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'Η ευδαιμονία τής κοινωνίας είναι ό σκοπός τής κοι
νωνίας- αληθής δέ κυβερνητική έπιστήμη οέν δύναται νά 
είναι είμή ή εις τήν ευδαιμονίαν ταύτην άγουσα. Έάν 
τό κοινόν φθείρηται όλικώς καί ηθικώς, μή ζητείτε πε
ραιτέρω αποδείξεις περί τής άθλιότητος τοΰ ύπάρχοντος 
έν τώ τόπω πολίτικου οργανισμού, οστις είναι τό κεφά- 
λαιον τής πρακτικής τών χρόνων κυβερνητικής έπιστήμης 
κατά τό μέτρον τής ίκανότητος τών ζώντων πληθυσμών.

Τό ούσιώδες είς τήν κυβερνητικήν έπιστήμην είναι ή 
έπιδίωςις άφ’ένός τών μέσων τών συντελούντων είς τήν 
έξασφάλισιν τής μεγαλειτέρας ευδαιμονίας, ήτις είναι διά 
τούς ανθρώπους δυνατή, καί άφ'έτέρου ή διάδοσις τής 
ευδαιμονίας ταύτης είς όσον ένεστι μείζονα αριθμόν αν
θρώπων. Άντίκειται είς τόν κοινωνικόν προορισμόν ή 
αποκλειστική ένασχόλησις αύτοΰ ύπέρ μόνης τής άνα
πτύξεως δεδομένης τάξεως ανθρώπων. Τό ολον έπισκο- 
πειται καί ή κοινή ύπόθεσις δεν σώζεται δι’ούδενός είδους 
προνομιούχων.

Δέν έκπληροΐ έν τούτοις, λέγει ό Sisinondi, τήν άπο- 
στο/.ήν της ή κυβερνητική έπιστήμη. έάν, όπως άσφαλίση 
ίσας απολαύσεις εις όλους, καθιστά αδύνατον τήν πλή
ρη άνάπτυξιν ατόμων τινων, μή έπιτρέπουσα ούτως είς 
αύτά. νά ύψωθώσιν ύπ.ράνω των όμοιων των, καί εμποδί- 
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ζούσα έντεΰθεν τήν ύπαοξιν ύποδειγμάτωυ διά τούς ανθρω
πίνους πληθυσμούς χαί οδηγούσα είς τάς ανακαλύψεις, 
αϊτινες οεον νά άποβλέπωσιν είς την ώφέλειαν όλων. Δεν 
έκπληροϊ δέ ή κυβερνητική έπιστήμη κατά μείζονα λόγον 
την αποστολήν αύτής, έάν, άποβλέπουσα μόνον είς τόν 
^η^-ατισμόν τών προνομιούχων τούτων ύπάρξεων, ύψόνη 
τόν μικρόν αριθμόν αύτών ύπεράνω τών συμπολιτών των 
μέχρι πιέσεως καί έκπτώσεως όλων τών λοιπών. Τό έθνος 
εκείνο έν τώ όποίω ούδείς μέν πάσχει άλλ’έν τώ όποίω καί 
ούοείς απολαμβάνει ίκανώς διαθεσίμου χρόνου καίεύκολίας 
νά αίσθανθή ζωηρώς καί συλλογισθή βαθέως, είναι έθνος 
ήμιπολίτις-ον,καί άν έτι παρις·ά έν ταΐς κατωτέραις τάξεσιν 
αύτού ίκανώς μεγάλην πιθανότητα εύδαιμονίας. Καί τό 
έθνος δέ εκείνο, έν τώ όποίω τό μέγα πλήθος τού Λαού 
είναι έκτεθειμένον είς συνεχείς στερήσεις, είς σκληράς 
ανησυχίας περί τής ύπάρξεώς του, έν γένει είς πάν ό,τι 
δύναται νά κάμψη τήν Οέλησίν του, νά έξαχρειώση τήν 
ηθικήν του, νά στιγματίση τόν χαρακτήρά του, είναι έθνος 
ύπόδουλον καί άν έτι περιέχη έν ταΐς 
αύτού ανθρώπους άναβαίνοντας είς 
τής ανθρώπινης εύδαιμονίας, ανθρώπους 
αί δεξιότητες είναι ανεπτυγμένα·., τών όποιων 
δικαιώματα είναι ήγγυημένα, τών όποιων όλαι 
λαύσεις είναι έξησφαλισμέναι.

ΊΙ κυβερνητική έπιστήμη μεριμνά ύπέρ τής 
ξεως καί τών άτόμων καί τοΰ όλου, άποβλέπουσα είς ορ
γανισμόν τοιούτου τής κοινωνίας, έν τω όποίω δύνανται 
μεν τά κατά μέρος άτομα νά φθάνωσιν είς τάς ύψηλο- 
τέρας διακρίσεις τού πνεύματος και τής ψυχής ώς καί 
εις τας Λεπτοτέρας απολαύσεις, άλλά συγχρόνως καί όλα 
τά Λοιπά μέλη τής κοινωνίας πρέπει νά είναι βέβαιον ότι 
θά εύρωσι προστασίαν, έκπαίδευσιν, ηθικήν άνάπτυξιν καί 
έν γένει ευπορίαν. Τό κατόρθωμα τοΰ διττού τούτου σκο
πού είναι τό ωραιότερου, όπερ άπόκειται είς τόν άυθρω- 

άνωτέραις τάξεσιν 
ήν ύψίστην βαθμίδα 

τών όποιων όλαι 
όλα τά 
αί απο

άναπτύ-

πον νά άτενίση έπί τής γής. Πρός αύτό σταθερώς άπο
βλέπουσα ή κυβερνητική τών Λαών έπιστήμη καθίσταται 
ή ύψηλοτέρα θεωρία τής εύποιίας- έπιμελεΐται τους αν
θρώπους καί ώς άτομα καί ώς έθνος, προστατεύει έκεί
νους, οϊτινες ώς έκ τής άτελείας τώυ άνθρωπίνωυ θεσμών 
δεν δύνανται νά ύπερασπισθώσιν αύτοί εαυτούς, καί ή 
άνισότης, τήν όποιαν ανέχεται, παύει άπό τού νά είναι 
αδικία, διότι, έάν εύνοή τινας τών άνθρώπων, τό πράττει 
όπως παρασκευάση δι’αύτών πρός ολον τό άνθρώπινον 
γένος νέους εύεργέτας.

Έν τούτοις ούδέν είναι συνηθέστερον, λέγει ό Sismondi, 
είς όλας τάς πολιτικάς έπιστήμας όσον τό λησμονεϊν τήν 
έτέραν τών απόψεων τού διττού τούτου σκοπού. Οί μέν 
ένθουσιώδεις έρασταί τής ίσότητος έπαναστατούσι κατά 
παντός είδους διακρίσεων όπως άναμετρήσωσι τήν ευδαι
μονίαν δεδομένου έθνους, συγκρίνουσι πάντοτε τό σύνολον 
τού πλούτου του, τών δικαιωμάτων του καί τών φώτων 
του πρός τό μέρος, τό όποιον έκαστον μέλος τής κοινω
νίας άπολαμβάνει, ή δέ άπόστασις τήν όποιαν εύρίσκουσι 
μεταξύ τού ισχυρού και τοΰ ασθενούς, τοΰ άργοΰ καί τού 
έργάτου, τοΰ πεπαιδευμένου καί τοΰ άπαιδεύτου, άγει αύ
τούς είς τό συμπέρασμα ότι αί στερήσεις τών τελευταίων 
είναι τερατώδη ελαττώματα έν τή πολιτική τάξει. Ο·. δε 
Οεωροΰντες πάντοτε άφηρημένως τόν σκοπόν τών προ
σπαθειών τών άνθρώπων, όταν εύρίσκωσιν έγγύησίν τινα 
διά τά διάφορα δικαιώματα καί μέσα άντιστάσεως. ώς έν 
ταΐς άρχαίαις δημοκρατίαις, άποκαλούσι τήν τάξιν ταύτην 
έλευθερίαν, καί όταν άκόμη είναι τεθεμελιωμένη έπί τής 
δουλείας τών κατωτέρων τάξεων οπόταν δε εύρίσκωσι έξο- 
χον πνεΰμα, βαθείας σκέψεις, ερευνητικήν φιλοσοφίαν, 
λαμπράν φιλολογίαν μεταξύ τών διακεκριμένων έθνους 
τίνος άνθρώπων, βλέπουσι έν τή κοινωνική ταύτη τάξει 
υψηλήν πολιτισμού βαθμίδα καί έν ή έτι περιπτώσει τά 
4/5 τού έθνους δεν γνωρίζουσι νά άναγινώσκωσι, όλαι δέ
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τών ονομαζόμενων 
πλείονας στερήσεις σχε- 
τής κοινωνίας, όνομαζο-

πολιτικώ
ισθή ζαι δέν δύναται άκόμη 

-Γ............ αύτοϋ
ίδρύθη μεταξύ τών άυ- 

αμοιβαίας έμπιστοσύ- 
ολοι πρός 

, διότι ή μεγίστη 
πολιτικόν σώμα, βλέ— 
ζαί ή κυβέρνησις δέν 

όνόματι όλων, τό κοι-

αί έπαρχίαι είναι βεβυθισμέυαι εις τήν μεγαλειτέραν αμά
θειαν όπόταν εύρίσζωσιν άπειρον συσσώρευσιν τοϋ πλού
του, άνεπτυγμέυην γεωργίαν, ανθούν έμπόριον, βιομηχανικά 
εργοστάσια πολλαπλασιάζοντα άδιαζόπως όλα τά προϊόν
τα τής ανθρώπινης βιομηχανίας καί κυβέρνησιν διαθέτου- 
σαν θησαυρούς σχεδόν ανεξάντλητους, ώς έν ‘Αγγλία, 
άποκαλοΰσιν όλβιον τό έθνος τό όποιον κατέχει όλα ταΰτα 
τά αντικείμενα, χωρίς νά έξετάσωσι έάν όλοι εκείνοι, οίτι- 
νες εργάζονται διά τών βραχιόνων των, όλοι έκεϊνοι οΐτι
νες Οημιουργοΰσι τόν πλούτον τούτον, περιόρισαν τά μέσα 
τής ύπάρξεώς των είς τό ζατώτατον όριον, έάν τό δέκατου 
αύτών καταφεύγη έτησίως είς τό δημόσιον έλεος καί έάν 
τά 3/5 τών μελών τής κοινωνίας, τών ονομαζόμενων 
πλουσίων, είναι έζτεθειμένα είς 
τικώς πρός ίσου αριθμόν μελών 
μένων πτωχών.

Ό συνεταιρισμός τών ανθρώπων έν σώματι 
δέν ήδυνήθη άλλοτε νά ζαταρτι 
νά διατηρηθή σήμερον, είμή καθόσον προκύπτει έξ 
κοινόν ώφελος. Ούδέν δικαίωμα 
Ορώπων μή στηριζόμευου έπί τή, 
νης, τήν οποίαν αισθάνονται ότι άποβλέπουσιν 
τόν αύτόν σκοπόν. Ή τάξις συντηρείται 
πλειούηφια τών άνηζόντων είς τό 
πει έν τή τάξει τήν ασφάλειαν της 
ύφισταται είμή όπως προσφέρη έν 
νόν τούτο πλεονέκτημα όπερ όλοι έξ αύτής προσδοζώσι.

Τοιουτοτρόπως τά διάφορα ά’ήαθά, άνίσως διαμεμοιρα- 
σμενα έν τή κοινωνία, έξασοαλίζονται ύπό ταύτης, όταν 
εκ τής άνισότητός των αύτής προκύπτη ή ωφέλεια όλων. 
Τά μέσα δι ών άναβαίνουσι πρόσωπά τινα είς τήν ύψη— 
Λοτεραν δυνατήν διάζρισιν, τά μέσα δι’ ών μετατρέπεται 
ή ατομική αυτή διάζρισις είς μείζονα όλων ώφέλειαν, τά 
μέσα οι’ών προφυλάττονται όλοι οί πολϊται εξίσου άπό τής 

οδύνης καί έμποδίζουσι ώστε νά πάσχη τις έκ τής ένερ
γείας τού πάθους ή τής επιδιώξεως τοΰ συμφέροντος τών 
συγκοινωνών του, όλα ταύτα τά διάφορα αντικείμενα άπο- 
τελούσιν εξίσου μέρος τής κυβερνητικής έπιστήμης, διότι 
όλα είναι έπίσης ούσιώδη είς τήν άνάπτυξίν τής έθνιζής 
ευδαιμονίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟϊ 1880.

Α'.—Κατά ξηράν. Κατά τόν ΩΜΑ' νόμον τής 2 
Μαίου 1880 ή έν ειρήνη δύναμις τοΰ ένεργού στρατού 
τής 'Ελλάδος ορίζεται διά τό έτος 1880 είς 12,351 άν- 
δρας. Αύτά είναι τά νομοθετούμενα.· όποια δέ τά έζτε- 
λούμενα, άλλης έρεύνης έργου.

Έν γένει ό νόμος 'ΓΙΣΤ' τής 27
νισε τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν ύποχρεωτικήν προ
τας 
έτη έν 
άφορα ιδίως

άπογραφήν, οί μή έξαιρεθέντες
/ ------ τι 

αναβολής
μή άπαλλαγέντες 
τούτου, μή τυχόν'

Νήβρίου 1878 Ικανό
ς άπαν- 

τούς "Ελληνας· τρία έτη έν τώ ενεργώ στρατώ, έξ 
τή εφεδρεία ζαί δέκα έτη έν τή εθνοφρουρά. Οσον 

τόν ένεργόν στρατόν, ζατά τό άρθρου 60 τού 
νόμου τούτου, άπαντες οί άνήζοντες είς τήν ζαλουμένηυ 

ένεκα σωματικής βλάβης, 
συνέπεια τών διατάξεων τού νόμου 
ς άναβολής ζατατάξεως ή μή ποοορι- 

σθέντες διά τόν ζατά θάλασσαν στρατόν, άποτελούσι μέ
ρος τού ένεργού στρατού, έγγράφουται είς τό μητρώου 
τών διαφόρων σωμάτων καί τίθενται είς τήν διάθεσιν τοϋ 
ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών.

’Εκ τών κατά τό άρθρου τούτο τιθέμενων είς τήν οιά- 
θεσιν τής Κυβερνήσεως άνδρών τής άπογραφής τοΰ 1880 
θέλουσι, ζατά τό άρθρου 2 τού ΩΜΔ' νόμου τής 2 Μαίου 
1880, καταταχθή είς τάς τάξεις τοΰ ένεργού στρατού 
πρός συμπλήρωσιν τής προεκτεθείσης έν ειρήνη δυνά- 
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μεως αύτοΰ άνδρες 1500. Τό ποσόν τοΰτο τών ζητού
μενων εφέτος άνδρών διανεμηθήσεται ύπό τοΰ ύπουργσΰ 
τών ’Εσωτερικών είς τούς Νομούς άναλόγως τοΰ άριΟμοΰ 
τών εγγεγραμμένων νέων, τών μή προωρισμένων διά τον 
κατά θάλασσαν στρατόν, έν άπασι τοΐς στρατολογικοϊς 
καταλόγοις τών Νομών. Οί δέ Νομάρχαι θέλουσι διανεί
μει τό έκ τής περιφερείας των ζητούμενον ποσόν στρα
τευσίμων είς τούς άποτελοΰντας αύτήν δήμους, κατ’άνα
λογίαν τών αριθμών τών εγγεγραμμένων νέων έν τοϊς 
στρατολογικοϊς καταλόγοις τών δήμων τούτων καί μή 
προωρισμένων διά τον κατά θάλασσαν στρατόν. ’Εν γένει 
οί 1500 άνδρες τής στρατολογίας τοΰ 1880 ληφθήσον- 
ται έκ τών στρατιωτικών έλέγχων κατά τάς έν ΐσχύϊ τών 
προνενομοθετημένων διατάξεις.

Β'.—Κατά θάλασσαν. Κατά τόν ΩΛΔ' νόμον τής 
26 Απριλίου 1880 ή δύναμις τοΰ κατά θάλασσαν στρα
τού ορίζεται διά τό έτος 1880 είς 1336, ήτοι 138 άξιω- 
ματικούς έν ένεργεία και διαθεσιμότητι, 12 έν αργία, 4 
δοκίμους, 43 πολιτικούς ύπαλλήλους, 256 ύπαξιωματι- 
κούς, 2!) μηχανικούς, 66 Οερμαστάς, 700 ναύτας, 87 
τεχνίτας και I μαθητήν.

Κατά τό άρθρον 64 τοΰ VIST' νόμου τής 27 Ν)6ρίου 
1878 ή έν τώ κατά θάλασσαν ενεργώ στρατώ ύπηρεσία 
είναι διετής, τετραετής δέ ή έν τή εφεδρεία αύτοΰ, μεθ’ήν 
μεταβαίνουσιν είς τήν έθνοφρουράν τών λιμένων οί δια- 
νύσαντες τήν εφεδρείαν άνδρες. Έόν κατά θάλασσαν στρα
τόν συγκροτοΰσιν 1) οί εθελουσίως κατατασσόμενοι έκ 
τοΰ Μητρώου έργάται τής θαλάσσης καί οί άνακατατασ- 
σόμενοι κατά τό άρθρον 84 καί 80 τοΰ νόμου, 2) οί νέοι 
τής καλουμένης είς τόν στρατόν άπογραφής οί εγγεγραμ
μένοι έν τώ «Μητρωω έργατών θαλάσσης» καί 3) μή έπαρ- 
χουσών τών δύο τούτων κατηγοριών οί εθελουσίως κατα- 
τασσόμενοι κατά τό άρθρον 72 τοΰ αύτοΰ νόμου. — Έκ 

τών στρατευσίμων τούτων θέλουσιν υπηρετήσει, κατά τόν 
τελευταϊον νόμον τής 26 Απριλίου 1880, πλήρη διετίαν 
άνδρες 350.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΙΚΛΙ ΤΟΪ ΔΗΜΟΣΙΟΓ.

Τό άρθρον 10 τοΰ άπό 16 Οκτωβρίου 1853 νόμου 
ένεπιστεύθη είς τήν Εκτελεστικήν Εξουσίαν, νά κανονίση 
διά βασιλικού διατάγματος τά καθήκοντα τών οικονομικών 
εφόρων έπί τή βάσει τών καθεστώτων νόμων καί δια
ταγμάτων. 'Επομένως έξεδόθη τό άπό 27 Ιουνίου 1858 
Β. διάταγμα, όπερ έρρύθμισεν ώς έξής τό σχετικόν πρός 
τάς δίχας τοΰ δημοσίου μέρος τών πολλών καί ποικίλων 
είς τούς οικονομικούς έφορους έπιβεβλημένων καθηκόντων 
(άρθρ. 1, έδάφ. ιγ') :— Άντιπροσωπεύουσιν οί Έφοροι 
άμέσως ή έμμέσως τό τε δημόσιον καί τό έκκλησιαστικόν 
ταμεϊον ένώπιον τών πολιτικών δικαστηρίων πρός ύπερά- 
σπισιν τών προσβαλλόμενων δικαιωμάτων αύτών έκτός 
τών δι’ ιδιαιτέρων νόμων ή διαταγμάτων κανονισθέντων 
άλλως περί τούτου· εξαιρούνται δε ρητώς αί έκ τοΰ πλει- 
στηριασμοΰ τών ιδιωτικών κτημάτων τών οφειλετών τοΰ 
δημοσίου καί τοΰ έκκλησιαστικοΰ ταμείου προκύπτουσαι 
δικαι, αιτινες διεξάγονται ένώπιον τοΰ δικαστηρίου παρά 
τών ταμιών. .

Είς τήν γενικήν ταύτην άποστολήν τών οικονομικών 
έφορων ό τελευταϊον ύηφισθείς ύπό τής Βουλής νόμος 
ΩΑΖ' τής 29 ’Απριλίου 1880 έπήνεγκε τάς έξής τροπο
ποιήσεις : Έν πρώτοις απαγορεύεται είς τούς οικονομι
κούς έφορους (έπί ποινή άκυρότητος τής διαδικασίας 
άπαγγελλομένη καί έξ επαγγέλματος), νά έγείρωσιν έπ’ό- 
νόματι τοΰ δημοσίου ή τοΰ έκκλησιαστικοΰ ταμείου άγω- 
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γας, κυρίας ή προσθέτους παρεμβάσεις ή άναζοινώσεις, 
•να προσβάλλωσι οιά τριτανακοπής ή δι’οίουδήποτε άλλου 
ένδικου μέσου αποφάσεις καί νά διορίζωσι πληρεξουσίους 
δικηγόρους άνευ ειδικής πρός τοϋτο εντολής τοΰ έπί τών 
οικονομικών ύπουργοΰ. Εξαιρούνται μόνον αί περί προ
σωρινών μέτρων περιπτώσεις, κατά τάς όποιας δύνανται 
καί όφειλουσι νά ένεργήσωσιν οί οικονομικοί έφοροι ό,τι 
ύπαγορεύει ό νόμος, όφείλοντες όμως έπί πειθαρχική ποι
νή, επιβαλλόμενη ύπό τοΰ έπί τών οικονομικών ύπουργοΰ 
έπί τή βάσει έζθεσεως τοϋ παρ'αύτώ συμβούλου, νά γνω- 
στοποιώσι τήν τοιαύτην ενέργειαν των είς τό ύπουργεϊον 
τών οικονομικών έντός τριών ημερών άφ’ής ένεργήσωσι. 
Τό καθήκον τοϋτο τής γνωστοποιήσεως έπί τή αύτή ποινή 
επιβάλλεται και εις τούς ταμίας, ώς πρός τάς διεξαγομέ- 
νας παρ αύτών δυνάμει τών περί ζαταδιώξεως τών ζαθυστε- 
ρούντων νόμων ύποθέσεις.

Οί οικονομικοί έφοροι καί οί ταμίαι, οί έδρεύοντες δπου 
υπάρχει εφετεϊον ή πρωτοδικείου, όφειλουσι νά τηρώσιν 
ιόιον βιβλίου τών τοΰ δημοσίου καί τοΰ εκκλησιαστικού 
ταμείου οικών, είς τό όποιον νά περιέχηται τό όνομα τών 
διαδίκων καί ή κατοικία αύτών, τό αντικείμενου τής δί
κης, ο άριΟμός και ή χρονολογία τώυ έπί έκάστης ύπο- 
θεσεως έζδιδομένων αποφάσεων καί τό διατακτικόν αύτών 
εν περιλήύει. Είς τό τέλος έκάστης τριμηνίας όφείλουσιν 
οι οικονομικοί ούτοι έφοροι καί ταμίαι νά ύποβάλλωσιν 
εις τό επι τών οικονομικών ύπουργεϊον ακριβή κατάλο
γον τώυ κατά τό διάστημα τής τριμηνίας περαιωθεισών 
και πασών τών εκκρεμών οικών μετά λεπτομερούς έκθέ— 
σεως τής καταστάσεως, είς ήν έκάστη τούτων διατελεΐ. 
Πασα πάραλειψις περί την τήρησιν τών ανωτέρω τιμωρεί
ται πειθαρχικώς άπο του έπί τών οικονομικών ύπουργόν 
επι τή εκθέσει τοΰ παρ'αύτοΰ δικαστικού τμήματος.

Αξιου παρατηρησεως ύπό γενικωτέραν πολιτειακήν έν
νοιαν είναι τό άρθρον 2 τοΰ ΩΛΖ’ τής 29 Άπριλίου 1*80,  

διότι αρκεί νά συνδυασθή πρός τόν είς δν άναφέρεται 
Ρ’,.Γ' νόμον τής 21 Μαρτίου 1867, διά νά φριξη ό 
άπλοίκώτερος τώυ παρατηρητών έπί τόσον μεγάλη έκ- 
λύσει τοΰ εισηγητικού τών νόμων πνεύματος, τό όποιον 
έν παντελεϊ τοΰ πραγματικού άσυνειδησία προβαίνει τυ- 
φλώς είς άτεχνους συρραφάς. Τοιουτοτρόπως ζατά μέν τό 
άρθ. 2 τού νόμου τής 29 Άπριλίου 1880 « μόνον αί είς 
τόν ύπουργόν τώυ οικονομικών κατά τάς διατάξεις τοΰ άπό 
24 Μαρτίου 1867 ύπό στοιχείου Ρ'ιΓ’ νόμου γενόμεναι 
κοινοποιήσεις οίουδήποτε δικογράφου έπί δικών τοΰ οη- 
μοσίου ή τής περιουσίας τοΰ έζκλησιαστικοΰ ταμείου 
παράγουσι νομίμους συνέπειας, κατά δε τόν νόμον τού
του Ρ’ιΓ' τής 24 Μαρτίου 1867, άρθρου μόνον, «συνιστά- 
ται παρά τώ ύπουργείω τών οικονομικών θεσις συμβού
λου μέ βαθμόν αντιπροέδρου τοΰ Άρείου Πάγου καί 
μηνιαίου μισθόν δραχ. 800· ό σύμβουλος ούτος οιορι- 
ζεται διά πέντε έτη, διευθύνει τό παρά τώ ύπουργείω τών 
οικονομικών δικαστικόν τμήμα, δύναται δέ νά παρίστα
ται ένώπιον τών δικαστηρίων ώς άντιποόσωπος τού δη
μοσίου· πας δέ έτερος δικηγόρος, πληρεξούσιος τού δη
μοσίου, διορίζεται τή προτάτει αύτοϋ ύπό τοΰ ύπουργοΰ 
τών οικονομικών.»

Βεβαίως οί πολΐται έχουσι τό δικαίωμα νά άναγνώσωσι 
δίς, τρις καί πολλάκις τά δύο ταϋτα νομοθετήματα. Τί 
κοινόν μεταξύ καί τού σκοπού και τού γράμματος αύτών ; 
Έάν τό εισηγητικόν τής νομοθεσίας πνεΰμα συνδυάζη 
τά άσυνδύαστα, έστω τούτο άπόδειξις τής συγχύσεως, 
ήτις έπικρατεϊ είς τάς τάσεις αύτοϋ.
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Από τοϋ 1863 ή φυλλοξήρα άνεοάνη έν Ευρώπη· είναι 
όέ ζήτημα ή καταγωγή αύτής. Μεταγενέστερα: έρευνα: 
απέδειξαν, ότι τό άμπελοβόρον τοϋτο μικροσκοπικόν θη
ρίου είναι ιθαγενές έν τή βορείω Αμερική άναζαλυφθέν 
μακράν πάσης συγκοινωνίας έπι φύλλων άγριας αμπέλου, 
έντός έςογκωμάτων τά όποια περιέχουσιν αύτό εις είδος 
εντόμου ερμαφρόδιτου άπτέρου, περικυκλουμένου ύπό 
εζατοστύος ψύλλων ζαί ώών. Κατά πάσαν πιθανότητα τό 
έντομον τοϋτο μετεβ'βάσθη εις τήν Εύρώπην διά τής μετα
φοράς κλημάτων. Άλλά ζαί άλλοι τρόποι ύπάρχουσι πολ
λοί, διότι στρατιαΐ ολόκληροι μεταναστεύουσιν άπό τόπου 
είς τόπον, ωθούμενα: ύπό τοϋ άνέιχου ή προσζεκολλημέναι 
επι πραγματειών, πλοίων ζαί άλλων άντιζειμένων γενι- 
ζής συγκοινωνίας.

Διά νά έννοήση τις τήν δημιουργικήν δύναμιν τών κα
ταστρεπτικών τούτων έντόμων, άρκεϊ ή παρατήρησις ότι 
υπαρχουσιν είδη, τά όποϊα γεννώσιν έννέα φοράς έντός τοϋ 
θέρους. Ή πρώτη γέννησις δημιουργεί 90 άτομα ζατά 
μέσον όρον, ή δευτέρα 8,000, ή τρίτη 729,000, ή ένδε- 
κάτη 1,000,000,000,000,000,000 .' Όλί γοι λοιπόν μήνες 
άρζοϋσιν ίνα ή μιζροσζοπιζή αϋτη ζωή ζατακυριεύση εύ- 
ρυτάτας γαιών εκτάσεις. Πλήρης είναι ή φύσις άπό τής 
άπειρίας τών φαινομένων έν γένει τής ζωής ή δέ καταστρο
φή συναλλάσσεται πρός τήν δημιουργίαν διά νά τηρηθή ή 
αναγκαία τοϋ κόσμου ισορροπία έπί τής βάσεως τής άλ- 
ληλοφαγίας. ’Εν τω μεταξύ ένεργεϊται ή τοοποποίησις 
τών ζώων καί τών φυτών ύπό νέους τύπους, καί φέρεται 
πάντοτε έν τώ μέσω ή αΐωνία ιδέα τής τοϋ κόσμου άνα- 
νεώσεως.

Παράδοξον ! Τά μεγαλείτερα όργανα τής καταστρο

φής καί τής αναδημιουργίας δέν είναι τά Ισχυρότατα 
τών φυτών καί τών ζώων, άλλά τά μικρά έκεϊνα καί άδιό- 
ρατα,τά όποϊα ένεργοϋσι τόν άμειλικτώτερον πόλεμον κατά 
τοϋ φυσικοϋ καθεστώτος. Είκών τής φύσεως, μεγάλας σκέ
ψεις προκαλοϋσα καί πρός τάς τύχας τοϋ πολιτικού 
καθεστώτος τής άνθρωπότητος, τό όποιον οί μικροί είς 
τό μήκος τών αιώνων ύποσκάπτουσι, κρημνίζουσι καί 
άνοικοδομοϋσι!

Άλλά σκοπός ήμών δέν είναι ή έρευνα τόσον γενικω- 
τάτου θεωρήματος. "Ινα δέ περιορισθώμεν είς μόνην τήν 
φυλλοξήραν, κατά τάς πρώτας ήμέρας τής άνοίξεως γεννά 
αϋτη τά ώά της έπϊ τών ριζών τής άμπέλου, τά όποϊα 
μετά μίαν εβδομάδα ζωοποιούνται καί τελείως σχηματί
ζονται, άρχίζοντα αμέσως τόν καταβροχθιστικόν κατά τοϋ 
κλήματος άγώνα καί τήν δημιουργίαν τών άπογόνων εκεί
νων, οΐτινες Οά έξακολουθήσωσι καί θά διαδώσωσι τήν 
έπί τής βλαστήσεως τοϋ Διονύσου καταστροφήν συμπλη- 
ρουμένην έντός τριών περίπου έτών. Κατά τό 1877 ύπελο
γίζοντο είς 2,880,000 στρέμματα αί ύπό τής φυλλοξήρας 
καταστραφεϊσαι έν Γαλλία άμπελοι. Τώ 1878 άνέβη ό 
αριθμός ούτος είς 3,730,000, μή ύπολογιζομένων 2, 
500,000 τά όποϊα άπετέλουν αί ήμικατεστραμμέναι ύπό 
τοϋ τρομερού ζωυφίου άμπελοι. Ή καταστροφή αϋτη περι
λαμβάνει τό τρίτον της Γαλλικής άμπελουργίας καί άντι- 
στοιχεϊ πρός χρηματικήν ζημίαν 5,000,000,000 νέων 
δραχμών. Ό πόλεμος τών μικροσκοπικών ζωυφίων ύπήρξε 
βαρύτερος τής Γαλλικής προς τούς Γερμανούς διά τόν 
τελευταίον πόλεμον άποζημιώσεως ! Έάν ή φυλλοξήρα 
εξακολούθησή τό έργον της, ή καταστροφή τής Γαλλικής 
άμπελουργίας τοϋ 1883 Οά άναβή είς 10,000,000,000 
μετά 15 δε έτη δέν Οά μείνη κλήμα έπί τής Γαλλικής 
γή;!

Εντεύθεν εξηγούνται αί μεγάλα: κυβερνητικά! καί έπι- 
στημονικαί καθ’άπασαν τήν Εύρώπην προσπάθεια: είς άπο-
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σόβησιν ή μετρίασιν τόσον μεγάλου δεινού άπειλούντος 
μεγιστον μέρος τοΰ εργαζομένου τήν γην λαοΰ είς τάς 
βάσεις αύτής τής ύπαρξεώς του. Έν Γαλλία προσφέρον- 
ται 300,000 φράγκων είς έκεϊνον οστις έπινοήση απο
τελεσματικήν μέθοδον είς χαταπολέμησιν τής φυλλοξή- 
ρας. Συμβούλια ιδιαίτερα διοικήσεως καί έπιστήμης 
ώργανίσθησαν απανταχού, καί είναι τρόπον τινά ή διοι
κητική καθ έκάστην επικράτειαν μηχανή είς σταθερόν 
ζατά τοΰ κοινού εχθρού προσοχήν. Όσον άφορα τήν έν 
Ελλάδι πρόνοιαν, ό τελευταϊον έκδοθείς ΨΠΒ' νόμος τής 
22 Ιανουάριου 1880 περιλαμβάνει τάς έπομένας κυριω- 
.ερας οιατάεεις, αιτινες ζατά τό άρθρον 13 αύτοΰ έσαρ- 
μόζονται ζαί περί πάσης άλλης φυτείας, έκτός δηλ. τών 
αμπέλων ή σταφιδαμπέλων, είς ήν ήθελεν άναφανή ή νό
σος φυλλοξήρα.

Αρθρον I. — Επιτρέπεται είς τήν Κυβέρνησιν α) 
ν άπαγορεύη διά Β. Διατάγματος τήν εισαγωγήν παντός 
είδους δένδρων, φυτών, φύλλων, καρπών, σπόρων, κόπρων 
φυσικών ή μικτών, ώς ζαί παντός έτέρου, όπερ ήθελε 
κριδή ότι δύναται νά μεταδώση άσθένειάν τινα είς τά έν 
Ελλάοι καλλιεργούμενα δένδρα καί φυτά, καί ιδίως τήν 

νόσον τής φυλλοςήρας· β) νά ύποβάλλη είς κάθαρσιν πάν 
οίονδήποτε πράγμα, ού ή άνευ ζαθάρσεως εισαγωγή ήθελε 
κριθή επικίνδυνος πρός μετάδοσιν τής φυλλοςήρας ή έτέ
ρας τινός νόσου.

Άρθ. 2. — Ό είσάγων ή συντελέσας νά είσαχθώσιν 
εν Ελλάδι, ζατά παράβασιν τοϋ προηγουμένου άρθρου, 
έζ τών άπαγορευομένων ειδών λάθρα ή έπί τή βάσει ψευ
δούς οηλωσεως ώς πρός τόν τόπον, έξ ού προέρχονται, 
τά άπηγορευμένα είδη, ή όστις έν γνώσει σπείρει τοιού- 
τους σπόρους ή φυτευσει τοιαϋτα φυτά ή δένδρα, τιμω
ρείται με φυλάζισιν ένός μέχρι 15 μηνών ζαί με χρημα
τικήν ποινήν 50-500 όραχμ. Τελωνειακοί, υγειονομικοί
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καί λιμενικοί ύπάλληλοι καί ύπηρέται, οΐτινες οπωσδή
ποτε ήθελον συντελέσει είς τήν εισαγωγήν τών τοιούτων 
ειδών ή έξ άμελείας αύτών ήθελε γείνει λαθραία εισαγω
γή, παύονται προσωρινώς τής ύπηρεσίας καί είσάγονται 
άμέσως είς δίκην, όπως τιμωρηθώσι ζατά τάς διατάξεις 
τοϋ προηγουμένου εδαφίου, εφαρμοζόμενων ζαι τών δια
τάξεων τού άρθρου 24 τού ποινικού νόμου. 'Οσάκις ή 
ζατά παράβασιν τού εδαφίου ά. τοΰ παρόντος άρθρου 
εισαγωγή άναζαλυφθή συνεπεία ιδιωτικής καταγγελίας, 
διατίθεται ύπέρ τού ζαταγγείλαντος ολόκληρος ή έπιόλη- 
θησομένη χρηματική ποινή είς τε τόν είσαγαγόυτα κα
είς τούς ζατά τό προηγούμενον έδάφιον ύπαλ'Λήλους.

'Άρθ. 3. — Τά ζατά παράβασιν τοΰ προηγουμένου άρ
θρου τυχόν είσαγόμενο. δημεύονται ζαι ζαταστρεφουται 
άμέσως παρά τής τελωνειαζής Άρχής, είτε διά τοΰ πυ- 
ρός, είτε ριπτόμενα είς τήν θάλασσαν μετά τών περιεχόν- 
των αύτά σάζχων, κιβωτίων ζ.τ.λ. άνευ ούοεμιάς άπο^η- 
μιώσεως τού είσαγαγόντος τά άπηγορευμένα είδη ή τού 
ίδιοζτήκτου αύτών. Περί τής καταστροφής αύτών συν
τάσσεται πρωτόκολλου, ύπογραφόμενου παρά τής τελω- 
νειαζής ’Αρχής καί τών έν τή έδρα αύτής Δημάρχου και 
Είρηνοδίζου, όπου τοιαΰται άρχαί ύπάρχουσιυ.

"Αρθ. 4. — Όύέποτε ήθελεν άναφανή εις τινας άμπε- 
λους ή σταφιδαμπέλους ή κλήματα μεμονωμένα νόσος τις 
οίαδήποτε, ’ ό ιδιοκτήτης αύτών ή καλλιεργητής οφείλει 
νά είδοποιή άμέσως τόν Δήμαρχου, έν τή περιφερεία τοΰ 
όποιου ευοίσκεται προσβεβλημένου κλήμα, ζαί ούτος τήν 
διοικητικήν Άρχήν, ήτις οφείλει ν’άναφέρη τούτο άμέ
σως τηλεγραφιζώς είς τό ύπουργείου ζαί ταχυδρομιχώς 
νά έκθέτη τά καθέκαστα περί τής άναφανείσης άσθενείας. 

•'γο0.*5. __Τό υπουργεΐον τών ’Εσωτερικών, άμα ώς
περιέλΟη αύτώ ή είδοποίησις αύτη, λαμβάνει διά προσώ
πων, έπί τούτω δωριζόμενων, πρόνοιαν περί έπιθεωρήσεως 
τοΰ ύποπτου μέρους καί τών γειτνιαζόυτων αμπελώνων
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χαι σταφιδαμπελώνων. Τά πρόσωπα ταϋτα δικαιούνται 
ζαί όφειλουσι νά έπιχειρήσωσι πάσαν τήν άναγζαίαν έρευ
ναν πρός έξαζρίβωσιν τής ένσζηψάσης νόσου. Έν ή περι- 
πτώσει ήθελεν άποοειχθή, ότι ή νόσος είναι ή τής φυλ- 
λοξήρας, τά είρημένα πρόσωπα συντάσσουσιν έκθεσιν ζαί 
οιατάσσουσιν αμέσως τά είζότα πρός άμεσον τών προσ
βεβλημένων κλημάτων άπομόνωσιν άναφέρουσι δέ περί 
τούτου εις τό ύπουργεϊον τών 'Εσωτερικών, όπερ άποφαί- 
νεται αμελλητί: ά) περί τοΰ καθαρισμού τής μεμολυσμέ- 
νης ζώνης, περί τής άπαγορεύσεως ή τών ληπτέων μέτρων 
πρός τήν είς ζώνας ύποτιθεμένας απροσβλήτους μεταφοράν 
τών κλημάτων, πασσάλων, κοπριάς ή άλλων φυτών ή 
μερών τούτων β') περί τών ύπό τής έπιστήμης ύπαγο- 
ρευομένων θεραπευτικών μέσων· γ') έν άνάγκη περ’ι κατα*  
«Τροφής ολοκλήρου ή μέρους τοΰ προσβεβ/.ημένου άμπελώ- 
νος ή σταφιοαμπελώνος ή άλλων παρακειμένων τοιούτων.

‘Άρθ. 6. — Έν περιπτώσει έκτελέσεως τής κατά τό 
έδάφιον γ' τοΰ προηγουμένου άρθρου καταστροφής άμπε- 
λώνος ή σταφιοαμπελώνος,εί μέν ούτοι ήσαν προσβεβλη
μένοι ύπό τής φυλλοξήρας, ούδεμία χορηγείται τω 
ιδιοκτήτη άποζημίωσις, εί δ’ούτοι δέν ήσαν μέν προσβε
βλημένοι, έπέκειτο όμως κίνδυνος, ζαθό παρακείμενοι 
προσβεβλημένων, νά μεταδοθή αύτοΐς ή νόσος, χορηγεί
ται τώ ιδιοκτήτη αυτών άποζημίωσις κατ’έζτίμησιν πραγ- 
ματογνωμόνων, γενομένην ζατά τάς διατάξεις τοϋ επο
μένου άρθρου.

Αρθ. 7. — Ό προορισμός τής χορηγητέας άποζημιώ- 
σεως είς ιδιοκτήτην άμπελώνος ή σταμφιοαμπελώνος, ού 
διετάχθη ή καταστροφή, γίνεται παοά τριών ποαγματο- 
γνωμόνων, έζλεγομένων τοΰ μέν παρά τοΰ Νομάρχου ή 
Έπάρχου, τοΰ δέ παρά τοΰ ενδιαφερομένου ζτηματίου 
ζαί τοΰ τρίτου παρά τοΰ Προέδρου τών Πρωτοδικών. Έάν 
ό ιδιοκτήτης μή διοοίση έντός πέντε ;μερών άφ’ής ήθελε 
προσκληθή έγγράφως πρός τοϋτο παρά τοΰ Νομάρχου ή 

Έπάρχου τόν έαυτοΰ πραγματογνώμονα, διορίζει ζαί 
τοΰτον ό Πρόεδρος τών Πρωτοδικών. Έντός οκτώ ημερών 
άπό τοΰ διορισμού των, όφείλουσιν οί πραγματογνώμονες 
νά μεταβώσιν έπί τόπου μετά τοΰ Νομάρχου ή Έπάρχου 
ή τοΰ ειδικού Έπιθεωρητοΰ πρός έζτίμησιν τής άξίας τοΰ 
ζαταστραφησομένου μέρους καί τής του ετησίου αύτοϋ 
εισοδήματος καί προσδιορισμόν τής χορηγητέας είς τόν 
ιδιοκτήτην άποζημιώσεως. Κατά τόν προσδιορισμόν τοΰ
τον, λαμβάνεται ύπ'όψιν καί ό κίνδυνος, είς δν ήσαν έζτε- 
θειμένοι τοΰ νά προσβληθώσιν, οί αμπελώνες ή σταφιδαμ- 
πελώνες, ών άπεφασίσθη ή καταστροφή. Είς περίπτωσιν, 
ζαθ'ήν ό ιδιοκτήτης ή οί ίδιοζτήται ή τό δημόσιον δέν 
άποδεχθώσι τήν γενομένην έζτίμησιν, δικαιούνται έντός 
δέκα ημερών άπό τής πρός αύτούς κοινοποιήσεως τής 
άποφάσεως τών πραγματογνωμόνων νά έζκαλέσωσιν αύ
τήν ένώπιον τοϋ αρμοδίου Πρωτοδικείου. Έν ή δέ περι- 
πτώσει οί πραγματογνώμονες δέν ήθελον έκδώσει τήν 
άπόφασίν των έντός ένός μηνός άπό τοΰ διορισμού των, 
οί ενδιαφερόμενοι έχουσι δικαίωμα προσφυγής είς τό Πρω
τοδικείου. Έν πάσι περιπτώσει δέν άναστέλλεται ή έζτέ- 
λεσις τής καταστροφής, ή δέ ύπόΟεσις δικάζεται έντός 
τριών ημερών άπό τής έπιδόσεως τοϋ δικογράφου. Τό 
Δημόσιον άντιπροσωπεύει ό αρμόδιος Οικονομικός έφορος. 
ΊΙ άπόφασις τοΰ Πρωτοδικείου είναι οριστική ζαί τελεσί
δικος ζαί ούδέν ζατ'αύτής είναι δεκτόν ένδικον μέσον.

"Αρθ. 8. — Δι'άποφάσεως τοΰ ύπουργοΰ τών Εσωτε
ρικών, έζδιδομένης μετά προηγουμένην πρότασιν τοΰ 
έπιθεωρήσαντος τήν καταστραφεΐσαν άμπελον ή σταφι
δάμπελον, είτε αΰτη ήτο προσβεβλημένη, είτε ού, καί 
γνωμοδότησιν τοΰ ζατά τό άρθρον 10 συμβουλίου, δύ
ναται ν'άπαγορευθή έπί ώρισμένον άριθμόν έτών οίαδή- 
ποτε καλλιέργεια έπί τοΰ γηπέδου ζαταστραφέντος τίνος 
άμπελώνος ή σταφιοαμπελώνος. Έν τή περιπτώσει ταύτη 
ό ιδιοκτήτης δικαιούται είς άποζημίωσιυ, αντιστοιχούσαν
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πρός τό τρίτον τής άξίας τοΰ ζατά μέσον όρον εισοδή
ματος αύτοϋ ζαί όριζομένην ζατά τό προηγούμενον άρ
θρο ν 7.

Αρθ. ί). — Οί Δήμαρχο' ζαί οί Νομάρχαι ζαί οί *Έ-  
7:α?Ζ0'·’ ο·"'·νες ήθελον παραλείψει νά γνωστοποιήσωσι, 
ζατά τά εν τώ άρθρω 4, τήν υπαρξιν νόσου ζαί ήθελεν 
έξακριβωθή, ότι ή νόσος αϋτη είναι ή τής φυλλοξήρας, 
τιμωρούνται μέ χρηματικήν ποινήν 50-500 δραχμών ζαί 
με φυλάκισιν ένός μέχρι 15 μηνών, έφαρμοζομένων ζαί 
τών διατάξεων τοΰ άρθρου 24 τοΰ ποινικού νόμου. Μέ τάς 
αύτάς ποινάς τιμωρούνται ζαί οί ιδιόκτητα·. ή ζαλλιεργη- 
ταί, άν ήθελον παραλείψει νά γνωστοποιήσωσι τήν είς 
τούς ύπ αύτών ζαλλιεργουμένους αμπελώνας ζαί σταφι- 
δαμπελώνας άναοανεΐσαν νόσον ζαί ήθελεν έξακριβωθή, 
ότι είναι αϋτη ή τής φυλλοξήρας.

Αρθ. 10.— Συνίσταται παρά τώ ύπουργείω τών Έσω- 
τεριζών τετραμελές γνωμοδοτιζόν συμβούλιου, άποτελού- 
μενον έζ τριών ειδικών επιστημόνων ζαί τοΰ αρμοδίου 
Τμηματάρχου, ζαί ού ζ.αθήζ.ον είναι νά γνωμοδότη περί 
τών έπί τών αμπελώνων ζαί σταφιδαμπελώνων νόσων ζαί 
έπί τών ληπτέων ζατ'αύτών προληπτικών ζαί κατασταλ
τικών μέτρων.

"Αρθ. 11. — Τά μέλη του γνωμοδοτιζοΰ τούτου Συμ
βουλίου διατελούσιν ύπό τήν άμεσον έποπτείαν τοΰ ύπουρ
γείου τών 'Εσωτερικών ζαί διορίζονται διά Β. Διατάγμα
τος. Τό έν έξ αύτών λαμβάνει μηνιαίου μισθόν έζ δραχ. 
300 ζαί άποζημίωσιν έκ δραχ. 5 διά πάσαν, έζτός τής 
έδρας του, πορείαν ήμερησίαν ύπερβαίνουσαν τάς 3 ώρας 
τά δέ δύο άλλα λαμβάνουσιν αντιμισθίαν έζ δραχ. 5 διά 
πάσαν τοϋ Συμβουλίου συνεδρίασιν συγκροτουμένηυ κατ έγ
γραφον πρόσκλησιν τοΰ 'Υπουργοΰ- καλούμενα δ'είς τήν 
έζπθ.ήρωσιν καθηκόντων έπιθεωρήσεως ζαί απομακρυνό
μενα τής έδρας των, λαμβάνουσιν άν:ιμισθίαν ί’σην πρός 
τήν τοΰ πρώτου, καθόσον ήθελε διαρκέσει ή έπιθεώρησις.
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Έζ στατιστικών εσχάτως έζδοθεισών καί άφορωσών 
τά έτη 1872- 1879 υποδεικνύεται, ότι ένώ αφ ενός τό 
ολικόν εισόδημα τοΰ έν Πρωσσία πληθυσμού δεν ήλατ- 
τώθη, άφ"έτέρου τά μεγάλα μεν καί μέγιστα εισοδήματα 
έξέπεσαν, τά μέτρια δε εισοδήματα ηυξησαν. Διανοουμέ
νων όλων τών εισοδημάτων είς έξ τάξεις, ύπολογίζεται 
ότι, ζατά τό 1879, οί έχοντες τά ελάχιστα εισοδήματα, 
μέχρι δηλαδή 525 μάρκων (έκαστον μάρζον=1,25 ν.δρ.) 
συνεποσοΰντο είς 3,611,227, ήτοι 40,62 έπι τοις 0/θ· 
οί δε έχοντες τά μικρά εισοδήματα άπό 525 έως 2,000 
μάρκων, συνεποσοΰντο εις 4,811.121 ήτοι 54,12 τοίς 
0/θ· οί δέ έχοντες τά μέτρια εισοδήματα, άπό 2.000 εως 
6,000 μάρκων, συνεποσοΰντο είς 397,053, ήτοι 4,47 
τοϊς 0/θ- οί δε έχοντες τά μεσαίας τάξεως εισοδήματα, 
άπό 6.000 έως 20,000 μάρκων, συνεποσοΰντο είς 62,644, 
ήτοι 0,70 τοις 0/θ- οί δε έχοντες τά μεγάλα εισοδήματα, 
άπό 20,000 έως 100,000 μάρκων, συνεποσοΰντο είς 
7,711- οί δε έχοντες τά μέγιστα εισοδήματα, άνω τών 
100,000 μάρκων, συνεποσοΰντο εις 501, ήτοι αι δύο τε
λευταία·. τάξεις άντιστοιχοϋσι προς 0,09 τοίς 0 θ.

Τά ολικά ποσά τών εισοδημάτων τούτων 
τών έξ τάξεων ιδιαιτέρως -υπολογίζονται 
τομμύρια μάρκα διά τήν πρώτην τάειν, 
διά τήν δευτέραν, είς 1,269 έκατ. διά
598 έκατ. διά τήν τετάρτην, είς 2/8 έκατ. διά τήν πέμ- 
πτην ζαί είς 101 έκατ. διά τήν έκτην. Ό φόβος μήπως 
έν Πρωσσία ο πλούτος συσσωρευθή βαθμηδόν εις όλίγας 
χεϊρας είναι άβάσιμος, και ή μεγάλη αύξησις τών εισο
δημάτων των μεταξύ 2,000 και 20,000 μάρκων, άποδει- 

ΕΙΟΙ ό— Φ1Λ. 89-1ΟΪΛ1ΟΖ I860. 
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ζνύει ότι ό κυρίως πυρήν τοΰ έθνους, ή μέση τάξις, αυ
ξάνει ζαί ένδυναμοΰται. 'II συναλλακτική δύναμις τοΰ 
νομίσματος έν τή Πρωσσική χώρα, άφοΰ ύπέστη συνεχή 
σχεδόν έζπτωσιν άπό τού 1852 μέχρι τού 1874, φαίνεται 
οτι κατόπιν έγένετο στάσιμος, έζ διαφόρων δέ συμπτω
μάτων παρίσταται ώς κάπως λαβοΰσα υψωσίν τινα τελευ
ταϊον. Εις βεβαίωσιν τής ιδέας, ότι ή κατάστασις τών 
τάξεων τών έχουσών μέτρια καί μικρά εισοδήματα έβελ- 
τιωθη έν Πρωσσία μετά τό 1872, δύναται νά χρησιμεύση 
ή αυςησις τών άποταμιευτιζών τραπεζών, ήτις είναι πολύ 
μεγαλητέρα τής συγχρόνου αύξήσεως τοΰ πληθυσμού.

Ν. Ν.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΗΧ ΙΙΕΤΑΞΟΪΡΓίΛλ ΙΙΛΙΑΕΪΪΙΣ

'II προαγωγή τής χειροτεχνικής βιομηχανίας, ή 
ίοιαιτέρως διαζρίνουσα τήν περίοδον τοΰ πολιτισμού, τήν 
όποιαν διατρέχει νΰν ή άνθρωπότης, δέν είναι τυχαϊον 
άποτέλεσμα περιστάσεων άνεξαρτήτων τής άνθρωπίνης 
προνοίας. Συμβαίνει δε ώστε νά συνδυάζονται οΐ όροι οί 
κλιματικοί δεδομένης χώρας πρός τήν φυλετικήν συγζρό- 
τησιν τών κατοίκων αυτής καί νά δημιουργήται έντεΰθεν 
ό γενικός τής εθνικής προόδου παράγων. Έργον εύρύ, εις 
τό όποιον αί διαδεχόμενα’. άλλήλας γενεαί χρησιμεύου- 
σιν ώς άλληλοδιδασζαλοι, καλούνται δέ τόσον αί πολι
τεία». όσον καί τά προπορευόμενα έν αύταίς πρόσωπα 
είς άναβίβασιν έκάστοτε τών ελατηρίων τής καθολικής 
προόδου.

Αύταί αι σκέψεις έρχονται εις τόν νοΰν ήμών, οσάκις 
ε/.ζει τήν προσοχήν αύτοΰ ή γονιμόνης καί ή ποικιλία 
τής κλιμακιτής άποζαταστάσεως τοΰ ήμετέρου τόπου 
άφ'ένός καί άφ'έτέρου ή ζαθυστέρησις τής διευθυνούσης 

αύτόν πολιτείας είς τήν γενικήν διεύθυνσιν τών έν άδρα- 
νεία διαμενουσών φυσικών καί προσωπικών δυνάμεων. 
Τοιουτοτρόπως μεταξύ τών διαφόρων τής βιομηχανίας 
κλάδων ή μεταξοποιία συνδέεται έπί τοσοϋτον έν τή ήμε- 
τέρα 'χώρα πρός τήν ιδιοφυίαν τού κλίματος καί πρός τό 
άρεστόν είδος τών απλοϊκών έργων έν ταϊς έξοχιζαϊς κοι- 
νότησιν, ώστε άποροΰμεν πώς ήμισυς σχεδόν αιών παρήλ- 
θεν άπό τής Ελληνικής άποζαταστάσεως, χωρίς ή χώ
ρα αυτή νά επίδειξη είς τήν λοιπήν Ευρώπην τά μεγάλα 
διπλώματα αύτής έπί τής καλλιέργειας τού μεταξοσζώ- 
ληζος ζαί τών έζ τούτου βιομηχανικών τής παραγωγής 
ειδών. Πάσα κοινότης χωρική έν Έλλάδι έκ φύσεως, τρό
πον τινά, καλείται είς μεταξοζαλλιέργειαν- καί όμως ή 
καλλιέργεια αύτη καθυστερεί όχι τόσον έκ τής νόσου τοΰ 
σζώληκος, ήτις είναι κοινή είς όλον τόν κόσμον, άλλ'έκ 
τής βιομηχανικής άπαιδευσίας, ήτις έντός δέκα τό πολύ 
έτών ήδύνατο νά ύποστή βαθύτατα κυβερνητικά τραύματα, 
διά τοΰ οργανισμού ειδικών σχολείων, ειδικών μελετών 
καί ειδικών έφαρμογών.

'Υπό τήν εποψιν ταύτην δεν θέλομεν νά ήμεθα αυστη
ροί μόνον πρός τό κυβερνητικόν τής χώρας πνεύμα, τού 
όποιου ή ατέλεια ανήκει, ούναταί τις νά εϊπη, είς διαφό
ρους ιστορικούς ζατά τό μάλλον ή ήττον λόγους. Αλλά 
ύπάρχουσι ζαί γενναίοι σκοποί, άνήκοντες είς τήν πρω
τοβουλίαν ιδιωτών, οΐτινες εδικαιούντο νά άποβλέπωσιν είς 
εύρύτερον ορίζοντα. Καλά βεβαίως είναι τά σχολεία τών 
γραμμάτων ζαί τά πολυτελή κτίρια ζαθωραίζουν τάς 
άποκτώσας αύτά πόλεις- άλλά Οά ήτο βεβαίως ώραϊον 
σύμπτωμα νά άνοιχθή καί ή πρός τήν βιομηχανικήν οδόν 
φιλοτιμία τών γενναίων δωρημάτων. Οά ήτο δε ακριβώς 
αποτελεσματικόν, έάν ή έννοια αύτη συνεδυάζετο και πρός 
τό ιδιαίτερον επιχειρηματικόν πνεύμα, διότι μή νομιση 
τις ότι ή βιομηχανική τού Ελληνικού πληθυσμού άνά- 
πτυξις είναι απλούς φιλανθρωπικός σκοπός. Καί έδώ αί 
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χεϊρες κινούνται όπως πλούτον παράξωσιν. Ό δέ κεφα
λαιούχος δεν ζητείται νά είναι μόνον γενναίος καϊ έπϊ 
φιλοδωρία επαινετός. ’Επιθυμητόν είναι, όπως καϊ τού 
κεροους τα ελατήρια ακουωντα» έν τή ψυχή αύτού, ότε 
και ώς οδηγός τών βιομηχανικών έργων έκ μείζονος δυ- 
ναμεως καϊ πλείονος πείρας, εύλόγως καϊ έπϊ κοινώ άγα- 
Οώ νά θεωρηθή δύναται.

'Οπως και άν έχη, δεν είναι άπο σκοπού έν διεθνές έπ^ 
τού προκειμένου παράδειγμα, τό όποιον εάρίσκομεν έν 
τω «Baccologo Italiano», σχετικώς πρός τήν ΐδρυσιν σχο
λής διά τήν κατασκευήν τής μετάξης καϊ τήν έκ ταύτης 
μεταξωτών ύφασμάτων. Ό κ. Vitalini ίδρυσε πρό ολίγου 
έν Καμερίνω τής "Ιταλίας ιδιωτικήν σχολήν, έν τή όποια 
θά διδάσκηται ή βομβυκοτροφία κατά τούς άσφαλεστέρους 
όρους τής προαγωγής αύτής, ή μεταξονηματουργία, ό 
άναπηνισμός τής μετάξης, τό στημόνισμα, ή ύφανσις δια
φανών ύφασμάτων, σκεπών, λεπτοϋφών έν γένει, έξαμί- 
των και άλλων δυσκολωτέρων αντικειμένων διά τής χρή
σεως τών νεωτέρων καϊ πρακτικωτέρων συστημάτων.

Τό προσωπικόν τοΰ σχολείου τουτου συγκειται έκ τού 
ίδρυτού καϊ διευθυντοϋ αύτής, έξ ένός τεχνικού διευθυν- 
τού, έκ μιας διδασκαλίσσης τής νηματουργίας, έκ μιας 
διδασκαλίσσης τής υφαντουργίας καϊ έξ ένός διδασκάλου 
στοιχειωδών γνώσεων. Τό σχολεϊον τούτο έχει έπι τού 
παρόντος ώς ύλικόν εν νηματουργείου τριάκοντα λεκα
νών μετά άτμοκινήτου μηχανής καϊ 15 ιστούς τελευταίας 
κατασκευής, μετά κερκίδος έκκρεμούς καί κατά τήν μέθο
δον Jacquard. Τό σχολεϊον δέχεται νέους άμφοτέρων τών 
γενών έκ τής έν ή ίδρύθη έπαρχίας (Macerate) καϊ έκ τής 
γειτονικής (Ancone καϊ Ascoli). "Ωστε συνδυάζεται ουτω 
καϊ πρός τόν τοπικόν χαρακτήρα τού περίοικου πληθυ
σμού, ή τής βιομηχανικής ταύτης παιδεύσεως ιδέα.

Ν. Ν.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΓΑΜΩΝ.

Έχομεν ύπ’όψιν τους επισήμους τής Καταστατικής 
άριθμούς τών έν Έλλάδι τελεσθέντων γάμων κατά τήν 
τετραετίαν 1874-1877. 'Υπολογίζονται έν όλω οι γάμοι 
ούτοι εις 39,001, σπουδαίαν μαρτυρούντες αύξησιν σχε
τικώς πρός τήν προηγουμένην τετραετίαν 1870-1873, 
άριθμοϋσαν 36,371 γάμους. Είναι ά’ξιον παρατηρήσεως, 
ότι μεθ'δλην τήν έκ τού μεσημβρινού κλίματος εύκολίαν, 
ήτις υποτίθεται διά τούς γάμους τών ζωηρών φυλών, τό 
ήμέτεοον έθνος διατελει είς τήν προτελευταία'/ βαθμίδα 
τής κλίμακος. Πρόνοιαν περϊ του οικογενειακού μέλλον
τος νά θεωρήση τις τούτο, δυσχέρειαν περϊ τούς πόρους 
τής οικογενειακής ζωής, ή ό,τι άλλο, τό βέβαιον είναι ότι 
ή πρός τούς γάμους τάσις έν Έλλάδι είναι σχετικώς 
πολλώ μικροτέρα τής έν άλλοις έθνεσιν άπαντωμένης. Ή 
Σερβία κατέχει τήν πρώτην βαθμίδα τής κλίμακος (1 1,3) 
άκολούθως έρχεται ή Ούγγαρία (10,5), ή Γερμανία (9,5), 
ή Αύστρία (8,7), ή ’Αγγλία (8,4), ή 'Ολλανδία (8,2), ή 
Φινλανδία (8,2), ή Γαλλία (8,0), ή Δανία (7,9), ή "Ιταλία 
(7,6), ή Ελβετία (7,6), τό Βέλγιον (7,5), ή 'Ισπανία (7,4), 
ή Νορβηγία (7,0), ή Σουηδία (6,6), ή Ελλάς (6,3), ή 
Ρουμανία (6,1).

Καϊ κατά μέν τό 1874 έτελέσθησαν έν Έλλάδι 9,529 
γάμοι, κατά τό Ι875 δε 10,250. κατά τό 1876 δέ 9,753, 
κατά τό 1877 δε 9.472, άναλογοΰντος ένός γάμου πρός 
153 κατοίκους τώ 1874, προς 142 τώ 1875, πρός 149 
τώ 1876, πρός 151 τώ 1877- κατά μέσον δέ όρον έπϊ 
έκάστου τών τεσσάρων έτών άναλογοΰντος ένός γάμου 
πρός 149 κατοίκους.

Έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν τήν πολιτικήν κατάστασιν τών
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έν 'Ελλάδι έλθόντων είς γά(ΛΟυ ζοι,ωνία,ύ παρβτηρο0

Ο ,Λ( ’ 10?ϊς ° 0)’ 8,773 1875 (*5, 59 τοϊς 0/0),
Ιη/Ζ<! (86’45 τ°?ς °/θ) Χαί 8,216 1877

}„ ’4 1 ^‘λ^' ~ ΧήΡ°1 δέ ^6τά χη·°ών 326 1874 
ι «ΐ 7q οο°^’ 383 τ* 1875 ί3’73 τΰϊ’ 0/θ), 330 τώ 
18/6 (3,38 τοις 0/θ) χ«ί 282 τώ 1877 (2,98 τοϊς 0/θ). 
ζιίη?α·.°/ ^T’dY^wv 338 τώ 1874 (3,64 τοϊς 0/θ), 
θ1' ™ (4’°8 τ°ϊς °/θ)> 365 τώ 1876 (3,75 τοϊς

θ' και 3/1 τω 18/7 (3,91 τοϊς 0/θ)._Χήροι δέ μετ’ά- 
γαμων 661 τφ 1874 (6,82 τοϊς 0/θ) 676 τώ 1875 (6,60 

° θ), 6 6 τω 1876 (6,42 τοϊς 0/θ) ζαί 603 τω 1877 
(>,3/ τοις 0/θ). Οί τελευταίοι αριθμοί μαρτυροϋσι τήν 
ουσχερειαν τοΰ ανδρικού φύλου είς εΰρεσιν τρόπου ζωής 
ανεκτής μετά τήν απώλειαν τοϋ ώραίου ήμίσεώς του, 
ώστε να λησμονώνται οί αρχαίοι δεσμοί ζατά τό διπλά- 
σιον σχεοόν παρά τοϊς άνδράσιν η παρά ταϊς γυναιξίν1 

Οσον αφορά τήν ηλικίαν τών συζύγων, ίνα λάβωμεν 
υπ οφιν μονον το έτος 1877, παρατηροϋμεν, ότι ζατά τό 
μέχρι μεν τοϋ είζοστοΰ έτους τής ήλιζίας συνεζεύχθησαν 
ils ανορες, μέχρι δε τοϋ 16 έτους τής ήλιζίας 317 γυ

ναίκες- σημεϊον ότι ό άωρος καρπός οέν είναι έπί τής αύ
τής γραμμής είς άμφότερα τά φύλα πρός γόμους έπιτή- 
qO'i°nC/ °ε τ°υ 20-45 έτθυς τ^ς ή^ικίας συνεζεύχθησαν 
?' ' ανόΡε«> ένώ κατ’ακολουθίαν τής προσημειωΘείσης 
οιαφορας μεταξύ τών δύο φυλών, άπό του 16-30 έτους 
τής ήλιζίας συνεζεύχθησαν 8,566 γυναίκες. Άνω δέ τοΰ 

έτους τής ήλιζίας συνεζεύχθησαν 860 άνδρες καί άνω 
του 30 έτους τής ήλιζίας 581 γυναίκες. Ή προχωρούσα 
^οιπ ν ,-zja οεν αποκρούει τούς γόμους είς ίσον βαθμόν 
παρα τώ ανορι καί παρά τή γυναικί.

Είναι περίεργος ή διανομή τών ελληνικών γόμων ζατά 
;θυς μήνας τοϋ ένιαυτοϋ. Λαμβάνοντες ύπ’όψιν τό έτος 

//, παρατηροϋμεν ζλιμαζηδόν, ότι πολυγαμώτερος μήν 

είναι ό Ιανουάριος (1,440) ακολούθως δέ έρχεται ό ’Οκτώ
βριος (1,303), ό Απρίλιος (1,263), ό Νοέμβριος (1,068), 
ό Μάιος (783), ό Ιούλιος (760) ό Σεπτέμβριος (675), ό 
Αύγουστος (516), ό Δεκέμβριος (511), ό Φεβρουάριος 
(473), ό Ιούνιος (449) και ό Μάρτιος (231).

"Οσον άφορα τήν ζατά νομούς άνάπτυξίν τών περί τον 
γάμον τάσεων τοΰ έλληνιζοΟ πληθυσμού, έάν λάβωμεν 
ύπ’όψιν τό έτος 1877, παρατηροϋμεν ζλιμαζηδόν, ότι 
πολυγαμώτερος νομός είναι ό τής Άχαίας και ’Ήλιδος 
(125 ήτοι 1 γάμος έπί 1 19 κατοίκων) ακολούθως έρχεται 
ό τής 'Αρκαδίας (1,104 ήτοι 1 γ. έπί 119 κατ.), ό τής 
’Αττικής καί Βοιωτίας (962 ήτοι 1 γ. έπί 142 ζατ.), ό τής 
Άργολίδος καί Κορινθίας (876 ήτοι 1 γ. έπι 145 ζατ.) 
ό τής Μεσσηνίας (771 ήτοι I γ. έπί 167 ζατ.), ό τής 
’Ακαρνανίας ζαί Αιτωλίας (751 ήτοι 1 γ. έπί 162 ζατ.), 
ό τών Κυκλάδων (691 ήτοι 1 γ. έπί 148 ζατ.), ό τής 
Κερκύρας (685 ήτοι 1 γ. έπί 141 κατ.), ό τής Φθιώτιδος 
ζαί Φωζίδος (658 ήτοι 1 γ. έπί 164 ζατ.), ό τής Λακω
νίας (605 ήτοι 1 γ. έπί 175 ζατ.) ό τής Εύβοιας (441 
ήτοι I γ. έπί 187 ζατ.), ό τής Κεφαλληνίας (425 ήτοι 
1 γ. έπί 182 ζατ.) καί ό τής Ζακύνθου (231 ήτοι 1 γ. 
έπί 186 κατοίκων).

Π.

Δύναται νά θεωρηθή ώς νεωτερισμός τό ότι ζατά 
τήν τελευταίαν ΈζΟεσιν τών Παρισίων (1878) έζρίθη 
άναγκαϊον, ϊνα έκαστον κράτος έγείργ] τήν πρόσοψιν τοΰ 
Τμήματος αύτοϋ κατά τύπον, άντιπροσωπεύοντα τήν ιδίαν 
αύτοϋ άρχιτεζτονικήν. Τοϋτο ήτο μέγιστον άύ.ηθώς ζαί 
σπουδαιότατον δι'ήμάς πλεονέκτημα, διότι, κατέχοντας 
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τέλειον ζαι παρ’όλου τοΰ κόσμου θαυμαζόμενον τύπον 
αρχιτεκτονικής, μόνον διά τής κατασκευής τής προσόψεως 
τοΰ Τμήματος ήμών, ζατά μίμησιν τών τής άρχαιότητος 
μνημείων, ήδυνάμεθα νά καλώμεν, άν όχι πρός θαυμα
σμόν, τουλάχιστον πρός έπίσκεψιν αύτοΰ, τά διερχόμενα 
πλήθη. Άτυχώς όμως δεν έγένετο ούτως, ή δε αποτυχία 
ήρξατο ακριβώς απ'έκεϊ, όπου έπρεπε νά τεθή τής έπιτυ- 
χίας ή βάσις.

Μή όντες αρμόδιοι νά έπιφέρωμεν ιδίας έπί τού ζαθα- 
ρώς καλλιτεχνικού τούτου ζητήματος κρίσεις, νομίζομεν 
πρόσφορου νά παραθέσωμευ ένταϋθα τάς κρίσεις καλού 
τής Ελλάδος φίλου, τού κ. Glyco, έρανισθέντες αύτάς έκ 
τού παρ'αύτού έκδοθέντος Album τής έν λόγω έκθέσεως. 
Ιδού τί περί τούτου γράφει ό διάσημος ούτος καθηγητής 
καί συγγραφεύς :

« Τό νά κάμωμεν λόγον περί Ελλάδος είναι ταύτόν, 
ώς νά ένθυμίσωμεν είς πάντα ό,τι αληθώς ύπήρξί, περί 
αρχιτεκτονικής προκειμένου, εύγενές, ώραιον και μέγα έν 
τώ κόσμω. Έν τούτοις είναι απίστευτου, ότι αύτη κατήν- 
τησε νά έκθεση έπι τής ήμετέρας 'Οδού τών Έθνών μικρόν 
τινα καί πτωχικόν οίκίσκον, τόν όποιον δεν ήθελεν άνεχθή 
ούδέ είς παντοπώλης. Φοονούμεν, ότι ή Ελλάς είχε νά 
πράξη τι κάλλιαν τούτου. Έάν ήμεθα είς τήν θέσιν της, 
ήθέλομεν μεταφέρει ολως αίματοβαφές καί ήκρωτηρια- 
σμένον έν τών συντριμμάτων τών Προπυλαίων ή τού Παρ- 
θενώνος, καί ήθέλομεν είπε·.: Λαοί, οΐτινες διαβαίνετε, 
ϊδετε, πώς μέ κατήντησαν οί φίλοι μοι. Οί έχθροί μου δέν 
ήθελον φαυή μάλλον σκληροί .' Έπί τοϋ αετώματος τοΰ 
αθανάτου Παρθενώνας μου, ή έξοχος τοΰ Φειδίου σμίλη 
έλάξευσε τό μάρμαρον, όπερ αποτελεί τήν ύπερηφάνειαν 
τών μεταγενεστέρων. Αλλά σήμερον τά διαζώματα, άτινα 
τόν έστόλιζον, έπεσαν καί άπεσπάσθησαν ύπό τής χειρό? 
έμπορου τινός, οστις άντί τέχνης κατείχε χρυσίου. Οί 
κτίσται τοΰ λόρδου Έλγίυου, ώς πτηνά μελανά έπέπεσαν

Η ΕΛΛΑΣ ΗΝ ΤΗ ΤΗΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ. 217 

κατ’έμού, μ’έσημείωσαν, με ήρίθμησαυ, μ'έθεσαν είς κι
βώτια και με μετήνεγκον εις πόλιν τινά καλουμένην Λον
δίνου, τής όποιας ό ούρανός συνίσταται έκ καπνοϋ γαιαν
θράκων. Αντί τούτου όμως βλέπομεν μικρόν τινα οίκίσκον 
άνευ ρυθμού, πρό τού όποιου άυαπαύεται έπί βάθρου κρα
νοφόρος καί τεθλιμμένη ή κεφαλή τής ’Αθήνας. Μή δυ- 
νηθέντες νά έξηγήσωμεν τό γεγονός, διενοήθημεν νά 
άποταθώμεν πρός τήν Ελληνικήν έπιτροπήν, καί ζητή- 
σωμεν έξηγήσεις καί πληροφορίας έπί τού μεγαλοπρεπούς 
τούτου οικοδομήματος- ιδού δε ή πιστή περίληψις τής 
μετ'αύτής συνομιλίας μας : Ή Ελλάς, στερούμενη ίδιου 
σχεδίου διά τήν πρόσοψιν τού Τμήματος αύτής, άπετάθη 
πρός Παρισινόν τινα άρχιτέκτονα καί ειπεν αύτώ : Κατα
σκευάσου μοί τι Ελληνικόν. Ό δ'άρχιτέκτων συναρμολό
γησε φανταστικόν τινα οίκίσκον, είς δν λίαν περιποιητικά·, 
τινες έφημερίδες δεν έδυσκολεύθησαν ν’άυαγνωρίσωσι του 
οίκον τού Περικλέους. Ή Ελληνική έπιτροπή έν τούτοις 
ισχυρίζεται, οτι τούτο είναι πρότυπον έξοχικής οικίας, 
έφαρμοσθεν έσχάτως παρά τάς οχθας τής λίμνης τής 
Γενεύης. 'Ώστε ώς βλέπετε μεγάλη ύπάρχει ή μεταξύ τής 
προσόψεως τού Ελληνικού Τμήματος καί τής οικίας τοΰ 
Περικλέους διαφορά.»

Τάς κρίσεις τού σοφού καθηγητού έπικυροϊ καθ'ολοκλη
ρίαν καί ή σπουδαιοτάτη Παρισινή έφημερίς «Χρόνος», 
γράφουσα μεταξύ άλλων τά έξής έν τώ φύλλω αύτής τής 
20 'Ιουνίου 1878 : «La Grece, qui jadis a donne an monde 
tant de modules exquis d’architecture et de sculpture, n’a su 
nous donner cette fois qu’un edicule sans grice et sans pro
portion, une petite loge en encorbellement portee par d’e- 
normes modillons remains, et sous le nom de polychromie, un 
bariolagc de tons crus et indigestes »

Μεταβαίνομεν δ'είς τήν έξέτασιν τών άποτελεσασών τό 
Ελληνικόν Τμήμα συναγωγών ή μάλλον τών εκθεμάτων 
ένός έκάστου ιδία. Ή αίθουσα τής καλλιτεχνίας ήτο κοι-
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Π°^λλ^ εί x-ί μή έχούσης πλέον 
_ - -ρω, προζομω; και τινων είχό7ω7 νά έπιδείξη. Έχ 
‘ον οιαμερισμοΰ δέ τούτου ο. χ(χχ&ί
"'0ZwP'a« ^^εθησαν τά ήμέτερα καλλιτεχνήματα, 

τα. t °ί "ETa'W *’ άΜΐ6Λ* *'
« Ελλη,,χο, ή τό Πορτογάλε, Ws> £„0; δέ 
, ιεμειναν εν τή αμφιβολία ταύτη, ώς άλλοι πάλιν έν 

Λ“πατνΤ'Τ0 °.λ°ν ά^ζεν ε!ς Φ Πορτογαλλίαν. 
χα/?ιΖ aAr'0^’ °τ' τά άποσταλέντα είς τήν Έκθεσιν 

"^-εχνηματα, συνιστάμενα έχ δέχα περίπου άγαλμά- 
ν, .ων κ.χ. Δροση, Βρούτου, Φιλιππότου χαι Χαλεπά, 

xat τινων ειχονων τών χ.χ. Γκίζη, Λύτρα, Άλταμούρα, 
, ζου,, -υοια, Καλουδη, Ράλλη χαι Οικονόμου δεν ήσαν 
αρζ^.α, ινα χαταλαβωσι καί περιχοσμήσωσι πάντα εκείνον 
τον χώρον. Άλλ'ένταΰθα ακριβώς κεΐται τό μέγα ήμών 
σφα/.μα και η αίτια της τοΰ ήμετέρου Τμήματος αποτυ
χία,. αν η Ελλάς εστερεϊτο άλλων τοιούτων καλλιτε
χνημάτων, επρεπε βεβαίως νά ύποχύψη είς τήν γυμνότη- 
αύ-7Γ:' ^Γί-τως τό έκ ταύτης προ^τριβεν
πατοίδ/ '00-’ ^'Α“.ύυστυΖώ« θ μάλλον εύτυχώς διά τήν 
'/ώ-*  · 0 η|Λων Γ7’ °υτως εχεΐ τ° πΡ“ϊίΛα’ δίότι’ ώ« χα- 
‘ , ενΟυμουμεθα, έν τή τελευταία Εκθέσει τών Ολυμπίων 

πολύ πλειότερα χαί ώραιότερα έξετέθησαν έργα.
ο σφαλμα Λοιπόν ανήκει είς ημάς, οϊτινες δέν ένοή- 

σαμ.ν η ημελησαμεν νά μεταφέρωμεν είς Παρισίους πάντα 
τα καλλιτεχνήματα τής νεωτέρας Ελλάδος, χαί έπιδεί- 
,ωμεν εις τους εκεί συναθροισθέντας λαούς τήν έπίδοσιν 
και την προοοον αύτής είς τάς τέχνας, ών αύτή υπήρξεν 

‘ ε/νε1,Οα· Εν τ01ς αναχ”όροις, έν τώ Πανεπιστημίω, 
εν τω Τπουργειφ τών Στρατιωτικών, έν τώ Ηολυτεχνείω 
και εν αΛλοις δημοσίοις και ίδιωτιζοίς καταστήμ^σιν, 
υπάρχει πληθύς εικόνων καλής τέχνης, γραφεισών ύπό 
ΕλΛηνων άγραφων άν δ’έλαμβάνετο φροντίς ν’άποστα- 
λωσιν αυται εις ΓΙαρισίοις μετά τών τήδε κάζεΐσε διεσπαρ-
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μένων νεωτέρων αγαλμάτων, η αίθουσα τής καλλιτεχνίας 
του ήμετέρου Τμήματος δέν ήθελε βεβαίως διανεμηθή 
μετά τής 1 Ιορτογαλλίας, ήθελε δέ άναμφιβόλως άναδείςει 
τό ήμέτερον έθνος πρώτον μεταξύ τών δευτερευόντων κραί 
τών. Καί μή τοι οί Άγγλοι, οί Γάλλοι, οί Γερμανοί κα3 
άλλοι δεν έπραξαν τό αύτό ; Άναμφισβήτητον είναι, ότ 
πάντα τά τών μεγάλων έθνών έκθέματα δέν ήσαν τής ση
μερινής έποχής. Πολλαί οίκογένειαι έξέθηχαν τάς παν
αρχαίας αύτών πιναχοθήκας, τό μέν ίνα έπιδείξωσιν όποιον 
κατέχουσι καλλιτεχνικόν πλούτου, τό δ*  όπως συντελέσω- 
σιν είς τόν στολισμόν και τήν λαμπρότητα τοΰ Τμήματος 
αύτών. Έκτός δέ τούτου ζαί αύτοί τής Γαλλίας οί θη
σαυροί χάριν τοΰ σκοπού τούτου έξετέθησαν, ώς ζαί οί τοΰ 
πρίγκηπος τής Ούαλλίας ζαί άλλων.

Ή άφθονία ένός ζαί τού αύτού είδους έζθεμάτων δέν 
συντελεί μόνον πρός τόν σκοπόν τοΰ νά καθίσταται τό 
οίχεΐον Τμήμα μάλλον έζτεταμένον, όπερ έπίσης άλλως 
τε είναι ούσιώδες, άλλά ζαί είς τό νά δειζνύη, ότι ούχί 
είς ή δύο ή πέντε, άλλά πολλοί είσίν οί έπί τούτου ασχο
λούμενοι. ’Ιδιαιτέρας δε σημασίας ζαθίσταται τούτο δια 
τά καλλιτεχνικά έζθέματα, λαμβανομένου ΰπ'όψιυ, ότι ό 
βαθμός τού πολιτισμού έν έζάστω τόπω μετρεΐται έζ τοΰ 
βαθμού τής καλλιέργειας τών ωραίων τεχνών.

Ό εισερχόμενος έζ τής Ούρας τής προσόψεως είς τό 
'Ελληνικόν Τμήμα άπήντα κυκλοτερή πίνακα, πέριξ τοΰ 
όποιου εΐχον τοποθετηθή αί φωτογραφίαι τών πρό μικρού 
άνευρεθεισών έν Μυκήναις άρχαιοτήτων, είς δν ούδεμίαν 
απολύτως έδιδον προσοχήν οί διαβάται. Διατί, είναι ευ
νόητου. Τών έξοχων τούτων τού άρχαιοτάτου Ελληνικού 
πολιτισμού μνημείων μόνη ή θέα ήδύνατο νά έμπνεύση 
τόν θαυμασμόν ζαί τό σέβας, ών είναι άξια, έπρεπε δέ 
νά τ' άποστείλωμεν αύτούσια είς τήν 'Έκθεσιν, έάν ήθέ— 
λομεν νά σύρωμεν ώς διά μαγείας πρός τό ήμέτερον Τμή
μα τά πλήθη ζαί νά άναζωπυρήσωμεν τόν πρό πολλού
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σβεσθέντα φιλελληνισμόν. Δέν παραβλέπομεν τό ότι διά 
τήν μεταφοράν αύτών ήθέλομεν έκτεθή είς κινδύνους, 
άλλ'οί κίνδυνοι ούτοι δεν θά ήσαν ανώτεροι εκείνων, οΰς 
διέτρεξαν οί θησαυροί τής Αγγλίας, τοΰ πρίγκηπος τής 
Ούαλλίας καί άλλων. “Αλλως οί τών Μυκηνών θησαυροί 
συνίστανται έκ πολλών όμοιων ειδών, ή δε βλάβη, άν 
τοιαύτη έπήρχετο, όπερ σχεδόν αδύνατον, δεν ήδύνατο νά 
είναι άνωτέρα τής ήν ύπέστη ήδη τό έθνος, όκνήσαν ν’ά- 
ποστείλη τά μνημεία ταΰτα είς Παρισίοις.

Ή πλουσιωτέρα καθ'ημάς καί μάλλον επιδεικτική συν
αγωγή ήδύνατο νά είναι ή τών φυσικών προϊόντων καί έν 
γένει τών τροφίμων. Δυστυχώς όμως αύτη υπήρξε διά 
λόγους, ούς άδυνατει τις νά έξηγήση, ή μάλλον ατελής 
καί πενιχρά. Ή 'Ελλάς παράγει πολλά καί ποίκιλλα 
προϊόντα, άν δέ έλαμβάνετο φροντίς ν'άποσταλώσιν είς 
τήν “Εκθεσιν έξ όλων τών προϊόντων αύτής άνάλογα δείγ
ματα, ή ήμετέρα συναγωγή, έσμέν βέβαιοι, ότι ούδαμώς 
ήθελεν είναι, ούτε ώς πρός τήν έκτασιν, ούτε ώς πρός 
τήν ποικιλίαν καί τήν ποιότητα τών προϊόντων κατωτέρα 
τής τών άλλων έθνών.

Ή Κορινθιακή σταφίς αποτελεί τό μεγαλείτερον καί 
πλουσιώτερον προϊόν τής Ελλάδος. Είσκομίζονται δι’αύ- 
τοΰ 45 περίπου έκατομμύρια δραχμών κατ'έτος είς τόν 
τόπον, ύπάρχει δ’ελπίς, άν κατορθωθή νά έπεκταθή ή 
κατανάλωσις αύτοΰ είς Γερμανίαν, Γαλλίαν, Ρωσσίαν και 
’Αμερικήν, νά διπλασιασθή τό ποσόν τοΰτο. 'Εν τούτοις 
όμως άμφιβάλλομεν, άν τό δέκατον τών έπισκεφθέντων 
τό ήμέτερον τμήμα ξένων ένόησαν, ότι ύπήρχεν έκεϊ Κο
ρινθιακή σταφίς εκτεθειμένη και άν τις έξ αύτών έδοκίμασε 
τήν γεΰσιν αυτής. Δυο τρία μόνου ύάλινα άγγεϊα περι- 
ειχον τό πολύτιμον τοΰτο 'Ελληνικόν προϊόν, καί ταΰτα 
δε διά νά εύρη τις, έπρεπε νά ζητήση. Ούδείς ύπήρχεν έν 
τώ Έλληνικώ Τμήματι ό εντεταλμένος νά καθιστά γνω
στά τά Ελληνικά προϊόντα είς τούς ξένους, έν ω, πρό 
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πάντων διά τήν σταφίδα, τόσην έχομεν άνάγκην νέων 
καταναλωτών ούδε έσκέφθη τις οτι, ώς έπραξε και αύτή 
ή άσημος και μικρά Γουαδεμάλα, ήτις συστήσασα έπίτηδες 
περίπτερον, διένεμε καθ’ώρας ώρισμένας δωρεάν κύπελλα 
καφφέ, έπρεπε νά μεταφερθή μεγάλη ποσότης έκ τοΰ 
προϊόντος ήμών τούτου και νά δωρήται έντός έπίτηδες 
ήτοιμασμένων χάρτινων δοχείων είς τούς τοΰ Ελληνικού 
Τμήματος έπισκέπτας, οΐτινες έπι τέλους μετ’εύχαριστή- 
σεως καί Οά ήγόραζον ίσως έκ τών δοχείων έκείνων, έάν 
έπωλοΰντο, όπως έκ περιέργειας δοκιμάσωσι τάς 'Ελλη
νικός οπώρας.

Τά αύτά δυνάμεθα νά είπωμεν καί περί τών οίνων, τών 
οποίων δυστυχώς δεν έξετιμήσαμεν τήν αληθή άξίαν, ούδε 
έσκέφθημεν νά λάβωμεν μέτρον τι, όπως καταστήσωμεν 
αύτούς γνωστούς έξω τών Ελληνικών ορίων, καί άσφα- 
λίσωμεν τήν τακτικήν αύτών έν τώ έξωτερικώ κατανάλω- 
σιν, άν και ούδείς έξ ήιιών άγνοή, ότι τούτου έπιτυγχα 
νομένου, ανοίγεται πηγή ανεξάντλητος πλούτου είς τήν 
χώραν ήμών. Όλίγιστοι ήσαν οί έκτεθέντες οίνοι καί είς 
έλαχίστας ποσότητας, έν ω ο οίνολογικός τής Ελλάδος 
πλούτος είναι άπειρος. ΙΙλήν τών οίνων τοΰ Σόλωνος, τοΰ 
ΓΙετσάλη, τής Κηφισίας, τοΰ Τρίπου, τών I Ιατρών, έχομεν 
τούς οίνους τής Θήρας, Πάρου, Τήνου, Μηκώνου, Αν
δρου, Σκοπέλου, Κύμης, Νεμέας και τόσων άλλων μερών, 
έξ ων πάντων έπρεπε ν’άποστείλωμεν μεγάλας ποσότητας 
είς τήν "Εκθεσιν. μηδ’αύτοΰ τοΰ ρητινίτου έξαιρουμένου, 
καί νά σχηματίσωμεν τρόπαια μέγιστα έκ φιαλών, άτινα 
δεν ύπάρχει αμφιβολία, ότι ήθελον κινήσει τό διαφέρον 
και έπισύρει τούς επαίνους καί τά έγκώμια τών ξένων. 
Περιπλέον δ" έπρεπε νά συστηθή γευστικόν περίπτερον 
(Pavilion <le degustation) έν ώ νά προσφέρωνται οί οίνοι 
μας, όπως οί τε έρασταί τών ξένων οίνων, καθώς καί οί 
έμποροι καί οί καταναλωταί έν γένει εύρίσκωσιν εύκαι- 
ρίας νά δοκιμάσωσιν αύτούς, διότι έκ μόνης τής θέας 
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ούδεμίαν δύναται τις βεβαίως νά συλλάβη περί τής ποιό
τητος αύτών Ιδέαν. Δυστυχώς όμως, ώς είπομευ, ούδείς 
έσζέφθη νά έπωφεληθή μιας τοιαύτης παγκοσμίου συρ
ροής άνθρώπων, όπως ζαταστήση γνωστόν τόν άπειρον 
οίνολογιζόν τής Έ7«λάδος πλούτον, ώς δέν ήμέλησαν νά 
πράξωσιν αΚ'Κα Κράτη, όλιγώτερον τοϋ ήμετέρου επιδε
κτικά είς τήν καλλιέργειαν τής αμπέλου, ούδ’έχοντα τό
σην μεγάλην ποικιλίαν οίνων.

"Εν έζ τών ζα).λιτέρων ελληνικών προϊόντων είναι 
άναντιρρήτως ζαί τό μέλι, ές ού αί πλεισται τής 'Ελλά
δος έπαρχίαι παράγουσι, κυρίως δ’ή Καρυστία καί ή Ατ
τική, ών τό μέλι κατέστη περίφημου διά τό λεπτότατου 
άρωμά του. ’Εντούτοις αυτί όσον οίον τε έπιδειζτιζώς 
ζαί έντός μεγάλων δοχείων νά έκτεθώσι πάντα αύτοϋ τά 
είδη, δέν υπήρχαν έν τή Εκθέσει ή δύο μόνον μικρότατα 
δοχεία, άγορασθέντα παρά τίνος παντοπώλου έν Πειραιεϊ.

Πάνυ πενιχρώς ώσαύτως καί άζαταλλήλως έξετέθησαν 
οι δημητριακοί καρποί. 'Π Ελλάς ύστερεΐ βεβαίως ώς 
πρός τήν παραγωγήν τοϋ πολυτίμου τούτου προϊόντος, 
πλήν άν πάντα τά είδη, ού μόνον τοϋ σίτου και τής ζρι— 
Οής, ά7 >λά και τών οσπρίων πάντων τών παραγοαένων έν 
Έλλάδι, έξετίθεντο φιλοζάλως ζαι είς άναλόγους ποσό
τητας, τό ήμέτερον Τμήμα δέν ήθελεν, έσμέν βέβαιοι, 
υστερήσει καί ώς προς τον κλάδου τούτον, ώς δέν υστέ
ρησαν ΐί,'κΚα. Κράτη, ευρισκόμενα είς ύποδεεστέραν ήμών 
ώς πρός τοϋτο μοίραν.

Αί έλαΐαι καί τά έλαια, δύο έζ τών σπουδαιοτέρων 
ώσαύτως προϊόντων ήμών δέν ύπήρξαν εύτυχέστερα. Όλί- 
γαι τινές καί άνόμοιαι φιάλαι έδείκνυον τό προϊόν, έξ ού 
άπασα ή Ελλάς παράγει έν αφθονία, έντός δε μικροϋ δο
χείου ύπήρχον έρριμμέναι όλίγαι έλαΐαι, ζαί αύται σεση- 
πυΐαι, έν ώ τόσου ωραίας έξ αύτών παράγουσιν αί Καλά- 
μαι, ή Άμφισσα ζαί άλλα μέρη.

Τά ξηρά σϋζα ζαί ή σουλτανίνα σταφίς, ’ είς ών τήν
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καλλιέργειαν πολλαί τής Ελλάδος έπαρχίαι είσιν άπό 
πο7»λοϋ άφωσιωμέναι, δεν έφάνησαν έν τή Εκθέσει. Δέν 
ύπήρχεν άρά γε ανάγκη νά γνωσθώσιν είς τόν έξω κόσμον 
τά προϊόντα ήμών ταΰτα, ή είχομεν τόσον μεγάλην έζ 
τών άλλων αφθονίαν, ώστε έζρίθησαν ταΰτα περιττά ;

Ταύτά άναγκαζόμεθα νά παρατηρήσωμεν ζαί περί τοϋ 
βουτύρου ζαί τυροϋ, έξ ών πολλά είδη ήδύναντο ν’αύξή- 
σωσι τήν ποικιλίαν τών ελληνικών εκθεμάτων, ώς καί τοϋ 
ζηροΰ, ές ού άλλα κράτη, ών τό κλίμα δεν εύνοεϊ τήν 
καλλιέργειαν τών μελισσίων, έπροθυμοποιήθησαν νά έζ- 
Οέσωσι πυραμίδας ολοκλήρους.

Ώσαύτως δεν έξετέθησαν παντελώς τά διάφορα γουνα
ρικά, άτινα γνωστόν είναι, ότι ζατέχουσι σπουδαίαν Οέσιν 
είς τήν ζίνησιν τοϋ Ελληνικού έμπορίου ζαί ών ή είς τά 
ξένα ζράτη εισαγωγή δέον ν’άποτελή έν έζ τών σπου- 
δαιοτέρων ημών μελημάτων.

Τά μετα'λλιζά μας υδατα έξετέθησαν λίαν πενιχρώς καί 
ώσεί ούδεμίαν εϊχον άξίαν, ό δε μόλυβδος τοϋ Λαυρίου, 
οστις έπρεπε νά ζαταλάβη μέγα μέρος τής αιθούσης, 
σχηματίζων υψηλήν καί μεγάλην πυραμίδα, μόλις έφαί- 
νετο έν αύτή, μή έζτεΟέντων ή ί μόνον τεμαχίων.

Έκ τών σπόγγων, ών ή αλιεία, είσάγουσα περί τά τρία 
εκατομμύρια δραχμών κατ'έτος είς τό κράτος, άποτελεί 
δέ ένα έζ. τών σπουδαιοτέρων κλάδων τής έλληνικής βιο
μηχανίας, μόλις έςετέθησαν περί τούς 20 καί ούτοι, όντες 
έζ τών ζοινοτέρων, έρρίφθήσαν είς μέρος τι άπροσέκτως, 
έν ώ έπρεπευ ύελοστάσια ολόκληρα νά πληρωθώσιν έξ 
αύτών, νά έκτεθώσι φιλοζάλως καί είς μέγα ποσόν πάσαι 
αί ποιότητες αύτών και πάντα τά είδη.

Καί τών μαρμάρων αύτών, έξ ών τόσον εύκολου ήτο νά 
προμηθευθώσι πάντα τά είδη είς μέγα ποσόν, ή έκθεσις 
δέν ήτον έπαρκής. ΊΙ έζτεθεΐσα συλλογή ήτο μεν έξαίρε- 
τος, άλλ’ούχί αρκετή, ϊνα δώση τελείαν περί τής έν Έλλάδι 
αφθονίας τής πολυτίμου ταύτης ύλης ιδέαν. Οι Ιταλοί, 
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προνοητικότεροι ημών, μετέφερον μεγάλους όγκους ώ- 
ραιων Λευκών και ποικίλων χρωμάτων μαρμάρων, άοίνον- 
τες ούτω τάς καλλιτέρας εντυπώσεις είς τούς Οεατάς. 
Εύνοητον έν τούτοις είναι τό οποίον είχομεν συμφέρον νά 
έπιοειςωμεν είς τούς ξένους τόν φυσικόν ήμών τούτον 
πλούτον, έξ ού ούδεμίαν μέχρι τοΰδε ήδυνήθημεν νά καρ- 
πωθώμεν ώφέλειαν. Λί δαπάναι τής έξορύξεως καί μετα
φοράς θά έκαλΰπτοντο βεβαίως πωλουμένων τών μαρμά
ρων εις τους έν Παρισίοις άγαλματοποιούς, οΐτινες 
λαμβάνοντες τήν ευκαιρίαν νά γνωρίσωσι τάς άοετάς καϊ 
τά πλεονεκτήματα αύτών, πιθανώτατον είναι είναι ότι Οά 
εξηκολούθουν καί εις τό μέλλον προμηθευόμενοι έξ 
αύτών.

Έν Άθήναις κατασκευάζονται κομψαί καί στερεώταται 
άμαξαι κατ’ούδέν κατώτεραι τών καλλιτέρων εύρωπαϊκών. 
Εν τούτοις ό σπουδαίος ούτος βιομηχανικός κλάδος δέν 
παρεστάθη είς τήν Εκθεσιν, έν ω άλλα Κράτη καί φορ
τηγά ακόμη αμάξια (χάρρα) δεν ήμέλησαν νά έκθέσωσιν.

Έν Άθήναις, έν ΙΙειραιεΐ, έν Ναυπλίω, κατασκευάζον
ται στερεά καί κάλλιστα παντός είδους οδοιπορικά κιβώ
τια, άτινα έπρεπε διακεκριμένη'/ νά καταλάβωσι θέσιν έν 
τώ Τμήματι ήμών. Έν τούτοις ούδέν έξ αύτών έκρίθη 
άναγκαϊον ή άρμόζον νά σταλή, ούτω δε καί ή βιομηχανία 
αύτη, ήτις τόσας απασχολεί έν Έλλάδι χείρας οιετέλεσεν 
άγνωστος τοϊς τό Ελληνικόν Τμήμα έπισκεφθείσιν. Άλλά 
μήπως τούλάχιστον εςετέθησάν τινα τών έν Άθήναις κα· 
ΙΙειραιεΐ κατασκευασμένων κομψότατων καί ωραίων παν
τός είδους έπιπλων, άτινα άναντιρρήτως ήθελον τιμήσει 
τήν νεαράν Ελληνικήν βιομηχανίαν, μήπως έξετέθησάν 
τινες σιοηραι κλιναι, αιτινες, άν δεν είναι κομψότεραι, 
είναι όμως άδιαφειλονικήτως στερεώτεραι τών όμοιου εί
δους ευρωπαϊκών ;

Εις πολλάς τής Ελλάδος πόλεις, πρό πάντων δ'έν 
Άθήναις ακμάζει ή υποδηματοποιία, γνωστόν δ’ειναι ότι
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τά Αθηναϊκά ύποδήματα άμιλλώνται ώς πρός τήν κομ
ψότητα πρός έκείνα τών Παρισίων. Εκ τοΰ κλαόου τού
του τής Ελληνικής βιομηχανίας έλάχιστα δείγματα έξετέ. 
θησαν (8-10 ζεύγη) και ταΰτα δε άναμεμιγμένα μετ’άλλων 
εκθεμάτων, μόλις ήσαν ορατά, έν ω εις τά ξένα I μήματα 
ύπήρχε πληθυς ύποδημάτων παντός είδους εκτεθειμένων 
έντός κομψών και μεγάλων ύελοστασίων. Αλλά μήπως 
δέν ήξιζε τοΰ κόπου νά έκτεθώσι και τινα τσαρούχια ώς 
και άλλα είδη έγχωρίων ύποδημάτων άνδρών καί γυναι
κών, άτινα καί έν Αθήνα'.
τήν περιέργειαν 
ρυθμόν καί τ

Έν Άθήναις 
ποιότητος φέσια καθώς 
κίλαι έθνικαί στολαί άνδρώυ και γυναικών, 
των δεν έθεάθησαν ποσώς έν τη Έκθεσει, 
τερών έξετέθησάν τινες έπί άνδρεικέλων 
αηδίαν καί άποστοφήν τών θεατών διά 
άνάστημα καί τήν έν γένει δυσμορφίαν, 
κεκριμένην ήδύναντο νά κατέχωσιν έν τώ ήμ: 
μάτι θέσιν 
Εύρωπαϊκής

έρω Τμή-

άζόμη, ώς γνωστόν, κινοΰσι 
καί τό ένδιαοέρον τών ξένων διά τό ίδιόρ.

ήν αφελή αύτών κομψότητα ;
καί αλλαχού κατασκευάζονται καλλίστης 

καί καλλιτεχνικότατοι καί ποι- 
Έκ τών πρώ- 

έκ δέ τών δευ- 
κινούντων τήν 

τό μικρόν αύτών 
Έν τούτοις δια- 

Λ..ετ

τά ενδύματα ταΰτα μετά τών Αθηναϊκών 
κατασκευής, άτινα άμιλλώνται κατά τήν 

κομψότητα καί χάριν πρός τά Ευρωπαϊκά, (έάν τοιαϋτα 
ύπήρχον έν τή 'Εκθέσει και έτοποθετούντο καταλλήλως) και 
τών στολών τών διαφόρων σωμάτων τοΰ στρατοΰ μετά τοΰ 
οπλισμού αύτών, έάν έξετίθεντο έπί άνδρεικέλων παρ·ς·ών_ 
των, κατά τό μάλλον ή ήττον, πιστώς τήν όψιν καί τό 
άνάστημα τών κατοίκων τής Ελλάδος. Τ'αύτά δέον νά 
παρατηρήσωμεν καί περί τών πίλων άμφοτέρων τών φύλων, 
έξ ών κομψότατοι καί 
τεροι κατασκευάζονται

Ή κατασκευή τών 
ελαβε ·. 
παρά πάντων τών κατασκευαστών έπέμποντο

ΕΤΟΣ δ—ΦΪΑ. 89—IOTAIOS 1880,

κατ’ούδέν τών Εύρωπαϊκών κατω- 
έν Άθήναις.
κομφέτων καί άλλων ζακχαρωτών

μεγάλην έπ’έσχατων έπίδοσιν έν Άθήναις. Έάν δέ 
τοιαϋτα καί

1*
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ες^τιθευτο φιλοχάλως έντός καταλλήλων ύελινων δοχείων, 
τό ήμετερον Τμήμα ήθελε παρουσιάσει αρκετά εύχάρι- 
στον όψιν καθ'όσον άφορα τό είδος τοϋτο τής βιομηχα
νίας. Εν τούτοις μόνος ό κ. Παυλίδης εσχε τήν χαλωσύνην 
νά έκθεση πάντα τά ύπ'αύτοΰ κατασκευαζόμενα εϊδη ζακ- 
χαρωτών, άλλ είς έλαχιστας ποσότητας.

Εν Κεφαλληνία, γνωστόν είναι, ότι κατασκευάζονται 
έςαιρετα ροσόλια καταλαβόντα διακεκριμένην θέσιν έν τή 
τελευταία τών Όλυμπ:ων εκθέσει. Τό καλόν τοϋτο προϊόν 
της Ελληνικής Βιομηχανίας δέν έφάνη έν τή έκθέσει τών 
Ιίαρισίων.

Οι ατμοκίνητοι μύλοι, έξ ων περί τούς 20 ύπάρχουσιν 
ήδη έν 'Ελλάδι, είναι ό μάλλον παρ'ήμΐν προαχθείς’κλά- 
δ°5 ’’ύ’ β’εμηχανιας. Εν τούτοις οί έπισχεφθέντες τό 
Ελληνικόν ί μήμα δεν έλαβον αφορμήν νά γνωρίσωσιν άν 

οίσήχΟη ή κοινότατη και τής πρώτης άνάγκης βιομηχα
νία αΰτη έν Ελλάοι, διότι ες ούδενός άτμομύλου σεμί- 
δαλις καί άλευρον εστάλη εις τήν “Εκθεσιν.

Τοϋτ’αύτό συνέβη καί διά τά ζυμαρικά έυ γένει, είς ών 
τήν κατασκευήν ασχολούνται πλειστα όσα εργοστάσια έυ 
Αθήναις, έυ Πειραιεϊ και ταΐς έπαρχίαις. Εξ όλων τώυ 

κατασκευαζομευωυ ειδών, τινά τών όποιων άμιλλώντα. 
πρός τά Ιταλικά κατά τήυ ποιότητα, έξετέθησαν μόνον 
δλιγιστα μακαρόνια, και ταύτα οε συντετριμμένα καί κε- 
καλυμμένα ύ.τό κονιορτου, έκίνουυ μάλλον τήυ αηδίαν ή 
τήν προσοχήν τών θεατών.

Δεν έΟεάθησαυ ωσαύτως έκ τή Εκθέσει τά κάλλιστα 
προϊόντα τού 1 ελουργειου Μελετοπούλου, άτινα έυ τή 
Εκθεσει τής Βιέννης κατέλαβαν θέσιν αρκετά τιμητικήν 

διά τήν μικράυ Ελλάδα.
Μετά τά νήματα, άτινα αρκούντως έστόλισαν τό Ελ

ληνικόν Ιμήμα, ώς έκτεθεντα παρά πάντων σχεδόν τώυ 
Νηματουργείων είς ποσά ανάλογα, διακεκριμένην ώσαύ- 
τως και λίαν διά τον τόπον ήδύναντο και έπρεπε νά κατα-
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λάβωσι Οέσιν, τά παν ία. Δεν όμιλοΰμεν μόνον περί τών 
έξαιρέτωυ προϊόντων τώυ έν Πειραιεΐ άτμοκινήτων ύφαν- 
τηρίωυ, άλλά καί περί τώυ καθ’όληυ τήν Ελλάδα, ιδίως 
δ'έν “Αργεί, Τριπόλει, ΙΙάτραις, Μεσολογγίω, Ζακύνθω 
και Κεφαλληνία, κατασκευαζομένων τοιούτων ώραιοτάτων 
λευκών καί χρωματιστών, έξ ών άποκλειστικώς ήδη ή 
έργατική τάξις ένδύεται, καί είς άπομιμησιν τών όποιων 
ήρχισε τώρα ασχολούμενη ή Αγγλική βιομηχανία. Έυ 
τούτοις εκ πάντων τούτων τών ειδών, καί τών καλλίστων 
καραβοπανίων μας μη εξαιρούμενων, άτινα εκτιθέμενα είς 
ανάλογους ποσότητος ήδύναντο ν'άποτελέσωσιυ ίδιον καί 
πλουσιώτατον τμήμα, μόνον δύο κομμάτια έξετέθησαν έκ 
τού ύφαντηρίου Τσάτση, και ταύτα ρυπαρά καί κεκονια- 
μένα.

Έυ Ζακύνθω, Κερκύρα, Ιίειραιεϊ και είς άλλα τής Ελ
λάδος μέρη κατασκευάζονται σάπωνες είς μεγάλας ποσό
τητας, έξ ού ού σμικράν σπουδαιότητα άπέκτησευ ό κλά
δος ούτος τής παρ’ήμΐν βιομηχανίας. Έυ τούτοις καί τά 
τού κλάδου τούτου προϊόντα ούδαμώς έθεάθησαν έν τή 
Εκθέσει.

έυ

ρ-
Τά έυ Σύρω βυρσοδεψεία άπό πολλού κατέστησαν 

Εύρώπη γνωστά διά τήν εξαίρετου τών δερμάτων κατερ
γασίαν. [Ίλήν τούτου ύπάρχουσι και αλλαχού τής Ελλά
δος τοιαϋτα διεσπαρμένα, κατεργαζόμενα δε πρό πάντων 
δέρματα χρωματιστά. Έν τούτοι: μόνον έκ τών ποώτων 
έξετέθησαν 5-6 κομμάτια καί ταύτα δε—άγνωστον διατί 
—άνηρτήθησαν δίκην παραπετασμάτων είς τούς τοίχους, 
ώς διά νά έμποδισθώσιν οί ενδιαφερόμενοι νά γνωρίσωσιν 
αύτά και έκτιμήσωσι τήν ποιότητά των.

Πάντες γιγνώσκουσιν, οτι ή βιομηχανία έκεΐ πρό πάντων 
έκραταιώθη καϊ ήκμασεν, όπου καί ή κατεργασία τού σι
δήρου έποιήσατο τάς μεγαλειτέρας προόδους. Τοϋτο δή- 
λον έγένετο και έν τή τελευταία Εκθέσει τών Ιίαρισίων, 
ένθα έκεΐνα των έθνών έπεδείξαντο μεγαλειτέρας έυ γένιε 
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πρός τήν βιομηχανίαν προόδους, όσων τό τής σιδηρουρ
γικής τμήμα άπεδείχθη τό πλουσιώτερον. Τήν σημαντι- 
ζότητα δέ τοΰ κλάδου τούτου οί διευβύνοντες τά τής 
Έκθέσεως λαβόντες ύπ'οψιν, ού μόνον ώρισαν ιδιαιτέραν 
διά τήν σιδηρουργικήν βιομηχανίαν έκάστου έθνους Οέσιν, 
άλλά και εύρύτατα έντός τοΰ περιβόλου τής Έκθέσεως 
έπί τούτω ίδρύθησαν ιδρύματα. 'Ανάλογος, ώς εννοείται 
χώρος ειχεν όρισΟή διά τήν Ελλάδα, κατόπιν όμως παρε- 
χωρήΟη εις τούς Βέλγους, διότι ή Ελλάς δυστυχώς, 
εκτός ένός μικρού άτμολέβητος, έζτεΟέντος ύπό τοΰ κ. 
Γ. Βασιλειάδου καί μικράς μηχανικής πλάνης κατασκευα- 
σΟείσης ζατά τό 1873 ύπό τών μαθητών τοΰ έν ΆΟήναις 
IΙολυτεχνείου, ούδέν άλλο ήδυνήθη νά έζΟέση. Εντού
τοις εις πάντας είναι γνωστόν, ότι ού μόνου τέλεια σιδη
ρουργικά εργαλεία κατασκευάζονται έν Έλλάδι, άλλά ζαί 
ολόκληροι άτμομηχαναί ζαι ατμολέβητες μεγάλοι, ζαί 
συστήματα τέλεια άτμομύλων, ζαί ελαιοτριβεία ζαί ύδραυ- 
λιζαί μηχαναί ζαί πιεστήρια παντός είδους ζτλ., όσα ήρ- 
ζουυ δηλαδή, ϊνα πληρωθή όλόζ?.ηρος ό παραχωοηΟείς 
ήμϊν χώρος ζαί ζαταλάβη ή Ελλάς τήν άρμόζουσαν αύτή 
Οέσιν εις του σπουδαιότατου τούτον τής βιομηχανίας 
κλάδον.

Ήθελε βεβαίως έπιλείύει ήμϊν ό χρόνος, εί έπειρώμεΟα 
νά μνημονεύσωμεν πασών τών ελλείψεων, άς άτυχώς 
έπαρουσίασε τό Ελληνικόν Τμήμα τής τελευταίας (1S78) 
Έκθέσεως τών Ιίαρισίων.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1’. ΡΕΤΣΙΝΑΣ.

ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ.

Άπό τών τελευταίων μέτρων, τά όποϊα έλήφΟησαν 
εν Γαλλία κατά τών μή εγκεκριμένων ή μή άνεγνωρι- 
σμένων εκκλησιαστικών συνεταιρισμών, άγόμεΟα είς τήν 

μελέτην τού ενδιαφερομένου ζατ'αύτούς πληθυσμού έξ 
άμφοτέρων τών φύλων. Επίσημοι τής Καταστατικής πλη
ροφορία». έν έτει 1878 άναβιβάζουσιν είς 158,040 πρό
σωπα τούς άποτελοΰντας τούς έν Γαλλία εκκλησιαστικούς 
παντός είδους συνεταιρισμούς, έζ τών όποιων 30,287 
είναι άνδοες ζαί 127,753 γυναίκες.

"Οσου αφορά, τούς άνδρας ύπολογίζονται είς 410 οί 
συνεταιρισμοί αύτών, έκ τών όποιων 32 είναι έγκεκριμένοι 
ζαί 38 ί μή έγκεκριμένοι. Ιίαρατηρητέον οτι οί έγζεζρι- 
μένοι συνεταιρισμοί περιλαμβάνουσι τούς πλειοτέοους 
άσυγκρίτω τώ λόγω μοναχούς. Μεταξύ τών εγκεκριμένων 
τούτων συνεταιρισμών ύπάρχει είς ιδίως τών «Αδελφών 
τών Χριστιανικών Σχολείων», ό όποιος έδρεύων έν Παρι
σίοις περιλαμβάνει μόνος 9,818 πρόσωπα ζαί διατηρεί 
1,449 σχολεία, χρονολογούμενος άπό τού 1808.

Οί μή έγκεκριμένοι συνεταιρισμοί περιλαμβάνουσι·/ 
7,444 πρόσωπα, μεταξύ τών όποιων είναι καί οί Ίησουϊ- 
ται. Οί κυριώτεροι αύτών έχουσι τήν έδραν των έν Ι’ώμη. 
ζαί πρέπει νά σημειωΟή οτι μεταξύ τών 7,444 τούτων 
μοναχών οί 2,895 λαμβάνουσι τάς διαταγάς αύτών άπό 
τήν έν Ρώμη διεύθυνσιν. Ιδού ό κατάλογος τών έξωτε- 
ριζών τούτων συνεταιρισμών : Jesuites, Mininies, Camal- 
dules, Congregation du Tr^s-Sainl-Rcdempleur, Recollets, 
Grands-Carmcs, Cordeliers, Congregation de Saint-Francois 
de Sales, Cannes decliausses, Peres de la Doctrine Clire- 
tienne, Freres inineurs de Saint-Francois, Peres de Saint- 
Camille, Trinitaires, Benedictins, Franciscains recollets. Fran
ciscains inineurs, Passionnistes, Barnabites, Freres inineurs 
recollets de Saiiit-Fran<;ois d'Assise, Redemptoristes, Freres 
inineurs capucins, Franciscains, Franciscains de la Terre- 
Sainte, Dominicains, Capucins.

Καθ'οσον άφορα τάς γυναίκας ύπολογίζονται αύται είς 
127,753, έζ τών όποιων 113,750 άνήκουσιν είς έγζε- 
κριμένους συνεταιρισμούς καί 14,003 είς μή έγζεκριμέ-
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νους. At μοναχαί τών εγκεκριμένων συνεταιρισμών άπο- 
τελοΰσι 4,190 ιδρύματα, έκ τών οποίων 580 είναι 
διδακτικά, 304 νοσοκομικά, 2,296 διδακτικά καί νοσοκο- 
μικά, τέλος 16 είναι ασκητικά. Αί δε τών μή εγκεκρι
μένων συνεταιρισμών άποτελοΰσιυ 602 ιδρύματα αναλο
γών ένασχο?»ήσεων.

Όσον αφορά ιδίως τήν έν τοΐς μή έγκεκριμένοις εκ
κλησιαστικούς συνεταιρισμούς έκπαίδευσιν τής νεολαίας, 
ένω τό 1865 έλογίζετο αύτη εις 9175 πρόσωπα άμφο- 
τέρων τών γενών, τώ 1876 άνέβη εις 19,961. Ό ύπερ- 
διπλασιασμός ούτος, έν διαστήματι δεκαετίας, τών έν 
άγνοια τής πολιτείας διδασκόμενων μικρών ηλικιών ήτο 
ικανός νά έλκυση τήν προσοχήν αύτής κατά κινδύνου, είς 
τόν οποίον κατά πιθανότατου λόνον ένδιαοέοονται ποω-* <1 * 
τίστως οί δημοκρατικοί θεσμοί. Διά νά κρίυη τις περί τής 
πολιτειακής σημασίας τών, ούτως είπεΐν, άποκρύφων 
τούτων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, άρκεϊ νά λάβη ύπ'δ- 
ψΐν, ότι ένώ τω 1 < ί 1 ειχον έν Γαλλία οί Ίησουίται 27 
καταστήματα. έπί τής ουναστε:ας τοϋ Ναπολέοντος, χά
ρις είς τήν πολιτικήν αύτοΰ, άνεβιβάσθησαν ταΰτα είς 60 
περίπου· συνεκέντρωσαν δε είς χεΐρας αύτών οί Ίησουίται 
τήν διεύθυνσιν τής κυριωτέρας θρησκευτικής διδασκαλίας 
και άπετελεσαν αυτοτελή βάσιν διά τά θρησκευτικά σχο
λεία τής Γαλλίας. Μόνον τό είδος τοΰ Ίησουϊτικοΰ προ
σηλυτισμού ένηργεϊτο τελευταίου έν Γαλλία άπό 71 κεν
τρικών σχολείων. Π.

Ε0Ν1ΚΙΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΔΗΜ0Χ10Ν ΤΑΜΕΙΟΝ.

Ή διά τών εφημερίδων δημοσιευθεϊσα κατάστασις 
τής Εθνικής Τραπέζης κατά τήν 31 Μαίου έ.έ. συνοψί
ζεται ώς έξής :
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Εντός τοΰ Μαίου τό μεταλλικόν τής Τραπέζης ηδξγ ;ε 
χατα οραχμάς 3,107,942. Τό ποσόν τοϋτο ποοέο-/ετα1 
’κΛτης~Ζα'αβθ??5ς πΡώτγ]ί δόσεως τοϋ δανείου’τής 

νιχης Ιραπε^ης, οπερ ζατελογίσθη έν τή δημοσιευ- 
συνοπτική καταστάσει αύτής είς τάς έντοκους κατα- 

‘σε^<“·^γ;θε’-σαί εντός τοϋ ΑΙαίου ζατά δρ. 3,867,420.
1 ιί-L0: τ0 ^τχλλ^'' «ύτής ηυξησε μόνον ζατά δρ. 
,IO/,J4_, εαν ή χ«τάΘεσζς τής πρώτης δόσ£ως το 

«ς μεταλλικόν, επεται, ότι έζ τοϋ είσπρανθέντος έζ τοϋ 
ανε-ου μεταλλικού έξήχθησαν δραχ. 700.000 περίπου. 

Α.λλ η πρώτη οοσις τοϋ είρημένου δανείου είς φράγκα 
- “1 η °Pa’/-ua; '3.36 συνισταμένη, έπί 181,791 όμο- 

‘Γί!^ ΐ;’·νϊ! άπασα\έκ«^?Οη’«ν ζατά τάς δημοσιεύ- 
·Γ'ς. Τραπέζης, ανέρχεται είς δρ. 14,336,087,

ωσ7. εί’πΡάξεΛ ή ΈΟν1^ Τ?άπΞν« πρός συμπλή
ρωσή της πρώτης δόσεως τοϋ δανείου δραχ. 9,500,000 
περίπου. Είναι δε ήναγκασμένη νϋν νά διαθέση τοζοφό- 
£~·'ωττ·7 τ«ντηνδόσιντοϋ δανείου έζ δρ. 13,336,087 
«-Σ Α ς·βά Τ'6*?  εΙ; * τοϋ ’όϊ°“ -·Λ·. 
«.««Λ,,»,.. ο,ά τ4 8ά,ειο, τ„0το. ,AU,.iv Sw’

ΤΟ toOto ds Τ?«π£;ιζά Γρα^άτ·» οονάαε.
αναγκαστικής κυκλοφορίας, ή αυξησις τοϋ έν κυχλο- 

φορια ποσοΰ αύτών θέλει επιφέρει τήν ύποτίμησίν των 
ζΖο.ιχως προς την άξίαν τοΰ μεταλλιχοϋ χαί τοΰ έπί τοϋ 
Εςωτεριχοϋ συναλλάγματος· έάν δε πάλιν θέση είς χυ- 
κ-φοριαν το μεταλλικόν, όπως διατηρήση είς τό άρτιον 

a7“7 τώ7 Τραπεζικών Γραμματίων, ‘τό μεταλλικόν 
-ουτο θελει φυγαδευθή, άφοϋ δεν θ’άποσυρθώσι τής κυ
κλοφορία, Τραπεζικά Γραμμάτια ίσου περίπου ποσοΰ- έν 
όμως εκ τών δύω άφεύκτως συμβήσεται.

Τό ποσόν τών έν κυκλοφορία Τραπεζικών Γραμματίων 
ηλα.τωθη εντός τοΰ Μαιου κατά δρ. 294,197, τό δε όλι- 
xgv εν κυκλοφορία ποσόν αύτών κατά τήν 31ήν Μαίου 
ανηρχετο είς δραχ. 51,388,858, έκπιπτομένων δε έκ τοϋ 

πο ‘οϋ τούτου τοϋ μεταλλιχοϋ έκ δρ. 21,048,232, τών 
γραμματίων τής Τονικής Τραπέζης έκ δραχ. 1,505,056 
και τού πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’άναγκαστική κυκλοφο
ρία δανείου έχ δραχ. 22,673,2 18, όμοΰ δραχ. 45,226,506, 
ή ωφέλεια τής ’Εθνικής Τραπέζης έκ τοϋ προνομίου τής 
κυκλοφορίας Τραπεκών Γραμματίων περιορίζεται έπί δρ. 
6,162,352, ένώ τό Δημόσιον Ταμεϊον, τό γε νϋν έχον, 
πορίζεται ώφέλειαν έπί ποσοΰ δρ. 22,673,218, είς όσας 
ανέρχεται τό πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’άναγκαστική κυ
κλοφορία δάνειον, άνευ τινός έπί τής κοινωνίας βάρους, 
άφοϋ ή άξία τών Τραπεζικών Γραμματίων ούδεμίαν μέχρι 
τοϋδε ύπέστη ύποτίμησίν, διατηρούσης τής ’Εθνικής Τρα
πέζης άδιάθετον έκτός κυκλοφορίας ποσόν Τραπεζικών 
Γραμματίων έκ δρ. 34,764,092. ’Εάν ή ’Εθνική Τράπεζα 
έξακολουθήση προσφερομένη ούτως εύνοϊκώς πρός τήν 
Κυβέρνησιν, συμφέρει τή Κυβερνήσει ή έπ’άόριστον άνα- 
βολή τής πληρωμής τοΰ έπ’άναγκαστική κυκλοφορία τών 
Τραπεζικών Γραμματίων δανείου, διότι άπαλάσσεται τοΰ 
τόκου, δν θέλει πληρόνει, μετατρέπουσα τό δάνειον τοϋτο 
είς ομολογίας τοΰ δανείου τών 2 I εκατομμυρίων ή έτέρου 
τινός έπί τόκω, άφοΰ, ώς έρρέθη, ούδεμίαν δυσχέρειαν ή 
ζημίαν αισθάνεται τό έμπόριον καί ή κοινωνία έκ τού θε
σμού τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, οστις, χάρις είς 
τήν γενναιότητα τής Εθνικής Τραπέζης, μένει γράμμα 
νεκρόν, ένώ ή Κυβέρνησις έπεραίωσεν έν βραχεί τό έρ
γον της.

Έντός τοϋ μηνός Μαιου ή ’Εθνική Τράπεζα έχορήγη- 
σεν είς τήν Κυβέρνησιν έπ’άναγκαστική κυκλοφορία έτερα 
3,223,443, καί οΰτω συνεπληρώθη τό ποσόν τών 12 έκα- 
τομμυρίων, όπερ ή Κυβέρνησις έδύνατο νά λάβη έκ τής 
Τραπέζης δυνάμει τοϋ άρθρου 5 τοϋ νόμου τής 18 Απρι
λίου έ.έ. πρός εξαγοράν ό λ ο κ λ ή ρ ο υ τοΰ ποσοΰ τών 
έν κυκλοφορία έντοκων γραμματίων τοϋ δημοσίου. ’Αλλ’έ- 
νώ ή Κυβέρνησις έλαβεν έκ τής Εθνικής Τραπέζης έντός 
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τοΰ Μαίου τάς δραχ. 3,223,443, όχι μόνον δεν ηύξησε 
τό ποσόν τών έν κυκλοφορία Τραπεζικών Γραμματίων, 
«λλ’έξ εναντίας ήλαττώθη τούτο κατά δραχ. 294.197, 
ως άνωτέρω εΐρηται· σημειοΟμεν δε τό αποτέλεσμα τής 
συγκρίσεως τής κατά τήν 30 'Απριλίου καί 31 Μαίου 
καταστάσεως τής Εθνικής Τραπέζης ώς πρός εισπράξεις 
καί πληρωμάς, σαφέστερου καταδεικνύον πρός τοϊς άλ- 
λοις και τόν τρόπον τής χορηγίας τοΰ δανείου τούτου.

Εισπράξεις

Καταθέσεις άτοκοι......... 1,812,572'

ί · έντοκοι .... 3,867.420
'Εξωτερικοί λ)σμοί καϊ

Σ)γματα Έςωτερικ. 407,919
’Ανοικτοί λ)σμοί, Δάν.

έπί ύποΟ., Χρεωλυτ.

καϊ επί ενεχύοω....... 675,890
Δάν. Κυβερ. ιδιαίτερον 2,466
Ομολογ. δανείου 4 καί

26 έκατομαυοίων.. 631,065
Διάφορα............................ 211,907Γ Γ ...........................

7,609,139,

Πλήρωμα·.

Δάνειον Κυβεον. έπ’ά- 
νάγκαςικη κύκλο?.

ΆποσυρΟέντα τής κυκλ. 
Τραπεζ. Γραμμάτια 

Γραμ. Ίον. Τραπέζης.. 
Μεταλλικόν είσαχΟεν. 
Ποοε;·.ολήσε ;................ ·

3,223,443

294, ΙΟ
Ι 4 5,264 

3,167,942 
45,195 

733,298Διάυοοα................................■

7,609,139

Εν τή άνωτέρω σημειώσει παρατηρεΐται, ότι έντός τοΰ 
Μαίου ένώ ή Εθνική Τράπεζα έχρεώθη έπι τόκω με δρ. 
3,807,120, είσεπραξε οε χρέη τοκοφόρα, όφειλόμενα αύ
τή, έκ ορ. 678,356 και εξεποιησεν ομολογίας δανείων τής 
Κυβερνήσεως άποφερούσας αύτή τόκον πρός 8 περίπου 
τοις ο/ο έκ δρ. 631,065, έν όλω δρ. 5,176,841, άπέναντι 
τούτων έχορήγησε πρός τήν Κυβέρνησιν δάνειον έπί τόκω 
1 ο/ο έτησίως έκ δρ. 3,223,443, ηυξησε τό μεταλλικόν 
της, όπερ ούοένα οιοει αύτή τόκον ή κέρδος, ενόσω μένει 
έν τοϊς κιβωτίοις της, και περιόρισε τήν κυκλοφορίαν τών 
γραμματίων της κατά δρ. 294,197, ηυξησε δε ές άλλου 
τάς προεξοφλήσεις κατά ορ. 45,195 μόνον. Τουτέστι τά 

έκ τόκων κέρδη τής ’Εθνικής Τραπέζης σχετικός πρός 
τά μέχρι 30 ’Απριλίου τοιαϋτα έμειώθησαν, διότι ά'τεκα- 
τέστησεν αϋτη χρέη τοκοφόρα, όφειλόμενα αύτή, διά μή 
τοιούτων. Έν ταΐς έπί τής καταστάσεως τής Εθνικής 
Τραπέζης τής 30 Απριλίου έ.έ. παρατηρήσεσιν (όρα «Οι
κονομικήν Έπιθεώρησιν» Ιουνίου) έσημειώθη, ότι ή Τρά
πεζα ύπέκυψεν είς τήν ζημίαν τής άπωλείας τόκων έπι δρ. 
8,361,829, τό δε ποσόν τούτο ηυςησε κατά τήν 31 Μαίου, 
σχετικώς πρός τήν κατά τήν 31 Μαρτίου κατάς-ασιν,είς δρ. 
18,431,386, ώς προκύπτει έκ τής έπομένης συγκρίσεως :

έπ; ύποθήκη.........................
/ρεωλυτικά..........................
έπι Ενεχύρω........................
τή’Ελ. Κυδερ. ιδιαίτερο-

Προεξοφλήσεις............
'Ανοικτοί λογαριασμοί..

κ
ω
> 

Ή

Όνο)., δανείων G,000,0ml 
26.000,000 

. . 10,000,000

"Εντοκοι καταθέσεις (Δάνειον

1 SSO ’Έλαττον 

κατά 
την 31 Μαίου.

31 
Μαρτίου

31 
Μαίου

36,063,256
13,223.1 16 
26,532,841

648,082 
518,430 

1,972,309 
37,400 

12,450,070 
869,537

29,457,910
12,240,926
26,3-5,466 

496,082 
417,469

1,968,276

10,925,409
869,537

6,605,346
982,190
157,375
152,000
100,961 

4,033 
37,400 

1,524,661

92,315,041

60,000,00ί

82,751,075

Τραπέζης)

9,563,966

3,867,420

13,431,386

Έπί τοΰ ποσοΰ τούτου πρός 7 τοις ο ο έτησίως άνα- 
λογοΰσι κατά μήνα δραχ. 78,350, άς έπι έλαττον τών 
πρό τής 31 Μαρτίου έ.ε. είσπραττομένων, θέλει εισπράτ
τει έφεξής ή Εθνική Τράπεζα, μέχρις ού αύξηση τας 
τοκοφόρους χορηγίας της. Επορίσθη δε και έντός του 
Μαίου τήν ωφέλειαν τής ύπερτιμήσεως τών έκποιηθεισών 
ομολογιών τοΰ δανείου τών 26 έκατομμυρίων, άς ειχεν 
αγοράσει προς φράγκα 40.).

Μεταβαίνοντες νΰν είς τήν έξέτασιν τής καταστάσεως 
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τοϋ Δημοσίου Ταμείαυ, καθ'όσον παρέχει πρός τοϋτο τά 
μέσα ή δημοσιευθεϊσα ζατάστασις της Εθνικής Τραπέζης, 
άφοϋ ουδέν έτερον δημοσίευμα έκ μέρους τής Κυβερνή
σεως υπάρχει, παρατηροΰμεν ότι, ώς άνωτέρω έρρέθη, ή 
Κυβέρνησις ελαβεν έντός τοϋ Μαίου δυνάμει του νόμου 
περί οανειου πρός άρσιν τής αναγκαστικής κυκλοφορίας, 
εξαγοράν τών έντοκων γραμματίων κλπ. δρ. 3,223,443, 
αϊτινες, προστιθέμενα», εϊς δσας έλαβεν έντός τοΰ Απρι
λίου δραχ. 8,776,557, άποτελοΰσι τό ποσόν τών 12 εκα
τομμυρίων, όπερ έδύνατο νά λάβη δυνάμει τοΰ άρθρου 5 
τοϋ είρημένου νόμου πρός έξόφλησιν ολοκλήρου τοΰ 
ποσοΰ τών έντοκων γραμματίων τοΰ Δημοσίου Ταμείου. 
Αλλά κατά πόσον ή Κυβέρνησις έξεπλήρωσε τόν όρον 
τοΰτον περί έξοφλήσεως ολοκλήρου τοΰ ποσοΰ τών εντό
κων γραμματίων δέν έχομεν μεν επίσημον άπόδειξιν, διότι 
ή Κυβέρνησις, μόλις άρξαμένη, διέκοψε τήν δημοσίευσιν 
της κινήσεως τών εντόκων γραμματίων, μικρά όμως δύ
ναται νά ύπαρξη αμφιβολία ότι δεν διατηρούνται έν κυ
κλοφορία έντοκα γραμμάτια περί τά 4,000,000 δραχμάς.

Οπως εγράφομεν έν τή προηγούμενη διατριβή (όρα 
«Οικονομικήν Έπιθεώρησιν» ’Ιουνίου) τό κατά τήν 30 Α
πριλίου άποθεματικόν κεφάλαιον τής Κυβερνήσεως έκ τοϋ 
οικονομικού συνδυασμού τού νόμου τής 18'Απριλ.περιωρί- 
ν,ετο εϊς ορ. 5,252.231· ές αύτών δ’άφαιρουμένων, πρώτον 
μεν τού αντιτίμου 220 ομολογιών τού δανείου τών 60 
εκατομμυρίων άπό του αριθμού 96,000 καί άνωτέρω, αϊ
τινες έκληρώθησαυ κατά τήν Α' και Β' κλήρωσιν τοΰ εί
ρημένου δάνειου και αϊτινες δεν άφηρέθησαν έκ τών δια
θέσιμων 24,000 ομολογιών πρός φράγκα 425, όπως 
ϋπελογίσαμεν αύτάς, ήτοι φρ. 93,500 ή δρ. 104,720, 
δεύτερον δέ δρ. 3,223,443, αϊτινες έλήφθησαν έκ τής 
Εθνικής Τραπέζης έντός τού Μαίου, όμοΰ δρ. 3,328,163, 
ύπολείπονται δρ. 1,924,068, άς καί μάνας έδύνατο άπό 
της 1 Ιουνίου νά διάθεση ή Κυβέρνησις πέραν τών έσο-

τ*

δων τού προϋπολογισμού διά τάς άνάγκας τού Κράτους. 
Ώστε έάν, όπως έδήμοσιεύθη διά τών εφημερίδων, άλη- 
θεύει ότι ή Κυβέρνησις έντός τού "Ιουνίου έξεποίησεν 
έτέρας 1,800 ομολογίας έκ τού δανείου τών 60,000,000, 
έςήντλησεν όλοσχερώς τό άποταμίευμα τού νόμου τής 
18 Άπριλίου και σχεδόν έθηκε χειρα έπί τών χρημάτων, 
άτινα είσι προωρισμένα διά τήν άρσιν τής άναγκαστικής 
κυκλοφορίας, ή δε προσδοκία αύτη άνευ νέων μέτρων 
άποδεικνύεται άπραγματοποίητος. Είς τό συμπέρασμα 
τούτο φθάνομεν και διά τού έπομένου άπλουστέρου ύπο- 
λογισμοΰ.

Ή Κυβέρνησις ώφειλε κατά τήυ 31 Μαίου έ.έ. έπ αναγ
καστική κυκλοφορία τώυ τραπεζικών γραμματίων είς μεν 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν δρ. 22,673,218, είς δέ τήν Ίονι- 
κήν δραχ. 4,741,686, προστιθεμένων δέ καί τών τόκων 
αύτών μέχρι 31 Δεκεμβρίου περί τάς 300,000 δραχμών 
καί τ 
Τράπεζαν έκ δραχ. 1,968.277 
29,683,181. ϊΐρ’ός 

42,000 ομολογίας 
18,980 τοΰ δανείου 
60,980, αϊτινες 
έκάστη πρός 
άνωτέραν, έσ 
έάν δε

ριπλέον τού ιδιαιτέρου δανείου πρός τήν "Εθνικήν 
, άποτελεΐται ποσόν έκ δραχ.

- - - ·· - *πληρωμήν δ’αύτών έχει διαθεσίμους 
:οΰ
τών 60,000,000, όμοΰ ομολογίας 

έπι τών δραχ. 29,683,181 άυαλογοΰσιν 
ός δρ. 186.75, ώστε άν έκποιηθώσιν εϊς τιμήν 

α;, έσεται περίσσευμα άνάλογον τής ύπερτιμήσεως, 
εϊς κατωτέραν έλλειμμα.

Ύπό έτέραν έποψιν παριστάνοντες τό άυτικείμενον τοϋτο 
σημειούμεν, ότι ή ένεστώσα Κυβέρνησις έλαβεν άπο τής 
18 Άπριλίου έ.έ. ήτοι άπό τής κυρώσεως τοΰ νόμου περί 
δανείου έξ 21,000,000 φράγκων κλπ., έκ τής Εθνικής 
Τραπέζης 12,000,000, έκ τής παρακαταθήκης τοΰ δα
νείου τώυ 60,000,000 δραχ. 2,127,494 ήτοι ολόκληρον 
τήν παρακαταθήκην ταύτην, καί έκ τής έκποιήσεως 4,800 
ομολογιών τοΰ αύτού δανείου πρός φράγκα. 438 δραχμάς 
2,334,688, έν όλω δρ. 16.482,182. Επειδή δέ άπέσυρε

21,000,000 καίοανειου τώυ
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τής κυκλοφορίας έντοκα γραμμάτια 8 περίπου εκατομμυ
ρίων, έδαπανησεν ούτως είς άλλας τοΰ δημοσίου άνάγκας 
°ΡαΖ· %500,000 περίπου, ήτοι δραχ. 2,500,000 πέραν 
τοΰ έλλείμματος, όπερ παρουσιάζει ό ψηφισΘείς προϋπο
λογισμός τοΰ 1880.

Σ- Γ- ΦΛΩΡΟΣ.

ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.

Η άναλογία μεταξύ τοϋ εισοδήματος, τό όποιον έκα
στος έκ τών πόρων αύτοΰ διαθέτει, καί τοϋ μισθώματος, 
τό όποιον διά τήν έαυτοϋ οικησιν δαπανά, επηρεάζεται έκ 
διαφόρων περιστάσεων, έν ταϊς όποίαις ή ματαιότης καί ή 
έπιδειξις έχουσι βεβαίως πολλήν τήν επιρροήν έν τούτοις 
λαμβανομένων ύπ’όψιν καϊ τών εναντίων ελατηρίων, τής 
φιλαργυριας π. χ. και τής αγροικίας, δεν είναι αδύνατον 
νά εύρη τις διά τών μέσων όρων βάσιν τινά κατά τό μάλ
λον ή ήττον άσφαλή. Οπως και άν εχη, τά μικρά εισο
δήματα έπιβαρύρονται περισσότερον διά τοΰ ένοικίου τό 
όποιον πληρώνουσιν οί κύριοι αύτών ή οϊκησις αποβαί
νει ζήτημα τής πρώτης δι’αύτούς ανάγκης, επομένως 
πληρόνεται άκριβώτερον σχετικώς πρός έκείνους, οΐτινες 
διαΟέτουσιν άνωτέρα εισοδήματα. Κατά τόν κ. I» L. Benu- 
|uei, ή επικρατούσα έν Παρισίοις πρακτική έχει περίπου ώς 
έζήζ ·’ οι πληρώνοντες μέχρι 1,·)00 φράγκων ένιαύσιον 
ένοίκιον δαπανώσι διαύτό τό έκτον τοΰ εισοδήματος των, 
οι δε πληρώνοντες άνώτερον ένοίκιον έχουσι δεκαπλά- 
σιν ή οκταπλάσιον τουλάχιστον εισόδημα. Κατά τήν βά- 
σιν ταύτην οί πληρώνοντες π. χ. έν Άθήναις 3,000 δραχ. 
ένιαύσιον μίσθωμα διά τήν οικησιν των πρέπει άναλόγως 
νά έχωσι 24-30 περίπου χιλιάδας δραχμών ένιαύσιον 
εισόδημα, καί οί πληρώνοντες 6,000 δραχμών ένοίκιον 

πρέπει νά έχωσιν εισόδημα 48-60 περίπου χιλιάδων. 
Άλλ'έν γένει παραλείπονται αί είδικαί έςαιρέσεΐς.

"Οσον άφορα τήν πόλιν τών Παρισίων, συμποσοϋνται 
αί κατοικίαι αύτής εις 684,952, έκ τών όποιων αί 468,641 
λογίζονται ύπό ένιαύσιον ένοίκιον 400 φράγκων κατ'άνώ
τερον όρον έκάστη- επομένως πρόκειται περί 468,641 
οικογενειαρχών πληρωνόντων τό έν λόγω ένοίκιον κο| 
έχόντων άναλόγως έςαπλάσιον εισόδημα, ήτοι μέχρι 2,400 
φρ. έκαστος. Τά μισθώματα άπό 400 μέχρι 667 φράγ
κων περιλαμβάνουσιν έν Παρισίοις κατοικίας 74,360, τών 
όποιων οί οίκογενειάρχαι διαΟέτουσι κατά τήν αύτήν βά- 
σιν έςαπλάσιον εισόδημα ήτοι 2.400 μέχρι 4,000 φράγκα 
περίπου. Τά μισθώματα άπό 666 μέχρι 1660 φράγκων 
περιλαμβάνουσιν 17,202 κατοικίας, τών όποιων οί οίκο- 
γενειάρχαι διαΟέτουσιν ένιαύσιον εισόδημα 4,000 μέχρι 
10.000 φράγκων.

Μέχρις έδώ δύναται τις νά εϊπη ότι περιστρέφεται ή 
μεγάλη τάξις τών περιορισμένων κατά τό μάλλον καί 
ήττον εισοδημάτων. "Ανω τών 10,000 φρ. εισόδημα ύπο- 
δεικνύει βαθμόν τινα εύπορίας άνωτέρας. Τοιουτοτρόπως 
έν τή πόλει τών Παρισίων ύπολογίζονται είς 6,198 οί 
διαθέτοντες άπό 10.000 μέχρι 12,000 φράγκων ένιαύ
σιον εισόδημα καί πληρώνοντες άναλόγως άπό 1700 μέ
χρι 2,000 φράγκων ένιαύσιον μίσθωμα. Οί κατοικοϋντες 
ή διατηροϋντες κατοικίας έπι ένιαυσίω μισΟώματι 2,000 
μέχρι 4,000 φράγκων ύπολογίζονται είς 21,453 οίκογε- 
νιάρχας, έκαστος τών οποίων οιαΟετει τό οκταπλάσιον 
περίπου τοϋ ένοικίου του εισόδημα ήτοι άπό 16,000 μέ- 

• χρι 32,000 φράγκων. Τά εισοδήματα ταΰτα έν γένει 
άνήκουσιν είς τήν εύπορον μερίδα τής μέσης τάξεως, κα
τόπιν τής όποιας έρχεται τό πλούσιον τμήμα αύτής, τό 
πληοώνον άπό 4.000 μέχρι 8,000 φράγκων ένιαύσιον 
μίσθωμα, καί ύπολογιζομενον είς 9,935 οικογενειάρχες, 
έκ τών όποιων έκαστος διαθέτει κατά πιθανότητα σκτα-
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πλάσιον εισόδημα δηλ. άπό 32,000—64,000 φράγκων. 
Όσον άφορα τούς πληρώνοντας άνώτερον ένοίζιον, οί 
υπολογισμοί τών πιθανοτήτων άγουσιν εις τό πόρισμα, 
ότι πάντως πρέπει ούτοι νά διαθέτωσι οεζαπλάσιον τοΰ 
μισθώματος ενιαύσιον εισόδημα. Τοιουτοτρόπως οί πλη
ρώνοντας μίσθωμα 8,000 μέχρι 13,300 φράγκων ύπο
λογίζονται έν Παρισίοις εις 3,049 πρόσωπα, έκ τών 
όποιων έκαστον διαθέτει 80,000 μέχρι 130,000 φράγκων 
ένιαύσιον εισόδημα.

Οί πληρώνοντες μίσθωμα 13,300 μέχρι 26,600 φράγ
κων ύπολογίζονται έν τή αύτή πόλει εις 1,413 οίκογε- 
νειάρχας, έκ τών οποίων έκαστος διαθέτει εισόδημα 133 
χιλιάδας μέχρι 266 χιλιάδ. φράγκων. Τέλος οί πλη
ρώνοντες ένιαύσιον μίσθωμα έν Παρισίοις άνω τών 26,600 
φράγκων ύπολογίζονται είς 421 πρόσωπα, τών όποιων 
έκαστον διαθέτει κατά πάσαν πιθανότητα ένιαύσιον εισό
δημα πλέον τών 266,000 φράγκων.

Έκ τών άνωτέρω ύπολογισμών συνάγεται, ότι ή πλού
σια τών Παρισίων τάξις, ή πληρώνουσα δηλ. ένιαύσιον 
διά τήν κατοικίαν της μίσθωμα μειζον τών ί,ΟΟΟ φρ. καί 
διαθέτουσα έπι τή ήδη έκτεθείση άναλογία πλέον τών 32 
χιλιάδων φράγκων ένιαύσιον εισόδημα, άποτελειται ύπό 
14,858 οικογενειαρχών, τούς όποιους δυνάμεθα νά διαι- 
ρέσωμεν είς τέσσαρας κατηγορίας, ήτοι ά) 9,985 έχοντας 
εισόδημα ένιαύσιον άπό 32,000 μέχρι 61,000 φράγκων, 
β') 3,049 διαθέτοντας άπό 64,000 μέχρις 130,000 φρ. 
εισόδημα, γ') 1,713 διαθέτοντας εισόδημα άπό 130,000 
αέχρι 266,000 φρ. καί δ') 421 διαθέτοντας εισόδημα 
άνώτερον τών 266,000 φρ.— Οί αριθμοί ούτοι είναι ίκα- 
νώς ένδεικτικοί. Έπί 684,952 οικογενειαρχών μόλις 
14,858 δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς πλούσιοι. 1\αί μεταξύ 
τών τελευταίων πόσος φθόνος ζαί πόση δυστυχία, διότι 
οι πλείονες αύτών δέν δύνανται νά είναι ακόμη πλου
σιότεροι ’ _________


