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ΠΡΩΤΟΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΑΡΡΕΝΟΓΟΝΙΑ

Ή περί τάς γεννήσεις τοϋ 1851 έπίσημος τής Αύστρίας 
άπογραφή αποκαλύπτει φαινόμενον άξιον ιδιαιτέρας προσο
χής. Είς 1,140,850 αναβιβάζονται αί γεννήσεις κατά τό ί- 
τος έκεϊνο έν Αύστρία, έκ τών όποιων άφ’ ένός μέν 586,814 
ύπήρξαν άρρένων και 554,036 θηλέων, άφ’έτε'ρου δί 214,242 
ύπήρξαν πρωτοτόκων και 926,608 υστερότοκων.

Ή μεταξύ τής πρωτοτόκιας διανομή τών άρρένων καί τών 
Οηλέων έχει ώς εξής· 1 11,547 άρρενες καί 102,095 θήλεις 
πρωτότοκοι· 475,267 άρρενες καί 451,341 θήλεις υστερό
τοκοι. Αί αναλογία!, τάς όποιας παριστώσιν οί ανωτέρω αριθ
μοί άπολήγουσιν είς τό συμπέρασμα, δτι ή τάσις πρός τήν 
αρρενογονίαν είναι ισχυρότερα κατά τάς πρώτας γεννήσεις 
(περίπου 111:102) καί άσΟενεστέρα κατά τάς έπομένας 
(περίπου 475:451).

Καθώς παρατηρεί ό Berlilloil έπί τής Αυστριακής τοϋ 
1851 άπογραφής, ύπάρχει έπί τοΰ προκειμένου καί έτερον 
στοιχείου, τό οποίον δεΐται ιδιαιτέρας έπισκέψεως. Έάν συγ- 
κρίνωμεν τάς έντος τοΰ γάμου πρωτοτόκιας πρός τας έκτος 
αύτοΰ πρωτοτόκιας, παρατηροΰμεν δτι έπί μέν 46,637 πρώ
των γεννήσεων φυσικών τέκνων αί 23,729 παρήγαγον άρρενας 
καί αί 22,908 παρήγαγον θήλεις, έπί δέ 167,605 πρώτων 
γεννήσεων νομίμων τέκνων αί 87,818 παρήγαγον άρρενας 
και αί 79,787 παρήγαγον θήλεις· ώστε έπί τών πρώτων 
γεννήσεων ή μέν προς αρρενογονίαν τάσις είναι ισχυρότερα
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κατά τάς νομίμους γεννήσεις (περίπου 87 : 79) και άσθενε 
στέρα κατά τάς παρανόμους (περίπου 23 : 22), ή δέ άναλο- 
γία μεταξύ τών δύο τάσεων είναι ακριβώς 110, 1 : 103,6.

Και πάλιν έάν συγκρίνωμεν τάς έντός τοϋ γάμου υστερο
τοκίας πρός τάς έκτος αύτοΰ υστεροτοκίας, παρατηροΰμεν 
δτι έπι μέν 55,683 επομένων γεννήσεων φυσικών τέκνων οί 
28,651 παρήγαγον άρρενας και αί 27,032 παρήγαγον θή- 
λεις, έπι δέ 870,922 έπομένων γεννήσεων νομίμων τέκνων 
αί 446,613 παρήγαγον άρρενας και αί 424,309 Οήλεις· ώστε 
έπί τών έπομένων γεννήσεων ή μέν πρός αρρενογονίαν τάσις 
είναι ίσχυροτέρα κατά τάς παρανόμους γεννήσεις (περίπου 28,6 
27) καί άσθενεστέρα κατά τάς νομίμους γεννήσεις (περίπου 
446: 424), ή δέ αναλογία μεταξύ τών δύο τάσεων, είναι ά. 
κρ’.βώς 106,0: 105,3. Συμβαίνει δηλαδή, δτι ένώ έπί τής 
πρωτοτόκιας ή αρρενογονία κλίνει πρός τήν πλάστιγγα τών 
νομίμων τέκνων, έπί τής υστεροτοκίας ή άρρενογονία κλίνει 
πρός τήν πλάστιγγα τών παρανόμων τέκνων.

Ή έξήγησις τοΰ φαινομένου τούτου άνήκει μάλλον είς τήν 
φυσιολογίαν παρά είς τήν καταστατικήν. Πρό έτών ή «Οι
κονομική Έπιθεώρησις» έπραγματεύθη τήν έπιρροήν τής με
ταξύ τών τεκνοποιών ζευγών φυσιολογικής έπικρατήσεως τοϋ 
άρρενος ή τοΰ Οήλεος φύλου. "Οστις τών γονέων έπιχρατεϊ 
πλειότερον, διατρέχει πλείονας πιθανότητας νά μεταβίβαση 
τό γένος του εις τούς επιγόνους. ΊΙ δέ άνά χεϊρας άποκάλυ- 
ψις τής Αύστριακής άπογραφής προσθέτει είς τόν άνωτέρω 
γενικόν παράγοντα περαιτέρω έτι παρατηρήσεις. Αί παράνο
μοι γεννήσεις είναι πλειότεραι δσον μέχρις ορίου καταβαίνο- 
μεν πρός τάς μικροτέρας τής νεότητος ηλικίας· τά λάθη τότε 
είναι πλειότερα, ό δέ γάμος προϋποθέτει διάφορα στοιχεία 
ώστε νά μεταβιβάζηται άναγκαίως εις μάλλον άνεπτυγμένας 
ήλικίας. Λοιπόν είναι άποδεδειγμένον δτι φυσιολογικώς τα
χύτερου τοϋ άνδρός ωριμάζει ή γυνή, κεκλημένη ύπό τής 
Θείας Προνοίας νά φέρη ένωρίτερον τά φυσικά βάρη τής τε
κνογονίας· έπόμενον δέ οϋτω είναι κατά τήν έηοχήν τών πα-
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ρανόμων τής νεότητος ενώσεων νά έπικρατή ή θηλυγονία με
ταξύ τεκνοποιών τής πρώτης, ούτως ειπεΐν, ήλικίας. Άλλ’ 
έρχεται καί ή περίοδος τών νομίμων γάμων, κατά τήν ό
ποιαν ό άνήρ εισέρχεται είς τό στάδιον τής μείζονος ώριμάν- 
σεως καί επομένως δέον να έπικρατήση κατά τό φΰλον τής 
τεκνογονίας. Παρατηρεϊται τοιουτοτρόπως Ισχυροτέρα τότε ή 
πρός αρρενογονίαν τάσις· ή δέ περίστασις δτι καί έπί τών 
παρανόμων ένώσεων ή άρρενογονία κατά τάς ύστεροτοκίας 
αναπτύσσεται είναι ιδιαιτέρα λεπτομέρεια, τήν όποιαν έξηγεϊ 
ό προβιβασμός τής ήλικίας τών παρανόμων τεκνοποιών άπό 
τής πρώτης τοΰ λάθους πτώσεως μέχρι τής έπαναλήψεως 
τών βαρέων συνεπειών αύτοΰ. «ΊΙ κόρη — μήτηρ, λέγει δ 
BerlillOll, μανθάνει δαπάναις έαυτής τήν άξίαν τών άποτε- 
λεσμάτων τοΰ πρώτου λάθους, σπανίως δέ έκτίθεται είς νέαν 
πτώσιν τοιουτοτρόπως έπί τών παρανόμων ένώσεων μόλις 
λογίζονται 120 ύστεροτοκίαι έπι 100 πρωτοτοκιών».

Άλλά τό γένος τών τέκνων έν ταϊς νομίμοις τοΰ γάμου 
ένώσεσι κέκτηται ιδιαιτέραν σημασίαν έπί τών έκτεθέντων 
τής Αύστριακής άπογραφής. ΓΙώς συμβαίνει δτι ή πρός άρρε- 
ρογονίαν τάσις είναι ισχυρότερα έν άρχή καί ή πρός θηλυγο- 
νίαν τάσις ίσχυροτέρα έν τφ τέλει; Έπί 100 Οηλέων αί πρω- 
τοτοκίαι παράγουσιν 110,1 άρρενας καί αί ύστεροτοκίαι 105,3 
τοιούτους. Έάν ή έπικράτησις τοϋ άνδρός είναι όκυριώτερος πα
ράγων, λαμβάνουσιν άναγκαίως χώραν ούσιώδεις κατ’ αύτόν 
αλλοιώσεις δσφ προβαίνει ή ηλικία τοΰ γάμου, όπως έπέρχη- 
ται τοιοΰτο άποτέλεσμα. Φαίνεται δέ σημαντικώτατον έπί 
τής προκειμένης τών ιδεών όψεως έκεϊνο τό όποιον ελεγεν δ 
’Αριστοτέλης: «Έστι δ’ ό τών νέων συνδυασμός φαύλος πρός 
τεκνοποιίαν· έν γάρ πάσι ζώοις ατελή τά τών νέων έ'κγονα καί 
θηλύτοκα μάλλον καί μικρά τήν μορφήν, ώστ’άναγκαϊον ταύτό 
τοϋτο συμβαίνειν καί έπί τών άνθρώπων» (Πολ. 4, σελ. 1 335). 
Καί συνεβούλευε μέν δ μέγας φυσιοδίφης τό συζευγνύναι τούς 
άνδρας τριακονταετείς περίπου, έκ τών άνωτέρω όμως τής 
καταστατικής άποκαλύψεων πρέπει νά δεχθή τις, δτι καθό
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σον οί άρρενες τεκνοποιοί άποχαιρετώσε τήν πρώτην τής άν 
δρ'.χής άκμής ήλιχίαν, οί Spot τής θηλυγονίας Επιτείνονται, 
χαί οτι ή Επικράτησες τοΰ άρρενος ή τοΰ Οήλεος γονέως έξ 
άναγχης άπό ποικίλων περιστάσεων έν τή δεύτερα τών γεν
νήσεων περιόδφ τροποποιείται.

ΓΕΠΡΓΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Η μέν γεωργία παράγει φυτά και ζώα, ή δέ περαιτέρω 
Εξάσκησες αύτής, είτε έκ τών προτέρων είτε έκ τών ύστε'ρων, 
δίδει τήν άρχήν εις διαφόρους τέχνας, τάς οποίας όνομάζομεν 
γεωργικάς. Πρός τοϋτο αναγκάζεται ή γεωργία νά συνδυασΟή 
πρός ιδιαιτέρας πολλάκις έπεστήμας, είς άπόδειξιν δτι τό γε
νικόν τέλος, είς δ αποβλέπει δ άνθρωπος, είναι πόρισμα πολ
λών και ποικίλων ορών, τών όποιων ή συνεργασία είναι άπα· 
ραίτητος. Ούτως ή γεωργία διά τοϋ συνδυασμού της πρός 
τήν χημείαν παράγει τήν σόδαν, τήν πάτασσαν και τά τε
χνητά λιπάσματα, διά τοΰ συνδυασμού της πρός τήν μηχα
νικήν παράγει τήν άλεστικήν καί τά γεωργικά Εργαλεία, διά 
τοϋ συνδυασμού της προς τήν υδραυλικήν παράγει τήν διο- 
χέτευσιν τών ΰδάτων κλπ. Θέλομεν πραγματευθή διαδοχικώς 
περί διαφόρων έν τοϊς έπομένοες γεωργικών τεχνών.

ά)’Αλεστική. Τέχνη παναρχαία, τής όποιας τά Ερ
γαλεία διαοοχιχώς έκίνησαν άνθρώπων χείρες (χειρόμυλοε), 
κτηνών δυνάμεις (άλογόμυλοε), ΰδάτων ρεύματα (υδρόμυλοι), 
ανέμου πνοαί (ανεμόμυλοι), άτμοϋ ισχύς (άτμόμυλοι). Πρέ
πει ού μόνον νά παραγάγη ή γή όσον δυνατόν πλείονας δη 
μητριακοΰς καρπούς, άλλά καί νά έξαγάγη έξ αύτών ή τέ
χνη το περιεχόμενον άλευρον, χωρίς νά μεταβάλη τήν ποιό
τητα, τήν καθαρότητα, τήν ιδιότητα, άποχωρίζουσα τά θρε
πτικά στοιχεία άπό τών μή τοιούτων καί μεταχειριζομένη τά 
οικονομικότερα, ταχύτερα καί σκοπιμώτερα μέσα. Αί βελ
τιώσεις τής αλεστικής άκολουθούσι τό ρεύμα τού πολιτισμού. 

“Οσον αφορά τούς ΰδρομύλους αί τελειότερο» μέθοδοι άφορώ- 
σιν είς τήν τελειοτέραν κατασκευήν τών ΰδραυλικών τροχών, 
συνδυαζομένης τής ορμής τοϋ ύδατος πρός τό βάρος αύτοΰ, Εξ 
ού περ κατέστησαν χρήσιμοι καί αί άπό μικρού ύψους πτώσεις 
τών ΰδάτων. Ή κατασκευή τών μυλόλιθων καί το χάραγμα 
αύτών άποτελοϋσιν ιδιαιτέραν τής τεχνικής προόδου έποψιν, 
καθώς καί τά καθαριστικά Εργαλεία τής άπό τοϋ μύλου έξερ- 
χομένης τετριμμένης ύλης, ήτις έν συντομωτάτω χρόνφ οια- 
τρέχει τά διάφορα στάδια τοΰ τελειοτέρου καθαρισμού άπό 
τής αύτής κινούσης τόν μύλον δυνάμεως.

β') Ά ρ τ ο π ο ι ία. Τέχνη πρώτης άνάγκης συνεχόμενη 
πρός τά άπώτατα σκότη τοϋ βίου τής άνθρωπογενείας. Κατά 
τούς ορούς τής υγιεινής, δ άρτος πρέπει νά είναι σπογγώδης 
καί Ελαφρός, άποτέλεσμα τής τελειοτέρας ζυμώσεως αύτοΰ 
καθ’ ήν τό άνθρακικόν όξύ, προσπαθούν νά έκφύγη, φουσκόνει 
τήν κολλώδη ύλην τής ζύμης καί σχηματίζει αύτήν είς είδος 
λαβυρίνθου Αδιεξόδου διά τών άναριθμήτων Οόλων τους όποιους 
δημιουργεί κατά τήν ζύμωσιν καί διατηρεί δ άρτος μετά τήν 
έκ τοΰ κλιβάνου Εξαγωγήν αύτοΰ. Χρήσις καταλλήλουάλεύρου, 
προπαρασκευήπροζυμιού, χαλήζύμωσις καί καλόν ψήσιμον ίδου 
οί κύριοι τής αρτοποιίας οροί. Τό προζύμιον αποτελεί άντι κείμενον 
ιδιαιτέρας μερίμνης έν τή προκεχωρημένη Αρτοποιία,διότι φθάνει 
μέχρι τεσσάρων ζυμώσεων, συνδυάζεται δέ καί μετά τοΰ άφροΰ 
τοΰ άναβράζοντος ζύθου, ΐνα μεταδώση είς τον άρτον μείζονα 
έξόγκωσ.ν. Ή Εντός τοΰ άλεύρου άνάμιξις ξένων ούσιών Απο
τελεί εποψιν συνδεομένην προς τά τρυφερά τής δημοσίας υ
γιεινής ζητήματα. Έάν άφήσωμεν κατά μέρος τά έξ Αρα
βοσίτου, κριθής, βρώμης, γεωμήλων, κυάμων κλπ. άλευ
ρα, ΰπάρχουσιν ούσίαι τά μάλιστα βλαβεραί διά τήν ζωι
κήν τοΰ άνθρώπου οικονομίαν ώς π. χ. ό Οειϊκος χαλκός, ή 
Οειϊκή ποτάσσα, δ ένθειος ψευδάργυρος, τά όποια μεταχειρί
ζονται δπως καταστήσωσι τον έξ Αλεύρων κακής ποιοτητος 
παραγόμενον σίτον εύλογοφανή είς τούς δρους τής καλής 
θέας. ’Εντεύθεν Εξηγείται τό Ενδιαφέρον, οπερ ή Αστυνομική
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έξουσία τών πόλεων αισθάνεται είς τήν άνακάλυψιν χαί τι
μωρίαν τών τοιούτων καταδολιεύσεων,αί'τινες ένεργοϋνται κατά 
τοϋ κοινοΰ τών άρτοχαταναλωτών.

γ') Ά μ υ λ ο π ο ι ί α. Ή τέχνη αυτή διεξάγεται είτε έν- 
τος τών ιδιωτικών οικιών είτε έντός μεγάλων ή μικρών έρ- 
γοστασίων, δτε άποτελεϊ ειδικών έπιχειρήσεων κλάδου. Έν 
καιρώ αφθονίας τά γεώμηλα, τρέχοντα τόν κίνδυνον νά φθα- 
ρώσι, μεταβάλλονται διά τής τέχνης ταύτης είς άμυλον, τό 
όποιον δύναται εύκολώτερον νά άσφαλισθή έντός αποθηκών καί 
διατηρείται έπί πλείονα ετη, χρησιμεϋον έν έποχή σιτοδείας. 
Ή είς άμυλον μεταβολή τών γεωμύλων γίνεται, πλυνομέ- 
νων καί τριβομένων αύτών δι’ έπίτηδες μηχανής, συγκειμένης 
έκδύο οδοντωτών κυλίνδρων, μέχρις ου μεταποιηθώσιν είς χυ
λόν. Ό χυλός πλύνεται έντός τρίχινων ή συρματίνων κόσκι
νων, τό δέ νερόν συμπαρασύρει κάτωθεν τοϋ κοσκίνου τό ά
μυλον. "Οταν τό νερόν άρχίση νά καταρρέη καθαρόν, τότε ό 
πλυθείς χυλός δίδεται χάριν τροφής είς τάς αγελάδας καί 
τούς χοίρους, τό δέ ύδωρ άφινεται είς άνάπαυσιν. Όταν κα
τακαθίση το άμυλον, το Οέτουσιν εις τρίχινους σάκκους ΐνα 
κατασταλάξη, καί ακολούθως τό άποξηραίνουσιν. Άπό 100 
δκάδων γεωμύλων έξάγονται 16 έως 17 οκάδες άμύλου.Έξά- 
γεται προσέτι άμυλον καί άπό τά σιτηρά καί άπό τά όσπρια, 
τά κάστανα καί τά τοπινομπούρια. Μεταχειρίζονται τό ά
μυλον είς τήν αρτοποιίαν. Μεταβάλλουσιν εύκόλως αύτό είς 
σεράπιον, βράζοντες τό άμυλον είς ύδωρ διά θειϊκοϋ όξέος κε 
κραμένου, τό δέ σεράπιον αύτό χρησιμεύει, άφοΰ διά κρητί
δας άφαιρεθή έξ αύτοϋ το Οειικόν οξύ, είς κατασκευήν ζύθου, 
ή ρίπτεται είς τούς αδυνάτους οίνους, ή μεταβάλλεται είς 
οινόπνευμα ή οξος.

δ') Ή ο ί ν ο π ο ι ί α χειραφετείται έπίσης καί καθίσταται 
ιδιαιτέρα βιομηχανία τών μεσημβρινών τόπων, ανεξάρτητος 
τής καλλιέργειας τής αμπέλου. Ή χημεία συνετέλεσεν είς 
τήν τελειοποίησιν αύτής, όδηγήσασα τόν οίνοποιόν 1) είς τήν 
τελειοτέραν κατασκευήν τών οίνοδοχείων, προφυλαττόντων τό
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υγρόν, άφ’ ής στιγμής τίθεται είς αύτά, άπό τήν έπιρροήν 
τών αποσυνθετικών στοιχείων τής ατμόσφαιρας, 2) είς τήν 
κατά τήν ανάγκην απ’ αρχής τροποποίησιν τοϋ γλεύκους διά 
προσθήκης τών έλλειπόντων έξ αύτοϋ συστατικών στοιχείων,
3) είς τήν θεραπείαν τών νοσημάτων αύτοϋ.

ε') Ή σ ι κ ε ρ ο π ο ι ί α, ήτοι ή κατασχετή τοϋ μηλίτου, τοϋ 
άπηδίτου καί τοϋ σορβίτου, ποτών ύποδεεστέρων τοΰ οίνου, 
καθώς καί ή ζυθοποιία, είναι βιομηχανίαι λαβοϋσαι με- 
γαλειτέραν τής οινοποιίας άνάπτυξιν καθ' ό'λους τούς βορειοτέ- 
ρους μεγάλους πληθυσμούς τής Εύρώπης. Δάση δλόκληρα 
σικεροφόρων δένδρων χορηγοϋσι τούς αναγκαίους είς τά έργο- 
στάσια, ώς ακατέργαστου ύλην, καρπούς, έκτεταμέναι δέ φυ- 
τεϊαι χουμέλης ή λυκίσκου παρέχουσιν είς τήν ζυθοποιίαν τά 
λίαν άναγκαϊα τοϋφυτοΰ τούτου άνθη, τά καθιστώντα τόν ζύ
θον εύωδέστερον καί πικρότερου.

ς·') Έν τή Εύρώπη, οπού οί οίνοι δυσχόλως ξυνίζουσιν, ή 
δξοποιία είναι έπίσης μία τών ιδιαιτέρων βιομηχανιών. 
Όλα τά ύγρά περιέχοντα σάκχαρ ή ύλας δυναμένας νά με 
ταβληθώσιν είς σάκχαρ, καί όσα ύπεβλήθησαν είς οινώδη ζύ- 
μωσιν, δύνανται νά μεταποιηθώσι χημικώς είς όζος· όθεν ό 
οίνος, τό οινόπνευμα, τά σίκερα, ό ζύθος, αί σταφίδες, ό όρ- 
ρός τοϋ γάλακτος, τό μέλι χλπ. είναι ύλαι εύχρηστοι πρός 
κατασκευήν όξους.

ζ') Ή πν ευ μα το π ο ιία έ’λαβεν, ένεκα τής χημείας, 
σημαντικήν άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν. Τό εξαγόμενον οί 
νόπνευμα εΰρίσκεται μεμιγμένον μέ μικράν ή μεγάλην ποσό
τητα ύδατος. Αί πρώται ύλαι άπό τάς όποιας τό οινόπνευμα 
έξάγεται είναι αί άμέσως περιέχουσαι ζακχαρώδεις ούσίας, 
χυμούς δηλαδή έξηγμένους έκ τών καρπών, έκ τών στελεχών 
καί έκ τών ριζών τών φυτών, υπάρχουσι δέ καί άλλαι ούσίαι, 
ώς αί άμυλώδει ς,αιτινες απαιτείται νά μεταβληθώσι κατά 
πρώτον είς σακχαρώδεις διά νά γείνωσιν έπιδεκτικαί ζυμώσεως.

η') Ή σακχαροποιία ει^αι βιομηχανία λαβοϋσα κυ
ριαρχίαν, ούτως είπεΐν, έν τή κεντρική Εύρώπη. Είς όλα 
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τά θερμά κλίματα, τό σάκχαρ έξάγεται έκ σακχαροχαλά- 
μων, έπίτηδες καλλιεργούμενων· άλλ" έν τή Εύρώπη, άντι 
καλάμων, μεταχειρίζονται, ώς πρώτην ίλην, τά κοκκινογού 
λια, τά όποια διά τών τελειοποιούμενων μεθόδων δίδουν σάκ- 
χαρ δμοιον τοϋ τών σακχαροκαλάμων. Ή βιομηχανία αυτή 
έδωκεν ώθησιν μεγάλην είς τήν γεωργίαν, χορηγήσασα είς 
αύτήν τό μέσον μεγάλης καταναλώσεως γεωργικών προϊόν
των. Ή γεωργία μόλις έπαρκεϊ νά χορηγή εις τά καθεκάστην 
πολλαπλασιαζόμενα σακχαροποιεϊα τήν άπαιτουμένην πρώ
την ύλην. Έκτος τούτου, τά κοκκινογούλια Ηναι χρήσιμα είς 
τήν κτηνοτροφίαν και τήν πνεύμα τοποίαν. Ή νόσος, ήτις 
προ χρόνων μαστίζει και τά κοκκινογούλια, ήνάγκασε τούς 
Εύρωπαίους νά στρέψωσι το βλέμμα των καί είς άλλα σακχα
ροφόρα φυτά· είσήχθη δέ ούτως ή καλλιέργεια τοϋ σ α κ γ α- 
ροφόρου κ α λ ομοσίτου, εύκόλως καλλιεργουμένου, 
τοϋ οποίου ό δπός, κατά τάς γενομένας δοκιμάς, δύναται νά 
ήναι χρησιμώτατος και έπωφελέστατος είς τήν σακχαρο
ποιίαν, τήν πνευματοποιίαν και τήν οινοποιίαν.

θ') Ή έλαιοποιία άπέχτησεν έν τή Εύρώπη τελειό
τερα έλαιοτριβεΐα και έντελέστερα πιεστήρια. Είς τά βο
ρειότερα μέρη, οπού ή έλαια δέν εύδοκιμει, καλλιεργούνται 
διάφοροι έλαιοφόροι σπόροι έκθλιβόμενοι διά τών είρημένων 
έλαιοτριβείων, τό δέ έξ αύτών έξαγόμενον έλαιον καθαρίζεται 
προηγουμένως καί καθίσταται χρήσιμον είς τήν κατανάλωσιν.

ι') Ή έξαγωγή τής τερεβίνθου, τήςκατράμης, 
τής ρητίνης καί τοΰ μ έ λ α ν ο ς δέν είναι παρημε- 
λημένη, ούτε είναι έγκαταλελειμμένη είς τάς χεϊρας τοϋ τυ
χόντος. Έτελειοποιήθη και αύτη υπό τών σοφών, και ένερ- 
γεΐται χωρίς βλάβην τών δένδρων, διά κριβάνων και άλλων 
έργαλείων άξιων λόγου.

ια') Ή ά ν θ ρ α κ ο π ο ι ί α άπέκτησε καί αύτη τάς κα
μίνους της, άντί τών πρώην ξυλοσωρών, και τοιουτοτρόπως 
έξάγονται άνθρακες περισσότεροι, καλλιτέρας ποιότητος και 
δι’ όλιγωτέρων έξόδων. Διά τών καμίνων δύναται τις νά συλ- 

λέξη εύκολώτερον τό έκ τών χαιομένων ξύλων έξατμιζόμε- 
νον δξικόν οξύ. Διά μεθόδων παραπλήσιων κατασκευάζονται 
άνθρακες καί έκ τής τύρφης, tOUl’be, ύλης δρυκτής, χρησί
μου είς τήν γεωργίαν τής Ευρώπης κατά πολλά; περιστάσεις, 

ιβ') Ή προετοιμασία τοϋ λ ί ν ο υ καί τής κανάβεως 
πρός παραγωγήν νήματος, συνισταμένης είς τό μόσχευμα, τό 
χτύπημα, τό νέσιμον καί τό ύφασμα, είναι τέχνη ένασχο- 
λοϋσα μέγα μέρος τοΰ γεωργικού πληθυσμού τής Εύρώπης. 
Τό μόσχευμα και τό χτύπημα τών νηματωδών φυτών είναι αί 
τήν προσοχήν τοΰ νοήμονος γεωργού έλκύουσαι κυριώτεραι έρ 
γασίαι, διάφοροι δέ μέθοδοι καί διάφορα έργαλεϊα είναι είς χρή- 
σιν κατά διαφόρους τόπους. Τό έν Έλλάδι παραγόυενον λινόν 
δέν ήμπορεϊ νά χρησιμεύση είς άλλην ανάγκην παρά μόνον 
είς τήν κατασκευήν τών σχοινιών.

ιγ') Ή γαλακτουργία, ήτοι ή μεταποίησις τοΰ γά
λακτος είς βούτυρον ή τυρόν, έ’φθασε·· έν τή Εύρώπη είς τό 
μή περαιτέρω τής τελειοποιήσεως, καί άπόδειξις είναι ό άπό 
διάφορα μέρη αύτής έξαγόμενος αξιόλογος τυρός. Οί Εύρω- 
παΐοι άμέλγουν μάνας τάς άγελάδαο, ώς δυναμένας νά δίδωσι 
μεγάλην ποσότητα γάλακτος, ήτοι οκτώ, ώς έγγιστα, όκα 
δας έκάστη κατά μέσον δρον. Τά πρόβατα δέν άμέλγονται 
έχει, και διά τοϋτο ούτε αί μητέρες, ούτε τά άρτίτοκα άρνία 
στερούνται τών αναγκαίων δυνάμεων.

ιδ') Ή έριοπλυσία είναι τέχνη αναπόφευκτος είς 
τόν κτηνοτρόφον. Τά έρια λαμβάνουσι δύω πλύσεις πριν με- 
ταβληθώσιν είς νήμα. Ή μέν πρώτη γίνεται υπό τών κτηνο
τροφών ίνα άφαιρεθή άπό αύτά ό ρύπος, καί πω7ηθώσι καθα
ρά, ή δέ δεύτερα ίνα καθαρισθώσιν έντελέστερον δπως είναι έπι 
δεκτικά χρωματισμού. Ό ρύπος τοΰ έρίου σύγκειται άπό δυω 
ούσίας α') τόν π ί ν ο ν οστις είναι έκκρισις τοϋ δέρματος προσ - 
κολλωμένηείς τό έ'ριον, χημικώς δέ έθεωρήθη δτι είναι άληθης 
σάπων, έχων ώς βάσιν τήν πάτασσαν, καί β') τό πάχος τό 
όποιον είναι έκκρισις τών ίδιων τριχών. Ή άποβολή τοϋ πίνου 
γίνεται εύκόλως διά πλύσεως τών έρίων είς κινούμενου ψυχρόν
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ύδωρ, ή δέ άφαίρεσις τοϋ πάχους γίνεται είς τά έργοστάσια 
διά θερμού υδατος μετά σάπωνος, ή σεσηπότων ούρων. Διά 
τήν πλύσιν τών έρίων ύπάρχουσι διάφορα έπίτηδες συστη
μένα εργαστήρια, είς τά όποια είναι έν χρήσει διάφοροι μέθο
δοι, χαί όπου το έριον χωρίζεται καί κατατάσσεται είς ποιό
τητας. Οί κτηνοτρόφοι όμως ένεργοϋσι τόν καθαρισμόν κατά 
τόν ακόλουθον τρόπον. Πρό τής κουράς, τρεϊς άνθρωποι οδη
γούν τά πρόβατα είς ρύαχα· εις έξ αύτών ρίπτει τό πρόβατον 
είς τό ύδωρ ϊνα βραχή καλώς· έτερος τό λαμβάνει άπό τούς 
πόδας και τό κινεί ανάσκελα έντός τοϋ ΰδατος ?να άφαιρεθή 
ό ρύπος, καί ό τρίτος τό μεταφέρει εις τήν απέναντι όχθην. 
Μετά μίαν ή δύω ημέρας, τά πρόβατα κουρεύονται, καί ή 
κουρά έκαστου, τυλισσομένη ουτω πως ώστε τό ψαλιδισμέ- 
νον μέρος νά φαίνεται προς τά έξω, αποτελεί χωριστόν δέμα.

ιε') Ήμεταξοκλωσία είναι μεγίστη βιομηχανία, έ- 
χουσα παντοΰ συστημένα έξαίρετα έργοστάσια, άμιλλώμενα 
μεταξύ των πρός τελειοποίησιν τής τέχνης. Τά κουκούλια 
αποξηραίνονται είς τόν ήλιον καί είς κριβάνους, καί, αποτα
μιευόμενα, χρησιμεύουσιν ώς πρώτη ύλη είς τά καθ' δλον τό 
έτος έργαζόμενα έργοστάσια.Ή τελειοποίησις τής μεταξοκλω- 
σίας συνίσταται α') είς τό νά είναι τό νήμα λεπτόν, καθαρόν 
καί ίσον καθ’βλην του τήν έκτασιν καί β') είς τό νά έξάγηται 
έκ τών άναπηνιζομένων κουκουλίων έλαχίστη ποσότης χον- 
δράδων. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον όχι μόνον αί άψυχοι μηχαναί 
τελειοποιούνται καθεκάστην, άλλά καί αί έμψυχοι, αί άναπη- 
νίστριαι γυναίκες, γυμναζόμενα1, είς τήν έπιτηδειοτέραν έξά- 
σκησιν τοΰ έργου χαί τήν οικονομίαν τής πρώτης ύλης. Τοι- 
ουτρόπως δλιγοστεύουσιν αί παραγωγικοί δαπάναι, αύξάνει δέ 
καί τελειοποιείται τό προϊόν.

ις') Ή χρησιμοποίησες τών λειψάνων τών ζώων εί
ναι έπίσης σπουδαία γεωργική τέχνη. Τά ζώα παρ’ ήμΐν μο- 
λύνουσι τόν αέρα Ονήσκοντα, έν τή Εύρώπη όμως έγκαίρως 
οδηγούνται πρό τοϋ θανάτου, ή μετά τόν θάνατον μετακομί- 
ζονται είς έπίτηδες έργοστάσια, οπού τά λείψανά των λαμ- 

βάνουσιν άπειρους προπαρασκευάς χαί τροποποιήσεις. Αί σ άρ
πες αύτών χρησιμεύουσι πρός τροφήν καί πάχυνσιν τών χοί
ρων καί τών πτηνών, άφοϋ προηγουμένως μαγειρευθώσι μέ 
γεώμηλα ή άλευρον. Τό πάχος τών σαρκών καί τώνόστέων 
χρησιμεύει πρός φωτισμόν καί πρός άλειψιν τών μηχανών 
κλπ. Αί τρίχες είς τό γέμισμα τών στρωμάτων. Τά δ έ ρ 
μα τα είς τήν βυρσοδεψίαν. Τά δσ τα πρός κατασκευήν τοϋ 
ζωάνθρακος, χρησίμου είς τον καθαρισμόν τοΰ σάκχαρος, καί, 
μετά τήν χρήσιν ταύτην, ώς κόπρου. Μεταβαλλόμενα δέ τά 
δστα καί είς κόνιν χρησιμεύουσιν άπ’ εύθείας πρόςκόπρισιν τών 
άγρών. Τό αίμα γίνεται αξιόλογος κοπρία, ψηνόμενον μετά 
χώματος, τό δέ τοϋ βοός ιδίως χρησιμεύει πρός καθαρισμόν 
τοϋ σάκχαρος καί τών σεραπίων. Οί τένοντες καί οί 
χόνδροι μεταβάλλονται είς ξυλόκολλαν, χρήσιμον είς τού; 
ξυλουργούς, τούς υφαντάς καί τούς χρωματιστάς. Καί αύτά 
τά έφθαρμένα πέταλα χαί χαρφία τών ποδών των μεταβάλ
λονται άπό τούς σιδηρουργούς είς νέας σιδηράς ράβδους. Τοι
ουτοτρόπως τά άπειράριθμα γένη τών ζώων, τά όποια ζώντα 
ΰπηρετοϋσι τόν άνθρωπον, ΰπηρετοΰσιν έπίσης αύτόν χαί μετά 
θάνατον.

ιζ') Ή κατασκευή τής ποτάσσης γίνεται έχ τής στά
χτης τών ξύλων. Ένεργεϊται δέ επωφελώς είς τόπους έχοντας 
άπέραντα δάση, ώςείς τήν Σουηδίαν, τήν Ρωσσίαν τήν Πολω
νίαν χαί τήν βόρειον Αμερικήν. Ή δέ κατασκευή τής σόδας 
γίνεται άπό τήν στάχτην θαλασσίων φυτών, καί έκ τοΰ άλα
τος. Τά προϊόντα ταϋτα χρησιμεύουσιν ώς πρώτη ύλη είς τά 
υαλουργεία, τά σαπωνοπιεΐα, τά πλυσταρεϊα, τά λευκαντήρια 
καί είς πολλάς άλλας χημικάς χρήσεις κλπ.

ιή) Ή εξαγωγή τής ά ργίλλο υ, χρησίμου είς τήν γεωρ
γίαν καί τήν πηλοπλαστικήν, καί τής τιτάνου, χρησίμου 
πρός βελτίωσιν τών άγρών καί τήν οίκοδομίαν, καί ή άνώρυ- 
ξις διαφόρων άλλων ορυκτών, καθώς τής μάργας καί τής τύρ
φης, είναι τέχναι τής γεωργικής άρμοδιότητος. Είς ολα ταϋτα 
ή έπιστήμη έβοήθησε τήν τέχνην νά διακρίνη τήν ποιότητα 
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και τήν αξίαν έκάστης ουσίας, όπως γίνεται ανάλογος καί 
έπωφελής χρήσις αύτής.

ιθ') Ή έξαγωγή τοϋ άλ ατος, χρησίμου είς τροφήν τών 
ανθρώπων καί τών κτηνών, καί προς κατασκευήν τής σόδας, 
κατατάττεται έπίσης είς τάς γεωργικές τέχνας· τό άλας, ευ
ρισκόμενον είς δρυκτήν κατάστασιν, μεταλλεύεται ώς τά άλλα 
δρυκτά, ίνα καθαρισΟή δέ άπό άλλας ούσίας, αναλύεται καί 
κρυσταλλοΰται έκ νέου. Πήγνυται δέ άλας καί έκ θαλασ
σίου ύδατος, ή έξ ύδάτων αλμυρών πηγών, είς έπίτηδες κα- 
τεσκευασμένας άλικάς. "Ολαι δέ αύται αί έργασίαι δέν είναι 
τής άρμοδιότητος τοϋ τυχόντος, άλλ’ ένεργοϋνται άπό χεϊρας 
ίκανάς καί κατά κανόνας.

κ') Ή κασκευή τεχνητών λιπασμάτων είναι τέ - 
χνη, πρός δημιουργίαν τής όποιας συνήργησεν ή χημεία. ’’Έ
λαβε δέ καί λαμβάνει ή τέ/νη αύτη άνάπτυξιν άνάλογον πρός 
τήν άνάπτυξιν τής γεωργίας. Τά λιπάσματα τά όποια ό γεωρ
γός παράγει έντός τοϋ κτηνοστασίου του δέν άρκοϋσι πρός λι
πασμόν τών άγρών του. Eivat διά τοΰτο ήναγκασμένος νά ά- 
γοράζη τά είς τό έμπόριον κυκλοφοροϋντα έμπορε ύ σιμά, 
ήτεχνητά, ήπεπυκνωμένα κ α ί ο ύσ ι ώδη κα
λούμενα λιπάσματα, ένεκα τής συμπεπυκνωμένης 
αυτών ουσίας καί τοϋ μικροϋ αύτών όγκου, τά όποια κατα
σκευάζονται είς πολυάριθμα έπίτηδες συστημένα έργοστάσια, 
υπό σοφών άνδρών διευθυνόμενα. Πρός κατασκευήν τών λιπα
σμάτων τούτων χρησιμεύουσιν ώς πρώται υλαι τά στερεά καί 
τά υγρά περιττώματα, λείψανα παντοίων φυτών καί ζώων, τά 
σαρίδια καί αί άκαθαρσίαι τών πόλεων, στάκται και άλατα, 
καί τέλος πάντων ολαι αί ύποστάθμαι καί άλλαι άχρηστοι 
είς τάς τέχνας υλαι. Είναι βέβαιον ότι μεταξύ τών κατασκευα- 
ζόντων τεχνητά λιπάσματα ύπάρχουσι καί πολλοί άγύρται, 
διότι έχει και ή γεωργία τούς άγύρτας της, οϊτινες πολλάκις 
διά πομπωδών δνομάτων, μέ τά όποια τιτλοφοροϋσι τά νόθα 
αυτών προϊόντα, καί μέ τάς υπερφυσικές δυνάμεις τάς-όποίας 
άκοδίδουσιν είς αύτά, άφοΰ μάλιστα κατορθώσωσι νά λάβωσιν 

άπό τήν κυβέρνησιν καί προνόμιον έφευρέσεως, άπατώσι τούς 
άπλουστέρους τών γεωργών καί άφαιροϋσιν άπό τά θηλακιά 
των καί τον τελευταίου δβολόν, διά τής πωλήσεωςτών άχρη
στων αύτών έμπορευμάτων είς άξίαν έκατονταπλασίαν άλλ’ 
ούχ ήττον ή έπιστήμη καί ή δημοσιότης έξελέγχουσι τό ψεύ
δος καί χορηγοΰσι τά μέσα τής άποφυγής παντός κινδύνου.

κά) Κατασκευή γεωργικών έργαλείων καί μη
χανών, τέχνη στενώτατα μέ τήν γεωργίαν συνδεδεμένη, 
πρός άνάπτυξιν τής όποιας ή γεωργική μηχανική συνετέλεσε 
καί συντελεί όχι όλίγον. Ή βιομηχανία αυτή ένασχολεϊ μέ
γιστα καί περίφημα σιδηρουργεία τής ’Αγγλίας, έν οίς κατα
σκευάζονται ιδίως άροτρα, σπορείς, σκαλιστήρια, κύλινδροι, 
θεριστικαί καί άλωνιστικαί μη/αναί, ριζοκόπται καί άχυροχό- 
πται, μηχαναί πρός κατασκευήν πήλινων και άλλων παντός 
είδους καί πάσης χρήσεως οχετών. Ό σίδηρος είναι ή πρώτη 
ύλη έξ ής ταϋτα κατασκευάζονται. Πλησίον τών μεγαλειτέ- 
ρων τούτων σιδηρουργείων ή χυτηρίων ύπάρχουσι συστημέναι 
άγροικίαι, είς τάς όποιας ή έργασία τών έργαλείων τοϋ κατα
στήματος δοκιμάζεται, πριν έκδοθώσι ταϋτα είς πώλησιν. Α; 
βραβεύσεις, τάς όποιας τά έργαλεϊα λαμβάνουσι είς τούς κατ’ 
έτος γινομένους έπίτηδες γεωργικούς διαγωνισμούς, χρησιμεύου- 
σιν ώς τά μόνα καί αναπόφευκτα πρός τήν πώλησίν των δια
βατήρια, καί ώς τά ισχυρότερα καί τά μάλλον αναμφισβήτητα 
τής αρετής των αποδεικτικά. Ή τελειότης τής έργασίας, ή 
εύτυχής ύπό τών μηχανών άντικατάστασις πλειοτέρας διά 
χειρών έργασίας, καί ή μή άνωφελής άπώλεια, άλλ’ ή οικο
νομία τής κινούσης δυνάμεως, είναι ό σκοπός καί τό 
τέλος τών γεωργικών έργαλείων καί μηχανών. Ό δημιουρ
γός αύτών πρέπει διά τοΰτο νά είναι σοφός είς δύω έπιστήμας· 
πρέπει δηλαδή νά είναι γεωργός καί μηχανικός συγχρόνως, 
ώστε νά θεραπεύη τάς άνάγκας τής μιας διά τής έφαρμογής 
όλων τών δυνατών μέσων τής ά'λλης.

χό>') Όχέτευσις τών άγρών. Ή μέθοδος αύτη τοϋ 
στεγνόνειν καί ύγιαίνειν τάς ύγράς γαίας έφευρέθη είς τήν Άγ·
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γλίαν χαι είσήχθη σήμερον είς δλα τά μέρη οπού ή γεωργία 
προώδευσεν. Ή δχέτευσις συνίσταται είς τοϋτο, οτι άντι 
αί ΰγραί γαϊαι νά στραγγίζωσι δι’ άνοικτών χανδάκων, ο'ί- 
τινες κατ’ έτος πρέπει νά καθαρίζωνται, κακώς δέ στεγνό- 
νουσι τό έδαφος καί χωρίζουσι τήν καλλιεργουμένην έπι- 
φάνειαν είς περισσότερα μικρά χωράφια, (ώς έκ τούτου δέ 
όχι μόνον έμποδίζεται ή συνεχής εργασία τών μηχανών, πε- 
ριοριζομένων είς στενόχωρα μέρη, άλλά καί μεγάλη έκτα- 
σις είς τά πέριξ τών χανδάκων μένει άκαλλιέργητος καί 
μή παραγωγική), άντί, λέγομεν, τή; π3παλαιωμένης ταύτης 
μεθόδου, οί άγροί σήμερον στραγγίζουσι δι’άφανών μέν είς τήν 
έπιφάνειαν, υπογείων δέ χανδάκων, χανδάκων δηλαδή οίτινες 
ήνοίχθησαν καί μετεχώθησαν, άφοϋ προηγουμένως έτέθησαν 
είς τήν κοίτην αυτών σειραί πήλινων δχετών, άπορροφούντων 
τά ύδατα τοϋ άγροϋ, είτε βρόχινα είτε άναβρυτικά είναι ταϋ
τα, καί άποβαλλόντων αύτά είς το μέρος τής εκροής. Κατά 
τήν μέθοδον ταύτην πλησιάζει νά δχετευθή πάσα ή επιφάνεια 
τής ’Αγγλικής γής. Τήν όχέτευσιν τών άγρών του δύναται νά 
ένεργήση έκαστος πεφωτισμένος γεωργός, προμηθευόμενος τά 
αναγκαία εργαλεία, καί οδηγών τούς έργάτας αύτοΰ· άλλ’ ό 
καταμερισμός τών έργων άνέδειζεν έπίτηδες έργολάβους άνα- 
δεχομένους τήν όχέτευσιν. Ιδού έκ ποιων έργασιών ή όχέτευ- 
σις άπαρτίζεται: 1) Χωροσταθμίζεται ό αγρός καί προσδιορί
ζεται ή κλίσις τών ύοάτων καί τό σημεΐον τής εκροής· 2) α
νοίγονται οί τε παράλληλοι χάνδακες, είς άπόστασιν δέκα 
βημάτων, ώς έγγιστα, ό εις τοϋ άλλου, καί οί πλάγιοι, 
οί δεχόμενοι τά ύδατα έκ τών παραλλήλων, καί έξάγοντες 
αύτά είς το σημεΐον τής έ κροής· 3) τίθενται οί δχετοι είς 
τό βάθος τών χανδάκων κατά σειράν χωρίς νά κτισθώσι, κατά 
μικροτέραν μέν άπόστασιν είς τούς παραλλήλους χάνδακας, 
κατά μεγαλειτέραν δέ εις τούς πλαγίους, συλλογείς όνο- 
μαζομένους. 4) Παραχώνονται οι χάνδακες μέ τό ίδιον έξαχθέν 
χώμά των, άφοϋ προηγουμένως άπό διάστημα είς διάστημα 
άφέθησαν κτιστού όπαί, ώς είς τά υδραγωγεία, ίνα πα- 

ρατηρήται δι’ αύτών ή λειτουργία έκάστης γραμμής. Οί οχε
τοί ή φέρονται διά τών άτμαμαξών άπό έπίτηδες συστημένα 
έργοστάσια, ή κατασκευάζονται έντός τοΰ ίδιου κτήματος έκ 
τής έν αύτω είς τό ύπαρώσιμον έδαφος ύπαρχούσης άργίλλου, 
καί ψήνονται είς προχείρως κατασκευαζομένους κλιβάνους. Διά 
τήν οίκονομικωτέραν κατασκευήν αυτών υπάρχουσι μηχαναί 
έν ταϊς όποίαις ρίπτεται ό πηλός καί εξέρχεται μεταβεβλημέ
νος είς οχετούς, καθώς τά μακαρόνια έν τοϊς έργοστασίοις τών 
ζυμαρικών. Είς τήν άνάπτυξιν καί έφαρμογήν τής ώφελιμω 
τάτης ταύτης έφευρέσεως ένησχολήθησαν μεγάλοι έπιστή- 
μονες καί έτι μεγαλείτεροι πολιτικοί καί οικονομολόγοι-

Α. Γ.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.
---------- ί :

Λαμβάνω ώς άφετηρίαν τήν έν τω 97ψ φυλ. (Μάρτιος 
1881) τής αΟικονομικής Έπιθεωρήσεως» δημοσιευθεΐσαν 
κατάστασιν τών έργασιών τής’Εθνικής'Γρατ έζης κατά τήν 
31 Μαρτίου 1881 έν συγκρίσει πρός τον ισολογισμόν τής 31 
Δεκεμβρίου 1881. Τά αποτελέσματα έχουσιν ώς έπεται:

Ένδλω 165,526,059 203,430,276
ΕΤΟΣ 10- ΦΪΑ, 103—ΜΑΡΤΙΟΣ 1882. ?

Ενεργητικόν 31 Μαρτίου 1881 31 ASpiou 1881
Μεταλλικόν καί συναλλάγματα

έπί τοΰ έξωτερικοΰ. ...... 15,104,568 16,846,208
Γραμμάτια Ίονικής 'Γραπέζης 100,436
Δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν

επ’ αναγκαστική κυκλοφορία 43,119,733 70,757,950
Χρεώγραφα Κυβερνήσεως .... 25,918,050 30,378,620
Προεξοφλήσεις............................. 30,602,315 28,902,332
’Ανοικτοί λ(σμοί, δάνεια έπί ύ·

ποθήκ/], χρεωλυτικά, κλπ. 47,782,204 51,762,256
Διάφορα........................................ 2,898,753 4,782,910
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Παθητιχόν 3 1 Μαρτίου 1881 31 Δδρίου 1881
Κυκλοφορία τραπεζικών γραμ-

ματιών.................................... 75,575,830 95,142,116
Καταθέσεις έντοκοι καί άτοκοι 57,597,195 73,404,205
Παρακαταθήκαι.......................... 89,275 140,947
Έπιταγαί πρός πληρωμήν. . . 318,662 730,765
Διάφορα ....................................... 1,315,097 3,382,243
Κεφάλαιον τακτικόν καί άπο-

θεματικόν................................ 30,630,000 30,630,000

έν ολφ 165,526,059 202,430,276

Κατά τό ένεάμηνον τοϋτο διάστημα ή έν γένει κυκλοφορία 
τής ’Εθνικής Τραπέζης ηυξησε κατά δραχμάς 37,904,217. 
’Ήτοι έν μεν τώ ένεργητικω ηδξησαν οί έξωτερικοί λ(σμοί 
μεταλλικόν διαθέσιμον έν δψει κατά δραχ. 5,919,954. — 
Δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν επ' άναγκαστική κυκλοφορία 
κατά δραχ. 27,638,217. — Ανοικτοί λ(σμοί και λοιπά δά
νεια κατά δραχ. 4,334,086.— Όμολογίαι δανείου Κυβερνή- 
σεως 120 έκατομμυρίων κατά δραχ. 4,477,035. — Διάφορα 
κατά δραχ. 1,962,397· έν δλω κατά δραχ. 44,331,689. 
Ήλαττώθησαν δέ, τό μεταλλικόν κατά δραχ. 4,178,314.— 
Γραμμάτια Ίονικής Τραπέζης κατά δρ. 100,436. — Προεξο
φλήσεις καί χρεωλυτικά δάνεια κατά δραχ. 1,97 1,838. — 
Όμολογίαι δημοσίων δανείων κατά δραχ. 98,622. — Διάφορα 
κατά δραχ. 78,240.Έν δλω κατά δραχ. 6,427,472. Καί έ- 
πομένως καθαρά αΰξησις ενεργητικού κατά δραχ. 37,904,217.

Έν δέ τω παθητικώ ηδξησαν, ή κυκλοφορία τών τραπε
ζικών γραμματίων κατα δραχ. 19,566,286. — Καταθέσεις 
έντοκοι καί άτοκοι κατά δραχ. 12,192,074. — Παρακατα- 
Οήκαι κατά δραχ. 3,666,603.— Έπιταγαί πρός πληρωμήν 
κατά δραχ. 412,103. — Διάφορα κατά δραχ. 2,898,466· 
έν δλω κατά δραχ. 38,735,537. ΉλαττώΟησαν δέ ή μερίς, 
«προεξοφλήματα» μετενεχθεισα είς πίςωσιν τής μερίδος «κέρδη 
καί ζημίαι», κατά δραχ. 831,320, καί έπομένως καθαρά αδ-
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ξησις δπως καί έν τω ένεργητικω κατά δραχ. 37,904,217.
Κατά τά ανωτέρω ή Εθνική Τράπεζα προσέθηκεν είς τήν 

κυκλοφορίαν τραπεζικά γραμμάτια έκ δραχ. 19,566,286, 
άλλ' έξ ετέρου έχορήγησεν εις τήν Κυβέρνησιν είς λ(σμόν τοϋ 
έπ’ αναγκαστική κυκλοφορία τών γραμματίων δανείου δραχ.
27,638,217, ήτοι πλέον τών τεθέντων είς κυκλοφορίαν γραμ
ματίων της δραχ. 8,071,931, πλήν ετέρων δρ. 4,477,03 5 
είς ομολογίας τοϋ δανείου τών 120 έκατομμυρίων, τό δέ ΰ- 
περβάλλον τοϋτο ποσόν τών δραχ. 12,548,966 συνεπλήοω- 
σεν έκ τών έντοκων παρ’ αυτή καταθέσεων, αϊτινες ηδξησαν 
κατά δρ. 10,835,265, καί τοϋ μεταλλικού της περιορισθέντος 
κατά δραχ. 4,178,314. Σημειωτέου δέ δτι ή αδξησις τών 
έντοκων καταθέσεων προέρχεται ώς έπί τό πλεϊστον έκ κατα
βολών δόσεων τοΰ λαχειοφόρου δανείου τής Τραπέζης.

Επειδή τό έπ’ αναγκαστική κυκλοφορία τών γραμματίων 
τής Τραπέζης δάνειον πρός τήν Κυβέρνησιν άνήλθε κατά τήν 
31 Δεκεμβρίου είς δραχ. 70,757,950, ήτοι είς τραπεζικά 
γραμμάτια δραχ. 48,772,269, είς μεταλλικόν δέ δραχμάς 
21,985,681 κατά τήν περί τοϋ δανείου τούτου σύμβασιν, ή 
Εθνική Τράπεζα έδύνατο νά έχη είς κυκλοφορίαν γραμμά
τιά της ά) ποσού ί'σου πρός τό είς τραπεζικά γραμμάτια δά
νειον πρός τήν Κυβέρνησιν ήτοι δραχ. 48,772,269, β’) πο
σού τριπλασίου τοΰ είς μεταλλικόν δανείου έκ δρ. 21,985,681, 
καί τοΰ έν τοϊς ταμείοις αύτής μεταλλικού έκ δρ. 6,108,366 
όμοΰ δραχ. 28,094,047X3=5?. 84,282,1 41, τό δλον ορ. 
133,054,410. Άφαιρουμένων τών άτοκων καταθέσεων έκ 
δραχ. 5,604,912, μένει υπόλοιπον δραχ. 127,449,498, ήτοι 
έδύνατο ή Εθνική Τράπεζα νά πρόσθεση είς τά έν κυκλοφο
ρία γραμμάτια έκ δραχ. 95,142,1 16, καί έτερα τοιαΰτα έκ 
δραχ. 32,307,382.

Περί τοϋ τραπεζικού σολοικισμού τής συμβάσεως περί τοΰ 
δανείου έπ’ αναγκαστική κυκλοφορία, ώς πρός τό ποσόν τών 
γραμματίων, άτινα έπρεπε νά έπιτραπή τή Εθνική Τραπέζη, 
ινα θέσή είς κυκλοφορίαν, έγράφησαν ικανά έν προηγουμένφ 
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τής «Οικονομικής Έπιθεωρήσεως» φυλλαδίω. "Όπως δέ χαί 
έχει έρρέΟη, ή 'Εθνική Τράπεζα δέν ήθέλησε νά κάμη χρήσιν 
τής άνοιχείως χορηγηθείσης αυτή διά τής συμβάσεως Ελευ
θερίας. Έξ Εναντίας δέ περιόρισε τήν υπέρ έαυτής κυκλοφο
ρίαν τραπεζικών γραμματίων. Διότι Εάν, Εκ τεΟ ποσοϋ τών 
Εν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων, άνερχομένων, ώς Ερ- 
ρέθη, είς δραχ. 95,142,116, άφαιρεθώσιν ά) τό πρός τήν 
Κυβέρνησιν δάνειον Εκ δραχ. 70,757,950 καί β') τό Εν τοϊς 
ταμείοις τής Τραπέζης καί τό είς τήν διάθεσίν της Εν τώ Ε- 
ξωτερικψ μεταλλικόν Εκ δραχ. όμοϋ 16,846,208, τό ολον 
δραχ. 87,604,158, ύπολείπονται Εν κυκλοφορία γραμματια 
υπέρ τής Τραπέζης έκ δραχ. 7,537,958· άπαντα δέ τά έκ 
δραχ. 87,604,158, καίτοι φέροντα τά Εμβλήματα τής ’Ε
θνικής Τραπέζης, είναι κατ' ούσίαν χαρτονομίσματα (papier 
ITlonnaie) τής Κυβερνήσεως.

Τά κέρδη τής ’Εθνικής Τραπέζης κατά τήν β' Εξαμηνίαν 
τοΟ 1881, έν συγκρίσει προς τά τής πρώτης του αύτοϋ έτους, 
ηύξησαν κατά δραχ. 788,505, ώς προκύπτει Εκ τοϋ Επομέ
νου πίνακος:

"Ολον 4,195,460 5,983,965 788,505

α' έξαμηνία 6' έζαμηνίχ Αιαροραι ΙπΙ
1381 1881 πλέον ή ϊλαττον

Προεξοφλήματα. . . . 1,004,177 1,092,573 -Ι- 88,396
Τόκοι χορηγήσεων δι’

ανοικτού λ(σμοϋ. . . 938,366 817,251 - 1 21,115
Τόκοι άπλών δανείων 1,262,481 1,254,509 - 7,972

» δανείων χρεωλυ- 
τικών καί ομολογιών
τοϋ δημοσίου............ 639,386 1,012,657+373,271

Τόκοι δημοτ. δανείων 87,575 164,085 + 76,510
» δανείων έπί ένε-
Ζύρω........................

Ωφέλεια', τίτλων ή
33,687 41,298 + 7,611

κτημάτων Τραπέζης 35,286 15,446 - 19,840
Διάφορα έ’κτακ. κέρδη
Κέρδη παρελθούσης έ-

192,162 578,468-4-386,306

ξαμηνίας..................
Εισπράξεις έξ έπισφα-

2,340 6,290 + 3,950

λών απαιτήσεων. . . 1,388 + 1,388

Τά κέρδη δέ ταϋτα διετέθησαν ώς εξής κατά τάς περί ών 

πρόκειται Εξαμηνίας :
α' έζαμηνίχ 

1881
5' έζαμηνίχ διάφοροι Int

1881 πλέον η ϊλαττον

’Έξοδα διαχειρίσεως.. 255,437 262,605 + 7,168

» έγκαταστάσεως 17,531 104,270+ 86,739

’Απαιτήσεις Επισφαλείς 103,921 153,922+ 50,001

Καταστήματα Τρα-
«έζης ........................ 2,478 1,470 - 1,008

Άμοιβαί προσωπικού
υποκαταστημάτων . 45,830 47,403 + 1,573

Διάφοροι λ(σμοί. . . . 25,000 63,438 + 38,438
Τόκοι καταθέσεων. . . 1,407,429 1,606,508-4-199,079

» Ταμιευτηρίου . . . 12,341 12,884+ 543

Προμήθεια διευθυντών
άμισθων ύποκατα-
στημάτων ............... 18,157 + 18,157

Άμοιβαί ανταποκριτών 9,000 + 9,000

Κέρδη μεταφερόμενα
είς τήν έπομένην έ-
ξαμηνίαν................... 6,293 92,418-4- 86,125

’Αμοιβή προσωπικού
Κεντρικού καταστή-

84,500 99,090+ 1 4,590

Φόρος έπί τών κερ-
δών καί χαρτοσήμου 74,700 82,800 4- 8,100

2,035,460 2,553,965 4-518,505

Μερίσματα μετόχων 2,160,000 2,430,000 + 270,000

Έν βλω 4,195,460 4,983,965 4-788,505

Τά κέρδη τής ’Εθνικής Τραπέζης ηυξησαν κατά τήν β' 
Εξαμηνίαν κυρίως πρώτον μέν έκ τόκων δανείων πρός τό δη
μόσιον και τούς δήμους, δραχ. 449,781, δεύτερον δέ έξ έκ
τακτων κερδών, ών δέν άναφέρεται ή αιτία δραχ. 386,306· 



22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 23

ένώ οι έκ τών ανοιχτών λ(σμών και απλών δανείων τόκοι 
ήλαττώθησαν κατά δραχ. 129,087. ’Εντεύθεν προκύπτει 
οτι κεφάλαια τής Τραπέζης, διατιθέμενα πρότερον είς δάνεια 
πρός τό κοινόν, μετετράπησαν είς δάνεια πρός τήν Κυβέρνησιν.

’Εκ τής αύξήσεως ταύτης τών κερδών, άνερχομένης 
μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ τόκου τών έντοκων καταθέσεων καί 
τών μεταφερομένων είς τήν έπομένην εξαμηνίαν, έκ δραχ. 
502,758, αιτινες έπί τών 18 χιλιάδων μετοχών άναλογουσι 
πρός δραχ. 28 περίπου κατά μετοχήν, διενεμήθησαν μόνον δρ. 
1 5, αί δέ λοιπαί έχρησίμευσαν είς αποσβέσεις κλπ.

Περί τών κερδών δέ τής Εθνικής Τραπέζης προκειμένου, 
εύκαιρον νομίζομεν νά μεταφέρωμεν τά έπόμενα έκ τοϋ «Οι
κονομολόγου» τοΰ Λονδίνου, περί τοϋ σκοπιμωτέρου τρόπου 
τής παραστάσεως τών κερδών τών Τραπεζών: «Τά έκ τών 
τραπεζικών έργασιών κέρδη προχύπτουσιν έκ δύο πηγών. 
Πρώτον έκ τοϋ εισοδήματος τοΰ προερχομένου έκ τής τοπο- 
θετησεως (investment) τοϋ καταβληθέντος κεφαλαίου καί 
τοΰ άποθεματιχοΰ, τοΰ σχηματιζομένου έκ τών μή διανεμη- 
θέντων κερδών, καί δεύτερον έκ τών κερδών, άτινα προέρχον
ται έκ τής χρήσεως (employment) τών κεφαλαίων, τών 
άνηκόντων εις τούς πελάτας, τούτέστιν έκ καταθέσεων και 
υπολοίπων ανοικτών λ(σμών, συμπληρουμένων (τών κερδών) 
έκ τών προμηθειών καί έξ αποδοχών, γιγνομένων υπέρ πελα
τών καί ανταποκριτών έπ' άσφαλείαις παντός είδους, προσ- 
φερομέναις λόγω προσθέτου έγγυήσεως. Τά πρώτα δύνανται 
νά δνομασθώσι κέρδη τοποθετήσεως τών κεφαλαίων, τά δεύ
τερα κέρδη τών έργασιών. Είναι ορθόν νά υποτεθή, οτι αί 
Τράπεζαι πραγματοποιοϋσι καθαρόν κέρδος 4 τοϊς 0(θ κατ’ 
έτος έκ τής τοποθετήσεως τοΰ καταβληθέντος κεφαλαίου των 
καί τοΰ άποθεματικοϋ, άφοϋ δέ τό ποσόν τοΰ to, οπερ άντι- 
προσωπεύει τόν τόκον, άφαιρεθή έκ τοΰ ολικού ποσού, έκ δέ 
τοϋ είς πίστωσιν τοϋ λ(σμοΰ τών κερδών καί ζημιών ύπολοί- 
που άφαιρεθώσι τά αναγκαία ποσά δια τάς έπισφαλεΐς άπαι- 
τήσεις, διά τούς τόκους τών έντοκων καταθέσεων, διά τάς 

αποσβέσεις έκ τής άξίας καί τήν έπισκευήν τών καταστη
μάτων καί τής άλλης περιουσίας, δι’ άποθεματικοϋ άπέναντι 
ένδεχομένης καθυστερήσεως συναλλαγμάτων κλπ., τό τε- 
λευταϊον υπόλοιπον, δπερ μένει, θέλει κατά φυσικόν λόγον 
άντιπροσωπεύει τά κέρδη, τά προερχόμενα έκ τών έργασιών, 
ασχέτως πρός τά προερχόμενα έκ τής τοποθετήσεως τοϋ κε
φαλαίου καί τοΰ άποθεματικοϋ· ό δέ πληρέστερος τρόπος τής 
άναπτύξεως τών τελικών άποτελεσμάτων συνίσταται έκ τοΰ 
άναλογισμοΰ έπί τοϊς έκατόν τών έκ τών έργασιών κερδών 
έπί τοΰ ποσοΰ τών καταθέσεων (Cash Deposits) Αΐ οαπά*  
ναι τής διοικήσεως κατά τον αύτόν τρόπον σαφέστερου δεί
χνονται, άναλογιζόμεναι εις εκατοστά έπί τών καταθέσεων.»

Κατά τον άνωτέρω τρόπον παρισταμένων τών κατά τήν 
β'εξαμηνίαν τοΰ 1881 κερδών τής Εθνικής Τραπέζης, έκ 
τοϋ ολικού αύτών ποσοΰ, άνερχομένου μετά τήν άφαίρεσιν 
τών είς τήν έπομένην εξαμηνίαν μεταφερομένων έκ δραχμών 
92,418 είς δραχμάς 4,891,547, δέον νά άφαιρεθή ό τόκος 
ά) έπί τοΰ καταβληθέντος κεφαλαίου καί τοΰ άποθεματικοϋ 
έκ δρ. 30,630,000, β') έπί τοϋ μέσου δρου τών έν κυκλοφορία 
τραπεζικών γραμματίων μετά τήν έξ αύτών άφαίρεσιν τοϋ 
πρός τήν Κυβέρνησιν έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία δανείου 
καί τοΰ έν τοϊς ταμείοις τής Τραπέζης μεταλλικού, άνερχο
μένου τοϋ μέσου τούτου ορού είς δραχ. 21,860,000, έν δλω 
έπί δραχ. 52,490,000, πρός 8 τοϊς 0(q έτησίως, άφοϋ έν 
τή ’Αγγλία υπολογίζεται πρός 4 τοϊς 0(θ, ήτοι πρός 4 τοϊς 
0 q καθ’ εξαμηνίαν δρ. 2,099,600, έκ δέ τοϋ υπολοίπου έκ 
δρ. 2,791,947 θέλουσιν άφαιρεθή τά διατεθέντα έκ τών κερ
δών, ά) είς απαιτήσεις έπισφαλεΐς δρ. 153,922, β ) είς Κα
ταστήματα Τραπέζης, δρ. 1,470, γ') είς έξοδα διάφορα δρ. 
63,438, δ') είς τόκους καταθέσεων δρ. 1,606,508, έ) είς τό
κους ταμιευτηρίου δρ. 12,884, ς') είς φορους καί χαρτόσημου 
δρ. 82,800, τό δλον δρ. 1,921,022. Τό δέ τελευταίου υπό
λοιπον έκ δρ. 870,925 αποτελεί τα έκ τών λοιπών έργασιών 
κέρδη τής Εθνικής Τραπέζης, άτινα έπί τών παρ’ αύτή κα
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ταθέσεων, άνερχομένων είς δραχμάς 69,780,000, άναλογοΰσι 
πρός 1,25 τοϊς 0/θ. ’Επειδή έκ τοΰ τελευταίου υπολοίπου 
τών δραχμών 870,925 διετέθησαν δι’ έξοδα διαχειρίσεως, 
ήτοι ά) είς έξοδα διαχειρίσεως δρ. 262,605, 6') είς έξοδα έγ- 
καταστάσεως δρ. 104,270, γ') δι’άμοιβάς προσωπικού υποκα
ταστημάτων δρ. 47,403,5') είς προμήθειας διευθύνσεων υπο
καταστημάτων δρ. 18,157, έ) είς άμοιβάς ανταποκριτών δρ. 
9,000, ς') είς άμοιβάς προσωπικού κεντρικού καταστήματος 
δρ. 99,090, έν δλφ δρ. 540,525, έπι τοϋ ποσού τών κατα
θέσεων άναλογοΰσι πρός λεπτά 77 τοϊς 0(θ· τό δέ υπόλοιπον 
έκ δραχμών 330,400, δπερ διενεμήθη τοϊς μετόχοις, αναλο
γεί έπί τοϋ ποσοϋ τών καταθέσεων πρός λεπτά 48 τοϊς 0(θ.

2. Γ. ΦΑΩΡΟ5.

ΤΙΛΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΟΜΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ.

Ή πρακτική τών μεταλλευτικών παραχωρήσεων έν Έλ
λάδι δύναται νά είναι τοιαύτη οια είναι, χωρίς διά τοϋτο νά 
μεταβληθώσιν οί όροι τής σπουδαίας μεταλλομαστευτικής. 
Μία εικονική έπί τόπου έπίσκεψις, μία τυχαία ή δόλια δειγ
μάτων συλλογή, μία έλαφρά τοΰ περιεχομένου αυτών έκτί- 
μησις, καί μία καθ’ ΰπόθεσιν χωρικής έκτάσεως σχεδιαγρα- 
φία, ιδού αί ύποπτοι προϋποθέσεις έπί τών οποίων, μετά τυπι
κήν τινα δημοσίευσιν, ή υπουργική χάρις κατασκευάζει τό δι
καίωμα τής μεταλλευτικής παραχωρήοεως διά τών ελατη
ρίων, τά οποία τό κρύφιον συμφέρον γνωρίζει τόσον έπιδεξίως 
νά κινή.

Πόσον έντούτοις έπέχει ή αληθής μεταλλευτική τής έπί 
εικονικών παραχωρήσεων στηριζομένης! Ή αληθής μεταλλο- 
μαστευτική στηρίζεται έπί προεισαγωγικών ερευνών, συνδεό
μενων προς δαπάνας μεγάλων κεφαλαίων. Δέν πρόκειται κατ’ 
αύτήν περί μεταλλικών παραχωρήσεων έκτάσεων άφθαιρέτων, 

άλλά περί δεδομένων χώρων, τών οποίων ή μεταλλική άπο- 
ταμίευσις έξακριβοϋται κατά τά δυνατά τών διατρυπήσεων 

τοϋ έδάφους σημεία.
Έν γένει ή μεταλλομαστευτική ανήκει είς τήν τάξιν τών 

έπικινδυνωδεστέρων οΰ μόνον πρός τούς έργαζομένους άνθρώ- 
πους άλλά καί πρός τά κινοΓιντα κεφάλαια βιομηχανιών. Έάν 
άφήσωμεν τό μαρτυλορόγιον τών έργατών, δύναται νά Οεω- 
ρηθή ή μεταλλευτική ώς αληθής κεφαλαίων καταβόθρα. 
Διατρέχων τις, λέγει ό x. Ch. Baulieu, τήν άνθρακοϋχον 
χώραν τοϋ Hainaut δέν δύναται νά άπαριΟμήση τά έρεί- 
πια οικοδομών, καπνοδόχων καί καμίνων, τά πεπτωκότα 
φρέατα, τούς σωρούς τών έκχωμάτων. Μέγιστα κεφάλαια ά- 
πολεσθέντα παρίστανται έκεϊ είς τό πεϊσμα τών μάλλον έν
τεχνων προσπαθειών καί τής μάλλον άκάμπτου έπιμονής. 
Δύναται τις νά άναφέρη μέγαν άριθμόν παραχωρήσεων, αΐ- 
τινες έγκατελείφθησαν άπό τούς ίδιοκτήτας αύτών, τούς 
οποίους μάταιαι άπόπειραι έκμεταλλεύσεως κατέστρεψαν οί- 
κονομικώς, ή τάς οποίας έγκατέλιπον αί πρός έκμετάλλευσιν 
αύτών συστηθεϊσαι έταιρίαι, άφοϋ έδαπάνησαν άνευ άποτε- 
λέσματος τό κεφάλαιον, τό όποιον είχε νομισθή έπαρκές, δ
πως κατορθωθή έπικερδής παραγωγή. Παραδείγματος χάριν, 
τινές έκ τών περί τήν πόλιν MOHS παραχωρήσεων είναι έγ- 
καταλελειμμέναι άκόμη τήν σήμερον, διότι είς ούδεμίαν τι
μήν παρουσιάζεται αγοραστής, ή μόνον ελάχιστα προσφέρον- 
ται δι’ αύτάς, άν καί σημαντικά κεφάλαια έδαπανήθησαν 
έκεϊ, καί πολλαί τών γενομένων έργασιών δύνανται νά χρη- 
σιμοποιηθώσι. Τοιαϋται μεταξύ άλλων αί τοϋ Bray, Mau- 
rage και BouSSOlt, όπου πλεϊσται δοκιμαί διά γεωτρυπά- 
νου έγένοντο, αί'τινες έβεβαίωσαν τήν υπαρξιν τοϋ >ιθάνθρα- 
κος έντός τής έκτάσεως τών παραχωρήσεων, άλλά συγχρό
νως κατέδειξαν, δτι, διά νά φθάση τις τά στρώματα τών λι
θανθράκων, έπρεπε νά διατρυπήση άλλα στρώματα σημαντι
κού πάχους, καί έν οίς υπάρχουσι πολλά ϋδατα. Αί δοκιμαί 
αύται επομένως έπήνεγκον λίαν σημαντικήν δαπάνην χρόνου 
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χαι χρημάτων, άτινα δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς έντελώς 
μάτην ζατίναλωθέντα, διότι ούδείς μέχρι τοΰδε έπεχείρησε 
νά άναλάβη τάς άποπείρας ταύτας, καί βεβαίως πολλά θέ
λουσι παρέλθει έτη πριν ή, άναχαλυφθέντων ίσχυροτέρων μέ
σων προς ύπερνίκησιν τών παρουσιαζομένων προσκομμάτων, 
καταστή δυνατή ή έπανάληψις τών έργασιών μετά πλειοτέ- 
ρων πιθανοτήτων έπιτυχίας.

Ή έν Saint-Vaast παραχώρησις είναι έξ έκείνων, αί'τινες 
έπί ίσης έχτάσεως έγένοντο αφορμή μεγίστων κόπων χαί δα 
πανών, χαί έπί τών οποίων έγένετο χρήσις τών μάλλον έντέ- 
χνων μεθόδων· πάντα δέ ταϋτα έματαιώθησαν διά τής συμ
πτώσεως ατυχών περιστάσεων, τάς οποίας ώς έπί το πλει- 
στον δέν ήτο δυνατόν νά προΐ'δη τις. Άφοΰ έξετελέσθησαν δο
κιμαστικά' τινες έργασίαι διά γεωτρυπάνου, μία έχ τών ε
ταιριών, αί'τινες είχαν ζητήσει τήν παραχώρησιν, έπεχείρησε 
τήν κατασκευήν φρέατος, το όποιον έπρεπε νά διατρυπήση 
25 μέτρα άμμου, έν ή εΰρίσκοντο πολλά ύδατα, κάτω τοϋ 
όποιου ήσαν τά άνΟρακοϋχα στρώματα είς βάθος 1 03 μέτρων, 
καλυπτόμενα ΰπό τοϋ τής κρητίδας στρώματος έπίσης πλή · 
ρους ύδάτων. Ή κατασκευή τοϋ φρέατος τούτου ήρξατο κατά 
τό 1854 χαί μόνον κατά τό 1864 έγχατελείφθη ή έργασία 
αϋτη, μετά δεκαετείς άνευ διακοπής προσπάθειας. Ί1 δαπάνη 
άνήλθεν είς έν περίπου έκατομμύριον, άνηκούστους δέ κόπους, 
ικανότητα καί έπιμονήν κατέβαλεν ό ιδρυτής τής έταιρίας 
ταύτης κ. Gllilllbal. Έπίσης ή έν l’cronne έταιρία έπε- 
χείρησεν άνευ πλειοτέρας έπιτυχίας νά κατασκευάση έπί τής 
αύτής έχτάσεως φρέαρ, διά τό όποιον έδαπάνησε περί τάς 
500,000 φράγκων Ιδού λοιπόν μεταλλεΐόν έχτάσεως μικρο- 
τέρας τών 3,000 στρεμμάτων, διά τό όποιον έδαπανήθη 1 
1(2 έκατομμύριον, καί έκ τοΰ όποιου ούδέν όφελος παρήχθη, 
διότι τα άνορυχθέντα φρέατα δέν έπέτυχον. Έάν έκάστη τών 
δύο τούτων έταιριών κατώρθου νά φθάση μέχρι τοϋ στρώμα
τος τών λιθανθράκων, ώστε νά δύναται νά προβή είς τήν έκ- 
μετάλλευσιν, αί δύο έταιρίαι ήθελον διαφιλονιχήσει πρός άλ-
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λήλας τήν παραχώρησιν τοΰ μεταλλείου, τό όποιον πιθανώς 
ήθελε διανεμηθή μεταξύ τών δύω, ώστε μεταλλεΐόν πολύ μι- 
κροτέρας έχτάσεως ήθελεν είσθαι ή μόνη αμοιβή τών κόπων 
καί τών κινδύνων ούς διέτρεξαν.

Πρό τινων έτών υπήρχε παρά τό χωρίον Ciply, πρός με
σημβρίαν τοϋ Mons, σημαντική έχτασις άνθραχούχων γαιών, 
αί’τινες δέν είχον έξετασθή άκόμη, άν καί ήδύνατό τις νά 
φθάση μέρος τών τοϋ άνθρακος στρωμάτων χωρίς νά διέλθη 
τό τής χρητίδος στρώμα, έντός τοϋ όποιου άπαντα τις πάν
τοτε μεγίστας ποσότητας ύδατος. Επομένως συνέστη έται
ρία διά νά ζητήση έκεϊ παραχώρησιν έχτάσεως έν συνόλω 
2,850 στρεμμάτων. Έγένετο εναρξις μεταλλομαστευτιχών 
έργασιών άπό τοΰ σημείου, δπου ήδύνατό τις εύκόλως νά 
φθάση τά άνθρακοΰχα στρώματα. Άνωρύχθη πρώτον φρέαρ 
300 μέτρων, μετά ταϋτα δέ στοά 500 μέτρων, δπως γνω- 
σθή ή κατάστασις και δ πλούτος τών άνθραχούχων στρω
μάτων. Ή δαπάνη, μόνον διά ταύτας τάς έργασίας, άνήλθεν 
είς 520,000 φράγκων. Μ’ δλον δτι όέ προεβλέποντο μέγισται 
δυσκολίαι διά τήν κατασκευήν φρέατος διερχομένου διά τών 
τής χρητίδος στρωμάτων, ή έταιρία ένόμισε τά χεφάλαια 
αύτής έπαρκή πρός έναρξιν τής έχμεταλλεύσεως άπ’ αύτοϋ 
τοϋ κέντρου τής παραχωρήσεως, δηλ. άπ’ αύτής τής κρητί- 
δος. Άλλ’ ή πληθύς τών ΰδάτων, έναντίον τών οποίων έ
πρεπε νά άντιπαλαίση, ήτο τοιαύτη καί τοσοϋτον ύπερέβαινε 
τούς προϋπολογισμούς, αί δέ μηχαναί, τάς όποιας είχον στή
σει παρά τά φρέατα πρός έξάντλησιν, ήσαν τόσον άνεπαρ- 
κεϊς όπως έλαττώσωσι τήν ποσότητα τών είσρεόντων ύδά
των, ώστε ή έταιρία ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη τήν έπιχεί- 
ρησιν, άφοΰ έδαπάνησεν 1,400,000 φράγκων είς άνέγερσιν 
οικοδομών καί κατασκευήν μηχανών καί άνώρυξιν δύω φρεά- 
των 65 μέτρων βάθους.

"Αλλη έταιρία ένήργησε μεταλλομαστευτικάς έργασίας 
έπί τής έχτεταμένης έπιφανείας, ΰπό τήν όποιαν εΰρίσχον- 
ται άνθραχοϋχα στρώματα, χαί ήτις έχτείνεται μεταξύ τοϋ
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Binche, τών έν τω κέντρω μεταλλείων λιθανθράκων του 
Mons καί τοϋ μεσημβρινού ορίου τής λεκάνης. Μετά δώδεκα 
δοκιμάς οιά γεωτρυπάνου, έξ ών πέντε απέδειξαν τήν υπαρξιν 
τοϋ λιθάνθρακας, έπεχειρησεν ή έταιρία τάς πρός έκμετάλλευσιν 
έργασίας. Σημαντικαί έργασίαι έγένοντο καί φρέαρ άνωρύχθη 
μέχρι βάθους 350 μέτρων· έκ τοϋ φρέατος τούτου κατεσκευά- 
σθησαν στοαί μήκους πλέον τών 700 μέτρων κατά διαφόρους 
διευθύνσεις, χωρίς νά φθάσωσι στρώματα έκμεταλλεύσιμα. 
Είς μεταλλομαστευτικάς έργασίας έδαπάνησεν ή έταιρία 
πλέον τών 200,000 φρ., εις δέ τήν έγκατάστασιν 800,000 
φράγκων. Αί δαπάναι αύται ούδένα καρπόν παρήγαγον μέχρι 
τοϋδε. π.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΤΗΣ.

Εν τή κληρονομιά τών γονέων ή μέν ίσότης είναι αρχή 
δημοκρατική, ή δέ άνισότης είναι αρχή όλιγαρχική. Είς δσας 
χωράς ό γραπτός ή ό άγραφος νόμος διατηρεί τήν κληρονο
μιάν τών γονέων εις τά πρωτότοκα τέκνα αύτών, αί μεγαλαι 
περιουσιαι διαβιβάζονται άπό αιώνος είς αιώνα, χωρίς νά άπο- 
λεσωσι τήν πρακτικήν δύναμιν αυτών, ήτις χαρακτηρίζεται 
ύπό όλων τών αποτελεσμάτων τής συγκεντρώσεως. ’Απ' έ- 
ναντίας είς δσας χώρας ή νομοθεσία διανέμει τήν κληρονομιάν 
τών γονέων εις τά τέκνα αύτών, αί μεγάλα·, περιουσία·., τάς 
όποιας καταρτίζ^υσιν οί εύτυχεϊς έπιχειρηματίαι, κατατέμνον- 
ται έν τή δεύτερα καί τή τρίτη γενεςί, ϊνα εισέλθωσιν ούτως 
αί μερίδες αύτών είς τό έπίπεδον τών κοινών περί τής ζωής 
άγώνων.

Καθώς λέγει ό Tocqueville, ό νομοθέτης κανονίζει άπας 
τήν κληρονομικήν τών πολιτών διαδοχήν καί αναπαύεται έπί 
αιώνας ολοκλήρους. Άφοϋ δώση είς τό έ'ργον του τήν κίνησιν, 
δύναται νά άποσύρη έξ αύτοΰ τήν χεΐρα· ή δέ μηχανή ένερ- 
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γεϊ διά τών έαυτής δυνάμεων καί διευθύνεται μόνη πρός τόν 
έξ ΰπαρχής όρισθέντα σκοπόν. Κατά τήν βάσιν, έφ’ ής ή μη
χανή αυτή είναι ώογανισμένη, ένόνει, συγκεντρόνει, συνα
θροίζει περί τινας κεφαλάς τήν ιδιοκτησίαν καί μετ' ολίγον 
τήν δύναμιν, δημιουργούσα τοιουτοτρόπως τήν άριστοκρατίαν 
τής γής. Διευθυνομένη δέ ύπό άλλων αρχών καί βαδίζουσα 
έπί άλλης όδοΰ, ένεργεϊ ακόμη δραστηριότερον· διαιρεί, δια
μοιράζει, διασκορπίζει τάς περιουσίας καί τήν δύναμιν έγεί- 
ρεται καί πίπτει άδιακόπως έπί τοϋ έόάφους, μέχρι ού παριστά 
έπί τέλους τήν εικόνα άψαύστου, κινουμένης κόνεως, έπί τής 
οποίας έδράζεται ή δημοκρατία.

"Οταν ή κοινωνία στηρίζηται έπί τής ιεραρχίας, τήν όποιαν 
κατασκευάζει ό έπί τοϋ θρόνου τής έπικρατείας καθήμενος 
μέχρι τοϋ έπί τοΰ θρόνου τής έπαρχίας παρακαθημένου, ή 
μεταβίβασις τής κληρονομιάς άπό πρωτοτόκου είς πρωτότο
κον είναι συνάμα τό θεμέλιον καί ή στέγη τής έν τοιαύτη 
περιόδφ έγειρομένης φεουδαλικής οικοδομής. 'Γπάρχουσιν ύπο- 
χρεώσεις τινές έν τω συνδέσμω τών πρώτων καί τών δεύτε
ρων άρχόντων αύτής, αίτινες δεν θά ήδύναντο νά έκπληρωθώ- 
σιν άνευ διαιωνίσεως τών περιουσιών καί μάλιστα τών γαιο- 
κτητών ύπό μίαν διαδοχικώς κεφαλήν. Ή φεουδαλική έποχή 
δύναται νά έκλειψη, καί όμως τά κληρονομικά αύτής δόγ
ματα δύνανται να διατηρώνται ακόμη έπί πολύ ώς π. χ. 
έν Γαλλία μετά τήν ύπό τής βασιλείας μέχρι τοϋ 1789 
άπορρόφησιν τής φεουδαλικής έξουσίας, καί έν ’Αγγλία μέχρι 
τοΰ νϋν. Άλλ’ ή διατήρησις τής κληρονομικής άνισότητος 
συνδέεται προς τόν αριστοκρατικόν τής κοινωνίας οργανισμόν, 
δστις πρέπει βαθμηδόν νά άτονήση είς τά έθνη, ΐνα κατόπιν 
καί έν τή νομοθεσία μεταβληθή.

Έν γένει ή πολιτική έννοια τής κληρονομικής συγκεντρώσεως 
χωλαίνει ύπό διαφόρους έπόψεις. Έάν οί γαιοκτήται είναι αναγ
καίοι παράγοντες διά τήν έμπέδωσιν τής κοινωνικής τάξεως, 
ώφελιμώτα τον είναι οί παράγοντες ούτοι νά είναι όσον έ’νεστι 
πλείονες. Καί ή ιδέα τοϋ κοινωνικού κινδύνου, ώς έκ τής συγ- 
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κεντρώσεως τών γαιοκτησιών είς ολίγων χεϊρας, δεν πρέπει νά 
θεωρήται ώς ή όλιγώτερον ένδιαφέρουσα, τόσον διά τήν κατά· 
χρησιν τώνδλίγων οσον καί διά τήν άγανάκτησιν τών πολ
λών. ’Έπειτα έν τή κατατμήσει τών γαιών δέν υπάρχουσι 
τά τελεσιουργά έκεϊνα έλατήρια, τά όποια προβιβάζουσι τά 
μεγάλα τών άνθρώπων πλήθη είς τήν πρόοδον τήν κοινωνικήν. 
Τά έθνη τών δουλοπαροίκων δέν είναι υποδείγματα μεγάλων 
έν τω κόσμω τυχών. "Οταν οί Ρωμαίοι ήσαν γαιοκτήται, 
ήκμαζον αυτοί και έκυρίευον τον κόσμον όταν δέ παρήλθον 
οί πολλοί γαιοκτήται καί συνεκεντρώθησαν αί γαϊαι είς χεϊ
ρας τών Ολιγαρχικών, ό δεσποτισμός έκρουε τάς θύρας τής 
Ρώμης και συγχρόνως ήχει δ κώδων τής πτώσεως αύτής.

Ύπό τήν έποψιν τοϋ δικαίου, ή κληρονομική άνισότης είναι 
αδικία, κατά τής όποιας διαμαρτύρεται ή φωνή τής φύσεως 
έν τή καρδια τών οικογενειών. Όποια άγάπη μεταξύ τών 
μελών αυτής δύναται νά υπάρχη, όταν δ μέν τών αδελφών, 
διότι ήλθε δεύτερος έν τω κόσμω, πρέπει νά ζήση πτωχός, 
ένώ ό άλλος, διότι ήλθε πρώτος έν τώ κόσμω, πρέπει νά έν- 
τρυφα έν τφ πατρικφ πλούτου ; ΊΙ κληρονομική άνισότης 
προσκρούει πρός αύτήν τήν βάσιν τοϋ κληρονομικού δικαίου, 
διότι ή ιδέα τής οικογένειας γεννά τήν ιδέαν τής κληρονομιάς 
καί ή ιδέα τής κληρονομιάς κατατρώγει τήν ιδέαν τής οικο
γένειας. Τό μεγαλείτερον έπιχείρημα υπέρ τής κληρονομιάς 
ανάγεται είς τούς ιερούς τής οικογένειας δεσμούς καί τάς 
ήθικας καί φυσικάς υποχρεώσεις τών γονέων πρός τά τέκνα, 
θέματα δηλαδή τά δποϊα καταρρίπτει ή κληρονομική τών 
πρωτοτόκων διαδοχή.

Ύπό οικονομικήν έποψιν ή κληρονομική άνισότης εύρε καί 
υπερασπιστάς καί κατηγόρους. Τοιουτοτρόπως έρρέθη, ότι ή 
ύπερβολική κατάτμησις τών γαιοκτησιών πολλαπλασιάζει 
τας διενέξεις μεταξύ τών ανθρώπων, έμποδίζει τήν μεγά
λην καί έπιστημονικήν καλλιέργειαν, ήτις έχει άνάγκην με
γάλων εκτάσεων γαιών, αύξάνει τας δαπάνας τής παραγω
γής, έμποδίζει έν γένει τήν άνάπτυξιν τής γεωργίας μή δυ- 
ναμένη νά συνδυάση τούς δρους τής προόδου αύτής πρός 
τά στενά όρια καί τα μικρά μέσα, είς ά έπί τέλους φθάνει ή 
ίσότης ή κληρονομική. Άφ’ έτέρου οί κατήγοροι τής κληρονο
μικής ανισότητας άνευρίσκουσιν έν τή κατατμήσει τών γαιών 
ισχυρότεροι τό κινούν τά μεγάλα πλήθη έλατήριον ό αριθμός 

τών καλλιεργητών τής γής αύξάνει καί οί αγροί συνδέονται 
πρός τούς δραστηριωτέρους πόθους τών έργαζομένων αύτούς 
ιδιοκτητών. Έπισισκέπτεσθε τάς περιφέρειας τών πολλών καί 
μικρών γαιοκτητών καί νομίζετε ότι περιπατεϊτε μεταξύ κή
πων. Άπ’ έναντίας ή παρακμή τής γεωργίας άρχεται άπό 
τής έγκαταλείψεως τών μεγάλων γαιοκτησιών κατόπιν τών 
ήθικών καί κοινωνικών μεταβολών, αί όποϊαι καταλαμβάνουσι 
τούς ύπό τήν προγονικήν σκιάν κοιμωμένους γαιοκτήτας.

"Οπου, λέγει ό Sismondi, άπαντώνται χωρικοί γαιοκτή 
ται, έκεϊ απαντάται καί ή εύπορία έκείνη, ή έμπιστοσύνη είς 
τό μέλλον καί ή ανεξαρτησία, αί’τινες άσφαλίζουσι συγχρόνως 
τήν εύημερίαν καί τήν αρετήν. Πλήρης δέ είναι καί έπαγω- 
γός ή είκών τοΰ χωρικοΰ έκείνου, οστις μετά τών τέκνων του 
καλλιεργεί τήν μικράν του γαιοκτησίαν, δστις δέν πληρόνει 
μίσθωμα εις άνώτερόν του ή ημερομίσθιον είς κατώτερόν του, 
οστις κανονίζει τήν παραγωγήν του έπί τής καταναλώσεώς 
του, δστις τρώγει τόν έαυτοϋ σίτον, καί πίνει τόν έαυτοΰ οί
νον, οστις ένδύεται άπό τόν βάμβακα τοΰ άγροϋ του καί άπό 
τό έ’ριον τών προβάτων του.

ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩ 1881.

Έκ τών έπισήμων δημοσιεύσεων τής Κυβερνήσεως πληρο- 
φορούμεθα, δτι αί έν Έλλάδι κατά τό έτος 1881 τελωνιακαί 
εισπράξεις άνεβιβάσθησαν είς δρ. 23,5 1 1,654,έξ ών 277,605 
άνήκουσιν είς τάς νέας έπαρχίας (Θεσσαλίας καί Ηπείρου) 
καί 23,234,049 είς τάς παλαιάς έπαρχίας. Κατά τό έτος 
1880 αί τελωνιακαί εισπράξεις τών παλαιών έπαρχιών ύπε- 
λογίζοντο είς δρ. 19,565,522, ήτοι έπί έλαττον δρ. 3,57 7, 
527. Ιδού πώς είχον αί εισπράξεις αύται κατά τά έτη 1880 
καί 1881 έπί τών κεφαλαιωδών τής έν ταϊς παλαιάς έπαρ- 
χίαις τελωνιακής φορολογίας κατηγοριών.

Εισαγωγή 16,394,055 τω 1881 καί 14,408,231 τώ 
1880, έπί πλέον τώ 1881 δρ. 1',985,823.—’Εξαγωγή 2,549, 
027 τώ 1881 καί 1,627,658 τφ 1880, έπί πλέον τω 1881 
δραχ. 921,369. — Διαμετακόμισή 149,008 τώ 1881 καί
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177,647 τφ 1880, έπί έλαττον 28,638 τφ 1881. — Λα
θρεμπόρια χλπ. 91,524 τφ 1881 καί 67,094 τό 1880, έπί 
πλέον τώ 1881 δρ. 24,430.—Έγγειοι φόροι 3,91 1,382 τφ 
1881 και 3,175,203 τω 1880, έπί πλέον τω 188 1 δραχ. 
736,078. — Δικαιώματα 139,150 τφ 188 1 καί 200,686 
τω 1880, έπί ίλαττον τώ 1881 δρ. 61,536.

Έν γένει κατά τό έτος 1881 έπί τών τελωνιαχών εισπρά
ξεων κατά μέν τήν εισαγωγήν εξέχει ό Πειραιεύς, είσενεγκών 
εις τόν δημόσιον θησαυρόν δρ. 5,554,890, κατόπιν δ’ αύτοϋ 
έρχονται αί Πάτραι 2,967.497. ή Σύρος 2,235,482, ή Κέρ
κυρα 1,364,792, αί Καλάμαι 608,803, ή Κεφαλληνία 572, 
219 κλπ. Κατά δέ τήν έξαγωγήν προέχει ή Κέρκυρα είσε- 
νεγκοΰσα είς τόν δημόσιον θησαυρόν δρ. 982,770, κατόπιν δέ 
έρχεται ή Ζάκυνθος 686,158, ή Κεφαλληνία 534,372, ή 
Λεύκάς 235,347 κλπ. Έπι δέ τής διαμετακομίσεως προέχει 
ή Σύρος είσενεγκοϋσα δρ. 68,142, κατόπιν δέ έρχεται δ Πει- 
ραιεύς 33,728, ή Κέρκυρα 32,041 κλπ. Έπί δέ τών άπό λα
θρεμπορίων κλπ. εισπράξεων περιέχει ό Πειραιεύς είσενεγκών 
εις τόν δημόσιον θησαυρόν δρ. 30,265, κατόπιν δέ έρχεται ή 
Κέρκυρα 15,039, ή Σύρος 10,803, αί ΆΟήναι 8,191 κλπ. 
Έπί δέ τών έγγειων φόρων προέχουσιν αί Πάτραι, είσενεγκοΰ- 
σαι είς τόν δημόσιον θησαυρόν δρ. 1,675,593, κατόπιν δέ έρ
χεται τό Κατάκωλον 799,010, αί Καλάμαι 694,455, ή Ζά
κυνθος 141,452 κλπ. Έπί τών εισπράξεων άπό δικαιωμάτων 
προέχει ό Πειραιεύς, είσενεγκών είς τον δημόσιον θησαυρόν δρ. 
δρ. 31,966, κατόπιν δι έρχεται ή Σύρος 26,736, αί Πάτραι 
19,476, ή Κέρκυρα 14,545, ή Κεφαλληνία 7,729, τό Λαύ
ρων 5,985 κλπ.

Έπί τοϋ όλου τών τελωνιακών εισπράξεων τοϋ 188 1 ποοέ· 
χει ό Πειραιεύς, είσενεγκών είς τόν δημόσιον θησαυρόν δραχ. 
5,682,239, κατόπιν δέ έρχονται αί Πάτραι 4,675,890, ή 
Κέρκυρα 2,409,188, ή Σύρος 2,376,470, ή Ζάκυνθος 1,408, 
280, αί Καλάμαι 1,307,939, ή Κεφαλληνία 1,191,898, 
τό Κατάκωλον 1,129,567, τό Ναύπλιον 461,569, αί ΆΟή
ναι 446,779, ή Λεύκάς 339,17 1, ή Λαμία 315,144, τό 
Μεσολόγγιον 367,742, ή Βόνιτσα 191,567, ή Χαλκίς 156, 
039, τό Γύθειον 147,927 κλπ.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ10Ϊ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ

1. ’Αποτείνομαι είς τόν Κυριάρχην Λαόν, διότι, διζτελέ- 
σας αντιπρόσωπος αύτοϋ, οφείλω νά δώσω λόγον τής διαχειρί- 
σεώς μου έπι τών υποθέσεων του. Ούδείς ενώπιον τοΰ Κυριάρ
χου είναι ανεύθυνος. 'Ο Λαός μακροθυμεί, άλλ’ έπί τέλους πα
τάσσει.— ’Αποτείνομαι δέ καί έξ άλλης άκόμη σκέύεως, διότι 
δ Κυρίαρχης κρατεί εις τά άδυτα της ύπάρξεως αύτοϋ τάς 
περί τοϋ έθνικοϋ μέλλοντος αποφάσεις, καί, άν λέγγ, σήμερον 
ναι ή άνέχηται ύπό άλλων λεγόμενον τοΰτο, διατηρεί ολον 
τό δικαίωμα νά Οέσν) αΰριον έπί τραπέζης τά πάντα.

Δέν πρόκειται νά δμιλήσω περί έμοϋ, άλλά περί τών ίύεών, 
τάς δποίας έκ τοϋ Ααοϋ παρέλκβον.Έάν ήγωνίσθην περί αύτών, 
ούδεμία μοί οφείλεται χάρις. 'Ο Λαός έχει όλα τά δικαιώματα 
καί οί ύπηρέται αύτοϋ όλα τά χρέη. Έάν ένεκα τών ιδεών 
τούτων οί έκμεταλλευταί τής επικράτειας έπετέθ·<σαν λαϋροι 
εναντίον μου, έάν δέν ύπήρξεν όβρις καί συκοφαντία, τάς δποίας 
ούτοι δέν έςετόξευσαν κατ’έμοϋ, έάν εύρέθησαν στιγμαί, κατά 
τάς δποίας ή άπογοήτευσις έκρουσε την ταπεινήν μου θύραν, 
ήτο βεβαίως αληθές μαρτύρων τοΰτο, άλλά δέν δύναται νά 
εΐπη τις, δτι άπέφυγον νά πίω τό ποτήριον μέχρι τρυγός.

Είσηλθον έν τί! Βουλ-Tj μέ την ελπίδα τών μεγάλων συνε
λεύσεων. Τί άλλο άπαιτεϊται εις αύτάς είμή ή κίνησις τών 
ιδεών καί η άκαμπτος άφοσίωσις εις την άγιότητά των ; Αί 
λαμπάδες τής Πολιτείας δέν έκαιον, ή άπολαυστική είχε στή
σει τόν άσεμνον θρόνον της έν μέσω τοϋ πολιτικού σκότους, 
καί τό πλέον έπί τοϋ χάους πνεύμα της πολιτικής μηχανής 
πανταχόθεν έζήτει τόν καθαρισμόν της. Ειπεν δ Λαός: άς ύο- 
κιμκσωμεν καί πάλιν έστειλε τούς άντιπροσώπους του με προ- 
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γρζμμζ ζνακζινισμοϋ τών κκτερρειπωμένων τοΰ Κράτους ορ
γανισμών. καί έπερίμεινεν. Ίίδη έτο μ .ίζετζι νζ κρίντ). Δυνα
τόν κζΐ πάλιν νά είπν,: ζ; δοκιμζσωμεν. Ό χρόνο; Οζ ποίησή 
τά; στροφά; αύτοΰ' κζΐ ότζν έλΟή ή στιγμή τή; αρχή;, τό τέ- 
λο; δέν θέλει λείψει.

ί£· "Ο,τι έπολέμησζ ιδιαιτέρως ήτο ή κυβερνώσζ τόν τό
πον πολιτική Σχολή. Εινζι συμμορίζ άνθρώπων έννοούντων ώ; 
έπάγγελμχ τήν πολιτικήν κζΐ ώ 
νζιίερζρχίζ δούλων, έχόντων όλζ τζ ελαττώματα 
έν προδοσία·.;, άτιμίζι; καί άρπζγαΐς. 
μετά τζχύτητο; άκατζσχέτου πρό; τήν 
ρο; πολιτισμό; προσφέρει εί; αύτό

El-- τιιιχαιο'/ ·ζ·\·> 'Ελλάδα. 
ή; δουλεία; 

Ενώ το έΟνο; σπεύδει 
■ρόοδον, ένώ ό νεώ 

οιακ τζ έκ [ζκκρών κίω- 
νων άποτετκυ.ιευρί.ένχ εφόδιά του, r, κυβερνώσζ πολιτική Σχο
λή, ίστασ.ένη έπί τοϋ ύύηλοτέρου σ.έρου; τή; έπικρκτείζ;. δια
στρέφει τού; ορού; τή; κνζπτύξεω; κύτών κζΐ [ζετζρρίπτει 
ζ'γ,ί 7Λ·.·κύ·ι·.ν.Ύ,·ι έργζσίζν από τή; άραονίκ; τών αγώνων εί; 
τόν θόρυβον τών ζυ.φιβολιών. Αύτή εινζι ή ζίτίζ δι’ ήν, ώ; ε- 
λεγον πρό; τήν Βουλήν κζτζ τήν 4 Δεκεμβρίου 1 879, «δέν ζ- 
πετελέσΟη ακόμη δυστυχώ; εκείνο; 5 φάρο;, ό όποιο; πρόκει
ται νζ φωτίσρ τήν ’Ανατολήν, δέν ζπετελέσΟη ή Κυβέρνησι;, 
τήν οποίαν πζντκ/όΟεν επιζητεί ό Ελληνισμό;.» Κζί δεν Οζ 
σχηματισΟή τοιζύτη κυβέρνησι;, πριν η τελείω; συντριβή ή 
διοικούσα τόν τόπον Σχολή.

ψηφίσατε νόμου;' κζΐ την επιούσαν τό πρώτον οπερ Οζ 
σκεφΟοϋν εινζι ή πζρζβίζσί; των. Κλείσατε ενζ φραγμόν' κζί 
μόλις πζρίλΟετε εινζι έτοιμοι νζ τόν πζρζκάμψουν. Ούδέν ό
σιον ύπζρ/ει δια το’.ούτου; ανθρώπου;. ’Ενώ σζ; όμιλοϋν, κρύ
πτουν τού; έφΟζΰμού; των, όπω; σ?.; άπζτήσουν εύχερέστε- 
ρον. Αμφιβάλλω ζν εί; ζλλην περίοδον τοΰ βίου τη; η Έλλζς 
έδοκίμζσε τοιζύτην κυβερνητικήν άσ/ημίζν. "(νζ γεννηΟή τοι- 
οϋτο τέρζς, έπρεπε νζ τό συΰ.λάβ·/) ή τουρκική τυρζννίζ, νζ τό 
κυοφορήση ή συνταγματική ύευδοελευΟερίζ κζΐ νζ τό θρέψή, ό 
ύλισμό;, τοΰ όποιου ή ορμητική λζτρείκ δέν ζφίνει τήν δέου
σαν προσοχήν διζ τζ εθνικά ιερά. Ό αγών ζ.ζτζ τοιούτου θη
ρίου εινζι βεβαίως δυσχερέστατο;' άλλ’ ενόσω ύπάρχουσιν "Ελ· 
λην;ς πιστεύοντας εί; τήν 'Ελλάδα, δ;ν Οζ, λδί'γ'ρ 7~.·{ τήν ή·» 

ί·«'2ξ;7ι
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Ή διοικούσα Σχολή έχει δύο χιτώνα;' ό μέν τή; αλωπε
κή;, ό δέ τη; λεοντή;. 'Γήν στιγμήν καθ’ ήν αποφασίσει τό 
έθνος, νά ςεσχίση τού; χιτώνας τούτου;, Οζ ίδή μετ’ άηδίκ; 
τί ύπ’ ζύτού; έπί τοσοϋτον χρόνον έκρύπτετο. ΊΙ Σχολή κύτη 
δέν γνωρίζει ζλλην πολιτικήν παρά τήν πολιτικήν τοΰ σερκ- 
γίου μετά τών παρασίτων κζΐ τών συνωμοτών κύτη;. 'Έχει τι 
άπχίσιον, ότζν ζνάπτη τό κολακευτικόν της Ουμίζμζ, ή έγεί- 
ρή τον επαναστατικόν τη; άκινάκην. Δέν πιστεύει εί; τήν ΰ- 
πζρζιν τη; αγίας τών Αχών κυβερνητική; επιστήμη;, τά πάν- 
τζ δέ προσδοκζ έκ τή; εμπειρική; εκείνη; εύστροφίζ;, καθ’ ήν 
ό έπιτηδειότερο; άπατή τον άπλούστερον, ό Ορζσύτερο; πτοεί 
τόν ΐΛχλζκότϊρον, κζί ό πονηρότερο; ζκλλιεργεϊ τόν ζΟώον. 
"Ά; ιδιον.εν εω; πού Οζ προχωρήσν) ή ζνΟριοπου-ετζλλΐυσι; 
ζύ'τη. ΙΙερί πολιτική; ηθική; ούδεί; λόγο;. Εινζι [ζέχρι τοιού
του βζΟυ.οΰ ζ.ζτκπΐπτωκυϊζ, ώστε, ότζν ήνζγκζσζ έ’νκ πρωθυ
πουργόν νζ έςου.ολογηΟή έν τή Βουλή, τό έπρκξε αέ τόν άφε- 
λέστερον τρόπον «νζί, είπεν κπό τοΰ βή[/.ζτο;, προσβλέπω εί; 
τόν σκοπόν κζΐ όχι εί; τό |/.έσον.» Εί^εΟκ λοιπόν εί; χεΐρζ; 
Ιησουιτών τοΰ χειροτέρου εϊ'δου;, διότι εκείνοι τούλάχιστον 
ειχον διζ τό δόγακ των «ό σκοπό; ζγικζει τζαέσζο πλειοτέ- 
ρζν κίδώ.

Ή κυρίκ δυνζψ.ι; τή; διοικούση; Σχολή; εινζι ότι Αγκυρο
βόλησε έν [ζέσω τοϋ λψ.ένο; διζ τή; υ.εγζλειτέρζ; τοϋ Κρχ- 
του; ζγκύρζ;, κζΐ ότι δέν έκτίΟετκι εί; τό ανοικτόν πέλζγο;. 
Φοβεΐτζι ώ; τήνέσχζτην τών κΐΛκρτιών τη; τό ριψοκινδυνευαζ. 
Τή χρκεΐ ή όσον ένεστι ήσυχωτέρκ έκυ.ετζλλευσι; τή; Έλλζ- 
δο;, πρό; δέ τήν ίστορίζν τών μεγάλων έργων τό πρόγρχα[Λζ 
τη; διζτελεϊ εί; κεκηρυγαένον διζζύγιον. Εΰρετε τόν πρώτον, 
ευρετε κζΐ τόν έσχατον τή; Σχολή; τκύτη;- πάντοτε Οζ ύ- 
πζρχη τόπο; κχΐ δι’ εκείνου;, τού; όποιου; έλησαονήσκτε εί; 
γωνίαν τινα τή; πολιτική; [ζηχζνή;. Ό κχθολικος τύπο;, ύπό 
τόν όποιον ένεργεϊτκι ή πρακτική δικχείρισι; τή; έπικρζτείζ;, 
είναι ά'ρνησι; τοϋ νό’Λου τή; ηθική; κζΐ τοϋ νόυ-ου τή; πολι
τεία;. Ή διοικητική τέχνη κζτέστη συνώνυμο; τω φζυλοτέρω 
έπιτηδεύυ.ζτι, κζΐ τό πζρζδειγυ.ζ τών κυβερνώντων το t/.ολυ- 
σαατικότερον ένζυσυ.ζ τή; δικφΟορζ;. Πρόκειται περί δηαο- 
ϊ'ικς περιουσία:; ακριβώς έκεΐνοι είς ού: ίίνζι κνζτϊΟ;ι;Λένη ή
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διαχείρισις αύτής είναι οί έπικινδυνωδέστεροι εχθροί της. 
Πρόκειται περί κοινών ύποθέσεων καί εθνικών συμφερόντων; 
νομίζει τις δτι οί λύκοι, ένδυθέντες την τών ποιμένων στολήν, 
είσήλασαν είς τδ ποίμνων. Είναι άνάγκη ειδικότητας δια την 
λειτουργίαν και τήν άνάπτυξιν κλάδου τίνος τής δημοσίας υ
πηρεσίας ; οί άνεψωί καί οί οικείοι φραγμόν άποτελοΰσιν άδια- 
πέραστον. Πρόκειται περί παραχωρήσεως μεταλλείων ; δωρο
δοκία- πρόκειται περί παραχωρήσεως δανείων; δωροδοκία- 
πρόκειται περί παραχωρήσεως γαιών ; δωροδοκία- πρόκειται 
περί παραχωρήσεως προνομίων ; δωροδοκία. Μίαν ημέραν θα 
άποκαλυφθή, δτι και τδ ύπουργικδν χαρτοφυλάκων ήγοράσθη 
δπως καί ή μίτρα ή επισκοπική. Έν γένει ή κατάχρησις απο
τελεί τήν μελάνην, δι’ ής γράφονται τά διπλώματα τής διοι- 
κούσης φαυλοκρατίας. Ούδαμοΰ εξετάζεται τδ γενικόν συμφέ
ρον- καί δταν κρούηται ίσχυρώς ό κώδων αύτοΰ, ανοίξατε τάς 
πτυχάς τοΰ παραπετάσματος διά νά άνακαλύψητε είς τινα ί- 
κραν αύτών τδ μίασμα τοΰ Ιδιωτικού συμφέροντος, τδ όποιον 
έμπνέει. σΔίδω διά νά δώσης, πράττω διά νά πράξης,» ιδού δ 
άξων περί 8ν στρέφεται ή κυβερνητική μηχανή. Είναι δόγμα, τδ 
όποιον ένεργεϊται συστηματικώς καθ’ δλην τήν κλίμακα αύτής 
μεταξύ τών κατεχόντων καί άναβοκαταβαινόντων τάς βαθμί- 
δας της, ώμολογήθη δέ πανδήμως ένώπιον τής Βουλής και εις 
λογαριασμόν έ'τι ταύτης, δτε κατά τήν 18 Δεκεμβρίου 1879, 
κατηγορουμένου τοΰ πρωθυπουργού έπί ψηφολογία έγκληματι- 
κή, άνέβη ούτος είς τδ βήμα ίνα διακηρύξη : αΜε κατηγορεί 
δ κ. Οικονόμος ώς ένδοτικόν- καί νομίζετε, κύριοι, δτι είς συν
ταγματικήν κυβέρνησιν δέν είναι ούσιώδες στοιχεϊον αύτής ή 
αμοιβαία ύποχώρησις; καί τότε τί χρειάζεσθε σείς, δταν εγώ 
αποφασίζω κυριαρχικώς ; σείς είσθε περιττοί.» Ώσανεί μή ή- 
σαν οί βουλευταί έπιτηρηταί άλλά συνέταιροι τών ύπουργών ! 
Ούτως δμως ώμίλει καί ή Κίρκη, όταν μετεμόρφωνε τούς συν
τρόφους τοΰ Όδυσσέως είς τά συμπόσια αύτής.

3. Μέ έκατηγόρησαν ώς άποτόμως ενίοτε όμιλήσκντα έν 
τή Βουλή. Ή αλήθεια είναι, δτι ούδείς πλειό τερον έμοΰ έσε- 
βάσθη τδ ίερδν συνέδριόν της. Φίλος είναι ό καθαρίζων καί 
ούχί ό καταρρυπών. 'Ομολογώ δτι, δσάκις άνέβην έπί τοΰ βή
ματος, έβλεπον τούς αντιπροσώπους, χωρίς ούδέ στιγμήν νά
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μετακινήσω τούς οφθαλμούς μου άπδ τοΰ Ααοΰ. Ό αντιπρόσω
πος διατρέχει κίνδυνον πολύ φυσικόν, δτι λεληθοτω; υπολαμ
βάνει εαυτόν ώς τον κύριον. Λοιπόν αποστολή μου ητο να κρα
τώ τήν αλήθειαν διαρκώς γυμνήν προ τής έθνικής αντιπροσω
πείας. Δι’ έμέ ή Βουλή, τδ διεκήρυξα λίαν καθαρώς άπδ τοΰ 
βήματός της, δέν είναι συνέδρων προσωπικών συμφερόντων, 
δμολογουμένων ή μή, άλλ’ είναι σέπίσημο; διερμηνεύς τών 
ιδεών τοΰ Λαοΰ, έφ’ όλων τών ζητημάτων, τά όποια κινοΰσι 
τήν πολιτείαν».—ΊΙ Βουλή δέν είναι άθροισμα άνθρωπων δια- 
τελούντων ύπό τδν χαλινόν τών επαρχιακών διαχειριστών τής 
έκλογική; κάλπης, άλλ’ είναι κέντρον «έπιδρών έπί τών τυχών 
τοΰ έθνους διά τών ιδεών αύτής. Τοιαύτην έπιδρασιν άσκοΰσι 
τά πολυμελή σώματα, δταν έντίμως καί λελογισμενως καταρ- 
τίζωνται, δταν φιλοπόνω; άνοίγωσι τάς συζητήσεις καί δταν 
φωτίζωνται άπδ τδ ζωογόνου τοΰ έθνους φως. Αι Βουλαί έπι- 
δρώσιν έπί τών έθνών ώς άπδ μέσου δρου καλλίτερων πολιτών, 
τούς όποιους ή κοινή συνείδησις έφερεν έν τώ κοινοβουλιφ, ίνα 
συναθροίζοντε; τάς διεσπαρμένα; έν τή κοινωνία ιδέας καί ει- 
σάγόντε; αύτάς έν τω κριτήρια,> τω έθνικω, έπιστρεφωσι κα
τόπιν αύτά; εί; τά; έπαρχία; καί τά; κοινότητα; πρός συμπλή- 
ρωσιν τής μεγάλη; πολιτική; τοΰ έθνους κυκλοφορίας». — Ή 
Βουλή δέν είναι μεμονωμένου έν τή κοινωνία σώμα υποχείριον 
είς τδν πρώτον, δστι; θέλει νά ποιήση κατάχρησιν τής ίσχυο; 
αύτοΰ. ’Αποστολή της είναι νά αμεταβιβάζη τά παρουειαζό- 
μενα έν τή πολιτική άτμοσφαίρα παράπονα είς τδν Κυρίαρχη ■ 
Λαόν. Διότι όσον προβαίνει ή κοινωνία, τόσον ή δύναμι; στρέ
φεται πρός τδ μέγα σώμα τοΰ Λαοΰ. Έκεϊ υπάρχει ή αιώνια 
κυριαρχία, έκεϊ ή άληθής δύναμι; καίήέξουσία τών έξουσιών.» 
’Αμφιβάλλω άν πολλοί άλλοι είχον ύψηλοτέραν περί Βουλή; 
ιδέαν. Έάν ύπό τά; έμπνεύσει; αύτής, ή αιχμή σημαία; 
τοΰ Λαοΰ έκέντησε κάποτε τού; ρώθωνα; τών εκμεταλλευτών 
της, τδ λάθος οφείλεται εί; τδν στενόν τοΰ βουλευτηρίου χώ
ρον, τδν μή έπιτρέποντα νά έμπηχθή άλλοΰ.

Έντός τή; Βουλή; ενωρίς παρετήρησα σύνεταιρισμδν αν
θρώπων, οΐτινε; είσεχώρησαν μέν έν αύτή ύπδ διαφόρου; άπο- 
χρώσεις. συνέπραττον δέ κρυφά έπί ιδιαίτεροι; χρηματιστικοϊ; 
σκοποί;. Συμβάσεις δέν έλειπον, ύλην έκμεταλ.λευσιμον αί
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περιστάσεις άφΟονον έχορήγουν. 'Ησαν κατατεταγμένοι εί; όλα 
τά στρατόπεδα καί έπερίμενον ώς οί κόρακες τήν έκβασιν τών 
κοινοβουλευτικών μαχών. Ούδέν έσήμζινον εί; αύτοϋ; τά εξω
τερικά συνθήματα. ΎΠτο είδος σννωμοτών έκλκβόντων τό βου
λευτή,ριον ώ; -χρηματιστήριο ν κζί ούδέν πλέον. Οί άρχηγοί των 
τού; έγνώοιζον κζί τού; έκρυπτον εγώ δέ ανέλαβον τό έργον 
νά τού; άποκαλύψω. ΙΙρέπει νά ένΟυμήτζι άκόμη ή αίθουσα 
τής Βουλής τού; λόγους μου εναντίον τή; συμμορίας ταύτης. 
Ύπήρςεν ήμερα καθ’ήν έφοβήΟη κύτη άνακριτικήν τών μηχα
νορραφιών τη; έξέτασιν, κζί έπεκαλέσΟη την βουλευτικήν τη; 
ασυλίαν. Ό φόβο; τη; ήτο μάταιος. Συνέλαβον μέν το πρόσω- 
πεϊον, άλλ’ έπρεπε νά υπάρχουν πλείονες χεΐρες ϊνα τό άφαι- 
ρέσουν άπό όλου; διά μιας.

"Αλλο γένος άνΟρώπων παρουσιάζει ιδιαίτερα φαινόμενα. 
’Εννοώ τού; άντιπροσώπους εκείνους, οϊτινες, είσελθόντε ; έν τή 
Βουλή ύπό άλλο ενώπιον τών εκλογέων των πρόγραμμα, εύΟύ; 
ώς έλαβον το βουλευτικόν είσιτήριον έπρόδωκκν τάς πανδήμους 
αύτών ύποσχέσεις. Έάν έπετίμησα τού; λειποτάζτζς, ούδείς 
γνωρίζει μέχρι σήμερον πόσαι προηγουμένως τοιούτου είδους 
παρατηρήσεις έπίκρκνον έν τή Βουλή την ύπζρξίν μου άπό τοϋ 
εδωλίου εις ό την είχον καρφώσει. Φευ! πόσα; φωνάς άγριας, 
πόσα; επιδεικτικά; τοποθετήσει; είδον εκεί, [κεχρί; δτου τε- 
λεσΟή τό συνάλλαγμα, τό όποιον οί άγγελιοφόροι ύφζινον κζί 
ό πρωθυπουργό; ύπέγρζφεν όπισθεν τών βωβών τοϋ βουλευτή- 
ρίου στυλών! ΊΙ ησυχία τότε έπζνήρχετο μέχοιςού διζτζρζχΟή 
έκ νέου. Ή τύχη μου ητο νά στηθώ έκεϊ, δπου μόνον επόπτη; 
είχε λόγον νά ύπάρχγ,. — "Ανθρωποι νέοι, παρά τών όποιων ό 
Λαό; ειχεν ελπίσει έ'ργα σωστικού νεωτερισμού, έπτοήΟησαν 
ενώπιον τής πλζστιγγο;, τήν όποιαν οί όαίμονε; έζ.ράτουν εί; 
τήν είσοδον τοϋ βουλευτηρίου. «Είναι ύπουργική πλάστιγς ε
παμφοτερίζουσα. έσπευσκ από τοϋ βήματος τή; Βουλή; τή Ί 
Δεκεμβρίου 187 9 νά τού; προειδοποιήσω μέ φωνήν κζρδίζ; 
σπζρζττομένη; ύπό άλγους, μζΟετέ το σείς οί νέοι, ποτέ μή 
ζυγισΟήτε είς αύτήν.» Δεν μέ ήκουσαν. Είναι ιστορία τού βου
λευτικού μαρτυρολογίου ζύτή, ή όποια ζ; μή έκτυλιχΟή πλειό
τερον. Συνδέεται μέ το σύστημα τής διοικούσης τόν τόπο'*  
Σχολής.
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Έμελέτησα τήν προσωπικήν κζτάστασιν τής Βουλής καί 
τήν ιδιαιτέραν λειτουργίαν τών ποικίλων μηχανισμών της. "Ο
λα·. μου αί παρατηρήσει; άπέληξκν είς τήν άδικσειστον πε- 
ποίΟησιν, ότι έν τή κινήσει τών συμβζινόντων δέν αντιπροσω
πεύεται έπζρκώς ό αληθής \ζ.ό;. ’Εκτιμώ έκαστον όσον τώ 
πρέπει κζί κάτι έπί πλέον, άλλά δέν δύναμαι νά μή ρίψω λί
θον άναΟέμζτο; κατά τοΰ συστήματος, τό όποιον φέρει εί; τήν 
Βουλήν προσωπικόν έκ τοϋ αύτοϋ περίπου κύκλου. Έάν κα- 
τωρΟοϋτο έπι μίαν ή δύο βουλευτικά; περιόδου; νά άποκλει- 
σΟή τής Βουλή; ή πζλζιά ζύμη, ή Ελλάς ήθελεν άπζλλζχΟή 
άπό τήν περισφίγγουσαν αύτήν καταπιεστικήν άτμοσφαΐραν. 
’Εκείνο εί; το όπο'ον έπρεπε νά ζποβλέψη ιδιαιτέρως ή δυνα- 
στευ'μενη (διότι πρίγμζτι ύπαρχε·, τοιαύτη) τάξι; τών έν 
ίδρώτι τοϋ προσώπου των ζώντων κζί μεγζλυνόντων τήν ’Ελ
λάδα, είνζι ό έκ τών σπλάγχνων κζί ούχΐ έκ τών παραφυάδων 
αύτή; σχηματισμό; τή; εθνικής αντιπροσωπείας, άναλόγω; 
τών μεγάλων αριθμών, οί όποιοι άποτελοϋσι τό έξόχως εργα
τικόν τή; κοινωνία; σώμα. Είναι ιδέα, τήν όποιαν διεκήρυξα 
ένώπιον ολοκλήρου τοϋ "Εθνους, κζί ές άπαντος μίαν ημέραν 
Οά φέρή τόν καρπόν αύτής. «"Α; μοί έπιτρέψουν, είπον τή 24 
’Ιανουάριου 1881 πρός τήν Βουλήν, από τοϋ ύψους τοϋ βήμα
τος τούτου κζί από τής ίερότητος τής Οέσεω; αύτής νά άπο- 
τείνω εί; τήν τάξιν εκείνην, τήν πάσχουσαν, μίαν έπιτίμησιν, 
διότι δέν βλέπω έν τή αίΟούσν] ταύτν) άντιπροσώπους έκ τών 
σπλάγχνων αύτής. "Επρεπεν ή τζξις κύτη νά έχγ, τήν ένεργόν 
καί άμεσον αντιπροσωπείαν τη; εδώ. Διότι νομίζω, ότι ούδείς 
μεταξύ σζς, κύριοι, έκτος σπαν.ωτάτη; έξαιρέσεως, Οά κκτε- 
δέχετο νά λέγητζι, ότι κατάγεται άπό τοϋ πένητος καί τού 
πτωχού τήν καλύβην. "Ολοι άμα μετατεΟώσιν έκ παλαιού, 
κατά τό μάλλον ή ήττον, καιρού άπό τοϋ επιπέδου εκείνου, 
τοϋ χαμηλού, τοϋ πρώτου έπιπέδου, είς άλλο άνώτερον, όλοι 
φροντίζουν νά κατάγωνται άπό μεγάλην στέγην, νά είναι ανε
ψιοί τοϋ δείνα, καί λησμονούν έν τοϊς πράγμζσι τήν τάξιν έκεί- 
νην, τήν τελευταίαν τάξιν, ήτις άποτελεϊ τήν βά.σιν τήν κοι
νωνικήν. Άλλ’ ή ιδέα μου είναι, ότι επρεπεν έκ τής τάξεως 
έκείνης νά παρακάΟηνται εδώ άνδρες, οί όποιοι νά άντιμετω- 
πίζουν εκείνους, οί ότςοϊοι τούς περιφρονοϋν. Είναι, κύριοι, με-
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γάλη αύτή ή τάςις. Είναι βέβαια ολίγον έάν εί'πω, δτι Αποτε
λεί τδ πλεΐστον τοϋ 'Ελληνικού ’Έθνους. Αύτη ή τάξις πιέζε
ται εις τδ πρόσωπον τών γεωργών, διά νά μή φορολογώνται οί 
μεγάλοι κτηματία·.· πιέζεται εις τδ πρόσωπον τών βιομηχά- 
νων, δπως άποθησαυρίζουν οί τραπεζϊται καί οί κεφαλαιούχοι. 
Αύτη ή τάξις μίαν ημέραν Οά αναθεώρησα, τά διπλώματα της 
παρούσης νομοθεσίας, έχει ιδανικόν, τδ όποιον θέλει θαμβώσει 
δλους εκείνους, οί όποιοι στενοχωροΰνται αύτήν τήν στιγμήν 
έν τή καρδία των. ΊΙ τάςις αυτή έχει έν άπώτερον πολιτικόν 
ιδανικόν, καί θέλει μίαν ημέραν είπεΐ είς τούς διευθυντάς τών 
καιρών τούτων: υπήρξατε μικροί. Ναί’ Οά έλθη μία ημέρα, 
κατά τήν όποιαν ή τάςις αύτη θέλει έξετάσει τά δικαιώματα 
της, καθώς καί τά βάρη της».

Λ. Ή γενική της πολίτικης καταστάσεως θεωρία περιλαμ
βάνεται είς τάς τρεις προτάσεις, τάς οποίας κατά τήν 4 καί 
19 Δεκεμβρίου 1879 ύπέβαλον είς τήν Βουλήν έπί τής προς 
τδν Βασιλέα άπαντήσεώς της. Τάς αντιγραφώ ωδε ώς εισα
γωγήν τής μεταγενεστέρας βουλευτικής έογασίας: αΜετ’ εύ- 
χαριστήσεως είδομεν οί Αντιπρόσωποι τοϋ "Εθνους τδν Βασιλέα 
έν μέσω ήμών, υπέρτατου δέ έπιτελοΰμεν καθήκον, ση- 
μειοϋντες έν ούτω έπισήμω στιγμή τήν κρισιμότητα τών χρό
νων, τούς όποιους ό Ελληνισμός διατρέχει. Ή κατά τάς τελευ
ταίας έκλογάς συνάθροισις τοϋ Λαοΰ άπεκάλυψεν έν τή έθνική 
συνειδήσει πόνον βκθύν, ύπδ τδν όποιον κρύπτεται άβυσσος, ά- 
νοιχθεϊσα ύπδ τής αφροσύνης καί τής επιβουλής τοϋ παρελθόν
τος. Έθνική καταιγίς έρχεται μακρόθεν, Βασιλεϋ !—Ή οικο
νομική Θέσις τής Ελλάδος άπδ ημέρας είς ημέραν καθίσταται 
δεινότερα. ΊΙ φορολογία προσβάλλει τάς πηγάς τής έθνικής έρ- 
γασίας καί ή δημοσία δαπάνη είναι αντίκρυ πάσης προνοίας 
περί τής αύριον. ΊΙ ολισθηρά τών έθνικών δανείων πολιτική 
περισφίγγει τον τόπον ώς διά κρίκου σιδηοοΰ, τδ τρίτον νΰν έκ 
τοϋ προϋπολογισμού κπορροφώσα, μετ’ ού πολύ δέ είς τδ ή- 
μισυ αύτοΰ άποβλέψουσκ. Πτώσιν μετ ήχου, Βασιλεϋ, απειλεί 
ή οικονομική τοϋ Κράτους έ'κλυσις. Ή Βουλή θά ποιήση τδ 
έαυτής χρέος καί δέν θά χωρισθή πριν συντάξη οίκονομικώς τήν 
επικράτειαν- άλλ’ είς τάς περιστάσεις ανήκει πάντοτε ό τε
λευταίος λόγος.—Ό καθαρισμός τής πολιτικής μηχανής, ή 

διοικητική τής χώρας άποκατάστασις έπί τής ύπδ τοΰ πνεύ
ματος τοϋ Λαοϋ καί τής δυνάμεως τών πραγμάτων έπιβαλλο- 
μένης άποκεντρώσεως, ή κατά σκοπόν λειτουργία τής δικαιο
σύνης, ή άνύψωσις τής έκκλησίας, ή μεταρρύθμισις τής παι
δείας, ή εύγνωμοσυνη πρός τά περισωζόμενα λείψανα τοΰ ίε- 
ροϋ άγώνος, ή βιομηχανική άνάπτυξις τής επικράτειας περί 
τήν συγκοινωνίαν, τήν γεωργίαν καί τάς τέχνας, ή έξανθρώπι- 
σις τών φυλακών καί έν γένει τά λοιπά τής νεωτέρας προόδου 
στοιχεία Οά ένασχολήσωσι τάς ένδελεχεϊς τών αντιπροσώπων 
τοΰ ’Έθνους μελετάς».

5*.  Έάν άπδ άνωτέρας τινός έπόψεως θεωρήσωμεν τδν διοι
κητικόν τής χώρας μηχανισμόν, ομοιάζει τροχόν, τοϋ όποιου 
οί δδόντες είναι έφθαρμένοι. Παρεμβάλλει δέ τοιαΰτα προσ
κόμματα ή συγκεντρωτική άνικανότης του εις τήν άνάπτυξιν 
τών τοπικών οργανισμών καί περικαλύπτεται ύπδ τοσαύτης ά- 
μαθείας καί διαφθοράς, ώστε κατά πάν βήμα αισθάνεται τδ 
τρέχον έθνος Αλόγιστον χαλινόν έπί τής κεφαλής του, στρέβλω- 
σιν αύτής έπαπειλοϋντα. 'Γπεστήριξα έν τή Βουλή τήν άπλο- 
ποίησιν τοΰ διοικητικού οργανισμού άπδ ενός βαθμοΰ διοική- 
σεως καί τδν προβιβασμόν αύτοΰ διά τής άναπτύξεως τών καρ
πών τής Νομικής Σχολής τοϋ Εθνικού Πανεπιστημίου, ούσης 
προωρισμένης ούχί δπως ύπερπληρή τά δικαστήρια, άλλ’ δπως 
χορηγή καί τδ άνήκον είς τδν εσωτερικόν, έξωτερικδν καί οι
κονομικόν κλάδον τής διοικήσεως προσωπικόν, άναλόγως τής 
παρ’ δλοις τοϊς πεπολιτισμένοις έθνεσι σχετικής εφαρμογής έπί 
καταρτισμώ τών λειτουργών τοΰ κράτους έν έπιστήμη καί στε
ρεά τών έθνικών Αναγκών μελέτη.

<5. Μία έκ τών μεγαλειτέρων πληγών τοΰ διοικητικού 
ήμών μηχανισμού είναι ή γραφειοκρατία. Τά όργανα τών υπουρ
γών έχουν πλειότερα πάθη, ίνα ικανοποιήσουν. Δι’ αύτών αί 
έκμυζώσαι τήν κοινωνικήν ύπόθεσιν βδέλλαι εκατονταπλασιά
ζονται. Καί έπειδή έν τώ συστήματι, τδ όποιον Αναβιβάζει τάς 
Ανικανότητας έπί τών ύπουργικών εδρών, τά όργανα τής κεν
τρικής ύπηρεσίας καθίστανται Απαραίτητα είς την ένάσκησιν 
τής ύπουργικής έξουσίας, έκαστος δύναται νά φαντασθή άπδ 
πόσων εστιών διαδίδεται ή δηλητηρίασις έν τή πολιτική μη
χανή. Τυφλός έμπειρισμδς βασιλεύει είς τά μέγαρα τής γρα-
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φειογρζτίζς. ΊΙ έπιστήμη δύναται νά προχωρώ ολοκλήρους 
πζρασάγγζς, χωρίς οί γραφειοκρατικοί νά τδ ΰποπτευθούν ούτε 

την τελευτζίαν στιγμήν. Όταν διεζήρυξα εις τήν Βουλήν, 
6τ·. ή γραφειοκρατία «είναι προωρισμένη νά μάς συντρίψγ, όπως 
μέχρι τοϋδε μάς κζτεμζρζνεν,η ή Βουλή έθεσε την σφραγίδα 

της έπί τής αλήθειας ταύτης. Δεν ύπολείπεται δέ είμή η δύ- 
ναμις, δπως σύν τή χειραφετήσει της πολιτείας άπό τοϋ γρα
φειοκρατικού δικτύου έπέλθν) κζΐ ή άνανέωσις τής κεντρικής 
υπηρεσίας διά τελείας τού μεταρρυθμιστικοϋ πνεύματος έφαρ- 

ί*ογ7!ς.
* ’· Έάν υπάρχη κοινωνική ανάγκη μάλλον κζτεπείγουσα 

κζΐ μάλλον συνδεομένη προς την οικονομικήν τοϋ τόπου προα
γωγήν, δέν γνωρίζω άλλην παρά τήν της συγκοινωνίας. ΊΙ 

συγκοινωνία ομοιάζει τήν κυκλοφορίαν τοϋ αίματος. Άλλοίμο- 
νον είς εκείνον, δστις τήν διζκόύει ή τήν ολιγωρεί. Κζΐ όμως 
ένώ ό νομοθέτης ώρισεν 8 εκατομμύρια έκ τοϋ δανείου των 
CU εκατομμυρίων δια τήν οδοποιίαν, ή κατκπιέζουσζ τήν 'Ελ
ληνικήν χώραν προσωπική κυβέρνησε; είς ούδέν έλογίσατο τδ 
πρόσταγμα αύτοΰ. « ΙΙοϋ είναι ό νόμος, ήρώτων κατά τήν συνε- 
δρίασιν της 7 Νοεμβρίου 1879, ό νόμος τδν όποιον ό πονηρό

τερος καλπονοθεύει καί ποδοπζτεϊ; ΙΙοϋ είνζι τά 8 εκατομ
μύρια τής οδοποιίας ; Ίίτο λοιπόν φενάκη δι' εκείνους, οί ό
ποιοι θέλουν νά ακούουν ενίοτε άπδ της αιθούσης τζύτης περί 
οδοποιίας καί συγκοινωνίας κζΐ μεγάλων σχεδίων, όταν δέ έλθγ, 

ή ήμερα της ένεργείας ζπζ.ντζ ρίπτοντζι όπισθεν τής γραφειο

κρατικής πολιτικής !»
ΊΙ βιομηχανική άνάπτυξις αποτελεί ένα τών σημαν- 

τικωτάτων όρων τής έθνικής προόδου. Τίς δύνζτζι νά τδ πι- 
στεύστ, κζΐ όμως είναι αληθές, οί μεγζλείτεροι εχθροί της είνζι 
οί διοικοϋντες τήν 'Ελλάδα ! Τούς συνέλζ.βον έπ’ αύτοφώρω, 
καθ’ ήν εποχήν άσπλάγχνως έπολλαπλασίζζον τά τελωνιακά 
βάρη τών είσαγομένων πρώτων τής βιομηχανίας υλών. «Μή φο- 
ρολογήτε αύτά:, τοϊς έλεγον άπδ τοϋ βήματος τής Βουλής τή 
15 ’Απριλίου 1880, καί μή τάς έπιβαρύνητε έτι μάλλον, διότι 
θυσιάζετε τούς στοιχειωδέστερους τής βιομηχανίας όρους. Φορο

λογείτε αύστηρότερον τά δέρματα, τά όποϊζ είνζι ή ζωή σπου
δαίας βιομηχανίας έν Σύρω, φορολογείτε τόν σίδηρον καί ?πν·
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τείνετε τήν φορολογίαν τής διά τήν ήμετέρζν σιδηρουργίαν έν 

πολλοΐς πρώτης κατηργζσμένης ύλης αύτοϋ, φορολογείτε τήν 
ξυλείαν, ήτις είναι ή πρώτη ύλη σπουδαίων κατά θάλασσαν 
καί ξηράν βιομηχανιών έν Έλλάδι, καί θέλετε νά μή σάς εΓτω 

δτι σας καταδικάζει ή επιστήμη ; Λί πρώτζι ΰλαι εις τούς 
πολιτισμένους λαούς μένουσιν ατελείς, ίνα προάγητζι ή βιομη
χανική αύτών δρζστηριότης. Ύπδ πάσαν έννοιαν αμαρτάνετε». 
Δεν ύπζρχει χώρα έχουσα ζξίωσιν νά κζθέξή άνωτέραν βαθμίδα 

έν τή αλίμακι τοϋ νεωτέρου πολιτισμού, ήτις νά μή ύψωσε τολ- 
μηρώς τήν βιομηχανικήν του σημαίαν. Έν Έλλάδι όμως ο’· 
διαχειριστζΐ τής πολιτείας όλζις δυνάμεσι έλκουσιν αύτήν 
πρός τά κάτω, κζΐ όταν έπρότεινα είς τήν Βουλήν τδ περί ίδρύ- 
σεως Ελληνικής έν ΙΙαρισίοις Σχολής νομοσχέδιου, όπως έκ- 
πζιδεύωντζι έν τώ κέντρω τοϋ δυτικοϋ πολιτισμού 50 Έλλη- 
νόπαιδες «είς τάς προς τήν μεγάλην βιομηχανίαν έφηρμοσμέ- 
νας μαθηματικά; κζΐ φυσικά ς έπιστήμζς», μή δυνάμενοι νά τδ 

σχίσουν, τδ έπλάκωσαν κζΐ άντιπζρήλθον.
Ο. Είσήλθομεν ακατάσχετοι είς τήν πολιτικήν τών δα

νείων. Είς ήμισυ δισεκζτομμύριον αναβιβάζονται ταϋτα, χωρίς 
ούτε έν δημόσιον έργον νζ έχουν νά δείξουν οί διαχειριστζΐ αύ
τών. Αί Πάτρα·. μόνα·. των κτίζουν τδν λιμένα των, ό ΙΙειραιεύ; 
καί ή Σύρος έπίσης. 'Απανταχού ο,τι έγένετο είναι ιδιωτικόν 
ή κοινοτικόν έργον κζΐ ούχί δημόσιον. Τά δάνεια συνδέονται 
έν Έλλάδι μέ τά εικονικά τών προϋπολογισμών ισοζύγια διά 

διά τρόπου χαρακτηρίζοντας τήν διευθύνουσζν τόν τόπον πολι
τικήν. Άλλη είνζι ή τής αύστηρζς οικονομίας μέθοδος, τήν 
όποιαν έπρεπε νά άκολουθήσν) ή Ελλάς. Τήν διετύπωσα άπδ 
τού βήματος τής Βουλής κατά τήν 25 Φεβρουάριου 1880 : 
«ΊΙ μέθοδος, είπον, αύτη έχει τούτο τό γνώρισμα, ότι δι’ ολί
γων χρημάτων κατασκευάζει μεγάλα έργα. Είναι τών αρχαίων 
τής ελευθερίας Κζών. Μή νομίσητε ποτέ, ότι ούτοι είχον τάς 
κολοσσιαίας περιουσίας, τάς οποίας διαθέτει ή νυν έποχή. ’Ε
κείνα τά μεγάλα έργα, τά όποϊζ έσώθησαν πρός δόξαν τών 

εθνών τής άρχζιότητος, εγεινχν σχετικώς μέ πολύ όλιγώτερζ 
χρήματα. Άλλά τότε, κύριοι, περιωρίζοντο αί πολιτεϊζι είς 
ό,τι είχον. Είχε π. χ. ό ’Αθηναϊκός Λαός δέκα εκατομμύρια ; 
άντί τοσούτων έξετέλει έργασίαν. Έλειπε τότε έκείνη ή μά-
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γισσα δανειστική, ή όποια λέγει εί; τά θύματά της: έξόδευ- 

σον, σέ δανείζω. Πηγαίνετε είς την Σύγκλητον της Ρώμης καί 
εί'πετε αύτή : δανείσθητι ΐνα έξοδεύσης περισσότερα, θά σας 
έξέβαλ.λον έ';ω τών ορίων της πόλεως». Ή ένεστώσα της Ελ
λάδος πολιτική δέν πνέει έκ τού άνεμου τούτου. Παράδειγμα 

έχει τόν άσωτον, όστις δανείζεται καί πάλιν δανείζεται, ΐνα 
καταναλώστ]. Είς μάτην δέ έπρότεινα τήν αναγωγήν τούλάχι
στον τών έπί βαρυτάτοις δροις συνομολογηθέντων εθνικών δα
νείων είς άλλα έλαφρότερα έπί μετριωτέροις τόκοις· ένόμιζέ 

τις, οτι ή πολιτική συνεννοείται μετά τής χρηματιστικής !
1 Ο. Ή οικονομική έ'κλυσις τής έπικρατείας συνδέεται 

προς τον τρόπον, καθ’ 8ν λειτουργεί ή οικονομική νομοθεσία 
αύτής. Έάν άφήσωμεν κατά μέρος τήν σειράν τών καταχρή
σεων, αίτινες είναι τόσα·. Αερναίας "Υδρας κεφαλαί, τάς οποίας 

απαιτείται Ηρακλής ΐνα άποκόψή, είς εκατοντάδα έκατομ
μυρίων άνέβησαν τά κεφάλαια τών καθυστερούντων. Οί μεγα
λόσχημοι τής έπικρατείας οφείλεται είναι καί οί σκανδαλω- 
δέστεροι. α’Αμείλικτον καταδίωζιν» έπρότεινα κατ’ αύτών. 
«Δέν είναι τά παλαιά καί τά μικρά τών πτωχών, άλλά τά 
νέα καί τά μεγάλα τών πλουσίων καθυστερούντα, τά όποια 
έζεγείρουν τήν έθνικήν άγανάκτησιν.» — Διεκήρυξα τήν «συ
στηματικήν διαρπαγήν, ήτις ένεργεϊται έν τοϊς τελωνείοις», 
καί έζήτησα τήν έξάγνισιν τού ζωτικωτάτου 
τής δημοσία; ύπάρξεως. — «Είς εκατοντάδας

αυτού κλάδου 

εκατομμυρίων, 
ύπελόγισα πρός τήν Βουλήν, άναβαίνουσιν αί άνευ χαρτοσή

μου είς συναλλαγματικάς καί γραμμάτια κυκλοφορούσα·. χρη
ματικά· αξία·.. Πού είναι ή ακρίβεια τοϋ φορολογικού αύτών 
νόμου;» ”Α ! "Αν πρόκηται περί μικρού ποιμένος, ό είσπράκ- 
τωρ έχει έτοιμον τον χωροφύλακα πρός εισπραξιν τού 25λέπτου 
φόρου της αίγός αύτοΰ. "Αν δέ πρόκηται περί χρηματιστών, 
τρώγουν καί πίνουν μετ’ αύτών, δέν υπάρχει δικαιοσύνη ! — 
Αί εύθύναι κατέστησαν κενά έν τ7ι ζαχν-τι/.Ύ, νοήματα, καί 
όταν άπήτη·. / άπό την Βουλήν νά άναβιοασθή ώς «οικονομι
κόν σύστημα ή ά κκοίνωσις τών κατά τού δημοσίου αγωγών 
προς τούς ύπαιτίους υπουργούς καί ύπαλλήλους, νά ένεργηθή 
δέ ανένδοτος ή καταδίωςις αύτών», ή ύπουργοθηρευτική έμέ- 

τρα τάς ψήφους τοΰ κομβολογίου.

,ί-,-α

Εχει τι φοβερό 
~ ΑΛλ____'__
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I 1, Τά εξωτερικά ημών πράγματα συνεδυάσθησαν προς 
*ήν σμικρότητα τού έθνους ημών έπί τοσαύτή υπερβολή, ώστε 

έθεωρήθη προχειρ τάτη ή κατασκευή τοϋ προσωπικού αύτών 
ε’τε έκ τοϋ κενωτέρου τών διανοιών πίθου, είτε έκ τοΰ κερδο
σκοπικότερου τών εύτελών συμφέροντος. Σχολαστικοί διδά

σκαλοι, κομψευόμενοι νεανία·., γαυριώντες έπί μωρία απόγο
νοι, έσπευσαν νά τοποθετηθώσιν έκεΐ- συγχρόνως λεγεών ολό
κληρος ακριδών έστολισμένων μέ τά διπλώματα τής 'Ελληνι
κής Κυβερνήσεως έζώρμησε κατά τών ϊργατ-.κών τοϋ έξω Ελ
ληνισμού κοινοτήτων. "Εχει τι φοβερό- ■ :·.στόρησις τών δι

πλωματικών καί προξενικών άθλιοτήτων, τάς όποιας τοιούτο 
σύστημα έπεσώρευσε, διότι άπολήγει είς τήν έξόντωσιν τοϋ 
έθνικοϋ ιδανικού. Ένόμισα λοιπόν, καί ήτο συνεπές πρός τάς 
ιδέας τοϋ Λαού, οτι έπρεπεν, ώς μόνη άγκυρα, νά άνορθωθή 

τό πνεύμα τών αποικιών αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως έπρότεινα τή 
Βουλή τήν έπί τής ένεργείας τών έξωτερικών πραγμάτων 
«συμμετοχήν, ιδίως έν τή ’Ανατολή, τών εντίμων έκείνων 

άνθρώπων, οί όποιοι άποτελούν τάς Ελληνικά; κοινότητας. 
Διότι μή λησμονήσητε τόν φυλετικόν χαρακτήρα τοϋ Ελληνι
κού έθνους, όστις ένήργησε πάντοτε είς τά έξω όχι δι’ αρμο
στών, άλλά δι’ αποικιών καί δι’ άδιακόπων έπικοινωνιών με

ταξύ τοϋ κέντρου καί τών άκρων».
lit. Ή δικαιοσύνη, αύτός δ έπιούσιος άρτος, τόν όποιον 

δ ούρανός έστειλεν έπί τής γης όπως σώζή τά πλάσματά του, 
είναι δίκτυον διά μόνους τούς μικρούς ιχθύς- Ολιγαρχικοί τοϋ 
χειροτέρου είδους καθ’ έκάστην τό εμπαίζουν καί τό κατατρυ- 

ποϋν. Ή δικαστική εξουσία, έπισκιασθεΐσα ύπό τής προνομια
κής ίσοβιότητος, κατέπεσεν έν τε τή οικία αύτής καί, τό χεί- 
ριστον, έν τή συνειδήσει τοϋ έθνους. Τό μέλλον αύτής είναι 
προβληματικόν, τό δέ παρόν της έξαρταται έκ τής ριζικής ά- 
ναπτύξεως τής ιδέας, ήν ύπέβαλον είς τήν Βουλήν περί άνορ- 
θώσεως τών δικηγορικών συλλόγων είς όλας τάς έδρας τών 
δικαστηρίων, διά νά χρησιμεύωσιν ώς έμμεσος ελεγκτική δυ- 
ναμις τής δικαστικής εξουσίας, ή όποια, τό διεκήρυξα μετά 

σταθερότητος άκαταβλήτου, «παρακρούει πρός τόν γενικόν 
σκοπόν τής δημιουργίας της». Ό συγχρόνως προταθεί; σχημα
τισμός μονομελών πρωτοδικείων καί περιοδευόντων ανακριτών
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άνήκει είς έποψιν άληθείας καί κοινωνικού συμφέροντος. Διά 
τών πρώτων μέν ήθελε λήξει ή αδιάκοπος πλαστογραφία, δτι 
έν τοϊς πρωτοδικείοις δικάζουσι τρεις ενώ δικάζει ό εισηγητής 
μόνος, δι’ άμφοτέρων δέ Οά έπήρχετο τκχύτης κζί οικονομία εις 

την τών υποθέσεων διεξαγωγήν. Μόνον έκ τοϋ συστήματος τών 
περιοδευόντων ανακριτών Οά έκέρδαινε τό έΌνος ήμισυ περίπου 

έκατομμύριον, τό όποιον δαπανζ ήδη εις εξετάσεις μζτζίας ή 
μή μαρτύρων.

1 3- Αί φυλζκαί άποτελούσι δεινοτάτην διά το 'Ελληνι
κόν κράτος μομφήν. Είναι έστίζι συναγελασμοΰ τών εγκλημά
των ούχί πρός διόρθωσιν άλλά πρός διδασκαλίαν κζί διάδοσιν. 
Ή ηθική έν τή κοινωνία δέν έχει ούτε τό πολλοστημόριο·/ της 
έν τζΐς φυλα/.ζϊς διζδοτικης τοϋ έγκλήματος εύκολίας. ΊΙ με
ταβολή τοϋ πκρόντος συστήματος είς άλλο, έμπνεόμενον ΰπό 
τοϋ ανθρωπισμού καί τοϋ πολιτισμού, είναι πράγματι μεγάλη 
εθνική ανάγκη, τό δέ μέσον δπερ έπρότεινα, της συντηρήσεως 
τών φυλακών διά τών φυλακών, έλύθη έν ’Αμερική δια τρόπου 

ύποσχομένου τήν αρμονίαν είς τόν ολον κατά τό ζήτημα τούτο 
κοινωνικόν σκοπόν.

1 -4. 'II έκπζίδευσις διατελεϊ ύπό τό βάρος σπουδζιοτά- 
του δισταγμού. ’Ενώ ή δημοτική βάσις αυτής πρός τό θεαθή

ναι μόνον λειτουργεί έν τοϊς προκζταρκτικοϊς σχολείοις, ή μέση 
άνάπτυξίς της είναι απλώς τυπική έν τοϊς έλληνικοϊς σχολείοις 

καί τοϊς γυμνασίοις άνευ τού έπιστημ.ονικοΰ καί -εχνικοΰ εκεί
νου χαρακτήρας, δστις άποτελεϊ τήν ιδέαν τής νεωτέρζς έν τή 
πράςει προόδου. Τό ’Εθνικόν Πανεπιστήμιο·/ έ'δει νά οργανισθή 
έπί εύουτερων καί συγκεντρικωτέρων τοϋ δλου Ελληνισμού 
βάσεων, νά κκΟζρισΟή δέ προ πάντων και νά άνυψωθή. Ό νε- 
πωτισμός και ή χαμέρπεια παρεγέμισαν τό ιερόν τέμενος, ή α
μάθεια καί ή ζγυρτία διέφθειραν τόν σκοπόν αύτοϋ. Καί δταν 
εν τή Βουλή κατά τήν συνεδρίζσιν τής 28 ’Ιανουάριου 1881 
έσυρα μίαν άκρα·/ τοϋ πέπλου, αισθάνομαι δτι καλώς έ'πραξζ: 
β’Εάν θελητε, είπον, νά περάσητε ώς σοφοί δύνασθε νά διορι- 
σθήτε καθηγητζί, δύνασθε νά φέρητε τρομπονοειδή πίλον, νά 
βζδίζητε σκυθρωποί, μή βλέποντες ούτε έκ δεξιών, ούτε έξ 

εύωνυμων. Έγνώρισα καθηγητήν τοϋ Πανεπιστημίου, δστις 
«δίδασκε μέ σημειώσεις τοϋ προκζ.τό^ου του καθηγητοϋ, τά^
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όποιας είχε τήν αναίδειαν νκ δκνεισθή πρός τούτο παρά δικη

γόρου ! η
1 -»· ΊΙ κζτάστασις τοϋ κλήρου είναι απελπιστική. Τό 

θεολογικόν φως λείπει, καταπίεσις δέ ακατονόμαστος ένεργεϊ- 

ται ΰπό τών ανωτέρω·/ έκκλησιαστικών αρχόντων έπί τών ιε
ρέων τού Λαού. "Ολοι οί "Ελληνες είναι ελεύθεροι, έκτος τού
των! 'Όλοι οί "Ελληνες προστατεύονται ύπό τοΰ νόμου, έκτος 
τούτων! Τοιζύτη κκτάστκσις είναι μόλις πιστευτή, άποτελεϊ 
δέ έπ’ αύτοφόρω κρνησιν τών θεμελιωδών τής πολιτείας νό
μων. Έάν άπό τοϋ ύψους τής ιδέας τήν έστιγμάτισα έν τή 
Βουλή, έκν ή ελευθερία τής συνειδήσεως είναι ό ωραιότερος τοΰ 
π ευμκτικοΰ κόσμου τίτλος, έάν έπρότεινα τήν οικονομικήν 
συγκρότησιν τοϋ κατωτέρου κλήρου άπέναντι τών έκμυζώντων 
τά μεγάλα τής έκκλησίζς εισοδήματα άρχηγών αύτής, έκν 
ύπέδειξκ ώς πρώτην αρχήν τόν σχηματισμόν ειδικών έκκλη- 
σιαστικών ταμείων καθ’ έκαστον δήμον καί συνοικισμόν, μετά 

προικίσεως άνζλόγου γής καί συγκεντρώσεως τών λοιπών εφο
δίων, τό έ'πρκξα μέ τήν πεποίθησιν, ότι έκ τοϋ μέρους τούτου 
εύρείκ επιφυλάσσεται κοινωνική διά τήν Ελλάδα εργασία.

1 <». Τά ναυτικά ημών πράγματα έγκζτελείφθησκν στζ- 
θερώς εις αμφιβόλους καί αδέξιους χεϊρκς. Χώρα ναυτική, καί 
έκ τής ιστορίας κζί έκ της γεωγραφίας, διευθύνεται άπό πρί
σματος μκρτυροΰντος ολεθρίαν άγνοιαν τών κυριωτατων όρων 
τής μελλούσης ά/απτΰξεως αύτής. ’Ορθή ναυτική τής Ελλά
δος παρασκευή είναι προορισμένη νά κλείσν) τούς Τούρκους είς 
τόν Ελλήσποντον μέχρις οΰ ελθή ή σειρά τοΰ Βοσπόρου, έν ω 
χρόνιο κινητόν στρατιωτικόν σώμα δύναται εξαπίνης νά εισα
γάγω τήν άποσύνθεσιν καθ’ όλα τά σημεία τής πζντκχόθεν 
ανοικτής αύτοκρζτορίκς αύτών. Έποψις πλήρης εθνικού υπο
λογισμού, πρός τήν όποιαν συνεδύασζ έν τή Βουλή «τήν απο
τελεσματικήν έπίδρκσιν τοΰ ιστορικού παραδείγματος τοΰ 

1821 καί τής πρό αύτοϋ έποχής, διά τοϋ, κατά τό έφικτον, 
στρατιωτικού οργανισμού τοϋ εμπορικού τής χώρας ναυτικού. 
«Μικροί, είπον, λαοί, οί όποιοι δέν δύνανται νά διαθέσωσι με
γάλα κεφάλαια, πρέπει νά λάβουν σπουδαίο·/ μάθημα έκ τού 

λαμπρού εκείνου ναυτικού, τό όποιον έχρησίμευσεν ώς ημισεικ 
ράσις τής έθνικής ημών ανεξαρτησίας. Μ ή νομίσητε, οτι τή
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κατορθώματα ανήκουν εις αυτούς τούς μεγαλοπρεπείς καί πο
λυτελείς τής θαλάσσης κολοσσούς, διότι έπισημόΐχτοι ναυτι
κοί αρχίζουν ήδη νά έπανέρχωνται εις τήν ιδέαν τής έ'ν τισιν 
άναλογίαις επανόδου τοϋ άπλουστέρου συστήματος τής αρ- 

χαιότητος.»
1^· Ό —:ζ-ωτ·.κός τής χώρας οργανισμός δειται έλέγ- 

χου άλλο-. πρός τόν τυφλόν εμπειρισμόν οσον καί
πρός τά άπ.. . χρώματα τής πολιτικής φενάκης. Ή με
γάλη ίδέχ τής πραγματικής όλων ύπηρεσίας έν τω στρατί» 
άτελώς ύπό τοϋ νόμου εξασφαλίζεται, έν πλείστοις δέ κατά 
τήν έφαργογήν αύτοΰ σκανδαλωδώς έχλευάσθη. Ό χρόνος τής 

στρατιωτικής υπηρεσίας άναπόφευκτόν είναι καί επ', τοϋ σκο
πού σωτηριώδες νά συνδυασθή πρός τήν πληρεστέραν και τα- 
χυτεραν τής ήμετέρχς φυλής ώρίμανσιν. σμικρυνόμενος έν κλί- 
μακι μείζονι τών έν ΐσχύϊ κατά χώρας ύπό όμοιους τή Έλλάδι 
έξωτερικούς όρους διατελοΰσας. Ή εθνοφρουρά, ήτις κέκληται 
μίαν ημέραν νά λειτουργήση πλειότερον τοϋ οσον φαντάζονται 
οί ύπουργοθηρευτικοί, πρέπει νά άναχθή είς τόν σκοπόν τής 
δευτέρας έν Άθήναις Έθνοσυνελεύσεως, όταν αυτή καθιέρου 
τήν έθνοφυλακήν, καθ’ ά άπό τοϋ Φεβρουάριου μέν 1880 διε
κήρυξα έν τή Βουλή, αί περιπέτεια! δέ τής τελευταίας κατά 
τήν ’Αφρικήν πολεμικής ένεργείας τών Γάλλων απέδειξαν διά 

τήν Γαλλικήν τής Αλγερίας εθνοφρουράν, ήτις, μή προσαρμο- 
σθεϊσα πρός τήν άποικίαν, τάς περιστάσεις καί τόν λαόν αυ
τής, τελείως άπέτυχεν έν τω έκ τής φραγκικής Εύρώπης ώς 

καί παρ’ ήμϊν και έκεΐ μεταφρασθέντι σκοπφ της.

("Επεται συνέχει»)


