
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΟΞΩΡΗΣΙΣ
[ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ]

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ.

Έν γένει δημοσία χτήσις είναι ή άνήκουσα εις τό Κράτος, 
χαι διαιρεί tai είς δύο κατηγορίας, έξ ών ή μεν περιλαμβάνει 
τά αντικείμενα έχεΐνα, τών όποιων τήν χρήσιν ή παρέχει δω
ρεάν τό κράτος πρός τούς ίδιώτας ή έπιφυλάττει άποκλειστι- 
κώς εις εαυτό πρός δημοσίους σκοπούς, ’χωρίς νά παράγωσι 
ταΰτα εις χρήματα έκτιμητόν εισόδημα, ή δέ έτέρα κατηγο
ρία περιλαμβάνει τά άντικείμενα έχεΐνα τής δημοσίας κτή
σεως, τά όποια παρέχουσιν εις τήν επικράτειαν εισόδημα.

Τοιουτοτρόπως είς μέν τήν πρώτην κατηγορίαν υπάγονται 
τά δημοσίας χρήσεως χτήματα τοϋ Κράτους, είς δέ τήν τής 
δευτέρας τά τής ιδιαιτέρας αύτοΰ χρήσεως, μετεχούσης τοΰ 
χαρακτήρος τής ιδιωτικής κτήσεως.

"Ινα δώσωμεν γενικήν τινα έννοιαν περί τών δημοσίων 
χτημάτων τής δημοσίας χρήσεως, αρκεί ή σημείωσις, δτι έν 
αύτοϊς περιλαμβάνεται παν κτήμα, τό όποιον μή άνήκον είς 
ούδένα ανήκει είς δλους. Έάν ΰπελογίζομεν τήν αξίαν τών 
όδών και πλατειών, τών ναών και τών μνημείων, τών ποτα
μών καί τών λιμένων, τών διωρύγων, τών ανοικτών τής γής 
και τής θαλάσσης έκτάσεων, καί άλλων τής άρχεγόνου κοινό
τητας σωςομένων μερών, διά τοϋ μέτρου τής χρησιμότητος 
έκάστου, θά ετίθετο πρώτη τις τής έκτιμήσεως βάσις, εύρυ- 
τάτη και πολυσήμαντος. ’Ακολούθως έρχονται τά είδιχώτερα 
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κυβερνητικής χρήσεως δημόσια κτήματα, τά όποια δύνανται 
νά καταταχθώσι κατά τά διάφορα υπουργεία, ώς π. χ. ή κτή- 
σις τοϋ υπουργείου τών Ναυτικών εϊς πλοία, νεώρια, δπλα, 
πολεμοφόδια, σκεύη, ζώα, κλπ. τοϋ υπουργείου τών Στρατιω
τικών είς φρούρια, στρατώνας, όπλα, πολεμοφόδια, σκεύη, 
ζώα, κλπ. τοϋ ύπουργείου τών ’Εσωτερικών εϊς κτίρια διοι- 
κήσεως, φυλακών κλπ. και ουτω καθεξής κατά τούς διαφό
ρους κλάδους τής δημοσίας ύπηρεσίας.

Τό σύνολον τής περιουσίας ταύτης, οσω άναπτύσσονται αί 
ποικίλαι σχέσεις τοΰ πολιτισμού, τόσω αναβιβάζεται. Πρέπει 
νά όπισθοδρομήσωμεν κατά φαντασίαν ένα αιώνα, ί'να κρίνω- 
μεν περί τών σημερινών συλλήβδην προμηθειών τής άνθρω- 
πότητος είς αντικείμενα δημοσίας χρήσεως. Κατά παν έτος 
είναι αδύνατον νά μή προστεθή εις τόν κύκλον αύτών πλειό- 
τερα τών ενός στοιχεία. Οί σιδηρόδρομοι, εϊς οσας χώρας με- 
ταβαίνουσιν ούτοι μετά παρέλευσιν χρονικού τίνος διαστήμα
τος είς τήν δημοσίαν κτήσιν, άποτελοΰσι μίαν τών μεγαλει- 
τέρων τοΰ προκειμένου θέματος επόψεων.—Κατά τούς προχει- 
ροτέρους υπολογισμούς μόνα τά κατασκευαστά μέρη τοϋ κο- 
λοσσαίου τούτου τών εθνών πλούτου έχουσι τι μυθώδες. Άντί 
πόσου π. χ. δύνανται νά έκτιμηθώσιν οί σωζόμενοι ναοί τής 
μεσαιωνικής Εύρώπης; Κατά πόσον δέ ύπερβαίνουσιν αύτούς 
τά ίερά τής ελληνικής άρχαιότητος μνημεία · Μόνα τά κατω- 
τέρας φύσεως αντικείμενα τής δημοσίας τών εθνών κτήσεως 
αναβιβάζονται είς έκατοστύας διλιουνίων.

"Οσον άφορα τά κτήματα τής έπικρατείας, τά όποια παρά- 
γουσιν άμεσον εισόδημα είς ύπηρεσίαν τών αναγκών αύτής, 
ή σημαντικότης αύτών διαφέρει άπό έθνους είς έθνος. Γενική 
τις κατάταξις αύτών δέν είναι άπό σκοποϋ. Γαϊαι προς σπο
ράν, φυτεϊαι, λειμώνες, δάση, ύδατα, σιδηρόδρομοι καλλιερ
γούμενοι ύπό τής έπικρατείας, σχολεϊα διάφορα, αγροτικά κα- 
θιδρύματα, ιπποφορβεία κλπ. Τό έπί τών κτημάτων τούτων 
δημόσιον εισόδημα είναι άνάλογον πρός τήν σημαντικότητα 
τής έκτάσεως καί τής καλλιέργειας αύτών.

Ή κατάρτισις τοιαύτης παραγωγικής διά τό κράτος ιδιο
κτησίας έξαρτάται είτε έκ τών περιστάσεων είτε άπό σχεδίων 
δημοσιονομικών. Άλλοτε ήρευνήσαμεν τά μεγάλα αποτελέ
σματα τής σιδηροδρομικής ιδιοκτησίας τοϋ κράτους έν τή 
μελλούση ταύτης άναπτύξει. Μεταξύ δέ τών άνω μνημονευ- 
Οέντων άντικειμένων είναι είδη τινα, τά όποϊα πλειότερον άπο- 
βλέπουσιν είς τήν ήθικήν έπίδοσιν διά τής διδακτικής επικου
ρίας τής πολιτείας ή είς άμεσα έξ αύτών εισοδήματα. "Οσον 
άφορα τά λοιπά κτήματα, ανάγονται ταΰτα είτε είς ιστορι
κούς λόγους κατακτήσεως είτε είς νομικάς περιπτώσεις, ώς 
όταν ό δημόσιος θησαυρός διαδέχηται τούς άκλήρους, και όταν 
πρόκειται περί πραγμάτων τής τύχης, τά όποϊα ό νόμος οδη
γεί έκ τίνος έπόψεως είς τό δημόσιον ταμεϊον.

Ύπάρχουσιν έν τούτοις καί άλλα δημόσια κτήματα έξο
χου κυριαρχικής πηγής· τοιαϋτα είναι τά άλιευτικά καί τά 
έκτος τών ιδιωτικών κτήσεων κυνηγετικά μέρη, τά μεταλ
λεία, αί γέφυραι, αί ό'χθαι τών ποταμών καί τών διωρύγων, αί 
παραλίαν τά άπό τούτων είσπραττόμενα λόγω κυριαρχικού 
δικαιώματος εισοδήματα πρέπει είς τον ένασχολοΰντα ήμας 
δημοσιονομικόν κλάδον νά καταταχθώσι.

"Ινα εί’μεθα πλήρεις είς τήν άπό γενικής έπόψεως κατάτα- 
ξιν τών έπί είσοδήματι δημοσίων κτημάτων, δέν πρέπει νά 
λησμονήσωμεν καί τά έν τή τρεχούση ύπηρεσία ώς άχρηστα 
θεωρούμενα κινητά, τά όποϊα περιοδικώς έκποιούμενα άποτε- 
λοϋσι ένα οπωσδήποτε καίτοι μικρόν τής έπικρατείας πόρον, 
καθώς καί τήν είς απαιτήσεις ποικίλην περιουσίαν τής έπι
κρατείας κατά συνέπειαν ιδιαιτέρων συμβάσεων ή ζημιών αύ
τής έκ μέρους ιδιωτών καί άλλων.

Ή δικαιολογική άναγκαιότης τών δημοσίων παραγωγικών 
κτημάτων συνδέεται πρός τήν φύσιν τοϋ νομικού προσώπου 
τής πολιτείας, όπερ, όπως παν άλλο πρόσωπον φυσικόν ή νο
μικόν, δύναται νά άποκτα καί νά καρποϋται τά άποκτηθέντα. 
Κατά γενικόν κανόνα, είς τον όποιον σημαντικωτάτην έξαί- 
ρεσιν άποτελει ή Γερμανία καί ιδίως τό Πρωσσικον αύτής 
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τμήμα, έν ταϊς άλλαις έπικρατείαις τό μέρος τοϋ καθολικού 
εισοδήματος αύτών, τό άπό δημοσίων κτημάτων προερχόμε- 
νον, είναι σχετικώς πρός τά λοιπά μικράς σημασίας. Τό δημό- 
σιον δέν είναι ό ευτυχέστερος διαχειριστής τών ιδιοκτησιών· 
όσον ποικιλότερα-, είναι αύται, τόσον τό μεσολαβούν προσω
πικόν ύπόκειται εις πλείονας πειρασμούς και χαρακτηρίζεται 
ύπό πλείονος σχετικώς άυικανότητος. Πρέπει ή δημοσία πα
ραγωγική κτήσις νά είναι όσον ένδέχεται εύκανόνιστος έν τή 
λειτουργία της, ώς συμβαίνει έξόχως έν τή σιδηροδρομική, 
και νά περιορίζηται είς μικρόν αριθμόν κατηγοριών, ώστε νά 
είναι δραστική καί εύεπιτήρητος.

’Ιδιαιτέρα οφείλεται μνεία περί κλάδου τίνος τής δημοσίας 
ιδιοκτησίας, τόν όποιον παρατηροΰμεν μορφωθέντα παρα τισι 
έθνεσιν, ώς έν Σουηδία καί Γαλλία, πρός τόν ειδικόν σκοπόν 
τής έξ αύτοΰ παροχής βραβείων καί αμοιβών είς τούς αρι
στεύοντας έν τή στρατιωτική καί τή κυβερνητική. Ή καταρ- 
τισις τοιαύτης διαθεσίμου δημοσίας κτήσεως άναγεται εις 
άνωτέρους πολιτειακούς λόγους εύρείας έννοιας,καί αρμόζει νά 
συνδυασθή πρός τήν γενικήν διεύθυνσιν τοΰ έθνικοϋ μεγαλείου, 
τό όποιον ότέ μέν αγοράζει τούς ένεργοΰντας αύτό, ότέ δέ δι’ 
άπλου κλάδου έλαίας τούς στέφανοί. Δυυάμεθα ούτω νά συγ- 
κρίνωμεν τά σχετικά αποτελέσματα άπό τοΰ έπαγωγοΰ 
τύπου τής 'Ελληνικής καί Ρωμαϊκής δημοκρατίας, μέχρι τοΰ 
έξαγοραστικοΰ τών σωμάτων καί τών ψυχών αύτοκρατορικοϋ 
τών διεφθαρμένων αιώνων τής άνθρωπότητος.

ΕΡΓΛΣΙΑΙ ΓΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

Έχομεν ύπ’ οψιυ τήν τελευταίαν έπίσημον δημοσίευσιν 
τοΰ Υπουργείου τής Δικαιοσύνης περί τών έργασιών τών πο
λυμελών δικαστηρίων τής Ελλάδος καί τών ανακριτών, 
κατά τήν δ’ τριμηνίαν τοΰ 1877,

Εν γένει ό αριθμός τών έκδοθεισών πολιτικών καί ποινι
κών, κατά τήν τριμηνίαν ταύτην, αποφάσεων ανέρχεται εις 
27,342, έκ τών οποίων 206 άνήκουσιν εις τόν Άρειον Πά- 
γον(139 πολιτικοί,67 ποινικοί), 1969 είς τά’Εφετεϊα(1619 
πολιτικοί, 350 βουλεύματα) καί 25,167 είς τά Πρωτοδικεία 
(10,612 πολιτικαί, 8164 ποινικοί, έξ ών 1821, σχεδόν τό 
τρίτον, άναβλητικαί, καί 6391 βουλεύματα).

’Απέναντι τής αντιστοίχου δ' τριμηνίας τοΰ 1876 αί έργα- 
σίαι τοΰ μέν Άρείου Πάγου ηύξήθησαν κατά 43 άποφάσεις 
πολίτικος καί 24 ποινικός μεθ’ ολον τόν διπλασιασμόν τοΰ 
προσωπικού του, τών δέ Έφετείων κατά 510 αποφάσεις πο
λιτικός, έλαττωθεΐσαι έπί τών βουλευμάτων κατά 14, τών δέ 
Πρωτοδικείων κατά 442 άποφάσεις πολιτικός καί 752 ποινι
κός, έλαττωθεΐσαι έπί τών βουλευμάτων κατά 17 82. Είς τό 
φαινόμενου τοΰτο τής έλαττώσεως τών έργασιών τών συμβου
λίων τών Πλημμελειοδικείων, έάν διαιρέσωμεν ταΰτα κατά 
περιφέρειας έφετείων, παρατηροΰμεν οτι προισταται ή τών 
Πατρών έλάττωσις κατά 1028 βουλεύματα, άκολουθεϊ ή τοΰ 
Ναυπλίου έλάττωσις κατά 764 βουλεύματα, καί μετ’ αύτήν 
ή τών Αθηνών έλάττωσις κατά 11 4 βουλεύματα· μόνη ή 
τής Κερκύρας παριστά αΰξησιν κατά 44 βουλεύματα.

Μεταξύ τών τεσσάρων έφετείων τοΰ Κράτους πλείονας άπο- 
φάσεις έςέδωκε κατά τήν δ' τριμηνίαν τοΰ 1877 τό τών ’Αθη
νών 640, κατόπιν τοΰ όποιου έρχεται το τών Πατρών 435, 
τό τοΰ Ναυπλίου 372 καί τό τής Κερκύρας 172. Σχετικώς 
πρός τήν αντίστοιχον τριμηνίαν τοΰ 1876 παρατηρεϊται αύ- 
ξησις έπί τών άποφάσεων τοΰ έφετείου Κερκύρας υπέρ τό τε
τραπλάσιον 40 : 172, έπί τών τοΰ Πατρών υπέρ τό διπλά- 
σιον 203:435, έπί τών τοΰ Ναυπλίου είς τότρίτον 249 : 372, 
καί έπί τών τοΰ Αθηνών είς τό 27®». — "Οσον άφορα τά 
βουλεύματα, τό μέν έφετεϊον ’Αθηνών έξέδωκε 7 1 βουλεύματα 
τή δ' τριμηνία 1877 άντί 75 τής δ' τριμηνίας 1876, τό τοΰ 
Ναυπλίου 171 άντί 148, τό τών Πατρών 95 άντί 113, τό 
τής Κερκύρας 13 άντί 18.



246 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠ10ΕΩΡΙ1ΣΙΣ. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΙ1Σ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. 247

Μεταξύ τών 17 Πρωτοδικείων τοϋ Κράτους πλείονας πο
λιτικές αποφάσεις έξέδωκε κατά τήν δ' τριμηνίαν τοϋ 1877 
τό τών Αθηνών 2575 (άντι 2483 κατά τήν δ' τριμηνίαν 
τοϋ 1876), κατόπιν οέ αύτοϋ έρχονται τό τών Πατρών 1035 
(άντ'ι 1366), Ηλείας 708 (άντί 263), Καλαμών 648 (άντ'ι 
738), Κερκύρας 623 (άντί 430), Τριπόλεως 622 (άντί 523), 
Σύρου 557 (άντί 608), Ναυπλίου 543 (άντί 621), Μεσολογ
γίου 543 (άντί 372), Κεφαλληνίας 507 (άντί 533), Χαλκί
δας 47 1 (άντί 439), Σπάρτης 450 (άντ'ι 438), Λαμίας 418 
(άντί 344), Ζακύνθου 261 (άντί 200), Παρνασσίδος 242 
(άντί 260), Λευκάδος 208 (άντί 235), Κυπαρισσίας 201 
(άντί 317). 'Ώστε έπί 17 Πρωτοδικείων τά 8 υπέκυψαν εις 
έλάττωσιν εργασιών πρέπει νά σημειωθώσι ταΰτα ιδιαιτέρως 
κατ’ αντίστροφον κλίμακα φιλοτιμίας τήν έξής. Πρωτοδικείου 
Πατρών έλάττωσις 331, Κυπαρισσίας 106, Καλαμών 90, 
Ναυπλίου 78, Σύρου 51, Λευκάδος 27, Κεφαλληνίας 26, Παρ
νασσίδος 18. Έν τή κλίμακι τής αύξήσεως προέχει τό Πρω
τοδικείου ’Ηλείας 445, κατόπιν δ’ αύτοϋ τό τής Κερκύρας 
193, Αθηνών 192, Μεσολογγίου 171, Τριπόλεως 99, Λα
μίας 74, Ζακύνθου 61, Χαλκίδος 32, Σπάρτης 12.

Έπί τών ποινικών άποφάσεων εις έλάττωσιν μέν έργασίας 
διατελοΰσι τά επόμενα 8 Πλημμελειοδικεία· Λαμίας 296 τή 
δ' τριμηνία τοΰ 1877 άντί 298 τή άντιστοίχω τοϋ 1876, 
Ναυπλίου 627 άντί 638, Λευκάδος 180 άντί 193, Χαλκί
δος 345 άντί 364, Καλαμών 576 άντί 600, Κυπαρισσίας 
314 άντί 387, Κερκύρας 168 άντί 255 καί Μεσολογγίου 
(μάλλον πεπτωκός) 500 άντ'ι 681. — Εις αυξησιν δέ έργα
σίας διατελοΰσι τά λοιπά Πλημμελειοδικεία· Σύρου 148 τή 
ο' τριμηνία τοΰ 1877 άντί 145 τή άντιστοίχω τοΰ 1876, 
Σπάρτης 710 άντί 694, Ζακύνθου 85 άντί 30, Τριπόλεως 
837 άντί 785, Πατρών 1032 άντί 898, ’Αθηνών 616 άντί 
445, Παρνασσίδος 607 άντί 407, Κεφαλληνίας 351 άντί 
128, Ηλείας 772 άντί 298.

Έκ τής έπόψεως τών βουλευμάτων 10 Πλημμελειοδικεία 

διατελοΰσιν εις έλάττωσιν, ήτοι τό τής Χαλκίδος 209 τή δ' 
τριμηνία τοΰ 1877 άντί 345 τή άντιστοίχω του 1876, 
Λαμίας 161 άντί 250, Ναυπλίου 570 άντί 892, Σπάρτης 
390 άντί 618, Καλαμών 497 άντί 837, Πατρών 224 άντί 
445, Μεσολογγίου 686 άντί 1639, Ζακύνθου 49 άντί 70, 
Λευκάδος 218 άντί 228, Κερκύρας 143 άντί 154· τά δέ 
λοιπά 7 Πλημμελειοδικεία εις αύξησιν, ήτοι ’Αθηνών 712 
άντί 710, Σύρου 132 άντί 90, Παρνασσίδος 205 άντί 138, 
Τριπόλεως 892 άντί 875,Κυπαρισσίας 440 άντί 351,Ηλείας 
680 άντί 503, Κεφαλληνίας 183 άντί 308.

Ή ταχύτης τής διεκπεραιώσεως τών ανακρίσεων άποτελεϊ 
ιδιαιτέρως περισπούδαστο'? θέμα έν τή έκτυλίξει τών ποινι
κών εργασιών τής δικαστικής έξουσίας. Τοιουτοτρόπως πα- 
ρατηροϋμεν, οτι κατά τήν δ' τριμηνίαν τοΰ 1877 έξεπεραιώ- 
Οησαν 2578 άνακρίσεις άντί 2925, αίτινες ειχον περαιωθή 
κατά τήν άντίστοιχον τοΰ 1876. Ή κατά τό όγδοον σχεδόν 
έλάττωσις αύτη είναι άξιοσημείωτος καί συνδέεται πρός τόν 
άνακριτικόν τής χώρας μηχανισμόν, οστις δεϊται άναθεωρή- 
σεως. Έξετάζοντες κατά Πλημμελειοδικεία τό φαινόμενου 
τοϋτο, εύρίσκομευ οτι ή έλάττωσις βαρύνει τούς έξής άυακρι- 
τάς· τής Παρνασσίδος 60 άνακρίσεις τή δ' τριμηνία 1877 
άντί 138 τή άντιστοίχω 1676; Σπάρτης 193 άντί 276, Κα
λαμών 272 άντί 309, Κυπαρισσίας 57 άντί 138, Πατρών 
129 άντί 292, Μεσολογγίου 282 άντί 386, Ζακύνθου 16 
άντί 37, Ηλείας 205 άντί 221, Κερκύρας 46 άντί 69, Κε
φαλληνίας 71 άντί 1 18. ’Επιμελέστεροι έδείχθησαν οί άνα- 
κριταί ’Αθηνών, έκπεραιώσαντες 312 άνακρίσεις άντί τών 
269 τής δ’ τριμηνίας 1876, Σύρου 84 άντί 67, Χαλκίδος 
115 άντί 80, Λαμίας 71 άντί 71 (στάσιμοι), Ναυπλίου 287 
άντί 134, Τριπόλεως 316 άντί 274, Λευκάδος 52 άντί 46.

Έν γένει οί άνωτέρω αριθμοί τών έργασιών τής δικαστικής 
ήμών έξουσίας δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς σημεϊον συγκρί- 
σεως αύτοί καθ’έαυτούς,άναλυομένης δέ τής ούσιαςικής δικαιο
σύνης τών εκποοσωπουμένων ύπ’ αύτών δικαστικών μέτρων, 
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κατά τόν σχετικόν τής κοινωνίας σκοπόν,δύνανται νά δώσωσι 
τό πόρισμα τής τελικής Επιτυχίας τούτου. ’Εντεύθεν αξιοση
μείωτος είναι ή επομένη σκέψις τής άπό 27 Μαιου έ. ί. Εγκυ
κλίου τοϋ ύπουργείου τής Δικαιοσύνης· «ύπερβολικός λίαν φαί
νεται ό αριθμός τών έπιτραπεισών ύπό τινων Πλημμελειοδι
κείων αναβολών σχετικώς πρός τόν αριθμόν τών είσαχθεισών 
δικών έν Άθήναις μάλιστα τό ’/3 τών είσαχθεισών δικών 
άνεβλήθησαν (203 έκ τών 616), ώστε άναγκαζόμεθα καί πά
λιν νά έλκύσωμεν τήν προσοχήν τών δικαστηρίων είς τήν 
αύστηράν βάσανον τών αιτήσεων περί αναβολής, αιτινες πολ- 
λάκις δέν στηρίζονται είς λόγους αναγόμενους είς τήν έξεύρε- 
σιν τής αλήθειας και τήν άληθή τοϋ κατηγορουμένου ύπερά- 
σπισιν, άλλ’ απλώς ύποβάλλονται προς ύπεκφυγήν και παρά- 
τασιν τών δικών· άλλ' έν τούτοις διά τών άβασανίστως έπι- 
τρεπομένων άναβολών βλάπτεται ή δικαιοσύνη καί ή έννομος 
τάξις, πο?»λαπλασιάζεται ή έργασία τών δικαστηρίων καί 
Επιβαρύνεται τό δημόσιον ταμειον μέ ύπερβολικάς δαπάνας 
διά τήν καταδίωξη*  άπλουστάτων πολλάκις πλημμελημά
των.»

Π.

ΠΕΡΙ ΕΚύΟΣΕΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ.

Έκδοσις Εγκληματιών, καταδίκων ή απλώς κατηγορουμέ
νων, σημαίνει παράδοσιν αύτών έκ μέρους έπικρατείας, έν τή 
περιφερεία τής όποιας διαμένουσι, προς Επικράτειαν ήτις τούς 
ζητεί· πρώτιστος ορος λογικής, ώς πρός τήν τελευταίαν, εί
ναι ή περίπτωσις, ή ότι ή Επικράτεια αύτη άμέσως ή Εμ
μέσως ήδικήθη έν συνόλου ή κατά τι άτομον αύτής ύπό τοϋ 
έγκληματίου, ή οτι είναι ούτος ύπήκοος αύτής. Έάν ούδέτε- 
ρον τών στοιχείων τούτων συντρέχη, άπίθανος φαίνεται ή ϋ- 
παρξις επικράτειας άξιούσης νά έφαρμόση τήν δικαιοσύνην 
της πρός άπάσης τής οικουμένης τούς Εγκληματίας.

Σπανιωτέρα είναι έν τή ιστορία τοϋ δικαίου τών έθνών ή ίχ- 
οοσις Εγκληματιών μή ύπηκόων τής αίτούσης έπικρατείας 
διά τήν περίπτωσιν τής έκ τούτων βλάβης αύτής· εξηγεί
ται δέ τοΰτο έκ τοΰ Ενδιαφέροντος, οπερ Ενυπάρχει είς τόν 
σκοπόν τής αποφυγής δυσαρεσκειών πρός τήν τρίτην Επικρά
τειαν, είς ήν ό ζητούμενος άνήκει. "Οσον όμως άφορα τήν έκ- 
δοσιν τών ύπηκόων τής αίτούσης έπικρατείας, οσάκις ούτοι 
έκτελέσαντες τό έγκλημά των έν τή χώρα αύτής κατέφυγον 
είς τήν τής έτέρας, έπί τοΰ θέματος τούτου καί συνθήκαι 
ύπάρχουσι πολ>αί καί άνευ τοιούτων πρακτική φιλική, κατά 
τάς περιστάσεις, καθιερώθη μεταξύ διαφόρων Επικρατειών.

Έν γένει μεταξύ τών συγγραφέων τοΰ δικαίου τών έθνών 
συζητεϊται, άν ή τής δευτέρας τών άνω δύο κατηγοριών έ’κ- 
δοσις Εγκληματιών άνήκει είς τό φυσικόν δίκαιον τών έθνών 
ή τό άπό τών συνθηκών θετικόν, τρόπον τινά, δίκαιον αύτών. 
Ό Γρότιος, ό Βάτελ καί άλλοι ύποστηρίζουσιν, έκ τοϋ σκοπού 
τής κοινωνικής δικαιοσύνης, τήν απόλυτον δικαιολογικήν ύπο- 
γρέωσιν τών Επικρατειών προς τό έκδίδειν τούς άλλοτρίους 
Εγκληματίας. Αλλά συγγραφείς έν οίς ό Πούφενδορφ, ό Κλύμ- 
περ καί άλλνοι υποστηρίζουσι τό Εναντίον, μή καταβιβάζοντες 
τά όρια τών Επικρατειών ένώπιον τών ορίων τής δικαιοσύνης. 
Τό ακριβές είναι οτι ή πρακτική τών έθνών έστήριξε πάντοτε 
είς τήν θέλησιν τών Επικρατειών τό ζήτημα τής έκδόσεως 
τών Εγκληματιών, καί οτι είς τήν φύσιν τής πολιτικής τών 
Εθνών ανεξαρτησίας έγκειται ή προϋπόθεσις τής συνθήκης ή 
τής άβρόφρονος έπί τοϋ προκειμένου Εθνικής Ενέργειας. Τοιου
τοτρόπως παρατηροΰμεν έν τή ιστορική άναπτύξει τοΰ δι
καίου τών έθνών σειράν σχετικών συνθηκών, μεταξύ τών ό
ποιων κατατακτέον καί τήν τελευταίαν (άπό 5]17 Νοεμβρίου 
1877) Έλληνοιταλικήν.

Κατά τήν συνθήκην ταύτην αί κυβερνήσεις τής Ελλάδος 
καί τής ’Ιταλίας ύποχρεοϋνται νά έκδίδωσιν άμοιβαίως πρός 
άλλήλας τά πρόσωπα, άτινα ήθελον καταφύγει έπί τής χώρας 
τής έτέρας, καταδιωκόμενα ή καταδικασθέντα ύπό τών άρ- 
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μοδίων δικαστηρίων τοϋ ετέρου Κράτους ώς αύτουργοί ή σύ
νεργο! τών επομένων έγζλημάτων, έκ τών όποιων ρητώς έξαι- 
ροϋνται τά πολιτικά κακουργήματα καί πλημμελήματα καί 
τά τούτοις συναφή.

1) Φόνος οι’ ένέδρας και επιβουλής· 2) πατροκτονία· 3) 
παιοοζτονία· 4) φαρμακεία· 5) φόνος και άναίρεσις· 6) έκτρω- 
σις· 7) βιασμός- 8) βίαια απαγωγή και αρπαγή· 9) άποπλά· 
νησις είς άσέλγειαν 10) άπόκρυψις,μεταλλαγή ή έκθεσις παι~ 
δός· 1!) διγαμία· 12) προσβολή κατά τοϋ σώματος καί βλά- 
βαι έκ προμελέτης ή μή, έπενεγκοϋσαι στέρησιν ζωής ή ανι
κανότητα είς προσωπικήν έργασίαν διαρκέσασαν πλέον τών 
30 ημερών, ή πήρωσιν ή ακρωτηριασμόν ή στέρησιν τής 
χρήσεως μέλους τίνος ή δργάνου ή άλλην τινά νόσον διαρκή- 
13) αίκίαι κατά δημοσίων ή εκκλησιαστικών λειτουργών ή 
υπηρετών, έν ω ένεργοΰσι τά καθήκοντα των ή ένεκα τής 
ένεργείας αύτών 14) συγκρότησις συμμορίας· 15) ληστεία· 
16) έκβίασις· 17) δήωσις τής χώρας· 18) παράνομος κατα
κράτησή· 19) έμπρησμός· 20) κλοπή,υπεξαίρεσις και απάτη, 
συνοδευόμεναι υπό έπιβαρυντικών περιστάσεων έπαγομένων 
τούλάχιστον τήν ποινήν τής ειρκτής, κατά τάς νομοθεσίας 
άμφοτέρων τών Κρατών 21) απιστία κατά τήν ένέργειαν 
τής δημοσίας υπηρεσίας καί καταπίεσις· 22) δωροδοκία· 23) 
παραχάραξις και κιβδηλεία νομισμάτων ή χαρτονομισμάτων 
έχόντων νόμιμον κυκλοφορίαν, και εισαγωγή είς κυκλοφορίαν 
παρακεχαραγμένων ή κιβδήλων νομισμάτων έν γνώσει τής 
νοθείας αυτών 24) παραχάραξις ή πλαστογραφία τών πι
στωτικών γφαμματίων τής Κυβερνήσεως ή Τραπεζών 25) 
νόθευσις δημοσίων σφραγίδων και /σημάντρων 26) πλαστο
γραφία έπι δημοσίων ή ιδιωτικών έγγράφων καί έν γνώσει 
χρήσις τοιούτων πλαστογραφημένων· 27) ψευδορκία και έπιορ- 
κία, διαφθορά, ήτοι παρασκευή μαρτύρων, πραγματογνωμό- 
νων και διερμηνέων 28) συκοφαντία· 29) δολία χρεωκοπία· 
30) φθοραί και βλάβαι ξένης περιουσίας έκ προθέσεως· 31). 
ναυταπάτη· 32) πειρατεία και έξομοιούμεναι πρός τήν πει

ρατείαν πράξεις, έκτος έάν ύπάγωνται αύται είς τήν δικαιο
δοσίαν τών δικαστηρίων τοΰ είς έκδοσιν καλουμένου Κράτους 
και προαιρείσαι τοϋτο τήν έκδίκασιν τών κατηγορουμένων 33) 
στάσις τοΰ πληρώματος πλοίου.—Έν τή κατηγορία τών ανω
τέρω μνημονευόμενων άδικημάτων συμπεριλαμβάνονται και 
αί άπόπειραι αύτών, οσάκις προβλέπονται καί τιμωρούνται 
ύπό τών νόμων άμφοτέρων τών Κρατών.

Ένεκα πλημμελημάτων έκδίδονται ά) οί κατ’ αντιμωλίαν 
ή ερήμην καταδικασθέντες, έάν κατεγνώσθη αύτών ποινή 
τούλάχιστον τριμήνου φυλακίσεως και β') οί κατηγορούμενοι, 
όταν ή καταδιωκομένη πράξις έπισύρη κατά τήν νομοθεσίαν 
τοϋ έξαιτοΰντος Κράτους ποινήν τούλάχιστον διετούς φυλα
κίσεως ή ισοδύναμον, ή όταν ό κατηγορούμενος κατεδικάσθη 
ήδη έπί κακουργήματι ή είς φυλάκισιν μακροτέραν τοϋ ενός 
έτους.

Ούδεις υπήκοος Έλλην έκδίοεται είς τήν ’Ιταλικήν Κυβέρ- 
νησιν, ούδ’ υπήκοος ’Ιταλός είς τήν 'Ελληνικήν.—'Οσάκις 
"Ελλην υπήκοος, διαπράξας κακούργημά τι ή πλημμέλημα 
έπί ’Ιταλικής χώρας, καταφυγή εις τήν ’Ελλάδα, καί άμοι- 
βαίως, οσάκις υπήκοος ’Ιταλός, διαπράξας έν Έλλάδι κακούρ
γημά τι ή πλημμέλημα καταφύγη εις ’Ιταλίαν, ή κυβέρνησις 
τής χώρας, έν ή τό έγκλημα διεπράχθη, θέλει παραδίδει είς 
τήν Κυβέρνησιν τής χώρας, οπού ό έγκληματίας κατέφυγε, 
τό τε σώμα τοΰ έγκλήματος καί πάντα τα πειστήρια, όπως 
ό κατηγορούμενος δικασθή συμφώνως πρός τήν νομοθεσίαν τοϋ 
Κράτους, είς δ ανήκει.

'Οσάκις τό καταδιωκόμενον ή καταδικασθέν πρόσωπον μετά 
τήν διάπραξιν τοΰ έγκλήματος απέκτησε τήν ιθαγένειαν τοϋ 
είς έκδοσιν αύτοϋ καλουμένου Κράτους, ή τοιαύτη τής ιθαγέ
νειας άπόκτησις δέν κωλύει τήν καταζήτησιν, σύλληψιν καί 
έκδοσιν αύτοϋ. Δέν χωρεϊ έν τούτοις έκδοσις, άν παρήλθε πεν
ταετία άπό τής άποκτήσεως τής ιθαγένειας, καί τό ζητούμε
νου πρόσωπον παρέμεινεν έκτοτε κατοικούν έν τή χώρα, παρ’ 
ής ζητείται ή έκδοσις. Ή έκδοσις δέν χωρεϊ έπίσης οσάκις 
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άπο τής πράξεως, τής καταδιώξεως ή τής καταδίκης έπήλ- 
θεν ή παραγραφή τοϋ εγκλήματος ή τής ποινής κατά τούς 
νομούς τής εις εκδοσιν καλουμένης χώρας, ή οσάκις τά δι
καστήρια αύτής είσιν αρμόδια εις έκδίκασιν τής πράξεως.

Ό έκδιδόμενος δέν δύναται νά καταδιωχθή, μηδέ νά δικα- 
σΟή κατ αντιμωλίαν έπί έγκλήματι άλλω, πλήν τοϋ προκα- 
λέσαντος τήν εκδοσιν, εξαιρέσει τών μετά τήν έ'κδοσιν ύπ’αύ- 
τοΰ διαπραχθέντων. 'Οσάκις δέ ό έκζητούμενος καταδιώκε
ται, ή κρατείται δι’ έγκλημα τελεσΟέν ύπ’ αύτοϋ έν τή χώρα, 
ένθα κατέφυγεν, ή έκδοσις αύτοϋ δύναται ν’ άναβληθή μέχρις 
ου δικασθή και υποστή τήν ποινήν αύτοϋ. Άν δέ καταδιώ- 
κηται ή κρατήται έν τή εΐρημένη /ώρα ένεκεν υποχρεώσεων 
αύτοϋ πρός ιδιώτας, χωρεϊ μέν ή έκδοσις αύτοϋ, άλλ’ ό ζη- 
μιουμενος δικαιούχος δύναται νά έπιδιώξη τά δικαιώματα 
αύτοϋ ένωπιον τής αρμόδιας αρχής. Έν γένει ύποχρεοϋν- 
ται άμφότεραι αί κυβερνήσεις εις τήν πρός άλλήλας άνακοί- 
νωσιν πάντων τών μέτρων, δσα λαμβάνουσι τά έγχώρια δι
καστήρια καθ’ υπηκόων τής έτέρας έπικρατείας.

Ή έκδοσις ένεργεΐται συμφώνως πρός τούς ύπό τών νόμων 
τής εις έκοοσιν καλουμένης χώρας όριζομένους σ/ετικώς τύ- 
πους.Ήπερί έκδόσεως αΐτησιςγίνεται άμοιβαίως διάτής διπλω
ματικής όδοΰ. Συνοδεύεται δέ ύπό καταδικαστικής άποφάσεως 
ή δικαστικού βουλεύματος παραπομπής, ή έντάλματος συλ- 
λήψεως, έκδοθέντος κατά τοΰ κατηγορουμένου συμφώνως πρός 
τάς διατυπώσεις τών νόμων τής έξαιτούσης χώρας, ή άλλης 
τινός πράξεως έχούσης τούλάχιστον δσον καί τό ένταλμα κϋ- 
ρος. Πάντα τά έγγραφα ταΰτα προσάγονται έν πρωτοτύπω, ή 
έν έπισήμφ καί προσηκόντως κεκυρωμένφ αντιγράφω· θέλουσι 
δέ έμφαίνει τόν τε χαρακτήρα καί τήν σπουδαιότητα τού έγ- 
κλήματος, τήν έποχήν τής τελέσεως αυτού καί τό κείμενον 
τοΰ τιμωροϋντος αυτό νόμου, καί θέλουσι συνοδεύεσθαι, καθ’ 
οσον τούτο εφικτόν, ύπό περιγραφής τών χαρακτηριστικών 
τοΰ ζητουμένου προσώπου. Έν περιπτώσει κατεπειγούση, ή 
προσωρινή κράτησις τοϋ έκζητουμένου θέλει διατάττεσθαι έπί 

τή βάσει αγγελίας, διαβιβαζομένης διπλωματικώς διά τής 
τηλεγραφικής ή ταχυδρομικής οδού, περί ύπάρξεως καταδι- 
καστικής άποφάσεως ή βουλεύματος παραπομπής ή έντάλμα
τος συλλήψεως, ύπό τόν δρον έν τούτοις, οτι τό έγγραφον 
τούτο θέλει τακτικώς διαβιβασθή διά τής διπλωματικής όδοΰ 
εις τό έπί τών ’Εξωτερικών ύπουργεϊον τής εις εκδοσιν καλου
μένης χώρας. Άν δέ έντός μηνιαίας προθεσμίας δέν προσαχθή 
τοϋτο, ό προσωρινώς κρατηθείς ξένος απολύεται.

Αί δαπάναι τής συλλήψεως, κρατήσεως καί διατροφής τών 
έκζητουμένων ώς καί τής έπιβιβάσεως αύτών εις πλοϊον έπι- 
βαρύνουσι τό Κράτος έφ' ού ήθελον συλληφθή οί έκδιδόμενοι. 
Άν ό ζητηθείς καί κατά τους ορισμούς τής προκειμένης συμ- 
βάσεως κρατηθείς δέν έκδοθή μηδέ άποσταλή εις τήν ιδίαν 
πατρίδα έντός μηνός άπό τής συλλήψεώς του, άπολύεται, καί 
δέν δύναται πλέον νά έκζητηθή έπί τή αύτή αιτία. Αν δε 
τό αύτό πρόσωπον έκζητήται ύπό δύω Κρατών έπί οιακεκρι- 
μένοις έγκλήμασιν, ή εις εκδοσιν καλούμενη χώρα θέλει απο
φασίσει περί προτιμήσεως, λαμβάνουσα υπ' δψιν τήν σπου
δαιότητα τής άποδιδομένης εις τόν έκζητούμενον πράξεως, 
τήν προτεραιότητα τής αίτήσεως, ή τάς χορηγούμενος εύκο- 
λίας, δπως ό έκζητούμενος άποδοθή, εί δυνατόν, παρά τής 
μιας εις τήν έτέραν χώραν, ίνα άλληλοδιαδόχως οικασθή οι 
έκατέραν τών κατ’ αύτοϋ κατηγοριών. Άν ό καταδικασθείς 
ή δ κατηγορούμενος δέν είναι υπήκοος τοΰ έξαιτοϋντος αύτον 
Κράτους, ή εις εκδοσιν αύτοϋ καλούμενη Κυβέρνησις είναι 
έλευθέρα νά ένεργήση, κατά τό δοκοϋν, τήν εις αύτήν άπευθυ- 
νομένην αΐτησιν, έκδίδουσα τόν έκζητούμενον, δπως δικασθή 
ή έν τή ιδία αύτοϋ χώρα ή έν ή έτελέσθη ή πραξις.

Πάντα τά ύπό τοΰ έκζητουμένου προσώπου κατεχόμενα 
πράγματα, καί δυνάμενα νά συντελέσωσιν εις βεβαίωσιν τοϋ 
κακουργήματος ή πλημμελήματος, ώς έπίσης καί τά έκ κλο
πής ή δόλιας χρεωκοπίας προερχόμενα, θέλουσι κατάσχεσθαι 
καί άποδίδεσθαι εις τό έξαιτοϋν Κράτος, έπί τή άποφάσει τής 
άρμοδίας δικαστικής αρχής τοϋ εις εκδοσιν καλούμενου, είτε 
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δύναται νά πραγματοποίησή ή έ’κδοσις, διότι συνελήφθη ο κα
τηγορούμενος, είτε καθίσταται αύτη ανέφικτος, διότι ό κατη
γορούμενος ή ό ένοχος άπέδρα έκ νέου ή άπεβίωσεν. ’Επιφυ
λάσσονται έν τούτοις έπί τών έν λόγω αντικειμένων τά δι
καιώματα παντός τρίτου, μή ένεχομένου είς τήν ποινικήν 
ταύτην καταδίωξιν.

Οσάκις έν ποινική τινι άναζρίσει ή έτέρα τών Κυβερνή
σεων ήθελε κρίνει άναγκαίαν τήν έν τή χώρα τής ά7λης έξέ- 
τασιν μαρτύρων ή οιανδήποτε άλλην άνακριτικήν πρδξιν, έν- 
τολή πρός άνάκρισιν θέλει πέμπεσθαι πρός τοΰτο διά τής δι
πλωματικής όδοΰ, χωρίς τινός άλλης διατυπώσεως ή τής 
υπογραφής τής αρμόδιας άνακριτικής αρχής· θέλει δ’ αύτη 
έκτελεϊσθαι άνευ βραδύτητας, τηρουμένων τών νόμων τοϋ τό
που, ένθα οί μάρτυρες καλούνται νά έμφανισθώσι.

Άν δέ έν ποινική τινι δίκη είναι άναγκαία ή προσωπική 
μάρτυρός τίνος παράστασις, ή κυβέρνησις τής χώρας, είς ήν 
ανήκει ό μάρτυς, θέλει καλέσει τούτον, όπως ύπακούση είς 
τήν γενησομένην αύτώ πρόσκλησιν· άν δέ ούτος συναινέση, 
τό έξαιτοϋν Κράτος θέλει χορηγήσει αύτώ τά οδοιπορικά καί 
τά τής διαμονής του έξοδα, κατά τήν νομίμως παρ’ αύτώ ίσ- 
χύουσαν διατίμησιν. Τά έν Έλλάδι καί ’Ιταλία διαμένοντα 
πρόσωπα, καλούμενα ώς μάρτυρες ένώπιον τών δικαστηρίων 
έκατέρου Κράτους, δέν δύναται νά καταδιωχθώσι μηδέ νά 
κρατηθώσι, διαρκούσης τής διαμονής αύτών έν τή χώρα, 
ήτις έζήτησε τήν παράστασίν των, ή κατά τήν έκεϊσε μετά- 
βασιν ή τήν έπάνοδον αύτών, διά προγενεστέρας των πράξεις 
ή καταδίκας άστυκάς ή ποινικάς, μηδέ έπί προφάσει συνενο
χής είς τήν πράξιν τήν άποτελοϋσαν τό άντικείμενον τής δί
κης, είς ήν έκλήθησαν ώς μάρτυρες.

'Οσάκις έν ποινική τινι δίκη, διεξαγομένη έν τή έτέρα τών 
χωρών, ήθελε κριθή σκόπιμος ή άντιπαράστασις έγκληματιών 
κρατουμένων έν τή άλλη, ή ή προσαγωγή πειστηρίων ή δι
καστικών εγγράφων, ή περί τούτου αίτησις θέλει γίνεσθαι 
διά τής διπλωματικής όδοΰ καί θέλει ένεργεΐσθαι, έκτός άν 

άντίκεινται ιδιαίτεροι λόγοι, καί έπί τή υποχρεώσει τής έξαι- 
τούσης πολιτείας είς ταχεϊαν άπόδοσιν τών καταδίκων καί 
τών πειστηρίων ή έγγράφων. Αί δαπάναι τής αποστολής 
καί έπιστροφής τών είς άντιπαράστασιν καλουμένων έγκλη
ματιών, ή τών πειστηρίων καί έγγράφων, τών έν τώ προη- 
γουμένω άρθρω άναφερομένων, έπιβαρύνουσιν, έκτός τοϋ έδά
φους τής είς αποστολήν αύτών καλούμενης χώρας, τό ζητή- 
σαν τήν άντιπαράστασιν ή αποστολήν αύτών Κράτος.

Ή διά τής 'Ελληνικής ή ’Ιταλικής χώρας, ή διά τών 
πλοίων έκατέρου τών δύω Κρατών, μεταγωγή προσώπου έκ- 
δοθέντος παρά τρίτης δυνάμεως, μή άνήκοντος δέ είς τήν 
χ_ώραν, δι’ ής πρόκειται νά γίνη ή μεταγωγή, θέλει έπιτρέπε- 
σθαι έπί άπλή αιτήσει διαβιβαζομένη διά τής διπλωματικής 
όδοϋ, καί στηριζομένη έπί τών άναγκαίων έγγράφων πρός ά- 
πόδειξιν οτι δέν πρόκειται περί πολίτικου έγκλήματος. Ή με
ταγωγή αύτη ένεργεΐται διά τής συντομωτάτης όδοΰ καί ΰπό 
τήν οδηγίαν τών αρμοδίων υπαλλήλων τής χώρας, δι’ ής 
πρόκειται νά γείνη ή μεταγωγή, δαπάνη δέ τής έξαιτούσης 
αύτήν πολιτείας.

ΤΙ διάρκεια τής άνά χεΐρας συμβάσεως συνωμολογήθη πεν
ταετής άπό τής 4/Ιβ Μαίου 1878, οτε άντηλλάχθησαν αί έπι- 
κυρώσεις. Έάν έντός 6 μηνών πρό τής λήξεως ούδετέρα τών 
δύο κυβερνήσεων δηλώση έπιθυμιαν περί καταργήσεώς της, 
ή σύμβασις διαρκεϊ έπί έτέραν 5ετίαν καί ούτω καθεξής. 
"Οσον άφορα τάς πρό τής άνταλλαγής τών έπικυρώσεων πρά
ξεις, τότε μόνον χορηγοϋσιν αύται δικαίωμα πρός έκδοσιν, 
όταν πρόκειται περί προσώπων καταφυγόντων είς τό έτερον 
Κράτος μετά τήν υπογραφήν τής συμβάσεως (’/Π Νοεμβρίου 
1877).

Καί ταΰτα μέν τά κατά τήν διεθνή μεταξύ Ελλάδος καί 
Ιταλίας συνενόησιν όσον δ’ άφορα τά κατά τήν έσωτερικήν 
ένέργειαν τής έκδόσεως, τριών υπαρχόντων συστημάτων τοΰ 
Γαλλικοΰ, τοΰ ’Αγγλικού καί τοΰ Βελγικοΰ, Οέλομεν μετά τήν 
έξέτασιν έκάστου αυτών ίδεΐ καί τάς βάσεις, άς ήκολούθησεν 



ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ. 257
256 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

ό κυρώσας τήν προκειμένην σύμβασιν ήμέτερος νόμος τής 10 
Μαίου 1878.

Τό Γαλλικόν σύστημα δύναται νά όνομασθή μάλλον διοικη
τικόν, διότι κατ' αυτό ή δικαστική έξουσία είναι παντάπασιν 
άλλοτρία, ένεργεΐται δέ ή έκδοσις άπό συμπράξεως μόνον τών 
ύπουργείων τών ’Εξωτερικών, τών ’Εσωτερικών καί τής Δι
καιοσύνης και τών διοικητικών υπαλλήλων των· είς αύτά ανή
κει ή έκτίμησις τών πρός έκδοσιν αιτήσεων, ή λύσις τών άνα- 
φυομένων ζητημάτων τής ταυτότητος, τών νόμων,τών συνθη
κών κλπ. ’Επί τέλους διάταγμα τοϋ αρχηγού τής έπικρατείας 
αποφασίζει τήν έκδοσιν άνευ ούδεμιας τών έγγυήσεων, διά τών 
οποίων ή προσωπική έλευθερία τόσον πολύ έπιθυμεϊ νά περι- 
στοιχήται. Άπό τοϋ συστήματος τούτου πρόκειται ήδη νά 
άπομακρυνθή ή Γαλλική Δημοκρατία, εις τάς Βουλάς τής 
όποιας υπάρχει νομοσχέδιου έκκρεμές άποκλϊνον μάλλον πρός 
τό κατωτέρω άναπτυχθησόμενον Βελγικόν σύστημα.

Τό ’Αγγλικόν σύστημα δύναται νά όνομασθή μάλλον δι
καστικόν, διότι αναθέτει τήν έξέτασιν καί άπόφασιν έπί τής 
πρός έκδοσιν αϊτήσεως άποκλειστικώς είς τήν δικαστικήν εξου
σίαν. Κατά πρώτον ή αί’τησις υποβάλλεται είς τό ύπουργεϊον 
τών Εξωτερικών, δπερ τήν έξετάζει διπλωματικώς, ακολού
θως δέ τήν διευθύνει τοϋτο είς τόν δικαστήν, οστις άποφασίζων 
περί τοϋ βάσιμου, ένεργεϊ τά υπόλοιπα, ώς άν έπρόκειτο νά πα- 
ραπέμψη τόν κατηγορούμενον ενώπιον τών ορκωτών δικα
στών, τόν συλαμβάνει, έξετάζει μάρτυρας περί τής πράξεως, 
εκτιμά τάς ένδείξεις καί τότε μόνον αποφασίζει τήν έκδοσιν, 
δταν αύται τω φανώσιν ίκαναί προς ύποστήριξιν δημοσίας κα
τηγορίας. Ή αίτοϋσα τήν έκδοσιν ξένη επικράτεια έπέχει, τρό
πον τινα, θέσιν κατηγόρου καί είναι ύπόχρεως νά φέρη τάς 
αποδείξεις, άλλοτε διά προφορικών ενώπιον τοΰ Άγγλου οι- 
καστοϋ εξετάσεων, νυν δέ καί δι’ έγγράφων, χάριν οικονομίας 
έξεταζομένων τών μαρτύρων έν ω τόπω διαμένουσι- συγχρό
νως καί ό κατηγορούμενος φέρει τάς άνταποδείξεις αύτοϋ· έάν 
δέ έπί τή τελική εκτιμήσει τοϋ ολου παραπεμφθή, έχει τό ιδ- 

καίωμα ούτος νά καταφύγη κα< είς δεύτερον βαθμόν άνωτέρας 
δικαστικής ψήφου, έκ τής όποιας ή παραδίδεται είς τήν αιτού
σαν επικράτειαν ή απολύεται.

Τό Βελγικόν σύστημα δύναται νά όνομασθή μικτόν· ένω 
άφ’ένός προϋποθέτει δικαστικήν σύλληψιν τοϋ κατηγορουμέ
νου καί άπόφασιν περί τής έκδόσεως αύτοϋ, άφίνει άφ’ ετέρου 
είς τήν κυβέρνησιν το δικαίωμα νά κρίνη τήν ούσίαν τής άπο- 
φάσεως, χωρίς νά ύποχρεοϋται ύπό τών διατάξεων αυτής, πε- 
ριβαλλομένης τοιουτοτρόπως μάλλον συμβουλευτικόν χαρα
κτήρα. "Οσον αφορά τήν διαδικασίαν, δέν είναι αύτη τόσον λε
πτολόγος οσον ή ’Αγγλική, έξεταζομένου μόνον άν ύπάρχη 
περίπτωσις προς έκδοσιν, κατά τούς νόμους καί τάς συνθήκας, 
ώς καί τοΰ ζητήματος τής ταύτότητος τοΰ κατηγορουμένου, 
οστις έχει τό δικαίωμα νά παρασταθή μετά συνηγόρου ενώ
πιον τοϋ άποφασίζοντος δικαστικού συμβουλίου δημοσία συ- 
νεδριάζοντος.

Ό ήμέτερος νόμος ήκολούθησε τάς έπομένας βάσεις: Ή 
έκδοσις ένεργεΐται έπί αιτήσει μέν τής 'Ιταλικής κυβερνήσεως, 
ύποβαλλομένη μετά πάντων τών δικαιολογητικών είς τό υπουρ
γείου τής Δικαιοσύνης, συνέπεια δέ βουλεύματος τοΰ συμβου
λίου τών Έφετών, δπερ έκτιμα τά κατά τήν συνθήκην αναγ
καία έγγραφα, τήν περίπτωσιν τής έκδόσεως είτε ώς έκ τοΰ 
είδους τής πράξεως είτε ώς έκ τοϋ προσώπου, καί τέλος άν 
τό έγκλημα παρεγράφη κατά τούς Ελληνικούς νόμους, οτε 
έκδοσις δέν χωρεϊ. ΊΙ σύλληψις του κατηγορουμένου ένεργεΐται 
οι’ έντάλματος τοϋ προέδρου τών Έφετών, οστις, άμα ώς πλη- 
ροφορηθή αύτήν ύπό τοϋ εισαγγελέως,συγκαλεϊ έντός 24 ωρών 
τό συμβούλιου, κοινοποιεί τήν ώραν είς τόν συλληφθέντα, οστις 
δύναται νά λάβη γνώσιν τοΰ εγγράφου καί νά παρασταθή 
μετά συνηγόρου είς τήν συζήτησιν. Ή άπόφασις τοΰ συμβου
λίου πρέπει να δημοσιευθή έντός 24 ώρών χωρίς νά έμποδί- 
ζωνται όμως καί αί παρεμπίπτουσαι πρός άπόδειξιν τής ταύ
τότητος τοΰ συλληφθέντος ώς καί μή τυχόν πρόκειται περί πο
λιτικών εγκλημάτων ή πλημμελημάτων καί τών τούτοις 
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συναφών, καθ’ ά δέν χωρεϊ έκδοσις, ή άλλως περί ζητήματος 
Έλλην.κής ιθαγένειας τοΰ πρός εκδοσιν ζητουμένου. Τό άπο- 
φασίζον τήν εκδοσιν τοϋ κατηγορουμένου βούλευμα είναι υπο
χρεωτικόν διά τήν κυβέρνησιν, συγχρόνως δέ προνοει και περί 
της πρός τήν ’Ιταλικήν κυβέρνησιν παραδόσεως τών κατα- 
σχεθέντων τυχόν πειστηρίων.

Α. Γ.

ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ.

Κατά τάς ενιαυσίους δημοσιεύσεις τής οικονομικής ύπηρε
σίας τοϋ Κράτους, άπό 3 ’/ι0 εκατομμυρίων δραχμών, εις άς 
ύπελογίζοντο αί τελωνιακαί τής ‘Ελλάδος εισπράξεις έν έτει 
1855, άνεβιβάσθησαν αύται εις 8 ’/10 έκατομ. τω 1865 καί 
εις 12 */»  έκατομ. τό 1875. Κατά τήν πρώτην δεκαετίαν 
ύπερεδιπλασιάσΟησαν, κατα τήν δευτέραν ή αύξησις ύπε- 
ρέβη το ημισυ. Τό φαινόμενον είναι ενδεικτικόν, διότι έκ ποιων 
λόγων ή πρόοδος τών νεωτέρων χρόνων υπήρξε χαλαρωτέρα, 
ένω ή τών προηγουμένων, μεθ’δλην τήν παρέμβασιν τής έπα- 
ναστάσεως τοϋ 1862, υπήρξε τόσον γόνιμος; ’Έπειτα τί ύπο- 
κρύπτεται έν τή νεωτέρα τμηματική τής ήμετέρας φορολο
γίας τροποποιήσει; Μήπως υπολανθάνει τι δυσαρμονικόν ; 
Έρωτώμεν τούς έπισήμους οικονομολόγους τής 'Ελλάδος, τούς 
διευρύνοντας δηλαδή τάς οικονομικας τύχας τοϋ έθνους έκ τοϋ 
ύπουργικοΰ έδωλίου.

"Οπως καί άν εχη, οί έκτεθέντες συγκριτικοί άριθμοί μαρ- 
τυροϋσι τήν κυρίαν διεύθυνσιν τών φορολογήσιμων οικονομι
κών δυνάμεων τοϋ Ελληνικού έθνους. Άπό τοΰ 1874 μέχρι 
τοϋ 1875 παρατηρεΐται αύξησις εις τάς τελωνιακάς εισπρά
ξεις κατά 3 σχεδόν έκατομ. ορ. ένφ εις ούδένα άλλον κλά- 
δον τής δημοσίας φορολογίας παρατηρούνται τοιαϋτα φορολο
γικά άλματα. Πρέπει βεβαίως νά λειτουργή δύναμις τις ιδιαι

τέρα παρά τά τελωυιακά όρια τής έπικρατείας, ήτις έπιφυ- 
λάσσεται νά δείξη τά κανονικά αποτελέσματα της έν προσε
χώς μελλούση οικονομική τοϋ κράτους περιόδω. Έπί τοΰ 
προϋπολογισμού τοϋ έτους 1875, όπως καί τών λοιπών, αί 
τελωνιακαί εισπράξεις άποτελοϋσι τό τρίτον σχεδόν τοΰ δλου, 
συνεποσώθησαν δέ ακριβώς εις 12,804,917 δρ. Ιδού πώς 
διανέμονται αύται κατά κλάδους καί τελωνεία.

Α’.—Ή εισαγωγή προέχει, διότι τά άπ' αύτής εισπραττό- 
μενα δικαιώματα έπρομήθευσαν εις τόν δημόσιον θησαυρόν 
9,554,016 δρ. ’Ακολούθως έρχονται ή έξαγωγή 2,861,443 
δρ., ή διαμετακόμισή ι 54,820 δρ., αί ποιναί τοΰ λαθρεμπο
ρίου 32,476 δρ., καί τέλος τά απρόβλεπτα 16,97 7 δρ.

Β'. — Τό σημαντικότερου τελωνεϊον ύπό τήν έποψιν τών 
εισπράξεων είναι τό τής Κερκύρας 2,442,458 δρ. ’Ακολούθως 
δέ έρχονται τό τοΰ Πειραιώς 2,414,237 δρ., τό τής Σύρου 
1,9 49,910 δρ. τό τών Πατρών 1,633,784 δρ.,τότής Κεφαλ
ληνίας 1,075,232 δρ. Τά λοιπά τελωνεία προσήνεγκον εις τόν 
δημόσιον θησαυρόν όλιγώτερον τοΰ εκατομμυρίου,έν τή επομένη 
κλίμακι: Ζακύνθου 864,658 δρ. Καλαμών 384,440 δρ. Αευ- 
κάδος 294,837 δρ. Ναυπλίου 282,264 δρ. Αθηνών 281,793, 
δρ. Λαμίας 230,821 δρ. Ιίαξών 136,612 δρ. Κατακώλου 
11 1,672 δρ. Γυθείου 1 10,652 δρ. ’Ιθάκης 81,026 δρ. Με
σολογγίου 73,037 δρ. 'Ύδρας 65,824 δρ. Χαλκίδος 65,435 
δρ. Τήνου 58,530 δρ. Γαλαξειδίου 50,015 δρ. Θήρας 46, 
816 δρ. Σπετσών 40,237 δρ. Βονίτης 37,548 δρ. Κύμης 
36,978 δρ. Λαυρίου 17,919 δρ. Κυθήρων 14,968 δρ. ’Αστα
κού 3,124 δρ.

Έάν έξετάσωμεν τάς τελωνιακάς καθ’ δλον τό Κράτος εισ
πράξεις καθ’ έκάστην τριμηνίαν τοΰ 1875, παρατηροΰμεν δτι 
γονιμοτέρα ύπήρξεν ή τρίτη (Ιούλιος, Αύγουστος καί Σε
πτέμβριος), καθ’ήν είσεπράχθησαν 3,713,986 δρ. Μετ’αύ- 
τήν έρχονται ή τέταρτη (’Οκτώβριος, Νοέμβριος καί Δεκέμ
βριος) 3,421,553 ορ., ή πρώτη (Ιανουάριος,Φεβρουάριος καί 
Μάρτιος) 3,121,147 δρ., καί τελευταία ή δευτέρα (Απρίλιος, 
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Μάιος και Ίούνος) 2,548,231 δρ. Έν γένει τό θέρος χαι τό 
φθινόπωρου περιλαμβάνει καί έπί τοΰ φαινομένου τούτου, ώς 
και έπι τόσων άλλων σχετικών, τήν σημαντικωτέραν κίνησιν.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ.

'Ανεξαρτήτως πρός τά πιθανά αποτελέσματα,τά όποια θέ- 
λει έξασκήση προϊόντος τοΰ χρόνου, έπι τής εμπορικής έν τή 
κεντρική Ευρώπη κυκλοφορίας, ή Αύστριακή εποψις τής λύ- 
σεως τοΰ ανατολικού ζητήματος και έν γένει ή τακτοποίη- 
σις τών έν τή Εύρωπαϊκή Τουρκία συμφερόντων μέχρι τοΰ 
σημείου τής μεγάλης συγκοινωνίας, ήτις περιμένεται διά τών 
'Ελληνικών καί τών Αύστριακών -χωρών μεταξύ ’Ανατολής 
και Δύσεως,ή ’Ελβετική χώρα τών "Αλπεων έθεωρήθη μεταξύ 
Γαλλίας, Ιταλίας καί Γερμανίας ώς κέντρον, τοΰ όποιου όσον 
ή ορεινή διασκευή άνθίσταται είς τήν ένδιαφερομένην διε
θνή συγκοινωνίαν, τόσον μέγα ύπάρχει τό συμφέρον ιυα δια- 
τρυπηθή κατά τάς κυριωτέρας ταύτης διευθύνσεις. Πρέπει νά 
άυαλογισθή τις τό πάχος τών ύπερμεγέθων τούτων όρέων, ινα 
έκτιμήση τάς δυσχερείας. Και όμως έκ τοΰ ένός ήδη μέρους, 
τοΰ Γαλλικού, τό Motlt-Cenis διετρυπήθη. 'Υπολείπεται τό 
Γερμανό ’Ιταλικόν μέρος, έπί τοΰ όποιου ή διάτρυσις τοΰ 
Gothard αποτελεί κατά τά τελευταία έ'τη έ'ργον γιγαντι- 
αΐον, άξιον νά συγκριθή μετά τήν άποπεράτωσίυ του πρός τά 
μέγιστα τής νεωτέρας έποχής. Τοιουτοτρόπως μεταξύ Ιταλίας 
και Γαλλίας άφ’ ένός και ’Ιταλίας καί Γερμανίας άφ’ ετέρου, 
αί "Αλπεις πάρέχουσι δύο έν τοϊς σπλάγχνοις αύτών οπάς εις 
χρήσιν τοΰ πνευματικού, έμπορικοϋ και βιομηχανικού τής Εύ- 
ρώπης πολιτισμού, διά τό τέλος τής περαιτέρω έ’τι έπιδό- 
σεώς του.

Ή πρακτική ιδέα τής διατρύσεως τού Gothard δέν είναι 
πολύ άρχαιοτέρα τοΰ 1863. Έδέησε νά μεσολαβήσωσι εξ έ'τη

ΛΕΥΤΕΡΑ ΥΠΟΛΟΜΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ. 261 

μέχρις ούτώ 1869 αί κατά μέρος διαπραγματεύσεις τής ένω- 
ρΐς άποτελεσθείσης Ένώσεως διαφόρων Πολιτειών τής ’Ελβε
τικής 'Ομοσπονδίας καί τινωυ σιδηροδρομικών εταιριών λάβω- 
σιυ αποτελεσματικήν τινα συγκέντρωσιυ μεταξύ Γερμανίας, 
Ιταλίας καί ’Ελβετίας. Κατά Οκτώβριον 1869 ύπεγράφη 

σύμβασις μεταξύ τών δυνάμεων τούτων. Καί ή μέν Ελβετική 
'Ομοσπονδία, ούδέν οικονομικόν βάρος άναλαβοϋσα ώς έκ τής 
σχετικής βάσεως τών θεσμών αύτής, άνεδέχθη άπλώς τήν 
έπιτήρησιν τής έκτελέσεως τών έργων καί τής μετά τήν συν- 
τέλεσιν αύτών σιδηροδρομικής τών ’Άλπεων συγκοινωνίας· ή 
δέ προμνησθεϊσα "Ενωσις τών ιδιαιτέρων Πολιτειών αύτής καί 
τών σιδηροδρομικών εταιριών άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν νά κα- 
ταβάλη 20 έκατομ. φρ., ή Γερμανία έτέρα 20 έκατομ , καί ή 
’Ιταλία 45 έκατομ. Τό όλου τής έποχορηγήσεως είς τήν έπι- 
χείρησιν τής διατρύσεως τού Gothard άνέβαινεν ούτω εις 85 
έκατομ. φρ., υπελείποντο δέ κατά τούς προϋπολογισμούς τοΰ 
έργου έτερα 102 έκατομ. φρ.,τά όποϊα έπρεπε νά άναλάβη είς 
έαυτήν ή έταιρία τής έπιχειρήσεως. "Οθεν έξέδωκεν αύτη με- 
τοχας διά κεφαλαίου 34 έκατομ. φρ., έπιφυλαχθεϊσα νά δανει- 
σθή Οι’ ομολογιών τά υπόλοιπα 68 έκατομ.

At έργασίαι τής διατρύσεως ήρχισαν τώ 1873, ώρίσθη δέ 
ή διάρκεια αύτών είς οκτώ έ'τη, ύποβληθείσης τής έταιρίας είς 
πρόστιμου 5 χιλ. φρ. δια πάσαν ήμέραν περαιτέρω βραδύτη- 
τος. Έν τούτοις μετά τρία έτη άνεκαλύφθη, οτι οί προϋπο
λογισμοί τής δαπάνης ήσαν πολύ κατώτεροι τής πραγματι
κότητας. "Ενεκα τής ιδιότητας τών βράχων καί άλλων το
πικών περιστάσεων, ή κατά μέσον όρον προϋπολογισθεισα πο- 
σότης 7,!)00 φρ. διά τά γενικά έξοδα τής διατρύσεως, κατά 
μέτρον, άπεδείχθη οτι άνέβαινεν εις 37,920, σχεδόν είς τό 
πενταπλάσιον. Προέκυπτε οέ έ'λλειμα, έπί τοΰ αρχικού προϋ
πολογισμού, 102 έκατομ. φρ. "Ωστε τό έ'ργον άπήτει ούχί 
187 έκατομ. ορ. ώς έν αρχή ύπελογίσθη, άλλά 289. Βε
βαίως φοβερωτέρα άνακάλυψις διά τήν έπιχείρησιν δέν ήδύ- 
νατο νά ύπαρξη.
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Μετά διαφόρους άντεγκλήσεις μεταξύ τών ένδιαφερομένων 
έπικρατειών, τό ακριβές ή co δτι έπρόκειτο περί λάθους τής 
πρός διάτρυσιν εταιρίας, ήτις είχε υποβάλει τούς έσφαλμέ- 
νους υπολογισμούς,και τής προμνησθείσης Ένώσεως τών ιδιαί
τερων Πολιτειών τής ’Ελβετίας και τών σιδηροδρομικών έται- 
ριών, ήτις τούς ειχεν υποστηρίξει. Έδέησε λοιπόν κατά τήν 
έξομάλυνσιν τής άνά χεΐρας περιπτώσεως, ήτις έθετε έπί ξη
ρού ακμής τήν δλην έπιχείρησιν, νά ένεργηθώσι σημαντικαΐ 
τροποποιήσεις τοϋ αρχικού σχεδίου τής διατρύσεως, οσον άφο
ρα τά έπικουρικά αύτοϋ μέρη. Άποκοπέντων ούτω τινών έξ 
αύτών, κατεβιβάσθη τό έλλειμμα είς 40 έκατομ. φρ., τά 
όποϊα κατά Μάρτιον έ. έ. διενεμήθησαν άπό συμβάσεως τών 
ενδιαφερομένων ώς εξής- Γερμανία 10 έκατομ., ’Ιταλία 10 
έκατομ., ή Ένωσις τών ιδιαιτέρων Πολιτειών και τών σιδη
ροδρομικών εταιριών 8 έκατομ., ή πρός διάτρυσιν έταιρία 12 
έκατομ.

Πώς Οά εύρη τά 12 ταϋτα έκατομ. έταιρία τής οποίας ή 
πίστις έκλονίσθη μέχρι συντριβής, είναι ζήτημα τό όποιον αί 
κυβερνήσεις τής Γερμανίας και τής Ιταλίας άτόπως έθεώρη- 
σαν άλλότριον πρός τά ένδιαφερόμενα μεγάλα Ι’ερμανο-Ίτα- 
λικά συμφέροντα, τά όποϊα έπρεπε γενναιότερου νά άναλάβωσιν 
είς έαυτά τό βάρος τοϋ αναγκαίου είς συμπλήρωσιν ποσοΰ. Και 
τά όκτώ δέ εκατομμύρια τής Ένώσεως τών Πολιτειών και 
τών σιδηροδρομικών εταιριών έχουσι τάς δυσχερείας των. Σχε
τικώς πρός τήν προμήθειαν τών 12 έκατομ. τής πρός διά- 
τρυσιν έταιρίας, συζητεϊται νϋν έν ’Ελβετία κατά πόσον δύνα
ται ή'Ομοσπονδία νά άναλάβηείς έαυτήν τό χορήγημα τοϋτο, 
είς περίπτωσιν καθ’ ήν τά οικονομικά της παν άλλο είναι ή 
άνθηρά. Άς έλπίζωμεν έν τούτοις, ότι οπωσδήποτε θά εύρεθή 
έπί τέλους διέξοδος τόσον είς τάς παρούσας δυσχερείας, οσον 
και είς τάς πιθανάς έν τω μέλλοντι, καί δτι έργον, τοΰ οποίου 
έπί 14,920 μέτρων τής γενικής υπονόμου συνετελέσθησαν 
ήδη 9,905, δέν είναι προωρισμένον εις απώλειαν.

ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

Ή κατά τήν μακράν τοϋ 1821 έπανάστασιν έπισυμβάσα 
δενδροτομία ήλάττωσε βεβαίως κατά προτίμησιν μεταξύ 
τών λοιπών βιομηχανικών δένδρων ιδιαιτέρως τούς ελαιώνας. 
Κατά τό 18.34 ύπελογίζοντο είς 2 3/J0 έκατομ. αί έλαϊαι τής 
'Ελλάδος, δημόσιαι καί ίδιωτικαί συνάμα. ΒαθμηΟον ή έγ- 
χέντρισις τών έθνικών άγριελαιών καί έν γένει ή προαγωγή 
τής υπαίθρου βιομηχανίας άνεβίβασε τόν άριθμόν τών έν Ελ- 
λάδι έλαιών εϊς 7 '/2 έκατομμύρια έν έτει 1 8G0. Μεταγενέ
στερα! δ'μως διοικητικά! έρευναι Οέτουσιν είς αμφιβολίαν τό 
ποσόν τούτο, διότι κατά τό 1875 άναβιβάζουσιν αυται τό συ- 
νολον τών έν Έλλάδι έλαιών είς 11,587,821, έξών ινα γινη 
ή σύγκρισις μεταξύ τών δύο τελευταίων χρονολογιών, πρέπει 
νά σημειωθή, δτι 4,489,519 άνήκουσιν είς τάς Ίονίους νή
σους· ώστε έν τή πρό τής ένώσεως Έλλάδι μενουσιν 7,098, 
302 τώ 1875 άντί τών 7,500,000 τοϋ 1860. Βεβαίως τό 
έλλειμμα άνήκει μάλλον είς τήν άπογραφήν καί ούχί εις βιο
μηχανικήν τής έλαιοκαλλιεργείας καθιστερησιν,ήτις, έάν κρι- 
νωμεν έκ τών άδιαλείπτως έπεκτεινομένων φυτειών, δέν ύφί- 
σταται έν τοϊς πράγμασι.

Ααμβάνοντες ώς βάσιν τάς άπαριθμήσεις τοϋ 1834 καί 
1875, παρατηροΰμεν ότι αί έλαϊαι τής 'Ελλάδος (έκτος τών 
Ίονίων νήσων) υπερετριπύασιάσθησαν είς τεσσαράκοντα πε
ρίπου έτη. Έν γένει όσον αφορά είς τήν παραγωγήν, δέν πρέ
πει νά λησμονηθή ή ιδιοτροπία τής έλαίας, καθ’ ήν αύτη δέν 
είναι καθ’ δλα τά έτη έπίσης γόνιμος, άπ’ έναντίας δέ έχει τι 
περιοδικόν κατά διετίαν καί τετραετίαν. Όπωσοηποτε κατα 
μέσον όρον ή παραγωγή έκαστου έλαιοοενορου άναβιβάί,εται 
είς 10 περίπου όκάδας έλαιοκαρποϋ’ ύπάρχουσι δέ μέρη έν 
οίς ή παραγωγή αύτη αναβιβάζεται καί μέχρι 50—70 όκα- 
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δων. Κατά το 1875 άνεβιβάσθη τό σύνολον τοϋ παραχθέν- 
τος έν Έλλάδι έλαιοκαρποΰ εις 100 σχεδόν έκατομ. όκ. έκ 
τών όποιων, μετά προηγουμένην άφαίρεσιν τών βρωσίμων 
έλαιών, παρήχθησαν 20 έκατομ όκ. έλαίου, αξίας 20 πε
ρίπου έκατομ. δρ.

Οί αριθμοί ουτοι, εγγύς όντες πρός πάσαν πιθανότητα, μαρ- 
τυροϋσι τήν σημασίαν τής ήμετέρας έλαιοχαλλιεργείας, καί 
διανοίγουσι ευρυτέρας έπόψεις τοϋ μέλλοντος αύτής έν χώρα, 
ήτις κατ’ έξοχήν πρέπει νά θεωρηθή ώς άριστα κλιματολο- 
γικώς συνηρμοσμένη πρό τοιούτου είδους προϊόντα.

Κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν ή 'Ελληνική έπικράτεια 
εισεχόμισε 37 7, σχεδόν έκατομ. δρ. έκ μόνης τής έξαγωγής 
τών προϊόντων τής έλαιοχαλλιεργείας της. Ό έπόμενος πί- 
ναξ μαρτυρεί τής έξαγωγής εμμέσως οέ καί τής όλης παρα
γωγής τήν ένιαυσίαν δύναμιν.

Ρωσσία73έκατομ δρ.,κατόπιν δέ ή Τουρκία 74 έκατομ. σχεδόν.
Κατά τά τελευταία έτη οί έλαεοπυρήνες εΐλκυσαν ιδιαιτέ

ρως τήν βιομηχανικήν προσοχήν. Τοιουτοτρόπως έν τώ πε- 
δίω τής Έλευσΐνος κινείται ίκανώς εϋρωστον ύπό τήν ε'ποψιν 
ταύτην έργοστάσιον. Έν γένει εις 4/10 περίπου έκατομ. ορ. 
αναβιβάζεται ή ένιαυσία έξ έλαιοπηρήνων παραγωγή έλαίου, 
οπερ πρότερον τελείως άπερρίπτετο.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΧΑΡΤΟΥ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ.

νΕττι "Ελαιον Έλαια ι
ΟΧ. αξία ε’ς δρ. ΟΧ. άξια s'; 3ρ.

■— — — — —
1871 9,213,257 10,694,331 675,127 338.109
1872 2 592 543 2,970,603 330,213 121.324
1873 6,384 471 6,710,692 456 699 146,442
1874 2,919,412 2,888.364 509 317 264 372
1875 12.244.015 12.932.904 813,344 369,831

δλον 33,353,698 36,196,894 2,784,700 1,210,078

Έν1 γένει τό έλαιον κατέχει τήν δευτέραν Οέσιν εις του πί-
νακα τοΰ έξωτερικοϋ ήμων εμπορία·υ· κατά τό ετ·ος 1875 ή
πρώτη ίνήκενεΐς τήν σταφίδα, 37 a/10 έκατομ. δρ., χαί ή τρίτη 
εις τά δέρματα, 5 7; έκατομ. δρ. Τό σημαντικώτερον ποσόν 
τής έξαχθείσης αξίας τοϋ έλαίου 12 ’/10 έκατομ. δρ. προέρ
χεται έξ ’Αγγλίας 3 '/κ, έκατομ. δρ. Κατόπιν έρχονται ή’Ιτα
λία 3 έκατομ. δρ. ή Ρωσσία 2 */ J0. ή Αυστρία 2, ή Τουρκία 
710» ή Γαλλία 74 ή Ρουμανία 710. ή Αίγυπτος 7» όσον άφορα 
τας έλαίας, ή σπουδαιότερα χώρα τής εξαγωγής είναι ή

Τό σάββατον ’Ιουλίου ήνεώχθη έν Βερολίνο» διεθνής έκ- 
θεσις χάρτου- εϊς ταύτην δέ συμμετέσχον 531 καταστήματα, 
έκ τών όποιων το μέγιστον μέρος,ήτοι 320, άνήκουσι τή Γερ
μανία (140 εις μόνον τό Βερολίνου) Κατόπιν έρχεται ή Αύ
στρία παρισταυένη διά 25 καταστημάτων, ή Αγγλία διά 8, 
ή ’Αμερική διά 3, ή Ιταλία διά 3, τό Βέλγιον δι’ 7, ή Φιν
λανδία διά 5, ή ’Ελβετία διά 3, ή Γαλλία οιά 3, ή Σουηδία 
διά 2, ή Δανιμαρχία δι’ 1, καί ή ’Ολλανδία οι’ 1.

Έκ καταστατικής έπεξεργασθείσης έπί τοΰ θέματος τούτου 
έρανιζόμεθα τά έξής- 600 εκατομμύρια ανθρώπων μεταχειρί
ζονται Σινικόν χάρτην, 366 έκατομμύρια Ευρωπαϊκόν, 120 
έκατομμύρια Αραβικόν, έν ω 24 έκατομμύρια μεταχειρίζονται 
φύλλα,' φλοιούς δένδρων, πίνακας ξύλινους ή δέρματα καί 
άλλα παρόμοια είδη, 280 δέ εκατομμύρια ούδεμίαν έχουσι 
γραφήν.

Ή κατανάλωσις τών διαφόρων Κρατών καί ή προς έκαστον 
άτομον τοϋ πληθυσμού αναλογούσα ποσότης χάρτου φαίνεται 
έκ τοϋ ακολούθου συγκριτικού πινακος.
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Κράτη ΠληΟυχμό; Κχτχνχλωχι; χάρτου Άνχλογία χχτ’ ατο·
ε·.ς ίχ*τθ|ψόρι* ι’ς εχχτοιι. χιλιογρχμ. U0V «ί{ χιλώγρχμμ,α

’Ελβετία 2 7. 17 6. 3
Βέλγιον 27 5. 1
Σκανδυναυια 6 30 5.0
’Ιταλία 28 38 1. 4
Τωσσία 82 67 0. 9
Αύστρο-Ούγγαρία 36 92 · 2. 5
Γαλλία 37 138 3. 6
Μ. Βρετανία 33 168 5. 0
Γερμανία 43 244 6. 0
Ήν.Πολ.Άμερικής39 535 14. 0

Περίεργον θά ήτο άν έξηχριβώνετο ποια ή έν Έλλάδι κα-
ταναλωσις, και ποϊα ή κατ’ άτομον αναλογούσα ποσότης 
χάρτου, οπερ Οά ήτον εβκολον καθ'οτι, μόλις άρξαμένου παρ’ 
ήμϊν τοϋ έν Φαλήρω χαρτοποιείου, άν έκ τών πινάκων τής 
εισαγωγής τών τελευταίων έτών πληροφορηθή τις τό ολικόν 
ποσόν τοϋ είσαχθέντος χάρτου, δυνατόν νά ύπολογίση έπι τή 
βάσει τής άπογραφής τών κατοίκων, τω έκάστω αναλογούν 
μέρος.

Α. Γ. ΣΚΟΪΖΕΣ.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΟΑΟΓΙΚΟΝ ΣΪΝΕΔΡΙΟΝ.

Κατά τήν */ χ Αύγουστου 1878 συνέρχεται έν Στοκόλμη 
Διεθνές Ποινολογικόν (Penitenliaire) Συνέδρων, έν τή κανο
νική αναπτύξει τής άπό ικανού χρόνου σχετικής ιδέας περί 
γνώσεως και διορθώσεως τών κατά τάς φυλακάς θεμάτων διά 
τής έν τοϊς Συνεδρίοις άλληλοδακτικής μεταξύ τών έθνών 
έπικουρίας, έν τή σφαίρα τής καθαρας καί τής έφηρμοσμένης 
έπιστήμης.

Τήν έ. έ. συνήλθεν έν Παρισίοιςή ΔιεθνήςΠοινολο- 

γική ’Επιτροπή, δπως κανονίση όριστικώς τά τοΰ έν Στοκόλμη 
κατά τά προδιατεταγμένα συνερχομένου έφέτος Διεθνούς Ποι- 
νολογικοΰ Συνεδρίου. Πριν ή άφηγηθώμεν τά τών έργασιών 
και αποφάσεων τής ’Επιτροπής αυτής, νομίζομεν καλόν να 
προτάξωμεν δύο έγγραφα ύπ’ αύτής δημοσιευθέντα, δηλ. τήν 
πρόσκλησιν ήν άπηύθυνε πρός τούς έν τοϊς διαφόροις Κράτεσι 
περί τοϋ συστήματος τών Φυλακών άσχολουμένους, και τό 
πρόγραμμα τών υπό τοϋ Συνεδρίου συζητηθησομένων αντι
κειμένων.

Α’. — ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ.

t 31 Malov ι Q7Q naP,ff,0‘ΐΓϊ= *878’
Κύζιε

Ή Ποινολογική ’Επιτροπή λαμβάνει τήν τιμήν νά σάς πα- 
ρακαλέση νά παρευρεθήτε εις τό δεύτερον Διεθνές Ποινολογι- 
κόν Συνέδριον, δπερ θέλει συνέλθει έν Στοκόλμη τήν */ Μ Αύ
γουστου 1878, ώραν 10 π. μ.

Είς περίστασιν καθ’ ήν δέν ήθέλετε δυνηθή νά μεταβήτε 
εις Στοκόλμην, παρακαλεϊσθε νά πέμψητε ήμϊν πρό τής 
1 Κί-ούι-ού τας ™?=^ηρήσεις α’ ήνελεν υπαγορεύσει η ημε- 
τέρα πεϊρα έπι τών ζητημάτων τοΰ προγράμματος, οπερ συ
νημμένου ωδε θέλετε ευρει καί οπερ συνιστώμευ τή ύμετέριφ 
προσοχή.

Αί ανακοινώσεις αύται δέον ν’ άπευθύνωνται πρός τόν Δό- 
κτορα Wines, Πρόεδρον τού Συνεδρίου, είς Ιίαρισίους παρά 
τώ Κ. Victor Bourn at, 20 Hue Jacob.

Παρ’ άνδρών ειδικών τών διαφόρων Κρατών ήτοιμάσθησαυ 
έκθέσεις έφ' δλων τών ζητημάτων τοΰ προγράμματος. Αί έκ- 
σεις αύται έτυπώθησαν υπό τής Ιταλικής Κυβερνήσεως έν 
τόμφ πεμφθησομένφ παντί, δστις έκφράσει τόν σκοπόν νά 
συμμεθέξη τοΰ Συνεδρίου.

Ήθέλομεν εϊσθαι ΰμϊν λίαν εύγνώμονες, έάν γνωστοποιή- 
σητε ήμϊν πρό τής ?/« ’Ιουλίου, άν δύνασθε νά έλθητε είς Στο-
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κόλμην, έν ή δέ περιπτώσει δέν είναι ύμϊν τοϋτο δυνατόν, έπί 
τινων ζητημάτων τοϋ προγράμματος σκοπεύετε νά πέμψητε 
εχθεσιν τινα προ της — , - ε. ε.‘ 1 1 Α&γονστον

Έκ μέρους τής Σουηδικής Κυβεονήσεως και τής Διεθνούς 
Έπιτροπής έλήφθησαν ολα τά μέτρα, δπώς άσφαλισθή ή έπι- 
τυχία "*ών  Συνδιασκέψεων τοϋ Συνεδρίου.

Παρά πόόας ευρίσκετε σημείωσιν τών ληφθέντων μέτρων 
προς Οιευκόλυνσιν τοϋ ταξειδίου τών μελών τοϋ Συνεδρίου.

Ή πρόσκλησις αύτη θέλει άπευθυνθή πρός δλας τάς εται
ρίας τάς ένδιαφερομένας είς τήν πρόληψιν ή περιστολήν τοΰ 
έγκλήματος, αϊτινες παρακαλοΰνται θερμώς νά άποστείλωσι 
αντιπροσώπους είς τό Συνέδριον.

Ή Έπιτροπή, πριν ή περάνη τήν διακοίνωσίν της ταύτην, 
θεωρεί ώφέλιμον νά καταστήση ύμϊν γνωστήν τήν περί τοΰ 
Συνεδρίου έ'κφρασιν προσώπου υψηλής αύθεντικότητος, τοΰ Κ. 
Hayes Προέδρου τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής, 
οστις, έν τώ τελευταίω αύτοϋ διαγγέλματι έχφράζεται ώς 
έξης. «Τό πρόβλημα, ούτινος τήν μελέτην προτίθεται τό Συ
νέδριου, ή ευρεσις δηλ. τών μέσων πρός έλάττωσιν τών έγ- 
κλημάτων, ενδιαφέρει πάσι τοϊς πεπολιτισμένοις Κράτεσι, και 
τό Συνέδριου τής Στοκόλμης, φαίνεται δτι θέλει είναι τά μά
λιστα ενδιαφέρον διά τήν σπουδήν τοϋ σοβαρού τούτου ζη
τήματος.»

Jid τ/γτ Λιεθΐη Ποικοίογιχην Έπιτροπήγ 
Ε. G. Wlnes.

Ηοό»5ρο; τής ’Επιτροπής χϊ· τοΟ Xuvsooieu.

Β'. — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
1«*  ΤΜΗΜΑ.

Ποιηχη Νομοθεσία*

α') Μέχρι τινός βαθμού πρέπει ό τρόπος τής έκτελέσεως 
τής ποινής νά είναι ώρισμένος υπό τοΰ Νόμου ; Πρέπει ή διεύ- 
θυνσις τών φυλακών νά έ’χη διακριτικήν τινα εξουσίαν απέ
ναντι τών καταδίκων, όπόταν τό γενικόν σύστημα ήθελεν εΐ-
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σθαι άνεφάρμοστον έν ίδιαιτέραις περιπτώσεσιν ; Εισηγητής 
ό Κ. Ekert.

β') Συμφέρει νά διατηρηθώσιν οί διάφοροι χαρακτηρισμοί 
τών άποστερητικών τής έλευθερίας ποινών, ή είναι προτιμω- 
τερον νά γίνη παραδεκτή μία μόνη ποινή φυλακίσεως, βαθ
μιαία κατά τήν διάρκειαν καί τάς έπακολούθους συνέπειας, 
άς ήδύνατο νά συνεπιφέρη μετά τήν απελευθέρωση»; Εισηγη
τής ό Κ. Thonissen.

γ') Τινές είναι οί δροι ύφ’ ούς αί ποτναϊ τής υπερορίας καί 
τής είς ποινικός αποικίας μεταφοράς ήδύναντο νά καταστα- 
θώσι χρήσιμοι τή διευθύνσει τής ποινικής δικαιοσύνης ; Είση - 
γητής ό-Κ. Holtzcndorff.

δ') Ποία πρέπει νά είναι ή δικαιοδοσία τής γενικής τών φυ
λακών Έπιθεωρήσεως; Είναι ή γενική αυτή Έπιθεώρησις 
χρήσιμος, καί πρέπει νά έπεκταθή έφ'δλων τών φυλακών, κα
θώς καί είς τά ιδιαίτερα ιδρύματα τά διά τήν κράτησιν τών 
νέων εγκληματιών; Εισηγητής ό Κ. Almquist.

2®*  ΤΜΗΜΑ.

ΠοινιχοΙ οργανισμοί.

α) Ποιον υπόδειγμα συμφέρει νά παραδεχθή τις διά τήν 
διεθνή ποινολογικήν καταφατικήν; Εισηγητής ό Κ. Yvernes.

6') ΤΙ ϊδρυσις προτύπων σχολείων, όπως μορφώυται πρός 
τον προορισμόν των οί προϊστάμενοι καί αί προϊστάμενα’, τών 
φυλακών, πρέπει νά θεωρηθή ώς επιθυμητή, ή χρήσιμος πρός 
τήν έπιτυ/ίαν τοϋ ποινολογικοΰ έργου ; Ποια τά αποτελέσματα 
τής μέχρι τοϋδε άποκτηθείσης πείρας; Είσηγηταί οί Κ. Κ. 
Beltrani και Scalia.

γ') Ποϊαι είναι αί πειθαρχικαί ποιναί τών οποίων ή εφαρ
μογή δύναται νά έπιτραπή είς τάς φυλακάς καί τά σωφρονη- 
στήρια; Εισηγητής ό Κ. Bruun.

δ') Νά έξετασθή τό ζήτημα τής ύπό ορούς άπολύσεως τών 
καταδίκων, ανεξαρτήτως τοΰ Ίρλανδικοΰ συστήματος. Ειση
γητής ό Κ. Pols.
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ε') Πρέπει τό σύστημα τής άπομονώσεως νά ύφίσταται 
τροποποιήσεις τινας, άναλόγως τής ήθικότητος, τής κοινωνι
κής θέσεως, και τοΰ φύλου τοΰ έγκληματήσαντος; Εισηγητής 
ό Κ. Bauer.

ς') Πρέπει ή διάρκεια τής άπομονωσεως νά ήναι ώρισμένη 
ύπό τοΰ νόμου; Δύναται ή διεύθυνσις τών φυλακών νά παρα
δεχθώ έξαιρέσεις έκτος τών περιπτώσεων άσθενείας ; Εϊσηγη- 
ται οί Κ. Κ. Stevens και Vaux.

3ον ΤΜΗΜΑ.

ΠροΑηπτικοΙ θεσμοί.

ά) Προστασία τών απολυόμενων ενηλίκων καταδίκων πρέ
πει νά δργανισθη και πώς; Πρέπει νά άπαρτίζη ίδιον δι’ έκα
στον φΰλον οργανισμόν; Εισηγητής ό Κ. Bobin.

β') Πρέπει τό Κράτος νά παρέχη έπιχορηγήσεις εις τάς προ- 
στατευτικάς τών καταδίκων εταιρίας καί ύπό τίνας ορούς; 
Εισηγητής ό Κ. Delamarque.

γ') ’Επί ποιων βάσεων συμφέρει νά όργανισθώσι τά κατα
στήματα τά προωρισμένα διά τούς νέους, τούς άΟωωθέντας 
καθ’ ο ένεργήσαντας άνευ διακρίσεως τεθέντας δέ εις τήν διά- 
κρισιν τής Κυβερνήσεως κατά τό διάστημα τό ύπό τοΰ νόμου 
οριζόμενου; Εισηγητής ό Κ. Bournat.

δ') Τό αύτό, καθ’ όσον άφορα τά καταστήματα τά ώρι- 
σμένα διά παιδία ανέστια,επαιτοΰντα,έγκαταλελειμμένα κλπ. 
Εΐσηγηταί οί Κ. Κ. Petersen καί Brace.

έ) Διά τίνων μέσων ήδύνατο τις νά έπιτύχη κοινότητα ένερ- 
γείας τών άστυνομιών τών διαφόρων Κρατών, όπως προλαμ- 
βάνωνται τά εγκλήματα, διευκολύνεται δέ καί ασφαλίζεται ή 
περιστολή αύτών; Εΐσηγηταί Κ. Κ. Guillaume καί Baker.

ς') Ποιον ήθελεν είσθαι τό καλλίτερου μέσον, δπως κατα
πολεμηθώ ή υποτροπή; Εΐσηγηταί Κ.Κ. Sollohub καί 
Forey.

Εΐύοποί,ησις·

'Όπως διευκολύν-ρ τό ταςείδιον τών μελών τοΰ Συνεδρίου, 

ή Σουηδική Κυβέρνησις ήλάττωσε κατά 50 °/ο τήν τιμήν τών 
εΐσητηρίων έπί τών σιδηροδρόμων τοΰ Κράτους διά τήν έκεΐ 
μετάβασιν καί επιστροφήν.

"Οπως ώφεληθη τις τής εύκολίας ταύτης διά τήν έκεΐ με- 
τάβασιν άπό τής 1—u/24 Αύγούστου, πρέπει κατά τήν έκ 
Στοκόλμης άναχώρησιν νά έπιδείζη εις τό γραφείου, έν ω έκ- 
δίδονται τά εισιτήρια κατά τόν σταθμόν τών Σουηδικών συνό
ρων, τό δελτάριον οπερ θέλει σταλή εις πάντα προσκεκλημέ
νου, οστις απευθύνει τήν περί τούτου αΐτησιν πρός τόν Κ. Dr 
Ε. Wines, Rue Jacob 20, Paris.

Οί άντιπρόσωποι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, οΐτινες ώς έκ 
τής άποστάσεως δέν δύνανται νά προμηθευθώσι τοιουτοτρό
πως τά έν λόγω δελτάρια, θέλουσι τα ζητήσει κατά τήν έν 
Αονδίνω άφιξίν των, παρά τφ ΜΓ Robinson, γραμματεϊ 
τής εταιρίας διά τήν προαγωγήν τής κοινωνικής έπιστήμης 
Ν° 1, Adam Street, Adelphi.

Ή αύτή ευκολία θέλει παρασχεθή διά τήν έκ Στοκόλμης 
επάνοδον, μέσον δελταρίων, άτινα θέλουσιν έγχειρισθή εις τά 
μέλη του Συνεδρίου έν τφ τόπω τών συνεδριάσεων προ τής 
άναχωρήσεώς των.

Ό έκ τής ηπειρωτικής Εύρώπης εις Στοκόλμην μεταβαί- 
νων δύναται νά ταξειδεύση μέσον Κοπενάγης· άπό τής πό- 
λεως ταύτης δύναται τις νά διευθυνθή μέσον Malmo ή Ηθΐ- 
singberg, ή διά θαλάσσης μέσον Cothembourg ή Χρι- 
στιανίας,(Christiania) τής Νορβηγίας. ’Από Cothembourg 
εις Στοκόλμην μεταβαίνει τις δια σιδηροδρόμου, ή δι’ ατμό
πλοιου δια τοΰ Trollbata τής διώρυγας τοΰ Gotha- ή οδός 
αύτη παρέχει τήν εύκαιρίαν νά ιδη τις τούς καταρράκτας τοΰ 
Trollhata καί νά διέλθη δΐ ώραίων καί μαγευτικών τοπο
θεσιών.

Διαμένων τις δλίγας ώρας έν Cothembourg και έν Mal
mo δύναται νά έπισκεφθη τάς έκεΐ εύρισκομένας φυλακάς 
άπομονώσεως.

Όπως εύρή κατοικίαν, άρκεϊ ν’ άπευθυνθή δι’ έπιστολής εις 



271 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ.

τά έξης γνωστά ξενοδοχεία, Grand-Hdtel, Hotel Ryd
berg, ή Kling Karl, άτινα είσ’ι κεντρικά καί παρέχουσι δω
μάτια είς τιμήν 4 φράγκων και άνω καθ’ ήμέραν.

Ή Σουηδική Δίαιτα έψήφισε πίστωσιν διά τάς δαπάνας τοϋ 
Συνεδρίου, τό όποιον θέλει συνέρχεσθαι είς τήν περίφημου αί
θουσαν τοΰ Palais Equestre, οπού συνεδριάζει ή Γερουσία.

Τό άπό Παρισίων καί Λονδίνου είς Στοκόλμην ταξείδιον καί 
επιστροφή απαιτεί δαπάνην 400 περίπου φράγκων (δεκαέξ 
λιρ. στερλ. ή όγδοήκοντα δολλάρια) έν τή πρώτη θέσει.

Οί ’Αμερικανοί αντιπρόσωποι δύνανται νά ταξειδεύσωσι έπί 
τών άτμοπλοίων Inman διά 125 δολλάρια (615 φράγκα) 
ή τών τής Ligne Nationale διά 100 δολλάρια (500 φράγκα), 
μετάβασις καί επιστροφή.

Λ. Γ. ΣΚΟΓΖΕΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ.

Τπό τό όνομα τοΰτο πρόκειται νά σχηματισθή έν Γερμανία 
σώμα συμβουλευτικόν έπί τών οικονομικών τής χώρας ζητη
μάτων, καθ’ δλην τήν περιφέρειαν τής γεωργικής, έμπορικής 
καί βιομηχανικής έπόψεως αυτών. ’Αντιπρόσωποι τών κλά
δων τούτων τής άνθρωπίνης δραστηριότητος καί ανώτεροι 
τοϋ Κράτους υπάλληλοι θέλουσιν άποτελέσει τά μέλη τοϋ 
συμβουλίου τούτου. Σκοπός είναι ή συγκέντρωσις έν αύτώ 
όλων τών θεμάτων, τά όποϊα τά ειδικά κατά τόπους συμ
βούλια έπεξεργάζονται είς πρώτον, ούτως είπεϊν βαθμόν- νά 
ύποβάλλωνται ταΰτα είς νέαν έξέλεγξιν άπό γενικωτέρας 
έπόψεως, καί νά διαφωτίζωνται καί προκαλοΰνται εντεύθεν τά 
■προσήκοντα οίμονομικά τής πολιτείας μέτρα, καθαριζόμενα 
άπό παντός αποκλειστικού τών ιδιαιτέρων συμβουλίων πει
ρασμού.

178

Διά τής ένώσεως τών προύχόντων είς έμπορικήν, βιομηχα
νικήν καί γεωργικήν άνάπτυξιν έλπίζεται ή αρμονία είς τά 
έν ταϊς τάξεσι ταύταις τής έθνικής έργασίας άνταγωνιζόμενα 
παντοειδή συμφέροντα. Ή έ’ποψις τών έκ τής πείρας φώτων 
κέκτηται ιδιαιτέραν σημασίαν. Μόνος ό τρόπος, δι’ ού σχεδιά
ζεται ή κατάρτισις τής Οικονομικής Γερουσίας, επιδέχεται 
πλείονα συζήτησιν, διότι ή Κυβέρνησις έπιφυλάττει είς έαυτήν 
τό δικαίωμα τοϋ διορίζειν ενώ δε τοΰτο δύναται νά έννοηθή 
οσον άφορα τούς υπαλλήλους της, είναι πολύ άφ’ έτέρου άμφι- 
σβητήσιμον έπί τών προυχόντων τής έμπορικής, βιομηχανικής 
καί γεωργικής τάξεως, οΐτινες έπρεπε νά είναι μάλλον υπο
ψήφιοι τών ένδιαφερομένων ομάδων. Πρόδηλον δέ είναι κατά 
πόσον έν δεδομέναις περιστάσεσι δύναται νά έπηρρεάση τήν 
διεύθυνσιν τών ιδεών τοϋ σχεδιαζόμενου συμβουλίου ή ονομα
σία τών μελών αύτοΰ ύπό τής έπικρατούσης κυβερνητικής 
πολιτικής. Τά οικονομικά ζητήματα δέν πρέπει νά έξαρτών- 
ται έκ τών κυβερνητικών σκοπών, άλλά πρέπει νά τίθενται 
καί νά λύωνται άπό τών αληθών τοΰ έθνους άναγκών, είς τάς 
όποιας πάντοτε παραπλάνησιν εισάγει ή Οερμότης τής έν τή 
πολιτική σφαίρα κυματιζόμενης πάλης.

Έν τή Οικονομική τής Γερμανίας Γερουσία ποθούμενον εί
ναι όπως συναντηθώσιν άφ’ένός τά υπέροχα τεχνικά στοιχεία 
καθ’ όλους τούς κλάδους τής βιομηχανίας, καί άφ’ έτέρου όλαι 
τών σπουδαιοτέρων οικονομικών γνωμών αί παραλλαγαί. 
Τοιουτοτρόπως είς πάσαν περίπτωσιν έκ τοΰ μέσου τοϋ συμ
βουλίου τούτου δύναται νά συγκροτήται το άθροισμα τών πλη
ροφοριών εκείνων, αιτινες θέλουσιν αποτελεί την βάσιν τών 
κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Ούδείς κατηγορεί τούς άντι- 
προσώπους τών έθνών, ότι δέν δύνανται πάντες να είναι ειδι
κοί είς όλα τά ζητήματα- όταν όμως τινα έξ αύτών, ώς τά 
οικονομικά, άφορώσιν είς τήν ζωήν αύτήν τοΰ έθνους, χρησι- 
μωτάτη είναι ή προμελέτη καί ή προκατασκευή αύτών έν 
ίδιαιτέραις καί σοβαραϊς ειδικών άνδρών συνελεύσεσι.

Έκ τών ανωτέρω προκύπτει, οτι ό αριθμός τών μελών τής 
ΕΤΟΣ 6-ΦΓΑ. 66-AlTOrSIOS 1878. 18
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Γερουσίας δέν πρέπει νά είναι τόσον περιωρισμένος, όσον τό 
όνομα αυτής άποδεικνύει· άλλως θά έτρεχε τύν κίνδυνον νά 
έγκαθιδρύση έν τοϊς σπλάγχνοις αύτής όλίγας αποκλειστικός 
γνώμας κα! νά συντρίψη τήν αξίαν και τήν άποτελεσματικό- 
τητα τών αποφάνσεων έαυτής ύπό τό βάρος τής ετερομερούς 
τών ζητημάτων έπιλύσεως. Ή εΐδικότης τών μελών τοϋ προ
κειμένου συμβουλίου πρέπει νά είναι τοιαύτη, ώστε νά μή άπο- 
κλείη τήν δικαίαν έκτίμησιν και τών έκτος αύτοϋ συζητή
σεων. 'Επομένως έρευναι τινές κατά σκοπόν, και έκτος τοϋ 
κύκλου τοϋ συμβουλίου τούτου ένεργητέαι, άναγκαίως είσά- 
γονται εις τά έργα τής Οικονομικής Γερουσίας. ’Εν γένει τά 
πορίσματα αύτής πρέπει νά έχωσι τήν αξίαν τών δικαστικών, 
τρόπον τινα, εκτιμήσεων, ϊνα άναβ-.βάζωνται έκάστοτε εις τήν 
προσδοκωμένην έν τή έθνική διοικήσει περιωπήν.

Ή ιδέα τής Οικονομικής Γερουσίας έχει έν Γερμανία τό 
προηγούμενου τής "Εμπορικής Διαίτης, εις ήν πέμπουσιν αν
τιπροσώπους τά κατά τόπους βιομηχανικά και εμπορικά συμ
βούλια. Προέρχεται μάλιστα έκ τοΰ μέρους τούτου ικανή πο- 
σότης έμποδίων εις τήν έπιτυχίαν τοϋ προτεινομένου όργανι- 
σμοΰ, διότι, κατά τινας, ή ’Εμπορική Δίαιτα δύναται νά άνα- 
πληρώση τήν Οικονομικήν Γερουσίαν. Άλλ’ έν πρώτοις ή 
Δίαιτα είναι άποκλειστικώς έμπορική καί βιομηχανική, ώστε 
ή γεωργική τάξις δέν αντιπροσωπεύεται έντός αύτής. ’Έπειτα 
ό μηχανισμός της φέρει έπι τής σκηνής αποκλειστικούς ύπε- 
ρασπιστάς συμφερόντων προκατεσκευασμένων. Δέν είναι έν
τός αύτής τό ψυχρόν έκεϊνο πνεύμα, το όποιον είσάγεται διά 
τής έρεύνης εις τά πονοϋντα τήν οικονομικήν κοινωνίαν ζη
τήματα, άνευ πάθους και άνευ προκαταλήψεως.

Θά ειπη τις, προσοχή μή κα! ή Οικονομική Γερουσία ύπο- 
πέση εις τό αύτό αμάρτημα· ύπό τήν έ'ποψιν δέ ταύτην άνα- 
πτύσσονται τά μείζονα έπιχειρήματα τών ϋποστηριζόντων, 
οτι τά μέλη αύτής πρέπει νά έκλέγωνται υπό τής Κυβερνή
σεως, ήτις πάντως έμπνέεται ύπό γενικωτέρων σκοπών. Έν 
τούτοις ήδύνατο νά εύρεθή μεστ) τις οδός· και κύκλος δέ τις 

προσόντων διά τούς έκλογεϊς και διά τούς έκλεξίμους δέν πρέ
πει νά θεωρηθή ώς άσχετος εις τήν άρμονικήν συγκρότησιν 
σώματος, τό όποιον δύναται νά χορηγήση σημαντικωτάτας 
έκδουλεύσεις εις τήν οικονομικήν τής χώρας μελέτην και άνά- 
πτυξιν. Καθόλου εΐπεϊν, αί οικονομικά! γνώσεις ύπερβαίνουσι 
τά όρια τών συνήθων έπιτροπών· επομένως πρέπει νά θεωρηθή 
ώςπρακτικώτατος ό ανώτερος εκείνος οργανισμός, έκ τοϋ όποιου 
ή Πολιτεία δύναται έκάστοτε νά πορίζηται τό άναγκαιον εις 
τούς σκοπούς της οικονομικόν φώς.

ΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΑΛΦΕΙΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΙ ΛΙΜΝΑΙ.

Έπ! τής άριστεράς όχθης τοΰ Άλφειοΰ κεϊται τό χωρίον 
Βολάντζα, τό όποιον, έκ τής ομοιότητας τοΰ ονόματος, ύποτί- 
Οεται, ότι έκτίσΟη έπ! τής θέσεως τοϋ αρχαίου Βώλακος, οστις 
ύπό μέν τοΰ Πολυβίου κατατάσσεται μεταξύ τών πόλεων τής 
Τριφυλλίας, ύπό δέ τήν καθ’ήμας διοικητικήν έδωκε τό όνομα 
εις τόν δήμον Βώλακος. Έν τή περιφερεία τοϋ δήμου τούτου 
κατά τό πλεϊστον παρατηρεϊται έπ! τοΰ χάρτου μεγάλη ύδα- 
τώδης έ'κτασις, τήν όποιαν γνωρίζουσιν οί τελευταίοι αιώνες 
ύπό τό όνομα "Ιχθυοτροφειον Άγουλινίτσης και Καϊάφα. Ή 
μελέτη τών κατά τήν περιφέρειαν ταύτην οικονομικών όρων 
ήδύνατο νά κινήση τήν περιέργειαν κα! έπι τέλους μεταρρύθ
μισή» τινα τών κειμένων άπό ειδικής τοΰ πραγματικού έπι- 
σκοπήσεως. Τοιουτοτρόπως τά επόμενα έγγραφα δύνανται νά 
θεωρηθώσιν ώς προοίμιά τινα περαιτέρω έρεύνης και ένεργείας 
έν τινι προσέχει διοικητικφ κα! οΐκονομικφ μέλλοντι.

’Εν Άγονλινϊτζχ, 12 Όχτωδρίου 1877.
KvQUy

Έλαβον εύχαρίστως τήν επιστολήν σας· εις άπάντησιν δέ 
τών τεθέντων μοι ζητημάτων απαντώ ώς έξής:
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Τό Ίχθυοτροφεϊον Άγουλινίτζης αριθμεί πλέον τών 70 χι- 
λιάοων στρεμμάτων έκτασιν και ένοικιάζεται δεκαετώς, τής 
τρ&χουσης δε οεχαετείας τό ένοίκιον, τό άποδιδόμενον έτησίως 
είς τό δημόσιον, άναβαίνει είς δραχ. 75 χιλιάδας. 'Ονομάζε
ται Ιχθυοτροφεϊον Αγουλινίτσης και Καϊάφα, διότι άν και συ
νέχεται ή λίμνη ή τοΰ Καϊάφα μετά τής Λίμνης τής Άγου- 
λινίτ,ης, καλλιεργούνται άμφότεραι χωριστά μετά μικρας δια
φοράς τής καλλιέργειας. Τό κυριώτερον εισόδημα τών ιχθύων 
(θ ΖεΡϋ^°λΐά) συνάζεται άπό τόν ’Ιούλιον χαΐ έςοδεύεται μετά 
»άς 6 Αύγουστου. Εν τη λίμνη Καϊάφα ύπάρχουσι θερμά 
υδα-α, χυνόμενα έξωθεν αύτής, καί μάλιστα έν πλημμύρα συ
νεχόμενα μετά τών ύδάτων της· ή ιαματική αυτών ίδιότης 
είναι άνεγνωρισμένη, πρό διετίας δέ τά ενοίκιασε τό δημόσιον. 
Η Χ^’^ολιά τοϋ 'Ιχθυοτροφείου Άγουλινίτζης καλλιεργείται 
άπω τον Μάιον, δτε γίνεται έ'ναρξις τών αναγκαίων εργασιών, 
αιτινες έςακολουθοϋσι μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου ή καί άρχών 
'Οκτωβρίου, κατά τόν καιρόν. Εκτός τών ιχθύων άλιεύον- 
ται καί έγχέλεις, τών οποίων ή κατανάλωσις ένεργεΐται άπό 
τών μέσων 'Οκτωβρίου μέχρι τέλους Μαρτίου. Διά τήν έτη- 
σιαν καλλιέργειαν τών ιχθυοτροφείων έξοδεύονται περί τάς εί
κοσι χιλ. δραχμών πάντοτε οέ οί ένοικιασταί εύρίσκουσι σπου
δαίας ώοελείας.

Πλούτος πράγματι ήθελεν εισθαι, έάν ή λίμνη άπεξηραί- 
νετο, οπερ ήθελεν εισθαι σωτήριον καί διά τήν δημοσίαν υγείαν, 
ήτις τά μέγιστα πάσχει έκ τών λιμναίων αναδύσεων. Ή προ
κειμένη λιμναία εκτασις χωρίζεται τής θαλάσσης καθ’ ολον 
τό μήκος άπο γλώσσαν ξηρας δμαλωτάτης καί ίσοπέδου, 
έχουσης πλάτος ποϋ 100 καί που 150 περίπου μέτρων, είς 
τρόπον ώστε, τριχυμιώσα ή θάλασσα τόν χειμώνα, είς πολλά 
μέρη τής εκτάσεως τής ξηρας ρίπτει τά ύδατα αύτής έντός 
τής λίμνης καί έπαυξάνει τήν κατάκλυσιν.

Επισυνάπτω άντίγραφον πράξεως τοϋ δημοτικού Συμβου
λίου Βώλακος, σχετικώς πρός τά θέματα τής ύμετέρας έπιστο- 

λής. Είμαι δέ πρόθυμος, ί'να χορηγήσω ύμϊν καί πάσαν έτέ
ραν πληροφορίαν.

Ν. ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΕ.
Άριθ. 37.

Τό Λημοτικόκ ΣυμβούΛιον Βύ.Ιακος.

Συγκείμενον ύπό τοϋ προεδρεύοντας Β. Καποπούλου καί τών 
υποφαινομένων μελών.

Συνήλθε σήμερον είς συνεδρίασιν έν τώ Δημοτικφ κατα- 
στήματι μεθ’ δ άποχωρήσαντος τοΰ Δημάρχου, Ν. Λαμπρού- 
λια, ό Πρόεδρος άνήγγειλεν δτι αντικείμενου τής σημερινής 
συνεδριάσεως, κατά τά ύπόστοιχ. ΙΖ. πρακτικά, είναι ή πρό- 
τασις τοϋ Δημάρχου περί άποξηράνσεως τής λίμνης Αγου- 
λινίτζης καί Καϊάφα, έ’χουσα ώς εξής.

"Οτι ή λίμνη, άποτελοϋσα τά συνεχόμενα ’Ιχθυοτροφεία 
Άγουλινίτζης καί Καϊάφα, καλύπτει γαίας έκτάσεως περίπου 
τών 100 χιλιάδων στρεμμάτων, άπό τών οποίων τό δημόσιον 
άπολαμβάνει κατ’ έτος μόνον δραχμάς 55 χιλιάδας, προσφερ- 
Οείσας είς τό τρέχον ένοίκιον τής δεκαετίας. Οτι ή καλυπτο- 
μένη αύτη γή, κείμενη κατά τήν παραλίαν περιφέρειαν τών 
Δήμων Βώλακος, Σκυλλοϋντος καί μικρού μέρους τοϋ Δήμου 
Άρήνης τής 'Επαρχίας Ολυμπίας,είναι τής πρώτιστης ποιο- 
τητος, καί άπασα καλλιεργηθήσεται άποξηραινομένης τής λί
μνης, ύπαρχούσης τής όποιας αί καλλιεργούμενα 1, ήδη γαιαι 
είναι περιριωσμέναι καί οί κάτοικοι λίαν στενοχωρημένοι οιά 
τήν έλλειψιν γαιών άναλόγων.

Ότι τό Δημόσιον έκ τής καλλιέργειας γαιών τοιούτων, 
ποτιζομένων μάλιστα τών πλειστων εκ τοϋ αύλακος, βελει 
άπολαμβάνει εισόδημα έτήσιον άπό τήν φορολογίαν περίπου 
τοϋ ενός εκατομμυρίου δραχμών, τό όποιον αύξηνθήσεται σπου
δαίος έάν έπ’ αύτών άποκατασταθώσι κτήματα κλπ.

Ότι έκ τής όλης αύτής έκτάσεως τών γαιών δέν άποξη- 
ραίνονται τά ύδατα τά έκ τών πηγών τοΰ Καϊάφα, τά όποϊα 
δύνανται νά καλύψουν έως 100 στρεμμάτων γαιών έκτασιν 
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άλλά περί μόνον τών ύδάτων τούτων ποιεί λόγον ό Παυσα
νίας ώς ιματικών, άναγνωρισθέντων ώς τοιούτων προ όλίγων 
ήδη έτών, καθ’ ά συρρέει πλήθος πασχόντων καί ώφελεϊται 
κατά τάς μαρτυρίας αύτών τών ιδίων και ιατρών επιστημό
νων· άν δέ περί τούτου ληφθή ή άπαιτουμένη πρόνοια, σπου- 
δαίως θέλει ώφελεϊται τό δημόσιον μέ τήν σωτηρίαν τών πα- 
σχόντων.

Το Συμβούλιον άναγνωρίζον, οτι ή άποξήρανσις τής λίμνης 
είναι έφικτή,ή υπαρξις τής οποίας,μή άναφερομένη ούτε εις τόν 
Παυσανίαν (έκτος τών πηγών τοϋ Καϊάφα) ούτε εις άλλον τινα 
μεταγενέστερον ιστοριογράφον, μετρά ήδη τρεϊς ή τέσσαρας 
αιώνας κατά τάς σωζομένας εις τόν τόπον παραδόσεις, και 
άναφαίνεται κάλλιστα έντός αυτής μεγάλος αυλαξ (ή έργα
σία του όποιου δέν ήτο δυνατόν νά γίνη υπό τά υδατα) δι’ ού 
διοχετεύονται τά συρρέοντα υδατα εις ολην αύτήν τήν έκτα- 
σιν και τά ρέοντα έκ τών πηγών τοϋ Καϊάφα. Άλλ’ ό αύλαξ 
ούτος ύπό περιστάσεις φαίνεται έθνικώς άνωμάλους παρημε- 
λήθη, τά δέ συρρέοντα πανταχόθεν υδατα, άπό καιρού εις και
ρόν, μή ευρισκοντα διέξοδον, έλίμναζον και ούτως έσχηματί- 
σθη ή ένυπάρχουσα ήδη λίμνη, περί ής έκτοτε μέχρι σήμερον 
ούδεμία έλήφΟη πρόνοια, καί ήρκεϊτο τό Δημόσιον ν' άπολαμ- 
βάνη μόνον τό ευτελές εισόδημα τής ένοικιάσεώς της ώς ΐχ- 
θυοτροφεϊον.

Θεωρούν, οτι ή άποξήρανσις τής λίμνης, έκτος ότι 0’ άπο- 
καταστήση ευτυχείς τους πέριξ κατοίκους και τους πολίτας 
δσοι θά συγκεντρωθούν εις τά μέρη ταύτα, έκτος τοϋ ότι θά 
ώφελήται τό Δημόσιον είκοσαπλάσιον εισόδημα παρ' β,τι ήδη 
άπολαμβάνει άπό τήν ένοικιαζομένην λίμνην, άλλά Οά βελ- 
τιώση καί χιλιάδων λαοϋ τήν υγείαν, περί ής περ'ι πολλοΰ 
ποιείται ή Σ. Κυβέρνησις, ή όποια υγεία πάσχει καί σπου- 
δαίως βλάπτεται άπό τά έλη καί κακάς άναθυμιάσεις τά γε- 
νόμενα και άναπτυσσόμενα έκ τής λίμνης, έξ ής προέρχεται 
καί ή καθ’ ολους τους τρεϊς Δήμους ύπάρχουσα πληγή τών 
κωνώπων, και ένεκα τής άποξηράνσεως ταύτης θά χρησιμο

ποιηθούν τά ίματικά υδατα, τά όποια ήδη άναμεμιγμένα μέ 
τήν λίμνην είναι πολύ όλιγώτερον ώφέλιμα.

Παμψηφεϊ παραδέχεται τοιαύτην πρότασιν και ικετεύει τήν 
Σ. Κυβέρνησιν, όπως μεριμνήση περί τής άποξηράνσεως τής 
έν λόγω λίμνης διά τό σπουδαϊον συμφέρον τοϋ τε Δημοσίου, 
τόσων πολιτών, και διά τήν σωτηρίαν τής κοινής υγείας και 
έντελή χρησιμοποίησιν τών ιαματικών ύδάτων Καϊάφα.

Έν Άγουλνίτζη τήν 9 Ιουλίου 1872.
Τό ΣυμβούΛιον

(Έποντιι a? υπόγραφα!.)

Έν ’Λγονλινίτσα τ>) 20 Νοψδρίον 1877.

Κύριι,

’Απαντώ έπι τών ζητημάτων τής άπό 18 παρελθόντος μη- 
νος έπιστολής σας.

Τά υδατα τών λιμνών έλαττοΰνται σπουδαίως κατά τό θέ
ρος· έν περιπτώσει μάλιστα έλλείψεως μεγάλων έντός τοΰ 
έτους βροχών, αί λίμναι ξηραίνονται έπαισθητώς. "Επεται 
έντεΰθεν και έξ όλων τών φαινομένων, ότι τά υδατα αύτών δέν 
άναβρύουσιν έπιτοπίως, έκτος άσημάντου ποσότητος, άλλά 
συναθροίζονται και αύξάνουσιν άπό τών ύδάτων τής βροχής, 
τών διαφόρων μικρών έυάκων, τών καταρρεόντων καθ’ ολην 
τήν άνατολικο-μεσημβρινήν γραμμήν κατά μήκος τών λι
μνών, έχουσών έ'κτασιν 4 έως 5 ώρας, ώς και άπό τών ύδά
των τής θαλάσσης, τά όποια καθ’ δλην τήν δυτικήν παρα
λίαν γραμμήν έν ταΐς τοικυμίαις χύνονται έντός τής λίμνης 
εις μεγάλας ποσότητας. Τά υδατα τοϋ ’Αλφειού ποταμού 
ρέοντος προς τό άρκτικόν μέρος τής λίμνης,εις άπόστασιν 150 
έως 200 μέτρων, χορηγούσε καί αύτά έν καιρώ πλημμυρών 
τό μέρος των άπό τοϋ τμήματος τής λίμνης τοΰ καλουμένου 
Σεντούκι. ’Επίσης συντρέχει εις τήν ύδατίνην ταύτην περι
φέρειαν και ή πηγή τών θερμών καί ιαματικών ύδάτων τοΰ 
Καϊάφα άπό τήν Μπούκα αύτοϋ, ήτις έστιν ό υπάρχων και 
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χατ’ έτος προς ιχθυοκαλλιέργειαν άνοιγόμενος χάνδαξ, St’ ού 
έξέρχονται τά υδατα τής λίμνης προς τήν θάλασσαν κατά τδ 
θέρος και τα^ θαλάσσια προς τήν λίμνην κατά τον χειμώνα, 
ως καί τδ θέρος αύτό οσάκις οί δυτικοί άνεμοι είναι ισχυροί. 
Ιδιαιτέρας σημειώσεως χρήζουσι καί τά υδατα τοϋ ρύακος ή 
ξηροποτάμου του άγιου Ίσιοδώρου, όταν ούτος πλημμυρή 
προς τδ μεσημβρινόν μέρος τής λίμνης Καϊάφα. ’Άλλα υδατα 
εξ άλλης περιφέρειας δέν φαίνονται έξορμοΰντα πρδς τήν περί 
ής πρόκειται λιμναίαν έκτασιν.

Μεταξύ τών Ιχθυοτροφείων Άγουλινίτζης καί Καϊάφα 6- 
παΡΧ* 1 οοδς, την οποίαν δεικνύει ό χάρτης, γεφυρωμένη είς 
τδ ελώδες μέρος αύτής, κατά πλάτος 15-20 μέτρων καί έ- 
χουσα δύο κυρίας γεφύρας, δι ων ρέουσι καί ένοϋνται τά υδατα- 
άλλ έν πλημμύραις καλύπτεται ή γεφυρωμένη αύτη οδός, 
ένουμένων καί ρεόντων τών ύδάτων άνωθεν αύτής. Εις άπό- 
στασιν πλέον τής ώρας άπδ τής όδοΰ ταύτης πρός τά κάτω 
είναι τδ οριον τών δύω 'Ιχθυοτροφείων ονομαζόμενου Γεφυρού- 
λια- ή στενωτέρα έκτασ-ς τής έν λόγω όδοΰ είναι κατά τδ μέ
ρος το έπονομαζόμενον Κλειδί, εκατέρωθεν τοϋ οποίου είναι έλος 
χαί προς άνατολάς τό όρος Καϊάφα (Σαμιχδν, είς δ διατηρεί
ται τείχος πελασγικόν, ονομαζόμενου νΰν Ελληνικόν). Ή θέ- 
σις αύτη, ώς έκ τής στενότητας, τοϋ τελματώδους και δασώ- 
οους αύτής, ητο έκπαλαι ύποπτος χαί διά τοΰτο υπήρχε έπί 
Τουρκοκρατίας στρατών έγγύς αύτοΰ, τοΰ όποιου τά τείχη 
εισετι διατηρούνται- καί έπί Βαυαροκρατίας δέ ώκοδομήθη 
νέος στρατών, είς ον έστάθμευεν ένωμοτία χωροφυλακής, μα
κράν του Γουρκικοΰ όλιγώτερον τής ήμισείας ώρας κείμενος.

II ύπο τά υδατα μεγάλη διώρυξ, άρχίζουσα άπδ τήν λίμ
νην Καϊάφα διευθύνεται διά τής επιφάνειας τής γής τής λίμ
νης Άγουλινίτζης πρδς τον Αλφειόν φαίνεται δέ οτι δι’ αύ
τής έχύνοντο είς τόν ποταμόν τούτου τά ύδατα τής θερμής 
και ιαματικής πηγής, καί πάντα τά έκ πλημμυρών καί δια
φόρων μερών τής περιφέρειας είσρέοντα ύδατα.

’Εάν ή μεταξύ θαλάσσης καί λίμνης ταινία άφαιρεθή ή 

άνοιχθή είς έπίκαιρα σημεία, βεβαίως τά υδατα τής λίμνης 
θά χύνωνται όλα πρδς τήν θάλασσαν, άλλα τδ χειμώνα τά 
κύματα καί αί τρικυμίαι θά άνανεοϋσι τάς αίτιας τής έπι- 
χώσεως καί τής έκ θαλασσίου ύδατος λιμνάνσεως. Πάντοτε 
όμως ή μέθοδος τής διανοίξεως μεγάλων χανδάκων, πλάτους 
20 περίπου μέτρων, πρέπει νά Οεωρηθή ώς χρησιμότατη· εί
ναι δέ βέβαιον δτι κατ’ έτος οί ένοιχιασταί άνοίγουσι τοιού- 
τους μικροτέρους κατά τόν Φεβρουάριον,Μάρτιον καί άρχάς Α
πριλίου, ούτω δέ δι’ αύτών τά υδατα τής λίμνης, χύνονται 
πρδς τήν θάλασσαν, είς οπερ οί ένοιχιασταί προβαίνουσι βπως 
εί'σέλθωσιν έκ τής θαλάσσης ιχθύες είς τήν λίμνην καί έλατ- 
τωθώσι τά υδατα ταύτης πρός τον σκοπόν τής καλλιέργειας 
της, ήτις δέν εύδοκιμεϊ έάν ή ποσότης τών ύδάτων δέν είναι 
μέχρι κανονικού τίνος ορίου.

Ή πεδιάς είναι χθαμηλή, καί οί πνέοντες άνεμοι ώς έπί τδ 
πολύ, ιδίως τδ θέρος, δυτικοί, τόν χειμώνα δέ καί μεσημ
βρινοί, ίσχυρώτατοι κατά τάς τρικυμίας. Επί τής γλωσσης, 
ητις διαχωρίζει τήν λίμνην άπδ τής θαλάσσης, ύπάρχουσι 
τήδε καχεΐσε υψώματα έξ άμμου Οαλασσίας ύπδ τοϋ χρόνου 
καί τής βίας τών κυμάτων σχηματισθέντα. "Οταν δ ’Αλφειός 
πλημμυρή, δλως ανεπαίσθητοι καθίστανται αί κινήσεις τών 
ύδάτων τής παραλίας, όπως καί έπί έκτακτων τρικυμιών.

Έν μέν τή μικρότερα λίμνη Καϊάφα ύπάρχουσι δύω νησί
δια, ονομαζόμενα Αγία Αικατερίνη. Έν δέ τή μεγαλειτέρφ 
λίμνη (’Ιχθυοτροφείου Άγουλινίτζης) ύπάρχουσι τά έςής νησί
δια Μπογάζια έπονομαζόμενα- Ψύλιθρα έκτασεως 5 περίπου 
στρεμμάτων, Κομένο έως 4 στρέμ. Βλασέϊκο 2 στρεμ. Αγου- 
λινιτζέϊκο έως 8 στρεμ., Κουκουνάρα καί Άνέστορα 20 στρεμ., 
Άλητζελεπέϊκο 4 στρέμ., Κρεσταινέϊκο 4 στρεμ., Ρουβέϊκο 4 
στρεμ. "Απαντα είναι κατάφυτα, περιέχουσι δέ αύτοφυεϊς 
άγριελαίας, σκύντα, ρίκια, βουρλιάς, καί άλλους θάμνους- έπί 
ενός ή δύω εύρίσκονται καί άγριαι συκαι.

Τής τελευταίας λίμνης τά νησίδια έκατοικοΰντο, καθ’ολην 
τήν διάρκειαν τής έπαναστάσεως, ύπδ τών πέριξ πληθυσμών 
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και έξ άπωτέρων ετι μερών τά προσημειωθέντα όνόματά 
των τοιαύτην έχουσι τήν καταγωγήν. Οί κάτοικοι τής Ά
γουλινίτζης ησαν μάχιμοι, ήνώχλουν δέ κατά πολύ τούς 
Τούρκους, ήναγκασμένους νά οιαβαίνωσι συχνά έκεΐθεν, άπό 
τών Μεσηνιακών φρουρίων εις τά τών Πατρών διευθυνόμενοι. 
Ο ΙβραΙμ Πασσάς έπετέθη πανστρατιά κατά τών νησιδίων 
τά όποϊα υπερήσπιζον οί Αγουλινιτζαϊοι, Ωφελούμενοι έκ τών 
έλών τής λίμνης εις ά μετά μεγάλης δυσκολίας ήδύνατο νά 
βαδίζη και προχωρή ό τακτικός τών Τούρκων στρατός· έπι 
τέλους άνακαλυφθείσης τής διόδου ύπό ετέρου τουρκικού σώ
ματος, προσεβλήθησαν τά νησίδια τής κυρίας παρατάξεως έξ 
όπισθεν, δπερ ήνάγκασε τούς ήμετέρους νά έγκαταλείψωσι τήν 
πρωτην των γραμμήν και νά συγκεντρωθώσι, μετά τινας 
απώλειας είς γυναίκας καί πολεμιστάς, εις τό Άγουλινιτζέϊκο 
νησίδιον, έκ τοΰ οποίου έπήνεγχον μεγάλην θραϋσιν έπϊ τοΰ 
Τουρκικού στρατού, τρεις είς μάτην ποιήσαντος έφόδους. ’Ε
πειδή ό λόγος περί στρατιωτικής τών τόπων τούτων σημα
σίας, δύναται νά προστεθή έν παρόδιο δτι μετά τήν 'Αγίαν 
Λαύραν δευτέρα ή τρίτη ύψωσε τήν σημαίαν τής έλευθερίας 
ή Αγουλινίτζα, συντρίψασα τήν δύναμιν τών Λαλαίων Τούρ
κων, όταν έξεστράτευσαν ούτοι κατ’αύτής, καί συντηρήσασα 
τον άγώνα τής ανεξαρτησίας μέχρι τής άποκαταστάσεως 
τής έθνικής αύτονομίας, έν ω χρόνω πολλά τής Ηλείας καί 
άλλων μερών ύπετάσσοντο ένώπιον τοϋ Ίβραϊ’μ.

’Εν τή λίμνη δύνανται νά πλέωσι λέμβοι, άλλά δέν συνει- 
Οι,ονται· μεταχειρίζονται δέ ώς καταλληλότερα τά μονόξυλα, 
τά όποια πλέουσι καί είς τά μάλλον άβαθή μέρη, χρησιμεύ- 
οντα εις την καλλιέργειαν καί λοιπήν έργασίαν τοϋ ’Ιχθυο
τροφείου· τό μονόξυλον είναι στέλεχος χονδρού δένδρου (κου
κουνάρας), το οποίον σκαπτόμενου σχηματίζεται είς είδος 
πλοιαρίου άνευ προσαρτήσεως άλλου ξύλου.

Πλησίον τής λίμνης, πρός τό άνατολικομεσημβρινόν μέρος 
αυτής, κεϊνται τά έξήο χωρία άνήκοντα είς τρεις δήμους, α') 
Δήμος Βωλακος· ’Αγουλινίτζα, ολιγώτερον τής ήμισείας ώρας 

άπέχουσα τής λιμναίας όχθης- Άνεμοχώρι άπέχον περί τό 
τέταρτον τής ώρας έκ τής λίμνης, β') Δήμος Σκιλλοϋντος· 
Ράχαις, νέον χωρίον κτισθέν ύπό δρεινών έποικων περί την 
ήμίσειαν ώραν μακράν τής λίμνης· Άλητζελεπή περί τήν 
τήν μίαν ώραν μακραν τής λίμνης· Ταϋλα συνοικία κτημα
τική περί τήν ήμίσειαν ώραν άπέχουσα τής λίμνης, γ ) Δήμος 
Άρήνης· Ξεροχώρι ήμίσειαν περίπου ώραν μακράν τής λίμ
νης· Ζαχάρο καί Κακόβατος περί τήν μίαν ώραν. Μεσογειό- 
τερον δέ καί είς μακροτέρας αποστάσεις, 1 ’/2, 2, και 3 ώρών, 
ύπάρχουσι καί άλλα πολλά χωρία, άνήκοντα είς τούς τρεις 
προμνησθέντας δήμους.

Αιμήν δύναται νά κατασκευασΟή σπουδαίος καί σχετικώς 
διά μικρών δαπανών έν τή λίμνη Καϊάφα, άρχόμενος άπο τής 
προεκτεθείσης όδοϋ καί προχωρών πρός τό άνατολικομεσημ- 
βρινόν μέρος αύτής· ή μέν φύσις του τόπου κατάλληλος, ή 
θέσις όμως άπόκεντρος. Διά μεγάλης δαπάνης δύναται, να 
κατασκευασΟή λιμήν καί έντός τής λίμνης Άγουλινίτζης, ικα- 
νώς ευρύχωρος, άνοιγομένου στομίου άναλόγου έπί τής με
ταξύ θαλάσσης καί λίμνης προεκτεθείσης γλώσσης τής γής 
καί βαθυνομένων τών ύδάτων τής λίμνης διά τών φυσικών 
ευκολιών τάς όποιας είς τάς νεωτέρας μηχανάς χορηγεί τό 
τελματώδες έδαφος. Σπουδαιότερος όμως λιμήν πρός πάντας 
τούς συνδυασμούς δύναται νά κατασκευασΟή έπί τών έκβο- 
λών τοϋ Αλφειού ποταμού- θά έχη ούτος προς άρκτον μέν 
τόν Πύργον, άνατολικομεσημβρινώς δέ τήν Άγουλινίτζαν είς 
άπόστασιν μιας περίπου ώρας. Τό ήμισυ τών κεφαλαίων οσα 
μέχρι τοΰδε κατεβλήθησαν διά τόν λιμένα Κατακωλου έαν 
καταβάλλοντο διά τας έκβολάς τοϋ ’Αλφειού, ήθελεν εισθαι 
ήδη λιμήν κατηοτισμένος, σημαντικώτατος καί είς πολύ κα- 
ταλληλοτέραν θέσιν· άρκεϊ νά λάβη τις ύπ’ όψιν καί απωτε- 
ρόν τι μέλλον τακτοποιήσεως τοϋ ποταμού πρός εισαγωγήν 
τής Οαλασσίας συγκοινωνίας είς τά μεσόγεια, ί'να έπισκοπήση 
τήν γενικήν διεύΟυνσιν τής ϊοεας ταύτης.

Όσον άφορα τά θερμά ύδατα τοϋ Καϊάφα,έξέρχονται ταϋτα
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άπο τών υπωρειών τοϋ πετρώδους ορούς Σαμικοΰ, έντός τοϋ 
όποιου είναι σχηματισμένη μεγάλη οπή ώς αυλαξ εκτεινό
μενη εις τά σπλάγχνα αύτοϋ, σχηματισθεϊσα βεβαίως άπό 
ηφαιστείου έζρήξεως. Τά υδατα ταΰτα δεν έχουσι σχέσιν μετά 
τών ύδάτων τής λίμνης, έξερχόμενα δέ έκ τοϋ όρους χύνονται 
απλώς έντός αύτής. Όταν τά υδατα τής λίμνης πλημμυ- 
ροΰσι τόν χειμώνα ιδίως, καλύπτεται ή έπιοάνεια τών θερ
μών ύδάτων, τά όποια ίνα διατηρώσι τήν εξοχον τώ οντι Ια
ματικήν αύτοϋ ιδιότητα πρέπει νά λαμβάνωνται, όταν τά 
υδατα τής λίμνης έλαττούμενα καταπίπτωσι πέντε ή έξ βή
ματα, οπερ συμβαίνει κατά τό θέρος, όταν άνοίγηται τό στό- 
μιον Καϊάφα κα’. τά υδατα τής λίμνης χύνωνται εις τήν θά
λασσαν. Πρός χρήσιν τών ιαματικών ύδάτων τοΰ Καϊάφα 
έγένοντο πρό τίνος παραπήγματα καί διάφοραι λουτρών κα- 
τασκευαί, ποοσερχομένων τών έχόντων άνάγκην άπό τής 15 
'Ιουνίου μέχρι τέλους Αύγούστου. τόσον διά τό θέρος όσον καί 
διότι τά υδατα τής λίμνης κατά τήν έποχήν αύτήν είναι 
ήλαττωμένα.

Ν. ΛΑΜΠΡΟΥΑΙΑΣ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΟΥ 18»Ι.

ΊΙ έν “Αργεί Δ' ’Εθνική Συνέλευσις άνεγνώρισε, διά τοΰ άπό 
29 ’Ιουλίου 1829 ύπό στοιχ. Ε' ψηφίσματος της, τά δικαιώ
ματα τής "Υδρας, τών Σπετσών και τών ψαρρών εις άποζη- 
μίωσιν διά τάς ναυτικά; Ουσίας, τάς οποίας ύπέστησαν αί νή
σοι αύται κατά τον ιερόν αγώνα, παρέσχε δέ εις τήν Κυβέρ- 
νησιν τήν πληρεξουσιότητα, ίνα έξακολουθήση τήν έρευναν 
τών δικαιωμάτων τούτων, τά όποια καθ’ ολας τάς προηγου- 
μένας Συνελεύσεις έπεκυροΰντο και ύπεβάλλοντο εις έκκαθά- 
ριν, ήτις δέν έπετυγχάνετο.
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Ή πληρεξουσιότης, ήν ή έν ’’Αργεί Συνέλευσις έχορήγησε, 
δέν έτέθη εις τά άρχεϊα τής έπικρατείας· άλλ’ ευθύς έχημα- 
τίσθησαν ύπό τοΰ Κυβερνήτου δύο έπιτροπαι, ή πρώτη έν Αι- 
γίνη καί ή δευτέρα έν Ναυπλίψ, αίτινες, έρευνήσασαι κατά τά 
ένόντα,κατήρτισαν δύο έκθέσειςάπό 2 Νοεμβρίου 1829 καί άπό 
5 Σεπτεμβρίου 1830, αίτινες έξετίμησαν τά δικαιώματα άπό 
γενικωτάτης έπόψεως καί ήκιστα άκριβώς έπί τή κατά τρό
πιδας άναλογία. Ήτο πολύ φυσικόν νά έπικρατήση καί τότε 
άκόμη, δηλαδή τόσον πλησίον τής χορηγίας τών θυσιών, ή 
μεγαλειτέρα άβεβαιότης, διά τήν ελλειψιν τακτικών αποδεί
ξεων, διά τάς καταστροφάς τοΰ πολέμου εις πρόσωπα, πλοία 
καί έγγραφα, έν αίς προπορεύεται ή γνωστή πανωλεθρία τών 
Ψαρρών.

Τά πράγμα :α έμενον εις τό σημεϊον τοϋτο, δτε συνεκρο- 
τήθη ή Α' έν Άθήναις Εθνική Συνέλευσις, ήτις διά τοΰ 5°" ψη
φίσματος της άνεγνώρισεν έκ νέου τά δικαιώματα τών ναυ
τικών νήσων καί έπέβαλεν εις τήν Κυβέρνησιν το χρέος νά 
ένεργήση το ταχύτερου τα ύπό τών προλαβουσών ’Εθνοσυνε
λεύσεων σχετικώς διατεταγμένα, διορίζουσα εξελεγκτικήν 
έπιτροπήν καί εϊσάγουσα, μετά τήν έκκαθάρισιν τοϋ θέματος 
τών άποζημεώσεων, νόμον οριστικής τακτοποιήσεως αύτών.

Έοέησε νά παρέλθωσιν έννέα σχεδόν έτη μέχρις ού τό 1853 
έξεδόθη ό Σ1Τ νόμος, οστις έθεσε τάς έξής βάσεις: Άπό τής 
άρχής τοΰ 1853 θέλει χορηγεϊσθα-. ένιαυσίως εις τάς Ναυτι
κά; νήσου; "Υδρας, Σπετσών καί Ψαρρών 200 χιλ. δρ. κατ' 
ίλάχιστον όρον, απέναντι τών απαιτήσεων αύτών διά τά; 
κατά τόν αγώνα χρηματικά; θυσίας των, έκπιπτομένη; τής 
άνωτέρω ποσότητος άπό τοΰ όριστικώς καταλογισθησομένου 
ταΐς νήσο·.; ταύταις χρέους τοϋ δημοσίου μετά τήν έκκαθάρι- 
σιν τών απαιτήσεων αύτών. Ή διδομένη νϋν ποσότη; θά προσ- 
διορίζηται ένιαυσίως ύπό τοΰ προϋπολογισμού τής ’Επικρά
τειας,έξ ού περ συνάγεται ότι,επειδή δέν δύναται ούτος νά έλατ- 
τώση τά κεκτημένα δικαιώματα έπί τών 200 χιλ. δρ., άφί- 
νεται ή Ούρα εις τήν νομοθετικήν εξουσίαν, ίνα λαμβάνουσχ 
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ύπ’ όψιν, δτι τό ποσόν τοΰτο ώρίσθη, ώς ανωτέρω έξετέθη, 
κατ’ έλάχιστον όρον, νά άναβή τοϋτον καθ’ όσον ήθελε κατό
πιν έγκρίνει. Έν γένει τοΰ ποσοϋ τούτου ή διανομή είς τούς 
δικαιούχους ώρίσθη μηνιαία καί άνάλογος πρός τά κεφάλαια 
έκαστου,έπί τή βάσει τών λογαριασμών τών θεωρηθέντων ύπό 
τής έπι Κυβερνήτου συστηΟείσης έπιτροπής. Τό εις έκαστον 
δικαιούχον άνήκον ποσόν μεταβαίνει μετά τήν άποβίωσίν του 
είς τούς κληρονόμους του. Τοιουτοτρόπως έξεδόθη μετ’ όλί- 
γον τό διάταγμα τής 17 Δεκεμβρίου 1853, κανόνισαν ώς έξής 
τήν διανομήν τών έν λόγω 200 χιλ. μεταξύ τών τριών ναυ
τικών νήσων και τών έν αύταϊς δικαιούχων.

Β') Χορηγήματα'Ύδρα ς.—Κ ατά τούς λογαριασμούς, 
οΐτινες έπαρουσιάσθησαν ύπό τής κοινότητος είς τήν έπί Κυ
βερνήτου επιτροπήν, τό ολικόν ποσόν τών Ύδραϊκών απαιτή
σεων άναβαίνει είς 21,225,100 γρόσια, έκ τών όποιων έκ- 
πιπτομένων 8,107,489, άτινα ειχον πληρωθή είς τήν κοινό
τητα άπό τάς κατά καιρούς Κυβερνήσεις (7,739,989) καί 
άπό τόν Κυβερνήτην (367,500), μένουσι 13,117,610 γρό
σια, ίνα χρησιμεύσωσιν ώς βάσις τής ένιαυσίου χορηγίας. 
Τοιουτοτρόπως προέβη είδικώτερον ό έν τώ διατάγματι ύπο- 
Οετικός προσδιορισμός τών Ύδραϊκών απαιτήσεων, αιτινες διαι
ρούνται είς αποζημιώσεις ιδιωτών καί είς αποζημιώσεις τής 
κοινότητος- ώς πρός τάς πρώτας δι’ εκστρατείας μεν κλπ. 
γρόσια 3,976,356 (πρός 70 λεπτά τό γρόσιον), δι’ αποδεί
ξεις δέ τού ταμείου 2,440,699 (πρός 70 λεπτά τό γρ.), διά 
χρήσιν δέ τών πλοίων 1,7 68,048 (πρός 40 λεπ. τό γρ.), τό 
ολον είς αποζημιώσεις ιδιωτών 8,191,104 γρόσ. ήτοι 5,203, 
358 δραχμάς, απέναντι τών όποιων ενιαύσιον έπιχορήγημα 
63,942 δρ. Ώς πρός δέ τας αποζημιώσεις τής κοινότητος, 
συλλήβδην 4,926,506 γρόσια, ήτοι 3,448,554 δραχμαί, 
απέναντι τών οποίων ενιαύσιον χορήγημα 42,376 δρ. Τό δλον 
Ύδραϊκόν χορήγημα 106,317 δρ.

Καί τοιαύτη μέν ή αρχική έκκαθάρισις, μεταγενέστερα δέ 
μέτρα περιώρισαν τό χορήγημα τούτο είς τόν στογγυλόν άριθ- 

μόν 100 χιλ. δρ., χαταβιβάσαντα τήν μερίδα τής κοινότητος 
είς δρ. 1,152 έπί κεφαλαίου 115,224 δρ. καί άναβιβάσαντα 
τήν τών ιδιωτών εις 98,848 δρ. έπί κεφαλαίου 9,884,7 76 δρ. 
Ή μέν αρχική έκκαθάρισις εΐχεν ύπ’όψιν 86 πλοία, ή δέ με- 
ταγενεστέρα άνεβιβάσθη είς 177*  τό περίεργον είναι, ότι με
ταξύ τών πλοίων τούτων 120 έ’φερον τό όνομα ’Άρης, ένω 
κατά τήν πρώτην έκκαθάρισιν εις μόνον τοιούτος άνεφέρετο. 
Πόθεν ή έκ τών ύστέρων προτίμησις αύτη, ένδιαφέρει ίσως 
μάλλον τήν κοινότητα. Έν τούτοις έν τή πρώτη άπογραφή 
ανευρίσκονται καί 4 Θεμιστοκλεΐς, 3 ΆΟηναϊ, 2 Άριστεϊδαι 
κλπ- τό ολον σχεδόν αρχαία Ελληνικά ονόματα, σύνδεσμος 
αιώνιος τών γραμμάτων καί τών οπλών.

Β') Χορηγήματα Σπετσών.— Κατά τούς λογαρια
σμούς τούς παρουσιασθέντας ύπό τής κοινότητος είς τήν έπί 
Κυβερνήτου επιτροπήν τό ολικόν τών απαιτήσεων τών Σπε
τσών αναβιβάζεται είς 10,423,854 γρόσια, έξ ών έκπιπτο- 
μένων 4,452,942 γρ., άτινα ειχον πληρωθή ειςτήν κοινότητα 
άπό τάς κατά καιρούς Κυβερνήσεις (4,227,942 γρ.) καί άπό 
τόν Κυβερνήτην (225,000 γρ.), μένουσι 5,970,912 γρ., ινα 
λογισθώσιν ώς κεφάλαιον τοϋ ένιαυσίου χορηγήματος. Έπι 
τοΰ ύποθετικοϋ τούτου προσδιορισμού έγένετο διαιρεσις τών 
άποζημιώσεων είς ίδιωτικάς καί κοινοτικάς· καί έπί μέν τών 
πρώτων δι’έκστρατείας κλπ. ύπελογίσθησαν 7,523,266 γρ. 
(πρός 70 λεπτά έκαστον), δι’άποδείξεις τού ταμείου 430,494 
γρ. (πρός 7 Ο λεπ. έκαστον), διά χρήσιν τών πλοίων 1,195,916 
γρ. (πρός 40 λεπτά έκαστον), τό δλον είς ίδιωτικάς άποζημιώ- 
σεις (μετά τήν έκπτωσιν τών ώς προερρέθη προκαταβληθέν- 
των) 5,517,954 γρ. έτη 3,503,793 δραχμάς, άπέναντι τών 
όποιων ώρίσθη ένιαύσιον χορήγημα 43,055 ορ· έπί δέ τών 
κοινοτικών άποζημιώσεων, συλλήβδην ύπελογίσθησαν αύται 
είς 3 17,0 7 Ο δρ.,άπέναντι τών όποιων ώρίσθη ένιαύσιον χορήγη
μα 3,896 δρ. Τό δλον Σπετσιωτικόν χορήγημα έχ 46,952 δρ.

Ή άρχική αύτη διανομή έτροποποιήθη κατόπιν, άναβιβα- 
σθεϊσα είς 55,700 δρ. χωρίς νά μνημονεύηται πλέον μερίς χοι-
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νότητος, ήτις ώς φαίνεται άπερροφήΟη ύπό τών ιδιωτών. Και 
έν Σπέτσαις παρετηρήΟη, όπως και έν "Κδρα, τάσις πρός άνά- 
πτυξιν τοϋ άριθμοΰ τών άποζημιωτέων πλοίων, καί τοι κατά 
πολύ μικρότερα- τοιουτοτρόπως άπό 53 πλοίων άνέβησαν 
ταϋτα είς 64. Άξιοπερίεργον είναι, οτι ούδείς Άρης ύπάρχει 
έν τφ ονοματολογία» τοΰ Σπετσιώτικου ναυτικοϋ,ένώ τό όνομα 
IIερσεφόνη άπαντάται δεκαοκτάκις- σημειωτέον όμως,ότι συμ
βαίνει τοϋτο έν τή νέα τακτοποιήσει, διότι ή αρχική άρκεϊται 
είς μίαν μόνην Περσεφόνην ώστε φαίνεται οτι τα έν τώ Άδη 
βασίλεια αύτής δέν είναι τόσον άμνήμονα ώς κοινώς Υποτίθεται.

Γ') Χορήγημα Ψ αρ ρώ ν.—Κατά τους ένώπιον τής έπι
τροπής τοΰ Κυβερνήτου προσαχΟέντας λ/σμους τής κοινότη- 
τος, αί άπαιτήσεις τών Ψαρρών ανέρχονται είς 8,166,786 
γρόσια, έξ ών έκπίπτονται 2,331,565, πληρωθέντα υπό τών 
κατά καιρούς κυβερνήσεων (2,1 74,065) και ύπό τοΰ Κυβερ
νήτου (157,500)· μένουσιν ουτω 5,835,220 γρ. τά όποια 
διανέμονται ώς έξής μεταξύ τών διαφόρων κλάδων- και έπι 
μέν τών ιδιωτικών άπαιτήσεων δΓ εκστρατείας 2,893,277 
γρ. (πρός 70 λεπτά έκαστον), οι’ αποδείξεις τοΰ ταμείου 1, 
213,329 γρ. έξ ών πρό τής καταστροφής τής νήσου 539,428 
καί μετά τήν καταστροφήν 673,901 (πρός 70 λεπ. τό γρ.), 
διά χρήσιν πλοίων 939,620 γρ. (πρός 40 λεπ. έκαστον), τό 
ολον είς ιδιωτικές αποζημιώσεις 5,046,226 γρ. ήτοι 3,250, 
472 οραχμαί, απέναντι τών όποιων ώρίσθη ένιαύσιον χορήγη
μα 39,942 δρ. Αί δέ κοινοτικαί αποζημιώσεις ύπελογίσθησαν 
συλλήβδην είς 552,295 δρ.. απέναντι τών όποιων τό ένιαύ
σιον χορήγημα ώρίσθη είς 6,787 δρ. Τό ολον τοϋ Ψαρριανοϋ 
χορηγήματος 46,727 δρ.

Ή αρχική αυτή διανομή τοΰ χορηγήματος έτροποποιήΟη 
κατόπιν, έλαττωΟέντος τοΰ ποσοϋ είς 44,300 δρ. καί περιο- 
ρισθείσης τής μερίδος τών μέν ιδιωτών είς 41,911 δρ., τής 
δέ κοινότητος είς 2,389. ’Από 72 πλοίων, τά όποια είχε ύπ’ 
οψιν ό πρώτος 'υπολογισμός, άνέβησαν ταϋτα είς 80- σχετικώς 
παρατηρεϊται ή μικρότερα τοΰ είδους τούτου τάσις παρά τοϊς 
Ψαρριανοϊς. Άξιοπαρατήρητον οτι τά κυριεύοντα ονόματα έν 
τοϊς πλοίοις τών Ψαρρών είναι μάλλον χερσαία- τοιουτοτρό
πως ό Μιλτιάδης καί ό Σωκράτης άπαντώνται τεσσαρακοντά
κις, ό Λεωνίδας έπτάκις, μόλις δέ πεντάκις ό Θεμιστοκλής.


