
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞϊ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ.

Δέν άρζεϊ είς τά ζητήματα τοϋ πληθυσμοί) ή απαρίθ
μησές τών καθ’ έκάστην χώραν γεννήσεων, όπως παρα- 
στήση τήν πρακτικήν τής άνθρωπο παραγωγής δύναμιν· 
όταν έν δοχείω πλήρει ΰδατος ρίπτηται νέον ύδωρ, τί 
πρός αύτό, άφοϋ είναι καταδικασμένου νάχυθή ; Τό ση
μαντικόν λοιπόν είναι ή λογοδοσία- τί έλαβεν ή κοινωνία 
είς νέας γεννήσεις ζαί τί έδωζεν είς νέους θανάτους. Ά- 
Οροίζοντες λοιπόν άφ' ενός μέν τάς γεννήσεις άφ' έτέρου 
δέ τούς θανάτους,ζαί άφαιροϋντες τό μικρότερου άθροισμα 
άπό τοΰ μεγαλειτέρου, συνάγομεν τόν έκ τής διαφοράς 
προκύπτοντα βαθμόν περί τήν άνθρωποπαραγωγήν 
έντάσεως κατά τόπους καί χρόνους.

Τοιουτοτρόπως έν τή άπό τοΰ 1865 μέχρι τοΰ 1876 
δωδεζαετεΐ περιόδω γνωρίζομεν έζ τής διεθνούς κατα
στατικής, έπί δέκα καί εννέα ‘χωρών τής Ευρώπης, τήν 
κατά μέσον όρον ένιαυσίαν κίνησιν τών γεννήσεων καί 
τών θανάτων, έν τή όποια έπί 10,000 κατοίκων τά πε
ρισσεύματα τών γεννήσεων έπί τών θανάτων έχουσιν ζλι- 
μακηδον ώς έξής :

1) Σερβία 13,7
2) Αγγλία 13,3
3) Σκωτία 12,9
4) Νορβηγία 12,8
5) Γερμανία 12,5
ΕΤΟΣ 19-ΦΤΑ. 112—IOTNIOS

6) Ιίρωσσία 11,1
7) Δανία 11,1
8) Σουηδία 11,0
9) 'Ολλανδία 10,4

|0) Ιρλανδία 9,7
1882. 10
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11) Βαυαρία 8,1 16) ’Ελβετία 6,3
12) Αύστρία ·,ι 17) Φινλανδία 5,1
13) Ελλάς 7,0 18) Ισπανία 4,5
14) ’Ιταλία 7,0 19) Γαλλία 1,5
15) Βέλγιον 6,6

Ύπό τήν έποψιν τοϋ περισσεύματος τών γεννήσεων, 
μετά τόν μεταξύ τούτων και θανάτων συμψηφισμόν, άπο- 
μένουσι τή Έλλάδι κατ' έτος 7 πρός ζωήν γεννήσεις, 
τούτέστι ή δεκάτη τρίτη θέσις έν τή συγκρίσει τών προ- 
μνησθεισών τής Εύρώπης χωρών, εις περίπτωσιν κ.αθ’ήν 
έν τή χορεία τούτων ή Ελλάς κατά μέν τάς γεννήσεις 
είναι δεκάτη έβδομη, κατά δέ τούς θανάτους δεκάτη πέμ
πτη. Ιδού πώς έχουσι τά καθ' έκάστην τών κατηγοριών 
τούτων ένιαύσια κατά μέσον όρον έξαγόμενα τής διεθνούς 
καταστατικής, πάντοτε έπί 1 0,000 κατοίκων, έν τή ύπό 
έξέτασιν περιόδω τών έτών 1865—1876.

α’) Γβννήσβϊί.

1) Σερβία 44,1
2) Γερμανία 39,9
3) Βαυαρία 39,2
4) Αύστρία 38,7
5) Πρωσσία 38,5
6) Ιταλία 37,1
7) Ισπανία 35,7
8) 'Ολλανδία 35,6
9) Αγγλία 35,5

10) Σκωτία 35,1

11) Φινλανδία 34,5
12) Βέλγιον 32,1
13) Δανία 30,9
14) Ελβετία 30,4
1 5) Σουηδία 30,4
16) Νορβηγία 30,3
17) Ελλάς 28,2
18) ’Ιρλανδία 26,8
19) Γαλλία 25,7

β') Άποβιώσεεί.

1) Αυστρία 31,6
2) 'Ισπανία 31,2
3) Βαυαρία 31,1
4) Σερβία 30,4

5) Ιταλία
6) Σκωτία
7) Γερμανία
8) Πρωσσία

30,1
29.4
27.4
27,4

9) Βέλγιον 25,5
10) ’Ολλανδία 25,2
11) Γαλλία 24,2
12) Ελβετία 24,1
13) ’Αγγλία 22,2
14) Σκωτία 22,2

15) Ελλάς 21,2
16) Δανία 19,8
17) Σουηδία 19,4
18) Νορβηγία 17,5
19) ’Ιρλανδία 17,1

Βεβαίως εις τούς άπαριθμητάς τών ανθρωπίνων πλη
θυσμών ένδιαφέρει Ιδίως ή αναλογία τοΰ μεταξύ γεννή
σεων καί άποβιώσεων περισσεύματος. Τί σημαίνουσιν αί 
πολλαί γεννήσεις, όταν τό δρέπανον τοϋ Χάρωνος άσπλα- 
χνώτερον θερίζη τήν βλάστησιν τής ζωής! Ή 'Ελλάς, 
ώς εξάγεται έκ τοϋ πρώτου πίνακος, δέν ανήκει εις τήν 
τάξιν τών ύπό βαρυτέρους όρους διατελουσών χωρών, 
άφίνει δέ πολύ όπισθέν της τήν 'Ισπανίαν καί τήν Γαλ
λίαν, τής οποίας ή θέσις ένθυμίζει τήν σπάθην τοΰ Δα- 
μοκλέους έπί τοϋ έθνολογικοϋ μέλλοντος. Τίνος όμως 
ένεκα ή Ελλάς δέν κατατάσσεται μεταξύ τών μάλλον 
ζωοφόρων χωρών ; Είναι κράτος νέον, καυχάται έπί εύ- 
ρωστία κοινωνικής ζωής καί έν τούτοις τά περισσεύματα 
τών γεννήσεών της έρχονται κατόπιν έθνών ύπερβάντων 
ήδη τήν ανδρικήν ηλικίαν ! ’Αγγλία 13,3 καί Γερμανία 
12,5, ένώ ’Ελλάς 7 ! Ή Ιρλανδία, τήν όποιαν καταπιέ
ζει τό αγροτικόν σύστημα καί ό ζυγός τοΰ ξένου, παρέ
χει περίσσευμα 9,7 γεννήσεων καί ή 'Ελλάς μόνον 7 ! 
Ή πλησίον τής κατεψυγμένης ζώνης Νορβηγία 12,9 καί 
ή 'Ελλάς 7 ! Πρέπει βεβαίως κοινωνική τις πληγή νά 
ύπολανθάνη έν τω ήμετέρω τόπω, όπως τό δένδρον τής 
ζωής προβαίνη μετά τοσούτου ένδυασμοϋ εις τήν άνά- 
πτυξιν. Ζήτημα πολιτειακόν μεγάλης έννοιας, τό όποιον 
δεΐται βαθυτέρας έξετάσεως κατά τε θεωρίαν καί κατά 
πραξιν.

Ή Γαλλία οδύρεται έπί τώ κατ’αύτήν έλαχίστω άριθ- 
μω τών γεννήσεων, τάς όποιας ό δεύτερος τών ανωτέρω 
πινάκων μαρτυρεί. Ή Ιρλανδία μόλις τήν υπερβαίνει,
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καί ή 'Ελλάς έρχεται εύθύς εις τήν σειράν. "Ολαι αί λοι
πά! χώραι είναι γονιμώτεραι. Καθυστερεί άρά γε ή γή 
εις τήν Ελληνικήν οικογένειαν ώς έν Ιρλανδία ·, Πλεο
νάζει άρά γε έν Έλλάδι ή έγωϊστική φρόνησις εις τήν 
τεκνοποιίαν, ώς ύποτίθεται έν Γαλλία ; Ή μήπως ό 
βίος καθίσταται έν τή χώρα δυσχερέστερος, αί εύθύναι 
αύτοϋ πλειότερον έκπτοοΰσι, καί ή διαφθορά μερίζεται 
τής οικογένειας τούς καρπούς, διώκουσα τούς θεούς τής 
έστίας ·, Καί ιδού πάλιν προβαίνει ή μορφή πολιτειακού 
πάλιν ζητήματος,περιβαλλόμενου κοινωνικόν χαρακτήρα, 
τοΰ οποίου ή περιτροπή ανήκει είς τήν μεγάλην ύλιστικήν 
περίοδον, τήν οποίαν διατρέχει ό Εύρωπαϊκός πολιτισμός 
έξαιρέτως κατά τό μεσημβρινόν αύτοϋ μέρος.

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ.

Ή αφθονία τής καυσίμου ύλης συνδέεται έπί τοσοϋτον 
πρός τήν μεγάλην άνάπτυξιν τής βιομηχανίας, όσον άπο- 
δεικνύει ή όσημέραι έπί μάλλον καί μάλλον εισαγωγή 
τοϋ άτμοϋ είς τάς εύρείας έφαρμογάς της. "Ο,τι λέγο- 
μεν «’Αγγλική ακμή» οφείλεται κατά τό ήμισυ τούλάχι- 
στον είς τόν γαιάνθρακα,δι’ού ή φύσις έπροΐκισε τήν 'Αγ
γλικήν γην. Άφαιρέσατε έν τινι τολμηρά ύποθέσει τά 
ανθρακωρυχεία τής Μεγάλης Βρετανίας καί έπειτα περι
μείνατε έντός βραχέος τήν πτώσιν τοϋ μεγαλείου της.

Έκεϊναι αί απερίγραπτοι τοϋ ήμετέρου πλανήτου συμ
φορά!,αί συνταράξασαι τήν έπιφάνειάν του καί συσσωρεύ- 
σασαι τά λείψανα τοϋ φυτικοϋ βασιλείου έν ταϊς άνακα- 
λυπτομέναις κατά τήν νεωτέραν περίοδον άποθήκαις των 
γαιανθρακωρυχείων, δέν ήσαν λοιπόν άχρηστοι είς τήν 
παγκόσμιον τών αιώνων οικονομίαν. Κατά πόσον έπροι- 

κίσθη δι’ αύτών τό έδαφος τής 'Ελληνικής χερσονήσου ; 
Έάν έξαιρέσωμεν τό γαιανθρακωρυχειον τής Κύμης έν 
Εύβοια, κατά τά λοιπά σημεία τής επικράτειας καθυστε- 
ροϋσιν έντελώς αί πρακτικαί τοϋ μεγάλου αύτοϋ ζητή
ματος έρευναι. Είναι αληθές ότι ή πολιτική έπιστήμη 
συνδέει τάς τοπολογικάς μελέτας πρός τόν γενικόν αύ
τής σκοπόν άναλόγως τοϋ πολιτισμού είς ον διατελεϊ 
έκάστη χώρα, άλλ’ έν Έλλάδι ή πολιτική έπιστήμη δία- 
τελεΐ τόσον κατά τό θέμα τοΰτο όσον καί κατά τά λοιπά 
ύπό τήν πίεσιν τυφλής έμπειοικής, τής όποιας ή φυσική 
έξέλιξις δέν συνεπληρώθη άκόμη.

"Οσον άφορα τό γαιανθρακωρυχειον τής Κύμης, ή καλ
λιέργεια αύτοϋ δέν δύναται νά εϊπη τις ότι έλαβε τήν 
προσήκουσαν άνάπτυξιν. Ύπό διαφόρους διατελέσαν χρη- 
ματιστικάς περιστάσεις προήχθη όσον ήδύνατό,περιμένει 
δέ τό δημιουργικόν πνεύμα έκ τοϋ όποιου Οά είσαχθή είς 
τήν μεγάλην οδόν τοϋ συναγωνισμού πρός τόν ξενικόν 
γαιάνθρακα. Είς πάσαν έπιχείρησιν ύπάρχουσιν ευαίσθη
τοι τινες οροί, τούς οποίους άρκεΐ τις νά εύρη καί μετ’ 
έπιμονής νά έφαρμόση, όπως άνοιξη τήν Ούραν τής έπι
τυχίας .

Ό γαιάνθραξ τής Κύμης ύπεβλήθη είς διαφόρους χρή
σεις καί αί δοκιμασίαι αύτοϋ δέν έλειψαν. Μεταξύ τών 
τελευταίων ή προ είκοσιπενταετίας γενομένη έπί τοϋ πο
λεμικού πλοίου τής Γαλλίας «Σόλων» κέκτηται σημα
σίαν ιδιαιτέρως άξιομνημόνευτον, περιλαμβανομένην έν 
τή επομένη άπό 11 Φεβρουάριου 1857 έκθέσεί τοϋ διοι- 
κητοϋ τοϋ «Σόλωνος» Bastard :

Ή ύφή τοϋ άνθρακος τούτου είναι λεπιδοειδής ή φυλ
λοειδής, όμοιάζουσα ένίοτε έντελώς πρός ξύλον άπην- 
Ορακωμένον. Έχων τό χρώμα μέλαν άμαυρόν παρουσιά
ζει κατά τήν τομήν καί μέρη τινά μελανώς άποστίλ- 
βοντα, λεΐα καί πολύ σκληρά. Ή πυκνότης αύτοϋ είναι 
κατά τι μικρότερα τής τοϋ Νιουκάστλ καί έν τούτοις τά 
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μεγάλα τεμάχια είναι λίαν συμπαγή καί Οραύονται δυ- 
σκόλως.

Έκ τής δοκιμασίας είοομεν, δτι ό γαιάνθραξ ούτος 
άνάπτει μέν δυσκόλως, άλλ' άπαξ του πυράς τεθέντος έν 
πλήρει ένεργεία καίει κάλλιστα. Παρέχει φλόγα μακράν 
και πολύ λευκήν, άλλ’ αίωρεϊται έπί τής έπιφανείας τού 
άνθρακος, έχτεινομένη έφ’ όλου τού μήκους τών έσχαρών· 
οιοτι παρατηρήσαντες, ότι ή κάτωθι τών έσχαρών βάσίς 
τής καμίνου, ένθα πίπτει ή τέφρα, δέν έφωτίζετο καλώς 
ύπό τών φλογών, δπως συνήθως γίνεται είς έτέρας καυ
σίμους ύλας, άνετρέύαμεν τούς έν τή καμίνω γαιάνθρα
κας, σκαλίσαντες αύτούς, δπως τούτο γενικώς έκτελεΐ- 
ται έφ’ δλων τών γαιανθράκων, προκειμένου νά ένδυνα- 
μωθή ή πυρά, άλλά τότε αί κάμινοι έσβέσθησαν σχεδόν 
έπί τινα λεπτά, ή ωραία φλόξ έχάθη καί τά μανόμετρα 
τού λέβητος έδείκνυον άξιοσημείωτον πτώσιν τής πιέ- 
σεως τού ατμού. Τήν στιγμήν ταύτην πληρώσαντες τά
χιστα έκ νέου τάς καμίνους έκλείσαμεν τάς Θυρίδας καί 
ή φλόξ έπανήρχισε νά άναφαίνηται βαθμηδόν, όπως πρό 
τού σκαλίσματος !

Έκ τούτων έπεται ότι ό άνθραξ ούτος φλέγόμενος δέν 
δέν πρέπει ποσώς νά σκαλισθή, άλλά νά άφίνηται νά 
καιη ήσύχως. Οί θερμασταί δέον νά έργάζωνται απλώς 
μονον διά τού πτύου , δπως διατηρώσι σταθερώς 
καλήν γόμωσιν έν τή καμίνω, καθαρίζοντες άπό και
ρού είς καιρόν τάς κιγκλίδας άπό τής τέφρας διά τού 
σκαλεύθρου, διαπερώντες αύτό μεταξύ τών κιγκλίδων 
τών έσχαρών, διότι ό γαιάνθραξ ούτος καιόμενος μόνον 
τέφραν καί έλαφρόν τινα επίπαγον (κρούσταν) λίαν εύ
θραυστον παρέχει, οστις συνίσταται έξ ουσιών γαιωδών 
καί υελοποιημένων, ούδόλως δμως έκ σκωριών. Επί
σης ό ποιών χρήσιν τού άνθρακος τούτου έχει καί τό 
μέγα πλεονέκτημα, νά μή καταστρέφη τάς έσχά- 

ρας τών καμίνων, όπερ συμβαίνει είς τούς άλλους γαιάν
θρακας.

Άναδίδει καιόμενος έλαφρόν καπνόν πολύ όλιγώτερον 
τού καθαρού γαιάνθρακος Κάρδιφ· τοϋτο δέ είναι έτε
ρον πλεονέκτημα ώς πρός τήν διατήρησιν τής καθαριότη- 
τος τών καπνοσωλήνων, προκειμένου περί μακρών ταξει- 
δίων. Άφ’ έτέρου δμως εξάγει έκ τής καπνοδόχης μα- 
κρούς σπινθήρας, οΰς άποδίδω εις τήν μικράν αύτοϋ πυ
κνότητα, καί όπερ δύναται νά παρουσιάζη μειονέκτημά τι 
πρό πάντων έπί τών μικτών πλοίων.

Κατά τήν καϋσίν του ό γαιάνθραξ ούτος διά τής ύφής 
αύτοϋ ομοιάζει πρός ξυλάνθρακας καιομένους καί άποδί- 
δει έλαφράν οσμήν τύρφης (ποάνθρακος)· ή δέ όμοιότης 
αύτοΰ πρός τούς ξυλάνθρακας προκύπτει καί έκ τής τέ
φρας, ήτις είναι κατά τό ήμισυ λευκή καί κατά τό ήμισυ 
γαιώδης.

Ούδέν έμαρτύρησεν ήμϊν τήν παρουσίαν θείου είς τόν 
γαιάνθρακα τούτον τής χαρακτηριστικής αύτοΰ οσμής έν
τελώς έκλειπούσης.

"Ισως πρέπει νά άποδώσωμεν είς τήν απουσίαν τοϋ 
θείου τήν δυσκολίαν, ήν έδοκιμάσαμεν έν αρχή νά άνά- 
ψωμεν τό πυρ (κατόπιν όμως παρατηρήσεων γενομένων 
άμέσως μετά ταϋτα φρονώ, ότι έάν εύθύς έξ αρχής είχο- 
μεν πληρώσει τάς καμίνους περισσότερον, ήθέλομεν έχει 
πολλώ ένωρίτερον τήν άναγκαίαν ήμϊν πίεσιν). 'Οπωσδή
ποτε δμως αντισταθμίζεται ή μικρά αύτη δυσχέρεια, ήτις 
ήδύνατο νά θεραπευθή διά βοηθητικής προσθήκης μικράς 
ποσότητος γαιανθράκων Νιουκάστ7ν ή διά τής χρήσεως 
μεγαλειτέρας ποσότητος λεπτών ξύλων πρός άνάφλεξιν 
αύτών, υπό τού μεγίστου πλεονεκτήματος, όπερ παρου 
σιάζει ή καύσιμος αύτη ύλη, καταστρέφουσα τάς έσχά- 
ραςκαί τήν επιφάνειαν τών λεβήτων άπείρως όλιγώ
τερον πασών τών λοιπών καί ήτις δέν έκθέτει, όπως 
οί γαιάνθρακες τής Μαύρης Θαλάσσης, τά πλοία είς τόν 
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κίνδυνον τής πυρχαϊας δ·.’ αύτομάτου άναφλέξεως έν ταϊς 
άποθήζαις.

Ό «Σόλων» έχει λέβητας σωληνοειδείς μεθ' εστιών αρ
κετά εύρυχώρων διετηρήσαμεν άπόστασιν τών ράβδων 
τής έσχάρας 18 χιλιοστών τού μέτρου και ύπό τούς όρους 
τούτους άπηλαύσαμεν κάλλιστα αποτελέσματα διά μόνης 
τής χρήσεως τού σζαλεύθρου. Ούτω λ. χ. ώς έάν εϊχο- 
μεν τούς άρίστους γαιάνθρακας, ή πίεσις διετηρεΐτο εύ- 
κοΛως μεταξύ GO καί 70 έκατοστομέτρων, ένώ ώοεύομεν 
μέ τήν δευτέραν canlie καί έδίδομεν 18 στροφάς εις τούς 
τροχούς. Μόνον, επειδή ό γαιάνθραξ ούτος καίεται τα- 
χύτερον τού Νιουζάστλ ζατηναλώσαμεν κατά τό αύτό 
χρονικόν διάστημα ποσότητα μεγαλειτέραν. 'Ιδού οί σχε
τικοί αριθμοί, οΰς έσημειώσαμεν κάμνοντες τό πείραμα 
έπί 103 σάκζων, ζυγίζοντος κατά μέσον όρον 48 χιλιό
γραμμα έζάστου, δηλαδή έπί 5 χιλιάδων περίπου χιλιό
γραμμων τού γαιάνθραζος τούτου.

Γαιάνθραξ Κύμης καταναλωθείς μέχρι τής άπαιτουμένης 
πιεσεως χιλιόγραμμα 1912· ένώ διά τής άναμίξεως Νιου- 
κάστλ καί Κάρδιφ συνήθους 1800—2000 χιλιόγραμμα.

Χρόνος καταναλωθείς έν τή δοκιμή διά Οέρμανσιν μέ- 
ΖΡι άπαιτουμένης πιέσεως ώρα 1,30. Άναλόγως δέ 
τού μίγματος καί τής ποιότητος τού ήμετέρου συνήθους 
γαιάνθραζος απαιτούνται 45 λεπτά μέχρι μιας ώρας καί 
ήμισείας.

ΊΙ καθ’ οδόν κατανάλωσις τού άνθραζος Κύμης ήτο 
καθ' ώραν 1200 χιλιόγραμμα, ένώ συνήθως ζαταναλί- 
σζομεν καθαρού μέν τού Νιουζάστλ 1000 χιλιόγραμμα, 
τού δέ μίγματος 850 χιλιόγραμμα έως 950. Τά δέ 5 
χιλιάδες χιλιόγραμμα Κύμης παρήγαγον 270 χιλιόγραμ
μα τέφρας, τούθ’ δπερ ισοδύναμε! πρός μόνον 5 ’/, τοΐς 
°/ο τ*φρ α'> καί είναι αποτέλεσμα δυσζόλως λαμβανόμενον 
παρά τών άριστων γαιανθράκων καί ύπό τούς καλλίτε
ρους όρους τής καύσεως.

Έκ τούτων έξάγεται οτι ό γαιάνθραξ Κύμης, ύφ’ ούς 
όρους έοοκιμάσαμεν αύτόν καίεται ταχύτερου τού Νίου- 
κάστλ, τώ όποίω ομοιάζει περισσότερον τών άλλων γαι
ανθράκων, ώς έκ τής πυζνότητος αύτού, καί ότι 1200 
χιλιόγραμμα τού γαιάνθραζος Κύμης παράγουσι διά τάς 
μηχανάς μας τό αύτό αποτέλεσμα οιον 1000 χιλιόγραμ
μα τού Νιουζάστλ. Θραύεται δυσζόλως, μεταπίπτει επο
μένως δυσζολώτερον είς ζόνιν. ΊΙ χρήσις αυτού είναι 
όλιγώτερον κοπιαστική είς τούς Οερμαστάς τής τών άλ
λων γαιανθράκων καί καταστρέφει όλιγώτερον τάς καμί
νους τών λε βή των. Έν συνόλω έφάνη ήμιν προτιμότερος 
τών σήμερον έν ταϊς γαλλιζαΐς άποθήκαις γαιανθράκων 
έν Πειραιε'ί ύπαρχόντων μιγμάτων.

Το μόνον ελάττωμα αύτού είναι ότι καταναλίσζεται 
πολύ ταχέως καί άπαιτεϊ διά τούτο μείζονα προμήθειαν 
κατά τούς πλόας. Πιθανώς όμως τούτο νά Οεραπεύηται 
διά τής άναμίξεως αγγλικών γαιανθράκων, οιον μεθ’ ώρι- 
ρισμένου ποσοστού Κάρδιφ ή άλλου είδους, όπως τούτο 
γίνεται έπί τού άνθραζος.

'Οπωσδήποτε ήθελε προκόψει ωφέλεια χρηματική σπου- 
δαιοτάτη κατά τήν χρήσιν αύτού έν τώ άρχιπελάγει, διότι 
ύποτιθεμένου ότι ό τόνος τού γαιάνθραζος τούτου θά 
πωλήται πρός φράγκα 20 παραδοτέος είς τούς διαφόρους 
λιμένας τής Ελλάδος, τότε άντι 25 φρ. (διά τά άνωτέρω 
1200 χιλιόγραμμα) ή ναυτιλία Οά άπολαμβάνη τό αύτό 
αποτέλεσμα, οιον καί δι' ένός τόννου Νιουζάστλ, όντων 
άναξίων λόγου τών μικρών έξόδων άποθηκεύσεως καί με
ταφοράς εις τό ατμόπλοιου των έπί πλέον 200 χιλιο- 
γράμμων καί τής άνησυχίας, ήν θέλει προζαλέσει ή συ
χνότερα άνανέωσις τής προμήθειας τής καυσίμου ύλης.

Τέλος δέ δοκιμασθείς προσέτι είς τό σιδηρουργείου ό 
γαιάνθραξ Κύμης έδωσε λαμπρά άποτελέσματα. Αί συγ
κολλήσεις τού σιδήρου γίνονται άσυγζρίτως τελειότερα', 
ή διά τών λοιπών ειδών τών γαιανθράκων. Αλλ' όμως 
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επειδή ό γαιάνθραξ ούτος παρέχει πολλήν φλόγα άπαι- 
τεΐται ίσως χρόνος περισσότερος, δπως Οερμανθή αρκούν
τως τό μέταλλον.

Η έντελής άπουσία τοΰ θείου καί ή μεγάλη καθαρό- 
της τοϋ γαιάνθρακος τούτου, σχεδόν παρομοιάζουσα πρός 
τόν κοινόν ξυλάνθρακα, δύναται νά καταστήση αυτόν χρη
σιμότατου εις τά εργοστάσια, έν οϊς καθαίρεται ό σίδηρος.

Ν. I.

613- Ρεζγράδ 121,412· Σούμεν 108,688· Βάρνα 106,024· 
Σιλίστρια 101,225- Πλέβεν 100,870- Βιδίνιον 99,926· 
Σεβλιέβο 91,883· Αοβίκ 84,330· Έσκί-Δζουμάια 74, 
737· Βράτζα 69,838· Ρέχοβο 66,739· Τράν 64,924- 
Προβαδιζία 63,246- Βερκοβίτζα 58,499- Όρχανίκ 51. 
883 Λομ-Παλάγκα 41,484· Σβιστόβ 40,893

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ.

Ή Βουλγαρική ήγεμονεία περιλαμβάνει έκτασιν 63, 
865 χιλιομέτρων □ καί κατά τήν άπογραφήν τοΰ ’Ια
νουάριου 1881 κατοίκους 1,998,983, έκ τών οποίων 
άναλογοΰσι 31,3 πρός έκαστον □ χιλιόμετρου. Έξ αύ
τών 1,023,730 είναι άνδρες καί 975,253 γυναίκες, ήτοι 
105 άνδρες πρός 100 γυναίκας. Ό άριθμός τών οικογε
νειών ανέρχεται είς 349,905· επομένως πρός έκάστην 
οικογένειαν άναλογοΰσι 5,7 πρόσωπα. Ό άριθμός τών οι
κιών αναβιβάζεται είς 339,870· επομένως πρός έκάστην 
οικίαν άναλογοΰσι 5,9 πρόσωπα. Ή μεταξύ τών οικογε
νειών καί τών οικιών σχέσις είναι 103 οίκογένειαι πρός 
100 οικίας.—Αί σημαντικότερα’, πόλεις τής Βουλγαρίας 
είναι, κλιμακηδόν κατά λόγον πληθυσμού, τό Ρουχτσού- 
κιον μετά 26,687 κατοίκων,ή Βάρνα μετά 24,649 κατοί
κων, ή Σόφια ήτις είναι καί πρωτεύουσα τής ήγεμονείας 
μετά 20,541 κατοίκων, τό Βιδίνιον μετά 13,602 κατοί
κων, ή Τύρνοβος μετά 11,500 κατοίκων κλπ.

Είς 21 έπαρχιακάς περιφερείας διαιρείται ή Βουλγα
ρική ήγεμονεία, μεταξύ τών οποίων ό πληθυσμός διανέ
μεται κλιμακηδόν ώς έξής : Τύρνοβος 216,731 κάτοι
κοι· Σόφια 159,566· Κζουστανδίλ 143,172· Ρούστη 132,

Έχομεν ύπ’ όψιν τόν προ ολίγου δημοσιευθέντα άπό 
13 Μαίου 1882 νόμον περί τοΰ άριθμοΰ τών άξιωματικών 
τοΰ πολεμικού τής 'Ελλάδος ναυτικού. Έντύπωσιν προξε
νεί ήμϊν ό έν τώ νόμω άποδιδόμενος είς τό ναυτικόν τοΰτο 
τίτλος τοΰ β α σ ιλ ι κ ο ΰ ναυτικού ! Υπάρχει λοιπόν και 
ναυτικόν άντιβασιλικόν; ή μήπως τό πολεμικόν 
ναυτικόν τής Ελλάδος άνήκει εις τόν βασιλέα τής Ελ
λάδος ·, Θά είπη τις ίσως δτι ταϋτα πάντα είναι τρόπος 
τοΰ λέγειν. "Εστω. Άλλ’ δταν διά τό Εθνικόν Τυπο
γραφείο'? δέν έσυγχωρεΐτο μετά τήν έπανάστασιν τού 
1862 νά καλήται, ώς έγένετο άπόπειρα, βασιλικόν, εύρί- 
σκομεν άσυγχωρητον παραφωνίαν έν τή προβαινούση άνα- 
πτύξει τών ιδεών νά καλήται τό έθνικόν ναυτικόν βασι
λικόν ναυτικόν.

"Οπως καί άν έχη, οί άξιωματικοί τού πολεμικού τής 
'Ελλάδος ναυτικού διαιρούνται είς έξ κατηγορίας, είς μα
χίμους, είς οικονομικούς, είς ’υγειονομικούς, είς φαρμα
κοποιούς, είς ναυπηγούς καί είς μηχανικούς. Καί α) έκ 
μέν τών μαχίμων 1 είναι ’υποναύαρχος, 6 πλοίαρχοι, 10 
άντιπλοίαρχοι, 18 πλωτάρχαι, 38 'υποπλοίαρχοι, 36 άν- 
θυποπλοίαρχοι καί 30 δόκιμοι α' καί β' τάξεως. β') Έκ 
δέ τών οικονομικών 1 άνώτερος άρχιφροντιστής, 2 άρ- 
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χιφροντισταί, 10 φροντισταί, 11 ύποφροντισταί, 16 άν- 
θυποφροντισταί, 30 λογισταί. γ') Έκ δέ τών ύγειονομι- 
κών 1 αρχίατρος, 2 ιατροί, 4 ύπίατροι, 10 ανθυπίατροι, 
δ') Έκ δέ τών φαρμακοποιών 1 φαρμακοποιός, 1 ύπο- 
φαρμακοποιός,Ι άνΟυποφαρμακοποιός. ε') Έκ δέ τών ναυ
πηγών 1 άρχιναυπηγός, 2 ναυπηγοί, 2 ύποναυπηγοί, 
ί άνΟυποναυπηγοί. ς-') Έκ δέ τών μηχανικών 1 αρχιμη
χανικός α' τάξεως, 1 αρχιμηχανικός β' τάξεως, 3 μηχανι
κοί ά τάξεως,6 μηχανικοί β' τάξεως καί 18 ύπομηχανικοί.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.

Α') Μέχρι τής 20 Μαρτίου έκαστου έτους οηλοΰνται 
ενώπιον τής Δημοτικής ’Αρχής, έν τή περιφερεία τής 
οποίας βόσκουσιν ή διαιτώνται, καθ’ δν χρόνον παραδί
νεται ή δήλωσις, τά ζώα έν γένει, πλήν τών χοίρων, 
οίον πρόβατα, αίγες, ’ίπποι, βόες, αγελάδες, όνοι, ήμίο- 
νοι, κάμηλοι καί βούβαλοι, εξαιρέσει α') τών Οηλαζόντων 
αιγών καί προβάτων, β') τών πώλων τών όνων, ίππων 
καί καμηλών, τών μόσχων τών βοών καί τών βουβάλων 
μέχρις ήλικίας δύο έτών συμπεπληρωμένων, είτε Οηλά- 
ζουσιν είτε μή καί γ') τών άροτριώντων κτηνών έν γέ- 
νει. Ό φόρος δι’ έκαστον πρόβατον καί αίγα δημόσιος 
λεπτά 25, οδοποιίας λ. 5· οι’ έκαστον όνον λ. 70· καί
15. δι’ έκαστον δέ τών λοιπών ζώων δρ. 1,20 καί 15. 
Πληρώνεται, τών μέν μεγάλων ζώων άμα τή βεβαιώσει 
του, τών δέ μικρών τήν I Μαίου. Οί μή δηλώσαντες πλη- 
ρώνουσι τώ ενοικιαστή τοΰ φόρου τών άδηλώτων ζώων, 
έπι πλέον λ. 20 καθ’ έκαστου τών μή δηλωβέντων προ
βάτων καί αιγών, λεπτά δέ 80 διά τά λοιπά.

Β ) Έντός τοΰ μηνός Μαρτίου έκάστου έτους δηλοΰν- 
ται ενώπιον τής Δημοτικής Αρχής, έν τή περιφερεία 

τής όποιας κείνίαι τά επ’ εθνικών τε καί ιδιοκτήτων 
γαιών έσπαρμένα γρασίδια καί τριφύλλια.

Γ') Έντός τοΰ μηνός Απριλίου οηλοΰνται εφάπαξ αί 
μή συμπεραλαμβανόμεναι εις τούς φορολογικούς κατα
λόγους τών προηγουμένων έτών, συμπληρώσασαι δέ τό 
πέμπτου έτος τής ήλικίας των άμπελοφυτεΐαι έν γένει, 
είτε έπί ιδιοκτήτων είτε έπι έθνικών γαιών είσίν αύται 
πεφυτευμέναι. Ό έκριζώσας άμπελον δέον όπως άπευθύνη 
αίτησιυ είς τον οικονομικόν έφορου περί τούτου, πρός τα- 
χυτέραν δέ διεκπεραίωσιν ταύτης οφείλει όπως έν τώ πε- 
ριθορίω τής αναφοράς του ταύτης βεβαίωση ό δήμαρχος 
ή ό δημαρχικός πάρεδρος τοΰ χωρίου καί ό ίερεύς περί 
τούτου ύπό ιδίαν των εύΟύνην ώς έξής: «Βεβαιοΰμεν οί 
•υποφαινόμενοι δ τε πάρεδρος τοΰ χωρίου καί ό ίερεύς τοΰ 
χωρίου (δείνα) ότι ή κατά τήν Θέσιν (δείνα) άμπελος τοΰ 
Α. . . έξερριζώΟη άπό τοΰ μηνός . . . τοΰ έτους . . . συγ- 
κειμένη έκ στρεμμάτων ...»

Δ') Έντός τοΰ μηνός Μαίου έκάστου έτους οηλοΰνται 
οί λαχανόκηποι έν γένει, είτε έπ’ εθνικών είτε έπί ιδιο
κτήτων γαιών τυγχάνουσιν.

Ε') Έντός τοΰ μηνός Ιουνίου έκάστου έτους δηλοΰυ- 
ται οί έπί ιδιοκτήτων τε ζαί έθνικών γαιών έσπαρμένα·. 
σιζυώνες (μποστάνια).

ΣΤ') Έντός τοϋ αύτοΰ μηνός έκάστου έτους δηλοΰν- 
ται μόνον τά έξ έθνικών γαιών παραγόμενα γαιώμηλα, 
ζρόμμυα, ζροκάρια καί σζόροδα.

Ζ') Έντός τοΰ μηνός Ιουλίου οηλοΰνται εφάπαξ τά μή 
ύπαχθέντα είς φορολογίαν κατά τά προηγούμενα έτη πε
ριβόλια έν γένει, καί αί κατά τόν νομόν Άττικο-Βοιω- 
τίας σταφιδάμπελοι, αί παράγουσα·, λευκήν σταφίδα 
(σουλτανίναν).

Η') Έντός τοΰ αύτοΰ μηνός δηλοΰνται κατ’ έτος μό
νον τά έξ έθνικών γαιών παραγόμενα καπνά.

Θ') Μέχρι τής 15 Αύγούστου έκάστου έτους δηλοΰν- 
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ται μόνον τά έξ έθεικών γαιών παραγόμενα βαμβάκια. 
—Αί κατά τούς νόμους περί διαθέσεως και διανομής τής 
έθνιζής γης καί τών έθνικοϊδιοκτήτων φυτειών δηλωθει- 
σαι γαϊαι καί φυτείαι θεωρούνται ώς ιδιόκτητοι καί ώς 
τοιαϋται πρέπει νά δηλώνται, διότι δέν ύπόζεινται πλέον 
είς πληρωμήν δικαιώματος έπικαρπίας.—Ό έγγειος φό
ρος καί τό δικαίωμα τής έπικαρπίας τών άπό τοΰ άριθ. 
2—9 προϊόντων καί κτημάτων, τών φορολογουμένων 
κατά στρέμμα, κανονίζεται άναλόγως τής κατά μέσον 
όρον έτησίας προσόδου,οί δέ παραμελήσαντες τήν έμπρό- 
θεσμον δήλωσιν ή δηλώσαντες όλιγώτερον τής πραγμα
τικής έκτάσεως τού κτήματός των ίδιοκτήται, οί καλλιερ- 
γηταί, ύποχρεοΰνται είς τήν πληρωμήν τών έξόδων τής 
καταμετρήσεως καί τιμωρούνται μέ πρόστιμον ίσον μέ 
τόν ΰπ’ αύτών πληρωθησόμενον άπλοΰν φόρον τού κτή
ματος.

I') Έντός τοΰ μηνός Αύγούστου έκαστου έτους δη- 
λοΰνται ένώπιον τής Δημοτικής Αρχής, έν τή περιφερεία 
τής οποίας διαιτώνται, οί χοίροι, εξαιρέσει τών θηλαζόν- 
των καί ένός οίκοσίτου δι’ έκάστην οικογένειαν. Ό δη
μόσιος φόρος δι’έζαστον χοίρον δρ. 1,20, ό δέ οδικός λε
πτά 15. Οί μή δηλώσαντες χοιροτρόφοι πληρώνουσι τω 
ενοικιαστή τοΰ φόρου τών άδη/,ώτων χοίρων, έπί πλέον 
λεπτά 80 δι’ έκαστον χοίρον.

ΙΑ') Έντός τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου έκάστου έτους δη- 
λοΰνται ένώπιον τής Δημοτικής ’Αρχής, έν τή περιφέ
ρεια τής όποιας κεϊυται, αί Οεριυαί καί χειμεριναί ίδιω- 
τικαί βοσκήσιμοι γαϊαι, ών ό έγγειος φόρος 5 τοϊς °/β έπί 
τοΰ ενοικίου αύτών ώς καί αί ιδιωτικά! βοσζαί, έν αίς βό- 
σκουσι τά ζώα τοΰ ιδιοκτήτου, ών ή άξια τής χορτονο
μής υπολογίζεται καί ορίζεται κατ’ έλάχιστον όρον έπί 
μέν τών -χειμερινών βοσκών είς δραχμήν μίαν καθ’ έκα
στον τών έν αύταϊς βοσκόντων προβάτων, καί είς τό δι
πλάσιου δι’ έκαστου τών μεγάλων ζώων, έπί δέ τών θε

ρινών βοσκών εις τό τρίτον καθ’ έκατέραν τών προειρη
μένων περιπτώσεων· τών αιγών ή άξία τής χορτονομής 
ορίζεται είς τό τρίτον τής τών προβάτων. Οί παραλεί- 
ψαντες νά δηλώσωσιν ή δηλώσαντες έλλειπώς ύποβάλ- 
λονται εις πρόσθετον φόρον ίσον μέ τό ήμισυ τοΰ ύπ’ αύ
τών πληρωθησομένου νομίμου φόρου. Οί ούτε ένοικιά- 
σαντες τάς βοσκάς των, ούτε τά ίδια ζώα νέμοντες ούδε- 
μίαν ποιούνται δήλωσιν.

IB') Ό έπί τών οικοδομών φόρος συνιστάμενος είς 5 
τοϊς */ β έπί τής έτησίας προσόδου, 5 τοϊς β/0 έπί τοΰ φό
ρου υπέρ τοΰ ταμείου τής οδοποιίας έπιβάλλεται έν γέ- 
νει είς δλας τάς οικοδομάς άνευ διακρίσεως τών ένοι- 
κιαζομένων ή μή, έκτος α') τών μή ένοικιαζομένων, ών ή 
έτησία πρόσοδος είναι έλάσσων τών 240 δραχμών ούχΐ 
όμως καί τά έργαστήρια καί τά βιομηχανικά καταστή
ματα- β') τών καθ’ δλον τό έτος άκατοικήτων οικιών γ') 
τών δι’ άποθήκας, έργαστήρια ή βιομηχανικά καταστή
ματα χρησιμευουσών, τών οποίων δέν έγένετο χρήσις 
καθ’ δλον τό έτος. Τών έπί μέρος μόνον τού έτους κα- 
τοιζουμένων ή ένοικιαζομένων οικιών και τών δι’άποθή- 
κας, έργαστήρια ή βιομηχανικά καταστήματα χρησίμευ- 
ουσών, φορολογουμένων άναλόγως τοΰ χρόνου τής ζα- 
τοίκήσεως, χρήσεως ή ένοικιάσεώς των δ’) τών νεόδμη
των οικιών διά τά δύο πρώτα έτη τής ζατοιζήσεώς των 
ε') τών έν τοϊς γεωργιζοΐς ζτήμασιν οικιών, τών φιλαν
θρωπικών καί έκπαιδευτιζών καταστημάτων, έκτος τών 
ιδιωτικών σχολείων ς·') τών είς τούς ναούς άνηζουσώυ 
οικοδομών τών ζατοικουμένων άπό ιερείς καί μοναχούς 
καί ζ') τών άναζτόρων μετά τών παραρτημάτων αυτών, 
τών δημοσίων καταστημάτων καί τών μή ένοικιαζομένων 
δημοτικών.—Οί φορολογικοί κατάλογοι τών οικοδομών 
ίσχύουσι διά πέντε συνεχή έτη, ή δέ τρέχουσα πενταετία 
ήρξατο τήν I Ιανουάριου 1879. Κατά τήν διάρκειαν τής 
πενταετίας τροποποίησις τοΰ καταλόγου επιτρέπεται μό
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νον : α') έπί άπαλλοτριώσεως οικοδομής, περί ου αναγ
καία δήλωσις έφ’ άπλοϋ χάρτου μετά τών αναγκαίων έγ
γραφων εις τον οικονομικόν έφορον, 'ίνα φορολογηθή ό 
νέος κύριος- β') έπί οικοδομής κατεδαφισθείσης ή ακα
τοίκητου μεινάσης ή ής δέν έγένετο χρήσις- έάν είναι 
αποθήκη ή βιομηχανικόν κατάστημα παραδίδεται έντός 
τοϋ Δεκεμβρίου εις τόν έφορον ένστασις δικαζόμενη ύπό 
τής αρμόδιας έπιτροπής- καί γ') έπί νέων οικοδομών μή 
περιλαμβανόμενων εις τόν κατάλογον, ότε ένεργοϋνται 
τά τής συντάξεως τοϋ αρχικού καταλόγου.

ΙΓ ) Οί φορολογικοί κατάλογοι τών έπιτηδευματιών 
τών πρωτευουσών, τών νομών καί τών έπαρχιών, οΐς έξω- 
μοιώθησαν τελευταίως καί οί έπιτηδευματίαι τής πόλεως 
Πειραιώς, συντάσσονται κατά τριετίαν, έπί τή βάσει δη
λώσεων τών έπιτηδευματιών,επιδιδόμενων έντός τοϋ μη- 
νός Αύγουστου τοϋ προηγουμένου έτους πρός τήν Δη
μοτικήν ’Αρχήν, οηλούντων έφ’ άπλοϋ χάρτου τό έπιτή- 
δευμά των καί τήν τοποθεσίαν τοϋ καταστήματος ή οίκου 
των- οί μή δηλώσαντες πληρώνουσι πρόσθετον φόρον δέκα 
λεπτών καθ’ έκάστην δραχμήν φόρου. "Εντυποι δηλώ
σεις παρέχονται δωρεάν άπό τό Δημαρχείου. Ή φορολο
γική ήδη τριετία περιλαμβάνει τά έτη 1881, 1882,1883. 
Πας επιδιδόμενος είς επάγγελμά τι οφείλει νά έπιδώση 
περί τούτου δήλωσιν άλλως τω επιβάλλεται ό ανωτέρω 
πρόσθετος φόρος. — Κατά τοΰ οριστικού καταλόγου έπι- 
τρέπεται προσφυγή πρός τό ύπουργεΐον τών Οικονομι
κών : α') είς εκείνους μόνου τών έν αΰτώ εγγεγραμμένων, 
οϊτινες ούδαμώς έντός τοϋ έτους έςήσκησαν επιτήδευμα 
ύποκείμενον είς φόρον καί β ) διά τούς άποβιώσαντας 
έπιτηδευματίας, άπαλασσομένους τοϋ φόρου τοϋ άναλο- 
γοϋντος είς τό μετά τόν θάνατον χρονικόν διάστημα. 
Άλλ’ έάν καί μίαν μόνην ημέραν άπό τής άρχής τοϋ 
έτους μετέλθη τις τό έπάγγελμά του ύποχρεοΰται είς τήν 
τήν πληρωμήν τοϋ φόρου έπιτηδεύματος ολοκλήρου τοϋ
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έτους.—Διά τούς έπιτηδευματίας τών λοιπών μερών τοϋ 
Κράτους τούς μή έξασκοΰντες τό επιτήδευμά των είς 
πρωτευούσας νομών καί έπαρχιών ή τήν πόλιν τοϋ Πει
ραιώς, συντάσσονται κατά τόν μήνα Αύγουστον έκάστου 
έτους, ύπό τοϋ ’Εφόρου ή Δημάρχου, οί φορολογικοί κα
τάλογοι τοΰ επομένου έτους,και δέν ύποχρεοΰνται οί έπι- 
τηδευματίαι ούτοι νά δηλώσωσιν.—Ό φόρος τοΰ έπιτη
δεύματος, οριζόμενος άπό τιμολόγια τριών κατηγοριών, 
πληρώνεται είς δύο ίσας δόσεις καθ’ εξαμηνίαν, μετά δέ 
τήν 31 Δεκεμβρίου έκάστου έτους, οί καθυστερήσαντες 
αυτόν χρεοϋνται διά προσθέτου φόρου δέκα λεπτών καθ’ 
έκάστην δραχμήν τοϋ καθυστερουμένου πρός όφελος τοΰ 
οικείου Δήμου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ό χρόνος καθ’ ον δέον νά ύποβάλλη ή κυβέρνησις 
τόν ένιαύσιον προϋπολογισμόν τών έσόδων καί έξόδων 
τής επικράτειας είς τήν Βουλήν έκανονίσθη ύπό τοΰ συν
τάγματος διά τρόπου ούδεμίαν συγχωροϋντος συζήτησιν. 
Κατά τό άρθρ. 60 αύτοϋ «ό προϋπολογισμός είσάγεται 
είς τήν Βουλήν έντός τών δύο πρώτων μηνών έκάστης 
συνόδου.»

Άλλ’ εγείρεται τό ζήτημα ποιου έτους ό προϋπολογι
σμός ύποβάλλεται έντός τών δύο είρημένων μηνών; ό 
προϋπολογισμός άρά γε τοΰ έτους είς ο άνήκει ή σύνο
δος, ή προϋπολογισμός τοϋ επομένου τής συνόδου ταύ
της έτους; Τό ζήτημα τοΰτο εγείρεται εύθύς έξ αρχής, 
διότι, -υποτιθεμένου ότι κανονικώς λειτουργεί τό πολίτευ
μα, ή μέν Βουλή συνέρχεται τή 1 Νοεμβρίου έκάστου 
έτους, τό δέ προμνησθέν άρθρον τοΰ συντάγματος όρίζον 
την έντός τών δύο πρώτων μηνών τής συνόδου υποβολήν

ΙΤΟΧ 19-ΦΪΑ. U2—ίΟΓΝΙΟΣ 1882. tl 
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τού προϋπολογισμού εις τήν Βουλήν, επιτρέπει και την 
κατά τό τέλος Δεκεμβρίου. 'Επομένως έν τή περιπτώσει 
ταύτη δέν είναι φυσικώς δυνατόν νά έζτελεσθή ή θεμε
λιώδης τών συνταγματικών πολιτευμάτων πρόνοια περί 
προψηφισμοΰ τών προϋπολογισμών, έάν πρόκειται περί 
τοϋ έτους όπερ αρχίζει έντός τής συνόδου τή I ’Ιανουά
ριου.

Ανάγκη λοιπόν νά παραδεχθή τις, ότι ή συντακτική 
Συνέλευσις τών ’Αθηνών ή άφήκεν εις τόν κατόπιν της 
νομοθέτην νά προσδιορίση εις βραδύτερον τής 1 Ιανουά
ριου χρονικόν σημεΐον τήν έναρξιν τοΰ έτους (οικονομι
κόν π. χ. έτος τής τών δημοσίων έσόδων καί έξόδων χρή
σεως),ή ήθέλησε νά άκολουθήση τήν έπί τοΰ προκειμένου 
θέματος τάξιν τοΰ άρθρ. 5 τοΰ άπό I ’Οκτωβρίου 1852 
λογιστικού νόμου, όπερ τοιουτοτρόπως περιβάλλεται 
συνταγματικόν κύρος. Κατά τό άρθρον τούτο «ό γενικός 
προϋπολογισμός τοΰ Κράτους ύποβάλλεται εις τήν Βου
λήν, ψηφίζεται καί κυρούται έντός τής συνόδου τής λη- 
γούσης πρό τής ένάρξεως τοΰ έτους, τσΰ οποίου φέρει 
τό όνομα ό προϋπολογισμός.» Έκ τοΰ γράμματος τού 
άρθρου τούτου προκύπτει άριδήλως,οτι ό προϋπολογισμός 
π. χ. τοΰ 1884 πρέπει νά ύποβληθή, ψηφισθή καί κυρω- 
Οή έντός τής συνόδου ήτις θά λήξη έντός τοΰ έτους 
1883. Άλλη δέ σύνοδος, κανονικώς έχόντων τών πραγ
μάτων, λήξουσα έντός τοΰ 1883 δέν δύναται νά είναι 
έκτος εκείνης, ήτις θά άρχίση τή 1 Νοεμβρίου 1882, καί 
είς τό έλασσον ή μεΐζον χρονικόν διάστημα τής διάρκειας 
της, θά λήξη τή 31 ’Ιανουάριου 1883ήτή30 Απριλίου 

1883.
Δέν πρόκειται νά έξετάσωμεν νΰν ποια έκ τών είρημέ- 

νων δύο μεθόδων είναι προτιμωτέρα, ή τής μεταθέσεως 
δηλαδή τής αρχής τοΰ έτους είς βραδύτερου τής I Ια
νουάριου χρονικόν σημεΐον ή ή τής ύποβολής είς τήν 
Βουλήν τοΰ προϋπολογισμού τοΰ μετά τήν λήξιν τής 

συνόδου της έτους. Πολλά ήδυνάμεθα νά εϊπωμεν περί 
τοΰ αναγκαίου είς κυβερνητικήν καί κοινοβουλευτικήν 
μελέτην χρόνου καί περί τών προσόντων τά όποια δέον 
νά έχη ό πολιτειακός τοΰ έθνικου βαλαντίου έλεγχος. 
Σκοπός ήμών είναι μόνη ή ερευνά τών έπί τοΰ προκειμέ
νου θέματος συνταγματικών έν Έλλάδι νομίμων, άφί- 
νομεν δέ είς τήν διοικούσαν τόν τόπον Σχολήν νά άπο- 
λογηθή έν καιρώ διά τάς πρός τόν θεμελιώδη τής πο
λιτείας θεσμόν παρακρούσεις της.

Τό σύνταγμα δέν ήνόησε νά άναγκάση τόν νομοθέτην 
νά μεταβάλη τήν τοΰ είθισμένου έτους αρχήν, όπως λά
βη ύπόστασιν ό περί προψηφίσεως τοΰ δημοσίου προϋπο
λογισμού σκοπός του. ’Απ’ έναντίας έκ τών γενομένων 
κατά τήν συνεδρίασιν τής 23 Σεπτεμβρίου 1864 συζη
τήσεων προκύπτει, ότι ή Έθνοσυνέλευσις άπέβλεψε ρη- 
τώς είς τήν έτέραν μέθοδον. ’Ιδού πώς έχουσιν έκ τών 
στενογραφημένων πρακτικών αί σχετικαί συζητήσεις :

ΙΙρόεδρος. Ό προϋπολογισμός νά είσάγηται έν
τός τών δύο πρώτων μηνών τής συνόδου.

Χρηατέδης. Έρώτησε τίνος έτους ·, 
Πρόεδρος. Τοΰ έλευσομένου.
Χρηστίδης. Κύριοι, προσέξατε καλά, ό προϋπολο

γισμός τοΰ 64 Οά είσαχθή τόν 9βριον τοΰ 63 ·, όχι θά 
είσαχθή τοΰ 65. Ή σύνταξις τοΰ προϋπολογισμού δέν 
είναι έργον τυχαΐον θά συλλέξη πληροφορίας ό ύπουρ
γός 5 έτών προηγουμένων. Θά λάβη όμως ύπ’ οψιν καί

• τής -
καί 
τός 
τόν 
κράν ύποχρεοΰτε 
τής δαπάνης καί 
στα ή είσπραξις τοϋ 65 θά γι 
Έως τόν Μάϊον θά προβλέψη

τρεχούσης ύπηρεσίας τήν κατάστασιν, τήν εϊσπραξιν 
τήν δαπάνην. Λοιπόν στοχασθήτε καλά, πρέπει αύ- 
ό προϋπολογισμός τοΰ 65 νά συνταχθή είς τά 63 
’Ιούνιον, τόν Μάϊον. Λοιπόν στοχασθήτε πόσον μα- 

όν ύπουργόν, μακράν άπό τήν εποχήν 
:ής είσπράξεως νά σκεφθή, καί μάλι- 

γείνη τόν Μάϊον τοΰ 65. 
αύτός ό ύπουργός, συν-
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τάττων τόν Μάϊον ’Ιούνιον τού 63 τόν προϋπολογισμόν 
τοϋ 65, θά προβλέψη ποια θά είναι ώς έγγιστα ή έσο- 
δεία τόν Μάϊον τοϋ 65, δηλαδή πρό τριών έτών. Αύτό 
τό άτοπον, αύτό τό ελάττωμα θέλων ό νομοθέτης νά ά- 
ποφύγη, τί είπεν; ύπεχρέωσε τήν νομοτελεστικήν εξου
σίαν νά φέρη τόν προϋπολογισμόν έντός τής συνόδου τοϋ 
έπομένου έτους, ώστε τουλάχιστον νά είμπορή νά τόν 
συντάττη τόν ’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον τοϋ 64. ’Επει
δή όμως τόρα έκάματε τόσον στενόν τόν κύκλον, Οά εύ- 
ρεθή κομματάκι δύσκολος, διά τοϋτο άφετε τήν εξουσίαν 
νά ίδωμεν πότε Οά είμπορέση νά φέρη τόν προϋπολογι
σμόν έντός τής συνόδου, πάντοτε τής προηγούμενης συ
νόδου.

ΙΙρόβδρος. Κύριοι, θέλω έρωτήσει τήν Συνέλευσιν, 
έάν παραδέχηται α') νά τεθή μία προθεσμία, έντός τής 
οποίας νά είσάγηται ό προϋπολογισμός καί β') έντός ποιας 
προθεσμίας. Λοιπόν οί παραδεχόμενοι το νά όρισθη προ
θεσμία έντός τής όποιας νά είσάγηται ό προϋπολογισμός, 
νά έγερθώσιν (εγείρονται οί περισσότεροι). Παρεδέχθη. 
— Οί παραδεχόμενοι τήν προθεσμίαν.............

II απαμ,ιχκλ ύπουλος Άλλ" έννοοϋμεν τόν προϋπο
λογισμόν τοϋ 65 νά άποφασίζη ή Βουλή, ή όποια θά 
συνέρχεται τήν 1 Νοεμβρίου τοϋ 1863.

Ιίολλοί. Λύτό έννοοϋμεν (θόρυβος).
1Ιρό*6ρος.  Δικονομίαν κάμνομεν ή σύνταγμα ·, (θό

ρυβός).
Χαρίπολος. Να παρουσιάζη τόν προϋπολογισμόν 

τοϋ έπομένου τής συνόδου έτους, διότι ή σύνοδος ή όποια 
συνέρχεται τό 63 είναι ή τοϋ 64, ή συνερχόμενη τό 64 
είναι τοϋ 65,καί ούτως έφεξής.

Λρόοος. Άφοϋ έτέθη προθεσμία περί εισαγωγής τοϋ 
προϋπολογισμού, είναι καλόν τω όντι νά εύκρινισθή- άς 
ύποθέσωμεν ότι έννοοϋμεν τήν σύνοδον τοϋ 64, είμπορεϊ 
αύτη νά άρχιση τήν α’ Νοεμβρίου, έν τοιαύτη δέ περί- 

πτώσει έάν ό προϋπολογισμός παρουσιασθή έντός τών 
δύο πρώτων μηνών δέν θά ύπάρχη καιρός υλικός είς τήν 
Βουλήν διά νά έπεξεργασθή αυτόν καί όταν άρχίση τό 
έτος δέν θά έχωμεν προϋπολογισμόν. Διά τοϋτο νομίζω 
ότι είναι καλόν νά παραδεχθώμεν τόν ορισμόν τόν όποιον 
έχει ό νόμος περί δημοσίσυ λογιστικού, ό όποιος θέλει 
νά παρουσιάζηται ό προϋπολογισμός είς τήν σύνοδον, ή 
όποια λήγει πρό τού έτους διά τό όποιον γίνεται ό προϋ
πολογισμός.»

Μετά τοιαύτας έξηγήσεις έψηφίσθη τό άρθρον 60 του 
συντάγματος, κατά τό όποιον κό προϋπολογισμός είσά- 
γεται είς τήν Βουλήν έντός τών δύο πρώτων μηνών έκά- 
στης συνόδου.» Κατά τό πνεύμα καί τό γράμμα αύτών ό 
χρόνος τής βουλευτικής συνόδου πρέπει νά προηγήται 
τοΰ έτους είς τό όποιον ό προϋπολογισμός αποβλέπει. 
Τοιουτοτρόπως ό μέν προϋπολογισμός τής έπικρατείας 
θέλει πάντοτε προψηφίζεσθαι, ή δέ συντάξασα τό πολί
τευμα Συνέλευσις έξησφάλισε τήν όποιαν ήθέλησε βάσιν.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ.

Πρό ολίγου (27 Μαίου 1882) ή «’Επίσημος Έφημε- 
ρίς» τής Γαλλίας έδημοσίευσεν έκ τής τελευταίας κατα
στατικής τοϋ υπουργείου τής παιδείας πληροφορίας λίαν 
ένδιαφερούσας σχετικώς πρός τήν άνάπτυξιν τών σγολι
κών έν Γαλλία ταμιευτηρίων. Μανθάνομεν έξ αύτών, ότι 
ένώ κατά Ιανουάριον 1877 ήριθμοϋντο είς 8,033 τά σχο
λικά τής Γαλλίας ταμιευτήρια μετά 176,040 βιβλιαρίων 
καταθέσεων καί 2,984,352 φρ. κατατεθέντων κεφαλαίων, 
κατά Ιανουάριον 1879 άνέβησαν τά μέν σχολικά τα
μιευτήρια είς 10,440, τά δέ φυλλάδια καταθετών είς 
224.200, τά δέ κατατεθέντα κεφάλαια είς 3,602,621 φρ.
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Ή αύξησις αΰτη προέβη έτι μάλλον μέχρι του 'Ιανουά
ριου 1881, ότε ύπελογίζοντο εις 14,372 τά σχολικά 
ταμιευτήρια, εις 302,841 τά βιβλιάρια καταθέσεων καί 
είς 6,403,773 φρ. τά ζατατεθέντα κεφάλαια. Κατά τόν 
Ιανουάριον 1982 τά σχολικά ταμιευτήρια ηΰξησαν είς 
16,494, τά βιβλιάρια τών καταθέσεων ε’ις 349,219 καί 
τά ζατατεθέντα κεφάλαια είς 7,984,811 φρ.

Κατά μέσον όρον έν έκάστω δημοτικώ σχολείω ύπήρ- 
χον 19 μαθηταί ζατά τά έτη 1876 ζαί 1879, οϊτινες διά 
τού μηχανισμού τών σχολικών ταμιευτηρίων είχον με
ταλάβει τών πλεονεκτημάτων τού μεγάλου τής επικρά
τειας ταμιευτηρίου ζαί ό άριθμός ούτος άνέβη είς 21 
κατά τά έτη 1881 καί 1882. Όσον αφόρα τήν κατά μέ
σον όρον έν έκάστω βιβλιαρίω μαθητου έγγεγραμμένην 
ποσότητα, ύπολογίζεται αΰτη είς 20,82 φρ. τώ 1877, 
είς 20,28 τώ 1879, είς 20.26 τώ 1881 καί είς 20,85 
τω 1882.

Έάν ληφθώσιν ύπ’ όψιν άφ- ένός μέν τάδώρα,τά όποια 
πολλοί μαθηταί λαμβάνουσ-, τήν πρώτην του έτους ζατά 
τινας οίζογενειαζάς έορτάς καί κατά τήν διανομήν τών 
βραβείων, άφ’έτέρου δέ αί πρός αυτούς έκ τού ταμιευ
τηρίου έπιστροφαί, κατά τόν χαρακτήρα τοϋ προκειμένου 
άποταμιευτιζού οργανισμού, πρός αγοράν βιβλίων, έρ
γαλείων καί άλλων αντικειμένων προσωπικής χρήσεως 
ή αγαθοεργίας, καθώς ζαί πρός βοήθειαν τής οικογένειας 
των έν «στιγμάϊς στενοχώριας, φθάνει είς συμπέρασμα 
ότι ή συνήθης κατά μέσον όρον άποταμίευσις έκάστου μα- 
θητοϋ έν τοϊς σχολικοΐς ταμιευτηρίοις τής Γαλλίας εί
ναι 10 λεπτά καθ’ εβδομάδα, όπερ είναι ή αληθής τοΰ 
μαθητοϋ οικονομία έζ τών μικρών εφοδίων του καθώς 
βραδύτερου έκ τοϋ εργατικού μισθού του, καί διατηρεί τήν 
σχολικήν άποταμίευσιν έν τώ όρθώ μέτρω τώ προσήζοντι 
πρός τόν σκοπόν τής ανατροφής.

Τοιουτοτρόπως εξηγούνται αί πολλαχόθεν τοϋ πεπο

λιτισμένου κόσμου παρ’ άυδρών διαζεζριμμένωυ γενόμε- 
ναι εκτιμήσεις τοϋ προκειμένου οργανισμού. Ό κ. Γου- 
λιέλμος διευθυντής τοϋ σωφρονιστηρίου τής Νευσχιατέ- 
λης έλεγε ζατά τήν 5 ’Οκτωβρίου 1881 έυώπιον τής κα
ταστατικής έταιρίας τής ’Ελβετίας τά έξής: Έν τώ 
όργανισμώ τών σχολικών ταμιευτηρίων τής Γαλλίας, 
έπί τή βάσει τής έν έτει 1874 συγκριτικής τοϋ ζ. Ma- 
larce μελέτης τών διαφόρων έντός καί έκτος τής Γαλ
λίας άπό τοϋ 1834 αποπειρών, τά πάντα είναι συνδυα
σμένα πρός ίκανοποίησιν τών επομένων τριών όρων α') 
τής κατά τά ένόντα διευκολύνσεως καί άπλοποιήσεως 
τοϋ μηχανισμού, β') τοϋ μεγαλειτέρου περιορισμού τής 
έργασίας καί τής εύθύνης τοΰ διδασκάλου καί γ') τής έν 
τώ σχολιζώ ταμιευτηρίω έξασφαλίσεως όλης τής· πρός 
άνατροφήν αξίας του.

Έν όλαις σχεδόν ταϊς χώραις τής Εύρώπης, έν ταϊς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις, έν Βρασιλία, έν ’Ινδία καί αλλα
χού ώργανίσθησαν κατά τά τελευταία έτη, προ πάντων 
μετά τό έν έτει 1878 πρώτον συνέδριου τών περί πρό
νοιας θεσμών, σχολικά ταμιευτήρια έπί τή βάσει τών έν 
Γαλλία τοιούτων. Απανταχού οί είδότες τήν σημασίαν 
τής έν έργω ηθικής ταύτης διδασκαλίας άναγνωρίζου- 
σιν, ότι ζατά τά σχολικά ταμιευτήρια δέν πρόκειται περί 
κατασκευής χρηματίων, διά τού δείνα προσώπου ή μέ
σου. άλλά περί έξασκήσεως παιδευτικής, ήτις δέον άπο- 
κλειστικώς νά διευθύνηται,κανονίζηται καί έμπυέηται ύπό 
τοϋ παιδαγωγού, όστις μόνος έζ τής συνήθειας καί έξου- 
σίας αύτοϋ δύναται νά τήν ζαταστήση άποτελεσματικήν· 
διότι ή άσκησις αύτη, ή άληθώς σχολική, πρέπει νά εί
ναι προπαίδεια τής οικονομικής ζωής, έν τή όποια ό σή
μερον μέν μαθητής αύριον δέ έργάτης μανθάνει έζ τής 
ηλικίας τοΰ σχολείου νά ύπολογ'ιζη τάς πράξεις του, τά 
είσοδήματά του καί τάς δαπάνας του, νά ζανονίζη τόν 
βίου του καί νά ένισχύη τήν ηθικήν του ένέργειαν.
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Οί ασχολούμενοι εις τήν λειτουργίαν τών σγολιχών 
ταμιευτηρίων, εις τήν οικονομικήν δηλαδή διά μέσου 
αύτών έκπαιδευσιν τών μαθητών, ένισχύουσιν, έλεγε πρό 
τ-.νος έν Liberpool ό ζ. Piclon, τήν βάσιν του έθνικοϋ 
χαρακτήρας χάρις είς τό πνεύμα τής τάξεως ζαί τής 
ηθικής ένεργείας, τό όποιον αναπτύσσει ή πρακτική έξά- 
σζησις τής σχολικής άποταμιεύσεως- ζαί είναι τις ευτυ
χής άναγνωρίζων ότι δι' αυτής αί έργατικαί τάξεις, κα
θόσον έξ άλλ ων αιτιών προβιβάζονται είς σπουδαιότητα 
έν τώ κόσμω, κατά τοσοΰτον ζαί είς χαρακτήρα μεγαλώ
νοντας

Τώ όντι δέ πρέπει νά άναγνωρισθή γενικώς ώς άρχή 
τής κοινωνικής σοφίας, ότι όσον πλειότερον οί πολΐται 
άπολαμβάνουσι πολιτικήν καί άστυζήν έλευθερίαν, τόσον 
πλειότερον όφείλουσι νά προμηθεΰωνται έζ τής ηθικής 
ταύτης ένεργείας, ήτις συγχωρεί είς τόν άνθρωπον νά 
κανονίζη τόν βίον του, νά ταζτοποιή τάς ιδιότητάς του, 
νά δεσπόζη τά πάθη του και νά είναι κύριος εαυτού, όσον 
ένεστι, έλεύθερος άπό τών τυχαίων ζαί πρό πάντων ελεύ
θερος άπό τών ελαττωμάτων.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ-

Έχομεν ύπ' οψιν τήν κυκλοφορίαν τών αξιών τάς ό
ποιας διαπραγματεύονται τά Χρηματιστήρια τών Παρι- 
σίων άφ' ενός καί τών Αθηνών άφ' ετέρου. Πρόκειται 
περί δημοσίων χρεωγράφων, μετοχών ανωνύμων εταιριών 
και όμο/,ογιών έπιχειρήσεων. Ένώ ή έν Παρισίοις χρη- 
ματιστική αγορά έχει χαρακτήρα διεθνή και ή κυκλοφο
ρία τών έν αύτη άξιών περιλαμβάνει μέγα μέρος τής Ευ
ρωπαϊκής συναλλαγής τών κεφαλαίων, ή έν Άθήναις 

χρηματιστική άγορά περιορίζεται είς μόνην τήν κίνησιν 
τών χρεωγράφων τοΰ ελληνικού κράτους καί τών μετο
χών τών έν αύτώ λειτουργούντων πιστωτικών καταστη
μάτων .

Θέλομεν εκθέσει τά κατά τήν κυκλοφορίαν φαινόμενα 
τών διαπραγματευομένων χρηματιστιζών άξιών, σχετι- 
κώς πρός τήν τιμήν είς ήν αύται πωλοΰνται ζαί προς τό 
εισόδημα τό όποιον έκαστη αύτών παρέχει πρός τον κο
μιστήν, άρχόμενοι άπό τών έν Παρισίοις ώς είχον ταϋτα 
κατά τήν 1(12 ’Ιουνίου 1882, ζαί συμπληροΰντες τήν 
μελέτην έπί τών έν Άθήναις ώς είχον ταϋτα, όσον μέν 
άφορα τήν τρέχουσαν άξίαν τή 27 Μαίου 1882, όσον δέ 
άφορα τό εισόδημα κατά τάς τεταγμένας έν τή ύπηρεσια 
αύτών ήμέρας. Τοιουτοτρόπως έκαστος δύναται νά κρίνη 
τάς ύπαρχούσας διαφοράς μεταξύ τής έν Παρισίοις και 
έν Άθήναις χρηματιστιζής έπί τε τής αξίας τών δημο
σίων ή ιδιωτικών χρεωγράφων καί έπί τής τιμής είς ήν 
διαπραγματεύονται τά ύπό τούτων εκπροσωπούμενα κε
φάλαια. ’Επειδή δέ τά χρηματιστικά έν γένει φαινόμενα 
άνήκουσιν είς τούς φυσικούς νόμους τής παγκοσμίου 
ισορροπίας τής πίστεως, ήτις διαπερα τά όρια τών επι
κρατειών κατά τήν δύναμιν τήν όποιαν έζ τών νεύρων 
αύτής έχει, αί μεταξύ Παρισίων ζαί Αθηνών παρεκκλί
σεις τής οικονομικής ταύτης άρμονίας άποδοτέαι είς αι
τίας, τών όποιων ή έξερεύνησις καί ώφέλιμος και γυ
μναστική δύναται νά είναι πρός τούς είς αύτήν άπό 
συμφέροντος ή θεωρίας έγκύπτοντας.

ΓαΛΛικ& χ^ίώγηαγα.

Λ’. Χ.ρημ.ατι«!τήριον Ιίαρεσίων

Ε’σόδηαχ

τοϊς 0 Ιο «ίχ

2,65 ’Ομολογίας τής πόλεως Λίλκς (1860. 102

2,66 . » » (1863) 101

2,71 “ τής πόλεως!Ιαρισί«ν(1855-1860) 503
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Ε!βδ»ημα Τρίνοονα
τοί: 0 |ο
2,72 » τήςπόλεως Παρισίων(1869)

ά?ίχ
403

2,80 » » . (1871) 395,50
2,93 » «τόλεω; Βορδώ 104
3 » πόλεως Μασσαλίας (1877) 365
3,53 » πόλεως Παρισίων (1865) 522
3,57 » πόλεως Άμιένης 103
3,61 » πόλεως Παρισίων (1875) 510
3,61 » » » (1876) 510
3,61 Γαλλ. χρεόγραφα 3 °]0 χρεωλυτικά 83,40
3,62 Γαλλ. χρεόγραφα 3 °], πάγια 83,15
3,68 Όμολογίαι Νομού Σηκουάνα 237
3,94 » 30ετεϊς τοϋ δημοσίου θησαυρού 515
3,96 « 30ετεϊ;νέαι » » 515
4,05 Γαλλικά χρεόγραφα 4 1)2 *] ( 112
4,31 - ’ » 5 °], 116
4,81 ’Εκκαθαριστικά γραμμάτια τής πόλεω; 521,50

Χριώγραφα α.Ι.Ιων Έπιχρατιι&ν.

τοϊς Ο]θ
A/froj-αί ΓαΛ.Ιιχων Σιδηροδρόμων.

άξια

1,97 Μετ. σιδηροδρόμου Μεσημβρίας (jouissance 735
2,90 U )) Μεσημβρίας 1,285
3,29 * 4 Άρκτου 2,110
3,42 Α Λ « (jouissance 1,600
3,94 Λ » 'Ορλεάνης 1,320
4,06 » » ‘Ανατολής 751,
4,07 • * Δύσεως 800
4,17 • ι> Λυών 1 ,680
4,41 4 Α Δύσεως (jouissance 370
4,41 ύ 4 ’Ορλεάνη; » 870

ΜιτογαΙ Σιδηροδρόμων μη Γα.Ι.Ιιχων

3,93 Μετοχαί σιδηροδρόμου "Αρκτου Ισπανία;

3,99 » » Σαραγόσης
4,37 » Αυστριακών σιδηροδρόμων

582,50
508.75
698.75

3,23 Χρεόγραφα ’Αμερικής 4 *], 124,50
3,51 Εξωτερικόνι Ισπανικόν 3 °] 28,875
3,81 Βελγικά Χρεόγραφα 4 °]β 104
4,86 Όμολογίαι δημόσιαι Αυστρίας 312
4,88 ’Ιταλικά χρεόγραφα 5 °], 90,60
5,04 Αυστριακά χρεόγραφα είς χρυσόν 4 °], 80
5,27 Όυ.ολογίαι Ούγγρικαί 290
5,50 υ 'Ρωσσικα'ι (1867—1869) 365

5,51 Μ δημόσιαι της Αίγυπτου 458

5,59 *> τών Αιγυπτιακών σιδηροδρόμων 450 .
5,59 4 Αίγυπτιακαί συγκεχωνευμέναι 356,25
5,73 » Πορτογαλλικαΐ (1876) 5 *] β 437,50
5,76 Ρωσσικα'ι (1877) 5 °[0 88,75
5,81 » » » » 83,50
5,81 β χ (1862) - 81,50
5,92 Ουγγρικά χρεόγραφα 6 β'ο 103,70
7,29 Όμολογίαι Παγαρές 527.50

.l/ftojiu πιστωτιχων χαταστ ημάτων.

3,26 ’Επακίνητος Πίστις (Credit Foucier) 1,530
4,44 Γραφεΐον προεξοφλήσεων 1,020
4,47 Τράπεζα τών έπιχειρηματιών 340
4,72 Γαλλική Τράπεζα 5,400
4,72 Έταιρία Παρακαταθηκών 715
4,77 Τράπεζα τών Παρισίων 1,205

5,23 Βιομηχανική Πίστις 730

6,08 Γενική Έταιρία 623,75

6,65 Πίστις Λυών 755

7,36 'Ισπανική Πιστωτική Τράπεζα 490

7,67 Πιστωτική Τράπεζα 570

10,77 Φραγκοαιγυπτιακή Τράπεζα. 665

15,75 Προεξοφλητική Τράπεζα 580

37,87 Χρηματιστική Έταιρία 302,50
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Ε’αόίημι
ΤΟΪ; ο; 0

ΌμοΛογίαι ΓαΛΛιχων Σιδηροδρόμων.

Τρίχοιι·» 
άξι'σ

3,64 Όμ. σιδηροδρόμι>υ Δύσεως 377
3,65 ’Ορλεάνης 376,50
3,65 » » Μεσημβρίας 376,50
3,66 * ο Ανατολής 3 °], 369
3,69 » » Λυών—Μεσόγειος 3 °]9 380
3,70 β » Αρκτου 379,75
3,79 Λυών—Μεσόγειος 5 *] φ 610
3,80 Β Λ Συγχώνευσι ς (1866) 368,75
3,82 Βίκτωρ-Έμμανουήλί 1862)364
3,84 » · Λίλη—Βετούνη 362
3,87 β β Βορειονατολικοϋ 358,75
3,91 Ανατολής 5 *] 587,50
4,17 β β ’Ανατολής έν Αλγερία 3 *1,  340
4,71 β ‘Ορλεάνη;—Σιαλόν 5 °]0 538

ΟμοΑογίαι σιόιιροόρύμο»· ιιΐ/ ΓαΛ.Ιιχ&ν.

3,94 Ι'ουλιέλμου—Λουξεμβούργου
4,01 Αυστριακών σιδηρ. παλαιαί ά. υποθήκης
4.10 . . “ β'.
4.11 Γουλιέλμου—Λουξεμβούργου 5 *| 0
4,23 Αυστριακών σιδηροδρόμων νέαι
4,45 Σαραγόσης
4,53 Αρκτου Ισπανίας ά. σειρά
4,55 Πορτογαλικών σιδηροδρόμων
4,58 Λομβαρδίας νέαι
4,58 » παλαιαί
4,66 Βίκτωρ—’Εμμανουήλ (1863)
4,69 Μεσημβρινών σιδηροδρόμων
5,06 Κρονπρίντζ—Ροδόλφ
5,76 Γραμμάτια Μεσημβρινών

διάφοροι ά^ίαι.

1,66 Μετοχαί λεωφορείων 1,595

’Ετήσιον 
ι’οόίημχ

25 φρ.
30 »
33,60 ν

Είνόίημα 
τοΓς 0[0

1,82
2,46
3,1!
3.58
3.62
3.66
3,80
3,8!
3,86
4,23
4,33
4,35
4,43
4,49
4.53
4.55
4.59
4.62
4.63
4.66
4,66
4,70
4,72
4,75
4,78
4,88
5,08
5,37
5,62
6.54 
7,05
9.56

10,96

Διώρυγος Σουέζ 2,710
Έπακινήτου Πιστεως 3 °]β 550
Δημοτικαί 3 *]# 439

. 4 *£(1875) 513
Έπακινήτου Πίστέως 4 ’[0 παλαιαί 5 I 0 

» » . (1 863) 505
ύδάτων 1,665
Αμαξών Παρισινών 870

** -· -»

Μετοχαί 
Όμολ.

1,670
523
516
525
735
505
522

))

Μ
Μετοχαί

»
Όμολ. Ύδάτων 3 Ο]θ 360

• Άλγερικης 4 Ο]ο 136
Μετοχαί Γαλλικών Διαπορθμεύσεων 765
Όμολ. Διώρυγος Σουέζ 5 θ]θ μετά λαχείου 570
Μετοχαί Παρισινής έταιρίας φωταερίου 
Όμολ. Γαλλ. Διαπορθμεύσεων 5 Ο[θ

» Αμαξών Παρισίων
» Άλγερικης 5 Ο]ο 

Μετοχαί Φωταερίου Μασσαλίας 
Όμολ. Ύδάτων 5 Ο[θ

» Λεωφορείων 5 Ο]θ
• Κεντρικής έταιρίας φωταερίου 5 Ojo 306 

Μετοχαί Γενικού φωταερίου Παρισίων 
Γραμμάτια τοκομεριδίων Σουέζ 
Όμολ. Ύπεοαντλαντικοϋ 5 Ο[θ

» Δημοτικαί 
Ένωσις Φωταερίων 
Όμολ. Άποικιακαί 6 Ο]θ 
Μετοχαί Γεν. καταστημάτων Παρισίων

» Κεντρικής έταιρίας Φωταερίου 
Γραμμάτια τριακονταετή Σουέζ 
Μετοχαί Ύπεραντλαντικοϋ 
Έπακινήτου Πίςτεως Ρωσσίας ά. σειρά

»

390
87,25

502
506

1,060
580
562,50
880
138
530
365
240
270

Βορείων Ίπποσιδηροδρόμων
Νοτείων »

«' Χρημβετεατήρεον Αθηνών

4ι/μόσια ρριώγραγα.

Δάνειου 120 έκατομ. φρ. 5 θ]θ 
β 60 ν ’6 0]0
» 26 ■> » 6 0[θ

Γρ'/Ουί» 
ΐ ίο
364
438
422
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28 έκατομ. δρ. 9 Ο[θ
28 » » 8 καί 9 Ο]θ
10 · φρ. 6 Ο]θ
6 ι» Ορ. 6 Ο]θ
4 «8 Οjo

304
294
212
118
154

Μίβισμχ 

ί;χμην!«;

135 δρ.
18 φ».

9 »

7 .
6*/.»

7 »
16 .

25,20 δρ. Δάνειον
20 »
16,80 φρ. ·

6 δρ. ·
22,40 » »

ΜιτοχαΙ πιστωτιχων χαζαστηρ.άτ<ύ>·.
Τρίχουκ

«ί*
15 ϊαναυχρ. 1882 ’Εθνική Τοάπιζα δρ. 5,090

4 Γεν. Πιστωτ. Τράπεζα φρ. 394
» · 0 Σιδηρόδρομος ’Αθηνών

καί Πειραιώς η 338
« 4 a Μεταλλουργεία Λαυρίου • 185

20 ο » Τράπεζα Βιομ. Πίστεως » 153
1 Μαρτίου a Έταιρία Αρχάγγελος 51
1 Ιανουάριου » Όμολογίαι Έθν. Τραπέ

ζης 60 έκατομ. a 154

ΣΙΝΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ (BASTIAT).

Ύπήρχον έν Κίνα δύο μεγάλαι πόλεις· ή Τσχίν καί ή 
Τσχάν. Ένώ μεγαλοπρεπής διώρυξ τάς ήνονεν, ό αύτο
κράτωρ ένόμισε καλόν νά διατάξη νά ρίψωσι μεγάλους 
έν αύτη λίθους, ώστε νά πληρωθή. Τοϋτο βλέπων ό μαν
δαρίνος πρωθυπουργός του Κουάγγ, τώ είπεν: «Υιέ τοΰ 
ούρανοΰ, έχεις λάθος.—Ό δέ αύτοκράτωρ άπήντησε: 
Κουάγγ, ανοησίαν λέγεις. — Μετά τρεις μήνας ό ουρά
νιος αύτοκράτωρ προσεκάλεσε τόν μανδαρίνον καί τώ 
είπε: Κουάγγ, ίδέ. Καί ό Κουάγγ άνοίξας τούς οφθαλ
μούς παρετήρησε, ζαί είδεν είς ικανόν διάστημα τής δυ- 
ώρυγος πλήθος ανθρώπων εργαζομένων οί μέν έσζαπτον, 
οί δέ έφερον σωρούς πετρών καί χωμάτων, οί δέ ίσοπέ- 
οωνον καί άλλοι έτακτοποίουν τόν δρόμον. Καί ό μανδα
ρίνος, οστις ήτο πολύ πεπαιδευμένος, είπεν καθ’ εαυτόν: 
κατασζευάζουσιν άντί τής δυώρυγος δρόμον,
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Μετά παρέλευσιν τριών μηνών, ό αύτοκράτωρ, προσζα- 
λέσας πάλιν τόν Κουάγγ, τώ είπε: Παρατήρησον. Καί ό 
Κουάγγ παρετήρησε καί είδεν, ότι ή οδός ήτο χατεσκευα- 
σμένη,δτι καθ' δλην τήν έκτασιν αύτής άπό διαστήματος 
είς διάστημα είχον έγερθή ξενοδοχεία, πλήθος δέ πεζών, 
αμαξών, φορείων, έπήγαινε καί ήρχετο, άνθρωποι δέ κα
ταβεβλημένοι άπό τόν κόπον έφερον καί έπανέφερον βαρέα 
φορτεϊα άπό τό Τσχίν είς τό Τσχάν καί άπό τό Τσχάν είς 
τό Τσχίν. Τότε ό Κουάγγ είπε καθ’ εαυτόν: ’Ιδού ή κα
ταστροφή τής δυώρυγος δίδει έργασίαν είςτούς πτωχούς 
τούτους άνθρώπους. Άλλά δέν ήννόησεν, ότι ή εργασία 
αύτη άπεσπάτο άπό άλλα έργα.

Μετά παρέλευσιν δέ τριών άκόμη μηνών ό αύτοκράτωρ 
είπεν πάλιν είς τόν Κουάγγ: Παρατήρησον. Καί ό Κουάγγ 
παρετήρησε καί είδεν, ότι τά ξενοδοχεία ήσαν πάντοτε 
πλήρη περιηγητών, καί οτι, επειδή οί περιηγηταί ούτοι 
έπείνων, συνεσωρεύθησαν πέριξ αύτών κρεοπωλεία, αρτο
ποιεία ζλπ. ’Επειδή δέ όλοι αύτοί οί άνθρωποι δέν ήδύ- 
ναντο νά περχπατώσι γυμνοί, ήλθον ζαί ράπται ζαί υπο
δηματοποιοί ζαί έμποροι, καί έπειδή δέν κοιμάται ό κό
σμος είς τό ύπαιθρον, ξυλουργοί, κτισται καί στεγασταΐ 
έτρεξαν πανταχόθεν. "Επειτα ήλθον αστυνομικοί -υπάλ
ληλοι, δικασταί ιερείς, έν ένί λόγω έσχηματίσθη μία πό
λις μετά τών προαστείων της πέριξ έκάστου ξενοδοχείου. 
Ό δέ αύτοκράτωρ είπεν είς τόν Κουάγγ: Πώς σοί φαίνε
ται;—Και ό Κουάγγ άπεζρίθη: Ποτέ δέν θά έπίστευον, 
οτι ή καταστροφή μιάς διώρυγος ήούνατο νά δώση είς 
τόν λαόν τοσαύτην έργασίαν, (διότι δέν ήλθεν ή ιδέα είς 
τήν κεφαλήν τοΰ μανδαρίνου, ότι ή εργασία αύτη δέν έδί- 
δετο άλλ’άπεσπάτο άπό άλλα έργα και ότι οί περιηγηταί 
έτρωγον όταν διήρχοντο τήν διώρυγα δπως καί άφοϋ 
ήσαν ήναγζασμένοι νά διέρχωνται έπί τής όδοΰ.

Έν τούτοις πρός μεγάλην έκπληξιν τών Σινών ό αύτο
κράτωρ άπέθανε καί ό υιός ούτος τοϋ ούρανοΰ ένταφιά-
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σΟη. Ό διάδοχός του έμήνυσε τώ Κουάγγ καί τώ είπε: 
Διώρισον ανθρώπους νά χαθαρισωσι τήν διώρυγα.—Και ό 
Κουάγγ είπεν εις τόν νέον αύτοχράτορα: υιέ του Ούρα- 
νοΰ, έχεις λάθος — Καί ό αύτοκράτωρ άπεκρίΟη: Κουάγγ, 
άννοησίαν λέγεις. — Άλλ’ ό Κουάγγ έπέμεινε καί είπε: 
Μεγαλειότατε, τις ό σκοπός σου;—Ό σκοπός μου, άπήν- 
τησεν ό αύτοκράτωρ, είναι νά διευκολύνω τήν συγκοινω
νίαν τών ανθρώπων καί τών πραγμάτων άπό τό Τσχάν 
εις τό Τσχίν, νά καταστήσω τήν μεταφοράν εύΟηνοτέραν, 
ώστε ό λαός νά έχη τροφάς και ενδύματα εύωνότερα. 
Άλλ' ό Κουάγγ ήτο έτοιμος, είχε άναγνώσει τήν προτε
ραίαν φύλλα τινα βιομηχανικής έφημερίδος καί γνωρίζων 
καλώς τό μάθημά του έζήτησε τάν άδειαν, νά άποκριθή- 
λαβών οέ αύτήν, αφού έκτύπησε τό έδαφος εννέα φοράς 
μέ τό μέτωπον του, είπε; Μεγαλειότατε επιθυμείς νά 
έλαττώσης διά τής εύκολίας τής μεταφοράς τήν τιμήν 
τών αντικειμένων τής καταναλώσεως,ΐνα ζαταστήσης εύ
κολου τήν άπόλαυσίν των εις τόν λαόν καί έπί τούτω 
άφαιρείς απ' αύτοΰ τήν εργασίαν ήν έπροξένησεν ή κατα
στροφή τής διώρυγος. Μεγαλειότατε, ή απόλυτος εύθη- 
νεία είναι γελοίου πράγμα- επιτρέψατε νά σάς άυαγνώσω 
τό φυλλάοιον μου.— Ό αύτοκράτωρ άπήντησε: Δέν έχω 
ανάγκην τοΰ φυλλαδίου σου- ήςεύρω ότι όταν έμποδι- 
σΟώσιν οι άνθρωποι νά διαβαίνωσιν άπό ένα δρόμον Οά 
διαβώσιν άπό άλλου. Άλλά δέν είναι τοϋτο ή άποστολή 
μου. Πήγαινε, άνοίξον τήν διώρυγα ΐνα περνά ό κόσμος 
εύκολώτερον καί εύθηνότερον. Ό Κουάγγ άνεχώρησε τρα- 
βών τό γένειόν του καί λέγων: Ώ Φό, ώ ΓΙέ, ώ Αί καί 
όλη ή άλλη χορεία τών μονοσυλλάβων θεών τής Ουρα
νίας Αύτοκρατορίας, εύσπλαγχνισΟήτε τόν λαόν σας. 
Διότι ήλθεν ήμιν αύτοκράτωρ τής Αγγλικής σχολής,καί 
βλέπω καλώς ότι μετ’ ολίγον Οά στερηΟώμεν άπό όλα, 
διότι Οα έχωμεν άυάγκηυ όλιγώτερον νά χοπιάζωμεν,

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟ ί 01ΚΟΝΟΜΟ1'

(-'υ ·*χ:ια.  *13.  φυλλάίιον III οεΧ. I 44)

«Έάν θέλετε είλ·.κρ·.νώ; τόν πόλεμον, μή διστάσητε ενώ

πιον ζ.κΐ άναγκκστικοϋ δανείου. Άπογράψατε άπό τοϋδε εί; 
όλα τά μέρη τη; Έλλάδο; τά άργυρκ κκΐ χρυσά σκεύη, τκ 

όποϊκ κί οικογένεια·. έχουν πρό; τέρψιν. Προσθέσατε ενιαύσιον 
έπί τών μεγάλων εισοδημάτων φόρον, κκΐ ακούσατε, ζ.ή-οι, 
έν ολίγοι; αυτόν τόν μικρόν μηχανισμόν. Χίλια: δρκχμκΐ δ·.’ 
έκάστην ψυχήν νά μένουν αφορολόγητο·/ όσα μέλη έχει ή οικο
γένεια, τοσκΰτκ χιλιόδρκχμκ νά μένουν εί; αυτήν κτελη’ αί 
επόμενα·. 1 Ο χιλ. δρκχμκΐ νά φορολογούνται μέ I Ο τοΐ; °/0' 
χχ -rj.z'si τών 10 χιλιάδων ολκ εΐ; τό "Εθνος. Υποθέτω οικο
γένειαν πενταμελή, δικΟέτουσκν ενιαύσιον εισόδημα 20 χι
λιάδων δραχμών, θέλετε αφήσει εΐ; αυτήν 5 χιλιάδα; αφο
ρολογήτου; κκΐ έκ τών επομένων 1 Ο χιλιάδων τά; 9 χιλιάδα;. 
ΙΙώ; ! I 4 χιλιάδε; δραχμών δέν άρζ.οϋν, διά νά ζήση μία οι
κογένεια, ίίπω; έλευΟερωΟή τό "Εθνο; ; Απομένουν λοιπόν 6 
χιλιάδε; δραχμών διά το αναγκαστικόν δάνειον. Είναι φόρο; 
αυτό;, ό όποιο; έφηρμόσΟη εΐ; λαού; εύρεΟέντκς εί; παρομοίκ; 
περιστάσεις. ’Εννοώ, κύριο·/ αύτό σκ; πονεϊ, άλλ’ 5 πόλεμο; 
δέν ζή μέ όλίγκ. 'Εάν περάσουν κί πολεμικά! ιδέαι, Οά γείνουν 

πολλά τούτων κκΐ πλείονκ. Κκΐ άν δέν τά κάμητε σεΐ;, Οά τά 
κάμη ή δικτατορία. Μή νομίζετε, οτι ή πκτρΐς τρέφε: ήμκ;, 
διά νά ήμεΟκ κορδωμένοι κκΐ προγάστορε;. ΊΙ ελευθερία δέν 

αγοράζεται διά τών πκχυσάρκων κκΐ στρογγυλών, άλλά κα- 

τκκτκτκι ύπό τών έσκληρυμένων έν κακουχία·.; πολιτών, τού; 
όποίου; ή αρχαία ποίησι; έξωμοίκζε πρό; σφήκα;.

ΕΤΟΣ ΐό — ΦΤΛ. 112 —ΙΟΥΝΙΟΣ 1882.
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«Σας ~ ρι τείνω δέ /.ν'·· ζϊ.'ίΛ μέσον, τδ όποιον θά φαν·/) 
κζτζ πρώτην όψιν παράδοξον φοβούμαι μάλιστα μή μέ κατη
γορήσουν τινές, ότι είμαι συνεννοημένος μετά τοΰ ■/.. Ίααωβά- 
του. 'Ομολογώ, οτι δεν είμαι. (Ίλαοότης). Ήξεύρετε, κύριοι, 
δτι ή νεωτέρα μηχανική μεταφέρει ζπδ τόπου είς τόπον βαρέα 
οικοδομήματα' γνωρίζομε/ έκ τής ιστορίας, 5γ·. βεβαίως τής 

Τουρκικής, αλλά τής 'Ελληνικής, οτι έκεϊ κζπου είς τδ ζκρον 
τής πόλεως έκτίσθη ό ναός τοϋ Θησέως, όπως χρησιμεύη ώς 

καταφύγιο·/ τών δούλων τής άρχζιότητος. ‘Άν λοιπόν /, νεω- 
τέρκ μηχανική δύνζτζι νζ μετζφέρν) ολόκληρον τό Θησείο·/ 
είς τά ξένζ, καθώς μετέφερον τζς Καρυάτιδας περί τά τέλη 

τοϋ τελευταίου αίώνος, διά νά πζρζκζλοϋν ζύτζι μέ τζς γοε- 

ρζς κρκυγκς των τήν Ευρώπην ύπέρ τής έλευθερίζς τών άπο- 
λειοθεισών αδελφών αύτών. έζν I <1 έκζττου.μύριζ λιρών εύρε- 
ρεθώσιν έν Γερμανία κζί έν Αγγλία. δίδω τό Θησείο·/, διζ 

νά ελευθερώσω τούς δούλους “Ελληνας. ιΜίζ φωνή: είναι ιε
ροσυλία). Μοί ζρέσκει ό τόνος τής φωνής, τον όποιον ή κζρδία 

σζς εκπέμπει αύτήν τήν στιγμήν, μοί άρέσκει. Θέλετε τδ Θη
σείο·/, διότι είναι σύμβολο·/ τοϋ 'Ελληνισμού αιώνιον. Άλλ’ 
αν θέλετε τδ Θησείο·/, μάθετε νζ θυσιάζησθε δι’ αύτό. "Αν 
θέλετε τό Θησείο·/, σζς συγχαίρω- άλλά μάθετε νζ κζτκσκευά- 
σητε έν τή ψυχή σζς ιδιαίτερον θυσιαστήριον αυτοθυσίας α

ληθούς.
«Φωνάζετε περί πολέμου, κλλζ δέν θέλετε τζ μέτρα τοΰ 

πολέμου. Καί άν σάς ζπεκάλυπτον ολην τήν αλληλουχίαν αύ
τών, ήθέλετε μέ πνίξει ίσως. (Δεξιόθε·/: όχι, όχι). Άλλζ σείς 
άσ/ολεϊσθε νΰν περί προνομίων, άσχολεΤσθε περί απολαύσεων 
προνομιακών, ενώ έπρεπε νκ άσχολήσθε ύπέρ τής μεγάλης τοϋ 
’’Εθνους ιδέας. Είσθε λοιπόν ένώπιον διλήμματος. Μένει δέ 

πάντοτε φιλονεικούμενον. άν εις τζ σφαιρίδια τοΰ αίματός σας 
έχητε έγκεχζρζγμένην τήν λέξιν : πόλεμος! Σζς λέγω όμως, 
ότι τζ προνόμια θζ πέσουν, ό δέ Λαός εΐνζι αιώνιος. (Χειροκρο

τήματα έν τοϊς ακροατήριο·.:,, η
*2Ct. Τδ πολεμικόν ζήτημα τής 'Ελλάδος διετυπώθη ύπδ 

τήν έποψιν κοινωνικής εις αύτό εισαγωγής, όταν κζτζ τήν 7 

Δεκεμβρίου 1879 έλεγον εις τήν Βουλήν; α’Εκν τό 'Ελληνικόν 
'ΌΕνο; δίν κποφκοίσή νά ρίψγ. τόν ύπέρ τών όλων κύβον, πςρ· 

μεγάλης Ελλάδος μή μεριμνάτε. ΊΙ μεγάλη Ελλάς θά γείντ; 

ύπδ όλων τών 'Ελλήνων. Κζί έζν έχουν τδ θάρρος οί σημερι
νοί “Ελληνες νά κζύσουν τήν καλύβην των, νά θυσιάσουν τκ 
τέκνα των καί νά μετζβάλουν είς κόνιν τά παλάτια, τότε 
θά κάμουν μεγάλην πατρίδα». Περί τών έπί τοΰ ζητήματος 

τούτου ενεργειών τής κυβερνώσης πολιτικής Σχολής ήμην τε
λείως άπηλπισμένος. ”Ι1δη κατά τήν 4 Δεκεμβρίου 1879 διε- 

κτρυξα πρδς τήν Βουλήν, οτι «ό νόμος τής πολιτείας εινκι κα
τεστραμμένος έπί τής ούσίζς, είνκι κατεστραμμένος έν τή 
διοικήσει, κατεστραμμένος έν τή δικαιοσύνη, κατεστραμμένος 
έν τή τιμή. “Οταν ή τιμή τοΰ ελληνικού Λαού έποδοπζτεΐτο 
είς τά σύνορζ καί περιεφρονεΐτο έν τοϊς διπλωματικούς συνε
δρίου, ό νόμος τής πολιτείας δέν ήτο όρθιος είς πρακτικήν ύπε- 

ράσπισιν αύτής. Άλλ’ επρεπεν ό 'Ελληνικός στρατός νά έξέλθρ 
διά τής μιας θύρζς, όπως είσέλθη διά τής έτέρκς, κκί ή 'Ελ
ληνική διπλωματία νά ίστζτζι θερκπζινίς. Κατ’ εκείνην τήν 

στιγμήν ώμολόγει ή κυβ ερνητική 'Ελλάς πρδς τήν κοινώ
ν·. κήν 'Ελλάδα, δτι είναι ανίκανος νά τήν διευθύνη είς εύρύτε- 
ρονμέλλον. Τοιουτοτρόπως ό Λζδς τρέχει ένώπιον ένός ιδανικού· 
ποιον εΐνζι τδ ιδανικόν τοΰτο. ίσως ακόμη οί πλεϊστοι δέν 
γνωρίζουν. Άλλ’ είναι είς τδ μέλλον έν ιδανικόν, τδ όποιον ό 
Λαός έπιζητεϊ».

Είς τήν δικτύπωσιν τοΰιδανικού τούτου έξκνέστη ύπδ δια
φόρους μορφάς ή κυβερνώσζ πολιτική Σχολή, τό έπολέμησεν, 
άλλά δέν ήδυνήθη νά τό έπισκιάσγ). Δέν παρέρχεται δέ περί- 

στασις, χωρίς τοΰτο νά προβαλν; έκ τίνος άκρζς τήν κεφαλήν 
αύτοϋ. 'Οπωσδήποτε κατ’ έκείνην τήν εποχήν τό ρεύμα τών 
κυβερνητικών ιδεών έξήρχετο έκ τής ’Εθνικής Τρζπέζης, δ ετοι
μαζόμενος δέ πρωθυπουργός, πλέκω·/ τδν πανηγυρικόν μιας έν 

αύτή κζτεσκευζσμένης γνώμης, έλεγε πρός τήν βουλήν, ότι «ζ- 
πέκτησεν αυτή βαθμηδόν πολλούς τούς θιζσώτας, κζί σήμε- 

t ρον είναι άνζντιρρήτως ή γνώμη τής πλειοψηφίζς τοϋ "Εθνους, 
μετ’ ολίγον δέ ίσως θά είναι ή γνώμη τής παμψηφίας». Τοιου
τοτρόπως έσχημζτίσθη τδ κυβερνητικόν πρόγραμμα τής άφο- 
πλίσεως τού κράτους, κζί όταν έπρότεινκ είς τήν Βουλήν τήν 
άπ’ έναντίζς έντζσιν τών παρασκευών αύτοϋ διά τής δημιουρ
γίας στρατού 20 χιλ. ζνδρών, ή τραπεζική, ώς τήν ώνόμκσζ, 
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πολιτική έβζινεν ήδη ακάθεκτο; είς τό διαγεγρζα[χένον στζ- 
διον ζύτής, δεν έβλεπε δε τό ;χετ’ ολίγον [ζέλλον. ’ίίτο λοιπόν 

φωνή πλήρης πόνου εκείνη, τήν όποίζν ήζουσεν ί, Βουλή κατά 
τήν I ’Απριλίου 1880: «Έάν ήυ.εθκ, τή είπον, ενώπιον ριιΧς 
πολιτικής, ή όποϊζ εννοεί- νζ τονίσν) τόν Ελληνισμόν ζζΐ νζ 
δώσγ είς αύτόν τήν δύναμιν τήν διαπασών, μή ήτο άδιάφο- 
ρον, έζν δέν μέ έςέλεγον πλέον βουλευτήν οί συνεπκρχιώτζί 
μου- είδαν τήν γλυζύτητζ της βουλευτικής θέσεως. θά ελεγον, 
χωρικοί, τόσον καιρόν είσθε ξεσκούφωτοι, έστέ ζλλζ πέντε έ'τη. 
Κζί εννοείτε, τί σημαίνει εντκσις των δυνάμεων τοΰ Ελληνι
σμού. (Εύγε). Άλλα δέν βλέπω τήν έντζσιν ταύτην. Μίαν 
ημέραν έπρότεινζ είς ύμζ; ζύ'ξησιν στρατού μέχρι: 20 χιλιά
δων άνδρών, ζζΐ έθεώρήθη ώ; εύτοπίκ ύπό εκείνων, οί όποιοι κυ
βερνούν. Άλλα δι’ κύ-ής τή; δυνάμεως τών ϊθ χιλιάδων άν
δρών ήδύνκσθε νά λύσητε τόζήτημα τής Ελληνικής οδοποιίας, 
δπως τό έλυσαν οί μεγάλοι τής ιστορικής ανθρωπότητας λαοί 
κζΐ ήδύνκσθε συγχρόνως να ήσθε εις θέσιν να ύπερζσπισθήτε 
τήν τιμήν τή; πατρίδας σκς, διζ νά μή κλαίετε άεννάως ένώ- 

πιον τής Εύρώπη;. (Εύγε, εύγε1.
«Αύτη ή ιδέα δέν ύποστηρ'ζετζι έν τοϊς πράγμκσιν άπό 

πολλούς· ήκούσθη δέ περί μιζ; άλλης τραπεζική; γνώμης, ή 
όποίζ σήμερον κζυχζτζι, ότιδύναται νά κκτζλζβγ, τόν Έλλη- 
σμόν ολόκληρον : κάτω τζ όπλα, κάτω ή μεγάλη ίδέζ. Αύτη 

ή κατασκευασμένη γνώμη τή; είρηνικωτάτη; πολιτικής είνζι, 
φαίνεται, ή επικρατούσα σήμερον πολιτική. Κζΐ βλέπω [χε
ρικά φαινόμενα έδώ, τζ όποϊζ δέν θά λησμονήσω. Έζν όμως 
ή ίδέζ έκείνη ή άλλη, τήν όποίζν ύπέβκλον, ήτο ή έπιζρζ- 
τοΰσκ, Οκ ελεγον πρό; τού; εκλογείς μου : μέ έξελέξζτε βου
λευτήν, ζλλζ σάς έβαλα φόρου; πολύ μεγζλ-ιτέρους. δία νζ 

σκς δώσω τήν δόξζν τοΰ'Ελληνισμού. τήν όποίζν κπολεστζτε, 
διότι τά έθνη δέν ζοΰν μέ τήν δραχμήν, ζοΰν μέ τήν κίωνίκν 
δόξαν. (Εύγε, εύγε). Άλλ’ ώ; φκίνετζι δέν είνζι ή πολιτική 

αύτη τή; νΰν εποχής· θά έλθη μίαν ημέραν ή πολιτική έκείνη, 
διότι μή νομίσητε ποτέ, οτι μέ τήν ίδικήν σζ; γενεάν ετε- 
λείωσκν ζί ίδέκι τή; Ελλάδος. "Ερχονται όπισθεν ίδέζι τινές, 
αί όποΐκι Οκ σαςύπερπηδήσουν, έζν δέν σεβκσθήτε τά δικαιώ
ματα τής πατρίδος. νΕύγε, εύγ&). Είναι ί’ν σκοτεινόν μέλλον.

τό όποιον μίαν ημέραν θά ζνζγνωρίσωμεν όλοι, ζζΐ τότε σ?.5 
βεβκιώ, ότι πρώτοι οί χωρικοί τής 'Ελλάδος θά πωλήσωσι τήν 
καλύβην των δι’ αυτήν τήνλαμπράν τήν κίωνίκν ίδέκν, ή 
όποίζ όδηγεΐ πρό; τό ευρύ τής μεγάλης 'Ελλάδος μέλλον. 
(Εύγε, εύγε) . . .»

Εί; μάτην τζ ανατολικά πρζγμζτζ τή; Εύρώπη; είχον 
ήδη είσέλθει εί; νέκν όδόν κζτά συνέπειαν τής ζνζβιβάσεως 

τών πρό; τήν 'Ελληνικήν ύπόθεσιν συνδεδεμένων φιλελευθέ
ρων εί; τήν ‘Αγγλικήν κυβερνησιν. Έδέησε νά έπέλΟη ή Συν- 
διάσκεύις τοΰ Βερολίνου, νά κοινοποιηθώ ή περί παραχωρήσεως 

τή; Ηπείρου κζΐ θεσσζλίζ; εΐ; τήν Ελλάδα άπόφζσις ζύτή; 
κζτά τήν ί ‘Ιουλίου 1 831), ώ; διά δικαστικού ζλητήρος, ύπό τών 

έν Άθήναις πρεσβευτών, όπως έξυπνήση έκ τοΰ λήθαργου ή 
κυβέρνησις ζζΐ μετά 20 πάλιν ήμέρζςτήν 24 Ιουλίου 1880 νά 

•ζηρύςγ, τόν τόπον εί; έπιστρζ.τευσιν ! Τότε, δέν ζμφιβ/.λλομεν, 
ένεθυμήθησζν τά; 20 χιλ. τών ζνδρών, τού; όποιους άπό τοΰ 
Φεβρουάριου είχον προτείνει. Άλλ’ ήτο πολύ αργά. ΊΙ ναυτική 
επίδειξις τών συμμάχων δυνάμεων ένηργεϊτο έν Δουλτσίνω, 20 
χιλ. δε όπλΐτκι ήδύναντο είς τό πλευρόν ζύτή; άπό αιφνίδιας 

τινός τής εθνικής μεγκλοφυίκ.ς τροπής νζ στήσουν τήν σημαίαν 
τήςΈλλάδο; επί τών Ίωζννίνων ζκΐ τοΰ Όλύμπου, συνδέοντες 

τάς πηγά; τοΰ Πηνειού κζΐ τοΰ νΰν "λησμονημένου θυζμιδος. 
Άλλ' όχι" έπρεπε νά πληρώσ<· μεν τζ ζντίποινζ τής τραπεζι
κή; πολιτικής κζΐ τά έπληρώσζμεν ό καιρό; είχε πκρέλθει. 
Συνέβη δέ έν Έλλάδι, ότι έκηρύξαμεν έπιστρκτείζν, τήν πρώ
την δηλαδή πρκξιν τοΰ πολέμου, ζητοΰντε; παρά τοΰ εχθρού 
τήν κδεικν νκ γυμνάσωμεν τά στρατεύματα μας, τήν όποίζν 

ζζΐ ελάβομεν μετά περιφρονήσεως, τή; όποίζ; αί πληγζΐ δέν 
Οά έπουΰ.ωθώσι ποτέ.

'Οπωσδήποτε ή έπιστράτευσι; ήτο έργον άνάγκης' ζκΐ ό
ταν τινές προσέβαλαν τό περί ζύτή; υ.έτρον ώς άντισυντζγχ.α- 

τικόν, ύπερζσπίσΟην τήν νου.ιζήν ζζτκγωγήν του" οτζν τινές 
τό προσέβαλαν ώς ζσύχ.φορον, άπέδειςζ τήν έστω καί κατά τήν 

τελευτζίζν στιγχ.ήν χρησιχ.ότητζ αύτοΰ. β'Ότκν, είπον κατά 
τήν 5 Χοευ.βρίου 1880 προς τήν Βουλήν, ή Συνδιάσκεύις τοΰ 
Βερολίνου δίδη δικαστικήν ελευθερίας άπόφασιν εί; δουλωχ.έ- 
νου; Ελληνικού; Λαούς, τί άίλλο θέλετε νά ποάξν) 'Ελληνική 
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κυβέρνησις τ.ν,ζ-/. νά κζλέση τού; νέους άνδρας εί; τά όπλα, ΐνκ 
έκτελέση τήν διεθνή ζπόφζσιν;» Διαφέρει ώ; πρό; την τόξς 

έπιστρζτεύσεως έφαρμογήν, κκθ' ήν η πρόσκλησι; όλων τών 

ηλικιών εχαρακτηρίσθη υπ’ έμοϋ ώ; άσύνετον μέτρον. «Αί ές 
πρώται ήλικίζι τών στρατευσίμων ήσζν ίκκνζί, ειπον είς την 
Βουλήν. Τότε ήθελον θεωρήσει αξίαν την κυβέρνησιν, έάν πε- 
ριοριζομένη έπί τών έξ ηλικιών έπέμενεν εΐ; την άκζτάπτω*  

τον τοϋ νόμου κκΐ γενικήν έφαρμογήν. Διά τοϋτο λέγω, ότι 
ούχΐ πρεπόντως έπολιτεύθη τό ύπουργεϊον έπί τοϋ θέματος 
τη; προσκλήσεω; όλων τών ηλικιών. Μη νομίσητε, καθώς έρ- 
ρέθη εδώ, ότι πρόκειται περί αγελών πολύ συχνά ακούει τι; 
εδώ άμφίστροφον τήν λέξιν «αγέλη». 'Ο Λαό; δέν είναι α
γέλη. 'Ο Λαό; ύποτκσσεται εί; φυσιολογικού; νόμου;, τού; ό
ποιου; ό κυβερνών πρέπει νά έχη υπ1 οψιν στζθερώ;, χωρίς νά 
νου.ίζη ότι έδόθη εί; αυτόν ή ψζλλί;, ΐνα κόπτη παρά πολύ 
εί; τήν ρίζαν τό έριον. Δύνασθε έχοντες τήν εξουσίαν νά καλέ- 

σητε 15 ηλικία;, άλλ’ ήξεύρετε, κύριοι, όποιαν διζτάρκξιν ε
νεργείτε έν τώ πνευματικό κζΐ ύλικώ κόσμω, ό όποιο; αποτε
λεί τήν εθνικήν οικονομίαν ; Καλούνται ζί γενεά! όλα·. εί; τά 

όπλα, όταν εχθρό; είναι έπί θύρζις, ότζν φανή σημεϊον έρμης. 
’Αλλά σεΐ; έτζράξζτε τήν κοινωνίαν πριν ή ό εχθρό; έμφανι- 
σθή· αύτό, κύριοι, κζΐ δέν εννοώ νά σζ; προσβάλλω, μόνον 
Τοϋρκο; υπουργό; ήδύνζτο νά πράςη, διότι συντρέχει πολύ εί; 
τόν σκοπόν νά τζράξν) τι; τά; παρατάξει; τών αντιπάλων του. 
ΙΙροσκζλοϋντε; όλα; τά; ηλικία; διά μια;, παραλείπω τού; 
άλλου; λόγου; οί όποιοι συντρέχουν τή; εθνική; οικονομία;, 
λησμονείτε ότι πρέπει νά ζφήσητε καί τινα;. ΐνα σκάψουν τήν 
γήν, ΐνα θρέφουν τού; άλλους, ΐνκ έμπορευΟοϋν κκΐ έργασθοϋν. 
Άν έννοήτε νά έ’χητε πηγάς, ζί όποϊκι νά μή στειρεύσουν διά 
τον δημόσιον θησαυρόν, μή θέτετε τήν χεϊρα έπί τών πηγών 

τή; φορολογία;. Τό αύτό σζ; λέγω καί έπί τή; προσκλήσεω; 
τών ηλικιών : μή θέτετε τήν χεϊρα βζθέω; κζΐ ζπροσέκτως εί; 
τήν πηγήν τοϋ ζΐμζτο; ...»

’Αλλ’ή κζτάστζσι; τών πραγμάτων ήτο άνωτέρα τή; έπό- 
ψεω; τών προσώπων. Βαρεία έπεκάθητο υπόνοια περί τών εσω
τερικών ελατηρίων τοϋ διατάγματος τή; έπιστρζτεύσεως, 
διότι, ώς έλεγαν πρό; τήν Βουλήν, «βεβαίως δέν αρμόζει είς 

τήν ευθυδικίαν νά ίσχυρισθή τι;, οτι άφοϋ έως προχθές ό πρω
θυπουργός ήτο τή; ειρηνική; πολιτική;, άφοϋ έλεγε*  ότι δέν 
ύπάρχει ζλλη πολιτική παρά ή τραπεζική, μετ' ολίγα; εβδο

μάδα; νά μετζσχημζτιτθή εί; δεινόν πολεμάρχην. (Ίλζρότης). 
'Οπωσδήποτε πρόκειται περί εθνικών υποθέσεων εύρίσκομεν 
καθ' όδον μίαν ποσότητα άνδρών, τήν λαμβάνομεν. "Αλλοι 
είμποροϋν νά πειράζωνται κζΐ νκ πκραπονώνται, ότι δέν λέγει 
τις μίκν ιδέαν παρά διά νά τήν ζρπάση κζΐ τήν οίκειοποιηθή 
ό αντίπαλος. Εί; τούςπζϊδζ; άνήκει ή γλώσσα: ό,τι λέγω εγώ 
λέγει: κζΐ.σύ, ό,τι κάμω εγώ κάμεις κζΐ σύ. (Ίλζρότης). Η
μείς δεχόμεθζ τζ γενόμενκ κκΐ λέγομεν εί; τού; έπιστράτου;, 
οί όποιοι ήλθον νά υπηρετήσουν τήν πατρίδα : καλώς ώρίσατε. 
Διότι οί κνδρε; ούτοι γνωρίζομεν πώ; ήλθον κζΐ διά τί ήλθον. 
Οί άνδρες ούτοι ήλθον, διότι δέν ήτο δυνατόν νά μήν έλθουν. 
Είσήλθομεν, κύριοι, εί; κύκλον αδιέξοδον, ό όποιο; κάπου θά 

σπάση. Αυτοί οί άνδρες, οί όποιοι ήλθον υπουργικό τώ τρόπω, 
θά μείνουν εθνικό τώ τρόπω. Άλθον από μίαν ελαττωματι
κήν ίσως ύπουργοθηρευτικήν σκέψιν, αλλά θά μείνουν από μίαν 

μο-ρζίζν τών πραγμάτων φοράν.
«Διότι, κύριοι, έν τοϊς χρόνοι; τούτοι; πζρκτηρεϊται έν 

φαινόμενου εί; τήν καθόλου 'Ελληνικήν κοινωνίαν· πζρζτηρεϊ- 
τζι, ότι ό αριθμό; των νέων ανθρώπων των σκεπτομένων κζΐ 
τών έπιζητούντων ευρύτερου μέλλον, είναι πολύ μεγζλείτερος 
τοϋ πρό δέκα καί είκοσι έτώυ. Αύτά τκ ακροατήρια, τά όποϊζ 
πολλάκι; έπε-ιμήσζτε, κλείσατε τάς θύρκς κζί παρατηρήσατε 
τά; φυσιογνωμίας’ εινζι άνθρωποι I 8 κζΐ 20 ετών αύτή ή 
ηλικία είναι τό έθνος. "Ερχονται μέ νέα; ιδέας, μέ νέα; αξιώ

σεις, μέ νέου; πόθου;. Είς καιρού; λοιπόν, κκτζ τούς όποιου; 
ή νέα γενεά πζρίστζτζι εί; τήν πολιτείαν μέ τοσοϋτον βά
ρος, κζΐ πόλεμ.ο;, κύριοι, δύναται νά γείνη, διότι εί; τάς 

προχωρημένα; ηλικίας έπικρζτεϊ τό συντηρητικόν πνεϋμζ, αλλ’ 
εί; τά; νέα; ηλικία; έπικρζτεϊ τό θυμοειδές, τό ζωηρόν, τό 
ριψοκίνδυνου. "Οτζν δέ ζί νέζι ήλικίζι συγχρόνως κζί φωτι- 
σθοϋν, συγχρόνως κζΐ μορφωθούν, φρονιμκτίζοντζι κζΐ πζρζ- 
σύρουσι τά; συντηρητικά; ηλικίας. Έ ν τ ε ϋ θ ε ν έ ς η γ ε ϊτ ζ ι, 
ο τ ι σ εϊ; δ έ ν γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε ποϋ π η γ ζ ί νετε. Είναι τοϋτο 
εθνικόν σύμπτωμα έκ τών κρισιμότατων. Νζί, κύριοι1 βζδίζο- 
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μεν πρδς [λίαν κρίσιν, κζί είναι πολύ ενδεχόμενον ή κρίσις αυτή 
διά τοϋ πολέμου νά ένεργηΟή. Έκεϊνο, τδ όποιον ήκουσα έδώ, 
ότι δέν πολεμούν οί Λαοί διά την τιμήν, αι! κύριοι, διαγρά
ψατε το έζ. τών τοίχων τή; αιθούση; ταύτης, διότι είναι βλα
σφημία. (Εύγε, εύγε). Όχι, κύριοι- ή τιμή είναι ό επιούσιο; άρ

το; τών εθνών, κζί όταν δένύπάρχη τιμή, δέν χρειάζεται τί
ποτε άλλο νά ύπάρχη.»

Άλλζ τά πράγματα έβζδιζον δρόμον άλλόκοτον· προφανώς 
έλειπε τδ κέντρου τή; βαρύτητος αύτών κζί ή είλιζρίνειζ δέν 
ήτο τδ προτέρημα τής διοικούση; τδν τόπον Σχολή;. ’Εν τώ 
ζ,υκεώνι δέ τώ εντεύθεν έπιγευομέυω έφΟασεν ή Βουλή κατά 
τήν 25 Νοεμβρίου 1880 υά άκούσν) από στόμζτο; παραδο
ξολόγου βουλευτοϋ, οτι ή Θεσσαλία κζί ή "Ηπειρο; δέν 
είναι Ελλά;! Άυαβά; δέ τότε τδ βήμα, βνομίζω, είπον, ότι 

αντιπροσωπεύω αύτήν τήν στιγμήν ολόκληρον τήν Βουλήν, δια- 
μαρτυρόμενο; κατά τοιζύτη; βλασφημία;. (ΐΙαντζχόΟεν : μά
λιστα, μάλιστα). Έκεϊ όπου υπάρχει δ "Ολυμπο;, ή αίωνία 
κατοικία τών Ελληνικών θεών δέν δύνανται ποτέ νά ύπζρξουν 
ξένοι. Έκεϊ δπου τδ μαντεϊον τή; Δοδώυης έδιδε τούς χρη

σμού; τή; σεβάσμιας 'Ελληνική; αρχαιότητα; δέν δύνανται νά 
υπάρχουν παρά "Ελληνες. Κζί όταν είδον συναδέλφου; νά έρε- 
Οίζωντζι, προκειμένου περί προσώπων κζί ούχί προκειμένου περί 

τών άπζρζγρζπτων δικαίων τή; ήμετέρζ; φυλής, ίστάμην έν 
απορία καί έπερίμενζ νά έξεγεοΟγ ή ζγζνάκτησι;. Διότι κύ
ριοι, νομίζετε ότι είμεΟζ εδώ ζπδ τοϋ Ταινάρου μέχρι τοϋ Όρ- 
Ορυος, διά νά τρώγωμεν τζ πκχέα ζώα τή; ειρήνη; κζί τού; 

πζχεϊ; καρπού; ; ΌχΓ ειμεΟα ύπδ τή; φορά; τών πραγμάτων 
τεθειμένοι εδώ ώ; εί; περιχαρακωμένο·/ στρατόπεδο·/ πρδ; σω
τηρίαν τοϋ έξω Ελληνισμού. Καί πζ; όστι; λησμονήση, ότι 
εΐνζι προορισμένη ή άκρόπολις αΰτη νά έλευΟερώση όλην τήν 
Ελλάδα, S; μοί έπιτρέψγ, νά τδν παραπέμψω νά έξετάσγ βα
θύτερο·/ τζ Ελληνικά στοιχεία, τά όποια αποτελούν τήν ψυ
χήν αύτοϋ. Πρέπει κκί έπρεπε, κύριοι, άπό τοϋ 1833 νά είναι 

μία αρχή γενική εί; όλην τήν Ελλάδα, έπρεπε οί άνδρες εδώ 
νά είναι στρατιώτζι κζί βιομήχανοι, βιομήχανοι καί στρζτιώ- 
ται, νά κρατούν μέ τήν μίαν χεϊρζ τήν λόγχην καί μέ τήν άλ
λην τήν άξίνην, τδ εργαλείου, τδ άροτρου. Άλλ’ έλησμονή-
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σζμεν, τρέχοντες κατόπιν ψευδών τή; άπολαύσεως όνείρων, τήν 
αποστολήν μας. ’Ενόσω εί; "Ελλην είναι δούλος, είναι ζσυγ- 
χώρητον εί; τά τέκνα τή; Ελλάδος νά ζαΟευδωσι. (Εύγε, 

εύγε). .. .»
Ή συνεδρίασις τή; Βουλή; κατά τήν 25 Νοεμβρίου 1880 

έχει τούτο ιδιαιτέρως τδ αξιοσημείωτου, ότι άφγρέΟη κατ’αύ
τήν τδ πολεμικόν ένδυμα τών επαμφοτεριζόντων πολιτικών. 
«Κρατούν χάρτην, είπον, λευκόν έκ τή; μια; όψεω; καί μαϋ- 
ρον έκ τή; έτέρζς. θέλετε τδν λευκόν; ιδού ό λευκό;, θέλετε 

τδν μαύρου; ίίού ό μαύρος. Αύτούς, κύριοι, τούς πολίτικους 
τούς επαμφοτερίζοντα; έχω πρόγραμμα νά πολεμήσω έζ όσω 
ζώ, διότι αυτοί είναι ή λυμη τή; 'Ελλάδος, είναι ή αμαρτία 
κζί ή κζτάρα αύτή;, ή όποια κατέστησε τδ Κράτος μζ; ασθε
νές, ένώ έπρεπε νά ήναι τδ πρώτον τής Ανατολή; Κράτος.» 
Τοιουτοτρόπως δέ είσήλΟον εύΟύς εί; τήν άνάλυσιν τή; πολε- 
μικότητο; τών πρωθυπουργών, οί όποιοι ζποτελοϋσι τδν φαινό
μενου άξονα, περί ?ν στρέφεται ή κυβερ/ώσζ πολιτική Σχολή. 
«Τί είναι, ήρώτησα, ή έπιστράτευσις; ’Ανοίξατε τό πρώτον 
στοιχειώδες βιβλίου κζί θέλετε ϊδεΐ, ότι ή έπιστράτευσις ση
μαίνει προπζρζσκευήν εί; πόλεμον. ΊΙ κυβέρνησις είναι δ σκο
πός, τον όποιον έχει ή έΟνική μεγζλειότη; τεθειμένου εΐ; έν 

σημεϊον υψηλά, ΐνζ φωνάζη είς μίζν κρίσιμου στιγμήν ; είςτά 

όπλα. Ή έπιστράτευσις είναι κραυγή : εΐ; τά όπλα. Άλλζ τοϋ 
πρώην πρωθυπουργού ή φωνή : εί; τά όπλα, έγένετο κατά ε
χθρού; όχΓ αύτή ή φωνή ήτο φωνή απλώς πρδ; έκγύμνζσιν. 
•Ο πρώην πρωθυπουργό; σζ; τδ είπε κατ’ έπανάληψιν κζί 
δέν δύνζτζι νά άρνηΟή δ,τι πολλάκις διεβεβαίωσεν, οτι σκο
πό; του ήτο ή έκγύμνασις. "Οταν ύπάρχωσι 30,000 γεγυμνα- 
σμένοι στρατιώτζι έτοιμοι είς τδ πρώτον σημεϊον τή; πατοί- 
δο; νά συγκεντρωθούν, ό πρώην πρωθυπουργός δέν ένΟυμεϊτζι 
αύτού; άλλά τζ πζιδία τά αγύμναστα, ένεΟυμήΟη τού; νέου; 
άνδρζ;, οί όποιοι, ΐνζ γίνωσι στρατιώτζι αληθείς, πρέπει νά 
γυμνζσΟώσι τελείως. Μήπως διά τοΰτο ό πρώην πρωθυπουργός 

είναι πολεμικός ;
«Δευτέρζ άπόδειξι; τή; μή πολεμικότητο; αύτοϋ είναι 

ότι έφερε πολιτικήν συζήτησιν διά τά; πιστώσει;, ένώ αύται 
ζητούνται διά τήν έπιστράτευσιν. Τρίτη άπόδειξι; τό προ-
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γραμμζ του, οτι δέν έννοεϊ νά πολεμήση ή 'Ελλάς πζρζ 5πι· 
σΟεν τών Δυνάμεων. "Ας μοί επιτρέψη όμως μίαν λεπτά*  πζ- 

ρατηρησιν, δτι τό πρόγραμμα τοϋτο εινζι άσέβειζ πρδ; τήν 
γοητείαν τή; Εύρώπης, διότι ότζν ύύωθν! τδ ςϊφο; τής Ευ
ρώπης, ή Τουρκία θά πέση ύπτια καί εινζι περιττόν τότε νζ 
πολεμησητε, καθώς κζΐ περιττόν νά κζυχηθη τι; διζ σζ;, ότι 
είσθε πολεμικοί. Καί οί Μαυροβούνιο*.  τελευταίου δέν έπολέ- 
μησκν*  ότζν δέ έςήλθε τδ ςϊφο; τής Εύρώπη; ολίγον άπδ τδν 

κολεόν αύτοΰ, τό Δουλτσΐνον εύθύς παοεδόθη. Δέν είσθε λοιπόν 
πολεμικοί, επειδή είσθε λογικοί. ΕΓπετε έν τώ βζσιλικώ λό- 

γω, οστι; εινζι λόγο; ούχΐ στιγμή; κζί ύφαρπζγής, άλλζ λό
γο; μεμετρημενος, εί; δν αποδίδω σπουδαιότητα, ειπετε ότι 
θέλει πζρζμείνει ό στρατό; ύπό τζ όπλζ μέχρι; ού ή Εύρώπη 
άποφασίση τήν έκτέλεσιν. Άλλ’ αν ή Εύρώπη άνζβζλλη έπί 
τρία π. /. ζττ„ ίνα είσθε πρέπει νζ έχητε τον στρα
τόν έπί τρία έτη εΐ; τζ όπλζ. Άλλζ τότε, κύριοι, δέν είσθε 

πολεμικοί, είσθε χρεωκοπικοί. θέλετε όμως κζΐ έτέρζν ζπό- 
δειςιν; θά τήν έςαγζγω άπδ τά σπλάγχνα σζ;. “ΙΙκουσα τόν 
πρώην πρωθυπουργόν νά στενάζη έν τη ομιλία αύτοΰ διζ τήν 

ύποτίμησιν τών χρεωγρζφων. Άλλζ γνωρίζει ούτο; πολύ καλά, 
ότι άμα άνζφζνή ή μορφή τοΰ πολέμ,ου, τά χρεώγρζφα πτοοϋν- 
ται κζί πίπτουν, διότι αυτά είναι τζ κατ’ έςοχήν φοβούμενα. 
Στενάζει, διότι δέν εινζι είλικρινώς πολεμικός. “Αλλοι δύ

νανται νά είπωσιν: ή τάν ή έπί τάν.
«Αύτή, κύριοι, είναι ή κζτάστζσι; έκ τή; μιζ; όφεως τοϋ 

ζητήματος, τό όποιον συμμεμιγμένον μετά προσώπων κζί 
πραγμάτων μας ένασχολεϊ. ’Εγώ ομολογώ, ότι άνήκω εί; τήν 
τάςιν εκείνων τών άνθρώπων, οί όποιοι έκ τοϋ πολέμου ελπί
ζουν τδν εξαγνισμόν τών αμαρτημάτων, ύπό τά όποϊζ δ.ατε- 

λεϊ τδ Ελληνικόν “Εθνος. Άλλά στρεφόμενος ούτω πρδ; τήν 
ενεστώταν κυβέρνησιν, έρωτώ αύτήν, τί φρονεί περί τοϋ με
γάλου ζητήματος, τδ όποιον κινεί σήμερον πάσαν Ελληνικήν 
καρδίαν; Ό κ. Κουμουνδουρο; σάς είπεν, ότι έννοεϊ καί αύτδ; 

όπισθεν τών Δυνάμεων νά τεθή, συγχρόνως προσθέτων, ότι έχει 
κζί ιδίαν αύτοβουλίαν. Κατά τδ πρώτον μέρο; μεταξύ τών 
δύο πρωθυπουργών δέν ύπάρχει διαφορά’ κατά τό δεύτερον μέ
ρος, τδ τής ζύτοβουλίζ;, καλόν εινζι νά έγκύψωμεν περισσό

τερον εί; τήν έννοιαν, τήν όποιαν ό κ. Κουμουνδοΰρος δίδει εί; 
τήν αύτοβουλίαν αύτοΰ. ΊΙμεϊ: έν γνωρίζομεν, ότι δέν πιστεύο- 
ιχεν. ΊΙ ζύτοβουλίζ τοϋ κ. Κουμουνδούρου δέν μάς εμπνέει. 
Κζί ό εί; πρωθυπουργό; καί ό έτερο; πρωθυπουργό; άτενίζουν 
πάντοτε εί; τήν ασπίδα τή; Εύρώπη;, μέ τήν διαφοράν ότι ό 
μέν πρώην πρωθυπουργό; θέλει τήν ασπίδα άπ’ έμπρός, ό δέ 
κ. Κουμουνδοΰρος άπ’ οπίσω. (Ίλζρότης). Ό κ. Κουμουνδοΰρος 
προσκαλεϊ τήν σύμπραξιν τή; άντιπολιτεύσεως, ΐνα ένθουσιάση 
τδ “Εθνος’ άλλ’ έλησμόνησεν ότι τά έθνη δέν ένθουσιά.ζοντζι 
άπό συμπράξεις, άλλ’ άπδ τδ δαιμόνιου τδ όποιον βλέπουν έγ- 
κεχζρζγμένον έπί τοϋ μετώπου τών κυβερνώντων αύτά. Τά 

έθνη άναγινώσκουν έν τή ψυχή τών άρχηγών των καί κζτζ 

τδ μέτρον τών άρχηγών των ένΟουσιάζοντζι.
«Είναι περίεργον φαινόμενο*,  ότι δ κ. Κουιχουνδοϋρο; πο

λεμιστής έν Κρήτη, έπαναστζτη; έν ΊΙπείρω καί Θεσσαλία, 

στρατιωτικός αστυνόμο; έν Δομοκώ. (Ίλζρότης), πολιτικό; τοϋ 
πυρος καί τοϋ σιδήρου, είναι περίεργον, κύριοι, ότι δέν ενθου
σιάζει . . . Διατί δέν ενθουσιάζει;, κ. πρωθυπουργέ ; Άκουσόν 
ιχε: όστι; θέλει νά νικά, πρέπει νά άλλασση συνεχώς όπλα. ΊΙ 
οπλοθήκη ύμών, έάν δέν είναι σκωριώσζ, είναι όμως οπλοθήκη 
πεπαλαιωμένη. Έάν ήσθε πράγματι πολεμικοί καί εί; τδ ΰψο; 
τών πολεμικών περιστάσεων, δείξατέ μας, ότι ώργζνώσατε τδ 
“Εθνος, όπω; τδ ώργάνωσαν άγνωστοι τδ πριν άνθρωποι κατά 
τδ 1793 έν Γαλλία. “Εχετε δύναμιν εί; τά; χεϊρα;, καί δέν 
τήν είδον έγώ ακόμη τήν δύναμιν αύτήν, ή οποία άναβιβάζει 

τού; λαούς, δέν τήν είδον νά μεγζλουργήση. “Εχετε ανάγκην, 
κ. Κουμουνδοϋρε, άνανεώσεως. (Ίλζρότης). Αύτή, κύριοι, είναι 
ή κατάστασις μεταξύ τών δύο κομματικών διευθύνσεων, αί 
όποϊζι προπορεύονται εδώ. ’Αποτείνομαι πρδς τούς μή φανατι
κούς βουλευτής, δηλαδή πρδ; τού; πλείονας. Αύτή είναι ή κα- 
τάστασις*  καί προβλέπω άπδ τής στιγμή; ταύτης, ότι θέλο
με*  έχει, γρήγορα ή αργά, διαδοχικώς αύλικδν 
ύπουργεϊον, πρεσβευτικόν ύπουργεϊον, Κύριος 
οίδε ποιον άλλο ύπουργεϊον, — κζίότι θέλει 
δ ι α λ υ θ η ή Βουλή, έάν ή π ρ ά γ μάτι π ο λ ε μ ι κ ή γ .

Τά έπιγενόμενζ μέχρι σήμερον είναι πασίγνωστα. Τδ κατά 

Φεβρουάριον 1881 ύποβληθέν νομοσχέδιό*  μου περί σχηματι-
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σμοϋ δωδεκαμελ.οϋ; έζ. βουλευτών επιτροπή;, ΐνζ επισκοπή τζ 

εί; τήν στρατιωτικήν τοϋ τόπου σύνταξιν καί οικονομίαν ανα
γόμενα κυβερνητικά έργα, καί περί άποστολή; έκτακτων επι
τρόπων εί; τά; επαρχία; ζ.ζί τά στρατόπεδα προ; έντζσιν τή; 
έθνική; ένεργείζ;, ήτο μέτρον άξιο·/ μέν τών καιρών, ανάξιον 
δέ τών άνθρώπων, οΐτινε; έπζιζον την Έλλ.άδζ εί; τό σφαι
ριστήριο·/. Τό άκριβέ; είναι, ότι αυτοί οί άνθρωποι δέν ήδύνζντο 

νζ πολεμήσουν ζ.ζί δέν έπολ.έμησζν. Ό πολεμικώτερο; μεταξύ 
αύτών ηδυνζτο εί; πλείστας μέχρι τέλου; περιστάσεις νά συν- 
τρίύνϊ τόν ηττον πολεμικόν. Έκρόπτοντο όμω; όπισθεν παρα
πετασμάτων. Δέν τοΰ; κζτηγορώ, διότι δέν έθεώρησκν εαυ
τούς ικανούς. Κζτηγορώ εκείνους, οί όποιοι τοΰ; έπίστευσαν 
ώ; τοιούτους. Κζτηγορώ μζλλ.ον τοΰ; άπατηθέντζς παρά τοΰ; 
άπατήσαντας. Οί έξ έπαγγέλμζτο; ποωτοστάτζι τή; Έλ.λά- 
δο; έθεο/ρησζν τόν πόλεμον ώ; έν τη; ύύηλ.ή; ζνθρωπομετζλ- 

λευτικής μέσον ζ.ζί ώ; τοιοϋτο τό έξήσκησαν μέχρι τών ά
κρων ορίων τη; τέχνη; αύτών. Έζν ήθελον νά πολεμήσουν, ητο 
η έποχή τή; άνζμοχλευσεως τη; ’Ανατολή; έν τή τελευταία 
έςεγερσει τών εθνικοτήτων αύτής, ήτο ή έποχή τή; ΙΙλέβνας, 
ή έποχή τοϋ Δομοκολ. ή έποχή τοϋ Δουλτσίνου. Δέν τό έπρα- 
ςζν, κζΐ ίσως κέρδο; τοϋτο είνζι. Διότι έπρεπε μέν νά πολε- 
μήσν) ή Ελλάς, ζ.ζί είχε πιθανότητας άνω τοϋ εϊθισμένου κατά 
τάς διεθνείς συγκρούσεις μέσου όρου, άλλ’ άπητεΐτο διευθυν
τή; τών Ελληνικών πραγμάτων, κζΐ τοιοϋτο; έλειπε·/. Αΰτή 
είνζι ή πίκρα αλήθεια, τήν όποιαν ή ιστορία θάγράύγ, έπί τοϋ 
ζητήματος τή; Ελλάδος. Τό ζήτημα τοϋτο είνζι πλειό

τερον έσωτερικόν πζρζ εξωτερικόν. Έχομεν πολλοΰ; έχΟροΰ; 
εί; τζ έξω, άλλ.’ οί χειρότεροι ζ.ζί οί έπιζινδυνωδέστεροι είνζι 
οί έντό; τή; Έλ/.άδο; έχθροί.

it-4. Έπεφυλάχθην νά εξηγήσω ιδιαιτέρως τήν απέναντι 
τή; πρωθυπουργοκρκτία; θέσιν μου, διότι αποτελεί ένζ τών 
κυρίων χαρακτήρων τή; πολιτική; μου. Άπ’ αρχή; ή συγκέν- 

τρωσι; τή; υπουργική; έξουσίζ; εί; ένζ καί τόν αύτόν άνθρω
πον έν τή κυβερνήσει, μοί έφάνη έκ τών τερζτωδεστέρων έπι- 
νοήσεων. Κζτζκρίνομεν τόν άπολυτισμόν διζ τόν έν αύτώ λ.ζ- 
τρευόμενον δεσπότην, κζί δέν υπάρχει άλλο; τρόπο; διζ τόν 

συντζγμζτισμόν είμή ή ΐδρυσις κζί έν αύτώ προσωπική; αύ-
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τζρχίας! Ένννώ τόν πρόεδρον τοϋ υπουργικού συμβουλίου πρώ
τον μετζξΰ ίσων. "Οταν ή γνώμη αύτοϋ δέν ζ.ζτισχύη έν 
τή έλευθέρζ συζητήσει, δέν έχει είμή ή νζ ύποχωρήσγ, εί; τήν 
γνώμην τών πλειόνων ή νζ πζρζιτηθή. Κζΐ είνζι μέν αληθές, 
ότι παραιτούμενο; παρασύρει κζί τοΰ; συντρόφου; του, πρέπει 
όμω; νά Οεωρηθή ώ; ό δεινότερο; εκβιαστή;, έάν μετζχειρίζη- 

ται τήν βασιλικήν σφραγίδα πρό; ύποταγήν τών πέριξ αύτοϋ 
συνειδήσεων. Άλλά βλέπω, ότι ή περαιτέρω έξέτζσι; τοϋ θέ- 
ματο; τούτου οδηγεί πολύ μακράν, καί δέν έχω σκοπόν νά ε
ξετάσω νΰν τήν βάσιν τοϋ συνταγματικού μηχανισμού. "Οτι 
ύφίστζτζι έν Έλλάδι πρωθυπουργία ζύταρχική δέν έχω ά.νζγ- 

κην νά άποδείξω. ΊΙ κοινή συνείδησι; είναι περί τούτου τε- 
λείω; πεπεισμένη. ΙΙρέπει τί; νά λησμονήστ, τήν ευτέλειαν 
τών ύπουργών ζ.ζί τήν μηχανικήν λειτουργίαν τών ιδιαίτερων 

κατ’ αύτοΰ; κλάδων, ΐνζ ζητήσή ποΰ είναι ό τής γενική; καί 
μερική; πρωτοβουλία; κύριο;.

Τή ά.λ.ηθείζ απορώ, πώ; τίμιοι άνθρωποι ήδύναντο υπό τοι
οϋτο σύστημα νά καθήσουν έπί υπουργικού εδωλίου. Κζί ΐνζ 

μή λειψή ό πολιτειακό; έμπαιγμός ούδέ μετά τήν πτώσιν τή; 
κυβερνήσεως. ό πρόεδρος ζύτή; έξζζ.ολουθεϊ διζτηρών τόν τίτ
λων, όπως αί πεπτωκυΐαι βζσιλ.ικ.ζί μεγαλειότητες τόν εαυ
τών! Τοιουτοτρόπως έξηγοϋντα.ι άλλζι βαθύτερα·. τή; πολι
τεία: παραφωνία'.. "Οταν έμπιστευθή τι; τήν λειτουργίαν τή; 
διζνοίζ; του εί; ζλ.λοτρίαν κεφαλήν, περιττόν τότε νά είναι 
πολίτης. Είνζι ο,τι άντικεί·/.ενον τούτο εί; τά; ίδέζ; τοΰ \αοΰ, 
κζί δέν έλειψζ νά τό διακηρύξω. «‘Έχω, είπον κατά τήν 5 
Νοεμβρίου 1880 πρό; τήν Βουλ.ήν, έχω εΐ; τόσην ύπόληψιν τον 
πρώην πρωθυπουργόν όσον καί τόν νϋν τοιοϋτον, άμφοτέρους 

δέ όσον έκαστον έξ ύμών. Φωνάζουν τινές βό αρχηγό; μα;»· 
χάρισμά των. Δι’ έμέ τούτο είναι αδιάφορο·/' αληθή; αρχηγό; 
είνζι ή ιδέα. Έχω εί; τόσην ύπόληψιν τόν μεγζλείτερον έξ 

ύμών όσον κζί τό μικρότερον. "Οστις διέλ.θγι τήν θύραν τοϋ βου- 
λευτηρίου είναι ίσο;. Δέν παραδέχομαι δέ ούδένα έχοντα έν τή 
αιθούση τζύτγ, τό αναμάρτητου τοϋ Πάπα. Δέν δύναμαι νά άφήσω 
απαρατήρητο·/, ότι ένζντίον τοϋ πνεύματος τού πολιτεύματος 
κατασκευάζεται άπό ημέρα; εί; ημέραν μία έεουσίζ έδώ ύπε·· 
pxvu όλων τών νόικων έννοώ τήν π^ωθυπουργ-.ζ.ήν ϊξουσίχν.
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Παρατηρήσατε, κύριοι- ό υπουργός τών οικονομικών άπό εικο
σαετία; ένασχολεϊτχι εις την τζκτοποίησιν φορολογικών ιδεών, 
εΐσήγαγε τό νομοσχέδιόν των καί όμως τάς άποσύρει, διότι 
είναι μηδέν ένώπιον τής πρωΟυπουργική; βεζυρείζς. Λεν ύπέ- 

Οετον ποτέ, ότι ήδύνατό νά έξασΟενήση μέχρι τοιούτου βαθ
μού τό υπουργικόν αξίωμα».

Ύπό τό σύστημα τή; πρωΟυπουργική; ζύτζρχίας άπώλετο 

πζσκ αρμονία έν τή κινήσει τοΰ ύπουργικοΰ οργανισμού- όπου 
δεσπόζει μίζ θέλησις, δέν εινκι αρμονία άλλά βία πρός τάς 
λοιπά;. Τοιζύτη τών Ελληνικών υπουργείων κατζστασις εξη
γεί πολλάς απορία; έν τή κινήσει τής πολιτικής μηχανής. ’Εν
θυμούμαι δέ τήν ιστορίαν τοΰ δανείου τών 60 εκατομμυρίων, 
κκί φρίττω άκόμη έπί τή συγχύσει κζί τκϊ; ύπονοίαι; τή; δια
πραγματεύσεις; αύτοϋ. «Έκεϊνο τό όποιον, έ'λεγον τή 7 Δε
κεμβρίου 1879 προ; τήν Βουλήν, εκαμεν εΐ; εμέ έντύπωσιν, 
κύειοι, καθώς κκί εΐ; άλλους, είναι ότι έν τώ περί τοΰ δάνειου 
φυλλζδίω τό όποιον διενεμήθη χΟέ; είς όλου; μας, τό ομολογώ 
μετ’ απορίας, δέν είναι ό κ. υπουργός τών οικονομικών το ζό- 
ριον πρόσωπον, άλλά παρ’ αύτω τώ ύποτιθεμένω είδικώ άνθρω
πο), ό όποιος είναι εντεταλμένος ύπό τής πολιτεία; νά διαχει- 
ρίζητζι τζ οικονομικά αύτή;, είναι ό κ. πρόεδρο; τής κυβερ
νήσεως, όστι; είναι υπουργός τών εσωτερικών καί τή; δικαιο
σύνης. Ήρίθμησα 9 επιστολή;, ίσως είναι 12, δέν έχω τό φυλ- 
λκδιΟν άνά χεϊρζ;- έν χύτχϊ; ό κ. Ρικκκης π. χ. δέν ήξεύρω 
έάν είναι έδώ, δέν νομ.ίζει πρέπον νά άποτχθή πρός τόν υπουρ
γόν τών οικονομικών, αποτείνεται ονομαστί πρδ; τδν Άλέξκν- 
δρον Κουμουνδοΰρον. Παρατηρώ έπιστολ,ίδιζ τινα τοΰ κ. Κου- 
μουνδοόρου, τριών στίχων, δύο στίχων, κατεπείγοντα. Ώστε 
λειτουργούν δύο άρχαί οικονομικά!, τοΰ προσήκοντα; κκί τοϋ 
μή προσήκοντος». Άλλά τί θέλομεν τά υπονοούμενα; Ίί πρω
Ουπουργική αύτζρχίκ προέβη μέχρι; αναφανδόν διζβεβκιώσεω; 
έκυτής. Μηπω; εί; πρωθυπουργό; δέν διεκήρυξεν από τοΰ βή
ματος τή; Βουλή;, ότι είχε τόν υπουργόν τών Στρατιωτικών 
ύπεύΟυνόν του συντάκτην; Ό έντιμότζτο; άνήρ έσιώπησεν, 
άλλ’ έγώ δέν ήδυνάμην νά ζφήσω νά διέλΟγ, ζσημείωτο; τοι- 

αύτη παρέκβκσι; πολιτειακή. «Μας είπε, λέγω πρδ; την Βου
βήν, ώ; πρός το ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών, ότι ό ί'διο; ό- 

πεστάτει καί δέν κφινε νά γείνη δαπάνη χωρίς, νάπροεξελέγ- 
ξη τούς λογαριασμού;. Περί τοΰ υπουργείου όμω; τών Χαοτι
κών δέν μα; ειπέ τι- μήπως χφήκε τήν διαχείρισιν καί τήν 
έξέλεγξιν εΐ; τδν υπουργόν τών Ναυτικών ή είς έτερόν τινκ 

γνωστόν έκ τών περί αυτόν; Ώ; προς τόν υπουργόν τών Στρα
τιωτικών δέν ήΟελον νά ημζι Ορίξ εί; τήν κεφαλήν του, διότι 
τοικύτην προσβολήν δέν ήΟελον άνεχΟή όχι άπό πρωθυπουργόν 
ζλλ’ ούδέ άπό αύτοκρζτορζ. Ό υπουργός τών Στρατιωτικών 
έπρεπε νά είναι πολύ υπερήφανος, ώστε νά μή κζτζδέχητζι 
τοιοΰτο είδος ύποτελείζς. Ό υπουργός τών Στρατιωτικών δέν 

είναι όπως ΐστζτζι όρθιος ώς γρκφεύ; ένώπιον πολιτικού αν
θρώπου. Κζί έ'πειτκ μά; λέγετε περί αρμονία; έν τή διοική
σει! Είναι βεβιασμένη καί ωχρά ή αρμονία σας».

'Π Οέσι; μου έν τή Βουλή ήτο Οέσις καθαρά; κ ν τ ι π ο λι- 
τ ε ύ σ ε ω ;. "Οταν ύπό διάφορα πλαστά χρώματα έσυζήτουν περί 
κληρονομιάς κυβερνητική; καί περί τοΰ χρόνου καθ’ 8ν έπρεπε 
νά ζνοιχΟή αΰτη, ήσΟάνΟηνύπέρτζτον καθήκον νά διατυπώσω 
τήν ομολογίαν μου. <■ΕίμεΟζ, είπον πρό; τήν Βουλήν, αντιπολι
τευόμενοι, άλλά δέν εί>ΛΐΟζ οπαδοί' καί δύναμαι νά είμαι εκα
τόν χρόνου; μόνος. καθώς είπον ό κ. Κουμουνδοΰρος κκί καθώς 
είναι άλλοι πολλοί, αλλά πάντοτε ή κεφαλή μου Οά είνκι όρ
θια... 'Εννοώ, κύριοι, τήν αντιπολιτευτικήν πορείαν κατά 
τινκ τρόπον ιδιαίτερον, νομίζω δέ οτι έχω χρέος νά τό έκΟέσω 
έδώ αύτήν τήν στιγμήν. ’Εκείνο τό όποιον δέν εννοώ ποτέ, 
κύριοι, είναι ή ζύτοκρζτορίζ τήν όποιαν άξιοΰσι τινέ; έδώ- εί; 
ούδένα αναγνωρίζω αύτοκρατορίζν. (Εύγε, εύγε). Δύνανται νά 
δυσκρεστηΟώσι όσοι θέλουν, καί φίλοι μου καί άδελφοί μου. 
Άλλ’ έπκνζλέγω, αύτοκρατορίζν δέν αναγνωρίζω ούδαμοΰ, ούτε 
έδώ, ούτε έξω απ’ έδώ. (Εύγε, εύγε). (Ομιλών δέ πρός τούς 
ύπουργούς, διακηρύττω πρός αύτού; έν πληρεστάτη συνζισΟή- 
σει τοΰ λόγου μου, ότι ήΟελον τελείως εύ-χαριστηΟή, κν μή 
ύπήρχον είς τά εδώλια τά υπουργικά ο/·. 24 ώρας ζλλ’ ού'τε 
δύο ώρας. Δύναμαι νά διακηρύξω προ; αύτού; τού: κυρίους, ότι 
είναι ε'ργον συνειδήσεω; κκί εύφυία; νζ όμο/.ογήσουν αύτήν 
τήν στιγμήν, οτι ό αγών δέν γίνεται διά τά μάτια τής επι
τροπής αλλά διότι δέν έχομεν εΐ; αύτού; έμπιστοσύνην. (Έπι- 
δοκΐ|ΑΚΐίζι)? , , . Ήτο | Ί/.νουζρίου 18BQ. Γίνεται 'γηοο^Ο·’
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ρία κκΐ ή κυβέρνησις τού κ. Κουμουνδούρου πίπτει, τό περίερ
γον άμα κζΐ διδακτικόν, διζ τών ψήφων έτι εκείνων, οίτινες 
ίσχυρίζοντο έν τή Βουλή, ότι είχον τό αύτοκρατορικόν προνό
μιον τοϋ Οέτειν τζ ζητήματα τή; εμπιστοσύνης. Τό ακριβές 
εινζι, ότι ή δύναμις τών πραγμάτων είναι μείζων της δυνά- 
μεως τών προσώπων, κζΐ όταν έ'λεγον πρό της καταδικαστι- 
κής τοϋ ύπουργείου ψηφοφορίας, ότι έν τή παραπομπή της περί 
2 1]2 εκατομμυρίων αΐτήσεως της Κυβερνήσεως εις τήν έπι- 
τροπήν, αέπρόκειτο ζήτημα πολιτικόν περιέχον τόν τρόπον κζτζ 
τον όποιον εις τό έξης δύναται νζ διοικηΟή ή 'Ελλάς, δτι έ- 
κεϊνζ τζ μικρά μέσα, έκεΐνζι ζί μικρζΐ εΰκολίαι. διζ τών ό
ποιων διεξάγονται ζί υποθέσεις, δέν εινζι πλέον τών σημερι
νών καιρών, οτι ή οικονομική καταστροφή προβάλλει τήν φυ
σιογνωμίαν της, και άν οί λόγοι ούτοι δέν κινήσουν τήν προ
σοχήν τής Βουλής, δτι Οζ προβζλν) κζΐ ζλλην μίαν φοράν τό 
πρόσωπό·/ της, κζΐ άν κζΐ τότε δέν πιστευΟή, Οζ προβάλγ κζΐ 
τρίτην φοράν, κζΐ έπί τέλους Οζ έκτείνη, τόν βραχίονα αυτής, 
ότι εννοώ τήν έπιτροπήν ώς πρόσκοπον, όστις Οζ άποκζλύψν) 
δλον αύτό τό κρόφιον τής πολιτική; δράμζ, τό όποιον ύπό τήν 
σκέπην λυμαίνεται τζ κοινά, διζ νζ σώσωμεν τήν πατρίδα, 
έζν ύπάρχη καιρός,»—ζπετεινόμην εις τδν πατριωτισμόν κζΐ 
τήν ικανότητα τής καθαρής άντιπολιτεύσεως, ήτις δέν πρέ
πει νζ Οεωρήται πάντοτε ώ; ή όλιγώτερον πρακτική. Τά λοι
πά ανήκουν εις τήν σύγχρονον κοινοβουλευτικήν ιστορίαν.

("Επεται συνέχεια)


