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ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ή μετανάστασις είναι έχουσία ή άζουσία άναλόγως 
τών περιστάσεων, είς ας διατελει ό μετανάστης, δίτομου 
είναι ούτος, οικογένεια, ή λαός. Ή σημαντιχωτέρα έμφά- 
νισις τών μεταναστάσεωυ έν τή ιστορία τής άνθρωπότη- 
τος είναι μάλλον έργον ανάγκης. Μή δυνάμευοι οί κά
τοικοι χώρας τίνος νά συντηρηθώσίν έν αύτη, έκπατρίζον- 
ται ζητοΰυτες εις ξέυηυ γήν δ,τι ή εαυτών τοϊς άονεϊται. 
Σχηματίζεται τοιουτοτρόπως άδιάκοπον ρεΰμα μεταναστά
σεων, λειτουργούν καθ’ δλας τάς περιόδους. "Οταν άτομα 
απλώς μετακινώνται, ή μεταβολή ένεργειται άνευ κλονι
σμών ζαί σχεδόν άνεπαισθήτως. "Οταν ομάδες ατόμων 
άπομακρύνωνται, έθνική συγζίνησις κατά τό μάλλον ή 
ήττον ζωηρά καταλαμβάνει καί τήν χώραν έξ ής φεύγουσι 
ζαί τήν χώραν είς ήν έγζαΟιστώνται. Τέλος όταν λαοί 
ολόκληροι μετακινώνται, τό σχηματιζόμενον εντεύθεν 
ρεύμα αποτελεί τάς μεγάλας τού ανθρωπίνου κόσμου με- 
ταβολάς, έν ταϊς όποίαις τό παρόν συντρίβεται, νέοι δέ 
ορίζοντες ανοίγονται εις τό μέ7»λον τών έκ τού χωνευ
τηρίου τής έθνικής μεταναστάσεως άναδιοργανιζομένων 
νέων κοινωνιών.

Τό ισχυρότερου έλατηριον τών μεταναστάσεων είναι 
οικονομικόν, διότι αύτό κινεί τόν αδιάκοπου τώυ ατόμων 
εκπατρισμού καί είς αύτό οφείλεται ή κατα φυλάς καί 
έθνη μετακίυησις τώυ πληθυσμών. Τό πολιτικόν έλατή- 
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ριον έρχεται κατόπιν αί συμφοραΐ τών έμφυλίων σπαραγ
μών και αί πολεμικαί συγκρούσεις, όσας δήποτε καί άν 
ύπεκίνησαν έν τή άνθρωπογενεία μεταναστάσεις, πάντοτε 
εις ήττονα μοίραν έν τή ιστορία τών αριθμών έξετυλίχθη- 
σαν. Αί είσβολαί τών βαρβάρων, αί τδν τελευταϊον με- 
σαιώνα άρχίσασαι καί τό πρόσωπον τής Εύρώπης μετα- 
βαλοϋσαι, είναι φαινόμενου οικονομικόν τοΰ νόμου τής 
αύτοσυντηρήσεως, όστις οδηγεί τάς μεταναστάσεις. Εγεί
ρεται λαός κατά λαοϋ, αί εύφορώτεοαι γαΐαι μεταβάλ- 
λουσι κυρίους καί ή άνΟρωπότης τίθεται είς κίνησιν άπό 
τών αγόνων στεπών τής κεντρικής ’Ασίας μέχρι τής θελ
κτικής τοϋ Ευρωπαϊκού κόσμου μεσημβρίας. Αύτή είναι 
ή οδός τής μεγάλης ταύτης μεταναστάσεως τών έθνών. 
Τάς αύτάς αιτίας άνευρίσκομεν καί κατά τάς μεταναστά- 
σεις τών προηγουμένων μεσαιώνων, διότι πολλοί τοιοϋ- 
τοι ύπήρξαν έν τώ βίω τοϋ ανθρωπίνου γένους. Ή ιστο
ρία είνοι άλυσος, τής όποιας έκαστος μέν κρίκος αποτε
λεί έθνολογικούς οργανισμούς στασιμότητος, άκμής καί 
παρακμής, τό όλον δέ άγει άπό τής πρωτογενούς ζωής 
είς τήν τελικήν άνάπτυξιν διά τών διαφόρων σταθμών 
πρός τούς όποιους ή γενική πρόοδος, φερομένη ύπό τής 
δυνάμεως τών πραγμάτων, έκάστοτε συνδυάζεται.

«Φαίνεται, λέγει ό Θουκυδίδης (Α’, β’), ότι ή νϋν Ελ
λάς καλουμένη δέν κατωκεΐτο σταΟερώς έκπαλαι, άλλά 
τά πρότερα άπετελεΐτο έκ μεταναστάσεων καί εύκόλως 
έκαστοι έγκατέλειπον τήν εαυτών χώραν, βιαζόμενοι ύπό 
τών έπερχομένων πάντοτε πλειόνων. Επειδή έμπορία δέν 
ύπήρχε, καί οί τότε άνθρωποι δέν συνεκοινώνουν άφόβως 
πρός άλλήλους ούτε κατά γήν ούτε κατά θάλασσαν, έ- 
καλλιέργουν δέ τά κτήματα των τόσον μόνον όσον νά 
άποζώσι καί δέν είχον περιουσίαν χρημάτων ουδέ τήν γήν 
έφύτευον (καθόσον έπέκειτο ό κίνδυνος τής επιδρομής τών 
ξένων, οϊτινες εύρίσκοντες αύτούς ατείχιστους ήΟελον 
τοϊς τά άφαιρέσει), ένόμιζον δέ οτι πανταχοϋ ήδύναντο 

νά είίρωσι τήν καθ’ ήμέραν άναγκαίαν τροφήν,—συνέβαι- 
νεν έντεύθεν, ότι ούχί δυσκόλως μετηνάστευον καί δι' αύτό 
ούτε κατά τό μέγεθος τών πόλεων ούτε κατά τήν άλλην 
παρασκευήν ϊσχυον. Μάλιστα δέ τής γής ή άρίστη είχε 
πάντοτε μεταβολάς οίκητόρων, καί νυν οέ Θεσσαλία καλου
μένη, καί ή Βοιωτία καί τά πλεΐστα τής Πελοπόννησου, 
πλήν ‘Αρκαδίας, καί άλλαι χώραι αί μάλλον εύφοροι. 
Διότι έν τισιν αύτών ένεκεν τής γονιμότητος τής γής αί 
δυνάμεις μείζονες γιγνόμεναι, έγέννων στάσεις, έξ ών 
έφΟείροντο καί συγχρόνως ύπό τών αλλοφύλων μάλλον 
έπεβουλεύοντο. Έξαίρεσιν απ' αρχής άπετέλεσεν ή Ατ
τική, διά τό λεπτόγεων αύτής μένουσα άστασίαστος καί 
ύπό τών αύτών άνΟρώπων έντεύθεν κατοικουμένη· παρά
δειγμα δέ τοΰ λόγου ούχί έλάχιστον είναι, ότι ηύξησε 
πλειότερον τών λοιπών χωρών διά τής έν αύτή μετοική- 
σεως τών ξένων. Διότι έκ πολέμου ή στάσεως φευγόντων 
τών άνΟρώπων έκ τής άλλης Ελλάδος, μεταξύ αύτών οί 
δυνατώτατοι κατέφευγον είς Αθήνας ώς είς άσυλον άσφα- 
λές, γιγνόμενοι δέπολΐται εύΟύς, άπό παλαιοτάτων χρό
νων, συνετέλεσαν είς τήν αύξησιν τού πληθυσμού τής 
πόλεως, είς τρόπον ώστε βραδύτερον, μή δυναμένης τής 
‘Αττικής νά έπαρκέση, έξεπέμφΟησαν άποικίαι καί είς τήν 
Ιωνίαν.»

Ή αποστολή Αποικιών άποτελεϊ ιδιαιτέραν έποψιν τοϋ 
μεταναστευτικοϋ ρεύματος τών κοινωνιών, έφ’ όσον άντί 
ένστικτου τρόπον τινα κινήσεως τοΰ πλήθους, ώργανι- 
σμένη πολιτεία προεδρεύει καί διευθύνει τήν μετανάστα- 
σΐν. Καί κατά τήν έννοιαν όμως ταύτην πάλιν ισχυρότε
ρος παράγων είναι ό οικονομικός. «"Εκαστον, λέγει ό 
ΣμίΟ (Δ', 7), τών διαφόρων κρατών τής άρχαίας 'Ελλά
δος κατεΐχεν έλαχίστην έκτασιν γής καί όταν έν τινι έξ 
αύτών ό πληθυσμός ηύξανε πέραν τοϋ ποσού, δπερ ήδύ- 
νατο εύκόλως ή χώρα νά συντηρήση, άπεστέλλετο μέρος 
τοΰ λαού είς ζήτησιν νέας πατρίδος έν χώρα μεμακρυ- 



244 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 345

σμένη. Τά πολεμικά έθνη, ύπό τών όποιων περ ιεκυκλούν- 
το πανταχόθεν, εις ούδέν τών κρατών τούτων έπέτρεπον 
νά αύξηση πολύ τήν παρ’ αΰτοΐς χώραν του. At άποικίαι 
τών Δωριέων άποζαθίσταντο κυρίως έν ’Ιταλία καί Σικε
λία, αϊτινες έν άρχαιοτέροις τής κτίσεως τής Ρώμης χρό- 
νοις ζατωκούντο υπό λαών παντάπασι βαρβάρων. Αί Ίω- 
νικαί και αί Αίολικαί άποικίαι, αί τών δύο ήτοι άλλων 
μεγάλων Ελληνικών φυλών, άποζαθίσταντο έν τή Μικρά 
'Ασία καί έν ταΐς νήσοις τοΰ Αιγαίου πελάγους, τών ό
ποιων οί κάτοικοι κατά τήν εποχήν ταύτην ήσαν άπολύ- 
τως εις τήν αύτήν κατάστασιν είς ήν καί οί τής Ιταλίας 
καί Σικελίας».

Ή γεωγραφική σχέσις τής Ελλάδος πρός τα κύρια ση
μεία τών άποικιών αύτής, ή εύκολία τής θαλασσίας συγ
κοινωνίας καί τά μέσα τής έμποριζής έπιμιξίας ζαθίστων 
τό είδος τοΰτο τών ύπό τήν αιγίδα τής πολιτείας κανο
νικών μεταναστάσεων τοΰ λαοΰ σημαντιζώτατον οργανι
σμόν, άναγόμενον είς ευτυχή κατά τό μάλλον ή ήττον λύ- 
σιν ένός έκ τών μεγαλειτέρων ζητημάτων τοΰ πληθυσμού. 
Έν Ρώμηαί άποικίαι εΐχον άλλον χαρακτήρα, διότι έπρό- 
κειτο μέν καί κατ’ αύτάς περί έξοικοινομήσεως τοΰ πλεονά- 
ζοντος πληθυσμού, όργανίζοντο όμως έν κατεκτημένη έκ 
τών προτέρων γή καί έχρησίμευον άφ" ένός μέν είς κατεύ- 
νασιν τών εμφυλίων τής Ρώμης συγκρούσεων μεταξύ πτω
χών καί πλουσίων, άφ’έτέρου δέ είς φύλαξιν άποζέντρων 
τμημάτων τής χώρας ώς έμπροσθοφυλακή τις τής Ρω
μαϊκής έπιζρατείας. Τό όνομα τής Ρωμαϊκής άποικίας 
Colonia, λέγει ό Σμίθ, «σημαίνει απλώς φυτείαν ή καλ
λιέργειαν τών γαιών, ένώ ή Ελληνική λέςις άπ οικία 
σημαίνει άπ’εναντίας διαχωρισμόν κατοιζ ίας, άπομάζρυν- 
σιν έκ τής χώρας, έγκατάλειψιν τής οικίας. Έν τούτοις 
μεθ’ όλας τάς μεταξύ τών Ελληνικών καί Ρωμαϊκών ά- 
ποικιών διαφοράς, άμφότεροι οί άποιζιακοί ούτοι οργα
νισμοί ένεπνεύσθησαν υπό τού συμφέροντος, λαβόντες 

τήν άφετηρίαντων ή άπό άνάγκης άμεταθέτου ή από ώφε- 
λείας άναντιρρήτου καί καταφανούς».

Είναι καί τούτο μία έκ τών πολλών άντιθέσεων μεταξύ 
τής αρχαίας καί τής νέας πολιτείας. Ή άρχαία έμερίμνα 
άπό συστήματος κανονικώς λειτουργούντος ύπέρ τής πα- 
σχούσης τού πληθυσμού μερίδος, ένώ q νέα πολιτεία άφί- 
νει είς τόν χρόνον καί είς τάς ένστικτους τών άνθρώπων 
όρμάς τήν βαθμιαία? τών πλεοναζόντων στοιχείων τής 
κοινωνίας τοποθέτησιν,καθώς καί τήν τών φλεγμαινόντων 
ιατρεία? καί τών συγκρουομένων τήν συναρμογήν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Πρό τι*ος  ό x. Laveleve Ιξέδωχε περισπούδαστου περί ’Ιταλίας σύγγραμμα, 
άπο τοΟ δποίοο χαιύπιν ί> X. Σαρίπολο; {δημοσίευσε συγχριτιχήν μεταξύ "Ελ
λάδα; χα: Ιταλίας μελέτην ύπό τόν τίτλον -Βραχύς παράλληλο; 'Ιταλίας χαί 
‘Ελλάδος». Έχτ^ς μελέτης ταύτη; άποσπώμεν τήν έπομένην ύπό τόν τίτλ.ον 
Όίχονομιχή χατάσταεις» παράγραφον.

Ό Ααβελαίης, περί άλλα τε σοφός, είδικώτερός έστι 
περί τά οικονομολογικά, έφ' ώ καί διά μακρών πραγμα
τεύεται τά περί τήν αγροτικήν, βιομηχανικήν καί λοιπήν 
κατάστασιν τής Ιταλίας.

Άνομολογεϊ, κατόπιν τοΰ Άριστοτέλους, είπόντος 
«β έ λτ ιστ ο ς γ ά ρ δή μ ο ς όγεωργικός έστι» 
(πολ. ς-, 691), καί άνευρίσκει ότι τοιούτος καί ό ιταλικός 
λαός· θλίβεται όμως, καί δικαίως, ότι, καί περ τοιούτος 
νυν τε ώς καί έπί τοϊς ρωμαϊκοί; χρόνοι;, δυστυχεί, διότι 
καί νΰν ώς τό πάλαι latifimdia perdiderunt Italiam. 
Ή μικρά, ήτοι καταμεμερισμένη ιδιοκτησία, ένιαχοΰ 
μόνον, ώς έν τή μικρά νήσω Κ,απραία, ύπάρχει, νέμονται 
δέ τήν λοιπήν εύφορον τής Ιταλίας γήν κατά τό πλει- 
στον μεγαλοκτήμονες, οις έπί έλαχίστω καί όλως άνε- 
παρκεϊ διά τήν εαυτών καί τών οικογενειών αυτών συν- 
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τήρησιν ύπηρετοϋσιν οί άποροι. Τά ήμερομίσθια παραλ- 
λαττουσιν έν Ιταλία μεταξύ μιάς καί μιας και ήμισείας 
δραχμής, ώς εκ τούτου δ' απορία καί άσθένειαι τά επα
κόλουθα.

Κατά τούτο εύδοκιμώτερον έχουσι τά παρ’ ήμϊν, διότι 
και ή κατανέμησις τής γής ύπάρχει μεταξύ πολλών μι
κρών καλλιεργητών, και τά ημερομίσθια σχεδόν διπλάσια 
τών έν Ιταλία.

Η βιομηχανία τής Ιταλίας ούδαμώς παραβληθήναι 
δύναται πρός τήν άκμάζουσαν άλλων έθνών, έφ’ ώ ούδ’ 
αμιλλάσθαι ούδ’ άνταγωνίζεσθαι πρός τήν εκείνων δύνα- 
-αι. Και δμως οι πολλοί τών πολιτικών τής 'Ιταλίας 
νομίζουσιν, ότι δυνήσονται, έπί τά ίχνη τοΰ Κολβέρτου 
τής Γαλλίας βαδιζοντες, άναδεϊξαι τήν 'Ιταλίαν έν τοϊς 
πρωτοστατοΰσι κατά τήν βιομηχανίαν λαοϊς. Ό χρόνος 
δείξει, εί μέν καλώς σκέπτονται, εί δ’ ού. "Ισως έν τή 
βορειω Ιταλία έπιτύχουσιν έν μέρει, δύσκολον δμως φαί
νεται ήμϊν, ώς καί τώ Ααβελαίη, δτι έν τή κεντρώα καί 
τή μεσημβρινή χερσονήσω εύδοκιμήσουσιν. Επομένως ώς 
προτίμοτερον έχομεν τήν ασχολίαν καί έπίδοσιν περί τά 
γεωργικά- νομίζομεν δέ τοϋτο καί διά τήν Ελλάδα καί 
οιά τήν Ισπανίαν συμφερώτερον. ΊΙέν ταϊς τρισί ταύταις 
χερσονησοις σπάνις τών γαιανθράκων προβληματικόν κα- 
Οίστησι τόν ανταγωνισμόν αύτόν πρός τόν βορράν, τόν 
επί τώ ύλικώ τούτω εύποροΰντι. Έξ ετέρου, τό εύκραέ- 
στερον του κλίματος καί τό εύφορώτερον τών γαιών προ- 
καΛοΰσι τήν πρός ταϋτα προσοχήν πρός άφθονωτέραν 
παραγωγήν και άκριβεστέραν τελειοποίησιν τών φυτικών 
προϊόντων καί πρώτων ούσιών.

Αλλά και ή ναυτιλία τής Ιταλίας άρχεται παρακμά- 
ςουσα. Εναυκρατουν άλλοτε ή Βενετία, ή Γένουα καί 
αλλαι πόλεις τής πανταχόθεν ύπό τής θαλάσσης περι- 
6Ρεχομενης Ιταλίας, έναυκράτουν δμως έφόσον ή λεκάνη 
τής Μεσογείου ένέμετο άπαν τό εμπόρων, ή δέ ναυσιπο- 

ρία έγίνετο δι’ ιστιοφόρων πλοίων νΰν δμως, δτε τας θα- 
λάσσας άπάσας διασχίζουσι τά πλοϊα τών θαλασσο- 
χρατούντων έΟνών, νΰν δτε ό ατμός κατ’ Αριθμόν μέν 
ούδέ πρός τό ήμισυ τής χορητικότητος τών ιστιοφό
ρων έξικνούμενος (έξ εκατομμύρια τόννων πρός 14) άλλά 
διά τής ταχύτητος τής κινήσεως ύπερτερών άσυγκρίτω 
τώ λόγω τών ιστίων, τόν ανταγωνισμόν όυσχερεστερον 
όσημέραι ποιεί, επομένως άπολήξει ούτος είς οριστικήν 
νίκην τοΰ άτμοΰ. Τά έν ’Ιταλία συμβαινοντα εσονταιπαν- 
τως καί ό κλήρος τής Ελλάδος έν έγγυτέρω ή πορρω- 

τέρω μέλλοντι.
Περί δέ τήν θεωρίαν τών Τραπεζών διχάζονται αί γνω- 

μαι, τών μέν ίσχυριζομένων, δτι προνομιούχος Τράπεζά 
έστιν αληθής αναχρονισμός έν χρόνοις έλευθερου αντα
γωνισμού, τών δέ άντιτεινόντων, δτι ό έν άπολύτω ελευ
θερία ανταγωνισμός τών Τραπεζών φέρει άπάσας είς 
καταστροφήν. Οί ισχυρισμοί τών μέν, ώς καί οί τών δέ, 
φέρουσιν έν έαυτοϊς αλήθειας τινας, δι ών, διά χρόνου 
άναιρουμένων τών έν έκατέρα τών θεωριών ψευδεων, μενει 
κατάλοιπον ή μία καί μόνη αληθώς αλήθεια. Επέχομεν 
πραγματεύσασθαι μακρότερον τό θέμα, άτε και τους 
ήμών πολλώ περί τοϋτο είδημονεστέρους διαιροϋντος.

Πλήν κατά μέρος τής θεωρίας ταύτης άφιεμένης και 
τών είς άς ανάγεται αυτή μεγάλων πιστωτικών ^Τραπε
ζών, μένει έτι απρόσβλητος ή έχ τών Ιραπεςών τοϋ 
λαόϋ προσγινομένη τοϊς άπορωτέροις μεγάλη βοήθεια. 
Αί εκ τούτων ώφέλειαι πρό δωδεκαετίας κοιναί και παρ 
ήμϊν έγένοντο δι' ειδικής πραγματείας τοϋ άοιδήμου συμ- 
μαθητοϋ ήμών καί φίλου Δημητρίου Στ. Μαυροκοροατου· 
έτερός τις δέ φίλος καί αρχαίος ήμών ομιλητής, ό εκ 
Καλαβρύτων βουλευτής 'Αριστείδης Οικονόμος, φιλο- 
τέχνως πάνυ άπεπειράθη δπως έγκαινίση ταύτας καί παρ 
ήμϊν. Άτυχώς δμως έν Έλλάδι όλίγιστα μέν άναγινώ- 
σκονται βιβλία, ήκιστα δέ πάντων τά πάνυ ώφέλιμα. 
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έ®’ ω του μέν Μαυροζορδάτου αί έζ Γερμανίας περί πι
στωτικών Τραπεζών τοΰ λαού έπιστολαί παντελώς έλη- 
σμονήθησαν, ζατά δέ τοϋ Άριστείδου Οικονόμου χαί έπί 
άθε'ίαήγέρθη κατηγορία, διότι τούς άπορους τών πρεσβυ
τέρων είς σύναξιν οικονομικήν συνήγαγε πρός σύστασιν 
μιας τοιαύτης Τραπέζης. Τοιοϋτος ό ζλήρος τών έν Έλ- 
λάύι επιχειρήσεων τοϊς ζαλοϊς· παρά μέν τών πολλών 
ουκ εννοούνται, οι δ" ολίγοι ούκ εύνοοϋσιν αύτούς, άτε 
ύπό φθόνου κινούμενοι, ίνα μή τις άλλος δρέύη δόξαν ής 
τήν πρωτοβουλίαν αυτοί ού συνέλαβον, έπιπίπτουσι δ' 
ούτω δίκην καταπέλτου κατά τών κοινά δαιμόνια διδα
σκόντων καί διά τής συκοφαντίας κατασυντρίβουσι τό έγ- 
χείρημα. *

Ούχ ούτως όμως συμβαίνει έν 'Ιταλία· έκεϊ οί οικονο
μολόγοι Βίγανος, Αουτζάτης καί Μαρτινέγκος, άπό τών 
έν 'Αγγλία τό πρώτον συστασών τοιούτων τραπεζών, 
εφεξής δ’ έν Γερμανία ύπό τού Σχοΰλτζε-Δέλιτζ πολλα- 
πλασΟεισών και τελειοποιηθεισών, οδηγούμενοι καί έν 
Ιταλία συνέστησάν τινας τοιαύτας- ό δέ Ααβελαίης μαρ
τυρεί ότι ώς άριστα λειτουργοΰσιν.

Άλλά καί ούτω μεγίστη ήκατατρύχουσα τήν 'Ιταλίαν 
πενία· άποτέλεσμα, τούτο μέν, τών λίαν εκτεταμένων 
ιδιοκτησιών, ών άλλαι ύπό τών μοναστηρίων κατεχόμεναι, 
άλλαι δ’ είς εύγενεϊς οικογένειας άνήκουσαι, ούτε διά 
τούς κτήτορας αύτών παράγουσιν, ούτε τώ λαώ έπιτρέ
πεται, ίνα καρπωθή τι έξ αύτών· τούτο δέ, τής μακράς 
τυραννίας, ήτις έπίεζε τον τράχηλον τών 'Ιταλών γνω
στόν δέ, ότι ή δουλεία τό τε φρόνημα τής ψυχής χαύνοι 
καί τάς δυνάμεις τού σώματος έξασθενίζει.

ΊΙ δ' Ελλάς κατά τό ήμισυ τής ’Ιταλίας έδυστύχει· 
είχε καί αύτη δέσποτας καί δέσποτας μάλιστα πολλώ ά- 
γριωτέρους έκείνων, ύφ’ ούς διετέλουν οί Ιταλοί, ούκ 
ειχεν όμως τήν λέπραν τής λεγομένης εύγενείας. Καί 
αληθές μέν έστιν, ότι οί έκ γαλακτοπωλών καί ναυτίλων 

καί μαχαιροποιών, έν τοϊς άνδρωνίταις τών πασάδων 
προαχθέντων, τεκνοποιηθέντες Φαναριώται, ώς ζαί οί έκ 
δουλικών ερπετών κοτσαμπάσιδες άπεπειράθησαν ζατά 
τόν παρελθόντα αιώνα ίνα καί έν Έ7λάδι σχηματίσωσιν 
ολιγαρχικήν τινα τάξιν, προλαβοΰσα όμως αύτούς ή 
έπανάστασις, τά σχέδια αύτών έματαίωσεν. Άπασα τής 
Ελλάδος ή χώρα ζατεκτήθη, καί οί ζατακτηταί ένει- 
μαντο αύτήν, οκνηροί όμως αύτοί, παρεχώρουν τάς γαίας 
έπί μισΟώ άνά τμήματα μικρά πρός τούς ζατακτηθέντας, 
ούτω δέ διετηρήθη κατατετμημένη ή Ιδιοκτησία, τής ο' 
ήμέρας τής άπελευθερώσεως έπιφανείσης, εύρέθη άπας 
σχεδόν ό έλληνικός πληθυσμός ίδιοκτήμων, εύχταϊον δ’ 
όπως διατηρηθή τοιοϋτος, εί καί έξ ετέρου ώμολογημένου 
όντος, ότι έν πάση χώρα, ζαί τινες μεγαλοζτησίαι κα
λώς καλλιεργούμενα! δύνανται χρησιμεύσαι ώς πραζτι- 
ζαί γεωργικαί σχολαί, πρός εισαγωγήν τελειοτέρων με
θόδων καλλιέργειας ζαί χρήσιν οίζ.ονομικωτέρων γεωρ
γικών έργαλείων.

"Ετερον μέγα κακόν πιέζοντήν ’Ιταλίαν ό έγγειός έστι 
φόρος, άνερχόμενος είς 30, 40, έστιν ότε δέ καί 50 τοϊς 
εκατόν έπί τού εισοδήματος, έξ ού, διά τήν έλλειψιν μά
λιστα ακριβούς κτηματολογίου δι’ άπασαν τήν Ιταλίαν, 
μεγάλη ώς πρός τά βάρη προκύπτει άνισότης, άτε τή 
μεσημβρινής Ίτολίας καί τής Σικελίας τελουσών φόρου 
πολλώ ελασσόνας τοΰ βορείου μέρους τής χερσονήσου.

Καί όμως ήλίκος θόρυβος ήγέρθη παρ’ήμϊν επ' εσχά
των διά τήν κατάργησιν τής δέκατης ! Πάντως ού συνη
γορούμε'? ύπέρ τοΰ εβραϊκού τούτου τής φορολογίας συ
στήματος, άλλ’ άπό τών πρώτων βημάτων ήμών έν τή 
πολιτική έπιστήμη έδιδάχθημεν τό δόγμα, όπερ καί ο 
Ααβελαίης επανάγει δτιαΔέον·ιν’ άπέχηό πο
λιτικός τοϋ ταράττειν μετά πολλής τής 
χουφότητος τ ό έ γ γ ε ι ο ν τ ή ς φ ο ρ ο λ ο γ ί ας 
σύστημα.» Άτυχώς παρ'ήμϊν οικονομολόγοι αύτοχα- 
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βδαλοι άγαν κουφοί τό πνεύμα, μάλα δ’ ογκώδεις τό σώ
μα, τούς όμοιους αύτοΐς βόας άντ'ι τής γης έφορολόγησαν, 
καί ρήγμα ουτω μέγα εις τά οικονομικά τοΰ του Κράτους 
έπήγαγον διά τής δημοζοπίας, διότι ούτε τό βωδολογι- 
κόν αυτών σύστημα άξιον διατηρήσεως κρίνεται, ούτ’ ε
πιτρέπεται παλινορθώσαι τήν δεκάτην, οί δέ παοόντες 
καιροί χαλεποί λίαν, άτε πρός άλλα σπουδαιότερα παν
τός "Ελληνος τόν νουν προσέχοντας.

Καί όμως ωδ’ έπιστάντος ήμΐν τοΰ λόγου, έφίσταται 
ή περίπτωσις ΐνα καί περί τών χρεών εις α τά Κράτη άκα- 
τασχέτως ύποβάλλονται διά τήν πληθύν τών δανείων ά 
συνάπτουσιν, εΐπωμέν τινα.

Ήζούσαμέν ποτέ άμαθοΰς έν ήμΐν οικονομολόγου, έπι- 
σήμως τά τής οικονομικής θεωρίας διδάσκοντος, ότι όσω 
πλείω τά χρέη έπικρατείας τινός, τόσω κρείττω ή οικο
νομική αυτής κατάστασις. Άντείπομεν πρός τό παράλο
γον τοΰτο θεώρημα· αλλά τόν μέν οικονομολόγον ούδέ 
τό παράπαν έδιδάξαμεν, τούς δ’ έν ήμΐν πολιτευομένους 
ούκ άπετρέψαμεν τοΰ όπηδειν τή έκείνου μωρία. Εϊποτε 
τούλάχιστον εις παραγωγά έργα έδαπανάτο τό διά δα
νείων προσποριζόμενον χρήμα, ήδύνατό τις ειπεΐν ότι 
ή δανειζόμενη γενεά, έπιρρίπτουσα κατά τών μεθεπομέ
νων τό άπό τών χρεών βάρος, άφίησιν αύτοΐς, ΐνα έν 
μέρει καρπωθώσι τάς ώφελείας ώς συμβαίνει έπί δανει- 
σμοΐς πρός κατασκευήν σιδηροδρόμων, οδών,λιμένων κτλ. 
δανειζομένη όμως πρός αγόνους δαπάνας, ανόσια πράττει.

Ό Ααβελαίης, άλλως παρά τόν έν ήμΐν ψευδοικονομο- 
λόγον φρονών, άποφαίνεται, οτι «ή σπατάλη κατήν- 
τησε γενική ευρωπαϊκή νόσος, ή ο’ ευκολία 
τοΰ δανείζεσθαι καταστρέψει τάς πόλεις 
καί τά Κράτη.» Άλλαχοΰ δέ λέγει ότι «ήπίστις 
(credit) έστι τό δραστικώτατον πρός πτώ- 
χευσιν μέσον, μάλιστα δέ παρά το ΐς Κράτε- 
σιν έκείνοις (ών τινα ρητώς ονομάζει Τουρκίαν δη

λαδή, Αίγυπτον, Ρωσσίαν, Αύστρίαν καί ’Ιταλίαν, τού- 
τοις προστίθεμεν τήν Ελλάδα), ών τά πρός παραγω
γήν μέσα έν ούδεμιδ εύρίσκονται αναλο
γία πρόςτάς ύπερόγκους τών κυβερνώ ν- 
των αυτά δαπάνας.»

Έχουσι δέ καί άλλο τό κακόν ώς παρεπόμενον, κακόν, 
όπερ ού διέφυγε τοΰ οξυδερκούς ημών συγγραφέως τήν 
προσοχήν, έστι δέ τοΰτο, ότι ό μέν έργατικός πληθυσμός 
όσημέραι πτωχότερος γίνεται ένεκα τών υπέρογκων φό
ρων, αύξάνει δ’ ό έν ταΐς πόλεσιν αριθμός τών άέργων 
τών διά τών Ιδρώτων καί τών θλίψεων τών έργατικών 
τάξεων ζώντων, άτε τούτων κατόχων γινομένων τών ο
μολογιών τών δανείων, ουτω δέ τούς τόκους καί τάς 
άλλας άπό τούτων ώφελείας καρπουμένων καί διασπαθι- 
ζόντων ταύτα πάντα έν ήδοναϊς καί φαυλότησι. Προστί- 
θησι δέ, ότι πολλάκις μάλιστα ουδ' έν τή φορολογου- 
μένη χώρα τό χρήμα μένει δαπανώμενον- συμβαίνει δέ 
τοΰτο, οσάκις οί ομολογιούχοι τοΰ δανείου έν ξένοις τό- 
ποις ποιούνται τάς διατριβάς. Ούτως ό πλούτος φυγα
δεύεται τής χώρας ήτις παράγει αύτόν, καί άντί τούτου 
εΐσάγεται μείζων ταλαιπωρία έπί τοΰ εργατικού πλήθους, 
ού τον άρτον άρπάζουσιν άπό τών χειρών τού παράγον
τος αυτόν.

Περατούμεν τήν παράγραφον ταύτην διά διδακτικωτά- 
της τινός πληροφορίας, ής τήν άποκάλυψιν όφείλομεν 
τώ φίλω Ααβελαίή. Γνωστόν, ήλίκον θόρυβον ήγειρε 
καθ’ήμών έν Εύρώπη τό ζήτημα τών δανείων τού 1824 
καί 1825. Έν ’Αγγλία καί άλλαχοΰ χρεωκόπον τήν 
Ελλάδα άπεκάλουν. Καί όμως έν Φλωρεντία έτι καί νύν 
σώζεται ή τών Peruzzi γενεά, ήτις μεσούντος τού ΙΑ- 
αϊώνος έδάνεισεν Έδουάρδον τόν Γ’ τής ’Αγγλίας (1327- 
1377) τριακοσίας χιλιάδας χρυσά ύπέρπυρα, ποσόν Ισο- 
φαρίζον κατά τούς χρόνους έκείνους πρός ολόκληρον βα- 
σίλειον, άπερ τήν σήμερον σύν τοΐς τόκοις ύπερέβαινον
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άν καί μόνα ολόκληρον τό νΰν ύπέρογζον χρέος της 
’Αγγλίας ! Ό Έδουάρδος έχρεωκόπησεν, ή δ’ Αγγλία 
έζτοτε ύπερπλούτησεν· οί Peruzzi όμως ούδ’ όβολόν 
ποτέ έλαβον. Αναμάρτητο', λοιπόν ούκ ήσαν οί “Αγγλοι, 
καί όμως όπόσους λίθους αναθέματος κατέρριψαν έπί τήν 
Ελλάδα, ήτις έπί τέλουςόμολογήσασα τήν οφειλήν, συ- 
νεβιβάσθη ζαί έντίμως εξακολουθεί άποτίουσα αύτήν.

Ν. I. Σ1ΡΙΠΟΛΟΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ! ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΠΟΓΔΑ!

'Από τής έμπειρικής ήτις κατασκευάζει τούς πλουσίους 
ζαί τούς πτωχούς, μέχρι τής επιστήμης, ήτις αναβιβάζει 
τήν θεωρίαν τών οικονομικών νόμων είς τήν τών μεγά
λων κοινωνικών προβλημάτων περιωπήν, ύπάρχει τόση 
άπόστασις όση αρκεί ίνα τελώνται οί αδιάκοποι τής αν
θρώπινης προόδου αγώνες. Πάσα ΐδρυσις παραγωγικού υ
λικών εφοδίων οργανισμού καί πάσα ΐδρυσις παραγωγι
κού πνευματικών εφοδίων κέντρου πρέπει νά θεωρηθώσ'.ν 
ώς τόσαι λεπτομέρειαι τού καθολικού αυτού φαινομένου 
καθ’ δ ή θεωρία συναντάται μετά τής πράξεως πρός συ
νεργασίαν τού κοινώς έπιδιωκομένου τέλους, όπερ είναι ή 
προαγωγή τού παρόντος είς ευρύτερου μέλλον.

Θά ητο βεβαίως περίεργον άμα καί διδακτικόν μελέτημα 
ή έξεύρεσις τής αναλογίας μεταξύ τού αριθμού ύλικών 
είς παραγωγήν τού πλούτου οργανισμών (γεωργικά, βιο
μηχανικά, εμπορικά καταστήματα ζλπ.) ζαί τού αριθμού 
τών πνευματικών τής οικονομικής έπιστήμης φυτωρίων. 
Ώς ^ρές τά πρώτα ό έλεγχος θά περιελάμβανεν όλας τάς 
εμφανίσεις τής παραγωγικής τών άνθρώπων ένεργείας 
ζαί πιθανώς ό χρόνος ήθελε καθυστερήσει είς τήν άρίθμη- 
σΐν. Ώς πρός τά δεύτερα ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσαν θέσιν 

κεκτηνται αί έδραι τής οικονομικής διδασκαλίας, τών ό
ποιων ό αριθμός μαρτυρεί τόν βαθμόν είς δν έφθασεν ή 
επιστημονική τής έθνικής οικονομίας ιδέα. Έάν διαιρέσω- 
μεν τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν κατά γλώσσας, ιδού πώς 
έχουσι τά καθ’ έκάστην εβδομάδα μαθήμματα τής πολι
τικής οικονομίας καί τής καταστατικής έν τοίς γερμανι- 
ζοίς πανεπιστημίοις τά όποια καλλιεργούσι τήν επιστή
μην έν Πρωσσία, έν τή λοιπή Γερμανία, έν Ελβετία έν 
Αύστρία καί έν Ρωσσία, κατά τάς πληροφορίας τού χ. 
Wagner έν τώ Zeitschrift (β' καί γ' τού 1877).

1) Πανεπιστήμιου Βερολίνου.— 15 μαθήματα πολιτι
κής οικονομίας θεωρητικής, 3 πολιτικής οικονομίας έφηρ
μοσμένης, 3 δημοσιονομίας, 4 διοικητικής (σχετικώς πρός 
τήν έθνικήν οικονομίαν καί τά οικονομικά αποτελέσματα 
τώυ διοικητικών νόμων, όρος κοινός δι’ όλας τάς έπομέ- 
νας τού κλάδου τούτου έν τή σειρά τώυ οικονομικών μα
θημάτων μνείας), 8 ειδικά μαθ. μικράς άυαπτύξεως, 5 
πρακτικής άσκήσεως, 3 θεωρητικής καταστατικής, 1 ει
δικόν καταστατικής, 4 άσκήσεως καταστατικής.

2) Πανεπιστήμιου Βόννης.—6 μαθ. πολιτ. οικονομίας 
θεωρητικής, 2 έφηρμοσμένης, 4 δημοσιονομίας, 1 ειδικόν 
άυαπτύξεως, 9 ειδικά μικράς άυαπτύξεως, 6 άσκήσεως 
πρακτικής.

3) Πανεπιστήμιου Βρεσλαβίας. — 3 μαθ. πολιτ. οικο
νομίας θεωρητικής, 3 ‘ή έφαρμοσμέυης, 2 δημοσιονο- 
μίας, 5 ειδικά μικράς άυαπτύξεως, 5 άσκήσεως πρακτικής.

4) Παυεπιστήμινυ Χάλλης.—6 μαθ. πολιτ. οικονομίας 
θεωρητικής, 3 έφηρμοσμένης, 6 δημοσιονομίας, 1 διοι
κητικής, 10 ειδικά μικράς άυαπτύξεως, 6 άσκήσεως πρα
κτικής, 1 θεωρητικής καταστατικής, 5 άσκήσεως κατα
στατικής.

5) Πανεπιστήμιου Καιυισγβέργης.—-4 μαθ. πολιτι. οι
κονομίας θεωρητικής, 4 δημοσιονομίας, 4 διοικητικής, 1 
ειδικόν άυαπτύξεως, 6 ειδικά μικράς άυαπτύξεως, 2 άσκή- 
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σεως πρακτικής, 2 ειδικά καταστατικής, 1 άσκήσεως κα
ταστατικής.

6) Πανεπιστήμιου Γκρεϊσβάλδης. — 3 μαθ. πολιτ. οι
κονομίας θεωρητικής, 1 δημοσιουομίας, 6 ειδικά μικρας 
άναπτύξεως, 1 πρακτικής άσκήσεως, 2 πρακτικής κατα
στατικής.

7) Πανεπιστήμιον Μυνστέρης.—4 μαθ. πολιτ. οίκονο- 
μίας θεωρητικής, 1 έφηρμοσμένης, 36 ειδικά μικρας άνα
πτύξεως, I πρακτικής άσκήσεως.

8) Πανεπιστήμιον Γοτίγγης.—4 μαθ. πολιτ. οικονο
μίας θεωρητικής, 3 έφηρμοσμένης, 4 δημοσιονομίας, 12 
είδικά μικρας άναπτύξεως, 8 πρακτικής άσκήσεως, 2 πρα
κτικής καταστατικής, 2 ειδικά καταστατικής.

9) Πανεπισσήμιον Μερβούργης.—9 μαθ. πολιτ. οικο
νομίας θεωρητικής, 1 έφηρμοσμένης, 5 δημοσιονομίας. 
2 διοικητικής, 12 είδικά μικρας άναπτύξεως, I ειδικόν κα
ταστατικής.

10) Πανεπιστήμιον Κίελου. — 3 μαθ. πολιτ. οικονο
μίας θεωρητικής, 1 δημοσιονομίας, 3 είδικά άναπτύξεως, 
8 είδικά μικρας άναπτύξεως, 5 πρακτικής άσκήσεως, 3 
πρακτικής καταστατικής.

11) Πανεπιστήμιον Λειψίας. — 3 μαθ. πολιτ. οικονο
μίας θεωρητικής, 3 έφηρμοσμένης, 3 δημοσιονομίας, 3 
διοικητικής, 4 είδικά άναπτύξεως, 13 είδικά μικρας άνα
πτύξεως, 3 πρακτικής άσκήσεως.

12) Πανεπιστήμιον Ίένης.— 3 μαθ. πολιτ. οικονομίας 
θεωρητικής, I έφηρμοσμένης, 2 δημοσιονομίας, 2 ειδικά 
άναπτύξεως, 2 είδικά μικρας άναπτύξεως, 6 πρακτικής 
άσκήσεως, 2 καταστατικής θεωρητικής, 1 καταστατικής 
πρακτικής, 6 άσκήσεως καταστατικής.

I 3) Πανεπιστήμιον Ροστόκης.—3 μαθ. πολιτ. οικονο
μίας θεωρητικής, 3 δημοσιονομίας, 3 διοικητικής, 2 πρα
κτικής καταστατικής.

14) Πανεπιστήμιου Γισένης. — 3 μαθ, πολιτ. οίκονο- 

μίας θεωρητικής, 1 έφηρμοσμένης, 1 δημοσιονομίας. I 
διοικητικής, 4 πρακτικής άσκήσεως, 1 ειδικόν καταστατι
κής, 6 άσκήσεως καταστατικής.

15) Πανεπιστήμιον Μονάχου.— 3 μαθ. πολιτ. οικονο
μίας θεωρητικής, 3 έφηρμοσμένης, 6 δημοσιονομίας, 4 
διοικητικής, 6 ειδικά άναπτύξεως, 5 είδικά μικρας άνα
πτύξεως, 2 πρακτικής άσκήσεως, 3 καταστατικής θεωρη
τικής, 4 πρακτικής καταστατικής, I ειδικόν καταστατι
κής, 3 άσκήσεως καταστατικής.

16) Πανεπιατήμιον Βυρτσμπούργης. — 3 μαθ. πολιτ 
οικονομίας θεωρητικής καί έφηρμοσμένης, 3 δημοσιονο- 
μίας, 6 διοικητικής, 1 καταστατικής θεωρητικής, 3 είδι
κά καταστατικής.

17) Πανεπιστήμιου Έρλάγγης.—4 μαθ. πολιτ. οικο
νομίας θεωρητικής, 3 έφηρμοσμένης, 4 δημοσιονομίας, 3 
διοικητικής, 3 είδικά άναπτύξεως, 1 ειδικόν μικρδς άνα
πτύξεως.

18) Πανεπιστήμιον Τυβίγγης.—5 μαθ. πολιτ. οικονο
μίας θεωρητικής, 3 έφηρμοσμένης, 2 δημοσιονομίας, 3 
διοικητικής, 1 1 είδικά άναπτύξεως, 7 είδικά μικρας άνα
πτύξεως, 13 άσκήσεως πρακτικής, 3 καταστατικής πρα
κτικής, 1 ειδικόν καταστατικής.

19) Πανεπιστήμιον Άϊδελβέργης.—7 μαθ. πολιτ. οι
κονομίας θεωρητικής, 3 έφηρμοσμένης, 6 δημοσιονομίας. 
3 διοικητικής, 11 είδικά μικρας άναπτύξεως, 7 πρακτι
κής άσκήσεως.

20) Πανεπιστήμιον Φριμπούργης. — 3 μαθ. πολιτ. οι
κονομίας θεωρητικής, 2 έφηρμοσμένης, 1 δημοσιονο- 
μίας, 4 '/3 διοικητικής, 6 πρακτικής άσκήσεως.

21) Πανεπιστήμιου Στρασβούργου.— 3 μαθ. πολιτ. οι
κονομίας θεωρητικής, 3 έφηρμοσμένης, 3 δημοσιονομίας, 
3 διοικητικής, 2 είδικά άναπτύξεως, 8 είδικά μικρας ά
ναπτύξεως, 6 άσκήσεως πρακτικής, 3 καταστατικής θεω
ρητικής καί πρακτικής, 4 ειδικά καταστατικής, 5 άσκή
σεως καταστατικής.
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22) Πανεπιστήμιου Ζυρίχης (Ελβετία).—3 μαθ. πολιτ. 
οίζουομίας θεωρητικής, ’/ι δημοσιουομίας, .2 ειδικά άυα- 
πτύξεως, 15 ειδικά μιζράς άναπτύξεως, 2 άσζ.ήσεως πρα
κτικής.

23) Πανεπιστήμιου Βέρνης (Ελβετία).—3 μαθ. πολιτ. 
οικονομίας Θεωρητικής, 2 έφηρμοσμένης, 3 ειδικά άνα
πτύξεως, 3 ειδικά μιζράς άναπτύξεως, 5 πρακτικής άσκή- 
σεως, 2 ειδικά καταστατικής.

24) Πανεπιστήμιο·? Βάλης (Ελβετία).—3 μαθ. πολιτ. 
οικονομίας Θεωρητικής, 2 δημοσιονομίας, 2 ειδικά μικράς 
άναπτύξεως, 4 πρακτικής άσκήσεως, 1 καταστατικής Θεω
ρητικής.

25) Πανεπιστήμιο·? Βιέννης (Αύστρία).—6 μαθ. πολιτ. 
οικονομίας Θεωρητικής, 4 έφηρμοσμένης, 6 δημοσιονο- 
μίας, 3 διοικητικής, 12 ειδικά άναπτύξεως, 3 ειδικά μι- 
κρας άναπτύξεως, 3 πρακτικής άσκήσεως, 6 καταστατι
κής πρακτικής.

26) Πανεπιστήμιο·? Πράγης (Αύστρία).—6 μαθ. πολιτ. 
οικονομίας Θεωρητικής καί έφηρμοσμένης, 5 δημοσιονο- 
μίας, 6 διοικητικής, 12 είδικά άναπτύξεως, I ειδικόν μι- 
κράς άναπτύξεως, 1 πρακτικής άσκήσεως, I θεωρητικής 
καταστατικής, 9 πρακτικής καταστατικής. 2 είδικά κατα
στατικής.

27) Πανεπιστήμιο·? Γκράτζης (Αύστρία).—4 μαθ. πο- 
λιτ οικονομίας Θεωρητικής, I έφηρμοσμένης, 4 δημο- 
σιονομίας, 3 διοικητικής, 6 είδικά άναπτύξεως, 4 είδικά 
μιζράς άναπτύξεως, 6 πρακτικής άσκήσεως, 2 καταστα
τικής Θεωρητικής, 4 καταστατικής πρακτικής, 1 ειδικόν 
καταστατικής.

28) Πανεπιστήμιο·? Ίνσπρούκης (Αύστρία). — 3 μαθ. 
πσλιτ. οικονομίας Θεωρητικής καί έφηρμοσμένης, 3 οη- 
μοσιονομίας, 13 είδικά άναπτύξεως, 2 είδικά μικράς άνα
πτύξεως, 6 πρακτικής άσκήσεως, 3 καταστατικής Θεωρη
τικής, ϋ καταστατικής πρακτικής, 1 ειδικόν ζαταστατι- 
Ζής, 2 άσκήσεως καταστατικής.
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29) Πανεπιστήμιο·? Δορπάτης (Ρωσσία).—2 μαθ. πολιτ. 
οικονομίας Θεωρητικής, 3 έφηρμοσμένης, 1 δημοσιονο- 
μίας, 2 διοικητικής, 5 ειδικά μικράς άναπτύξεως, 7 πρα
κτικής άσκήσεως, I καταστατικής Θεωρητικής, 4 κατα
στατικής πρακτικής, 2 είδικά καταστατικής, 3 άσκήσεως 
καταστατικής.

Έν συνόλω ή ποσότης τών εβδομαδιαίων μαθημάτων 
τής οικονομικής ζαί καταστατικής ανέρχεται έν τοϊς εί- 
ρημένοις Γερμανιζοίς Πανεπιστημίοις είς 120 μαθήματα 
πολιτικής οικονομίας θεωρητικής, 55 έφηρμοσμένης, 86 
δημοσιονομίας, 62 διοικητικής, 70 ειδικά άναπτύξεως, 
161 ειδικά μικράς άναπτύξεως, 121 πρακτικής άσκήσεως, 
19 καταστατικής θεωρητικής, 42 καταστατικής πρακτι
κής, 24 ειδικά καταστατικής καί 35 άσκήσεως καταστα 
τικής. Τό όλον καί κατά τούς ένδεκα τούτους κλάδους 
τής οικονομικής παιδεύσέως άνέρχεται είς 795 μαθήματα 
άνά πάσαν εβδομάδα, έφόδιον πνευματικόν άξιο·? πάντως 
ιδιαιτέρας έκτιμήσεως έν έΟνει, τό οποίον διαζρίνεται διά 
τάς έν γένει έπιστημονιζάς αύτοϋ σπουδάς.

Έκ τοΰ έβδομαδιαίου έν συνόλω αριθμού τών άνωτέρω 
795 οικονομικών μαθημάτων, ά) 264 άνήκουσιν είς τά 
Πανεπιστήμια τής Πρωσσίας ήτοι 57 πολιτικής οικονο
μίας Οεωρητιζής, 15 έφηρμοσμένης, 31 δημοσιονομίας, 
I 1 διοικητικής, 5 ειδικά άναπτύξεως, 79 είδικά μικράς 
άναπτύξεως, 39 πρακτικής άσκήσεως, 4 καταστατικής 
Θεωρητικής, 7 καταστατικής πρακτικής, 6 ειδικά κατα
στατικής, 10 άσκήσεως καταστατικής· β') 293 είς τά Πα
νεπιστήμιο·? τής λοιπής Γερμανίας, ήτοι 39 πολιτικής οι
κονομίας θεωρητικής, 23 έφηρμοσμένης, 34 δημοσίονο- 
μίας, 34 διοικητικής, 17 είδικά άναπτύξεως, 47 είδικά 
μικράς άναπτύξεως, 48 πρακτικής άσκήσεως, 8 καταστα
τικής Θεωρητικής, II καταστατικής πρακτικής, 10 είδι
κά καταστατικής, 20 άσκήσεως καταστατικής· γ') 52 είς 
τά γερμανικά πανεπιστήμια τής ’Ελβετίας, ήτοι 9 πολι-
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τικής οίκονομίας θεωρητικής, 2 έφηρμοσμένης, 2 δημο- 
σιονομίας, 5 είδικά άναπτύξεως, 20 είδικά μικράς άνα
πτύξεως, 11 πρακτικής άσκήσεως, 1 καταστατικής θεω
ρητικής, 2 ειδικά καταστατικής· δ') 158 εις τά γερμα
νικά πανεπιστήμια τής Αύστρίας, ήτοι 13 πολιτικής οι
κονομίας θεωρητικής, 12 έφηρμοσμένης, 18 δημοσιονο- 
μίας, 15 διοικητικής, 43 είδικά άναπτύξεως, 10 ειδικά 
μικράς άναπτύξεως, 16 πρακτικής άσκήσεως, 5 καταστα
τικής θεωρητικής, 20 καταστατικής πρακτικής, 4 είδικά 
καταστατικής, 2 άσκήσεως καταστατικής· έ) 30 είς τό 
γερμανικόν πανεπιστήμιου τής Ρωσσίας, τών οποίων οί 
ειδικοί καθ’ έκαστον τής επιστήμης κλάδου αριθμοί έξε- 

τέθησαυ ήδη άνωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΠ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΑ Ε\ ΙΙΛΤΡΑΙΪ.

Ό προσδιορισμός τής δημοτικής έν γένει φορολογίας 
ανάγεται είς τάς περί συγκεντρώσεως ή άποκεντρώσεως 
ύφισταμένας έν τή πολιτεία άρχάς. "Οπου αί συγκεντρω
τικά! άρχαί είναι ίσχυρώτεραι, τά όρια τής δημοτικής 
φορολογίας ένασχολοΰσίυ είδικώτερον τόν νομοθέτην τής 
έπικρατείας· όπου αί άποκεντρωτικαί άρχαί λειτουργοΰσι 
βαθύτερο·; έν τοϊς πράγμασιν, ό μικρός τοΰ δήμου νομο- 
Θέτης συναγωνίζεται, τρόπον τινά, πρός τόν μέγαν τής 
έπικρατείας νομοθέτην, καί βαδίζει ή δημοτικά μηχανή 
μετά μείζονος έλευθερίας καί άποτελεσματικότητος.

Έν Έλλάδι τά έπί τοΰ θέματος τούτου ίσχύοντα γε
νικώς μέν πρός όλους τούς δήμους είναι ότι κατά τά άρ
θρα 1, 2 καί 5 τοΰ άπό 22 Δεκεμβρίου 1847 Ξ1Ι νόμου 
έπιτρέπεται είς τούς δήμους τούς περιέχοντας πρωτευού- 
σας έπαρχιών ή παρ’ οίς είναι καθιδρυμένη τελωνιακή 
άρχή (μέχρι καί αύτοΰ τοϋ σταθμάρχου) νά έπιβάλλωσιν,
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πρός θεραπείαν τών άναγκών των, δασμόν μή ύπεοβαί- 
νοντα τά 2 τοϊς °/0 τής τιμής των έπί τών πρός τοπικήν 
κατανάλωσιν είσαγομένων ώνίων, άν μέν πρόκειται περί 
πνευματωδών ποτών, ρευστών καί τροφίμων (έκτος δημη
τριακών καρπών, άλεύρων, άρτου, λαχάνων, χλωρών 
οσπρίων καί οπωρών, χλωρού τυρού καί γάλακτος, άλατος, 
όρνιθίων, ώών καί άλλων μικρών ειδών) τή έγκρίσει τής 
προισταμένης διοικητικής αρχής έπί τετραετίαν,άν δέ πρό
κειται περί δημητριακών καρπών, άλεύρων καί άλλων έμ- 
πορευμάτων τή έγκρίσει τοΰ βασιλέως προηγούμενης γνω- 
μοδοτήσεως τοΰ ύπουργικοΰ συμβουλίου, ένεκα ιδιαιτέρων 
άναποφεύκτων περιστάσεων τοΰ δήμου καί καθόσον χρό
νον αύται διαρκοΰσιν. ,

“Οσον άφορα τόν δήμον Πατρέων ό άνωτέρω γενικός 
προς όλους τούς δήμους τής έπικρατείας νόμος έτροπο- 
ποιήθη διά τεσσάρων διαδοχικώς νόμων, 1) τοΰ άπό 12 
’Οκτωβρίου 1869 ΤΚΕ', 2) τοΰ άπό 17 Μαίου 1871 TU, 
3) τοΰ άπό 24 Δεκεμβρίου 1875 ΦΟ καί 4) τοΰ έσχάτως 
έκδοθέντος άπό 16 ’Ιουνίου 1882 ΑΖ', τών οποίων τά καθ’ 
έκαστα έχουσιν ώς έξής:

Καί διά μέν τοΰ πρώτου νόμου έπετράπη τω δήμω Πα
τρέων νά έπιβάλη τόν περί ου πρόκειται δημοτικόν δα
σμόν έπίπάντων έν γένει τών είς αύτόν είσαγομένων ώνίων 
καί έμπορευμάτων, χωρίς νά ύπερβαίνη ό δασμός ούτος 
ώςπρός μέν τά ώνια τά 3 4 τοϊς 0)θ, ώς.πρός δέ τά έμ
πορεύματα τό 1)2 τοϊς 0)θ τής τιμής αύτών κατά τό δα
σμολόγιο·?, ή κατά τήν ύπό τοΰ δημοτικού συμβουλίου 
ψηφιζομένην καί ύπό τοΰ νομάρχου έγκρινομένην διατί- 
μησιν δι’δσα είδη είναι κατά τό δασμολογίου έλεύθερα τε
λωνίου.

Διά δέ τοΰ δευτέρου νόμου έπετράπη ή αύξησις μέχρις 
ενός τοϊς 0)θ τοΰ κατά τόν ηγούμενον νόμον φορολογι
κού όρου τοΰ έπί τών ωνίων καί έπί τών έμπορευμάτων 
δασμού τού δήμου Πατρέων.
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Διά δέ του τρίτου νόμου επετράπη ή αύξησις του περί 
ού πρόκειται φορολογικού όρου άπό ένός εις έν καί ήμισυ 
τοις θ)Ο.

Διά οέ τοΰ τετάρτου νόμου άφ’ ένός μέν άπηλλάγησαν 
δημοτικού δασμού έν Πάτραις τά ώνια καί εμπορεύματα 
εκείνα έφ' ών καί τό δημόσιον δέν εισπράττει, κατά τά 
νενομισμένα, τέλος εισαγωγής λόγω διαμετακομίσεως, ή 
τοποθετήσεως εις τάς προσωρινός άποθήκας τοΰ τελω
νείου, άφ’ ετέρου δέ ώς πρός τά εμπορεύματα, τά έξ άλ
λων έπαρχιών μεταφερομενα καί έν τώ δήμω Πατρέων 
άποβιβαζόμενα έξακολουθοΰσιν ίσχύουσαι αί διατάξεις 
τών άνω μνησθέντων νόμων καί ό δασμός είσπράττεται 
ώς άχρι τοϋδε, έξαιρ θυμένων τών έξης ώνίων καί έμπο- 
ρευμάτων, ήτοι βαλανιδιών, βάμβακος, έλαιών, σισάμου, 
γλυκορρίζης, γλυκάνισου καί κουκουλίων προωρισμένων 
πρός έξαγωγήν έκτος τοΰ κράτους άλλ’ υπό τόν όρον προ
θεσμίας δεκαπενθημέρου άπό τής άποβιβάσεώς των έν τή 
πολει τών Πατρών. Πρός τούτο ό έμπορος οφείλει νά δη- 
λώση πρός τήν τελωνιακήν άρχήν τήν πρόθεσίν του ταύ- 
την καί άποθέση τά προορισμένα πρός έξαγωγήν, ώς εϊ- 
ρηται, έμπορεύματα ταύτα έν ιδία άποθήκη, ίδίοις αυ
τού άναλώμασι, τής όποιας τήν έτέραν άνόμοιον κλείδα 
θέλει κρατεί ή τελωνιακή άρχή, χωρίς ούτε τόν δήμον 
ούτε τό δημόσιον νά έπιβαρύνη οιαδήποτε ευθύνη διά τήν 
άσφαλή φύλαξιν τών έν αύτή έμπορευμάτων. ΙΙάσα δέ 
παράλειψίς τών άνωτέρω διατυπώσεων καθίστησι τόν έμ
πορον ύπόχρεων είς τήν πληρωμήν τού νενομισμένου δη
μοτικού δασμού.

Ό τελευταίος νόμος έπιτρέπει εις τόν δήμον Πατρέων 
νά αύξηση μετά δύο έτη άπό τής δημοσιεύσεώς του, τόν 
δασμόν έπί τών μή άπαλασσομένων αύτού, ώς άνω έξε- 
τέθη, ωνίων καί έμπορευμάτων άπό ένός καί ήμίσεως είς 
δύο τοΐς 0)θ, ψηφίσματι τού δημοτικού συμβουλίου καί 
έγκρίσει τής προϊσταμένης νομαρχίας. Μ.

Κ4ΤΠΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑί-

Κατά τάς έπισήμους πληροφορίας τής 'Ιταλικής κατα
στατικής υπολογίζονται είς 48,500 τά τής κατωτάτης παι- 
δεύσεως έν ‘Ιταλία σχολεία, έξ ών 41,108 είναι δημόσια 
καί 7,452 ιδιωτικά. Κατά τόν νόμον τής 15 "Ιουλίου 1877 
ή έν τοΐς δημοσίοις σχολείοις έκπαίδευσις είναι ύποχρεω- 
τική κατά τάς δύο στοιχειώδεις τάξεις τού κατωτέρου βαθ
μού. Έκ τών δημοσίων σχολείων 20,766 είναι δι’άρρενας, 
καί 20,342 διά θήλεις. Τό ποσόν τών κατά τό σχολικόν 
έτος 1878—79 έγγεγραμμένων έν τοΐς σχολείοις τούτοις 
μαθητών άνέβαινεν είς 1,902,280, έξ ών 1,048,801 άρρε- 
νας καί 853,479 θήλεις. "Οσον αφόρα τά ιδιωτικά σχο
λεία, ό άριθμός τών έν αύτοΐς κατά τήν αύτήν περίοδον 
έγγεγραμμένων μαθητών άνέβαινεν είς 155,697, έξ ών 
63,469 άρρενες καί 92,228 θήλεις.

Τό όλον τών μαθητών τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως 
έν τοΐς δημοσίοις καί τοΐς ίδιωτικοΐς σχολείοις άνέβαινε 
είς 2,057,977, είς περίπτωσιν καθ’ ήν τώ 1862 ΰπελο- 
γίζετο είς 1,008,1 74 μόνον. Ύπερεδιπλασιάσθη δηλαδή 
ό άριθμός τών εκπαιδευόμενων παίδων έν διαστήματι δε- 
καεξαετίας. ’Εάν είς τούς μαθητάς τών δημοσίων καί ιδιω
τικών σχολείων τού 1878—79 προσθέσωμεν 455,687 
άκολουθούντας τά μαθήματα τών εσπερινών σχολείων καί 
212,439 άκολουθούντας τά μαθήματα τών σχολείων τής 
κυριακής, ό άριθμός τής όλης έκπαιδευομένης έν ’Ιταλία 
παιδικής ηλικίας άνέβαινε τώ 1878—76 είς 2,727,103 
πρόσωπα. ’Αριθμοί πάντως σεβάσμιοι, έλέγχοντες τάς 
διοικητικά; έν 'Ιταλία τάσεις προς αύξησιν τού φωτισμού 
τών πολλών καί επομένως πρός στερέωσιν τής έθνικής 
εύδαιμόνιας.

Ή άναλογία τών έν τοΐς έκτεθεΐσι 48,560 δημοσίοις 
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και ίδιωτικοίς σχολείοις έκπαιδευομένων πρός τόν ολον 
τής 'Ιταλίας πληθυσμόν είναι 7,67 έπ'ι 100 κατοίκων, 
ήτοι 7,09 σχετικώς πρός τά δημόσια σχολεία και 0,58 
πρός τά ιδιωτικά. Ή διαμοίρασις τής παιδεύσεως ταύτης 
μεταξύ τών τεσσάρων μεγάλων τμημάτων τής ‘Ιταλίας 
έχει έπί 100 πάντοτε κατοίκων ώς έξής : Βόρειος 'Ιταλία 
11,28. Κεντρική ’Ιταλία 6,44. Μεσημβρινή 'Ιταλία 5,44. 
Νησιωτική 'Ιταλία 4,44. Τίνος ένεκα ή κατάπτωσις τής 
εκπαιδευτικής κλϊμακος έν Ιταλία καθ’ όσον αυτή κατα
βαίνει πρός τήν μεσημβρίαν ·, Άλλ' εντεύθεν εξηγείται 
καί ό λόγος, δι’ δν ή σωτηρία τής ’Ιταλικής έθνικότητος 
έδημιουργήθη μάλλον προς τό βόρειον αύτής μέρος. Τοι
ουτοτρόπως ή μείζων μέν τάσις πρός τήν στοιχειώδη παί
δευσή παρατηρεΐται έν Πεδεμοντίω, κατόπιν τοϋ όποιου έρ
χεται ή Λομβαρδία, ή Βενετία καί ή Λιγουρία, ή έσχάτη 
δέ έν Σικελία. Ποϋ είναι οί 'χρόνοι, καθ’ ούς τό φώς τής 
Μεγάλης έν 'Ιταλία Ελλάδος άνέβαινεν έκ τής μεσημβρίας 
πρός τόν βορράν ! Ζητήματα φυλετικά, ιστορικά καί κλι
ματικά, έν οις μίσγεται άδιαλείπτως έν τή ποικιλία τών 
χρόνων καί τών τόπων ή τοϋ ανθρωπίνου γένους ζωή.

ΑΓΓΛ0-ΓΑΑΛ0-1ΤΑΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ.

Πρό τίνος ό κ. Leone Levi έν τώ Journal of the 
statistical Society τοΰ Λονδίνου έπραγματεύθη άριθμη- 
τικάς τινας σχέσεις, πολύ έχούσας τό ένδιαφέρον, 1) τών 
δημοσίων θησαυρών τής 'Αγγλίας, Γαλλίας καί ’Ιταλίας 
όσον αφορά τά εισοδήματα αύτών καί 2) τής έμπορι- 
κής κινήσεως έν ταΐςχώραις ταύταις. Πρόκειται περί τής 
τελευταίας εικοσαετίας 1861 —1880, τής οποίας πέντε 
έτη, τό 1861, 1865, 1870, 1875 καί 1880, χρησιμεύου- 
σιν ώς σημεία συγκρίσεως. Οί ύπολογισμοί γίνονται είς 
λίρας στερλίνας.

Αγγλία.—Τάδημόσια έσοδα αυτής υπολογίζονται τώ 
1861 είς 71 έχατομμύρια, τώ 1865 είς 70, τώ 1870 εις 
75, τώ 1875 εις 75, καί τώ 1880 είς 84. Ή καθ’ έκα
στον κάτοικον τής Αγγλίας αναλογία τών έσόδων τού
των έχει ώς έξής: τώ 1861 λιρ. 2, σελ. 9, πέν. 10· τώ 
1865 λιρ. 2, σελ. 7, πέν. 7· τώ 1870 λιρ. 2, σελ. 8, 
πέν. 4· τω 1875 λιρ. 2, σελ. 6, πέν. 3· τώ 1880 λιρ 2, 
σελ. 6, πέν. 8. Ή μεταξύ τών ύπό σύγκρισιν πέντε έτών 
κίνησις τών δημοσίων εισοδημάτων καθ' έκαστον κάτοι
κον έχει κατά μέσον όρον ώς έξής, ύποτιθεμένου ώς 100 
τοϋ ποσοϋ έν έτει 1861 : τώ 1865 μέν 96, τώ 1870 δέ 
97, τω 1875 δέ 92, τώ 1880 δέ 99. — "Οσον αφορά τήν 
έμπορικήν κίνησιν, ύπολογίζεται αυτή ώς έξής καθ' έκα
στον κάτοικον τώ 1861 λιρ. 11- τώ 1865 λιρ. 12, σελ. 
14- τώ 1870 λιρ. 14, σελ. 18· τώ 1875 λιρ. 16, σελ. 9- 
τώ 1880 λιρ. 14, σελ. 4. Ύποτιθεμένης τής κινήσεως 
ταύτης είς 100 έν έτει 1861, τώ 1865 άνέβη είς 115, 
τώ 1870 είς 135, τώ 1875 είς 149 και τώ 1880 είς 
129.

Γαλλία.—Τά δημόσια εισοδήματα αύτής ύπολογί
ζονται τώ 1861 είς 58 έχατομμύρια, τώ 1865 είς 80, τώ 
1870 είς 88, τώ 1875 είς 120, τώ 1880 είς 128. Ή καθ’ 
έκαστον κάτοικον τής Γαλλίας αναλογία τών έσόδων τού
των έχει ώς έξής: τω 1861 λιρ. 1, σελ. 11· τώ 1865 λιρ. 
2, σελ. 3· τώ 1870 λιρ. 2, σελ. 7· τώ 1875 λιρ. 3, σελ. 
6· τώ 1880 λίρ. 3, σελ. 9. ΊΙ μεταξύ τών ύπό σύγκρισιν 
πέντε έτών κίνησις τών δημοσίων εισοδημάτων καθ’ έκα
στον κάτοικον έχει κατά μέσον όρον ώς έξής, ύποτιθεμέ- 
νου είς 100 τοϋ ποσοϋ έν έτει 1861 : τώ 1865 μεν 138, 
τώ 1870 δέ 151, τώ 1875 οε 213, τώ 1880 οε 223. — 
"Οσον αφορά τήν έμπορικήν κίνησιν, ύπολογίζεται αΰτη 
ώς έξής καθ’ έκαστον κάτοικον τώ 1861 λιρ. 4, σελ. 10· 
τώ 1865 λίρ. 6, σελ. 4· τώ 1870 λίρ. 6· τώ 1875 λίρ. 
8, σελ. 2· τω 1880 λίρ. 8 σελ. 9. Ύποτιθεμένης τής κι- 
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νήσεως ταύτης εις 100 τώ 1861, τώ 1865 άνέβη είς 137, 
τώ 1870 είς 133, τώ 1875 είς 180 ζαί τώ 1880 είς 188.

Ίτα/, ια.— Τά δημόσια εισοδήματα αύτής ύπολογί- 
ζονται τώ 1861 είς 27 εκατομμύρια, τώ 1865 είς 50, τώ 
1870 είς 35, τώ 1875 εις 58, τώ 1880 είς 59. Ή καθ' 
έκαστον κάτοικον της Ιταλίας αναλογία τών έσόδων τού
των έχει ώς έξής : τώ 1861 λίρ. I, σελ. 4· τώ 1865 λίρ. 
2· τώ 1870 λίρ. I, σελ. 7· τώ 1875 λίρ. 2, σελ. 2· τώ 
1880 λίρ. 2, σελ. 2. Ή μεταξύ τών ύπό σύγκρισιν πέντε 
έτών κίνησις τών δημοσίων εισοδημάτων καθ' έκαστον 
κάτοικον έχει κατά μέσον όρον ώς έξής, ύποτιθεμένου είς 
100 τοΰ ποσού έν έτει 1861 : τώ 1865 μέν 166, τώ 1870 
δέ 1 12, τώ 1875 δέ 1 75, τώ 1880 δέ 175. — "Οσον ά
φορα τήν έμπορικήν κίνησιν, ύπολογίζεται αύτη ώς έξής 
καθ' έκαστον κάτοικον: τώ 1861 λίρ. 2, σελ, 1 1· τώ 1865 
λίρ. 2, σελ. 8· τώ 1870 λίρ. 2, σελ, 10- τώ 1875 λίρ. 
3, σελ. 4· τώ 1880 λίρ. 3, σελ. 7. Ύποτιθεμένης τής 
κινήσεως ταύτης είς 100 τώ 1861. τώ 1865 ύπολογίζε
ται είς 95, τώ 1870 είς 98, τώ 1875 είς 125, τώ 1880 
είς 131.

Οί άνωτέρω αριθμοί περιέχουσι ένδε-.κτικάς αποκαλύ
ψεις έπί τής όδοΰ, τήν όποιαν ακολουθεί ή δημοσιονομία 
μεταξύ τών τριών ζυριωτέρων τής δυτικής Εύρώπης έπι- 
ζρατειών. Τοιουτοτρόπως ένώ άφ' ενός ό δημόσιος θησαυ
ρός τής Γαλλίας άπό 57 έκατομμυρίων τώ 1861 έζήτησε 
παρά τών φορολογούμενων 128 τώ 1880, καί ό δημόσιος 
θησαυρός τής Ιταλίας άπό 27 εκατομμυρίων τώ 1861 έ
ζήτησε παρά τών φορολογουμένων 59 τώ 1880, δηλαδή 
κατ’ άμφοτέρας τάς έπικρατείας έν διαστήματι είκοσαε 
τιας έπλησίασε τόν διπλασιασμόν τών έσόδων του, άφ’ έ 
τέρου ό δημόσιος θησαυρός τής Αγγλίας άπό 71 έκατομ. 
τώ 1861 έζήτησε παρά τών φορολογουμένων 84τώ 1880, 
δηλαδή ένόλοκλήρω εικοσαετία μόλις 13 έπί πλέον. Άπο- 

τέλεσμα δημοσιονομικόν ή άντίθεσις αυτή τών έθνολογι- 
κών και πολιτικών λόγων, ύφ’ ούς έν τή τελευταία πε- 
ριόδω διετέλεσαν ή Γαλλία καί Ιταλία, έξ ών ή μέν πρώ
τη ήττηθεΐσα άναδιοργανίζεται, ή δέ έτέρα άπό ευτυχών 
συγκυριών ένωθεισα διοργανίζεται. Βαρύτερα έν τούτοις 
ή δαπάνη τοΰ Γαλλικού άναδιοργανισμοΰ, έάν κρίνωμεν 
έκ τής καθ' έκαστον κάτοικον Αναλογίας της, διότι άπό 1 
λίρ. 11 σελ. τώ 1861 άνέβη αύτη είς 3 λίρ. 9 σελ. τώ 
1880, ένώ έν Ιταλία άπό 1 λιρ. 4 σελ. τώ 1861 άνέβη 
είς 2 λιρ. 2 σελ. τώ 1880. "Οσον άφορα τήν Αγγλίαν, 
άπ’ έναντίας ή δαπάνη αύτη καθ’ έκαστον κάτοικον τείνει 
σταθερώς είς έλάττωσιν, ώς δείκνυται άνωτέρω έν τώ οί- 
κείω μέρει καί έπειδή πρόκειται περί τών δύο έτών 1861 
καί 1880, κατά μέν τό πρώτον ήτο 2 λιρ. 9 σελ. 10 πεν. 
κατά δέ τό δεύτερον 2 λιρ. 9 σελ. 8 πεν. Ή έπί τοΐς 100 
αύξησις τών καθ’ έκαστον κάτοικον βαρών έν ταΐς τρισίν 
έπικρατείαις αποτείνεται είς βαθυτέοας έτι σκέψεις δΓ ε
κείνους, οίτινες έπιζητοΰσι μαθήματα έκ τής διεθνούς άλ- 
ληλοδιδασκαλίας- τώ 1880 άνέβησαν τά έσοδα και επο
μένως αί δαπάναι είς 99 έν Αγγλία, 175 έν Ιταλία και 
223 έν Γαλλία !

Έν τούτοις έχει καί ή έμπορική έποψις τής κινήσεως 
τών συγκρινομένων επικρατειών τήν ιδιαιτέραν αύτής σε
λίδα. Ούτω καθ' έκαστον κάτοικον αύτη άπό 2 λιρ. 11 
σελ. τω 1861 άνέβη είς 3 λιρ. 7 σελ. έν 'Ιταλία τώ 1880, 
άπό 4 λιρ. 10 σελ. τώ 1861 άνέβη είς 8 λιρ. 7 σελ. έν 
Γαλλία τώ 1880, άπό 1 1 λιρ. τώ 1861 άνέβη είς 14 λιρ. 
5 σελ. τώ 1880 έν ’Αγγλία. Γενναιοτέρα λοιπόν ή αύξη- 
σις έν τή Γαλλική έπιζρατεία, έξηγοΰσα καί τήν έπί τών 
δημοσιονομικών βαρών καρτερίαν της. Οσον άφορα τήν 
'Αγγλίαν ή έμπορική αύξησις έχει τι καταπεπονημένον, 
διότι έπί τοΐς 100 τοΰ 1861 ή καθ'έκαστον κάτοικον έμ- 
πορία ηύξησε τώ 1880 εν μεν τή Γαλλία είς 188, εν οε 
τή 'Ιταλία είς 131, έν δέ τή Αγγλία είς 129.
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ-

Διά τοΰ νόμου ΑΔ’ τής 12 Ιουνίου 1882 είσήχθησαν 
αί έπόμεναι τροποποιήσεις έν τή περί γραμματοσήμου, 
ταχυδρομικών επιταγών καί ταχυδρομικών δεμάτων νο
μοθεσία. Καί ή μεν διαβάΟμισις τοΰ ταχυδρομικού τέλους 
τών έντός τής επικράτειας διευθυνομένων επιστολών έκα- 
νονίσθη άνά 15 γραμμάρια τοΰ βάρους αυτών, τό δέ τέ
λος τών εφημερίδων καί περιοδικών συγγραμμάτων τών 
έκδιδομένων τούλάχιστον άπαξ κατά τριμηνίαν ώρίσθη 
άνά 1 λεπτόν μέχρι βάρους 25 γραμμαρίων αύξανόμενον 
κατά 1 λεπτόν άνά πάσαν κατά 25 γραμμάρια ή κλάσμα 
αύτών αύξησιν.

"Οσον άφορα τά δείγματα έμπορευμάτων, τά δικαιόγρα
φα καί δικόγραφα, τά βιβλία έν γένει καί πρωτόκολλα, 
ύπόκεινται ταύτα είς τέλει 5 λεπτών άνά 50 γραμμάρια. 
Κατάλογοι, προγράμματα, άγγελίαι, έγκύκλιοι, τετρά
δια μουσικής, τυπογραφικά δοκίμια, έπισκεπτήρια, ειδο
ποιήσεις έν γένει ώς καί πάντα τά έκτος τών ήδη σημειω- 
θέντων έντυπα ύπόκεινται εις τέλει 2 λεπτών άνά 25 
γραμμάρια. Ώς έντυπα θεωρούνται πάντα τά έκτυπώματα 
έπί χάρτου, έπί περγαμηνής, έπί χαρτονιού, διά τυπογρα
φίας, λιθογραφίας, χαλκογραφίας, αύτογραφίας, φωτο
γραφίας ή διά παντός άλλου άναλόγου μηχανικού τρό
που, πλήν τών έκ διαφανούς ή δι’ ύπερθέσεως γινομένων 
αντιγράφων. Έπισκεπτήρια πεμπόμενα έντός άσφραγί- 
στων φακέλλων, αν δέν ύπάρχη ούδεμία έπ’ αύτών χει- 
χειρόγραφος σημείωσις, ύποβάλλονται είς τέλος 5 λε
πτών.— Πάντα τά αντικείμενα τής αλληλογραφίας, ώς 
έπιστολαί, δείγματα έμπορευμάτων, έφημερίδες καί λοιπά 
έντυπα, δύνανται νά άποσταλώσι καί έπί συστάσει, κατα- 
βαλλομένου έπί πλέον μονίμου τέλους λεπτών 20 δι’ έ- 

κάστην έπιστολήν άνευ διακρίσεως τού βάρους αύτής. 
Έπί πληρωμή δέ τέλους 10λεπτών δικαιούται ό άποστο- 
λεές νά λάβη άπόδειξιν παραλαβής τοΰ έπί συστάσει άν- 
τικειμένου παρά τού άποδέκτου.

Αποκλείονται τής διά τού ταχυδρομείου άποστολής ά) 
τά δείγματα έμπορευμάτων, τά ταχυδρομικά δέματα ή 
παν όπεο, ώς έκ τού είδους αυτού δύναται νά προξενήση 
κίνδυνον είς τούς ύπαλλήλους ή βλάβην είς τήν αλλη
λογραφίαν, β') τά δέματα δικαιογράφων τά ύπερβαίνοντα 
βάρος ένός χιλιογράμου, τά δείγματα έμπορευμάτων βά
ρους άνω τών 250 γραμμαρίων, τά δέματα έφημερίδων, 
βιβλίων καί λοιπών έν γένει έντυπων καί ταχυδρομικά 
δέματα τά φέοοντα βάρος άνώτερον τών 2 χ ιλιογράμμων, 
γ') τάέπιστολικά δελτάρια, φέροντα έγγραφός, προσβαλ- 
λούσας τήν δημοσίαν τάξιν ή τά χρηστά ήθη.

"Οσον άφορα τάς ταχυδρομικός έπιταγάς, έπετράπη ή 
διά τών ταχυδρομικών γραφείων διαβίβασις χρηματικών 
ποσών δι’ έπιταγών έκδιδομένων καί έξαργυρωτέων παρά 
τών ταχυδρομικών γραφείων διά νομίμως κυκλοφορουν- 
τος έν τή έπικρατεία νομίσματος. Αί έκδιδόμεναι έπιτα- 
γαί είναι όνομαστικαί, δέν μεταβιβάζονται δι’ όπισθογρα- 
φήσεως καί ούτε αύταί ούτε αί συνεπεία αύτών έκδιδόμε- 
ναι άποδείξεις έξοφλήσεως ύπόκεινται είς τέλος χαρτο
σήμου. Ό άποστολεύς έπιταγής ύποχρεοΰται νά κατα- 
βάλη κατά τήν έκδοσίν της 5 λεπτά διά πάσαν δεκάδα 
δραχμών ή κλάσμα αύτής. Διά τήν δήλωσιν δέ παραλα
βής παρά τού λήπτορος καταβάλλει ό άποστολεύς 10 

λεπτά.
Αί ταχυδρομικαί έπιταγαί ίσχύουσιν έπί δύο μήνας άπό 

τής ημερομηνίας τής έκδόσεως αύτών παρελθούσης δέ 
τής προθεσμίας ταύτης δέν δύνανται νά έξαργυρωθώσι 
είμή μετά προηγούμενη·? θεώρησιν τής Γενικής Διευθύν- 
σεως τών Ταχυδρομείων. Τό άντίτιμον τής μή έξαργυρω- 
Οείσης έπιταγής αποδίδεται είς τόν προχαλέσαντα τήν έκ- 
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δόσιν αύτής έπί τή προσαγωγή τής έπιταγής. At άπολε- 
σθεΐσαι ή καταστοαφεϊσαι έπιταγαί δύνανται, έπί τή αι
τήσει τού δικαιούχου νά άντικατασταθώσιν έντός δύο μη
νών άπό τής έκδόσεως αύτών. Αί έπιταγαί ών ή έξαργύ- 
ρωσις ή ή έπιστροφή τού αντιτίμου αύτών δέν ήθελεν ά- 
παιτηθή έντός 5 έτών άπό τής καταθέσεως τών χρημά
των, παραγράφονται πρός όφελος τού δημοσίου.

Είς τήν Κυβέρνησιν άφέθη ίνα διά Β. διατάγματος ό- 
ριση ά) τόν χρόνον άφ’ ού άρξεται ή λειτουργία τού περί 
ταχυδρομικών επιταγών θεσμού, β') τά ταχυδρομικά γρα
φεία παρ' ών θά έκδίδωνται ή Οά πληρόνωνται ταχυδρο
μικά! έπιταγαί, γ') τό χρηματικόν ποσόν, άνω τού όποιου 
οεν δύναται νά έκδοθή ταχυδρομική έπιταγή καί δ') τήν 
παρά τού δημοσίου ταμείου χορήγησιν είς τά ταχυδρομικά 
γραφεία τής άναγκαίας χρηματικής ποσότητος προς 
γύρωσιν τών έπιταγών.

Όσον άφορα τά ταχυδρομικά δέματα, έπετράπη 
τού 

έξαρ-

ή διά 
ταχυδρομείου αποστολή δεμάτων έγκλειόντων προϊ

όντα γής ή τέχνης μέχρι βάρους 2 χιλιογράμμων, άπαλ- 
Αασσομένων παντός δημοτικού δασμού. Δι' έκαστον δέμα 
καταβάλλεται, δι’ έπιθέσεως γραμματοσήμου, τέλος 50 
λεπτών. Τή αιτήσει τού άποστολέως δύνανται νά έπιστρα- 
φώσι τά δέματα (ούχ'ι όμως καίτό διά τήν αποστολήν των 
καταβληθέν τέλος), ενόσω δέν παρεδόθησαν πρός τούς είς 
ούς άποστέλλονται, μή εύθυνομένου τού δημοσίου έν τού- 
τοις άν, καίτοι δοθείσης τοιαύτης αίτήσεως, παρεδόθησαν 
τά δέματα πρός τούς παραλήπτας. Ό άποστολεύς δικαι
ούται νά λάβη άπόδειξιν παραλαβής παρά τού παραλή
πτου, καταβαλλων τέλος 10 λεπτών. ΊΙ αποστολή τών 
δεμάτων έκτελείται έφ' όσον έπιτρέπουσι τά μέσα τής ύ
πηρεσίας, ήτις δύναται νά άποποιηθή καί τήν παραλαβήν 
των, περιορίζουσα έκάστοτε αύτά είς τό ποσόν, όπεο δύ
ναται νά άποστείλη.

Είς τήν Κυβέρνησιν άφέθη νά όρίση ά) τόν χρόνον άφ'

ού άρξεται ή λειτουργία τού περί ταχυδρομικών δεμά
των θεσμού, β') τά ταχυδρομικά γραφεία άτινα θά δεχων- 
ται καί θά άποστέλλωσι ταχυδρομικά δέματα, γ') τούς ο
ρούς τών διαστάσεων καί τής συσκευής τών δεμάτων, δ') 
τά αντικείμενα, άτινα δέν δύνανται νά έγκλεισθώσιν έν 
τοΐς ταχυδρομικοϊς δέμασι καί έ) τάς λοιπάς λεπτομέρειας 
τάς άφορώσας τήν αποστολήν, παράδοσιν, έπιστροφήν και 
απώλειαν τών ταχυδρομικών δεμάτων.

Α. Γ.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΑΙΓΙΝΗΣ

Τά άρχαιότερα νομίσματα τής 'Ελλάδος ανάγονται είς 
τήν Αίγιναν, έν τή όποια Φείδων ό ’Αργείος τό πρώτον 
έχάραξε νόμισμα. Έν γένει τά νομίσματα τής Αίγινης 
είχον γενικήν κυκλοφορίαν, μεταξύ 'Ελλήνων καί βαρβά
ρων. Έν ’Αθήναις, μεθ’ όλον τό μίσος όπερ έχώριζε 'Αθη
ναίους καί Αίγινήτας, τά νομίσματα τών τελευταίων ει- 
χον έπιζητουμένην κυκλοφορίαν.

Τό νομισματικόν σύστημα τής Αιγίνης είχε μονάδα άρ- 
γυράν, τόν «στατήρα», όστις ήτο δίδραχμον άργυρούν. 
Ή δραχμή τής Αιγίνης ήτο τό ήμισυ τής μονάδος τού 
στατήρος, άπετελεΐτο δέ άπό έξ οβολών Αίγινης,ίσοδυνα- 
μούντων προς 10 οβολούς 'Αθηνών. Επομένως ή δραχμή 
τής Αιγίνης ήτο παχυτέρα τής 'Αθηναϊκής δραχμής και 
έκαλεϊτο έν'Αθήναις «παχεΐα» ένώ ή’Αθηναϊκή έκαλειτο 
«λεπτή.» Κατά τόν Πολυδεύκη*/  3 δραχμαί τής Αίγινης 
ισοδυνάμου*/  πρός 5 δραχμάς τών Αθηνών. "Οσον άφορα 
τά κέρματα τού νομισματικού συστήματος τής Αίγινης, ά- 
πετελούντο ταϋτα έκ τού ήμιδράχμου (—3 άβολοι), εκ τού 
οβολού (6 τοιούτοι=1 δραχμή) και τού ήμιωβολιου (12 

τοιαύτα=1 δραχμή).
Τά νομίσματα τής Αιγίνης έκ τού ένός μέν μέρους εί
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ναι έξογχωμένα, έζ τού ετέρου δέ κοίλα. Έπι τοϋ έξογ- 
χωμένου μέρους κατά τούς πρώτους μέν χρόνους τής πο
λιτείας τής Αίγίνης άπετυποϋτο Οαλασσία χελώνη σύμ
βολου τής ναυτικής έπιδόσεως τής νήσου, κατά τούς ύστέ- 
ρους δέ άπετυποϋτο χερσαία χελώνη πιθανώς κατά τήν 
βιομηχανικήν μάλλον έπί τής ξηράς μετατροπήν τής Αί- 
γιναίας δραστηριότατος μετά τήν πτώσιν τής κατά θάλασ
σαν ύπεροχής της· έντεϋθεν τά νομίσματα τής Αίγίνης 
έχαλοϋντο έν τή συνήθεια τής άγοράς «χελώναι». Έκ τοΰ 
έτέρου δέ μέρους τά νομίσματα τής Αίγίνης φέρουσι κοί
λα τρίγωνα καί τετράγωνα, έν τοϊς όποίοις απαντάται έ- 
νίοτε σύμβολου δελφίνος ή άλλο τι. Άλλά ζαί τό όνομα 
τής Αίγίνης συγζεζομένον απαντάται ένίοτε κατά Οάτε- 
ρον τών προσώπων τών νομισμάτων αύτής, καθώς καί 
άλλα στοιχεία έν τοϊς ζέρμασι αύτών.

Έκ τών άνωτέρω μόνον περί άργυράς νομισματοποιιας 
μνημονευόμενων δέν πρέπει νά είζάση τις, ότι ή χρυσή 
νομισματοποιία ήτο άγνωστος παρ’ Αίγινήταις, διότι έν 
τώ Βρετανικά» μουσείω σώζεται χρυσοΰν νόμισμα Αίγίνης. 
Όπως δέ ύπήρχεν άργυροϋς στατήρ, ούτως ύπήρχε καί 
χρυσούς στατήρ. Άλλά τά χάλκινα νομίσματα τής Αί
γίνης εύρίσκονται άφθονώτερα. Άπαντώμεν δέ τήν χαλ- 
κήν νομισματοποιΐαν τών Αίγινητών μέχρι τών χρόνων 
τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, έξ ούπερ συνάγεται ότι ή 
πολιτική αύτοτέλεια τής νήσου δέν άπεσβέσθη εύθύς διά 
τής κατακτήσεως. Τά χάλκινα νομίσματα τής περιόδου 
ταύτης φέρουσι έξ ένός μέν μέρους θεότητα ελληνικήν έζ 
τού έτέρου δέ κεφαλήν αύτοζράτορος Ρωμαίου. Τής άρ- 
χαιοτέρας περιόδου τά χάλκινα νομίσματα τών Αίγινη
τών έφερον έξ ένός μέν δύο δελφίνας ίσύμβολον τών ναυ
τικών τής νήσου τυχών), έκ τού ετέρου δέ τετράγωνον. 
Προξενεί αίσθησιν ή έπί τής μεγάλης εποχής τών Αίγι
νητών σταθερά έπί τών νομισμάτων αύτών ύποτύπωσις 
©ύχί τόσον τών θαλασσίων συμβόλων, όσου τώυ μαθημα

τικών εις τρίγωνα καί τετράγωνα έμβλημάτων, έξ ου άνά- 
λογοι τάσεις τοΰ τότε πολιτισμού νά συναχθώσι δύνανται.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΙΙ ΙΙΑΙΑΕΓΣΙΣ FN Τ0Ι2 SXOAKIOIT·

Έν τή στρατιωτική παιδεύσει τών σχολείων βεβαίως 
δέν έννοοϋμεν νά άναβιβασθώσι τά παιδία έπί ξύλινων ίπ
πων καί νά γυμνασθώσι διά ξύλινων όπλων, έπί παρα
σκευών έκ χάρτου ή καλάμου. Άλλά μεταξύ τής παιζού- 
σης ήλικίας καί τής νομίμου πρός στράτευσιν ύπάρχει ή 
ηλικία τών έφήβων, ήτιςήδύνατο νά άποτελέση τον πρώ
τον σταθμόν τής στρατιωτικής έκπαιδεύσεως τού έθνους. 
Όχι ότι έμπνεόμεθα άπό τούς άγενείους ήρωας τής 'Ο
μηρικής έποχής, άλλά διότι ύπό νομοθεσίαν ώς ή ήμετέρα, 
καθ’ ήν 14 έτών άρρενες δύνανται νά έλθωσιν είς γάμου 
κοινωνίαν, άπό τής ήλικίας ταύτης μέχρι τής στρατιωτι
κής ήλικίας τοΰ 22 έτους ύπάρχει ικανόν διάστημα, όπως 
κατά τό μάλλον ή ήττου σπουδαίως έπιδιωχθή έν αύτώ ή 
στρατιωτική έν τοϊς σχολείοις προπαίδεια τών σχηματι- 
ζομένων νέων άνδρών.

Ή στρατιωτική άνατοοφή τών έθνών πρέπει νά άρχίζη 
έκ τής ήλικίας τών πρώτων έντυπώσεων. Οί Σπαρτιάται 
σχεδόν μετά τής ζωής έλάμβανον καί τό στρατιωτικόν βά- 
πτισμα. Τά πάντα, άγώνες, διασκεδάσεις, βιωτική, πρός 
ένάπέβλεπον, τήν στρατιωτικήν δόξαν τής Σπάρτης. Άπό 
τών μητέρων αύτών ό Λυκούργος ήρχιζε νά σχηματίζη 
στρατιωτικούς τούς πολίτας του, χωρίς νά λησμουήσω- 
μεν καί τό φοβερόν σύστημα τής άπό τώυ καχεκτικώυ 
νεογνών άπα),λαγής. Άλλ’ έκάστη κοινωνία καί έκάστη 
έποχή έχει τούς άναγκαίους όρους τήςύπάρξεώς της. Ένώ 
δέ όλίγισται σήμερον πόλεις θά ήδύναντο νά ά-··-:σωσι 
πρός τά κατώτερα αύτά στρώματα τοΰ Σπαρτίά*  ή j όρί- 
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ζοντος, δέν ύπάρχει χώρα έν ή, δπως διδάσκεται ή γραμ
ματική και ή λογοποιΐα, δέν είναι δυνατόν έν τοΐς σχο
λείοις νά διδαχθή καί ή στοιχειώδης του στρατιώτου ανα
τροφή έν όπλοις καί γυμνασίοις.

Κατά τοΰτο μεγάλην σημασίαν πρόκειται νά απόκτηση 
τό έσχάτως έπιχειρηθέν έν Γαλλία μέτρον τής συστημα
τικής έν τοΐς σχολείοις αύτής εισαγωγής των στρατιωτι
κών ασκήσεων. Φέρει κατά νοΰν τήν φάλαγγα τοΰ ήμετέ- 
ρου 'Εθνικού Πανεπιστημίου, τής οποίας ή άδεξία διαχεί- 
ρισις και ή άδεξιωτέρα κατάργησις ανάγεται εις τόν στε
νόν κύκλον τής έν ένεργεία διοικήσεως τού Ελληνισμού. 
Πάσα άλλη επικράτεια, έχουσα Πανεπιστήμιον χρησιμεΰον 
ώς πνευματικόν κέντρον ένώσεως τών ελευθέρων πολιτών 
αύτής μετά τών ύπό τής συμφοράς τών περιστάσεων άφε- 
θέντων ύπό τόν ζυγόν τού ξένου πλειόνων τής φυλής της 
μελών, θά άπέβλεπεν είς τόν έν τώ τοιούτω κέντρω στενόν 
σύνδεσμον ού μόνον τών ιδεών αλλά καί τών οργάνων τής 
τελεσιουργοΰ έν τώ μέλλοντι εθνολογικής ένεργείας έν 
άγώσι ού μόνον φιλολογικοΐς καί έπιστημονικοΐς καίέμ- 
πορικοΐς καί βιομηχανικοϊς αλλά καί ένεργείας όπλων καί 
πολέμων. Ό τής Πανεπιστημιακής φάλαγγος θεσμός θά 
ήτο πρακτικώτατον στήριγμα τών έκ τής δούλης Ελλάδος 
σπουδαστών καί γόνιμον φυτώριον στρατιωτικών έν διδο- 
μένη περιστάσει στοιχείων κατάτά διάφορα τμήματα αύτής. 
Αλλά ταύτα μέν άλλων καιρών πρακτικά μελετήματα, 
ελθωμεν δέ νυν είς τό έν Γαλλία έγκαινισθέν σύστημα τή 
στρατιωτικής έκπαιδεύσεως τών μικρότερων σχολείων.

Πρόκειται περί τών πρωτοβαθμίων καί δευτεροβαθμίων 
σχολείων. Εκαστον τοιούτο δημόσιον σχολεΐον ή άθροι
σμα πολλών έξ αύτών, αριθμούν 200—600 μαθητάς η
λικίας Γ2έτών καί έπέκεινα, δύναται ύπό τό όνομα «σχο
λικόν τάγμα» νάσυναθροίζη αύτούς διά γυμναστικός καί 
στρατιωτικός άσκήσεις καθ' όλην τήν περίοδον τής έν αύ
τοΐς ε·.,ραιοεύσεως. Πρός τοΰτο απαιτείται ειδική άδεια 

τού αρμοδίου νομάρχου, χορηγουμένη μετά προηγουμένην 
έκτίμησιν τής πρός στρατιωτικήν παίδευσιν ίκανότητος 
τών μαθητών, βεβαιουμένην ύπό τριμελούς έπιτροπής, ά- 
ποτελουμένης έκ δύο αξιωματικών διοριζόμενων ύπό τής 
στρατιωτικής αρχής καί έκ τοΰ έπιθεωρητοΰ τών σχολείων 
ή τοΰ άναπληρωτοΰ αύτοΰ. Ήέπιτροπή αυτή άπαξ τουλά
χιστον τοΰ έτους έπιθεωρεΐτό όογανισθέν σχολικόν τάγμα.

Είς έκαστον σχολικόν τάγμα ό ύπουργος τής παιδείας 
θέλει χορηγήσει ειδικήν σημαίαν, ήτις κατατίθεται, καθ’ 
έκαστον έτος, παρά τώ σχολείω έκείνω του οποίου οι 
μαθηταί ευδοκίμησαν πλειότερον είς τήν στρατιωτικήν 
έκπαίδευσιν. Τό σχολικόν τάγμα άποτελεΐται έκ τεσσά
ρων λόχων, έκαστος τών οποίων περιλαμβάνει 50 τούλά- 
χιστον μαθητάς. Δέν επιτρέπεται ή έν αύτώ κατάταξις 
τών μαθητών έκείνων, τους όποιους ό παρά τώ σχολείω 
διορισμένος ιατρός ήθελε κηρύξει ανικάνους νά λάβωσι 
μέρος είς τάς γυμναστικός καί σρατιωτικάς ασκήσεις τοΰ 
τάγματος.

Τό σχολικόν τάγμα τίθεται ύπό τάς διαταγάς ένός ά- 
νωτέρου στρατιωτικού διδασκάλου καί πλειόνων βοηθών 
αύτού, όριζομένων απάντων ύπό τής στρατιωτικής αρχής. 
'Επί τή προτάσει τού διευθυντοΰ τού σχολείου ό ανώτε
ρος στρατιωτικός διδάσκαλος διανέμει τους μαθητάς με
ταξύ τών διαφόρων λόχων. Κατά τάς συναθροίσεις τοΰ 
τάγματος πρέπει νά παρίσταται εις τούλάχιστόν διδάσκα
λος έξ έκάστου σχολείου, τού οποίου οί μαθηταί άποτε- 
λοΰσι μέρος αύτοΰ. Αί συναθροίσεις αύται, έκτύς ειδι
κής διαταγής τού έπιθεωρητοΰ τών σχολείων, θέλουσι τε- 
λεΐσθαι καθ’ ώρας μή περιλαμβανομένας έν ταΐς τής κα
νονικής έκπαιδεύσεως.

Τό σχολικόν τάγμα θέλει όπλισθή δι’ όπλων συμ
φώνων μέν πρός ύπόδειγμα έγκεκριμμένον ύπό τοΰ 
•υπουργού τών στρατιωτικών, σεσημασμένων δέ ύπό τής 
στρατιωτικής αρχής- Ή κατασκευή τών οπλών τούτων 

ITOS 19-ΦΤΛ. Hi-AITOTSTOS [882. 18 
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άφέθη εις την Ιδιωτικήν βιομηχανίαν, πρέπει δέ νά είναι 
ύπδ τούς έξής ορούς : νά μή είναι πολύ βαρέα διά τήν 
ηλικίαν τών παίδων, νά έχωσι τόν αύτόν μηχανισμόν 
'ίόΰ έν ένεργεία πολεμικού όπλου,καινά μή ποιώσι πυρά 
ούτε είς βραχείαν άπόστασιν. Τά όπλα του σχολικού 
τάγματος θέλουσι μετά τά γυμνάσια κατατίθεσθαι έν τώ 
σχολείω. Έν τούτοις δίδονται έν τω σχολικώ τάγματι 
και μαθήματα σκοποβολής πρός τούς μαΟητάς έκείνους, 
οϊτινες έχοντες ηλικίαν άνω τών 14 έτών θεωρηθώσιν ώς 
ικανοί ύπό του άνωτέρου στρατιωτικού διδασκάλου. 'Οδη
γούνται ουτοι είς τό πεδίον τής σκοποβολής, έν τω ό- 
ποίω άσκούνται δι’ ειδικού σχολικού όπλου, εγκεκριμένου 
ύπό τών υπουργών τών στρατιωτικών καί τής δημοσίας 
έκπαιδεύσεως. Κοινή άποφάσει (6 ’Ιουλίου 1882) τών 
ύπουργών τών στρατιωτικών καί της δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεως καί τών έσωτερικών,τρία μόνον τοιαύτα πυροβολικά 
όπλα κατά σχολήν διανέμονται μετά τών αναγκαίων πυ- 
ριτοβολών, κατατιθέμενα έν τοϊς στρατώσι τής χωροφυ
λακής ή έν ταϊς στρατιωτικαΐς άποθήκαις καί παραδιδό- 
μενα, κατά τάς ήμέρας τής προπαρασκευαστικής άσκή
σεως (είς σπουδήν τού μηχανισμού τού όπλου) καί τής 
κυρίας τών πυρών άσκήσεως, συνέπεια έγγραφου καί δε- 
δικαϊολογημένης αίτήσεως τού στρατιωτικού διδασκά
λου τού σχολικού τάγματος, έπιστατούντος μετά τών 
διεεθυντών τών σχολείων είς όλα τά αναγκαία μέτρα τής 
καλής μεταφοράς τών όπλων καί τών πυριτοβολών είς 
τόν τόπον τής σκοποβολής, τής επιστροφής των είς τόν 
στρατώνα καί έν άνάγκη τής μεταβιβάσεώς των έκ τού 
έν ω παρασκευάζονται κέντρου είς τόν στρατώνα τής χω
ροφυλακής. Τά όπλα θά καθαρίζωνται καί θά τοποθετών- 
ται έν τή αποθήκη αυτών κατά τήν αύτήν τής άσκήσεως 
ημέραν διά τών φροντίδων τού στρατιωτικού διδασκάλου, 
έπιστρεφομέυων συγχρόνως καί τών μή καταναλωθεισών 
Ηυριτοβολών.

’Επίσημος στολή δέν είναι ύποχρεωτική διά τούς μα- 
θητάς τού σχολικού τάγματος. Έν τούτοις αί ένδυμασίαι, 
τάς όποιας δύνανται νά μεταχειρίζονται τά σχολικά τάγ
ματα, πρέπει νά έγκρίνωνται ύπό τού ’υπουργού τής δη
μοσίας έκπαιδεύσεως. Τά δέ ταμεία τών σχολείων δύναν
ται μόνα. άδεια τού νομάρχου, νά χορηγώσιτδϊς μαθηταϊς, 
ύπό όρους κανονιζομένους έπιτοπίως, έν γένει ή έν μέρεί 
τά πρός ένδυμασϊαν ή εφοπλισμόν αναγκαία άντικείμενα.

"Οσον αφορά τά ’ιδιωτικά σχολεία τής πρωτοβαθμίου 
καί δευτεροβαθμίου παιδεύσεως, δύνανται ταύτα νά προσ- 
χωρήσωσιν είς τό προκείμενον κυβερνητικόν μέτρον καί 
έπί τή αιτήσει αύτών ή νά ένώσωσι τούς μαθητάς των 
μετά τού σχολικού τάγματος τού δημοσίου σχολείου τής 
περιφέρειας, ή καί νά άποτελέσωσιν ίδια σχολικά τάγματα 
έξομοιούμενα μετά τών σχολικών ταγμάτων τών δημο
σίων σχολείων, έάν ό άριθμός τών μαθητών είναι πρός 
τούτο αρκετός.

Τοιοϋτος είναι ό έν Γαλλία έσχάτως ύπό τού προέδρου 
τής Δημοκρατίας διαταχθείς οργανισμός τής στρατιωτι
κής έν τοϊς σχολείοις παιδεύσεως. Τό γυμναστικόν μέρος 
τής τών πρώτων ηλικιών ανατροφής πρέπει νά θεωρηθή 
ώς άναγκαϊον καί μάλιστα ώς πρώτον συμπλήρωμα τής 
ποοκειμένης ιδέας. Άναλόγως τής σπουδαιότητος, τής 
τάξεως καί τής επιμονής, μεθ' ών θέλει αΰτη έπιδιωχθή, 
δύναται τις νά έλπίζη καί τούς καρπούς έν χρόνω, κατά 
τό μάλλον ή ήττον, έγγύς καθ’ όλας τάς χώρας, αίτινες 
τήν έπιστήμην τών όπλων τής έθνικής άμύνης δέν δια- 
χωρίζουσιν άπό τής έπιστήμης τών έργων τής έθνικής 
παραγωγής. "Οστις παράγει πρέπει καί νά φυλάττη τά 
παραγόμενα. Άλλοίμονον είς έκείνους τούς τόπους, έν 
οΐς οί άνθρωποι είναι μόνον παραγωγοί, χωρίς νά είναι 
συγχρόνως καί όπλϊται, διότι άλλου κτήμα θά γείνωσι.
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δημοςιονονικαι αρχαι.

Γνωρίσματα ορθής έν τή εφαρμογή δημοσιονομίας είναι 
όταν τά διάφορα μέτρα αύτής διευχολύνωσι τόν \αον, 
ΐνα συνεισφέρη είς τάς κοινάς άνάγκας πλειότερον, χωρίς 
νά πτωχεύση καί χωρίς νά στερηθή έν τώ μέλλοντι τής 
εύχολίας νά πληρώνη τούλάχιστον τήν αύτήν ποσότητα 
ήν έν τοΐς πρώην έπλήρωνεν. Ή έξοικονόμησις τών δημο
σίων αναγκών άνευ καταπιέσεως τών ύπηκόων είναι έτε
ρον γνώρισμα τής όρθώς έφηρμοσμένης δημοσιονομίας, 
διότι ό σκοπός τής κανονικής προόδου είναι ανέφικτος, 
όταν δέν μένη παρά τοΐς φορολογουμένοις ικανή δύναμις 
όπως άποταμιεύσωσι νέα κεφάλαια καί όπως διά τοΰ μέσου 
τούτου γινόμενοι πλουσιώτεροι δύνανται είς έκτάκτους τοΰ 
μέλλοντος περιστάσεις νά δίδωσι πλειότερα είς τήν σω
τηρίαν τής έπικρατείας. 'II διανομή τών φορολογικών 
βαρών είς όλους, άναλόγως τών οικονομικών δυνάμεων 
έκάστου, αποτελεί έτερον γνώρισμα τής δικαιολογικής 
έφαρμογής τής δημοσιονομίας, ΐνα μή έπιβαρύνηται μία 
τάςις ένώ απαλλάσσεται έτέρα, καί ΐνα έκαστος πληρώνη 
εκείνον τόν φόρον, όστις είναι ασφάλιστρου τών συμφε
ρόντων, τά όποια σώζει δι’ αύτοΰ.

Έκ τών ανωτέρω συνάγεται, ότι δύο ιδιαιτέρως έπι- 
στήμαι χρησιμεύουσιν ώς άναγκαΐαι είς τήν δημοσιονο- 
μίαν προϋποθέσεις, ή έπιστήμη τοΰ δικαίου καί ή επι
στήμη τής πολιτικής οικονομίας. Ή πρώτη, διότι στιγ
ματίζει τά ταμιευτικά τών φανερών ή ύποκρυπτομέ- 
νων τυραννίδων μέτρα, τά όποια, θεωροϋντα τούς ανθρώ
πους ώς πρόβατα, έκμεταλλεύονται αύτούς προσβάλ- 
λοντα τήν ουσίαν τών προσωπικών δικαιωμάτων τών 
πολιτών καί κατ’ ά’τομον καί έν γένει. 'Όταν άπό τών 
ολίγα έχόντων λαμβάνωνται σχετικώς πλείονα τών όσων 

δίδουσιν οί πολλά εχοντες είς τόν δημόσιον θησαυρόν, 
δύναται ή έφηρμοσμένη δημοσιονομία νά διακηρύττη ότι 
φορολογεί όλους εξίσου διά 10 π. χ. τοΐς °/0, χωρίς διά 
τοΰτο νά κατορθώση νά κρύπτη τήν αδικίαν της, διότι 
τό 10 τοΐς °/0 διά τήν πτωχήν οικογένειαν άφαιρεΐ έκ 
τών απαραιτήτων είς τήν ζωήν τών μελών αύτής, ένώ 
τό 10 τοΐς n/t διά τήν πλουσίαν οικογένειαν μόλις είναι 
αισθητόν είς τά περισσεύματά της. ’Έπειτα οποία δικαιο
σύνη είναι αύτή, ήτις καλεϊ έν τή αριθμητική ίσότητι 
έκείνους, οΐτινες μόλις έχουσι νά άπωλέσωσί τι κινδυ- 
νεύοντος τοΰ κοινωνικού σώματος, καί έκείνους, οΐτινες 
διά τής τύχης ή έστω τής ίκανότητος συνεκέντρωσαν 
παρ' έαυτοΐς όλας τάς παχείας μερίδας; Ή πλάστιγξ τής 
φορολογικής δικαιοσύνης σταθμίζει τόν διά τοΰ φόρου 
σωζόμενον αγώνα καί άναλόγως τών σταθμών μετρά τά 
έπιβλητέα χρηματικά βάρη.

Καί αύτά μέν συμβουλεύει ή έπιστήμη του δικαίου 
πρός τήν έφηρμοσμένην δημοσιονομίαν, τά όποια άνα- 
λύονται είς γενικάς άρχάς, επιδεκτικός μείζονος άναπτύ
ξεως καί συνδυασμού πρός τήν όλην τών δημοσίων πραγ
μάτων αρμονίαν. Ή δέ έπιστήμη τής πολιτικής οικονο
μίας επιτάσσει άκραν εύλάβειαν πρός τάς πηγάς τοΰ 
κοινωνικού πλούτου. Αύτή διδάσκει τούς φυσικούς νό
μους, καθ' ούς τά έφόδια τής ζωής παράγονται, διανέ
μονται καί καταναλίσκονται έν ταΐς άνθρωπίναις κοινω- 
νίαις. Άλλοίμονον είς έκείνους τούς λαούς, τών όποιων 
οί φορολόγοι διατελοϋσιν έν άγνοια τών φυσικών αύτών 
νόμων, διότι είς τάς χεΐρας αύτών τά μέσα δύνανται νά 
έκληφθώσιν ώς άποτελέσματα καί τά άποτελέσματα ώς 
μέσα, έν συγχύσει δέ τών ζωτικών όρων τής δημοσίας 
ύποθέσεως δύνανται νά φορολογηθώσι τά διάφορα στοι
χεία τής κοινωνίας άπό τύχης καί άλογίστου ορμής άνευ 
εσωτερικής έκάστου έπιγνώσεως. Πόσοι φόροι δέν οφεί
λονται είς τήν άπουσίαν τών ιδεών τής πολιτικής οίκο 
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νομίας έκ τών κεφαλών εκείνων, οίτινες διοιζούσι τά 
έθνη! Πόσαι φορολογικά! ταξινομήσεις δέν είναι σκαν
δαλώδεις αποδείξεις τής οικονομικής άμαθείας μεθ’ ής κυ- 
βερνώνται οί λαοί! Οί φόροι οίτινες άπορροφώσι τό κα
θαρόν εισόδημα, οί φόροι οί Οέτοντες χείρα έπ! τής πα
ραγωγικής τών προϊόντων δαπάνης, οί φόροι οί παρα- 
Λυοντες τά βιοποριστικά επαγγέλματα, οί φόροι οί πλη- 
ρόνοντες ματαίας θέσεις ύπαλλήλων και γελοίας λάμ
ψεις πολιτικών έπιδείξεων, είναι τόσα στίγματα διά τάς 
παρεκκλίσεις τών πολιτειών.

Αύτά δεν είναι λόγοι. Πλεΐστα κεφάλαια τής έν ίσχύϊ 
φορολογίας, ύπο τό κατεπεΐγον τών φωνών τάς οποίας 
εν δεδομέναις περιστάσεσιν έζπέμπει ή διαγείρησις τών 
κοινών πραγμάτων, φανερώς ή λεληθότως καί πρός τήν 
επιστήμην τοΰ δικαίου προσζρούουσι καί προς τούς φυσι
κούς νόμους τής πολιτικής οικονομίας άσεβουσί. Τοιουτο
τρόπως τά αδικήματα τής έφηρμοσμένης δημοσιονομίας έ- 
πισωρεύονται διά τοΰ χρόνου καί διά τών περιστάσεων, έ- 
παυςανόμενα έτι μάλλον άπό τά λάθη τών κυβερνώντων 
και την αμέλειαν τών κυβερνωμένων, ίνα κυοφορώσι τάς 
μεγάλας έν τώ μέλλοντιπεριπλοκάς τών καταπιεζομένων 
κοινωνιών. Διότι έν τή πρακτική ή έπισώρευσις τών φο
ρολογικών βαρών, γινομένη κατά μικρόν καί άνεπαισθή- 
τως, κατασκευάζει διά τοΰ χρόνου τούς όγκους, ύπό τούς 
όποιους σπαράσσον τό στήθος τήςέργατικής κοινωνίας δέν 
έχειέν τή φύσει του τήν μοίραν ινα καί τελείως άπολεσθή.

Είναι δέ τοιαΰται αί ήμερήσιαι άνάγκαι τής συντηρή- 
σεως τών μελών τής κοινωνίας και η έξις τής παθήσεως 
τόσον διά του χρόνου συνοικειούται μετά τών πασχόντων, 
ώστε πρέπει νά συναθροισθώσι τά πονηρά έξαγόμενα ολο
κλήρου τής κοινωνικής καχεξίας ίνα άποτινάξηό δουλεύων 
εθνικός κολοσσός τούς καταπιέζοντας αυτούς παράσιτους. 
Ψευδής δέ δόσις πολιτικής έλευθερίας δύναται διά τών 
πλαστών αύτής τύπων νά παρατείνη τήν κατάστασιν ταύ- 

την τής κοινωνικής άπό τοΰ πονηρού δημοσιονομικού κα
θεστώτος παθήσεως έπί πολλώ μείζονα τοΰ κοινώς ύπο- 
τιθεμένου χρόνου. Τά συντάγματα τών έθνών μή νομίση 
τις, ότι είναι άπηλλαγμένα τής δεινής ταύτης κατηγο
ρίας, διότι πολλάκις γνωρίζομεν έκ τής ιστορίας και τής 
πρακτικής τών έθνών, οτι παραδίδονται ταϋτα εις τάς χεΐ- 
ρας ή προηγουμένης τής άνακηρύξεως αύτών ολιγαρχίας 
ή υπό τής κινήσεως τοΰ οργανισμού αύτών κατασκευαζο- 
μένης κατά μικρόν καί άδιαλείπτως ολιγαρχικής τάξεως. 
Συμβαίνει δέ τότε ύπό τήν σημαίαν ονοματικής έλευθερίας 
νά καταπιέζηται ό εργατικός λαός έπίσης ασφαλώς διά τής 
Φορολογικής τών τυπικών αντιπροσώπων του μηχανής, 
δπως κα! άν ή μηχανή αυτή ήτο στερεώς συνδεοεμένη 
μετά τών έπί καί πέριξ τοΰ θρόνου καθημένων, οίτινες έπί 
τέλους εύρίσκουσι τό ένεργόν συμφέρον των πρός πάσαν 
ύπό τήν αιγίδα αύτών οιαρρύθμισιν τών πολιτειών.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ! ΠΕΡΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΠΑΠΡΟΦΟΡΙΑΙ-

Είς 500,000 □ χιλιόμετρα ’υπολογίζεται ή εκτασις 
τής Αιγύπτου, έζ τών οποίων 41,000 μέν είναι έπιδεκτι- 
κά ζαλλιεργίας, 29,400 δέ έκαλλιεργοΰντο έν έτει 1872. 
Ή καλλιεργουμένη έν έτει 1812 εκτασις ύπελογίζετο εις
13,500, ώστε έν διαστήματι 60 έτών ηυξησεν κατά 
15,900 □ χιλιόμετρα, δηλαδή ύπερεδιπλασιάσθη. Έάν 
λάβωμεν ώς βάσιν τήν χωρικήν έκτασιν τής κα'λλιεργου- 
μένης Αιγύπτου, διά τήν κατά τό μάλλον ή ήττον έρη- 
μικήν φύσιν τοΰ λοιπού ακαλλιέργητου μέρους αύτής (τό 
όποιον μόνον διά τής δημιουργίας ήν ένεπιστεύθη ό Θεός 
τώ άνθρώπω εις γόνιμον γήν μεταβάλλεται, ίνα άποτε- 
λέση ούτω τήν ώραιοτέραν τής άνθρωπογενείας κατά- 
κτησιν), ή Αίγυπτος έχει τήν αύτήν περίπου έκτασιν πρός 
τό Βέλγιον, ου ή εκτασις είναι 29,455 □ χιλιόμετρα.
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Ό άριθμός τών κατοίκων τής Αίγύπτου έν έτει 1872 
άνέβαινεν είς 5,250,000, άναλογοΰντας, έπί τή ανωτέρω 
είοική έκτάσει, πρός 178 κατοίκους κατά τετραγωνικόν 
χιλιόμετρου, ένώ καθ' έκαστον τοιοΰτον περιέχει τό μέν 
Βέλγιον 173, ή δέ 'Ολλανδία 1 10, ή δέ Αγγλία 101, ή 
δέ ’Ιταλία 90, ή δέ Γερμανία 76, ή δέ Γαλλία 69, ή δέ 
Ελβετία 64, ή δέ Αύστρία 58, ή δέ Δανιμαρκία 48, ή 
δέ Πορτογαλία 45, ή δέ Ισπανία 33. Ή Αίγυπτος λοιπόν 

•έν τή κατοικουμένγ] αύτής περιοχή προίσταται όλων τών 
ανωτέρω χωρών έν τή κλίμακι τής πυκνότητος τοΰ πλη
θυσμού.

Έν τή εικοσαετία άπό 1853—1871 έλαβε χώραν ή 
επομένη κίνησις έν τώ Αίγυπτιακώ πληθυσμώ. Κατά μέν 
τήν πρώτην δεκαετίαν (1852—1861) έγεννήθησαν 1,400, 
813 καί άπεβίωσαν 1,066,107, ηύξησε τουτέστιν ό πλη
θυσμός τής Αίγύπτου κατά 334,706 ανθρώπους, ήτοι 
κατά 33,470 έπί μέσω δρω καθ’ έκαστον έτος. Κατά δέ 
τήν δευτέραν δεκαετίαν (1862—1871) έγεννήθησαν 1, 
811,627 καί άπεβίωσαν 1,342,655, ηύξησε τούτέστιν ό 
πληθυσμός τής Αίγύπτου κατά 469,020 ανθρώπους, ήτοι 
κατά 46,902 έπί μέσω δρω καθ’ έκαστον έτος. ΊΙ προς 
αύξησιν λοιπόν τάσις παρίσταται άπό αριθμών ίκανώς γεν- 

■ ναίων, διότι, συμψηφιζομένων τών άποβιώσεων πρός τάς 
γεννήσεις, μένουσιν έτήσια περισσεύματα τών τελευταίων 
33,470 μέχρι τού 1861 και46,902 μέχριτοϋ 1871. Κατά 
τήν πρώτην δεκαετίαν (1852—1861) έπερίσσευε 1 γέννη- 
σις έπί 139 κατοίκων, ένώ κατά τήν δευτέραν δεκαετίαν 
(1862—1871) έπερίσσευε 1 γέννησις έπί 111 κατοίκων. 
Έπί 10,000 κατοίκων έν τή οευτέρα δεκαετία έγεννήθη
σαν έτησίως 53 άνθρωποι πλειότερον τών έν τή πρώτη 
δεκαετία γεννηθέντων, έπειδή δέ άπεβίωσαν καί 33 πλειό
τερον, έπεται δτι καθ’ έκάστην μυριάδα κατοίκων κερδαί- 
νει ό Αιγυπτιακός πληθυσμός 20 νέας ζωάς. Σημεϊον μα
θηματικόν τής κλιματολογικής καί βιωτικής βελτιώσεως 

τής χώρας, άπό τών χρόνων καθ’ ούς κανονικώς έδεκατί- 
ζετο ύπό τής περί τήν υγείαν καί τήν οικονομίαν καχε
ξίας ό πληθυσμός αύτής.

Συγκριτικώς πρός τάς άλλας έπικρατείας, έπί 100 κα
τοίκων ή ένιαυσία αύξησις τού πληθυσμού τής Αίγύπου 
έχει ώς έξής: Ρωσσία 1,39. Αίγυπτος 0,94. Βέλγιον 
0,88. Βυρτεμβέργη 0,84. ’Ιταλία 0,83. Βαυαρία 0,70. 
Ισπανία 0,67. Αύστρία 0,63. Γαλλία 0,38. Επομένως 
ό Αιγυπτιακός πληθυσμός Οά διπλασιασθή είς 74 έτη, 
ένώ ό τού Βελγίου είς 79, ό τής Βυρτεμβέργης είς 83, 
ό τής ’Ιταλίας είς 84, ό τής Βαυαρίας είς 99, ό τής Ι
σπανίας είς 104, ό τής Αύστρίας είς 110, ό τής Γαλλίας 
είς 183. Έπί τοϊς άνωτέρω άποτελέσμασι τής ένιαυσίας 
αύξήσεως καί τού διπλασιασμού τού πληθυσμού, ιδού πώς 
καθ’έκαστον έτος λειτουργοΰσ'.ν αί δύο μεγάλα». δυνάμεις 
τής γεννήσεως καί τού θανάτου έν ταΐς έπομέναις συγκρι- 
τικώς προς τήν Αίγυπτον χώραις έπί 100 πάντοτε κα
τοίκων: Γεννήσεις. — Ρωσσία 5,07· Αίγυπτος 3,57· 
’Ολλανδία 3,56- ’Αγγλία 3,54· Σκωτία 3,54· Σουηδία 
3,30· Βέλγιον 3,21· Νορβηγία 3,17· Δανιμαρκία 3,11. 
Θάνατοι.— Ρωσσία 3,68- Αύστρία 3,24· Βυρτεμβέρ
γης 3,11· Ούγγαρία 3,06· Ιταλία 3,01· Ισπανία 2,96· 
Σαξωνία 2,95· Βαυαρία 2,95· Αίγυπτος 2,64. Οί άνω
τέρω αριθμοί, καί πρός τήν γονιμότητα καί πρός τήν 
ζωήν, είναι ίκανώς ύπέρ τής Αίγύπτου ενδεικτικοί.

Ή θνησιμότης έν ταΐς πρωτευούσαις τών έπικρατειών 
αποτελεί ιδιαιτέραν σελίδα τής έπιστήμης, έν τή τάσει 
τών νεωτέρων κοινωνιών πρός τάς μεγάλας τού πληθυ
σμού των συγκεντρώσεις, τάς όποιας έν τή έννοια ταύτή 
δέον νά συμπαραβάλη τις πρός τήν καθ’ όλον τό κράτος 
θνησιμότητα, ίνα κρίνη τήν ολοκληρίαν τοϋ κοινωνικού 
φαινομένου. Τοιουτοτρόπως έκ τής διεθνούς καταστατι
κής γνωρίζομεν, ότι 1 θάνατος αναλογεί προς τούς επο
μένους τών κατοίκων αριθμούς καθ’ έκάστην τών κάτω- 
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τέρω επικρατειών, 4ν τή πρωτευβύση και έν τώ συνόλω 
αύτών.

Έπικράτειαι Πρωτεύονται ά.Ιη χώρα

Πορτογαλία 42,3 κάτ· 47,4 κάτ.
Σουηδία 39,1 a 43,8 a
Δανιμαρκία 39,0 a 43,6 »
Αγγλία 38,9 » 43,3 a
Γαλλία 35,7 a 42,2 Λ
Βαυαρία 34,2 a 3ο,3 »
Αύστρία 32,6 » 24,8 »
Βέλγιον 27,5 » 44,0 a
’Ολλανδία 27,3 » 37,2 a
Πρωσσία 25,2 » 38,0 a
‘Ισπανία 24,5 » 38,2 a
Ρωσσία 24,3 a 29,5 a
Αίγυπτος 21,4 a 36,2 a

Κατά τά πλείονα τών έτών έν Αίγύπτω ή μεγαλ:
τέρα έντασις, τόσον εις γεννήσεις όσον καί είς θανάτους, 
παρατηρεΐται κατά τούς [χήνας Νοέμβριον, Δεκέμβριον 
καί ’Ιανουάριον είναι οί δραστικότεροι μήνες ούτοι τών 
μεγάλων τής φύσεως μεταβολών έπί τής ζινήσεως τού 
πληθυσμού. Τό φαινόμενου τούτο είναι κοινόν κατά τό 
πλεϊστον τής Εύρώπης. Μεταξύ άρρένων καί θηλέων ή 
θνησιμότης τών άρρένων έν Αίγύπτω παρίσταται άνωτέρα, 
βαίνουσα όμως σταθερώς είς έλάττωσιν, ώς εξάγεται έκ 
τής κινήσεως τών έτών 1864—1871, διότι έπί 100 θα
νάτων οί θάνατοι τών άρρένων υπολογίζονται, παραλει
πομένων τών μικρότερων κλασμάτων, είς 55,5 τώ 1864, 
εις 54,8 τώ 1865, είς 54,3 τώ 1866, είς 54,3 τώ 1867, 
είς 53,8 τώ 1868, είς 53,4 τώ I860, είς 53,2 τώ 1870, 
καί είς 53,5 τώ 1871.

"Οσον άφορά τήν έκπαίδευσιν, είς 89,893 υπολογί
ζονται οι μαθηταί τών πρωτοβαθμίων καί δευτεροβαθμίων 
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σχολείων τής Αίγύπτου, ήτοι είς 173 κατά πάσαν μυ
ριάδα κατοίκων. Ό άριθμός ούτος είναι βεβαίως μικρός 
άπέναντι όμοειδών έν άλλαις τής Εύρώπης έπικρατείαις· 
μή λησμονήσωμεν όμως, ότι έν Ρωσσία ύπολογίζονται 
150 μαθηταί κατά πάσαν μυριάδα κατοίκων, ώστε ύπάρ- 
χει καί τις βαθμός συγκρίσεως ούχί εύκαταφρονητος διά 
τήν Αίγυπτον. 'Εν τούτοις σημειωτέου, ότι μεταξύ τών 
89,983 μαθητών τής Αίγύπτου μόνον 3,018 είναι θήλεις, 
έκ τού οποίου συνάγεται ή είς παραγωγήν άνεπτυγμένων 
μητέρων κοινωνική τής Αίγύπτου όπισθοδρόμησις. "Οπως 
καί άν έχη, άξιον είναι παρατηρήσεως, ότι έν Αίγύπτω 
έκτος τής διδασκαλίας χορηγούνται είς τούς μαθητάς 
καί κατοικία, τροφή, ενδυμασία, μέχρι καί μισθού τί
νος μάλιστα, ώστε ύπελογίσθη ότι τό Κράτος δαπανά 
δι’ έκαστον μαθητήν 757 δραχ. ένιαυσίως. Έκτος ιδιαι
τέρων διά τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν προσφορών, ηγεμο
νικών ή άπό τών θρησκευτικών ιδρυμάτων, ιδού είς τί συ- 
νίστανται οί κανονικοί πόροι τής Αιγυπτιακής έκπαιδεύ- 
σεως· ά) έκ τού προϋπολογισμού τής έπικρατείας 9,030 
πουγγία, τώ 1872 άνεβιβάσθησαν ταύτα είς 9,603- β') 
έκ τών προσδιορισθέντων ύπέρ τής έκπαιδεύσεως εισο
δημάτων τής περιουσίας τού στέμματος Ούαδύ 4,546 
πουγγία· γ') έκ τού Διβανίου τών Βακουφίων 2,260 πουγ
γία· δ') έκ τού κυβερνείου τού Κάιρου 564 πουγγία· ήτοι 
τό όλον, έν έτει 1872, πουγγία 16,973 ίσοδυναμούντα 
πρός 8,500,000 γρόσια, άξίας 2,050,000 νέων δραχμών.

Ή σιδηροδρομική συγκοινωνία τής Αίγύπτου άποτελεΐ 
ιδιαιτέραν έποψιν τής κατά τήν τελευταίαν περίοδον 
προαγωγής αύτής. Είς 1,112 άγγλικά μέλια, ίσοδυνα
μούντα πρός 1,780 χιλιόμετρα, ύπελογίζοντο τώ 1871 
αί σιδηροδρομικά! γραμμαί της· είναι δηλαδή αΰταιμειζο- 
νος έκτάσεωςήέν'Ολλανδία οπού ύπολογίζονται είς 1,458 
χιλιόμετρα, ή έν Ελβετία έχούση 1,472 χιλιόμετρα, ή 
έν Δανιμαρκία έχούση 876, ή έν Πορτογαλλια έχούση
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787, ή έν Ρουμανία έχούση 806, ή έν Τουρκία έχούση 
298, ή έν Έλλάδι έχούση (άς τό όμολογήσωμεν πρός 
τούς Αιγυπτίους μόνον 12! Ή σύγκρισις έχει τι 
ύπερήφανον διά τήν Αίγυπτον,καί δέν πρέπει νά λείψωσιν 
αί περαιτέρω ετι λεπτομέρεια', της. Οί έπόμενοι αριθμοί 
δεικνύουσι τόν έπί ένός εκατομμυρίου κατοίκων άναλο- 
γοΰντα καθ’ έκάστην επικράτειαν αριθμόν τών ύπαρχόν- 
των έν αύτη χιλιομέτρων σιδηροδρόμου. ’Αγγλία 793, 
Βέλγιον 598, ’Ελβετία 549, Γερμανία 514, Δανιμαρκία 
487, Γαλλία 483, Σουηδία 440, 'Ολλανδία 400, Αίγυ
πτος 339, Αυστροουγγαρία 335, ’Ιαπωνία 330, ’Ιταλία 
239, Πορτογαλία 197, 'Ελλάς 4 ! Τά μέχρι τού 1870, 
κατά τούς πιθανωτέρους ύπολογισμούς, δαπανηθέντα διά 
τήν σιδηροδρομίαν κεφάλαια άποτελούσιν ιδιαιτέραν έπο- 
ψιν, κατά τήν οποίαν ή Αίγυπτος διατελεΐ είς κρείτονατής 
Τουρκίας θέσιν, ώς προκύπτει έκ τής επομένης είς εκα
τομμύρια νέων δραχμών κλίμακος: ’Αγγλία 12,556. Ή- 
νωμέναι Πολιτεΐαι τής’Αμερικής 12,206- Γαλλία 7,883- 
Ρωσσία 7,241- Γερμανία 5,412- ’Ινδία 1,959- Ιταλία 
1,912- Ιαπωνία 1,837- Αυστρία 1,636- Βέλγιον 910- 
Καναδάς 825- Αίγυπτος 225- Τουρκία 74.

Τό σύμπλεγμα τών Αιγυπτιακών τηλεγράφων κατά 
τό 1873 ήρίθμει 6,486 χιλιόμετρα γραμμών περιεχου- 
σών 13,750 χιλιόμετρα τηλεγραφικού σύρματος, μαρ- 
τυροϋντος τήν δραστηριότητα τής τηλεγραφικής συγ
κοινωνίας. Έάν έξαιρέσωμεν τάς λοιπάς πρωτοστατού- 
σας έν τω πολιτισμω έπικρατείας, τό έν έτει 1873 τη
λεγραφικόν σύρμα τοΰ Βέλγου, μεθ’ όλην τήν έμπορικήν 
και βιομηχανικήν τής χώρας ταύτης έπίδοσιν, ύπελογί
ζετο είς 14,152 χιλιόμετρα, μόλις δηλαδή ύπερέβαινε τό 
Αιγυπτιακόν κατά 402 χιλιόμετρα. Έν τούτοις αί τηλε- 
γραφικαί γραμμαί τής Αιγύπτου ήσαν μείζονες τών Βελ
γικών και τών έν ταϊς έπομέναις χώραις: Αίγυπτος 6,486- 
Νορβηγία 5,898- Ελβετία 5,312- Βέλγιον 4,342- Ρου

μανία 3,488- Όλλάνδία 3,121- Πορτογαλία 3,111- Δα- 
νιμαρκία 1,692- Ελλάς 1,600- Σερβία 787. Ή ποσότης 
τών μεταβιβασθέντων έν έτει 1871 τηλεγραφημάτων διά 
τών Αιγυπτιακών τηλεγράφων ανέρχεται είς 560,000 
περίπου, άναλογοΰντα πρός 120 τηλεγραφήματα διά 
πάσαν χιλιάδα κατοίκων. Τά διά τών Ιταλικών τηλεγρά
φων διαμειφθέντα άναλογοΰσι πρός 118 κατά χιλιάδα 
κατοίκων, τά διά τών Ελληνικών πρός 88 καί τά διά τών 
’Ισπανικών πρός 62.

Άλλά τό μεγαλείτερον έργον, τό όποιον έχει νά δείςη 
ή Αίγυπτος έν τή συγχρόνω οικονομική ιστορία, είναι ή 
Διώρυξ του ’Ισθμούτοϋ Σουέζ. Άρξαμένη ή διόρυξις αύτής 
κατά ’Απρίλιον 1859, ένεκαινίσθη κατά Νοέμβριον 1869, 
έχει μήκος 160 χιλιομέτρων άπό τού Σουέζ μέχρι Πορτ- 
Σαίτ, πλάτος έπί τής έπιφανείας τού ΰδατος 58 μέχρις 
100 μέτρων, καί βάθος απανταχού μέν πλέον τών 8 μέ
τρων ένιαχού δέ άνω τών 9 μέτρων, έν γένει οέ κατά 
μέσον όρον 8 μέτρα καί 30 °/0. Εις 75 έκατομμύρια κυβι
κά μέτρα υπολογίζεται ή διά τής διορύξεως ταύτης έςα- 
χθεΐσα ύλη καί κατά πάν έτος ή έξακολούθησις τής έρ- 
γασίας ταύτης πρός συντήρησιν τής διώρυγος άναφέρεται 
είς 500,000 κυβικά μέτρα. Μέχρι τέλους τοΰ έτους 1870 
είς 442,545,934 νέας δραχμάς άνεβιβάσθη ή δαπάνη τής 
κατασκευής τής διώρυγος, τής πρώτης έγκαταστάσεως 
αύτής καί τής πρώτης εμπορικής καλλιέργειας της. Έπί 
τού ποσού τούτου ή Αίγυπτος κατέβαλε πλέον τού ήμι- 
σεος, ήτοι διαδοχικώς 84 έκατομμύρια, 30 έκατομμύρια, 
88 έκατομμύρια κεφάλαιον τών 176,602 άνηκουσών είς 
τήν Αιγυπτιακήν κυβέρνησιν μετοχών τής Διώρυγος τού 
Σουέζ(*),  10 έκατομμύρια διά τήν αγοράν τής ιδιοκτησίας 

(·) Αί μετο/αί α’υται έτωλήδηταν πρό όλίγων έτών τ’; τήν ’Αγγλίαν άντί 
100 έχατόμ. ν. ϊρ. άφοΟ προηγουμένως άπ/κοψεν ή χυδέρ.ησ,ς τή; Λ’ιγίπτου 
τα τοχομερίδ.α αύτώ. μέχρι τοΟίτους 1834 πρός ίδιαν ίαυτής χάρπωσιν. Έ- 
χειδή δΐ χαί τό 15 τιΛς 0)0, όπερ μετά τήν πληρωμήν τώ» τό,ω. τών μετοχών 
4,ήχε τή Αίγΰπτω U τοΟ εισοδήματος τής Διώρυγος, έπωληαεν αθ:η προς τρα· 
πιζίτας τών Παρισίων, συμβαίνει ώστε ώ» οίχονομιχή έπιχείρησις ή Διώρυξ το5 
ϊρυεζ δίνα-.αι να δεωρηΟή ώς έ.φυγοΟσα τώ» χειρών τή; Αίγύπτοχ,
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Βαδή και 21 εκατομμύρια διά τήν κατασκευήν τής διώ
ρυγάς τοΰ γλυκέος υδατος ήτοι τό ολον 233 έκατομμύρια. 
Έν τή άπαρίθμίσει δέ ταύτη δέν περιλαμβάνονται τά 
παραρτήματα και πλήθος άλλων σχετικών προς τήν Διώ
ρυγα δαπανών, είς φόρους, λιμένας κλπ, ές ών ή δαπάνη 
τής Αίγύπτου αναβιβάζεται είς 352 έζατομμύρια. Έζ 
τών ανωτέρω βεβαίως δέν έχομεν σκοπόν νά ύποτιμήσω- 
μεν τήν σημαντιζότητα τών Γαλλικών κεφαλαίων, τά 
όποια έγονιμοποίησαν τήν ιδέαν τής Διώρυγος τοΰ Σουέζ 
ζαί έχρησιμευσαν ώς δραστήριου ελατήριου τής έπιχει
ρήσεως αύτής. Άλλά πρέπον είναι «έκάστω τό ίδιον άπο- 
νέμειν», καί ό Αιγυπτιακός, κατά τοΰτο, λαός δέν πρέπει 
νά ΟεωρηΟή ώς καΟυστερήσας είς τήν έκτέλεσιν τής με
γάλης ’ιδέας.

Μετά τό μέγα τής Διώρυγος τοΰ Σουέζ έργον έρχεται 
ή σειρά πληθύος άλλων έργων σημαντικών, πρός τά όποια 
ή Αίγυπτος προσεχώρησε μετά σταθερότητος αξίας ιδιαι
τέρας έκτιμήσεως, ώς είναι π. χ. ή προίκισίς τών πρός 
τήν Μεσόγειον καί τήν ΈρυΟραν θάλασσαν ακτών αύτής 
δι’ άρίστου συστήματος φάρων, διά νέων λιμένων καί 
διά βελτιώσεως τών παλαιών. Μόνος ό λιμήν τής Αλε
ξάνδρειάς, έν τω έξωτερικώ καί έσωτεριζώ διαμερίσματι 
αύτοϋ, άπήτησε δαπάνην 50 έκατομμυρίων νέων δραχμών. 
Ό λιμήν του Σουέζ άπήτησε δαπάνην 32 έκατομμυρίων. 
Κατά τήν δεκαετίαν 1861 —1870 κατεσκευάσθησαν γέ- 
φυραι μέν 426, έξ ών ή έν Καΐρω διαπερώσα τόν Νείλον 
άπήτησε δαπάνην 2,700,000 νέων δραχμών, έχουσα μή
κος 406 μέτρων, διώρυγας δέ 112, έν αΐς άριθμοΰνται 
καί αί μεγάλαι διώρυγες Ίσμαηλία καί Ίβραϊμία, έξ ών 
ή πρώτη μεταβιβάζει τό ύδωρ τοΰ Νείλου είς τήν άρ- 
χαίαν τοΰ Σουέζ έρημον. Παραλείπομεν τά λοιπά δημό
σια έργα, τά όποια άπό παντοίων επόψεων συνεδυάσΟη- 
σαν πρός τήν κοινωνικήν τής Αίγύπτου προαγωγήν.

Οι κατά μέσον όρον έν τή περιόδω 1863—1872 ένιαύ- 
σιοι κατάπλοι έντός τών οκτώ σημαντικωτέρων λιμένων 
τής Αίγύπτου ύπολογίζονται είς 6,073 πλοία, έξ ών 
5,909 ταχυδρομικά καί έμπορικά, άποτελοΰντα χωρητι
κότητα 2,038,098 τόνων, ήτοι κατά μέσον όρον 345 
έκαστου. ’Ιδού πώς έχει ή κατά μέσον όρον ένιαυσία αύτη 

κίνησις τών κατάπλων καθ’ έκαστον τών λιμένων τής 
Αίγύπτου. ’Αλεξάνδρεια, 3,243 πλοία, έξ ών 3,190 
ταχυδρομικά καί έμπορικά χωρητικότητος 1,246,270 
τόνων, ήτοι κατά μέσον όρον 390 έκαστον. ΓΙορτ-Σαίτ, 
1,010 πλοία, έξ ών 970 ταχυδρομικά καί έμπορικά χω
ρητικότητος 384,474 τόνων, ήτοι 396 έκαστον. Σουέζ, 
481 πλοία, έξ ών 440 ταχυδρομικά καί έμπορικά χωρη
τικότητος 312,352 τόνων, ήτοι 709 έκαστον. Δαμιέτη, 
έν έτει 1872, πλοία 713, έξ ών ταχυδρομικά καί έμπο
ρικά 702 χωρητικότητος 53,721 τόνων ήτοι 76 έκα
στον. Ροσέτη, έν έτει 1872, πλοία 2 ταχυδρομικά καί 
έμπορικά χωρητικότητος 29 τόνων. Κοσείρ έν έτει 
1872, πλοία 247 έξ ών 245 ταχυδρομικά καί έμπορικά 
χωρητικότητος 20,388 τόνων, ήτοι 83 έκαστον. Σουα- 
κΐν, έν έτει 1872, πλοία 163 έξ ών 153 ταχυδρομικά 
καί έμπορικά χωρητικότητος 3772 τόνων, ήτοι 24 έκα
στον. Μασαουάχ, έν έτει 1872, πλοία 214, έξ ών 
207 ταχυδρομικά καί έμπορικά χωρητικότητος 17,092 
τόνων, ήτοι 82 έκαστον. Έκ τών άνωτέρω άριθμών προ
κύπτει άφ’ ένός ή άκρα σημαντικότης τοΰ λιμένος τής 
’Αλεξάνδρειάς έν τή κινήσει τοΰ ναυτικού έμπορίου τής 
Αίγύπτου, διότι αύτός μόνον περιλαμβάνει τά 
όλου, άφ' έτέρου δέ ή σχετική μεγαλητέρα χωρητικότης 
τών διαβαινόντων τήν διώρυγα τοΰ Σουέζ πλοίων διά 
τον ύπερωκεάνειον προορισμόν των. Έκ τής έπόψεως 
τής ειδικής χωρητικότητος έρχονται κατόπιν οί λιμένες 
τής 'Αλεξάνδρειάς καί τοΰ Πορτ-Σαίτ, τών άλλων λι
μένων μάλλον πρός τήν μικράν τοπικήν ναυτιλίαν πε- 
ριοριζομένων.

"Οσον άφορα τήν σημαίαν καί τάς προελεύσεις τών 
άνωτέρω πλοίων, οί λιμένες τής 'Αλεξάνδρειάς καί τοΰ 
Σουέζ παριστώσι τά εξής κατά μέσον όρον φαινόμενα 
καθ'έκαστου τών έτών 1869—1872.

Α'. — Έν μέν τώ λιμένι 'Αλεξάνδρειάς κατέπλευσιν 
125 πλοία Αιγυπτιακά, 1,114 'Οθωμανικά, 730 'Αγγλι
κά, 223 Αύστριακά, 188 Ιταλικά, 163 Γαλλικά, 132 
Ελληνικά, 82 Ρωσσικά, 33 Σουηδικά καί Νορβηγικά, 18 
Γερμανικά, 3 τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής, 
1 Βελγικόν καί 1 'Ολλανδικόν, προερχόμενα 267 έκ τών
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λιμένων τής Αίγύπτου, 555 έξ Αγγλίας, 529 έκ τής 
Ασιατικής Τουρκίας, 408 έκ τού Τουρκικού Αρχιπελά
γους, 255 έκ Συρίας, 172 έκ Μάλτας, 156 έξ Ιταλίας, 
147 έκ Γαλλίας 97 έξ Αύστρίας, 96 έζ Βαρβαρίας, Τύνι- 
δος καί Μαρόκου, 87 έκ Κωνσταντινουπόλεως, 55 έξ 
'Ελλάδος, 30 έκ τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, 27 έξ ’Ισπα
νίας και Γιβραλτάρης, 9 έκ Σουηδίας, 5 έκ τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών τής Αμερικής, 3 έκ Ρωσσίας, 3 έκ Γερ
μανίας, 2 έκ Πορτογαλλίας, 2 έξ 'Ολλανδίας, καί I έξ 
Αλγερίας. Β'.— Έν δέ τώ λιμένι Σουέζ κατέπλευσαν 
292 πλοία Αιγυπτιακά, 391 Τουρκικά, 163 Αγγλικά, 
84 Γαλλικά, 21 Ελληνικά, 15 Αυστριακά, 8 Ιταλικά, 
κλπ, προερχόμενα έκ τών λιμένων τής Αίγύπου 172, έκ 
τής Αγγλικής ’Ινδίας 136, έξ ’Αραβίας 121, έκ Κίνας 
καί Κογκιχινίας 29. έξ Άδεν 8, έξ Ένώσεως καί Ζανζι- 
βάρης 11, έκ τού Περσικού κόλπου 2, έκ τής 'Ολλανδι
κής Ινδίας 2.

Τοιαυται αί προ δεκαετίας τάσεις τής Αίγύπτου είς 
πρόοδον. Έκτοτε ήκολούθησεν αύτη γενναίοτέραν οδόν 
μέχρι τών τελευταίων συμφορών, αϊτινες τήν έρριψαν είς 
τό χάος. Ή Διώρυξ τού Σουέζ, ήτις έξόχως άνεβίβασεν 
αυτήν έπί τής κοινωνικής κλίμακος, έχρησίμευσεν καί ώς 
οβελός έφ’ ού στρέφεται νΰν τό σώμα τής Αίγύπτου έπί 
τής πυράς, τήν οποίαν ήναψαν οί ιθαγενείς καί οί ξένοι 
έκμεταλλευταί. Ό διεθνής τής Διώρυγος χαρακτήρ συν
δέεται πρός τά μεγαλείτερα συμφέροντα τής μεταξύ Δύ- 
σεως καί άπωτάτης ’Ανατολής έπικοινωνίας. Ή έπιζρά- 
τησις τής ’Αγγλίας κατά τήν ναυτικήν κίνησιν τής Διώ
ρυγος έφάνη εύθύς έξ αρχής, διότι κατά τό έτος 1872 
έπί 1,082 πλοίων διαβάντων αύτήν τά 758 ήσαν 'Αγ
γλικά, έζτοτε δέ έπετάθη έπί μάλλον καί μάλλον ή ’Αγ
γλική έποψιςτής διά Σουέζ ναυτικής έπικοινωνίας.’Αλλά 
δέν πρόκειται περί κινήσεως εμπορικής. ’Ενόσω ύπάρχει 
’Αγγλική Ινδία, τό ζήτημα τής 'Αγγλικής Αίγύπτου θά 
είναι έπί τραπέζης πάντοτε. Ή Αίγυπτος είναι ή όσος 
συνάμα καί ή κλεΐς τής Ινδικής αυτοκρατορίας τών ’Άγ

ων


