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ΕΙΡΒΝΟΑΙΚΙΑΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.

Ή συνταγματική βάσις, τήν οποίαν τά πλεΐστα τών κοι
νοβουλευτικών εθνών παρέλαβον έκ τής Αγγλίας, οτι πρέπει 
αντιπρόσωποι τών φορολογούμενων νά έπιβάλλωσιν είς τού
τους τάς δημοσίας εισφοράς, πάσχει έν αύτη τή 'Αγγλία ση- 
μαντικωτάτην έξαίρεσιν οσον άφορα τήν έπαρχιακήν φορολο
γίαν. Κατ’ αύτήν ούχί αντιπρόσωποι τοϋ λαοϋ άλλ’ υπάλ
ληλοι τοϋ Βασιλέως, οί εΐρηνοδίκαι, έπιβάλλουσι τους έπαρ- 
χιακούς φόρους.

Ή ανωμαλία αύτη είναι χαρακτηριστικωτάτη έν τή ίδιο- 
τύπω χώρα τών συνταγματικών έθίμων. Κατ' ακρίβειαν ή 
κεντρική έξουσία διορίζει τούς εΐρηνοδίκας έκ τής τάξεως τών 
μεγάλων τής έπαρχίας γαιοκτητών, οί'τινες έπιβάλλονται έκ 
τοϋ τοιούτου τίτλου αύτών ώς υποψήφιοι εις τήν έκλογήν 
τής κυβερνήσεως. 'Υποτίθεται κατά πολιτειακόν πλάσμα, οτι 
ή δύναμις ή έΟνιχή κατοικεί έν τή τάξει τών γαιοκτητών, 
ώστε όταν ή κεντρική έξουσία άποτείνηται είς αύτήν πρός 
εΰρεσιν τών αναγκαίων διά τόν τόπον είρηνοδικών, ένεργεΐ 
πραξιν διαχειρίσεως κατ’ έπιτροπήν τής διεσπαρμένης καθ’ά- 
πασαν τήν χώραν κτηματικής δυνάμεως. 'Οπωσδήποτε ή 
μεγάλη άρχή τής αντιπροσωπείας τών φορολογούμενων πα
ρεκκλίνει κατά τό προκείμενον θέμα, διότι θέλομεν ίδει ότι οί 
εΐρηνοδίκαι έχουσιν είς τήν έξουσίαν των τήν φορολογικήν 
τής έπαρχίας δύναμιν.

ΕΪΟ3 7-ΦΪΛ. 75-Μ.Μ03 1870. 7
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Οί εΐρηνοδίκαι τής έπαρχίας (county) διορίζουσι μεταξύ 
αυτών έπιτροπήν, ήτις έτο’μάζει κατάλογον βλων τών φορο
λογούμενων έν έκάστη ένοριακή περιφέρεια ιδιοκτησιών, έκτι- 
μώσα αύτάς έπί τή βάσει τής υπέρ τών πτωχών φορολογίας, 
καί λαμβάνουσα ύπ’ όψιν τά βιβλία καί λοιπά έγγραφα τών 
επιτετραμμένων τήν εί'σπραξιν υπαλλήλων. Ή έπιτροπή δύ
ναται νά ύποβάλη καί είς προσωπικήν ένορκον έξέτασιν όλους 
τούς υπαλλήλους, νά διορίση δέ καί πραγματογνώμονας εις 
ακριβή προσδιορισμόν τής φορολογητέας τών ιδιοκτησιών 
αξίας. Έάν τά συμπεράσματα τής έπιτροπής συμφωνώσι 
πρός τά προηγουμένως ΐσχύοντα, άρκεϊ άπλή εις ταϋτα ανα
φορά· έάν όμως ή έπιτροπή προτείνη τροποποίησίν τινα εις 
τάς προτερας εκτιμήσεις τής φορολογητέας ούσίας, ύποβάλ- 
λει οεΟικαιολογημένον υπόμνημα πρός τούς εΐρηνοδίκας τής 
έπαρχίας, οί’τινες άποφασίζουσιν όριστικώς τά περί τής έπαρ- 
χιακής φορολογίας, ψηφίζοντες τόν έπαρχιακόν προϋπολογι
σμόν καί κανονιζοντες έν γένει τήν έπιβαλλομένην φορολο
γίαν, ήτις διανέμεται κατά δημοτικάς καί κοινοτικάς περιφέ
ρειας. Ή συνέλευσις τών ειρηνοδικών τής έπαρχίας συνέρχε
ται κατά τριμηνίαν τόσον διά τήν ψήφισιν τών άνωτέρω, 
όσον καί διά τήν ένώπιον αύτής ύποβολήν τών επαρχιακών 
απολογισμών, τών όποιων αί τριμηνιαία! καταστάσεις διατη- 
ροΰσι το σώμα τών ειρηνοδικών ένήμερον είς παν ο,τι ένδια- 
φερει τήν οικονομικήν τής έπαρχίας διαχείρισιν.

Έν τούτοις άν τά τής φορολογίας κανονίζωνται ύπό τών 
ειρηνοδικών, δέν κλείεται ή Ούρα καί εις είδος τι έρεύνης έκ 
μέρους τών φορολογουμένων δέν έχουσι μέν ούτοι τό κϋρος 
τών αποφάσεων, είτε δι’ εαυτών είτε δι’ έντολοδόχων των, 
έχουσιν όμως το δικαίωμα τών παρατηρήσεων. Έν γένει οί 
κάτοικοι τής ένορίας, ήτις άπό τής έκκλησιαστικής έννοιας 
περιεβλήθη εύρυτέραν διοικητικής περιφέρειας σημασίαν, διαι
ρούνται εϊς ούο τάξεις, έξ ών ή μέν περιλαμβάνει τούς φορο
λογούμενους, ή δέ τούς μή φορολογουμένους. Μόνοι οί πρώ
τοι έχουσι τό δικαίωμα νά έκφράσωσι τάς ιδέας των έπί τής 

επαρχιακής φορολογίας· επομένως συγκαλοϋνται είς γενικήν 
κατ’ ένοριακάς περιφέρειας συνέλευσιν (vestry'), ήτις έχει τό 
δικαίωμα νά άναλύση τά τής φορολογίας, νά λάβη ύπ’ όψιν 
τάς προτάσεις τής είρηνοδικιακής έπιτροπής καί νά κατάρτι
ση τάς άμφοτέρωΟεν παρατηρήσεις της, αίτινες υποβάλλον
ται είς τάς εριστικάς αποφάσεις τών τριμηνιαίων είρηνοδικια- 
κών τής έπαρχίας συνελεύσεων.

Τά έργα ταϋτα τών ειρηνοδικών άνήκουσιν είς σειράν όλην 
διοικητικής τοΰ μεγάλου τούτου αξιώματος έννοιας, διότι δέν 
είναι μόνον άρχοντες τής δικαιοσύνης είναι άρχοντες καί τής 
διοικήσεως οί σεβάσμιοι ούτοι άντιπρόσωποι τής δημοσίας έν 
Άγγλίιφ τάξεως. Αί διοικητικοί συνελεύσεις αυτών κανονί- 
ζουσι ού μόνον τά τών επαρχιακών προσόδων καί δαπανών, 
άλλά προχωροϋσι και μέχρι τοϋ διορισμού τών πλείστων τής 
έπαρχίας ύπαλλήλων. Είδος διοικητικής άποκεντρώσεως, τό 
όποιον έπρεπεν ιδιαιτέρως νά έλκύση τήν προσοχήν παρά τοϊς 
λαοϊς έκείνοις, οί’τινες ήδύναντο νά άποκτήσωσιν τοιούτους εί- 
ρηνοδίκας.

’Έχει τόσην δύναμιν ό θεσμός ούτος, ώστε δταν κατά τήν 
φορολογικήν αύτοϋ έποψιν έπροτάθη πρό τίνος χρόνου ή άντι- 
κατάστασις τής συνελεύσεως τών ειρηνοδικών διά τίνος σώ
ματος έπαρχιακοΰ, εκλεγόμενου ύπ' αύτών τών φορολογουμέ
νων, δέν εύρέθη ικανόν έν τή χώρ$ διαφέρον όπως ή ιδέα αύτη 
προχωρήση γενναιότερου είς τήν τοΰ δημοσίου πνεύματος ερ
γασίαν. Ό "Αγγλος είρηνοδίκης είναι ιστορικόν τής έκεϊ πο
λιτείας στοιχεϊον. Δέν είναι μόνον άντιπροσωπος τής έπιβλη· 
τικής τών γαιοκτητών τάξεως, άλλά συγχρόνως καί πρόσκο
πος τής κοινωνικής άναπτύξεως δι’ όλης τής συνεχείας τών 
κατ’ αύτήν έργων. Μάλλον φορολογούμενος, μάλλον πεφω
τισμένος, ασκεί τήν δύναμιν του άπό τής ύψηλής έννοιας τοϋ 
πατριωτισμού καί τής τιμής. Δέν είναι έμμισθος είρηνοδίκης, 
ούδέ νευρόσπαστον ύπουργικόν είναι ένσάρκωσις τής πρακτι
κής δικαιοσύνης ύπό τήν σημαίαν τής κοινωνικής ύπολήψεως, 
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έκ τής όποιας λαμβάνει τήν δύναμιν του, χαι πρός τήν όποιαν 
επιβάλλει τούς λελογισμένους τίτλους του.

ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ.

Π Σωφρονιστική φυλακή τοϋ διατάγματος τής 31 Δε
κεμβρίου 1836 διαιρείται εις τρία τμήματα, διά τούς εις ισό
βια και πρόσκαιρα δεσμά καταδίκους, διά τούς εις ειρκτήν, 
και διά τούς είς φυλάκισιν, τά όποια (άρθ. 3) «πρέπει πάλιν 
νά διαχωρίζωνται αυστηρότατα διά τήν ιδιαιτέραν κάθειρξιν 
τών δύο γενών και μάλιστα τοιουτοτρόπως, ώστε νά έμποδί- 
ζηται τό αμοιβαίου βλέμμα μεταξύ τών άρρένων και τών 
τοϋ θήλεος γένους καταδίκων».

Ο παρά ταϊς άνδρικαϊς φυλακαϊς παραρτηματικός ούτος 
οργανισμός τών γυναικείων φυλακών έμεινε μετά τής Σω
φρονιστικής φυλακής έπι τοϋ χάρτου, άπαντώμενος όπωςδή- 
ποτε καί είς τούς πρό τής ένώσεως τής Έπτανήσου οργανι
σμούς τών σωφρονιστηρίων της, ώς π. χ. τοϋ έν Κέρκυρα, έν 
τφ όποίω τό τμήμα τών γυναικών υποτίθεται υπό ειδικήν 
θεσμοφύλακα, ήτις (άρθ. .>8 τοϋ κανονισμού) « θέλει διευθύ
νει τάς έργασίας των είς τό νά κόπτωσι καί ράπτωσι τά ύπο- 
κάμισα καί άλλα άπό πανί αναγκαία διά τούς φυλακισμέ
νους καί θέλει έπαγρυπνεΐ είς τό πλύσιμον τών φορεμάτων 
τών φυλακισμένων, είς τό στέγνωμα καί τάς μικράς έπισκευάς 
αύτών». Άπαντώμεν δέ καί νΰν έν τοϊς σωφρονιστηρίοις Κε
φαλληνίας και Ζακύνθου γυναικοφύλακας.

Ή ένεστώσα κατάστασις τών γυναικείων έν Έλλάδι φυ
λακών δύναται νά χαρακτηρισθή έκ τοϋ υποδείγματος, οπερ 
κέκτηνται αί Αθήνα·.. Τό κατάστημα τών γυναικείων τής 
πρωτευούσης φυλακών είναι ιδιωτικόν οίκημα χαμόγειον, χρη
σιμέυσαν άλλοτε ώς σταϋλος· ή είσοδός του, καίτοι ύπαι- 

Ορος, διώκει τόν προσερχόμενον έκ μακρας άποστάσεως- τόσον 
μεγάλη είναι ή άποφορά τών παρ’ αύτή άποπάτων τής γει
τονικής διά χρέη φυλακής. Υποδέχεται τόν ξένον έπιστά- 
τρια, τής όποιας ή φυσιογνωμία φέρει κατά νοϋν μυθιστορικά 
μάλλον καταγώγια ή αμαρτωλών ψυχών νοσοκομεία. Προ- 
χωρών ό ξένος, εισέρχεται είς δύο ταπεινά άνευ ήλιου και 
άνευ άέρος δωμάτια,τά όποϊα ή μετριωτέρα βροχή καταπλυμ- 
μηρεϊ· έν τώ βαθυτέρφ είναι συσσωρευμέναι κατάδικοι καί 
υπόδικοι όμοϋ, περιβεβλημέναι ράκη, έξηντλημέναι τό σώ
μα καί έν πάση άθλιότητι· ή θέα των έχει τι άποκρουστικον 
καί δ τόπος έν γένει τί πένθιμον έν τω έτέρω δωματίω κα
τοικεί ή έπιστάτρια, μοιράζουσα τό έδαφος του μετά τών ευ
νοούμενων αύτής. Ολίγος ξηρός καϊ κακός άρτος, ιδού ή μο
ναδική τροφή τών γυναικών τούτων στέρησις πάσης θρη
σκευτικής παραμυθίας και έντελής άπουσία τής στοιχειωδε- 
στέρας πρός διόρθωσιν έλπίδος, ιδού ό κλήρος τών ελεεινών 
αύτών πλασμάτων. Έπί πολύν χρόνον έζησεν έν μέσω αύ
τών κατάδικος παραλυτική, τής όποιας αί γοεραί φωναί συ- 
νέτριβον λίθους. Ούδεμία άσφάλεια τιμής, υγείας ή ζωής έν 
τω χαρακτηριστικό» τούτω καθιδρύματι τής ήμετερας πολι
τείας.

Τοιαϋται γυναικεία·, φύλακα· άπαντώνται έν Άθήναις, έν 
Σύρω, έν Χαλκίδι, έν Ναυπλίω, έν Μεσολογγίω, έν Πύργω, 
έν Άμφίσση, έν Κυπαρισσία, έν Καλάμαις, έν Πάτραις, έν 
Τριπόλει, έν Λαμία καί έν Σπάρτη. Τά πληρονόμενα ένιαύσια 
διά τάς φυλακάς ταύτας ένοίκια είναι ιδιαιτέρως ένοεικτικά, 
διότι τινά μέν φθάνουσι τάς 2 40 δραχμάς,τινα τάς 180, τινά 
τάς 120· είναι καί 90 δραχμών ένιαύσια ένοίκια, ώς π.χ. έν 
Πάτραις, άκόμη οέ καί 48 δραχμών, ώς έν Τριπόλει. Τό μι
σθολογίου τοϋ προσωπικού τών γυναικείων φυλακών είναι έν- 
δεικτικότερον έτι. Έάν αί έπιστάτρια·. τών γυναικείων φυλα
κών 'Αθηνών καί Ναυπλίου καί ό γυναικοφύλαξ Κεφαλληνίας 
λαμβάνωσι άνά δραχμάς ’>0 κατά μήνα, ό γυναικοφύλαξ τής 
Ζακύνθου λαμβάνει 30, ή έπιστάτρια τής έν Χαλκίδι φυλά- 
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χήζ 25, έν Μεσολογγίφ χαί Λαμία 15· ύπάρχουσι δέ έπιστά- 
τριαι πρός 10 δρ. κατά μήνα, πρός 8, είναι καί δύο πρός 6!

Οί άριθμοί ούτοι είναι λίαν Εκφραστικοί και ή δι’ αύτών 
λειτουργία τών γυναικείων φυλακών δέν έχει ανάγκην πε
ραιτέρω σχολίων. Πόσον Εν τούτοις τοιαύτη ποινική Εν τή ή
μετέρα χώρα κατάστασις άντίχειται είς τήν άπλουστέραν*  τοϋ 
πολιτισμού έννοιαν, πρόδηλον είναι στίγμα πρός τάς λοιπάς 
ομολογούμενως εύρωστους προόδους τοϋ ήμετέρου έθνους, τό 
όποιον πρέπει νά έξαλειφθη διά τής σταθεράς συνεργασίας τών 
προπορευομένων τής κοινωνίας τάξεων, ύπό τό πνεύμα τών 
όποιων θαττον ή βράδιον θά τεθή εις κίνησιν, κατά σκοπόν, 
καί ό σχετικός τής καθόλου διοικητικής κλάδος.

Ως πρώτη τις αρχή ήδύνατο νά χρησιμεύση ή κατάρτισις 
εΐοικοϋ υπέρ τών γυναικείων φυλακών συνεταιρισμού, Εν τώ 
όποίφ Κυρίαι νά άναλαβώσι τήν γενικήν διεύθυνσιν άπό συνεν- 
νοήσεως τοΰ φύλου αύτών κατά τάς διαφόρους πόλεις τής 
εσω και έξω Ελλάδος καί τάς αποικίας αυτής. Ιδιαίτεροι 
Επίτροποί τοϋ συνεταιρισμού τούτου, συγκεντρουμένων τών 
γυναικείων φυλακών παρά τοϊς σημαντικωτέροις συνοικι- 
σμοις, θά έπλήρουν ουσιώδες μέρος τοΰ όλου σκοποΰ. Τό 3ια- 
φερον τοϋ γυναικείου φύλου ύπέρ τών είδιχώτερον άφορώντων 
αϋτο θά Ετίθετο εις εύρεϊαν Ενέργειαν Επί χρηστοτάταις Ελ- 
πίσι.

Η οικονομική δύναμις τοιούτου συνεταιρισμού, συνδυαζο· 
μένη πρός τάς διοικητικάς Ενέργειας, άποτελεϊ μίαν τών κυ- 
ριωτέρων Επόψεων, τών όποιων ή καλλιέργεια άνήκει είς τήν 
συνέχειαν τοϋ χρόνου. Μεταξύ τής πολιτείας άφ’ ένός καί τής 
κοινωνίας άφ' ετέρου δύναται ή έταιριστική αύτή ιδέα νά εΐ- 
σαγαγη βαθμηδόν έν ταΐς γυναιχείαις φυλακαϊς τάς αναγ
καίας μεταρρυθμίσεις είς άνάλογα κτίρια, δίαιταν, ύγιεινήν, 
εργασίαν χαι ποινικήν εν γενει θεραπείαν. Διά τών χατά μέ
ρος Επιτροπών αύτοϋ θά έλάμβανεν ό συνεταιρισμός ούτος ύπό 
την πρακτικήν προστασίαν του τό σύνολον τής ζωής τών τι
μωρούμενων γυναικών, διά τής δυνατής περιπλέον μερίμνης 

ύπέρ τών τέκνων, τά όποϊα ήθελον αφήσει αύται, Εκτός τών 
τοίχων τής φυλακής, έρμαια τής αύστηρότητος τών περιστά
σεων. Καί μετά τήν έκ τής φυλακής δέ Εξοδόν των αι άπό- 
ποινοι γυναίκες θά ευρισκον ύπό τήν αιγίδα τοϋ προτεινομένου 
οργανισμού είδιχωτέραν προστασίαν, τήν όποιαν πανταχόθεν 
ό προαγόμενος πολιτισμός ύπόσχεται είς τά πίπτοντα πλά
σματά του. Έκ τής τελευταίας δέ ταύτης ιδέας ήδύναντο 
βαμθηδόν νά μορφωθώσι καί ειδικοί προστατευτικοί τών 
άποποίνων γυναικών εταιρία·., ώς π. χ. τό έν Παρισίοις ίδρυ
μα τών άποποίνων γυναικών, οπερ τώ 1877 έσωσεν 100 
τοιαύτας γυναίκας, καί τό έν 1’ουέν Εργατικόν Καταφύγιου 
τών άποποίνων γυναικών, οπερ κατά Νοέμβριον 187 7 Εκα- 
θάριζεν Εκ τού Εγκλήματος 288 νέας γυναίκας.

Μετά τήν γενικήν ταύτην έννοιαν τών πρακτικών έπί τής 
γυναικείας φυλακής Εφαρμογών ύπό τήν Ενδελεχή μέριμναν 
τοϋ προτεινομένου γυναικείου πρό πάντων συνεταιρισμού, 
πρέπει νά συνδυασθή ή ειδική εύκολία, τήν όποιαν παρέχουσιν 
Επί τοϋ προκειμένου τινές τών παρ’ ήμϊν διαλελυμένων γυ
ναικείων μονών, αί όποϊαι ήδύναντο μετά τών περισωζομέ- 
νων περιουσιών των νά άποτελέσωσι πυρρήνα αξιόλογου εις 
κατάρτισιν τοιούτων περί τάς γυναικείας φυλακάς ιδρυμά
των. Καί παρά διατηρουμέναις οέ τοιαυταις μοναϊς παραρτη- 
ματικά τοιαϋτα καθιδρύματα ήδύναντο κανονικώς νά λειτουρ- 
γήσωσιν ύπό τήν άμεσον επιστασίαν τοΰ μοναστηριακού ορ
γανισμού, άπό τίνος αναλογίας προς τάς έν Εύρώπη μονα
στηριακές, διά νέας καταδίκους, οικίας συντηρουμένας άπό 
τής έργασίας τών φυλακισμένων γυναικών καί άπό τίνος μι- 
κράς κυβερνητικής έπιχορηγήσεως. Καί ανεξαρτήτως δέ τοΰ 
μοναστηριακού, τρόπον τινα, οργανισμού τών γυναικείων φυ
λακών, έν γένει αί μοναχοί τής ώριμοτέρας ήλικίας δύνανται 
να χρησιμεύσωσιν ώς έπιστάτριαι τών γυναικείων φυλάκων. 
Υπολογίζονται είς 150 περίπου, μεταξύ τών όποιων ύπάρ
χουσι καί τινες τοΰ καθολικού δόγματος, μάλλον πρός τοιαύ
τας ύπηρεσίας έξοικειωμέναι.
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Ό οργανισμός τών γυναικείων φυλακών, ένεκα διαφόρων 
προσωπικών λόγων και τοϋ άριθμοΰ τών κρατουμένων, δύναται 
ύπό τινας έπόψεις νά προηγηθη τοϋ όργανισμοϋ τών ανδρικών 
φυλακών διά τό σχετικώς όλιγοδάπανον και καθόλου διά τό 
μάλλον εφαρμόσιμον τοϋ άπομονωτικοΰ συστήματος έπί τών 
γυναικών, αϊτινες έκ τών μακρών οικογενειακών έξεων προ- 
τιμώσαι τον οικιακόν βίον, δέν ύπόκεινται εις τούς φοβερούς 
κλονισμούς, τούς όποιους ή ανδρική φύσις αισθάνεται ύπό τήν 
έπιρροήν τής μονωτικής φυλακής. Πρώτος τις χρόνος, εξ μη- 
νών περίπου, διά τάς καταδίκους και ανάλογος διά τάς ύπο- 
δίκους, ήδύνατο νά διατεθή εί; άπομόνωσιν, κατά τάς περι
στάσεις συγκερασμένην άπό εύαρίθμων κελλίων διά σχετικής 
οικονομικής έπι τοϋ ολου ευκολίας. Εύρεία τών υπαίθρων 
τοιαύτης φυλακής περιοχή είναι άρμονικωτάτη προς τόν σκο
πόν και σωτηριωδεστάτη διά τάς έξοχικάς γυναίκας· ή καλ
λιέργεια τών ανθών έδοκιμάσθη έν ταΐς γυναικείαις φυλακαΐς 
τής Εύρώπης ώς αλάνθαστου φάρμακου ψυχικής άναρρώσεως, 
συνδυαζομένη πρός τήν φωνητικήν μουσικήν θρησκευτικών 
ύμνων. Ή ακροαματική άνάπτυξις τοϋ νοϋ καϊ τής καρδίας, 
ή παίδευσις έν τή θρησκεία καί τή ηθική, ή διδασκαλία τών 
γραμμάτων και τής τέχνης (ραπτική, ύφαντική, έργόχειρα 
κλπ.) άνάγονται εις τάς λεπτομέρειας τοϋ προτεινομένου τών 
γυναικείων φυλακών οργανισμού.

Προς όσους άποοίδουσι μικράν σημασίαν εϊς τόν συνεταιρι
σμόν τών γυναικών, είτε κατά τό σύνολον τών έκτεθέντων 
είτε καί κατά μέρος αύτών, εΰκολον είναι νά ύπομνήσωμεν τό 
παράδειγμα τών 'Αδελφών Marie-Joseph, αϊτινες άπό τοϋ 
1805 ύπό τήν πρώτην ώθησιν τριών νεανίδων κατέστησαν 
τήν αξιομνημόνευτου έκείνην εταιρίαν τής Γαλλίας, ή πρα- 
κτικωτάτη τής όποιας άποστολή εϊλκυσε τον θαυμασμόν 
όλων τών φιλανθρωπικών τοϋ ήμετέρου αίώνος ψυχών. Ή 
αδιάκοπος έπιτήρησις τών φυλακισμένων γυναικών, ή θρη
σκευτική καί βιομηχανική άνάπτυξις των καϊ έν γένει ή ά- 
νόρθωσίς των έκ τής ηθικής πτώσεως εις τήν θετικήν τής 

αρετής οδόν, ιδού εις τί άπέβλεψεν ό γυναικείος έκεΐνος συ
νεταιρισμός, οί γενναίοι τοΰ οποίου καρποί άποτελοϋσι διπλώ
ματα δυνάμενα νά κινήσωσι πάσαν φιλοτιμίαν.

Τοιαύτη ένασχόλησις τών προπορευομένων τοΰ αίώνος έν 
έκάστω τόπω γυναικών φαίνεται ήμΐν άξια όλων τών έπαί- 
νων καϊ όλων τών εύλογιών. Εύρίσκομεν δέ τήν ιδιαιτέραν 
τοΰ γυναικείου φύλου μέριμναν ύπέρ τών κρημνιζομένων ύπάρ 
ξεων αύτοϋ άρμονικωτέραν πρός τήν μεγάλην έννοιαν τής 
σωτηρίας έκάστου έξ έαυτοΰ ή έκ τών όμοταγών του. Κα
θόλου δέ τό ζήτημα τών φυλακών, έπϊ τοϋ όποιου τό άνδρι- 
κόν τής Ελλάδος φΰλον έδειξε μέχρι τοΰδε τόσφ ολίγον εν
διαφέρον, έχει τήν σφραγίδα τής ιδιαιτέρας διά τό γυναικεϊον 
ψϋλον φιλοτιμίας,έκ τής όποιας πολλά έν Άθήναις καϊ άλλα- 
χοϋ έταιριστικά έργα είδομεν έμπεδούμενα ύπό τήν διεύΟυνσιν 
τοϋ γυναικείου πνεύματος κατά τούς διαφόρους όρους τής λει

τουργίας αύτοϋ.
’Εκείνο τό όποιον έδίοαξεν ό Χριστός, οτι ούχϊ ή τιμωρία 

άλλ’ ή σωτηρία τών αμαρτωλών, έκείνη είναι τό μέγιστον 
τών έργων, αποτελεί φωνήν ούρανίαν, ήτις ώραΐον είναι νά 
άκουσθή έν τή μυστηριώδη τής γυναικός ψυχή.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Κατά τά πρώτα έτη τής ένεστώσης δεκαετηρίδας υπήρξε 
ρεϋμα τι συνεταιριστικόν έν Άθήναις είς θεραπείαν λαϊκών 
κατ' έξοχήν άναγκών, πρός τό όποιον δέν είναι άλλοτρία ή 
ιδέα περϊ συστάσεως συλλόγου κυριών ύπέρ τής γυναικείας 
παιδεύσεως. 'Γπό τήν έπιρροήν τοϋ κοινωνικού τούτου φαινο
μένου, έν όλαις ταΐς εύτυχίαις, άποτυχίαις καϊ άμφιβολίαις 
αύτοϋ, ένθυμούμεθα κατά τόν χειμώνα τοϋ 187 1 —72 γυ- 
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ναΐχα ήτις, περιερχομένη τάς οικίας τών ‘Αθηνών, διέδιδε 
"ήν ιδέαν τοϋ τοιούτου συλλόγου. Αί χυρίαι τής πρωτευού- 
σης άνεχαλυψαν ευθύς έν τή ψυχή των τήν αγιότητα τοϋ 
συνεταιρισμού αυτών ύπέρ τοϋ άναξιοπαθοΰντος φύλου των.

Τοιουτοτρόπως προέχυψεν ό άπο 9 ’Απριλίου 1872 διορ- 
γανισμός τοΰ ύπέρ τής γυναικείας παιδεύσεως συλλόγου υπο
γεγραμμένος ύπό 62 κυριών, πρός τούς επομένους σκοπούς 
άποβλέψας, 1) είς σύστασιν παιδαγωγικών καταστημάτων 
ύπέρ τών άπορων, 2) είς διεύθυνσιν καί έπιθεώρησιν παρθένα · 
γωγειων, 3) είς παρασκευήν διδακτικών, ψυχαγωγικών χαί 
θρησκευτικών βιβλίων, 4) εις μόρφωσιν νοσοκόμων, 5) εις χα- 
ταρτισιν ύπηρετίδων, 6) είς σύστασιν έργαστηρίου ύπέρ τών 
άπορων γυναικών καί εισαγωγήν βιοποριστικών χειροτεχνη
μάτων. Εκ τών σκοπών τούτων ό μέν περί έργαστηρίου έτέ- 
Οη κατά τό αύτό έτος 1872 είς ένέργειαν, ό δέ περί νοσοκό
μων τώ 18/5· οί λοιποί άνήκουσιν είς τήν περαιτέρω τοϋ 
Συλλόγου άνάπτυξιν.

Ο Σύλλογος τών Κυριών σύγκειται έκ μελών ταχτικών 
είσφεροντων 20 δρ. ένιαυσίως έπί 5 έτη, έπιτίμων χαί άντε- 
πιστελλόντων, δωρητών καταβαλλόντων 500 τούλάχιστον 
δραχμάς, καί εύεργετών καταβαλλόντων τουλάχιστον 2000, 
οιοικεΐται δέ υπο ένύεκαμελοΰς συμβουλίου Κυριών, άνανεου- 
μένου χατά πενταετίαν (έκτός τοΰ πρώτου συμβουλίου τοϋ 
όποιου ή διάρκεια ώρίσθη δεκαετής) καί έχλέγοντος έκ τών 
μελών αύτοΰ πρόεδρον ήτις έκπροσωπεϊ τόν Σύλλογον, αντι
πρόεδρον, ταμίαν καί γραμματέα. Οί πόροι τοϋ Συλλόγου 
προέρχονται έκ τακτικών καί έχτάκτων συνεισφορών, έκ δω
ρεών καί κληροδοτημάτων.

Κατά τό πρώτον έτος, 27 ’Απριλίου 1872 -27 ‘Απριλίου 
1873, υπήρξαν 3 εύεργέται τοΰ Συλλόγου καί 13 δωρηταί, 
ένεγράφησαν δέ 379 τακτικά μέλη χαί 1 49 έκτακτα,έπί όλιχώ 
έντεΰθεν είσοδήματι τοΰ Συλλόγου δρ. 44,480 έκ τών όποιων 
12,1 < 7 προέρχονται έκ τακτικών συνδρομών τών μελών καί 
31,97 3 ές έχτάκτων· αί κατά το πρώτον έτος δαπάναι άνέ- 

βησαν είς 9,205 δρ. Κατά τήν 15 'Απριλίου 187 3 ή πε
ριουσία τοϋ Συλλόγου άπετελεϊτο έκ δρ. 40,204 δρ. διαιρου- 
μένων ώς έξής· 35,275 είς μετοχές ’Εθνικής Τραπέζης, είς 
καταθέσεις κλπ. τό δέ υπόλοιπον έν τώ έργαστηριω, ήτοι 
1848 είς κατειργασμένον ύλικόν πρός πώλησιν, 1560 εις 
άκατέργαστον ύλικόν, 2001 είς έργαλεια και 7 8 είς μετρητά.

Κατά τό δεύτερον έτος, 1873 -74, προσετέθησαν 3 δωρη
ταί, τά ταχτικά μέλη υπολογίζονται είς 254, καί αίμέν πρό
σοδοι συμποσοϋνται είς δρ. 18,343 έξ ών 10,000 έκ τακτι
κών συνδρομών, 6,305 έξ έκτάκτων χαί 2,038 έκ μερισμά
των, αί δέ δαπάναι άναβαίνουσι είς 16,638, έξ ων 10,139 
είς άκατέργαστον καί κατειργασμένον ύλικόν, μηχανάς και 
σκεύη έν τώ έργαστηριω. Ή περιουσία τοΰ Συλλόγου χατά 
τήν 13 ’Απριλίου 1874 συνίστατο έκ δρ. 47,692, έξ ων αί 
28,46 ί είς μετοχάς τής Έθν. Τραπέζης, 9,500 είς καταθέ
σεις, 8,578 είς ύλικόν έν τφ έργαστηριω.

Κατά τό τρίτον έτος, 1874 -75, υπήρξαν τρεις εύεργέται 
(άντί 8,180 δρ.) και τά μέλη ηύξησαν εις 285. Τα μέν έσο
δα άνέβησαν εις δρ. 24,583, έξ ών 8,485 έκ τακτικών συν
δρομών, 12,000 έξ έκτάκτων καί 4,088 έκ μερισμάτων, τά 
δέ έξοδα άνέβησαν είς δρ. 15,663.

Κατά τό τέταρτον καί πέμπτον έτος όμοϋ, 1 87 5 7 6-7 7, 
ούδείς εύεργέτης, ούδείς δωρητής, μέλη δέ τοΰ Συλλόγου 248 
τώ 1875-76 καί 1G6 τώ 1876-77. Κατά τήν διετίαν ταύ 
την αί εισπράξεις τοϋ Συλλόγου συνεποσωθησαν εις δρ. 26, 
270. Συγκρινομένη ή διετία αυτή πρός τήν προηγουμένην 
μαρτυρεί έλάττωσιν έπί τών εισπράξεων κατά 16 ’/, Ζ1^· *?·  
φαινόμενον τό όποιον άνάγεται είς τήν χαλάρωσιν τοΰ άρχι- 
κοϋ ζήλου, τόσον πρός τα μέλη τοΰ Συλλόγου τά καθυστε- 
ροΰντα τήν εισφοράν των, όσον καί πρός τά λοιπά άπό τής 
κοινωνίας καί τής πολιτείας βοηθήματα. Αί δαπάναι τής διε
τίας 1875-76-77 συνεποσώθησαν είς δρ. 23,518.

Κατά τό έκτον έτος, 1877-78, είς εύεργέτης (4,827 δρ.) 
καί είς δωρητής, μέλη δέ 160. Αί εισπράξεις τοϋ Συλλόγου 
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άνέβησαν είς 20,559 χαί αί δαπάναι είς 13,405.
Κατά τό έβδομον έτος, 1878-79, περί τής διαχειρίσεως 

τοϋ όποιου δέν επέστη ακόμη ό χρόνος τής λογοδοσίας, αξιο
σημείωτος ή έκτακτος γενναιοδωρία τοΰ κ. Συγγροϋ, κατα
σκευάζοντας ίδίαις δαπάναις (προϋπολογισμός 50 χιλ. ν. δραχ
μών) ειδικόν οιά τόν Σύλλογον κτίριον, τοϋ όποιου τό γήπε- 
οον (άςίας 18 περίπου χιλ. δρ.) έδώρησε τφ Συλλέγω τό 
δημόσιον και ό δήμος τών Αθηναίων.

Επεφυλάχθημεν ιδιαιτέρως νά πραγματευΟώμεν περί τοϋ 
έργαστηριακοΰ και νοσοκομικοϋ τμήματος τοϋ Συλλόγου τών 
Κυριών.

Λ ) Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν. Ό οργανισμός αύτοϋ χρονολογεί
ται άπο τής 22 Οκτωβρίου 1872, σκοπών ιδιαιτέρως τήν 
παρασκευήν πόρου εις τάς ένδεεϊς και απροστάτευτους γυναί
κας καί κοράσια διά παροχής έργασίας έπί αμοιβή. Ή έκπαι- 
δευτική τοϋ ιδρύματος τούτου έννοια άποτείνετάι ιδίως είς 
τήν μικράν ήλικίαν, καί περιλαμβάνει άφ’ ένός τήν βελτίω 
σιν τών έγχωρίων γυναικείων βιοτεχνιών καί άφ’ έτέρου τήν 
έν τώ τόπφ εισαγωγήν έτέρων χρησίμων τοιούτων, ασκητών 
οι απλών μέσων ή εύχινήτων καί εύπορίστων μηχανών, συ- 
νιστωμένων ειδικών έν τώ έργαστηρίω τοϋ Συλλόγου τε- 
χνουργείων ραπτικής, ποικιλτικής, πλεχτικής, ύφαντικής, 
άχυροπλοκίας, ψιαΟουργίας,κανιστροποιίας κλπ., χωρίς νά λη- 
σμονηθή ότι οίς τής έβδομάδος διδάσκεται έν αύτώ καί τό μά 
Οημα τής χριστιανικής ηθικής. Ή άμοιβή τών μαθητευομέ- 
νων κορασιων άρχεται άπό τής πρός παραγωγήν προϊόντων 
ικανότητος αύτών. Οσον δέ άφορα τάς τεχνουργούς γυναί
κας, αϊτινες δύνανται νά έργάζωνται καί κατ’ ο'κον, ή μι
σθοδοσία αύτών είναι ζήτημα λεπτομέρειας, κανονιζόμενον 
δια τιμολογίου.

Εν γενει ή έσωτερική διοίκησις τοΰ εργαστηρίου ανατί
θεται είς έμμισθον διευθύντριαν, δύναται δέ καί έκ τής άλλο- 
δαπής νά προσλαμβάνωνται είδικαί τής γυναικείας τεχνουρ- 
γιας οιδάσχαλοι Τό έργαστήριον κατασκευάζει προϊόντα έπί 

παραγγελία καί ετοιμάζει πρός πώλησιν είτε έν ίδιαιτέρφ πα- 
ραρτήματι αύτοϋ, είτε δι’ έξαγωγής, είτε διά συναθροιστιχής 
αγοράς, είτε διά ένιαυσίου έκθέσεως. Πόροι τοΰ έργαστηρίου 
είναι 1) τό υπό τοϋ Συλλόγου είδικώς διατιθέμενου ύπέρ αύ
τοϋ ποσόν, 2) τό έκ τής πωλήσεως τών προϊόντων του εισό
δημα χαί 3) αί είδικαί πρός αύτά δωρεαί. 'Όλη ή λειτουρ
γία τοΰ έργαστηρίου έξαρτάται έκ τών αποφάσεων του συμ
βουλίου τοϋ Συλλόγου, δπερ διά τούς επομένους είδικωτέρους 
σκοπούς διορίζει έπιτροπάς 1) έπί τών τεχνουργείων καί τών 
μαθητευομένων, 2) έπί τών κατ' οίκον εργαζομένων, 3) έπι 
τής διδασκαλίας, ί) έπί τοΰ είσαγομένου, διανεμόμενου και 
έξαγομένου ύλικοϋ, 5) έπί τής έκποιήσεως τών προϊόντων χαι 
6) έπί τοΰ λογιστικού.

Εύθύς κατά τό πρώτον έτος προσήλθον είς τό έργαστήριον 
120 κοράσια καί γυναίκες, έκτός τών κατ’ οίκον ζητησασών 
έργασίαν, έτέθη δέ είς ενέργειαν ή ύφαντική, ή ραπτική, ή 
τριχαπτοποιία και ή ηθική διδασκαλία. Κατά τό δεύτερον έτος, 
1873-7 ί, ό πληθυσμός τών μαθητευομένων γυναικών άνέβη 
είς 215, άπό 10 έτών ήλικίας καί έπέκεινα, προσετέθη δέ ή 
ταπητουργία, ή πλεχτική καί ή ποικιλτική. Αί μεν προσοδοι 
τοϋ έργαστηρίου κατά τό έτος τοϋτο άνέβησαν είς δρ. 23, 
61)0, έξ ών 8,100 προήλθον έκ τοϋ ταμείου τοϋ Συλλόγου, 
8,771 έκ παραγγελθεισών εργασιών καί (5,8 19 έκ πωλήσεων 
διαφόρων προϊόντων αί δέ δαπάναι άνεβιβασθησαν εις ορ. 
2.2,691, έξ ών εις μισθούς προσωπικού δρ. 5,190,είς ημερο
μίσθια έργατίδων 6,415, είς οιαφόρους άγοράς 9,142, είς 
έκτακτα έξοδα 1,653. Τό έτος τοϋτο είναι άξιοσημείωτον 
περιπλέον διά τό ώραϊον μέτρον τοϋ Συλλόγου, ϊνα άναγράψη 
κατ’ αύτό τά ονόματα τών έπί σεμνότητι, χαθαριοτητι, τάξει 
καί έργασία διαχριθεισών 1 1 έργατίδων.

Κατά τό τρίτον έτος, 1874-75, ό έν τω έργαστηριφ του 
Συλλόγου έργαζόμενος πληθυσμός έκυματιζετο μεταξύ 185 
-200 γυναικών. Καί τό μέν τμήμα τής υφαντικής, κινούμε
νων άπο 16 ιστών, έξ ών 2 εύρωπαϊκοί, είργάσθη μετ άποτε-
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Χάσματος άξιοσημειώτόυ, τόσον περί τό ποσόν όσον καί περ'ι 
το ποιον και τό χρώμα καί τήν έθνικήν τών ειδών διατύπω- 
σιν, παραγαγόν διά .35 έργατιδων 1500 πήχεις μεταξωτών 
υφασμάτων, 4200 πηχ. βαμβακηρών είς χειρόμακτρα, τραπε- 
,ομάνόηλα, κλινοστολάς, καί 450 πήχ. ταπήτων έξ ερίου 
τής Αττικής. Τό δέ τμήμα τών τριχάπτων παρήγαγε 900 
"ήχεις εις τοιαϋτα μεταξωτά, μάλλινα καί λινά, ένησχόλησε 
δέ I 2 μαθήτριας, έξ ών μια δωδεκαέτις έντός ολίγων μηνών 
προήχθη, άπό λόγων έκτακτου ίκανότητος, εις διδασκάλισσαν. 
Τό δε τμήμα τής ραπτικής, ένασχολήσαν 60-70 έργάτιδας, 
Οιεχριθη Ιδιαιτέρως ώς έκ τής παραγωγικής του έπιδόσεως- 
εις 3,500 λινοστολάς άνδρών, γυναικών καί παίδων και είς 5 
προίκας καλλιστης ποιότητος συμποσοϋνται τά προϊόντα αύ
τής. Τό δέ τμήμα τής ποικιλτικής ένασχολήσαν περ'ι τάς 
30 μαθήτριας, έξ ών αί 15 μικροτάτης ήλικίας, παρήγαγε 
έργα ελκύσαντα τον γενικόν έπαινον. Κατά τό έτος τοΰτο αί 
μέν πρόσοδοι τοϋ έργαστηρίου άναβαίνουσιν είς 40,007 δρ. 
έξ ών 9,845 έδόθησαν ύπό τοϋ Συλλόγου, 23,036 έλήφθη- 
σαν έκ παραγγελιών, 9025 έκ πωλήσεων και 3099 έκ τής 
Ολυμπιακής έπιτροπής-αί δέ δαπάναι άνέρχονται είς 33,67 1 
ές ών διά τό προσωπικόν 7,833, είς ήμερομίσθια έργατιδων 
1 1,195, δι’αγοράν ϋλικοΰ ί 1,195, δι’ ένοίκιον 2,040 και είς 
έκτακτα έςοδα 1603- ύπελογίσθη δέ τό έν τή αποθήκη τοϋ 
έργαστηρίου υλικόν είς 14,176 δρ. Ιδιαιτέρας σημειώσεως 
άςιον είναι, ότι έπί τής ραπτικής έβραβεύΟησαν 8 καί έπηνέ- 
Οησίν 14 έργατριαι, έπι τών τριχάπτων έβραβεύΟησαν 2 καί 
έπηνέθησαν 3, έπί τής υφαντικής έβραβεύΟησαν 2 καί έπηνέ- 
Οησαν 5, έπί τής ποικιλτικής έπηνέθησαν 4.

Κατά το τέταρτον καί πέμπτον έτος, 1875-76-77, όάριΟ- 
μός τών έν τώ έργαστηριω έργαζομένων γυναικών άνέβη είς 
200, έκτος 40 έργαζομένων κάτοικον, προσετέθη δέ καί ή δι
δασκαλία τής άναγνώσεως,γραφής καί άριΟμητικής. Τό τμή
μα τής υφαντικής προεβιβάσΟη είς 23 Ιστούς, έξ ών 3 ευρω
παϊκοί, και έπέδωκεν 1) είς μεταξωτά ύφάσματα λεπτοφυή,
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πολύχροα καί μονόχροα δι’ έσθήτας, λαιμοδετας, ζωστήρας, 
περιζώματα, πέπλους, καλύπτρας, 2) είς βαμβακηρά διμιτα 
καί κεντρότυπα λευκά καί έτερόχρωμα ή πολύχρωμα προς 
λινοστολίαν, στρωμνάς, σινδόνας, έπιστρώματα, παραπετά
σματα, τραπεζοκαλύμματα, χειρόμακτρα, καί 3) είς μαλινα 
παντοδαπά τόν χρωματισμόν καί τάς γραφάς, τάπητας, βο· 
λέντζας κλπ. Τό τμήμα τών τριχάπτων παρήγαγε τοιαϋτα 
πρός έπιρραφήν, βαλενσιανά, κροσσωτά,βαμβακηρά, λινά, με
ταξωτά, χρυσομέταξα καί ολόχρυσα. Το τμήμα τής ποι
κιλτικής παρήγαγε τό τε έντυπον καί διάτρητον (αγγλικόν) 
κέντημα έπί ταινιών πρός έπιρραφήν έπί άντικειμένων τοϋ 
ιματισμού. Τό τμήμα τής ραπτικής ήκολούθησε τήν προ- 
τέραν αύτοΰ παραγωγικήν έντασιν. Έν γένει τό έργαστήριον 
τοϋ Συλλόγου κατά μέν τό έτος 1875-76 είσεπραςε 27,816, 
δρ. καί έδαπάνησε 32,676, κατά δέ τό έτος 1876-7 7 είσέ- 
πραξε 19,803 δρ. καί έδαπάνησε 33,741. Έπί άμφοτέρων 
τών δύο τούτων έτών αί δαπάναι ύπερέβησαν τας προσοδους 
κατά 18,798 δρ. αντιπροσωπευόμενα1, έν τώ Έργαστηριω 
ύπό μηχανών καί ύπό ύλικοϋ κατειργασμένου καί μή, έκτιμη- 
Οέντος άντί 12,67 5 δρ.

Κατά τό έκτον έτος, 1877 —78, τό έργαστήριον τών Κυ
ριών ένησχόλησε 210 έσωτερικάς έργάτιδας, καί 100 μαθή
τριας, προσέτι δέ 60 κατ’οΐκον έργαζομένας. Τά διάφορά τμή
ματα ήκολούθησαν τήν προτέραν παραγωγικήν έντασιν αυ
τών- κατά μέν τήν μεταξοϋφαντικήν έτέΟησαν εις ένεργειαν 
5 ύφαντήρια εύρωπαϊκής μεθόδου οιά 1 < νεανιδων ήλικίας 
15-25 έτών έπί μισθώ καί 10 μαθητριών- κατάδέ τήνβαμβα- 
κούφαντικήν 8 ύφαντήρια εύρωπαϊκής μεθόδου διά 1 2 γυναικών 
έπί μισθώ καί 8 μαθητριών κατά δέ τήν έριοϋφαντικήν .> ύ
φαντήρια, 10 ήμερομίσθιοι έργάτιδες καί 7 μαθήτριαι. Τό τμή
μα τής ραπτικής ένησχόλησε 50 έργατίδας καί 20 μαθή
τριας, άξιόλογα συντελέσαν βιομηχανικά έργα. Το τμήμα 
τής ποικιλτικής ένησχόλησε 40 έργάτιδας καί 15 μαθήτριας 
έν πολλή έπιδόσει διατελέσαν. Το τμήμα τών τριχάπτων 
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παρήγβγε προίοντα άνώτερα πάσης προσδοκίας,δυνάμενά τινα 
να συγκριθώσι πρός τά τής δύσεως, ένησχόλησε δέ I 8 Εργά- 
τ·δας και .» μαθήτριας. Ή άνάγνωσις, ή γραφή, ή αριθμητι
κή καί ή θρησκευτική διδασκαλία άπετέλεσαν μίαν τών χυ- 
ριωτάτων τοΰ Εργαστηρίου μερίμνων. ’Ενδεικτικά! είναι αί 
πρόσοδοι καί αί δαπάναι τοΰ Εργαστηρίου τών Κυριών Επί 
των Εκτεθεισών Ενασχολήσεων καί έπί μέν τής υφαντικής 
εισεπραξε τοϋτο ορ. 14,306 καί έδαπάνησε 17,198, έπι δέ 
τής ραπτικής καί ποικιλτικής είσέπραξε δρ. 21,355 καί έδα
πάνησε δρ. 26,172, έπί δέ τής τριχαπτικής είσέπραξε δρ. 
2,369 και έδαπάνησε 1,916· ώστε μεταξύ όλων τών τμη
μάτων το ύπό βιομηχανικωτέρους έν τή γλώσση τών κερδών 
όρους είναι τό περί τά τρίχαπτα Ενασχολούμενον. ΙΙαρατηρή- 
σεως άξιον είναι,ότι μεταξύ τών εισοδημάτων τοΰ έργαγηρίου 
άναφερονται καί 1300 δρ. έξ είσπράξεως καθυστερούντων οικο
νομική πληγή, ήτις ήδύνατο έκ τοιούτου Εργαστηρίου νά λεί- 

προσθετεον καί 12,6 <5 δρ. άντίτιμον ύλικοΰ παραδοθέν- 
τος εκ τής αποθήκης τοΰ Εργαστηρίου κατά τήν 1 ’Απριλίου 
18 < 7, διά τών όποιων τά γενικά έσοδα τοϋ Εργαστηρίου ανα
βιβάζονται είς 52,005 δρ. απέναντι 64,576 δρ. είς ας συγ - 
κεφαλαιοΰνται τά προμνησθέντα έξοδα αύτοϋ, συνυπολογιζο- 
μένων τούτοις καί 19,287 δρ. είς άξίαν τοΰ ύπάρχοντος έν 
τή αποθήκη ύλικοΰ κατά τήν 31 Μαρτίου 1878. Οί ανω
τέρω αριθμοί παριστώσι ύπέρβασιν τών έξόδων κατά 12,580 
οραχ. αϊτινες όμως εΐνε άξια εϊς είδη, μεταφερόμενα είς τήν 
χρήσιν του τελευταίου έτους, περί τής λογιδοσίας τοΰ όποιου 
ακόμη οέν πρόκειται.

Β'. Ν ο σ ο κ ο μ ι κ ό ν II α ι δ ε υ τ ή ρ ι ο ν. Ό οργανι
σμός αυτού χρονολογείται άπο τής 23 Ιανουάριου 1875· πρός 
νοσο/ομικήν παίδευσιν είναι δεκται γυναίκες, έγγαμοι ή άγα
μοι ήλικίας 30-50 έτών, άνευ αμέσων οικογενειακών βαρών, 
υγιείς καί εύρωστοι, δραστήριοι καί φιλάνθρωποι, γινώσκου- 
σαι άνάγνωσιν καί γραφήν καί εί δυνατόν τινές έξ αυτών καί 
«,ενην τινα γλώσσαν. Διδάσκονται δέ αύται Εμπειρικώς ΰπη-
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ρετοΰσαι ασθενείς ύπό τάς γραπτάς καί προφορικάς οδηγίας 
ιατρών έν τώ πολιτικώ νοσοκομείφ ’Αθηνών ή χρείας τυχού- 
σης έν τφ θεραπευτηρίω τοΰ ’Αρσάκειου, τοΰ ’Εθνικού Ορφα
νοτροφείου, τοΰ Ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα, τοΰ δημοτικού 
βρεφοκομείου, πτωχοκομείου ή γηροκομείου. Πρός έκάστην μα- 
θητευομένην δίδονται 7 δραχμαί κατά τό τέλος έκάστης 
έβδομάδος, κατά δέ τό τέλος τής τετραμηνίας (τόσον διαρκεϊ 
δ χρόνος τής μαθητείας αύτών) δραχμαί 120, άν έδειξε ζή
λον, Επιμέλειαν καί άμεμπτον διαγωγήν. Τριμελής έπιτροπή 
κυριών Εκλέγει τάς μαθητευθησομένας καί έχει τήν διευθυν- 
σιν τών νοσοκόμων, αϊτινες οφείλουσι τετραετή ύπηρεσίαν, 
κανονίζει τά τής στολής αύτών (στακτόχρους έσθής καί λευ
κόν περίζωμα), πέμπει αύτάς πρός νοσηλείαν κατά τάς δια
φόρους αιτήσεις, καί διαθέτει τόν χρόνον αύτών έν έλλείψει 
αιτήσεων είς άλλας τοΰ Συλλόγου Εργασίας, όπως πορίζωνται 
τά πρός τό ζήν. Διά τής επιτροπής ένεργεΐται ή υπό τών 
εύπορων πληρωμή τών νοσοκόμων (3 */ a &?· έκάστην εξ 
ών ή 1 ‘/> φυλάττεται διά τάς ήμέρας τής άργίας\ Εφοδιαζό
μενων διά βιβλιαρίου πρός σημείωσιν τών παρατηρήσεων του 
θεραπεύοντος τόν άρωστον ίατροΰ και τής Επιτροπής.

Ό Οργανισμός ούτος άφορα είς 12 νοσοκόμους, τών όποιων 
τήν ώς άνωτέρω πληρωμήν άνέλαβεν ή Βασίλισσα έπί διε
τίαν, ύποσχεθεΐσα περιπλέον δίδραχμον ήμερησίαν άμοιβήν 
είς Εκείνας μεταξύ αύτών, αϊτινες ήθελον νοσηλεύσει πτω
χούς κατά παραγγελίαν τής έπιτροπής (446 ήμέραι τοιού
των νοσηλεύσεων τώ 1875-77), προσδεχομένη κατά μήνα 
λόγον παρά ταύτης περί τών σχετικών Εργασιών της καί τών 
νοσοκόμων, καί διατηρούσα τό δικαίωμα τής έγκρισεως τών 
πρός διδασκαλίαν τής νοσοκομίας προσλαμβανόμενων ύπό 
τής Επιτροπής· δύναται Ενταΰθα νά σημειωθή και ή οαπάνη 
τής Βασιλίσσης διά τήν έκδοσιν βιβλίου χρησίμου,περιέχοντος 
οδηγίας περί νοσηλείας άρώστων. Παραλειπομένου τοΰ Εσω
τερικού όργανισμοϋ τών Εργασιών τής Εφορευτικής Επιτροπής 
καί τής περί καθηκόντων τών νοσοκόμων οιατάξεως, Εμπνέει 

ΕΓΟΣ 7-ΦΓΑ. 75—ΜΑΙΟΣ 1879. 8 
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ημάς ή έπι τών τελευταίων έξής εύαγγελική χατά Ματθαίον 
επιγραφή. «Ήσθένησα καϊ έπισκέψασθέ με· ’Αμήν λέγω ύμϊν, 
έφ οσον έποιήσατε ένι τούτων τών αδελφών μου τών έλα· 
χίστων, έμοι έποιήσατε.» Λόγοι αληθώς ούράνιοι.

I α εισοδήματα τοϋ νοσοκομικοϋ τμήματος άπό τής συ- 
στάσεώς του μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1876 ανέρχονται εις 
8,757 δρ. ήτοι 901 έκ χορηγίας τοϋ ταμείου τοϋ Συλλόγου, 
417 έξ εύεργετικής ύπέρ αύτοϋ θεατρικής παραστάσεως,4625 
έκ συνδρομών ταχτικών καϊ έκτακτων, ημεδαπών καϊ άλλο- 
δαπών, 2292 έκ νοσηλείας ασθενών, 521 έκ τής πωλήσεως 
τοϋ προμνησθέντος βιβλίου τοΰ οποίου 1000 άντίτυπα έδώ- 
ρησεν ή Βασίλισσα τώ Συλλόγω. Αί δέ δαπάναι τοΰ νοσοκο- 
μικοϋ τμήματος κατά τήν έκτεθεϊσαν περίοδον εις μόρφωσιν 
4 νοσοκόμων, ένδυμασίαν κλπ. αναβιβάζονται εις δρ. 4906· 
ώστε έμεινε περίσσευμα δρ. 3851.

Κατά τό έτος 187 5 τό νοσοχομιχον του Συλλόγου τών 
Κυριών τμήμα προσέθηκε εις τάς έργασίας του 3 έτέρας νο
σοκόμους, μή δυνηθέν νά προμηθευθή τόν άρχιχώς διατυπω- 
θεντα τών 1 2 νοσοκόμων άριθμον, έκ λόγων τής δυναμένης 
να προσφέρη αύτόν κοινωνικής τάξεως. Οι μέν νοσηλευθέντες 
κατά τό έτος τοϋτο υπολογίζονται είς 60 πρόσωπα, αί δέ 
ήμέραι τής νοσηλείας είς 767, έξ ών αί 197 άφορώσι πένη- 
τας. Κατά τό έτος 187 7 αί εισπράξεις τοΰ νοσοκομικοϋ τμή
ματος άνέβησαν είς δρ. 3355 καί αί δαπάναι είς 3767. Άλλ’ 
ή ύπέρβασις τών τελευταίων κατά ί 11 δρ. καλύπτεται ύπό 
του κατά τό ηγούμενον έτος περισσεύματος, άπό τοΰ όποιου 
χαϊ τής χιλιοφράγχου (είς πρώτην ζύμην ίδρύσεως είδικοϋ νο· 
σοκομικου καταστήματος) προσφοράς τής χ. Σίνα ή κατά 
.άς άρχάς τοΰ 1878 ειδική τοΰ νοσοκομικοϋ τμήματος μερϊς 
άναβιβάζεται είς 4559 δρ.
Α Ούτως έχουσι τα κατά τόν εργατικόν και νοσοκομικόν κλά- 
οον έργα του Συλλόγου τών Κυριών μέχρι τοϋ έτους 1878. 
ϊπολειπεται δ διοργανισμός καϊ τών λοιπών, τά όποϊα έκί- 

νησαν απ’ αρχής τήν προσοχήν του. Έπιθεωροϋντες τό σύνο- 

λον τών μέχρι τοΰδε έργων τοΰ Συλλόγου τών Κυριών, πα
ρατηροϋμεν εύρωστον σύμπτωμα τής εύρείας τοΰ γυναικείου 
φύλου αποστολής έπϊ τών κοινωνικών ζητημάτων. Ή δια
χειριστική αύτοϋ ίκανότης δέν είναι άποκάλυψις νέα, καϊ δπως 
fv τη οικογένεια διαπρέπει ή γυνή διοικούσα τα τοΰ οίκου, 
τοιουτοτρόπως δύνανται πολλά κοινωνικά θέματα νά ένασχο- 
λήσωσι μετ’ αποτελέσματος τήν ιδιοφυίαν της, έάν ή τύχη 
ή ή θέλησις δέν κατεσκεύασαν αύτή άποτρέποντα οικογενεια
κά βάρη· είς διατύπωοιν τοΰ τελευταίου στοχασμού ήμών, 
άρκεϊ ή παράθεσις τών έξήςαριθμών, Οιά τήν 'Ελλάδα π. χ., 
έν ή ή άπογραφή τοΰ 1870 έβεβαίωσε πλέον τών 100,000 
γυναικών ήλικίας άνω τών 40 έτών καϊ πλέον τών 80,000 
χηρών, παραλειπομένης τής επόψεως τής οικονομικής ανε
ξαρτησίας, τής άπαιδίας κλπ.

Τό έργαστήριον τοϋ Συλλόγου τών Κυριών πρεπει νά θεω- 
ρηθή ώς οικονομικός θεσμός ιδιαιτέρας έννοιας. "Οσον άνα- 
πτύσσεται ό πληθυσμός καϊ προάγεται ό κοινωνικός βίος, το- 
σον ό περϊ τής ζωής άγων καθίσταται βαρύτερος.Ό αιών των 
χρυσών είδυλίων υποχωρεί σταθερώς ένώπιον τής έπιβλητι- 
κής μεγαλειότητας τοΰ βιομηχανικού αίώνος, έν ω ζώμεν. Οι 
οροί ούτοι περιλαμβάνουσιν όλους· ή δέ γυνή τών έργατικών 
τάξεων δέν ήδύνατο νά έξαιρεθή τοΰ γενικοΰ τούτου ρεύμα
τος- πρέπει νά ζήση καϊ δια να ζήση πρέπει να έργασθή. Ιο 
ουσιώδες είναι νά εύρεΟή τρόπος διά τήν έργασίαν τής γυναι- 
κός, έξασφαλίζων τήν άρμονίαν τής άποστολής της. Εάν 
ΰπετίθετο ότι ή γυνή πρέπει νά έγκαταλείψη τήν στέγην τής 
οικίας, όπως περιλάβωσι τό όριστικον μέλλον της οί τοίχοι 
τοΰ έργοστασίου, δέν άμφιβάλλομεν δτι θά έτίθεντο είς δεινήν 
δοκιμασίαν αϊ λεπτότερα·, τής φύσεως της χορδαι. Να ευ- 
ρεθή όμως τρόπος, συνδυάζων τήν έξόχως οικογενειακήν θι- 
σιν’τής γυναίκας πρός τούς βιομηχανικούς ορούς τής ύπαρ- 
ξεώς της, τοϋτο φαίνεται ήμϊν έκ τών συγκινητικωτέρων έπι 
τής γής προβλημάτων.

Τό έργαστήριον τοϋ Συλλόγου τών Κυριών πρός τό πρό-
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λεσιουργόν φωνήν ύπέρ τών χατά χιλιάδας άριθμουμένων έρ- 
γατίδων τής όσημέραι αναπτυσσόμενης νεωτέρας βιομηχανι
κής τών ήμετέρων έργοστασίων ζωής, τήν όποιαν άλλαχοϋ 
οί νομοθέται έχανόνισαν πρός τούς παϊδας χαι τάς γυναίκας 
χαι ό ήμέτερος έπι τέλους Οά άναγχασθή νά μελετήση. Ή 
υψωσις τής γυναικείας έργασίας αποτελεί κοινωνικόν θρίαμ
βον οστις περιμένεται. Έκεϊνο τό δποϊον έ'λεγεν ό Michelet, 
δτι «έργάτις είναι λέξις ασεβής, τήν όποιαν ούδεμία γλώσ
σα έσχε ποτέ, τήν όποιαν ούδεμία έποχή έγνώρισε πρό τοϋ 
σίδηρου αύτοΰ αΐώνος τόν όποιον διατρέχομεν, καϊ ή οποία άν- 
τισταθμίζει μόνη δλας τάς ύποτιθεμένας προόδους,» είναι 
φράσδς, δέν άμφιβάλλομεν, ποιητική, έστερημένη όμως τής 
πραγματικής έννοιας, τήν όποιαν καθαγιάζει ή αλήθεια. Ή 
έργασία είναι θεία ευλογία, διά τής όποιας ό άνθρωπος, άνήρ 
ή γυνή, άναβαίνει τήν ουρανίαν τής ζωής κλίμακα.

ΠΑΙΑΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ.

Ή άνατροφή τής χωρικής γυναικος δέν εϊλκυσε μέχρι 
τοϋδε τήν παιδευτικήν τής πολιτείας προσοχήν διά τρόπου 
άναλόγου προς τούς όρους τής αγροτικής ζωής. Έάν άπό τοϋ 
σχολείου τής πόλεως μεταβώμεν είς τό σχολεϊον τής έςοχής, 
παρατηροΰμεν τάς αύτάς μεθόδους, ώσανει έπρόκειτο νά κα- 
τασκευασθώσιν αί αύταί δεξιότητες· ύπόθεσις δηλαδή άτο
πος, διότι άλλη είναι ή σφαίρα τής άστής καϊ άλλη ή τής 
χωρικής.

Έν γένει ή σχολαστική έκπαίδευσις έχει τι άντικείμενον 
πρός τούς νεωτέρους τής προόδους όρους. Διά τήν χωρικήν δέ 
οικογένειαν δέν είναι τοΰ σχολείου ή σφραγις άλλα τής κοι
νωνικής βιωτικής ή άνύψωσις τό κυρίως ποθούμενον και τό 
πρακτικώς δυνατόν. "Οταν ή χαλλιέργεια τής υπαίθρου φύ- 
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σεως καί ή αγροικία χλείωσι τό βιβλίον, ματαιοπονία είναι νά 
περιμένη τις τά πάντα έξ αύτοϋ.

Ευτυχώς έχομεν άξιοσύσταστον παράδειγμα σχετικής έπί 
του προκειμένου έφαρμογής έν τή μικρά ηγεμονία τοΰ Νασάου, 
εν η έοοκιμασθη μέθοδός τις ίδιάζουσα εις τήν μόρφωσιν τής 
χωρικής γυναικός, δυναμένη νά χρησιμεύση ώς αφετηρία είς 
τήν βαθμιαίαν άνόρθωσιν και τής Έλληνίδος χωρικής. Έκεΐ, 
έκτός τής δι άμφότερα τά φύλα στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, 
ώργανίσθη παρ’ έκάστω χωρίω ειδικόν σχολεϊον είς οικογε
νειακήν άνατροφήν τών κορασίων, άπό τοϋ 6ου μέχρι τοϋ 
14ου έτους τής ήλικίας των. Δίς τής έβδομάδος συναθροίζον
ται ταϋτα έντός τών αιθουσών αύτοϋ, έν αίς διδάσκονται τήν 
πλεχτικήν, τήν έπιδιόρθωσιν τών ένδυμάτων, τούς διαφόρους 
κλάδους τής οικιακής οικονομίας, και έκγυμνάζονται είς τήν 
τάξιν και τήν καθαριότητα, αϊτινες άποτελοϋσι τά πρώτα 
στοιχεία του πολιτισμού κα’ι τοϋ οικογενειακού βίου. Ή σο- 
φωτέρα και έπιδεξιωτέρα μήτηρ τοΰ χωρίου, ή δυναμένη νά 
δώση τά καλλίτερα παραδείγματα, και νά άσκηση τό πρα- 
κτικώτερον κΰρος έπί τής διευΟύνσεως τής γυναικείας τοϋ 
χωρίου νεότητος, διορίζεται διευθύντρια τοϋ προτύπου αύτοϋ 
σχολείου κατά πλειοψηφιαν ύπό τών συνερχομένων πρός τοΰ- 
το κατοίκων. Τιμητική δι’ αύτήν θέσις έν τώ ναώ τοΰ χω
ρίου και έν ταΐς έπισημοις τελεταϊς μετά ένιαυσίου έπιδόμα- 
τος 120 δραχμών, ιδού ή αμοιβή τής πρακτικής γυναικός, 
ητις άφιερόνει τόν χρόνον της είς τήν λειτουργίαν Οεσμοΰ, 
υποσχόμενου την άναμόρφωσιν τών διαδεχομένων άλλήλας 
γενεών.

Εκτός τής έπόψεως ταύτης, ήδύνατο νά έλθη είς έπιχου- 
ριαν τής υπο σχέψιν χωρικής τών γυναικών έκπαιδεύσεως καί 
τάςις τις φιλανθρωπικών έν ταΐς πόλεσι Κυριών, έάν άπό τί
νος συνεταιριστικού οργανισμού τούτων έσχηματίζοντο περί 
εκαστην πόλιν, ώς περί κέντρον, ακτίνες συνεχών και άπό 
σχεδίου κανονικοΰ επισκέψεων πρός τά πλησιέστερα τής πό- 
λεώς των χωρία. Περίακτοι βιβλιοθήχαι, λειτουργούσα·. μαλ·
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λον διά τής άναγνώσεως εις έπήκοον τών άγραμμάτων χω
ρικών γυναικών, μετάδοσις έν περιοδικαϊς συναθροίσεσι τών 
πρακτικών καί άπλουστέρων γνώσεων εις τά χωρία, διά τής 
τοιαύτης και άλλης παραπλήσιας έπιδράσεως τών άστών 
πρός τάς χωρικας, φαίνεται ήμΐν ώς δυναμένη νά καρποφο- 
ρήση έπι τής έγκαταλελημμένης έν ' Ελλάδι έξοχής, πολύ πε
ρισσότερον τοΰ δσον έπιτρέπει ή μέχρι τούδε τυπική έπί τών 
σχετικών θεμάτων πορεία.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΕΑΒΕΤΙΑ.

Οί στρανεύσιμοι τής ’Ελβετικής Δημοκρατίας ύφίστανται 
συγχρόνως δύο δοκιμασίας, έξ ών ή μέν άφορα τήν υγιεινήν 
κατάστασιν των, ή δέ τήν παιδαγωγικήν των άνάπτυξιν. Έπί 
τής τελευταίας, διορίζει ή στρατιωτική διοίκησις ειδήμονας, 
οϊτινες ΰποβάλλουσι τούς νεοσυλλέκτους , εις έξετάσεις έπί 
τών έξής θεμάτων 1) άνάγνωσιν 2) σύνθεσιν (έπιστολής 
πρός συγγενή, έκθέσεως περί τών σπουδών τών νεοσυλέκτων, 
κλπ.), ή ύπαγόρευσιν φράσεών τινων έκ μέρους τών έςετα- 
στών διά τούς μή δυναμένους νά συνθέσωσι- 3) υπολογισμού 
διανοητικόν καί έγγραφον 4) γεωγραφίαν, ιστορίαν καί πολί
τευμα τής Ελβετίας. Έκαστος έννοεϊ τήν σημασίαν τοιού
των έξετάσεων καί τήν όποιαν αύται προύποθέτουσι δραστη
ριότητα τής λαϊκής έν τή Δημοκρατία έκπαιδεύσεως.

Ώς προκύπτει έκ τελευταίας δημοσιεύσεως τοΰ Καταστα
τικού Γραφείου τής Ελβετίας, τά πορίσματα τών κατα το 
έτος 1878 έξετάσεων τών ’Ελβετών νεοσυλλέκτων παριστώ- 
σι τάς διαφόρους τής Άλπείου Δημοκρατίας πολιτείας είς 
τήν έπομένην κλίμακα, οσον άφορα τήν έν έκάστη αύτών οιά- 

δοσιν τής λαϊκής έκπαιδεύσεως.
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1) Bale (πόλις)
2) Geneve
3) Zurich
4) Schaffhouse
5) Thurgovie
6) Vaud
7) Soleure
8) Zug
9) Unterwalden ( άνω)

10) Bale (έξοχή)
11) Tessin
12) Lucerne
13) Orisons

14) Neuchatel
lo) Berne
16) Saini-Gall
17) Argovie
18; Glaris
19) Unterwalden (κάτω) 
i<0) Appenzell (έσωτερικόν)
21) Schwytz
22) Fribourg
23) Uri
24) Valais
25Ί Appenzell (έξωτερικόν)

Η τετραπλή τής δοκιμασίας τών νεοσυλλέκτων βάσις ΰ- 
ποδιαιρεϊται εις 16 κατηγορίας, 4 καθ’έκαστον τμήμα· ουτω 
έπι τής ά ν α γ ν ώ σ ε ω ς ά) άνάγνωσις δρθή μετ’ άναλύσεως 
επαρκούς τοϋ περιεχομένου κατ έννοιαν καί κατά τύπον, S') 
αναγνωσις έπαρκής χαί άπάντησις έπαρκής είς ζητήματα έπί 
των αναγινωσκομένων τεμαχίων, γ') άνάγνωσις ορθή άλλ’ ά
νευ ικανοτητος προς άνάλυσιν τών περιεχομένων, δ') έλλει- 
ψιςάναγνωστική·-έπίτήςσυνθέσεως α') κατασκευή 
συνθέσεων κατά τό μάλλον ή ήττον βρθών ύπό τήν έποψιν 
των συλλογισμών καί τήν έποψιν τών τύπων (όρθογραφία, 
καλλιγραφία, στίξις), SJ συνθέσεις είτε μετά σπουδαίων λα
θών υπό θάτέραν τών έπόψεων είτε μετά έλαφρών λαθών 
επί τοϋ όλου, γ') συνθέσεις άνεπαρχεις έπί τοϋ όλου, δ^) άνι- 
κανοτης εις σύνθεσιν· — έπί τοΰ ύ π ο λ ο γ ι σ μ ο ΰ α') άπό- 
οειξις ικανοτητος εις τάς τέσσαρας πράξεις τής άριθμητικής 
έπι ακεραίων καί κλασματικών αριθμών, β') περιορισμός τής 
ικανοτητος ταύτης έπί μόνων τών άκεραίων άριθμών, γ') δό· 
σις λύσεων ατελών εις τά τιθέμενα προβλήματα, δ') έλλει- 
Ϋ'.ς θετικών εις τήν δοκιμασίαν πορισμάτων· — έπί τής γ ε ω- 

J α τίίς * σ τ ° Ρ ‘ α ? χαί τοϋ πολιτεύματος 
τής Ελβετίας α' έχθεσις ακριβής τών θεμελιωδών βάσεων
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τής Ιστορίας καί τοϋ πολιτεύματος τής ’Ελβετίας, β) άπάν- 
ττσ.ς άχριβής είς τά τεθέντα ζητήματα έπί τής Ιστορίας καί 
τίς γεωγραφίας, γ') γνώσις μόνον κατά ταύτας γεγονότων 

καί κυρίων δνομάτων, δ') άνικανότης είς άπαντησιν έπί 
τών τεθέντων ζητημάτων. _

Έάν άπό τών υποδιαιρέσεων τούτων τής γενικής οοχιμα- 
σίας έπισκοπήσωμεν τά πορίσματα αυτής έπί τών δημοκρα
τών νεοσυλέκτων τών ’Άλπεων, παρατηροϋμεν οτι έπί 100 
τοιούτων κατά μέν τό τμήμα τής άναγνώσεως 39,2 άνήκον 
είς τήν α' κατηγορίαν, 36 είς τήν β', 19,9 είς τήν γ',καί 
4 9 είς τήν δ'· κατά δέ τό τμήμα τής συνθέσεως 27,5 ανή
καν είς τήν α κατηγορίαν, 30,2 είς τήν β', 30,5 είς τήν γ' 
χαί 11,8 είς τήν δ'· κατά δέ τό τμήμα τοΰ υπολογισμού 
30,8 άνήκον είς τήν α κατηγορίαν, 34,6 είς την β, 2/,3 
είς τήν γ' καί 7,3 είς τήν δ'· κατά δέ τό τμήμα τής γεω
γραφίας, ιστορίας καί τοϋ πολιτεύματος τής Ελβετίας 1J 
άνήκον είς τήν α' κατηγορίαν, 22,3 είς τήν β', 35,2 είς την 
γ χαί 23,5 είς τήν δ'.

Άρκεϊ νά συνδυάση τις τούς άριθμούς τούτους προς τήν 
γενικήν τών θεμάτων καί τήν ειδικήν τών μεριχωτέρων κα
τηγοριών έννοιαν, ϊνα έκτιμήση δεόντως τήν έντασιν τής 
λαϊκής έν ’Ελβετία παιδείας. Αί πρώται κατηγορίαι καί των 
τεσσάρων τμημάτων, αί τήν ύψηλοτέραν άνάπτυξίν μαρτυ- 
ροϋσαι, άποτελοΰσι κατά μέσον δρον 29,1 τοις /0,αι ευτερα. 
κατηγορίαι 30,8 αί τρίται 28,2 καί αί τέταρτα», αί τής τε
λευταίας τούτέστι βαθμίδος έν τη χλίμακι τής άναπτύξεως, 
11,9. Άριθμοί ένδεικτικοί περί τών ορών τής λαϊκής πολι
τείας καί τών άποτελεσμάτων αύτής έν τή καθόλου Ελβε
τική 'Ομοσπονδία. Ή σύγκρισις τών μεταξύ τοΰ μάλλον προ- 
χε/ωρημένου καί τοϋ μάλλον χαθυστεροΰντος ίλβετικοΰ πλη
θυσμού (ίδ. ανωτέρω) δύναται νά ρίψη χαρακτηριστικότερη 
έπί τοϋ πολιτειακού τούτου ζητήματος φώς, άπό τοΰ έπομε- 

νου πίνακος.
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Bile (πόλις) α' χατηγ. β' κατηγ. γ' κατχγ. χατ-ηγ.

Άνάγνωσι;
-ύνθετις
'Υπολογισμό;
Γεωγραφία,! 
πολίτευμα

Appenzel (εξωτερικόν)

Άνάγνωσι;
Σύνθεσι;
Υπολογισμέ;
Γεωγραφία,!Γορίακα!>,_ 
πολίτευμα ’Ελβετίας)12’0

_ 0 ούτος πρέπει νά 
διότι ποσοι μεταξύ αύτών δύνανται νά καυχηθώσιν 
εχπαιοευτιχοϊς δ.πλώμασι τοϋ μάλλον βραδυποροϋντος είς τήν 
yv της παιδείας Ελβετικού λαοϋ τοϋ Appenzell; Μόλις 
τ> τέταρτον των νεοσυλέκτων αύτοϋ στερείται τών πρώτων 
αρχών εις τήν γνώσιν τής γεωγραφίας, τής Ιστορίας καί τοϋ 
..ολιτευματος^τής όλης πατρίδος.’Αρκεί το δοκιμαστικόν τοϋτο 

της αϊκής παιδείας έργαλεΐον,ί'να,περιερχόμενος τά έθνη, 
κριζη τις το κατά τόπους παρόν καί συνδυάση αύτό πρός τό 
μέλλον «πο τών εύρυτέρων τής πολιτειακής έ^στήμης δρων.

Jroplaxab
’Ελβετίας)34’1

28,1
36,2 
35,0

31,1

9,6
13.8
11,7

29.9

0,9
1,6
1,6

4,9

23,3
13,0
17,6

44,5
23,3
43,2

22,0

27.6
37.6
33,5

40,2

4.6
26,1
5.7

25,8

φέργί πολλούς λαούς είς σκέψιν·
έπί τοϊς

’•ΡΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ.

Επι τοϋ ζητήματος τό όποιον μεταξύ άλλων έθεσαν αί 
Δυνάμεις εις τόν Κυβερνήτην τώ 1828, περί τής μάλλον άρ- 
μοζουσης οροθεσίας τής Ελλάδος, «προσδιοριζόμενων τών 
ορίων πι τής ςηρας καλώς διακεκριμένων, επιτηδείων εις 
υπερασπισιν καί συντελεστικωτέρων είς διαχωρισμόν τών δύο

λαών», άπήντησεν δ Κυβερνήτης διά δύο υποθέσεων, έκ τών 
οποίων ή μέν πρώτη, κατά τό μάλλον ή ήττον,έτέθη είς έφαρ- 
μογήν έχουσα ώς βάσιν τό δρος τής Όρθρυος μέχρι τών πό
λεων τοΰ Βώλου καί τής "Αρτης, ή δέ έτέρα είναι περίπου 
έκείνη τήν οποίαν έκανόνισεν έσχάτως τό έν Βερολίνω Συνέ
δρων. Ιδού πώς έκφράζεται ό Κυβερνήτης έπί τής οροθεσίας 
ταύτης :

Κατά τήν δευτέραν ταύτην ΰπόθεσιν άρχει νά άκολουθή- 
σωμεν τήν οροθεσίαν έχείνην τήν όποιαν αύτή ή ιδία φύσις 
προσδιορίζει είς τούς "Ελληνας.

Ή φύσει οριστική ή μάλλον διαστατική γραμμή είναι ή 
τήν οποίαν διαγράφει τό δρος τοΰ Όλυμπου άπό τής Κατερί
νης (Κατούνας) μέχρι τής άκρωρείας τοϋ Πίνδου, έπί τοΰ 
Ζυγοϋ ή Μετζόβου. Πλησίον τής Κατερίνης ή γραμμή αΰτη 
συνιστά τον ποταμόν Άλιάκμωνα ή Ίντζέ-Καρασοΰ, τόν 
όποιον ακολουθεί διά τής Σερβίας καί ^ΰν Γρεβενών.

"Οσω δέ περί τοΰ δευτέρου μέρους αύτής τής οριστικής 
γραμμής, ή φυσιχωτέρα της διεύθυνσις είναι έχε.ίνη τήν όποιαν 
ακολουθεί ό ποταμός ’Αώος ή Βοϊούσα. Άλλ’ έάν ανώτε
ροι λόγοι παρακινοΰσι τάς Συμμάχους Αύλάς,ώστε νά δώσω- 
σιν άλλην διεύΟυνσιν είς αύτήν τήν γραμμήν, ή καλητέρα 
ήθελεν εισθαι εκείνη, τήν όποιαν διαγράφει διά Ζυγοϋ ή σειρά 
τών βουνών Παλιοβοΰνι καί Μαυροβοΰνι καί τά όρη Χαμοΰ- 
σαι καί Φάρμακο μέχρι τοΰ χωρίου Αεφτοκαριά, άπό τό όποιον 
προχωρεί μέχρι τής θαλάσσης άχολουθοΰσα τήν φοράν τής 
ροής τοΰ Τσάμι ή Καλαμάς (Θυάμιος ή Καλάμου).

Περιττόν είναι βέβαια νά χάμωμεν τήν παρατήρησιν, ότι 
ή οροθεσία αΰτη διαχωρίζει οσον τό δυνατόν καλήτερα τά 
δύο έ’θνη, χαί δίδει είς τήν Ελλάδα, διά τών όποιων άφίνει 
εις αύτήν έμπειροπολέμων κατοίκων, μαχίμους ΰπερασπιστάς. 
Είναι αληθές, οτι αύτα τά όρια περιλαμβάνουν καί τινα μέρη 
τής 'Ελλάδος, τών όποιων οί κάτοικοι δέν έλαβον μετοχήν 
είς τόν παρόντα άγώνα. Πλήν άν παρατηρηθή, οτι δέν περί-
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λαμβάνει χαί πολλά άλλα μέρη, τά όποϊα διέπρεψαν διά τών 
άγώνων χαι Ουσιών, τάς οποίας έκαμον υπέρ τής άνεξαρτη- 
σίας, καθώς ή Νιάουστα, ή Χερσόνησος τής Κασσάνδρας, τά 
Μαδεμοχώρια χαι τό όρος τοϋ Άθωνος, είναι φανερόν ότι μέ
νει διά τό άλλο μέρος μεγάλη άποζημίωσις.

Διαχωρίζοντες άπό τό ’Οθωμανικόν Κράτος τήν είς τά ά
νωτέρω όρια έμπεριλαμβανομένην γήν, δέν έπιφέρομεν καμ- 
μίαν βλάβην μήτε ώς πρός τήν πολεμικήν δύναμιν, μήτε ώς 
πρός τούς χρηματικούς πορισμούς τής ’Οθωμανικής Πόρτας. 
Άπ’ έναντίας, ή Πόρτα θέλει ώφεληθή καί κατά τά δύο. Οί 
χαπιτάνοι "Ελληνες, μέ τούς πολυαρίθμους συντρόφους των, 
έπολεμοϋσαν σχεδόν άκαταπαύστως τούς Τούρκους, καί μόλις 
μέ πρόσκαιρους συμφωνίας ήκολούθησαν μερικούς πασσάδες 
καί κυρίως έκείνους οί όποιοι έφάνησαν ήττον πειθήνιοι εις 
τον Σουλτάνου.

Είναι περίεργοι καί εις άκρον ένδεικτικαί αί ίδέαι τοϋ Κυ
βερνήτου περί τών ένιαυσίων έξόδων τής συντηρήσεως τοΰ έλ- 
πιζομένου τούτου ελληνικού κράτους. Εύρίσκομεν έν τώ άπό 
•30 ’Οκτωβρίου 1828 έμπιστευτιχφ πρός τούς άντιπροσώπους 
τών Συμμάχων Αύλών ύπομνήματι αύτοϋ σχετικούς άριθμούς, 
άξιους νά έλκύσωσι τήν βαθείαν προσοχήν τής ζώσης σήμε
ρον γενεάς. Είναι ύπό τήν έξής επιγραφήν :

ΠροΰτοΑογισ[ΐός ίςόθων τής ΈΑΑηνικής Έχικραττίας, ύττο- 
τιθεμίνης τής ίκτάσεως τής χώρας τοιαύτης, οΐαχ οί "ΕΛ.Ιηνες 
ύιΛ τών τυχών Tar Ιθήλωσαν.

Οικονομία

(α) Τόκος καί χρεώλυτρον τοΰ έξωτερικοϋ χρέους
κατ’έτος  ................................. φρ. 2,000,000

(β) Τόκος τοΰ έσωτερικοϋ χρέους................. » 1,500,000
(γ) “Εξοδα είσπράξεως................................. » 368,000

φρ. 3,868,000

φρ.
9

ΟΡΟ®ΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ.

ΠοΛιτιχή ύχηρισία·

“Εξοδα διοικήσεως, Διοικητικά! κλπ............
Δικαιοσύνη, Πρωτοδικεία καί Έφετεϊα....... 
(δ) Κλήρος, ’Επίσκοποι καί οί πεΡι αύτούς

576,000
386,000

215,000κληρικοί.................................... .
'Υγειονομεία, διευθυνταί καί οι ύπ αυτούς 

υπάλληλοι..............................................
(ε) Ταχυδρομεία.............................. ............
Γραμματείς τής έπικρατείας, γενική γραμ

ματεία, γραμματείς...............................

»
9

Ρ

Στρατιωτική ΰττηρεσία·

(ς) Μερίδες καί ιματισμός δέκα ταγμάτων 
τακτικού πεζικού....................................

(ζ) Μερίδες, ίπποφορβή, ιματισμός καί άπο- 
σκευή δύο Ίλών ίππικοΰ........................

Μισθός μερίδες καί ιματισμός εξ λόχων πυ
ροβολικού................................................

‘Ομοίως, τριών χιλιαρχιών ήμιτακτικών.... 
(η) "Οπλα, πολεμοφόδια,σκεύη πυροβολικού 
Έπισκευαί, οπλοστάσια............... . ...............

9

9
Ρ
9

Ναυτική ύπηρεσία·

(0) Μισθός, τροφή . .......................................
Αγορά ύλικοϋ, κατασκευαί, έπισκευαί, πο- 

πολεμοφόδια, Ναύσταθμος κτλ.............

1)

φρ.

264,000
106,000

432,000
1,979,000

2,576,000

365,000

258,000
1,016,000

960,000

5,175,000

Τ?· 950,000

1,120,0009
» ”^070,000

Τό δλον τών ένιαυσίων δημοσίων δαπανών φρ. 19,092,000 

Παρατηρήσεις έ«ί τών άνωτίρω άρθρων τού ΠροϋχοΑογισμον-
Έπί τού α). Σημειώσαντες τήν ποσότητα ταύτην (φρ. 

2,000,000) ύπεθέσαμεν, οτι διά συμβιβασμού ήθέλαμεν έπι- 
τύχει τήν αναγωγήν τοΰ έξωτερικοϋ χρέους είς, 3 5 
μύρια φράγκων, τών όποιων ό τόκος προς 5 τά ;0 ή ε -
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σθαί 1,750,000, είς ταϋτα δέ προσεθέσαμεν 250,000 δια 
τό χρεώλυτρον.

Επι τοϋ β). Τό έσωτερικόν χρέος δέν είναι είσέτι επ’ ακρι
βές γνωστόν. Ελογισάμεθα όμως, οτι δέν μακρυνόμεθα τής 
αλήθειας ύποθεσαντες, δτι μετά οίανδήποτε άφαίρεσιν, αύτό 
συμποσοΰται έως 30 εκατομμύρια φράγκων, τών οποίων ό 
ετήσιος τόκος πρός 5 τά % είναι 1,500,000 φράγκων.

Επί τοϋ γ). II βελτίωσις τοΰ συστήματος τής είσπρά- 
ζεως τών φόρων θέλει έπιφέρει αύξησιν τών έξόδων, χαί τότε 
ή ποσοτης τών 368,000 φράγκων δέν θέλει άρκεϊ.

Επί τοϋ ο). Ενταΰθα περιελάβομεν μόνον τόν άνώτερον 
Κλήρον. Οταν δέ έπεκτείνομεν κατόπιν τό αύτό σύστημα 
cπί πάν .ας τούς κληρικούς, τά έξοδα θέλουσιν υπερβαίνει τό 
έκατομμύριον.

Επι του ε). Ό υπολογισμός έγένετο έπί συστήματος προ
σωρινού.

Επι του ς). Η δύναμις τοϋ τάγματος, κατά τόν ίιφεστώ- 
τα κανονισμόν, πρέπει να ήναι έξ 853 άνδρών πραγματικών 
ό δέ υπολογισμός έγένετο, κατά τά διά τοΰ αύτοϋ κανονισμού 
ώρισμένα, διά τε τον μισθόν καί διά τήν τροφήν. Είναι όμως 
αναμφίβολον, ότι ό στρατιώτης λαμβάνει καί μισθόν ευτελή 
καί τροφήν λιτήν καί πενιχρότατον ένδυμα. Είς δέ τούς ά- 
ςιωματικους, έπειοή ό μισθός δέν άρχει ούτε καν διά τόν ιμα
τισμόν, ή Κυβέρνησις έχορήγησε κατ' άνάγχην μικρόν έπιμί- 
σθιον. ’Απαραίτητος άρα καθίσταται ή αϋξησις τοϋ μισθού 
χαί ή βελτίωσις τής τροφής. "Οθεν ή σημειωθείσα ποσότης 
μόλις άρχεσει διά τήν συντήρησιν έξ ταγμάτων, δηλονότι 
5,1 18 άνδρών πραγματικών.

Εάν έπρόχειτο νά λάβωμεν έ'ν τάγμα έξ ’Ελβετών ή έξ 
άλλων ςενων στρατευμάτων, τό όποιον νά χρησιμεύση ώς πυ- 
ρήν ή ώς τύπος διά τό ήμέτερον στρατιωτικόν, τά έξοδα θέ- 
λουσιν εισθαι πολύ περισσότερα καί ή σημειωθείσα ποσότης 
μόλις άρκέσει είς 4,000 άνδρας, συμπεριλαμβανομένου είς 
τουτους καί τοϋ ξενικού τάγματος.

ιίΕΡί riusiniiATiKoN. *27

’Επί τοΰ ζ). “Οσα άνωτέρω έξετέθησαν περί τοϋ πεζικού 
άρμόζουσιν έπίσης καί είς τό ιππικόν καί είς τό πυροβολικόν, 
μέ ταύτην μόνην τήν διαφοράν οτι ή τούτων δύναμις, μόλις 
έπαρκοϋσα, δέν δύναται νά ΰποστή έλάττωσιν· άλλ είναι 
έπάναγκες ν’ αύξηθή ή ποσότης κατά τέσσαρα οεχατημόρια, 
διά νά έχωμεν ώς έγγιστα τό ολον τής δαπάνης.

Έπί τοΰ η). Διά τήν παρούσαν κατάστασιν τών οπλο
στασίων, ό υπολογισμός έγένετο πολύ περιωρισμένος, μάλιστα 
διά τά πρώτα δύο ή τρία έτη, καθ’ ά πρέπει τά πάντα νά 

γίνωσιν.
Έπί τοΰ θ). Καί ούτος καί ό επόμενος υπολογισμός έγε- 

νοντο έπί τή υποθέσει ότι Οέλομεν διατηρεί κατά θάλασσαν 
δώδεκα πλοϊα διαφόρου μεγέθους, οίον κορβέτας, βρικια και 
γολέτας, πρός δέ καί ισαρίθμους κανονοφόρους λέμβους,, μόλις 
άρχούντα είς τό νά προστατεύωσι τήν ακτοπλοΐαν καθ δλην 
τήν έκτασιν τών παραλίων τής Ελλάδος, καί είς τό νά άπο· 
τρέύωσι νέαν τινά πειρατών έμφάνισιν. ΙΙαρατηρητέον δέ, ότι 
δέν ύπελογίσαμεν τήν τοΰ ιματισμού δαπάνην, αφευκτον έσο- 
μένην όπόταν συστήσωμεν τακτικόν ναυτικόν. Τότε πρεπει 
νά έλαττώσωμεν κατά τό πεμπτημόριον τήν δύναμιν, αν δεν 
θέλωμεν νά αυξήσωμεν τήν δαπάνην. Όσον δέ περί τής πο- 
σότητος τής διά τό υλικόν όρισθείσης, έπειδή τά πάντα μέλ
λουν νά γένωσιν έξ ύπαρχής είς τόν σπουδαϊον τούτον κλά- 
δον τής δημοσίου ύπηρεσίας, είναι άναμφίβολον ότι ή ποσο
της αύτη δέν θέλει άρκέσει κατά τά πρώτα έτη, μ’ δλην την 
αΰστηράν καί ορθώς νοουμένην οικονομίαν.

ΠΕΡΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ.

Τό σώμα τών ύπαξιωματικών είναι τό κατ έξοχήν έλα- 
τήριον τού στρατού. Συλλαμβάνεται ή στρατηγική έπίνοια, 
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διαβαίνει τήν κλίμακα τών στρατιωτικών βαθμών καί έπι 
τέλους έρχεται ή σειρά τής ένεργείας, τήν όποιαν δ ύπαξιωμα- 
τικος ζωοποιεί εις τό στήθος τοϋ στρατιώτου.

Εν τώ σημερινώ πολεμώ ό ύπαξιωματικός είναι, τρόπον 
τινά, αρχηγός κατά τάς διαφόρους τών παρατάξεων λεπτο
μέρειας, έπί τών όποιων ή πρωτοβουλία του τίθεται εις κίνη- 
σιν. Αφ' ής τό θερίζον τών νεωτέρων μηχανημάτων πυρ 
ήνάγκασε τούς πολεμιστάς νά περιβληθώσι μάλλον άκροβολι- 
ατικον χαρακτήρα, άρκεϊ ανωμαλία π. χ. έδάφους, διασκόρ- 
πισις αιφνίδια, ανάγκη καταλήψεως έπικαίρου, τόσα·, περι
στάσεις τάς όποιας ό πόλεμος άδιακόπως γεννά, όπως κατά 
πάν βήμα καταστήση ενεργόν τήν άποστολήν τοϋ ύπαξιω- 
ματικοϋ.

11 έν τφ στρατώ θέσις τοΰ ύπαξιωματικοϋ αποτελεί τά 
μάλιστα ενδιαφέρον ζήτημα. Παρατηρεϊται τόσον έν Γερμα
νία όσον και έν Γαλλία έπαισθητή έλλειψις ύπαξιωματικών, 
πολλά δε μέσα νομοθετικά καί διοικητικά τίθενται εις ενέρ
γειαν έν ταΐς χώρας ταύταις πρός άνάπτυξιν τοϋ σώματος 
τούτου. Ή κυριωτέα αιτία τής έν Γερμανία έλλείψεως οφεί
λεται εις τήν σπανιότητα, μεθ’ ής οί ύπαξιωματικοί γίνονται 
αξιωματικοί. Αρκεϊ έν ΓΙρωσσία νά Οέλη τις νά γείνη αξιω
ματικός, και χωρίς νά ύπήρξεν ύπαξιωματικός κατατάσσεται 
εις τάς τάςεις τοΰ στρατοϋ έπί εξαμηνίαν,μετά τό πέρας τής 
οποίας έξετάζεται, άν δέ έπιτύχη άποστέλλεται είς στρατιω
τικόν σχολεϊον, έκ τοϋ οποίου μετά εύδοκίμους έξετάσεις έξέρ- 
χεται αξιωματικός είς συμπλήρωσιν τών χηρευουσών θέσεων 
τό σύστημα τοΰτο ακολουθείται μετά ζέσεως ύπό τών λο
γιών νέων.

Μεταςύ τών οιαφορων μέσων, τά όποια άφορώσιν είς τήν 
κρείτονα κατάρτισιν τοΰ σώματος τών ύπαξιωματικών τά 
επόμενα είναι ιδιαιτέρως Αξιοσημείωτα: Στολή παρά τώ 
υπαςιωματικώ μάλλον επιβλητική είς τήν φαντασίαν έν Πει- 
ραιεϊ πρό τίνος χρόνου είδομεν ’Ιταλούς ύπαξιωματικούς φέ
ροντας μακρόν ξίφος- οσον αφορά τά λοιπά δέν έχομεν ύπ’όψιν

τήν σαχοστολήν τών άξιωματικών τής Ελλάδος, τήν 
κατά τά τελευταία έτη τόσον δυσαρμονικώς πρός τόν σκοπόν 
σχεδιασθεϊσαν. — Άνάπτυξις έκπαιδευτική μείζων παρά τώ 
ύπαξιωματικώ τοΰ όσον έπιτρέπει κοινή εμπειρική- σχολεία 
καί διαλεκτήρια, ομιλία·. καί πειράματα, καλλιέργεια τής 
έφηρμοσμένης στρατιωτικής έπιστήμης. — Συμπεριφορά εύ- 
γενότροπος τών άνωτέρων πρός τούς ύπαξιωματικούς καί μά
λιστα ένώπιον τών στρατιωτών έκεϊνο τό είδος τής ταπεινω 
τικής έξαρτήσεως, τό όποιον οί άξιωματικοί έπιμετρώσι τοϊς 
ύπαξιωματικοϊς, είναι δ,τι αντίθετον πρός τήν άποστολήν τών 
τελευταίων. — Τό διά τούς ύπαξιωματικούς ποινολόγιου πρέ
πει νά είναι διάφορον τοΰ δια τούς στρατιώτας έν χρήσει- ή 
τιμωρία πρέπει νά είναι άνάλογος πρός τό ένοιαφερομενον 
άξίωμα τοΰ τιμωρουμένου. — Οί μισθοί τών ύπαξιωματικών 
πρέπει κατά βαθμούς νά άναβαίνωσιν άπό τίνος Αναλογίας τών 
έν τή βιομηχανία καί τώ έμπορίφ διδόμενων είναι ή μονή 
μέθοδος δπως πρός τήν τιμήν τοΰ στρατιώτου άναπτύσσηται 
και έποψίς τις συμφέροντος παρά τοϊς του στρατοΰ πρωτεργά- 
ταις. — Αί δια τούς ύπαξιωματικούς συντάξεις πρεπει να 
τεθώσιν έπί εύρυτέρας κλίμακος. — Προσόν ιδιαίτερον τών ύ- 
παξιωματικών προς διορισμόν αύτών εις άναλόγους θέσεις πο
λιτικός· τόσον δέ δ μισθός αύτών όσον καί ή σύνταξις, έάν 
πρόκειται περί ύπαξιωματικών συνταξιούχων, πρεπει νά έξα- 
σφαλίζωνται είς αύτούς. — Ένθάρρυνσις τής άνακατατάξεως 
τών ύπαξιωματικών έπί άμοιβή, δπως οί νέοι μένωσιν έν τω 
σταοίφ τής πείρας άπό ελατηρίου κινοΰντος αύτούς μάλλον 
άμέσως- ή άνακατάταξις δύναται νά είναι μακροχρονιωτέρα 
έπί ύπαξιωματικών,ώς π.χ. έν ’Ιταλία ένθα ορίζεται οκταετής- 
οσον άφορα τήν άμοιβήν, τό ήμισυ αύτής πρέπει να διοηται 
άμέσως είς τόν ύπαξιωματικόν καί τό ήμισυ νά άποταμιεύη- 
ται διά λ]μόν του. —Όπως έπί τών άξιωματικών ή κατά- 
στασις αύτών έξησφαλίσθη διά νόμου κατά τής αύθαιρεσίας, 
τοιουτοτρόπως καί έπί τών ύπαξιωματικών- έποψις δεόμενη 
προσήκοντος συνδυασμού πρός τάς κατά μέρος περιστάσεις 

ΕΤΟΣ 7-ΦΤΛ. 75—ΜΑΙΟΣ 1873. 3 



130 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. ΚΟΙΝΏΝΙΟΑΟΓΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΡΩΣΣΙΑΣ. 131

τής στρατιωτικής υπηρεσίας και τόν χαρακτήρα τοΰ ύπαξιω- 
ματικοΰ, οστις πρό παντός είναι ή χειρ τοϋ στρατού και έπο- 
μένως ύποτελής είς έκεϊνον οστις τήν διευθύνει. — Αυστηρά 
δικαιοσύνη περί τούς προβιβασμούς τών υπαξιωματικών πρέ
πει δέ νά γνωρίζη έκαστος αύτών, οτι έπι τοϋ πεδίου τών μα
χών αποκτώνται υπό τών ανδρείων αί στρατηγία'.. — ΊΙ 
ζωή τοΰ ύπαξιωματικοϋ πρέπει νά είναι δπωσοΰν άνωτέρα 
τής τοϋ στρατιώτου- έν ’Ιταλία δίδεται ιδιαίτερον μικρόν δω- 
μάτιον εις έκαστον ύπαξιωματικοϋ.

Έάν άπό τών άνωτέρω θεμάτων έπισκοπήσωμεν τήν προ- 
πορευομένην έν τοϊς νεωτέροις χρόνοις πρακτικήν, παρατη
ροϋμεν δτι καί έν Γερμανία, καί έν Γαλλία, καί έν Ιταλία ή 
εύρεία άποστολή τοΰ ύπαξιωματικοϋ κατακτά άπό ημέρας 
εις ημέραν τήν γενικήν προσοχήν. Όταν δέ ύπό βαθυτέραν 
έννοιαν άποβλέψη τις είς τήν έκ τών σπλάγχνων του έθνους 
καταγωγήν τών υπαξιωματικών, δύναται νά άναλογισθή έκ 
τοϋ γονίμου φυτωρίου πόσον εύρωστοι είναι οί καρποί αύτοϋ. 
Έκεϊνος δέ είναι άξιος τοΰ μέλλοντος διοικητής, οστις κυριώ- 
τατον έργον αύτοϋ ύπολάβη τήν κατά σκοπόν περαιτέρω 
μόρφωσιν καί τήν έν τή πρακτική άνύψωσιν τής ίσχυράς ταύ
της τών στρατιωτικών έργων δυνάμεως.

II.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΡΩΣΣΙΑΣ.

Τήν 1’ωσσίαν ύπονομεύουσι κατά τήν ένεστώσαν περίοδον 
δυο σημαντικώταται τοϋ δημοσίου πνεύματος τάσεις. Άμφό- 
τεραι είναι έπαναστατικαί, ή μέν κατά τής πολιτικής τάξεως, 
ή δέ κατά τής κοινωνικής τάξεως. Ή πρώτη επιζητεί πο- 
λιτικάς έλευθερίας, ή δευτέρα έχει γεγραμμένην έπί τής ση
μαίας της κοινωνική έ κ κ α 0 ά ρ ι σ ι ς. Έάν τόν τε
λευταίου Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον ύπολάβωμεν ώς χρονικήν 
τινα αφετηρίαν παρατηρήσεων, είναι βεβαίως περίπτωσις έκ- 

πληκτική, δτι άκριβώς μετά τό ευνοϊκόν πρός τήν Ρωσσίαν 
τέλος τοϋ πολέμου τούτου άρχονται ιδίως τά δεινά τών συν- 
ταραττουσών αυτήν πνευματικών δυνάμεων.

Έάν διά τούς άλλοτρίους μεγίστην έπροξένησεν έντύπω- 
σιν, δτι 200,000 άπωργανισμένων Τούρκων έκλόνισαν έκ θε
μελίων τόν Ρωσσικόν κολοσσόν, μεταξύ τοΰ Αίμου και τοϋ 
Δουνάβεως, τό φαινόμενου τούτο συυεκίυησε πολλω βαθύτερου 
τήυ αΰτοσυυείδησιν τοϋ Ρωσσικοΰ έθνους. Τόσαι λοιπόν θυσίαι 
ύπέρ τής δεσποτικής έν αύτώ αυταρχίας, εις έλευθερίαν, είς 
ζωήν καί είς περιουσίαν, άπέβησαν είς μάτην. ΊΙ εθνική τιμή 
κατεπατήθη έν τή άποκλειστικότητι τής αύτοκρατορικής οι
κογένειας. Όταν ό κίνδυνος διεσάλευσε τήν άτμοσφαίραν 
τών άγώνων καί δ φόβος κατέλαβε τά μέλη τών αύτοκρατο- 
ρικών, δέν έλειψαν οί άνδρες, τούς όποιους εϊχον παραγκω
νίσει αί αύλικαι τών στρατοπέδων ραδιουργία-., ίνα περισυνά- 
ξωσι τήν συντριβομένηυ Ρωσσικήν δόξαν.

Τό πείραμα τοϋτο έπανελήφθη τοσάκις καί άπό τοσούτων 
καταστροφών, ώστε δταν ή νίκη έφερε είς τήν Πετρούπολιν 
τάς άγαλλιάσεις,τάς φωταψίας καί τάς ευφρόσυνους κραυγάς, 
συγχρόνως δ σάραξ τής αύτοσυνειδήσεως κατελάμβανε δια- 
δοχικώς όλα τά φύλα τής δάφνης, ίνα τήν καταφάγη μέχρι 
τής ρίζης. Καί σήμερον πολύ περισσότερον σκέπτονται έν 
Ρωσσίοι περί τοΰ έσωτερικου ζητήματος, τοϋ όποιου τό χαϊ- 
νον βάραθρον άπειλεϊ νά εξαφάνιση τά αποταμιεύματα πολ
λών αιώνων, ή περί τοΰ έξωτερικοϋ ζητήματος τό όποιον, έν 
τή νέα Βουλγαρική ήγεμονεία, άπό πρώτης άλλοτε τάξεως 
κατέπεσεν ήδη κατά δεκάδα βαθμιδών έκ τής κλίμακος τών 
Ρωσσικών ιδεών. Θελήσαντες νά έλευθερώσωσι τούς Βουλ
γάρους, εύρον ήδη άρεστότερον νά έλευθερώσωσι καί εαυτούς. 
Τό κύριον σημεϊον τής προσβολής είναι ή αύτοκρατορία. Πρέ
πει νά καταπέση ή δύναμις τοΰ αύτοκράτορος, δπως άναβή ή 
δύναμις τοΰ Λαοϋ. Τά λοιπά είναι λεπτομέρειαι, έχουσαι τήν 
αποστολήν νά διασπώσι τήν προσοχήν ή νά καλύπτωσι τήν 
κινούσαν αιτίαν.
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Έάν άφήσωμεν κατά μέρος τήν πολιτικήν τών νεορωσσι- 
κών ιδεών διεύΟυνσιν, τό αποτελούν τήν έτέραν έποψιν τής 
προκειμένης μελέτης κοινωνιολογικόν θέμα χέκτηται τά μά
λιστα ένδιαφέρουσαν σημασίαν. Έν πρώτοις ή σύμπτωσις 
τών δύο τούτων πνευματικών έν Ρωσσία κινήσεων παρέχει 
έφόδια συνεργασίας άπό τών δραστικωτέρων τής κινουμένης 
άνθρωπότητος έλατηρίων. Διότι δταν ή πολιτική άναστάτω- 
σις είναι έπί θύραις, φοβερώτατον είναι έντός τής οικίας νά 
λυμαίνηται τό ολον ή οικονομική άναστάτωσις. Ό μ η δ ε
νισμός εις τήν τελευταίαν ιδίως αποβλέπει, προτείνων ου- 
δέν ολιγώτερον τήν κοινωνικήν, ώς λέγουσιν οί απόστολοί 
του, έκκαθάρισιν.

Όποιου είδους έκκαθάρισις είναι αύτή, δυνάμεθα νά χρίνω- 
μεν έκ τοΰ επομένου προγράμματος τών Μηδενιστών : Κα- 
τάργησις τών θρησκειών καί τών λατρειών, διάδοσις τής 
άθείας καί τοϋ ύλισμοΰ· κατάργησις τοϋ δικαιώματος τής 
κληρονομικής ιδιοκτησίας· κατάργησις τοΰ δικαιώματος τής 
οικογένειας, τοΰ θρησκευτικού καί πολιτικού γάμου· μεταβί- 
βασις τής άνατροφής καί τής επιστημονικής καί βιομηχανικής 
μορφώσεως τών τέκνων, άπό τής γεννήσεως μέχρι τής ένη- 
λικιώσεως αύτών, εις βάρος τής κοινωνίας- μεταβίβασις τής 
κυριότητας τών γαιών εις έκείνους, οί'τινες τάς καλλιεργοΰσι 
διά τών βραχιόνων αύτών· ό οργανισμός τής πολιτείας πρέ
πει νά είναι ομοσπονδία έλευθέρα γεωργικών καί βιομηχανι
κών συνεταιρισμών καταστροφή τοΰ υπάρχοντας Κράτους 
ριζική μεθ’ δλων τών θεσμών αύτοϋ έκκλησιαστικών, πολιτι
κών, επιστημονικών, δικαιολογικών, οικονομικών, στρατιωτι
κών καί διοικητικών συγκέρασις τοΰ δεσποτικοΰ παρόντος 
διά τής δολοφονίας τών οργάνων αύτοϋ.

Τοιαύτη ή γενική διεύθυνσις τοΰ μηδενιστικοΰ πνεύματος, 
δπερ κινεί κατά τήν τελευταίαν περίοδον τόν Ρωσσικόν ορ
γανισμόν. Ότι είναι είς ψευδή οδόν μαρτυρεί ή κοινή τής 
άνθρωπότητος συνείδησις, όπως ίστορικώς αυτή διετυπώθη έν 
ταΐς αιωνίαις τοΰ δικαίου άρχαϊς. Χαρακτηριστική δέ είναι 

κατά τούτο ή μηδενιστική επωνυμία τής κοινωνικής έν 
Ρωσσία άντιδράσεως, διότι διατελεϊ είς πληρεστάτην άντί- 
φασιν πρός τήν σωστικήν τοΰ κοινωνικού οντος άποστο- 
λήν. Τό ονομα μηδέν ιστής, Nilliliste, δοθέν είς τούς 
μηδενιστάς υπό τοΰ TourgClieff, διατηρείται ύπ’ αύτών 
μετά διαφέροντος ούχί άλλοτρίου πρός τήν έσωτερικήν τής 
ψυχής των κατάστασιν. Είναι τάξις καταπιεζομένη, ήτις 
άνοίγει διέξοδον είς τούς πέριξ αύτής φραγμούς διά τής άλο- 
γίστου καταστροφής παντός παρεμπίπτοντος. Δέν σκέπτεται 
περί οικοδομής άλλά περί άνατροπής.

Αξιοσημείωτου δτι τά δραστηριότερα στοιχεία τοΰ μηδε- 
νιστικοϋ κινήματος στρατολογοΰνται μεταξύ τών άνωτέρων 
στρωμμάτων τής Ρωσσικής κοινωνίας καί μεταξύ τών γυ
ναικών. Είναι είδος τι άπεσταλμένων έξ άμφοτέρων τών φύ
λων, οί'τινες άναχωροΰντες έκ μιας διευΟύνσεως, άπό τής προ- 
κεχωρημένης κοινωνίας, διασπείρονται είς τούς κατά μέρος 
όπισθοδρομικούς συνοικισμούς τών έπαρχιών καί τών χωρίων, 
ϊνα διδάξωσι τό ν ε ώ τ ε ρ ο ν ε ύ α γ γ έ λ ι ο ν, τό τοΰ μηδενι
σμού. Καί ό κόσμος τρέχει κατόπιν τής τοιαύτης άποκαλύ- 
ψεως μεθ’ όλης τής ορμής, τήν οποίαν ή άπαιδευσία καί ή δη
λητηριώδης τοΰ δεσποτισμοΰ πνοή γνωρίζει νά είσάγη είς τά 
στήθη τής πασχούσης άνθρωπότητος.

Ό τρόπος δι’ ού ή 'Ρωσσική Κυβέρνησις εννοεί νά πολεμή- 
ση τό μηδενιστικόν τών πνευμάτων κίνημα, άποδεικνύει άπό 
ήμέρας είς ήμέρας αύτό άκμαιότερον. Όλαι αί έλπίδες συγ- 
χεντροΰνται είς τήν δεσποτικήν βίαν. Είς μάτην. Δέν είναι 
αί έξορίαι είς τήν Σιβηρίαν, δέν είναι αί καταπιέσεις τών φυ
λακών, δέν είναι ή άπό τών στρατιωτικών παρατάξεων αί- 
μασοχυσία, αϊτινες δύνανται νά φέρωσι τήν γαλήνην έν χώ
ρα, τήν όποιαν σαλεύει ή όξυτέρα τών πνευματικών τρικυ
μιών. Όταν ή πολιτεία διαζευγνύηται πρός τήν έπιστήμην, 
δταν κατασκευάζη τό έπιστημονικόν φώς πολέμιον πρός έαυ- 
τήν, πρός ούδέν ή λόγχη τοΰ στρατιώτου· καί αύτή έν δεδο- 
μένω χρόνω θά παρεκκλίνη καί θά άντιστραφή. Έν Ρωσ- 
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σία ύπάρχει αμείλικτος πόλεμος μεταξύ έπιστήμης και πο
λιτείας. Ή πολιτεία, ακολουθούσα τό σύστημα ’Ιησού τοϋ 
Ναυή, λέγει,—στήτω ό ήλιος· ή επιστήμη όμως, μακράν τοϋ 
κόσμου τών θαυμάτων, λέγει,—εμπρός ό ήλιος. Και δ κόσμος 
προχωρεί, ή αύτοκρατορία άπογυμνοΰται, ό μηδενισμός απει
λεί καί ή επιστήμη καλείται έκ τής τέφρας νά οίκοδομήση.

'Ακριβώς είπεΐν, πρόκειται περί σλαβικού ηφαιστείου, τό 
όποιον προσπάθεια’, καταβάλλονται νά κλεισθή έκεϊ ένθα 
έπρεπε νά τώ δοθή μείζων διέξοδος. 'Όταν τό στόμιον τοϋ 
Βεσουβίου έπιχώνυται, τότε άρχίζουσιν είς τά πέριξ αί δονή
σεις τών σεισμών. Αί καταστροφαί τής λάβας έρχονται κα
τόπιν. Μένει δε νά ίδωμεν κατά πόσον ή ανθρώπινη τών 
αιώνων σοφία δύναται νά προλάβη, έν τή ένεστώση αύτής 
άναπτύξει, τάς έρημώσεις τών κοινωνικών ηφαιστείων, τά 
όποϊα διαδοχικώς έπισκέπτονναι τήν έπιοάνειαν τής γής όπως 
μεταβάλλωσιν έκάστοτε τό πρόσωπον τής οικουμένης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

ΊΙ στρατηγική έποψις τής Κύπρου, ήτις άπό τοϋ Γιβραλ
τάρ καί τής Μελίτης αποτελεί τόν τελευταϊον τής 'Αγγλι
κής δυνάμεως (*)  σταθμόν πρός τήν βαθυτέραν έπί τής'Ασίας 

(*) Έκτός τις τελευταίας κυριαρχική; ίμφανίσεω; τών "Αγ
γλων έπι τής Κύπρου, συνεπεία συνθήκης αύτών μετά τοΰ Σουλ
τάνου, καί κατά τά τέλη τοϋ δωδεκάτου αιώνας δ Ριχάρδος Α' 
βασιλεύς της ’Αγγλίας είχε καταλάβει τήν Κύπρον, όργανίσας 
αύτήν είς φέουδον τής οικογένειας Λουσιγνιάνων, έκ τής όποιας, 
άπό διαφόρων διαδοχικώς περιπετειών, παρέμεινεν ό μέν τίτλο; 
«βασιλεύς τής Κύπρου» εις τούς βασιλείς τής Σαρδηνίας, ή δέ κυ- 
ριότης τής νήσου εις τήν Ένετικήν δημοκρατίαν, έξ ής τώ 1571 
κατέκτησεν αύτήν ό Σελήμ Β'. Τώ 1832 κατέκτησε τήν Κύπρον 
ό Μεχμέτ Άλής τής Αίγύπτου, άναγκασθει; νά τήν έπιστρέψη 
τώ 1 840 είς τόν Σουλτάνο?.

λεκάνην τής Μεσογείου θαλάσσης, άνήκει είς τάξιν μελετών, 
διαφεύγουσαν έπί τοσουτον τά όρια τής προκειμένης συγγρα
φής, έφ’ όσου καί ή έποψις τών άπαραγράπτων δικαιωμάτων 
τής Κύπρου νά μένη 'Ελληνική, όποια δηλαδή άπ’άρχής διε- 
τέλεσε. I Ιεριοριζόμεθα επομένως είς τήν οικονομικήν έποψιν 
τής ήμετέρας νήσου, άφίνοντες είς τον χρόνον νά ώριμάση τά 
έπ’ αύτής δικαιώματα, κατά τό μέτρον τής πρακτικής ισχύος 

τοϋ κοινωνικού δικαίου καί συμφέροντος.
Μετά τήν Σικελίαν είναι ή πλουσιωτέρα καί γονιμωτέρα 

νήσος τής Μεσογείου θαλάσσης ή Κύπρος, περιέχουσα χω
ρικήν έκτασιν 7 1 */ 8 περίπου έκατομ. στρεμμάτων. Τώ 1850 
κατωκεϊτο υπό 140,000 άνθρώπων, έξ ών 100,000 "Ελλη
νας, 30,000 Τούρκοι καί τό λοιπόν Μαρωνιται. Ό Κ. Lang 
αναβιβάζει τελευταϊον τόν πληθυσμόν τής νήσου είς 180,000 
άνθρώπους, έξ ών τά 2/j 'Έλληνες. Όποια διαφορά πρός τήν 
έπι ΓΙτολεμαίων άκμήν τής Κύπρου,περιλαμβανούσης έν έκα- 

τομμύριον κατοίκων !Τί πιστωτική τής νήσου οικονομία χαρακτηρίζεται υπό 
τοϋ τόκου, τόν όποιον ή συνήθεια αναβιβάζει μέχρις 24 καί 
3G τοϊς °/0. Δέν υπάρχει αμφιβολία, ότι έκ τής έπόψεως ταύ
της πολλή θά έπέλθη άπό τοϋ ’Αγγλικού χρυσού βοήθεια. Μέ
χρι τοϋδε υπολογίζονται άνω τών 5 έκατομ. δραχμών τά 
πρώτα έξοδα τής έγκαταστάσεως τών “Αγγλων έν Κύπρω. 
Καί εις τό είκοσαπλάσιον νά ίσχυρισθή τις έντός όλίγου χρό
νου τήν προς τήν Κύπρον μετανάστευσιν τών ’Αγγλικών κε
φαλαίων, δέν κινδυνεύει όπερβολήν. ΊΙ χώρα είναι δεκτική 
εύρείας καλλιέργειας, καί αί πόλεις καί οί λιμένες της υπό
σχονται πολύ είς τό στάδιον τής καρποφόρου βελτιώσεως. Ό 
μεταλλευτικές πλούτος τής νήσου θέλει βεβαίως άνακύψει έκ 
τής Τουρκικής έγκαταλείψεως. Γνωσταί είναι αί μεταλλευ
τικά’ έπί Ρωμαίων παραχωρήσεις πρός τδν ηγεμόνα τής 
Ίουδαίας ΊΤρώδην. Ακόμη φαίνονται αί σκωρίαι είς διάφορα 
τής νήσου μέρη, έτι δέ καί σημεϊα άνθρακοφόρων στρωμάτων.

Τά κυριώτερα τών Κυπριακών προϊόντων είναι γεωργικά;
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Βάμβαξ, χαπνδς, μέταξα, σιτηρά, οίνος, άλας. Προέχει ή καλ
λιέργεια τοϋ βάμβακος και τών δημητριακών καρπών τό έδα
φος τής γής καί τδ αποτέλεσμα περιοδικών έκχειλίσεων τών 
χειμερινών ρευμάτων είναι βοηθητικότατα εις τήν τοιαύτην 
καλλιέργειαν. Συμβαίνει έν Κύπρω άνάλογόν τι προς τάς έν 
Αίγύπτω πλημμύρας τοΰ Νείλου· δύναται δέ νά κρίνη τις έκ 
τής τιμής τών αγρών, οΐτινες ώς έκ τής πεδινής Οέσεώς των 
ύπόχεινται είς τάς πλημμύρας τών ορεινών ύδάτων, καί τών 
αγρών οΐτινες στερούνται τοϋ εύεργετήματος τής κατερχομέ- 
νης φυτικής λιπάνσεως· ένώ οί πρώτοι τιμώνται 400 — 500 
γρόσια κατά στρέμμα,οι δεύτεροι μόλις έπιτυγχάνουσι 60 γρό
σια κατά στρέμμα. Υπολογίζεται είς 400,000 έιςμτόλιτρα ή 
σιτοπαραγωγή καί εις 600,000 ή κριθοπαραγωγή τής νήσου.

Ή καλλιέργεια τοΰ βάμβακος είναι άρχαιοτάτη έν Κύπρω. 
Οί κάτοικοι αύτής τόν ώνόμαζον άλλοτε χ ό ρ τ ο ν χρυ
σό ΰ ν, βεβαίως ένεκα τών έξοχων άπ' αύτοϋ εισοδημάτων. 
'Ακόμη έν τή εμπορική γλώσση ύφίσταται τό όνομα Κυ
πριακός βάμβαξ, ανώτερος κατά τήν ποιότητα όλων τών έν 
τή Εύρωπαϊκή καί 'Ασιατική Τουρκία ειδών. Διακρίνεται 
ιδίως ό βάμβαξ τής Κύπρου έκ τής άχρας λευκότητας αύτοϋ, 
έκ τοΰ μειζονος μήκους καί τής στερεότητας τών ινών αύ- 
τοΰ. Κατά τόν μέγαν έμφύλιον πόλεμον τής ’Αμερικής εΐ- 
σήχθησαν έκεϊθεν έν Κύπρφ βαμβακόσποροι, τών οποίων ή 
καλλιέργεια έπήνεγκεν άρίστους καρπούς. Άπό 4,500 δεμά
των,είς τά όποια υπολογίζεται ή έν έτει 1861 Κυπριακή βαμ
βακοπαραγωγή (1 */ ϊ δ?· τδ χιλιόγραμμον έτιματο τότε), 
άνέβη αύτη είς 6,500 τώ 1862, εις 8,000 τφ 1863, εις 
11,000 τφ 1874 (τιμαί τότε 7 δρ. τό χιλιόγραμμον). Συν 
τή άποκαταστάσ-ι τής ’Αμερικής άρχεται καί ή τής Κυ
πριακής βαμβακοπαραγωγής κατάπτωσις· τώ 1865 κατέβη 
είς 7,000 δέματα, τφ 1866 είς 4,500, καθ' έκαστον δέ νϋν 
έτος υπολογίζεται κατά μέσον όρον είς 6,000 δέματα ό πα- 
ραγόμενος έν τή νήσω βάμβαξ, τό τρίτον τοΰ όποιου έκ σπό
ρων τής ’Αμερικής.

Οί οίνοι τής Κύπρου σημαντικήν κατέχουσι Οέσιν έν τή 
γεωργική τής νήσου παραγωγή. Περίφημος είναι ό οίνος ό 
λεγόμενος Κομανταρία, πιθανώς λαβών τό όνομα έκ τοΰ Τάγ
ματος (Coin man de rie) τών Ναϊτών καί τής Μελίτης. Ή 
κατά τό 1871 οίνοεξάγωγή τής Κύπρου ύπολογίζεται είς 
22,000 έκατόλιτρα. Είναι άξιοσημείωτον φαινόμενον κατά 
τούς Κυπριακούς οίνους, οτι έξερχόμενοι έκ τοΰ πιεστηρίου εί
ναι έρυθροί, ώχριώσι δέ μετά πενταετίαν είδος λευκοΰ οίνου 
ζακχαρωδεστάτου άπ’ εναντίας γίνεται έρυθροΰν μετά τινα 
χρόνον καί λίαν συμπεπυκνωμένον.

Ό καπνός άπετέλει άλλοτε σημαντικότατου κλάδον καλ
λιέργειας, ζητούμενος πολλαχόθεν διά τήν έκλεκτήν αύτοϋ 
ποιότητα. Τά ξυλοκέρατα άποτελοΰσιν έπίσης σπουδαϊον δα
σικόν τής νήσου προϊόν, εξαγόμενον είς μεγάλας ποσότητας 
πρός τήν Ι’ωσσίαν καί τήν Αγγλίαν, ήτις τό μεταχειρίζεται 
είς τροφήν τών κτηνών της καί είς κατασκευήν ζακχαρώδους 
ύλης.

Τό Κυπριακόν άλας παράγεται έκ δύο άλικών, τάς όποιας 
πληροί τό ύδωρ τής βροχής, τδ όποιον μετά τήν έξάτμισίν 
του άφίνει έπί τοΰ πυθμένος τά μόρια τοΰ άλατος, άπερ με
ταφέρει έκ τών ύπερχειμένων αλατούχων στρωμάτων τής γής. 
Μέχρις ένός έκατομ. δραχμών άνέβη τό εισόδημα τής Τουρ
κικής κυβερνήσεως έκ τοΰ Κυπριακού άλατος (μονοπώλιον).

Είς 4 ’/10 έκατομ. νέων δραχμών έλογίζοντο τελευταίον τά 
έκ τής Κύπρου ένιαύσια εισοδήματα τοΰ δημοσίου θησαυροΰ 
τής Τουρκίας, αναλυόμενα ώς έξής: 1,750,000 δρ. έγγειος 
φόρος- 1,000,000 μονοπώλιον άλατος- 750,000 άμεσοι φό
ροι (έν οις πρωτεύει δ προσωπικός φόρος, τοΰ όποιου τό όλικώς 
διά τήν νήσον όριζόμενον υπό τοΰ δημοσίου ποσόν διανέμε
ται μεταξύ τών χωρίων, άπό τούτων οέ κατά κεφαλήν με
ταξύ τών φορολογούμενων)· 575,000 τελωνιακοί δασμοί (8 
τοϊς °/0 έπί τής εισαγωγής καί 1 τοϊς °/# έπί τής έξαγωγής)· 
175,000 μονοπώλιον καπνοϋ*  17 5,000 έξαγορά στρατιω
τικού φόρου· 150,000 φόρος έπί τών προβάτων καί αιγών 
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82,500 χαρτόσημου- 57,500 μονοπώλιον μέτρων καί σταθ
μών.

Ινα οώσωμεν γενικήν τινα έννοιαν τής έμπορικής έν Κύ- 
πρω καταστάσεως, δέν είναι άπο σκοπού ή έπομένη κίνησις 
τού κυριωτατου έν Αάρνακι λιμένος της· καίτοι άναφέρεται 
αΰτη εις έποχήν παρελθούσαν, πρόκειται έν γένει περί δείγ
ματος, το όποιον ούναται νά συνδυασθή πρός πάσαν νέαν 
πρόοδον. Τώ μέν 1866 ή εισαγωγή και ή έξαγωγή όμοΰ ύπε- 
λογίζοντο εϊς 8,224,000 δρ. τω δέ 1867 άνέβησαν αύται 
είς 9,250,000· αδξησις πλέον τού εκατομμυρίου έν οιαστή- 
ματι ένός έτους. Ιδού πώς διανέμεται ή κίνησις τοϋ τελευ
ταίου έτους μεταξύ τών διαφόρων ειδών. Εισαγωγή· υφά
σματα και νήματα αξίας 2,444,000 νέων δραχμών· δέρμα
τα 5 I 0,000· καπνός 233,000· ζάκχαρις 153,000· έλαιον 
152,000· όρύζιον 134,000- σίδηρος, χαλκός, μόλυβδος 119, 
000· κιγκαλερία 67,000· καφέ 57,000- διάφορα 669,000. 
Εξαγωγή· δημητριακοί καρποί 1,208,000 ν. δρ· βάμ

βαξ 1,057,000· άλας 695,000· κτήνη 655,000· ξυλοκέ- 
ρατα 289,000· μέταξα καί κουκούλια 168,000· οίνος 152, 
000· έρια 145,000- έρυθρόδανον 91,000· έλαιόσποροι 85, 
000· δέρματα ακατέργαστα 21,000- διάφορα 146,000.

Αι ανωτέρω πληροφορία: δεικνύουσιν έν σκιαγραφία τήν οι
κονομικήν τής Κύπρου έννοιαν καί τά σπέρματα,τα όποϊα πε · 
ριέχει ή νήσος είς περαιτέρω άνάπτυξιν της. Τό κλίμα καί ή 
κατά θάλασσαν έκθεσις αύτής παριστώσι δυσχερείας άφ' ένός 
εις μετανάστευσιν Αγγλικών πληθυσμών, καί άφ’ έτέρου είς 
ναυτικήν τού τόπου άποκατάστασιν. Απαιτούνται κολοσαϊαι 
οαπαναι είς κατασκευήν λιμένων άξιων τού ναυτικού μεγα
λείου τής ’Αγγλίας. Όπωςδήποτε υπάρχει δ έγκαταλελειμμέ- 
νος λιμήν τής Φαμαγούστης, τόν όποιον πρόχειροι διορθώσεις 
δύνανται νά καταίττήσωσι σπουδαϊον πυρήνα πρώτης τίνος 
ναυτικής παρασκευής. ’Επί ένετοκρατίας κατωκεϊτο ύπό 30, 
000 άνθρώπων, τών όποιων αί οίκίαι σώζονται έτι άστεγοι. 
Όσον άφορα τό κλίμα τής Κύπρου, ή κυρία βάσις αύτοϋ εί

ναι υγιεινή, δέν υπολείπεται δέ ειμή ή διέξοδος τών σηπομε- 
νων ύδάτων, ϊνα βαθμηδόν άποτραπή ή έστία τών ένδημικών 
πυρετών, οί’τινες πρός τούς βορειοτέρους μετανάστας δεν ού
νανται ή νά είναι ολέθριοι.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Ό θεσμός τής άπογραφής ανάγεται είς τήν μεγαλειτέραν 
αρχαιότητα. Κατά πολλάς δέ πιθανότητας παρέλαβον αυτόν 
οί Ρωμαίοι έκ τής Ελλάδος. Ή πρώτη έφαρμογή του έλαβε 
χώραν έπί Σερβίου Τουλίου, έ’κτου βασιλέως τής Ρώμης, έν 
έτει 187 άπό κτίσεως αύτής, ήτοι 565 π. X. Ιδού πώς συ
νέβη κατά τόν Τίτον-Αίβιον (1,44): Διετάχθησαν όλοι οί 
πολΐται, ιππικοί καί πεζοί, να μεταβώσιν είς το πεδίον τού 
"Αρεως τήν πρωίαν τής όρισθείσης ήμέρας, έκαστος συντε
ταγμένος έν τή κεντυρία του. Έκεΐ παρετάχθησαν ώςείς μά
χην καί έκαθαρίσθησαν διά τής πρός τόν ”Αρην θυσίας χοί
ρου, κριού καί ταύρου, μετρηθέντες δέ εύρέθησαν 80,000 πο- 
λϊται δυνάμενοι νά όπλοφορώσι. Μέχρι τού έτους 767 άπο 
κτίσεως Ρώμης, ήτοι μέχρι τού 17 μ. X. άπομνημονεύονται 
έν τή ιστορία 40 άπογραφαί τών Ρωμαίων πολιτών, περί 
τών όποιων αί έπόμενα: σημειώσεις, έκ τής ύπό Ναπολέοντος 
Γ’ συγγραφείσης ιστορίας τού ’Ιουλίου Καίσαρος (1, 6, 6). 
α’) 187 άπο κτίσεως Ρώμης 80,000 πολΐται.
β') 245 άπό κτ. Ρ. 130,000 κατά Πλούταρχον έν Ιίουβλι- 

κόλα 1 4.
γ') 278 άπό κτ. Ρ. 1 19,300 κατά Εύτρόπιον 1,14. 
δ') 280 άπό κτ. Ρ. 130,000 κατά Διον. Άλικαρνασέα,9,36. 
ε') 286 άπό κτ. Ρ. 1 18,7 1 4 κατά Τίτον-Αίβιον,Επιτομή, 3. 
ς') 295 άπό κτ. Ρ. 1 17,319 κατά Τίτον-Αίβιον 3,24.
ζ') 331 άπό κτ. Ρ. 120,000 κατ’ Ευσέβιον, όλυμπ. 89,2. 
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η ) 365 άπό κτ. Ρ. 152,573 κατά Πλίνιον,Φυσ. ίςορ.33,16 
θ') 415 άπό κτ. Ρ. 165,000 κατ’ Εύσέβιον όλυμπ. 110,1. 
Ο 422-435 άπό κτ. Ρ. 250,000 κατά Τίτον-Λίβιον 9,19. 
ια') 460 άπό κτ. Ρ. 262,321 κατά Τίτον-Λίβιον 10,47.
ιβ') 465 άπό κτ. Ρ. 272,000 κατά Τίτον-Λίβιον,’Επιτομή II. 
-.γ') 474 άπόκτ. Ρ. 287,222 κατά Τίτον-Αίβιον,Έπιτομή,13. 
ιδ ) 479 άπό κτ. Ρ. 292,334 κατ’ Εύτρόπιον 2,10.
ιε') 489 άπό κτ.Ρ. 282,234 κατά Τίτον-Λίβιον,Επιτομή,16. 
ις') 502 άπόκτ.Ρ. 29 7,797 κατά Τίτον-Λίβιον,Έπιτομή,18. 
ιζ') 507 άπό κτ. Ρ. 241,212 κατά Τίτον-Λίβιον,’Επιτομή, 19. 
ιη) 513 άπόκτ. Ρ. 260,000 κατ’ Εύσέβιον, όλυμπ. 134,4. 
ιθ') 534 άπόκτ. Ρ. 270,000 κατά Τίτον-Λίβιον,’Επιτομή,20. 
κ') 546 άπό κτ. Ρ. 137,108 κατά Τίτον-Λίβιον 27,36. Ή 
μεγάλη κατάπτωσις τοΰ άριθμοΰ τών πολιτών κατά τήν ά
πογραφήν ταύτην, άνεξαρτήτως λάθους τινός γραφικού, άπο· 
οοτεα εις τάς καταστροφάς τών πρώτων πέντε έτών τοϋ δευ
τέρου Καρχηδονιακοΰ πολέμου.
κα') 550 άπό κτ. Ρ. 214,000 κατά Τίτον-Λίβιον 19,37. 
Πλήθος συμμάχων και Λατίνων έγκατασταθέντων έν Ρώμη 
περιελήφθησαν έν τή άπογραφή ταύτη.
κβ') 561 άπό κτ. Ρ. 143,704 κατά Τίτον Λίβιον 34,9. ’Α
νεξαρτήτως τής ίδιας λάθους τινός αριθμητικού ή περιορισμού 
τής άπογραφής εις μόνα τά τείχη τής Ρώμης, αΐ'σθησιν προ
ξενεί ή ύποφαινομένη έλάττωσις τοϋ πληθυσμού τών Ρω
μαίων πολιτών.
κγ’) 566 άπό κτ. Ρ. 258,316 κατά Τίτον-Λίβιον 38,36. 
Πλήθος Λατίνων συμμάχων περιελήφθη είς τήν άπογραφήν 
ταύτην.
κδ') 576 άπό κτ. Ρ. 288,294 κατά Τίτον-Λίβιον,Επιτομή,41. 
κε ) 581 άπό κτ.Ρ. 269,015 κατά Τίτον-Λίβιον 42,10. Κατά 
οιαταγμα τοΰ ύπατου Ποστουμίου οί Λατίνοι σύμμαχοι πα- 
ρεπεμφθησαν εις ιδιαιτέραν έν ταΐς έπαρχίαις των άπογραφήν. 
κς·) 586 άπό κτ. Ρ. 312,805 κατά Τίτον-Λίβιον,Επιτομή,45. 
κζ') 591 άπόκτ. Ρ. 337,022 αύτ. 46. 

κη') 595 άπό κτ. Ρ. 328,316 αύτ. 47. 
κθ') 600 άπό κτ. Ρ. 324,000 αύτ. 48. 
λ') 608 άπό κτ. Ρ. 334,000 κατ’ Εύσέβιον, όλυμπ. 158,3. 
λα') 613 άπόκτ.Ρ. 327,442 κατά Τίτον-Λίβιον,’Επιτομή,54. 
λβ') 618 άπό κτ. Ρ. 317,933 αύτ. 56.
λγ') 623 άπό κτ. Ρ. 318,823 αύτ. 59. 
λδ') 629 άπό κτ. Ρ. 394,726 αύτ. 60. 
λε’) 639 άπό κτ. Ρ. 394,336 αύτ. 63.
λς') 667 άπό κτ.Ρ. 463,000 κατ’ Εύσέβιον, όλυμπ. 174,1. 
λζ') 684 άπό κτ. Ρ. 900,000 κατά Τίτον-Λίβιον,’Επιτομή,98. 
Έπί τής άπογραφής ταύτης ύπάρχουσιν εις άκρον άντίθετοι 
πληροφορία'.. Ό Άπιανός (2,102) άναφερει οτι άπέδειςεν 
αύτη τούς ήμίσεις, σχετικώς πρός τήν ήγουμένην, πολίτας. 
Ό Διών Κάσσιος μαρτυρεί έπίσης δτι έξηλέγχθη κατ’ αύτήν 
δεινή όλιγανθρωπία έν Ρώμη κατά συνέπειαν τών 
προτέρων εμφυλίων πολέμων. Καί ό Πλούταρχος έν τώ βιω 
τοΰ Καίσαρος προσθέτει, οτι άπό 320,000 πολιτών πρό τών 
πολέμων τούτων, κατέπεσεν ό άριθμός αύτών εις 150,000. 
Άλλά πιθανώς αι έλαττώσεις αύται έχουσι τι υπερβολικόν 
άπό μεταφορικών μάλλον τής ήθικοπολιτικής εικόνων.
λη') 726 άπό κτ. Ρ. 4,063,000 κατά τό μνημεΐον τής Άγ- 
κύρας.
λθ') 746 άπό κτ. Ρ. 4,233,000 κατά τό αύτό μνημεΐον. 
μ') 764 άπό κτ. Ρ. 4,037,000 κατά τό αύτό μνημεΐον. Ό 
Εύσέβιος (Χρονικά) άναβιβάζει τήν άπογραφήν ταύτην εις 
9,300,000 πολίτας.

Έκ τών τελευταίων άπογραφών παρατηρεϊται ή ύπό τήν 
έτοιμαζομένην καί κατόπιν συμπληρωθεΐσαν αύτοκρατορικήν 
περίοδον τής Ρώμης έπέκτασις τών δικαιωμάτων τοϋ πολί
του καθ’ δλην τήν δεσποτικήν τοΰ υπηκόου περιφέρειαν. Ο 
λαός έκεΐνος, οστις υπέταξε τόν κόσμον, ήτο άσυγκρίτω τώ 
λόγω όλιγανθρωπότερος έκείνου, βστις άντήλαξε τήν δημο
κρατικήν ελευθερίαν διά τής αύτοκρατορικής τυραννίας. Τό
σον σημαίνει ή αιώνια άλήθεια, δτι δέν είναι τό ποσόν άλλά 
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το ποιον τών κινούντων τήν οικουμένην προσώπων τό δίδον 
τόν γενικόν εις τά ανθρώπινα πράγματα τόνον.

Εν γένει, έκτός έξαιρέσεων έπιβαλλομένων ύπό τών περι
στάσεων, ή άπογραφή έπρεπε κατά νόμον νά ένεργήται έν 
Ρώμη κατά πενταετίαν ύπό ύπαλλήλων είδικώς ύπό τής Δη
μοκρατίας διοριζόμενων. ΊΙ άπογραφή περιελάμβανε τάς γεν
νήσεις, τάς άποβιώσεις, τόν αριθμόν τών πολιτών καθ’ ηλι
κίαν καί φΰλον· ιδιαίτεροι πίνακες διά τάς περιουσίας αύτών, 
οιά τήν έκτασιν και τήν φύσιν τών γαιών των, διά τά κεφά
λαιά των. Εργα ύψηλά, συνεχόμενα προς τήν ύπερτάτην 
άνάγκην τής Δημοκρατίας νά γνωρίζη έκάστοτε τάς δυνά
μεις της και νά έπιθεωρή τον οργανισμόν της πρός άπόκρου- 
σιν πάσης έκλύσεως. Τοιουτοτρόπως έρχεται εις τό μέσον 
ή εύρεία τοϋ κήνσορος (τιμητοϋ) λειτουργία έν τώ Ρωμαϊ
κού λαω. Οι κήνσορες, λέγει ό Κικέρων έν τοϊς Νόμοις του 
(γ, 3 και 4),άπογράφουσι τόν λαόν κατά τήν ηλικίαν, τόν 
αριθμόν τών τέκνων, τών δούλων κα'ι τό εισόδημα· έπιθεω- 
ροϋσι τούς ναούς, τάς οδούς, τά ύδατα, τόν δημόσιον θησαυ
ρόν, τούς φόρους· διανέμουσι τόν λαόν κατά φυλάς καϊ κατό
πιν τον κατατάσσουσι κατά περιουσίας, ήλικίας και τάξεις· 
εγγραφουσι τα τέκνα τών ιππέων καϊ τών πεζών προμάχων 
τής πατρίδος· άπαγορεύουσι τήν άγαμίαν, διευΟύνουσι τά 
ήθη τοΰ λαού καϊ δέν άφίνουσι έντός τής Συγκλήτου άν
θρωπον διεφθαρμένου.»

Η μέθοδος καθ ήν έξετελεϊτο ή άπογραφική έν Ρώμη έρ
γασία, μονον έκ συντριμμάτων δύναται νά κατασκευασθή εις 
μελετην τών περϊ τα τοιαϋτα τής Καταστατικής προβλή
ματα φιλοτεχνούντων. Έξ όσων άναφέρουσιν οί ΙΙανδέκται 
(■>0,15) δ Ούλπιανός, ό Διονύσιος, ό Κικέρων, ό Φλώρος, ο 
Σουετώνιος καϊ ό Τάκιτος, ήδυνήθη ό Bureau de la Malle 
νά οιατυπώση πλήρη, κατά τό μάλλον ή ήττον, πίνακα ύπό 
τήν επιγραφήν Iconographia Tabulae Censualis l’riscae 
llomae, διαιρούμενου είς τρία τμήματα, έξ ών τό μέν άφορα 
τον αρχηγόν τής οικογένειας εις έξακρίβωσιν τοϋ ονόματος 

του, τής τάξεώς του, τής ήλικίας του, τοϋ έπαγγέλματός 
του τής καταγωγής του· τό δέ περιλαμβάνει την μητέρα τους 
υιούς καϊ τάς θυγατέρας τής· οικογένειας, τούς δούλους καϊ 
τάς δούλας, κατ’ όνομα, τάξιν, ήλικίαν, καταγωγήν, έπάγ- 
γελμα καϊ τέχνην τό δέ προσδιορίζει τήν περιουσίαν τής οι
κογένειας, άν άποτελήται έξ άγρών, άμπελώνων, έλαιώνων, 
λειμώνων, δασών, λιμνών, λιμένων, άλυκών, διδόμενης τής 
άνηκούσης περιγραφής κατ’ όνομα, άριθμόν μέτρων, δένδρων 
κλπ. πόλιν, χωρίον, γείτονας, ένοικους, γεωργούς.

Ή άκρίβεια τής άπογραφικής ταύτης ένεργειας ύποΰείκνύεΐ 
διοικητικούς σκοπούς άξιους παντός ενδιαφέροντος και συν
δέεται προς τόν ύπέροχον τής Ρώμης δργανισμον,οστις καί εκ 
τής έπόψεως του ταύτης έξηγεΐ τάς ίστορικάς τύχας των. 
Όπως ό μέτρων οικογενειάρχης σώζεται, ούτω καϊ άμε
τρων λαός έμπεδοϋται.

ΦΟΡΟΑΟΓΙΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝ ΓΑΑΑΙΑ.

Αί κατά τό έτος 187 8 εισπράξεις τοϋ δημοσίου τής Γαλ
λίας θησαυρού δύνανται νά μελετηθώσιν ύπό τρεις επόψεις, 
τών αμέσων φόρων, τών έπϊ τοΰ εισοδήματος φόρων καί τών 
έμμέσων φόρων.

1) ΊΙ παραγωγικότης τών άμέσων φόρων προϋπολογισθεϊ- 
σα μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 187 8 εις 656,521,000 φρ. 
άνεβιβασθη έκ τών πραγμάτων εις 688,448,700, ήτοι άπε- 
δειξεν ύπέρβασιν εισπράξεων κατα 3 1,927,700. φρ.

2) Ό φόρος 3 τοϊς ο/ο έπϊ τοϋ εισοδήματος τών κινητών 
άξιών, προϋπολογισθεϊς διά τό έτος 187 8 είς 3 ί,97 2,000 φρ. 
παρήγαγε 34,274,000, ήτοι έπϊ έλαττον 698,000,000 φρ.

3) ’Από 2,087,057,000 φρ. τώ 1877 άνέβη είς 2,151, 
7 47,000 φρ. τώ 1878 ή παραγωγικότης τών έμμέσων φό
ρων καί εισοδημάτων ύπέρβασις τούτέστι κατά το λήξαν
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έτος 64,687,400 φρ. Μεταξύ τών καθ’ έκαστον φόρων δυνά
μεθα νά κατατάξωμεν ιδιαιτέρως τούς εις έλάττωσιν περιπε- 
σόντας και ιδιαιτέρως τούς εις αύξησιν, καθόσον μεταβαίνο- 
μεν έκ τοΰ έτους 1 877 είς τό 1878.

Έκ τής έπόψεως τής έλαττώσεως αί έπι τής έξωτερικής 
ζακχάρεως φορολογικά! εισπράξεις άπό 43,2 έκατομ. φρ. τώ 
1877 (παραλείπονται αί χιλιάδες) κατέπεσαν είς 34,4 τφ 
1878· τά έπι τής έξαγωγής τελωνιακά δικαιώματα άπό 255 
χιλ. φρ. εις 225 χιλ· ή έπί τοΰ άλατος φορολογία άπό 23,8 
έκατομ. φρ. είς 21,1· ή έπι τών φωσφόρων άπό 16,093,000 
φρ. είς 16,033,000· ή έπί τής χικώρης άπό 5,3 έκατομ. είς 
5,1 · ή έπί τών σαπώνων άπό 1,4 είς 1,3· αί ταχυδρομικά! 
εισπράξεις άπό 1 19,4 είς 104,8.

Έκ τής έπόψεως τής αύξήσεως, τοιαύτην μαρτυροΰσιν οί 
έξής φόροι· τά έπί τών μεταγραφών, ύποθηκών κττ. δικαιώ
ματα άπό 469,6 έκατομ. φρ. τώ 187 7 άνέβησαν είς 487,3 
τω 1878· τα έπί τοΰ χαρτοσήμου άπό 156 είς 158,8· τά 
επί τής εισαγωγής διαφόρων πραγματειών άπό 181,1 είς2Ο0,4' 
τά έπί τής εισαγωγής τής αποικιακής ζακχάρεως άπό 33,8 
είς 37,7- τά έπί τής τελωνιακής καταστατικής άπό 5,9 είς 
6,1· τά ναυτιλιακά άπό 5,2 είς 5,9· λοιπά τελωνιακά άπό 
3,4 είς 3,6· έμμεσοι εισφορά! άπό 9,7 είς 11,6· δικαιώματα 
έπί τών ποτών 399 είς 408,5· έπί τής έσωτερικής ζακχάρεως 
άπό 85,1 είς 109,4· έπί τοΰ ορυκτοΰ έλαίου άπό 150 χιλ. 
φρ. εϊς 155 χιλ· δικαιώματα έπί τής εισαγωγής τών έλαίων 
άπό 5,4 έκατομ. φρ. είς 5,9· έπί τοΰ στέατος καί τών κη
ρίων άπό 7,2 είς 7,3· έπί τών διαφόρων τοΰ όζους συσκευών 
άπό 3, είς 2,1· έπί τής δυναμίτιδος άπό 320 χιλ. είς 396 
χιλ. έπί τών σιδηροδρόμων, μεγάλη ταχύτης άπό 72,6 
έκατομ. είς 76,2 καί μικρά ταχύτης άπό 10,6 είς 1 1,2· έπί 
τών δημοσίων αμαξών άπό 5,7 είς 5,9- διάφορα έπι τής έμ- 
μέσου φορολογίας άπό 47,3 είς 47,8- έπί τής πωλήσεως τοΰ 
καπνοΰ άπό 329,4 είς 332,1· έπί τής πωλήσεως τής πυρί
τιδας άπο 12,7 είς 13,3· αί τηλεγραφικά! εισπράξεις άπό

Τοιαΰται κατ’ είδος καί έν δλω αί τάσεις τοϋ δημοσίου θη
σαυρού τής Γαλλίας, σταθεραί δηλαδή είς προαγωγήν ύπό 
τούς νέους ορούς τής πολιτειακής τοΰ τόπου ζωής.


