτον πρός τόν υπό τής 
Αγγλικής βιομηχανίας παραχθέντα διά τής συνδρομής τών 
άνθρακορυχείων της, «όλίγα έτη, λέγει, άρκοΰσιν είς τήν 'Αγ
γλίαν, ί’να δημιουργήση άξίαν ίσην πρός δ,τι χρυσοϋ καί άρ
γύρου έπι 300 έτη ή ’Αμερική παρήγαγεν. "Οσον και άν εί
ναι έκπληκτική ή ποσότης τών 37 διλιουνίων, δέν δύναμαι 
νά άποφύγω τήν εξής σκέψιν, οτι είναι έλάχιστον προϊόν, 
συγκρινόμενον πρός δσα ή λοιπή βιομηχανία έν ϊσω χρονικώ 
διαστήματι παρήγαγεν. Έκτεταμμέναι άνθρακοϋχοι τής γής 
έκτάσεις είναι προτιμότερα·, τών περιφημότερων μεταλλείων 
χρυσοϋ και άργύρου είς τό πείσμα όλων τών Οελγήτρων, τά 
όποϊα οί κοινοί άνθρωποι άποδίδουσιν εις τά τελευταία. Είς 
καλάς χεϊρας τά ανθρακωρυχεία είναι μεταλλεία έργασίας, 
ποικίλης, ίσχυράς, απεριορίστου· ή δέ εργασία είναι τό κύ
ριον στοιχεϊον τοϋ πλούτου, δ πλοΰτος μάλιστα αύτός. Έν 
τούτοις ΰπολογισθήτω ή ποσότης τών πολυτίμων τούτων με
τάλλων, ή παραγωγή τών όποιων άπησχόλησε τόσους βρα
χίονας, ύπέκαυσε τόσας φιλοδοξίας, έκόρεσε τόσα πάθη, ύπε- 
κίνησε τόσας σκληρότητας. "Ολος μέν ό έκ τών μεταλλείων 
τοΰ Νέου Κόσμου εξαχθείς άργυρος θά άπετελεί όγκον 11,657 
κυβικών μέτρων, όλος δέ ό χρυσός 151. Έν άλλαις λέςεσιν 
έλος ό άργυρος, ό συλλεχθεΐς έντός τών γιγαντιαίων και πο

λυαρίθμων τής ’Αμερικής μεταλλείων, μεταβαλλόμενος είς 
σφαίραν καί τιθέμενος πλησίον τής στήλης Vendome δεν 
θά ύπερέβαινε τά δύο τρίτα αυτής. Όσον δέ άφορα τόν χρυ
σόν, ό όγκος αύτοϋ είναι τώ δντι έλάχιστος. Θά ήπόρει τις 
μανθάνων, δτι ό χρυσός ούτος τοϋ Νέου Κόσμου, έπί τής αφθο
νίας τοϋ όποιου τοσαϋτα έμυθολογήθησαν, περί τοΰ όποιου π. 
χ. έρρέθη οτι μόνα τά χρυσά λύτρα ενός Ί γκ ά ς ήρκουν ινα 
ύπερπληρώσωσι ολόκληρον ναόν, μόλις άρκοϋσι διά τό ήμισυ 
αιθούσης άπλοϋ έν Παρισίοις ιδιώτου» (Chevalier, Πολ. Οι
κονομία τομ. 3, μερ. 7, κεφ. 3). —Βεβαίως αί ποσότητες αύ
ται τών πολυτίμων μετάλλων ύπέστησαν έν τοϊς τελευταίοι; 
χρόνοις τεράστιας προσθήκας· άλλ’ ή αναλογία μεταξύ αυ
τών καί τών λοιπών προϊόντων τής ανθρώπινης β-.ομηχονίας 
ούδαμώς πρός τά τελευταία ήλαττώθη. Τοιουτοτρόπως λαμ- 
βανομένης τής Αγγλίας ώς παράδειγμα, ή είς έκατομ. φρ. 
κίνησις τοΰ έμπορίου αυτής κατά τήν τριετίαν 1858 — 1860 
είναι λίαν ένδεικτική.

186018591858

Χρυσός j 

Άργυρος | 

Λοιπά δέ εμ
πορεύματα

Εισαγωγή 
Έξαγωγή 
Εισαγωγή 
Έξαγωγή 
Εισαγωγή 

ί Έξαγωγή

570,0
315,0
167.5
177.5

4,105,0
3,500,0

557.5
452.5
370,0
440,0

4,487,0
3,892,0

314,6
391,0
259,8
222,3

5,264,0
4,113,0

Έν γένει ή έγγειος πρόσοδος ομοιάζει τόν Ανταίον δσον 
άναβαίνει εις ύψος, τόσον άπόλλυσιν είς δύναμιν. Έάν κατά 
τούς έκτεθέντας υπολογισμούς τοϋ Smith, γή χρυσοφορος 
ινα παράξη 100 δραχ. δαπανά 95, ένώ γή σιτοφόρος ινα πα- 
ράξη 100 δαπανά μόνον 66 7>. elwt ©αν*? ’*,  8τι ή έγγειος 
πρόσοδος τής δευτέρα; είναι πρός τήν τής πρώτης ώς 33 */,  
πρός 5.

Ή ανάπτυξες τής εγγείου προσόδου έπί γαιών τό αύτό εί
δος παραγουσών αποτελεί ούχί δλιγώτερον ένδιαφέρουσαν με
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λέτην. ’Ey γένει ή Ιδέα τής αγοράς είναι αχώριστος άπό τής 
έγγειου προσόδου, χαθώς άπό πάσης οικονομικής άξίας. Έαν 
υποθέσωμεν κεντρικήν άγοράν, ιδού τά απώτερα περίχωρα αύ
τής έπιβαρύνοντρα διά πλειόνων μεταφοράς δαπανών, ίνα iv- 
τεΰθεν καταρτισΟή ύπέρ τών πλησιεστέρων γαιών διαφορά, 
ήτις αποτελεί ούσιώδες τής έγγειου προσόδου στοιχεϊον. 'Άμα 
δε ή άνάγκη τοϋ ανθρωπίνου γένους προκαλέσει τήν καλλιέρ
γειαν καί τών άφορωτέρων γαιών, τότε δυοϊν Οάτερον: ή διά 
τών αυτών δαπανών ή εύφορωτέρα γή δίδει πλεόνασμα, ή δι’ 
άνίσων δαπανών καί αί άγονοι, έντεινομένης τής καλ
λιέργειας, παρέχουσι τό αύτό πρός τάς γονίμους εισόδημα. 
Είς άμφοτέρας έν τούτοις τάς περιπτώσεις υπάρχει διαφορά 
είς τό εισόδημα ή είς τήν δαπάνην, καί ούτως άναφαίνεται 
ίτε^ρν κύριον τής έγγειου προσόδου στοιχεϊον.

’Εάν ήδη έφαρμόσωμεν τόν νόμον τούτον τοϋ Ricardo υπό 
τήν άπλουστέραν αύτοΰ εποψιν έπι τών έν Έλλάδι μεταλλού- 
χων γαιών, αναπόφευκτος αποβαίνει ό προσδιορισμός τής αγο
ράς, .εις ήν τά προϊόντα αύτών διευθύνονται. Άλλ’ ε?τε έντός 
είτε έκτός τής 'Ελλάδος ή άγορά αύτη κεϊται, ή έγγειος πρό
σοδος τοϋ Ελληνικού μεταλλείου Οά άναφανή άμα τούτο συ- 
ναγωνισθή πρός,έτερον πτωχότερον 'ή άπώτερον. Έάν υποΟέ- 
σωμεν, ότι όλα τά όμοειδή μεταλλεία διατελοϋσιν εις τόν αύ
τόν τής εύφορίας καί τής άπό τής αγοράς άποστάσεως λό
γον, ιδού λείπουσι δύο κυριώτερα στοιχεία τής έγγειου αύτών 
προσόδου. Άρχει δέ ϊνα έκ μέσου άρθή καί τό φυσικόν προνό
μιον, οπερ κέκτηνται τόποι τινες εις τήν παραγωγήν τούτου 
ή έκείνου τού προϊόντος, ϊνα έξαλειφθή ολόκληρος τής έγγειου 
προσόδου ή εΐκών. Έν τούτοις τά πράγματα δέν έχουσιν ούτως.

Άναλύοντες τήν έν τή αγορά κυκλοφορούσαν τιμήν, άνα- 
καλύπτομεν, ότι περιέχει αύτη τήν δαπάνην τοϋ ΰπό ατυχέ
στερους ορούς διαιελούντος μεταλλείου· ό λόγος είναι άπλού- 
στατος, διότι έάν δέν έκαλύπτοντο αί δαπάναι, δέν θά έξηκο- 
λούθει ή καλλιέργεια. Ούτως άφαιρουμένων έκ τής έν τή α
γορά τιμής τών μέχρις αύτής δαπανών τοϋ ήμετέρου μεταλ

λείου, ή διαφορά αποτελεί τήν ζητουμένην έγγε',ον πρόσοδον. 
’Εντεύθεν όμως ή βεβαίωσις τής γενομένης ολικής δαπάνης 
καθίσταται σπουδαιότατου έργρν.

Ύπό εύρείαν έποψιν ή έξαζρίβωσις τής έγγειου προσόδου 
ένεογεϊται διά τού συναγωνισμού τών έπιχειρηματιώυ, είς χεϊ- 
ρας τών οποίων τό συνάλλαγμα μεταφέρει τήν χρήσιν τής 
γής. "Οσον τελειότερου είναι τό μεταφερόμενον όργανον πα
ραγωγής, τόσον άνώτερον άντάλαγμα πληρόνεται.—Είς τινα 
άνήκει το αντάλλαγμα τούτο (έγγειος πρόσοδος) ; Ιδού ζή
τημα θεωρητικόν, τό όποιον ή πρακτική τών έθνών έλυσε 
πάντοτε ύπέρ τών ιδιοκτητών. Έάν έρωτήσητε τόν έπιχειρη- 
ματίαν καί τούς έν αύτώ ένσαρκωθέντας κεφαλαιούχους και 
έργάτας, ή έγγειος πρόσοδος είναι κατόρθωμα αύτών. Μήπως 
αύτοι κατά τό παράδειγμα τοΰ Μωυσέως δέν ήνάγκασαν τήν 
γην νά προδώση τά μυστήρια αύτής; Άφ’ έτέρου οί ίδιοκτή- 
ται επικαλούνται τήν δύναμιν τής είς αύτούς άνηκούσης γής. 
Έδημιουργήσατε, λέγουσιν,τά έν αύτή; Απλώς σάς οφείλεται 
ή τιμή τής άνακαλύψεως. —Άλλα νομίζω εύαπόδεικτον, οτι ή 
έγγειος πρόσοδος είναι προϊόν τής φύσεως, καθ’ όσον αναπτύσ
σεται ή κοινωνία. Καί άν οί ίδιοκτήται παρητοϋντο αυτής, 
ούχ ήττον οί καταναλωταί Οά τήν έπλήρωνον εύχαρίστως είς 
τούς έν τή άγορα πωλητάς. Έν τή ποικιλία τών γαιών καί 
τών ανθρωπίνων περιπετειών, ιδού τό ρεύμα τής κοινωνίας έν- 
θυμίζει τόν ποταμόν, τοΰ οποίου τό ύδωρ ποτίζει τάς εύτυχε- 
στέοας γαίας. ΊΙ έγγειος πρόσοδος δέν έχει έπισημότερον τίτλον. 
Τό ζήτημα είναι τ ί ς Οά καταλάβη τήν προσφο- 
ρω τέραν Οέσιν κατά τήν διάβασιν τοϋ εύερ- 
γε τικο ΰ ρεύματος.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ TOY 1SS1.

Ύπό τόν τίτλον τούτον ή Οικονομική ΈπιΟεώρησις έδημο- 
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σΰυσε έν τώ 66<? φυλλαδίω της τήν κατάστασιν τών χορη
γημάτων, τά όποια δ δημόσιος θησαυρός παρέχει πρός τήν 
"Ύδραν, τάς Σπέτσας και τά Ψαρά, απέναντι τών απαιτή
σεων τών νήσων τούτων διά τάς θυσίας τοϋ ίεροΰ άγώνος. Νο- 
μίζομεν χρήσιμον τόν συνδυασμόν τών πληροφοριών τούτων 
πρός τήν γενικήν έννοιαν τοΰ ζητήματος, όσον άφορα τήν 
έξόφλησιν τοϋ κεφαλαίου τών έν λόγω απαιτήσεων, έπ1. τοϋ 
όποιου τά επόμενα έγγραφα άποτελοϋσι τήν τελευταίαν, τρό
πον τινα, ένέργειαν.

Άριβ. 9. Το Ναυτιχόν Τμξμα.' 1 ■' ·»

Πρός τύν Κ. Πρόεδρον τής Έχετροχής τοΰ Άγώνος.

Κύριε Πρόεδρε,

*Έν τών καθηκόντων τά οποία άνετέθησαν εις τό ναυτικόν 
τμήμα τής ’Επιτροπής τοϋ Άγώνος, και τό σπουδαιότατου 
μάλιστα, είναι τό περί τών ναυτικών άποζημιώσεων τών νή
σων "Ύδρας, Σπετσών και Ψαρρών, περί ών διαλαμβάνει τό 6 
αρθρον τών οδηγιών τής έπιτροπής.

Περί αύτών, ώς γινώσκετε, κύριε πρόεδρε, ολαι αί έθνικαί 
συνελεύσεις έποιήσαντο λόγον, καί εικότως, διότι αί τρεις αύ
ται νήσοι άπετέλεσαν τήν ναυτικήν τοΰ έθνους δύναμιν, αύ- 
ταί έματαίωσαν πολλάκις τάς έπιορομάς τοΰ έχθροΰ κατά τής 
Ελλάδος, αύται καθ’ δλον τό μακρόν τοΰ άγώνος διάστημα 
άνέτρεψαν άρδην τάς πρός κατάσβεσιν τής έπαναστάσεως 
απόπειρας τοϋ έχθρικοΰ στόλου, αύται καί κατά τόν υπέρ τής 
ανεξαρτησίας τοϋ έθνους αγώνα έδόξασαν τό ελληνικόν όνο
μα, αύται συνεκρότησαν τον εθνικόν στόλον καί συνετήρησαν 
αυτόν κατά τόν επταετή υπέρ τών όλων πόλεμον.

Καί αύτή ή τής 3 Σεπτεμβρίου εθνική συνέλευσις έμνήσθη 
τών ναυτικών νήσων καί διά τοϋ Ε’. ψηφίσματος συνέστησε 
θερμώς εις τήν κυβέρνησιν, καί έν τοϊς πρώτοις μάλιστα, τήν 
ίκανοποίησιν τών χρηματικών θυσιών, άς προσήνεγκον εις τό 
έθνος αί κοινότητες Ύδρας, Σπετσών και Ψαρρών. Όθεν κα
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θήκον ιερόν ένόμισαν οί συγκροτοΰντες τό ναυτικόν τμήμα 
τής τοϋ ίεροΰ άγώνος έπιτροπείας νά έκτελέσωσι τόν πόθον 
τοΰ έθνους, δν διά τών αντιπροσώπων του πολ.λακις έδηλωσε, 
συμμορφούμενοι καί πρός τάς διατάξεις τοϋ 6 άρθρου τών τής 
12 ’Ιουνίου 1846 οδηγιών πρός έκτέλεσιν τοΰ ρηθέντος Ε'. 
ψηφίσματος τής β'. τών 'Ελλήνων συνελεύσεως.

Άλλά τό έργον ήν δυσχερές καί δυσχερέστερου έτι άπειρ- 
γάσατο αύτό ή μακροΰ χρόνου παρέλευσις, ής ένεκα τά πλεϊ- 
στα μέν πάσης άναθεωρήσεως στοιχεία έξέλιπον, τών δέ κατ’ 
έκείνους τους καιρούς γενομένων άσθενής, άσθενεστάτη πλέον 
ύπάρχει ή μνήμη. Άλλά καί άλλο συνέπεσε κώλυμα εις την 
τακτικήν τής άναθεωρήσεως έργασίαν, τό έξής:

Έπί δύο σχεδόν έτη έζητήσαμεν, ώς γινώσκετε, κύριε πρόε
δρε, τά πρός φωτισμόν ήμών καί οδηγίαν αναγκαία έγγραφα 
παρά τοϋ υπουργείου τών Οικονομικών, άλλ’ούδέν εόρέθη ούτε 
έδόθη ήμϊν, ώς δηλοϋται έκ τοϋ άπό 8 Δεκεμβρίου 1871 ύπ’ 
άριθ. 5510 έγγράφου τοΰ υπουργείου τών Οικονομικών πρός 
υμάς.

’Ήτο δέ τοϋτο φυσική συνέπεια τής σημερινής καταστά
σεως τών πραγμάτων, διότι μετά παρέλευσιν πεντηκονταετη- 
ρίδος δλης τά πάντα καλύπτονται υπό πυκνοΰ τής λήθης 
πέπλου.

Άλλά καί τά έγγραφα άν εύρίσκοντο, πάλιν ήθέλαμεν εΰ- 
ρεθή εις Οέσιν άμήχανον έξελέγξεως, διά τους έξής λόγους.

α'.) Τά συγκροτοΰντα τότε τόν ελληνικόν στόλον πλοία, 
ών ή αξία αποτελεί έν τών μεγάλων κεφαλαίων τών θυσιών, 
δέν ύπάρχουσι πλέον, όπως γίνη ή άναθεώρησις τής έκτιμή- 
σεως αύτών. "Ότι δέ τοϋτο ήτο αναγκαίου, δηλοϋται καί έκ 
τής έκθέσεως τής πρώτης συσταθείσης ύπό τοΰ Κυβερνήτου 
έν Αίγίνη αναθεωρητικής τών ναυτικών άποζημιώσεων έπι
τροπής, ήτις έκτιμήσασα πάντα τά πλοία όσα μετέσχον τοΰ 
άγώνος, άφήκευ ανεκτίμητα τέσσαρα, τά οποία ήσαν άπόντα 
εις υπηρεσίαν τής κυβερνήσεως, περί ών ποιεί μνείαν έν τρ 
έκθέσε:.
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β'·) Οί λογαριασμοί τών τριών ναυτικών νήσων κατεστρώ- 
θησαν κατά τό τότε πασίγνωστου έθιμον τής αμοιβαίας ζαί 
καλής μεταξύ τών συναλλαττομένων πίστεως, το όποιον ει- 
χεν ίσχύν νόμου «παραβάτου. 'Απλά σημειώματα εΐχον απο
δεικτικήν δύναμιν καί ούδενί ούδ" εις έννοιαν ήλθε ν’ άθετήση 
τό κύρος αύτών. Καί οί λογαριασμοί επομένως τών δαπανών 
τοΰ πολέμου επί τοιούτων σημειωμάτων έστηρίχθησαν, ούχί 
δέ εις αποδείξεις κατά τούς σήμερον έν ισχύϊ λογιστικούς τύ
πους, οί'τινες τότε ήσαν ολως άγνωστοι. Ούτως έχόντων τών 
πραγμάτων, εν μόνον έδύνατο νά συντέλεση είς τήν άναθεώ- 
ρησιν, ή παρουσία τών διευθυνόντων τά τοϋ πολέμου κατ’ ε
κείνην τήν έποχήν, ήγουν οί προύχοντες τών νήσων ζαί οί 
πλοίαρχοι, άλλά καί ούτοι δέν ύπάρχουσι πλέον.

γ'.) Καθ’ δλην σχεδόν τοϋ πολέμου τήν διάρκειαν, ζαί κυ
ρίως κατά τά πρώτα τής έπαναστάσεως έτη, οί προύχοντες 
τών νήσων, οί'τινες έ'στελλον ίοίαις δαπάναις τά πολεμικά 
πλοία των είς τάς έζστρατείας, άπετέλουν τότε κεντρικήν 
έξουσίαν και ανεξαρτήτως διηύθυνον τά τοϋ πολέμου πράγ
ματα, καί διεχειρίζοντο τά παρ’ αύτών τών ιδίων καταβαλ
λόμενα έκάστοτε έξοοα τοΰ πολέμου. 'Επομένως, όταν τοϋτο 
τις έχ·/] έν ό’ψει, είναι αδύνατον νά μή παραδεχθή δτι οί ύπο- 
βληθέντες μετά τήν παΰσιν τοΰ πολέμου λογαριασμοί είσίν 
ακριβείς καί ειλικρινείς. Είς τάς καρδίας τών άνδρών έκείνης 
τής έποχής υπήρχε φλόξ ένθουσιασμοΰ, ποιούντο; εκποδών 
πάσαν υπόνοιαν έργων κατωτέρων τοΰ ένθεου προορισμού των. 
Είναι ασύγγνωστος παραγνώρισις τών αρετών έκείνης τής 
έποχής καί είς έννοιαν κδν νά έλθη τις, οτι άνδρες πεπληρω- 
μένοι ζήλου ύπέρ τής κινδυνευούσης πατρίδες, άνδρες οί'τινες 
απέναντι τής ιδέας τής έλευθερίας κατεφρόνησαν ζωήν καί 
περιουσίας κολοσσιαίας, καί κατέλιπον έν έπιγνώσει είς πενίαν 
τά τέκνα των, ήμέλησαν τήν ακρίβειαν τών λογαριασμών 
τών θυσιών τοΰ πολέμου, δτε ύπέβαλον αύτούς εϊς τήν Κυ- 
βέρνησιν.

Έχ τούτων τών σκέψεων δρμώμενον το τμήμα καί μή 
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Ζχον, έλλείψει άλλων'έγγράφων, ώς έρρέθη άνωτέρω, άλλως 
νά πράξή, έλαβεν έν όψει και έμελέτησε τάς δύω έκθέσεις 
τών έπί τοΰ άοιδίμου Κυβερνήτου τής Ελλάδος συσταθεισών 
άναθεωρητικών έπίτροπών, ήγουν τήν τής 2 Νοεμβρίου 1829 
τής έν Αΐγίνη καί τήν τής 5 Σεπτεμβρίου 1830 τής έν Ναυ- 
πλίω. ’Αλλά καί έκ τών έκθέσεων έκείνων έπληροφορήθη περί 
τής δυσχερείας τοΰ έργου τής άναθεωρήσεως καί έπείσθη άδι- 
στάκτως, ότι άναθεώρησις σήμερον μετά τοσούτου χρόνου πα- 
ρέλευσιν είναι έργον πάντη άνέφικτον.

Αί έπιτροπή έκεϊναι, εί ζαί έγγύτατα του άγώνος έπεχεί- 
ρησαν τήν άναθεώρησιν, ει ζαί ύπήρχον τότε τά πλοία, ει 
καί έζων οί πρόκριτοι τών νήσων καί οί πλοίαρχοι καί οι άν
δρες τοΰ άγώνος, δέν έδυνήθησαν όμως, ένεκα τής δυσχερείας 
τοϋ έργου, νά ζαταρτίσωσιν έργον τέλειον, διότι έλειπον καί 
τότε στοιχειά τινα άναγζαϊά. Ή τρίτη δύναμις τοΰ ναυτικού 
πολέμου, τά Ψαρρά, κατεστράφησαν, ζαί ή καταστροφή αύ
τών συνεπέσυρε καί τήν απώλειαν τών εγγράφων καί λογα
ριασμών τών προκρίτων τής νήσου μέχρις έκείνης τής επο
χής. Υπήρξαν ιδιαίτερα περιστατικά εις έκάστην τών τριών 
νήσων, διά τά όποϊα κατά φυσικόν λόγον καί οί λογαριασμοί 
αύτών εΐχον τι ίδιάζον είς έκάστην αυτών. Οθεν εύρεθεϊσαε 
εις αμηχανίαν αί έπιτροπαί περί τοΰ πρακτέου, ήναγκάσθη- 
σαν νά στηρίξωσι τάς σκέψεις των είς τήν έκτίμησιν τής 
κατά τρόπιδας αναλογίας, ήτις δέν έδύνατο νά φέρη ακριβές 
αποτέλεσμα. Ή έν Ναυπλίω μάλιστα συσταθεϊσα επιτροπεία 
καί είς άλλο περιέπεσε λάθος, λογίσασα εις γρόσια τάς οαπά- 
νας, ένώ έγένοντο είς τάλληρα.

Άναφέρομεν ταϋτα πάντα, κύριε πρόεδρε, προς άπόδειξιν 
τής πεποιθήσεως ημών, δτι μετά ήμίσεως αίώνος παρέλευσιν 
πάσα έξέλεγξις είναι ανέφικτος, καί ότι ή άξίωσις πρός άνα- 
θεώρησιν ισορροπεί τή αθετήσει τοΰ άναμφιρρήστου δικαίου 
τών τριών νήσων, δπερ αί συνελεύσεις τού έθνους ούδέποτε 
διενοήθησαν. Άναθεώρησις μάλιστα έπί τή βάσει τύπων τοΰ 
σημερινού λογιστικού, καθ’ ά διαλαμβάνει ή πρώτη περίοδος 
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τοϋ άρθρου 6 τών οδηγιών, μάχεται δλως προς τά πράγματι 
κατά τά έτη τοΰ πολέμου γενόμενα έπι τή βάσει έπικρατοϋν- 
τος έθίμου. Άλλά και οί τούτο τό αρθρον συντάξαντες, προ- 
βλέποντες τό αδύνατον τής άνωτέρας περιόδου, κατωτέρω 
έπιφέρουσι « καθόσον δεν άντίκεινται ανυπέρβλητα εμπόδια 
κατά τοϋτο.»

Όθεν τό τμήμα, μετά πολλάς συζητήσεις, έφθασεν εις τό 
αποτέλεσμα τοΰ νά στηριχθή εις τον νόμον ΣΙΗ'. τής 22 ’Ια
νουάριου 1853, παραδεχόμενου ώς βάσιν τοϋ χορηγήματος 
τούς θεωρηθέντας ύπό τών έπι Κυβερνήτου συσταθεισών έπι- 
τροπών λογαριασμούς τών κοινοτήτων τών τριών νήσων, καί 
εις τότής 12 ’Ιουλίου 1856 Β. Διάταγμα, καί τούς προς εφαρ
μογήν αύτοϋ καταρτισθέντας πίνακας.

Διά τής άποφάσεως ταύτης φρονεί τό ναυτικόν τμήμα, οτι 
ίκπληροΰται ό έπιδιωκόμενος σκοπός, ότι ικανοποιούνται αί 
κοινότητες τών ναυτικών νήσων καί οτι τό έθνος αναγνωρίζει 
όσα αί κοινότητες αύται πραγματικώς έδαπάνησαν εις τόν ύπέρ 
?ής ανεξαρτησίας αγώνα. Είκοσι σχεδόν όλα έτη παρήλθον 
έξ οτου δ ρηθείς νόμος έτέθη εις ένέργειαν καί ή διανομή τοΰ 
χορηγήματος έγένετο καί γίνεται έπί τή βάσει τών τότε κα- 
ταρτισθέντων πινάκων, ούδεμία δέ μέμύις ή παρατήρησις έξη- 
νέχθη ούτε ύπό τής Κυβερνήσεως ούτε ύπό τών δικαιούχων, 
καί έκ τούτου δύναται τις νά έξαγάγη τό συμπέρασμα, ότι 
ή αλήθεια υπάρχει έντοΐς πίναξι τούτοις, καί τούτων τήν πα
ραδοχήν συνιστώμεν δι’ ύμών, κύριε πρόεδρε, εις τήν ολομέ
λειαν τής επιτροπείας.

Έν Άθήναις 22 Μαρτίου 1872.
Ό Πρόεδρος 
Κ. Νικόδημος

Α. Πολυζωίδης , Άνδριανός Α. Σωτηρίου
Π. Μοναστηριώτης | Ίω. Σ. Μπουντούρης 
Νικόλ. X. Ίω. Μέξης j Ν. Θ. Γκίκας

( Γ. Δοχός.
Ό γραμματευς Γ. Π. Φωτόπουλος.

Πρακτικόν τής Γ'. συνεδριάσεως τής έπιτροπής 
τοΰ ίεροΰ άγώι-ος.

Σήμερον τήν δευτέραν Μαιου τοϋ 1872 έτους, ήμέραν τρί
την τής έβδομάδος, συνήλθον εις τό κατάστημα τής έπιτρο
πής τοϋ άγώνος, σύμφωνα μέ τά άποφασισθέντα κατά τήν 
συνεδρίασιν τής 29ι« τοΰ παρελθόντος μηνός, είκοσι τρία (23) 
τών μελών αύτής, τούτέστιν·

Ό ΓΙ. Μοναστηριώτης, Αυκοΰρ. Κρεστενίτης, Φ. Αιμπρί- 
της, Ίω. Σ. Βουδούρης, Γεώργ. Δοκός, Α. Βαλτινός, Μ. Θ. 
Γκίκας, Γ. Γιατράκος, Α. Πολυζωίδης, Γ. Πραΐδης, Π. Κουρ- 
κουμέλης, Ν. Δαγχλής, Α. Σωτηρίου, Γ. Ααζαρέτος, Α. ’Α
ποστολής, Δημ. Χατζισκος, X. Ζαχαριάδης, Ν. Μέξης, Ν. 
Πιεράκος, Κ. Νικόδημος, Γ. Ψύλλας.

Ύπό τήν προεδρείαν τοΰ αντιπροέδρου τής έπιτροπής Π. 
Μοναστηριώτου.

Άναγνωσθέντων δέ τών πρακτικών, δ κύριος πρόεδρος ει- 
πεν, οτι άντικείμενον τής συνεδριάσεως είναι ή κατά τήν προ- 
λαβοΰσαν συνεδρίασιν ύποβληθεϊσα εις τήν δλομέλειαν τής 
έπιτροπής έκθεσις τοΰ ναυτικοΰ τμήματος περί τών άποζη
μιώσεων τών ναυτικών νήσων, "Υδρας, Σπετσών καί Ψαρρών.

Έντεΰθεν δ κ. Νικόδημος παρετήρησεν, οτι μετά τής προ- 
κειμένης έκθέσεως είναι συναφής καί ή πρότασις, ήτις ύπε- 
βλήθη εις τό ναυτικόν τμήμα περί τοΰ ποσοΰ ένός εκατομμυ
ρίου καί έννεακοσίων -χιλιάδων γροσίων, τά όποια περιλαμβά
νονται μέν εις τούς λογαριασμούς τής κοινότητος τών Ψαρ
ρών, παρελείφθησαν δέ άπό τας εκθέσεις τών έπί τοΰ άοιδίμου 
Κυβερνήτου συστηθεισών έπιτροπών, επομένως φρονεί, ότι μετά 
τής προκειμένης έκθέσεως πρέπει νά συζητηθή παρά τής έπι
τροπής καί ή έπί τοΰ παραλειφθέντος τούτου ποσοϋ άπαίτη- 
σις, καί νά συμπεριληφθή μετ’ αύτής. ’Επικαλούμαι δέ, ει- 
πεν, οτι έπί τή βάσει τοΰ 6 άρθρου τών όδηγιών τής έπιτρο
πής νά θεωρηθούν οί λογαριασμοί τών νήσων καθ’ έκαστον δι
καιούχον. Ό κύριος Πολυζωίδης άντιπαρετήρησεν, ότι χατά 
τήν έν τώ ναυτιχφ τμήματι συζήτησιν, δ προλαλήσας κύριος 

ΕΤΟΣ β-ΦΪΛ. 67-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1878. 21
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Νικόδημος δέν άπήτησε τοΰτο, οπερ νΰν άπαιτεϊ. Ή προκει
μένη έ'κθεσις έσυζητήθη εις τό τμήμα, ένεκρίθη και ΰπεγράφη 
όμοφώνως παρ' δλου τοΰ τμήματος, χωρίς νά γίνη ή ελάχι
στη παρατήρησις παρά τοΰ είρημένου περί τής παραλειψεως, 
ήν σήμερον άναφέρει- μετά ταΰτα οέ άνέφερεν έν τώ τμηματι, 
περί αύτών τών παραλείψεων, τό δέ τμήμα άπήτησε τήν 
προσαγωγήν έγγράφων τινων, πά όποια έκρίθησαν αναγκαία- 
δθεν ή αιτηησις, ήν σήμερον φέρει, δέν συνάδει μέ τά έν τψ 
ναυτικω τμήματι γενόμενα.

Ό δέ κύριος Δοκός παρετήρησεν, ότι ουδεμία συνάφεια υ
πάρχει τής ΰπό τοΰ ναυάρχου προτεινομένης παραλειψεως 
μετά τών διαλαμβανομέυων έν τή ΰπό συζήτησιν έκθεσει τοΰ 
ναυτικού τμήματος- έν τή έκθέσει γίνεται λόγος περί λογα
ριασμών, οΐτινες παρουσιασθέντες ΰπό τών οικαιούχων είς τας 
κοινότητας έξηλέγχθησαν πρώτον παρ' αύτών καί ειτα διε- 
πέμφθησαν είς τήν Κυβέρνησιν, περί λογαριασμών, έφ’ ών θύω 
έπιτροπαί, ή έν Αίγίνη καί ή έν Ναυπλίω, έγγύτατα τοΰ άγώ- 
νος συστηθεϊσαι καί συγκείμεναι έξ άνδρών τοΰ άγώνος, έπε- 
ξειργάσθησαν καί έξήλεγξαν αύτούς, καί έπί τέλους παρεδέχ- 
Οησαν αύτούς, ώς έπαρουσιάσθησαν παρά τών κοινοτήτων, 
περί λογαριασμών έφ’ ών στηρίζεται ό νόμος τοΰ 1856, δυ
νάμει τοΰ όποιου κατηρτίσθη ό διανεμητικός πίνας, £στις κα
ταλογίζει ιδίως είς ενα έκαστον τών δικαιούχων τό αναλο
γούν αύτώ μέρος τοΰ χορηγήματος, ή δέ πρότασις ήν σήμε
ρον εισάγει ό ναύαρχος κύριος Νικόδημος είναι νέα καί στερεί
ται δλως τών προσόντων τής συνάφειας μετά τοΰ αντικειμέ
νου τής έκθέσεως· ώς νέα δέ πρέπει νά διέλθη διά τής συζη- 
τήσεως του τμήματος, είς οπερ είναι ήδη υποβεβλημένη, και 
μετά ταΰτα νά έλθη είς τήν ολομέλειαν έπομένως προτείνω, 
είπε, νά έμμείνη είς τήν ήμερησίαν διάταξιν καί να προβή είς 
τήν περί τής έκθέσεως τοΰ ναυτικού τμήματος συζήτησιν.

Ό δέ κύριος Λυκούργος ΰπομνήσας άφ'ένός μέρους τάς απα
ράμιλλους υπηρεσίας, άς παρέσχον αί ναυτικαί νήσοι είς τόν 
ύπέρ τών oXw*  αγώνα, άφ’ έτέρου μ τάς υποσχέσεις, δσας τό 

έθνος διά τών άντιπροσώπων του έν τοϊς κρισίμοις έκείνοις 
καιροις παρέσχεν είς αύτάς, παρετήρησεν ότι σκοπός τής προ- 
κειμένης έκθέσεως είναι τό νά έπέλθη αύξησές τις είς τό πε
νιχρόν χορήγημα τοΰ 1 °/0. τό οποίον λαμβάνουν αί ναυτικαί 
νήσοι- τί κωλύει λοιπόν, είπε, νά διαπέμψωμεν τήν έκθεσεν 
ταύτην είς τήν Κυβέρνησιν καί νά δηλώσωμεν μάλιστα τήν 
εύχήν τής έπιτροπής περί αύξήσεως τοΰ χορηγήματος;

Ο κύριος Χατζΐσκος είπε τάδε- δτι μή παρευρεθεΐς είς τήν 
προχθεσινήν συνεδρίασιν, έκ τής άναγνώσεως τών πρακτικών 
καί έξ όσων έλέχθησαν ήδη έγνω τόάντικείμενοντής συνεδριά- 
σεως. ’Αναγνωρίζω, είπε, τήν ιερότητα τών Ουσιών τών τριών 
ναυτικών νήσων καί εύχομαι τήν αύξησιν τοΰ χορηγήματος 
καί 10 έπί τοϊς 100- άλλ’ ή έπιτροπή έσυστήθη διά πάντας 
τούς άγωνίσαμένους, καί πρέπει άφού περαιωθώσι τά έργα 
τής έξελέγξεως περί πάντων έν γένει νά άποφασίση ή ολομέ
λεια τής έπιτροπής καί νά διαβίβαση τήν γνωμοδότησιν αύ
τής εις τήν Κυβέρνησιν. Ό όγκος, δν φέρομεν, είναι μέγας καί 
δυσβάστακτος. Ή Πελοπόννησος, ή Στερεά Ελλάς, τό Αι
γαίου Πέλαγος,αί άδελφαί έπαρχίαι, Ηπείρου, Μακεδονίας καί 
θ??ΖΌί> ή Κρήτη, ή Σάμος καί λοιπά διάφορα μέρη άναμέ- 
νουν τήν άπόφασιν ημών- άς σπεύσωμεν λοιπόν νά πληρώσω- 
μεν τόν πόθον όλων, νά θεραπεύσωμεν τάς παθήσεις των, έκ- 
φέροντες ταύτοχρόνως τάς άποφάσεις ήμών περί πάντων- άς 
άναβληθή λοιπόν ή έπί τής έκθέσεως τού ναυτικού τμήματος 
συζήτησις, μέχρις ού περατωθή τό δλον έ'ργον.

Τήν αύτήν γνώμην έ'χων,ώς τόν προλαλήσαντα,καί δ συν
ταγματάρχης κύριος Κουρκουμέλης,δμολογήσας καί αύτός τήν 
ιερότητα τών θυσιών τών ναυτικών νήσων, άπεφάνθη ύπέρ τής 
αναβολής, προσθείς ότι έφ’ οσον ζώσιν έτι καί ΰπάρ-χουσιν έν 
τοϊς πράγμασιν άνδρες τοΰ άγώνος, πρέπει νά σπεύσωμεν νά 
περαιώσωμεν τά έργα ήμών, νά ΰποβάλωμεν αύτά είς τήν Κυ
βέρνησή έν συνόλω, ούχί δέ κατά τμήματα. Άν νέοι κρα- 
τήσωσι τάς ήνίας τού κράτους δέν είναι δυνατόν νά ΰπάρχη 
ή αυτή συμπάθεια πρός τά πάθη τοΰ άγώνος, ήτις υπάρχει 
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είς τούς γέροντας, οιος ό διέπων τό κράτος ήδη Κ. Βούλγαρης. 
Ό κ. Δοκός παρετήρησεν δτι τό έργον, δπερ διαλαμβάνει ή 
έκθεσις τοϋ ναυτικοϋ τμήματος, είναι αύτοτελές καί τέλειον, 
καί επομένως ούδέν πλέον έχει νά ένεργήση περί αύτοϋ ή έπι
τροπή· έξέλεγςις άλλη νά γίνη είναι άμήχανον μετά παρέ
λευσήν ήμίσεως αίώνος δλα τά στοιχεία τής έξελέγξεως έξέ- 
λιπον πλέον. “Επειτα εις πάντας υπάρχει ή πεποίθησες δτι 
καί αί έπιτροπαί αί έξελέγξασαι τούς λογαριασμούς τών ναυ
τικών νήσων έπι Κυβερνήτου, έν γνώσει τών πραγμάτων ού- 
σαι, έξετέλεσαν εύσυνειδήτως τό έργον των, καί αι παρουσιά- 
σασαι αύτούς κοινότητες ένεφοροϋντο υπό άζιαγάστου φιλοπα
τρίας. ’Ενταύθα άνέγνωσε περικοπήν τινα έγγραφου τών δη
μογερόντων ’Ύδρας, Λαζάρου Κουντουριώτου, Δ. Τσαμαδοϋ 
και I. Όρλάνδου, έκδοθέντος έν έτει 1830 και διαλαμβάνον- 
τος περί Υδραίου πλοιάρχου έχοντος απαιτήσεις τάδε.

«Αύτός είς πολλά όλίγας έκστρατείας, δπου άπέστει^ε τό 
•πλοΐον του, έπληρόνετο άπό τό κοινόν, καί έκεΐνα τά όποϊα 
•έξώδευσεν έξ ιδίων του δέν υπερβαίνουν βία τάς 5,000 γρόσ.
• Τοϋτο στοχαζόμεθα περί τών λογαριασμών τοΰ είρημένου,
• καί τοϋτο παρουσιάζομεν ούχί έθελοκακοΰντες, άλλά σεβό-
• μενοι τήν ύπόληψίν μας καί μή δυνάμενοι μέ τυφλάξ έπικυ-
• ρώσεις να πραξωμεν, δπερ δέν έπράξαμεν ποτέ έπι τών έθνι-
• κών δικαιωμάτων τά όποια ένομίζομεν καί νομίζομεν πάυ- 
•τοτε Ιερά.»

Έν τω έγγράφω τούτςι, οπερ άπέστειλεν ή £ηθεϊσα δημο
γεροντία, έμφαίνει τό αίσθημα, δπερ ύπήρχεν έν ταΐς καρδίαις 
τών μακαρίων άνδρών έκείνης τής εποχής. Δια τοϋτο καί ή 
έπιτροπή καί ή κυβέρνησις τοϋ 1853 παρεδέχθησαν τούς λο
γαριασμούς, όπως παρουσίασαν αύτούς αί κοινότητες. ’Επειδή 
δέ, ώς είπον, τό έργον είναι αύτοτελές, ή έπιτροπή δύναται νά 
διαβιβάση αύτό εις τήν κυβέρνησιν, συσταίνουσα αύτό. Τοϋτο 
δέ ού μόνον δέν θέλει δυσκολεύσει τά έργα ημών, άλλά καί 
ταχύτερου καί σχοπιμώτερον θέλει φέρει το πέρας τών έργα- 

σιώνμας, άνακουφιζομένου τοΰ βαρυτάτου όγκου, δν άνέφερεν 
ό κ. Χατζισκος.

Ό κ. Νικόδημος έπανέλαβεν όσα καί πρότερον άνέφερε περί 
τών παραλειφθέντων δήθεν ένός Εκατομμυρίου καί έννεακοσίων 
χιλιάδων γροσίων,άναπτύξας πάλιν έν έκτάσει τά περί αύτών, 
καί προσθέσας δτι δέν άνέχεται νά έκπέσουν άπό τούς δικαιού
χους τών χορηγημάτων ούτε έν λεπτόν, άποδσα ήδη λαμβά
νουν κατά τούς πίνακας.

Ό Κ. Μέζης συνετάχθη καθ' ολοκληρίαν εις όσα είπεν ό κ. 
Δοκός· προσέθεσε δέ έπί τής προτάσεως τοϋ ναυάρχου Νικοδή
μου, δτι τό ναυτικόν τμήμα έπελάβετο τής σ,ζητήσεως αύ
τής καί άπήτησε τήν προσαγωγήν έγγραφων, καί δτι έ’νεκα 
αύτής τής συζητήσεως τοΰ κ. Νικοδήμου δέν πρέπει νά δυσκο- 
λευθή ή έπιτροπή εις τήν περί έκθέσεως άπόφασίν της, τοϋ 
να σταλή συστημένη εις τήν κυβέρνησιν ώς τετελεσμένη.

Ό δέ κ. Ψύλλας παρετήρησεν οτι, άν πρόκειται περί έκ- 
φράσεως εύχής είς τήν Κυβέρνησιν πρός ίκανοποίησιν τών δι
καιωμάτων τών τριών νήσων, δφείλομεν νά πέμψωμεν εις τήν 
Κυβέρνησιν τήν προκειμένην έκθεσιν τοϋ ναυτικοϋ τμήματος 
καί νά έκφράσωμεν τήν εύχήν μας υπέρ αύτών, καθ’ οσον τά 
δικαιώματα τών τριών νήσων είναι ιερά καί άφιλονε κητα,καί 
είμαι καί έγώ πρός τοϋτο προθυμότατος,

Ό ναύαρχος κ. Νικόδημος έπανέλαβεν όσα είπε πρότερον,ζη
τών τήν άναβολήν καί έπικαλούμενος τό άρθρον 6 τών οδηγιών.

Έξαντληθείσης τής συζητήσεως, έζητήθη νά τεθή τό θέμα 
πρός ψηφοφορίαν. Μεθ’ ικανήν δέ συζήτησιν έτέθη τό θέμα 
ώς άκολούθως·

Νά διευθυνθή εις τήν Κυβέρνησιν παρά τής ολομέλειας τής 
έπιμροπής συστημένη ή προκειμένη έκθεσις τοϋ ναυτικοϋ τμή
ματος ή ν’ άναβληθή ;

Οί θέλοντες νά διευθυνθή λέγουσι τό Ναι.
Οί δέ θέλοντες ν’ άναβληθή τό “Οχι.
Κληθέντα δέ δνομαστί πάντα τά παρόντα μέλη άπεχρίθη- 

σαν τό Ναι οί εξής·
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Δ. Κριεζής, Ν. I. Οικονόμου, Α. Κρεστενίτης, Φ. Λιμπρί- 
■της, I. Σ. Βουδούρης, Γ. Δοκός, Α. Βαλτινός, Ν. Θ. Γκίκας, 
Γ. Γιατράκος, Α. Πολυζωίδης, Ν. Δαγκλής, Τ. Λαζαρέτος, 
X. Ζαχαριάδης, Γ. Ψύλλας, Ν. Πιεράκος, Π. Μοναστηριώ
της, Ν. Μέξης, Άνδριανός Σωτηρίου.

Άπεχρίθησαν δέ έκ τών κληθέντων τό Όχι οί άκόλουθοι· 
Κ. Νικόδημος, Δ. Ν. ’Αποστολής, Δ. Χατζΐσκος, Γ. Πραίδης, 
Π. Κουρκουμέλης.

Άπεφασίσθη δθεν διά ψήφων 18 πρός 5 νά παραπεμφθή 
ή έκθεσις τοϋ ναυτικοϋ τμήματος εις τήν Κυβέρνησιν διά τά 
περαιτέρω.

Ζ7ρδ<· τάχ Κ. 'Tnooffir των OlxovopixSiv·

*Μ· 146-

Διαπέμπομεν ύμϊν συνημμένως ώδε τήν άπό 22 Μαρτίου 
έ. έ. έκθεσιν τοϋ ναυτικοϋ τμήματος περί τής άποζημιώσεως 
τών χρηματικών θυσιών τών τριών ναυτικών νήσων "Υδρας, 
Σπετσών καί Ψαρρών πρός τό Προεδρείου τής έπιτροπής καί 
άντίγραφον τοϋ ύπό σημερινήν ημερομηνίαν πρακτικού τής 
συνεδριάσεως τής έπί τοΰ άγώνος έπιτροπής.

Έχ τοϋ πρακτικού τούτου πληροφορεϊσθε, κ. υπουργέ, οτι 
πάντα τά μέλη τής έπιτροπής τοϋ άγώνος άνεγνώρισαν καί 
ώμολόγησαν τάς ιερότητας τών χρηματικών Ουσιών τών ναυ
τικών νήσων, καί ηύχήθησαν μάλιστα ν’ αύξηθή τό διδόμε
νου αύταϊς δυνάμει τοΰ νόμου τοΰ 1853 έτους έτήσιον χορή
γημα· άλλά πέντε έξ αύτών διεφώνησαν ώς πρός τόν καιρόν 
τής αύξήσεως τής έκθέσεως έν τή ολομελείς τής έπιτροπής· 
τούτων οί μέν δύο, οί κκ. Κ. Νικόδημος καί ’Αποστολής ρη- 
τώς άποφανθέυτες, οτι δέν δέχονται ούδεμίαν έλάττωσιν τών 
διδομένων τοϊς δικαιούχοι; δυνάμει τοΰ νόμου τοϋ 1853 χο
ρηγημάτων, τά όποια Οεωροϋσιν ιερά, ήξίουν ν’ άναβληθή ή 
συζήτησις όπως συζητηθώσι μετ’ αύτής καί άλλαι απαιτή
σεις διά μυστικογούλετα καί έξοδα τοπικά τής νήσου Ψαρ
ρών, συμποσούμενα εις έν εκατομμύριου χαί έννεακοσίας χιλ. 

γρόσια, περί ώυ έποιήσαντο λόγου εις τό ναυτικόν τμήμα,δπερ 
είσέτι δέν άπεφάνθη. Τά δέ άλλα τρία μέλη, οί κύριοι, Δ. 
Χατζΐσκος, Κουρκουμέλης καί Γ. Πραίδης, φοβούμενοι μή ί- 
πέλθη βραδύτης εις τάς εργασίας τής έπιτροπής έκ τής καθ' 
εκαστα αποστολής τών άποφάσεων αύτής, ήξίουν ν' άναβληθή 
ή διαβίβασις τής έκθέσεως τοΰ ναυτικού τμήματος, μέχρις ού 
περαιώσει ή έπιτροπή τάς έργασίας αυτής, όπως άποσταλώσι 
συλλήβδην δλαι εις τήν Κυβέρνησιν. Άλλά πάντα τά λοιπά 
μέλη, συναριθμούμενα εις όκτωκαίδεκα θεωροϋντα τό άντικεί- 
μενον τών τριών ναυτικών νήσων ώς έντελώς κατηρτισμένον 
καί δλως αύτοτελές, άπεφήναντο οτι είναι περιττή πασα ανα
βολή, καί δτι είναι δίκαιον νά ληφθή πλέον ή δέουσα φροντίς 
περί τής άποχρώσης ίκανοποιήσεως τών απαιτήσεων αύτών, 
αί'τινες έγένοντο τοσούτον λυσιτελείς εις τήν εύόδωσιν τοϋ 
μεγάλου ύπέρ τής ανεξαρτησίας τού έθνους άγώνος, καί διά 
τάς όποιας περιήλθον εις οίκτράν αμηχανίαν οί κάτοικοι τών 
τριών νήσων.

Είναι αληθές, κύριε υπουργέ, μετά παρέλευσιυ ήμίσεως καί 
έπέκεινα αίώνος, καθ’ δν ούδεμία όριστική φροντίς έλήφθη περί 
τών χρηματικών τούτων απαιτήσεων, πάσα περαιτέρω ανα
βολή μετά τήν κατάρτισιν τών λογαριασμών έν τώ ναυτικώ 
τμήματι, ήθελεν έκληφθή ώςάρνησις τής οφειλομένης εύγνω- 
μοσύνης εις τάς ναυτικά; νήσους. Περί αύτών τών θυσιών έ- 
μερίμνησαν δλαι αί έθνικαί Συνελεύσεις καί άνέθεντο εις τάς 
Κυβερνήσεις τοϋ έθνους τήν μέριμναν περί τής ίκανοποιήσεως 
αύτών· περί αύτών συνεστήθησαν υπό τοϋ αοιδίμου κυβερνή
του δύο έπιτροπαί, ή έν Αίγίνη καί ή έν Ναυπλίω, αΐτινες 
έπελάβοντο τήν έκκαθάρισιν αύτών, περί αύτών διεφρόντισαν 
οι νομοθέται τοΰ 1853 έτους, οΐτινες κατήρτισαν τόν περί τοΰ 
χορηγήματος τοΰ ένός τοϊς έκατόυ νόμον.

’Επομένως πάσα περαιτέρω άναβολή έπί άντικειμένου ού- 
τω σπουδαίου καί καθαρού, έφάνη εις τήν πλειονοψηφίαν τής 
έπιτροπή; ασυμβίβαστος πρός τό αίσθημα τή; δικαιοσύνης, 
τό όποιον τό έλληνικόν έθνος έδειξε διά τών κατά καιρούς άν- 
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τιπροσώπων αύτοΰ χαί διά τοΰ νόμου τοΰ 1853.
Διά τούς λόγους τούτους άπεφάσισεν ή έπιτροπή νά δια- 

πεμφθή ή ρηθεϊσα έκθεσις εις τήν Κυβέρνησιν, έχφράσασα άμα 
τήν ευχήν αυτής, όπως ληφθή ή προσήκουσα πρόνοια περί 
τής διχαίας και αξιοπρεπούς ίχανοποιήσεως αύτών.

Έν Άθήναις τή 2 Μαίου 1872.
At’ έλλειψιν Προόδου, δ Αντιπρόεδρος

Π. Μοναστηριώτης.
*0 Γαραμματεύς τοϋ Ναυτικού Τμήματος 

Γ. Π. Φωτόπουλος.
Τοιουτοτρόπως τδ Υπουργικόν Συμβούλων, διασκεφθέν έπί 

τής προχειμένης υποθέσεως τή 23 Μαίου 1872, ένέχρινε νά 
υποβληθή εις τήν Βουλήν νομοσχέδιων, άναγνωρίζον τάς απαι
τήσεις τών τριών Ναυτικών Νήσων έπι τή βάσει τών γενο- 
μένων ήδη έκκαθαρίσεων, ΰπό τόν ορον τοΰ νά πληρώνηται 
έτήσιος τόχος έπί τών έκδοθησομένων ομολογιών τρία τοϊς 
έχατόν καί χρεώλυτρον εν έπί τοϊς εκατόν.

Τά κύρια άρθρα τοϋ νομοσχεδίου τούτου, οπερ ούδεμίαν έλαβε 
πρακτικήν συνέπειαν, έχουσιν ώς εξής :

Αρθρ. 1. Τό εις τούς δικαιούχους τών νήσων Ύδρας, Σπε
τσών καί Ψαρρών δφειλόμενον ποσόν διά τάς κατά τόν ιερόν 
άγώνα χρηματικάς Ουσίας αύτών, συμπεριλαυβανομένης καί 
τής άξίας τών πλοίων τών άποτελεσάντων τότε τον έθνικόν 
στόλον, κατα τούς προσηρ εημένους τώ παρόντι νόμω πίνα
κας, προσδιορίζεται είς δραχ. 20,000,000 καί το ποσον τοΰτο 
αναγνωρίζεται ώς δημόσιον χρέος, διαιρούμενου ώς έξής : 
Ύπέρ τών δικαιούχων τής νήσου 'Ύδρας δραχ. 10,000,000

» > > Σπετσών ® 5,570,000
» » » Ψαρρών » 4,430,000

Τδ ολον δραχ. 20,000,000
'Αρθρ. 2. ΊΙ άπόσβεσις τής άνωτέρω ποσότητας ένεργηθή- 

σεται κατά τό σύστημα τής συνθέτου χρεωλυσίας. Πρός τοΰτο 
θέλουν έκδοθή 100,000 ανώνυμοι όμολογίαι έκ δραχμών 200 
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έχα'στη, έξαργυρωτέαι έντός 47 έτών διά τής πρδς τούς δι
καιούχους καταβολής δραχμών 8 έφ’ έκάστης ομολογίας κατά 
πάσαν 1 ’Οκτωβρίου, ήτοι 3 τοϊς % λόγω τόκου καί ένός 
τοϊς ’/ο λόγω χρεωλυσίου.

Δ.

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΔΑΣΗ.

Κατά μέρος τιθέμενων τών γενικών έπί τής δασικής οικο
νομίας, ορών, ή σημαντικότης αυτής συνδέεται πρδς τήν κα
νονικήν άνάπτυξιν τής έθνικής λειτουργίας υπό πολλάς καί 
διαφόρους έπόψεις. ΊΙ προκειμένη έρευνα άφορα ιδίως εις τάς 
δασικάς προμήθειας τής Τουρκικής αύτοκρατοριας, όπως είναι 
αΰτη διαμεμοιρασμένη μεταξύ Εύρώπης καί ’Ασίας. Μεθ’ δ- 
λην δέ τήν ατέλειαν όμοιου είδους έργασιών τής δημοσίας έν 
Τουρκία υπηρεσίας, αί έπόμεναι πληροφορίαι τής Τουρκικής 
καταστατικής χέκτηνται άνάλογον βάρος.

Αί δασικαί περιφέρειαι τής Ιΐύρωπαϊκής Τουρκίας δύνανται 
νά διαιρεθώσι είς τμήματα ανάλογα πρός τάς διοιχητικάς τής 
χώρας διαιρέσεις. Τό σημαντικώτερον μέρος αύτών κεϊται έν 
ταϊς έπαρχίαις τάς όποιας, κατόπιν τών τελευταίων διεθνών 
μέτρων, άπόλλυσιν ή έν Κωνσταντινουπόλει ήγεμονεία· οΰτω 
έν μέν τή Βοσνία καί Ερζεγοβίνη υπολογ’ζονται είς 4,500, 
000 στρέμματα αί δασικαί έκτάσεις, έκ τών οποίων 2,000, 
000 έν τή άνω Βοσνία 1,500,000 έν τή κάτω Βοσνία καί 
1,000,000 έν τή ’Ερζεγοβίνη· έν δέ τή Βουλγαρία 1,895, 
000 στρέμματα, έξ ών 550,000 έν Βιδινίω, 470,000 έν 
Ρουχτσουκίω, 290,000 έν Τούλτζα, 228,000 έν Βάρνα, 194, 
000 έν Τυρνόβω καί 757,500 έν Σόφια.

Διά τήν έντεϋθεν τοΰ Αίμου ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν, τήν 
Θράκην καί ιδίως τό πρώην βιλαγέτιον Άδριανουπόλεως καί 
τον τής Κωνσταντινουπόλεως νομόν υπολογίζονται είς 1,625, 
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000 στρέμματα αί δασικαί τή; χώρας προμήθειαι, ήτοι 900, 
000 έν τή έπαρχία Φιλίππουπόλεως, 450,000 Σελίμνου, 
2ι»0,000 Καλλιπόλεως καί 7 5,000 έξωθεν τή; Κωνσταντι
νουπόλεως. Διά τήν Μακεδονίαν, Θεσσαλίαν και Ήπειρον (βι- 
λαγέτιον Θεσσαλονίκης ζαί Ίωαννίνων) 2,000,000 στρέμ
ματα. Διά τήν Αλβανίαν 280,000 στρεμ. έπί τών πεδιάδων 
καί τών λόφων· τά έπι τών όρέων δεν κατεμετρήθησαν έτι.

Συνυπολογισμένων τών δασών τής Βοσνίας, ’Ερζεγοβίνης 
καί Βουλγαρίας άφ’ ενός καί τών λοιπών τής ευρωπαϊκής 
Τουρκίας επαρχιών άφ' ετέρου, προκύπτει οτι ή τελευταία δια- 
χάραξις τοϋ ανατολικού ζητήματος άφήοεσεν έκ τής Σουλ- 
τανικής ήγεμονίας 6,395,000 στρέμματα δασικών περιφε
ρειών, άφήσασα αύτη 3,905,000, έξ ών πρέπει νά έκπεσθώσι 
τά ιδιαιτέρως εις τήν ήγεμονίαν τής Ρωμυλίας άνήκοντα, τά 
όποϊα κατά πάσαν πιθανότητα είναι πολλφ σημαντικότερα 
τών έπί τών άποτόμων αλβανικών όρέων μή άπογραφέντων.

Κατά δέ τό ’Ασιατικόν τμήμα της ή Τουρκική αύτοκρα- 
τορία κέκτηται τάς έπομένας δασικάς περιφέρειας. Κατά μέν 
τό βιλαγέτιον τής Τραπεζοϋντος 3,570,000 στρέμματα ήτοι 
800,000 έν Κερασσόϋντι, 800,000 έν Όρδόνη, 800,000 έν 
Τριπόλει, 500,000 έν Άρτνίνη, 200,000 έν Τραπεζοΰντι καί 
40,000 έν Λαζιστάνη. Κατά δέ τό βιλαγέτιον Κασταμονής 
3,800,000 στρεμ.ήτοι 1,500,000 έν Ούνανδάνη, 750,000 
έν Σινώπη, 500,000 έν Βογιαβέδω, 500,000 έν Ένδέκη, 
400,000 έν Σιλή, 150,000 έν Γενιμπολή. Κατά δέ τό βιλα- 
γέτιον τής Προύσσης 1,800,000 στρεμ. ήτοι 1,600,000 έν 
Βόλη καί 200,000 έν Ίσμίτη. Κατά δέ τό βιλαγέτιον τής 
Σμύρνης 760,000 στρέμματα. Κατά δέ τό βιλαγέτιον τοϋ 
Ίκονίου 1,120,000 στρεμ. ήτοι 600,000 έν Έλμαδένη,ίΟΟ, 
000 έν Άδαλία, 120,000 έν Καραγάση. Κατα δέ τό βιλα- 
γέτιον τών Αδάνων 1,500,000 στρέμματα. Κατά δέ τό βι- 
λαγέτιον τοϋ’Αρχιπελάγους, 3,270,000 στρέμ. ήτοι 2,470 
000 έν Δαρδανελίοις, 400,000 έν Μιτυ/ήνη, 400,000 έν 
Ρόδω. Κατά δέ τήν Κύπρον 1,000,000 στρεμ. Τό ολον τών 
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δασικών έκτάσεων έν τώ άσιατικώ τμήματι τής Τουρκικής 
αυτοκρατορίας αναβιβάζεται ούτως είς 16,82*1,000  στρέμμα
τα, δηλαδή εις τό πενταπλάσιον περίπου τών έν Εύρώπη ά- 
πομενόντων.

Π.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Έχομεν ΰπ’ οψιν τόν άπολογισμόν τοΰ δήμου Πειραιώς 
κατά τό 1877. Είναι, τρόπον τινα, ό καθρέπτης τής γιγαν- 
τιαίω βήματι προχωρούσης προόδου αύτοϋ. Τί ήτο έ Πειραιευς 
πρό τριακονταετίας! Κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν έδι· 
πλασιάσθη εις άνθρώπους, οικίας καί κτήματα, είκοσαπλασιά- 
σθη δέ είς χρήματα, συναλλαγάς καί βι-.μηχανίαν. Ή δημο
τική άνάπτυξις αύτοϋ έπρεπε νά άπεικονισθή είς χάρτην, ινα 
διανεμηθή ούτος είς δλας τάς κοινότητας τής ‘Ελλάδος πρός 
ήμερήσ ον παραδειγματισμόν αύτών.

Έκ τοϋ άνά χεΐρας άπολογισμοϋ προκύπτει οτι έν Πειραιει 
έπί μέν τών δημοτικών εσόδων είσεπράχθησαν 402,544 δρ. 
έπί δέ τών έξόδων έπληρώθησαν τοιαϋτα δρ. 341,810. Τό κα- 
θυστέρημα έκ τής έπόψεως μέν τών έσόδων συμποσοϋνται είς 
29,762 δρ. έκ τής έπόψεως δέ τών έξόδων είς 42,920. 'Υπάρ
χει καί τρίτη τις γενική παρατήρησις, οτι έπι μέν τών έσό
δων ήκυρώθησαν τοιαϋτα μέχρι 525 δρ. έπί δέ τών έξόδων 
μέχρι 2,306, δρ. Έν γέ'.ειό ισολογισμός κλείεται διά δρ. 4 32, 
831, έξ ών 311,810 είναι τά πληρωθέντα έξοδα, 60,733 
μετρητά έν τώ ταμείω, καί 29,762 καθυστεροΰντα, μή υπο
λογιζόμενων τών άζυρωθέντων έσόδων 525 δρ.

Άναλύοντες τήν μερίδα τών έσόδων, παρατηροΰμεν δτι 
προϋπολογισθέντα είς 432,831 δρ. κατατάσσονται ώς έξης: 
α') 251,307 έκ τών τακτικών δημοτικών πόρων ήτοι 
152,008 έξ έμμέσων φόρων, 92,492 έκ προσόδων κτημα
τικής περιουσίας καί 7,810 έξ αμέσων φόρων β') 13,903 
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ές έκτακτων σταθερών χαι μή σταθερών πόρων, άπό αφιερω
μάτων ήτοι χαι συνδρομών- γ') 83,530 έξ δφειλομένων έκ 
χε κλεισμένων χρήσεων- δ’) 84,090 έκ κινήσεως κεφαλαίων, 
ήτοι 56,679 άπό ανοιχτούς λ/σμούς χαι παρακαταθήκας χαι 
27,410 άπόληψις προκαταβολών.

Επί δέ τής μερίδος τών έξόδων παρατηροΰμεν οτι προΰπο- 
λογισθέντα ταΰτα είς 387,017 δρ. κατατάσσονται ώ; εξής : 
α’) 32,077 δρ. είς ύποχρεωτικάς υπηρεσίας ήτοι 18,397 διά 
μισθούς δημοτικών ύπαλλήλων, 9,779 δι’ έξοδα διοικήσεως 
καί 3,900 διά νομίμους υποχρεώσεις- β') 243,451 δρ. είς πα
ραγωγικά καί κοινωφελή έργα, ήτοι 57,988 διά τήν έκπαί- 
δευσιν, 153,776 διά δημοτικά έργα καί 31,686 δι’αγαθοερ
γίας- γ') 29,6 I 4 δρ. είς τήν υπηρεσίαν τοΰ δημοτικού χρέους, 
ήτοι 25,207 δια τόκους, 4,407 διά χρεόλυτρον- δ') 81,903 
δρ. είς κίνησιν κεφαλαίων, ήτοι 25,224 διά προκαταβολάς καί 
56,679 δι’ έπιστροφήν δανείων κλπ.

’Εάν συγκρίνωμεν τήν κίνησιν τών έσόδων καί έξόδων κα
τά τήν τελευταίαν διετίαν 1875 - 77, παρατηροΰμεν οτι τά 
μέν έσοδα άπό 392,913 δρ. τώ 1876 άνέβησαν είς 432,831 
τώ 1877, αδξησις κατά 40 χιλ. δρ., τά δέ έξοδα άπό 331, 
629 δρ. τφ 1876 άνέβησαν είς 387,047 τώ 187 7, αύξησις 
κατά 55 χιλ. δρ. Ή σημαντικωτέρα αυξησις τών έσόδων 
συμβαίνει άπό τών προσόδων τών δημοτικών κτημάτων, διότι 
άπό 85 χιλ. ορ τώ 1876 άνέβησαν αύται είς 92 χιλ. τφ 
1877, άπό τών έμμέσων φόρων 144 χιλ. τώ 1876 καί 151 
χιλ. τώ 187 7, άπό τών άπολήψεων προκαταβολών 15 χιλ. 
τφ 18 Ί 6 καί 27 χιλ. τώ ι 877, άπο τών παρακαταθηκών 
31 χιλ. τφ 1876 καί 84 χιλ. τφ 1 877- μόνοι οί άμεσοι 
φόροι παριστώσιν έλάττωσιν άπό 12 χιλ. τφ 1876 είς 7 χιλ. 
τω 1877 (έκ καθυστερήσεως ιδίως τοΰ έπί τών οικοδομών 
φορου καί τών άμπέλων), καί τά άφιερώματα και αί σύνδρομα! 
άπό 53 χιλ. τώ 1876 είς 13 χιλ. τώ 1877 (ένφ κατά τό 
πρώτον έτος ΰπολογιζοντο είς 39 χιλ. τα κληροδοτήματα, ού- 
οέν τοιοΰτο απαντάται κατά τό 1877).
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Όσον δέ αφορά τά έξοδα είς ένδεικτικωτάτην μέν έλάτ- 
τωσιν είναι τά τής διοικήσεως άπό 12 χιλ. ορ. τό 1876 είς 
9 χιλ. τώ 1877, τά τών νομίμων υποχρεώσεων τοϋ δήμου 
άπό 6 χιλ είς 3 χιλ. καί τά τοϋ χρεωλυσίου άπό 13 είς 4 
χιλ: — είς αΰξησιν δέ τά τής έκπαιδεύσεως άπό 55 χιλ. δρ. 
τώ είς 57 χιλ. τώ 1877, τά όδοποιητικά άπό 34 χιλ. είς 41 
χιλ. (διά κατασκευήν 8 οδών καί δύο πλατειών το πλεόνα
σμα), τά οικοδομικά άπό 37 χιλ. είς 47 χιλ. (έκ τών τε
λευταίων 42 χιλ. διά τήν άνέγερσιν τοΰ β’« παρθεναγωγείου 
τής πόλεως), τά περί τάς δενδροφυτείας άπό 9 χιλ. είς 12 
χιλ., τά τής ύδρονομής άπό 2 χιλ. είς 12 χιλ., τά τοϋ φω
τισμού άπό 12 χιλ. είς 13 χιλ., τά τών άγαθοεργιών καί 
κοινοεργιών άπό 19 χιλ. είς 31 χιλ. (έκ τών τελευταίων 10 
χιλ. διά τον έθνικόν στόλον), τά τών τόκων άπό 22 χιλ. είς 
25 χιλ., τά τών προκαταβολών καί έπιστροφής δανείων καί 
προκαταβολών άπό 64 χιλ. είς 81 χιλ:— είς στασιμότητα δέ 
τά τής μισθοδοσίας δημοτικών υπάλληλων (I 8 χιλ. Ορ. καθ 
έκάτερον τών έτών 1876 καί 1877 έν αίς περιλαμβάνεται 
καί ή είς τό ορφανοτροφείου δωρηθεϊσα μισθοδοσία τοΰ δήμαρ
χου δρ. 2,0 40 κατ’έ’τος),τά τοΰ προσωπικού δημοτικών έργων 
(4 χιλ. δ?.), τά τής έπιμελείας δημοτικών κτημάτων (5 χιλ. 
δρ.), τά τής καθαριότητας καί καταβρέξεως (15 χιλ. δρ.).

* Τή άληθεία όταν άποβλέψη τις είς τά κεφάλαια τής αύ
ξήσεως τών δημοτικών έξόδων Πειραιώς και είς τά κεφάλαια 
τής αύξήσεως τών δημοτικών έσόδων αύτοΰ νομ’ζει, οτι έχει 
ένώπιον του σώφρονα οικογένειαν, ήτις καλλιεργούσα το πα
ρόν έχει πρό οφθαλμών τό μέλλον. Δεν απαιτείται ειμη άπό 
τοϋ Πειραιώς νά στρέψη τις τήν προσοχήν είς τήν έπικρά- 
τειαν, ϊνα άπό σκέψεων ευρυτέρων πεισθή περί τής έννοιας 
τών δρων, οΐτινες καθυστεροΰσιν είς τον προβιβασμόν αυτής. 
Άφίνομεν κατά σκοπόν τό ήμέτερον νόημα σκοτεινόν διά τούς 
μή έχοντας τήν εύκαιρίαν νά ποιήσωσιν άφ’ έαυτών τήν σύγ· 
κρισιν.

’Ιδιαιτέρας δειται έπισκο-κήσεως τό δημοτικόν χρέος Πϊ5= 
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ραιώς. Άπο 403,232 δρ. τώ 1874 κατέβη εις 313,735 δρ. 
τω 1875, άνέβη εις 330,528 τώ 1876 και εις 309,372 τψ 
1877. Μόνη ή ’Εθνική Τράπεζα έχει λαμβάνειν κατά τό 
τελευταίον έτος δρ. 170,000· μετ’αυτήν σημαντικότεροι 
δανεισταί είναι οί Ναοί τής 'Αγίας Τριάδος, τοϋ Άγιου Νι
κολάου, τού Άγιου Διονυσίου, τής Μεταμορφώσεως, σημειοΰ- 
μενοι έν τώ άπολογισμφ τοϋ 1877 άντί 141,604 δρ. Μόνος 
ό τής Αγίας Τριάδος ναός έχει λαμβάνειν 94,612. Είναι ά- 
ξιοπαρατήρητος ή υπηρεσία τών περισσευμάτων καί ή παρουσία 
τών μετρητών κατά τά τέλη τών έτών 1874 — 77, διότι άπό 
άμφοτέρων τών αιτιών τούτων τό δημοτικόν χρέος Πειραιώς 
έλαττούμενον τώ 1874 εις 290,333 δρ. άναβαίνει εις 300, 
336 τώ 1875, ινα έλαττωθή πλειότερον εις 274,935 τώ 
1876, άναβαϊνον εις 308,638‘τώ 1877.

Όσον άφορα τήν μέσην έκπαίδευσιν τοΰ Πειραιώς, πληρο- 
φορούμεθα έκ τοΰ άνά χεϊρας υπολογισμού, ότι 310 μαθηταί 
φοιτώσιν εις τό Γυμνάσιον καί τό Έλλ. Σχολεϊον τής πόλεως, 
εις ούς προσθετέοι και 41 φοετώντες εις ιδιωτικά εκπαιδευ
τήρια. Έπί δέ τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως κατα μέν τά 
τρία Δημοτικά σχολεία φοιτώσι 562 παιδες, κατά δέ τά δύο 
τοΰ δήμου παρθεναγωγεία 861 κοράσια· πρέπει νά συνυπο)ο- 
γισθώσι καί 122 παϊδες διδασκόμενοι έν ίδιωτικοϊς σχολείοις 
καθώς και 142 κοράσια έν ίδιωτικοϊς παρθεναγωγείοις· πε- 
ριπλέον 50 άτομα φοιτώντα έν τω νυκτερινφ σχολείω. Τά 
σχολεία τής μουσικής καί τής Γυμναστικής είναι γενικά δι’ 
όλους· έν τώ πρώτω έλογιζοντο 39 κατά τό 1877. Ωραίοι 
καθόλου καί αξιομίμητοι διά τάςέλληνικάς κοινότητας άριθμοί.

Ή φιλανθρωπία τοΰ δήμου έχει ιδιαιτέραν έννοιαν. Τοΰ μέν 
Νοσοκομείου αί έργασίαι άπήτησαν τω 1877 δαπάνην 34, 
544 δρ. έξ ών εις συντήρησιν 24,664 ήτοι 13,557 διά τρο
φήν, 2672 διά φάρμακα, καί εις διεύθυνσιν καί υπηρεσίαν προ
σωπικού (12 άτομα) 9,880· τοΰ δέ ‘Ορφανοτροφείου εις δρ. 
16,846, έξ ών διά συντήρησιν 10,464, διά διεύθυνσιν καί ύ- 
ΐΐηρεσίαν 3,708, κλπ. Όσον άφορα φά εισοδήματα τών δύο 

τούτων ιδρυμάτων,τό μέν νοσοκομειον έκ τής κτηματικής πε
ριουσίας του έπορίσθη δρ. 13,404, έκ δέ τών ύπό τοΰ νομού 
έπιβεβλημένων δικαιωμάτων του δρ. 5,137, έξ άφιερωμάτων 
δέ καί συνδρομών 9,608- τά λοιπά έκ δικαιωμάτων νοσηλείας 
καί έκ τακτικής καί εκτάκτου δημοτικής χορηγείας, ήτις εί
ναι άναπόφευκτος διά τήν συμπλήρωσιν τών αναγκών αύτοϋ. 
Έν τώ νοσοκομεία) Πειραιώς ύπάρχουσι 39 κλίναι διά τούς 
δωρεάν νοσηλευόμενους καί 6 διά τούς έπί πληρωμή· κατά 
τό 1877 ένοσηλεύθησαν 302 ένδεεϊς καί 44 έπί πληρωμή, 
έκ τοϋ συνόλου δέ 9 μόνον κατήγοντο έκ Πειραιώς, 41 έξ Ευ
ρώπης, 104 ομογενείς έκ τής άλλοδαπής καί 192 έκ τοϋ 
έσωτερικοΰ· έν γένει ή νοσηλεία έκάστου άσθενοΰς υπολογίζε
ται καθ’ έκάστην εις δρ. 2,28, έξ ών 1,08 διά τροφήν καί 
φάρμακα καί 1,20 διά τήν λοιπήν τοΰ καταστήματος ύπη- 
ρεσίαν. —Τοϋ δέ όρφανοτροφείου, περιλαβόντος τώ 18/7 
δρφανά 32, τά εισοδήματα προήλθον έκ τακτικών συνορομών 
δρ. 10,985 (5 χιλ. τοΰ δήμου καί αί λοιπαί ιδιωτών), ές 
έκτάκτων δρ. 5,573, έκ τής δωρηθείσης δημαρχικής άντιμι- 
σθίας δρ. 2,001, έκ τών ήμερομισθίων τών παίδων 9 ϊ 5, κλπ.

Ώφελούμεθα έκ τοϋ άνά χεϊρας άπολογισμοΰ καί τάς έπο- 
μένας πληροφορίας, οσον άφορα τά κατά τό έτος 187 7 έσοδα 
καί έξοδα τών ένοριακών τοΰ Πειραιώς ναών· 1) Αγία 
’Γριάς 23,027 δρ. έσοδα καί 13,246 έξοδα. 2) Άγιος 
Σπυρίδων 16,552 δρ. έσοδα καί 19,678 έξοδα. 3)’Ά
γιος Νικόλαος 8,647 δρ. έσοδα καί 7,005 έξοδα. 4) 
Άγιος Διονύσιος 6,754 δρ. έσοδα καί 4,491 έξοδα. 
5) "Αγιος Γεώργιος 1,992 δρ. έσοδα καί 3,089 έξο
δα. "Ώστε έκ τών πέντε τούτων ναών μόνον δύο είναι εις 
έλάττωσιν εισοδημάτων, συμπληρώσαντες τό έλλειμμα διά 
δανείων καί άπό αρχαιότερων χρήσεων.
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ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ.

Ύπο τό όνομα τοϋτο λειτουργεί ήδη άπό τοϋ 1876 Γαλ
λική έταιρία, έν Παρισίοις έδρεύουσα. Τά μεταλλεία αύτής 
δύνανται νά θεωρηθώσι ώς τά σημαντικότερα τοϋ Λαυρίου. 
Ή διαχείρησις τοΰ 1877 κατά τήν γενομένην λογοδοσίαν τής 
29 Ιουνίου έ. έ. μαρτυρεί σημαντικός προόδους. Κατά τό τέ
λος τοΰ έτους τέσσαρα φρέατα ύπήρχον έν ένεργεία, έκτελου- 
μένης τής μεταλλευτικής έργασίας άπό 27 έξορυκτιχών κέν
τρων. Χίλιοι περίπου έργάται μεταλλευταί εϊργάσΟησαν- τό 
δέ προϊόν τής έκμεταλλεύσεως, εις ψευδάργυρον και μόλυβδον, 
ύπερέβη κατά πολύ τό διπλάσιου τής έν έτει 1876 (14,620 
Τ. 715 τώ 1876 καί 32,473 Τ. 715 τψ 1877). Ή παρα
γωγή τής άπηνΟρακωμένης καδμίας έδιπλασιάσΟη έν έτει 
187 7 και ή μέση περιεκτικότης αυτής προεβιβάσθη άπό 40 
τοϊς °/0 είς 51,30 τοϊς °/0 ψευδαργύρου- Τα άποσταλέντα είς 
’Αγγλίαν, Γαλλίαν και Βέλγιον διάφορα μεταλλεύματα ύπο- 
λογιζονται είς 21,674 Τ.

Ή έποψις τών κερδών κέκτηται ιδιαιτέραν σημασίαν,διότι 
άπό 23,646 φρ. τω 187 6 άνέβησαν είς 382,460 τώ 1877. 
Αύξησις ένδεικτική, τήν όποιαν εξηγεί τό πνεΰμα τής όλης 
έπιχειρήσεως. Τοιουτοτρόπως άπό 1,400 Τ. καθ’έκαστον μή
να τοϋ 1877, άνέβη ή παραγωγή τής άπηνΟρακωμένης καδ
μίας εις 2,500 Τ. καΟ έκαστον μήνα τής α' εξαμηνίας 1878, 
αύξηΟείσης τής μέσης είς ψευδάργυρον περιεκτικότητος άπό 
51, 30 τοϊς °/0 είς 60 τοϊς °/0· τήν έξαμηνίαν ταύτην
διένειμεν ή έταιρία είς τούς μετόχους της 405,000 φρ. ήτοι 
15 φρ. κατά μετοχήν.

Άπό τοιούτων πορισμάτων έρχεται ή έκτύλιξις καί τών 
ύμετέρων μεταλλευτικών εταιριών. Ποϋ είναι αύται; ΙΙοϋτά 
μετοχικά μυθεύματα; Λείπει δυστυχώς παρ’ ήμϊν τό άληίές 
πνεΰμα τών μεγάλων επιχειρήσεων.


