
*Λ hZZlh'W

Η ΜΕΛΙΣΣΑ
ν  -,-λ ν . υ> ,'x-i>nOcV/a7χλ '/'.τΉ1 ·\\\% )» '06$vr

τ ϋ ιι l i i i i
•οφ: x<wu;<K®.vv ill νό ν ο -;Γ' ΜΓ"?ϊ*. ν . . ? ί ^ τ * ι :,νχΒ*τ  
-ϋ.-κ■ ·;,χν ,·ό . ,Λ ν ,χ : .-  >jXv(o . τ - ,)»̂ CXV3.V!A ..'J
«**®ί®#*ί»·*«®®®®®®®®®®®»*®·®®··®®®® »«***#»······»····,*<····

Φ Τ Α Λ Α 4 ΙΟ Ν  Ε\ χαζά Μ Α  ΙΟ Ν  ^'0Χ17
 ................... . . . . . . . . . ο . . . ® . · . · . . · · . » — . . · . · · . . . ' · · · · ·

, ·.. *:·1 ./''**»<:: .v.j ■ - ·' ι . , χ.ν
•QX20 0Τ·δνΣ*.'·.5 ^ύίΟ“*Γθ' »:ν >0:3Τ3 ’ΧΛ »;0ν\2Κ c 0 3Vs . λ λ .oJ[

Περι ύπαλλγ]λιομανίας και διαφθοράς ηθών. ;ΚΧ

ftv έκ τών πολλών καί μεγαλειτέρων κακών, τ*  όποια μας 
έκ^ηροδότησε τό παρελθόν σύστημα, είναι άναντιρρνίτως καί 
ή παλλϊλιομανία. Πρό τοΰ ίεροϋ άγώνός μας, τ$  έξαιρέσει ολί
γων τινών Φαναριωτών, καί τών κατά τύπους δημογερόντων 
ί  προεστώτων, ούδείς σχεδόν ίίλλην'ητυ υπάλληλο?, καί ούδείς 
κατεδέχετο νά θιηρεύστρ τό τοϋ υπαλλήλου στάδιον, άλλ έκα
στος η έκλη^ονομοϋσε διαδοχικώς τό τοϋ πατρός του επ ιτή 
δευμα κ ’ έφρόντιζε μόνον νά προαχθϊι καί διαπρέψτ) ίν αύτφ , 
η έδτμιούργει δ ιά  τών ιδίων αύτοΰ δυνάμεων πόρον τινα ζωής, 
ανεξάρτητον πάσης αυθαιρεσίας, παντός οίου^ήποτε προϊσταμέ
νου, καί πά7/,ς οϊ»ς δ ή π ο τε  πολιτικής μεταβολής. Ε π ί δέ τοϋ 
μακαρίτου Κυβερνήτου, έλθόντων τινών έπτανησίων iv  Ελλαδι, 
καί ΰψηλάς τινας καθεςάντων θέσεις, είτε ένεκα ατομικής x&l 
συγγενικής συμπαθιία; πρός αύτοΰς τοΰ Κυβερνήτου, εϊτ* καί 
έξ άνάγκ/,ς διά τήν έλλειψιν γεγυμνασμένων iv τνΐ ΰπηρεσία 
Πελοποννησίων ^ Στερεοελλαδιτών, διεγέρθη καί παρ* πολλοϊς 
τούτων ή επιθυμία τοϋ νά καθέξωσι θέσεις· άλλ οΰχ ίτ το ν  
τό κακόν τότε τής ΰχαλλιιλ ιομανίας.ίτο  σρίΛ^όν, διότν δέν
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παραγνωρισθή καθ Ολοκληρίαν τό αγνωθι ouvtbv  β κα! 
πολλάκις 6 μακαρίτης Κυβερνήτης εύρίσκετο είς μεγάλην αμη
χανίαν πρός εύρεσιν υπάλληλων.

ίλθούσ«ς δέ της Βαυαρικής άντιβασιλείας είς τήν έλλάδα, 
και σμήνους τυχοδιωκτών καί περιτριμριάτων τής Βαυαρίας 
καί πασης τής Γερμανίας παρακολουθήσαντος αύτήν, άπασαι 
σχεδόν αι δημόσιαι θέσεις κατελήφθησαν ώς τιμάοιον ύπό τώ» 
ξένων τούτων. Και ητο τότε ελεεινόν καί σπαοαξικάρδιον τφ 
δντι θέαμα το νά βλέπνι τις έν Ελλάδι ζυθοποιούς, κοεοπώ^ας, 
μαγείρους, ιπποκόμους, άμαξηλάτας, ξυλουργούς, ράπτας, πα- 
πουτσίδας καί παντός άλλου επιτηδεύματος ανθρώπους νά με- 
τασχηματισθώσιν αίφνης είς ΰγιονόμους, είς οικονομικούς εφό
ρους, είς λιμενάρχας, είς τελώνας, είς έπάρχους, είς φαρμακο
ποιούς καί μαλιστα είς ιατρούς ή καί είς άνωτέρους αξιωμα
τικούς τοϋ δαφνοστεφούς στρατού μας. Παρά πηγίΐς άξιοπίστου 
έμαθομεν, ό'τι μυλωνάς τις έν Βαυαρία έγένετο ανώτερος αξιω
ματικός τοϋ μηχανικού έν έλλάδι. Ετερός τ ις  υπηρέτης ξενο
δοχείου, έγένετο έπαρχος, καί έτερος ζυθοποιός έγένετο οικο
νομικός έφορος· άπαντες ούτοι κλέπτοντες έκ τής ύπηοεσίας 
καί πληρωνόμενοι έκ τών λειψάνων τοϋ δανείου, διήγον βίον 
'Τκανδαλωδέστατον έν έλλάδι. Πολλοί μάλιστα, πλουτίσαντες 
έν τ φ  πτω χώ  τούτψ τόπω, έπεμπον τά  πλούτη τω ν είς τήν 
Βαυαρίαν, ηγόρα,ον δι αύτών κτ/ίματα  καί έδιδαν είς ταϋτα  
πρός έμπαιγμόν καί πρός μεγαλείτερον σκάνδαλον ελληνικά 
δνόματα. Ζυθοποιός τ ις π. χ .  πλουτίσας έν έλ λ ά δ ι ώς υπάλ
ληλος, ήγορασεν εν Βαυαρία ζυθοποιί,ΐον, καί ώνόμασεν αύτό 
Καλλιρρόην· μέλος δέ τ ι τής άντιβασιλείας, άγοράσαν έν Βαυα- 
ρίοι δι ελληνικών χρημάτων ύποστατικόν τ ι, ώνόμασεν αύτό 
E J./a d a .

Τό σκάνδαλον τούτο διηρέθισε τήν χολήν καί πολλών έλλή- 
νων καί ή'ρξαντο μέν καί ούτοι ν' άπαιτώσιν ένωρΐς θέσεις, 
σπανίως δμως έπετύγχανον υψηλών, καί έτ ι σπαν.ώτερον τοΐς 
έπετρέπετο νά κλέπτωσι πρό της μεταπολιτεύσεως τού 1 8 4 3 . 
Τότε δέ έκδιωχθεντων έν μια νυκτί πάντων τών Βαυαρών, 
«πασαι αί θεσεις κατελήφθησαν ύπό έλλήνων. Λ πόσην σπα- 
ταλην τοϋ δημοοιου ελληνικού πλούτρυ έδύνατό τις ν' άνακα- 
λυψγ) τότε είς την υπό τών Βαυαρών γενομενην διαχείρησιν 
•της ελληνικής περιουσίας. Μήνας τινάς μετά  τήν μεταπολί
τευση τού 1 8 4 3  διετάγημεν νά έξελέγξωμεν τήν ύπό τών 
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Βαυαρών γενομένην διαχείρησιν στρατιωτικού τίνος θεραπευ
τηρίου καί φαρμακείου καί έζίπλάγημεν, ό'τε εϊδομεν δαπάνη» 
ίείσας δήθεν είς θεραπείαν τών στρατιωτών τεοαστίας ποσό
τητας Μόσχου, Καστοριού καί άλλων μεγάλης άξίας φαρμά
κων. Πρός εύχερεστέραν δέ κατάληψι/ τής σπατάλης ταύτης 
όφείλομεν νά σημειώσωμεν πρώτον μέν, δτι ό μόσχος καί τ4 
κασ-άριον είναι τά  βαρυτιμότερα ίσως έν τ /j (ατρικνί φάρμακα* 
δεύτερον δέ, δτι σπανιώτατα γίνεται χρήσις τούτων παρά τοΐς 
άνδράσι καί μάλιστα παρά τοΐς στρατιώταις* καί κατά  τρίτον 
λόγον όφείλομεν νά σημειώσωμεν, δτι τών φαρμάκων τούτων 
κατ’ έλαχίστας καί σχεδόν μικροσκοπικάς δόσεις γίνεται χρη- 
σις· άλλ’ δμως τ ί δέν έπενόησεν ή βαυαρική πλεονεξία, ϊνα λτι- 
στεύσ/ι τήν δυστυχή Ελλάδα ;

Μετά τήν μεταπολίτευσήν λοιπόν τοϋ 1 8 4 3  ά'πασαι α ί θέ
σεις κατελήφθησαν ύπό Ελλήνων. Ουτοι δέ, εύρόντες τάς βύρας 
τής ληστείας ανοικτάς καί ύποβοηθούμενοι εϊς τοϋτο ΙησουϊτιΧώς 
ύπό τών ιδιαιτέρων συμβούλων τού Οθωνος, μή δυνάμενοι δέ, 
ή ίσως τινές καί μή θέλοντες νά κλείσωσιν αΰτάς, άφεθησαν είς 
τόν ροϋν τών πραγμάτων.

Γνωστόν δέ τοΐς πάσιν είναι τό σμικρόν μετά τό J 8 4 3  
έκδοθέν ύπό τοϋ Βαυαροϋ διπλωμάτου Βαλερστάϊν υπόμνημα, 
καθ’ 8 ό τετραπερασριένος ουτος Ιησουίτης πρός ματαίωσιν τής 
τότε γενομένης μεταπολιτεύσεώς συνεβούλευσε τόν βασιλέα της 
Βαυαρίας καί τόν πρίγκηπα αύτής όθωνα «νά Λροσπαθήσωύι 
νά χαταστρέψωσι το σύνταγμα όιά τον συντάγματος χαΐ τόν 
τόπον διά τοϋ τόπου"» καί τ ί άλλο ήτο σκοπιμώτατον καί 
ίσχυρότατον πρός έπιτυχίαν τοιούτου καταχθονίου σχεδίου μέ
σον, η τό μέσον τής διαφθοράς, τό μέσον τής έξαχρειώσεως 
καί τό μέσον τής ύποθάλψεως τής ύπαλληλιοριανίας ; άμέσως 
λοιπόν τότε ήνεώχθησαν είς τούς υπαλλήλους άπασαι α ί πύλαι 
τής διαφθοράς καί τής καταχρή^εως* κατηγγέλλετό *ις ώς 
καταχραστής · τό πολύ πολύ έπεπλήττετο ή ένίοτε καί έπ*ύε· 
to , άλλά μόνον μέχρις ου καταδαπανηστι έν Αθήναις τά  κλα- 
πέντα, καί τυχούσης τής πρώτης ευκαιρίας διωρίζετο πάλιν, 
είτε είς όμοίαν τής πρώτης θέσιν είτε καί είς άνωτέραν 
η τουλάχιστον είς θέσιν, παρέχουσαν πλειοτέρας άφορμάς πρός 
κατάχρησιν- κατηγγέλλετό έτερος ώς φατριαστής ή ώς κατα- 
πιέζων τούς π ο λ ίτα ς ; άνεκαλεϊτο μέν κα τ’ έπιφάνειαν, άλλ* 
μ»τά τήν ομολογίαν τής πίστεως καί άφοσιώσεώς W» «ίς *4
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ο:5ς·»μα καί μετά τήν έξώνησιν τής δέσεως του παρά τιν ι ίσχυ* 
ρώ τής ημέρας, έπέμπετο πάλιν νά διοικήσϊ) η αύτοΰς τούτους 
^θί>4 καταμηνύσαντας αύτόν ώς φατριαστήν ή ώς καταπιεστώ  
λαούς ^ άλλους’ ώστε οΰτω αί παύσεις τών υπαλλήλων έγί· 
νρντο μόνον, ϊνα έρχωνται οδτοι εις τήν πρωτεύουσαν καί κα- 
?αδαπανήσωσι παρά τοΐς ίσχυροΐς τής ημέρας δσα έκλιψαν ώ{ 
υπάλληλοι καταχρασταί’ γνωσταί δέ τοΐς πάσιν είναι αί λη· 
στεύσεις καί αύτών τών ταμείων τοΰ Κράτους, ύπ’ αύτών τού- 
W ?  τών υπαλλήλων τής Κυβερνήσεως γενόμεναι* γνωστοί τοΐς 
TR?3^4iv*i καί οί προστάται τών καταχραστών τούτων υπαλ
λήλων. Δέν έλησμόνησε δέ ίδίως ή πρωτίυουσα ουτε τόν Ιντ ι-  
μρΥ ΰπαστυνόμον αύτής, οΰτε τήν ληστείαν τής Σμυρναϊκής 
οίκογενείας, οδτε τοΰς παρασχόντας προστασίαν είς τούς λη- 
οιεύσαντας τήν άτυχή ταύτην οικογένειαν άστυνομικοΰς υπαλ
λήλους. ' ‘
}»;u6 '■ ■'·>· fit' -v . Ο .· - ι ' Ί

ζλέποντίς λοιπόν οί Ελληνες, δ τ ι καί ταμ ίβ ι τοΰ Κράτους, 
κλέπτοντες τ ά  ταμεία, ούχ ήττον δμως προστατεύονται, 

*®ίτοι ληστεύοντες, άθωοΰνται έν τοΐς χακουρ- 
γοοικειοις η εξέρχονται τών φυλακών διά βασιλικής χάριτος, 
βλέποντες επίσης οί Ελληνες, δ τ ι άπαντες οί καταχρασταί 
υπάλληλοι εΰρίσκουσι πάντοτε προστάτας έν Αθήναις, έτράπη- 
®αν είς τήν Οπαλληλίαν, καί ούκ ολίγοι μέν έξ αύτών κατε- 
στραφησαν έν τή υπαλληλία, τινές μόνον οί πονηρότεροι, οί δυνη- 
δέντες νά διαφύγωσι τήν ύπό τών έν Αθήναις καί ίδίως τήν ύπό 
τ δ ν  έν τή αυλή τών Αθηνών έξασκουμένην κ α τ’αύτών λήστευσιν 
εβχημάτισαν άνέτως μεγάλην τινά  περιουσίαν* ώ σπαράσσεται 
τ φ  ον τ ι  ή καρδία ήμών, δταν άναλογιζώμεθα τοΰς έκ τής 
υπαλληλίας καί ένεκα τής ΰπαλληλίας καταστραφέντας. Καί 
γινώσκομεν ούκ ολίγους τιμ ιοτάτους καί ίκανωτάτους πολίτας, 
οτΓινίς πριν μέν· γίνωσιν υπάλληλοι, εϊχον κολοσιαίαν περιου
σίαν’ άμα Si. ένδυθέντες τό τοΰ υπαλλήλου ένδυμα, καίτοι με- 
γάλας καθεί,αντες θέσεις, ούχ ί,ττον δμως κατεστράφησαν, μ ο 
νόν λ«ί μόν ον διότι δέν έγνώριζον νά κλέπτωσιν ικανά, ϊνα 
δωροδοκώσι, δ ι’ αύτών τοΰς έν Αθήναις προστάτας καί διά τών 
λειψάνων τ ;ής κλοπής των νά σνηματίσωσιν έπ ίΐτα  ιδίαν π»· 
ριουσίαν.

μάς έπετρέπετο νά μντμονεύσωμεν ένταϋθα όνόματα, 
«ληρώσει τόμους ολοκλήρους έκ μόνης τής άπλής 

- j a m 3 τ»δ ’ μαρ-TtffΟ^ογίβι» τούτου ,τών υπαλλήλων,

*ει

οΐτινες έγένοντο θύματα τής ΰπαλλήλιομανίας των’ άς μΛ λη* 
σρονήσωμεν δέ καί τά έτερον Σατανικόν άξίωμα, δπερ έφήρμο- 
ζεν είς τοΰς υπαλλήλους ή πεσοϋσα δυναστεία. Κ α τ αύτήν 
έκαστος υπάλληλος, διά νά ήναι εύηειθής είς τάς όρέξεις 
έπρεπε νά εΰρίσκετο πάντοτε είς άνάγκας. Οθεν ούδέποτε συγ- 
κατετέθη ή δυναστεία έκείνη νά διορίσνι ΰπάλληλον άνεξοφτή» 
του περιουσίας, και ίδίως άνεξαρτήτου χαρακτήρας, άλλά πάν
τοτε τοΰς ψοφοδεεΐς, τοΰς έν μεγίσταις χρνιματικαΐς αναγκαις 
ευρισκομένους, η τοΰς άνθρώπους έκείνους, °'·^ινεί» ** ι™ι *Χον * 
τες περιουσίαν τινά, συναισθανόμενοι δμως δ τ ι οΰ^εμιαν εχου- 
σιν ικανότητα ουτε νά διατνιρη'σωσιν οΰτε ν’ αύξήσωσιν αύτή* 
δι’ άνεξαρτήτων έπαγγελμάτων, γίνονται υποπόδιο^ των ^ ο 
δών έκάστου τυράννου, θωπεύουσι πάσας τάς τύφλας ορε,εις 
αύτοϋ ώς υπάλληλοι, μόνον καί μόνον, ϊνα διατηρήσωα^ r t f  
περιουσίαν τω ν, ΐι καί ϊνα αύξ/ίσωσιν αύτήν εί δυνατόν δια  κα
ταχρήσεων καί κλοπών. ’Εντεύθεν λοιπόν βλέπομεν ο τ ι έπ ί 
τήςπεσούσης δυναστείας δέν ήτο δυνατόν νά σχηματίσθώσι 
καλοί υπάλληλοι, διότι οδτοι πάντοτε κατεδιώκοντο, καί του-, 
ναντίον έπροστατεύοντο καί προήγοντο αείποτε οί καταχρασταί 
καί οί διεφθαρμένοι. Περιττόν δέ είναι να έπανάλαβωμεν ίν- 
ταΰθα, δτι οί Ελληνες πρό τής έλεΰσεως τοϋ Οθωνος έν Ελλαδι 
δέν ησαν τοιοϋτοι’ τουναντίον μάλιστα καί εϊπομεν καί αυθις 
έπαναλαμβάνομεν, δτι οί Έλληνες πρό τοϋ άγώνος σπανιωςΛ  
ουδέποτε κατεδέχοντο νά γίνωσιν ΰπάλληλοι’ πρός αποόειξι* 
δέ τοΰ ισχυρισμού μας τούτου φέρομεν τά  γενδμενα καί σή
μερον έτι έν ταΐς ΰπό τήν Τουρκίαν έλληνικαΐς πόλεσιν έν *ϊ« 
οί Ελληνες, καίτοι παρακαλούμενοι, σπανίως συγκατοιτιθενται 
νά γίνωσιν ΰπάλληλοι, καί έτι σπανιωτερον γίνονται καταχρα- 
σταί, άλλά τουναντίον προσπαθοϋσι διά τών ιδίων  ̂ αυτών όυ· 
νάμεων νά δημιουργήσωσιν έπιτήδευμά τ ι, πάντνι άνεξαρτητβΊτ 
καί ώς έπί τό πλεϊστον κερδαλέον καί λίαν προοοόοφορον.

Αέν ήτο άρα δυνατόν νά διατηρηίή ή καλή αΰτη συνήθεια 
*αί έν Ελλάδι ‘, ώ βεβαίως οί Ελληνε; δέν ήθελον παθει -ίήν 
ΰπαλληλιομανίαν, άν μή έβλεπον τά  περιτρίμματα^ της Β«υ»- 
ρίας νά μετασχηματισθώσι* έν Ελλάδι είς έξοχωτατους 
νους, $  διοικητάς, ή ΰγιονόμους, ή λιμενάρχας, καί δέν η»«λο* 
διαφθαρή έν τή υπαλληλία άν δέν είχον διδασκάλους τους 
διεφθαρμένους Βαυαροΰς, τοΰς έλθόντας έν Ελλαδι μόνον ινα 
καταστήαωσιν εί δυνατόν τόν τόπον τοΟ»ν βαυαριών *πον> 
κ ίαν  τοΓ/  γενικού τδύτ^υ Λανίνο^ όλίγαι δυ7τ«χ,ω« οπτ,ρζαν a t



έξαιρέσεις, δ ιό τ ι ολίγοι ειχον την νομομάθειαν καί τήν ειδικό
τη τα  τοϋ Μάουερ, καί όλιγώτεροι ήργάσθησαν έν Ελλάδι μόνον 
δια τα  συμφέρο.τα τ ή ; Ελλάδος 4 τής έν αύτή συστηθείσ,ς 
ν . 6* ? f f  * *  δυναστβίας. Είσαχθείσης άπαξ τής ί,παλ'ληλιο- 
μανίας, ύεν είνα ι αρα δυνατόν νά θεραπευθίι $ τούλάν ιστόν νά 
περιορισθ^ αΰτη -

Αλλά πρίν προβώμεν είς τοΰτο άναγκαίον θεωροΰμεν νά 
χβταστνίσωμεν καταφανές καί έτερόν τ ι αίτιον, γεννήσαν έν 
L aaccoi την ύτταλλΥίλιομανιαν.

Γνωστόν^τοΐς πάσιν είναι, δτι οί Βαυαροί καί ιδίως ό 08ων 
Ουδέποτε διενοήθησαν η είλικρινώς ήθέλησαν ν’ άναπτύξωσι 
τους πόρους τοΰ Κράτους- γνωστόν επίσης είναι δτι δ Ελλην 
ϊνεκα τής ζωηρότατος τοΰ χαρακτήρος του είναι, άκάθεκτ0ς 
πρός τήν πρόοον καί τόν νεωτερισμόν. Εντεύθεν λοιπόν εύρέθη- 
βαν και ήραν άείποτε είς σύγκρουσιν δύω αντίθετα, ούτως εί- 
πεϊν, στοιχεία. Οί υιοί τών γεωργών π . χ , τών τεχνιτώ ν καί 
των μικράς καταστάσεως ανθρώπων πάντα  τά  ποοσκόμι/ανα 
υπερνικώντες, έξεπαιδεύοντο καί προήγοντο* μή εύρίσκοντες δέ 
σταόιον είς ούδεμίαν έν τώ  τότω  εθνικήν έπιχείρησιν, καί μ ή 
καταοεχομενοι, ενεκα τής μεγάλης φιλοτιμίας των νά έ-ανέλ- 

ωσι μετά  την έκπαιδευσιν αύτών είς τά  πάτρια επαγγέλματα, 
βτραιτησαν πολλοί έξ αύτών καί άχοντες είς τήν ΰπαλληλίαν. 
Ω «όσους αρίστους καί πεπαιδευμένους τεχνίτας θά είγου,εν έν 
Ελλαόι «ν ό Οθων διενοειτο καν ποτε νά προστατεύσει τάς 
τέχνας, πόσαι έξοχοι ικανότητες άπωλέσθησαν καί σηποντ<*ι έν 
τί) ΰπ α λλ η λ^  μόνον καί μόνον διότι ούδεμία ιδιωτική μεγάλη 
«φχείρησις έτίροστατεύθη, ούδείς εθνικός πόρος έΰμεταλεύθη, 
ου ε ς συνεταιρισμός πρός μεγάλας έθνικάς έπιχειρη'σείς ούχί 
μόνον ουδέποτε ΰπεβοηβη'θΐ) ύπό τοΰ όθωνος, άλλ’ άείποτε καί 
κατεδιώχθη.

Ινα δέ καταστήσωμεν καταφανεστάτην τήν έκ τής ύπαλλη- 
λίας δσον δπουλον τοσοϋτον καί όλεθρίαν βλάβην τών πολιτών, 
ας μάς έπιτραπτί νά μνημονεύσωμεν ένταϋθα καί παραδείγμα
τα  τινων. Κβτ% τό 1 8 4 4  έγνωρίσαμεν έν Χ αλκίδι διακεκρι- 
μίνον τινά άνώτ*ρον  ̂τοϋ Κράτους υπάλληλον, δστις καίτοι 

ων ""ότε **ι άείποτε ύψηλάς διά τής ίκανότητός του 
®εσ*ις> μόλις δμως £ζη έκ τοΰ μ«.σϋοϋ του· τότε δέ 

αιφνιδιως έπαύβη ώς έτερόχδων καί ώς έλθών έν Ελλάδι μετά 
ή π^ΰσις τοϋ τιμιοτάτου τούτου καί ίκανωτάτου

υπαλλήλου προύξένησεν εί, πολλΰς μεγάλην λύπην, άλλ ουτος 
άντί νά ζητήση καί αυθις υπαλληλίαν, τό μέν πρώτον μετήλ- 
θεν επωφελέστατα τόν δικηγόρον έν Σύρφ, επειτα δέ άπήλθεν 
είς Λονδΐνον χάριν εμπορίου’ έν τ φ  διαστήματι δέ πέντε μό
νον έτών, καίτοι πολλάς ϋποστάς έναντιότητας τής τύχης» εύ- 
δαίμόνησεν δμως είς τοιοΰτον, ώστε έπανήλθεν είς τήν πατρ ί
δα του Σμύρνην, κ ’ έκεΐ άπολαύει της ύπολήψεως πάντων καί 
ώς έμπορος καί ώς δικηγόρος καί ώς οικογενειάρχης. Η παΰσις 
λοιπόν τοϋ υπαλλήλου τούτου συνετέλεσεν είς τήν ευδαιμο
νίαν του.

Γινώσκομεν έν Αθήναις τρεις άδελφοΰς, έζ ών ό νεωτερος^ ό 
μάλλον πεπαιδευμένος καί δ άσυγκρίτως Ικανότερος τών άλ
λων έγένετο υπάλληλος· καίτοι δέ ύψηλάς καθέζας άείποτε έν 
τ?ι υπαλληλία θέσεις, σήμερον δμως παυθείς αδίκως, δυσπρα- 
γέΐ· οί δέ δύο αύτοΰ άδελφοί, μέτριας παιδείας καί Ικανότητας, 
ά \λ ’ αύστηράς τιμ ιότητος άνθρωποι έτράπησαν είς ίδια έργα* 
άμφότεροι ούτοι, καίτοι πολλάς έναντιότητας τής τύχης ΰπο- 
στάντες, είναι δμως εύποροι οϊκογενειάρχαι, ό είς μάλιστα 
τούτων είναι πατήρ πολυμελεστάττ.ς οίκογενείας· άμφότεροι 
δέ διαπρέπουαιν iv τί, Αθηναϊκή κοινωνία ού μόνον ώς ιυποροι 
καί y ρηστοί π ο λ ΐτα ι,' άλλά καί ώς άνεξάρτητοι, έν ω ό νεώτε- 
τερος" ό ικανότερος καί ό μάλλον πεπαιδευμένος τών δύο άλλων 
αύτών άδελφός έπαύθη πρό σμικροΰ τής ύπηρεσίας, ώς εΐπομεν, 
μόνον διότι έπί τοΰ όθωνος εθ-ωρεΐτο μέν καί πραγματικής 
ητο τίμιος καί ικανός υπάλληλος, άλλά δέν έδειξε καί ισως 
δέν έδύνατο νά δειξ$ και τήν πρέπουσαν άνεξαρτησίαν. Αλλά 
ποίαν άνάγκην έχομεν πολλών παραδειγμάτων ; Πρό τεσσάρων 
?| πέντε έτών ένβυμούμεθα δτι έπαύθη διοικητικός τις υπαλλιη- 
λος, ίσως μόνον διότι δέν έγίνωικε νά κλέπτη καί νά δωροδο- 
κή τοΰς προστάτας του. 0  ικανός ουτος υπάλληλος έπί τινας 
μήνας μετήλθεν ένταϋθα τόν δημοσιογράφον, άείποτε δέ κατε- 
διώκετο ένεκα τών φιλελευθέρων αισθημάτων του, άπαξ μάλι
στα μόλις έσώθη των ονύχων τής εισαγγελίας, ητις διά πάσης 
θυσίας ήθελε νά συλλαβή καί φυλακίστρ αύτόν- έπ ί τέλους βα- 
ρυνθείς τάς καταδιώξεις τοΰ όθωνος, άπήλθεν είς την αλλοδα
πήν, καί προχθές μετ' εύχαριστήσεως είδομεν, δτι προσέφερ* 
δωρεάν είς τλν προσωρινήν Κυβέρνησιν λίροις άγγλικας τόσας, 
δσας ούδέποτε ίσως καθ δλον τόν βίον του ήδύνατο να κ*ρ- 
δ(στ) ώς υπάλληλος iv Ελλάδι. ·'-<



Δέν άγνοοΰμεν, ό'τι ΰπάρχουσι χαί πολλά άντίθετα τούτων 
παραδείγματα* καί ημείς αυτοί γινώσκομεν ούκ ολίγου?, οϊτι- 
νε?-πρό  μέν τοΰ διορισμού των, μόλις άπέζων yj καί τινες 
έλιμοκτόνουν* άμα δέ γενόμενοι υπάλληλο., διήγον βίον δα- 
πανηρότατον καί σκανδαλωδέστατον* γινώσκομεν επίσης πολ
λούς, οΐτινες πρό μέν τοϋ διορισμού των ησαν κατάχρεοι, άμα 
δέ -^γενόμενοι υπάλληλοι, έγένοντο καί δανεισταί τοκογλύφοι 
καί μεγαλοκτ/ιματί-ιι ή καί άνθρωποι παρ τμΐν τουλάχιστον 
νομιζόμενοι βαθύπλουτοι. Αλλ’ άν έξετάσ») τις τό Ιστοοικόν 
τής μεταβολής τής τύχης πάντων τούτων^ θέλει άν«*αλύψει 
ευκόλως^ η μεγάλην τινά κλοπήν τοΰ δημοσίου πλούτου, ή 
καταχρήσεις καί καταπιέσεις κατά πολιτών τοσαύτας, ώστε 
φρικιά τις καί νά ένθυμηθή* ούδεμία δέ περιουσία γενομένη έκ 
κλοπών καί χαταχρήσεων είναι ποτέ έν α τ ό ν  νά διαοκέσΥ], 
τουναντίον μάλιστα σΰν τοϊς κακώς κεκτημένοίς άπόλυντάι 
κατά τήν κοινήν παροιμίαν καί τά  δ ι’ εντίμων τρόπων θησαυ- 
ρισβέντα, καί άν μάς έπετρέπετο νά μνημονεύσωμεν καί παρα
δειγμάτων τοΰ ίσχυρισμοΰ μας τούτου, ήθέλαμεν πληρώσει δι’ 
βύτών τόμους όλοκλη'ρους· διά τών παραδειγμάτων δέ τούτων 
πας τις ήθελε πεισθή οτι υπάρχει θεία δίκη, τιμωρούσα τοΰς 
κακοΰς, ού μόνον μετά βάνατον, άλλά καί έν τ φ  κόσμω τούτω.

Πρόσφατα παραδείγματα της έν τώ  κόσμο, τούτω θείας δ ί
κης άπαντά τις σχεδόν καθ’ έκάστην πολλά', άρκεΐ' μόνον νά 
έχιρ την δεξιότητα ν’ άνακαλύψη ταΰτα. Αλλως δέ άς μή λη- 
βμονη'σωμεν, δτι ούδ αυτός ό όθων άφινε ποτέ τοΰς κλέπτας 
καί καταχραστάς, ϊνα τιμωρηθώσι μόνον μετά θάνατον, καί 
γινώσκομεν πρλλοΰς άφοσιωμένους, οΐτινες άν έθησαύριζον μ ό 
νον πρό; ^ΐδίαν των χρήσιν δσα έν γνώσει τοΰ όθωνος έκλεπτον, 
ήθελαν είσθαι ίιπέρπλουτοι· γινώσκομεν και άλλους, οΐτινες 
μόνον διότι δέν συγκατετέθησαν νά προσφέρωσιν δσα έν γνώσει 
αύτοΰ έκλεψαν, έρρίφβησαν είς τάς φυλακάς καί άπέθανον έν 
αύταΐς* οια κλοπών και καταχρήσεων πιστιύομεν άδιατά- 
κτως δτι ούόείς τίμιος άνθρωπος θέλει νά πλουτίσ·/].

Αλλα .ι θα γινν) ή πληθυς τών νέων Ελλήνων, οΐτινες μετά 
καρτερίας άξιεπαίνου καί μ ετ’ ένθουσιασμοΰ σπουδάζουσιν έν 
τοΐς γυμνασίοις τοΰ Κράτους καί έν τω  Πανεπιστημίω Αθη
νώ ν ; δσον άζιεπιινοι είναι οί νέοι ουτοι διά τήν άκαταμά//)- 
το* αύτων προσπάθειαν πρός βελτίωσιν τ ί ς  τύχης των, τοσόΰ- 
τον καί προσεκτικοί πρέπει νά ώσιν, ΐνα μή θηρεύσωσι τήν

υπαλληλίαν. Πανταχοΰ τοΰ κόσμου τό στάδιον τών υπαλλή
λων, καίτοι πολλά προνόμια άλλαχοΰ έχόντων τούτων, δέν 
είναι πο^υ επίζηλον ένταϋθα δέ πρέπει νά τ,ναι καί φευκτέον* 
χα ί &ν έγίνωσκον οί νέοι πόσην βλάβην προξενοϋσιν εις έαυτοΰς 
καί εις τήν πατρίδα, γενόμενοι ήδη ΰπάλληλοι, ουδέποτε ήθε
λον διανοηθή τό τοιοϋτον πρώτον μέν διότι ένταϋθα ό ΰπάλλη- 
λος άχρι τοΰδε τουλάχιστον διωρ-.ζετο καί έπαύετο κατά τάς 
όρέξεις τών ΰπουργών δεύτερον δέ, διότι ή μέν έλευθέρα έλλάς 
μόλις άριθμεΐ ώς γνωστόν περί τό 1 1 /2  έκατομ. κατοίκω ν ό 
σμι*ρός δέ οδτος πληθυσμός είναι ήναγκασμέ^ος νά διαθρέψ/ι 
σχεδόν τοσούτους υπαλλήλους, δσους καί άλλα πολυπληθέστερα 
κράτη- ώστε άν είς τά  κράτη έκεϊνα τά  εύδαιμονέστερα καί 
πλοοσιώτερα τ ις  έλλάδος, άναλογοΰσι πεντή#οντα π . χ . κά
τοικοι πρός ένα υπάλληλον, ένταϋθα ίσως άναλογοϋσι δέκα μή 
πλούσιοι Ελληνες πρός ένα υπάλληλο·.· πώς λοιπόν οί δέκα μή 
πλούσιοι θά έπαρκέσωσιν είς τάς άνάγκας τοΰ ένός, τάς οποίας 
άλλαχοΰ μόλις πεπήκοντα  πλούσιοι θεραπεύουσι; πώς θά δυ- 
νηθή ό ΰπάλληλος ένταϋθα, έάν ζή μόνον έκ τοΰ μισθοΰ του, νά 
γείν/ι μετά δεκαπενταετίαν ή εικοσαετίαν άνεξάρτητος, δπως 
γίνεται ένταϋθα μέν έκαστος τεχνίτης, ή βιομήχανος, η έμπο
ρος, ή έκαστος μή ΰπάλληλος, καί άλλαχοΰ έκαστος άνθρωπος; 
ίπ ά ρ χ ε ί ό περί συντάξεως νόμος, δύναταί τις νά μάς άπαν- 
τήση, καθ’ όν έξασφαλίζονται τά δικαιώματα τοΰ υπαλλήλου 
μετά εικοσαετή άμεμπτον ΰπηρεσίαν' άλλά θά δυνηθή ό ΰπάλ
ληλος νά ΰπηρετήσνι είκοσι πέντε δλα ετη άσάλευτος ; η έάν 
άποθάνη πρό τής λήξεως τοΰ μακροΰ τούτου διαστήματος ; 
Αλλως ποιοι είναι οί μισθοί, τοΰς όποιους έπί τοΰ παρόντος 
τουλάχιστον δύναταί τό κράτος νά δώση εις τοΰς ΰπαλλήλους; 
ποϊαι δέ καί αί συντάξεις μετά είκοσι πενταετή ΰπηρεσίαν ; καί 
δύναταί τ ις  νά ζήσνι άνθρωπίνως μέ τοΰς έν Ελλάδι μισθούς 
τών υπαλλήλων ; άς λάβωμεν ώς παράδειγμα τόν μισθόν τοΰ 
πρωτοδίκου δικαστοΰ, εις δν είναι ανατεθειμένη ή άπονομή τής 
δικαιοσύνες, τουτέστιν ή έξασφάλισις τ ι ς  ζωής, τής τιμής καί 
τής περιουσίας τοΰ πολίτου κατά πάσης άδικίας· ό πρωτόδικης, 
διά νά έλκύη τό σέβας τών δικαζόμενων, πρέπει νά τΐναι λό
γιος, νομομαθής, άνήρ τέλειος καί εί δυνατόν έγγαμος· ώς 
τοιοΰτος δέ πρέπει νά Ιχη  τουλάχιστον πενταμελή οικογένειαν 
τοιαύτη δέ τις οικογένεια έχει άνάγκην τής ΰπηρεσίας ένός 
τουλάχιστον άνθρώπου μέ είκοσι δραχμάς κατά μήνα, ινα μή 
μαγειρεύω ό δικαστής κ«ί σαρών/ι ή σύζυγος αύτοΰ" £ξ λοιπόν



άτομα εχουσιν άνάγκην ενοικίου έβδομήκοντα τούλά/ιστον 
δραχμών κατά μί,να· ό δικαστή; και ή σύζυγος αύτοΟ, οσον 
λιτώς καί άν ένδύωνται, έχουσιν άνάγκην άνά είκοσι δραχμάς 
κατα μήνα έκαστος* τά  δέ λοιπά μέλη τ ΐ ς  οϊκογενείας του 
άν» δεκα έκαστον· καί ό μέν δικαστής, ίνα ήναι ενήμερος εϊς 
τ -flv επιστήμην του, εχει άνάγκην νά δαπανα κ α τ’ ετος 3 6 0  
δραχμάς τουλάχιστον προς άγοράν βιβλίων καί επιστημονικών 
περιοδικών συγγραμμάτω ν τά  ^έ δύω τέκνα του, εχουσιν 
άνάγκην νά δαπανώσιν άνά δέκα δραχμάς κατά μήνα πρός 
έκπαιδευσιν. Απαντα δέ ταΰτα είναι άπολύτως άναγκαία καί 
άπαιτούαι δαπάνην 2 1 0  δραχμών κατά μήνα* πρός έξάντλησιν 
τοΰ μηνιαίου μισθοΰ τοΰ δικαστοΰ υπολείπονται ένενήκοντα 
δραχμαί^κιτά μήνα, άλλ’ άρκοΰσιν άρά γε αυται, ινα διαδρέ- 
ψωσιν έζ άτομα μόνον δ ι’ άρτου καί ινιροΰ ; καί δύναταί τις 
νά ζήσ/) καί νά δικάζ>) ανεξαρτήτως πάσης συμπαθει'ας τρώγων 
άρτον μόνον καί τυρόν; άλλ' άρά γε δέν 0ά νοσήσν) ποτέ ό δι
καστής η έτερον τ ι  μέλος της οϊκογενείας του ; δέν θά λάβω- 
σιν άνάγκην ιατρού και φαρμάκων · δέν εχουσιν άρά γε ουτοι 
αναγκών και διασκε^ασεώς τινοζ j δέν εχουσιν άνάγκνιν θερ- 
μάνσεως κατά τόν χειμώνα, καί άναψυ/ης κατά τό Βέρος ; 
δέν Εχουσιν άνάγκην έσπερινοΰ φω τός; Ποια λοιπόν είναι τά 
θέλγητρα τής υπαλληλίας, οταν ό δικαστής δέν δύναται έκ 
τοΰ δικαστικού μισθοΰ του νά τρώγιτ) παρά μόνον άρτον καί 
τυρόν ; όταν ούτος δέν δύναται νά διασ*εδάζγ) κατά τ ι ώς 
άνθρωπος, δέν δύναται νά θερμαίνηται τόν χειμώνα, δέν δύνα- 
τα ι να έχη φώς τό έσπέρας, καί δέν δύναται νά πλήρωση τόν 
ιατρόν και τα  φαρμακα, οταν νοσήσιρ αύτός η ή σύζυγός του ί  
τά  τέκνα του.

Και τοιοΰτον μέν είναι τό στάδιον τοΰ ύπαλλήλου έν τή 
έλευθέρα Ελλάδι. Παρ’ αύτή βμως κείται ώς γνωστόν ή Ανατο
λή, «τις θεωρείται ό πλουσιώτερος τόπο; τοΰ κόσμου· έν αύτή 
οΐκοΰσι τριών θρησκευμάτων λαοί, Χριστιανοί, Τούρκοι καί όλί- 
γιστοι έβραΐοι’ και οί μεν πρώτοι είναι καί νοημονέστεροι καί 
έργατικώτεροι καί έπιχειρηματικώτεροι* οί δέ Τοΰρκοι είναι 
πεπλασμένοι μόνον διά τήν τρυφήν καί τάς άναπαύσεις· οί δέ 
Εβραίοι πλην τής σμικρότητος τοΰ πληθυσμού ουδέποτε διε- 
νοηθησαν τ ι  μέγα καί εθνικόν. Οί χριστιανοί λοιπόν είναι οί 
μόνοι διαχε^ρισταί τοΰ πλούτου τής Ανατολής. Αλλ’ ούτοι είτε 
ενε*α τής μηπω προηγμένης ετ ι έκπαιδεύσεώς των, είτε ενεκα 
τής σρικρότϊΐτος τοΰ αριθμού των, παραβαλλόμενης πρός τήν

χωρητικότητα τής Ανατολής, μόλις έπαρκοΰσι νά διαχειρισθώσι 
καί πολύ όλιγώτερον νά έκμεταλλεύσωσι τοΰς φυσικούς πόρους 
τής Ανατολής· ένεκα δέ τούτου καθ' έκάστην βλέπομεν Εύρω- 
παίους απείρους τών ήθών καί εθίμων τοΰ τόπου νά κάμωσι 
διά μεγάλων δαπανών καί άκαταλογίστων δυσκολιών διαφό
ρους επιχειρήσεις.

Ενταύθα λοιπόν, ώ νέοι Ελληνες, έν τ ί  άλλοτε γή ταύτιρ 
τής άληθοΰς επαγγελίας άποβλέψατε μετά τό τέλ^ς τών σπου
δών σας, έν αύτή θά ευρητε εύρύτατον καί άπε'ραντον στάδων 
δόξης καί πλούτου* ά π ’ αύτής κατά μέγα μέρος ή Αύσις άρύε- 
τα ι τά  πλούτη της ώς ό ευτραφής μίσχος άούεται τήν τροφήν 
αυτού άπό γαλακτηροτάτης άγελάδος" σπεύσατε εϊς τήν Ανα
τολήν, γή  τών πατέρων σας είναι αΰτη, κατακτήσατε αύτήν 
διά τών γνώσεών σας καί διά τής νοημοσύνης σας,ίνα άφήσητε 
άληίή κληρονομιάν είς τά  τέκνα σας· μή άλληλομαχήτε έν 
έλλάδι περί τοΰ καταξήρού άρτου τής υπαλληλίας.

Αέν σάς αρέσει ή Ανατολή, εύρύτατον στάδιον ήνέωξαν οί 
γονείς σας καί είς τήν Δύσιν* ίδέτε πώς έν Λονδίνΐ}», έν Μ αγ- 
χεστρία, έν ΛιβεοΛούλτρ, έν Μασσαλία, έν Παρισίοις καί έν 
πάσαις ταΐς μεγαλοπόλεσι τής Δύσεως δ ιαπρεπούς καί εύδαι- 
μονοΰσιν οί συμπατριώταί σας Ελληνες" άλλ’ άλλος τόπος 
άλλα ήθη καί άλλα έθιμα είναι ενταύθα, καί ήμεΐς άπολύμεθα 
ή θά δυσκολευθώμεν μεγάλως, άν έξέλθωμεν τών όρίων τής 
έλλάδος.

Αληθώς ό μέν τόπος τοϋ Λονδίνου π .  χ .  καί τών Παρισίων 
είναι τόπος προωρισμένος ίσως υπό τής φύσεως πρό; οίκησιν 
βουβάλων καί χοίρων αί έπιστήμαι oj-ως καί τέχναι, αί φυγα- 
δευβεΐσιι έκ τή ; ωραίας πατρίδος μας κατέστησαν αυτόν ε π ί
γειον παράδεισον, είς δν οΐκοΰσι σήμερον, άν ούχί τά  εύγενέ- 
στερα κατά τήν καταγωγήν, άναντφρήτως δμως τά  εύγενέ- 
στερα κατά  τόν πολιτισμόν όντα τής φύσεως· ή δέ ώρ?ία πα- 
τρίς μας. ή προωρισμένη διοίκησιν αγγέλων, ένεκα τής βαρβα- 
ρότητος ξηρόν άρτον μό*ον μάς παρέχει σήμερον- διά μόνον δέ 
τοΰ ξηρού άρτου δέν άναπτύσσεται τό λογικόν, δέν εξευγενί
ζετα ι ό άνθρωπος, δέν είναι ποτέ δυνατόν νά γείνη άνεξάρτητος, 
ουτε νά καταστήσιρ έλευθέραν τήν πατρίδα του· άλλως ό Ε λ 
λην είναι κοσμοπολίτης, ένεκα δέ τοΰ άνεκτ.ιμήτου τούτου 
χαρακτήρος του πανταχοΰ μεταφέρει καί μεταδίδει τόν ελλη
νισμόν. (It πόσον κιύφράνθημεν, ότε εξόριστοι οκτίς εδρομεν



τελευταΐον καί έν Μελέτη και έν Μασσαλία καί έν Λιβόρνω 
καί έν υαρισίοις καί έν Αονδινω έλληνικάς αποικίας, έλληνι
κάς ορθοδόξου; εκκλησίας, ελληνικά σχολεία, έλληνικήν γλώσ
σαν, έλλ/,νικά ήθη καί έθιμα, ελληνικήν μαγειρικήν ούδ’ αύτοΰ 
τοϋ τουρκικοί πίλαφίου έξαιρουμένου.

Αλλ είμεθα αρά γε ήμεΐς, οί πάν τη άγνωστοι καί πένητίς 
έν Αθήναις ελθόντες, οί έν αύταϊς ανεξάρτητοι γενόμενοι μόνον 

* *°υ ‘Πρώτος ήμών, οί έν αύταϊς ΰποστάντες και φυλακάς 
κ“ ι εξορίας μέχρι καταστροφής, οί είς αύτάς όφείλοντες τό 
παν, ειμεθα, λέγομεν, αρά γε ήμεΐς αρμόδιοι νά συμβουλεύσω- 
μεν τοΰς νέους νά έγκαταλείψωσι τήν Ελλάδα καί νά άπέλθω- 
σΐν οΙ μέν είς τήν Ανατολήν καί άλλοι είς τήν Δύσιν πρός 
εΰρεσιν σταδίου ; βεβαίως ήθέλαμεν εισθαι ανακόλουθοι, έάν 
συνεβουλεύαμεν τούτο- άλλ’ ημείς συμβουλεύομεν μόνον τήν 
αποχήν άπό τής υπαλληλίας καί τήν είς ίδια έργα έπασχόλη- 
σιν. Επειδή δέ ή μέν Ελλάς έπί τοϋ παρόντος τούλάχιστον 
δέν παρέχει εύρΰ στάδιον, ή δέ Ανατολή είναι ό πλουσιώτατος 
έν τφ κόσμφ τόπος, ή δέ Δύσις κατέστη εστία τοϋ πολιτισμού 
κ*ί τής μαθησεως, διά τοϋτο συμβουλεύομεν τοΰς νέους νά 
επασχολήσωσι τήν ικανότητα αύτών η έν τφ  μέσφ τοΰ πλού
του, ή εν τώ ρ έτν  τοΰ πολιτισμού- άλλως ή μέν Δύσις είναι 
ή τροφός τού Κοραή, τοΰ Σίνα, τών Ράλιδων, τών Ροδοκανά- 
κ ’.δων, τοΰ Σπαρταλη, τών ίωνιδών, τοϋ Τσιτσίνία, τοΰ Πε- 
τροκοκκίνου καί πολλών άλλων βαθυπλούτων. Η δέ Ανατολή 
είναι ή γή τών πατέρων μας, έν αύτή έγεννήθη καί ό Ομηρος 
καί ο Αχιλλεΰς καί ό χαριέστατος καί σ κω πτικώ τιτο ; συγγρα
φείς Λουκιανός καί ό κατακτητΛς τής Αοίας Μέγας Αλέξαν
δρος καί ό βασιλεύς τών φιλοσόφων Αριστοτέλης καί ό μέγας 
φιλόσοφος Πυθαγόρας. Δέν σάς συμβουλεύομεν λοιπόν νά έγκα- 
ταλειψητε την πατρίδα, άλλά νά καταστήσητε αύτήν εύδαί- 
μ°να· δέν ευδαιμονεί δέ ή πατρίς, ουτε κατακτάτα ι ή Ανατολή 
διά τού μισθαρίου, τό οποίον θά λαμβάνετε έν Ελλάδι ώς είρηνο- 
™ ’ ω< 5 ικασταί, ώς ε'παρ/οι, ώς νομάρχαι, η ώς ύπουργοί, 
αλλα οια τής θησαυρίσεως πλούτου καί γνώσεων καί διά τής δ ια 
δόσεις αύτών καθ’ όλ« τ ά πέρατα τής Ανατολής, διά τής άνα-  
πτύςεως τής νοημοσύνης καί ίκανότητός σας καθ’ όλου; τοΰς 
παντοειδείς καί πλουσιωτάτους κεκρυμμένους θησαυρούς αύτής· 
ινα ε κατ«στησωμεν σαφεστερον τόν ισχυρισμόν μας τούτον, άς 
μας έπιτραπή νά μνημονεύσωμεν καί ένός ετέρου παραδείγματος. 
Πρό όέκα μόλις έτών προσεκλήίημεν νά θεραπεΰσωμίν έντ«ν8«

νέον, στερούμενον τότε καί όλιγίστων λεπτών, ινα αγοραστι 
καταπλάσματα. Εκτοτε δέ δέν εϊδομεν πλέον αΰτόν. Εν μια 
δέ τών ήμερων οτε τελευταίον έπίνομεν τό πικρότατον ποτή- 
ριον τής εξορίας έν Σμύρν/] καί άπειλούμεθα νά έκδιωχίώμεν 
καί εχεϊθεν τή αιτήσει τοΰ όθωνος, παρουσιάζεται είς ήμάς ανηρ 
άρίστης ανατροφής καί έπιμελώς ένδεδυμένο;, μας σφίγγει τήν 
χεΐοα, μάς παρηγορεϊ, μάς υπόσχεται πάσαν συνδρομήν καί 
πάσαν προΤασίαν, έάν συγκατετιθέμεθα ν’άπέλθωμεν οϊκοθεν είς 
τό έσωτερικόν τή ; άνατολής, όπου ουτος ήτο παντοδύναμος, 
πριν εί πεμφθώμεν ώς ήπειλούμεθχ διά τ ι ς  βίας είς το Ικό· 
νιον. Εύχαριστήσαντες τόν άνδρα, ήθελήσαιχεν νά μαθωμεν τά 
περί αύτοΰ* μ ετ ' άνεκλαλήτου δέ χαράς έμάθαμεν, ότι ούτος
}το ό .......................... νέος, 8ν πρό δεκαετίας έθεραπεύσαμεν* έγ·
καταλείψας έκτοτε τάς ’Αθήνας, άπήλΟεν είς τό έσωτερικόν 
τής Ασίας, τό μέν πρώτον ώς υπηρέτης μι*ροΰ έν τή χωρα 
έκείν/ι έμπόρου- διά δέ τής νοημοσύνης του καί τής ίκανότη- 
τός του προήχθη είς τοσοϋτον, ώστε ΰπάνδρευσεν ένταϋθα δύω 
άδελφάς, έξεπαίδευσε δύω αδελφούς, κατέστη πλούσιος έν τώ 
έσωτερικφ τής μικράς Ασίας καί σχεδόν παντοδύναμος έν περιφε
ρείς τινί ϊσ·/ι τής Στερεάς έλ>άδος· δι' αύτοϋ διορίζονται καί 
παύονται κα-ιά τήν περιφέρειαν έκεί^ην άπασαι αί επιτόπια» 
Τουρκικαί άρχαί. Ευκόλως λοιπόν εννοείται, ότι δ χρηστός 
ουτος σ υ μ π ο λ ίτη ς  ήμών πραγματικώς ήδύνατο καί νά (/ας 
συνδράμνι καί νά μάς προστατεύσω παρά τοΐς ϊούρκοις, εναν
τίον πάσης καθ’ ήμών άπαιτήσεως τής πεσούσης δυναστείας. 
Αλλά τίνα άνάγκην έχομεν πολλών πρός τούτο παραδειγμά
των ; τίς μή είσελθών είς τ ή ν  υπαλληλίαν δέν ήδυνήθηνα 
δημιουργήϊτ, είτε έντός τής Ελλάδος είτε έκτός αύτής αν ούχί 
εύρϋ στάδιον, τούλάχιστον όμως ικανόν πόρον ζωής; ή τίς εζελ- 
θών τής υπαλληλίας καί μή καταδεχθείς νά κρούσν) τάς θύρας 
τών υπουργών πρός τήν είς αύτήν επάνοδον άπωλέσθη ; Είναι 
σμικρόν άρά γε τό παράδειγμα τοϋ μακαρίτου Βέλιου, όεν 
είναι έκπληκτικά τά  παραδείγματα πολλών άλλων, τους 
οποίους δέν εχομεν τήν άδειαν νά όνομάσωμεν, άλλά πας τις 
δύνατα» νά μάντεύβη, καί οί'τινες ώς υπάλληλοι μέν άλλοτε, 
καίτοι μεγάΑας κα^έχοντες θέσεις, μόλις όμως άπέζω ν * t  
πολίτα ί δέ άνεξάιτητοι σήμερον εύδαιμονοΰσιν ; Και η<Ηλε ώυ- 
νηθή άρά γε ό έντιμότατος δικηγόρος κύριος X . Ζώτος να γείνη 
ώς υπάλληλος τοιοΰτος, οίος κατέστη σήμερον ώς πολίτης ·, 

Αλλ’ όταν δέν γίνωσιν ΰπάλληλοι οί σπουόαζοντες *ν τψ



Π α ν β π ι * τ ν ά „ ,  τίνες βά καθέζωσι τήν υπαλληλίαν, ή ύπό 
τ ίνω νθα  S . o u j ™ £i{ τ4 ,Λ£λλον τό Κ ρ ά το ς Οΰτε 6*6 ά μ « . 
θων ή sv τη αλλοδαπή βπουδασάντων Ελλήνων πρέπει νά διοι
κ η τή  τό Κράτος, οΰτε άπαντε; οί έν τφ  Πανεπιστημίω καί 

? Ρ ναΙ ί0ις β™ Μ ο ν τ ε ς  πρέπει νά γίνωντ«ι άμέσως μετά 
τ  τέλος των σπουδών των ΰπάλληλοι. ό  υπάλληλος, ίνα εΰ- 
δοκιμήση εν τ? υπηρεσία, πρέπει αΰτη νά εχη άναγκ-,ν τούτο, 
μάλλον ή oSwc έκείνης. Εν «-λλ«ις δηλαδή' λέξεων 6 ΰπάλλη- 

ος πριν αζει τ 0ν επίσημον διορισμόν του, πρέπει νά προπα- 
ρασκευασθη εις τοσοϋτον, ώστε νά κατασταθή άναγκαίος- τότε 
ό . μόνον δύναται νά έΐπίστ, πρόοδον, καί τότε μόνον δέν πρέ
πει να φοβητ*. ουτε τήν έ ,  δυσμενείς τοΰ ΰπο.ργοΰ nJ w  
του, ουτε καν αυτήν τήν Ινεκα πολιτικών μεταβολών έ* της 
υπηρεσίας απομακρυνσίν του· άλλά πώς δύναταί τις νά προ- 
παρασκευασθ* δ.α τήν υπαλληλίαν; Πας τις όφείλεΐ νά προ- 
παρασκε,ασθ^πρότερον διά τήν κοινωνίαν, τούτέστι πρίν τις 

Ζ ' Ι . ·  ' " / ^ αι > « « *  διοικήσω διά τής ΰπαΛ-
κ ΐ *  δ Τ  Τ ™  νά * * * %  οτι είναι Ικανός νά διοί
κηση 6uz της ίκανοτητος τ 0υ έαυτόν. Εκαστος λοιπόν σπου- 

αζων, δς επαλειφηται διά τόν άγώνα τούτον ή κοινωνία είναι
Γ . α !0yifXWV *a i , ό·.υδερκής, άστε ν’ άνακαλύπτη έκαστου 
• ή ικανότητα καί ν άμείβη αναλόγως αύτής· Τ1ς ποτέ έφρόν- 
τισε να σπουδαση καλώς καί νά παρέξη δείγματα τής ίκ«νό- 
τη τ  ς του καί δέν εδρεν εύρΰ στάδ.ον' έν 'τή  κοινωνία ; ΠΧ ον 

ειγμα της ικανότητος έκαστου είναι ή έπιμέλεια τοΰ εο- 
γου οπερ έξελέξατο, ί'ν« μετέλθη· δεύτερον δέ ή τ.μιότης· καί

Ι α -  τί ^  * * £ ?  *  * * *  « » £
Τ , , ε™ !'^Μ π τα  Ιργα του καί άπέτυχε ; τ ις  ποτέ
επεμεινεν έναυτοϊς τιμίως καί δέν ηύδοκίμησεν ί  μάλιστα δέν 
προήχθη π ε?«ν τών προσδοκάν του ; άς μή* «μφιβάλλη λοι- 

μεν την ν ο μ ιιψ  σπουδάσας, π . χ .  ότι εύ  οία-δήπο-ε

Ζ ϊ Ι ί Τ Ι ά ΐ  αν · άπασχ^  ^  του τιμ ίω ς καί
επιμελως, θα ευρη ευρυ σταδ,ον καί ίκανότατον πόρον ζωής· ό

κ ο ι Ι Ι ν ί α Ρ ’ λ° δ ϊ ° “ 0επ°τ ε .καί άν Γνα διδάξη, ή
* J* ν„ ίχε τάί άγκάλας άνοικτά;· ό δέ ιατρός,

Γα θά εύρύτατον στάδιον πλούτου
? ° λ0γ0ί’ ΐ  * * * *  *  * *  επαγγελίαν του, 

«τ» πανταχοΰ- «α δ,ατραφή, δ,ότι πανταχοΰ τοΰ κόσμου πρε-

r οί £ ί  ”Φ 4"ρί"δ-ί! g *

Μεγάλως δέ συντελεί είς τήν προαγωγήν έκαστου κ«ί ή φρον- 
τίς τοϋ νά παρέχη εις τήν κοινωνίαν άπό καιρού εϊς καιρόν 
καί ψηλαφητά τινα δείγματα  τής είς τό ϊργον του έπιμονής καί 
έπιδόσεως· παρέχει δέ ταΰτα διά τής δημοσιεύσεως πρωτοτύ
πων πραγματειών ή μεταφράσεων ή σκέψεων ή και απλώς π α 
ρατηρήσεων περί τήν έπιστήμην ή περί τό έργον, απερ εξαγγέλ
λεται ή μέλλει νά έπαγγελθή* καί ό μέν ιατρός, ο δικηγόρος 
καί ό φιλολόγος δύνανται ν ’ άνοίζωσιν εύρύτατον πρός τοΰτο 
στάδιον διά τής δημοσιογραφία;· ό δέ θεολογος καί διά τοΰ 
άμβωνος· άλλ’ ένταϋθα δύναταί τις νά προτείνν) τόν έ 'ή ς  ισχυ
ρισμόν, ότι δηλαδή άπαν τό έν τή έλευθέρα Ελλαδι στάδιον 
τής υπαλληλίας θά έγκαταλειφθή ώσπερ καί άχρι τοΰδε εϊς 
τοΰς αμαθείς καί εις τοΰς οκνηρούς, ωστε καί τοΰ λοιπού η 
υπαλληλία τοΰ κράτους κατά τοΰτο μόνον θά διαφέρω τής έπί 
όθωνος, οτι δηλ. έπ’ αύτοΰ μέν πανταχοΰ τοΰ Κράτους ητο 
ώργανισμένη κατασκοπεία, καί άμα δι αύτής άνεκαλυπτετο 
δ τ ι εζη εν τιν ι γωνία τής γής αμαθής τις, οκνηρός, καταχραστής 
άτ1.ιος ή κόλας άμέσως προσελαμβανετο έν τή ΰπαλληλια και 
προήγετο έν αύτή , τοΰ λοι^οΰ δέ οί τοιοΰτοι καί παλιν θα 
καβέξωσνν έζ άνάγκης τάς θέσεις, διότι τους ικανούς τους τ ί 
μιους καί τοΰς έναρέτους σ^μβουλεύομεν ν άοχοληθώσιν είς 
ετερα εργα.

Απαγε τής βλασφημίας νά εύχηθώμεν ήμεΐς τοιαυτην τινα 
ποιότητα τής ΰπαλληλίας καί μετά τήν ένδοξον Οκτωβριανήν 
ί-ανάοταοιν ' άλλ’ δσω άναντίρρητον e’vat ότι τό Κράτος, ίνα 
διοικηθή καλώς καί εύδαιμονήσ·^ έχει άνάγκην ικανών καί τ ί
μιων ΰπαλλήλων, τοσούτω βέβαιον είναι επίσης,  ̂ ότι οί υ
πάλληλοι ουτοι οΰτε αύτοσχεδιως γίνονται οΰτε ώς μάνητες 
φύονται, δ θέλων νά γβίνν» υπάλληλος, ίνα εύδοκιμήση έν τή 
υπηρεσία, καί ΰπτρετήσγ) έπιτυχώς τήν πατρίδα πρώτον μέν 
πρέπει νά κάμτ, έντελές διζύγιον μέ τά  ίδια έαυτσΰ συμφέρον
τα, διότι καί κ α τ’ αύτό τό Ιερόν Εύαγγέλιον β ού δύναταί τις 
δνοϊ Κνρίοις δουΛεύειν Θεώ και μααωνα  * δεύτερον δέ πρέ- 
πέι νά σκεφθίί ώρίμως, άν δύναται νά ζήσ/j έκ μονού τοΰ μ ι- 
σθαοίου, ή καί έκ τών βεβαίων εισοδημάτων της τ^χόν ΰπαρ- 
χούσης περιουσίας του- τρίτον πρέπει να λαβτι πρό οφθαλμών 
δ τ ι τοΰ λοιπού δέν άνήκτ είς έαυτόν, οΰτε είς τήν περιουσίαν του, 
άλλά καθώς δ έμμισθος υπηρέτης ιδιωτικού τίνος καταστήματος 
είναι ΰπδχρεως νά έργάζηται έν ανάγκη νυχθημερόν μόνον διά 
Ά  συμφέροντα τοΰ καταστήματος, ουτ» καί δ υπάλληλος, έάν



ήναι τίμ ιο ; άνθρωπος, είναι Υποχρεωμένο; ν ανιίκγι μόνον είς τήν 
πατρίδα καί νά έργάζηται άδιαλϊίπτω ς μόνον υπέρ τ ί ;  ύπηρε* 
σίας ίου. Παν δτι πλήν τούτου ήθελε πράξει, είναι κατάχρησι; 
η κλοπή τή; ίκανότητο; και τοϋ χρόνου τοΰ υπαλλήλου, ΰπ’ αύ
τοϋ τούτου τοϋ υπάλληλου γενομένη πρδ; βλάβην τή ; υπηρεσί
α ; του καί ούδείς τίμ ιο; άνθρωπο; καταδέχεται νά καταχρα- 
σθη η νά κλέψτ, οΰτε τήν ικανότητά του οΰτε τόν χρόνον του, 
διότι αύτά ταϋτα  έπώλησεν εί; τήν πατρίδα άντ'ι τοϋ μισθα- 
ρίου τοϋ υπάλληλου. Κατά τέταρτον δέ λόγον δ υπάλληλο; 
πρέπει νά κατέχω καλώς τδ έ'ργον, οπερ ζητεί νά μετέλθν).

Α λλ’ ένταϋθα υπάρχει δ μεγαλείτερο; σκόπελο;, κατ’ έναντι 
τοϋ δποίου έναυάγισαν άχρι τοϋδε τά  τιμαλφέστερα συμφέρον
τα  τή; πατρίδο;. ό τε  οί Ελληνε; είδον ώς προηγουμένως είπο- 
μεν, ξένου; τινας πάντρ άθαλασσώτου; νά μετασ/ηματισθώσιν 
έν Ελλάδι εί; αξιωματικού; τοϋ ναυτικοϋ καί μεθύσου; ζυλο- 
σχίΓα; νά μετασχηματισθώσιν εί; διοικητά;, δίκαιον είχον βε- 
βαίω; νά σκανδαλισθώσι και νά αίτήσωσι καί ουτοι μεγαλεί- 
τερα τή ; ίκανότητο; καί τών γνώσεών των αξιώματα· καί μέ
χρι μέν τίνος τδ  κακόν τοϋτο ητο περιωρισμένον παρά το ϊ; 
Ελλησιν, άφοϋ ό'μω;ή πεσοϋσα δυναστεία πρδ; έίευτελισμόν τή ; 
υπαλληλία; προήγανεν εί; τάς άνωτάτα; θέσει; άνθρώπου; καί 
πάντι άνηκάνου; καί καθ δλοκληρίαν αγραμμάτου;, άφ’ Ου κα- 
τήντησε νά διορίζη δεσμοφύλακα; αύτοϋ; τούτου; τοΰ; ά λ 
λοτε καταδικαοθέντα; έπ ί λτ,στεία, άφ’ ου άνεβίβααεν εί; τδ 
ύπέρτατον τοΰ καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου άξίωμα καί άν· 
δρα; άμαθεστάτου;, ούδεμίαν γλώσσαν καί ού^εμίαν επιστήμην 
κατέχοντα;, άφ’ ού καί αύτοΰς τοΰ; αγραμμάτου; διώρισεν υ
πουργού; τή ; έκπαιδεύσεω;, άφ’ ου πολλοΰ; οίνόφλυγα; καί ούκ* 
όλίγου; φρενοβλαβείς διώριζε καί Νομάρ^α; καί Επάρχου;, 'να 
διοικήσωσι καί μορφώσωσι λαοΰς, άφ' ού λέγομεν έγένοντο ταϋ
τα , τό κακόν τ ί ;  ΰπαλληλιομανία; έπολλαπλασιάσθη έν έλλάδι 
καί έπί τής πτώσεως τήό δυναστεία; έκίίνη; όλίγιστοι ίιπίρ- 
χον οί μη νομίζοντε; έαυτοΰ; ικανού; νά γίνωσι καί υπουργοί η 
τούλάχιστον νομάρχαι· άλλά τοιαύτη τ ι ;  πρέπει νά ηναι καί 
τοΰ λοιπού ή ύπαλληλία ; ή τ ί νά κάνωμεν τοΰ; άχρι τοϋδε διο- 
ρ ισθέτα;;

ΟύδεΙ; νόμο; καί ούδεμία ΰποχρέωσι; βιάζει την Κυβέρνϊσίν 
τή ; Ελλάδο; στμερον νά διατηρή έν τή. ύπαλληλία τού; κηφή
να;, τοΰ; οκνηρού;, τού; διεφθαρμένου; καί -τού; άτίμον; ύπαλ-

ληλου;, οΐτινε; έπίτηδε; διωρίζοντο άλλοτε, ί'να έξευτελισθή ή 
υπαλληλία καί ινα καταδειχθ/, το εθνο; ανίκανον συνταγματι- 
κοϋ πολιτεύματο;.

Εκ τούτων άς διατηρησ* ή Κυβέρνησίς μόνον τούς όλιγώτερον 
κακούς, τους δε λοιπούς άς τους άποπέμψη άνευ δισταγμοΰ* 
άς δρίσϊΐ δέ ε π ί ΐ 'α  τά προσόντα πάντων έν γένει τών επαλλή
λων, άς προκαλέσγ] νόμον, καθ’ δν νά διαταχθή σαφώς, οτι ού- 
δείς, μή έχων τά  δείνα προσόντα, δύναταί ποτέ νά γείν/ι υπάλ
ληλος.

Πρώτον δέ άναντιρρήτως προσόν είναι ή γραμματοσύνη· καί 
διά μέν τους δευτέρα; καί τρ ίτη ; τάξεω ; υπαλλήλου; άρκοϋσι 
κατά τοϋτο τά  απολυτήρια γυμνασίων ή τούλάχιστον σ/ολαρ 
χείων διά δέ τοΰς άνωτέρα; τάξεως υπαλλήλους είναι άπολύ* 
τως αναγκαία τα διπλώματα τοΰ Πανεπιστημίου’ ένταϋθα δέ 
μία μόνη έξαίρεσι; πρέπει νά γείν^ έπ ί τινα έτη. Επειδή οί μέν 
ϊχοντες διπλώ ματα ένδέχεται νά στερώνται διοικητικής πείρας, 
οί δέ εχοντες αύτην ένδε'χεται νά στερώνται διπλωμάτων, διά 
τοΰτο έξαιρετικώς άς έπιτραπή έπί δέκα ετη άκόμη νά διοοί- 
ζωνται είς τάς ανωτέρω τοϋ Κράτους θέσε·ς, μόνον ύπουρ^οΐ 
καί Νομαρχαι καί οί στερούμενοι διπλωμάτων, άλλ’ έ'χοντε; 
άδιαφειλονείκητον διοικητικήν ικανότητα. Δεύτερον προσόν είναι 
ή τριβή και ή πείρα, ή άποκτωμένη μόνον διά τής ιεραρχίας· 
άς νομοθετηθεί λοιπόν ό'τι ούδείς δύναταί νά προαχβή είς άνω- 
τέραν τινα θέσιν υπαλλήλου, άν μή διέτριψε είς τήν άυ,έσως κα- 
τωτέραν. Τρίτον προσόν τοϋ υπαλλήλου έν Ελλάδι τούλάχιστον 
πρέπει νά ήναι καί άνε',αρτ/ισία τις καταστάσεω;, έπειδή αϊ έκ 
τοΰ μισθοϋ τοΰ ύπαλλήλου άποδιχα ί πρός άνετον βίον είναι ά- 
νεπαρκέσταται. Ούδείς λοιπόν πάντν) άπορος νά διορίζηται ύπάλ 
ληλος. Ιίν έκάστω δέ ΰπουργείω νά σχηματισθώσι πρακτικά 
τινα γραφεία, έν οίς νά έργάζωνται άμίσθως επί τινα χρόνον 
°1 έφιέμενοι νά διορίσθώσιν ΰπάλληλοι* μετά δέ τήν θητείαν νά 
έ,ε .ά,,ων’.αι υπο ειδικής άφ έκάστου κλάδου έπιτροπής, καί 
τότε^ μόνον νά δύνανται νά διορίζωνται υπάλληλοι, δταν φέρωσιν 
αποδεικτικά γραμματοσύνης, 0/,τεία{, καί εύδσκιμήσεως είς τά; 
ενώπιον τής έπιτροπής γενομένας έξετάσεις.

Προ τινων ήμερων σεβάσμιός τ ι ;  καθηγητή; μά; εδωκεν 
ούσιω^εστατα; περί τούτου πληροφορίας, ότι δηλαδή πρό τοΰ 
διορισμοϋ έπιτροπής πρός έξέτασιν τών προσόντων τών διδα
σκάλων τό ύπουργεϊον τής έκπαιδεύ^εως έβριθεν άνθρώπων ά-
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ξιούντω ν νά διορισθώσι διδάσκαλοι; τοσοϋτον δέ μ έγα ς ητο δ 
άριθμός αύτών τό τε , ώ στε π α ς, ό μή δυνάμενος νά ευ ϊοκιμηση  
είς έτερον επ ιτή δευμ α , ήξίου νά διορισθή διδάσκαλος- πρός α π ο 
φυγήν ‘δέ παραπόνω ν ή Κυβέρνησίς έδέησε νά σ χημ α τίση  «πι ■ 
τροπήν, ί'να έξετά ζη  τούτους· μόλις δέ διορισθεισης τής επ ι
τροπής, καίτοι αύξανομένου έκάστοτε τοϋ άριθμοΰ τώ ν σπουόα- 
ζόντω ν, ούχ ή ττον δμως ήλαττώ θη ο ύ σ ιω δ έ « α τ α  ό άριθμός 

τώ ν άπαιτούντω ν όιδασκαλικας έδρας*

Κ αί τα ϋτα  μέν πρέπει νχ  πράξη ή Κυβέρνησίς, ίνα  έλα ττω - 
θη τό  κακόν τής υπαλληλιομανίας· ά λλ ’, ϊνχ  σχηματισθώ σι 
καλοί υπ ά λλη λοι, πρέπει νά γίνωσι καί τά  έξής- καί πρώτον 
πάντω ν πρέπει ν’ αύξηση ό μισθός τών υπαλλήλων,^ άναλόγω ς 
τή ς έλαττώ σεω ς τοϋ άριθμοΰ αύτώ ν. Φρονοΰμευ δέ ά διστά κτω ς, 
δ τι άν παυθώσιν οί περ ιττοί, τότε οί μείναντες χρήσιμοι όύ- 
να ντα ι νά λαμβάνω σιν, άν ούχί τό διπλάσιον τοΰ σημερινού 
μισθαρίου αύτώ ν, τουλάχιστον όμως πεντήκοντα  έπ ί τοι* έκ χ -  
τόν πλειότερον τούτου, χω ρίς νά έπιβαρυνθή μ έ  μεγαλειτέραν  
δαπάνην τό  κράτος- συνάμα fie πρέπει άμέσω ς μ ετά  τήν έκκα- 
θάρισιν τού Πανεπιστημίου καί τώ ν δικαστηρίων καί του έλ εγ -  
κτικοΰ συνεδρίου έκ τών ανικάνων καί περ ιττώ ν, ά π α ντε; όσοι 
θά μείνωσι νά κηρυχθώσιν ισόβιοι κα ί άμετά^ετοι, καί μόνον 
δ ιά  τής προαγω γής αύτών ή διά δικαστικής άποφάσεως νά  
δύναταί ή Κυβέρνησίς νά μεταθέττη η νά παύη καί τουτους- να 
νομοθετηθη δ ’έπίσης, ότι καί έκ τών υποδεεστέρων υπαλλήλω ν  
ούδείς νά π α ύ*τα ι άνευ δικαστικής άποφάσεως ή τούλά χισ τον  
άλλης ήτιολογημένης αϊτήσεως της άμέσω ς προϊσταμένης αυτού  
άρχής· ή δ αίτησις αύτη νά π έμ π η τ α ι ίεραρχικώς εις τον 
υπουργόν- ουτος δέ νά ύπ οβ ά λλη  αύτήν είς επιτροπήν, συγ- 
κειμένην έ* τριών άνωτέρων τοΰ υπουργείου του υ π α λ λ ή λ ω ν  
οταν δέ h έπιτροπή αύτη εύρει ισχυρούς τούς λόγους τής προ- 
τεινούσης τήν παΰσιν τοΰ υποδεεστέρου αύτής υπαλλήλου αρ
χή ς , τότε  νά προσκαλή καί τοΰτον είς άπολογία ν, καί  ̂να εκ- 
δίδη μ ετά  ταϋτα άπόφασίν ήτιολογημένην καί ύποκειμέν/ιν εις 
έφεσιν μέν ένώ πιον τοϋ ύπουργοΰ, είς άναίρεσιν δέ αμετακλη- 
τον ένώπιον τοϋ ύπουργικοΰ συμβουλίου- μόνον κ α τα  τόν τρό
πον τοΰτον δύναταί νά έξασφαλισθή ό υπ ά λλη λο; κατά της 

αύθαιρεσίας τής τε προϊσταμένης αύτοΰ άρχής *αι του υ* 

πουργοΰ.

Αμα δέ κενωθείσης θέσεώς τίνος, εϊτε ένεκα παύσιω ς κατ

ε ν χ τ ω ν μ ν η μ  ονευθέντων τρόπων , εΐίτε έ'νε,α θανάτου, πρόί 
πλήρωσιν αυτής νά γίνηται συναγωνισμός ένώπιον τριών προϊ
στάμενων υπάλληλων, οΐτινες πλήν τών ά'λλων γενικών προ
σόντων τα οποία άφεύκτως πρέπει νά έχη έκαστος υπάλλη
λος, πρέπει να προτιμώσι καί τήν ικανότητα ή τήν πείραν 
εις αυτόν τούτον τόν κλάδον εις «ν πρόκειται νά διορισθή } 
να προαχθη ό υποψηφως- ή δέ απόφασις τής επιτροπής ταύτης 
να ηναι υποχρεωτική διά τήν Κυβέρνησιν.

Μόνον δέ κατά τόν τρόπον τοΰτον θά μ.ορφωθώσιν ίκανοί 
και τίμ ιοι υπάλληλοι· μόνον κατά τόν τρόπον τοΰτον, θά 
«παλλαγωσ. καί οί υπουργοί τών αγ,δεστάτων άπαιτήσεων' 
βουλευτών, η άλλων ισχυρών τής ήμέρας, ο?τ;νε,- ώς gv τών 
ουσιωδέστερων εαυτών καθηκόντων έθεώρουν άχρι τοϋδε τό νά 
αν,ιβοκαταβαίνωσι τάς κλίμακας τών υπουργείων καί ν’ άπαι- 
τωσ Ο ρισμούς καί παύσεις ί) μεταθέσε.ς υπαλλήλων, τ ών 
οποίων η τυχη  πολλα,ις έξαρτάται καί έκ τής δ έ σ ε ω ς  γυ- 
αικός τίνος. Και γινώσκομεν ούκ όλίγας κυρίας έν τή πρω- 
ευουση, αιτινες  ̂ ως ίδιον έαυτών έργον θ.ωροΰσι τό νά προ

καλώ σι διορισμούς ή παύσεις υπαλλήλων, τινές μάλιστα τού
των ευρισκον ισχυρωτέραν προστασίαν ή καταδιω γμοϋς παρά 
τω γυναικειφ φύλλω ή παρά τοΐς άνδρασι- μόνον κατά τόν 
τροπον τ ο υ ™ τ έ λ ο ς  καί οί ύπάλληλοι λ'ύνανται νά έξασφαλ,-
0 , ’ ΐ Χατα πασ^  τοπ^ή? κ * τ’ αύτών έπιδράσεως, όταν έξα- 
σκωσι τ ιμ 1ως και αύστηρώς τά  καθήκοντα των.

Μεταξύ τών πολλών παραπόνων, τά όποια ήκούσαμέν ποτε 
π«ρα τίνος βουλευτοΰ κατά υπαλλήλου τίνος, έν τή επαρχία

““ ^ ν° Γ 0ί) ί τ ° κα1 * * * >  ό'τι δηλαδή ό
τό δ 71,05 °υΤΟί εζ α^ε βουλευτήν νά πληρώση τά εις 

ο δημόσιον ταμεϊον όφειλόμενα πολλά χρε'η του’ καί ό μέν

Ζ Τ ί Γ Ι  Τής ^ 0υ Τοδ βουλευτοΰ, μετέθεσε τόν
αλληλον, αλλα τό δημόσιον ταμεϊον στερείται άχ ρι τής σή

μερον της οφειλής τοϋ βουλευτοΰ *«1 ό ύπάλληλοςάμφιβαλ- . 
λομεν αν ετολμησε νά καταδιώξη πλέον έτερον όφειλέτ^ν τοϋ 

δημοσίου βουλευτήν, ή φίλον ή συγγενή ή κομματάρχην αύτοΰ* 
εντευ0εν & προέκυψεν ό έξευτελισμός πολλών ύπχλλήλων καί 
το μεγα καί τεράστιον ποσόν τών καθυστερήσεων τοΰ δημό
το υ  ταμείου· έντεϋθεν ώς Μ  τό πλείβτον π?οέκ, π τ ι  κα- ή

κΐ'ν,ΐσΐ{ τώ > Επαλλήλων διά τής μεταθέ,εως αύτών άπό



τον. £ν&; άκρου τοΰ Κράτους εϊς Ιτερον εντεύθεν τέλος προέ- 
5οψ ε καί ετερόν τ ι  μέγα καί δυσδιόρθωτον κακόν, τό έζής. .

Μόλις βουλευτής τις η κοτσαμπασίσκος έβλεπον, δτι υπάλ
ληλός τις έν τή  επαρχία του δέν είναι κατά τήν κοινήν παροι
μίαν « τοΰ χεριού του άνθρωπος » τουτέστι ίέν άφίνει αύτόν 
νά καταπιέζη τόν λαόν, νά άγ-/ι καί φέρη αύτόν κατά τάς ορέ
ξεις του, μόλις, λέγομεν, κοντσαμπασίσκος τ ις  έβλεπεν, ό'τι ό έν 
επαρχία του υπάλληλος δέν είναι τοϋ χεριού τοιι άνθρωπος, καί 
άμέσως προύκάλει τήν παϋσιν καί τήν μετάθεση/ αύτοΰ- καί 
οδτος μέν διά νά μή πάθη καί πάλιν τά δμοια έν τή έτέρα 
επαρχία, έφιλοτιμεΐτο νά περιποιήται τόν τοϋ τόπου έκείνου 
γκοντσαμπασίσκον, ό δέ λαός τνίς τε πρώτης καί τής δευτέρας 
έπαρχίας βλέπων, δτι οΐ γκοντσαμπασίσκοι είναι ισχυροί καί 
μεταθέτουσιν ίΐ παύουσιν υπαλλήλους, περιεφοόνουν, συν τοΐς 
ΰπαλλήλοις, καί τοΰς νόμους, τοΰς όποίους δέν έδύναντο ουτοι 
νά έφαρμώσωσι κατά τών άπειθούντων, κωλυόμενοι ύπό τών 
γκοντσαμπασίσκων η φοβούμενοι παϋσιν $ μετάθεσιν έναεύθεν 
•γεννήθησαν αί λεγόμεναι τεράστιαι έπ ιτόπ ια ι έπιρροαί τινων, 
τοΰς όποίους μετεσχημάτισε διά της ανοησίας της ίσχυροΰς 
«ύτή ή ιδία έξουσία, 5)τις έπειτα τοΰς έφοβεϊτο· ώ πόσοι έκ 
τών φαινομένων σήμερον ισχυρών έν ταΐς έπαρχίαις θέλουσι 
μηδενισθή, άμα διοργανισθή ή υπαλληλία καί λάβουσιν οΐ νόμοι 
τήν δέουσαν ίσχύν των' όλίγιστοι απέκτησαν έν ταΐς έπαρχίαις 
ίσχΰν διά τών αρετών, διότι όλίγιστοι δυστυχώς ήξιώθησαν 
«χρι τοϋδε πολίτικης ανατροφής, καί ετι όλιγώτεροι γινώ - 
οκουσιν ή θέλουσι νά πολιτεύωνται έν ταΐς έπαρχίαις αύτών διά 
τρόπου τοιούτου, ώστε ουτοι μέν νά κατασταθώσιν άληθείς 
προστάται τών έν τή  επαρχία των λαών, ή δέ παρ’ αύτοΐς 
ίσχύςτων νάηναι άκαταδάμας-ος. Γινώσκομεν γκον τσαμπασίσκον, 
δστις, μή δυνηθείς νά μεταθέση υπάλληλον, προστατεύοντα δι
καίως καί έντός τοΰ νόμου τοΰς άντιπάλους τοΰ γκοντσαμπα- 
σίσκου, καί θέλων νά έμπ/εύση τρόμον είς αύτοΰς, ένήργησε τήν 
διά νυκτός έκφύτευσιν τών αμπέλων καί τήν έκτομήν τών 
έλαιοδένδρων αύτών. Γινώσκομεν άλλον, δστις ώς έν τών μεγα- 
λειτέρων εισοδημάτων του έθεώρει τήν δημοπρασίαν τής βου
λευτικής θέσεως είς άλλους, οίτινες, ούδεμίαν έχοντες ύπόληψιν 
έν τή  έπαρχία των, δέν έδύναντο νά μεταχειρισθώσιν καί δσα 
μέσα μετεχειρ^ζετο δ γκοντσαμπασίσκος, ούχί μονόν ί'να έκλεχθή 
ουτος βουλευτής, άλλ’ tv* έπιβάλλη έν τή  έπαρχία του ώς 
δουλευτάς τοΰς πλειοδοτοϋντας εις αύτόν ώ πόσοι άρά γ*

5έν είσηλθον καί είς τήν έθνοσυνέλευσιν δυνάμει τών άνηθίκ«*ί» 
καί αισχρών τούτων μέσων, πόσοι άρά γε, καίτοι άνεμφίλεκτον 
έχοντες ύπόληψιν έν τή έπαρχία των, καί άδιαφΛονείκητα 
δικαιώματα είς τήν έθνοσυνέλευσιν, άπεκλείσθ/]σαν δμως αύτών 
μόνον καί μόνον, διότι έπωλήθησαν αί θέσεις αύτών είς άλλους. 
Καί είναι αρά γε όλίγα τά  παραδείγματα τών υπαλλήλων, 
οί'τίνες καί σήμερον ετι χρησιμεύούσιν ώς δργανα τών κατ’ 
έπαρχίας γκοντσαμποσίσκων μόνον καί μόνον διότι φοβοΰντιη 
τ ίν  έκ τής δυσμενείας αύτών μετάθεσιν η παϋσιν ; Χ α ί όλίγ*- 
στοι άρά γε γκοντααμπασίσκοι έσχημάτισ*ν κολοσιαίαν κτημ*Γ 
τικήν περιουσίαν έκ τής ληστεύσεως τών δημοσίων κτημάτων, 
τήν όποιαν έξήσκουν καί έξασκοΰσιν έ τ ι καί σήμερον συνίν* 
νοούμενοι ή καί συντροφεύοντες μετά τών οικονομικών έφόρων ; 
Τί έγειναν τά  τουρκικά κοιμητήρια διαφόρων κεντρικών πόλεων 
του Κράτους ; δέν κατεπλακώθησαν άρά γε πολλά έζ αύτών 
ύπό τών γκοντσαμπασίσκων, καί έπωλήθησαν έπειτα άντί πολ
λών χρημάτων ώς οικόπεδά των ; Αλλά ποίαν άνάγκην εχομεν 
πολλών πρός άπόδειζιν τούτου παραδειγμάτων ; διά τίνων 
ηθικών μέσων άπέκτησαν καί έξασκοΰσιν έτι τήν έπιρροήν των 
πολλοί γκοντσαμπασίσκοι; η δ.ά τ ί  τρέμουσι πολλοί ύπαλλι»- 
λίσκοι μή δυσαρεστήσωσιν αύτούς ; $ διά τ ί  άπαντες σχεδόν 
οί δήμοι τοϋ Κράτους εύρίσκονται είς έλεεινοτάτην κατάστασιν ; 
$ διά τ ί  μόνον οί δήμοι Σύρου καί Πειραιώς προώδευσαν καί 
εύεκτοΰσι ; είναι άρά γε πλουσιώτεροι οί δήμοι ουτοι τού δήμου 
τής πρωτευούσης ; διά τ ί  οδτοι εύρίσκονται έν χρεωκοπί^ ; 
διά τ ί  σπανίως ανακαλύπτονται καί ετι σπανιώτερον τ ιμ ω 
ρούνται τά  έν τή  έ'δρ̂ ι τών γκοντσαμπασίσκων διαπραττόμενα 
έγκλήματά τε καί κακουργήματα ;

Ανάγκη λοιπόν πάσα καί άνάγκη μάλιστα κατεπείγουσα νά 
καθαιρεθή διά νόμου ή αϋδαιρέτω θελήσει τοϋ υπουργού ή α ιτή
σει τού τυχόντος γκοντσαμπασίσκου παϋσις ί  μετάθεσις καθώς 
καί ό διορισμός τοΰ υπαλλήλου- άνάγκη επίσης μεγάλη είναι 
νά πληροφοργ]θ?ί ό υπάλληλος, δτι, έφ’ δσον έκτελεϊ τό καθήκον 
του καί δέν ύποπέσει είς αμάρτημα, ούδένα εχει νά φοβηθή* 
άνάγκη ωσαύτως είναι νά μάθη ό ύπάλλληλος δτι δσω πλειο- 
τέραν άποκτήση έν τή υπηρεσία ικανότητα, τόσω βεβαιοτέραν 
καί ταχυτέραν θέλει απολαύσει τί)ν προαγωγήν του, καί δτι 
καθώς ούδεμία κακή θέλησις δέν θά δύναται οΰτε νά παύη, 
οΰτε νά μεταθέτη αύτοΰς, ουτε κ»ί ούδεμία ξένη τής ύπηρεσίας 
προστασία, δσω ισχυρά καί άν •Jvai αυτη, δέν θά δυνηθή τό



παράπαν νά συντελέση οΰτε είς τήν διατήρησίν του ουτε είς την 
προαγωγήν του, άλλά μόνον ή άρετή, μόνον ή ικανότης, καί 
μονος ό περι τήν υπηρεσίαν ζήλος θά ήναι τοϋ λοιποΰ ού μό- 
νον τα <JT75c!.γ|Λ(χτί6 του, αλλα χαι οι ρ,ονοι 7Γροβγωγεις του.

Καί 'τοίΟτα μ,έν περι τών υπαλλήλων εκείνος οίτινες λαμι- 
βάνουσι μισθοδοσίαν άνωτέραν τής εκατονταδράχμου κατά μήνα, 
άλλ ο ;χ  ^ττον μεγάλη είναι ή έν τή κοινωνία μας μάστιξ, ή 
προερχομένη καί έκ τών κατωτέρας τάξεως υπαλλήλων 
ω  πόσοι κα1 έκ τούτων νοημονέστατοι καί ένεργητικώτατοι 
οντες, έουναντο να ευδαιμονήσωσιν, ίσως δέ και νά ύπερ· 
πλουτησωσι διά πάσης οίας δη' ποτε ιδιωτικής έπιχειρήσεως ; 
καί ομως οι υπάλληλοι ουτοι λιμώττουσι* γινώσκομεν έν Αθή- 
ναι έζωμεριιην τινά, δστις ώς κλητή? μέν άλλοτε τής Αημαρ- 
χίας η της Αστυνομίας έλίμωττεν, άμ* δέ άποφασίσας ν ’ άπο- 
κατασταθή όιά τών ιδίων αϋτοϋ έ'ογων καί δυνάμεων, έγένετο 
πραγματι άνεςαρτητος και ευδαίμων, και ίσως σήμερον δανεί
ζει είς πολλούς άνωτέρους μάλιστα τοϋ Κράτους 'υπαλλήλους 
τά  πρός τό ζη ν  έγνωρίσαμεν Ετερον, δστις καίτοι τρεις μέν φέ- 
ρων έν τώ  σωματι αυτοϋ πληγάς, άς επαθεν έπϊ τού άγώνος, 
καί δύο μετα τόν άγώνα, άς επαθε μα/όμενος κατά διαφόρων 
λν,στανταρσιών, καίτοι έντίμως καί δικαίως φέρων έπί τοϋ στή
θους του οϋ μόνον τό άργυροΰν τοΰ άγώνος παράσημον, άλλά 
καί αύτόν τόν σταυρόν τοϋ σωτήρος, καίτοι άρκούμενος ν’ άπο- 
ζή έκ τοΰ μισθαριου τοΰ τελωνιακοΰ φύλακος έν τινι έπαρχία, 
άλλ δμως έπαύθη τη αιτήσει βουλευτού τίνος, ινα καθέξη τήν 
θέσιν του έμπορός τις παντοπώλης, βοηθήσας τόν βουλευτήν έπί 
τών έκλογών καί ό μέν παυθείς άγωνιστής, άμα έλθών είς Αθή
νας,^ διωρίσθη καί αύθις,ούχί δμως είς τήν προτέραν αύτοΰ θέσιν, 
άλλ είς έτέραν, ήν έντίμως καί δίκαίως κατεΐχεν ετερος αγω
νιστής· ούτος πάλιν διορίσθη είς τήν θέσιν έτεροι» άγωνιστοϋ" 
και οί μέν πρώτοι έκ τών δύο τούτων άδίκως παυθέντων καί 
είς έτερας θέσεις διορισθέντων άγωνιστών γινώσκομεν δτι ενεκα 
των άλληλοδιαδόχων παύσεων καί μεταθέσεων άπεβίωσαν λι- 
μωττοντες, ό είς μαλιστα έγκατέλιπε καί δύο ορφανά καί τ ι -  
μίαν συ-,υγον είς παντελή ένδειαν" ό δέ παντοπώλης, ό παραί
τιος τών καταστροφών τούτων, κατεστράφη ούχ ήττον μ ε τ ’ οϋ 
πολυ πωλ/ισας ποιρ άζι*ν ούχί μόνον τά έν τώ  παντοπωλείω 
τοι> έμπρρευσιμα είδη, άλλά και αύτό τό ιδιόκτητόν του ποιντο* 
πιρλεΐΡΥ, |ν* διατηρ^θή 1 είς ήν ήξιώθη ν* διοριβθή τή
αιτήσει τον βήυλζυτοΰ υψηλήν τ?ΰ τελωνιακοΰ φύλακος θίσ ιν

μόνον δέ ό βουλευτής γαυριά καί σήμερον ίσως έτι διά τά  με
γάλα αύτοΰ ταΰτα κατορθώματα, καί μόνον έσεμνύνετο μέχρι 
πρό ολίγου έπί τη άκρα αύτοΰ άφοσιώσει καί τη επαρχιακή έ- 
πιρροή: σήμερον δμως και τούτον προσμένει νομίζομεν ή τύχη 
τών ενεκα αύτοΰ καταστραφέντων δύο δυστυχών τελωνιακών 
φυλάκων.

Αλλά τ ί θά γείνωσιν οί τόσοι άποροι καί τόσοι άκτήμονες, 
οίτινες καί ύπάρχουσιν είς τό Κράτος καί καθ έκαστην έρχων- 
ται έκ τών ύπό τήν Τουρκίαν Ελληνικών επαρχιών ·, πρέπει ν 
άφήσωμεν τούτους νά λ ιμ ώ ττω σ ιν ; δέν όφείλομεν άρα γε είς 
τούς έξωθεν έρχομένους περιποίησίν τινα ; καί δέν πρέπει ν* 
φροντίζωμεν νά έπασχολώμεν και τούς έντός τοΰ Κράτους άερ
γους καί άπορους, ίνα μή παρεκτρέπωνται ούτοι εις ατοπήματα; 
ώ τό καλόν καί κατ’ αύτό τό ιερόν εύαγγέλιον^ούκ έστι καλόν, 
έάν μή καλώς γίνεται.

©έλομεν νά εύεργετη'σωμεν τούς έκ τής Ηπείρου, τής Θεσσα
λίας η τής Μεκεδονίας η καί έξ άλλων μερών έρχομένους άδελ- 
φούς ήμών; Θέλομεν νά έκκενώσωμεν μέν τάς επαρχίας ταυτας 
έζ δλων τών πολυτίμων έργατικών βραχιόνων ν άφησωμεν δ 
έν αύταϊς μόνον τήν διάνοιαν καί τήν νοημοσύνην, ινα άνέτως 
άσχοληθώσι πρός κατάκτησιν αύτών, καί άληθή πραγματοποί- 
ησιν τής μεγάλης ιδέας" άς εκδώσωμεν νόμον, καθ 8*, έκαστος 
μετοικίζων έκ τών έπ*ρχιών τούτων εις τήν έλευθεραν Ελλαδα, 
λαμβάνει πέντε η δέκχ στρίμματα γης δωρεάν, καί τριάκοντα 
μέχρι πεντήκοντα πρός καλλιέργειαν' λαμβάνει προς τουτοις 
δάνεια άτοκα έπί πενταετίαν συνιςάμενα έκ δρ. τριαχοσιων μέ
χρι πεντακοσίων" άς φροντισωμεν πρός τούτοις να κατασκευασθώ- 
σι δρόμοι άμαξωτοί τούλάχις·ον καθ’άπαν τό Κράτος, άς φροντί- 
σωμεν ωσαύτως περί τής άποξηράνσεως τών έλών, καί τής κα
τασκευής τινών γεφυρών, άς μεταβάλλομεν τό καταπιεστικόν 
φορολογικόν σύστημα τού δεκατισμοϋ, είς συΤϊίμα άνακουφίζον 
τήν γεωργίαν, άς φροντίσωμεν να συστηθώσιν, οσον ενεστι τα- 
Ί ιον γεωργικαί τράπεζαι, άς διατηρήσωμεν τήν άσφάλειαν τοϋ 
Κράτους, καί τότε ό ρέν πληθυσμός αύτού καί τά  έσοδα τοϋ 
πρϋπολογιβμοΰ έντός πέντε έτών άφέύκτως θά διπλασι*<τθώσιν, 
ούδείς δέ έκ τών έξωθεν έρχομένων Αδελφών ήμών θά »ΛΤ«δε- 
y θλ ποτέ νά έ»6χλήίη τούς ύτιουργούς \  τούς βουλευτές, ί'να 
διορίσωσιν αύτόν ύπάλλήλον.



Είς τόπον δέ, όπου τό ήμερομίσθ.ον τοΰ άπλοΰ έργάτου άν- 
δοός τιμ α τα ι τούλάχιστον κατά τό πενταπλάσιον τής άναγ- 
καιούσης αύιώ  ήμερουσίου δαπάνης πρός διατήρησιν τής ζωής 
καί τής ευεξίας, είς τόπον, όπου οί μέν τήν γήν ίδίαις αύτών 
χερσί καλλιεργοΰντες, καί τοι ούδαμώς δοθείσης άχρι τοϋδε προ
στασίας είς τήν γεωργίαν, καίτοι συνεχώς διαταραχθείσης τής 
ήσυχίας τοΰ Κράτους, κατέστησαν πλούσιοι, όσοι δέ τών μεγά
λων ιδιοκτητών δέν κατεδεχθησαν νά καλλιεργήσωσίν αύτοί τά 
κ -α μ τά  των η τούλάχιστον νά έπιστήσωσιν είς την καλλιέρ· 
γεαν αύτών, είς τόπον, λέγομεν, τοιοϋτον, ούδείς κίνδυνος υ
πάρχει νά μείνωσιν οί άποροι και άκτήμονες άργοί, καί νά 
τραπώσιν είς άτακτήματα ' άρκεΐ μόνον νά μη ϋποθάλπηται τε- 
χνιέντως ή οκνηρία καί ή άρχολιπαρία, αρκεί μόνον νά μη θέ- 
λωσι νά μεταχειρίζονται τούς αργούς τούτους οι Κοτσαμπασί- 
σκοι νϋν μέν ώς ψηφοθνίρας, νϋν δέ ώς δημίους καί τιμωοοΰς 
τών αντιπάλων των, καί άλλοτε πρός έκφόβησιν τής εξουσίας.

Περίεργος πάρεσις.

Πάρεσις είναι ήπιώτερός τις βαθμός τής παραλύσεως· άμφό- 
τερα δέ τά  συμπτώ ματα ταϋτα είναι αποτελέσματα ώς έπί τό 
πλεΐστον ημιπληγίας ή καί αποπληξίας.

Την δεκάτην όγδόην Μαρτίου περί την μεσημβρίαν προσε- 
κλήθημεν νά έπισκεφθώμεν έν τή οικία τοϋ Κυρίου Ζεύχαρι τήν 
Κυρίαν Μαριορήν χήραν τοΰ <ριλέλληνος Πολωνοϋ Πρεζάνσκη 
έτών έβδομη'κοντα, αναστήματος μετρίου, πολύσαρκον καί δυσ- 
κίνητον, γεννηθεΐσαν έν Κωνσταντινουπόλει καί κατοικήσασαν 
πολλά έτη έν Θήβιις· πρό τίνος δέ χρόνου τήν διδάσκαλον 
μετερχομένην καί παιδαγωγόν η διευθύντριαν χρηματίσασαν 
έπί^τής συστάσεως τοΰ όρφαανοτροχείου τών κορασίων.

Η κυρία αυτη, περιπατούσα τήν πρωίαν τής 1 8 , ν-σθάνθ/) τόν 
αριστερόν αύτής πόδα μή ΰπηκοντα είς τήν βάδισιν· άμέσως 
μετεφέρθη είς τήν κατοικίαν της καί έφλεβοτομ,η'θη κατά τόν 
πόδα. Περί τήν μεσημβρίαν ευρομεν αύτήν μετρίως πυρέσσοι»-

σαν καί μικρόν τινα βαθμόν ήμιπληγίας η είδός τ ι στραβισμοϋ 
πάσχουσαν. Η μέν γλώσσα τής κυρίας ταύτης ητον έστραμμενη 
κρός τά  δεξιά, πρός τά δεξιά έπίσης έφαίνετο έστραμμένος καί 
ό δεξιός οφθαλμός· ίι διάνοια ϋπήρχε πλήρης, δίψα μετρία 
καί δυσφορία, παντελής άκίντ,σία τοϋ άριστεροϋ κατωτέρου 
σκέλους, τό όποιον έν τούτοις οΰτε πλειότερον τοϋ άλλου σώ
ματος θνρμόν ή ψυχρόν ητο, οΰτε άναίοθητον.

Τποθέσαντες γενομένην ήδη η έπικειμένην άποπληκτικην 
τινα πάθ/ισιν τοΰ νωτιαίου μυελοϋ, παρηγγειλαμεν τήν έπιθε- 
σιν οκτώ βδελλών είς τόν άφεδρώνα καί τήν χρήσιν τοΰ έζής 
υπακτικοί).

R . T a r ta r i boraxati unc, iij 
solve in 

Aquae fontan. v.
adde 

Syrupi murorum unc. i

Λ. Βορικήν τρύγα ούγγ. τρεις 
διάλυσον είς 

ΰδατος πηγαίου ούγγ. πέντε 
πρόσθεσον 

σεραπίου διά μώρων ούγγ. [λίαν

Μετά τήν χρήσιν έγένοντο δύο έκκενώσεις, άλλ’ούδεμία έ π ίλ -  
θ«ν άλλη άλλοίωσίς· τό αύτό έβπέρας παρηγγέλθη σιναπώδες 
λουτρόν, καί άνάτριψις τού πάσχοντβς σκέλους διά  τοΰ καφου- 
ρώδους άμμ«νιούχου χρίσματος. Περί τό μεσονύκτιον έπήλθεν 
άνακούφισίς τις καί ή άρρωστος έκοιμήθη πέντε περίπου ωρας.

Τήν πρωίαν τής 1 9  έπανήλθεν ή δυσφορία" ή άρρωστος ή - 
σθάνετο βάρος καί κατά τόν δεξιόν βραχίονα, έφοβεΐτο μ ά λ ι
στα μή καί ούτος βραδύτίρον καταληφθή ύπό ακινησίας. Πα- 
ρηγγέλθη ή χρήσις διαφορητικοΰ έγχύματος, περιέχοντας ήμι- 
σείαν ούγγίαν όξοκής αμμωνίας· τό εσπερας τής 19  ή κατα - 
στασις ητον ή αύτή.

Περί τό μεσονύκτιον έπήλθε μικρά άνακουφισιςι η άρρωστος 
έκβιμήθη τρεις περίπου ώρας άλλά τήν πρωίαν τής 2 0 ,  έπανελ- 
θούσης μεγαλειτέρας δυσφορίας, κατέστη πάντη άκίντ/τος καί 
ό άοιστερός βραχίων ό δέ πρός τά  δεξιά στραβισαός τοϋ δε
ξιού όφθαλμοΰ καί τής γλώσση; ούδ’ έπί στιγμήν διελειπεν η 
ήλαττώθη άπό τής ένάρξεως τ ίς  νόσου* ή κατά πάσαν πρωί
αν δμως χειροτέρευσις τ ίς  νόσου, ή κατά  τήν πρωίαν τής 18  
καί τής 2 0  γενομένη πάρεσις τών δύο αριστερών σκελών μοί 
παρέσχον τήν υπόνοιαν περί τής ύπάρξεως διαλείποντός τίνος 
κίκρυμμένου πυρετού.



Τήν πρωίαν λοιπόν τής 2 0  διέταξα τά  έξης.

Α. Τανικής κινίνης κό*κ. κδ'. 
ξηρίου ρίζης ϊπεκακουάννης 
οπίου καθαρού άνά κόκκον 

5ΐμισυν
μείξας δίελε είς δόσεις :σας 

τέσσαρας 
, > Αός καί σημείωσον κατά 

πάσαν ώραν μίαν δόσιν.

R. Tanatis chinini gr. xxiy 
pulv. Rad. ipecacuanh 
opii puri aa gr. d i- 

midum 
divide in part 
aeg. N. iv.

p .

Περί τό έσπέρας έφάνη σμικρά τις άνακούφισις μόνον έκ 
τής δυσφορίας. Περί τό μεσονύκτιον έπήλθε διά πρώτην φοράν 
καί μικρά τις έφίδρωσις, μετά τό μεσονύκτιον ή’άρρωστος έκοι- 
μήθη έπ! πέντε ώρας.

Τλν πρωίαν τής 21  επανήλθε καί αυθις ή δυσφορία, άπαντα 
δέ τά  λοιπά έμειναν στάσιμα.

Παρηγγέλθη η έπαναληψις τών τή{ προτεραίας άντιπυρετι- 
4ών ξηρίων καί άνάτριψις τών πασχόντων τήν πάρεσιν σκελών 
ίιά  τής ιοδούχου αλοιφής· τό εσπέρας ή αύτή κατάστασις· τό 
μεσονύκτιον σμικρά έφίδρωσις καί μεγαλειτέρα άνακούφισις' τγ 
άρρωστος έκοιματο ήσύχως μέχρι τής 7 π . μ . τής 2 2 ’ τότε 
όέ όέν έπανήλθεν ή δυσφορία' ή πάρεσις δμως τών αριστερών 
σκελών καί ό στραβισμός τής γλώσσης καί τοΰ δε'ιοΰ όφθαλμοΰ 
έμειναν στάσιμα. Παρηγγέλθη ή χρήσις τοΰ διαφορητικοΰ έγ- 
χυματος· τό^έσπέρας ή αύτή κατάστασις' καθ’ δλην τήν νύκτα 
ή άρρωστος ητον ήσυχος.

Τήν πρωίαν τής 23  ή αύτή κατάστασις· παρηγγέλθη ή χρή
σις τών αντιπυρετικών ξηρίων· τό εσπέρας ή πάσχουσα δέν 
έδυνατο μέν νά κινήση τά πάσχοντα τ/,ν πάρεσιν σκέλη της, 
άλλ ελεγεν δτι ήσθάνετο αύτά ελαφρότερα, καί δτι διά μικρας 
ΰποστηρίξεως η βοήθειας θά έδύνατο ΐσως καί νά κίνηση ταΰ
τα. Τώ οντι μόλις ύποστηρίξαντες τό άριστερόν κατώτερον 
σκέλος της καί ήσθάνθημεν και ήμεϊς αύτοί ένεργοΰσαν έπ αύ- 
το την πρός κινησιν θέλησιν τής άρρώσιου' δυσκινητοτερος δέ 
τότε ητον q βραχίων.

■ Τήν πρωίαν τής 2 4  ή *ύτή κατάστασις διά τήν δυίκοιλιό- 
τητα τής πασχουσης καί διά τήν λοιπήν αίμο^ρο? δικήν αύτής

κατάστασιν παρηγγέλθη ή δίς τής ήμέρας χρήσις τών έξής 
ξηρίων.

Λ. Τρυγικής ποτάσσης δρ. ά 
άνθέων’ θείου δραχμ. ήμισ. 
μαγνησίας λευκής κόκκ. έ. 
μεξας δός δόσεις τοιαύτας.

R . Cremoris ’{ tart. Dr. i.
flor. Sulph. Dr. R.
m agn. Alb. gr. I y. 
misc detur doses tales

έγένοντο δύω άποπατήσεις.

Τήν πρωίαν τής 2 5  ή αύτή κατάστασις τής τε  παρέσεως 
καί τοΰ στραβισμοϋ, ή δέ πά ιχουσ α  ελεγεν, δτι ήσθάνετο έαυ* 
τήν έν καλλιτέρα καταστάσει.

Παρηγγέλθη ή χρΐσ ις είκοσι κόκκων θίιϊκής κινίνης είς τέσ- 
σαρας δόσεις' τό εσπέρας ή πάσχουσα ελεγεν, οτι έδύνατο νά 
κίνηση καί τόν βραχίονά της, έάν σμικρόν ύπεστιηρίζετο καί 
ουτος.

Τήν πρωίαν τής 2 6  έδύνατο νά κινήση τόν τε βραχίονα καί 
τό σκέλος καί άνευ ίιποσιηρίξεως' ό στραβισμός τής γλώσσης 
καί τοΰ δεξιοΰ όφθαλμοΰ σχεδόν έξέλειπον.

Τήν 2 7  ό στραβισμός έξέλειπε καθ ολοκληρίαν* ή δέ π« - 
σχουσα κατακεκλιμένη, έκινοΰσε πολυ έλευθέρως τόν τε βρα
χίονα καί τό σκ,έλος.

Τήν 2 8  ή βελτίωσις ητο σχεδόν προφανεστέρα.

Την 2 9  ή πάσχουσα έκινεΐτο πάντη έλευθέρως.

Τήν 30  παρηγγέλθη ή έπανάλειψις τής θειϊκής κινίνης καί 
έ'κτοτε έξέλειπε παν νοσηρόν φαινόρενον.



Περι καλλιεργείας του βάμβακος και περί 
βαμβακοκλωστικών μηχανών.

Ή _ #■ I , . J »

Τό όπουργεϊον τών Εσωτερικών εξέδωκεν ΐδίαις δαπάναις 
φυλλάδιο», έν ώ περιελήφθησιν διάφοροι άξιόλογ·ι πραγμα- 
τεΐα ι μετά εικονογραφιών περί τ ι ς  καλλιεργείας όλων τών ει
δών του βαμβακος είς δλας τάς βαμβακοφόρους χώρας καί τό 
ο ιανέν.ει δωρεάν.

Επαινοΰντες την πράξιν ταύτην τοΰ ύπουργείου δέν δυνά- 
μεθα νά παραλειψωμεν καί τόν Κ. Φωστηρόπουλον όστις συνεί- 
λεξεν έκ διαφόρων σπουδαίων συγγραφών καί μετέφρασε τάς έν 
λόγω πραγματείας, τάς οποίας συνοδεύει διά προλόγου καί τ ι-  
νων σπουδαίων σημειώσεων άξιων ν’ άναγνωαθώσιν. ό  Κύριος 
Φίοστηροπουλος είς δύω ζητεί νά έπιστήση τήν προσοχήν τών 
ημετερων, εις τα  περι βαμβακοκλωστικών μτ,χανών καί είς τήν 
κατά προτίμησιν καλλιέργειαν τοΰ εύγενεστέρου είδους τοΰ 
βάμβακος τοΰ όνομαζομένου Sea-Island  μακροίνου.

Εύρίσκοντες όρθοτάτας τάς περί τούτων παρατηρήσεις αύτοΰ 
μεταφέρομεν μέρος τοΰ προλόγου του καί τινας σημειώσεις τάς 
όποιας αυνιστώμεν είς τοΰς ήμετέρους άναγνώστβς, συνενοΰν- 
τες καί ήμεΐς την φωνήν μας ό'πως προτρέψωμεν μετ£. τοΰ Κ. 
Φωστηροπούλου είς σκέψεις περί συστάσεως βιομηχανικών κα- 
ταστηματων τής βαμβακουργίας.

« ό  καλλιέργεια τοΰ βάμβακος, άπό τριών ήδη έτών εύδοκιμή- 
σασα εΓς τινα μέρη τής Ελλάδος, συνεκίνησεν όλόκλν,οον τήν 
Ελληνικήν κοινωνίαν, διά τε τά  κέρδη τά όποια έπραγματο- 
ποίησάν τινες καί διά τάς μεγάλας γενικώς ώφελείας τάς ό
ποιας έπηγγέλετο τοΐς είς αύτήν ένασχολημένοις. Ενώ δέ 
ίρχισε τοσοϋτον καλώς ή γεωργική αΰτη βιομηχανία, προοι
ωνιζόμενη τόσα μεγάλα καλά διά τόν τόπόν μας, αίφνης αί 
μέν «όιακοπαι βροχαί τοϋ παρελθόντος φθινοπώρου κατέστρε
ψαν τό πλεΐστον τού προϊόντος τής βαμβ^κοσπορας, ζημιώσα- 
σαι μεγαλως τούς ήμετέρους βαμβακοκόμους, ή δέ έν Αγγλία 
εκπτωσις τής τιμής τοΰ βάμβακος, ή μάλλον είπεΐν, ό τελείά 
αζητησια αύτοΰ, Ιφερεν αύτοΰς είς τήν έσχάτην άπόγνωσιν! 
Αλλ είναι άράγε τοσοϋτον απελπιστικόν τό πράγμα, ώστε 
οικαίως οί παρ ήμϊν καλλιεργηταί τοΰ βάμβακος νά κατέχων-

τ α ι ύπό τοσαύτης α π ελ π ισ ία ς; νομίζομεν β χ ι , *«1 θέ^ομεν 
προσπαθήσει νά έκθέσωμεν τοΰς λόγους οΐτινες μάς πείθουσι 

νά φρονώμεν ουτω.

« Λέγουσι συνήθως δ τι & πόλεμος τής Αμερικής έφερε τήν ίίψω- 
σιν τής τιμής τοΰ βάμβακος, ή διάρκεια αύτοΰ θέλει ίσως δια
τηρήσει τ ιμ ή ν συμφέρουσαν εις τό προϊόν τούτο, α λ λ  o-rijH 
λήξις τοΰ πολέμου  τούτου θέλει έπαναφέρει τά  π ρ α γ μ α τ α  εις *ν 

ησαν πρό αύτοΰ κα τάστασιν.

β ό  β ά μ β α ξ τής Αμερικής, ώς γνω στόν, είναι προϊόν τής έρ- 
γα σία ς τώ ν μαύρων δούλω ν, τοΰς οποίους μετεκόμιζον έκ της 
Αφρικής καί τής Ωκεανίας οί μετερχόμενοι τήν σ ω μ α τεμ π ο
ρίαν καί έπ ώ λου, είς τυΰς Αμερικανούς βαμβακοκόμους, οΐτινες 
έδαπάνουν μόνον διά τήν διατροφήν καί τήν συντήρησιν αυτών. 
0  άκμάζων δμω ς ήδη πόλεμος μ ετέβαλε ριζηδον τό  κα λιεργη- 
τικόν σύστημα τώ ν ’Αμερικανών καί θέλει καταργήσει ολως 
τήν δουλείαν, έάν ΰπερισχύσω σιν, ώς όπάρχουσιν δλαι α ι π ι

θανότητες, οί Βόριοι.
« 'Α α α  ώς έλευθεοώσιν οί δοΰλοι ούτοι, τό μέν πρώ τον θέλου- 

σιν ί ν ε ι ,  άναμφιβόλω ς, άποστροφήν πρός τήν εργασίαν ό ιο τ ι  
αύτη θέλει ενθυμίζει αύτοΐς τοΰς χρόνους τής θλιβερας αυτών 
δουλείας (τοΰτο  παρετνρήθ, είς όλους τοΰς «πελευθερουμένους 
δούλους). Κ α τόπ ιν  δαως, όπό τής άναγκης πιεζόμενοι θ.λουσι 
στραφή π :ό ς  τήν έργασίαν, ά λ λ ’ άνευ ζέσεω ς και μόνον όπω ς 
δυνηθώσι ‘ ν’ άπολαμβάνω σι τά  απολύτω ς αυτοις α ναγκαία . 
Πολΰ δέ άργά θέλει έλθει είς αύτοΰς ή έπιθυμία  του κέρόους, 
τής άποταμιεύσεω ς, τής Ολικής, ένί λόγω  προόδου· α λλα  τό τε  
θέλουσιν άποκατασταθή ελεύθεροι έργάται, καί θέλουν εργαζεσθαι 
εϊτε διά  νά παράγω σι διά λογαριασμόν τω ν, είτε επι_ημερομί
σθια, δ ι’ ά λλου;, ώς καί οί παρ’ ήμϊν έργάτα ι, ωστε εις τό περί 
τώ ν έργατώ ν κεφάλαιον ούδεμία θέλει όπαρίει διάφορά μ ετα ξύ  
τώ ν ήμετέρων βαμβακοκόμων καί τώ ν Αμερικανώ ν. Ας υποθέ- 
σωμεν δμως πρός σ τ ιγμ ή ν , δπερ δλως άπίθανον, δτι το  τέλος 
τοΰ πολέμου άποβαίνει υπέρ τώ ν Α β ι ο τ ι κ ώ ν  Αμερικανών καί 
έπομένω ς ύπέρ τής διατηρήσεως τής δουλείας· πρώτον μεν μ εγας  
άριθαός δούλων έφονεύθ/ι ήδη είς τοΰς πολέμους, η απέθανίν έκ 
τώ ν 'κ α κ ο υ χ ιώ ν  δεύτερον δέ είς πολλοΰς δούλους επετρεψεν ηδη 
ή Μεσημβοινή δ μ ο σ π ο νδ ία  τήν χρήσιν τώ ν οπλώ ν, επομένως 
ούτοι δυσκόλως θέλουσιν υποβληθή εις τήν τ α π ε ιν ω τ ικ ή  τω ν

ανδραπόδων έργασίαν, άφ’ οδ ά π α ξ  έχρηματισαν στρατιω ται



και τρίτον έπειδή ύπό τών μεγάλων ναυτικών δύνάμεων εμπο
δίζεται καί καταδιώκεται αύστηρώς ή σωματεμπορία, ό J  θ_ 
μος των είς τήν ξ ε ρ ικ ή ν  κρυφίως καί λίαν έπικινδυνως μετ«- 
κομιζομενων πρόν πώλησιν μαύρων άνθρώπων ήλαττώθη ύπερ- 
οαλοντως και οσημέραι έλαττοΰται· ώστε τό εμπόρευμα τοϋτο 
καττίντν,αε σπανιότατον καί ήδη ή άξία τών ανδραπόδων εύρί- 
σκεται μ ετ«ξυ τών 5— 10  χιλιάδων φράγκων δταν λοιπόν ύ- 
πολογίση τις τόν ετήσιον τόκον της αγοραίας τιμής έν4ς δού
λου, τό χρεωλυσιον τοΰ κεφαλαίου τής «γορας αύτοΰ,τούς θανά- 
5°yt, α ι ν ε ία ς  ή αλλας ανικανότητας τών δούλων έν γένει ώ-
>  . Τ ίί " ια τΡ°1% «αί συντηρήσεως ούτών, θέλει πει-

οτι η εργασία τών τοιούτων ανθρώπων δέν θελει είσθα> εύ- 
θυνοτέρα της των ελευθέρων εργατών, τ ών εργαζομένων έπί πλη. 
ρωμνι ημερομίσθιου. Η μεγάλη λοιπόν υπεροχή, $ν θέλουσιν έχει

άλλ’ΐ  ί  Γ  ΑμεΡ' κής ’ &V βϊνΧΙ * έ« Τβν ^ ί ν ,λλ ή εξης. Ουτοι δια τα  πολλά καί ποίκιλλα ζα λ ίσ μ α τα  
τα  οποία απαιτεί τό β,μβακοδένδρον, μεταχειρίζονται τά  όλι- 
γοέζοδα αροτρα, ενφ  οί ήμέτεροι βαμβακοκόμοι έ'χουσι μό
νους τους πολυεξόδους ανθρωπίνους βραχίονας· ή ύπερονή δέ 
«υτη είναι πολυ σπουδα-ο-έρα παρ’ όσον φαίνεται έκ π ΐ ',τη ς
οψεως, διότι 0χ ι  μόνον ή δαπάνη ?τών σκαλιστικών L I T  
των γινομένων δι άροτρων συρομένων ύπό ίππω ν ή ήΐιόνω ν’ 
είναι μηδέν ως πρός τήν δ,ά τών άνθρώπων ένεργουμένην’ 
άλλα συγχρόνως καί διότι δ βαμβακοχόμος, έχων άδ ιίλείπτω ! 
εις την διαθεσιν του υποζύγια καί άροτρα, άδιακόπως περι
ποιείται τήν γην, σκαλίζει επανειλημμένος, καλώς καί έγ χ ίί-  
ρως τα φυτα, τούτο δέ συντελεί ΰπερβαλόντως είς παρα γίγή ν  
«φθονοτατην εν<ρ ό μέ άνθρώπους σκαλίζων, οΰτε ένη'μερος δύ- 
ναται να ηναι είς τάς πολλάς καί ποικίλλας έργασΤ αΓοδτε 
εχε( τόν υλικόν *αιρόν νά σ*αλίση έπ«νειλη$  ώς 2  
τουτου λοιπόν ό Α μ ε ρ ικ ή ,  χα ί τοι έξοδεύων όλινώτερα ένει 
παραγωγήν πολυ ανωτέραν τοΰ ήμετέρου καλλ.εργητού. ’

λογήν καί β-λ" T“ V ^ μ εΡι*ανων συνίς-αται είς τήν έ*-
κ α ί τό n *  ™ V σπόΡων βάμβακος, διά τοΰτο
i v l  U  l  αυτΤ  πωλεϊται πάντοτε είς άνωτέραν τιμήν, 
ένν  παρ ήμιν συνήθως παραμελεϊτα. ή έκλογή αυτη.

τ α Γ ^ Ι η ώί **· Τά ^  Ταδτα «*»  * *  ^ α ν -τα ι ο Έ λληνες να συναγωνισθώσιν, έάν θέλω™ , άξιομάνως *αί

γητικάς έργασίας, ο χ ι μόνον εύκόλως δύναταί τις νά προμηθευθή 
έκ τής Εύρώπης, άλλ’ εύτυχώς κατασκευάζει τοιαϋτα καί τό έν 
Πειραιεΐ Ελληνικόν σιδη:ουργεϊον· διατί λοιπόν οί νοημονέστεοοι 
καί οί μάλλον έμποροι βαμβακοκόμοι δέν εισάγουν παρ’.ήμΐντήν 
χοήσιν τών άροτρων διά τό σκάλισμ.α καί λοιπάς καλλιεργητι
κός έργασίας τοΰ βάμβακος ; Η χρήσις αύτών θέλει φέρει με- 
γαλην μέν οικονομίαν είς τά  έξοδα τής παραγωγής άφθονον δέ 
συγκομιδήν. Πρός επιτυχίαν τούτου, φρονώ, δτι ήδύνατο με- 
γάλως νά συντελέση ή ύπόσχεσις μεγάλου βραβείου, είτε ύπό 
τής Κυβερνησεως είτε ύπό έταιρ-'ας ιδιωτικής πρός τούς δσοι 
πρώτοι είσάξουσι τήν χρήσιν τών αρότρων τούτω ν διότι έάν 
γένη το,ΰτο τότε άντί τών 1 0 0 — 1 2 0  λεπτών, εϊς τά όποια 
άναβαίνουσι σήμερον τά  έξοδα τής έν έλλάδι παραγωγής έκά- 
στης όιάδος βάμβακος, θέλουαιν άμέσως καταβή είς 5 0 — 6 0  
λεπτά  μόνον !

«Η αύτή ποοατήρησις καί ώς πρός τήν ποιότητα ' ή δαπάνη 
διά τήν έργασίαν γίνεται πάντοτε ή αύτή, είτε καλός, είτε κα
κός είναι ό σπόρος, ύπάρχει δμως μεγάλη διαφορά ώς πρός τήν 
άγοραίαν τιμ.ήν τών διαφόρων ποιοτήτων’ δ ιατί λοιπόν νά μή 
γίνηται έκλογή τοΰ σπόρου παρ’ δλων τών έλλήνων βαμβακο- 
κόμων ;

αΟί ’Αμερικανοί μειονεκτούσι τών έλλήνων ώς πρός τήν πα 
ραγωγήν τοΰ είδους τοΰ μακροίνου βάμ-βακος ιοΰ όνομαζομένου 
aSea islands, ϊ ό  είδος τοΰτο δύναται νά εύδοκιμήση μόνον 
είς τά παράλια, διά τοΰτο, επειδή ή κυρίως βαμβακοφόρος χώ 
ρα τής Αμερικής είναι μεσόγειος, είς τάς δχθας τοΰ μεγάλ;υ  
ποταμού Μισσισσιπή, πολύ μακράν τής θαλάσσης, οί ΑαερικανοΙ 
παράτησαν έκεΐ τήν καλλιέργειαν τοΰ είδους τούτου, διότι δο- 
κιμασθέν άπέδειξεν, δτι δέν δύναται νά εύδοκιμήση όλίγον μακ
ράν τής θαλάσσης. Εν Ελλάδι δμως τό είδος τοϋτο πρέπει να 
καλλιεργηθ/i κατά προτίμηϋιν, καθ έξόχως άγαπών τήν ατμό
σφαιραν τής θαλάσσης καί τόν θερμόν ήλιον, τών όποιων άμφο 
τέρων άφθονεϊ ή Ελλάς· θέλουν επομένως πράξει λίαν φρον(μως 
δλοι οί είς τά  Ελληνικά παράλια βαμβακοκόμοι έάν καλλιεργή- 
σωσι κατά προτίαησίΥ τό είδος τοΰτο τό όποιον, ένφ άπαιτει 
τήν αύτήν μέ τά  άλλα είδη τοΰ βάμβακος καλλιέργειαν, μετα 
τίνος μόνον μεγαλητέραί" περιποιήσεως, τό προϊόν ρμως αύτοΰ 
κατά τε  τήν ποιότητα καί τήν άγοραίαν τιμήν είναι άσυγκρί- 
τως άνώτερον. Σημειοΰμεν ένταϋθα τάς τιμάς τών έν τη



άγορα τοΰ Λονδίου τιμών τών διαφόρων ειδών τοϋ βάμβακος, 
?να έξ αύτών πεισθή έκαστος περί τής μεγάλης σπουδαιότατος 
τοϋ είδους Sea island, ήτοι, ή τρέχουσα τιμή τών διαφόρων 
ποιοτήτων τοΰ Sea inland είναι 4 0 , 4 4 , 5 0 , 5 6 , 6 4 , 7 4 ,

» Αίγυπτου 1 3 , 17 , 1 9 , 2 1 , 2 3 .
ν Σμύρνης 1 0 , 12 , 14 , 1 5 , 1 6 , 19.
» Ινδών 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 1 1 / 2 .
* Κίνας 11 ,^ 12 , 12  1/2 1 3 , 15 .
» Βεγγάλης 7 , 7 1 / 2 ,  8 , 9 , g 1 /2  10.

(έκ της Κλειοΰς τής 1 2 /2 4  Φεβρουάριου 1 8 6 5 ) .

αέκ  τ»ν  ανωτέρω λοιπόν συνάγεται τδ  άλάνθαστον συμπέ
ρασμα, δτι ή έλλάς δύναταί, μ ετ’ επιτυχίας, νά συναγωνισθή 
πρδς τήν Αμερικήν έν τή  καλλιέργεια τής βάμβακος καί έπομέ- 
νως, δτι οΐ Ελληνες βαμβακοκόμοι αδίκως απελπίζονται.

α ί'πάρχει δμως καί άλλο τ ι τδ όποιον δέν πρέπει νά διαφυγή 
τήν προσοχήν μας. Η μεταποίησις τοϋ βάμβακος είς νάματα 
καί είς υφάσματα είναι βιομηχανία δσον άπλή, τοσοϋτον καί 
πλουτοφόρος· διότι μέγα μέν μέρος τών προϊόντων αύτής 
θέλουσι καταναλίσκεαθαι έντδς τοϋ τόπου, όλου δέ τοΰ ΰπυ- 
λοίπου ή εξαγωγή καί ή έξόδευσίς θέλει είσθαι πολλά εύκολος, 
διότι αί πρός βορραν ^μών χώραι, μή παράγουσαι βάμβακα, 
ουτε εχουσιν, ούτε θέλουσιν εύχόλως δυνηθή νά συστήοωσι νημα- 
τοποιεϊα καί ύρασματοποιεϊα. Επικρατεί όμως παρ’ήμϊν κοινώ; 
σφαλερά τις ιδέα, ότι ή βιομηχανία δέν συμφέρει είς τήν Ελ
λάδα, διότι δήθεν ενταύθα τά  ήμερομίσθια τώ ν έργατώ» είναι 
υψωμένα, ένφ έν τή δυτική Ευρώπη είσϊν εύθηνά. Μεγάλη α π ά 
τη ! τά  ήμερομίσθια τών βιομηχανικών έργατών έ> Α γγλία καί 
έν Γαλλία είναι κα τ ' άνώτατον μέν δρον δέκα φράγκα χαθ' 
ημέραν ίργάσιμο>·, κ α τ’ έλάχιστον δέ τρία φράγκα. Ούδείς 
θέλει διϊσχυρισθή, ελπίζω, δτι οί ελληνες έργάται λαμβάνουσι 
μεγαλήτερα ή κάν ίσα, μέ τοΰς άγγλους καί τοΰς γάλλους 
βιομηχανικούς έργάτας ήμερομίσθια.

Λαμβάνουσι δέ μεγάλα ήμερομίσθια οί έργάται ουτοι, διότι 
είναι ανώτεροι άπό τοΰς συνήθεις έργάτας καί κυρίως διότι 
παράγουσι πολύ* δηλ. έάν π . χ . γεωργικός εργάτης, λαμβά- 
νων ημερομίσθιον τριών φράγκων,κάμνη έργασίαν, ήτις θέλει πα- 
ράξει 2 0 , ό βιομηχανικός έργάτης, ό λαμβάνων ήμερομίσθιον 
1 0  φράγκων, θέλει κάμει έργασίαν αξίας 1 0 0 0 = 2 0 0 0 0  φράγ
κων' δέν είναι δέ ή σωματική αύτοΰ δύναμις ήτις μόνη ^ρησι-

|»<MTOi8it*t, άλλά μάλλον ή διανοητική, διότι γινώσκων οδτος 
καλώς τόν οργανισμόν μηχανής τιν*ς βοηθίΐ αύτήν νά ενεργή 
τακτικώς καί έπιτυχώς τήν αποστολήν της και νά παράγη άφθό 
νως· ουτω δέ ό συνδυασμός τής έμψυχου ταύτιις μηχανής— τοΟ 
ανθρώπου— μετά τών αψύχων μηχανών παράγει τά  θαυμάσια 
τής βιομηχανικής έργασίας τής Βύρώπης προϊόντα, τά  όποια 
βλέποντες ή άκούοντες ήμεΐς μακ»όθεν θαυμάζομεν, άλλά τ ά ’ 
όποια καί οΐ ήμέτεροι έργάται, διδασκόμενοι, θέλουσιν άποκα- 
τασταθή ικανοί νά παράγωσιν έπιτυχώς ώς οί Ευρωπαίοι. Ουτω 
λοιπόν έχοντος τοΰ πράγματος, νομίζω, δτι ήθ5λεν είσθαι μάλι- 
7χ  εύχής εργον νά ιίσαχθή καί παρ’ήλΐν ή βιομηχανία αΰτη, ήτις 
έχ,τός δλων τών είρημένων καλών,έπειδή μορρώνη νέον βιομηχα
νικόν πληθυσμόν, θέλει συντελίσει μεγάλως καί εί; τήν άνάπτυ 
ξιν τής γεωργίας· διότι ό νέος ουτος πληθυσμός θέλει καταναλί· 
σκει τα προϊόντα αύτής, είτε διά νά τραφή, νά ένδυθή κτλ. είτε 
καί μεταβάλων ταΰτα είς βιομηχανικά προϊόντα πρδς έξαγωγήν 
καί πώλησιν. Καθόσον άλλως σήμερον είναι μαθηματική ή άλή- 
θεια, δτι ή βιομηχανία πλουτίζει τήν γεωργίαν και ή γεωργία 
πλουτίζει τήν βιομηχανίαν, όταν άμφότεραι καλλιεργώνται έν 
τώ  αυτώ τόπω· διά τοΰτο ό Αγγλικός λα^ς είναι ό γεωργικώ- 
τερος τοΰ κόσμοΰ, διότι είναι συγχρόνως δ βιογηχανικώτερος 
καί έμπορικώτερος λαός τής οικουμένης.

«Εξ όλων δέ τών βιομηχανιών έπικερδεστέρα άπβδείχθη ή τής 
μετατοιήσεως τοΰ βάμβακος είς νήματα καί είς υφάσματα, ό  
πρώτος άνακαλύψας τό μυστήριον τής κατασκευής κλωστικών 
μηχανών τοΰ βάμβακος Ακρβράϊτ (A rckw right) έκέρδισε διά 
μόνην τήν έφεύρεσίν του 1 6 8  έκατομμύρια φράγκα ! Πλεΐσται 
δέ, τών έν Αγγλία σήμερον έπιφανών οικογενειών, δφείλουσι 
τα  άμύθητα αύτών πλούτη είς τήν βιομηχανίαν τής βαμβακουρ* 
γείας. Καί αύτός ό ένδοξος Ροβέρτος Πήλ έλαβεν εις κληρονο* 
μιαν κολοσαίαν περιουσίαν (άναβιβαζομένην ύ-ό  τινών εί; 6 0  
έκατομ. φράγ.) ?(ν έκέρδισεν ό πατήρ αύτοΰ έκ βιομηχανικών κα
ταστημάτων τής βαμβακουργίας. Αλλοτε έφυλάττετο άπόκρυ- 
φον τό μυστήριον τής κατασκευής τών νηματοκλωστικών μηχα
νών, άλλά σήμερον, άφοΰ χρό πολλοΰ ήδη εληξεν ή προθεσμία 
τοΰ προνομίου τών πρώτων έφευρετών καί τελειοποιητώ* τδ *  
κλωστικών μηχανών, πας τις δύναταί νά κατασκευάσ| ή καί 
ν άγοράση τάς έν ’Α γγλία  καί πανταχοΰ τ ίς  Εύρώπης κατα* 
σκευαζομένας άιτό πολλοΰ ήδη μηχανάς τοιαύτας.

ήμεΐς δυνάμιθα νά εχωμεν ίφίονον τήν πρώττίν ύλην,— τόν 
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βάμβακα-*·καΙ έργάτας ευφυείς καί έτ;!.μελιστάτους. Λυνάμίθα 
να έχωμεν χαί σίδϊ-ρον καί άνθρακας, ών δέν στερείται τό /)μέ- 
τερον έδαφος, ή τούλάχιστον έχομεν ποταμούς καί άλλας πηγάς 
δυναμένας να κινήσωσι τοίαΰτας μηχανάς, χαΐ έπομένως δυνά- 
μεθα νά άμιλλώμεθα είς ταϋτα πρός τοΰς Αγγλους' δ ιατί λοι
μόν ν« μή βκεφθώμεν περί εισαγωγής τής πλουτοφόρου ταύτης 
βιομηχανίας 4

«Κ αί τοι ούτως εκφράζομαι, έχω δμως προαίσθησιν δτι τήν 
οτιγμήν ταύτην πολλοί σκέπτονται περί τοΰ αύτοΰ πράγματος. 
6  Ελλ/,ν εχει μέγα κερδοσκοπικόν πνεΰμα, είναι αδύνατον έπο
μένως νά διαφύγνι τήν οξυδέρκειάν του ή παρούσα εύνοϊκή πε- 
ρίστασις, καθ’ ην ό μέν βάμβαξ τοσοϋτον ΰπετιμήθη, τά δέ βαμ
βακερά νήματα καί υφάσματα πωλοΰνται καί έντός τής έλλά- 
δος είς τιμάς ύπερβολικάς. έτα ιρ ία  τ ις  διά μετοχών, είς ην νά 
λάβωσι μέρος καί όλοι οί βαμβακοκόμοι προσφέροντες είς πλη
ρωμήν τών μετοχών, 8y εχουσιν άπώλητον βάμβακα, είναι ή 
μόνη σωτηρία, διότι Οχι μόνον θέλουσιν ουτω σωθή οί ύπό κα
ταστροφής απειλούμενοι σήμερον Έλληνες βαμβακοκόμοι, άλλά 
θέλει γίνει άφορμή τής εισαγωγής τής πλουτοφόρου βιομηχα
νίας τής βαμβακουργίας, ©έλει άφεύκτως εύϊοκιμήσει ή βιομη
χανία αδτη, διότι, έκτος δλων τών άλλων, οΐ Ελληνες εΐσίν 
Ικανοί νά προάξωσι τοιαύτας επιχειρήσεις, διευθύνοντες αύτάς 
μέ τό πνεΰμα τής οικονομίας καί τής δραστηριότατος, τό όποιον 
τοΰς χαρακτηρίζει' μάρτυρες τών λόγων τούιων έστωσαν τά  έν 
Αθήναις καί έν Πειραιεΐ βιομηχανικά καταστήματα, τά  όποια 
καί διοικοΰνται καλώς καί προοδεύουν θαυμασίως.

«Αλλά πώς έξηγεΐται ή σημερινή Ικπτωσις τής τιμής τοΰ 
βάμβακος ; Πολλά έγράφησαν περί τούτου είς τάς εύρωπαϊκάς 
εφημερίδας, άλλ’ εκείνο δπερ φαίνεται μάλλον τών άλλων πεΐ- 
θον είναι δτι οί έν Α γγλία έμποροι έκαμαν έσπευσμένως με
γάλας προμ/,θείας βάμβακος έξ δλων τών μερών τής Ανατολής 
καί ίδίως έχ τών Ινδιών, ά λλ ’ ένώ πρό τού πολέμου τή ; Αμε
ρικής ό βάμβαξ έπληρώνετο διά τοΰ βάμβακος μ ετα σ χη μ α τι
σμένου είς νήματα καί υφάσματα, τά όποια έστέλοντο είς δλην 
τήν ύφήλιον, σήμερον ήναγκάσθησαν οί έμπορευόμενοι τό προϊόν 
γούτο νά. πλ/,ρώνωσι τήν τιμήν αύτοϋ, ούχί διά νημάτων καί 
υφασμάτων ώς πρότερον, άλλά τοΐς μετρητοΐί, διότι οί παρά
γοντες αύτό άνχτολικοΐ λαοί κάμνουσι μικράν χρήσιν τών βιο
μηχανικών τούτων, προϊόντων τής βαμβακουργίας' τοΰτο έφερε

μεγάλην έλάττωσίν τοΰ μεταλλικού είς τήν αγοράν τοΰ Λον
δίνου, έντεϋθεν δέ χαί ή υψωσις τοΰ τόκου τής Αγγλικής τρα- 
πεζης, κλ. ως έκ τούτου λοιπόν οί έργοστασιάρχαι άφ’ ένός 
μέν ήλάττωσαν τόν άριθμόν τών βιομηχανικών έργατών, άφ’ 
έτερου δε έπαυσα» νά άγΟράζωσι βάμβακα, μή έχοντες χρημα
τικόν διαθέσιμον νά τόν πληοώσωσιν, ουτε άποθήκας κενάς, έν 
αίς νά τόν έναποθέσωσιν· ούτως έξηγεΐται ή σημερινή κρίσις 
καί άζητη<»{α τοΰ βάμβακος- καί πολλά άλλα, βεβαίως συνε- 
τέλεσαν εί< παραγωγήν τής κρίσεως ταύτης, ά λλ’ ή σπουδαίο- 
τέρα α ιτία  φαίνεται πάντως δτι είναι ή έλλειψις τοΰ μ«ταλ- 
λικοΰ.

«Τά γεωργικά εργαλεία, άτινα παριστώσιν αί έν τώ κβιμέ- 
νω παρεντεθεϊσαι εικόνες, δέν δύνανται, άναμφιβόλως, νά με- 
ταχειρισθώσιν δλα σήμερον οί έλληνες βαμβακοκόμοι, άλλ’ 
έκρίθη εύλογον νά γίνωσιν αύτοΐς γνωστά τά εργαλεία ταΰτα 
ί'να έννοήσωσι καλώς, τούλάχιστον οί μεγάλας βαμβακοκομίας 
έπιχειριζόμινοι, έν δλη τή λεπτομερεία των τό σύνολον τών 
ποικίλλων εργασιών τάς οποίας απαιτεί ή καλλιέργεια τοΰ 
βαμβακος διά νά ϋπάρςτ) παραγωγή άφθονος χαί άποζημιωτική 
τών άτρύτών κόπων καί τών μεγάλων δαπανών αύτών, καί 

?,οον°ΰμεν δτι όλίγον κατ’ ολίγον πρέπει νά γίνη χρήσις 
των έργαλείων τούτων καί παρ’ ήμϊν.

. «Καί δέν πεοιωρίσθημεν είς τοϋτο μόνον, άλλά μεταφράσαν- 
τες προσεθ.σαμεν, είς τά  δοκίμια τής άγγλικής έταιρίας, τρεις 
ετι μικρας πραγματείας, τάς ύπό τά  στοιχ. A. Β. καί Γ . έρα- 
νισθέντες αύτάς έκ πηγών σπουδαίων, ώς έν έκάστη φαίνεται* 
επραςαμεν δέ τούτο διότι τά  δοκίμια όμιλοΰσι μόνον περί τής 
εν Αμερική καλλιεργείας τοΰ βάμβακος καί ίσως ύπολάβη τις 
οτι αί όδηγίαι καί αί παρατηρήσεις αύτών δέν δύνανται νά 
εχωσιν εφαρμογήν εν Ελλάδι* ή άνάγνωσις δμως καί τών τριών 
τούτων πραγματειών θέλει πείσει, δτι οί γενιχοί κανόνες είσίν 
εφαρμοστέοι πανταχοΰ, άλλ’ Εκαστον κλίμα καί έδαφος ένει 
αναγκην καί ιδιαιτέρας τινός σπουδής, ήτις άποφασίζει καί 
περι των τροποποιήσεων αιτινες δύνανται νά έπενεχθώσιν είς 
>·ας γενικάς περί καλλιέργειας άρχάς· σί,γχρόνως δέ έκ τής ά- 
ναγνωσεως τών πραγματειών τούτων θέλουσιν έννοηθή καλή τέ
ρα., και όσα είσί δυσνόητα Ά κακώς έκπεφρασμένα έν τοΐς δο- 
κιμίοις,—-ΐ^ίως δ* τά  περί τής καλλιεργίας τοΰ «ϊίους. Sea-



Island πρέπει νά άναγνωσθώσι καί να έννοηθώσι χαλώ ; διότι 
έξ αύτών οΐ Ιλληνες βαμβακοκόμοι τών παραλίων βέλουσι με· 
γάλως ώφεληθή. 01 κανόνες τής καλλιεργείας έν γίνει εφαρμό
ζονται άπαραλλάκτως καί είς τό είδος τοΰτο τοΰ βάμβακος, 
μέ μό·»ην τήν διαφοράν δτι ή βαμβακοσπορά πρέπει νά γίνιρ είς 
γήν παραλίαν, παχείαν καί δυναμέντ,ν νά ποτίζητα ι τό θέρος* 
πρό χά ντω ν δέ ή έκλογή τοΰ «πόρου απα ιτεί μεγάλην προ
σοχήν* είς τάς δχθας τής λεκάνης τής Μεσογείου μόνη ή Α λ
γερία έπιδόθη σπουδαίως είς τήν καλλιέργειαν τοϋ Sea-Island 
Κ,αΙ άπέκτησεν ήδη λαμπρά άποτελέσμαια, καίτοι στερείται 
υδατος καί υποφέρει μεγάλως άπό τε τόν άνεμον τής έρημου 
δστις, καυστικότατος ών, δταν πνέγ) καταφλέγει πεδιάδας όλο- 
κλήρους καί άπό τόν δυτικόν άνεμον έξ ου, ψυχροτάτου δντος, 
παγώνουσιν αί φυτεϊαι. έπέρχονται δέ συχνά καί διαρκή ξηρα
σίας έτη τά  όποια φέρουσίν είς απελπισίαν τοΰς κατοίκους 
τής γαλλικής ταύτ^ς αποικίας, προσθετέον δέ είς ταΰτα τήν 
αγριότητα τών ιθαγενών καί τάς συχνάς αύτών στάσεις καί 
έπαναστάσεις. Πρός τοιαύτην αντίζηλον δύναται βεβαίως νά 
συναγωνιαθίί ή έλλάς, έχουσα κλίαα μέν καλήτερον τοϋ τής 
Αλγερίας, γαίας δέ εύφορωτάτβς μέ ποταμούς άενάους, ώς ή 
φθιώτις, ή Λ ιβαδεία, ή Εύβοια, ή Μεσσηνία, ή Ι ίλ ιία , ή Ακαρ
νανία κλπ. καί μή μαστιζομένη άπό τοΰς φοβεροΰς εκείνους 
ανέμους, οδτε άπό διηνεκή ξηρασίαν τούτων λαμβανομένων 
ί»π* 8ψ*ν δύναταί τις θαρραλέως νά βεβαίωση δτι ή έλλάς είναι 
ή κυρίως κατάλληλος χώρα διά τήν καλλιέργειαν τοϋ Sea- 
Island.

«Είς δσα είπομεν ήδη περί τής Αλγερίας πρέπει νά προσθέ- 
σωμεν δ τ ι καί ή Γαλλική Κυβέρνησις συνετέλεσε πολΰ είς τήν 
παραγωγήν τοϋ Sea-Island έν Αλγερία, διότι προεκιίρυξε καί 
χορηγεί μεγάλα βραβεία’ οϊον 6 μέν αύτοκράτωρ τό μέγα έτή- 
σιον έξ 1 0 0  χιλιάδων φράγκων, πολλά δέ άλλα βραβεία ένθαρ’- 
όυντικά ύπάρχουσιν, ήτοι 1 0  μέν έκ φράγκων 1 0 0 — 5 0 0 ,  2  
δέ έκ φρ. 2 0 0 — 1 0 0 0 , καί άλλα έκ φρ. 1 0 0 0 - 2 0 0 0  καί 
5 0 0 0  φράγκων. (A uguste Heuzd e t Rerue des Deux Mondes). 
Αίκαιον νά θεωρήσωμεν ώς καλόν οιωνόν τήν προτάσει τοϋ νΰν 
Κυρίου 4πθυργοϋ τών Εσωτερικών απονομήν ενθαρρυντικών π α 
ρασήμων πρός τούς διευθυντάς τών έν Πε ραιεΐ βιομηχανικών 
καταστημάτων, καί νά μή άμφιβάλωμιν δτι περί τε τής γεωρ
γίας καί τής βιομηχανίας έν γένει σκέπτονται ήδη καί ένερ- 
γοϋαι σπουδαίως οΐ «ήμερον κνβερνώντες.

«Περί τοϋ μακροΐνου βάμβακος ώμιλήβαμεν ήδη εν έκ τά - 
σεΐ, ίσως δμως δέν είναι άπό σκοπού νά είπωμεν κα! διατί ό 
μεγάλη αΰτη τιμή  είς τό είδος τοΰτο τοΰ βάμβακος. ό  Heuz6 
λέγει δτι διά τοΰ βάμβακος τούτου κατασκευάζουσι τα  τού
λια, τάς μουσουλίνας, τά  ώραΐα περκάλια καί τά  οδοντωτά 
(δαντέλας)* τό νήμα τής πρώτης αύτοΰ ποιότητος έπωλεϊτο, 
πρό τοΰ άμιρικανικοΰ πολέμου, πρός 4 0 0  εως 8 0 0  φράγκα τά 
χιλιόγραμμον (τά 3 1 2  έλληνικά δράμια), τό δέ νήμα μέ τό 
όποιον κατασκευάζουσι τά  οδοντωτά έπωλεϊτο μέχρι 5 0 0 0  
φράγκων τό χιλιόγραμμον κατά δέ τήν χαθοΜ χηγ ίγχυχΛ ο- 
jtaideiar  (encyclopedic universelle) τά  διά τοΰ νήματος τού
του κατασκευαζόμενα τούλια tu lles ενασχολοΰσι 2 5 0 ,0 0 0  αν
θρώπων, οίτινες παράγουσι προϊόντα αξίας 1 3 0  εκατομμυρίων 
φράγκων.

α ίΐ βαμβακουργεία, λέγει ή άνωτέρω καθολική εγκυκλοπαί
δεια, είσήχθη κατά τόν παρελθόντα αιώνα είς τήν δυτικήν Εύ- 
ρώπην άπό τήν Ανατολικήν, άλλ’ ήρχισεν αυτη νά προοδεύτ) 
άφ’ δτου έφευρέθησαν αί νηματοκλωστικαί μηχαναΐ, αΐτινες 
έτ»λειοποιήθησ»ν άπό τόν Αρκβράϊτ* έπειδή δέ αί μηχαναί αυ- 
τα ι κατασκευάζονται σήμερον πανταχοΰ τής Εύρώπης δι αύτο 
έσυστήθησαν καί είς διάφορα έθνη νηματοκλωστεΐα και Υφαν
τουργεία, ήτοι ΰπάρχουσι σήμερον έν Αγγλία, Γαλλία, Ρωσσία, 
Πρωσία, Αυστρία, Γερμανία. Ισπανία καί Ελβετία, ΰπάρχουσι 
δέ τοιαϋτα πολλά καί έν Κίνα. ή  βιομηχανία αυτη ένασχολεϊ, 
κατά τούς γενομένους ΰπολογισμοΰς, 5  έκατομμύρια άνθρώπων 
καί έκ τούτων πάλιν 3 έκατομμύρια μόνη ή κατεργασία τοΰ 
βάμβακος* ή άξία τών μέν βαμβακοοργικών μηχανών υπολογί
ζεται είς 5  δισεκατομμύρια φράγκων, καί είς 3 τούλάχιστον 
δισεκατομμύρια τά  ετήσια προϊόντα τής βαμβακουργεία;* ή δέ 
κατανάλωσις τών προϊόντων τούτων αυξάνει, δ ιότι είσίν εύθη- 
νίτερα καί ΰγειινότερα διά τόν άνθρωπον* ήθελεν είσθαι έπο- 
μένως μωρία νά έχωοιεν αμφιβολίας περί τής προσεχούς συστα· 
σεως έν έλλάδι 6αμβακουργείων, άφοΰ ίχομεν τήν πρώτην 
ύλην καί δλα τά  άλλα μέσα διά νά συναγωνισθώμεν άξιομά- 
/ ως πρός τά  ευρωπαϊκά καταστήματα* φρονοΰσι τινές δτι ή 
Αγγλία δέν θέλει άνεχθή δήθεν τήν παρ’ ήμϊν εισαγωγήν τής 
βιομηχανίας ταύτης καί δτι διά {ΐεγά.Ιηί differ ύχοτιμήσεω ς  
τών βαμβακουργικών προϊόντων της θέλει καταστρέψει τήν 
έπιχείρησίν μας, ώς νά ητο ποτέ δυνατόν τοΰτο, άφοΟ δλα 
σχεδόν τά  πολιτισμένα ϊθνη έχουν τοιαϋτα καταστήματα·



τοιαύτας ΰΛοψίας δύνανται νά έχωσίν δσοι δέν γνωρίζουσιν άρ- 
κούντως τόν αγγλικό» λαόν, διότι τό μεγάθυμον δντως καί είς 
πάντα φιλελεύθερον αγγλικόν έθνος δέν εχει, σήμερον μάλιστα, 
τοιαύτας άποκλειστικάς ιδέας· συναγωνισμός βεβαίως θέλει 
υπάρξει πρός δλων τών έθνών τήν βαμβακουργίαν, άλλ’ ήμεΐς 
είμεθα είς θέσιν καλητέραν διά νά τόν άναλάοωμεν ' μ ετ’ έπι- 
τιΐχίας.

αέν τέλει δίδομεν τήν εικόνα τών σπόρων καί τών ίνών 
έκαστου είδους τοϋ βάμβακος, έξ ί ς  θέλουσι πληροφορήθή οί 
άναγνώσται τής παρούσας, βτι μετά τόν S ea-Island τήν ποώ- 
την θέσιν κατέχει ό τής Αίγυπτου, δστις όνομάζεται καί lum el 
έκ τοϋ ονόματος γάλλου τινός, δσΐις πρώτος έφερε τοΰτον έκ 
τής έν Αμερική Γεωργίας* Ινεκεν δμως τής έλλείψεως τών δεου 
σών περιποιήσεων, ό σπόρος ουτος κατήντησεν ήδη κατώτερος, 
άλλ έίνάι πάντοτε ό πρώτος έκ τών δευτερευόντοί; ειδών. 
Θέλουσιν έπομένως πράξει καλώς οί έλληνες βαμβακοκόμοι νά 
<Γπείρωσι τόν ΰ-ό  τοϋ υπουργείου τών Εσωτερικών άγορασθέντα· 
καί μετακομισθέντα ήδνι ένταοθα σπόρον τής Αίγύπτου, διότι 
διόντως περιποιούμενος οδτος θέλει δώσει έσοδείαν άφθονον και 
τιμιω ίέραν τών άλλων μετά ιό  Sea-Island ειδών.

« Τ'Οτερόγραφον Α.'. ήτον ήδη ΰπό τά πιεστήρια ή παρούσα 
δταν άνέγνωμεν τά  έξής έν τώ χρόνω τής Αγγλίας. «Μανθά- 
νομεν, δτι έταιρία έσχηματίσθη έν Α γγλία διά νά έπιληφθή 
τής καλλ ιεργείς τοΰ βάμβακος έν Ελλάδι καί έπιτροπή στέλ- 
λεται έκεϊ διά νά λάβη 4 0 0  χιλ ιάδας στρέμματα γαιών πρός 
τοΰτο,» Εύχόμεθα νά πραγματοποιηθώ τοϋτο, πρώτον μέν διότι· 
ί  έταιρία αυτί) θέλει είσάξει την χρήσιν τών άροτρων κ α ί. λοι
πών μηχανών διά τήν καλλιέργειαν τοϋ βάμβακος έξ ών θέλο- 
μεν μεγάλως ωφεληθώ καί δεύτερον διότι έκ τής περιιτάσεως. 
ταύτης θέλουσι πεισθή πάντες περί τής έν τώ  προλόγφ έκφρα· 
σθείσης ^ληθείας, -ότι δηλ. ή θέσις τοΰ βάμβακος δέν είναι το - 
βοΰτον άπελπιστική ώς ένασμενίζονται νά τήν παραστήσωσιν 
οί έν Αγγλία εμπορευόμενοι αύτόν, δ ιότι άλλως δέν: ήθελε γ ί-  
νεσθαι τόση προσπάθεια πρός έπέκτάσιν τής καλλιεργείας αύτοΰ 
ΰ π ’ αύτών ιδίων Αγγλων; . y ;

«Β '. έμπειρος βαμβακοκόμος φρονεί δτι δύναταί νά έπέλθτ) 
μεγάλη οικονομία είς τα  έξοδα, έάν, δταν ένιργώσι τά  πρώτα 
σκαλίσματα, σκαλίζωσι κατ’ άρχάς μόνα τά φυτά τοΰ βάμ- 
βα*ος; δηλ. πέριξ έκαστου φυτοΰ, ούχί δέ καί όλόκληρον τόν

αγρόν τής βαμβακοσπορας. έπειδή τώ  δντ« κατ άρχάς τά  
βαμβαλόφυτα, ώς μικρά, κατέχουσίν ολίγον τόπον εχουσιν 
άνάγκην καί όλίγης τροφής καί δύνανται νά άφεθώσι τά  παρά
σιτα χόρτα, τά  όποΐα καί αύτά £έν είναι πολυ μεγαλα όταν 
δε τά  φυτά τοϋ βάμβακος άναπτυχθώσι τότε θέλει γίνει εντε
λές σκάλισμα (ευχής έργον νά γίνιρ τοΰτο διά τοΰ άρότρου) τό 
όποιον θέλει καταστρέψει δλα τά  χόρτα, άτινα παραχωνόμεν* 
είς τήν γην θέλουσιν ανταποδώσει είς αύτήν, μετά τόκου, τήν 
όποίάν έξ αύτής ελαβον τροφήν.

«Συνιστ&μέν τό άνωτέρω είς τοΰς ίμετερους βαμβακοκόμους 
διά νά τό δοκιμάσωσιν έν σμικρώ κατ άρχας, διότι ιαως δυ- 
νηθώσιν οΓ.τω νά έπιτύχωσι μεγάλην οικονομίαν είς τά  έξοδα 
τής καλλιεργείας.» Κ.. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΤΛΟΣ.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΑ ΑΑΛ Ο Σ.
ΤΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

Πρός zobc Νομάρχας καί Έ πάρχονς toD Κράτους.

Σας άποστέλλομεν αντίτυπα τ ι ς  δαπάνγ] τοϋ έφ ήμδς υπουρ
γείου έκδοθείσης πραγματείας περί καλλιεργείας τού βάμβακος 
διά νά τά  διανείμετε δωρεάν είς τοΰς άποδεδειγμένως ένασχο- 
λουμένους, η προτιθεμένους νά. ένασχοληθώσιν είς τήν καλλιέρ
γειαν τοΰ τόσω ώφελίμου δσω καί έπικερδοϋς τούτοι) προϊόντος 
τής γεωργίας.

Εκ τών έν τή πραγματεία ταύττ] περιεχομένων οδηγιών, αί 
χρνίζουσ«ι σπουδαιοτέρας μελέτης εΐσίν ή περί τήν καλλιέργει
αν τών βαμβακοφύιων διά τού ίπποσκαλιστηρίου, (είδος μ ι
κρού άρότρου, συρομένου δ ι ' ένός ϊππου,) καί ή έκλογή τοΰ σπό- 
pbu. Καθόσον μέ/ άφορδ τό πρώτον οί νοημονέστεροι καμβακο- 
κόμοι θέλουν βεβαίως πεισθή, δτι διά τοΰ άρότρου οίκονομεϊται 
δχ ι μόνον ή μεγάλη διά τά  σκαλίσματα καί τήν λοιπήν καλ
λιέργειαν δαπάνη καί £ ελλειψις έργατικών χειρών έν Ελλαδι, 
άλλά πρό πάντων ό πολύτιμος καιρός, διότι όιά τοΰ ίπποσκα- 
λιστηρίου ό βαμβακοκόμος δύναταί έν δέοντι καί ταχέως νά έ- 
νΊργϊι πάντοτε τό σκαλίσματα κλπ. Τό ΰκουργεϊον δέ, οπως έκ 
πληρώο·/] τήν άνάγκην αύτήν τής παρ’ ήμϊν εισαγωγής καί 
χρή^εως τών γεωρνικών τούτων έργαλείων έφερε πρό πολλών, 
έτών τοιαΰτα καί διένειμεν είς πολλοΰς, άλλά σήμερον ή προμή
θεια αύτών διευκολύνθη ετ ι μάλλον, διότι τό έν ΙΙεφαιει Κλ-



λγινικόν οιδ/,ροΜργεΐον τοΰ κυρίου Βασιλειάδου καί συντροφίας 
κατασκευάζω τοιαϋτα εργαλεία· καθ’ δσον δ’ αφορά τί,ν έκλο- 
γν,ν τοϋ σπόρου οί βαμβακοκόμοι πρέπει νά έπιστιίσωσι πολύ 
είς τοΰτο τήν προ<τοχήν των.

ής γνωστόν ύπάρχουσι δύω μεγάλα γένη βάμβακος, 6 μα- 
κρόϊνος η μακρόνημος (longue Soie) καί ό κοντόϊνος ί  κοντόνη- 
μος (Courte-Soie).

Τό μέν πρώτον είναι άναμφιβόλως τό εύγενέστερον καί τό 
όποιον έλπίζομεν, δτι προσεχώς εΐσαγόμενον θέλει ευδοκιμήσει 
έν Ελλάδι, διότι απαιτεί κυρίως παραλίαν καί θερμόν κλίμα, 
προσόντα τά  όποια πλεονάζουσι μάλιστα είς τό τμέτεοον έδαφος.

Τό δέ δεύτερον διαιρείται είς πολλά είδη, πρώτον τών ό
ποιων είναι τό τί,ς Α ίγυπτου η Jum el. Περί τούτων δύναται 
νά πεισθή πας τις, δχι μόνον άπό τήν έν τή άποστελλομέν^ 
πραγματεία στψειουμένην τιμήν δλων τών ειδών τοϋ βάμβα
κος, άλλά καί άπό τάς σημειώσεις τής i t  ταΐς άγοραίς τής Ευ
ρώπης τιμής αύτών, τάς όποίας δημο?ιεύουσιν όλαι αϊ έφημε- 
ριδες· 0  βάμβαζ τής Αϊγύπτου κατάγεται άπό σπόρον τοϋ 
lonque Soie $ Sea-Island, τόν όποιον ό γάλλος Jum el έφερεν 
έκ τής έν Αμερική έπαρχίας τής Γεωργίας είς τήν Α ίγυπτον, 
μετηλαξε δέ δι’ έλλειψιν τ ί ς  δεούσης -εριποιήσεως πολύ, άλλά 
καί ούτως εχων δύναται νά βελτιωθ/ί καί νά έπανέλθ/ι είς τήν 
αρχικήν αύτοΰ κατάστασιν, έάν καλλιεργηθή δεόντως.

Τό ΰφ' ήμάς ΰπουργεϊον ταΰτα έχον ύπ’ δψιν καί μη δυνά- 
μενον νά προμηθεύση εφέτος τό» σπόρον τοΰ Sea-Island ,παρήγ- 
γειλε τήν άγοράν τοϋ Αίγυπτιακοΰ πρός εύκολίαν τών βαμβα- 
κοκομων. Η αγοραία τιμή τοΰ σπόρου είναι μηδέν απέναντι τοΰ 
άποκτηθησομένου αποτελέσματος κατά τε τΆν ποιότητα καίκατά 
ποσότητα, θέλετε έπομένως εύεργετήσει τοΰς βαμβακοκόμους 
έάν τούς πείσητε νά προτιμήσωσι τόν βαβακόσπορον τής Αίγυ
πτου άπό πάντα άλλον τών μικροίνων βαμβάκων, διότι ουτος, 
έάν δέοντως καί κατά τάς όδηγίας καλλιεργηθή, θέλει παράζει 
άσυγκρίτω λόγω πολλαπλασίαν συγκομιδήν καλητέρας καί έπι- 
κερδεστέρας ποιότητος βάμβακος. Προστίθεμεν έπί τέλους τήν 
παρατιίρησιν ητις έχει ούϊΐωδεστάτην έ-ιρροήν είς τήν έπιτυ- 
χίαν καί τήν έγκαιρον ώρίμασιν τών καρυκείων τοΰ είδους τού
του τοΰ βάμβακος καί 5ιτις πρέπει νά χρημεύσν, ώς απαράβα
τος όδηγία είς τούς βαμβ^οκόμους, δτι τό φύτευμα τοΰ αύτοΰ

είδους πρέπει νά ένεργϋται δσον τό  δυνατόν πρωία ώτερον, δπω ς 
δύναται νά ώ ριμάζ^ πρό τώ ν έπερχομένων άδιακόπων υετών 
τοϋ φθινοπώρου, κα ί σάς παραγγέλλομεν νά δώσητε πλήρη δη
μοσιότητα  είς τήν παροϋσαν μας.

£ν Αθήναις, τήν 31  Μαρτίου 186 5 .

‘Ο  ιΥπουργός 

A. A. X . ΑΝΑΡΓΤΡΟΓ.

Α . Φ ε τ α λ Ι δ η ς .

Ή  ίν  Σ ύ ρ ω  έ τ α ιρ ία  τ η ς  έλ ιυ β ερ ία ς  τ ο ΰ  ίμ ,π ο ρ ίο υ .

ήμ ιλήσαμ εν ήδη περί τής έταιρίας τα ύτη ς καί ευχάριστου- 
μεθα βλέποντες ί τ ι  προβαίνει αισίως· α ί άρχα ΐ ήμώ ν περί τώ ν 
καλών τ ά  όποια φέρουσιν οί συνεταιρισμοί είσί γνω σ τα ί τοΐς 
άναγνώσταις τή ς Μελίσσης, ώ στε δέν έχομεν άνάγκην νά μ α - 
κρυγορησωμεν αυθις. έπ ε ιδ ή  δμως ΰπάρχουσιν ίδ έα ι υπέρ καί 
κ ατά  τή ς ύπάρξεως τώ ν τελωνείων μεταφέρομεν είς τά ς  στη- 
λας τής Μελίσσης τόν περί καταργήσεως αύτώ ν λόγον, δν έξε- 
φώνησεν ένώπιον τής συνελεύσεως τώ ν μελών τής έταιρίας τα ύ 
της ό Κ . Σ ιγαλός, άπεκδεχόμενοι τάς παρατηρήσεις τώ ν άν- 
τιφρονούντων.

α Α ξιότιμο ι Κύριοι !
Ας συγχαρώ μιν άλλήλους έπί τή  προθιίμω συστάσει καί τή  

μέχρι τοΰδε καλή υποδοχή τής έταιρίας μ«ς.
Τά εύχάριστα  τα ΰ τα  σημεία έν φ  ένθαρ^ύνουσιν ήμάς έ* ι· 

διώκοντας εθνικόν σκοπόν, εύα γγελίζοντα ι συνάμα νέα* τά ξ ιν  
π ρ α γμ ά τω ν καί άριδήλως καταδεικνύουσιν δ τ ι εϊστίλίομεν είς 
όδόν λογικής καί νομίμοο ένεργείας, δ ι ’ ί ς  εύοδοΰνται άνευ 
κινδύνων α{ δ ίκα ια ι έπιθυμίαι ένός έλευθέρου, ώς τό  ήμέτερον, 
έθνους.

Α ί προκηρυχθεϊσαι Οπό τή ς  έπιστήμης καί όσην.έραι στεφ α- 
νούμεναι ύπό τής πείρας έμπορικαί έλευθερίαι είναι ό σκοπός, 
δν έπ ιδ ιώ κε ι ή έταιρία  μας.



Είς τά  πρώτα βήματά της, άπανπίσασα αυτη τούς τελώ* 
νιακούς φραγμούς, οίτινες μ ’ δλας τάς θεωρητικάς τινων εναν
τίας δοξίαίας, ό^ολογουμένως κρατοϋβι δεσμευμένην τήν “ τ0" 
μικήν ενέργειαν καί δραστηριότητα τόϋ χυριώτέ^ου έν τω τόπο» 
κλάδου, ορθότατα, διά τοΰ κ<*τ*στ«τικοϋ της ώρισεν ώς πρώ
τον τνις μέλημα τήν κατάργησιν τούτων.

Από τής άνεξαρτησίας μας χρονολογείται ή υπαρξις τών 
Τελωνείων τής Ελλάδος. Διά τδύτων & άβίδιμος Καποδίστριας 
ήδυνήθίΐ νά είσπράττ/ι μικρά τινα υπέρ τοΰ δημοσίου ποσά, λίαν 
κατεπείγοντα' τότε, έπιβαλών φόρους έπί μέν τής εισαγωγής 
δέκα, έπί δέ τής έξαγωγί,ς καί μεταφορας £ξ έπί τοΐς έκατόν, 
ΰπό τό σύστημα έκτιμήσεως. Τήν τελωνιακήν ταύτην φορολο
γίαν παραδεχθεϊσα ή βασιλεία διετήρησε μέχρι τοΰ 1 8 3 7 , οτε 
άπηλλάγ/ισαν τοϋ τέλους τής εξαγωγής καί μεταφοράς τά  κα- 
τειργασμ,ένα. καί εντελή. Τό 1 8 4 3  κατηργήθη το .τέλος τής 
εσωτερικής μεταφοράς τών προϊόντων τής γεωργίας καί είσήχθη 
ή λίαν πλημμελής κλίμαξ τών σιτηρών, ητις ευτυχώς πρό 
πολλοϋ κατ^ργ^θη. Τό δέ 1 8 5 7 -  καταργηβέντος τοϋ συστήμα
τος τής έκτιμήσεως έβλήθη εϊς ενέργειαν τό έν χρήσει δασμό- 
λόγιον, άφορών ιδίως τήν εισαγωγήν, καί ήρξατο κατά μικρόν 
ή κατάργησις τών τής εξαγωγής τελών, άτινα σχεδόν έξέλει· 
πον. Αί τ&Χωνιακαί εισπράξεις έκ δύο' περίπου έκατομμυρίων 
κατά τό 1 8 3 3 , έ'φθασάν είς τέσσαρα καί ημισυ μέχρι τοΰδε” 
ήτοι έν διαστήματι ενός τρίτου τοΰ αίώνος έδιπλασιάσθησαν. 
Σημειωτέον ό’μως ότι a t τών τελωνείων εισπράξεις δέν προέρ
χονται μόνον έκ τελών εισαγωγής, ων τό πόσον δέν ΰπερέβη 
τά  τρία καί ημισυ έκατομμύρια, άλλά καί έκ λιμενικών καί 
έγγειων φόρων καί παρομοίων άλλων δικαιωμάτων, δ«ναμένων 
νά εϊσπράτ-υυνται καί άνευ τής ύπάρξεως τών τελωνείων.

Τοιοΰτον έν συντόμω τό πρό τής ένώσέως τής αδελφής έ -  
«τανήσίυ ιστορικόν τών τελωνείων μας, άτινα νομίζου&ί τινες 
δτι κάλλιον έτα κ το π ο ιη '^α ν  άφότου τό σύστημα τής έκτιμν5* 
σεως άντεκατεστάθη διά τοΰ δασμολογίου, οπερ ίσοδυναμεΐ μέ 
άδικον άντικατάστασιν τής άδικίας· καθόσον τό μέν σύστημα 
τής εκτιμήσεως είναι άδικον ώς προσβάλλον τ*» ισορροπίαν τοϋ 
έμπορίου, τό δέ δασμολόγιον επίσης είναι άδικον ώς φορολο- 
γοΰν διά τοΰ πλέον άνίσου τρόπου τάς διαφόρους τάξεις τοϋ 
λαοϋ.

Τοιαϋτα τά τελωνεία μας, άτινα διά τοϋ έν χριίσει δασμό-

λογίου χορ»γοΰσι τήν δύναμιν είς τούς έπί τών Οικονομικών 
υπουργούς νά παίζω  η  μέ τάς τύχας τοΰ εμπορίου καί αύτής 
τής παραγωγής, αϋξομειοϋντες τά τέλη, ότέ μέν ,λόγω σαθράς 
προστασίας, ότέ δέ λόγω γραπτής έμπορικής ευκολίας, άείποτε 
όμως λόγφ ταμιευτικοί, ήτοι κερδοσκοπικώ.

Τοιαϋτα τά  τελωνεία μας, τών οποίων τήν άρσιν .δικαιού
μεθα πληρέστατη νά έπιζητώμεν διά πολλούς, τούς πλειοτέ- 
ρους μάλιστα .εξαιρετικούς λόγους, καί

1) Διότι ό έκ τοσούτων παραλίων καί τοσούτων λιμένων 
φυσικός έξαιρετικός σχηματισμός τοΰ Κράτους μας είναι αδύ
νατον νά προφυλαχθί) εντελώς άπό τελωνεία καί άπό ολοκλή
ρους στρατούς τελωνοφυλακής, ·■.'/(' · ·

2) Διότι έν τοιούτω Κράτει, τοϋ οποίου ή έμπορ>κή Σημα
σία, καθ’ όλους τούς λόγους, είναι μεγίστη, ή υπαρξις τελω
νείων, ανικάνων, ώς εϊρηται, νά τό προφυλάξωσι, δεν δύναται 
$ νά προσβάλλνι ούσιωδώς τήν εμπορικήν μας ισορροπίαν μέ 
ούχί μικράν μάλιστα βλάβην τών δημοσίων ήθών.

3) Διότι ή έξαιρετική γεωγραφική θέσις, έν κεΐται εύτυ- 
χώς τό κράτος μας, είναι άναντιρ’ρήτως μία θαυαασία μέταξύ 
Ανατολής καί Δύσεως γέφυρα, τής όποίας ή χρησιμότης όύδε- 
τεροϋται άτυχώς ώς έκ τών τελωνείων μας, ποριζομένων Σ χε
δόν μηδέν, μέ άπώλειαν λίαν πλουσίων, άλλως, πόρων.

4) Διότι τά  τελωνεία μας τάϋτά, ουτε ώς προστατευτικά, 
ώς τινες τής προστατευτικής σχολής έσφαλμένως τ ά  ύποθέτου- 
σιν, ωφέλησαν X'h- γεωργικήν ή βιομηχανικήν παρ<2γο»γήν μας* 
ουτε ώς ταμ ιευτιχά , μά τήν άλήθειαν, ΰπήρξαν έπωφελή τό 
παράπαν. - ■ ' ί®? .;ν.~
- Η «V ' ■· , s? · ν  ■ *  tufank 'ST3 - · - , J ·· . r  m >

5) Διότι, ώς άπεδείχβη πρό τής ένώσεως τής Επτάνησου,
ϊνα είβπράττνι διά τούτων τό δημόσιον τρία καθαρά εκατομμύ
ρια, βίνάγκη νά είσπράττωσι ταΰτα  έξακοσίας χιλιάδας περί-, 
πλέον πρός συντήρησίν των" ούδείς δέ φόρος εΐσπράττεται μέ 
τήν άπώλειαν τοϋ- ένας έκτου, ώς ό διά τούτων.

6) Διότι τό διά τούτων δεσμευμένον έμπόριόν μας κατα-
ναλώσαν τό ήμισυ τής ζωής του είς τδλωνιακας0 διατυπώνεις,
ύπαγορευομένας έκ τής βεβιασμένες διατ/ρήσεως Τίλωνείων 
sjil ά»επιδέκτου. τών τοιούτων χώρας, κατεδικάσθη ί'ν* >»ι>κλο-



φορή έσωτερικώς πρό πάντων, ώς νά έκλήθη δπως μετακινή τά  
κεφάλαια άπό τοΰ ένός τάς χεΐρας είς τά ; τοΰ ετέρου, καί

7 ) Αιότι έκ τής άρβεως τούτων γεννώνται πολλαί χρκσταί 
έλπίδες περί αίσιωτέρου μέλλοντος· ώς λόγου χάριν.

0  έλπίς βτι ή Ελλάς, ώς έκ τ ις  δέσεως της, κατασταθήσε- 
τα ι ή γενική αποθήκη τών προϊόντων τής Ανατολής καί τής 
Δύσεως, είς $ν θέλουσι ταΰτα συγχεντροΰσθαι χαί έξ ί ς  θέλουσι 
πορίζεσθαι τά  χρήματα έκαστος, αν όχι μεμακρυσμέεος, πλη 
σιόχωρος τούλάχιστον ξένος τόπος.

ά  έλπίς δτι έν γένει τό έμπόριόν μας θέλει μεγάλως άνα- 
πτυχθή  ώς έχ τής έλευθερίας τής ένεργείας του, αί συναλλαγαί 
θέλο-ιβι πολλαπλασιασθή, οί έν αλλοδαπή έμπορικοί μας κλά
δοι θέλουσιν έπίχτανθή χαϊ ή όδός τών Ινδιών, διά τοΰ μ ε τ ’ 
ού πολΰ άνοιγομένου είς τό έμπόριον πορθμοΰ τοΰ Σουέζ, θέλει 
εδρει είς τόν έγγύτερον σταθμόν τής εύνομουμένης Ευρώπης τοΰς 
ελευθέρους λιμένας μας πρός συγκέντρωσιν χαί διανομήν τώ ν 
πλουσίων προϊόντων τής Ασίας.

0  έλπίς ότι ή ανεκτίμητος ναυτιλία μας, ώς έκ τής άνα- 
πτύξεως τοΰ μετά τών ξένων έθνών έμπορίου μας, θέλει ευρί
σκει προχειρότατα ταξείδια πρός άένναον χίνησιν, ή ακτοπλοΐα 
μας βύρύτατον στάδιον προόδου, χα ί μέγα συμφέρον.

ή  έλπίς ότι, ώς έκ τών πολιτικών καί εμπορικών έλευθε- 
ριών, ώς έ/. τών επικερδών έργασιών καί τής όλιγοεξόδου συν· 
τ/,ρήσεως, ό πληθυσμός μας έπαυξηθήσεται· πολλοί δέ έν Εύ· 
ρώπη βιομήχανοι, ίδίως οί έπί τών χρησίμων είς την Ανατο- 
λήν χαταγινόμενοι χα ί χρείαν εχοντες τών πρώτων υλών ταύ
της, θέλουσι μεταφέρει τάς μηχανάς των έν Ελλάδι, ένθα ή 
μέν πρώτη δλη έσεται άσείδωτος πρό τών ποδών των, ή δέ 
χατανάλωσις τών προϊόντων τής βιομηχανίας των πρό τής 
θύρας των. Τά προϊόντα τούτων άπαλλαττόμενα τών εξόδων 
μακράς μεταφοράς θέλουσιν ευρίσκει πλειοτέραυ; καί προχεί
ρους τοΰς άγοραστάς, καί πω λοψ ενα είς μετριωτέρβς τών έν 
ττί Λύσει τιμών θέλουσι παρέχει εύαρεστωτέρας ώφελείας είς 
τοΰς οιομηχάνους, έν τώ συμφέροντι των όποίων θέλει εδρει 
χαί 6 τόπος βιομηχανικήν καθοδήγησιν.

ή  έλπίς ότι τό μέτρον τοΰτο, ώς συνεπάγον τήν έπαύξησιν 
τώ ν κεφαλαίων χα ί κατά σύνέπει«ν τόν έκπεσμόν τοϋ τόκου,

θέλει συντελέσει τ έ  μέγιστα είς τό ν’ αποχτήσή ή γεωργία 
μας χαί αύτή ή νεαρά βιομηχανίας μας, άν σήμ»ρον στερούνται 
χαταλληλοτέοων είς τήν ευημερίαν χαί προαγωγήν των μέσων.

Καί τόσαι άλλαι έλπίδες.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α .

ιΙοχΙμιον xepi της άγροπχής οικονομίας τής ΑγγΧΙας 
ίπδ Α . άεΛ&βίρνν μιταφρασΰεν ύ.τό τον Κ . ΦωσχηροπονΑον· 
Εΰρίσχεται παρά τοΐς ένταϋθα βιβλιοπώλαις ΚΚ. Ναδίρν) καί 
Νάκ»ι. Τ ιμάται δραχ. 3.

Επιφυλαττόμενοι νά όμιλήσωμεν προσεχώς έν έχτάσίΐ περί 
τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου συγγράμματος, τό όποιον προώρι- 
σται νά έξασχήσιρ ευεργετικήν έπιρροήν έπί τής έλληνιχής γεωρ
γίας, περιοριζόμεθα μόνον σήμερον νά τό συστήσωμεν θερμώς 
είς τοΰς ά*αγνώστας τής Μελίσσης διαβεβαιοΰντες τους τοΰτο 
άποχτήσοντας ότι θέλουσιν ώφεληθή όσον παρ ούδενος τών μέ
χρι τοΰδε είς τήν γλώσσάν μας μεταφρασθέντων τοιούτου ει· 
δους συγγραμμάτων.

ΪΙρ&γμαχίΙο. xtpl ιού χατ<ιΛ2ηΧοτιροιι διά ή̂χ* E.lJadd 
ϋΙχονομιχοποΜτιχον οργανισμού ύχύ Σταμου ΤριχαΜωτον χΛ.

6  φιλόπονος Κ . Τριχαλιώ της έν τή  π ρ α γμ α τεία  τα ύ τ?  α π α 
ριθμεί τ ά  οικονομικά συστήματα τώ ν διαφόρων αρχαίω ν χ α ί 
νεωτέρων έθνών καί άποδεικνύει έναργώς, ό τ ι ή έ λ λ ά ς  διά  νά 
εύτυχήστ, όφ ιίλει ν' άναπτύξη τήν β ιομ η χα νία ν, τό  ά ντα λλα - 
χτιχόν έμπόριον καί τήν γεωργίαν, έπα ινοϋντες τόν ζήλον καί 
τή ν έπιμέλειαν τοΰ φιλοπάτριδος συγγραφέως συνιστώμεν *ίς 
τήν άνάγνωσιν ίδίως τώ ν Κυβερνώντων τό συμπέρασμα τή ς 
π ρ α γ μ α τ ίία ς  τοΰ Κ . Τρικαλιωτου Ιχον ώς έξής.



. αΠεραιοϋντες δέ τήν π ερ ιλη π τικ ω τά τη ν , ώς προς τό  ά ντ ι- 

κείμενον, τα ύτη ν  πραγμ α τεία ν, προσθετομεν δ τ ι έκ τώ ν άτελώ ς 

μεν, ώς μ ετά  μ εγ ία τη ς  συνοπτιχότητος έπραγματεόθημεν οίχ,ο- 

νομικοπολιτών οργανισμών, βασιζομένων έπ ί τώ ν δύω μ εγά - 

λων ίσχυόντων έν τώ  κόσμφ οικονομικών συστημάτων, εξά γε

τα ι δτ ι ή μ ε τ ' επ ιστασ ίας μ ελέτη  τώ ν νόμων τής φύσεως, τώ ν 

εν τνί πολίτικη  κοινωνία διεπόντων τάς σχέσεις τοΰ ανθρώπου, 
θέλει κ α τα δείξε ι.

αά) Ι.ις τους ‘ίΐγβ μ ό ι ας, δ τ ι ή α γάπη  τοΰ λαοΰ τω ν, ή 

προκαλουμένη άπό τόν πρός τ ά  δ ικ α ιώ μ α τα  τώ ν υπηκόων τω ν 

σεβασμόν, ή διατήρησις τής ειρήνης, ή ύπό τό σκήπτρόν τω ν 

αμερόληπτος διανομή τής δικαιοσύνης καί ή περί τήν ευδαι

μονίαν αύτών. μέριμνά τω ν , είναι ό μόνος τρόπος τής αύξήσεως 

τή ς ισχύος κα! τής πραγμ α τικής επιρροής τω ν εις τά ς  π ο λ ι- 

τ ικ ά ς  κοινωνίας έφ’ ων αύτοί βασιλεύουσι.

«β ') Ε ίς τά  "Εθνη,, δ τ ι πάσα κατα πά τη σ ις τώ ν δ ικα ιω μ ά 

τω ν τώ ν άλλω ν συνεπιφέρει άναπόφευκτον έλάττω σιν τής πρ’ός 

ΰπερασπισιν τώ ν ιδίω ν τω ν δ ικα ιω μάτω ν δυνάμεως.

« γ )  Εις τους Νομοθέτας, δ τ ι τό καθήκόν τώ ν περ ιορίζετα ι 

ειν τήν άρσιν τώ ν άναφυομενων προσκομμάτων πρός τήν δσον 

έ'νεστιν άνάπτυξιν τοΰ συνεταιρισμού μετα ξύ  τοΰ λαοΰ τοΰ 

όποιου τά ς τύχας είναι έμπεπιστευμένοι, εις τήν ύπό τοΰ λαοΰ 

άπόλαυσιν όλων τώ ν ύ π ’ αύτοΰ π η γα ζόν 'ω ν  άγαΟών, ένώ μ ά - 

λ ίσ τα  τα  π λε ϊσ τα  έκ τ ών είς τήν κοινωνίαν άναφυομένων προσ

κομμάτω ν αύτοί οί ίδιοι άνεγείρουσιν, ενεκα τή ς μή άναγνω - 

ρ ίίεω ς ή μάλλον πάραγνωρίσεως έκ μέρους τω ν τής εϊς τά  διε- 

Τ  ύπάρξεως έντελοΰς άρμονίας, καί είς τήν φρον

τ ίδ α  τοΰ νά έλαττώ σωσιν δσον είναι εφικτόν ίν ευ  προσκόμ- 

μ α ιός τίνος είς τήν έκτέλίσ ιν τώ ν ιερών καθηκόντων τής Κ υ- 

βερντίσεως, τώ ν  έπ ί τής παραγω γής τ ής έργασίας τοϋ λαού' 

απαιτήσεω ν τή ς  Κυβερνησεως, χ*θ ’ δ-ον είναι βέβαιον, δ τ ι

ΜΕΛΙΣΣΑ t  A f  BNiWj/; * 1 *

ούδεμία Κυβέρνησις πο ιείτα ι χρήσι> τώ ν  κεφαλαίων τοσοϋτον 

επωφελώς, δσον ή'θελον μ ετα χειρ ισ ίή  τα ΰ τα  εκείνοι, άπό  τά  

βα λά ντια  τώ ν  οποίων άφαιρούνται ύπό τής Κυβερνησεως έν 

είδ&ι φόρων χ τλ . a  *?, ·. ,

αδ ') Είς τούς Κεφαλαιούχους, δ τ ι μεταξύ αύτώ ν καί τώ ν 

ύ π ’ αύτών άσχαλουμένων υπάρχει εντελής αρμονία π ρ α γ μ α τ ι

κών κα ί διαρκών συμφερόντων· δ τ ι πάοα  έπ ίμ βα σ ίς είς Τ« δ ι

κα ιώ ματα  τών όμσίων τω ν, πάσα μειωσις εις τή ν  εντελή α 

σφάλειαν τώ ν τ ε  προσωπικών καί τή ς ιδιοκτησίας δ ικ α ίω μ ά - 

των, πάν είδος μονοπωλίου η προνομίων τείνει εις, τό  να ελατ 

τώση τήν δύναμιν τής παραγω γής καί τό πασαν τώ ν παρ αγό

μενων τό  άνήχον αύτοΐς, επομένως τείνει είς τό νά παραβλάψω 

τήν δύναμίν τω ν  πρός τήν άποταμίευσιν .

( αέ) Είς τούς Έ ργάτας, δτ ι, δσον εντελέστερος είναι δ πρός 

τ ά  δ ικ α ιώ μ α τα  τής ιδ ιοκτησ ίας σεβασμός τω ν, τοσοϋτον με- 

γαλειτέρα επ ετα ι ή αΰξησις τής παραγω γικής δυνάρεώς τω ν , 

έπιφέρουτα αύτοίς άνάλογον αύξησιν τ ί ς  ιδίας, αύτω ν μεοίδος 

έκ τοϋ μεγαλειτέρου ποσοΰ τώ ν παραγομένων πρ αγμ α τω ν .

c ας') Είς τούς γαιοκτήμονας, δ τ ι ή ιδία  αύτών καί τώ ν τ έ 

κνων τω ν ευημερία συνίστατα ι είς τήν παραδοχήν μέτρων τει- 

νόντων πρός τήν άπό τοΰ κατα θλ ιπ τικ ω τα του  φόρου τής μ ετα 

φοράς τώ ν προϊόντων τής γής κ α ί τής έργασίας αύτώ ν ά π α λ - 

λαγήν τω ν χα ί πρός τήν άνάπτυξιν χα ί χρησιμοποίησιν τώ ν 

δυνάμεων τώ ν γα ιώ ν τω ν .

«ζ ') Είς τού; όπα ίο ίς  τοΰ’συς-ηματος τοΰ Μά,-Ιθου χ α ί τοΰ 

‘Ριχάρδου δ τ ι ό Δημιουργός έσύστησε·' αυτοσυντήρητους νόμους 

διέποντας καί ρυθμίζοντας τάς κινήσεις τοΰ πληθυσμού, δ τ ι οι 

θησαυροί τή ς φύσεως είναι άπεριόριστοι εις τήν έκτασιν τω ν' 

δ τ ι ή τής δημιουργίας τή ς ζητήσεω ς δύναμις αυξάνει άναλόγως 

τής αύξήσεως τοϋ πληθυσμού καί δ τ ι οΐ πόλεμοι, οι λ ιμ ο ί καί
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λοιμοί, τά  περισταλτικά τ ί ς  αύζήσεως τοδ π^ηδυσμοΰ μετά 
τών ffuvoδευόντων ταΰτα , τά  έγκλήματα δηλαδή χαί ή είς τόν 
κόσμον άβλιότης, τείνουβι μάλλον είς τό νά τηρώσι τήν δια- 

τροψήν ύπό τόν πληθυσμόν, άντί νά περιστέλλωσι τόν πληθυ
σμόν Οπό τήν διατροφήν.

βιί) Εις τοΰς πoJtuxove η μάλλον τούς νχονργούς, δτι ή 
έξουβία χαί ή εύθύνη συμβαδίζουσιν δτι άπό τήν δραστικότα

τα  χα ί τόν αχρακρνή πατριωτισμόν των έζαρτάται χατά  μέγα 

μέρος ή λυσις τοΰ μεγάλου χαί σπουδαιοτάτου χοινωνιχοΰ ζη
τήματος· τουτέστιν, εάν εκείνοι οΐτινες τάς τύχβς των άνέδε- 

α*ν *ίς τήν δ.εύθυνσίν των δέλουσι βαδίζει πρός τόνΤπροορι- 

βμόν τοΰ πραγματιχοΒ  άνθρωπον, τοΰ κυρίου έαυτοΰ χαί τής 

ρύσεως, ή βέλουσι παρεκκλίνει είς εκείνον τόν τοΰ άΛόγου ζώου, 
έχοντος τήν μορφήν μόνον τοΰ άνβρώ/sou, περί ου τό οίκονομι- 
κοπολικόν σύστημα τοΰ Μάλθου χαί τοΰ Ριχάρδου πραγμα· 

τευεται, χαί δ τ ι άποτυχόντες του να παρασκευάσωσιν έαυτοΰς 

«μή μόνον έπιστιίμονάς τε καί δυνατούς περί τό καλώς ά ρ χ ε ις  

άλλά καί φιλανβρώπουςο, πρός άρμοδίαν έξάσκησιν τής έμπι- 

στευβείσης είς αυτούς έζουσίας, πράττουσιν ίγκλημα , διά τ ’ 
άποτελέσμίτα  τοΰ όποιον πρέπει νά δώσωσι λόγον είς τούς 

συμπατριώτας των καί είς αύτόν παρά τοΰ οποίου ή ύπ ' αύ· 
τών έζασκουμένη έζουσίατ π η γά ζε ι.»


