
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΑ-

Ό δημοτικός δασμός είναι φόρος, τον όποιον πληρόνει 
ή πραγματεία εις το ταμείου τοϋ δήμου, όταν είσέρχηται 
εντός τών ορίων αύτοϋ. 'Επομένως ό δασμός ούτος αναλο
γεί πρός τούς τελωνιακούς, τούς οποίους ή Επικράτεια 
εισπράττει έπί τών ορίων της, καί είναι, ούτως εΐπεΐν, έμ
μεσος φόρος κατά τήν συνήθη καί τοι ανακριβή τοΰ όρου τού
του έννοιαν.

Ή αποστολή τοϋ δημοτικού δασμού αποβλέπει κυρίως 
εις τάς δημοτικάς άνάγκας· άρκεϊ όμως νά ύποΟέσωμεν,οτι 
τόν έπιβάλλουσιν όλοι οί δήμοι έπί τών ορίων των καί οτι 
φορολογεί ολας ή μέγα μέρος τών είσαγομένων εις ταϋτα 
πραγματειών,ίνασυλλάβωμεν γενικήν έννοιαν περί τήςπλη- 
Ούος τών τελωνειακών, τρόπον τινά, φραγμών τούς οποίους 
δύναται νά έγείρη έντός τής έπικρατείας. Ή κατάστασις 
αύτη δέν ήτο άγνωστος εις παρελθόντας αιώνας, καθ’ οΰς 
μεταξύ δύο Επαρχιών, ένος καί τοϋ αύτοϋ κράτους, πολλά- 
κις έτελωνίζετο ή διαβαίνουσα τούς διαφόρους σταθμούς 

. πραγματεία. "Αλλ' εκείνοι οί δημόσιοι φραγμοί βαθμηδόν 
καί υπό τήν επιρροήν τοΰ άναπτυσσομένου νεωτέρου οικο
νομικού πνεύματος, έπεσαν μένουσιν οί δημοτικοί φραγμοί, 
ίνα πιπτόντων καί τούτων άποκατασταΟή ή οικονομική έ- 
νότης, ήτις πρέπει νά χαρακτηρί'έη τά μέλη ενός καί τοϋ 
αύτοϋ σώματος.

Έν γένει ό δημοτικός δασμός έκτος τής ιδέας τών Ε
σωτερικών φραγμών, τούς οποίους όργανίζει κατά τής πλή- 
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ρους άναπτύξεως τής εθνικής οικονομίας, προσκρούει έπι 
τοσοϋτον εις τάς άνάγκας τής καταναλώσεως τοϋ μεγά
λου άριΟμοΰ τών κατοίκων, όσον άποοεικνύει ή κατά τό 
μάλλον ή ήττον καθ' ολας τάς επικράτειας ιδιαιτέρα οι’ 
αύτοϋ έπιβάρυνσις τών πρώτων τής ζωής εφοδίων. Κατ’ 
άρχάς δ κύκλος τών φορολογητέων ειδών παρίσταται μι
κρός και τήν καταχρηστικήν μάλλον κατανάλωσιν άπο- 
βλέπων, ώς έν Έλλάδι π. χ. τών πνευματωδών ποτών 
βαθμηδόν όμως ό κύκλος εύρύνεται, ίνα μετά τών τροφί
μων περιλάβη κατόπιν και τά έξ αύτοϋ έξαιρεΟέντα σιτηρά, 
έπεκτεινόμενος έντεϋΟεν πρός παν είδος εμπορεύματος, ώς 
μαρτυροϋσι τά συμβαίνοντα έντός διαφόρων δήμων πάλιν 
τής Ελλάδος (1).

Ή τοιαύτη έπέκτασις τής δημοτικής δασμολογίας πρέ
πει νά έξετασΟή έκ δύο σημαντικωτάτων έπόψεων ά) κα
θόσον δύναται νά δυσχεράνη τήν γονιμότητα τοϋ δημο
σίου φόρου, καί β') καθόσον παρεμποδίζει τήν άνάπτυξίν 
τής χειροτεχνικής βιομηχανίας. Αρκεϊ νά ύποΟέσωμεν 
εύαίσΟητόν τινα πηγήν τοϋ δημοσίου θησαυρού, τήν όποιαν 
άναδέχεται καί ό δημοτικός νά καλλιεργήση, όπως έχω- 
μεν πλήρη έννοιαν περί τοΰ κινδύνου τής έξασΟενήσεώς 
της. ’Έπειτα έξερχόμενος ό δημοτικός δασμός τών ορίων 
τοΰ κατά τόπους μάλλον άρμόζοντος αύτώ μικρεμπορίου, 
καί φορολογών τήν γενικήν τής επικράτειας συναλλαγήν, 
καταφέρει πλάγιον τραύμα κατά τής βιομηχανικής τοΰ 
έθνους προαγωγής, παρακωλύών καί έπιβαρύνων τήν έσω- 
τερικήν κυκλοφορίαν τών ιθαγενών τεχνουργημάτων μετα
ξύ τών διαφόρων κύκλων, τούς οποίους οί δήμοι άποτελοΰ- 
σιν.

' Από τοιούτων περι-άσεων,ή άνάμιξις τής κεντρικής δι- 
οικήσεως τοϋ Κράτους έπί τής έπιβολής τοϋ δημοτικού δα
σμού έχει σημαντικώτατον λόγου έν οσαις χώραις επικρα
τεί τό σύστημα τής κηδεμονίας τού δήμου ύπό τής κυ- 

(1)’Ίί.Οίκονομικτ,ν Έπιθεώρζσιν φυλ. 36j Φεβρουάριος 1876, σ. 548. 

βερνήσεως. Έν Γαλλία, ήτις πρέπει νά ΟεωρηΟή ώς ή κατ’ 
έξοχήν πατρίς τοϋ συστήματος τούτου, έμελετήθη τώ 
I 863 ή λειτουργία τοΰ δημοτικού δασμού (octroi) έντός 
I 33 S πόλεων έξ αύτών 384 έφορολόγουν τό κρέας καί τά 
ποτά, 288 μόνον τό κρέας, 210 μόνα τά ποτά, 189 τό 
κρέας, τά ποτά, τά εδώδιμα καί τό χόρτον, 72 τά τρία 
πρώτα, 195 διάφορα. Παρατηρητέον ώς πρός τά ποτά, οτι 
τό κύριον τής φορολογίας αύτών άνήκει εις τό Κράτος, μό
νον δέ ώς παρεπομένη παρίσταται ή δημοτική δασμολόγια. 
"Οσον άφορα τήν παραγωγικήν δύναμιν τών ένΓαλλία δη
μοτικών δασμών, ύπελογίσΟη αύτη τώ 1868 άνω τών 
189,2 έκατομ. φρ. έξ ών πλέον τών 103,2 άνήκουσιν εις 
μόνους τούς ΙΙαρισίους· ό δημοτικός έν Γαλλία δασμός ε
πιβάλλεται είτε αύτοτελώς, είτε ώς παράρτημα άλλων δη
μοσίων, έν γένει οέ, ώς έσημειώΟη άνωτέρω, έν ταΐς μι- 
κραϊς πόλεσιν εις όλίγιστα έπεκτείνεται είδη.

Έν Πρωσσία ό δημοτικός δασμός άναφαίνεται έν τώ δη- 
μοσίω φόρω τώ έπί τών σφαγείων καί τών μύλων (Sclilaclit- 
und Millilslerei), ώς παράρτημα αύτοϋ μέχρι πολλά- 
κις τοΰ τετάρτου. Υπολογίζονται εις 120 περίπου αί πό
λεις τής τοιαύτης έν Πρωσσία δημοτικής δασμολογίας. 
Πρέπει νά προστεΟώσιν εις τά προμνησΟέντα είδη αύτής 
καί τό κυνήγιον καθώς καί άλλα τινά δευτερεύοντα.

Ιόν Αύστρία καί 'Ισπανία ό δημοτικός δασμός άναφαί
νεται έπίσης παραρτηματικώς, παρακολουΟών τούτέστι τούς 
έμμέσους φόρους τοϋ δημοσίου. Τοιουτοτρόπως έν Ισπανία, 
κατά τό έτος 1861, έκ 318 έκατομ. ρεαλίων,τά όποια εί- 
σεπράχΟησαν έκ τών εμμέσων φόρων (coiitribucion de 
COriSUHJOs), ήτοι άπό ποτών, ελαίων, κρέατος, κτηνών,ώών 
πτηνών, καυσίμου ύλης, τσοκολάτας, τείου, ζακχάρεως, 
καφφέ, βουτύρου, λίπους, σιτηρών, οπωρών, ιχθύων κλπ., 
τά 182 άνήκον εις τό Κράτος, τά 52 εις τάς έπαρχίας 
καί τά 84 εις τούς άστυκούς δήμους.

"Οσου άφορα τήν Άγλλίαν, είναι άξιου παρατηρήσει», ς, 
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οτι έν τή χώρα ταύτη ένω ή δημοσία φορολογία είναι μάλ
λον έμμεσος, άπ’έναντίας ή δημοτική άποβλέπει κυρίως εις 
άμεσους πηγάς(Ι). Έν τούτοιςκαι εκεί άπαντώνται δημο
τικοί τινες δασμοί, καθώς π. χ. έν Λονδίνω έπι τής εισα
γωγής τοϋ γαιάνθρακας και τοΰ οίνου.

Έν ’Ιταλία ή δημοτική φορολογία διαιρείται εις τρεις 
κατηγορίας, ή είναι παραρτηματική τοϋ έγγειου φόρου, τοΰ 
έπί τών οικοδομών καί τοϋ έπί τοΰ εισοδήματος, ή απο
βλέπει εις ειδικά άντικείμενα,ήτοι δημοσίου στατήρος, κα
θισμάτων έν ταϊς άγοραϊ'ς, φορολογία έπί τών φορτηγών 
ζώων, ώς καί άπό τοΰ 1868 έπί τών οικογενειών καί τών 
κτηνών, ή είναι, ύπό τήν κυρίαν έννοιαν τοΰ έπί τής κα
ταναλώσεως φόρου, δημοτικός δασμός. Έπί τοΰ τελευταίου 
σημειωτέου, ότι τό Κράτος, όπως έν Γαλλία ούτω καί έν 
’Ιταλία, παρέλαβεν εις τήν ιδιαιτέραν φορολογίαν του τά 
πνευματώδη ποτά, οις προσετέΟη τώ 186 ί καί τό κρέας, 
αναγνωριζόμενου έν γένειεις τούς δήμους δικαιώματος πα- 
ραρτηματικής έν τή φορολογία ταύτη συμμετοχής μέχρι 
τοΰ ήμίσεος τών ύπό τοΰ δημοσίου λαμβανομένων. "Οσον 
άφορα τά λοιπά τοπικής καταναλώσεως είδη, άνήκουσι 
ταΰτα εις τήν δημοτικήν δασμολογίαν.

Έν γένει ό δημοτικός έν Ιταλία δασμός άπό60 έκατομ. 
φρ. τώ 1866 άνέβη, μετά παρέλευσιν δέκα έτών, εις 85 
έκατομ. τώ 1876, άποτελών ούτω τό πέμπτον σχεδόν τοΰ 
όλου τών δημοτικών κατά τό έτος τοΰτο εισοδημάτων, ύ- 
πολογιζομένων εις 188 ή έκατομ. φρ. Έάν δέ έκ τούτων 
άφαιρεΟώσι τά έκτακτα εισοδήματα, αναβιβαζόμενα εις 
200 ψ έκατομ. φρ., έπί τοΰ ύπολοίπου τών 288 έκατομ. 
φρ. ή δημοτική δασμολόγια είναι σχεδόν ώς 1 : 3, ένω ό 
άστυκός, τόν όποιον επιβαρύνει, πληθυσμός άπέναντι τοΰ 
λοιπού τής χώρας είναι περίπου ώς 1 : 4.

11 έν Βελγίω δημοτική δασμολόγια κέκτηται ίδιαιτέ-

ι 1) Ίο. Οικονομικήν ’ΕπιΟεώρν,σιν ova. 55, Σεπτέμβριο; 1877, 
σελ. 294.

ραν σημασίαν, ώς αφετηρία εύρείας έν τοϊς οικονομικούς 
τών δήμων μεταρρυΟμίσεως. ' Λπό τοΰ 1848 ίοίως, οί τί
τλοι τής καθ' έκαστον δήμον ειδικής δασμολογίας άπετέ- 
λεσαν άντικείμενον ζωηρών έν Βελγίω συζητήσεων.'Η πλει
ονοψηφία έφάνη εύΟύς έξ αρχής άποκλίνουσα εις τήν ιδέαν 
τής καταργήσεως τών έντός τοΰ Κράτους ιδιαιτέρων οι
κονομικών, ούτως είπειν, κατά δήμους έπικρατειών. Συμ
βούλια επαρχιακά καί δημοτικά, έπιτροπαί έπιστημονικαί 
καί κυβερνητικά! έκίνουν τά πνεύματα πανταχόΟεν. Τοι
ουτοτρόπως μετά δωδεκαετίαν ό νόμος τής 18 Ιουλίου 1 860 
κατήργησε τούς δημοτικούς έν Βελγίω δασμούς, άντ’ αύ
τών δέ είσήγαγε τήν συμμετοχήν τών 78 δασμούχων τότε 
δήμων εις τήν δημοσίαν φορολογίαν, ώς καί τήν προικοοό- 
τησιν τών λοιπών, ίνα μή ούτοι επιβαρύνονται έκ τής διά 
λΊσμόν τών πρώτων αναγκαίας αύξήσεωςτών γενικών φό
ρων τής έπικρατείας.

Άφ’ έν ς μέν έξησφαλίσΟη εις τούς 78 δασμού χους δή
μους το κατα τό έτος 1859 άπό δημοτικών δασμών ει
σόδημά των, συνιστάμενον έκ φρ. 11,558,145, άφ’έτέρου 
δέ προσδιωρίσΟησαν 2,441,855 φρ. διά τούς ύπολοίπους 
δήμους, κατ’ άναλογίαν τοΰ αθροίσματος δπερ έκαστος έ- 
πρήρονε άπέναντι τοΰ έπί τών οικοδομών, τών προσώπων 
καί τών επιτηδευμάτων φόρου. Τό δλον τής ποσότητος 
ταύτης τών 1 I έκατομ. φρ. έπρόκειτο νά συγκροτηΟή έκ 
συνεισφοράς τών ταχυδρομικών εισπράξεων τοΰ δημοσίου 
θησαυρού 1,5 έκατομ., τών τελών 2 έκατομ., καί τών 
φόρων έπί τής καταναλώσεως 10,5 έκατομ. ΆφέΟη δέ α
νοικτή ή Ούρα τής περαιτέρω αύξήσεως τής εις χρήσιν 
τών δήμων μερίδος ταύτης τοΰ δημοσίου εισοδήματος, ά
ναλόγως τής προαγωγής τούτου έν τή εθνική οικονομία. 
Τοιουτοτρόπως έν έτος μετά τήν έ'κδοσιν τοΰ νόμου, τώ 
1861, ή δημοτική μερίς έκ τοΰ εισοδήματος τής έπικρα

τείας άνέβη εύΟύς εις 15,2 έκατομ.φρ.,παραλειπομένων τών 
χιλιάδων—τώ 1865 εις 47,3·—τώ 1870 εις 22,5·—τώ 
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1875 είς 25,0'—τώ 1876 είς 25,4. "Οσον άφορα τήν 
σχετικήν αύξησιν τών προμνησΟέντων τριών πόρων τοϋ 
προκειμένου συστήματος, ό μέν έκ τοϋ ταχυδρομείου άπό
I, 5 τώ 1859 άνέβη είς 4 τω 1876, ό έκ τοΰ τελωνείου άπό 
2 είς 3,5 και ό έκ τοϋ φόρου τής καταναλώσεως άπό 10,5 
είς 18.

Είναι άξιοπαρατήρητον, οτι ή μεταξύ τών πρώην δασμού- 
χων δήμων και τών μή τοιούτων ταχΟεΐσα βάσις τής δια
νομής άπετέλεσε σημαντικωτάτας πρός τούς τελευταίους 
συνέπειας. Μετά πενταετίαν άπό τοϋ νόμου, τώ 1865, ά
νέβη ή μερ'ις αύτών είς 5,1 έκατομ.φρ·—τώ 1870 είς 7,1 · 
—τώ 1872 είς 8,5* —τώ 1874 είς 10,1·—τώ 1876 είς
II, 5. Ή κατά τό τελευταϊόν έτος διανομή μεταξύ τών 
πρώην οασμούχων 78 δήμων και τών μή τοιούτων έχει 
ώς εξής: 13,910,923 φρ. πρός τούς πρώτους και 1 1,550, 
887 φρ. πρός τούς οευτέρους. "είστε τό κύριον τής έν τή 
προκειμένη μεταρρυθμίσει ώφελείας ανήκει είς τούς αγρο
τικούς δήμους, οί’τινες πρό αύτής μόλις είσέπραττον έκ τών 
λοιπών τοπικών εισοδημάτων αύτών συλλήβδην περί τά 4 
έκατομ. φρ.

"Οσον άφορα τούς πρώην δασμούχους δήμους έκτος τής 
άπό τοϋ 1859 μέχρι τοϋ 1876 κατά 2,352,778 φρ. αύ- 
ςήσεως τών έκ τής προκειμένης μεταρρυΟμίσεως εισοδη
μάτων αύτών, πρέπει νά συνυπολογισΟή καί το κέρδος τών 
έπί τής προηγουμένης δασμολογίας είς είσπραξιν δαπανών. 
Έπί τοϋ ολου έν τούτοις σημειωτέον οτι, κατά τήν προ- 
εκτεθεϊσαν βάσιν τής διανομής, μεταξύ τών 78 δασμού
χων δήμων, 1 7 έμειναν στάσιμοι καί 6 1 εΐλκυσαν πρός 
έαυτούς ολόκληρον τήν προσημειωΟεΐσαν αύξησιν.

Έάν άπό τής άνωτέρω γενικής έπισκέψεως τής έν Εύ- 
ρώπη οημοτικής οασμολογίας άναβιβάσωμεν το κατ' αύ
τήν ζήτημα είς τήν σφαίραν τών γενικών άρχών, βεβαί
ως ώς επί παντός φόρου ούτω καί έπί τοϋ δημοτικού δα- 

σαου δέν καΟυστεοοϋσιν οί ύ π έ ο καί κατά λόγοι. Αλλ’ 
ένώ άφ’ ενός ό έμμεσος χαρακτήρ αύτοϋ διευκολύνει τήν 
άξιοπρέπειαν τοϋ φορολογουμένου, οστις πληρόνων εις τήν 
άγοράν τον φόρον του δέν αισθάνεται τήν χεϊρα τοϋ είσ- 
πράκτορος, άφ’έτέρουή μέθοδος αύτη, ύπερτιμώσα τά πρώ
τα, ώς έπί το πλεϊστον, είδη τής τοπικής καταναλωσεως, 
καθίσταται έπί τέλους βαρεία καί ούχ ήττον άπεχΟής έν- 
τος τών άστυκών πληθυσμών, τούς οποίους ιδιαιτέρως έπι- 
βαρύνει καί μάλιστα κατά τήν ένδεεστέραν αύτών μερίδα.

Συνδυασμός τις τής έμμέσου καί αμέσου φορολογίας φαί
νεται ούχί άπό σκοπού είς τήν οριστικήν τής έν γένει φο
ρολογίας άποκατάστασιν.Τοιουτοτρόπως κέκτηται μεγάλην 
έπί τοϋ προκειμένου σημασίαν ή έν ’Αγγλία πρακτική, ήτις 
κυρίως κατά μέν τήν έπικράτειαν φορολογεί εμμέσως, 
κατά δέ τόν δήμον άμέσως. Αί δημοτικά: άνάγκαι έχουσί 
τιέκ φύσεως κατά τόπους περιωρισμένον αρμόζει οέ εις τον 
οικογενειακόν, τρόπον τινά, βίον τής κοινότητες ή οιά πά
σαν άνάγκην είδικοποίησις τών μέσων αύτής, οιά τής με
θόδου τής άμέσου φορολογίας.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΠΟΙΙΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ 

Ε\ ΤΑΙΣ 1ΓΧΩΜΕΝΑ1Σ ΙΙΟΑ1ΤΕΙΑ1Σ.

Άμφότεραι αί Βουλαί τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 
’Αμερικής έψήφισαν πρό ολίγου νόμον έκ τεσσάρων άρθρων 
συγκείμενον, διά τοϋ οποίου είσάγεται έκ νέου εν τή Δημο
κρατία το άργυροΰν νόμισμα. Είς μάτην ή κατά τήν πρώ- 
την ψήφισιν τοϋ νόμου τούτου εγερύεισα κατακραυγή, επι 
τής οποίας στηριζόμενος ό ΙΙρόεδρος τής Ομοσπονοιας, με- 
τεχειρίσΟη τό δικαίωμα τής άρνήσεώς του. Αί Βουλαί ε- 
ψήφισαν καί πάλιν τήν άργυράν νομισματοποίησιν, οευ- 
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τερον προεδρικόν veto δέν επιτρέπεται, και τοιουτοτρόπως 
ή άπόφασις τοϋ κοινοβουλίου κατέστη πλέον νόμος.

Αί κυριώτεραι διατάξεις αύτοΰ είναι αί έξης· το άργυ- 
ροΰν δολλάριον τών Ηνωμένων Πολιτειών θέλει έχει βά- 
ρος 412 j κόκκων κατά τούς ορισμούς τοΰ άπό 18 ’Ιανου
άριου 1837 νόμου, θέλει δέ ισχύει ώς νόμιμον μέσον πλη- 
ρωμής,εΐς τήν ονομαστικήν του αξίαν, απέναντι όλων τών 
δημοσίων και ιδιωτικών χρεών και υποχρεώσεων,έκτος έάν 
πρόκηται περί συμβολαίων έν οίς ρητώς ορίζεται τό είδος 
τοϋ πρός έξόφλησιν νομίσματος. 'Ο υπουργός τών οικονο
μικών εξουσιοδοτείται νά άγοράζη, κατά τό συμφερώτερον, 
έλασμάτια αργύρου κατά τήν άγοραίαν αξίαν (έφ’ ω και 
χορηγείται εις αύτόν ή αναγκαία πίστωσις έκ τών διαθε
σίμων κεφαλαίων τοϋ δημοσίου θησαυρού), νά έκτυπόνη 
δέ έν τοϊς νομισματοποιείοις τής 'Ομοσπονδίας, καθ’ έκα
στον μήνα, δύο μέχρι τεσσάρων εκατομμυρίων αργυρών 
δολλαρίων. Κατά το 2ον άρΟρον του νόμου τούτου ό Πρόε
δρος τών Ηνωμένων Πολιτειών θέλει προσκαλέσει εις κοι
νήν συνδιάσκεψιν τά εις τήν Λατινικήν Ένωσιν άνήκοντα 
κράτη τής Εύρώπης, καθώς καί όσα άν έγκρίνη άλλα, όπως 
όρισΟή κοινή σχετική άξια μεταξύ αργύρου καί χρυσού, έπί 
τώ σκοπώ ίνα έπεκταΟή ή διεθνής χρήσις τού διπλού νο
μίσματος, τοϋ εις χρυσόν ήτοι καί τοΰ εις άργυρον.—Ό 
νόμος προνοεϊ περί τριών αντιπροσώπων τής 'Ομοσπονδίας, 
κατά τήν μελετωμένην νομισματικήν Συνδιάσκεψιν, έπί 
μισΟώ πρός έκαστον εφάπαξ 2^ χιλ. δολλαρίων, έκτος τής 
λοιπής άποζημιώσεως. Πρέπει νά σημειωΟή ιδιαιτέρως ή 
έν τώ 3ω άρΟρω τοΰ αύτοΰ νόμου πρόνοια, καΟ’ήν πας κά
τοχος τοΰ νέου νομίσματος δύναται νά καταθέτη άνω τών 
δέκα αργυρών δολλαρίων παρά τώ ταμείω τήςΌμοσπονδίας 
έπί αποδείξει, ήτις, άντιπροσωπεύουσα τό πάντοτε διατη
ρούμενο'? μεταλλικόν, είναι δεκτή εις έξόφλησιν τελωνια- 
κών δασμών καί φόρων έπί παντός δημοσίου χρέους, δυ- 
ναμένη έκ νέου νά τεΟή εις κυκλοφορίαν ύπό τοΰ δημοσίου.

Πολλαπλά καθ’ ά γράφουσιν έξ 'Αμερικής, είναι τά αί
τια τής έπιψηφίσεως τοΰ νόμου τούτου. Έν πρώτοις εις 
τάς, προς δυσμάς καί νότον, γεωργικάς Πολιτείας, αιτινες 
έχουσιν έν τώ Κοινοβούλια) τούς πλείονας βουλευτάς, ύ- 
πάρχει μεγάλη έ'λλειψις νομίσματος" πιεζόμεναι δέ αύταί 
ύπό βαρέων χρεών, σφαλερώς ένόμισαν ώς έπιτήδειον φάρ
μακου θεραπείας τό εύΟηνόν νόμισμα καί επομένως τήν έκ- 
τύπωσιν αργυρών δολλαρίων. Άφ’ ετέρου καθ’άπαντας τούς 
χρόνους τών οικονομικών κρίσεων καί τής άκινησίας τών 
συναλλαγών αναφαίνεται το μίσος κατά τών κεφαλαίων, καί 
ιδίως εις τήν χώραν ταύτην κατά τών κατόχων ομολογιών 
τής 'Ομοσπονδίας, οΐτινες μέχρι τοΰδε έπληρόνοντο τούς 
τόκους ή τό κεφάλαιον αύτών εις χρυσόν. Τό άργυροϋν 
δολλάριον έκ 412 4 κόκκων έχει άναλογίαν πρός τόν χρυ
σόν ώς 1 πρός 16, ϊσχυε δέ κατά τόν νόμον του 1873 
απλώς ώς συμπληρωτικόν νόμισμα τούτέστιν ώς μέσον 
πληρωμής μόνον μέχρι τοΰ ποσού 5 δολλαρίων έπί τοϊς 
εκατόν.

Διά τοϋ νΰν ψηφισΟέντος νόμου, ολαι αί όμολογίαι τών 
'Ομόσπονδων Κρατών μετά τών τόκων των καί όλοι οί φόροι 
καί τά ιδιωτικά χρέη πληρόνονται κατ’ έκλογήν τοΰ οφει
λέτου εις άργυρον καί χρυσόν κατά τό σύστημα τών θύω 
μετάλλων. Ρητή συμοωνία μεταξύ τής 'Ομοσπονδιακής 
κυβερνήσεως καί τών πιστωτών αύτής περί αποκλειστικής 
πληρωμής εις χρυσόν δέν ύπάρχει, διότι ή πληρωμή ο
ρίζεται ρητώς έν τώ νόμω εις νόμισμα μεταλλικόν. Βεβαί
ως ή κυκλοφορία τοΰ αργύρου, άπό 25 εως 30 έτών, ήτο 
εις αχρηστίαν, καί όταν συνήφΟησαν τά ομοσπονδιακά χρέη 
ήννοεϊτο ώς μεταλλικόν νόμισμα μόνος ό χρυσός, δστις ά- 
ποκλειστικώς έκυκλοφόρει. Έν τούτοις τό κατά νόμον ύφι- 
στάμενον σύστημα τών δύω μετάλλων δέν είχε καταργηΟή.

Τά δεινά έπακόλουΟα τοϋ νόμου τούτου προσβάλλουσι 
μόνον τούς κατόχους τών ομοσπονδιακών ομολογιών καί 
μάλιστα τούς έργατικούς πληθυσμούς, διότι ^ό άργυροϋν 
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δολλάριον έκ412 | κόκκων, άπό πολλών έτών μέχρι σή
μερον, είναι 10 τοϊς ojo κατώτερον, κατ'αξίαν, τού χρυσοϋ 
δολλαρίου. Οί Εύρωπαϊοι πιστωταί έχουσιν όμοσπονδιακάς 
ομολογίας, μετοχάς σιδηροδρόμων, ομολογίας διαφόρων 
Πολιτειών καί πόλεων περί τά τετρακισχίλια έκατομμύρια 
δολλαρίων. Κατά τόν νέον νόμον ύποχρεουνται οί Εύρω- 
παϊοι ούτοι πιστωταί νά δεχΟώσι πληρωμάς είς άργυρον, 
καί νά ζημιωΟώσιν έφ’ έκάστου δολλαρίου δέκα τοϊς εκατόν, 
ή το δέκατον μέρος σχετικώς πρός τόν χρυσόν. Προφανώς 
όμως είναι τοϋτο μερική άρνησις τών συμπεφωνημένων 
χρεών, ήτις κυροϋται ύπό τοϋ νομοΟέτου ώς επίσημος έ- 
ξαπάτησις τών πιστωτών επομένως φανερόν οτι ό τόπος Οά 
στερηΟή τήν έξωτερικήν πίστιν του, καί Οά χωλαίνρ είς όλας 
τάς διεθνείς, έμπορικάς καί οίκονομικάς, σχέσεις αύτοϋ. Ε
πειδή δέ οί μέχρι τούδε μόνον είς χρυσόν πληρονόμενοί 
φόροι Οά πληρόνωνται τοΰ λοιπού είς άργυρον, καί είναι ού- 
τοι το κυριώτατονέσοδον τής κυβερνήσεως,στερουμένη αύτη 
χρυσού, Οά άναγκασΟή νά πληρόνη τούς τόκους καί τάς 
ομολογίας της εις άργυρον. Ούδείς οφειλέτης Οά πληρώση 
είς χρυσόν δηλαδή 10 τοϊς1], πλείονα, άλλά μάλλον είς άρ
γυρον οστις είναι 10 τοϊς °], κατώτερος τοϋ χρυσοϋ. ΌΟεν 
ό άνωτέρω νόμος ευνοεί τούς όφειλέτας καί βλάπτει τούς 
πιστωτάς.

“Ενεκα τής μέχρι τούδε ασφαλούς καί άρίστης έθνικής 
πίστεως ή 'Ομοσπονδιακή κυβέρνησις ήρχισεν έπιτυχώς νά 
μετατρέπη τάς τοκοφόρους όμοσπονδιακάς ομολογίας τών 
6 καί 5 τοϊς ο]ο είς 4 τοϊς ο]ο, ώστε ούτως ή χώρα άπηλ 
λάγη έκ σπουδαίου, κατά τό μάλλον ή ήττον, βάρους τών 
άνωτέρων τόκων. Άλλ’ ή έλάττωσις αύτη τών τόκων 
ήμποδίσΟη όλοσχερώς διά τοϋ τελευταίου νόμου, διότι άφ’ 
ενός μέν άπωλέσΟη ή εθνική πίστις, έξαπατηΟέντων τών 
πιστωτών, άφ’ ετέρου δέ αί όμοσπονδιακαί όμολογίαι τών 
4 τοϊς ojo Οά πληρόνωνται είς άργυρον, ήτοι 10 τοϊς ojo 
όλιγώτερον τοΰ χρυσοϋ. Καί αί έργατικαί δέ τάξεις Οά πά- 

Οωσιν έκ τοϋ νόμου τούτου, διότι όχι μόνον καί αύται Οά 
πληρόνωνται είς άργυρον, καί Οά ζημιώνται 10 εκατοστά 
εις το δολλάριον, σχετικώς πρός τήν αξίαν τοϋ χρυσοϋ, κα
τά τόν όποιον Οά άγοράζωσιν όλα των τά άναγκαϊα, άλλά 
καί τά άποταμιευτήρια καί αί άσφαλιστικαί έταιρίαι,αϊτινες 
τοποΟετούσι τάς οικονομίας τών έργατικών πληθυσμών κατά 
μέγα μέρος είς όμοσπονδιακάς ομολογίας, Οά άποβάλλωσιν 
έπίσης 10 εκατοστά καί πλέον είς έκαστον δολλάριον.

Καί προσεκάλεσε μέν ό νόμος είς συνδιάσκεψιν τά Εύ- 
ρωπαϊκά κράτη, όσα άνήκουσιν είς τήν Λατινικήν Ένωσιν 
καί έχουσιν αργυρά νομίσματα, ί'να όρίσωσι τήν διεθνή 
σχέσιν τής άξίας τοΰ άργύρου πρός τόν χρυσόν, επομένως 
δέ καί τήν αξίαν τοϋ αργυρού δολλαρίου,—άλλά τοϋτο εί
ναι πλάνη,—διότιπρώτον μέν καί αύτή ή Λατινική "Ενωσις, 
ήτις έστηρίζετο είς συνθήκην νομισματικήν, διερρήχΟη ή
δη, έπειδή ή Γαλλία πράγματι είσήγαγε τά χρυσά νομί
σματα καί πληρόνει τά χαρτονομίσματα της είς χρυσόν 
έπειτα δέ ούδέν δικαστικόν μέσον Οά ήδύνατο νά έκτελέση 
νομίμως τήν καΟιερωΟεϊσαν αξίαν τού αργύρου- κυρίως δέ 
αποφασίζει ή γενικώς έν τώ διεΟνεϊ έμπορίω παραδεδεγμέ
νη άξια τοϋ χρυσού, οστις έχει άμετάβλητον αξίαν, ένώ ό 
άργυρος είτε ταλαντεύεται, είτε είναι κατά μέγα μέρος 
άποκεκλεισμένος έκ τής Εύρώπης, ώς μέσον πληρωμής εν 
ταϊς διεΟνέσι συναλλαγαϊς.

Ό νόμος ούτος περί άργύρου είναι πείραμα, οπερ ένε
κα τών έπιβλαβών διά τήν χώραν συνεπειών θέλει βεβαίως 
τροποποιηθή κατά τήν Σύνοδον τοϋ προσεχούς έτους. Τό 
Αμερικανικόν άργυροΰν δολλάριον πρός 412 j κόκους, ή 
σχετικώς πρός τόν χρυσόν πρός 16 έπί I, είναι κατά τι 
ύψωμένον μάλλον ή τά άργυρά νομίσματα τής Εύρώπης. 
’Εκ τούτου δέ Οά πλημμυρήση βεβαίως τήν νομισματι
κήν άγοράν τήν 'Ομοσπονδίας ό Ευρωπαϊκός άργυρος πρό 
πάντων έκ Γερμανίας καί Γαλλίας, ή δέ αγοραία άξια 
τών αργυρών έλασματίων καί δολλαρίων Οά έκπέσιρ. Τέ
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λος έάν Οέλωσι διά νόμου περί αργύρου νά προαγάγωσι τήν 
μεγάλην παραγωγήν τοϋ αργύρου έν τοϊς μεταλλείο'; τής 
Νεβάδας, τό αποτέλεσμα είναι πολλώ βλαβερώτερον, καθ’ 
όσον θέτει εις αχρηστίαν και ακινησίαν τον χρυσόν, οστις 
ένεκα τής μεγαλειτέρας αξίας του ύφ' ούδενός οφειλέτου 
Οά πληρόνηται, χωρίς νά λησμονηΟή, οτι έν τή χώρα τής 
'Ομοσπονδίας παράγεται περισσότερος χρυσός ή άργυρος, 
διότι κατά τάς στατιστικάς πληροφορίας παράγεται κατ’ 
έτος έν αύτη χρυσός 45 έκατομ. δολλαρίων, ένω μόλις έκ- 
μεταλλεύεται άργυρος 35 έκατομ.

Τό παρήγορον είναι, οτι έν γένει εις τήν τοσαύτην ύπέρ 
τοΰ αργύρου ορμήν τίθεται εν δριον, διότι αί Ήνωμέναι 
ΙΙολιτεϊαι δέν δύνανται νά έκτυπώσωσι κατά μήνα πλέον 
τών 4 έκατομ. δολλαρίων. Τό ποσόν τούτο δέν δύναται νά 
άπομακρύνη έκ τής κυκλοφορίας τόν χρυσόν, και δέν έ- 
παρκεϊ νά καλύπτη τάς όφειλάς τής 'Ομοσπονδίας, τών ό
ποιων ούτε αύτοΐ οί τόκοι δύνανται νά πληρωΟώσι δι'αύ
τοϋ, ώς προκύπτει έκ τής έπομένης καταστάσεως τών ο
μοσπονδιακών χρεών κατά τήν 1 Φεβρουάριου 1878:

748,667,100 δολ.
703,266,650 »
200,000,000 »

75,000,000 »

Όμολογίαι πρός 6 τοϊςο]ο
» πρός 5 »

πρός 4| »
προς 4 »

τό δλον 1,726,933,750 δολ.
Τοιουτοτρόπως υπολογιζόμενων τών ένιαυσίων τόκων, 

κατά μέσον ορον, εις 5 τοϊς ο]ο, άπαιτοϋνται διά τήν έ- 
νιαύσιον υπηρεσίαν τοϋ άνωτέρω χρέους περί τά 85 έκα
τομ. δολλαρίων, εις περίπτωσιν καθ'ήν ό νέος νόμος έπιτρέ- 
πει, ώς προερρέΟη,τήν κατά μήνα έκτύπωσιν άργυρών δολ- 
λαρίων, δηλαδή κατ'έτος 48 έκατομ. δολ. Πρός γενικήν 
κατανόησιν τής χρεωστικής καταστάσεως τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών, πρέπει νά προστεΟώσιν εις τό ποσόν τοϋ 
προεκτεθέντος χρέους αύτοϋ και 349,1 73,921 δολ. άξια 

άτοκων γραμματίων, ώς και 1 7,471,919 δολ. άξια μικροϋ 
κυκλοφορούντο; χαρτονομίσματος. Τοιουτοτρόπως τό δλον 
τοΰ δημοσίου τής 'Ομοσπονδίας χρέους άνεβιβάζετο τή 1 
Φεβρουάριου 1878 εις 2,093,575,590 δολ. τούτέστιν άνω 
τών 1 2-τγ διλιουνίων δραχμών.

Γ. ΑΝΤΩΝΊΑΑΗΣ.

ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ-

Ή Έφημερις τών Φυλακών έδημοσίευσε κατ' Αύγου
στον 1875 τόν οποίον ή "Εθνική Συνέλευσις τής Γαλλίας 
ένα μήνα πρότερον είχε ψηφίσει νόμον περί νομαρχιακών φυ
λακών. Ό νόμος ούτος εΐσήγαγεν έν Γαλλία, διά τούς ύπό 
προφυλάκισιν διατελοϋντας και τούς εις φυλάκισιν κατα- 
δικασΟέντας, τό σύστημα τής άπομονώσεως· ώς πρός τούς 
τελευταίους ή διάκρισις έγένετο μεταξύ τών έλασσον τοϋ 
έτους και τών άνω τοΰ έτους εις φυλάκισιν καταδικασΟέν- 
των, διότι ένω οί πρώτοι ύπάγονται άναγκαίως εις τήν 
μονωτικήν φυλακήν, οσον άφορα τούς δευτέρους, έξαρτάται 
έκ τής Οελήσεως αύτών νά υποβληθώσιν εις ταύτην.

"Οπως δήποτε διά τής εισαγωγής τοΰ άπομονωτικοΰ έπι 
τής φυλακίσεως συστήματος κατέστη άπαραίτητος ή οι
κοδομή νέων φυλακών, τά κατά τήν διαρρύθμισιν τών ο
ποίων έκανονίσΟησαν ώς έξής διά τοϋ άπο 27’Ιουλίου 1877 
Προγράμματος τοϋ Υπουργείου τών ’Εσωτερικών τής Γαλ
λίας:

1. Θΐσις και σχήμα τοϋ γηπΐόου.
Προτιμητέον είναι, όπως αί φυλακαι εύρίσκωνται πλη

σίον τοϋ δικαστηρίου, οσάκις ένεκα τοΰ μικροϋ πληθυσμού 
δέν δύναται νά δικαιολογηΟή ή χρήσις μονωτικής άμάξης 
πρός μεταφοράν τών υποδίκων καί τών κατηγορουμένων 
εις τήν άνάκρισιν ή εις τό άκροατήριον.
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Εις πάσαν περίπτωσιν άπαιτεΐται, δπως οί κρατούμενοι 
μη ουνωνται να συγκοινωνωσι μετά των έκτος της φυλά- 
κής, εΐ'τε διά τοϋ λόγου είτε διά τής οράσεως.

Ή εκλογή τοΰ γηπέδου πρέπει νά γίνηται μετά τήν 
παραδοχήν τοϋ δλου οικοδομικού σχεδίου, ώστε νά δύνα
ται ώς έκ τοϋ σχήματός του νά προσαρμόζηται εις τάς 
ειδικά; απαιτήσεις τής μονωτικής φυλακής· απαιτείται 
δηλαδή σχήμα έπίμηκες, έάν πρόκειται νά γίνη μικρόν 
κτίριον εις μίαν μόνην σειράν, ώς θέλει ακολούθως περι
γραφή, ή νά είναι άναλόγως πλατύτερον, άν ή οικοδομή 
Οέλη γίνει εις πολλάς πτέρυγας άποληγούσας εις τό αύτό 
κέντρον.

2. Γιπκη ύιινθΐτησις.
Σκοπός τών κυριωτέρων κατ’ αύτήν μέτρων είναι ή 

συγκέντρωσις τής γενικής ύπηρεσίας και τών κτιρίων τής 
φυλακής πρός κέντρον τι, έκ τοϋ οποίου ή κίνησις τοΰ 
προσωπικού τής ύπηρεσίας και τοΰ πληθυσμού τής φυ
λακής καί νά διευΟύνωνται καί νά έπιτηρώνται εύκολώ- 
τερον.

Ώς πρός τήν Οέσιν τών στοών καί τών αύλών λαμβά- 
νεται ύπ’ όψιν ή σχετική σπουδαιότης έκαστου καταστή
ματος.

Εις πάσαν φυλακήν οί εκατέρωθεν τής στοάς ειδικοί τών 
κελλίων διάδρομοι πρέπει νά άναβαίνωσιν άνεπαισΟήτως 
έκ τών κάτω πρός τά άνω, εις τρόπον ώστε ή έπιτήρησις 
νά έκτελήται άνευ προσκόμματος, καθ' δλον τό ύψος τής 
σειράς τών κελλίων.

Διά τάς μικροτέρας φυλακάς καί δι' έκείνας έ’τι, αί ό- 
ποΐαι δύνανται νά περιλάβωσιν ούχί πλείονας τών εκατόν 
κρατουμένων, πρέπει όσον τό δυνατόν νά οϊκοοομήται έν 
μόνον κτίριον, περιέχον, εις τήν είσοδον τάδιά τήν υπη
ρεσίαν τής διευΟύνσεως αναγκαία χωρίσματα, άμέσως δέ 
κατόπιν μίαν στοάν έπί τοϋ ισογείου καί έπί ενός ή δύω 
πατωμάτων. Τοιουτοτρόπως δύνανται νά γίνωσι 18 ή 20 
κελλία έφ' έκάστης πλευράς τής στοάς.

Αί μονωτικοί διά τούς άνδρας αύλαί πρέπει νά τίθεν
ται εις τό άκρον τής στοάς ταύτης, εις τρόπον ώστε νά 
ένεργήται εύκόλως ή έκ τοϋ εσωτερικού έπιτήρησις αύτών. 
Πρός τι μέρος τής οικοδομής θέλει φυλαχΟή μία ή περισ
σότερα'. μικραί αύλαί διά τον περίπατον τών γυναικών, 
καί εις τό αντίθετον μέρος θέλουσι τεθή τά παραρτήματα 
τής γενικής ύπηρεσίας.

Ή οικοδομή τής φυλακής δέν είναι δυνατόν νά γίνη 
τοσοΰ’τον άπλή καί οικονομική, όταν ό πληθυσμός τών 
κρατουμένων είναι άνω τών έκατον.

Αί φυλακαι δι’ εκατόν ή διακοσίους κρατουμένους, ά- 
παιτοϋσι τούλάχιστον δύω πτέρυγας ή στοάς, άποληγού
σας εις το αύτό κέντρον, κείμενον μεταξύ τών πτερύγων 
τούτων καί τοΰ κτιρίου τής διευΟύνσεως.

Έν ταΐς μεγαλειτέραις φυλακαϊς, έν αίς οί κρατούμενοι 
ύπερβαίνουσι τούς διακοσίους, ό αριθμός τών πρός τό έκτε- 
Οέν κέντρον άποληγουσών πτερύγων, πρέπει νά αύξάνη 
άναλόγως τοϋ πληθυσμού.

Ανάγκη οέ όπως, οσον τό δυνατόν, πάντα τά μέρη 
τής οικοδομής, τά σχηματίζοντα πτέρυγα, διατέμνωνται 
εις ορθήν γωνίαν, ή νά στενεύωσι πρός τό σημεϊον τής 
ένώσεως, εις τρόπον ώστε νά μήν έμποδίζηται ό άερι- 
σμός τών κατά τήν είσοδον τής στοάς μερών τής φυ
λακής.

Έν ταΐς μεγάλαις φυλακαϊς, έν αίς ή πληΟύς τών υ
παλλήλων έπιτρέπεινά τίθηται ή σκοπιά τής έπιτηρήσε >. ς 
καί εις άλλα παρά τό άκρον τής στοάς μέρη, αί διά πε
ρίπατον άνδρικαί αύλαί δύνανται νά τεθώσιν εις άλλο μέρος 
τοΰ καταστήματος, άλλ’ ύπό τόν όρον τής άπομακρύν- 
σεως παντός μέσου συγκοινωνίας μετά τών κελλίων.

3. Τftiijia rwr χιναι^ώτ·
Έν όσαις φυλακαϊς δέν υπάρχει χωριστή πτέρυξ διά τάς 

γυναίκας, τά εις χρήσιν αύτών κελλία πρέπει νά διατίθεν
ται ουτω πως, ώστε νά είναι άνέφικτος ή ελάχιστη μεταξύ 
τών δύο φύλων συγκοινωνία.
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Ιδιαιτέρα κλίμαξ κλεισμένη διά θύρας, οσον τόδυνατόν 
πλησιέστερον προς τό μέρος τής διευθύνσεως, θέλει είσθαι 
ή μόνη οδός διά τό τμήμα τών γυναικών, οσάκις τοϋτο 
οέν δύναται νά άπομονωθή ιδιαιτέρως.

4. Περίφραγμα καί οδός περεποΛίας.
Ή φυλακή πρέπει νά περιτειχίζηται διά τοίχου καθ’έξ 

μέτρα ύψηλοΰ, έντελώς άπομεμονωμένη πρός παν άλλο 
κτιριον, είτε έσωθεν είτε έξωθεν, και νά περικυκλοϋται ύπό 
όδοϋ περιπολίας άνευ διακοπής τινός, έχούσης πλάτος τού- 
λάχ ιστόν τεσσάρων μέτρων.

Αί γωνίαι τών τοίχων πρέπει νά στρογγυλαίνωνται. Έφ’ 
ούοενός οέ μέρους τοϋ περιτειχίσματος πρέπει νά τίθεν
ται θριγκοί καί κορωνίδες. Ουδεμία προσθήκη δυναμένη νά 
εΰκολύνη τάς αποδράσεις, πρέπει νά προσαρτάται έπί του 
περιτειχίσματος. Τέλος πρόνοια ανάλογος πρός τήν αύτήν 
τάξιν ιδεών θέλει ληφθή, σχετικώς πρός τούς σωλήνας 
τών όμβριων ύδάτων, ώς καί τά λοιπά έξέχοντα αντικεί
μενα τής οικοδομής, έπίσης δέ, κατά τάς περιστάσεις, Ο
σον άφορα τό κλείσιμον τών σχετικών στομίων καί σω
λήνων.

5. Θΰρα καί ανΛι} είσοδον.
Μία μόνη Ούρα εισόδου πρέπει νά ΰπάρχρ καθ’ ολον τό 

περιτείχισμα. Ή Ούρα αύτη πρέπει νά είναι κατασκευασ
μένη διά φατνωμάτων πεπληρωμένων, μετά κλειοός έκ 
τοΰ έσωτερικοϋ.

Κατά τό μέτρον τής σημαντικότητος τής φυλακής, θέ
λει δ'ατεθή εϊς τήν είσοδον αύτής αύλή ίκανώς εύρεία, ό
πως κυκλοφορώσιν έν αύτη αί μονωτικαί ή άλλαι άμαξα'..

6. Λιεύθυνσις τής φν.Ιακής.—'άρχεΐον.
Αί ύπηρεσίαι τής διευΟύνσεως άπαιτοΰσι, κατά τήν ση- 

μαντικότητα καί τήν Οέσιν τής φυλακής, αριθμόν τινα οι- 
αχωρισμάτων, τά όποια πρέπει νά είναι κεχωρισμένα, όσον 
το δυνατόν, άπό τής κυρίως είπεΐν φυλακής, ήτοι

ά) οίκημα διά τόν άρχ'.φύλακα, καί, άν ύπάρχη τόπος, έν 
ταΐς μεγάλαις φυλακαΐς, κατοικία διά τόν διευθυντήν

β') οίκημα οιά τον θυρωρόν, καί, άν ή ανάγκη τό ά- 
παιτή, διά σώμα φρουράς·

γ') άρχεΐον καί περιπλέον, κατά τάς περιστάσεις, σπου- 
οαστήριον διά τόν διευθυντήν. Τό δι’ άρχεΐον προωρι- 
σμένον μέρος τής φυλακής δύναται νά χρησιμεύση έπίσης 
πρός έναπόθεσιν τών βιβλίων τής βιβλιοθήκης- έάν ή φυ
λακή είναι ίκανώς σημαντική (περί τούς πεντήκοντα κρα
τουμένους περιέχουσα), παρά τώ άρχείω πρέπει νά ύπάρ- 
χωσι μικρά κελλία δι’ όσους περιμένουσιν έν τή φυλακή- 

δ') αίθουσα διά τήν έπιτροπήν τής έπιτηρήσεως· 
έ) έν ό'σαις φυλακαΐς το τμήμα τών γυναικών περιλαμ

βάνει κατά μέσον όρον πλέον τών δέκα κρατουμένων, πρέ
πει νά ύπάρχη οίκημα διά τάς άδελφάς, αί'τινες έ'χουσι τήν 
έπιτήρησιν τοΰ τμήματος τούτου. Τό οίκημα τοϋτο δύνα
ται νά τεθή έντός τοϋ κτιρίου τής διευΟύνσεως, ούτως ό
μως, ώστε ή είσοδος του νά είναι πρός τό μέρος τοΰ κρα- 
τητηρίου, όσον ένεστι έγγύς πρός τήν στοάν ή το τμήμα 
τών γυναικών.

7. Έσωτερικαί ύπηρεσίαι.

Γραφεΐον τοΰ άργιφν.Ιακος.—Σταθμοί καί δωμάτια τώκ φν.ίάκωκ.

Έν ταΐς μικροτέραις φυλακαΐς το άρχεΐον χρησιμεύει 
συγχρόνως καί ώς γραφεΐον τοϋ άρχιφύλακος. Τό δωμά- 
τιον τής έπιτηρήσεως αύτοϋ τίθεται τότε έγγύς, είς μέ
ρος άποβλέπον πρός το ολον τής στοάς.

Έν ταΐς μεγαλειτέραις φυλακαΐς, έν αίς αί άκτινοειδεΐς 
στοαί διευθύνονται πρός άναγκαΐον κέντρον,τό γραφεΐον τοΰ 
άρχιφύλακος τίθεταιέντός τούτου έν στρογγύλω υελοφρά- 
κτω διαχωρίσματι. Έν ταΐς φυλακαΐς ταύταις ή Οέσις τών 
φυλάκων είναι εις τήν είσοδον τών στοών.

8. κΓΐθονσα διά τούς Συπ/γόρους καί τύχ Άχακριτήχ.
Είτε έν τώ στρογγύλω κέντρω, είτε παρά τώ γραφείω 

τοΰ άρχιφύλακος, είτε κατά τήν είσοδον τών στοών, πάν
τοτε όμως έντός τοϋ έσωτερικοϋ κρατητηρίου πρέπει νά 
ύπάρχωσι,
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ά) δωμάτιον χρησιμεΰον ώς έντευκτήριον διά τούς δι
κηγόρους·

β') αίθουσα διά τον ανακριτήν.
Έν ταϊς μικραϊς φυλακαϊς τό αύτο διαχώρισμα δύναται 

νά προσδιορισθή πρός τόν διττόν τούτον προορισμόν.
9. ’ Εττευχτι'ιρια.

Τά Εντευκτήρια θέλουσι τοποθετηθή εις τήν είσοδον ε- 
χάστης στοάς, ή πλησίον τού κεντρικού τής φυλακής γαθ- 
[ΛΟύ.

Θά συυίστανται έκ κελλίων, έκ τών όποιων τά μέν είναι 
προωρισμένα διά τούς κρατουμένους, τά δέ διά τούς έπι- 
σκεπτομένους αύτούς. Το μεταξύ τών κελλίων διάστημα 
θέλει χωρίζεσθαι διά στερεών και πυκνών κιγκλιδωμάτων 
σιδηρών, αποτελούν 80 εκατοστά τού μέτρου τούλάχ ις-ον.

Δύο διάδρομοι κατά το μήκος τής σειράς τών εντευκτη
ρίων τούτων θέλουσιν εκατέρωθεν χρησιμεύει ό μέν διά 
τούς κρατουμένους, ό δέ (ό πρός τήν είσοδον τοΰ κρατη- 
τηρίου) διά τήν είσοδον και έξοδον τών έπισκεπτομένων.

ΊΙ διευθέτησις τών εντευκτηρίων τούτων θέλει εΐσΟαι 
τοιαύτη, ώστε νά καθιστά εύκολου τόσον τήν έπιτήρησιν 
όσον καί τήν επικοινωνίαν τών κρατουμένων μετά τών έ
πισκεπτομένων αύτούς.

10. Λατρεία.—Σχο.ΙεΐοΓ.
Ό ναΐσκος θέλει είσθαι όλως ανεξάρτητος τών λοιπών 

ύπηρεσιών τής φυλακής. Θέλει τοποθετηθή, άναλόγως τής 
σημαντικότητος τού καταστήματος, ή έν ίδιαιτέρω τής 
φυλακής κτιρίω, ή έν τω κεντρικω κύκλο), άνω τού στα
θμού τής έπιτηρήσεως, ή άκόμη, όσον άφορα τάς μικράς 
φυλακάς, έν τόπω συνεχομένω μετά τού τμήματος τής 
διευθύνσεως ·κα'ι άπολήγοντι εις τήν είσοδον τοΰ κατά μή
κος τών κελλίων Εξώστου.

Εν τή περιπτώσει καθ' ήν ό ναΐσκος θέλει τεΟή έν τώ 
κεντρικω κύκλω, φραγμός έξ ύέλων πρέπει νά χωρίζη τό 
θυσιαστήριον άπό τών στοών τών κελλίων.

Ό οιά τούς κρατουμένους ώρισμένος χώρος θέλει διαι- 
ρεΟή εις ατομικά στΑίδια, έκ ξύλου κατασκευαζόμενα, έ
καστον τών οποίων πρέπει νά έ'χη κατ' έλάχιστόν όρον 2 
μέτρα ύψους έπι ,-θ πλάτους και βάθους. Θά είναι δέ 
τοιουτοτρόπως διατεθειμένα, ώστε οί φυλακισμένοι νά βλέ- 
πωσι μέν τό θυσιαστήριον, νά μή βλέπωνται δέ μεταξύτων.

'Αρμόζει πλειότερον, άν ο χώρος τό έπιτρέπη, νά μένη, 
μεταξύ δύω σειρών στασιδίων, μικρόν πέρασμα δεξιόθεν και 
αριστερόθεν, ίνα διευκολύνηται ή έν περιστάσει Εξαγωγή 
κρατουμένου τινός έκ τοΰ στασιδιού του άνευ ένοχλήσεως 
τών λοιπών.

Έν ταϊς φυλακαϊς, τών οποίων τό σχέδιον είναι ακτι
νοειδές, τά στασίδια είναι καλώς τοποθετημένα κατά τάς 
γωνίας, τάς οποίας σχηματίζουσιν αί διαστάσεις τών πτε
ρύγων.

Τόπος ικανός θέλει φυλάττεσθαι, όπως τίθενται έπι τοϋ 
υψώματος, έφ’ού κεϊται τό θυσιαστήριον, καθέδραι προσευ
χής εις χρήσιν τών ύπαλλήλων τής διευθύνσεως τής φυ
λακής. ’Επίσης και διά τούς έπιτηρητάς πρέπει νά φυ- 
λάττωνται θέσεις.

Μέρος τοΰ ναΐσκου θέλει χρησιμοποιηθή είτε διά τάς 
ήθικάς και διδακτικάς ομιλίας, είτε διά τήν σχολικήν έκ- 
παίδευσιν.

11. Βι£.1ιοθήχη.
"Οταν ή συλλογή τών πρός χρήσιν τών κρατουμένων 

αναγνωστικών βιβλίων καταστήση αναγκαίου τον προσ
διορισμόν τόπου ειδικού, θέλει πρός τοΰτο έκλεχθή χώρι
σμα κείμενον πλησίον τοΰ κεντρικού κύκλου και τού ναΐ
σκου.

12. Oixoropixal ύπηρεοίαι. 
Λουτήρες—Μαγειρείο)·.

Οί λουτήρες θά τοποθετηθώσιν είτε εις τό ισόγειον είτε 
εις τό ύπόγειον, κατά τρόπον ώστε νά χρησιμοποιήται οι 
αυτούς το θερμαντικόν τού μαγειρικού κλιβάνου. Έν ταϊς 
όπωσούν σημαντικωτέραις φυλακαϊς τό μαγειρείου μετά 
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τών παραρτημάτων αύτοϋ τοποθετείται εις μέρη τής φυ
λακής, άτινα συγκοινωνοΰσι εύκολώτερον μετά τών αυλών 
τής ύπηρεσίας, καταβαλλόμενης συγχρόνως προσοχής, ίνα 
μή άπομακρύνηται πολύ έκ τοϋ κεντρικού σταθμού τής έ- 
πιτηρήσεως.

Κατά τήν περίπτωσιν τού έδαφ. 5 τοϋ άρθρου 6, αί ύ- 
πηρεσίαι αύται πρέπει νά τοποΟετώνται εις τά παραρτή
ματα του τμήματος τών γυναικών.

Εις πάσαν δέ περίπτωσιν, πρέπει νά ληφΟώσι τά αναγ
καία μέτρα προς διευκόλυνσιν τής μεταφοράς τών τροφών, 
άπό τού μαγειρείου εις τά κελλία, διά τής χρήσεως βα
ρούλκων άναβατικών και άμαξίων.

Απαιτείται πρός τούτοις έξασφάλισις ικανού έν τω μα- 
γειρείφ αερισμού.

13. ’κήοϊΌποιεΤω·.—ΆποθΓ/χαι προμηθειών.—Π.Ιιντηριον.
Αί μεγαλείτεραι φυλακαι, έκτος τών προμνημονευΟέν- 

των, περιέχουσι
ά) άρτοποιεϊον καί άποΟήκας άλεύρων
?') άποΟήκας γενικάς διά τάς προμήθειας, καί γραφεϊον 

διά τόν εργολάβον.
Πάντα οέ ταύτα άποτελοϋσιν ειδικόν κτίριον ίκανώς ά- 

πομεμακρυσμένον τού κυρίως κρατητηρίου, ώστε έν άνάγκη 
νά είναι ουνατή ή έν αύτοΐς έργασία ελευθέρων έργατών.

Αι μεγάλαι φυλακαι περιέχουσιν επίσης πλυντήριον τε
θειμένου εις τά παραρτήματα τού τμήματος τών γυναικών.

1 ί. ’Otioro·)υ.Ιάχιον.—Ιματιοθήκη.
Έν ταΐς μικραΐς φυλακαϊς, αί άποΟήκαι τών όΟονών καί 

τών φορεμάτων, τό μέρος έν ώ τίθενται αί ακάθαρτοι ό- 
Οοναι, και το οωμάτιον τής καΟάρσεως δύνανται νά τοπο- 
ΟετηΟώσιν εις το οεύτερον πάτωμα τού κτιρίου τής διευ- 
Ούνσεως.

Εν ταΐς φυλακαϊς τών οποίων ό χώρος έπιτρέπει ιδιαί
τερα -χωρίσματα οιά τάς οικονομικός ύπηρεσίας, τό όΟονο- 
φυλάκιον καί τά λοιπά προμνησΟέντα θέλουσι τίΟεσΟαι έν
τός τών ειοιζών τούτων κτιρίων, πλησίον τού πλυντηρίου.

1 5. Λ εΛ.Ιία.

Α'. Γενικά) διατάζεις.

ά. Κε.Ι.ΙΙα τώ>· ίγιΰν.
Τά κελλία τών ύγιών πρέπει νά ένόνωσι τούς έξής ο

ρούς.
Ιον. Αί διαστάσεις αύτών Οέλουσιν είσθαι τούλάχιστον 

4 μέτρα μήκους 2,50 πλάτους καί 3 ύψους, ήτοι χωρη
τικότητας 30 κυβικών μέτρων άέρος.

2ον. Οί τοίχοι τής διαχωρίσεως θέλουσι κατασκευασΟή 
ούτως, ώστε νά έμποδίζηται πάσα συγκοινωνία μεταξύ 
τών κελλίων.

3ον. Θά άερίζωνται ταύτα, Οερμαίνωνται, φωτίζωνται, 
Οά έ'χωσιν άποπατικήν συσκευήν καί ανάλογου εις πόσιν 
καί καθαριότητα ύδωρ, καθ' ά έν τοίς έπομένοις θέλει άνα- 
πτυχΟή.

Ιον. Θά ληφΟή τεχνική πρόνοια, όπως δύνηται ό φυλα
κισμένος νά είδοποιή τόν φύλακα τής ύπηρεσίας, νύκτα τε 
καί ημέραν, καί όπως ένεργήται έπιτήρησις έντός τού κελ- 
λίου του, χωρίς ούτος νά τό έννοή.

β'. Κε.Ι.Ιία των ασθενών.
Απαιτείται ό προσδιορισμός άριΟμοϋ τίνος κελλίων διά 

τήν θεραπείαν τών ασθενών φυλακισμένων, τοϋ οποίου ή 
αναλογία, σχετικώς πρός τόν δλον άριΟμόν τών κρατου
μένων, θέλει είσθαι 5 τοίς ο]ο περίπου, χωρίς όμως νά εί
ναι ποτέ δλιγ'ώτερον τοϋ ενός δι' έκαστον φύλου.

Τά νοσοκομικά κελλία πρέπει νά είναι μεγαλείτερα τών 
συνήθων, χωρητικότητος 40 μέχρι 45 κυβικών μέτρων, 
καί ούτω πώς διατεθειμένα, ώστε νά δύνηται φορείου νά 
πλησιάζη εις αύτά.

ΙΙοέπει νά λη-οΟή κατά τό δυνατόν Φροντίς, ώστε νά εύ- 
ρίσκωνται τά περί ών ό λόγος κελλία καλώς ύπο εποψιν 
υγιεινήν έκτεΟειμένα, έν δέ ταΐς μεγάλαις φυλακαϊς πρέ
πει νάκεΐνται πλησίον άλλήλων, σχηματίζοντα χωριστόν 
τμήμα, έν τώ οποιω προσοιορί,εται κ,ελλιον ιδιαίτερον οια 
τάς επισκέψεις τού ιατρού.
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γ'. Kt.lJia των ποινών.

Τά κελλία τών ποινών πρέπει νά τοποΟετηΟώσι καί νά 
κατασκευασΟώσιν ούτως, ώστε οί έν αύτοϊς κρατούμενοι νά 
μή είναι δυνατόν νά άκουσΟώσιν ύπό τών άλλων φυλακι
σμένων. Θά κ/,είωνται ταΰτα διά δύω Ουρών,άπεχουσών άπ’ 
άλλήλων εν μέτρον περίπου· ή εσωτερική ΟύραΟά εχη μίαν 
θυρίδα διά τήν τροφοδοσίαν καί μίαν οπήν διά τήν έπιτή- 
τήρησιν. Τό παράΟυρον Οά εχη κινητόν παραθυρόφυλλου 
διά τοϋ όποιου, κατά βούλησιν, δύναται το κελλίον νά κα- 
ταστή εντελώς σκοτεινόν.

Ίί αναλογία τών κελλίων τούτων θέλει εϊσΟαι 2 τοϊς ο]ο 
έπί τοΰ πληθυσμού τής φυλακής, πάντοτε δέ τούλάχιγον 
έν δι' έκαστον ούλον, καί έν τή υ.ικοοτέοα έ'τι ουλακή.

δ'. KtJ.Ua ΐριύνης.

Τά πλησίον τών δωματίων τής έπιτηρήσεως συνεχόμε
να κελλία θέλουν χρησιμεύει κατά προτίμησιν ώς κελλία 
έρεύνης, καί πρός τόν σκοπόν τούτον Οά ύπάρχη μία 
Ουρίς έπί τού μεσοτοίχου. Τά κελλία ταύτα δύνανται νά 
ώσι δίπλα κατά τό μέγεθος, όπως χωρώσι έν ανάγκη δύω 
πρόσωπα.

Β'. ΈσωτιριχΙ) ύαυθι'τησις των χι.Ι.Ιίωτ. 

ά. KtJ.Ua των νγιων.

Ή εσωτερική διευθέτησις τών κελλίων θέλει γίνει κατά 
τούς εξής ορισμούς.

Ιον. Ή ΟύραΟά άνοίγηπρός τό έξωτερικόν τών κελλίων 
Οά είναι δέ σιδηρωμένη ούτως ώστε, άνοιγομένη, νά προ- 
σαρμόζηται έντελώς έπί τού τοίχου τής στοάς, χωρίς νά 
είναι δέ ποτέ μικροτέρα τών 2 μέτρων κατά το ύψος καί 
75 ο] ο τό πλάτος.

■ Θά εχη θυρίδα τροφοδοσίας, έπιστρωμένην έσωτερικώς 
δι ισχυρού ζίγκου ή διά σιδηράς πλακος γαλβανιμένης, 
εύρισκομένην εις 1,30 μετρ. άνω τού έδάφους, έχουσαν 0,16 
μ. ύψος καί Ο,'.Ό πλάτος, άνοιγομένην δέ έπί τοΰ κάτω 

άξονος εις τρόπον σχηματίζοντα τραπεζοειδές άβάκιον 
προς τά έξω.

Μία οπή πρός έπιτήρησιν Οά γίνη άνω τής Ουρίδος ταύ
της, κλεισμένη διά ύέλου ή διά μεταλλικού πλέγματος 
διαφανούς, καί έχουσα πυκνόν καί στερεόν κάλυμμα άνοι- 
γοκλειόμενον έξωθεν.

Τό κλειΟρον πρέπει νά εχη όδόντα σταματήσεως, ίνα μή 
δύνηται ό φυλακισμένος νά κλείση τήν Ούραν μετά τήν εί- 
σοοον του φυλακος.

ΙΙάντα τά κλείθρα τών κελλίων Οά άνοίγωνται διά τής 
αύτής κλειδός. Διά τό τμήμα όμως τών γυναικών πρέπει 
νά ύπάρχη ιδιαιτέρα κλεϊς.

2ον. Τό παράΟυρον, ον έξύέλου ραβδωτής,Οά τοποθετηθή 
ούτως, ώστε νά έ'χη μέν ό φυλακισμένος όσον τό δυνατόν 
περισσότερον φώς καί αέρα, χωρίς νά δύνηται όμως νά 
βλέπη είτε έντός τών αύλών καί τών περιπατηρίων, είτε 
έκτος τής φυλακής. IIρέπει νά τίΟηται δύω μέτρα τούλά- 
χιστον άνω τού έδάφους καί νά εχη 1,20 μ. πλάτος έπί 
0,70 μ. ύψους περίπου. Ό μηχανισμός του πρέπει νά 
διευκολύνη τό έξ ολοκλήρου άνοιγμά του, δυναμένης τής 
πρός τούτο έργασίας νά καταβληΟή ύπό τού φυλακισμένου.

“Εξωθεν τό παράΟυρον Οά εχη ίσχυράς ράβδους σιδηράς 
διά πάσης μετά τού κτιρίου στερεώσεως. Αί ράβοοι αύταί 
Οά είναι καΟέτως τεθειμένα! καί στερεωμένα·, δι' άλλης 
ράβδου όριζοντείως τεθειμένης- τά μεταξύ τών καθέτων 
κενά ούχί μεγαλείτερα τών 8 ή 20 εκατοστών τού μέτρου.

3ον. “Εκαστον κελλίον Οά εχη εΐδοποιητικόν μηχανι
σμόν, δι' ού ό φυλακισμένος νά δύνηται νά προσκαλή τόν 
φύλακα. 'Ενώ δέ ό μηχανισμός ούτος Οά κινή σήμαντρου 
κοινόν εις όλον τό τμήμα, ταύτοχρόνως θέλει εξάγει έπί 
τού έξωτερικού τοίχου πλάκα, χρησιμεύουσαν ώς ση
μείο ν.

-ίον. Τά έπιπλα τών κελλίων Οά συνίστανται έκ μιας 
κλίνης, μιας πινακίδος, ένό: καθίσματος μετά ράχεως. καί 
υ,ιάς Οέσεως.

KtJ.Ua
KtJ.Ua
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Ή κλίνη Οά είναι προσηλωμένη εις τόν τοίχον καί 
κατά τό σχέδιον, το όποιον ή διοίκησις θέλει παραδεχθή.

Ή πινακίς, αποτελούσα τράπεζαν Οά είναι έπίσης προ
σηλωμένη έπί τοΰ τοίχου, άλλ’ εις τρόπον ώστε νά είναι 
δυνατή ή άνύψωσίς της- Οά έ'χη μέγεθος τούλάχιστον 0.60 
έπί 0,50 τοΰ μέτρου- το οπίσθιον μέτωπόν της Οά είναι 
χρώματος μαύρου, ί’να χρησίμεύη καί ώς πίνας οιά τά γυ
μνάσματα της γραφής καί τής άριΟμήσεως.

Το κάθισμα Οά είναι πλησίον τής τραπέζης καί Οά συν
δέεται οι' άλύσεως.

Ή Οέσις Οά είναι πλησίον τής Ούρας 1,50 μ. περίπου 
άνω τοΰ εδάφους, είτε εις τινα γωνίαν τοΰ κελλίου, είτε 
είς τινα πλευράν τοΰ εσωτερικού τοίχου, μικρας ούσα πάν
τοτε διαστάσεως καί άποτελουμένη έκ δύω πινακίδων.

Ύπό τήν κατωτέραν πινακίδα τής Οέσεως Οά τεΟώσι 
τρεις κρεμαστήρες, ίκανώς ανίσχυροι όπως μή δύνωνται νά 
χρησιμεύσωσιν είς αύτοχειρίαν δι’ αγχόνης.

β'. Κε.Ι.Ιια των άσθι>·ώ>·.
Τά έπιπλα τών νοσοκομικών κελλίων Οά άποτελώνται 

έκ μιας κλίνης σιδηράς, μιας κινητής τραπέζης καί ενός 
ανακλίντρου- τό σχοινίον διά τό σήμαντρου Οά είναι πλη
σίον τής κλίνης τοΰ ασθενούς.

γ'. Κε.Ι.Ιία των ποι>-ώ»·.
Ή συνήθης κλίνη έν τοϊς κελλίοις τών ποινών Οά άν- 

τικατασταΟή ύπό στρατοπεδευτικής ξύλινης κλίνης, στε- 
ρεώς προσηλωμένης είς τινα γωνίαν τοΰ κελλίου. Τό κι
νητόν άγγεΐον Οά περιέχηται έντός ξυλίνου κιβωτίου ακι
νήτου, άνοίγοντος πρός τόν διάδρομον.

16. Θέριιατσις.
Θέλει ληφΟή φροντίς διά τήν Οέρμανσιν τών κελλίων, 

ώστε ή θερμοκρασία των νά είναι κατ' έλάχ ιστόν όρον 13 
βαθμών, οίαδήποτε καί άν είναι ή έξωτερική θερμοκρασία.

'Ο ελάχιστος όρος τής θερμοκρασίας τών κελλίων τών 
ασθενών Οά είναι 15 βαθμοί.

Έν ταΐς μεγάλαις φυλακαΐς ή Οέρμανσις Οά ένεργήται 
διά θερμαγωγού, είτε άπό θερμού ύδατος είτε άπό άτμοΰ, 
κατά προτίμησινδέ άπό θερμού άέρος. Οί σωλήνες Οά εί
ναι τεθειμένοι άνω τοΰ εδάφους τών κελλίων, περικε- 
κλεισμένοι εντός κιβωτίου σιδηρού τρυπημένου μετά κα
λύμματος κινητού, είς τρόπον διευκολύνοντα τάς έπισκευάς. 
ΙΙρέπει δέ νά είναι ούτω πώς διατεθειμένοι, ώστε νά μή χρη- 
σιμεύωσιν ώς μέσον επικοινωνίας μεταξύ τών κρατουμέ
νων, άπό κελλίου είς κελλίον.

Είς τήν μίαν άκραν τού περιέχοντος τούς σωλήνας κι
βωτίου Οά τοποΟετηΟή οπή, διά τής οποίας Οά είσέρχηται 
ή Οερμότης έν τώ κελλίω, προς τήν οπήν δέ ταύτην θά 
άντιστοιχή έντομή έν τώ έξωτερικώ τοίχω χρήσιμος διά 
τήν είσοδον τού καθαρού άέρος- τό άνω τού κιβωτίου πρέ
πει νά είναι, οσον τό δυνατόν επικλινέστερου.

Έν ταΐς μικραΐς καί ταΐς μετρίαις φυλακαΐς πρέπει νά 
έπιδιώκηται τό άπλούστερον καί εύΟηνότερον σύστημα, 
άναλόγως τούπροορισμού τής φυλακής, τών εύκολιών τάς 
οποίας κατά τό μάλλον ή ήττον παρέχει ό τόπος, καί τού 
κλίματος τής χώρας ένή πρόκειται νά οίκοδομηΟή ή φυλα
κή. Οί άρχιτέκτονες δέν πρέπει νά λησμονώσι, οτι πολλά- 
κις βλίγων μόνον κελλίων είναι άναγκαία ή Οέρμανσις.

Αί προεκτεθεΐσαι διατάξεις δέν άποκλείουσι τήν μελέ
την τής διά φωταερίου Οερμάνσεως.

17. Αερισμός.
Έκεΐ όπου, άνεξαρτήτως τοΰ φυσικού άερισμού τού γι

νομένου διά τού άνοίγματος τοΰ παραθύρου, άπαιτεΐται ή 
επικουρία καί τού τεχνητού άερισμού, πρέπει ούτος νά ά- 
ποκτάται, οσον το δυνατόν, ένεργητικώς καί συγχρόνως οί- 
κονομικώς. Διά τάς μεγάλας φυλακάς, τάς Οερμαινομένας 
διά θερμαγωγού, συσταίνονται αί άκόλουΟοι όδηγίαι.

Ό άερισμός συνδυάζεται μετά τής Οερμάνσεως είς τρόπον 
ώστε νά προμηθεύηται είς τά κελία άήρ ψυχρός ή θερμός, 
άναλόγως τής ώρας τού έτους. Έκτελεΐται δέ διά μέσου 
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ούω αγωγών, ές ών ό εις χρησιμεύει πρός εισαγωγήν καθα
ρού άέρος και ό έτερος προς εξαγωγήν τοΰ μεμολυσμένου. 
Ό τελευταίος αγωγός εντίθεται εις το πάχος τοΰ τοίχου, 
αντίκρυ τοΰ μέρους, άπο τοΰ οποίου εισέρχεται ό αήρ και ή 
Οερμότης" έχει δέ δύο όπάς μετ' έπιστόματος, τήν μεν έπι 
τής γραμμής τοϋ έδάφους τοϋ κελλίου, τήν οέ εκεί ένθα 
αρχίζει ό Οόλος τοΰ κελλίου και απολήγει, κατά τήν άνω 
άκραν αύτοϋ, εις όριζόντειον συναγωγέα κείμενον ύπό τήν 
οροφήν και διεκβάλλουτα εις καπνοδόχην κάθετον, τήν ό
ποιαν διασχίζει ή καπνοδόχη τοΰ θερμαγωγού.

18. Φωτισμός.
Ή φυλακή Οά φωτίζηται καθ' ολα αύτής τά μέρη ά

ναλόγως τών αναγκών τής ύπηρεσίας τής έπιτηρησεως, 
και εις τοιοϋτον τρόπον, ώστε έκαστος φυλακισμένος νά 
δύνηται νά έργάζηται τό εσπέρας έν τώ κελλίω του.

Ό φωτισμός Οά γίνηται διά φωταερίου έκεϊ οπού υπάρ
χει τοιοϋτον. Οί σωλήνες Οά τίθενται εις τήν στοάν έκά- 
στης πτέρυγος και Οά είναι άσκεπεϊς. Θά "ληφΟώσι δέ τά 
άνήκοντα μέτρα, όπως μή δύνωνται οί φυλακισμένοι νά 
τούς βλάπτωσιν.

Έντός έκάστου κελλίου Οά ύπάρχη άνω τής τραπέζης 
φωταερικός φανός εις τό άκρον καμπύλου γελέχους, έχων 
δύο στρόφιγγας, έξ ών ό μέν παρά τήν Ουράν έπι τής στοάς, 
ό δέ έν τώ έσωτερικώ τοϋ κελλίου πρός χρήσιν τοΰ φυλα
κισμένου.

Ό φωτισμός τών στοών Οά είναι ανεξάρτητος άπό τοΰ 
τών κελλίων.

19. Υδρονομή.
IIρέπει νά εύρεΟή τρόπος ώστε ή φυλακή νά έχη το α

ναγκαίου ύοωρ ο·.ά τάς οιαφόρους ύπηρεσίας, άναλόγως τών 
τόπων, και πάντοτε όσον ενεστιν άοΟονώτερον.

Καθ' ολας τάς πόλεις, έν αίς ύπάρχει γενικόν σύστημα 
ύδρονομής, πρέπει νά χρησιμοποιηΟή τούτο διά μεταφοράς 
τον ύδατο: εις τήν φυ/σκήν και εις τά κελλία, ατινσ Οά 

έφοδιασΟώσι διά μικρών λεκανών ακινήτων, έκ μετάλλου 
μιλτωμένου, επιτηδείων εις τήν καθαριότητα. Ή κένωσις 
τών ύοάτων Οά ένεργήται διά σωλήνος, έχοντος φραγμόν 
και έκδάλλουτος εις τόν γενικόν τής φυλακής οχετόν.

Οπου οέν ύπάρχει σύστημα ύδρονομής, ώς και έπι τών 
μικρών φυλακών, άρκεϊ ή χρήσις κινητών αγγείων.

20. ’Λ.-τοπατικοι μηχανισμοί. — Κένωσις αύτών.
Εντός έκάστου κελλίου Οά ύπάρχη έν κινητόν άγγεϊον, 

κατά τό σχέδιον, τό όποιον θέλει παραδεχΟή ή Διοίκησις. 
Θά τίΟηται τοϋτο πλησίον τής Ούρας, έντός κοιλώματος 
τοΰ τοίχου, άεριζομένου διά μικρού σωλήνος, οστις Οά συν- 
οέηται, κατά τάς περιστάσεις, μετά τού γενικού συς-ήμα- 
τος τού αερισμού τής φυλακής.

Εν τοϊς σημαντικωτέροις καταστήμασι φυλακών, έάν 
τά άγγεϊα οέν μεταφέρωνται και δέν κενοΰνται έκτος -Λύ 
κρατητηρίου, Οά μεταχειρίζωνται διά τήν κένωσιν, καθ’ 
έκαστον πάτωμα, έντός θαλαμίσκου κειμένου είς τήν άκραν 
τής στοάς, άγωγόν μετά ύδραυλικοϋ καλύμματος. Ή ε
σωτερική έπιφάνεια τών τοίχων τού χωρίσματος τούτου 
πρέπει νά είναι κεκαλυμμένη διά σμαλτώδους ή αδιαπέρα
στου ύλης, δυναμένης νά διατηρήται έν διαρκεϊ καΟαριότη- 
τι1 τό έδαφος αδιαπέραστου επίσης· άερισμός ισχυρός· αί 
άκαΟαρσίαι Οά πίπτωσι διά τού άνωτέρω άγωγού εις ύπό- 
νομον συγκοινωνοϋντα μετ’ έκείνου τής πόλεως ή μετά 
λάκκου κειμένου έκτοςτής φυλακής.'Γό σύστημα τούτο δέν 
άποκλείει το τών άκινήτων καθισμάτων, συγκοινωνούντων 
διά κεκλιμένων σωλήνων μετά τού λάκκου ή τοϋ γενι
κού οχετού τής φυλακής, εις οσα μέρη ή μέθοδος αύτη 
είναι ποοτιυ,ωτέοα.I I I

21. Περιπατητήρια.
Ό άριΟμός τών πρός περίπατον αυλών Οά είναι ανάλο

γος προς τήν σημαντικότητα τής φυλακής, εις τρόπον 
ώστε έκαστος φυλακισμένος νά δύνηται νά περιπατή έν 
κύτμϊς έπι μίαν τουλάχιστον ώραν καθ' έκάστην. Πρέπει 
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νά είναι τοποθετημένα». καθ’ ομάδας έν σχήματι τροχού ή 
άνεμιστηρίου.

Αί διαστάσεις αύτών Οά είναι 8 έως 12 μέτρα κατά 
μήκος και 5 μέτρα κατά πλάτος εις το άκρον.

Έντός τοϋ κέντρου έκαστου συμπλέγματος περιπατητη- 
ρίων πρέπει νά κατασκευασΟή σκοπιά, ί'να χρησίμεύη αύτη 
ώς σταθμός έπιτηρήσεως (έπιφυλαττομένων τών κανονισθέν- 
των άνωτέρω, οσον άφορα τάς μικράς φύλακας, έν αίς αί 
πρός περίπατον αύλαί δύνανται νά έπιτηρώνται έσωθεν). 
Τό έδαφος τοΰ στάθμου τούτου δέον νά είναι ύψωμένον κα
τά 50 έως 60 εκατοστά τοΰ μέτρου άνω τοΰ τών περιπα- 
τητηρίων.

Αί Ούραι τών περιπατητηρίων Οά άνοίγωνται έπί τής 
σκοπιάς’ τό σανίδωμά των Οά είναι πλήρες μετά Ουρίδος 
διά q^v έπιτήρησιν, ή μετά κινητών παραθυροφύλλων.

'Π άκρα έκάστου περιπατητηρίου Οά περικλείηται διά 
κιγκλίοος, άνωθεν τής οποίας θέλει κατασκευασΟή διά τόν 
κακόν καιρόν σκέπη, κλίνουσα πρός τά έξω.

Τό έδαφος τών περιπατηρίων πρέπει νά έχη κλίσιν άρ- 
κούσαν διά τήν έκροήν τών ύδάτων τής βροχής.

Οί διαχωρίζοντες τά περιπατητήρια τοίχοι πρέπει νά έ- 
χωσιν ύψος τούλάχιστόν 3 μέτρων.

Δι’ έκάστην ομάδα περιπατητηρίων θέλει κατασκευα
σΟή άπόπατος παρά τή σκοπιά.

Έν ταΐς μεγάλαις φυλακαΐς Οά είναι ιδιαίτερα διά τούς 
ασθενείς περιπατητήρια, μεγαλείτερα, συνεχόμενα μετά τοΰ 
νοσοκομείου, καί πεφυτευμένα.

22. Λιάφοροι ύδηγίαι.
Ό άρχιτέκτων θέλει διαθέσει τήν οροφήν τής φυλακής 

εις τρόπον ώστε, έν ώρα κατεπειγότητος ή τυχαίας ύπεραυ- 
ξήσεως τοΰ άριΟμοΰ τών φυλακισμένων, νά ύπάρχωσι 
πρόχειροι δύω ή τρεις αίθουσα». κοιναί, άναλόγως τών α
ναγκών.

Εκτός τών προειρημένων, τό υπόγειον τοΰ καταστή

ματος τής φυλακής θέλει χρησιμοποιηθή διά τούς θερμα
γωγούς καί τάς άποΟήκας τών καυσίμων ύλών. Δυνατή 
έπίσης ή έγκατάστασις έκεΐ κελλίων έπιτηδείων πρός έρ- 
γασίαν, μεγαλειτέρων τών συνήθων, διά τάς βιομηχανίας 
τάς άπαιτούσας άτμοσφαίοαν δροσερωτέραν ή έκτασιν εύ- 
ρυτέραν (υφαντική,σιδηρουργία,κλειδοποιία, ξυλουργία,κτλ).

Τά θεμέλια καί τά κάτω μέρη τής οικοδομής πρέπει 
νά κατασκευάζωντα; είς τρόπον έξασφαλίζοντα έντελώς τό 
ισόγειον άπό τήν ύγρασίαν τής γής. Έν γένει τό ισόγειον 
πρέπει νά είναι ύπεράνω τοϋ έξωτερικοΰ έοάφους καθ’ εν 
μέτρον τούλάχιστόν, κατασκευαζόμενον οι’ υλικού αντικει
μένου είς τήν ύγρασίαν.

Το έδαφος τών κελλίων πρέπει νά καλύπτηται δι’ ύλης 
σκληράς, ή νά είναι σανιδωμένο·/, άναλόγως τών μέσων 
τοΰ τόπου· τά κελλία του νοσοκομείου πρέπει νά έ'χωσι 
πάντοτε πατώματα ξύλινα.

Οί τοίχοι πρέπει νά είναιέπιμελώς καί καλώς έλαιοχρω- 
ματισμένοι, το δέ φάτνωμα κεχρισμένον οι’ άσβέστου.

"Οσον τό δυνατόν, πρέπει έφ’ όλης τής οικοδομής νά 
γίνηται χρήσις ύλικοϋ μή εύφλεκτου.

Αί κλίμακες πρέπει νά προσαρτώνται είς τό άκρον τών 
στοών, διά τρόπου μή καταλαμβάνοντος πολύν χώρον διά 
τάς βαθμίδας των συνιστάται σίδηρος διάτρυτος μετά ξυ
λίνου χειραγωγού.

Αί μεταξύ τών κελλίων στοαί πρέπει νά έχωσι 5 μέτρων 
πλάτος τούλάχιστον οί δέ έπί τών στοών έξώσται τών 
κελλίων 0,90 μ. μεταξύ τοΰ τοίχου καί τοΰ έσωτερικοϋ 
μέρους τοΰ δρυφράκτου.

Τά δρύφρακτα πρέπει νά έ’χωσιν ύψος ούχί δλιγώτε- 
ρον τοΰ 1,30 μέτρου, καί πρέπει νά είναι τοιαΰτα ώστε νά 
μή δύνηται άνθρωπος νά οιέλθη διά μέσου αύτών.

Οί οιά τά ύδατα, τό φωταέριον, τάς ακαθαρσίας κλπ. 
σωλήνες πρέπει νά είναι πάντοτε έπί τής επιφάνειας, όπως 
έπισκευάζωνται εύκολώτερον καί εύθηνότερον.
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Καθ’ έκάστην στοάν θέλει ύπάρχει μία τούλάχ ιστόν ά- 
ναβατική μηχανή.

Τά οικοδομικά έργα πρέπει νά έκτελώνται μετ’ άπλό- 
τητος και οικονομίας- επομένως ό άρχιτέκτων δέον νά ά- 
”εΖΤ1 Εντελώς άπό παντός στολισμού, και νά μή λησμονή 
οτι οϊκοδομεϊ ούχι μνημεϊον τέχνης- άπ’ εναντίας θέλει 
φροντίσει εις παν ο,τι είναι άναγκαϊον όσον άφορα τήν στε
ρεότητα, τήν ασφάλειαν, τήν άπομόνωσιν, τόνκίνδυνον τής 
πυρκαϊάς, τάς απόπειρας άποδράσεως ή τήν αυτοχειρίαν.

23. Τρόπος υποδομής σχιόίων,

Ό άρχιτέκτων δφείλει νά έπισυνάπτη εις παν σχέοιον 
οικοδομής νέων φυλακών :

Ιον. Γενικόν σχέοιον τοΰ χώρου, εις κλίμακα ένός χι
λιοστού τοϋ μέτρου κατά μέτρον, δεικνύον τό όλον τών με- 
λετωμένων κτιρίων, μετά τοΰ πέριξ γηπέδου έπι τοΰ οποίου 
πρόκειται ταΰτα νά οϊκοδομηθώσι- τό σχέοιον τοΰτο πρέ
πει νά συνοδεύηται ύπό ΐχνογραφικών τομών, δυναμένων 
νά χρησιμεύσωσιν εις ορθήν έκτίμησιν τών ανωμαλιών 
τοϋ έδάφους.

2ον. Σχέδια τών θεμελίων και τών διαφόρων πατωμά
των, εις κλίμακα 5 χιλιοστών τοΰ μέτρου κατά μέτρον.

3ον. Τχνογραφικάς κατά μήκος και διαγώνιους τομάς,ώς 
και το ύψος τής προσόψεως κατά τήν αύτήν κλίμακα.

-ίον. Σχέδια, εις κλίμακα ύ εκατοστών τοΰ μέτρου κα
τά μέτρον, τών κυριωτέρων οικοδομικών λεπτομερειών και 
τών περί τήν διευθέτησήν τών κελλίων.

Gov. Υπόμνημα έξηγοΰν τάς ιδέας και τάς θεωρίας,υφ' 
ών έμφορούμενος ό άρχιτέκτων συνέλαβε και άπεφάσισε τό 
σχέοιον έν τή ολοκληρία αύτοΰ καί κατά μέρη.

Gov ’Ερμηνευτικός 
έργων, δεικνύων τούς

υπολογισμός τών έκτελεσθησομένων 
όρους καί τόν τρόπον τής έκτελέσεως,

τήν φυσιν, τήν ποιότητα τοΰ υλικού, καί πάσας τάς α
ναγκαίας πρός έκτίμησιν τών έργων προϋποθέσεις.

7ον. Καταμέτρησιν καί έκτίμησιν τών έργων τούτων ι
διαιτέρως δι’ έκαστον μέρος τής οικοδομής.

8ον. "Εγγραφον συμφωνιών καί σχέοιον υποβολής τής 
έπιχειρήσεως.

ΙΙρος διευκόλυνσιν τοΰ έργου καί συντομίαν τοΰ άναγ- 
καίου πρός πλήρη μελέτην χρόνου, ό άρχιτέκτων δύναται 
να υποβάλη ποός τήν άνωτέραν Διοίκησιν προκαταρκτι
κόν σχέοιον, περιέχον τό έν§ 1 γενικόν σχέοιον, ώς καί τα 
σχέδια τών διαφόρων πατωμάτων, εις τήν κλίμακα τών 
2 £ χιλιοστών τοΰ μέτρου κατά μέτρον.

'Όταν τό προκαταρκτικόν τοΰτο σχεδίασμα τύχη τής 
υπουργικής έγκρίσεως, ό άρχιτέκτων υποβάλλει εις οιπλοΰν 
πάντα τά ύπό τών 1 έως 8 άναφερόμενα έγγραφα, έκ- 
τετυπωμένα έπί πανιού.

Θέλει ένεργήσει πάσας τάς θεωρηθησομένας ώς αναγ
καίας διορθώσεις, μέχρις ού τό σχέδιόν του γίνη όριστικώς 
παραδεκτόν. Τότε εν άντίτυπον τοΰ σχεοίου τουτου θελει 
κατατεθή παρά τώ γραφείω τής νομαρχίας τοΰ νομού καί 
έτερον θέλει μείνει έν τοϊς άρχείοις τού υπουργείου. 1ά 
σχέδια ταΰτα θέλουσι συγκεντρωθή έντός είοικώς κατα
σκευασμένων χαρτοφυλακίων, διά τήν έξέλεγξιν, ήν κατά 
νόμον θέλει ένεργήσει ή οιοίκησις τών ποινικών καταςη- 
μάτων, κατά τήν έκτέλεσιν τών έργων.

Ή άπόφασις τοΰ Υπουργού έπί τών προσχεοιασμάτων 
καί τών οριστικών σχεδίων θέλει γίνει μετά γνωμοοοτη- 
σιν τοϋ Συμβουλίου τής γενικής εφορείας τών φυλακών.

24. Τροποποιησις των ϋπαρχουσών φυΛαχών.
Τά σχέδια περί τροποποιήσεως τών ύπαρχουσών νομαρ

χιακών φυλακών, κατά τό σύστημα τής μονωτικής φυλα- 
κίσεως, πρέπει οσον τό δυνατόν νά ίκανοποιώσι τάς απαιτή
σεις τοΰ παρόντος προγράμματος. Έξαιρουμένων τών δια
τάξεων αύτοΰ έκείνων, αϊτινες, άφορώσαι εις τήν άτομικήν 
άπομόνωσιν τών φυλακισμένων, είναι αύστηρώς υποχρεω
τικά!, αί λεπτομέρεια’, τοΰ εσωτερικού όργανισμοΰ, περί 
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τήν Οέρμανσιν /. τον φωτισμόν, τον αερισμόν, τήν υ
δρονομήν κτλ. θέλουσι κανονίζεσθαι, ώς και τά περί τοΰ 
ναΐσκου και τών περιπατητηρίων, ύπό τούς όσον το δυνα
τόν καλλίτερους όρους, λαμβανομένης ύπ' όψιν τής ύπαρ- 
χούσης ήδη καταστάσεως τών πραγμάτων, τοϋ προορι
σμού τής φυλακής και τών χρηματικών μέσων, άτινα δύ
νανται νά διατεΟώσιν ύπέρ τών ρηΟέντων σχεδίων τής τρο- 
ποποιήσεως τών φυλακών. Τά σχέδια πρέπει νά παρουζιά- 
ζωνται, καθ’ ά ήδη ώρίσΟη έπι τών νέων κτιρίων τών φυ
λακών.

Α. Ο.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΠΡ0Ν0ΜΙ0Ν

ΕΝ ΕΑΛΑΛΕ

Ανεξαρτήτως τής ιδέας περί φορολογικής τών επιστο
λών δεξιότητος,τήν οποίαν παρατηροΰμεν, κατά τό μάλλον 
ή ήττον, παρ’ ολαις ταΐςέπικρατειαις καλλιεργουμένην, και 
ήτις δύναται νά συνδυασΟή τόσον πρός τήν έννοιαν τής κυ
βερνητικής τών ταχυδρομείων έπιχειρήσεως, όσον και πρός 
τήν τής ιδιωτικής αύτών λειτουργίας,—ενδιαφέρει τήν προ
κειμένη-; μελέτην ή έρευνα, κατά πόσον έγκειται εις τήν 
φύσιν τής κυβερνητικής άποστολής ή έκτέλεσις βιομηχα
νικών έργων καί ιδιαιτέρως τών ταχυδρομικών.

Έν πρώτοις, καθόσον έκ τής ταχείας, έν τή ιδιωτική άλ- 
ληλογραφία;, κυκλοφορίας τών ιδεών, δύναται νά διακινου- 
νεύση ή δημοσία τάξις, οί άπολυτόφρονες νομίζουσιν, ότι 
πρόκειται περί έργου ύύηλής πολιτικής, άν παρέμβη ή Κυ- 
βέρνησις ώς γραμματοκομιστής, έπί τώ σκοπώ, ίνα εις πρω- 
την περίστασιν εΐσέλΟη εις τά μυστήρια τών οικογενειών. 
Τοιαύτη αρχή υπενθυμίζει τό μέλαν γραφείου τοϋ 

Richelieu, έν τώ όποίω ό ισπανικός κηρός τών έπιστολών 
έπιτηδείως άνελύετο. Μέχρις ακόμη τών άρχών τοϋ πα
ρόντος αΐώνος ή έπιστολή δέν ήδύνατο νά διαβή τά όρια 
τών γερμανικών έπικρατειών, χωρίς έπί τέλους έξ άνάγκης 
νά τεΟή εις νέον περικάλυμμα. Ιίόσα τωόντι ήδύνατο τις 
νά ένθυμηθή δι’ έκείνους, οί'τινες σήμερον άναγινώσκουσιν 
άδιαφόρως έν τοίς συντάγμασι τών εθνών τήν θεμελιώδη 
άρχήν τοϋ απορρήτου τών επιστολών! Ί'π’ αυτήν τήν ε- 
ποψιν δέν υπάρχει δεινοτέρα προσβολή εις τό άξιωμα τοϋ 
ήγεμόνος άπό τήν ιδέαν εκείνων, οίτινες ύποστηρίζουσιν, 
οτι τό ταχυδρομείου είναι νόμημα βασιλικόν.

Άλλ’ υπάρχει και έτέρα βάσις διά τήν γραμματοκομι- 
στικήν τής Κυβερνήσεως έπιχείρησιν. Είναι ή τής ώφε- 
λείας. Ούδέποτε (λέγουσιν) οί ίδιώται, είτε μόνοι είτε συνε- 
ταίριζόμενοι, δύνανται νά έκτελέσωσι τήν ταχυδρομικήν 
συγκοινωνίαν διά τής τάξεως καί τής άσφαλείας, τάς ό
ποιας άντιπροσωπεύει ή ιδέα τής Κυβερνήσεως. Προφανώς 
τό σύστημα τοϋτο έμφορεϊται ύπό τών απολύτων προστα
τευτικών δοξασιών. Επειδή ό λαός δέν δύναται νά διατη- 
ρήση άφ’ έαυτοϋ τήν ταχυδρομικήν τής χώρας συγκοινω
νίαν, έκ τής όποιας έξαρτάται έν τούτοις ή περαιτέρω 
πρόοδος αύτοϋ, ιδού έρχεται ή ιδέα τής κυβερνητικής κη- 
δεμονείας, ίνα Οεραπεύση τήν κοινωνικήν ταύτην άνάγκην. 
Είναι έν τούτοις εύκολου νά άποδείξη τις, οτι ή κηδεμο- 
νεία τών λαών, υπό τών ηγεμόνων αυτών, συνεπλήρωσεν 
ήδη τό στάοιόν της, καί οτι έν προκεχωρημένη κοινωνία 
οί ιδιωτικοί τών σιδηροδρόμων π. χ. συνεταιρισμοί δπως 
μεταβιβάζουσι τά πολλώ τιμιώτερα άνΟρώπινα όντα, ουτω 
δύνανται καί τά έπιστολιμαΐα καί έντυπα δημιουργήματα 
αύτών.

Διαφέρει τό ζήτημα τών όπισΟοδρομικών κοινοτήτων. 
"Οπως εις πολλά άλλα κοινής ώφελείας έργα, πρέπει αύ
ται νά υποστηρίζωνται ύπό τών προοδευτικών κοινοτή
των, τοιουτοτρόπως ή καθόλου πολιτική έπιτάσσει καί
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έπι τής ταχυδρομικής συγκοινωνίας. Ή άρχή «άλλήλων 
τά βάρη βαστάτε» δέν είναι μόνη εύαγγελική, είναι και 
πολιτική, "Ωστε συνδυασμός τις τής συνεταιριστικής τα- 
χυδρομίας μετά τής κοινοτικής τοϋ πληθυσμού ζωής, οιά 
τοϋ μέσου τής φορολογίας, δέν δύναται νά Οεωρηθή ώς 
άπό σκοπού. (”Ιδ. καί’.Jacob § 419 και 420).

Ή ιδέα ότι το ταχυδρομείου άνήκει ώς έκ τής φύσεώς 
του είς τόν κύκλον τών Κυβερνητικών προνομίων, χωλαί
νει, καθώς πάσα έν γένει ή θεωρία τοϋ προνομίου έν τώ 
κύκλω τών έργατικών έπιχειρήσεων. Τό ιδανικόν τής οι
κονομικής έλευθερίας άντίκειται εϊς τήν βάσιν τοΰ προνο
μίου, τό όποιον, ακριβώς είπεϊν, είναι δήμευσις τής πολυ- 
τιμωτέρας ιδιοκτησίας, τήν οποίαν έδώρησεν εις τόν άνθρω
πον ό δημιουργός. Είναι έργασίαι, τάς όποιας δύνασθε νά 
έργασθήτε, λέγει τό Κράτος, και άλλαι,τάς όποιας δέν δύ
νασΟε· μεταξύ τών τελευταίων έξαιρώ καί τήν ταχυδρο
μικήν. Θέλετε καθαρωτέραν δήμευσιν τής πρός τό έργά- 
ζεσΟαι φυσικής του άνθρώπου ιδιοκτησίας ; Έν τούτοις ή 
δήμευσις δυνατόν μέν ένίοτε νά συμφέρη είς πρόσκαιρα 
πάθη, ούδέποτε όμως δύναται νά δικαιολογηθώ ώς κανο
νική τής πολιτείας κατάστασις.

"Οπως και άν έ'χη, απαιτείται ιδιαιτέρα άπόφασις τοϋ 
νομοθέτου εις άποτέλεσιν τοϋ ταχυδρομικού προνομίου. 
Άρα γε άρκεϊ άπλή ή άπαγόρευσις τής ιδιωτικής ταχυ- 
δρομίας ή είναι αναπόφευκτος και ή νομική ποινή ; Έν 
Γαλλία ή φιλική μεταφορά επιστολής εκθέτει εις τον κίν
δυνον πληρωμής προστίμου 300 φρ. (Dalloz, postes 67, 
70). Έν Έλλάδι τοιαύτη νομική κύρωσις ελλείπει παν- 
τάπασιν, άπαντάται δέ ή τής ιδιωτικής ταχυδρομίας ά- 
παγόρευσις ύπό περιστάσεις άξίας ιδιαιτέρας μελέτης.

Τό πρώτον σύμπτωμα τής συγκεντρώσεως τών ταχυ
δρομικών έργων, έν τή κυβερνητική αποστολή,άνευρίσκεται 
εις τάς περί ταχυπλόων συνθήκας και διατάξεις τής πρώ
της βασιλείας. Κατ’ αύτάς απαγορεύεται είς τούς πλοι-

ς διακηρύσσεται, ότι «εις ο ύ- 
νά συσταίνη εντός τής 
αστήματα, σκοπός τών 
υγκεντρόνωσιτά 
τέλλωσι δι άλλων 
υ ή δ ι ά π λ ο υ τ ώ ν 

ινή 100—500 δραχμών.

ετ α ι 
κ α τ 
ν ά σ 
τά σ 
π λ ο

Ζ ε ν

Τρέμ
εις τ ά 
τ α χ υ-

άρχους, τούς ναύτας και τούς έπιβάτας, τό λαμβάνειν ιδι
αιτέρως γράμματα, έν άρθρω δέ 22 τοΰ διατάγματος τής 
26 Αύγούστου 1833, ρητώς δ “...... '-------- "
° - — -------r _
έπικρατείας 
όποιων είναι 
μ α τ α κ α ί νά 
μέρη τοΰ κατά 
π λ ό ω ν έ π ί π ο

"Οθεν, ώς πρός τά μέρη τοΰ κατάπλο υ και τοϋ διά
πλου τών τ α χ υ πλ ό ω ν, νομοθετείται λίαν σαφές προ
νομίου. Άλλ' ώς προς τά λοιπά παραθαλάσσια σημεϊα 
τής έπικρατείας, τό διάταγμα έντελώς σιωπά, άφίνον προ
φανώς ίσχύον τό κοινόν δίκαιον, τό όποιον είναι ή έλευΟε- 
ρία τής έργασίας. Δύναται όμως νά άμφισβητηθή, άν μετά 
τήν κατάργησιν τής οιά ταχυπλόων ταχυδρομίας, ίσχύω- 
σιν αί περί προνομίου τής πρώην ταχυπλοΐας διατάξεις. 
Έάν συμβουλευθώμεν τάς συνθήκας τής ήμετέρας Κυβερ
νήσεως μετά διαφόρων έπιχειρήσεων άτμοκιυήτου συγκοι
νωνίας, παρατηροϋμεν τήν αύτήν, ώς και έπι τών ταχυ
πλόων,πρόνοιαν κατά τής παραδοχής ιδιαιτέρων έπιστολών 
έκ μέρους 
δέ αύτη ύποδεικνύει ' 
έλλειψιν νομοθετικής - 
σεως, διότι έάν ήτο γ< 
αί ΐοιαίτεραι συμφωνίαι.

Άς ίδωμεν έν τούτοις έάν ή μεταγενεστέρα άνάπτυξις 
τής παρ’ ήμΐν ταχυδρομικής νομοθεσίας συνεπλήρωσε τό 
κενόν. Δύναται αύτη νά διαιρεθή είς δύο έποχάς, είς τήν 
τοΰ γραμματοσήμου καί είς τήν άρχαιοτέραν αύτοϋ. Έν 
τοϊς περί γραμματοσήμου νεωτέροις νομοθετήμασι τό μό
νον σχετικόν, οπερ άπαντάται, άφορα είς τήν «υποβολήν 
παντός γράμματος, ά π ο στ ε λ λο μέ νου διά τοϋ δη
μ ο σ ί ο υ ή τ ο ϋ δ η μ ο τ ι κ ο ϋ ταχυδρόμε ί ου, είς 

πλοιάρχων, ναυτών και επιβατών. Ή πρόνοια
τήν έν τή συνειδήσει τής πολιτείας 
τοΰ ταχυδρομικού προνομίου συστά- 
ενικώς ώργανισμένον δέν άπητοΰντο
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ταχυδρομικόν τέλος» καί τήν άπαγόρευσίν πρός τούς τα
χυδρόμους άπό τοϋ νά μετακομίζωσιν ιδιαιτέρας έπιστο- 
λάς, Τοιαύτη ειδική πρόνοια περί δημοσίου κ α ί δ η- 
μ ο τ ι κ ο ϋ ταχυδρομείου και περί τών ύπαλλήλων τής 
Κυβερνήσεως, συνδυαζομένη πρός τήν εντελή περί άπαγο- 
ρεύσεως ιδιωτικού ταχυδρομείου σιωπήν, έξαρτα τό προ- 
κείμενον ζήτημα, έκ τής άρχαιοτέρας τοϋ γραμματοσήμου 
νομοθεσίας. Έάν έσιώπησεν ό νεότερος νομοΟέτης, δέν εί
ναι αμάρτημα τό νά άποφεύγη και αύτός, όπως και ό ι
διώτης, τάς παλιλογίας. "Οθεν πρέπει νά άνατρέξωμεν μέ
χρι τοϋ έτους 1836, τό όποιον περιέχει τά ούσιωδέστερα 
στοιχεία, έξ ών δύναται ή νά κατασκευασΟή τό ταχυδρο
μικόν προνόμιον, ή ν’ άποδειχθή, οτι έν Έλλάδι ό νομοΟέ
της άφήκε τήν ταχυδρομίαν έλευΟέραν.

Τό διάταγμα τής 26 Ιουνίου 1836 ποιείται διάκρισιν 
μεταξύ τόπων, έν οϊς ύπάρχει τακτική ταχυδρο
μική σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α, και τόπων, έν οίς δέν ύ- 
πάρχει τοιαύτη. Ή διάκρισις αύτη είναι ούσιώδης μόνον, 
όσον άφορα τό πληρωτέαν δικαίωμα, διότι τά γράμματα 
εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις πρέπει νά παραδοΟώσιν εις 
τό ταχυδρομείου, άν ύπάρχη τοιοϋτον έν τώ τόπω τής ά- 
φίξεως· άλλ’ εις τήν πρώτην μέν περίπτωσιν ούδέν πλη- 
ρόνουσιν αί έπιστολαί, ένώ εις τήν δευτέραν, όταν δηλαδή 
μετακομίζωνται μεταξύ τόπων έχόντων τακτικήν ταχυ
δρομικήν συγκοινωνίαν, πληρόνουσι τό ήμισυ τοϋ κανονι
κού ταχυδρομικού τέλους.

Ή πρόνοια αύτη τοϋ νομοΟέτου έκ πρώτης όψεως ύπο- 
στηρίζει τήν ιδέαν άπλής προστασίας τοϋ κυβερνητικού 
ταχυδρομείου, διότι ούδαμώς μέν άπαγορεύε ι τ ή ν 
ιδιωτικήν ταχυδρομίαν μεταξύ τόπων 
μ ή έχόντων ήδη τοιαύτην κυβερνη
τική ν, όσον δ’ άφορα τούς τόπους τούς έχοντας ήδη 
ταχυδρομεϊον κυβερνητικόν, ύποβάλλεται ό ιδιώτης ταχυ
δρόμος, μόνον εις τήν πληρωμήν τοϋ ήμίσεως τέλους, ο- 

περ Οά έλάμβανε τό κυβερνητικόν ταχυδρομεϊον, έάν δι' 
αύτοΰ μετεκομίζετο ή έπιστολή· ώστε άρκεί νά εύρεΟή 
καλοθελητής ιδιώτης ταχυδρόμος και δέν δύναται νά γίνη 
λόγος περί άπαγορευτικοΰ προνομίου, ούτε μεταξύ σημείων 
τής χώρας συνδεόμενων διά τακτικής κυβερνητικής τα- 
χυδρομίας.

Ή ιδέα δέ αύτη είναι τόσω μάλλον άκλόνητος, δσω ό 
νομοΟέτης, ίνα μή ύπάρξη πλάνη τις περί τήν κατανόη- 
σιν τής θελήσεώς του, έν τώ έπομένω 4 άρΟρω τοϋ δια
τάγματος τούτου, σπεύδει νά διακηρύξη έν γένει προς άμ
φοτέρας τάς περιπτώσεις, είτε δηλ. πρόκειται περί τόπων 
έχόντων ήδη τακτικήν κυβερνητικήν ταχυδρομίαν είτε μή, 
οτι τών περιοριστικών του διατάξεων, είναι έξηρη- 
μέναι αίέπιστολαϊ καί οίφάκελλοι, 
τ ά όποΐαήΟελον έ γ χ ε ι ρ ί ζ ε σ 0 α ι είςί- 
δ ι ώ τ α ς διά ν ά τ ά φ ρ ο ν τ ί ζ ω σ ι.

Κατόπιν τής έπιτρέψεως ταύτης, ήτις απαντάται καί 
εις μεταγενεστέρας τής Κυβερνήσεως άποφάσεις, έρχεται 
το διάταγμα τής 4 7βρίου 1836, το όποιον άπαγορεύει 
εις τούς έπιβάτας τών ταχυδρομικών αμαξών τήν μετα- 
κόμισιν έπιστολών πρόνοια, ήτις Οά ήτον δλως περιττή, 
έάν οί ΐδιώται δέν ειχον τοιοϋτο δικαίωμα, καί ή οποία ε
ξηγείται έκ τοΰ πολύ ισχυρού λόγου, ότι, άφού αί ταχυ- 
δρομικαί άμαξαι ήσαν δημόσιαι, έδικαιούτο ή Κυβέρνησις 
νά προνοήση, περί του ώφελιμωτέρου αύτη φορτίου.

Τό γενικόν άπό τών προεκτεΟέντωνσυμπέρασμα είναι,οτι 
έν Έλλάδι δέν ύπάρχει νομοΟετικώς καθιερωμένου, ύπό τήν 
κυρίαν -τής λέξεως σημασίαν, ταχυδρομικόν τής Κυβερνή
σεως προνόμιον. "Οταν ό νομοΟέτης δέν έπιβάλλη ποινήν 
εις τούς προσβάλλοντας τό προνόμιον, ελλείπει έκ τούτου 
δ μεγαλείτερος τής ισχύος χαρακτήρ. Λόγος περί έφαρ- 
μογής τοϋ άρθρου 226 τού ποινικού νόμου δέν δύναται νά 
γίνη έπί τού προκειμένου, άφού ούδείς μέν νόμος παρ'ήμϊν 
κηρύττει τήν ταχυδρομίαν βασιλικόν νόμημα, αί οδηγίαι 
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δέ τής 16 Φεβρουάριου 1836 καί 
Κράτους, εις άλλην κατηγορίαν 
κατατάττουσιν αύτήν.

οί προϋπολογισμοί τοΰ 
τοϋ δημοσίου θησαυρού

ΠΡΟΧΩΜΑΤΙΚΙΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΕΠΙΧΕΙΡΙΙΣΙΣ·

Αί βροχαί τοϋ αγρίου τής Αφρικής κέντρου έμβάλλου- 
σιν εις τό μέγα μήκος τών πηγών τοΰ Νείλου τήν άφθο
νου έκείνην καί τελεσιουργόν φυτικήν ζωήν, έξ ής οί αιώ
νες κατεσκεύασαν το περίφημου τής Αίγύπτου Δέλτα. Έάν 
ό Νείλος ήλασσε διεύΟυνσιν, ή Αίγυπτος Οά μετεβάλλετο 
εις έρημον. Τό ρηΟέν, οτι ό Νείλος είναι πατήρ τής Αίγύ
πτου, αποτελεί πλήρη γεωγραφικήν αλήθειαν.

Δέν εχω σκοπόν ινα έξηγήσω τά μέχρι τοϋδε έν τή ά- 
ναμνήσει τής ιστορίας ή έν τή πράξει τής νϋν έποχής έ- 
πιτελεσΟέντα ύπό τοΰ άνθρώπου έργα, είς άνάπτυξιν τών 
έπί τής χώρας ευεργετικών τοΰ Νείλου άποτελεσμάτων. 
Τό ύπαρχον σύστημα τής άροεύσεως καταλείπει τήν κο
ρυφήν τοϋ Δέλτα έκτός τής πολυτίμου άνωθεν υδάτινης ε
πικουρίας. Πρόκειται περί πλείστων εκατομμυρίων στρεμ
μάτων γής, τά όποια ή έλλειψις τοΰ υδατος καταδικά
ζει νά μένωσιν ακαλλιέργητα- υπάρχουσι δέ καί έ'τεραι με- 
γάλαι εκτάσεις άτελώς καλλιεργούμενα1., διά τήν μή έπάρ- 
κειαν τοϋ ύπάρχοντος υδατος

Έάν καθ’ ά έπιτυχώς έφηρμόσΟη έπί διαφόρων ποτα
μών τής ’Ινδικής.ήγείροντο μεγάλαι γραμμαι προχωμάτων 
έπί τής κεφαλής τοΰ Δέλτα, είς τρόπον ώστε νά άναβιβα- 
σΟή τό ύδωρ τοΰ Νείλου, διά τής προσηκούσης άποκλίσε- 
ως, έπί τής έπιφανείας τής γής, αί ύδάτιναι τής Αίγύπτου 
προμήΟειαι Οά ήσαν ανάλογοι πρός τους αναγκαίους όρους 

τής προσδοκωμένης γεωργικής τελειοποιήσεως. Ή καλ
λιέργεια τοϋ βάμβακος,ήτις προώρισται νά άποτελέση τήν 
βάσιν τοΰ άληΟοϋς οικονομικού μεγαλείου τής Αίγύπτου, 
δέν Οά λάβη τήν άομόζουσαν αύτη άνάπτυξιν, πριν ή άνα- 
βιβασθή τό ύπάρχον σύστημα τής υδρονομής είς τό ύψος 
τής νεωτέρας έπιστήμης.

Κατά τό 1817 έγένετο πρώτη τις άρχή είς κατασκευήν 
δύο μεγάλων έπί τοΰ Νείλου προχωμάτων, κατά τήν Δα- 
μιέτην καί τήν Ροσσέτην, πλάτους το μέν 540 μέτρων, τό 
δέ 450. ’Αλλά τό έργον έγκατελείφΟη μετ’ όλίγον μεθ’ ό
λων τών σχεδίων τής διοχετεύσεως τοΰ έπί τοϋ προχώμα
τος συγκεντρουμένου υδατος,άπό μεγάλων διωρύγων είς μι- 
κροτέρας μέχρι τών ποτιστικών αύλάκων, έπί τώ σκοπώ 
τής έντεϋΟεν ζωοποιήσεως όλου τοΰ Δέλτα, διά τής κατα- 
βαινούσης ίλύος τοϋ ποταμού. Έπρόκειτο περιπλέον, ινα 
δίατηρήται, καί κατα τους καιρούς τής ξηρασίας, άφθονος 
ποσότης υδατος διά τάς άνάγκας τής καλλιέργειας.

Ή ιδέα τής τοιαύτης διευΟετήσεως τοϋ Νείλου έπανήλ- 
Οεν έσχάτως έν τή άνωτέρα τής έν Αίγύπτω οικονομικής 
σφαίρα. Ένώ κατά τήν άρχήν τής πρώτης έπιχειρήσεως, 
περί τάς 25 χιλ. έργατών άπητοΰντο ένιαυσίως, άνευ πε
ραιτέρω σταΟερότητος είς τους υπολογισμούς, σήμερον αί 
μέγιστα·, πρόοδοι τής μηχανικής άπέληξαν είς τήν εξακρί
βωση», οτι 50 εκατομμύρια φρ. είναι αρκετά είς συμπλήρω- 
ρωσιν τοΰ όλου τής προκειμένης ύδρονομής έργου.

Πρέπει τοϋτο νά έκτελεσΟή υπό τής Κυβερνήσεως ή ά- 
νηκει εις τόν κύκλον τοϋ έπιχειρηματικοΰ συνεταιρισμού ; 
Έν χώρα τής οποίας ό ήγεμών θηρεύει μετά τοσούτου ζή
λου τόν τίτλον τοΰ άρχι-επιχειρηματίου, τό πρώτον μέ
ρος τής έρωτήσεως έχει τι περιττόν- υποθέτω όμως, ότι 
δέν ύπάρχουσι πλέον τόσον άφθονα τά αναγκαία οικονομικά 
έφόδια, όσον έπί άλλων έργων προ τής έπελΟούσης έσχά
τως έν Αίγύπτω χρηματιςικής καταστροφής. 'Υπολείπον
ται ούτως οί έπιχειρηματικοί συνεταιρισμοί, είς ούς άρκεϊ 
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νά έςασφαλισθη ανάλογος χρονική περίοδος καρπώσεως 
οεοεμένης περιφερείας, ίνα δοθή το λοιπόν τής ζ-ωογονη- 
θησομενης χώρας εις τήν άμεσον ώφέ?<ειαν,ιδιαιτέρως μέν, 
ω τινι ανήκει, γενικώς οέ, τή εθνική τοϋ τόπου οικονομία.

ΕΚΠΛΙΔΕΪΣΙΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ-

Ιϊ παράδοσις, καθήν ό Τειρεσίας ΐοών γυμνήν τήν 
Αθήναν έ τ υ φλώ 0 η ύπ' αύτής, δέν άνήκει μόνον 
εις τους ηρωικούς χρόνους, άλλ έχει και φιλοσοφικήν έν
νοιαν. Παραλείπεται τό μαντικόν αύτής μέρος, πρός τό ό
ποιον, λέγει ό Όμηρος ότι παρέπεμπεν ή Κίρκη τόν Ό- 
δυσσέα :

Ί νχή χρησομένους Θηβαίου Τίφεοίβο
|ΐάν:ιο; ί λα οΰ, τοΰτε ossvcc ϊ'μπιοο! cletv*  
τώ και τεθνηώτι νόον πόρε 11«ρσε·;όνεια 
ο-.φ πεπνύαΟαΓ τοί όέ αχιαί άίϊΐουκν. ,Όίυα. Κ. 492).

μεταγενεστέρας 
τυφλών άναπτυσσομένην 

οσοχήν ού μόνον 
τά φαινόμε- 

κατ' αύτά

έποχάς

έκ τής όψεως τοϋ γενικού

θετικότερα*,  παρατηρήσεις εις 
άποδεικνύουσι τήν ψυχήν τών 
μετ' έντάσεως ικανής,όπως έλκύση τήν π: 
τών φιλανθρώπων άλλά και τών μελετώντων 
να τής κοινωνίας, 
συμφέροντος. Άπό τοΰ ’Άγγλου Sinnilersoi), τόν όποιον 
ή άπό τής νηπιακής ήλικίας τύφλωσις οέν εμπόδιζε ‘ ϊνα 
διαπρέπη ώς καθηγητής τών μαθηματικών έν C.iinbridge 
μέχρι τών 36,000 τυφλών τής Αύστρίας έν έτει 1818, 
τών 37,652 τυφλών τής Γαλλίας έν έτει 1851, και .τών 
άναλόγως εις τά λοιπά έθνη όμοτύχων αύτών, υπάρχει 
αύνοςσμός τις, τοϋ οποίου τήν περαιτέρω έννοιαν παρέχει ή 

σειρά άφ’ ενός τών τυφλών επισημοτήτων, και άφ’ ετέρου 
τών απανταχού σχεδόν τής πεπολιτισμένης οικουμένης ι- 
δρυθέντων ειδικών, διά τούς τυφλούς έκπαιοευτηρίων.

Το άρχαιότερον τούτων και έν γένει τά σχετικά υποδείγ
ματα άνήκουσιν εις τήν Γαλλίαν. Το πρώτον έν ΙΙαρισίοις 
υπέρτών τυφλών καθίδρυμα iJuinzj-Viligts (15x20 = 300) 
άνάγεται εις τό έτος 1251. Άλλ' ή έπινόησις τής έκπαι- 
δεύσεως τών τυφλών άνήκει εις τόν παρελθόντα αιώνα, 
καθ' ον ό ΙΙ.ιΐιν έθεμελίωσε τό σύστημά του έπι τής επο
μένης βάσεως : «έάν ό τυφλός διαγινώσκη τά αντικεί
μενα έκ τής διαφοράς τών έπιφανειών των, τίνος ένεκα 
δέν θά δυνηθή νά διακρίνη τό α τοϋ φ, έάν τά γράμματα 
ταΰτα καθίσταντο αισθητά εις τήν άφήν ; »

Ή βάσις αύτη υπήρξε λίαν γόνιμος, διότι έπ'αύτής ά- 
νεπτύχθη ή τών τυφλών έκπαίδευσις, εις βαθμόν προκα- 
λοΰντα τήν έκπληξιν.Έπι κεφαλής ΐσταται ή έν Παρισίοις 
Σχολή τών τυφλών (1784), έν τή οποία έμορφώθησαν 
διακεκριμμένοι έπιστήμονες, μουσικοί και τεχνϊται, διδά- 
σκουσι δέ νϋν, τό πλεΐστον, καθηγηται τυφλοί, πρός με
ρικήν διάψευσιν τοϋ άρχαίου λογίου «τυφλός τυφλόν οδη
γεί». Ακολούθως έρχονται όμοειδή καθιδρύματα έν Λον- 
δίνω (1799), έν Βερόλίνω (1806), Άμστερδάμ (1808), 
Δρέσδη (1809), Ζουρίχη (1810), Κοπενάγη (1811), κλπ.

Πρός γενικήν κατανόησιν τοϋ προκειμένου έκπαιδευτι- 
κοΰ μηχανισμού, άρκεϊ ή παρατήρησις, οτι περιλαμβάνει 
πάσαν έπιστήμην και τέχνην, εις έκμάθησιν τής οποίας 
δέν είναι απαραίτητος ή ορασις, ή ούναται αύτη νά άνα- 
πληρωθή άπό αΐσθήσεως έτέρας. "Οσον άφορα τήν γραμμα
τικήν έκπαίδευσιν, τό έπόμενον άλφάβητον έπενοήθη ύπό 
τοϋ τυφλοϋ καθηγητοϋ Braille, και πρέπει νά έννοηθώσι τά 
άντιστοιχοϋντα εις έκαστον γράμμα σημεία ώς άπλαι έ- 
ξοχα'ι, τάς οποίας προξενεί μέν έπ'. χονδρού χάρτου, εις 
μείζονας διαστάσεις,ή πίεσις άναλόγωντύπων μεταλλικών, 
δύναται δέ νά διακρίνη ό τυφλός- διά τής λεπτυνομένης 
αφής του.
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Παραλείπω τά τονούμενα γράμματα και τά διάφορα γρα
φικά σημεία, τά όποϊα δι' αναλογών πρός τούς άνωτέρω 
τύπων έκδηλουνται έπί τοϋ χάρτου. 'Όσον άφορα τούς ά- 
ριθμούς 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 0, σημειοϋνται ούτοι 
κατά σειράν, διά τών πρώτων δέκα γραμματικών μιγμάτων, 
διακρινομένης έκάστης αριθμητικής όμάδος διά τοϋ ση
μείου · προτιθεμένου αύτής.

Έν τή Παρισινή Σχολή τών τυφλών εκπαιδεύονται 250 
ατυχείς παϊδες, συντηρούμενοι δι’ υποτροφιών τής Κυβερ
νήσεως, τοΰ νομοΰ, τών φιλανθρωπικών συνεταιρισμών, καί 
τών οικογενειών. Αί πρώται υπολογίζονται εις 120 και υ
ποδιαιρούνται εις ήμισείας καί τριών τετάρτων, διαμοιρα
ζόμενα! κατά | πρός το άρρεν φύλον καί κατά i πρός τό 
θήλυ. Αί δεύτεραι καί τρίται ύποτροφίαι τιμώνται φρ. 600 
κατ’έτος, αί δέ οικογενειακού φρ. 1000. Αί σπουδα'ι διαρ- 
κοϋσιΟκταετίαν.

Ή έν Λονδίνω Σχολή τών τυφλών ώκοδομήθη άπό ι
διωτικών εισφορών καί συντηρείται άπό τοιούτων. Δέν εί
ναι δεκτοί παϊδες μικροτέρας ηλικίας τών 12 έτών. Με
ταξύ δέ τών διδασκόμενων αύτοϊς τεχνών διακρίνονται ή 
καλαθοποιία, ή υποδηματοποιία,ή πλεγματοποιία, ή γραμ- 
ματοποιία κλπ. Υπολογίζεται δέ εις 60 χιλ. δρ. ή ένιαυσία 
παραγωγή τοϋ καταστήματος τούτου,χρησιμεύουσα εις τήν 
συντήρησίν του.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ-

Ό περί συμβολαιογράφων θεσμός άνήκει εις πρακτικω- 
τάτην τοϋ νομοθέτου έννοιαν. Είναι μέν δύσχρηστος έν τή 
όσημέραι επιταχυνόμενη ζωή τών κοινωνιών, αποτελεί ό
μως τοιαύτην στερεότητα καί άκρίβειαν εις τάς συναλλα- 
γάς, ώστε άφεύκτως τά στοιχεία ταΰτα, πρός πάσαν τοΰ 
πολιτισμού περίοδον, δύνανται νά συνδυασθώσιν. Ό θεσμός 
ούτος άπαντάται άπό τής έν Ρώμη τελειοτέρας τοΰ 
άστυκοϋ δικαίου άναπτύξεως, καθ’ ήν ενωρίς έπενοήθησαν 
οί tabularii, άποτελοϋντες σωματεία ιδιαίτερα καί έχοντες 
διάμεσόν τινα χαρακτήρα, μεταξύ κοινού γραφέως καί ύπό 
δημόσιον έλεγχον ύπαλλήλου. Από τοιαύτης άρχής προα- 
γόμενος, άπό τοϋ μεσαιώνος καί έντεΰθεν, ό συμβολαιογρα
φικός θεσμός, συνεπληρώθη εις τήν έπισημότητα, μεθ'ής 
αί νεώτεραι νομοθεσίαι περιέβαλον αυτόν, πρός τόν σκοπόν 
τής έλαττώσεως τών δικαστικών ερίδων άποβλέπουσάι.

Παρ’ ήμϊν άνετέθη εις τούς συμβολαιογράφους ή έντός 
τής τεταγμένης αύτοϊς περιφέρειας σύνταξις πάσης νομι
κής πράξεως είτε άπό νομοθετικής ανάγκης, τήν οποίαν ού- 
δείς δύναται νά παρέλθη άν κατά σκοπόν εχη νά καταρτίση 
έγκυρον ενοχήν, ώς όταν πρόκειται περί προικοσυμφώνου, 
δωρεάς, υποθήκης, διανομής, δημοσίου πλειςηριασμοϋ, κα- 
τατάξεως δανειστών, δικαστικής άπογραφής, δικαστικής 
πληρεξουσιότητος, άνωνύμου εταιρίας, μεταβιβάσεως α
κινήτου,—είτε άπό ατομικής Οελήσεως, όταν ό συναλατ- 
τόμενος θέλει νά περιβάλη τάς πράξεις του, διάτήςέπιση- 
μότητος τής Άρχής, μεταξύ τών οποίων κατατακτέον καί 
τήν έπί ιδιωτικών εγγράφων θ ε ώ ρ ησ ιν τοϋ συμβολαιογρά
φου, έξ ής ταΰτα λαμβάνουσι βεβαίαν χρονολογίαν.Τά συμ
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βολαιογραφικά έγγραφα, όσα άναγνωρίζουσι δικαιώματα α
παιτητά καί εκκαθαρισμένα, έκτελώνται όπως και αί απο
φάσεις τών δικαστηρίων.

Ή τελευταία νομοθεσία έκανόνισεν ώς έξης περί τοϋ 
διορισμού, τής παύσεως καί τοϋ άριθμοΰ τών έν Έλλάδι 
συμβολαιογράφων. Καί ό μέν διορισμός άφέΟη, ώς ήτο άπ’ 
αρχής, εις τήν Κυβέρνησιν έτάχθησαν όμως ύπό τού άρ
θρου 5 τοϋ άπό 4 ’Ιανουάριου 1878 ΧΞΤ νόμου προσόν
τα, έκτος τής είκοσιπενταετοϋς ηλικίας, έν τών άκολού- 
θων : άδεια δικηγορίας παρά πρωτοδικείω, πτυχίον είρη- 
νοδίκου, πτυχίον συμβολαιογράφου έπί τώ βαΟμώ ’Άριστα 
ή Καλώς, δικαστική Οέσις άνώτερα τής τοϋ είρηνοδίκου, 
τέλος προτέρα δεκαετής έξάσκησις τών συμβολαιογραφι
κών έργων. Όσον άφορα τήν παϋσιν, άφέΟη μέν καί αύτή 
είς τήν διάθεσιν τής Κυβερνήσεως, έξηρτήθη όμως ύπό τοΰ 
άρθρου2Ο τοΰ προμνησθέντος νόμου έκ τών επομένων ορών: 
έάν πρόκειται περί καταδίκης έγκληματικής ή επανορθω
τικής κατά τάς περιπτώσεις τών άρθρων 21, 22, 24 τοϋ 
ποινικού νόμου, περί δύο πειθαρχικών έντός τοΰ έτους τι
μωριών, περί αύτογνώμονος άπουσίας έπί ένα μήνα, περί 
άποδεδειγμένης (άπό έκθέσεως τοΰ εισαγγελέως τών πρω
τοδικών, ύπό τήν έγκρισιν τοΰ εισαγγελέως τών έφετών) 
άνικανότητος ή άμελείας ή άναξιοπρεπείας ή άτοπου δια
γωγής, τέλος περί καταργήσεως τοϋ ειδικού συμβολαιο
γραφείου.

Ό άριθμός, ή καθέδρα καί ή ειδική περιφέρεια τοΰ συμ
βολαιογράφου, κατά τά συνδυασμένα άρθρα 167 τοΰ περί 
αύτών 'Οργανισμού, 7 τοΰ άπό 10 Ίουνίου1877 ΧΙΑ' νόμου 
καί 20 τοΰ ΧΞ'Τ' νόμου, ορίζονται, μετά προηγουμένην 
γνωμοδότησιν τοΰ αρμοδίου πρωτοδικείου (στηριζομένην 
είς το κατά τήν τελευταίαν τριετίαν δαπανηθέν χαρτόση
μου, είς τόν πληθυσμόν καί τάς άποστάσεις) διά Β. 
διατάγματος. Όσον άφορά τούς υπεραρίθμους, οσοι δέν 
δύνανται νά άπομακρυνθώσι τής ύπηρεσίας κατά τάς προ-

εκτεθείσας γενιζάς τήςπαύσεως περιπτώσεις, Οέλουσιν ού- 
τοι οιατηρηθή,κατά τό τελευταϊόν τοϋ νόμου άρθρου, μέχρι 
τής άποβιώσεώς των. "Ωστε ή διά τοΰ Β. διατάγματος τής 
5 Μαρτίου 1878 γενομένη σχετική διαρρύθμισις τοϋ προ
κειμένου θέματος άνήκει ούσιωδώς είς τό μέλλον τοϋ ό- 
πωςδήποτε συμβολαιογραφικού καθαρισμού. Ιδού πώς έχει 
ή διαρρύθμισις αυτή, περιφερείας πρωτοδικείων.κατά

Πρωτοδικεία. Πρωτοδικεία.

ά) Αθηνών 29 0 Σπάρτης 11
β') Σύρου 22 ιά) I Ιατρών 20
/) Χαλκίδος 11 ιβ') ’Ηλείας 8
δ') Ααμίας 4 ‘γ') Μεσολογγίου 5
ε') Παρνασίοος 3 ιδ') Αευκάδ.ος 8
τ') Ναυπλίου 20 *') Ζακύνθου - 15
0 Τριπόλεως 14 ιτ') Κερκύρας 37
ή) Καλαμών 11 *') Κεφαλληνίας 28
θ') Κυπαρισσίας 10

Τοιουτοτρόπως τά καθ’ δλην τήν επικράτειαν κανονι- 
κώς άπαιτούμενα συμβολαιογραφεία ώρίσθησαν είς 256, 
έξ ών έκαστον άναλόγως τοϋ πληθυσμού άντιστοιχεϊ προς 
6 J- χιλ. κατοίκων περίπου. Όσον άφορα τάς συμβολαιο
γραφίας έδρας,το πλεϊστον συμπίπτουσιν αύται πρός τάς 
τών ειρηνοδικείων καί τάς τών πολυπληθέστερων κέντρων.

Ρ.

ΜΕΓΑΑΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ-

Χωρίς νά έλαττώση τις τήν ύπόληψιν τών λοιπών τής 
Εύρώπης Τραπεζών, φαίνεται έκ τοΰ συνόλου τής τραπε-
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ζικής έλξεως τών κυκλοφορικών παντός είδους άξιών,ό'τι ή 
πρωτοπορεία ανήκει εις τέσσαρας ιδίως Τράπεζας, τήν Αγ
γλικήν, Γαλλικήν,Γερμανικήν και Αύστριακήν. Έκτης ε
πομένης άναπτύξεως τών κατά τό τέλος 1877 εργασιών 
αύτών, δύναται νά κατασκευασθή γενική τις έννοια περί 
τών καθόλου τραπεζικών τής Εύρώπης φαινομένων.

'Αγγλική Τράπεζα.— Άπό 76,842,939 λιρ. 
στερλινών, εις άς συνεποσοϋτο, κατά τον άρχαϊον τύπον, 
ό ισολογισμός αύτής τή 28 Δεκεμβρίου 1876, κατέπεσεν 
εις 70,856,614 τή 25 Δεκεμβρίου 187 7. Έλάττωσις αξι
οσημείωτος 6 έκατομ. λ. στ. άντιστοιχοΰσα πρός 150 έ- 
κατομ.φρ. Έάν έξαιρέσωμεν τά πάντοτε σταθερά κεφάλαια, 
ήτοι τό έταιρικόν 14,553,000 λ. στ. καί τό πάγιον χρέος 
τής έπικρατείας 11,015,100, ή μεγαλειτέρα καΟυστέρησις 
παρατηρειται έκ μέν τής έπόψεως τοΰ παθητικού,ά)είς τούς 
ανοικτούς λ]σμούς, οΐτινες άπό 22,875,676 λ. στ. τή 28 
Δεκεμβρίου 1876 κατεβιβάσΟησαν εις 20,183,387 τή 25 
Δεκεμβρίου 1877, β')είς τήν κυκλοφορίαν τών τραπεζογραμ
ματίων, τά όποϊα άπό 27,898,255 λ.στ. τώ 1876 κατε- 
βιβάσθησαν εις 26,797,985 τώ 187 7 και γ') εις τάς κα
ταθέσεις τοΰ δημοσίου θησαυρού αιτινες, μεταξύ τών δύο 
χρονολογιών, άπό 8,173,488 λ. στ. κατέπεσαν εις 5,942 
869. Έκ δέ τής έπόψεως τοΰ ένεργητικοΰ,υπολογιζομένων 
τή 28 Δεκεμβρίου 1876 τοΰ μέν μεταλλικού άποταμιεύ- 
ματος (χρυσός, άργυρος, νομίσματα) εις 28,365,434 λ. 
στ. τοΰ δέ εμπορικού χαρτοφυλακίου καί τών προκαταβο
λών εις 17,518,852, τών δέ δημοσίων χρεωγράφων εις 
19,943,553, κατέπεσε μέν τό μεταλλικόν εις 2 1,032,070 
λ. στ. καί τά δημόσια χρεόγραφα εις 17,368,076, έπρο- 
βιβάσθη δέ το εμπορικόν χαρτοφυλάκων μετά τών προκα
ταβολών εις 18,441,368 λ. στ. "Οσον άφορα τήν σχέσιν 
τού μεταλλικού πρός το παθητικόν, τό έπί τή ό’ψει άπαι- 
τητον, άπό 48,04 τοϊς ο] ο τή 28 Δεκεμβρίου 1876 κα- 
τέβη τή 27 Δεκ. 1877 εις 45,15 τοϊς ο]ο. Ό δέ τόκος 

τής προεξοφλήσεως, μεταξύ τών δύο χρονολογιών, άνεβι- 
βάσθη άπό 2 εις 4 τοϊς ο]ο.

Γ αλλ ικ ή Τ ρ ά π εζ α.—Άπό 3,415,019,214 φρ. τή 
28 Δεκεμβρίου 1876 άνέβη τό σύνολον τών εργασιών της 
εις 3,472,364,740 τή 27 Δεκ. 1877. ’Ιδού πώς διαμοιρά
ζεται ό τελευταίος ισολογισμός μεταξύ παθητικού καί ενερ
γητικού,παραλειπομένων τών χιλιάδων φρ.Έκ τής πρώτης 
έπόψεως, έταιρικόν κεφάλαιον 182,5 έκατομ. φρ.,τραπεζο
γραμμάτια εις κυκλοφορίαν 2,468,3 έκατομ. φρ. (άντί τών 
προ ένός έτους 2,562,7), άνοικτοί λ]σμοί 686,5 έκατομ. 
φρ. (άντί 548,5). Έκ τής δευτέρας έπόψεως, μεταλλικόν 
αποταμίευμα (χρυσός, άργυρος, νομίσματα) 2,065,4 έκα
τομ. φρ. (άντί 2,1 79,5), χρέος τής έπικρατείας 635,9 έκα
τομ. φρ. (άντί 588,1), εμπορικόν χαρτοφυλάκων καί προ- 
καταβολαί 712,5 (άντί 596,3),κλπ. Όσον άφορα τήν σχέ
σιν τοΰ μεταλλικού αποταμιεύματος πρός τό παθητικόν, 
τό έπί τή ό'ψει άπαιτητόν, άπό 68,74 τοϊς ojo τή 28 
Δεκ. 1876, κατέβη εις 65,46 τή 27 Δεκ. 1877. Ό δέ τό
κος τής προεξοφλήσεως μεταξύ τών ούο τούτων χρονολο
γιών κατεβιβάσθη άπό 3 εις 2 τοϊς ο] ο.

Γ ε ρ μ α ν ι κ ή Τ ρ ά π ε ζ α. — Άπό 1,069,648,000 
ρεϊξμάρκ, εις ά συνεποσοϋτο ό ισολογισμός αυτής τή 30 
Δεκεμβρίου 1876, κατεβιβάσθη εις 964,229,000 τή 22 
Δεκ. 1877. Έκ τής έπόψεως του παθητικού, έταιρικόν κε- 
φάλαων 100 έκατομ. ρμ. κατ’ άμφοτέρας τάς χρονολογί
ας, τραπεζογραμμάτια εις κυκλοφορίαν 666,7 τή 22 Δεκ. 
1877 (άντί 766,1 προ ένός έτους) παρακαταθήκαιέπί τή 
οψει 169,7 (άντί 141,1) καί έπί προθεσμία 15,0 (άντί 
42,0). Έκ τής έπόψεως τού ένεργητικού, μεταλλικόν άπο- 
ταμίευμα 476,8 έκατομ. ρμ. τή 22 Δεκ. 1877 (άντί 
500,5 προ ένός έτους), εμπορικόν χαρτοφυλάκων 392,7 
(άντί 446,4), προκακαβολαί έπί ένεχύρω 53,6 (άντί 60,5), 
γραμμάτια τού δημοσίου θησαυρού 44,6 (άντί 45,5), γραμ
μάτια άλλων τραπεζών 5,7 (άντί 16,4) κλχ
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Α ύ σ τ'ρ ι α κ ή Τ ρ ά π ε ζ α.—Ό κατά τήν 31 Δεκεμ
βρίου 1877 ισολογισμός της κλείεται διά 507,4 έκατομ. 
φλωρννίων άντι τών 537 τής 31 Δεκ. 1376. Έκ τής έ- 
πόψεως τοΰ παθητικού, σταθερόν εταιρικόν κεφάλαιον 90 
έκατομ. φλ., άποθεματικόν 18,1 τή 31 Δεκ. 1877 (άντ'ι 
17,8 προ ενός έτους), γραμμάτια εις κυκλοφορίαν 282,3 
(άντ’ι 295,9), ανοικτοί λ]σμοί 0,1 (άντί 0,9), χρεωστικαί 
όμολογίαι 102,5 (άντί 99). Έκ οέ τής έπόψεως τοΰ ένεργη- 
τικοϋ, μεταλλικόν άποταμίευμα 437,5 τή 31 Δεκ. 1877 
(άντί 436,6 προ ένός έτους), χαρτοφυλάκων 124,4 (άντί 
146,7), ύποθηκικά δάνεια 103,1 (άντί 100,5), προκατα- 
βολαί 28,3 (άντί 29), δάνεια πρός τό κράτος 80,0 (ισά
ριθμα προ ένός έτους) κλπ.

Έάν άπό γενικής τίνος έννοιας θεωρήσωμεν τά προεκτε- 
Οέντα κεφαλαιώδη τής Εύρώπης τραπεζικά φαινόμενα, 
μαρτυροϋσι ταΰτα σπουδαίας, κατά τό μάλλον ή ήττον, 
τάσεις εις έλάττωσιν. Μόνη ή Γαλλική Τράπεζα παριστά 
αΰξησιν 57 έκατομ. φρ.*  έπί δέ τών λοιπών ή έ- 
λάττωσις έχει τι ούσιωδώς βαρύ :6 έκατομ. λ. στ. ή Αγ
γλική. 105,4 έκατομ. ρεϊξμάρκ ή Γερμανική, καί 30 έ
κατομ. φλ. ή Αύστριακή· τό δλον 400 σχεδόν έκατομ. 
οραχμών.

Πόθεν ή καθυστέρησις αυτή τής τραπεζικής οικονομίας 
έν τοϊς τελευταίοις ισολογισμούς ; Έάν ή φωνή αύτών 
έχη τι οικονομικόν, τό σύμπτωμα τής Γαλλικής Τρα
πέζης συνδέεται άφ' ένός πρός τήν όσημέραι έπιτεινο- 
μένην προαγωγήν του τόπου καί άφ' ετέρου πρός τήν άπό 
τών ανατολικών περιπλοκών μείζονα άπομάκρυνσιν αυτοΰ. 
Έντύπωσιν προξενεί ή μεγάλη καθυστέρησις τής Γερμα
νικής Τραπέζης, μεθ' δλην τήν στρατιωτικήν προεδρείαν 
τήν οποίαν έξησφάλισαν εις τήν χώραν οί άγώνες της κα
τά τάς άρχάς τής ένεστώσης δεκαετηρίδας, καί τό βάρος δ 
περ έκ διαλειμμάτων υποδεικνύει ή σκοτεινή πολιτικήτης.


