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ΚΑΤΩΤΑΤΙΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΙΣ·

"Οσω προβαίνει ή οικονομική τών κοινωνιών άνάπτυξις 
τόσω άναφαίνεται μεταξύ αύτών ή μεταναστευτική τών 
κεφαλαίων ίδιότης. "Οπως τά λοιπά εφόδια τής ζωής 
ούτω και αί δυσχέρειαι τής τοιαύτης κινήσεως τών κεφα
λαίων χανονίζουσι τά περαιτέρω συμφέροντα αύτών. 
"Οπως καί άν έχη, τό περί ου ό λόγος οικονομικόν φαινό- 
μενον έξαρτάται έκ τοϋ πλούτου καί τών άποταμιεύσεων 
τών δανειζόντων έθνών. Τοιουτοτρόπως τό πλεΐστον τών 
κατά τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα Ιταλικών δανείων συ- 
νωμολογήθη έκτός τών ορίων τής χερσονήσου, τό πλεΐ
στον τών ‘Ρωσσικών είναι ’Αγγλικής καταγωγής, καί τό 
δλον σχεδόν τών ’Οθωμανικών άνήκει είς τήν Δύσιν.

Ή μεταναστευτική αΰτη ίδιότης τών κεφαλαίων έχει 
μεγάλην έκπολιτιστικήν δύναμιν, διότι χρησιμεύουσι τά κε
φάλαια είς τόν κοινωνικόν οργανισμόν όπως τά λιπάσματα 
είς τόν άγροτικόν. Επομένως πρέπει νά θεωρηθή ώς ύψη- 
λή τις διά τήν άνθρωπότητα έμπνευσις, δτι οί προπορευό- 
μενοι έν τή έθνική οικονομία λαοί έρχονται διά τών κεφα
λαίων των είς άρρωγήν πρός τούς έν τή οπισθοφυλακή 
διατελοΰντας. Έρωτήσατε τούς Ρωσσικούς καί ’Ιταλικούς 
σιδηροδρόμους· ή γλώσσα τών μέν πρώτων είναι μάλλον 
Αγγλική, τών δέ δευτέρων κατά τό πλεΐστον Γαλλική. 
Είς μόνος έκ τών τελευταίων, άπό τής μεσημβρινής Αυ
στρίας μέχρι τής κεντρικής ’Ιταλίας έκτεινόμενος, άποτε- 
λεΐ γραμμήν 3540 χιλιομέτρων ! Έκαστος οθ«ν δύναται
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νάέννοήση τήν σημαντικότητα τής τοιαύτης διά πάσαν 
χώραν έξωθεν οικονομικής επικουρίας, χωρίς νά λησμο- 
νήση ιδιαιτέρως ό Έλλην [αναγνώστης τά έμπεδώσαντα 
τήν 'Ελληνικήν έλευθερίαν δάνεια τοϋ 1824 καί 1825, 
διότι ό σύνδεσμος τών δανειζόντων πρός τούς δανειζομέ- 
νους δέν είναι μόνον οικονομικός, βαθμηδόν αποβαίνει, ένε- 
κ«ν τοϋ συμφέροντος, καί πολιτικός.

Έν γένει ή διεθνής πίστις εΐναι τό θερμόμετρον τής με- 
ταναστευτικής τών κεφαλαίων ένεργείας. Πόσοι έν τού- 
τοις οροί διά τήν τοιαύτην κυκλοφορίαν τών πολυτίμων 
περιουσιών διά μέσου τών ορίων τών επικρατειών ! Ήδύ- 
ναντο ούτοι νά άποτελέσωσι τήν ζωηροτέραν εικόνα τής 
παγκοσμίου οικονομίας, ποϋ μέν φωτεινήν, ποϋ δέ σκιε- 
ράν, καί ποϋ έν τω βαθυτέρω σκότει "Οσω ή πίστις μεί- 
ζων, τόσω ή μετανάστευσις ζωηροτέρα. Κατά πόσον 
έν τή χρηματική πίστει λειτουργεί ή έλπίς τής έπιστρο- 
φής τών δανειζομένων κεφαλαίων καί τής κανονικής πλη
ρωμής τών τόκων, περιττόν νά άποδειχθή. Έντεϋθεν ή 
κατά τούς ήμετέρους χρόνους διεθνής πίστις δύναται νά 
καταταχθή εις δύο κεφαλαιώδεις κατηγορίας. Άφ’ ένός 
τά έπιζήτητα έξωτερικά δάνεια, καί άφ’ ετέρου τάπεπτο- 
κότα εις τήν γενικήν ύπόληψιν. Κατά μέρος τιθεμένων 
τών πρώτων, ένοιαφέρουσα εΐναι ή μελέτη τών δευτέρων, 
εν τή οποία δύνανται νά περιληφθώσι τά μέχρι 15 0)φ 
καί κατωτέρω, δηλαδή έπί ζημία 85 καί έπέκεινα τοΐς Ο)θ 
πεπτωκότα δάνεια. Έντός τής σφαίρας τών δανείων τού
των, άπό ιστορικών τής ήμετέρας Διοικήσεώς λόγων, είναι 
καταδεδικασμένη, ώς Οέλομεν ίδεΐ κατωτέρω, νά περιστρέ
φεται ή διεθνής πίστις τής Ελλάδος. Τοιουτοτρόπως κατά 
τάς άρχάς τοϋ παρελθόντος Μαίου έπωλοϋντο έν ταΐς 
χρηματιστικαΐς άγοραΐς τής Εύρώπης τά επόμενα δάνεια 
είς τάς έξής τιμάς:

Χώραι Δάνειον Τιμή. ’Αγορά

Veneiuela έπι τόκω 11 τ°ΐί o]° 4 τοΐς .1° Αονδίνον
9 9 3 9 9 Amsterdam
9 9 D 9 6 9 Λονδϊνον
a (1862) a 6 9 11 9 »
a (1864) a 6 9 11 9 a

Honduras (1870) — — 3 9 »
Mexico (1864) — — 4 9 »

a a 3 9 7 9 a
Costa Rica(1872) 7 9 9 9 a
Paraguay (1872) 8 9 9 9 a
Equador 
•Ισπανία

9 1 9 8 9 a
> 5 9 131 9 Παρίσιοι

a 9 3 9 12’ 9 »
9 (1859) 3 9 14 9 Βρυζέλαι
9 (1871) 3 9 132 9 Λονδΐνον

Τουρκία 9 5 9 12} 9 Παρίσιοι
a 9 a 9 12^ 9 Βρυξέλαι
a 9 a 9 13} 9 Κ| πόλις
» (1858) 6 9 15 9 Λονδϊνον
a (1862) a » 1*2 9 a
a (1865) 5 9 13 9 a
a (1865) 6 9 14 9 a
a (1869) 6 9 14} 9 a
a (1873) 6 9 14 9 a

Έλλάς(1824—25) 5 9 13 9 a

Έκ τών άνωτέρω δανείων τά άρχαιότερα εΐναι τά Ελ
ληνικά, τό έντιμότερον εΐναι τό Τουρκικόν τοϋ 1858 πω- 
λούμενον είς 1 5 τοΐς Ο[ο, καί τό άτιμότερον τοϋ Honduras 
μόλις εύρίσκον άγοραστάς άντί 3 τοΐς Ο)θ· Είναι άξιοπαρα· 
τήρητον ότι τά'Ελληνικά δάνεια είς την κλίμακα τής έν 
λόγω κατωτάτης διεθνούς πίστεως κατέχουσι τήν δεκά- 
την θέσιν, προϊστάμενα 15 όμοτύχων δανείων, καί έπόμε- 
να ετέρων 9. Έκ τών Τουρκικών δανείων επτά ύπερβαί- 
νουσι τά Ελληνικά κατά {—2 τοΐς 0)0, εν βαδίζει έπί 
τής αύτής βαθμίδος καί δύο εΐναι κατά 1 τοΐς Ο)ο κατώ
τερα τών ’Ελληνικών. Μή λη·μονήσωμεν οτι (άνεξαρτή-
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τως τοΰ μείζονος Τουρκικού τόκου) έως πρό ολίγων [Ληνών οί 
κομισταί τών Τουρκικών χρεωγράφων έλάμβανον τακτικώς 
τούςτόκους αύτών, καί ότι έπί ήμισυν σχεδόν αιώνα οί κο- 
μισταί τών 'Ελληνικών χρεωγράφων ουδέ λεπτόν έκ τού
των έπορίσαντο.

Τό φαινόμενον τούτο πρέπει νά έξηγηθή. Οί άνθρωποι 
έκ φύσεώς περισσότερον φοβούνται τό παρόν όταν συντα- 
ράσσηται καί γενναιότερον έλπίζουσιν εις τό μέλλον. Οί 
κομιςαί τών Ελληνικών χρεωγράφων αισθάνονται καλώς 
ότι άμα ώς ή καθ’ ημάς ’Ανατολή είσέλθη είς τό άναπό- 
φευκτον στάδιον τής διοικητικής ίκανότητος, τά δικαιώ
ματα αύτών θά τύχωσι κανονικής τίνος άναγνωρίσεως, καί 
ότι ή 'Ελληνική πίστις ύπό τήν ίσχυράν τής εθνικής έρ
γασίας διεύΟυνσιν έσεται πάντως άσφαλεστάτη έγγύησις. 
Κατά τοΰτο τά είς σταθεράν ύπερτίμησιν διατελοΰντα ε
σωτερικά δάνεια τής Ελλάδος δέν είναι μικρά άπόδειξις, 
όπως καί όλη τοΰ έθνους ή οικονομική προαγωγή σημαν- 
τικωτάτην πρός τούς διαδόχους τών ομολογιούχων τού 
1824 καί 1825 ένθάρρυνσιν άποτελεΐ.

Έκ τής 'Ισπανικής έπόψεως τά έν λόγω 'Ελληνικά δά
νεια καθυστερούσι τριών 'Ισπανικών κατά | — 1 τοΐς 0]θ, 
ύπερτερούσι δέ ένός κατά | τοΐς 0ύθ. 'Οπωσδήποτε άμφο- 
τέρωθεν ή μεταξύ τής Ισπανικής καί 'Ελληνικής πίστεως 
διαφορά είναι οΰσιωδώς μικρά. Έν γένει όσον άφορά τήν 
πληρωμήν τών τόκων οί Ισπανοί υπήρξαν μένπροβλεπτι- 
κώτεροι τών 'Ελλήνων, χωρίς όμως νά άποφύγωσι καί 
τά μακρά, κατά τό μάλλον ή ήττον, διαλείμματα, κατά 
συνέπειαν τής άσταθείας τής πολιτικής τάξεως, ώς έκ τών 
Αλλεπαλλήλων πολιτειακών έν τή Ίβηρική χερσονήσω 
μεταβολών. Τά άποτελέσματα αύτών ύπήρξαν αίσθητότερα 
κατά τούς'Ισπανικούς σιδηροδρόμους, οίτινες^δημιούργημα 
όντες ξένων κεφαλαίων, έλησμόνησαν, κατά τό πλεΐστον 
σταθερώς, τάς νομίμους πρός ταΰτα ύποχρεώσεις των.

’Απέναντι των λοιπών τής κατωτάτης διεθνούς πίστεως
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έπικρατειών, ή Ελλάς κατέχει τώ οντι έπίζηλον θέσιν. 
Τόσον άληθεύει ότι είς πάσαν δυστυχίαν ύπάρχονσι πάν
τοτε δυστυχέστεροι! Δάνεια συνομολογηθέντα μόλις πρό 
όλίγων έτών κατεκρημνίσθησαν είς τό βάραθρον τής διε
θνούς άπιστίας, εις τρόπον όστις έχει όλους τούς χαρα
κτήρας τής οικονομικής καταδίκης. Συνεχώς οί Εχθροί 
τής 'Ελλάδος παρέβαλον τά Ελληνικά χρεόγραφα πρός 
τά τοΰ Honduras, έλησμόνησαν όμως τήν άναλογίαν ώς 
13:3. Δύνανται νά προσθέσωσιν ουτοι ότι τά Ελληνικά 
χρεώγραφα τού 1824 καί 1825 κοιμώνται. ’Εντούτοις 
καί κοιμώμενα ταΰτα, ιδού ότι κατανικώσιν είς τό στάδιον 
τής διεθνούς άγοράς τά χρεώγραφα έξ έπικρατειών (Vene
zuela, Hnduras, Mexico, Costa Bica, Paraguay, Equador), ό πλη
θυσμός τών οποίων όμού άνέρχεται είς 12 περίπου εκα
τομμύρια άνθρώπων, άπέναντι τοΰ 1 | 'Ελληνικού.

Βεβαίως όταν καθ’ όλα τά οικονομικά συμπτώματα τό 
ήμέτερον έθνος έχη εύλογους άξιώσεις είς ύψηλοτέρας 
συγκρίσεις, ό περιορισμός αύτού είς τόν κύκλον τών κα- 
χεκτικών τής Μεσημβρινής ’Αμερικής έπικρατειών δέν 
δύναται νά θεωρηθή ώς σκοπός τής προκειμένης μελέτης. 
Άλλ’ ή Πολιτική Οικονομία έχει τι συγγενές πρός τάς φυ
σικομαθηματικός έπιστήμας, καί όταν θέτη τό έργαλεΐον 
αύτής έντός τών σαρκών, προσπαθή νά εύρη τό ύγιέστε- 
ρον μέρος. Τοιουτοτρόπως καί ό χειρουργός τήν στιγμήν,’ 
καθ’ ήν άκουσθή ό πόνος, διεπέρασεν ήδη τά σεσηπότα 
μέλη τού σώματος.

Έν τούτοις ή Ελληνική πίστις δύναται ύπό ίκανώς εύ- 
ρείαν έποψιν νά άνθέξη συγκρινομένη καί πρός αύτήν έτι 
τήν ’Ιταλικήν, τήν οποίαν, ώς γνωστόν, κατά τήν τελευ
ταίαν δεκαπενταετίαν αί σπανιώτεραι περιέβαλον έθνικαί 
εύτυχίαι. Εις περίπτωσιν, καθ' ήν ή ’Ιταλική Κυβέρνησις 
έπιβαρύνει τούς ύπ’ αύτής πληρωνομένους τόκους τών έ- 
θνικών δανείων διά φόρου 13 | τοΐς 0)θ, έπί τών καθ’ ή- 
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μάς ίσωτερικών δανείων, μεθ’ άλας τάς στενοχώριας του, 
ό 'Ελληνικός θησαυρός έτήρησε τάς χεΐρας αύτοΰ καθα- 
ράς. Καί οί σιδηρόδρομοι οί μεγάλοι τής ’Ιταλίας απέ
ναντι τοΰ μικρού Ελληνικού δέν εΐναι είς κρείττονα Οέσιν. 
Τοιουτοτρόπως ένω ό ήμέτερος παρέχει κανονικά τοΐς 
μετόχοις αύτοΰ μερίσματα, οί μέν Ρωμαϊκοί άπό τοΰ 1866 
ούδέν άπέδωκαν τοιοΰτον, οί δέ Αομβαρδικοί κατά τό τε- 
λευταΐον έτος παρέσχον 1 | μόνον τοΐς έκατόν, καί τοΰτο 
ούχί άπό εισοδήματος άλλ’ έκ τοΰ άποθεματικοϋ κεφα
λαίου.

‘Η έπί τής κατωτάτης διεθνούς πίστεώς προκειμένη 
μελέτη άπολήγει είς τό έπόμενο·\πόρισμα· ότι αί πρός με
σημβρίαν χερσόνησοι τής Εύρώπης άποκλίνουσίν έπί μάλ
λον πρός τήν οικονομικήν δυσπιστίαν, ένω ή Κεντρική καί 
Δυτική έξόχως Εύρώπη προίσταται έν γένει τής κλίμακος. 
Τό έπί τόκω 3 τοΐς 0)θ ’Αγγλικόν χρέος έπωλεϊτο τε- 
λευταΐον έν Αονδίνω άντί 93 Δ τοΐς 0)θ, καί τά έντοκα 
(2 τοΐς 0]θ) γραμμάτια τοΰ Οησαυροφυλακείου έπί ύπερ- 
τιμήσει 7 σελινίων. Τό έπί τόκω ί Δ τοΐς 0)θ Βελγικόν 
χρέος άντί 104 ’ τοΐς Ο)ο έν Βρυξέλαις. Τό έπί τόκω 5 
τοΐς 0)θ Γαλλικόν χρέος άντί 104 ’ τοΐς Ο'ΐθ έν Παρι
σίοις. Τό έπί τόκω 4 Δ τοΐς 0)θ Γερμανικόν χρέος άντί 
104 Δ έν Βερολίνω.

Διά τήν Ανατολήν ήδύνατο νά συναγάγη τις είδικώτε- 
ρα έτι πορίσματα. Καί δέν άμφιβάλλω ότι έκ τής γλώσ- 
σης τών ‘Ελληνο-Τουρκο-Αιγυπτιακών δανείων, όταν αΰτη 
βαθύτερον έρευνηθή, ό μετ’ ολίγον χρόνος θά άντληση 
σωτηριωδέστατα καί διά τήν γενικήν οικονομίαν καί διά 
τήν γενικήν πολιτικήν μαθήματα.

ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ.

Τό κατά τήν Κυρηναϊκήν, τήν Αίγυπτον καί τήν ’Ινδι
κήν άρχαϊον ελληνικόν έμπόριον έχει πολύ τό ένδιαφέρον, 
άξιον επομένως έξετάσεως καί μελέτης. Κυρηναϊκή έκαλεϊτο 
τό πάλαι τό άνατολικόν μέρος τής σημερινής Τριπόλεως 
έπαρχίας τουρκικής δυτικώς τής Αίγυπτου κείμενης. Αύ< 
τοΰ έκειτο ή καλουμένη Π ε ν τ ά π ο λ ι ς ή κ υ ρ η ν α ϊ χ ή, 
περιλαμβάνόυσα τήν Κυρήνην, τήν Βάρκην (κατόπιν Πτο- 
λεμαίδα), τήν ’Απολλωνίαν, τήν Ταύχειραν ή τά Ταύ- 
χειρα (κατόπιν’Αρσινόην,) καί τήν Εσπερίδα ή Εσπερίδας 
(κατόπιν Βερενίκην), άπάσας πόλεις έλληνικάς. Παραπό- 
λια τής Κυρήνης όνομάζει ό Στράβων τάς τέσσαρας τής 
Πενταπόλεως πόλεις· ήσαν δέ κατ’ αύτόν καί άλλα πο- 
λύχνια πλησίον. "Ωστε ή σπουδαιοτάτη τής Πενταπό
λεως εΐναι ή Κυρήνη.

Ή κτίσις τής Κυρήνης έγένετο κατά τόν Εύσέβιον 631 
π. X. Κατά τόν 7ον αιώνα π. X. τό ελληνικόν ναυτικόν 
εΐχεν έπεκτείνει τούς πλόας του καί πρός τήν Αίγυπτον, 
τούτου δ’ ένεκα καί άποικίας είς Κυρηναϊκήν τήν όμο- 
ρούσαν έξέπεμψε.

’Ενταύθα πρέπει νά σημειώσωμεν, ότι ούχί πάντοτε 
ένεκα έμπορίου έξεπέμποντο αί έλληνικαί άποικίαι, άλλά 
πολλαί τούτων έγένοντο ένεκα έπιδρομής άλλων λαών 
ύπερισχυσάντων, άλλαι ένεκα έμφυλίου ρήξεως ή ομόρων 
πολέμων, άλλαι ένεκα ύπεραυξήσεως τοΰ πληθυσμού 
χώρας τίνος, καί άλλαι πρός έπέκτασιν τής δυνάμεως τής 
μητροπόλεως· έγένοντο όμως πολλαί καί έμπορίας ενεχα, 
οία φαίνεται καί ή προκειμένη, ώς καί ή είς Αίγυπτον ποί 
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άλλαι πλεϊσται· όπωςδήποτε δμως γενόμεναι, διά τό έμ
πόριον αί πλεϊσται άπέβησαν χρησιμώταται.

Τά περί τής κτίσεως τής Κυρήνης άφηγεϊται έν έκτά- 
σει καί μετά πολλής χάριτος ό πατήρ τής ιστορίας Ηρό
δοτος. Ήμεϊς δέ έκ τής άφηγήσεως αύτοΰ καί άλλων 
μεταγενεστέρων τά έξής μόνον δυνάμεθα ν’ άναφέρωμεν. 
Ή πόλις αυτή εΐναι χτίσμα τών Θηραίων· οικιστής δ’ αύ
τής λέγεται Βάττος τις, ό καί πρώτος αύτής βασιλεύς. 
Βάττος δ’ έν τή Κυρηναϊκή λέγεται ό βασιλεύς ώς έν 
Αίγύπτω οί Φαραώ.

Ή άποιχίακατ’ άρχάς κατωκησεν έπί τίνος νήσου Πλα- 
τέας καλουμένης, κειμένης δέ άνατολικώς τής μετά 
ταΰτα κληθβίσης Κυρηναϊκής χώρας· ή νήσος αύτη 
σήμερον όνομάζεται Bomba. Μετά δύο έτη οί άποικοι ήλ- 
Οον φαίνεται εις έπιμιξίαν πρός τούς αυτόχθονος Λίβυας, 
καί τή άνοχή των έπέρασαν είς τήν άντίπεραν έπί τής 
Λιβύης είς θέσιν Άζειριν καλουμένην, έχουσαν λιμένα 
Μενέλαον. Άλλά καί έκεΐθεν μετά έξ έτη τή προτροπή 
τών Λιβύων αύτών κατά τόν Ηρόδοτον, καί τή οδηγία 
των μετωχίσθησαν τέλος είς τήν μεσόγαιαν, όπου έκτισαν 
τήν Κυρήνην είς θέσιν άπέχουσαν τής θαλάσσης τέσσα- 
ρας ώρας έπί οροπεδίου τραπεζοειδούς. "Ενεκα τής εύφο- 
ρίας τής χώρας παρητήθησαν τής θαλάσσης οί άποικοι, 
ένεκα τής αύτής εύφορίας τής χώρας έπί τοΰ τρίτου 
βασιλέως αύτής Βάττου τοΰ δευτέρου, τοΰ εύδαίμονος έπι- 
κληθέντος, προσεκλήθησπν έκτής μητροπόλεως Ελλάδος 
καί άλλοι άποικοι, ήλθον δέ τοσοΰτοι, ώστε έπί Ά ρκεσι- 
λάου τοΰ δευτέρου, τοΰ χαλεποΰ έπικληθέντος, περί τό 
567 π. X. ό πληθυσμός αύτής ήτο μέγιστος. Πρός άπό- 
διιξιν φέρομεν μαρτυρίαν τινα τοΰ 'Ηροδότου, ήτις όσον 
μεγαλοποιημένη καί άν ήναι, ούχ ήττον δεικνύει τόν 
μεγαν τής πόλεως πληθυσμόν. Είς μάχην τινα μετά τών 
αύτοχθόνων Λιβύων άποστάντων άπό τής Κυρήνης 

επτά χιλιάδες όπλϊται Κυρηναϊοι, λέγει ό ιστορικός, δτζ 
έπεσαν ! Ή εύφορία τοΰ τόπου φαίνεται εΐλκυσε πολλούς 
άποίχους, τάχιστα δέ τούς έπολλαπλασίασεν.

Ή πόλις αύτη βραδύτερον προέβη είς βαθμόν μέγαν 
πλούτου καί εύδαιμονίας. Σήμερον έτι οί περιηγηταί έκ 
τοΰ πλήθους και τοΰ μεγέθους τών έρειπίων της έξάγου- 
σιν, ότι όλίγαι πόλεις τών τότε ήμιλλώντο πρός τήν λαμ
πρότητα καί τό μέγεθος τών οικοδομών αύτής· ώς λόγον 
δέ έκτός τοΰ πλούτου τών κατοίκων φέρουσι τό όλιγο- 
δάπανον τών μαύρων δούλων, δι’ ών κατεσκευαζον τά 
έργα ταΰτα, έν ω έν τή μητροπόλει Έλλάδι αί δαπάναι 
τών δούλων ήσαν μείζονες. Λιμένα ή Κυρήνη είχε τήν 
Άπολλωνιάδα. Έκ τής θέσεως αύτής καί τών λοιπών 
πόλεων, ούσών μεσογαίων, εύθύς κατανοεϊται, ότι ναυτι
κόν ή χώρα δέν εΐχεν· οί Πενταπολϊται επομένως δέν 
έξήρχοντο πρός έμπορίαν είς τήν αλλοδαπήν. Πλουτιζό- 
μενοι οί κάτοικοι έκ τής πωλήσεως τών προϊόντων τής 
χώρας των, δέν έθεώρουν άναγκαϊον νά έξέλθωσίν έξω 
πρός έμπορίαν. Έκ τής άλλης Ελλάδος μετέβαινον έκεϊ 
πλοία διά νά μετακομίσωσιν άλλαχοΰ τά προϊόντα της. 
Ώς καί έκ τοΰ Πόντου τοΰ Εύξείνου άναφέρει ό Δημο
σθένης τινάς έμπορευομένους μετά τής Λιβύης.

Περί τής εύφορίας τής χώρας ταύτης αναφέρει ό 'Ηρό
δοτος θαυμάσια. Ό χρόνος τής οπώρας, λέγει, διαρκεϊ 
αύτοΰ μήνας οκτώ. Πρώτον μέν γίνεται ό θερισμός χαί 
τρυγητός τών καρπών τών κατά τά παραθαλάσσια, μετά 
δέ τήν τούτων συγκομιδήν θερίζονται οί καρποί τής 
ύπέρ τήν θάλασσαν χώρας, τών καλουμένων βουνών, 
χαί μετά τήν άποπεράτωσιν καί τής συγκομιδής ταύτης 
τότε ώριμάζει καί ό εις τό ύψηλότατον τής χώρας καρ
πός· ό Στράβων τήν ονομάζει ίπποτρόφον άρίστην χαί 
καλλίκαρπον. Άξιον μνείας διά τούς καρπούς είναι χω- 
ρίον τι τοΰ Σκύλακος περιγράφοντος κόλπον τινα τής 
Κυρηναϊκής θέας άξιον, Φυχοΰντα καλούμενον. ΓΟ περί
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ϊόν κόλπον, λέγει, τόπος είναι σύσκιος ύπό δένδρων έμ- 
πεπλεγμένων πρός άλληλα, όσον τό δυνατόν πυκνότατα. 
Τά δέ δένδρα είναι λωτός, μηλέαι παντοδαπαί, ροαί, 
άπιοι, μιμαίχυλα (τά άλλως κόμαροι) συκά μίνα, άμπελοι, 
μυρσίναι, δάφναι, κισσός, έλαϊαι, κότινος, άμυγδαλαί, 
χαρύαι. Τά ύδνα τής Κυρήνης (ύτανα κοινώς λεγάμενα) 
ήσαν παρά τοΐς άρχαίοις περίφημα· περί τών ίων χαί τών 
άλλων άνθέων της λέγει ό ’Αθηναίος, ότι άπέδιδον άκρα 
τον και θείαν όσμήν, μάλιστα δέ ό κρόκος. Τό έμπόριον 
τών κατοίκων λοιπόν περιωρίζετο εις τήν έξαγωγήν τών 
προϊόντων τής τε κυρηναϊκής χώρας, και τής πέριξ Λι
βύης· είχε δέ καϊ μετά τής Αίγύπτου έμπόριον κατά ξη- 
ράν καί κατά θάλασσαν.

Έκτος τών φυσικών προϊόντων της έξήγοντο χαί δέρ
ματα βοών· χαί τό μύρον δέ τό κυρηναϊκόν τό έκ ρόδων 
ήτο περίφημον, καί λίθοι δακτύλιοι τεχνικώτατα έκεΐ διε- 
γλύφοντο. Έκ τών έμπορευμάτων τής κυρηναϊκής άξιον 
ιδίας μνείας είναι τό καλούμενον σίλφιον, εμπόρευμα πο
λύτιμον, έξ ού καί παροιμία παρά τοΐς άρχαίοις Β ά ττ ου 
σίλφιον έπί πλούτου μεγάλου. ’Ητο δέ τό σίλφιον 
κατά τόν Θεόφραστον φυτόν τι δμοιον τώ νάρθηκι (νάρ- 
θηξ όνομάζεται φυτόν τι δμοιον μέ μάραθον μέ έν στέ
λεχος όμως, ονομάζεται δέ καί σήμερον έν Τήνω νάρθη
κας), εχων πολλάς καί παχείας ρίζας. Τό στέλεχος του 
ήτο έδώδιμον καλούμενον ιδίως καυλός· τά φύλλα του 
ήσαν ώς τά τού σέλινου, μάσπετα Ονομαζόμενα, κατάλλη
λα πρός τροφήν τών προβάτων, καθαρκτικά, θρεπτικό
τατα καί παρέχοντα όσμήν ήδείαν είς τό κρέας των. Έκ 
τών ριζών δέ καί τού στελέχους έξεθλίβετο ύγρόν, οπός 
καλούμενον, περίφημος ώς φάρμακον καί ώς άρτυμα· έγί- 
νετοόέ σπουδαιοτάτη αύτού έξαγωγή. Οί Κυρηναΐοι τό 
είχον έγχεχαραγμένον έπί τών νομισμάτων, ών σώζονται 
έτι τινά. έπειδή δέ έπί τών Πτολεμαίον ή έξαγωγή αυτού 
ήτ<? άπηγορευμένη, έξήγετο λαθραίως, Ό Στράβων άνα- 

φέρει, δτι ci Καρχηδόνιοι κομίζοντες διά τών πλοίων των 
οίνον είς τινα λιμένα, έκτος τών ορίων τής Κυρηναϊκής 
κείμενον, Χάρακα καλούμενον, άντεφορτίζοντο σίλφιον 
καί όπόν παρά τών έκ Κυρήνης λάθρα παρακομιζόντων. 
Έπί τών 'Ρωμαίων παρ’ ολίγον νά έκλειψη· διότι έπήλ- 
θον οί βάρβαροι δι’ ίχθραν τινα, καί έφθειραν τάς ρίζας 
τοΟ φυτού. Αέγουσι δέ σήμερον, δτι υπάρχει πάλιν άφθο- 
νον, καλούμενον ύπό τών ’Αράβων Δρίας.

Ή Κυρήνη έβασιλεύετο μέχρι Βάττου τού τρίτου, έφ’ 
ού τό πολίτευμα μετεβλήθη έπί τό δημοκρατικώτερον 
διά τίνος Δημώνακος,κληθέντος έκ Μαντινείας τής ’Αρκα
δίας. Ούτος έλθών καταρτιστήρ κατά τόν 'Ηρόδοτον διή- 
ρεσε τούς κατοίκους είς τρεις φυλάς, τήν τών Θηραίων 
καί περίοικων, τήν τών Κρητών καί Πελοποννησίων, καί 
τρίτην τήν τών λοιπών νησιωτών. Είς δέ τόν βασιλέα 
Βάττον κατέλιπεν ίκ τών έξουσιών τών βασιλικών μόνην 
τήν ίερωσύνην, τώ παρεχώρησε δέ καί τά κτήματα τά 
διά τήν βασιλείαν ώς καί πρότερον προσδιωρισμένα. Τήν 
μεταρρύθμισιν ταύτην τοΰ πολιτεύματος άπεδέχθη ό Βάτ- 
τος, ό διάδοχος δμως αύτού Άρκεσίλαος ό τρίτος έζή- 
τησε ν’ άναλάβη τήν έξουσίαν τών προπατόρων του, διό 
στασιάσας, έξέπεσε, καί ούτως έδημοκρατήθη ή χώρα, 
μεταπίπτουσα άπό τής δημοκρατίας είς τήν τυραννίαν καί 
τάνάπαλιν. Ό Πλούταρχος άναφέρει, δτι καί βραδύτερον 
έπί Άράτου δύο ’Αρκάδες Μεγαλοπολΐται Εύδημος καί 
Μεγαλοφάνης, πλεύσαντες είς Κυρήνην κατά παράκλησιν 
τών Κυρηναίων, τεταραγμένων κατά τήν πόλιν καί νο- 
σοΰντων, εύνομίαν έθεντο, καί διεκόσμησαν άριστα τήν 
πόλιν. Ή μεγάλη εύπορία καί ό πλούτος έγίνετο παρά 
τοΐς άγαθοΐς Κυρηναίοις μυρίων άνησυχιών άφορμή. Διά 
τούτο καί ό‘Ρωμαίος Λούκουλλος εύρών αύτους έκ τυραν
νίδων συνεχώΛ και πολέμων ταραττομένους, τούς ειρή- 
νευσε, πλήν τούς έδούλωσε. "Οτε δέ τόν παρεκάλουν νά 
τούς δώση νόμους, χαί νά μετατρέψη τήν πολιτείαν έπί τ$
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σωφρονέστερον, ό Λούχουλλος τοΐς άπήντησε. Χαλεπόν 
Κυρηναίοις, ούτως εύτυχοΰσι νομοθετεΐν. Ταΰτα διηγού
μενος ό σοφός Πλούταρχος επιφέρει τό εξής σοφόν λόγιον: 
Ούϊεν ανθρώπου δυσαρκτότερον, όταν νομίζη οτι εύδαι- 
μονεΐ, καί πάλιν ούδέν δεκτικώτερον επιστασίας, όταν ή 
τύχη τό περιστβίλη, ώς έπί Αουκούλλου είχε συμβή.

Έπί τών διαδόχων τοϋ ’Αλεξάνδρου ή χώρα ύπετάγη 
εις τούς Πτολεμαίους· είτα είς τούς 'Ρωμαίους, αποτε
λούσα μετά τής Κρήτης ίδιαν ρωμαϊκήν έπαρχίαν. Έπί 
τών βυζαντινών αύτοκρατόρων έτι ήνθει, ότε έπελθών 
ό βαρβαρικός τών Αράβων χείμαρρος, κατέκλυσε τήν χώ
ραν, και έξήλειψε άρδην τήν ελληνικήν φυλήν έρήμωσις 
δέ καί σκότος βαθύ άμαθείας καί βαρβαρότητος κατακα- 
λύπτει νΰν τήν χώραν τήν γεννήσασαν τοσούτους μεγά
λους άνδρας εύεργέτας τής άνθρωπότητος, τούς Άριστίπ- 
πους τούς Καλλιμάχους, τούς Έρατοσθένεις, τούς 
Καρνεάδας καί τόσους άλλους, καί γυναίκας έτι φιλοσό
φους, διδαξάσας τήν φιλοσοφίαν, τήν Άρήτην.

Έγχαταλείποντες τήν χώραν ταύτην μετ’ άναμνή- 
σεων λυπηρών, οτι ένεκα τής βαρβαρότητος έστερήθημεν 
διαπαντός χώρας εύδαίμονος, άς έπισκεφθώμεν τήν Αίγυ
πτον, χώραν έπίσης εύδαίμονα κατοικουμένην έπί τών 
προγόνων μας ύπό λαοΰ γηραιού, πολύ πρό τών 'Ελλήνων 
άκμάσατος, παρά τοΰ οποίου πολλά καί καλά οί πρόγο
νοί μας έδανείσθησαν· άλλά λαού δειλού, ύποπτου πρός 
τούς έκτός, καί διά τοϋτο μισοξένου. Οι πρότερον βασι
λείς τής Αίγύπτου ούδαμώς προσεδέχοντο τούς Έλλη
νας. Κατά παράδοξον δέ συγκυρίαν ή πειρατεία τών ήμε- 
τερων καί ό φιλαρχία τών Αιγυπτίων βασιλέων έδωκαν 
άφορμήν εις τήν έπιμιξίαν τών δύο τούτων λαών, καϊ ιδού 
πώς, Ίωνες καί Κάρες τής μικράς ’Ασίας έξήλθον πρός 
πηρατείαν, καταντήσαντες δέ καί είς Αίγυπτον έξήλθον 
εις τήν γήν περί τό Αηλούσιον στόμα τοϋ Νείλου ένο
πλοι χαί έλεηλάτουν τό πεδίον, Ίδόντες αύτούς άνδρες 

Αιγύπτιοι άνήγγειλαν τώ τότε βασιλεύοντι Ψαμμιτίχψ, 
όστις έζήτει νά καταβάλη τούς ένδεκα συνάρχοντάς τον 
βασιλείς. Λαβών λοιπόν αύτούς μισθοφόρους, κατέστρεψεν 
έκείνους καί έμονοκράτησεν αύτός. Πρός εύγνωμοσύνην 
δέ καί πρός άσφάλεεάν του διά πάσαν άνάγκην τούς κα- 
τώκισεν έπί τοϋ αύτοϋ Πηλουσίου στόματος κάτωθεν τής 
Βουβάστιος είς τόπον όνομασθέντα Στρατόπεδο*.

Μετά πολύν δέ χρόνον ό βασιλεύς Άμασις τούς κα- 
τώκισεν είς τήν πόλιν Μέμφιν ώς σωματοφύλακάς τομ. 
Ό αύτός "Αμασις, φιλέλλην ών, έοωκεν ιδία ·ίς τούς Έλ
ληνας πόλιν νά κατοικήσωσι, τήν Ναύκρατιν, κειμένην 
είς τό άντίθετον (τό δυτικόν) τοϋ Νείλου στόμα τό λε
γόμενον Κανωβικόν καί αυτή μόνη ήτο τό πάλαι άνοικτή 
είς τό Ελληνικόν έμπόριον. Αύτοΰ είς τούς ναυτιλλο- 
μένους έδωκε τόπους διά νά κτίσωσι βωμούς καί τεμένη 
τών θεών. Τό όνομοστότατον δέ καί χρησιμώτατον τέμε
νος ήτο τό όνομασθέν ‘Ε λλ ή ν ι ο ν, κατασκευασθέν 
ύπό τών έξής ναυτικών πόλεων. Έκ τών Ίώνων ειχον 
κατασκευάσει αύτό, ή Χίος, Τέως, Φώκαια καί Κλαζομε- 
ναί, έκ τών Δωριέων ή ‘Ρόδος, Κνίδος, ’Αλικαρνασσός κ,αί 
Φάσηλις, έκ δέ τών Αίολέων μόνη ή Μιτυλήνη. Τά τε
μένη δέ ταΰτα δέν ήσαν πρός θρησκευτικόν σκοπόν μόνον 
κατεσκευασμένα· ή θρησκεία ήτο τό κέντρον τής ένώ- 
σεως, ό σκοπός δέ ήτον όλως έμπορικός· διότι αύται αί 
μνημονευθεΐσα; πόλεις παρεΐχον άνδρας προστάτας τοϋ 
έμπορίου. Προστάται δέ τοΰ έμπορίου καθ’ ημάς δύνανται 
νά όνομασθώσιν άρχαί χοθεστηκυΐαι πρός έπίβλεψιν καί 
προστασίαν τοϋ έμπορίου, καί δικασταί λύοντες τάς με
ταξύ εμπόρων γεννωμένας διαφοράς, καί ένεργοϋντας τήν 
έπί τών έμπορων καί ναυτιλλομένων άστυνομίαν.

Έκτόςδέ τών είρημένων πόλεων οί Αίγινήται εΐχον ίδιον 
τέμενος τοΰ Διός, οί Σάμιοι τής "Ηρας καί οί Μιλήσιοι 
τοΰ ’Απόλλωνος. Δέν έπετρέπετο δέ είς ούδέν άλλο τοΰ 
Νείλου στόμα νά πλησιάση πλοΐον, παρά μόνον «ίς
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Κανωβικόν. Έάν προσωρμίζετο εις άλλο τής Αΐγύπτου 
μέρος, έπρεπε νά όμώση τό πλήρωμα, δτι τυχαίως ήλθον, 
καί έπειτα ν’ άποπλεύση εις τό Κανωβικόν. έάν δέ ένεκα 
άννιπνεόντων σφοδρών ανέμων δέν ήτο τοΰτο δυνατόν, τά 
φορτία περιηγοντο περί τό Δέλτα διά φορτιγίδων μέχρι 
Ναυκράτιδος. Και ο· Κυθήριοι ένεκα τής θέσεως τής νή
σου των εΐχον σπουδαΐον έμπόριον μετά τής Λιβύης καί 
Αΐγύπτου, προσκομίζοντες ιδίως σίτον εις τήν Λακωνίαν 
διότι έκ τών έμπορευμάτων τών έκ τής Αΐγύπτου έξαγο- 
μένων σπουδαιότβτον ήτον ό σίτος. Οί έν Άθήναις σιτέμ
ποροι μάλιστα έπί πολιτικών περιπλοκών καί έπί σιτο
δείας, κερδοσκοπουντες, έπροτίμων τόν αιγυπτιακόν σίτον 
τοΰ σιχελιχοΟ, λιβυκοΰ καί τοΰ έκ τοΰ Εύξείνου Πόντου 
χομιζομένου, έχοντες, κατά τόν Δημοσθένη, άνταποκρι- 
τάς έν ‘Ρόδω καί άλλαχοΰ, δι' ών έπληροφοροΰντο τάς 
απανταχού τής ‘Ελλάδος τιμάς, έκεϊ κομίζοντες σϊτον 
όπου περισσότερον έτιμάτο. Έξήγετο προσέτι πάπυρος, 
έξ ού κατεσκευάζοντο σχοινιά καί ιστία πλοίων, έξήγετο 
κάλαμος, φάρμακα καί λεπτά λινά ύφάσματα. Έκ τής 
‘Βλλάδος δέ είσήγοντο έλαιον καί οίνος.

Έν τή χώρα ταύτη έπετελέσθη βραδύτερον γεγονός 
μέγα, σπουδαιότατον διά τό παγκόσμιον έμπόριον, ή χτίσις 
τής Αλεξάνδρειάς ύπό τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου. ‘Ο μέ- 
γας εκείνος δορικτήτωρ καί βασιλεύς, όστις κατακτών 
χώρας, δέν έσκόπει μόνον νά κορέση τήν πρός τό άρχειν 
έπιθεμίαν του, άλλά καί πώς νά έκπολιτίση τήν κατα- 
χτωμένην χώραν καί νά διαχύση είς τούς κατοίκους αύτής 
τήν εύδαιμονίαν καί τόν πλουτισμόν, έκτελών τά σοφά 
τοΰ ύπάτου τών τότε πολιτικών άνδρών καί φιλοσόφων 
διδασκάλου του διδάγματα, ό ’Αλέξανδρος λέγω, άφοΰ έ- 
ξέτεινε τό κράτος του μέχρις ’Ινδιών, συνέλαβε τό έξής 
μεγαλουργόν σχέδιον ; Ήτοιμάζετο νά έκστρατεύση κατά 
τής ’Αραβίας, ϊνα και τήν χώραν ταύτην ένωση μετά τοΰ 

του· συνάμα σ’ έσχόπεί τόν μέν Τίγριν νά κατα- 
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στήση έπί πλεΐστον πλευστόν, νά κτίση δέ εις τάς έκ- 
βολάς του μέγαν λιμένα. Έναυπήγει δέ στόλον μέγαν, δι’ 
ού ό Νέαρχος νά περιπλεύση τήν ’Αραβίαν καί νά συν- 
δέση τάς ’Ινδίας καί τήν Περσίαν μετά τών άνατολικών 
τής ’Αφρικής παραλίων καί τής Αΐγύπτου· έν Βαβυλώνι 
δ’ άνωκοδόμησε τόν κατερειπωμένον ναόν τοΰ Βήλου, σκο
πών τήν πόλιν ταύτην νά καταστήση πρωτεύουσαν τ^ς 
έπικρατείας του, κέντρον τοΰ έμπορίου καί τοΰ πολιτι
σμού, καί μεγίστην καί λαμπροτάτην τών τότε τής οικου
μένης πόλεων. Άλλ’ ό θάνατος, άώρως έπελθών, έμα- 
ταίωσε πάντα ταΰτα τά σχέδια τοΰ μεγάλου έκεινου βα- 
σιλέως.

‘Ο "Ηρως λοιπόν ούτος πριν ή κατακτήσή όλοσχερώς 
τό περσικόν βασίλειον, μετά τήν τής Τύρου καταστροφήν 
καί τήν έκπολιόρκησιν τής Γάζης είσέβαλεν είς τήν Αί
γυπτον τέλη τού 332 π. X., ήν ύπέταξεν άμαχητί· έκεϊ 
δέ, έννοήσας πόσον ή χώρα ήτο έπίκαιρος είς τό έμπό
ριον, έζήτει χώρον διά νά κτίση πόλιν· καί κατεμετρεϊτό 
τις, όν εΐχον εκλέξει οί αρχιτέκτονες. Κοιμώμενος δέ τήν 
νύκτα ό Αλέξανδρος, καθ’ ά άφηγοϋντο οί Άλεξανδρεΐς, 
είδε καθ’ ύπνους, δτι άνήρ πολιός χαί γεραρός τό είδος 
παρέστη ενώπιον του, καί τω είπε τά έξής ομηρικά έπη : 

Νήσος έπείτά τις έστι πολυκλείστω ένί πόντω 
Αΐγύπτου προπάρηε. Φάρον δέ έ κικλήσκουσι.

Εύθύς λοιπόν έγερθείς, έβάδισεν έπί τήν νήσον Φάρον, 
ήτις τότε δέν ήτο ήνωμένη μετά τής ηπείρου. Ώς είδε 
δέ τόν τόπον εύφυέστατον πρός οικοδομήν πόλεως, εϊπεν 
δτι ό 'Όμηρος καί κατά τά άλλα ήτο θαυμαστός, άλλά 
καί σοφώτατος άρχιτέκτων καί εύθύς διέταξε νά διαγρά- 
ψωσι συμφώνως πρός τήν φύσιν τοΰ τόπου τό σχήμα τής 
πόλεως. Καί οιωνοί δέ άριστοι έγένοντο τήν έπίνευσιν τοϋ 
θείου σημαίνοντες, καί τήν μέλλουσαν τής πόλεως ευδαι
μονίαν. Αευχή γή, διά νά σημιιώσωσι τήν γραμμήν τοΰ 
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περιβόλου δέν ύπήρχεν, ή, κατά τόν Στράβωνα, ή ύπάρ- 
χουσα έξέλιπεν. Ερχομένου δέ τοϋ Αλεξάνδρου, ίλαβον 
άπό τά άλευρα τά διά τούς έργάτας παρεσκευασμένα, δι’ 
ών καί αί οδοί τής πόλεως κατετμήθησαν είς πλείους. 
Αίφνης δέ πλήθος άπειρον διαφόρου εί'δους πτηνών έκ τοϋ 
ποταμβΰ καί τής λίμνης κατέβαινον καί έτρωγον τά άλευ
ρα· ό ’Αλέξανδρος ίδών τοΰτο έταράχθη, άλλ’ οί μάντεις 
τόν έν3θάρρυναν είπόντες, ότι τό θειον διά τοϋ οίωνοϋ 
τούτου σημαίνει, ότι κτίζει πόλιν έσομένην εύδαιμονε- 
στάτην καί παντοδαπών άνθρώπων τροφόν. Είς τά μεγά
λα συμβάντα παρεισάγονται καί σημεία προμηνύοντα τήν 
έπίνευσιν τής θείας προνοίας.

Περίεργος είναι ή περιγραφή τής ’Αλεξάνδρειάς, ώς 
ύπήρχεν έπί Στράβωνος. Ή υπό τοϋ ’Αλεξάνδρου έκλο 
γή τής πόλεως ταύτης ύπό πάσαν έποψιν ήτον άρίστη. 
FH εύκαιρία τοΰ χώρου, λέγει ό Στράβων, είναι πολύτρο
πος. Καί υπό στρατηγικήν, καί ύπό ίμπορικήν, καί υπό 
ύγιείνήν έποψιν, ή πόλις έκειτο άριστα. Ό χώρος βρέχε
ται άπό δύο πελάγη, πρός βορράν μέν έχει τήν θάλασσαν 
πρός μεσημβρίαν δέ τήν λίμνην Μάρειαν ή Μαρεώτιν, λί
μνην μεγάλην μήκος έχουσαν σχεδόν τριακοσίων σταδίων, 
δηλ. ύπέρ τά επτά γεωγραφικά μίλια (40 στάδια=1 γε
ωγραφικόν μίλιον) πλάτος δέ ύπέρ τά 150 στάδια, σχε
δόν 4 γεωγρ. μίλια. περί αύτήν δέ ήσαν άπειροι άμπελώ- 
νες, έξ ών άφθονος οίνος, Μαρεώτης καλούμενος, παρή- 
γετο. Τήν λίμνην ταύτην ό Νείλος έπλήρου άνωθεν καί 
έκ πελάγου διά διωρύγων, δι’ ωΛ έμπορεύματα είσεκομί- 
ζοντο πλείονα είς τήν ’Αλεξάνδρειαν ή διά θαλάσσης. Είς 
τήν ’Αλεξάνδρειαν είσήγοντο διά τοϋ Νείλου ού μόνον τής 
Αίγύπτου τά έμπορεύματα, άλλά καί τής ’Αραβίας καί 
τών ’Ινδιών, απλή δέ παρατήρησις έπειθε τόν θεατήν περί 
τής υπεροχής τής έκ τοϋ Νείλσυ εισαγωγής παρατηροϋν- 
τα τόν λιμένα τόν θαλάσσιον καί τόν τής λίμνης· διότι 
χαί 9 άριθμός χαί τό μέγεθος τών φορτηγών πλοίων τών 

έκ τοϋ Νείλου κατερχομένων, καί έκ τοϋ θαλασσίου 
λιμένος έκπλεόντων ήτο μεγαλείτερος τών είς τόν θα
λάσσιον λιμένα διά τής θαλάσσης είσπλεόντων. Τοσοΰτον 
τά πράγματα έστεψαν τήν έκλογήν τοϋ μεγάλου άνδρός!

Άλλά καί στρατηγικώς ή πόλις έκειτο Οαυμασίως δύο 
μόνον άπό τής γής έχουσα οδούς, καί ταύτας στενάς καί 
λίαν εύφυλάκτους· καί τόν περίβολον δ’ αύτής ό ’Αλέ
ξανδρος είχε κτίσει μέγαν καί κατά τήν οχυρότητα θαυ- 
μάσιον. Ή δέ ρυμοτομία έγένετο φιλοτεχνότατα καί εύ- 
στοχώτατα. Αί οδοί αύτής ούτω διετέθησαν, ώστε διε- 
πνέετο άπασα ή πόλις υπό τών ετησίων άνεμων, οίτινες, 
πνέοντες διά μεγίστου πελάγους τοΰ Λιβυκοΰ*  κατέψυχον 
τό θέρος τόν άέρα τής πόλεως, καί παρεσκεύαζον ύγιείαν 
καί εύκρασίαν είς τούς κατοίκους. Καί άλλοδέ τι συνέβαινε 
κωλύον τήν δυσκρασίαν τοϋ άέρος. Αί μεν άλλαι πόλεις 
αί έπί λιμνών έκτισμέναι κατά τά καύματα τοΰ θέρους 
έχουσι βαρύν καί πνιγώδη τόν αέρα· διότι αί λίμναι τό 
θέρος ένεκα τής ηλιακής έξατμίσεως κατά τάς όχθας των 
σχηματίζουσι τέλματα, έξ ών άνεδίδεται ίκμάς βορβο- 
ρώδης· μετά ταύτης δέ άναμιγνύμενος ό άήρ, καθίσταται 
νοσώδης, καί γίνεται αιτία λοιμικών νοσημάτων. Έν 
’Αλεξάνδρειά όμως άρχομένου τοϋ θέρους· πληροΰται ό 
Νείλος, πληροί έπομένως καί τήν λίμνην Μαρεώτιν, και 
δέν άφίνει τέλμα τι, τό όποιον νά έκφέρη άναθυμίασιν 
νοσώδη καί μοχθηράν, τότε συνάμα πνέουσι καί οί έτη- 
σίαι έκ τοΰ βορρά, ώστε οί Άλεξανδρεις τό θέρος διά- 
γουσι κάλλιστα. Ιίόσα δέν συνέρχονται διά νά καταστή- 
σωσι τήν πόλιν εύδαίμονα !

Έν τούτοις πρό τής είδικωτέρας περιγραφής τής πόλε
ως άς έπισκεφθώμεν τούς λιμένας αύτής. Κατά πρώτον 
άπαντώμεν τήν νήσον Φάρον, νησίον παράμηκες πλησιέ- 
στατον είς τήν ήπειρον, όπου καί ή πόλις κεΐται καί 
σχηματίζει λιμένα άμφίστομον, ώς ή Σφακτηρία λ. χ. 
πρό τοΰ λιμένος τής Πύλου· διότι ή παραλία είναι ζολ-

ΕΤΟ2 4—ΦΥΛ, |0—ΙΟΥΝΙΟΣ 18'6. 41 
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πώδης σχηματίζουσα εκατέρωθεν δύο άζρας, ών ή πρός 
άνατολάς ονομάζεται λοχιάς, καί τό έξώτατον αύτής 
Άκρολοχιάς. Κατά τήν λοχιάδα ή Φάρος είναι πλησιε- 
στέρα πρός τήν ήπειρον, καί τό άκρον δ’ αύτό τής νήσου 
εΐναι βράχος, πανταχόθεν ύπό θαλάσσης περιτρεχόμενος, 
καί έπ’ αύτοΰ Σώστρατος ό Κνίδιος κατεσκεύασε θαυμά- 
σιον πύργον έκ λευκοΰ λίθου πολυώροφον μετά τής έξής 
επιγραφής: «Σώστρατος Κνίδιος Δεξιμένους Θεοΐς σω- 
τήρσιν ύπέρ τών πλωϊζομένων.» Τούτον τόν Φάρον δεξιά 
έχοντες, άς είσέλθωμεν είς τόν λιμένα. Αριστερά έχο
μεν τήν άκραν λοχιάδα, πρό αύτής δέ είναι σκόπελοι καί 
ύφαλοι· διά τούτο καί ό είσπλους είναι δύσκολος· έντός 
εΐναι λιμήν ό μέγας καλούμενος· πρός διαστολήν τών 
άλλων λιμένων ώς εύθύς Οά είπωμεν.

'Η νήσος Φάρος πρότερον δέν ήτον ηνωμένη μετά τής 
ξηράς. Πτολεμαίος ό Β., ό ζαί Φιλάδελφος έπικληθείς, ή- 
νωσε διά προχώματος τήν νήσον, τό όποιον ώς έκ τοϋ μή 
κους ώνομάσΟη έπταστάδιον, επτά σταδίων μήκος έχον 
τότε διήρεσε καί τόν λιμένα, είς δν είσήλθομεν, ζαί τόν 
έτερον Εϋνοστον καλούμενου· Ούτος ίσως έζαλειτο 
Εύνοστος· διότι εύκόλως ένόστει, είσέπλει δηλ. τις, έπι- 
στρέφων διότι ούτε υφάλους ή σκοπέλους είχε, ζαί τό 
στόμα του ήτο πλατύ· τό δέ χώμα τό έπταστάδιον είχε 
δύο διάπλους (κατατομάς), τόν ένα μέν πρός τήν ξηράν 
καί τόν έτερον πρός τήν νήσον, οΐτινες ήνωνον τούς 
δύο λιμένας· άνωθεν δέ οί διάπλοι ήσαν γεφυρωμένοι. 
Ό μέγας λιμήν εΐναι βαθύς, ζαί ή μεγίστη ναΰς ήδύνατο 
νά πλησιάση πρός τήν αποβάθραν, έσχίζετο δέ είς πολ
λούς λιμένας. Έπί τής Άκρολοχιάοος ήτο παλάτιον 
βασιλικόν, συνεχή δέ μέ τούτο ήσαν άλλα βασιλικά πα
λάτια πολλάς ζαί ποικίλας κατοικίας έχοντα ζαί άλση· 
οπού δέ κάμπτει ή λοχιάς πρός τό έσω τοΰ λιμένος ύπό 
τά βασιλικά παλάτια ύπήρχεν ό καλούμενος ορυκτός 
καί κ λειστό ς λιμήν, μόνον διά τούς βασιλείς προσδιω- 

ρισμένος· έν αύτώ ήσαν ζαί τά βασιλικά νεώρια, ζαί πρό 
τοϋ όρυκζοϋ λιμένος νησίδιον ’Α. ντ ί ρ ρ οδο ςκαλούμενον 
έχον παλάτιον βασιλικόν ζαί λιμενίσκον. ΏνομάσΟη 

δ’ Άντίρροδος ώς ένάμιλλον τρόπον τινά τής τότε άκμα- 
ζούσης νήσου ’Ρόδου.

Ανωθεν τοϋ λιμένος ζαί τών νεωρίων τών βασιλικών 
ήτο τό Οέατρον περαιτέρω δέ πρός τό έπταστάδιον ήτο 
τό ΙΙοσίδειον, ιερόν δηλ. τοϋ Οεοΰ τής θαλάσσης ΙΤοσει- 
δώνος, ήτο δέ τοϋτο άγζών ή γλώσσα, στενή καί μαζρά, 
προβαίνουσα πρός τόν λιμένα. Τό ΙΙοσίδειον τοϋτο προσ- 
χώσας έτι μάλλον ό ’Αντώνιος, έπί τοϋ άκρου ζατε- 
σζεύασε παλάτιον, έπονομάσας αύτό Τιμώνειον, Τί- 
μωνος δηλ. τοϋ μισανθρώπου κατοικίαν. Τοϋτο ο’ έπρα- 
ξεν έσχάτως, δτε μετά τήν έν Άζτίω ναυμαχίαν, έγζα- 
ταληφθείς ύπό τοσούτων φίλων, έπανήλθεν είς τήν ’Αλε
ξάνδρειάν, άποφασίσας νά ζήση τό λοιπόν τοϋ βίου του 
ώς ό Τιμών, έρημος φίλων. Μετά τό ΙΙοσίδειον ήτο τό 
Καισάρείον, καί μετ’ αύτό τό έ μ π ό ρ ι ο ν δηλ. τό μέρος, 
όπου προσωρμίζοντο άπεφορτίζοντο καί άντεφορτίζοντο 
τά πλοία, καί αί άποστάσεις, δηλ. αί άποθήκαι, καί μετ’ 
αύτάς τό νεώριον, όπου δηλ. έναυπηγοϋντο καί άνείλκον- 

το τά πλοία.
Ταΰτα ήσαν περί τόν μέγαν λιμένα. "Ας είσέλθωμεν 

τώρα διά τοϋ έτέρου τών διάπλων είς τόν έτερον λιμένα 
τόν Εύνοστον εύθύς μετά τό Έπταστάδιον έξηκο7.ούθονν 
τά νεώρια, καί μετ’ αύτά άλλος λιμήν ορυκτός Κιβω
τός (ώς έκ τοϋ σχήματος ίσως) καλούμενος. Κατά 
τόν μυχόν δέ τούτου τοϋ Κιβωτού ήτο διώρυξ πλευστή 
μέχρι τής Μαρεώτιδος λίμνης- καί πέραν τής διώρυγος 
δέ πρός δυσμάς ύπελείπετο άκόμη μικρόν μέρος τής πό
λεως μέχρι τών τειχών, έκτός τών οποίων δυτικώς ήτο 
ή Νεκρόπολις, προάστειον, έν ω ήσαν κήποι πολλοί καί 

τά νεκροταφεία.
Τό σχήμα τής πόλεως ήτον ομοιον μέ χλαμύδα· κα- 
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τετέμνετο δέ ή όλη πόλις ύπό δύο πλατύτατων οδών, 
πλατειών ύπό τοΰ Διόδωρου καλούμενων, ένός πλεύθρου 
τό πλάτος, τεμνουσών άλλήλας καθέτως καί διαιρουσών 
είς τέσσαρα τμήματα την πόλιν, έξ ών ή διαιρούσα άπό 
άνατολών πρός δυσμάς τήν πόλιν, η καί μακροτέρα, είχε 
μήκος τεσσαράκοντα σταδίων, δύο δηλ. ώρών μήκος, ή 
δέ διαιρούσα έκ βορρά, άπό τοΰ Έπτασταδίου πρός νότον 
κατά πλάτος τήν πόλιν, είχε μήκος δέκα στάδια, ήμι- 
σει'ας δηλ. ώρας, όπου δέ οιεσταυροΰντο, έσχηματίζετο 
εύρυτάτη πλατεία τετράγωνος. Άπέληγον δέ αί πλατεΐαι 
οδοί είς τάς τέσσαρας πύλας τής πόλεως, ών ή πρός 
βορράν καί πρός τό Έπταστάδιου έκαλεΐτο τής Σελήνης, 
ή δέ άντίθετος, ή πρός μεσημβρίαν καί πρός τήν Μαρεώ- 
τιν, έκαλεΐτο τοΰ Ήλιου, ή δέ πρός Άνατολάς, πύλη 
Κανωβινή· έντός δέ τής πόλεως ήσαν ναοί καί τεμένη καί 
άλλαι οίκοδομαϊ περικαλλέσταται, πλεΐστα δέ τούτων εί
χε τό τμήμα τής πόλεως τό προσκείμενον πρός τόν μέ
γαν λιμένα· ήσαν δέ ταΰτα ή Σύριγξ, τό Στάδιον, ή 
Παλαίστρα, ή Βιβλιοθήκη καί τό Μουσεΐον, μέρος όν τοΰ 
Παλατιού, έχον περίπατον καί έξέδραν καί οίκον μέγαν, 
έν ω ήτο τό συσσίτιον τών φιλολόγων άνδρών τών μετε- 
χόντων τοΰ Μουσείου· μέρος τού παλατιού ήτο καί τό 
Σήμα, τό όποιον ήτο περίβολος, έν ω ήσαν οί τάφοι τών 
βασιλέων καί ό τοΰ ’Αλεξάνδρου. Έν τώ αύτω τμήματι 
ήτο τό Θεσμοφόριον, τό Σεβάστιου, τό ’Αμφιθέατρο·? καί 
τό Άρσινόειον τό δ’ άντίθετον τούτου τμήμα τό πρός 
νότον περιείχε τό Γυμνάσιου κάλλιστον οικοδόμημα, έχον 
στοάς μακροτέρας ένός σταδίου, τό δικαστηρίου, τήν ά- 
καδημίαν καί τό Πάνειον ιερόν δηλ. τού ΙΙανός, ύψος 
χειροποίητου έχον έξωθεν τήν άνάβασιν διά κοχλίου (κυ
κλοτερή), άπό τής κορυφής τοΰ όποιου ήτο δυνατόν νά 
ίδη τις τήν πόλιν δλην ύποκειμένην πανταχόθεν τό έτε

ρον τμήμα τό πρός νότον είχε τό Σεράπιον καί έτερον 
στάδιον, άλλά ταΰτα βραδύτερον εΐχον έγκαταλειφβή, 

έκτος δέ τών τειχών πρός άνατολάς ήτον ό ιππόδρομος.
Ή πόλις αύτη έλαβε τάχιστα ένεκα του εμπορίου της 

τόσην έπίδοσιν, ώστε ύπό πολλών έθεωρεΐτο έκ τών πρώ

των τής οικουμένης πόλεων. "Οτε κατά 641 Μ. X. ή 
πόλις αύτη ήλώθη ύπό τοΰ Άμρού, ούτος γράψας επι

στολήν είς τόν Όμάρ, έλεγε ν, ότι έμέτρησεν έν τή πό- 
λει τετρακισχίλια μέγαρα, ισάριθμα δημόσια λουτρά, τε
τρακόσια θέατρα καί οεκακισχιλίους κήπους. Έπί Διόδω
ρου, κατά τήν Χριστού δηλ. γέυνησιν, κατά τάς τότε 
γενομένας άναγραφάς ό άριθμός τών έλευΟέρων τής ’Α
λεξάνδρειάς κατοίκων ήτον ύπέρ τάς τριακοσίας χιλιάδας, 
τών δέ δούλων κατ’ άλλους ύπέρ τάς (>00,000. Έκ τού
των άς κρίνη τις πόσαι έκ τών σημερινών έμπορικών πό
λεων δύνανται νά συγκριθώσι πρός τήν ’Αλεξάνδρειαν. 
Πόσον τό έμπόριον μεγαλύνει καί πόλεις καί έθνη ! Ό 
πρώτος μετά τόν ’Αλέξανδρον βασιλεύς τής Αΐγύπτου 
ήτο Πτολεμαίος ό Λάγου. Ή κυρία τούτου προσπάθεια 
ήτο νά στήριξή τήν βασιλείαν του και νά καταλείπη αύτήν 
ίσχυράν είς τούς διαδόχους του, συνάμα δ’ έφρόντισε νά 
καταστήση τήν ’Αλεξάνδρειαν κέντρου τού μεταξύ ’Αρα
βίας καί Ελλάδος έμπορίου. Ό δέ υιός καί διάδοχος τού
του Πτολεμαίος ό Φιλάδελφος, κληρονομήσας ίσχυράν 
βασιλείαν, πάσαν τήν προσοχήν του έστρεψε πώς νά κα
ταστήση τήν ’Αλεξάνδρειαν πρώτην τών τότε έμπορικών 

πόλεων.
Έπί τούτου τοΰ βασιλέως καί πρότερον έτι, τό μετά 

τών Ινδιών έμπόριον ήτον είς χεϊρας τών ’Αράβων, κομι- 
ζόντων τά έμπορεύματα είς τήν Μεσόγειον διά διαφόρων 
οδών. Έμποροι τής εύδαίμονος’Αραβίας, οίκοΰντες έντός 
τών κατά Δειρήν στενών ή τού νΰν Βαβελβανδεβικού πορθ
μού, μετεκόμιζον διά θαλάσσης τά έμπορεύματα τών’Ιν
διών είς τήν Κάνην καί άλλην πόλιν, Εύδαίμονα Αραβίαν 
όμωνύμως τή χώρα καλουμένην, έκτός τού πορθμού ε
πίσης κειμέυαν όπου περίπου είναι σήμερον τό Aden καί 
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εύθύς έντός αύτού εις τήν Μούζαν. Έκεϊθεν δέ πλοία 
■πάλιν αραβικά έκ τής πόλεως Αίλάνης κειμένης έν τή 
’Ερυθρά εις τόν μυχόν τού Αίλανίτου κόλπου πρός άνα- 
τολάς τού Σιναίου όρους, ή έκ τής Λευκής Κώμης πό
λεως καί αύτής κειμένης έντός τής Έρυθράς κατά τά 
δυτικά τής ’Αραβίας παράλια καί κάτωθεν τής Αίλάνης, 
μμτέφερον αυτά είς τάς δύο ταύτας πόλεις, καί έκεϊθεν 
είς Αίγυπτον. Ούτος ό Πτολεμαίος λοιπόν κατώρθωσεν, 
ώστε "Ελληνες ναΰται νά μεταβαίνωσιν έπί πλοίων είς 
τάς δύο τελευταίας πόλεις, καί νά τά μεταφέρωσιν εις τά 
ανατολικά τής Αίγύπτου παράλια.

’Εν πρώτοις λοιπόν έπεμψεν Άρίστωνά τινα νά έξετά- 
σή τήν βορείαν τής έρυθράς 0 αλάσσης παραλίαν, συνάμα 
δ’ έκαθάρίσε τήν έπί Νεκώ όρυχθεΐσαν διώρυγα, τήν άπό 
τού Νείλου είς τόν μυχόν τής έρυθράς θαλάσσης φέρου- 
σαν, κατά τάς έκβολάς τής οποίας πρός τήν θάλασσαν έ

κτισε κώμην καί λιμένα τήν Άρσινόην, όπου σήμερον εί
ναι τό Σουέζ. Ή έπιχείρησίς του όμως αύτη άπέτυχε· 
διότι ένεκα τών ’Αράβων πειρατών καί τών πολλών ύφά- 
λων καί σκοπέλων ό άπό τής 'Αραβίας πλούς ήτο κινδυ
νώδης. "Οθεν συνέλαβεν άλλο σχέδΐον. Έπί τής αιγυπτια
κής παραλίας, κατέναντι τής Λευκής Κώμης, έκτισεν άλ
λην πόλιν τήν Βερενικην, έν τώ βάθεί κόλπου ύπό προε 
ξέχουσαν άκραν, καί ταύτην κατέστησεν άποθήκην τών 
έκ τής ’Ινδικής, Περσίας καί ’Αραβίας προσκομιζομένων 
εμπορευμάτων, τά όποια έκεϊθεν μετεφέροντο έπίζώων φορ
τηγών κατά ξηοάν δι’ έξ νυκτών (διότι ένεκα τοϋ καύματος 
τής ημέρας, ή έν ημέρα οδοιπορία ήτον άδύνατος) είς τινα 
πόλιν παρά τώ Νείλω κειμένην, Κοπτόν καλουμένην. 
Βραδύτερου ένεκα τών κατά ξηράν δυσκολιών τής μετα
φοράς άπό Βερενίκης είς Κοπτόν, δι’ έλλειψιν ύδατος, έ- 
κτίσθη άλλος λιμήν βορειότερον τής Βερενίκης 45 γεωγρ. 
μίλια, Μυός όρμος καλούμενος, όθεν ή πρός τήν πόλιν 
Κοπτόν οδός ήτον εύκολωτέρα. Άπό τής Κοπτοΰ δέ διά 
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διώρυγος μετεκομίζοντο τά έμπερεύματα είς τόν Νείλον, 
και διά τού Νείλου είς ’Αλεξάνδρειαν. Ό Πτολεμαίος ούτος 
κατά τό πλεΐστον διεσκόμησε καί τούς λιμένας τής ’Αλε
ξάνδρειάς, ώς άνω περιεγράψαμεν αύτούς.

Καί μετά τούτον δέ τόν Πτολεμαίον έπί εκατόν έτη 
ούτως ένηργεΐτο τό μετά τής ’Αραβίας, Περσίας καί ’Ιν
δικής κατά θάλασσαν έμπόριον. Έπί δέ Πτολεμαίου τού 
Εύεργέτου κατά τινα συγκυρίαν οί φύλακες τής έρυθράς 
θαλάσσης εύρον έπί τίνος άκτής ημιθανή ’Ινδόν τινα έκ 
ναυαγίου περισωθέντα. Τόν Ινδόν τούτον έκόμισαν οί 
φύλακες είς τόν βασιλέα, όστις διέταξε νά τόν διδάξωσι 
τήν ελληνικήν γλώσσαν. Ταύτην δ’ έκμαθών ό ’Ινδός, 
διηγήθη τά κατά τό ναυάγιόν του, ύπεσχέθη δέ συνάμα 
νά όοηγήση τούς Έλληνας είς τάς ’Ινδίας. Ό Εύεργέτης 
έπεμψεπρός τούτο Εύδοξον τόν Κυζικηνόν μετά δώρων είς 
τήν ’Ινδικήν. Έκτής ’Ινδικής δ’ ούτος έφόρτωσε τά πλοία 
του κατά τήν ύπερβολικήν άφήγησιν τοΰ Στράβωνος ή 
μάλλον Ήρακλείδου τού ναυτικού, όθεν ό Στράβων ήρύ- 
σθη ταΟτα, μέ άρώματα καί λίθους πολυτελείς, ών τούς 
μέν, κατά τόν αύτόν Στράβωνα, κατεβίβαζον οί ποταμοί 
μετά τών ψήφων, τούς δέ ορυκτούς ευρίσκουσι πεπηγό- 
τας έξ ύγροΰ, καθάπερ τά κρυστάλλινα παρ’ ήμΐν. Μόλις 
δ’ έπί τών ’Ρωμαίων τό μετά τής Ινδικής έμπόριον έγί- 
νετο άπ’ εύθείας καί άνευ μεσολαβήσεως τών ’Αράβων. 
Εκατόν καί είκοσι πλοία κατ’ έτος έπλεον άπό τού λιμέ
νος Μυός όρμος είς τήν ’Ινδικήν, άποφέροντα κέρδη άμύ- 

θητα.
Σταθμούς δέ θαλασσίους κατά τόν πρός τάς ’Ινδίας 

πλούν είχον κατά πρώτον μέν τήν Ωκελιν έν τή έρυθρά 
εύθύς πρό τού Βαβελμανδεβικού πορθμού, μετ’ αύτήν δ’ 
έν τώ Ώκεανώ τό Σύαγρον κατά τήν νοτιανατολικήν τής 
’Αραβίας άκτήν. Αί έμπορικά*  δ’ άνταλλαγαί έγίνοντο έν 
τή νήσω Πάτταλα έπί τού Δέλτα τοΰ ’Ινδού ποταμού. 
Ό Πλίνιος άφηγεϊται έκτενώς τά κατά τούς τοιούτους 
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πλόας, περί τοΰ καιρού δηλ. τοΰ έτους, καθ’ δν έγίνοντο, 
περί τών έπιζρατούντων ανέμων καί λοιπών. ’Ολίγοι δ’ 
έξ Αίγύπτου "Ελληνες έτόλμησαν μέχρι Γάγγου νά προ- 
χωρήσωσιν. Έπί τού ποταμού δέ τούτου επίσημος έμπο
ρική πόλις ήτο τά ΙΙαλίμβοδρα πολύ άνω τών εκβολών 
τοΰ Γάγγου κείμενη· καί επειδή σπανιότατα οί "Ελληνες 
μετέβαινον έζεϊ πρός έμπορίαν, οί ΙΙαλιμβοδρηνοί καί 
άλλοι κατά ξηράν μετέφερον τά ινδικά προϊόντα μέχρι 
τοΰ ποταμού Ινδού, όπου μάλλον έσύχναζον οί Έλληνες, 
ή και έτι δυτίζώτερον πλησίον τής ανατολικής ακτής 
τής ’Αραβίας κατά τάς άζτάς τής νήσου Διοσζουριάδος.

Επειδή δ’ ώς προαναφέραμεν ή πειρατεία ζαί οί πολλοί 
σκόπελοι ζαθίστων δύσζολον τό έν τώ μυχώ τής έρυθράς 
θαλάσσης έμπόριον, διά τούτο το ζατά ξηράν δέν ήτον 
άργόν. Ή ’Αρσινόη, όθεν διά διωρύγων καί διά τού Νεί
λου μετεφέροντο έπί τοΰ υδατος είς 'Αλεξάνδρειαν τά 
έμπορεύματα, ούδέποτε έξισώθη πρός τόν Μυός όρμον, 
όθεν διά ξηράς μετεφέροντο είς Κοπτόν. Καί αύτοί οί Να- 
βαταϊοι Άραβες έπροτίμων τού άπό Λευκής κώμης θαλασ 
σίου τό ζατά ξηράν έμπόριον· δΓ δ τά είς Λευκήν Κώ
μην άποφορτιζόμενα έμπορεύματα μετέφερον διά ξηράς 
έπί καμηλών μέχρι τής Πέτρας, πρωτευούσης τής πε- 
τραίας ’Αραβίας Έπίσης οί Αΐλωνΐται ήσαν δεδομένοι μάλ
λον είς τό κατά ξηράν ή είς τό κατά θάλασσαν έμπόριον. 
Είσχωροΰντες ούτοι είς τά ένδότερα τής 'Αραβίας είσεζο- 
μίζοντο έκεϊθεν τά προϊόντα τής χώρας είς τήν Πέτραν. 
Άπό τής Πέτρας δε διά δύο οδών μετεφέροντο περαιτέρω 
ήτοι βορείως πρός τήν Συρίαν ζαί ιδίως πρός τήν Παλ- 
μύραν, ή βορειοδυτικά»; πρός τά παράλια τής Μεσογείου. 
Ή τελευταία δ' αύτη οδός ύποδιηρεϊτο πάλιν είς δύο, 
τήν μέν φέρουσαν πρός τά 'Ρινακόρουρα πόλιν αιγυπτια
κήν βορειανατολιζώς τής Αίγύπτου ζειμένην, ζαί έκεϊθεν 
είς ’Αλεξάνδρειαν, τήν δ έτέραν είς Γάζαν. Οί δέ προμη- 
Οευόμενοι ανατολικά έμπορεύματα, ιδίως οί'Ρόδιοι, έπροτί- 

μων τά διά τής Γάζης έρχόμενα τών διά τής ’Αλεξάν
δρειάς· διότι καί πλησιεστέρα ήτον ή Γάζα, καί οί δασμοί 
οί έπιβαλλόμενοι έν Αλεξάνδρειά ύπερετίμων πολύ πλέον 
τά έμπορεύματα, ή όσον τά κατά ξηράν διά τής Πέτρας 

έξοδα άνεβίβαζον τήν τιμήν αύτων.
Τηλικοΰτον έμπόριον ήτον επόμενον νά ζαταστήση 

τήν ’Αλεξάνδρειαν πολύ τών άλλων τότε πόλεων τής οι
κουμένης διαφέρουσαν ζατά τό πλήθος τών προσόδων 
καί τών πρός τροφήν αναγκαίων ώστε κατά τόν Κικέ- 
ρωνα ό πατήρ τής Κλεοπάτρας Πτολεμαίος ό αύλητής 
έλάμβανε φόρον 12,500 τάλαντα, 75 δηλ. περίπου εκα
τομμύρια δραχμών ποσόν ύπέρογζον διά τά τότε ίσης 
έκτάσεως κράτη. Τούτο αφηγούμενος ό Στράβων επιφέ
ρει : Έάν ό βασιλεύς Πτολεμαίος ό αύλητής ό κάκιστα 
καί ραθυμότατα τήν βασιλείαν διοιζών έλάμβανε τοσού- 
τους φόρους, πόσοι τώρα πρέπει νά νομίση τις ότι είσ- 
πράττονται διά τοιαύτης έπιμελείας οίκονομούμενοι, άφοΰ 
μάλιστα τοσαύτην έπίδοσιν έλαβε τό μετά τής ’Ινδικής 
καί Τρωγλοδυτικής έμπόριον; Καθ’ όσον πρότερον ούδ’ εί
κοσι πλοϊα έθάρρουν νά διαπεράσωσι τήν έρυθράν ζαί νά 
ύπερκύψωσιν έξω τών στενών, τώρα δέ στόλοι μεγάλοι 
στέλλονται μέχρι τής Ινδικής καί τών άκρων τής Αιθιο
πίας. Έκ τών χωρών δέ τούτων κομίζονται είς τήν Αί
γυπτον τά πολυτιμότατα φορτία, έντεϋθεν δ’ έζπέπονται 
είς τούς άλλους τόπους, ώστε είσπράττονται τέλη διπλά 
εισαγωγικά ζαί έξαγωγιζά. Τά βαρύτιμα δέ φορτία ζαί 
δασμούς βαρείς έχουσι· τών τοιούτων δέ βαρυτίμων ειδών 
μόνη ώς έπί τό πολύ ή ’Αλεξάνδρεια ήτο καί αποθήκη, 
ζαί αυτή έχορήγει έζ τούτων είς πάντας τούς περί τήν 

μεσόγειον οΐζοΰντας.
Έζ τούτων καταφαίνεται, ότι ή ’Αλεξάνδρεια τότε ήτο 

ή έμποριζοτέρα τής ύφηλίου πόλις- μέγιστον έμπόριον 
τής οίζουμένης τήν ονομάζουν οί σύγχρονοι συγγραφείς. 
Βραδύτερον όμως ύποταχθεϊσα είς τούς βαρβάρους έξέπι- 
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πτε χατά μικρόν· άλλά τό μεγαλειον της ήτο τηλικοϋτον, 
ώστε μέχρι της 16 ης έχατονταετηρίδος διετήρησε τό έμ- 
πορικόν της μεγαλειον, άντέχουσα είς τάς βαρβαρικάς 
πιεσεις, οτε πλέον άποχαμοΰσα έξέπεσε τοσοΰτον, ώστε 
τό 1778, εΐχε μόνον υ χιλ. κατοίκων. Άπό τοϋ Μεχμέτ 
Άλή δέ πάλιν ήρχισεν ή προαγωγή τής πόλεως, ώστε 
έκτοτε τεσσαρακοντάκις ηύξησε τόν μικρόν εκείνον τών 
κατοίκων της άριθμόν- τό 1871 εύρέθησαν έν τή άπο
γραφή 219602κατοίκων. Τώρα μάλιστα κατασκευασθέντος 
προ έτών σιδηροδρόμου άπό τοΰ Σουέζ διά τοΰ Κάιρου 
Η-έχρις Αλεξάνδρειάς, διορυχθέντος δέ καί τοΰ Ίσθμοϋ, 
άνέρχεται ή πόλις γιγαντιαίως πρός τό άρχαΐον αύτής 
εμπορικόν μεγαλειον, τό όποιον, ένεκα τής έποχής έν η 
ζώμεν, έλπίζεται μεΐζον καί λαμπρότερον τοΰ παλαιού. 
Εύχομαι μόνον τό έπιχειρηματικόν καί μεγαλεπήβολον 
τών Ελλήνων έμπορων πνεύμα νά μή ύστερήση τοΰ τών 
Εύρωπαίων, άλλά μιμούμενον έχείνους τούς τήν τότε 
’Αλεξάνδρειαν τοσοΰτον μεγάλην άναδείξαντας, νά έπι- 
κρατήση πάντων καί διά παντός.

I. ΜΟΣΧΟΝΝΗΣΙΟΣ.

ΔΑΣΟΦΪΤΕΙΑΙ ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ.

θά φανή κάπως παράδοξον έν ώ χρόνω έπιτείνεται διά 
τοΰ πυρός, τής άξενης καί τοΰ πέλεκυος ή καταστροφή 
τών'Ελληνικών δασών νά σκέπτηταί τις περί νέας δασώ- 
σεως τής χώρας. Τό όμαλώτερον θά ήτο άν ήμποδίζετο 
ή περαιτέρω καταστροφή χαί άν πράγματι ή φυτική τής 
‘Ελληνικής εξοχής ζωή έτίθετο ύπό δραστηρίαν άστυνο- 
μικήν έπιτήρησιν. Έν τούτοις έπί τή προσδοκία τοιαύτης 

διοικητικής, ούδέν κωλύει, ινα στρέψωμεν όριστικώς τά 
βλέμματα πρός τάς άπογυμνωθείσας δασικάς τής ήμε
τέρας χώρας έκτάσεις. Διέοχεσθε π. χ. τά παράλια τοΰ 
Κορινθιακού κόλπου καί έκπληττεσθε έπί τή γυμνότητι 
τών όρέων τής Στερεδς Ελλάδος. Άπανταχοϋ τής Έπι
κρατείας, δέν εΐναι ύψωμα, κατά τό μάλλον ή ήττον κα- 
ταντες, τό όποιον άπό έτους είς έτος δέν μεταβάλλεται 
είς άγονον βράχον. Έάν ή ζώσα καί ή μετ’ αύτήν έρχο- 
μένη γεννεά δέν μεριμνήση περί τοΰ μεγάλου τούτου φαι
νομένου τής χώρας, πρέπει αί μέλλουσαι τύχαι αύτής νά 
ζητήσωσι νέον διά τήν πατρίδα χώμα, διότι τό σημαντι- 
κώτερον μέρος τοΰ ύπάρχοντος Οά ριφθή ύπό τών χειμάρ- 
ρων είς τήν θάλασσαν ή κατά κρημνών.

Έκτος τής μεγάλης ταύτης άποστολής τών δασών 
είς συγκράτησιν τής καλλιεργησίμου γής, διά τής άντι- 
στάσεως, τήν όποιαν παρέχουσιν είς τήν ορμήν τών κα- 
ταρρεόντων ύδάτων, ή έπιρροή τών μεγάλων δενδρικων 
συγκεντρώσεων συνδυάζεται έν γένει πρός τήν κλιματι
κήν τής χώρας αρμονίαν, πρός τήν ποσότητα τής θερ- 
μότητος καί τής ύγρασίας, έπί τής κατά τόπους διαμο
νής τής οποίας στηρίζεται η δλη γεωργική οικονομία. 
Παραλείπω τά δασικά προϊόντα, τά όποια ή κανονική 
τών δασών καλλιέργεια ταύτοχρόνως, σύν τοΐς άνωτέρω 
άποτελέσμασι, παρέχει. Έν γένει ύπό τήν επιρροήν τών 
δασών καί τοϋ χρονίου κατ’ αύτά έδάφους παρέχεται 
ίσχυροτάτη βοήθεια είς τήν ύπό τής γής άπορρόφησιν τών 
ύδάτων, έμποδιζομένης τής ταχείας έξατμίσεως καί έκρ- 
ροής αύτών. Ύπό τοιαύτας δέ περιπτώσεις καί αί ύπό- 
γειοι τών πηγών άποταμιεύσεις πληροΰνται, ινα έκτελέ- 
σωσι διά τής δυνατής άφ θονίας τόν προορισμόν αύτών, 
τόσον περί τήν άρδευα ιν τής χώρας όσον καί έν γένει τάς 
φυσικάς τών ποταμών διώρυγας.

Ή παραγνώρισις τών μεγάλων τούτων άληθειών, τάς 
οποίας οι βάρβαροι άμερίμνως συντρίβουσιν ύπό τούς πό-
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οας των χάριν έφημέρου άπολαύσεως (1), έξηγεΐ τήν ύπό 
πάσαν ύδρονομικήν έποψιν κατάπτωσιν τής ήμετέρας -/ώ
ρας. ’Ασχολούμεθα είς τήν κατάρτισιν μεγάλης έν ’Αθή- 
ναις πρωτευούσης ζαΐ δέν βλέπομε? δτι ελλείπει τό άνα- 
πόφευκτον εις τούς πυκνούς πληθυσμούς ύδωρ, διότι ή 
συμπληρωθεισα καταστροφή τών πέριξ δασικών κατά τά 
δρη περιφερειών διώκει τήν βροχήν, όταν αύτη όρμητι- 
κώς άμα δε καί σπανίως δίδηται ύπό τοϋ ούρανοϋ έπί τών 
άοιαπεράστων πλευρών τοϋ άνωμάλου εδάφους.

Ή έκ νέου όθεν όάσωσις τής -/ώρας άποτελεΐ θέμα 
περισπούδαστου, τό όποιον έμελέτησαν καί νομοθετιζώς 
καί πρακτιζώς διάφορα τών νεωτέρων έθνών. "Ινα έννοή
ση έκαστος τήν ευρύτητα τής διοικητικής έπί τοΰ προ- 
κειμένου ένεργείας, άρκεΐ νά παρατηρήση ότι έντός δε
καετίας (184.9—58) ή Βαυαρία έδαπάνησε 6 περίπου ε
κατομμύρια δραχμών είς άναφύτευσιν τών δασικών περι
φερειών της. Κατά τό 1850 τό μικρόν "Αυοβερ είχε δα
πανήσει 350 χιλ. δρ. διά τόν αύτόν σκοπόν. Και ζατά τό 
ένεοτώς έτος ό προϋπολογισμός τής Γαλλικής Δημοκρα-

Πρδ ολίγων ήμερων έδικάζετο ένώπιον τοΰ Κακουργιοδικείου Ά- 
θχνών είς καταστροφεΰς δασών. ’Επί δωδεκαετίαν τόν κατεδίωκεν ή 
δικαιοσύνη μέχρις ού τελευταίου τόν συνέλαβε. Δεν είμαι φυσιογνω
μιστής. Άλλ’ όταν εΐδον τό αλλόκοτου αύτό πρόσωπον μετά τών 
φευγόντων ώς τής άλώπεκος οφθαλμών αύτοϋ, όταν ήκουσα τό επι
χείρημά του ότι κατέστρεψε 9 χιλ. πεύκα έν Εύβοια, στηριζόμενος 
εις ιδέας ατιμωρησίας ώς έκ τής συγχρόνου έπαναστάσεως τοϋ 1862, 
συνεφωνησα πληρέστατα μετά τοϋ Εΐσαγγελέως τών Έφετών, όστις 
δριμύς έπεςελθων κατά τών άσεβούντων πρός τήν κοινωνικήν και οι
κονομικήν τών δασών αποστολήν, εΰρε τρόπον ίνα έπικαλεσθή δλην 
τήν αυστηρότητα τής δικαιοσύνης κατά τών κακουργικών έν γένει 
τάσεων, όσαι ωφελούμενα ι εκ τών ύπερτάτων εθνικών στιγμών 
καθ’ άς οι λαοί επιλύουσι τάς πολιτειακής διαφοράς των, προβάλ- 
λουσιν έντός αύτών τήν άπαισίαν τοϋ εγκλήματος κεφαλήν.
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τίας περιλαμβάνει 1 ; εκατομμύριου φράγκων διά τήν δά- 
σωσιν τών ύπερκειμένων είς τάς καταπλημμυρουμένας 

πεδιάδάς της ορεινών εκτάσεων.
Προφανώς είς τό προζείμενον θέμα οέν άνάγονται αί 

έν τή αγροτική καλλιέργεια παντός είδους ήμεροι, τρόπον 
τινα, δενοροφυτεΐαι. Έάν έπί τοϋ όλου ή ποσοτης αύτών 
έξασζή οπωσδήποτε ανάλογου έπιρροήν, τό κύριον πάντοτε 
δασικόν φαινόμενου ανήκει είς τάς μεγάλας τής άγριας 
φύσεώς δενδρικάς συμπυκνώσεις. Ή άνάπτυξις αύτών δύ
ναται νά έπιδιωχθή διττώς, ή ένθαρρυυομένωυ τώνίδιωτών 
είς παραγωγήν νέων δασικών περιφερειών ή άναλαμβά- 
νοντος τοΰ έθνους τό μακράς υπομονής δεόμενου τοΰτο 

έργον.
Καί έν μέν τω πρώτω συστήματι έκτος τών οραστικω- 

τάτων χρηματικών χορηγιών, τάς οποίας δύναται νά πα- 
ρέχη ό δημόσιος θησαυρός πρός τούς δημιουργούς νέων 
δασών ίδιώτας, κοινότητας ή νομικά πρόσωπα ίπι τών 
ιδιοκτησιών αύτών, άναλόγως τών δασουμένων έκτάσεων, 
πρέπει νά σημείωθώσιυ αί έπ' αύτών άτέλειαι άπό παντός 
δασικού φόρου είς δεδομένου χρονικόν διάστημα, τά βρα
βεία διά τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν καί περαιτέρω Επι
μέλειαν, έν γένει δέ αί κυβερνητικά'., έπί τόσον έθνωφε- 
λοϋς ζητήματος άνήκουσαι, παντός εϊ'δους τιμαί.

Έν δέ τώ δευτέρω συστήματι προηγείται ή έξακρίβωσις 
τής εθνικής ιδιοκτησίας έπί τών άζαλλιεργήτων καί είς 
μόνην δασικήν καλλιέργειαν επιτηδείων έκτάσεων. Έάν 
καί καθ’ όσον αί έζτάσεις αύται άνήκουσιν είς ίδιώτας, κοι
νότητας ή νομικά πρόσωπα, δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι, 
προκειμένου περί έξόχως έθνιζοϋ συμφέροντος, δύναται ό 
νομοθέτης νά έπιτρέψη (άρθρ. 16 τοϋ Συντάγματος) τήν 
άντί άποζημιώσεως πρός τό δημόσιον μεταβίβασιν τών ά
γονων τούτων γαιών, όπως ή δασωθώσιν ή άπλώς χλοα- 
σωσι. Κατά τοΰτο έν Γαλλία οί νόμοι τής 28 ^Ιουλίου
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I860 χαί 8 ’Ιουνίου 1864 έθεσαν τάς έπομένας βάσεις. 
Μετά τόν διοικητικόν χαρακτηρισμόν τής δημοσίας άνάγ- 
κης, ή Κυβέρνησις επιχειρεί τήν διά σπερμάτων ή φυτευ
μάτων δάσωσιν τών έν λόγω γαιών. "Αμα δέ ώς αυτή 
σβμπληρωθή, οί αρχαίοι ίδιοκτήται δύνανται νά άναλάβωσι 
τάς γαίας αύτών, έπιστρέφοντες τό όποιον ειχον λάβει 

τίμημα καί καταβάλλοντες τάς δαπάνας τοΰ δημοσίου. 
Έν τούτοις άντί τών τελευταίων δύνανται νά έγκαταλεί- 
ψωσιν είς τελείαν εθνικήν ιδιοκτησίαν τό ήμισυ μέν τών 
γαιών των*  έάν πρόκειται περί δάσους, τό τέταρτον, δέ έάν 
πρόκειται μόνον περί χλόης.

Αί βάσεις αύται τής Γαλλικής νομοθεσίας παρέχουσιν 
πολύ τό τρωτόν μέρος. ’Εννοώ τήν λόγω δημοσίας άνάγ- 
κης μεταβίβασιν τών άγονων γαιών είς τό δημόσιον. Ή 
έπιστροφή όμως αύτών έκ νέου είς τούς άρχαίους ίδιοκτή- 
τας φέρει κατά νουν τόν πίθον τών Δαναΐδων, όστις ούδέ
ποτε έπληροΰτο. Τώ όντι είς ποιον άποτέλεσμα ήδύνατο 
νά φθάσωσιν άφ’ ένός ή ύπό τοϋ δημοσίου ένεργουμένη 
δάσωσις καί άφ’ ετέρου ή υπό τών ιδιωτών συμπθ^ηρουμένη 
έκδάσωσις; Ό κύκλος προφανώς αδιέξοδος.

Διά τήν Ελλάδα ή ιδιοκτησία τών άγονων γαιών, έξαι- 
ρέτως τών έπί τών γυμνών κορυφών τών όρέων, κέκτη- 
ται μάλλον εθνικόν χαρακτήρα, ώς έκ τής ιστορικής κατά 
τούς τελευταίους αιώνας μορφώσεως τής άκινήτου παρ’ 
ήμΐν κτήσεως, ήτις κατά τό ’Οθωμανικόν δίκαιον ήτο ανα
πόσπαστος έκ τής ιδέας τής καλλιέργειας. Δέν καθυστέ
ρησε δέ καί ή νεωτέρα περί τά δάση νομοθεσία είς περαι
τέρω δΐέυκόλυνσιν τοϋ προκειμένου θέματος- διότι κηρυ- 

χθέντων (νομ. τής 17 Νοεμβρίου 1836) ώς εθνικών δα
σών εκείνων, τά όποια μέχρι τέλους τοΰ έτους 1837 δέν 
έδηλώθησαν, έπί προσαγωγή έπισήμων τίτλων, ώς ιδιό
κτητα, γνωστόν είναι ότι αί μεγάλαι δασικαί συμφοραί 
χατά τήν τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν άφήκαν εις τήν 

κυριότητα τοΰ δημοσίου άπειρους έκτάσεις γαιών, είς τάς 
όποιας μή δυναμένου νά είσέλθη τοΰ άροτρου, τό ζήτημα 
τών έν αύτοϊς έλευθέρων βοσκών ταχέως πρέπει νά άντι 
κατασταθή διά τοΰ ζωτικότερου τής άναγεννήσεως τών 

καταστραφέντων δασών.
Πόσον εύρεία ή περί τής έκ νέου δασώσεως τής χώρας 

ιδέα, μαρτυρεί ή άναλογία των άκαλλιεργήτων πρός τάς 
καλλιεργουμένας γαίας. Κατά τούς πιθανότερους ύπο- 
λογισμούς μόνον τό Λ τής 'Ελληνικής γής καλλιεργείται, 
τά δέ λοιπά | περιμένουσιν άκόμη τήν χεΐρα τοΰ πεπο- 

λιτισμένου κα λλιεργητοΰ. Ποία είναι ή έν τή τελευταία 
κατηγορία μερίς τών δασών ; "Οσοι δέν ζώσι κατάκλεις-οι 
έν τή οικία αύτών άς μαρτυρήσωσι περί τής έρημώσεως, 
ήτις πένθιμος έπικάθηται έπί τών εξοχών τοΰ 'Ελληνικού 
έδάφους.

Όποια διαφορά πρός τούς άρχαίους χρόνους, καθ’ ούς 
έντός τών δασών κατώκουν αί θεότητες ! Τότε έσχημα- 
τίζοντο οί μεγάλοι άνδρες καί οί γόνιμοι χαρακτήρες. 
ΊΙ έπιρροή τής δημιουργικής τών ύπαίθρων φύσεως είσ- 
εχώρει είς τάς ψυχάς, ίνα τάς καταστήση ίσχυράς καθ’ 
όλα τά στάδια τής άνθρωπίνης ένεργείας. Τοιουτοτρόπως 
ή δασονομική τών χωρών άνάπτυξις αποτελεί κυριώτατον 
θέμα συγκρίσεως τών είς τήν εύθυτέραν ή τήν σκολίοτέ 
ραν πορευομένων έθνών. Νομίζω δέ ότι ύπό τήν έποψιν 
ταύτην άξιοσημείωτος εΐναι ή μέχρι λατρείας έν τώ νεω- 
τέρω Γερμανισμώ άνύψωσις τών μεγαλοπρεπών τής πατρί- 
δος αύτοΰ δασών, δι’ όλης τής ισχύος τών νόμων “Τής πο
λιτείας καί τών παραδόσεων τοΰ λαοΰ.
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Έκ τοϋ σμάω,= τρίβω, λειαίνω, παρέλαβε η 'Ελλη
νική σμύρις (σμήρις) τό όνομα. "Οπως έν τοΐς άρχαίοις 
χρόνοις ούτω καί νΰν τό ορυκτόν τοΰτο χρησιμεύει είς 
τάς μηχανικάς τέχνας, είτε είς τεμάχια είτε είς άμμον 
μεταβαλλόμενον, πρός στίλβωσιν μετάλλων, κρυστάλλων, 
πολυτίμων λίθων κλπ. έν γένει πρός τριβήν καί λεπτο- 
τάτην άκόνησιν ή κατεργασίαν. Κατά μέν τόν Ησύχιον 
ή σμύρις «άμμου είδος, ή σμήχονται οί σκληροί τών λί
θων»· κατά δε τόν Διοσκορ. «είδος λίθου ή τάς ψήφους 
οί δακτυλιογλύφοι σμήχουσιν». Άπό τής Ελληνικής 
γλώσσης ή σμύρις μετέβη ολόκληρος εις τήν Λατινικήν 
smyris, έξ αύτής δέ είς τάς νεωτέρας τής Εύρώπης smer 
glio Ίταλ., smirgel Γερμ., esmeril Ίσπαν., emery Άγγλ., 
emeri Γαλ.

Ή σμύρις ανήκει είς τήν τάξιν τών μετά τόν άδάμαντα 
σκηροτάτων ορυκτών (corindons), είναι συνήθως χρώματος 
κυανόφαίου μετά λαμπρών έν τώ μεταξύ άκτίνων, καί ά- 
παντάται είς διάφορα μέρη τής γής. ΙΙερίφημος είναι ή 
’Ελληνική σμύρις τής Νάξου έν τή σχετική βιομηχανία, 
κατά τάς τελειοτέρας δέ άναλύσεις περιέχει 80 μέρη ά- 
λουμινίου, 4 οξειδίου σιδήρου, 3 σιλίγνίτος (silice) καί 13 
καταστάλαγμα άδιάλυτον. Ή έξαγωγή τοΰ Ελληνικού 
τούτου προϊόντος ήκολούθησε τήν έπομένην άνάπτυξιν 
κατά τήν πενταετίαν 1869—73 :

άξίας δραχμών 593,600
» » 441,440
» » 831,350
» » 660,740
» » 389,650

1869 στατήρες 45,661
1870 34,484
1871 63,950
1872 51,070
1873 » 32,490

’Εάν έξαιρεσωμεν στατ. 4780, άξίας δρ. 62555, σμύρι- 
δος άποσταλείσης είς Γαλλίαν τω 1860, ολόκληρος ή 
λοιπή σμύρις άπηυθύνθη σταθερώς είς τήν Αγγλικήν βιο
μηχανίαν.

Οί άνωτέρω άριθμοί μαρτυροΰσι περί τής οικονομικής 
σημασίας τοΰ περί ού ό λόγος προϊόντος, καί έξηγοΰσι 
τήν κατά καιρούς ειδικήν έπ’ αύτοΰ πρόνοιαν τοΰ Έλλη- 
νος νομοθέτου, τής οποίας ή τελευταία διατύπωσις έχει 
ώς έξής. Κατά τόν νόμον τής 12 Αύγουστου 1859 φξστ', 
άπασα ή έν τή νήσω Νάξω παραγομένη σμύρις είναι έθνι- 
κή, διατίθεται δέ έπί τιμή προσδιοριζομένη διά Β. Διατάγ
ματος· οσον άφορα τήν άλλαχοΰ έξορυττομένην, άνήκει 
αύτη είς τόν κύριον τοΰ έδάφους. 'Επομένως ή ιδιωτική 
αύτη σμύρις φορολογείται κατά στατήρα διά 5 δραχμών 
είσπραττομένων κατά τήν έξαγωγήν. Ή διάθεσις τής 
έθνικής σμύριδος τής Νάξου ήκολούθησε δύο μέχρι τοΰδε 
συστήματα. Κατά τό πρώτον έπί τή βάσει τοΰ άπό 6 
Ιουλίου 1860 διατάγματος, έκαστος προκαταβάλλων 
δραχμάς ένδεκα κατά στατήρα (24 οκάδων) σμύριδος είς 
τό δημόσιον ταμεΐον, ήδύνατο νά παραλάβη έν Έρμου- 
πόλει όσον ήθελε ποσόν. Κατά τό δεύτερον άπέβλεψεν ή 
Κυβέρνησις μάλλον είς τήν έξασφάλισιν τής ύπάρξεως 
άγοραστοΰ. Τοιουτοτρόπως διά τής άπό 5’Ιουλίου 1868, 
νομίμοποιηθείσης βραδύτερον, συμβάσεως μεταξύ τοϋ 
υπουργού τών Οικονομικών καί τοΰ Jhon Mars Evans παρε- 
χωρήθη είς τοΰτον έπί έπταετίαν, μέχρι τέλους Αύγου
στου 1875, τό δικαίωμα τής άπόκλειστικής καρπώσεως 
τής Ναξιακής σμύριδος ύπό τούς έξής όρους : Κατά παν 
έτος ό άγοραστής ήτο ύπόχρεως νά παραλαμβάνη έπί 
τής παραλίας τής Νάξου 40,000 στατήρας σμύριδος άντί 
12 δραχμών καί 20,000 άντί 10 δρ. κατά στατήρα, έξαρ- 
τωμένης τής παραδόσεως τοΰ δευτέρου ποσοΰ έκ τοΰ δο- 
κοΰντος τής Κυβερνήσεως, καί προκαταβαλλ ομένου έν 
γένει του τιμήματος παρά τή ’Εθνική Τραπέζη κατά τήν
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αρχήν έκάστης τριμηνίας, όσον αφορά τό πρώτον ποσόν, 
πρό τής φορτώσεως δέ τοΰ πλοίου, δσον άφορα τό δεύ

τερον.
Κατά την 27 Μαίου 1875 έξεδόθη νέον Βασιλικόν Διά

ταγμα περί επταετούς έπίσης μισθώσεως της Ναξιακής 
σμύριδος άπό I Σεπτεμβρίου, 1875. Ματαιωθείσης όμως 
τής άποπείρας ταύτης, πιθανώς ένεκα έλλείψεως περί τήν 
προσήκουσαν δημοσίευσιν του προγράμματος της έν ταΐς 
Εύρωπαϊζαΐς τής σμύριδος άγοραΐς, έπήλθε τό άπό 5 
Μαίου 1876 Ίπουργο-Βασιλιζόν (1) διάταγμα, διά τοΰ 
όποιου προσφέρεται ή κάρπωσις τής Ναξιακής σμύριδος 
έπί δωδεκαετίαν, άπό τής 1 ’Ιανουάριου 1877 (2) έπί τοΐς 
άκολούθοις δροις :

Πρός έκποίησιν τής Ναξιακής σμύριδος θέλει ένεργηθή 
έν ΆΟήναις δημοπρασία διά προσφορών εγγράφων καί 
έσφραγισμένων, παραδιδομένων έν μέν τή ημεδαπή είς τρι
μελή έπιτροπήν, άπ οτελουμένην ύπό τοΰ Νομάρχου, 
τοΰ Οικονομικού έφορου Αττικής ζαί τοΰ παρά τώ ύπουρ-

(1) Δυνάμει νόμου άπό 4 Ίανουαρίου 1876 τό πλεΐστον τής Βα
σιλικής έξουσίας άσζεΐται νΰν ύπό τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) 'Υπολείπεται ή ερευνά περί τών τυχών τής Ναξιακής σμύ
ριδος άπό τής 1 Σεπτεμβρίου 1875 καί καθ’ όλον τό έτος 1876. 
Πρόκειται περί 1 ψ εκατομμυρίου δραχμών, αί όποιαι άφεύκτως Οά 
είσήρχοντο έν τώ ταμείω τοΰ δημοσίου θησαυροϋ τής ’Ελλάδος κατά 
τούς όρους τής συμβάσεως Evans έν τώ διαστήματι τών 16 τού
των μηνών, έάν κατεβάλλετο εγκαίρως (δηλ. πρό ένός καί δύο 
έτών) ή προσήκουσα πρόνοια περί τής έπωφελεστέρας διαΟέσεως τοΰ 
έν λόγω αληθώς σπουδαιότατου εθνικού πόρου. 'Υποθέτω οτι υπό 
τήν έποψιν ταύτην απαραίτητος είναι ή ύπό τοΰ 'Υπουργείου τών 
Οικονομικών δημοσίευσις τών οπωσδήποτε άπό τής 1 Σεπτεμβρίου 
1875 πραγματικών έκ τής Ναξιακής σμύριδος εισπράξεων τοϋ δη

μοσίου θησαυρού, τάς όποιας δ τελευταίος προϋπολογισμός αναβιβά
ζει έν τή σφαίρα τών υποθέσεων εις δρ. 700,000 διά τό έτος 1876. 
Ίδέ καί σελ. 180 τοΰ Φυλλαδίου τούτου εις περαιτέρω έκτίμησιν 
τών προϋπολογιστικών συνδυασμών.

γείω τών Οικονομικών Έπιθεωρητοΰ τών μεταλλείων, έν 
δέ τή άλλοδαπή παρά τοΐς έκεΐ Έλλ. Προξένοις, οίτινες 
θά μεταβιβάσωσιν άμέσως τάς προσφοράς διά τοΰ Υπουρ
γείου τών Οικονομικών πρός τήν άνωτέρω έπιτροπήν. Δια- 
κήρυξις τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών δημοσιευθησο- 
μένη έντός καί έκτός τής Ελλάδος πρό 40 τούλάχιστον 
ήμέρών, θέλει ορίσει τήν ημέραν τής δημοπρασίας. Κατ’ 
αύτήν έν τή πλατεία τοΰ αγίου Παντελεήμονος ήπρομνη- 
σθεΐσα τριμελής έπιτροπή θέλει αποσφραγίσει καί άναγνώ- 
σει δημοσία άπάσας τάς προσφοράς. "Ινα ώσιν αυται δε- 
κταί πρέπει νά συνοδεύηται έζάστη ύπό γραμματίου κα- 
ταθέσεως 100 χιλ. φράγκων (παρά τώ κεντρίζω ταμείω 
ή έν τή άλλοδαπή παρά φερεγγύω τινί τραπεζιζω ζα- 
ταστήματι), αιτινες θέλουσι καταπέσει ύπέρ τοΰ δημοσίου 
είς περίπτωσιν καθ’ ήν δέν έμφανισθή αύτοπροσώπως ή 
δι*  άντιπροσώπου ό άγοραστής έντός 3 ημερών άπό τής 
είς τήν πύλην τοΰ καταστήματος τοΰ Υπουργείου τών 
Οικονομικών τοιχοζολλήσεως τής άποφάσεως τούτου περί 
έγκρίσεως τής δημοπρασίας, όπως συνταχθή έντός τών 
3 τούτων ημερών τό άνήζον συμβόλαιον, τό όποιον πάν
τως δεΐται νομοθετικής έπιζυρώσεως. "Οσον άφορφ τήν 
πρό τοΰ συμβολαίου ύπουργιζήν έγκρισιν, έάν αύτη δέν 
έκδοθή έντός πέντε ημερών άφ’ ής παραλάβη τό Ύπουρ- 
γεΐον τών Οικονομικών τά αυθημερόν άποστελλόμενα αύ- 
τω ύπό τής έπιτροπής πρακτικά τής δημοπρασίας, θεω
ρείται ό ύπερθεματιστής άπηλλαγμένος πάσης ύποχρεώ- 
σεως.

Ή προκειμένη δημοπρασία κατ’ ακρίβειαν συνίσταταε 
είς τήν άποσφράγισιν τών έγγράφων προσφορών καί είς 
τήν έν τοΐς συντασσομένοις έπί τούτω πρακτικοΐς άνά- 
δειξιν τοΰ ύπερθεματιστοΰ. Ώς ελάχιστος όρος τής ύπερ- 
θεματίσεως ορίζονται δραχμαί 10 κατά στατήρα. Ή ύπο- 
χρεωτική διά τε τό δημόσιον ζαί τόν ύπερθεματιστήν πο
σότης πρός παράδοσιν κανονίζεται κατ’ έτος είς 40 χιλ.
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στατ. σμύριδος. Κατ’ άντίθεσιν δέ πρός τά έν τή συμ- 
δάσει Evans παραδεδεγμένα, άπόζειται είς τόν ύπερθεμα- 
τιστήν νά λαμβάνη καί πέραν τής ποσότητος ταύτης 
μέχρις 20 χιλ. στατήρων κατ’ έτος, έπί προηγούμενη ει
δοποιήσει ζατά 30 τούλάχιστον ημέρας πρός τό δημό
σιον. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις απαιτείται προκα
ταβολή τοϋ τιμήματος παρά τή ’Εθνική Τραπέζη είς ίσας 
μέν δόσεις όσον άφορα τάς 40 χιλ. στατήρων (τή 1 Ια
νουάριου, Απριλίου, ’Ιουλίου ζαΐ ’Οκτωβρίου έκάστου έ
τους), πρό τής ειδοποιήσεως δέ όσον άφορα τάς 20 χιλ. 
στατ. Πρέπει νά σημειωθή Ιδιαιτέρως, ότι ό έγκριθησόμε- 
νος ύπερθεματιστής οφείλει έντός 3 μηνών άπό τής συν
τάξεως τοΰ συμβολαίου νά παραλάβη 20 χιλ. στατ. σμύ
ριδος έζ τής παραγωγής τοϋ 1876, ανεξαρτήτως τών είς 
λ]μόν τής παραχωρουμένης αύτω δωδεκαετίας παραλή- 
φθησομένων, προκαταβάλλων τό τίμημα έπί τή βάσει τής 
προσφοράς αύτοΰ. Διά τό περιπλέον τοΰτο ποσόν δέν ά- 
παιτεΐται νομοθετική έπιζύρωσις· άφ’ έτέρου δέ ύποχρεοϋ- 
ται καί ή 'Ελληνική Κυβέρνησις, ϊνα μή πωλήση έτερον 
ποσόν έκ τής παραγωγής τοϋ 1876. Ή έννοια τοϋ συμ
βιβασμού τουτου συνδέεται πρός τήν ζατά τό 1876 οικο
νομικήν τοϋ προκειμένου δημοσίου πόρου δυσχέρειαν.

Έν γένει ή παραδοτέα πρός τόν αγοραστήν σμύρις 
πρέπει νά είναι καλής ποιότητος, ένεργεϊται δέ άνεξόδως 
καί άνευ τέλους τίνος έπί τών παραλίων τής Νάξου θέ
σεων Μουτσούνα καί Αυώνα, μετά 30 ήμέρας άφ’ ήςείδο- 
ποιηθή τό Ύπουργεϊον τών Οικονομικών ύπό τών άγο- 
ραστών. Μετά τήν στάθμισιν ούδεμία ένστασις περί πο- 
σοϋ καί ποιου είναι δεκτή. Ή έπιβίβασις πρέπει νά ένερ- 
γήται, καιρού έπιτρέποντος, άνευ άναβολής ύπό τών αγο
ραστών. Δεν συγχωρεϊται ή έκφόρτωσις τής σμύριδος ε’.ς 
άλλους τόπους έκτος τών τής καταναλώσεως έν τή αλ
λοδαπή, ει’δοποιουμένων καί τών Έλλ. Προξένων περί τής 
άποταμιεύσεως· έξαιροΰνται ή Σύρος καί ό Πειραιεύς ώς 

διάμεσοι τής άποστολής ταύτης σταθμοί έν τή ήμεδαπή. 
’Αξία παρατηρήσεως εΐναι ή άπό τής συμβάσεως Evans ά- 
πομάκρυνσις τής τελευταίας κυβερνητικής άποφάσεως, 
όσον άφορα τήν έπιβαλλομένην δι’ έκείνης είς τόν αγο
ραστήν ποινήν δρ. 8 ζατά στατήρα διά τήν άνάμιξιν τής 
Ναξιακής σμύριδος μετ’ άλλων ή έπί τοϋ πλοίου ή έν 
ταΐς άποθήζαις ή κατά τήν πώλησιν, καί διά τήν μή με- 
ταπώλησιν τής Ναξιακής σμύριδος πρό πάσης τυχόν άλ
λης παρά τω αγοραστή ύπαρχούσης. Ή πρόνοια αύτη 
ούσα ίκανώς απλοϊκή, περιωρίσθη τελευταϊον είς μόνην 
τήν τυπικήν άπαγόρευσιν, διότι έν τή ούσία λίαν άμφίβο- 
λος ή πρακτική ταύτης άξι'α.

Έάν έντός έξ μηνών ό άγοραστής δέν παραλάβη τό 
άνήκον είς έκάστην τριμηνίαν ποσόν σμύριδος, άπόλλυσι 
τό δικαίωμα νά παραλάβη αύτό ακολούθως. Έάν δέν προ- 
ζαταβάλη έντός τών ταχθεισών προθεσμιών τό τίμημα 
τών παραδοτέων αύτώ ποσοτήτων σμύριδος (περιλαμβα- 
νομένης καί τής τοϋ 1876), άκυροΰται ή προκειμένη έκ- 
ποίησις καί καταπίπτει ύπέρ τοϋ δημοσίου ή έκ 300 χιλ. 
φράγκων έγγύησις τοϋ αγοραστού, τήν οποίαν οφείλει 
ούτος νά καταθέση παρά τώ Κεντρίζω ταμείω ή τή ’Εθνι
κή Τραπέζη είς τίτλους είτε Ελληνικού δανείου άπό τοϋ 
1862, είτε ’Αγγλικού, Γαλλικού, Γερμανικού, Αύστρια- 
ζοΰ, ’Ιταλικού καί ΡωσσικοΟ,ειτε ομολογιών τής Εθνικής 
Τραπέζης καί τής ’Γονικής. Σημειωτέον οτι ή προκειμέ
νη κατάθεσις δύναται ν’ άναπληρωθή καί δι’ ισαξίου έγ- 
γυήσεως τών τραπεζών τούτων.

Είς συμπλήρωσιν πρέπει νά προστεθή, ότι ή ’Ελληνική 
Κυβέρνησις άποστερεϊται τού δικαιώματος ϊνα πωλήση 
πρός έτερον σμύριδα, είτε έκ Νάξου είτε έξ άλλου μέρους 
τής έπικρατείας, καί οτι πάσα έν γένει διένεξις μεταξύ 
δημοσίου καί αγοραστού θέλει διαλύεσθαι διαιτητικώς καί 
άνεκκλήτως.
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Προτίθεμαι νά συγκρίνω τόν προϋπολογισμόν τής έν 
Γενεύη μικράς Δημοκρατίας πρός τόν 'Ελληνικόν έπί 
τριών σπουδαιότατων θεμάτων τής Έκπαιδεύσεως, τής 
’Εκκλησίας καί τής Δικαιοσύνης. Έν τούτοις απαραίτη
τος είναι ή γνώσις τών αμφοτέρωθεν πληθυσμών, διο'τι 
κατά τό 1870 απέναντι 93,15'5 κατοίκων έν Γενεύη ύ- 
πήρχον 1,437,894 έν Έλλάδι.

Κατά μέν τό έτος 1 848 έπί γενικού προϋπολογισμού 
τών δημοσίων δαπανών τής Δημοκρατίας έκ φρ. 514185 
ή Έκπαίδευσις, ή Εκκλησία καί ή Δικαιοσύνη άπήτησαν 
φρ. 312,814. Κατά δέ τό 1867 έπί προϋπολογισμού 
φρ. 860,010 ή περί τήν άνάπτυξιν τοΰ νοός, τής καρδίας 
καί τού δικαίου πολιτειακή αύτη άνάγκη έδαπάνησε φρ. 
632994. Κατά δε τό 1876 έπί προϋπολογισμού έκ φρ. 
1,583,836 άπέβησαν αί σχετικαί πρός τό προκείμενον 
θέμα δαπάναι είς φρ. 1,233,336, άπομενόντων διά τήν 
λοιπήν τής Δημοκρατίας υπηρεσίαν μόλις φρ. 330,500 
Ή άναλογία μεταξύ τών δύο τελευταίων ποσών είναι 
λίαν έμφαντική, ώς 3:1.

Απέναντι τών δημοκρατικών τούτων φαινομένων τής 
δημοσιονομίας, οί συνταγματικοί προϋπολογισμοί τής 
Ελλάδος παριστώσι τά επόμενα. Κατά μέν τό 1845 
έψηφίσθησαν διά τήν Έκπαίδευσίν, τήν Έκκλησίαν καί 
τήν Δικαιοσύνην δραχ. 1,452,070, κατά δέ τό 1866 (μετά 
τήν έν έτει 1864 ένωσίν τού Επτανησιακού πληθυσμού) 
δραχ. 4,028,214, κατά δέ τό 1876 δρ. 5,198,192, άπο- 
μενουσών διά τάς λοιπάς δημοσίας τού έτους τούτου ά
νάγκας 34 έκατομ. δραχμών!
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Έάν άναλύσωμεν ιδιαιτέρως τάς έν Γενεύη καί έν Έλ
λάδι ύπέρ τής Έκπαιδεύσεως, τής Εκκλησίας καί Δι
καιοσύνης δημοσίας δαπάνας, παρατηρο ΰμεν έν τοΐς σχε· 
τίκοϊς προϋπολογισμοΐς τού 1876, ότι ή μέν πρώτη άνέβη 
είς τό ποσόν φρ. 732,086 έν Γενεύη καί ορ. 1,796,850 
έν Έλλάδι, ή δέ δευτέρα άνέβη είς τό ποσόν φρ. 149,100 
έν Γενεύη καί δραχ. 309,560 έν Έλλάδι, ή δέ τρίτη άνέ
βη εις τό ποσόν φρ. 372,250 έν Γενεύη καί δρ. 3,091,782 
έν Έλλάδι. Επειδή δέ ό Γενευικός πληθυσμός άποτε- 
λεϊ τό 16ον σχεδόν τοΰ Ελληνικού, έκαστος δύναται νά 
κρίνη περί τής σχετικής καθυστερήσεως τοΰ Έλληνικοΰ 
προϋπολογισμού έπί τών ζωτικοτάτων τούτων θεμάτων, 
όσον άφορα τήν διανοητικήν, θρησκευτικήν καί δικαιολο· 
γικήν τής κοινωνίας άνάπτυξιν.

Δέν πρέπει δέ νά παρέλθη άπαρατήρητος ή εύρωστία 
μεθ’ ής έκτυλίσσεται τό περί ού ό λόγος δημοσιονομικόν 
φαινόμενον, έάν άναλογισθώμεν ότι πρό δεκαετίας, τω 
1866, ή έκπαίδευσις έν μέν τή Γενεύη άπήτει τήν δαπά
νην φρ. 304134, έν δέ τή Έλλάδι δρ.1530250, ή έκκ?»η- 
σία έν μέν τή Γενεύη φρ. 118300, έν δέ τή Έλλάδι δρ. 
172519, καί ή δικαιοσύνη έν μέν τή Γενεύη φρ. 210560, 
έν δέ τή Έλλάδι δρ. 2325445. Ή άπό τού 1866 είς τό 
1876 προεκτεθεΐσα μετάβασις διά τήν 'Ελλάδα έχει τι ού- 
σϊωδώς νωθρόν, άμα παραβληθή πρός τό γοργόν τής περί 
τούς 'Ελβετικούς άοιθμούς προόδου, έξαιρέτως ώς πρός 
τήν δικαιοσύνην καί πρό πάντων τήν δίκην κορωνίδος έκ- 
παίδευσιν.

"Οσον άφορα τήν δικαστικήν ιδίως έποψιν, άποτελεΐ 
κυριώτατον σύμπτωμα τής περαιτέρω έν Γενεύη άναπτύ
ξεως ό ποοσφάτως (3 Μαίου 1876) ψηφισθείς νόμος τής 
Δημοκρατίας περί δικαστών παρέδρων έν τώ Πρωτοδικείω. 
Κατ’αύτόν ό-πρώτος ούτος βαθμός τής δικαιοδοσίας oivat 
έμπεπιστευμένος εις ένα πρόεδρον, δύο δικαστάς τακτι
κούς, τέσσαρας παρέδρους, τρειςδικαςάς άναπληρωτικοΰς
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καί τρεις παρέδρους άναπληρωτιζούς. Οί πάρεδροι τής Γε
νεύης έχουσί τιάνάλογονπρόςτούς καθ’ ημάς έμποροδίκας. 
Εις διχαστής ζαί δύο πάρεδροι θεωρούνται, ζατά τό πλεΐ
στον τών υποθέσεων, ώς ικανόν άποτελοΰντεςλόγφάριθμοΰ 
δικαστηρίου. Άλλ’ ό περί παρέδρων θεσμός εΐναι εύρυτέ- 
ρας έννοιας έχ τής έπόψεως τής είςαγωγής έντός τής 
δικαιοσύνης ζαί άλλων στοιχείων παρά τούς καθαρώς 
άνθρώπους τοΰ νόμου. Ήδύνατο ό έν Γενεύη νο- 
μοθέτης νά άποταθή κατ’ ευθείαν πρός τό όρκωτιζόν σύ
στημα, είσάγων αύτό ζαί έπί τών πολιτικών διαφορών. 
Προετίμησεν όμως νά μή άπομαζρυνθή τών ορίων τής 
τακτικής δικαιοσύνης χαί νάείσαγάγη άπλώςέντός αύτής 
κριτάς τοΰ πραγματικού, ώστε συμπραττόντων 
τούτων μετά τών κριτών τοΰ νομικού νά έξασφαλί- 
ζηται ούτως ή ούσιαστική δικαιοσύνη μετά τής περί τούς 
τύπους πανοπλίας της.

Εΐναι περίεργον ότι τελευταΐον οί καθαρώς νομικοί έ- 
θεωρήθησαν έν Γενεύη κάπως αντιδραστικοί περί τήν κα
θόλου πορείαν τών κοινωνικών συμφερόντων. Καί βεβαίως 
μέν ή παραφυλακή τών τύπων κινδυνεύει διά τοΰ μακρού 
κατ’ άτομα χρόνου νά συντριβή έπί τοΰ σκοπέλου τής 
σχολαστικότητος, ό λόγος όμως ούτος δέν φαίνεται μοι 
έπαρκής έντός έλευθέρας πολιτείας, ήτις έχει τόσα μέσα 
έπιδράσεως έπί τού πνεύματος τών εαυτής όργάνων. 
"Οπως καί άν έχη, κατ’ αρχήν ή εισαγωγή τοΰ θεσμού 
τών παρεδρο-δικαστών εΐναι άξία πάσης δοκιμασίας, έξα- 
σφαλίζομένη τόσον ύπό τοΰ ψηφίσαντος αύτήν δημοσίου 
πνεύματος, δσον καί ύπό τής εύτυχούς προνοίας περί μι
σθοδοσίας τών παρεδρο-διχαστών διά 1G00 φρ. κατ’ έτος 
άπέναντι τοΰ έζ 4500 φρ. μισθού τών τακτικών δικας-ών. 
Έν γένει ή σύμπραξις τής νομικής έπιστήμης μετά τής 
πρακτικής τού λαού ζωής κέκτηται άφθονα στοιχεία πρός 
έμπέδωσιν τοΰ διχαιολογιχοΰ τής πολιτείας σκοπού.

ΟΤΙ MONOS Ο ΧΟΦΟΧ ΠΛΟΤ21ΟΪ.

ΟΤΙ ΜΟΝΟΣ Ο ΣΟΦΟΣ ΠΑΟΤΣΙΟΣ.

Τίνος ένεκα καυχάσαι τόσον άγερώχως διά τόν πλού
τον σου; Είσαι μόνος πλούσιος ; Πρός Θεού, αί γνώσεις 
μου καί αί σπουδαί μου δέν έχουσί τι διά τό όποιον δύνα
μαι καί έγώ νά είμαι ύπερήφανος ; Πιστεύεις ότι είσαι 
μόνος πλούσιος ; Άλλ’ έάν δέν ήσο μάλιστα πλούσιος ! 
Έάν ήσο πράγματι πτωχός!

Πώς έννοούμεν τόν πλούτον καί παρά τινι Οεωροΰμεν 
αύτόν ύπάρχοντα ; Είς έκεΐνον φρονώ, όστις έχει τόσα ά- 
γαθά, ώστε άρζοΰσι κατά τάς ιδέας του πρός έλευθέριον 
ζωήν, όστις δέν ζητεί, δέν έπιθυμεϊ δέν φιλοδοξεί εις ούδέν 
περαιτέρω. Ή κρίσις σου λοιπόν ούχί δέ καί ή γνώμη καί 
τό μεγαλεΐον τών κτημάτων σου δύναται νά σέ χαρα
κτηρίση ώς πλούσιον. Αυτή πρέπει νά σέ εύρίσκη ούδέν 
στερούμενον, καί νά μή σέ ώθή εις άναζήτησιν νέων άπο- 
κτήσεων. Κατά τήν έκτίμησίν σου έχεις πληθώραν χρημά
των ή τούλάχιστον έχειςτό ικανόν. Έάν ούτως αϊσθάνησαι, 
τό ομολογώ, είσαι πλούσιος. Άλλ' έάν έν τή άπληστία σου 
πρός τήν άποθησαύρισιν. ούδέν κέρδος Οεωρής αισχρόν, 
έάν καθ’ έκάστην δολιεύησαι, άπατας, ζητής, ποιής άγο- 
ραπωλησίας, άρπάζης ή λαμβάνης, έάν άπογυμνώνης 
τούς συμμάχους καί ουλής τόν δημόσιον θησαυρόν, έάν 
περιμένης τάς διαθήκας τών φίλων σου ή μάλιστα, χωρίς 
νά τάς περιμένης, κατασκευάζής ψευδείς,—εΐναι ταΰτα 
σημεία άφθονίας ή ένδειας ;

Τό πνεύμα τοΰ άνθρώπου εΐναι πλούσιον καί ούχί τό 
ταμεϊον αύτοΰ. Δυνατόν τά κιβώτιά σου νά εΐναι πλήρη· 
ένόσω όμως εύρίσκω σέ κενόν, δέν Οά σέ πιστεύσω ότι είσαι 
πλούσιος. Διότι μετρώνται διά τής έπαρκείας τά κτήμα
τα. 'Έχεις μίαν θυγατέρα; Απαιτούνται χρήματα. Έχεις
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ουο θυγατέρας ; Απαιτούνται πλείονα. "Οσω πολυαριθ- 
μότεραι έκεΐναι, τόσον μείζων ή άνάγκη τούτων. Καί έάν, 
καθώς ό Δαναός, έχη τις 50 θυγατέρας, Ιδού ισάριθμοι 
προίκες πρός ετοιμασίαν. Πρέπει λοιπόν, ώς προεΐπον, νά 
μετράται ή περιουσία έκάστου άναλόγως τής έκτάσεως 
τών αναγκών αύτοϋ. Τοιουτοτρόπως ό μή έχων μέν πολ- 
λάς θυγατέρας, έχων όμως αναρίθμητα πάθη, δυνάμενα 
έν όλίγω χρόνιο νά έξαντλήσωσι τούς μεγαλειτέρους θη
σαυρούς, κατ’ ούδένα λόγον πρέπει νά όνομασθή πλούσιος, 
πρό πάντων όταν αύτός ούτος αισθάνεται εαυτόν έν τή 
άνάγκη. Ήκούσθης λέγων, ότι εκείνος μόνος είναι πλού
σιος, όστις δύναται νά διατηρήση ίδίαις δαπάναις ολόκλη
ρον στρατόν έν τούτοις όλα ημών τά μεγάλα δημόσια 
εισοδήματα μόλις άπό τίνος χρόνου έπιτρέπουσι τοΰτο εις 
αύτόν τόν Ρωμαϊκόν Λαόν. "Οθεν κατά τόν ύπολογισμόν 
τούτον δέν θά είσαι πλούσιος είμή τήν ημέραν έκείνην καθ’ 
ήν διά τών άποταμιεύσεών σου θά δυνηθής νά πληρώσης 
τούς μισθούς έξ λεγεώνων καί όλα τά επικουρικά, εις πε
ζούς καί ιππείς, στρατεύματα. ’Εντεύθεν δέν είσαι πλού
σιος, άφοΰ ή περιουσία σου άπέχει τόσον πολύ τής έκπλη- 
ρώσεως τοιούτου ονείρου. Φανερά λοιπόν είναι ή πτωχεία 
σου, ή μάλλον ή ένδεια καί ή δυστυχία σου.

'Όπως οί έπιδιώκοντες έντιμα κέρδη έν τώ έμπορίω 
έν τή χειροτεχνία, έν τή φορολογία, όμολογοϋσιν οτι ή 
άνάγκη τούς κινεί, τοιουτοτρόπως, όταν ή οικία σου είναι 
πλήρης έκ συρφετού δικαστών καί κατηγόρων, καί συγ
χρόνως έκ κατηγορουμένων ένοχων καί πλουσίων, εργα
ζομένων ύπό τήν αιγίδα σου εις διαφθοράν τών δικαστών 
αυτών· όταν βλέπη τις διά ποιων συμφωνιών πωλεϊς τήν 
προστασίαν σου· όταν βλέπη τάς έγγυήσεις τάς όποιας 
χορηγείς εις τάς σκευωρίας τών υποψηφίων, τούς άπε- 
λευθέρους τούς οποίους άποστέλλεις ίνα φορολογώσι καί 
άπογυμνώσι τάς έπαρχίας, τούς γείτονας σου έκβα?,λο- 
μένους έκ τής κατοχής τών κτημάτων αυτών, τάς λη

στείας σου έν τή έξοχή, τάς εταιρίας τάς οποίας όργα- 
νίζεις μετά τών δούλων, τών άπελευθέρων καί τών πελα
τών σου, όλας τάς άδεσπότους αύτάς ιδιοκτησίας, τάς 
προγραφάς τών πλουσίων, τάς έντός τών ήμετέρων πό
λεων σφαγάς καί άπασαν ταύτην τήν συγκομιδήν τών 
χρόνων τού Σύλλα- όταν άποβλέψη τις πρός τοσαύτας 
πλαστάς διαθήκας καί τοσαύτας άνθρώπων άρπαγάς· όταν 
άνακαλύψη ότι τά πάντα έθεσας έπί τιμήματι άγοροπω- 
λησίας, τήν στρατιωτικήν κατάταξιν, τάς άποφάσεις σου, 
τάς ψήφους καί σοΰ καϊ τών άλλων, τήν ομιλίαν σου καί 
τήν σιωπήν σου, μεταβαλών είς άργυρολόγια καί τήν οι
κίαν σου καί τήν άγοράν.—πώς θέλεις νά μή πεισθή έκα
στος έκ τής ομολογίας πλέον σεαυτοΰ, ότι ή άνάγκη σέ 
ώθεΐ ; καί πώς νά πιστεύση ότι άνθρωπος κινούμενος ύπό 
τής άνάγκης είναι άληθώς πλούσιος;

Ό χαρακτήρ τού πλούτου συνίσταται εις τήν πλήρωσιν 
ήμών άπό παντός είδους αγαθών, άναγνωρίζεται δέ έκτής 
άνέσεως καί τής άφθονίας, έν ή τις εύρίσκεται· καί έπειδή 
ούδέποτε Οά φθάσης εις αύτήν, ούδέποτε Οά καταστής 
πλούσιος. Περιφρονεΐς τήν περιουσίαν μου καί εύλόγως, 
διότι κατά τήν κοινήν μέν γνώμην είναι αύτη μέτρια, κατά 
σέ δέ μηδαμινή κατ’ έμέ δέ πενιχρά. Άς άφήσωμεν όμως 
έμέ καί άς έξακολουθήσωμεν τό ήμέτερον θέμα. Έάν πρό
κειται να προσδιορίσωμεν τάς ιδέας καί τήν έκτίμησιν ή
μών, ποιον νομίζεις πολυτιμώτερον, τό άργύριον τό ύπό 
τού Πύρρου προσφερόμενον πρός τόν Φαβρίκιον, ή τήν 
άφιλοκέρδειαν τού Φαβρικίου άπορρίπτοντος τό άργύριον 
τοΰτο ; τόν χρυσόν τών Σαμνιτών ή τήν άπάντησιν τού 
Μ. Κουρίου ; τήν κληρονομιάν του Παύλου Αιμίλιου ή τήν 
γενναιότητα τού’Αφρικανού, έγκαταλείποντος αύτήν είς 
τόν αδελφόν του Μάξιμον ; Άναμφιβόλως τά πορίσματα 
ταΰτα τών εύγενεστέρων άρετών είναι πολυτιμότερα τών 
άπαξιουμένων θησαυρών. Πώς λοιπόν, έάν είναι αληθές ότι
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ό πλούτος καταμετράται έπί τής τιμής τών κτημάτων τά 
οποία περιέχει, πώς νά άμφιβάλη τις δτι περιέχεται ούτος 
έν τή αρετή ; Διότι ούδεμία ύπάρχει περιουσία, ούδέν δρος 
χρυσοΰν ή άργυροΰν, τών όποιων ή τιμή δύναται νά συγ- 
κριθή πρός τήν τής αρετής.

’Ώ θεοί αθάνατοι ! οί άνθρωποι δέν θέλουσι νά έννοή- 
σωσι πόσον ώραΐον εισόδημα εΐναι ή μετριότης τών όρέ- 
ξεω ν· άς μεταβώμεν ούτως άπό τών καταβιβρωσκομένων 
ύπό τοϋ πάθους τής κερδοσκοπίας είς τούς πολυτελείς. ‘Η 
περιουσία ύμών περιλαμβάνει 600 sestcrtia, ένω ή έμή μό
λις 100. Άλλ’ ύμεϊς, Οέλοντες έν ταΐς έξοχικαΐς έπαύ- 
λεσι ύμών όροφάς άστραπτούσας έκ χρυσού καί δάπεδα 
έκ μαρμάρου, συσωρεύοντες αγάλματα, εικόνας, έπιπλα 
καί ενδύματα πολυτελή, δέν ευρίσκετε έν τω προμνησθέντι 
χρηματικώ ύμών ποσω, δέν λέγω δ,τι άπαιτείται είς πλη
ρωμήν τών δαπανών ύμών. άλλ’ ούδ’ δ,τι εΐναι απαραίτη
τον είς πληρωμήν τών τόκων τοΰ δι’ αύτάς κεφαλαίου· 
ένω δι’ έμέ, έπειδή δέν συντρίβομαι ύπό καταστρεπτικών 
όρέξεων, τό μικρόν χρημάτιόν μου παρέχει μοι περίσσευ
μα. Τίς λοιπόν εΐναι πλουσιότερος, ό στερούμενος χρη
μάτων ή εκείνος είς δν ταΰτα περιττεύουσιν ; ό έν τή ά
νάγκη βιών ή ό έν τή άφθονία ; Ποία εΐναι λαμπροτέρα οι
κονομική κατάστασις, εκείνη ήτις δσω μεγαλύνεται τόσω 
εΐναι ανεπαρκής είς έαυτήν, ή έζείνη ήτις διατηρείται έκ 
τών ιδίων πόρων ;

Άλλά πρός τί νά γίνηται λόγος περί έμοΰ, δστις προ
σβληθείς ίσως ύπό τής γενικής επιδημίας δέν δύναμαι νά 
άποτίνάξω τάς προλήψεις τής έποχής μου ; 'Ο Μ. Μα- 
νίλιος (ινα άφήσωμεν κατά μέρος τούς Κουρίους καί τούς 
Φαβρικίους) ήτο, κατά τάς παραδόσεις τών πατέρων ή
μών, πολίτης πτωχός. Εΐχεν οίκίσχον έν Καρίναις καί 
μικρόν άγρόν έν Δαβιχάνφ. Ήμεθα άρά γε πλουσιότεροι 
ημείς, διότι έχομεν πλειότερα ; Δυστυχώς δμως ούχί 
έπί τής άπογραφικής διατιμήσεως άλλ’ έπί τών τρόπων
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καί τής εύχερείας τής ζωής πρέπει νά μετράται ή περιου· 
σία. Τό μή έχειν πάθη εΐναι νόμισμα καθαρόν τό μή ά- 
γαπδν τάς δαπάνας εΐναι ώραΐον εισόδημα· τό εΐναι τινα 
επαρκή ιδού ό μεγαλείτερος καί ό σταθερότερος πλού
τος. Διότι έάν οί επιδέξιοι εμπειρογνώμονες διατιμώσι 
πλειότερον τούς λειμώνας καί τούς άγρούς, διότι τό εΐδος 
τοΰτο τών ιδιοκτησιών υποφέρει όλιγωτέρας βλάβας, ποία 
ύπερτίμησις δέν άνήκει είς τήν άρετήν, ήτις ούδέποτε δύ
ναται νά άρπαχθή ή ζλαπή, τήν όποιαν δέν άποβάλλει τις 
ούτε έν ναυαγίω ούτε έν πυρζαΐα, καί ή όποια δέν μετα
βάλλεται ούτε ύπό τής βίας τών κυμάτων ούτε ύπό τών 
καταστροφών τοΰ χρόνου.

Μόνοι οί έχοντες αύτήν εΐνε πλούσιοι, διότι μόνοι ουτοι 
έχουσι περιουσίαν συνάμα παραγωγικήν καί άκατάστρε- 
πτον, καί μόνοι εΐναι, κατά τό κύριον τοϋ π) ούτου γνώ
ρισμα, ηύχαριστημένοι είς δ,τι έχουσι, ύπολαμβάνοντες 
τοΰτο ώς ικανόν. Ούδέν έπιθυμοΰσι, ούδενός αισθάνονται 
τήν άνάγκην, ούδέν τοΐς λείπει, ούδέν έπιδιώκουσιν. Άπ’ 
έναντίας οί κακοί καί οί φιλάργυροι έχοντες κτήματα άβέ- 
βαια καί υποκείμενα είς τάς περιπέτειας τής τύχης προσ- 
παθοΰσι πάντοτε νά τά πολλαπλασιάζωσιν. Ούδείς μεταξύ 
αύτών ήδυνήθη μέχρι τοΰδε νά εύχαριστηθή είς ό,τι είχε. 
Πρέπει επομένως νά τούς Οεωρή έκαστος ούχί ώς άνθρώ- 
πους πλουσίους καί έν άφθονία βιοΰντας, άλλ’ ώς πτω
χούς χαί ύπό ένδειας ζατατρυχομένους.

(Ε’χτών τοϊΚΙΚΕΡΠΝΟΧ).

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ.

Τά ύπό τής Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως συνομολογή- 
θέντα χρεωλυτικά δάνεια είτε διά λ]μόν τσϋ δημοσίου θη
σαυρού είτε διά λ]μόν τοΰ ηγεμονικού (Δάϊρας), άναβιβα-
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ζόμενα κατά τό 1872 είς λίρ. στερλ. 37145017, άνεβιβά- 
σθησαν ζατά τό 1876 είς λ. στ. 65497660. ’Εκτός αυ
τών κατά μέν τό 1872 ύπήρχον 10 περίπου εκατομμύ
ρια λ. στ. χρέος κυμαινόμενον τοΰ τε δήμο σίου καί τοϋ 
ηγεμονικού θησαυρού είς έντοκα παντός είδους γραμμά
τια, ζατά δέ τό 1876 έξηζριβώθη ή ποσότης τοΰ κινητού 
τούτου χρέους είς 37 περίπου εκατομμύρια λ. στ. ΊΙ ά 
ναλογία αύτη, μεταξύ τών χρεωλυτικών καί τών κινη

τών έν Αίγύπτω χρεών, είναι ιδιαιτέρως ενδεικτική. ’Επει
δή δέ έζ τοϋ όλικοΰ ποσοΰ τών 65 εκατομμυρίων λ. στ. 
είχον μέχρι τοΰδε πληρωθή 11 περίπου εκατομμύρια τό 
χρεωλυτιζόν χρέος τής Αΐγύπτου συμποσοΰται είς 54 
έκατομ. λ. στ. απέναντι τών έζ 37 έζατομ. προσωρινών 
χρεών. Έάν προέβαινεν ολίγον έτι πρός τά πρόσω ή τοι
αύτη τάσις έν τή δανειστική τής έπιζρατείας μηχανή Οά 
διεσχίζετο αύτη άποτόμως καί Οά προέκυπτεν άφεύκτως 

•ή οικονομική χρεωζοπία ύπό τό κράτος τών βαρέων τό
κων καί τής δεινοτέρας άβεβαιότητος τών τε χρεωλυτικών 
καί τών κινητών χρεών.

,11 ζατά τήν έβδόμην όθεν Μαίου έ. έ. γενομένη έν Αί
γύπτω έν ο π ο ί η σ ι ς τών χρεών αύτής, συμποσουμέ- 
νων έξ άμφοτέρων τών άνωτέρω κατηγοριών είς 91 έζα
τομ. λ. στ., μετ’ άπαγορεύσεως κατά κανόνα ετέρων έν 
τω μέλλοντι είτε χρεωλυτικών είτε κινητών, πρέπει νά 
θεωρηθή ώς σανίς σωτηρίας μέχρις ου αύτη διά τής άφε- 
Οείσης έπί τοΰ σώματός της οπής διαφθαρή έκ νέου. ’Εν
νοώ τήν έξουσίαν τής Κυβερνήσεως ίνα δανείζηται έν άλ- 
ληλοχρέω λ]μω μέχρι 50 έκατομ. φρ., καί δσον άφορα 
μείζονας έτι ποσότητας, τόν έλαστικόν λόγον τής έθνικής 
ανάγκης. Καί είναι μέν αληθές ότι πρός συνομολόγησιν 
τών τής δευτέρας κατηγορίας δανείων απαιτείται ή συναί- 
νεσις τών Επιτρόπων Διευθυντών τοϋ διά τήν υπηρε
σίαν τοΰ ενοποιούμενου χρέους όργανισθέντος 
ζοΰ Ταμείου, δτι οί ’Επίτροποι ουτοι είναι ξένοι, 
ποδεικνύμενοι ύπό τών ενδιαφερομένων είς τά Αιγυπτια
κά δάνεια Κυβερνήσεων διορίζονται έπί πενταετίαν καί 
ότι άπαιτεΐφαι ή ομόφωνος συναίνεσις αύτών, ή πρακτική 

Είδι- 
δτι ύ-

όμως όλων τών έθνών άποδεικνύει δτι ό καλλίτερος οικο
νομικός χαλινός είναι ούχί τά διοικητικά κατασκευάσματα 
άλλά τό έπικρατοΰν κυβερνητικόν έπί τών κοινωνικών 

συμφερόντων πνεύμα.
Διά τήν ένοποίησίν τοΰ έκ 2 - διλιουνίων δραχ. ζολο- 

σιαίου τούτου χρέους έλήφθη ώς βάσις τόκος 7 τοΐς Οίθ. 
Τινά τών προηγουμένων δανείων λογίζονται είς τήν ονο
ματικήν άξίαν τών μετοχών των ώς τά τών έτών 1862, 
1868, 1870 καί 1873· άλλα είς 95 τοΐς 0]θ έκ τής ονο
ματικής των άξίας ώς τά τών έτών 1864, 1865 καί 
1867 (ώς πρός τό τελευταίου έπειδή ήτο έπί τόζω 9 τοΐς 
0 θ, ή διαφορά τοΰ τόκου μεταξύ 7 καί 9 μεταβά'λλεται 
είς κεφάλαιον άναβιβαζομένης ούτω τής άξίας τής ένοποι- 
ήσεώς του)· τά δέ λοιπά έν γένει τών κινητών χρε
ών είς 80 τοΐς Ο θ. II έξόφλησις ένεργηθήσεται χρεω- 
λυτιζώς (καθΐ εξαμηνίαν) έν διαστήματι 65 έτών, άρχο- 
μένης τής ζαρπώσεως άπό τής 1 Ιουλίου 1876 έπί τών 
έκδοθησομένων έντή επομένη κλίμακι ομολογιών; 20,100 
500 καί 1000 λ. στ. διά τών όποιων θέλει γίνειή αλλαγή 

τών ήδη κυχλοφορούντων τίτλων.
Είς τήν ύπηρεσίαν (τόκοι καί χρεωλύσια) τοϋ ένοποι- 

ηθησομένου δανείου προσδιωρίσθησαν 6,475,256 λ. στ., 
έξ ών 5,790,845 προσφέρει ό δημόσιος θησαυρός καί 
684,41 I ό ήγεμονικός (Δάϊρα Σανία) άπό τών ιδιαιτέ
ρων αύτοϋ προσόδων. "Οσον άφορα τούς είδικώς προσδιο- 
ρισθέντας δημοσίους πόρους είναι ουτοι οί έξής: 3072121 
λ. στ. έκ τών Μουδηριών Γερμπιέ, Μενουφιέ, Σιούτ καί 
Βεχέρας, 519226 λ. στ. έζ δημοτικών φόρων ζατανα- 
λώσεως Κάιρου καί ’Αλεξάνδρειάς· 639668 λ. στ. εκ 
τών τελωνείων Αλεξάνδρειάς, Σουέζ, Δαμιάτης, Ροσέτης, 
Πορτ-Σαιτ καί Έλ-Αρίχσ· 990800 λ. στ. έζ τών σιδηρο
δρόμων 264,015 λ. στ. έζ τοϋ φόρου έπί τοϋ καπνοΰ· 
200,000 λ. στ. έκ τοΰ άλατος· 60,006 λ. στ. έζ τών Ιχ
θυοτροφείων τοΰ κράτους· 30,000 λ. στ. έκ τής ποταμο
πλοΐας τοΰ Νείλου μέχρις Ούζάδ.-Αλφα· καί 15,000 λ. 
στ. έζ τής γέφυρας Κασρ-ελ-Νείλ.
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Μεταξύ άφ’ ένός μέν τών ζατά τόπους δημοσίων τα
μείων καί έν γένει οικονομικών διαχειρίσεων τών προεκ- 
τεθέντων πόρων, άφ’ έτέρου δέ τοΰ Ειδικοί) Ταμείου τοΰ 
Δημοσίου Χρέους όργανίζεται άμεσος σχέσις, έπί ατομική 
τών διαχειριζομένων τά πρώτα εύθύνη, όσον άφορά την 
εισαγωγήν τών εισπράξεων είς τό έν λόγω Ειδικόν Τα
μεΐον. ’Επίσης δέ καί τό ηγεμονικόν ταμεΐον (Δάϊρα) άπ’ 
ευθείας θέλει καταβάλλει τήν έπιβεβλημένην αύτω ποσό
τητα πρός τό Ειδικόν τοΰ Χρέους Ταμεΐον, πρός τό όποιον 
κατά μήνα τό ‘Υπουργεΐον τών Οικονομικών θέλει ύπο- 
βάλλει τάς παρ’ αύτώ συγκεντρβυμένας καταστάσεις περί 
τών εισπράξεων τών κατά τόπους προμνησθέντων ΰπα)<- 
λήλων του, οϊτινες οφείλουσιν επίσης νά διατηρώσιν είς 
γνώσιν τήν Κυβέρνησιν περί τών είς τό Ειδικόν Ταμ3Ϊον 
καταβολών των. Έν περιπτώσει άνεπαρκείας, τούτων διά 
τήν έξαμηνιαίαν ύπηρεσίαν τοΰ ένοποιουμένου δανείου, ό- 
φείλει τό δημόσιον ταμεΐον τής έπικρατείας, ινα 15 ήμε- 
ρας πριν ή λήξη ή εξαμηνία είσαγάγη είς τό Ειδικόν Τα
μεΐον τό άναφανησόμενον έλλειμα. Καί τάνάπαλιν, έν πε- 
ριπτώσεί περισσεύματος τών είς λ’μόν τοΰ χρέους εισπρά
ξεων, τό περίσσευμα έπιστρέφεται ύπό τοΰ Ειδικού Τα
μείου είς τό δημόσιον ζατά τό τέλος τοΰ έτους, οτε ύπο- 
βάλλονται καί οί γενικοί τοΰ χρέους λ]μοι.

Έν γένει οί προσδιορισθέντες διά τήν ύπηρεσίαν τοΰ έ- 
νοποιουμένου δανείου φόροι δέν δύνανται νά τροποποιη- 
θώσιν άνευ τής κατά πλειονοψηφίαν συμοωνίας τών ’Επι
τρόπων Διευθυντών τοΰ Ειδικού Ταμείου, εκτός άν πρό
κειται περί έζμισθώσεως τών φόρων τούτων, έξασφαλιζο- 
μενης τής προεκτεθείσης καθ’ έκαστον αυτών προσόδου. 
Πρέπει νά προστεθή είς τό στοιχεΐον τής αύτοβουλίας τοΰ 
έν λόγω Ειδικού Ταμείου, ότι έθεωρήθη ώς νομικόν, 
τροπον τινα, πρόσωπον, αύτοτελώς εργαζόμενον καί 
ουνάμενον νά καταδίωξη ένώπιον τών νέων τής Αΐγύπτου 
δικαστηρίων τόν δημόσιον θησαυρόν αύτής,διά πά σαν πα- 
ράβασιν τής Διοικήσεως, όσον άφορα τήν υπηρεσίαν καί 
τάς λοιπάς εγγυήσεις τοΰ ένοποιουμένου χρέους.


