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ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.

Δέν πρόκειται νά είσέλθωμεν είς τήν θεωρίαν τοΰ πο
λέμου. ’Ενόσω ύπαρχουσιν άνθρωποι έπί τής γης, καί έρι
δες μεταξύ ιδιωτών θά γεννώνται καί συγκρούσεις μεταξύ 
πολιτικών συντάξεων καί πόλεμοι μεταξύ έθνών. Έν όλη 
τή άθωότητι αύτοΰ, μόλις λάβη πρώτην τινα ύπόστασιν, τό 
παιδίον καί προτείνει τόν γρόνθον καί σχίζει διατών ονύ
χων καίδάκνει διά τών όδόντων. Τίςέδίδαξεν τό ένστικτον 
τοΰτο ; Βαθμηδόν ή ανατροφή τό τροποποιεί, ό θάνατος 
δέ μόνος τό έξαλείφει. 'Ολόκληρος απ’ αρχής ή άνθρω- 
πότης είναι μέγα θέατρον πολεμικόν, τοΰ όποιου μόναι 
αί σκηναί μεταβάλλονται άναλόγως τών περιστάσεων καί 
τών χρόνων, ύο’ ούς διατελοΰσιν οί άντιμετρώμενοι λαοί.

Οί πλουσιότεροι λαοί δέν ένίκησαν πάντοτε έν πολεμώ· 
άπ’ εναντίας π’λήρεις είναι αί σελίδες τής ιστορίας, έν 
αϊς κατίσχυσαν οί πτωχότεροι. Οί Λυδοί ένικήθησαν ύπό 
τών Περσών, οί Πέρσαι ύπό τών Ελλήνων, οί Αθηναίοι 
ύπό τών Σπαρτιατών, οί "Ελληνες ύπό τών Ρωμαίων, οί 
Ρωμαίοι ύπό τών βαρβάρων, οί Βυζαντινοί ύπό τών Τούρ
κων, οί μονάρχαι τής Εύρώπης ύπό τώνεπαναστατών τοΰ 
1789, ό Σουλτάνος ύπό τών επαναστατών τοΰ 1821· θά 
ήτο φορτικόν νά προχωρήση ή άρίθμησις είς πλείονας έτι 
λεπτομέρειας, χωρίς νά λησμονηθή καί τό γαλλικόν πα
ράδειγμα τών ανθρώπων του Σεδάν, τούς οποίους δέν ήδυ-
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νήθησαν να σώσωσι τά δισεκατομμύρια έκ τής σιδηράς 
τών Πρώσσων περικεφαλαίας.

Κατά τάς πολεμικάς συγκρούσεις τών έθνών όχι τά 
χρήματα, άλλ’ ή μεγάλοφυΐα, ή ανδρεία και ή άσζησις 
προσδένουσι τήν νίκην εις τό άρμα τοΰ νικητοΰ. Δύνασθε 
νά έχητε έκατομμύρια, ψυχήν δέν έχετε, ούδέν έχετε. Δώ
σατε εις πτωχόν έθνος πολιτικόν, στρατηγόν καί στρα
τόν, έπιτρέψατε τήν λέξιν, «βαπτισμένους έν τή κολυμπή
θρα τής μεγαλοφυΐας», καί έπειτα περιμείνατε τήν στιγ
μήν καθ’ ήν θά συγκρουσθώσι τά έμψυχα καί σιδηρά όπλα 
αύτών πρός τά άψυχα καί χρυσά όπλα τών έχθρώυ των. 
Διότι συμβαίνει παρά τε τοϊς άνΟρώποις ζαί παρά τοΐς λα- 
οϊς, ότι ό πλούτος είσάγεται παρ' αύτοϊς όταν άρχίση νά 
κλίνη ό ήλιος τής ζωής των. Τότε έρχεται νέος ζαί εύρω
στος λαός, ίνα έπιβάλη τήν Οέλησίν του είς έζείνους, οΐ- 
τινες καθ’ υπερβολήν έζήλωσαν τήν τύχην τών Θησαυρο- 
φυλάκων.

Έκ τών άνωτέρω δέν έπεται, οτι καί απουσία χρημά
των είναι όρος αναπόφευκτος όπως οί πένητες λαοί ζατι- 
σχύσωσι τών πλουσίων. Ό λόγος άφορα είς τήν πρωτεύ
ουσαν τών νικών αιτίαν, χωρίς νά έλαττωθή ή άξια καί 
τών δευτερευουσών, μεταξύ τών όποιων πάντως σημαντι- 
κωτάτη είναι ή χρηματική πρός πόλεμον παρασκευή, περί 
ής έλεγεν ό Άρχίδαμος «έστιν ό πόλεμος ούχ όπλων το- 
πλέον, άλλά δαπάνης.» Ούτω περί τοΰ Τρωικού πολέμου 
ό Θουκιδίδης (Α’, ί) λέγει τά έξής: «Έάν πρέπει νά πιστεύ- 
σωμεν είς τόν"Ομηρον, οστις ποιητής ών έπί τό μεΐζον έκό- 
σμησε τά γεγονότα, έκ τών 1,200 πλοίων, έξ ών συνεκρο- 
τεΐτο ό 'Ελληνικός στόλος, τά μέν τών Βοιωτών περιεΐχον 
120 άνδρας, τά δέ τοΰ Φιλοκτήτου 50. Δήλοι δέ διά τούτου 
ό ποιητής, ώς νομίζω, τά μέγιστα καί τά ελάχιστα· άλλου 
τούλάχιστον μεγέθους δέν έμνήσθη έν τώ καταλόγω τών 
πλοίων. Έδήλωσε δέ ότι πάντες ήσαν ναΰται καί μάχιμοι 
έν τοϊς τοΰ Φιλοκτήτου πλοίοις, διότι έποίησε τοξότας 

όλους τούς κωπηλάτας. Δέν φαίνεται δέ, ότι ύπήρχε πολύ 
πλήρωμα έκτος τών βασιλέων καί τών έχόντων μεγάλα α
ξιώματα, προκειμένου άλλως νά διαπεραιώσωσι τό πέλαγος 
μετά πολεμικών σκευών καί τώυ πλοίων μή δυτών κατα- 
φράκτων άλλά κατά τόν παλαιόν τρόπον έπί τό ληστρι- 
ζωτερον παρεσκευασμένων. Λαμβανομένου λοιπόν τοΰ μέ
σου όρου μεταξύ τώυ μεγίστων καί τών ελάχιστων πλοίων, 
προκύπτει ότι δέν ήσαν πολλοί οί συνελΟόντες πολεμισταί 
και τοι άπό πάσης τής 'Ελλάδος κοινή πεμπόμενοι.

«Αίτιον δέ τούτου ήτο όχι τόσον ή όλιγαυθρωπία όσον 
ή άχρηματία. Διότι οί "Ελληνες, μή έχοντες πόΟεν νά 
προμηθευθώσι τάς άναγζαίας τροφάς, καί στρατόν όλιγώ- 
τερον έφερον κατά τής Τροίας καί όσον ήλπιζον ότι Οά 
ήδύναντο νά συντηρήσωσιν έκ τών λαφύρων τοΰ πολέμου. 
"Αμα δέ φθάσαντες ένίκησαν τήν πρώτην μάχην, όπερ 
πρόδηλον διότι άλλως δέν Οά ήδύναντο νά περιτειχίσωσι 
τό στρατόπεδόν των· φαίνεται δέ ότι ούτε είς ταύτην μετε- 
χειρίσθησαν όλας των τάς δυνάμεις, άλλ’έτράπησαν πρός 
γεωργίαν έν τή χερσουνήσω ζαί πρός ληστείαν ένεκα τής 
έλλείψεως τών τροφών. ΈντεΰΟέν βλέποντες αύτούς οί 
Τρώες ούτω διεσπαρμένους, άντέσχον μετά πλειοτέρας δυ- 
νάμεως έπί δέκα έτη, ισόπαλοι οντες πρός τούς διαρκώς 
μένοντας ευ τω στρατοπέδω "Ελληνας. Έάν όμως οδτοι 
ήρχοντο μετά τώυ αναγκαίων είς τροφάς προμηθειών καί, 
έάν μή τρεπόμενοι είς γεωργίας καί ληστείας, έπολέμουν 
συνεχώς καί όλοι όμοΰ, εύκόλως Οά ένίκων ζαί θά έκυ- 
ριευον τήν πόλιν, άφοΰ μάλιστα καί τοι μή ηνωμένοι άν- 
τεΐχον μετά τών παραμενουσών πρό τής πόλεως δυνάμεων· 
έάν δέ έπεχείρουν τήν πολιορκίαν μετά πλείονος επιμο
νής, θά έζυρίευον τήν Τροίαν καί έν όλιγωτέρω χρόνω καί 
μετ' όλιγωτέρου πόνου. ’Αλλά δι’ άχρηματίαν καί αί προ
ηγούμενα·. πολεμικά· έπιχειρήσεις τών Ελλήνων ήσαν 
μιζροΰ λόγου άξιαι καί αύτή ή έπί Τροίαν εκστρατεία, 
καί τοι όνομαστοτέρα όλων τών πριν γενομένων, φαίνεται 
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έκ τών έργων, ότι ήτο ύποδεεστέρα τής φήμης, ήτις έπε- 
κράτησε μέχρι τοΰ νυν ένεκα τών ποιητών».

Άλλ’ ό κανών τής πρακτικής ισχύος τών επικρατειών 
μένει πάντοτε ακέραιος. ’Εάν τά οικονομικά είναι ό δεξιός 
βραχίων τών πολεμικών, ατελή θά είχε ιδέαν περί πολι
τικής δυνάμεως ό κρίνων περί τών πόλεων έκ τοΰ έν αύ- 
ταΐς τής πολυτελείας όγκου. Άπόδειξις αί δύο κατ' έξο- 
χήν πόλεις τής αρχαίας Ελλάδος, ή Σπάρτη καί αί Α
θήνα’.. Καθώς παρατηρεί ό Θουκιδίδης άπέδειξεν δέ ό χρό
νος, «αν έρημοΰτο ή πόλιςτώνΛακεδαιμονίων καί δέν άπέ- 
μενον είμή οί ναοί καί τά έδάφη τών οικοδομών, μετά πα- 
ρέλευσιν πολλών χρόνων οί μεταγενέστεροι πολύ Θά έδι- 
σπίστουν περί τής δυνάμεως καί τής δόξης αύτών καίτοι 
έκ τών πέντε μερίδων τής Πελοπόννησου τάς δύο νέμονται 
αύτοί, ήγούμενοι ταύτης συμπάσης ώς καί πολλών έκτος 
αύτής συμμάχων. Μήούσαδέ ή πόλις των συνοικισμένη καί 
μή έχουσα πολυτελή ίερά καί μεγαλοπρεπείς οικοδομάς, 
διαμεμοιρασμένη δέ έν κώμαις κατά τόν παλαιόν τής Ελ
λάδος τρόπον, θά έφαίνετο πολύ ύποδεεστέρα. Άν δέ οί 
Αθηναίοι συνέβαινε νά πάθωσι τό αύτό, θά ένομίζετο δι
πλάσιά τής πραγματικής ή δύναμίς των. Πρέπει λοιπόν 
νά άποβλέπωμεν μάλλον είς τάς δυνάμεις ή τάς όψεις 
τών πόλεων.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤ’ΛΙΑ.

Ή εμπορική ναυτιλία παριστά φαινόμενα πολλάς έμ- 
πνέοντα ανησυχίας περί τοΰ μέλλοντος αύτής. Περιττόν 
έν τούτοις νά άποδειχθή, ότι πρόκειται περί βιομηχανίας 
σπουδαιοτάτην άσκούσης έπιρροήν έπί τής οικονομικής 
άναπτύξεως τής Ελλάδος. Άφ' ένός ή σταφιδοπαρα- 
γωγή καί άφ’ ετέρου ή ναυτιλία άποτελοϋσι τούς δύο μα- 

στους τοΰ κατ' έξοχήν διεθνούς έμπορίου ημών. Πάσα 
πρόοδος ή όπισθοδόμησις κατά τούς δύο τούτους κλάδους 
τής ελληνικής δραστηριότητος αμέσως αναφαίνεται είς 
τά καθόλου οικονομικά τής χώρας πορίσματα. Καί διά 
νά όμιλήσωμεν τήν πραζτιζωτέραν γλώσσαν τής έμπο- 
ριζής ζινήσεως, αί σταφίδες καί τά πλοία τής 'Ελλάδος 
είναι τά χρυσά ζαί αργυρά μεταλλεία αύτής.

Βιομηχανία ζαί έμπόριον άνευ ναυτιλίας ένχώραις, ώς 
ή ελληνική, πανταχόθεν βρεχομέναις ύπό τής θαλάσσης, 
αδύνατον είναι νά ύπάρξωσιν έπί άνεπυγμένης ζλίμαζος. 
’Εκτός τούτου ή έμποριζή ναυτιλία δέον νά θεωρηθή ώς 
ή τροφός τοΰ πολεμικού ναυτικού, τοΰ όποιου συμπλη- 
ροΐ τάς τάξεις, χορηγούσα τούς αναγκαίους άνδρας ζαί 
κρατύνουσα τήν κατά θάλασσαν στρατιωτικήν τής επι
κράτειας ίσχύν. “Οταν όμιλώμεν περί ναυτικών πραγ
μάτων τής 'Ελλάδος, έχομεν ύπ’ οψιν όχι τόσον τά πο
λεμικά πλοΐά της, όσον τάς μυριάδας τών πολεμικών 
άνδρών, τούς όποιους κατασκευάζει ή φύσις τών ακτών 
της καί ή Οαλασσία ποικιλία της.

Ή έμποριζή ναυτιλία διατελεΐ μεταξύ δύο μεγάλων 
οικονομικών θεωριών, τής ελευθερίας ήτοι τού έμπορίου 
καί τής προστασίας τού εμπορίου. Κατά τήν πρωτην και 
ή έμποριζή ναυτιλία, ώς καί πάσα άλλη βιομηχανία, πρέ
πει νά άφίνεται είς τάς ιδίας δυνάμεις, άνευ δηλαοη έπι- 
ζουρίας κυβερνητικής. Κατά 
κλάδοι τινες τής 
κειμένου ό περί τι 
έπιζράτεια, διά 
τόν ιδιαίτερον 

τήν οευτέραν ύπάρχουσι 
; εθνικής βιομηχανίας, ώς έπί τοΰ προ- 
ήν εμπορικήν ναυτιλίαν, τούς όποιους ή 
τούς γενικούς σκοπούς αύτής καί διά 

χαρακτήρα έζείνων, δέον νά ύποστηριζη 
είς περαιτέρω προαγωγήν ζαί έμπέδωσιν. Έν τούτοις 
είναι φανερόν, ότι τό ζήτημα τής εμπορικής ναυτιλίας 
δύναται νά μελετηθή μεταξύ τών δύο τούτων άκρων θεω
ριών άνευ αποκλειστικού πνεύματος.

Ό πρόσθετος φόρος, ό συνιστάμενος είς τήν αύξησιν
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τών τελωνιακών δασμών έπι τών ξένων προϊόντων, άτινα 
είσάγονται έν τή χώρα έπί ξένων πλοίων, ανήκει είς τήν 
θεωρίαν τής προστασίας τοϋ έμπορίου. Ή αύξησις αΰτη 
μεταβάλλεται κατά τήν φύσιν τών είσαγομένων προϊόν
των και τήν άπόστασιν τών τόπων, έξ ών ταϋτα προέρ
χονται. Τοιουτοτρόπως ό πρόσθετος φόρος, δπου τοιοΰ- 
τος ύφίσταται, είναι κώλυμα παρεμβαλλόμενου υπό του 
νομοθέτου εις τήν προσέλευσιν ξένων πλοίων καί έχει 
ώς συνέπειαν τήν αυξησιν τής τιμής τών έμπορευμάτων 
έπί ζημία τών αγοραστών άναλόγω πρός τήν αυξησιν 
τοϋ φόρου. Ή εισαγωγή λοιπόν τοιούτου προσθέτου φό
ρου δικαίως έπισύρει τάς μομφάς τών ύπερασπιστών τής 
έλευθερίας τοϋ έμπορίου, καί άν πρόκειται νά δοθή βοή
θεια είς τήν πάσχουσαν ναυτικήν βιομηχανίαν, τά μέσα 
δέον νά ζητηθώσιν άλλαχοϋ. Μεταξύ αύτών πρωτεύου
σαν θέσιν κατέχει ή ύπό εύνοϊκούς όρους χορηγία τών 
πρώτων τής ναυτικής βιομηχανίας ύλών. Κατά τούτο ή 
κατά τό παρελθόν έτος συστηθεΐσα ύπό τής Γαλλικής 
Γερουσίας έπιτροπή περιέλαβεν έν τή έκθέσει της τάς 
έπομένας παρατηρήσεις :

«Πρός μέν τούς ναυπηγούς χορηγία άνευ τέλους 
τών άναγκαιούντων αύτοΐς μετάλλων, ξύλων κλπ. δι’ 
έπιχορηγήσεως άναλόγου τής άτελείας, πρός δέ τούς 
έφοπλιστάς διευχόλυνσις τής αγοράς ή τής χρήσεως 
τοΰ αναγκαίου αύτοΐς έργαλείου ήτοι τοΰ πλοίου, δι’ 
όμοιας άναλόγου έπιχορηγήσεως. Ποϋ βασιζόμενα ή 
βιομηχανία ή τό έμπόριον Οά παρεπονοΰντο κατά τής 
έφαρμογής τών μέτρων τούτων, άτινα, ούδέν πλεονέ
κτημα τών ών κέκτηνται άφαιροϋντα σήμερον άπό τών 
ξένων πλοίων καί χορηγοΰντα αύτοΐς ελευθερίαν προσε- 
λεύσεως είς τούς ήμετέρους λιμένας, άποβλέπουσιν άπο- 
κλειστικώς είς τήν διευκόλυνσιν τής ναυπηγήσεως κα'· 
τής καταναλώσεως τοϋ ναυτικού ήμών ύλικοΰ ·, Δέον 
άναμφιβόλως νά έξετασθή, προς τό συμφέρον τών φορο

λογουμένων, έάν ή χρήσις τών χρημάτων τοΰ δημοσίου 
ταμείου, γιγνομένη πρός τόν σκοπόν τοϋτον, αίτιολογή- 
ται διά τών ώφελημάτων, άτινα θά έπήγαζον ύπό τήν 
έποψιν τοΰ γενικού συμφέροντος. Καθ’ όσον όμως άφορα 
είδικώς τό συμφέρον τοϋ έμπορίου καί τής βιομηχανίας, 
οΰδεμία δύναται ένστασις νά παρεμβληθή- διότι αί χο
ρηγούμενα.! εύκολίαι τή εθνική ναυτιλία έν εϊδει άμοιβής 
δέν Οά έχωσιν έτέραν συνέπειαν ή τήν έκπτωσιν τής τι
μής τοΰ ναύλου καί επομένως τήν άνάπτυξιν καί διάδο- 
σιν τών έμπορικών έπιχειρήσεων. Έπίσης διά τήν διά 
ξηράς μεταφοράν δύναται τις νά έρωτήση, έάν αί έπί τών 
οδών ήμών γινόμενα·, δαπάναι καί έάν αί χορηγούμενοι 
επιχορηγήσεις πρός κατασκευήν ή χρήσιν τών σιδηροδρό
μων αίτιολογώνται ύπό τήν έποψιν τοΰ γενικού συμφέ
ροντος- καθ’ οσον όμως άφορά είδικώς τό συμφέρον τοϋ 
έμπορίου καί τής βιομηχανίας, ούδείς δύναται νά διαμφι- 
σβητήση ότι πάσαι αί χορηγούμενα·, εύκολίαι μεγάλας 
παρέχουσιν ώφελείας. Διά τής παραχωρήσεως τώ ναυ
πηγώ έπιχορηγήσεως έπιτρεπούσης αύτώ κάλλιον νά 
ναυπηγήση τό πλοΐόν του ώς καί έτέρας τοιαύτης τώ 
έφοπλιστή δι’ ής έπιτυγχάνεται ή μείωσις τοϋ βάρους 
τών τόκων ή τής δαπάνης τής χρήσεως τοϋ πλοίου, ό 
νομοθέτης ούδέν πράττει αντίθετον τής συνήθους αύτώ 
τακτικής έν ταΐς ύπέρ τοϋ γενικού συμφέροντος έπιχει- 
ρήσεσιν, οίον ύπέρ διωρύγων, σιδηροδρόμων κλπ. ούδέν 
δ’ έπίσης πράττει άντίθετον πρός τάς άρχάς τής έλευΟε

ρίας τοϋ έμπορίου.»
Έν γένει ή ναυτική βιομηχανία προ πάντων έχει νά 

παραπονήται κατά τών μεσαιωνικών, τρόπον τινά, περιο
ρισμών καί κανονισμών αύτής. Αί άκταί, οί λιμένες, τά 
προξενεία είναι τόσα σημεία, έπί τών όποιων δέον νά 
μελετηθώσι τά δίκαια καί τά συμφέροντα τής ναυτικής 
βιομηχανίας διά πλήρους μέν πνεύματος χειραφετήσεως 
άναλόγου δέ πρός τάς προόδους τής νεωτέρας κοινωνίας 
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και τάς ύπαγορεύσεις τής κοινής συνείδήσεως, ήτις απο
κρούει τό έκμεταλλευτιχόν σύστημα τών προξενικών αν
θυπάτων. Είδιζώτερον ή προμνησθεΐσα τής Γαλλικής Γε
ρουσίας ’Επιτροπή άπεφάνθη περί τών έπομένων :

Α'. — Ά τ έ λ ε ι α τ ο ΰ δικαιώματος τής κ α 0 ο δ η- 
γήσεως έν τώ λιμένι ύπό πρωρέως.—Ή ύπηρεσία 
τής καθοδηγήσεως ύπό πρωρέως κατά τήν είσοδονείςτούς 
λιμένας καί τήν έξοδον έξ,αύτών διωργανίσΟη έν Γαλλία διά 
διατάγματος τής 12 Δεκεμβρίου 1806. Ή ύπηρεσία αυτή 
ένεργεΐται δυνάμει διατιμήσεων, όρισθεισών ύπό τών έμπο- 
ρικών συνελεύσεων καί κυρωθεισών διά διατάγματος. "Εκα
στον πλοΐον, εισερχόμενου έντός λιμέυος, οφείλει νά πλη- 
ρώση δικαιώματα κατάτήν διατίμησιν τοΰ τόπου- όπωςδή- 
ποτε ή ατέλεια τοΰ δικαιώματος τής καθοδηγήσεως ύπό 
πρωρέως, χορηγείται είς τά έκτελοΰντα τήν ακτοπλοΐαν 
πλοία τά μικροτέρας τών 80 τόνων χωρητικότητος. ΊΙ 
εξαίρεσες αύτη εξηγείται έκ τοΰ αριθμού τών έσόδων καί έ
ξόδων τών μικρών τούτων πλοίων τής ακτοπλοΐας, ών οί 
κυβερνήται γινώσκουσι τάς άκτάς έκ τής πείρας τόσον 
καλώς όσον καί οί έξ έπαγγέλματος πρωρεΐς.

"Ενεκα τοΰ γενομένου αποδεκτού νέου μέτρου τής 
“χωρητικότητος τών πλοίων, τοΰ καλούμενου τοΰ Μοορ- 
σόν, έδει ή ατέλεια αύτη νά χορηγηθή καί είς πλοία μεί- 
ζονος χωρητικότητος. Συνεπεία έξετάσεως, διαταχθεί- 
σης ύπό τοΰ ύπουργοϋ τοΰ Εμπορίου έπί τής διαφοράς 
μεταξύ τοΰ αρχαίου καί τοΰ νέου μέτρου τής τών πλοίων 
χωρητικότητος, προέκυψεν οτι έκ τής έφαρμογής τοΰ συ
στήματος Μοορσόν ύπάρχει περίπτωσις ά)διάτά ιστιοφόρα 
μεγάλης χωρητικότητος είς έλάττωσιν δικαιώματος πλέον 
τών 6 έπί τοΐς 100- β') διά τά ατμόπλοια είς αύξησιν 15 
έπί τοΐς 100 καί γ') διά τά ιστιοφόρα μικράς χωρητικό
τητος καί βαρέα τήν κατασκευήν είς μικράν έπίσης αύξησιν. 
’Εν τούτοις δυνάμει διατάγματος τοΰ προέδρου τής Δη
μοκρατίας ώρίσθη, ότι ή παρούσα τών πραγμάτων κα- 

τάστασις τηρηθήσεται, καθ’ όσον αφορά πάντα τά νΰν 
ύπάρχοντα πλοία. Πρόκειται λοιπόν είς τά νΰν ζατα- 
σκευαζόμενα ή ζατασκευασθησόμενα πλοΐα μόνον νά 
έφαρμοσθώσιν αί νέαι διατάξεις, αί όρίζουσαι τήν χορή- 
γησιν τής άτελείας τοΰ δικαιώματος τοΰ πρωρέως έπί τών 
ιστιοφόρων χωρητικότητος 80 τόνων καί έπί τών ατμό
πλοιων 100 τόνων.

Β'.—Δ ικαίωμα έπιθεωρήσεως τών πλοίων.— 
Ό έμπορικός νόμος (άρθρ. 225) έπιβάλλει εις τούςκυβερ- 
νήτας τών εμπορικών πλοίων τήν ύποχρέωσιν νά ύποβά- 
λωσι τά πλοΐά των είς έπιθεώρησιν, οσάκις παραλαμβά- 
νουσι νέον φορτίον. Ή δαπάνη τής έπιθεωρήσεως ταύτης, 
άφορώσης τήν καλήν κατάστασιν τοΰ σκάφους, τοΰ εξο
πλισμού, τοΰ λοιπού κινητού ύλικοϋ κλπ. ανέρχεται είς 
15 φράγκα δι’ έκαστον τών τριών έπιθεωρούντων πραγ- 
ματογνωμόνων, ήτοι έν όλω είς 45 φράγκα. Τοΰ κανόνος 
τούτου ύπάρχουσι δύω εξαιρέσεις, ά) ώς προς τά τής ακτο
πλοΐας πλοΐα, άπερ ύποβάλλονται είς τήν έξέτασιν ταύτην 
άπαξ μόνον κατ’ έτος καί β’) ώς προς τά πλοΐα τά έκτε
λοΰντα μεμακρυσμένους πλόας, τών όποιων ή έπιθεώρη- 
σις, έάν παραλαμβάνωσι φορτίον διά τάς αποικίας ή διά 
τό εξωτερικόν, δέν είναι ύποχρεωτική, έπίσης έάν διά 
πρώτην φοράν έφοπλίζωνται ή ώσιν έπεσκευασμένα ή έ- 
χωσιν ήδηύποστή ναυάγιον ή έκ τοΰ όποιου βλάβη δυνατόν 
νά διακινδυνεύση τήν ασφάλειαν τοΰ πλοίου. Ή αρχή τής 
έπιθεωρήσεως τών πλοίων πρέπει νά διατηρηθή, διότι συμ- 
φώνως προς τάς διατάξεις περί δημοσίας ασφαλείας τό 
πλήρωμα καί οί έπιβάται τοΰ πλοίου πρέπει νά είναι βέβαιοι 
ότι τό πλοΐον είναι είς κατάστασιν νά πλεύση ασφαλώς· 
είναι δμως καί ύπερβολικόν, πλοΐον έκτελοΰν μεμακρυ
σμένους πλόας νά ύποχρεοΰται, ένώ δύναται ταχέως νά 
έκτελή αύτούς, νά ύφίσταται απώλειαν χρόνου, ύποβαλ- 
λόμενον είς συνεχείς επιθεωρήσεις οσάκις παραλαμβάνει 
φορτίον έν Γαλλία. ΊΙ Βουλή ευλόγως άπεφάσισε, καθό
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σον άφορα τά μεμαχρυσμένους πλόας έκτελοϋντα πλοία, 
ότι ή διατασσομένη έπιθεώρησις δέν ήτο υποχρεωτική, έκ
τος εάν παρήλθον πλέον τών έξ [χηνών άπό τής τελευ
ταίας έπιθεωρήσεως ή εάν έν τώ διαστήματι τούτω τό 
πλοίον ύπέστη ναυάγιον.

Γ'.—Δ ικ αιώ μ ατα μεταβιβάσει·) ς.—Κατά τόν 
νόμον τής 21 Απριλίου 1818 αί μεταβιβάσεις, είτε άλι
κα! είτε μερικαί, τής ’ιδιοκτησίας τών πλοίων δέν ύπεβάλ- 
λοντο είς πληρωμήν άναλόγως άλλ’ είς ώρισμένην πλη
ρωμήν 1 έπί τοΐς 100, ήτις κατόπιν άνεβιβάσθη είς 2 έπί 
τοΐς 100. Δυνάμει τοϋ νόμου τής 30 ’Ιανουάριου 1872 ή 
πώλησις τών πλοίων ύπεβλήθη είς πληρωμήν δικαιώμα
τος έκ 2 Φράγ. καί 40 λεπτών τοΐς 1 00 έπί τής άξίας. 
Είναι άληθές ότι ό νόμος ούτος προσέβαλε διά πληρωμής 
ύπερόγκων δικαιωμάτων τόν έκγαλλισμον τών πλοίων, ή 
διάταξις όμως αυτή κατηργήθη τή 28 ’Ιουλίου 1873, καί 
έκ τούτου έπήγασεν ή παράδοξος άνωμαλία οτι, έάν μέν 
άγοράση τις πλοΐον ξένης έθνικότητος, θά πλήρωσή οι’έκ- 
γαλλισμόν 2 φρ. δι’ έκαστον τόνον τής χωρητικότητος 
του, ήτοι δι’ άτμόπλοιον 1000 τόννων φρ. 2,000, έάν 
δέ άγοράση γαλλικόν πλοΐον τής αυτής σπουδαιότητος, 
θά πληρώση 2 φρ. καί 40 λεπτά τοΐς 100 έπί τής άξίας, 
τούτέστιν έάν ή άξια τοϋ πλοίου είναι ένός εκατομ
μυρίου θά πληρώση 24,000 φρ. Αρκούντως λοιπόν αι
τιολογείται ή πληρωμή ώρισμένου δικαιώματος, όπως 
γείνη άποδεκτή.

Δ'.—Απονομή άμοιβής διά τήν ναυπη- 
γ ί α ν. — Συμφώνως πρός τάς συνθήκας τάς μετά τόν 
νόμον τής 19 Μαΐου 1866, τά ιστιοφόρα πλοία καί τά 
ατμόπλοια δύνανται νά άποκτήσωσι τήν γαλλικήν έθνι- 
κότητα διά τής πληρωμής δικαιώματος 2 φρ. δι" έκαστον 
τόνον τήςχωρητικότητος αύτών. Προς άποζημίωσιν έχο- 
ρηγήθη τοΐς ναυπηγοΐς έν Γαλλία ή ά'/ευ τέλους εισα
γωγή τοϋ άναγκαίου πρός ναυπηγίαν ύλιχοϋ. Το άρθρον 
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5 τοϋ νόμου τής 30 Ίανουαρίου 1872 έσκόπει τήν τρο- 
ποποίησιν τής τοιαύτης καταστάσεως. Τοϋ όρου όμως 
τούτου, ένεκα τών ύφισταμένων συνθηκών, μή έκτελεσθέν- 
τος καί έν μέρει άχυρωθέντος ύπό τοϋ νόμου τής 28 Ιου
λίου 1873, οί ναυπηγοί ύπόκεινται άκόμη είς τόν νόμον 
τής 19 Μαΐου 1868. Ή πείρα κατέδειξεν, ότι ή έξακολού- 
Οησις τής έφαρμογής τοΰ συστήματος τούτου θά έπήνεγκε 
μοιραίως τήν καταστροφήν τών μεγάλων ήμών ναυπη
γείων. Καί πράγματι ή ευκολία τής άνευ τέλους εισαγω
γής τών πρώτων τής ναυπηγίας υλών, ή κατ’ αρχήν χο- 
ρηγηθεΐσα τοΐς ήμετέροις ναυπηγοΐς ώς άποζημίωσις τοΰ 
δικαιώματος τής εισαγωγής ξένων πλοίων έπί πληρωμή 
δικαιώματος 2 φράγκων κατά τόνον, πρακτικώς δέν πραγ
ματοποιείται, καί έπομένως είναι άποζημίωσις μή πραγ
ματική διά τόν εξής λόγον. ΊΙ εισαγωγή ξένου πλοίου 
σίδηρου, καθ’ όλα έφωπλισμένου, έπί πληρωμή δικαιώμα
τος 2 φρ. κατά τόνον έπιβαρύνει τόν είσάγοντα, κατά 
τούς ύπολογισμούς τοϋ κ. Δυπουί δέ Δομ 41 καί 42 
τής έκθέσεώς του), δι’ 62 φρ. κατά τόνον καί διά 14 φρ. 
κατά 100 χιλιόγραμμα, καθ’ όσον άφορα τήν μηχανήν. 
Έπομένως, συμφώνως πρός τό διάταγμα τής 8 ’Ιουνίου 
1866, αί μηχαναί καί τά διάφορα άντικείμενα, τά κατα- 
σκευαζόμενα δΓ ύλικών άνευ τέλους είσαγομένων, πρέ
πει νά είναι καθ’ όλα όμοια καί κατά τό βάρος καί άνευ 
τής έλαχίστης παραλλαγής. Συνεπεία τοϋ όρου τούτου, 
ή καταβολή τών έπί τοϋ καθαροϋ βάρους δικαιωμάτων 
έπιβαρύνει τόν Γάλλον ναυπηγόν διά 44 φρ. κατά τόνον 
καί 5 φρ. κατά 100 χιλιόγραμμα τών μηχανών καί πα
ρεπομένων. Πρός τούτοις, έπειδή πράγματι δέν είναι δυ
νατόν είς τους ναυπηγούς νά είσαγάγωσιν άπ’ εύθείας τόν 
άναγκαιοΰντα αύτοΐς σίδηρον, ένεκα τοϋ κατεπείγον- 
τος τών παραγγελιών καί τής προθεσμίας τής παρα- 
δόσεως, ή άπ’ ευθείας εισαγωγή καθίσταται άπραγματο- 
ποίητος. Οί ναυπηγοί λοιπόν είναι ήναγκασμένοι νά κα- 



300 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΖ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ 301

ταφεύγωσιν, όπως έπωφεληθώσι τοϋ νόμου τούτου, είς τό 
σύστημα τής έπι έγγυήσει έξοφλήσεως.

Τό ύπουργεϊον λοιπόν άνεγνώρισεν, δτι διά τοΰ συ
στήματος τής έπί έγγυήσει έξοφλήσεως προέκυπτε διά 
τούς ναυπηγούς μεγάλη απώλεια τών δικαιωμάτων, ών 
τήν άπόλαυσιν ήθέλησαν νά τοϊς έξασφαλίσωσιν. "Ενεκα 
τής έλαττωματικής ταύτης λειτουργίας τής έπί έγγυή- 
σει έξοφλήσεως, ένουμένης μετά τοϋ ύπό τοΰ διατάγμα
τος τής 28 'Ιουνίου 1866 τιθέμενου δρου, δι' ού δέν γί
νεται αποδεκτή ούτε κατ' αρχήν ή άνευ τέλους εισαγωγή 
τής πρός ναυπηγίαν αναγκαίας πρώτης ύλης, ό Γάλ
λος ναυπηγός απολαμβάνει μόνον έλάττωσιν δικαιω
μάτων άνερχομένων είς 22 φρ. κατά τόνον καί 3 */,,  φρ. 
κατά 100 χιλιόγραμμα τών μηχανών, αντί 62 φρ. κατά 
τόνον καί 14 φρ. κατά 100 χιλιόγραμμα μηχανών, άτινα 
ώφελεϊται ό ξένος ναυπηγός. Τό πηγάζον κέρδος έκ τών 
διαφόρων τούτων περιστάσεων ύπέρ τών ξένων ναυπηγών 
δύναται νά ύπολογισθή είς 40 φρ. κατά τόνον καί είς 
10 */ 2 ®ρ· 100 χιλιόγραμμα μηχανών. Ή θερα
πεία τών ελαττωμάτων τούτων έπιτυγχάνεται διά τής 
άντικαταστάσεως τών μέσων τών όργανισθέντων ύπό τοϋ 
διατάγματος τής 8 ’Ιουνίου 1866, άτινα καί άνεγνωρί- 
σθησαν ώς ανεπαρκή έν τή πράξει, διά μέσου άπλουστέ- 
ρου καί άποτελεσματικωτέρου, ήτοι διά τής έπιχορηγή
σεως ποσοϋ όριζομένου άναλόγως τών είσπραττομένων 
δικαιωμάτων τών έπιβαλλομένων έπί τής εισαγωγής τών 
πρός ναυπηγίαν πρώτων ύλών. Ή έπιχορήγησις αΰτη 
ούκ όρθώς ώνομάσθη «αμοιβή πρός τήν ναυπηγίαν,» διότι 
είναι μάλλον άποζημίωσις πρός αύτήν.

Αί έκτεθεϊσαι άρχαί προήορευσαν είς τήν διασκευήν 
τοϋ άπό 29 Ίανουαρίου 1881 ψηφισθέντος έν Γαλλία 
νόμου ύπέρ τής εμπορικής ναυτιλίας(ίδ. Οικονομικήν Έπι- 
θεώρησιν ’Ιουλίου π. έ.) Μεταξύ τών σημαντικών αύτοϋ 

επόψεων κρισιμωτάτην κατέχει θέσιν ή πρόνοια όσον αφορά 
ιδίως είς τά έν τή μακροπλοΐα ασχολούμενα πλοϊα. Καί 
ή πρός ταϋτα δέ χρηματική έπιχορήγησις χαρακτηρίζε
ται ώς άποζημίωσις διά τά έπιβαλλόμενα τή μεγάλη 
ναυτιλία βάρη τής πολεμικής ναυτολογίας καί ύπηρε
σίας, κανονιζομένη κατά τόνον καθαράς χωρητικότητος 
καί κατά
τούτων καί τών λοιπών σχετικών παραπεμπτεον είς τα 
έκτεθέντα ήδη έν σελ. 234 φυλ. 101 τής Οικονομικής 
Έπιθεωρήσεως. Α Γ.

χιλιάδα μιλιών διαπλευσθέντων. ’Αλλά τά περί

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ.

Ό ορισμός, δτι δημόσια κτήματα είναι δσα δέν είναι 
ιδιωτικά ή δτι ιδιωτικά κτήματα είναι δσα δέν είναι δη
μόσια, περιλαμβάνει δλους τής άκριβείας τούς δρους, χω
ρίς νά είναι σαφής. Έν τούτοις άπαραίτητον άποβαίνει 
κατά τον άμφιδέξιον τούτον ορισμόν νά έξετασθή πρώτον, 
άν ύπάρχωσι πράγματα τά όποια έκ φύσεως δέν δύνανται 
νά γίνωσιν ιδιωτικά ή δημόσια, καί δεύτερον άν δυνάμει 
Θελήσεως τοΰ νομοθέτου κηρύσσονται ώς τοιαϋτα ή τοιαϋτα.

"Οσον μέν άφορα τό δυνατόν νά γίνη πράγμά τι δη
μοσία ή ιδιωτική κτήσις έκ τής φύσεως αύτοϋ, πρός μέν 
τό δημόσιον ούδένα εύρίσκομεν φυσικόν περιορισμόν, 
διότι έάν δέν άπηγόρευον τά συμφέροντα τοϋ δημοσίου 
καί ιδιαιτέρως ή ορθή διαχείρισις αύτοϋ, δέν ύπάρχει κι
νητόν ή άκίνητον τό όποιον νά μή δύναται νά οεσπόση 
τό δημόσιον ώς κύριος. Καί αί οίκ.ίαι, καί τά κτίρια, καί 
τά έπιπλα, καί τά έργαλεΐα, καί τά κτήνη δύνανται, φυ- 
σικώς είπεϊν, νά ώσι κτήματα δημόσια, καί μετοχαί εται
ριών, καί πιστώσεις, καί τιμαλφή, καί παν στοιχεΐον ιδιω
τικής χρήσεως έπίσης. Δέν έχει δμως ούτω, προκειμένου 
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νά έξετασθή άν καί ό Ιδιώτης έχη τήν αύτήν ευχέρειαν 
είς κυριότητα όλων τών κτημάτων. 'Ως Οέλομεν κατω
τέρω ίδεϊ, ύπάρχουσιν είδη τά όποια εξέρχονται τώυ ορίων 
τής προσωπικής τών ανθρώπων σφαίρας. Τοιουτοτρόπως 
δέν δύναται ό ιδιώτης νά κατασκευάση εις εαυτόνφρούοιον, 
χωρίς νά κηρυχθή ύπό διάλυσιν ή άνεχομένη τοιαϋτα έργα 
πολιτεία, ούδέ στόλον πολεμικόν, ούδέ νά δεσπόση αντι
κειμένων τά όποϊα έκ φύσεως εις μόνην τήν εθνικήν κυ
ριαρχίαν δύνανται νά ύποταχθώσιν.

"Οσον δέ άφορα τόν ύπό τοΰ νομοθέτου προσδιορισμόν 
τών δημοσίων καί ιδιωτικών κτημάτων, ιδού πώς έχουσι 
τά έν Έλλάδι Ισχύοντα. Έν πρώτοις ύπό τήν κατηγο
ρίαν τοϋ ιδιώτου, κατ' άντίθεσιν πρός τό δημόσιον, περι
λαμβάνονται ού μόνον τά φυσικά πρόσωπα, άλλά καί τά 
νομικά πρόσωπα, τά όποια είναι 'υποκείμενα δικαίων αύ- 
τοτελή, δυνάμενα νά έχωσιν Ιδιαιτέραν κτήσιν. Απέ
ναντι τών προσώπων τούτων ί’σταται τό δημόσιον ώς νο
μικόν πρόσωπον τοΰ έθνους ολοκλήρου, τοΰ όποιου ή 
κτήσις ώρίσθη έπί τών έξής βάσεων :

Α'.—"Ολα τά κτήματα, τών όποιων ό ύπέρ τής κοινής 
ασφαλείας προσδιορισμός έξασφαλίζει τήν έθνικήν ϋπαρ- 
ξίν, είναι κτήματα δημόσια, ήτοι κατά τό άρθρον 17 τοΰ 
άπό 21 ’Ιουλίου 1837 νόμου αίπύλαι,τά τείχη, αί έπάλξεις 
καί έν γένει τά οχυρώματα τών φρουρίων ή άλλων πολε
μικών χωρίων. Είς τήν κατηγορίαν ταύτην δύνανται έπι- 
στημονικώς νά καταταχθώσιν αί όπλοθήκαι, οί στρατώνες, 
τρ πολεμικόν έν γένει ύλικόν, τά πολεμικά πλοία καί 
νεώρια, τά στρατιωτικά νοσοκομεία καί πάντα έν γένει 
τά πρός πόλεμον άμυντικον ή επιθετικόν χρήσιμα, κα
θώς καί, έκ τής έπόψεως τής έσωτερικής τοΰ κράτους άσφα
λείας, τά καταστήματα τών φυλακών καί άλλων σχετι
κών δημοσίων σκοπών. ’Ιδιαιτέρως μνημονεύει ό νόμος 
(άρθρ. 18) τά γήπεδα, τά οχυρώματα καί τάς επάλξεις 
τών χωρίων, τά όποϊα ήσαν μέν άλλοτε χωρία πολεμικά 

δέν είναι δμως πλέον τοιαϋτα- τά κτήματα ταϋτα άνή- 
κουσιν εις τό δημόσιον, ενόσω δέν άπαλλοτριωθώσιν ύπ' 
αύτοΰ ή δέν γείνωσι ιδιωτική κτήσις διά παραγραφής. 
Έκ τούτου έξάγεται, δτι τά φρούρια μετά τών πολεμικών 
παραρτημάτων αύτών, καί τά έν ένεργεία πολεμικά χω
ρία είναι αναπαλλοτρίωτα καί άπαράγραπτα.

Β'.—Αί οδοί καί άγυιαί, αί μή άνήκουσαι είς τούς δή
μους ούδέ εις ίδιώτας (έντός δηλαδή ιδιωτικών κτημά
των πρός έσωτερικήν οικονομίαν αύτών), είναι δημόσια 
κτήματα. Ό νόμος τής 21 'Ιουνίου 1837 τίθησιν ώς δια
κριτικόν, δτι συντηρούνται αύται ύπό τοΰ δημοσίου, τά 
μεταγενέστερα δμως περί οδοποιίας νομοθετήματα έκτεί- 
νουσι σαφέστερου τό γνώρισμα, διότι κατά τά άρθρα 2, 
4 καί 7 τοΰ άπό 16 Δεκεμβρίου 1867 νόμου «έθνικαί 
οδοί είναι αί συνδέουσαι τάς πρωτευούσας τών έπαρχιών 
πρός άλλήλας, ή προς λιμένας, ή πρός πόλεις τοΰ όμορου 
Κράτους, άποφασιζομένης τής κατασκευής αύτών έκά- 
στοτε διά νόμου·... αί έντός τών πόλεων, κωμών καί χω
ρίων άγυιαί καί πλατεϊαι, οσάκις άποτελοΰσι συνέχειαν 
τών έθνικών οδών, είναι έθνικαί·... αί έθνικαί όδοί, άγυιαί 
καί πλατεϊαι κατασκευάζονται ύπό τοΰ Κράτους δαπάνη 
τοΰ ταμείου τής έθνικής οδοποιίας.» Καί τά δημόσια 
ταϋτα κτήματα άναπαλλοτρίωτα καί άπαράγραπτα.

Έπί τής κατηγορίας ταύτης τών δημοσίων κτημάτων, 
ήτις ήδύνατο νά όνομασθή «τής κατά ξηράν συγκοινω
νίας» καί ύπό έπιστημονικήν έννοιαν νά περιλάβη όλας 
τάς οδούς, έθνικαί, έπαρχιακαί ή δημοτικαί είναι αύται, 
διά τόν κατ' έξοχήν δημόσιον χαρακτήρα τής χρήσεως ά- 
πασών, δέον νά γείνη ή έξήγησις, δσον άφορα τάς σιδη
ράς οδούς, τάς όποιας εταιρικά κεφάλαια κατασκευάζουσι, 
συντηροΰσΐ καί έκμεταλλεύονται. Αί οδοί αύται έν άλλοις 
μέν έθνεσι, ώς π. χ. έν ’Αγγλία, κέκτηνται έξόχως ιδιω
τικόν χαρακτήρα, έν ά’λλοις δέ έθνεσι διαμερίζεται ό χα- 
ρακτήρ αύτών μεταξύ τοΰ δημοσίου, καθ’ δσας σιδηράς ό-
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δούς τοΰτο κατασκευάζει, συντηρεί καί έκμεταλλεύεται, 
καί τών Ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθ’ δσας σιδηράς οδούς 
αύται κυριεύουσι είτε διαρκώς είτε προσκαίρως, ώς π. χ. 
έπί τής τελευταίας περιπτώσεως συμβαίνει έν Έλλάδι έν 
ή αί σιδηροδρομικά' συμβάσεις διαφυλάττουσι τό δικαίω
μα τής ιδιοκτησίας είς τό έθνος μετά παρέλευσιν δεδο
μένου χρονικού διαστήματος, έντός του οποίου ή μέν Ιδιω
τική έπιχείρησις καρποΰται τόν σιδηρόδρομον, τό δέ δη
μόσιον διατηρεί τήν ψιλήν κυριότητα αύτοΰ. Άποβλέπον- 
τες είς τήν έκτασιν τής νεωτέρας σιδηροδρομίας, είς τάς 
περαιτέρω τάσεις αυτής, τών όποιων τά όρια άδιακόπως 
μεγαθύνει ή άνάπτυξις τής βιομηχανίας καί τοϋ κοινωνι
κού πλούτου, καί έν γένει είς τήν άνυπολόγιστον τής σι- 
δηροδρομίας έπιρροήν έπί τοΰ μέλλοντος τών ανθρωπίνων 
κοινωνιών, δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν τήν ιστορικήν 
σημαντικοτητα τών πρό τής σιδηροδρομίας οδών, άπό 
τών έπί τοϋ θέματος τούτου ώς έπί τόσων άλλων με- 
γαλουργιών τής Σεμιράμιδος, ήτις ήνωσεν τήν αχανή αύ- 
τοκρατορίαν της διά συμπλέγματος οδών, ίσοπεδώσασα μέν 
λόφους καί όρη, έπιχωματώσασα δέ κοιλάδας καί φάραγ- 
κας, μέχρι τών λιθοστρώτων οδών τών Καρχηδονίων καί 
τών μέχρι σήμερον έτι έλκυουσών τόν θαυμασμόν Ρωμαϊ
κών όόών. Ή προαγωγή τοΰ ανθρωπίνου γένους είναι 
βαθμιαΐον έργον τών κοινών αύτοΰ προσπαθειών, καθ'όλην 
τήν άλυσσον τήν όποιαν άποτελοϋσιν αί διάφοροι φάσεις 
τής ζωής αύτοΰ, άπό τής έποχής καθ' ήν άφήσαντες οί 
άνθρωποι τά σπήλαια καί τά δάση κατήρτισαν τούς έν γω- 
ρίοις καί πόλεσι συνοικισμούς, έξ ών εύθύς προέκυψεν ή 
ανάγκη καί ή θυγάτηρ αύτής μέθοδος τής συγκοινωνίας.

Γ ■—Οί δυνάμενοι νά καταστώσι πλευστοί ποταμοί, 
κατά τόν νόμον τής 21 ’Ιουνίου 1837, είναι κτήματα δη
μόσια. Γλίσχρως ύπό τής φύσεως είναι πεπροικισμένη ή 
'Ελλάς ύπό τήν έποψιν ταύτην, άποτέλεσμα τής ιστορι
κής καταστροφής τών δασών της καί τής τοπολογικής
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έκθέσεως αύτής. Έν τούτοις μέχρι τινός δύνανται ποτα
μοί τινές αύτής, ώς ό Αλφειός καί ό Αχελώος, νά κα- 
ταστώσι πλευστοί. Ή άρχή τής δημοσίας κτήσεως άνά- 
γεται είς τήν ιδέαν τής ύδατίνης συγκοινωνίας, πρός τήν 
όποιαν οί πλευστοί ποταμοί άποτελοΰσι, κατά τήν ζωη- 
ράν εικόνα τοΰ Πασχάλ, τάς «βαδιζούσας μεγάλας τής 
άνθρωπότητος οδούς». Δύναται έκαστος νά κρίνη περί 
τής είκόνος ταύτης, άναλογιζόμενος έπί παραδείγματα 
τούς έν τώ κέντρω τής Εύρώπης άπό τών αύτών 'Άλπεων 
κατερχομένους μεγάλους ποταμούς, έξ ών ό μέν Δούνα- 
βις οδηγεί πρός άνατολάς, ό δέ Ρήνος πρός δυσμάς, 
ΐνα συνδέωσι τοιουτοτρόπως τά κύρια σημεία τών αιω
νίων κινήσεων τής καθ’ ήμας άνθρωπότητος. Ύπό τήν 
έννοιαν ταύτην πρέπει ό ποταμός νά είναι πλευστός, ΐνα 
άνήκη είς τήν σφαίραν τής δημοσίας κτήσεως. Ό ήμέ- 
τερος όμως νομοθέτης, άποβλέπων είς τό μέλλον καί μή 
έχων έπί του παρόντος πλευστούς ποταμούς, εύχαριστήΟη 
έπί έκείνοις οΐτινες δύνανται νά γίνωσι τοιοΰτοι.

Ή ίδιότης τοΰ πλευστού ποταμού δέν έξαρτάται έκ τοϋ 
είδους τών έπ' αύτοΰ πλεόντων πλοίων, διότι άρκοΰσι καί 
λέμβοι καί σχεδίαι. Έπί τέλους ό Έλλην νομοθέτης, κατ’ 
άντίθεσιν πρός τά παρ’ άλλοις έθνεσιν ίσχύοντα, έκήρυ- 
ξεν δημόσια κτήματα καί τάς όχθας τών ποταμών όσοι 
δύνανται νά καταστώσι πλευστοί, καθ’ όσον μέρος βρέχε
ται ή γή άπό τάς μεγίστας πλήν συνήθεις αναβάσεις τών 
ύδάτων, άλλ’ όχι καί άπό τάς έκτάκτους πλημμύρας. 
Τόσον οί έν λόγω ποταμοί όσον καί αί όχθαι των ούτε 
νά άπαλλοτριωθώσι δύνανται ούτε νά παραγραφώσι, ένόσω 
διατηροΰσι τήν ιδιότητα ήτις τά καθιστά δημόσια κτήματα.

Ύπό έπιστημονικήν έποψιν είς τήν κατηγορίαν τών δη
μοσίων κτημάτων τής ύδατίνης συγκοινωνίας δέον νά κα- 
ταταγΟώσιν αί λίμναι καί αί διώρυγες, πάντοτε ύπό τήν 
ιδέαν ότι είναι πλευσταί. Αί μέν λίμναι χρησιμεύουσιν 
είς τούς πέριξ οίκοϋντας λαούς όπως αί αύλαί είς τάς 

ΕΤΟΣ 10-φϊΑ, ! 15-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1882, 20 
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οικίας. Ή 'Ελλάς ζαί ύπό τήν έποψιν ταύτην είναι φει- 
δωλώς πεπρόικισμένη. Τί είναι ή Φενεός ζαί ή Κωπαίς, 
αύται, παραβαλλόμενα*.  πρός τάς λίμνας τής Ελβετίας, 
αίτινες είναι είδος μεσογείων θαλασσών ύπό τήν άκριβε- 
στέραν έννοιαν. Όποια κίνησις έν τή ένώπιον τής Δημο
κρατίας τής Γενεύης αναπτυσσόμενη λίμνη Αεμάν, έπί 
τής όποιας πλέκεται ή ζωή τών έργατιζών κοινοτήτων έν 
χιλιάσι ζαί μυριάσι. Έπί τής γαλανής έπιφανείας της 
κατοπτρίζονται αί ύπερήφανοι 'Άλπεις, χωρίς νά ταράτ- 
τωσι τόν προαιώνιου ύπνον τών είς τά βάθη αύτής κοι- 
μωμένων ανθρωπίνων παραδόσεων, τών όποιων αί ξύλιναι 
τής προϊστορικής έποχής κατοικία*,  διαβλέπονται ακόμη 
ύπό τό κύμα τών ταρασσομένων ύδάτων.

(*) Εσχάτως ό έν Μϊλάνω αστρονόμος Σκαπαρέλης παρετή- 
ρησεν έπι τοϋ πλανήτου Άρεως εύθείας διατεμνούσας τήν ξη- 
ράν αύτσϋ, τάς όποιας ό Φλαμαρίων έν τή «Δημοτική Αστρονο
μία» του χαρακτηρίζει ώς τεχνικά έργα κολοσσαίων διωρύγων. 
ΤπόΟεσις πλήρης γοητείας, συνδεόμενη πρός τήν ιδέαν τής έπι 
του Αρεως κατοικίας ίίντων, προ τών όποιων ή άνθρωπότης 
δέν έχει εΐμή συλλογισμούς βαθείας καί μυστηριώδους κκτα- 
νόξεως.

Αί δέ διώρυγες έζ τής έννοιας μέν τής διά μέσου αύ
τών συγκοινωνίας άνήζουσιν είς τήν κατηγορίαν τών 
κτημάτων τής γενικής χρήσεως, είτε ύπό τοΰ δημοσίου 
κατασκευάζονται είτε ύπό έπιχειρήσεων ιδιωτικών. Έν 
τή είδιζωτέρα όμως σφαίρα τής δημοσίας κτήσεως κανο
νίζεται τό θέμα τούτων έκ τών συμβάσεων, τάς όποιας 
συνάπτουσιν αί κυβερνήσεις μετά τών επιχειρηματικών 
κεφαλαιούχων, ζατά τάς όποιας, ώς καί έπί τών σιδηρο
δρόμων, δύναται έπί δεδομένου χρόνον ή μέν ψιλή κυριό- 
της τής διώρυγος νά άνήκη είς τό κράτος, ή δέ κάρπω- 
σις είς τήν έπιχείρησιν, μέχρις ού μεταβιβασθή καί αύτη 
είς τό Κράτος. ΤΙ έπί τής κατασκευής τών σιδηροδρόμων 
καί τών διωρύγων παρέμβασις τής πολιτείας είναι τι 
έξόχως επιβαλλόμενο*;  ύπό τής αρχής τής έθνικής ζυριό- 
τητος τόσον έπί τοΰ έδάφους όσον ζαί έπί τής συγκοινω
νίας. Έν γένει τά ζητήματα τής συγκοινωνίας είναι δη
μόσια ζητήματα· διά τοΰτο παρατηρούμε*;  τά πρώτα κατ’ 
αύτήν έργα συνδεόμενα στενώς μετά τής ύψηλής διοικη
τικής. Ώς έπί τών οδών ούτω καί έπί τών διωρύγων αί 
κυβερνήσεις δίδουσιν έν τή ιστορική τής συγκοινωνίας 
έκτυλίξε*.  τήν πρώτην ώθησιν. Έν Κίνα αί αύτοκρατορι- 

καί διώρυγες διατέμνουσι τήν χώραν άπό άρχαιοτάτων 
χρόνων. Αί χώρα*,  τής Μεσοποταμίας άναντιρρήτως συνε- 
δέοντο έν τή μεμακρυσμένη άρχαιότητ*  διά διωρύγων 
μετά τών βορειανατολιζών προεκτάσεων τής Μεσογείου 
θαλάσσης. Γνωσταί είναι αί διορύξεις τοΰ 'Ισθμού τοΰ 
Σουέζ ύπό τοΰ Φαραώ τής Αίγύπτου Νεζώ, κατόπιν ύπό 
τοΰ κατακτητοΰ βασιλέως τών Πεοσών Δαρείου υίού τοΰ 
Ύστάσπου, επειτα ύπό τοΰ "Ελληνος βασιλέως τής Αί
γύπτου Πτολεμαίου, τέλος ύπό τοΰ Άμροΰ καλίφου τών 
’Αράβων, μέχρις ού ζατά τάς ήμέρας ήμών ζατώρθωσε 
ζαί τό ιδιωτικόν έπιχειρηματιζόν πνεύμα διά τοϋ Αεσέψ 
νέαν και δή άποτελεσματιζωτέραν διώρυξιν τοΰ Σουέζ, 
ύποζαθιστάμενον είς τά αύτοκρατορικον τών προηγουμέ
νων περιόδων πνεύμα. ΤΙ τελευταία ύπό τοΰ "Ελληνος 
νομοθέτου είς ιδιωτικήν έπιχείρησιν παραχωρηθεΐσα διώ- 
ρυξις τοΰ 'Ισθμού τής Κορίνθου, έπί τοΰ όποιου μάτην 
αύτοζράτορες άπέβλεψαν ζαί μεγιστάνες, ανήκει είς τήν 
μεγάλην ταύτην οικονομικήν μεταβολήν ύπό τήν σημαίαν 
τής όποιας τό έπιχειρηματιζόν πνεύμα ζατέλαβε τήν Θέ
σιν τής έν τοϊς παλαιοΐς χρόυοις μεγάλουργίας τών ισχυ
ρών τής γής (*),

Δ ·—Ύπό επιστημονικήν έποψιν έν γένει ή θάλασσα 
είναι καθολικόν τής ανθρωπότητας κτήμα. Έν τούτοις έν 
τώ οικαιω τών έθνών ύπάρχουσι κλειστά*,  τινες θάλασσα*.,  
τών οποίων ή ιδιοκτησία θεωρείται ώς άνήζουσα είς τήν 
περιέχουσαν αύτάς έπιζράτειαυ, ώς π. χ. τό μεταξύ Ίρ-
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λανδίας χαι Αγγλίας στενόν τοΰ Αγίου Γεωργίου, ό 
Ελλήσποντος ζαί ό Βόσπορος, ή άπό τών οποίων διάβα- 
σις ή θεωρείται ώς έργον ανοχής τοΰ ιδιοκτήτου κράτους 
ή έπί ειδικών στηρίζεται συνθηκών καί διατυπώσεων. Οί 
αίγιαλοί, οί λιμένες, οί όρμοι, κατά τόν νόμον τής 21 
'Ιουνίου 1837, είναι κτήματα δημόσια, προσδιοριζόμενων 
ώς αίγιαλών τών μερών εκείνων τά όποια βρέχονται άπό 
τάς μεγίστας πλήν συνήθεις άναβάσεις τών υδάτων, ούχί 
δέ καί άπό τάς εκτάκτους πλημμύρας. Καί τά κτήματα 
ταϋτα είναι άναπαλλοτρίωτα καί άπαράγραπτα. "Οσον 
άφορα ιδίως τούς αίγιαλούς, έάν ύποθέσωμεν ότι έγκατα- 
λείπονται σταθερώς ύπό τής θαλάσσης δι’ όποιανδήποτε 
τών έν έφεδρεία πάντοτε διατελουσών γεωλογικών αι
τιών, άποβάλλοντες ούτοι τόν χαραζτήρά των δύνανται 
νά άποτελέσωσιν άντικείμενον ιδιωτικής κτήσεως. Προ
κειμένου περί τών αίγιαλών, δέον νά σημειωθή ένταΰθα 
καί ή έπ’ αύτών είς φάρους ιδιοκτησία τής έπικρατείας, 
ήτις μάλλον άφορα είς γενικούς τής ναυτιλλομένης άν- 
θρωπότητος σκοπούς παρά είς τήν πρόσοδον τήν οποίαν 
διά τοΰ ειδικού των φόρου χορηγοΰσι.

Ε’.—Ύπό τήν ειδικήν κατηγορίαν «δημόσια κτήματα 
έθνικής μεγαλοπρεπείαςΛ δυνάμεΟα νά περιλάβωμεν όλα 
τά κτήματα τοΰ κράτους, τά όποια είτε έκ τοΰ παρελθόν
τος χρόνου είτε έκ τοΰ ένεστώτος συνδέονται πρός τήν 
ιδέαν τοΰ έθνικοΰ μνημείου. ΓΙρωτίστην θέσιν κατέχουσίν 
ένταΰθα τά σεβάσμια λείψανα τής άρχαιότητος. Πρέπει 
νά ίδή τις τήν Ρώμην, ίνα κρίνη κατά πόσον αί Άθήναι 
ύπερέχουσιν. Ό Παρθενών, τά Προπύλαια, τό Θησεϊον, 
τό Όλυμπιεΐον, είς ούδέν άλλο άπαντώνται τοΰ κόσμου 
μέρος. Μόλις τρεις κίονας έχει νά δείξη ή Ρώμη, έν τοΐς 
έρειπίοις τοΰ ναού τοΰ Κάστορος καί Πολυδεύκους, δυνα- 
μένους νά συγκ.ριΟώσι πρός τά υποδεέστερα είδη τών σω- 
ζομένων έν Άθήναις. Παρ’ ήμϊν ό νόμος τής 10 Μαίου 
1834 άνεγνώρισεν εις τούς ίδιώτας, τούς μετ’ αύτόν άνα. 

καλύπτοντας έν τοϊς κτήμασί των άρχαιότητας, δικαίωμα 
συγζυριότητος μετά τοΰ δημοσίου, ή διανομή τής οποίας 
ένεργεΐται διά πωλήσεως, λαμβάνοντος τοΰ δημοσίου τό 
ήμισυ τής άξίας. Είς τήν άπαρίθμησιν τών σωζομένων 
άρχαιοτήτων ού χρόνος- θά προσεθέτομεν δέ είς αύτήν ζαί 
τούς άπό τής Βυζαντινής περιόδου περισωζομένους ναούς 
χωρίς νάέμποδίζη ή μεταξύ Παρθενώνος καί αύτών διαφορά 
τής πρός τό θειον λατρείας. Έν γένει δέ οί ναοί, έν οίς 
το θρησκευτικόν αίσθημα έπισήμως λειτουργεί, άνήκου- 
σιν είς τήν κατηγορίαν τών κτημάτων τής έθνικής μεγα
λοπρέπειας, καί χαρακτηρίζουσι τά έθνη, τά όποια τούς 
έγείρουσι καί τάς έποχάς, αί όποϊαι τούς έμπνέουσι.

ΣΤ’.—Μέχρι τοΰδεέξεθέσαμεν τά κατά τά δημόσια κτή
ματα τά περιβεβλημένα έπίσημον, τρόπον τινά, χαρα
κτήρα. Άλλ' ώς προείπομεν τό Κράτος δύναται νά δε
σπόση ούχί μόνον ώς Κράτος τά αντικείμενα τών κατ’ 
εξοχήν δημοσίων σκοπών, άλλά καί ώς άπλοΰν νομικόν 
πρόσωπον, δπως δηλαδή καί οί ίδιώται, άντικείμενα έπί 
τώ τέλει προσόδου, έν ή περιλαμβάνεται καί πάσα χρή- 
σις. Δύο μόνον εξαιρέσεις δέον νά άναγράψωμεν τής με
ταξύ δημοσίου καί ιδιωτών έξομοιώσεως· ά) όσον άφορα 
τά άδέσποτα, τά όποϊα, διότι είναι άδέσποτα άνήκουσιν 
είς τό δημόσιον, ένώ οί ίδιώται δέν δύνανται έπί τοιού- 
του τίτλου νά στηρίξωσι τήν ιδιοκτησίαν των, ύπόχρεοι 
νά καταρτίσωσιν αύτόν διά τίνος τών άλλων είς άπόκτη- 
σιν κυριότητος νομίμων τρόπων κατά τον νόμον τής 21 
’Ιουνίου 1837 εί; τήν κατηγορίαν τών άδεσπότων ύπά- 
γονται όσα μέν άνήκον πρότερον είς κυρίους είναι δέ νΰν 
έστερημένα τοιούτων, έπίσης δέ καί όλα τά κτήματα τών 
μή καταλιπόντων έκ διαθήκης ή έκ νόμου κληρονόμους, 
καθώς καί τά έγκαταλελειμένα ύπό τών κληρονόμων, έπί 
τών όποιων δέν ύπάρχουσιν άλλων άποδεδειγμέναι άπαι- 
τήσεις- β ) όσον άφορα τά δημόσια νομήματα, μεταλ- 
7,εϊα, ορυχεία, άλιζάς, ιαματικά ύδατα, ιχθυοτροφεία, τά 
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όποια, άνήκοντα είς τό Κράτος άπό δικαιολογικών καί 
ιστορικών τής μορφώσεως αύτοΰ λόγων, έγένοντο ζαί 
πρός τούς ίδιώτας προσιτά διά παραχωρήσεων τοΰ δημο
σίου, κανονιζομένων ύπό τοΰ νομοθέτου, είτε προς χάρ- 
πωσιν είτε πρός ιδιοκτησίαν.

Τών λοιπών κτημάτων ή άπογραφή ανήκει είς τόν κα- 
Ουστεροΰντα έλεγχον τής Πολιτείας. Ενταύθα άνήζουσιν 
αί έΟνιζαί γαίαι αί μή παραχωρηΟεΐσαι διά τών περί δια
νομής αύτών νόμων, καλλιεργήσιμοι ή μή, ελώδεις, βρα
χώδεις, έρημοι, βουνά, αί έθνίκαί φυτεΐαι, οί κήποι, αμπε
λώνες, σταφιδαμπελώνες, συζώνες, ελαιώνες, τά εθνικά 
δάση, τά παντοειδή κτίρια τής έπικρατείας, τά καταστή
ματα, αί άποΟήζαι κλπ. Έν γένει άπό τής προκειμένης 
έκτης κατηγορίας δημοσίων κτημάτων επιδιώκει ή επι
κράτεια εισοδήματα προς έκπλήρωσιν τών κυβερνητικών 
αύτής σκοπών. Έν τούτοις, έάν κρίνωμεν έκ τών προϋπο
λογισμών τών διαφόρων έπικρατειών, ή άπό τής πηγής 
ταύτης προς τόν δημόσιον θησαυρόν έπικουρία είναι μι
κρός κατά τό μάλλον ή ήττον σημασίας. “Οσον προβαί- 
νουσιν αί κοινωνία’., τόσον ή πηγή τοΰ ©όρου άναδείκνυ- 
ται γονιμότερα, συγζεντρώνουσα είς έαυτήν τήν θεωρίαν 
άμα καί τήν πράξιν τής οικονομίας τής κυβερνητικής.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝΤΑ.

Έν γένει ή κανονική εισαγωγή τών πόρων τής έπι
κρατείας καί τών δήμων είς τά ταμεία αύτών αποτελεί 
έν τών άσφαλεστέρων γνωρισμάτων ορθής έν τώ τόπω 
δημοσιονομικής καταστάσεως. "Οσον πλείονα τά ζαΟυ- 
στεροΰντα, τόσον αί πηγαί αύτών δέονται βαθύτερος άνα- 
λύσεως και μελέτης, χωρίς νά λησμονήσωμεν καί τόν μη
χανισμόν τής είσπράςεως τών δημοσίων ή δημοτικών φό
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ρων, είτε περί τό προσωπικόν άν χωλαίνη ή ού τοΰτο 
περί τήν τάξιν, τήν δυσχέρειαν καί τά προσόντα, είτε περί 
τάς μεθόδους άν αύται άνταποκρίνωνται πρός τόν σκο
πόν τής αρμονικής οικονομίας τοΰ κράτους ζαί τοΰ δή

μου.
“Οσον άφορα τήν τελευταίαν έποψιν, τά δημοτικά έσοδα 

διηροΰντο διά τοϋ νόμου τής 22 Δεκεμβρίου 1847 είς 
δύο κατηγορίας, έξ ών ή μέν περιείχε τούς φόρους καί 
δασμούς, τούς όποιους ό νόμος άπεκάλει «δημοτικός 
εισφοράς καί δημοτικούς δασμούς», ή δέ τά λοιπά τών 
δήμων εισοδήματα είτε έξ ένοικιάσεων δημοτικών κτημά
των είτε έκ παραχωρήσεως δημοτικών δικαιωμάτων καί 
έν γένει έκ πάσης δημοτικής περιουσίας. Καί τών τής 
πρώτης μέν κατηγορίας δημοτικών εισοδημάτων ή είσπρα- 
ξις ήδη κατά τό άρθρον 16 τοΰ προμνησθέντος νόμου, 
άμα ώς προσκόπτει έν τή έκουσία καταβολή, έκβιάζεται 
άπαραλλάκτως ώς καί ή τών δημοσίων κατά τάς διατά
ξεις δηλαδή τών περί καθυστερούντων νόμων (μετά πρόσ- 
κλησιν έπέχουσαν τόπον έπιταγής, έπέρχεται, είτε κατ’ 
εκλογήν είτε όμοϋ συγχρόνως, κατάσχεσις κινητών, κα- 
τάσχεσις άκινήτων, κατάσχεσις κινητών είς χεΐρας τρί- 
τρου καί προσωπική κράτησις). Τών τής δευτέρας δέ κα
τηγορίας εισοδημάτων ή εισπραξις άφέΟη είς τά καί έπί 
τών ιδιωτικών απαιτήσεων ίσχύοντα, δηλαδή είς τήν τοΰ 
κοινοΰ δικαίου έκτέλεσιν.

ΤΙ τοιαύτη διχοτόμησίς τών δημοτικών εισοδημάτων 
περί τήν εϊσπραξιν, καί έν δυσχερείαις ταύτης περί τήν 
έκτέλεσιν, βεβαίως δέν δύναται νά ΟεωρηΟή ώς συντε- 
λεστική είς τήν κανονικήν εισαγωγήν τής ολοκληρίας τών 
δημοτικών πόρων έν τώ ταμείω αύτών ζαί έπομένως είς 
τήν έκπλήρωσιν καί προαγωγήν τών μετά τοΰ δήμου 
συνδεδεμένων κοινωνικών σκοπών. Τοιουτοτρόπως ό νό
μος τής 16 Ιουνίου 1882 είς σπουδαίαν ανάγκην τής 
δημοτικής λειτουργίας άπέβλεψεν, όρίσας διά του μόνου 
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άρθρου αύτοϋ, οτι τό ήδη προμνησθέυ «άρθρον 16 τοΰ νό
μου ΞΙΓ περί δημοτικών φόρων τής 22 Δεκεμβρίου 1847 
έφαρμόζεται έπί τής είσπράξεως πάντων έν γένει τών 
έσόδων τών δήμων.» Τοΰ λοιπού είς περί τήν είσπραξιυ 
καί τήν έκβίασιυ αύτής μηχανισμός καθ’ όλους τούς δη
μοτικούς πόρους, ό έν χρήσει καί έπί τών δημοσίων κα- 
Ουστερούντων.

ΑΞΙΑΙ ΓΑΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

Κατά πόσον δύναται νά χρησιμεύση είς τήν γενικήν 
έποψιν τής άξίας τών έν Έλλάδι γαιών ή γενομένη 
κατά καιρούς ύπό τής κυβερνήσεως έπίσημος διατίμησις 
τών έΟνικών γαιών προς έφαρμογήν τών περί διανομής 
αύτών νόμων, είναι ζήτημα έν τώ όποίω ή άοχή τής ζη- 
τήσεως καί προσφοράς τών έΟνικών γαιών, ή διαχειρι
στική έπί τοιούτων θεμάτων ίκανότης τών κυβερνήσεων, 
ή εύσυνείδητος καί λελογισμένη λειτουργία τών τής πο
λιτείας οργάνων άσκοΰσι μεγάλην επιρροήν. "Οπως καί 
άν έχη, πρόκειται περί καθολικού γεγονότος έν τή επι
κράτεια, έκ τοΰ οποίου δύναται νά άποτελεσθή μνημείου 
διά τήν έφηρμοσμέυηυ οικονομικήν έπιστήμην έν τή συ
νεχεία τών στοιχείων, τά όποια αποταμιεύει ό χρόνος κατά 
τήν κίνησιν αύτής. Θέλομευ λοιπόν πραγματευθή τά κατ' 
έπαρχίας έξαγόμευα τής κυβερνητικής τών εθνικών γαιών 
έκτιμήσεως έπί τή βάσει τών έν τή ’Εφημέριοι τής Κυ
βερνήσεως δημοσιευΟεισών αποφάσεων τοΰ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου, είς ο οί νόμοι ΪΛΑ' καί Τ11ΣΤ' τοΰ έτους 
1871 ανέθεσαν τήν τελικήν κρίσιν.

Έν πρώτοις ό μηχανισμός τής έκτιμήσεως ταύτης έχει 
ώς έξής, είτε περί ασκεπών γαιών πρόκειται είτε περί πε- 
φυτευμένων. Κατά τό άρθρ. 4 τοΰ ΪΛΑ. νόμου καί τό άρθρ. 

2 τοΰ ΤΠΣΤ' νόμου, αί διανεμόμενα’, εκκλησιαστικά! καί 
έθνικαί γαΐαι διαιρούνται είς δύο κλάσεις, είς ποτιστι- 
κάς καί είς ξηρικάς, καί ή μέν ζλάσις τών ποτιστικών 
υποδιαιρείται είς δύο τάξεις, ή δέ τών ξηρικών είς τρεις. 
Έκάστη τάξις γαιών έχει μίαν τιμήν, έφ’ όσον δέ ή ποι
κιλία τών τοποθεσιών φυσικώ τώ λόγω διακόπτει τήν 
έπί τοΰ έδάφους συνέχειαν τών τάξεων, έλήφθη ή πρόνοια 
ίνα έκάστου χωρίου ή περιφέρεια διαιρήται είς έξ τό πολύ 
γενικάς τοποθεσίας, διά το τέλος ίναέκάστη αύτών κατα- 
ταχθή είς μίαν τών άνωτέρω κλάσεων (ποτιστική ή ξη- 
ρική) ζαί τάξεων (Λ' ή Β' τής ποτιστικής κλάσεως, Λ' ή 
Β' ή Γ' τής ξηρικής κλάσεως.) Αί κλάσεις αύται και αί 
τάζεις δέν έχουσιν άλλον σκοπόν είμή τόν τής διατιμή-

Ούτως έπί παραοείγματι, δεδομένων χωρίων αί 
ή όλιγωτέρας γενικάς τοποθε- 

ιν δέ ορίζεται είς ποιαν τών κλάσεων καί τά- 
--------- ςδέπρός δν παραχωρούνται 

τή τοποθεσία γαΐαι είναι ύπόχρεως είς τήν τιμήν 
άξεως, είς ήν αύται άνήκουσιν. Ύπάρχουσι δηλαδή

σεως. Ούτως έπί παραοείγματι, 
γαΐαι διαιρούνται είς έξ 
σίας, κατόπ 
ξεων άνήκουσιν αύται, έκαστος 
αί έν
τής τ
τόσαι τιμαί όσαι καί τάξεις.

Καί τήν μέν κατάταξιν τών γαιών είς γενικάς τοποθε
σίας ενεργεί έπιτροπή συγκειμένη άπό τόν δήμαρχον, ένα 
δημαρχικόν πάρεδρον ή τόν αρμόδιον ειδικόν τοΰ χωρίου 
πάρεδρον, καί τόν πρόεδρον τοΰ δημοτικού συμβουλίου, 
περιγράφουσα άκριβώς τά όρια έκάστης τοποθεσίας έν 
πρωτοκολλώ συντασσομένω είς διπλοΰν, έξ ών τό μέν 
ύποβάλλεται είς τόν οικονομικόν έφορον, τό δέ κατατί
θεται είς τό δημαρχείου. Τήν δέ έκτίμησιν τών γαιών 
ένεργεΐ έπιτροπή συγκειμένη ύπό τής διοικητικής αρχής, 
τοΰ οικονομικού έφορου καί ένός τών εύΰποληπτοτέρων 
καί νοημονεστέρων πολιτών, έκλεγομένου ύπό τού δη
μοτικού συμβουλίου, προσδιορίζουσα κατά χωρίου έν μό
νον τίμημα διά τάς γαίας έκάστης τάξεως, συνάμα δέ, 
λαμβάνουσα ύπ’ όψιν τό πρωτόκολλου τώυ τοποθεσιών, 
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άποφαίνεται είς ποιαν τάξιν πρέπει νά καταταχθώσιν αί 
γαϊαι έζάστης τοποθεσίας. Πρός τοϋτο ή δεύτερα έπι- 
τροπή συντάσσει πρωτόζολλον, αντίγραφα τοϋ όποιου 
εκτίθενται είς τό αρμόδιον δημαρχεΐον ζαί τό οίχεΐον πα- 
ρεορεϊον έπί 10 συνεχείς ημέρας, έπιμελεία τοϋ οικονο
μικού έφορου. Κατά τοϋ πρωτοκόλλου τής έκτιμήσεως 
δύναται πας πολίτης νά φέρη έγγραφους ένστάσεις, πα- 
ραδίδων τήν έπί τούτου αναφοράν του είς τόν δήμαρχον 
ή τόν οικονομικόν έφορον έντός τής είρημένης δεκαημέ
ρου προθεσμίας.

Τά κατόπιν ρυθμίζονται ώς έξής ύπό τοϋ άρθρου 5 
τοΰ ΥΛΑ.' νόμου καί 3 τοϋ ΤΠΣΤ' νόμου. Γενομένων εν
στάσεων, ή άν τό ύπουργικον συμβούλιον κρίνη αναγ
καίου, γνωμοδοτεΐ έτέρα έπιτροπή συγκείμενη ύφ’ ενός 
πρωτοδίκου, εκλεγόμενου ύπό τοϋ προέδρου τών πρωτο
δικών, τοΰ ταμίου καί τοϋ προέδρου τοϋ επαρχιακού συμ
βουλίου ή τοϋ άναπληρωτοϋ αύτοϋ. "Επί τών άνωτέρω 
δέ γνωμοδοτήσεων άποφαίνεται τό ύπουργικον συμβού
λιον ή παραδεχόμενο·? τήν έτέραν τών γνωμών, ή σχη- 
ματίζον ίδιαν έντός τών όρων αύτών. Ή κατά τήν γνώ
μην τής πρώτης έπιτροπής έκτίμησις καθίσταται ορι
στική, δταν δέν γίνωσι κατ' αύτής ένστάσεις καί τό ύπου- 
γικόν συμβούλιον δέν κρίνη άναγκαίαν τήν έπανάληψιν 
τής έκτιμήσεως· έάν αί γνώμαι τών δύο έπιτροπών είναι 
σύμφωνοι, ή έκτίμησις καθίσταται οριστική· Τά αποτε
λέσματα τών έκτιμήσεων γνωστοποιούνται διά δηλο- 
ποιήσεων τού ύπουργείου τών οικονομικών, δημοσίευο- 
μένων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Κατ’ ακολουθίαν λειτουργησάντων τών άνωτέρω νό
μων ή Έφημερίς τής Κυβερνήσεως έδημοσίευσε σχετι- 
κάς προς διάφορα τμήματα τής έπικρατείας πράξεις τού 
ύπουργίκοΰ συμβουλίου, έζ τών όποιων, διά τό ζήτημα 
τής άπογραφής τοΰ τιμήματος τών γαιών, Οέλομεν πα

ραλάβει μάνας τάς τάξεις αύτών, παραλείποντες τάς πρός 
έκάστην τάξιν σχετιζομένας τοποθεσίας.

I. ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΤΤ1Κ1ΙΣ. Διά τών άπό 31 Μαίου 1878 
ύπό στοιχ. α και β' πράξεων τοϋ ύπουργικοϋ συμβου
λίου rt κατά στρέμμα τιμή τών άσζεπών καί τών πεφυ- 
τευμένων εθνικών γαιών τής έπαρχίας ταύτης ώρίσθη ώς 
έςής : Δήμος 'Αθηναίων, Άθήναι, γαϊαι άσκεπεΐς 
ποτιστιζαί ά τάξεως δραχ. 160, β'τάξεως 120, γαϊαι ξη- 
ρικαί ά τάξεως δραχ. 80, β' τάξεως δο. 50, γ'τάξεως δρ. 
30, γαϊαι πεφυτευμέναι ποτ. ά 200, β' 160, ξηριζαί ά 
110, β' 80. Χαλάνδριον, άσκεπεΐς ποτ. ά τάξεως δρ. 90, 
β' 80, ξηριζαί ά 65, β' 45, γ' 27· πεφυτευμέναι... Νέα 
Αιόσα, άσκεπεΐς ποτιστιζαί ά 80, β' 60, ξηριζαί ά 50, β' 
40, γ' 25· πεφυτευμέναι ποτιστιζαί ά 1 00, β' 80, ξη- 
ριζαί ά 70, 6' 50. Ηράκλειον, άσκεπεΐς ποτιστιζαί ά 80, 
β' 60, ξηριζαί ά 50, β 40, γ' 25· πεφυτευμέναι ποτι
στικά! ά 100, β' 80, ξηριζαί ά 70, β' 50. Κηφισιά, άσζε- 
πεΐς ποτιστιζαί ά 100, β' 80, ξηριζαί ά 70, β' 50, γ' 
30· πεφυτευμέναι ποτιστιζαί ά 140, β' 80, ξηριζαί ά 70, 
β' 50.—Δ ή μ ο ς Ά χ α ρ ν ώ ν, ΙΙαλαιά Αιόσα, άσκεπεΐς 
ποτιστιζαί ά 80, β' 60, ξηριζαί ά 40, β' 20, γ' 10- πεφυ
τευμέναι ποτιστιζαί ά 100, 6" 80, ξηριζαί ά 80, β' 60. 
Καματερό, άσκεπεΐς ποτιστικά·, ά 90, β' 70, ξηριζαί ά 
45, β’ 25, γ' 15- πεφυτευμέναι ποτιστιζαί ά 1 10, β' 90, 
ξηριζαί ά 60, β 40. Κουκουβάουνες, άσκεπεΐς ποτ. ά 40, 
β'25 ξηριζαί ά 20, 6' 15, γ' ΙΟ- πεφυτευμέναι ποτ. ά 
60, β' 40, ξηριζαί ά 30, β' 20. — Δήμος Μαραθώ- 
ν ο ς, Μαραθών, άσκεπεΐς ποτ. ά 60, β' 40, ξηριζαί ά 
25, β' 20, γ' 13· πεφυτευμέναι ποτιστιζαί ά 120, C 90, 
ξηριζαί ά 60, β' 50. Γραμματικό ομοίως. Σπάτα ομοίως, 
Μάζι ομοίως. Καλάντζι ομοίως. Κιούρκα ομοίως. Στα- 
μάτα ομοίως. Καπανδρίτη ομοίως. Βαρνάβα ομοίως, 
Ανω Σούλι ομοίως.—Δ ή μ ο ς Ώ ρ ω π ί ω ν. Κάλαμος, 

άσκεπεΐς ποτιστικά! ά 70, β' 50, ξηριζαί ά 20, β' 15, γ' 
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10· πεφυτευμέναι ποτιστικά! ά 100, β' 75, ξηριχα! ά 50, 
β' 30. Ώρωπός ομοίως. Σκάλα Ώρωποΰ ομοίως. Μπούγα, 
ασκεπείς ποτιστικά! ά 50, β' 35, ξηρικαί ά 12, β' 10, γ' 
8· πεφυτευμέναι ποτιστικαι ά 80, β' 60, ξηρικαί ά 40, 
β' 25· Μήλιοσι ομοίως. Μαρκόπουλον, ασκεπείς . . . πε
φυτευμέναι ποτιστικά», ά 80, β’ 60, ξηρικαί ά 40, β' 25. 
Συκάμινο, ασκεπείς . . . πεφυτευμέναι ποτιστικαι ά 100, 
β' 75, ξηρικαί ά 50, β' 30. Σάλεσι, ασκεπείς . . . πεφυ
τευμέναι ποτιστικαι ά 90, β' 65, ξηρικαί ά 45, β' 27. 
—Δή μο ς Κρ ω π ί α ς, Κορωπή, ασκεπείς ποτιστικαι 
ά 90, β' 50, ξηρικαί ά 40, β' 25, γ’ 15- πεφυτευμέναι... 
.Μαρκόπουλον. ασκεπείς ομοίως- πεφυτευμέναι ποτιστι
κά! ά 100, β' 70, ξηρικαί ά 50, β' 30. Σπάτα ομοίως. 
Λιόπεσι, ασκεπείς ομοίως, πεφυτευμέναι . . .— Δήμος 
Λαυ ρί ο υ, Κερατέα, ασκεπείς . . . πεφυτευμέναι ποτι
στικά! ά 100, β' 70, ξηρικαί ά 60, β' 40. Καλύβια 
ομοίως. Κουβαρά ομοίως. — Δήμος Πειραιώς, α
σκεπείς . . . πεφυτευμέναι ποτιστικαι ά 120, β' 80, ξη- 
ρικαί ά 70, β 35.

2. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ. Διά των άπό 31 Μαίου 
1878 ύπό στοιχ. γ' καί ο' πράξεων τοϋ υπουργικού συμ
βουλίου ή κατά στρέμμα τιμή τών ασκεπών καί τών 
πεφυτευμένων εθνικών γαιών τής επαρχίας ταύτης ώρίσΟη 
ώς εξής: Δήμος Α ε β α δ έ ω ν, Αεβαδεία, ασκεπείς ποτ. 
ά 220, β' 180. ξηρικαί ά 60, β' 40, γ' 20- πεφυτευμέναι 
ποτ. ά 100, β' 80, ξηρικαί ά 80, β' 60. Άραποχώρι, α
σκεπείς ποτ. ά. 120, β' 100, ξηρικαί ά, 80, β 60, γ 40’ 
πεφυτευμέναι ποτιστικαι ά 100, β' 80, ξερικά! ά 70, 
β' 60. Ρωμαίικο, ασκεπείς . . . πεφυτευμέναι ποτιστι
κά! ά 100, β'80, ξηρικαί ά 70, β' 60. Βελή ομοίως. 
Ίμπραίμαγα, ασκεπείς . . . πεφυτευμέναι ποτιστικαι ά 
100, 6' 80, ξηρικαί ά 80, β' 70. Σούρπη, ασκεπείς . . . 
πεφυτευμέναι ποτιστικαι ά 100, β' 80, ξηρικαί ά. 80, 
β 60. Γρανίτσα ομοίως.—Δήμος Πέτρας, Κουτου- 

μούλα ασκεπείς ποτιστικά», ά 50, β' 40, ξηρικαί ά 35, 
β' 25, γ' 15- πεφυτευμέναι ποτιστικά» ά 60, β’ 50, ξηρι— 
καί ά 40, β’ 30. Σιάχον, ασκεπείς ποτ. ά 80, β' 70, ξηρ
ά 45, β’ 35, γ 20- πεφυτευμέναι ποτ. ά 80, 6' 70, ξηρ
ά 50, β' 40. Μαμούρα, ασκεπείς ποτ. ά 100, β' 90, ξηρ. 
ά 60, β' 50, γ' 30- πεφυτευμέναι ποτ. ά 100, β' 90, ξηρ. 
ά 60, 6' 50. Ζαγαράς, ασκεπείς ποτ. ά 40, β' 30, ξηρ. 
ά 25, β' 20, γ' 15· πεφυτευμέναι ποτ. ά 40, 6' 30, ξηρ. 
ά 30, β' 25. Σουλινάρι, ασκεπείς ποτ. ά 80, β' 70, ξηρ. ά 
50, β' 40, γ' 20- πεφυτευμέναι ποτ. ά 80, β’ 70, ξηρ. ά 
50, β' 40. Βοασταμίταις, ασκεπείς ποτ. ά80, β' 70, ξηρ. 
ά 45, β' 35, γ' 20- πεφυτευμέναι ποτ. ά 80, β 70, ξηρ. 
ά 50, β' 40. Στεβενίκου, ασκεπείς ποτ. ά 100, β' 80, ξηρ. 
ά 60, 6 50, γ' 30- πεφυτευμέναι ποτ. ά 100, β' 80, 
ξηρ. ά 60. β' 50."Αγιος Γεώργιος ομοίως (ασκεπείς ξηρ. 
γ' 40). Μάζιον, ασκεπείς ποτ. ά 60, β’ 55, ξηρ. ά 40, 
β’ 30, γ' 20- πεφυτευμέναι ομοίως (ξηρικαί γ'. . . ) Κυ- 
βέριον, ασκεπείς ποτ. ά 50, β' 40, ξηρ. ά 40, β’ 30 γ' 20- 
πεφυτευμέναι ομοίως (ξηρ. γ' -··)- Δούσια, ασκεπείς ποτ. 
ά 40, β' 30, ξηρ. ά 25, β' 20, γ' 15- πεφυτευμέναι ποτ. 
ά 50, β' 40, ξηρ. ά 30, 6' 25. Κούκουρα, ασκεπείς 
ποτ. ά 50, β' 40, ξηρ. ά 30, β' 20, γ' 15- πεφυτευμέναι 
ποτ. ά 50, β 40, ξηρ. ά 40, β' 30. Ράχη, ασκεπείς ποτ. 
ά 120, 6' 100, ξηρ. ά 60, β' 40, γ' 20· πεφυτευμέναι.. 
Καρακουσείνη, ασκεπείς ποτ. ά 70, β 60, ξηρ. ά 40, 
β' 30, γ' 20- πεφυτευμέναι . . . Κούμαρο, ασκεπείς ποτ. 
ά 100, β' 70, ξηρ. ά 60, β’ 50, γ' 30· πεφυτευμέναι. . . 
Άγόργιαννη, ασκεπείς ποτ. ά 50, β' 40, ξηρ- ά ίΟ, β’ 30, 
γ' 20- πεφυτευμέναι . . . Εύαγγελίστρια, ασκεπείς ποτ. 
ά 40, β' 30, ξηρ. ά 25, β' 20, γ' 15. "Αγιος Νικόλαος 
ομοίως. Μούλκι, ασκεπείς . . . πεφυτευμέναι ποτ. ά 100, 
β' 80, ξηρ. ά. 70, β' 60. Δεγλές, ασκεπείς ... πεφυτευ
μέναι ποτ. ά 80, β' 70, ξηρ. άΰΟ, β’50.—Δήμος Χαί
ρω νεί ας, “Αγιος Βλάσης, ασκεπείς ποτ. ά. 70, β'50, ξηρ. 
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ά 60, β' 30, γ 15- πεφυτευμέναι ποτ. ά 80, β' 60, ξηρ. 
ά 60, 6' 50. Βισβάρδι, ασκεπείς ποτ. ά 80, β' 70, ξηρ. ά 
60, β' 40, γ' 30· πεφυτευμέναι ποτ. ά 80, β' 60, ξηρ. ά 
60, β' 50. Κάπραινα, ασκεπείς ποτ. ά 75, β' 60, ξηρ. ά 
ά 50, β' 40, γ' 20· πεφυτευμέναι ποτ. ά. 80, β' 60, ξηρ. 
ά. 50, β’ 40. Κασνέσι, ασκεπείς ποτ. ά. 80, β 60, ξερ. ά 
50, β' 40, γ' 20· πεφυτευμέναι ποτ. ά 80, β' 70, ξηρ. ά 
60, β' 50. Δαύλια, άσκ επεΐς. . . πεφυτευμέναι ποτ. ά 80, 
β 70, ξηρ. ά 60, β' 50.—Δ ή μ ο ς Ό ρ χ ο μ ε ν ο ΰ, Πετρο- 
μαγούλα, ασκεπείς. . . πεφυτευμέναι ποτ. ά 100, β' 90, 
ξηρ. ά 90, β’ 70. Σχριποΰ ομοίως. Κάρυά, ασκεπείς . . . 
πεφυτευμέναι ποτ. ά 85, β' 75, ξηρ. ά 65, β' 55. "Αγιος 
Δημήτριος ομοίως. Βρανέζι, ασκεπείς . . . πεφυτευμέναι 
ποτ. ά 70, β' 50, ξηρ. ά 60, β' 50. — Δήμος Δ-.στομίων, 
Ζαρίκιον, ασκεπείς . . . πεφυτευμέναι ποτ. ά 100, β' 80, 
ξηρ. ά 50, β' 40. Κυριάζιον ομοίως (ξηρ. β' 30).

("ΕπίΤ*ι  συ»ίχει«\ Λ. Α.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΩΣΣΙΑ.

^‘‘έλομεν συγκρίνει τά τής δημοτικής έκπαιδεύσεως με- 

■ Αςυ Έλλαδος καί Πρωσσίας ύπό μόνην τήν έποψιν τής 
δαπάνης. Άφίνοντες κατά μέρος τόν εκπαιδευτικόν μηχα
νισμόν, τόν άρ-Ομον τών διδασκάλων καί τών μαθητών, 
ως καί τάς διαφόρους εις είδη χορηγίας οικήματος, καυ
σίμου ύλης κλπ. πρός τούς πρώτους, αίτινες έν μεν τή 
Πρωσσία είναι πραγματικαί καί σπουδαΐαι, έν δέ τή Έλ
λάδι ιδανικαί καί εύτελεϊς, Οέλομεν περιορισθή είς μόνας 
τάς κυρίως χρηματικός ύπέρ τών δημοτικών σχολείων δα- 
πάνας.

Ούτως έν Έλλάδι ή μέν τών δήμων ύπέρ τής δημοτι
κής έκπαιδεύσεως δαπάνη μετεβιβάσθη είς τό δημόσιον 

ταμεΐον διά λογαριασμού μεταξύ τούτου καί έκεινων πλη
ρωτέου έκ τών ύπό τοΰ δημοσίου εΐσπραττομενών δημο- 
κών εισοδημάτων, έν δέ τώ προϋπολογισμω τοΰ Κράτους 
διά τό έτος 1881 παρατηροΰμεν ότι ή διά τήν δημοτικήν 
έκπαίδευσίν ένιαυσία δαπάνη συμποσοΰται είς οοαχ. 350, 
250 έξ ών διά τό προσωπικόν τών δημοτικών σχολείων 
274,000, δι’ έξοδα αύτών 9,440, διά τό προσωπικόν τών 
διδασκαλείων 50,760, δι' έξοδα αύτών 16,050. Έάν δια- 
μοιράσωμεν τάς 350,000 ταύτας δραχμάς τής διά τήν 
δημοτικήν έκπαίδευσίν δαπάνης μεταξύ τών δύο περίπου 
εκατομμυρίων τοΰ πληθυσμού τής Ελλάδος, πρός έζάτε- 
ρον αύτών άναλογοΰσι 175,000 δρ. ένιαυσίως είς διάδο- 
σιν τών φώτων έν τοϊς κατωτάτοις τοΰ λαοΰ στρώμασι.

Άπ’ έναντίας έν Πρωσσία ή ένιαυσία διά τήν δημοτι
κήν έκπαίδευσίν δαπάνη αναβιβάζεται είς 141 εκατομμύ
ρια δραχμών. 'Επειδή δέ ό ΙΙρωσσικός πληθυσμός ύπολο
γίζεται είς 27 εκατομμύρια, ιδού ότι πρός έκαστον 
έκατομμύριον κατοίκων άναλογοΰσι πλείονα τών 5 έκα
τομμυρίων δραχ. ένιαυσίως είς διάδοσιν τών πρώτων στοι
χείων τής παιδείας έν τώ λαώ. Όπόση άπόστασις μεταξύ 
Ελλάδος καί Πρωσσίας! 'Π εκπαιδευτική πρόνοια παρ' 
ήμϊν ώς 1 καί παρά τοϊς Πρώσσοις ώς 30 !

Διαμοιράζεται δέ rt Πρωσσική ύπέρ τής δημοτικής έζ- 
παιδεύσεως δαπάνη είς 71,583,627 μάρκα (έκαστον μάρ
κου I 4/10 δραχμής) διά τό προσωπικόν τών σχολείων, είς 
29,432,796 μαρκ. διά τήν οικοδομήν, συντήρησιν τών 
σχολείων καί προμήθειαν ύλιζοΰ· έκ τοΰ τελευταίου πο
σού 12,116,301 μάρζ. έδαπανήΟησαν έν ταϊς πόλεσι ζαί 
17,316,695 έν τοϊς χωρίοις. Έν Έλλάδι πόσα έδαπανή- 
θησαν είς οικοδομήν σχολείων, ζαί κατά ποιαν αναλο
γίαν έλήφΟησαν ύπ’οψιν αί χωρικαί κοινότητες;....). 
Ό ενιαύσιος μισθός τών δημοδιδασκάλων άναβαίνει έν 
Πρωσσία κατά μέσον όρον είς 2,550 δραχμάς ήτοι πλέον 
τών 212 δοαχ. κατά μήνα, ένώ έν 'Ελλάδι πληρώνονται 
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οί διδάσκαλοι τοϋ λαοϋ όσον οίεύτελέστεροι τών δημο

σίων ύπηρετών.
Τό ώς άνω διά τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν κεφάλαιον 

προέρχεται έν Πρωσσια έκ τών έξής πηγών. Διά τάς πό
λεις: 1,085,765 μάρκα έξ ιδρυμάτων, 7,256,766 έκ σχο
λικής συνεισφοράς, 19,048,071 έξ εισφοράς τών δήμων, 
τών έργοστασιαρχών κλπ. 1,673,700 έκτου δημοσίου 
ταμείου.— Διά τά χωρία : 6,492,023 μάρκα εξ ιδρυμά
των, 5,718,761 έκ σχολικής συνεισφοράς, 15,792,146 
έξ εισφοράς τών δήμων κλπ. 6,039,301 έκ τοΰ δημοσίου 
ταμείου. ΊΙ άπαρίθμησις αύτη, έν όλη τή πρακτικότητι 
αύτής, δεικνύει τάς αναλογίας, άπό τών όποιων εν ΓΙρωσ- 
σία τά διάφορα τοϋ πλούτου στοιχεία συντρέχουσι είς τόν 
γενικόν τής κατωτάτης παιδείας σκοπόν, οστις δέν είναι 
μόνον πρός τό συμφέρον τών δεόμενων άλλά καί πρός τό 
συμφέρον έκείνων οίτινες προσωπικώς νομίζουσιότιέχουσι 
τήν έλαχίστην ανάγκην. ΊΙ έν τή κοινωνία συμβίωσις, 
κατά τούς τελικούς τής άναπτύξεως της σκοπούς, στηρί
ζεται έπί τοϋ φωτισμού όλων. Διότι τί σημαίνει νά έχη 
τις πολλά χρήματα ή φώτα αύτός, έάν είναι καταδεόι- 
κασμένος νά ζή μεταξύ άχρημάτων ή άφωτίστων έν οιη- 
νεκεϊ τούτέστι κινδύνω ·, Είναι έποψις αύτή άλληλοβοη- 
Οείας, τήν όποιαν τό συμφέρον ένσταλάσσει πλησίον τής 
καρδίας έν τώ αίωνίω τής άνΟρωπότητος όργανισμω.

ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ.

Ό άπό 6 Φεβρουάριου 1878 συστήσας τό σώμα τών 
πολιτικών μηχανικών ΧΠΗ’ νόμος έπρονόησεν έν άρθρω 
αύτοΰ 16 καί περί υποδεεστέρου διά τά δημόσια έργα προ
σωπικού, άναθέσας εις τήν εκτελεστικήν έξουσίαν τήν σύ- 
στασιν καί τόν κανονισμόν τής υπηρεσίας αύτοϋ. Συνεπώς 

τό διάταγμα τής 9 Σεπτεμβρίου 1878 έρρύθμισε τά κατά 
τούς είς τά δημόσια έργα άσχολουμένους έργοδηγούς, 
όσον άφορα τόν άριθμόν καί τόν μισθόν αύτών καθώς καί 
άλλας τής ύπηρεσίας ταύτης περιστάσεις. Άλλά τό θέμα 
εδει νομοθετικής επεξεργασίας, επομένως έξεδόθη έπ’ αύ
τοϋ ό άπό 21 Ιουνίου 1882 ΑΙΣΤ' νόμος, οστις ορίζει έπί 
τών έξής βάσεων τήν λειτουργίαν τοϋ χρησιμωτάτου κατά 
τήν οικονομίαν τών δημοσίων έργων θεσμού τών εργο
δηγών.

Κατά τόν νόμου τούτου οί είς τά δημόσια έργα άσχο- 
λούμευοι έργοδηγοί διαιρούνται είς έξ τάξεις. Ό άριθμός 
καί ό μηνιαίος μισθός τών έργοδηγών έκάστης τάξεως ορί
ζεται ώς ακολούθως: Έργοδηγοί ά τάξεως 6 έπί μισθώ δρ. 
200. — Εργοδηγοί β' τάξεως 10 έπί μισθώ δρ. 180. 
Έργοδηγοί γ' τάξεως 1 5 έπί μισθώ δρ. 160.—Έργοδηγοί 
δ' τάξεως 20 έπί μισθώ δρ. 140.—Έργοδηγοί έ τάξεως 30 
έπί μισθώ δρ. 120.—Έργοδηγοί ς-' τάξεως (μαθητευόμε- 
νοι) έπί μισθώ δρ. 100. "Οσον άφορα τούς τελευταίους, 
οί τό πρώτον είς τήν δημοσίαν υπηρεσίαν εισερχόμενοι 
έργοδηγοί διορίζονται δι’ ύπουργικής διαταγής ώς μαθη- 
τευόμευοι και λαμβάνονται άποκλειστικώς έκ τών πτυ- 
χιούχων κλάδων τής οδοποιίας ή καί τής άρχιτεκτο
νικής τής έν Άθήναις Σχολής τών τεχνών, προτιμωμέ- 
νων τών τυχόντων άνωτέρων βαθμών ό άριθμός αύτών 
ορίζεται κατ' έτος έν τώ προϋπολογισμώ τοϋ Κράτους 
άναλόγως τών έκτελουμένων έργων.

Οί έργοδηγοί προβιβάζονται διά Β. διατάγματος άπό 
τάξεως είς τήν άμέσως έκατέραν τάξιν, μετά διετή τού
λάχιστον υπηρεσίαν έν ή τάξει άνήκουσι, τή προτάσει τοΰ 
έπιθεωρητοϋ τών δημοσίων έργων, τοποθετούνται δέ δι’ 
ύπουργικής διαταγής άνά τάς διαφόρους έπαρχίας κατά 
τάς άνάγκας τής ύπηρεσίας· έάν προταθώσι πλείονες 
όμοιοβάθμιοι, προτιμάται ό άρχαιότερος. Οί μαθητευόμε- 
νοι έργοδηγοί, ύπέρ ών δέν έγένετο έπί εξαετίαν πρότα- 

ΕΤΟΣ 10-ΦΪΑ. 115-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1882, 2| 
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σις ττρός προβιβασμόν δύνανται νά άπολυθώσι τής ύπηρε
σίας. Τά περί πολιτικών συντάξεων κείμενα ίσχύουσι και 
διά τούς έργοδηγούς, λογιζομένης μόνον τής μετά τήν 
δημοσίευσιν τοΰ νόμου (23 'Ιουνίου 1852) ύπηρεσίας αύ
τών.

Ή κατάστασις τών εργοδηγών είναι ενέργεια ζαί οια- 
θεσιμότης. Ή ενέργεια περιλαμβάνει τούς έργοδηγούς 
τούς διατελοΰνταςέν τακτική ή ειδική ύπηρεσία, δτεέχουσι 
δικαίωμα εις ολόκληρον μισθόν. Δι’ έλλειψιν έργασίας, 
δι’ ασθένειαν ή άλλην σωματικήν ή διανοητικήν ανικανό
τητα, παρατεινομένας έπί τρεις τούλάχιστον μήνας, οί 
έργογηοοί τίθενται διά Β. διατάγματος εις διαθεσιμό
τητα, άπολαμβάνοντες τό ήμισυ τοΰ μισθοΰτων, έάν προϋ
πηρέτησαν έπί δέκα τούλάχιστον έτη. Ό έν διαθέσιμό- 
τητι χρόνος λογίζεται είς τά έτη τής συντάξεως, όοει- 
λόντων τών έν τή καταστάσει ταύτη διατελούντων έργο- 
δηγών νά καταβάλλωσι τακτικώς τάς νομίμους κρατή
σεις, λογιζομένας έπί τοΰ μισθοΰ τής ένεργοΰ ύπηρεσίας.

Οί έργοδηγοί ύπόκεινται είς πειθαρχικάς ποινάς διά 
πάσαν παράβασιν ή ύπέρβασιν τών ιδίων καθηκόντων, μή 
αποκλεισμένης τής ποινικής καταδιώξεως, προς δέ διά 
παράλειψιν, ραθυμίαν ή έπιπολαιότητα ασύγγνωστου περί 
τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων των ή διαγωγήν άνα- 
ςίαν δημοσίου λειτουργού ή έγκατάλειψιν τής Οέσεως 
των οιαρζείας έλάσσονος τών 15 ημερών. Πειθαρχικαί 
ποινα'ι είσίν ά) έπίπληξις, β’) πρόστιμου δέκα μέχρις έκα- 
τόν δραχμών, γ') πρόσκαιρος παΰσις ένός μέχρις έξ μη
νών. 'II μέν πρόσκαιρος παΰσις επιβάλλεται διά Β. δια
τάγματος ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών εσωτερικών, ή δέ έπί- 
πληξις καί τό πρόστιμου ύπό τοΰ διευθυντοΰ των δημο
σίων έργων ζαί τοΰ έπιθεωρητοΰ, όπόταν ούτος περιοδεύη. 
Δύναται όμως νά έπιβληθή έπίπληξις ζαί πρόστιμου μέ
χρι πεντήκοντα δραχμών τοΐς έργοδηγοϊς καί ύπό τών 
Τΐοοϊσταμένων αύτών μηχανικών, υποκείμενης τής άπο- 

φάσεως τούτων είς έφεσίυ ένώπιου του διευθυντοΰ τών 
δημοσίων έργων. Ή προσωρινή παΰσις συνεπάγεται στέ- 
ρησιν πάσης αποδοχής ζαί διακοπήν τοΰ προσμετρωμένου 
είς σύνταξιν καί προβιβασμόν χρόνου.

Οί άπαξ διά προσωρινής παύσεως τιμωρηθέντες εργο
δηγοί απολύονται τής ύπηρεσίας, άν καί έκ δευτέρου τής 
αύτής τιμωρίας κριθώσιν άξιοι. Όμοίως απολύονται τής 
ύπηρεσίας οί έργοδηγοί οί έν ένί ετει τρεις ύποστάντες 
πειθαρχικάς ποινάς, ών ή μία προσωρινή παΰσις. Οί με
τατιθέμενοι έργοδηγοί καί μή μεταβαίνοντες είς τάς νέας 
θέσεις των έντός 15 ήμερων, οί άνευ άδειας τών προϊ
σταμένων των έγζαταλείποντες τήν έαυτών θέσιν καί μή 
έπανερχόμενοι είς αύτήυ έντός 15 ημερών, ώς καί οί έν 
άδεια ζαί μή έπιστρέφοντες έντός ένός μηνάς άπό τής λή- 
ξεώς της δύνανται νά άπολυθώσι τής ύπηρεσίας. Ή κατά 
τά άνωτέρω άπόλυσις τών εργοδηγών γίνεται διά Β. δια
τάγματος τή γνωμοδοτήσει πάντοτε τοΰ συμβουλίου τών 
δημοσίων έργων.

Ελλείψει μηχανικών, δύνανται διά Β. διατάγματος νά 
άνατεθώσι τά χρέη αύτών είς έργοδηγούς. Έλήφθη δέ ή 
πρόνοια ΐνα τιμωρώνται διά προστίμου μέχρι 200 δραχ
μών ζαί ουλαζίσεως ένός μέχρι τριών μηνών οί έργοδη
γοί έζεΐνοι, οΐτινες παραιτούμενοι έγκαταλείπουσι τάς θέ
σεις των πρό τής παραδοχής τής παραιτήσεώς των» Τό 
τελευταίου τοΰτο περί τήν παραδοχήν τής παραιτήσεώς 
νομοθετικόν μέτρου όζει μεσαιωνικής πολιτικής. Ύπό 
πάσαν έποψιν έδει νά ταχθή προθεσμία τις καθ’ ήν ή πα- 
ραίτησις νά είναι ύποχρεωτική διά τήν Κυβέρνησιν. ’Όχι 
ότι ύπάρχει έν τή πρακτική κίνδυνος έπί τοιούτων θε
μάτων νά κλείση διαρκώς τό ούς ό ύπουργος έν Έλλάδι, 
αλ\ά διότι ή θεωρία πρέπει νά είναι άσπιλος ζαί η 'λο
γική πάντοτε όρθια.

'Όσου αφορά τά καθήκοντα ζαί έν γένει τήν ύπηρεσίαν 
τών εργοδηγών, καί ό νόμος τής 21 ’Ιουνίου 1882 ώς ζα;
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όνόμος τής 6 Φεβρουάριου 1878 άνέΟηκαν τόν κανονισμόν 
αυτών είς τήν έκτελεστικήν εξουσίαν.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-

1. — "Ιθι πρός τόν μύρμηκα, ώ οκνηρέ! ζαί ζήλωσον, 
Ιδών τάς οδούς αύτοϋ, καί γενοΰ έκείνρυ σοφότερος· έκεί- 
νος γάρ, γεωργίου μή ύπάρχοντος, μηδέ τόν άναγκάζοντα 
έχων μηδέ ύπό δεσπότην ών, ετοιμάζεται θέρους τήν τρο
φήν, πολλήν δέ έν τω άμητω ποιείται τήν παράΟεσιν (Σο
λομών παροιμ. ς·', 6).

2. —Πορεύθητι πρός τήν μέλισσαν καί μάθε, ώς εργά
της έστί· τήν δέ έργασίαν ώς σεμνήν ποιείται, ής τούς 
πόνους βασιλείς καί ίδιώται πρός ύγείαν φέρονται· πο
θεινή δέ έστι πάσι καί έπίδοξος, καίπερ ούσα τή ρώμη 
ασθενής. ’Επί τίνος, οκνηρέ, κατάκεισαι; πότε δέ έξ ύπνου 
έγερθείση ; Όλίγον μέν ύπνεϊς, όλίγον δέ κάθησαι, μι
κρόν δέ νυστάζεις, όλίγον δέ έναγκαλίζη χερσί στήθη· 
εΐτα έμπαραγίνεταί σοι ώςπερ κακός οδοιπόρος ή πενία, 
καί ή ένδεια ώς αγαθός δρομεύς (αύτ. ς-', 8).

3. —Έάν άοκνος ής, ήξει ώςπερ πηγή ό αμητός σου, ή 
οέ έ'/δεια ώς περ καλός δρομεύς άπαυτομολήσει (αύτ. 
Τ', ιΐ).

4. —Προφασίζεται καί λέγει ό όκνηρός: Λέων έν τοϊς 
όδοΐς, έν οέ ταϊς πλατείαις φονευταί ,αύτ. ις·', 13).

5·—'Ωσπερ Ούρα στρέφεται έπί τω στρόφιγγι, ούτως 
όκνηρός έπί τής κλίνης αύτοϋ· κρύψας όκνηρός τήν χεϊ- 
ρα έπί τόν κόλπον αύτοϋ, ού δύναται έπενεγζεϊν 
στόμα αύτοϋ (αύτ. ζς·', 14).

6-— ΙΙρεισεν αύτής τούς βραχίονας είς έργον 
γεύσατο, ότι καλόν τό έργάζεσθαι (αύτ. λά, 6).

7.—-Έπιμελού τών έν πεδίω χλωρών, καί κερεϊς 

έπί τό

καί έ-

ποιάν

σύναγε χόρτον ορεινόν, ίνα έχης πρόβατα είς ιματισμόν, 
τίμα δέ πεδίον, ίνα ώσί σοι ά’ρνεις (αύτ. κζ', 25).

8. —Νεάσατε έαυτοϊς νεώματα, και μή σπείρητε είς ά- 
κάνθας ('Ιερεμίας δ', 3).

9. — Μή μισήσης επίπονον έργασίαν καί γεωργίαν ύπό 
ύψίστου έκτισμένην (Σιράχ· σοφ. ζ', 15).

10. —Ό εργαζόμενος τήν γήν ανύψωσε θυμωνίαν αύ
τού (αύτ. κ’, 25).

11. —Πολλήν κακίαν έδίδαξεν ή άργία (αύτ. λμ', 30).
12. —Χάριν καί κάλλος επιθυμεί οφθαλμός καί ύπέρ

άμφότερα σπόρου (αύτ. μ', 22).
13. —Δούλε πονηρέ καί οκνηρέ, ήοεις ότι θερίζω δπου 

ούκ έσπειρα, καί συνάγω δθεν ού διεσκόρπισα· εδει ουν σε 
βαλεϊν τό άργύριόν μου τοϊς τραπεζίταις· καί έλθών έγώ 
έκομισάμην άν τό έμόν σύν τόζω. ίΑρατε ούν άπ’ αύτοϋ 
τό τάλαντον καί δοτέ τώ έχοντι τά δέκα τάλαντα· καί 
τόν άχρεϊον δοΰλον έκβάλετε είς τό σκότος τό όξώτερον· 
έκεϊ έσται ό κλαυθμός καί ό βρυγμός τών όδόντων (Ματ
θαίος· εύαγγέλ. κέ, 26).

14. —Εϊτις ού θέλει έργάζεσθαι, μηδέέσθιέτω· άκούο- 
μεν γάρ τινας έν ύμϊν άτάκτως περιπατούντας, μηδέν έρ- 
γαζομένους, άλλά περιεργαζομένους- τοϊς δέ τοιούτοις 
παραγγέλλομεν καί παρακαλοΰμεν έν Κυρίω Ιησού Χρι
στώ, ϊνα, μετ’ ησυχίας εργαζόμενοι, τόν έαυτών άρτον 
έσθίωσιν (Παύλος· έπιστ. β' πρός Θεσ. γ', 10).

15. —Ούδέ δωρεάν άρτον έφάγομεν παρά τίνος, άλλ.’ έν 
κόπω καί μόχθω, νύκτα καί ημέραν έργαζόμενοι πρός τό 
μή έπιβαρήσαί τινα ύμών (αύτ.)

16. —Γεωπόνος τόν ύπνον άποσεισάμενος πρός τήν τής 
γής έργασίαν επείγεται, καί τού μέν οίκίσκου καί τής 
έπαύλεως τό έρημον ύπερασπίζεται, καί άναγκάζεται όμως 
καί φλογμω καί χειμώνι άπό ταλαιπώρου σαρκός διαμά- 
χεσθαι· πανταχού γάρ δυσκολίας καί πόνων τοϊς άνθρώ- 
ποις πέφυκε τά χρήσιμα παραγίνεσθαι (Χρυσόστομος).
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17. —Φέρει γεηπόνοις ήδονήν τό έξ ύπτιων τε χαι βα- 
Ουγείων χωρίων πολύν τινα δρέπεσθαι τόν καρπόν· είδή- 
ποτε καί έκ πετρώδους γής καί λεπτής και άπό ψάμμου 
δυνηθείη μετά πολλήν επιμέλειαν χρηστού τίνος άπολαΰ- 
σαι καρπού, μείζων έντεύθευ ή ήδονή τώ γεηπόνω· διότι, 
πρός τήν τής γής φύσιν άγωνισάμενος καί τούς οικείους 
πόνους άντιτάξας τή στειρώσει τής γής, νίκης τινα μαρ
τυρίαν άποφέρεται παρά τών τό γεωργίαν Οαυμαζόντων 
(αΰτ.).

18. —Αργία κακουργίας αιτία (Βασίλειος).
19. —Τί τών αγαθών εύκολου-, Τις καθεύδων τρόπαιον 

έ'στησε ; Τις τρυφών ζαί καταυλούμενος τοΐς τής καρτε
ρίας στεφάνοις κατεζοσμήθη-, Ούδείς μή δραμών άνείλετο 
βραβείου. Πόνοι γεννώσι δόξαν, κάματοι δέ προξενοϋσι 
στεφάνους (αύτ.).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΑΙ ΕΙΣ ΥΔΡΥΣΙΝ ΦΥΛΑΚΩΝ.

Δέν πρόκειται νά έξετάσωμεν τάς δαπάνας, τάς οποίας 
προεκάλεσεν ή δλη τών φυλακών οικονομία. Ό σκοπός 
ήμών άποβλέπει ιδιαιτέρως είςτήν ίδρυσιν τών φυλακών έ- 
κείνων, αίτινες υπάγονται είς τό σύστημα τής κατ’άτομον 
άπομονωτικήςφυλαζίσεως· επομένως έξέρχονται τών ορίων 
αύτοΰ αίένκοινώ τήν φυλάκισιν πολλών προσώπων έφαρ- 
μόζουσαι. Έπί τοϋ θέματος τούτου καθώς καί έπί άλλων 
σχετικών ή έν Παρισίοις «Γενική Έταιρία τών Φυλακών» 
έθεσε προ ολίγων έτών διάφορα ζητήματα πρός τούς ει
δικούς άνδρας όλων τών έθνών, καί έοημοσίευσε τάς α
παντήσεις αύτών έν τώ «Δελτίω» της (ίδ.φυλ. Νοεμβρίου 
καί Δεκεμβρίου 1879 καί ’Ιανουάριου 1880).Έκ τών απαν
τήσεων τούτων γνωρίζομεν, κατά τό μάλλον ή ήττον ακρι
βώς, τά περί τάς δαπάνας είς ίδρυσιν μονωτικών φυλακών 

έν ταϊς έπιζρατείαις τού Βελγίου, τής 'Ολλανδίας, τής 
Δανίας, τής Σουηδίας, τής Πρωσσίας, τής Αύστρίας, τής 
Ελβετίας ζαί τής Αγγλίας. Θέλομεν ούτως έκθέσει τά 
εξαγόμενα τών πληροφοριών τούτων καθ’ έκάστην τών 
είρημένων επικρατειών διαδοχικώς, χωρίς νά είναι ανάγ
κη σημειώσεως ιδιαιτέρας, ότι πολλήν έπί τοϋ προκειμέ
νου άσκοΰσιν επιρροήν οί κατά τόπον καί χρόνον λειτουρ- 
γοΰντες φυσικοί νόμοι τόσον τής ζητήσεως καί προσ
φοράς τών γηπέδων, τών οικοδομικών έργων κλπ. όσον 
καί τών άλλων έπί τής τιμής τών πραγμάτων έπιδρώντων 
αιτίων.

Α’. Βέλγιον.

Έν Βελγίω οΰδεμία αρχαία φυλακή μετετράπη είς νέαν 
τοΰ μονωτικού συστήματος. Έκτος τού μονωτικού τμή
ματος, όπερ ώζοδομήθη έν τή κεντρική φυλακή τοΰ Gaild, 
ολαι αί λοιπαί μονωτικαί φυλακαί έκτίσθησαν άπ’ αρχής 
είδιζώς πρός τόν σκοπόν τής άπομονώσεως. Αί μονω- 
τικαί τού Βελγίου φυλακαί ύπολογίζονται είς 24 μετά 
3,843 κελλίων, οίς προσθετέου καί 156 έτι κελλία έν τώ 
παραρτήματι τής κεντρικής φυλακής τού Gaild. Πρόκει
ται δέ νά οίκοδομηθώσιν έτεραι 4 μονωτιζαί φυλακαί.

Αί δαπάναι τών φυλακών τούτων, περιλαμβανομένης 
ζαί τής αξίας τών γηπέδων,άναβιβάζονται είς 15,620,621 
νέων δραχμών, ζαταβληθεισών ύπό τού δημοσίου ταμείου. 
ΤΙ έναρξις τής οικοδομής τών μονωτικών φυλακών χρο
νολογείται άπό τοΰ 1844, κατ’έξακολούθησιν δέ μεγά
λης σειράς έτών, οί προϋπολογισμοί τής Βελγικής έπι
κρατείας περιεϊχον ένιαυσίους έγγραφάς 652,000 νέων 
δραχμών δι’ οικοδομήν νέων φυλακών. "Ινα διακριθή ή 
ειδική σημασία τοΰ ποσοΰ τούτου, δέον νά σημειωθή ότι 
ό γενικός τής έπικρατείας προϋπολογισμός έν έτει π. χ. 
1878 άνεβιβάζετο είς 260 περίπου έκατομ. ν. δραχμών, 
ώστε τό διά τήν οικοδομήν φυλακών προσδιοριζόμενου 
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ποσόν, συγχριτιζώς προς το δι'όλην τήν επικράτειαν προϋ- 
πολογιζόμενον, ήτο ώς 1: 397 περίπου.

Διά τήν έν Louvain κεντρικήν φυλακήν πεοιέχουσαν 
592 συνήθη ζελία έδαπανήΟησαν ν. δρ. 1,892,941 έν έτει 
18G0. Διά τήν μονωτικήν φυλακήν τών Βρυξελών μετά600 
κελλίων ύπολογίζεται συν τώ γηπέδω δαπάνη 4 περίπου 
έζατομ. ν. δραχμών. Άπό μέν τοΰ 1847 μέχρι τοϋ 1858 
έκτίσθησαν έν Βελγίω δώδεκα μονωτικά! φυλαζαί, δι’έκα
στον κελλίον τών οποίων κατά μέσον όρον άναλογοϋσι ν. 
δραχμαί 3,350 έκ τής ολικής δαπάνης. Άπό δέ τοϋ 1858 
μέχρι τοϋ 1868 έκτίσθησαν πέντε φυλαζαί, δι' έκαστον κελ
λίον τών οποίων κατά μέσον όρον άναλογοϋσι έκ τής ολι
κής δαπάνης ν. δραχμαί 3,600. Άπό δέ τοϋ 1868 μέχρι 
τοΰ 1878 ή κατά μέσον όρον αναλογία τής όλης δαπά
νης τών έν τή δεκαετία ταύτη οικοδομηθεισών φυλακών 
είναι ν. δραχμαί 6,000 καθ’ έκαστον κελλίον. Μεταβαί- 
νοντες άπό τής πρώτης δεκαετίας εις τήν δευτέραν παρα- 
τηροϋμεν, ότι τών κελλίων ή αξία προβιβάζεται κατά ν. 
δρ. 250, ένώ άπό τής δευτέρας είς τήν τρίτην δεκαετίαν 
ό προβιβασμός ούτος σχεδόν δεκαπλασιάζεται (2,400 
ν. δρ.). Έν γένει άλλοι ύπολογισμοί προσδιορίζουσι τήν 
κατά μέσον όρον δι’ έκαστον κελλίον δαπάνην τής οικο
δομής τών Βελγικών φυλακών είς 4,065 ν. δραχμάς.

Β’. ’Ολλανδία.

Έν Ό7νλανδία ύπάρχουσι 35 φυλαζαί, έν ταΐς όποίαις 
δύναται νάέφαρμοσΟή ήνυχθήμερος άπομόνωσις τών κρα
τουμένων, περιέχουσαι 1247 κελλία πρός δέ 86 ιδιαίτερα 
κελλία εις έφαρμογήν πειθαρχικών κατά τών καταδίκων 
ποινών. Αί φυλαζαί αύται, ούσαι κοιναί διά κατηγορου
μένους καί καταδίκους, ή είναι έντελώς νεόκτιστοι, είς 
λειτουργίαν άπόλυτον τοϋ μονωτικού τής φυλακίσεως συ
στήματος, ή είναι παλαιαί τοϋ συστήματος τής έν κοινώ 
φυλακίσεως, εις άς προσετέθησαν μονωτικά κελλία. Ή 

ολική πρός οικοδομήν φυλακών δαπάνη αναβιβάζεται 
είς 3,375,000 φλωρινίων ήτοι είς 6,952,000 νέων δραχ
μών (έκαστον φλωρίνιον=2,Ο6 ν. δραχ.),έξ ών 3,038,654 
φλ. διά δέκα μονωτιζάς καθ' ήμέραν καί νύκτα φυλακάς 
καί 336,346 διά προσθήκην κελλίων έν ταΐς είρκταΐς τής 
έν κοινώ φυλακίσεως. Ή δαπάνη αΰτη κατεβλήθη ύπό τοϋ 
δημοσίου ταμείου διά τακτικής τοΰ προϋπολογισμού τής 
έπικρατείας καθ' έκαστον έτος προνοίας είς σειράν 30 
έτών.

Αί μονωτιζαί φυλαζαί τής 'Ολλανδίας διαιρούνται είς 
δύο κατηγορίας. Ή μέν πρώτη περιλαμβάνει τρεις φύ
λακας τής Άμστερδάμης, τής Ουτρέχτης καί τής Ρο- 
τερδάμης, διά τήν πρώτην τών όποιων περιέχουσιν 208 
κελλίαέδαπανήΟησαν 415,000 φλωρινίων, διά τήν δευ
τέραν περιέχουσαν 180 κελλία έδαπανήΟησαν 515,848 φλ. 
καί διά τήν τρίτην περιέχουσαν 344 κελλία έδαπανήΟη
σαν 1,249,162 φλωρ. ήτοι κατά μέσον όρον δι’ έκαστον 
κελλίον έν ταΐς τρισί ταύταις φυλακαΐς 2,978 φλωρίνια. 
Ή δέ έτέρα κατηγορία περιλαμβάνει έπτά φυλακάς, διά 
τάς οποίας περιεχούσας έν όλω 258 κελλία έδαπανήΟη
σαν 855,311 φλωρίνια, ήτοι κατά μέσου όρον δι' έκαστον 
ζεΟ.λίον 3,329 φλωρ. Έκ τών ανωτέρω συνάγεται ότι, 
σχετικώς πρός τόν αριθμόν τών κελλίων, εύθηνοτέρα ά- 
ποβαίνει ή μεγαλειτέρα φυλακή τής μιζροτέρας, όπερ 
εξηγείται έκ τής έπόψεως τών γενικών είς τάς οίζοοομι- 
κάς επιχειρήσεις εξόδων, τά όποια άναλόγως βαρύνουσι 
πλειότερον τάς μικράς, καθώς καί έκ τής έπόψεως τού 
μεγέθους τών κελλίων καί τών έν χρόνω καί τόπω τιμών 
τής έργασίας, τοΰ ύλικοΰ κλπ.

Έν γένει ή μεταρρύθμισις τών τής έν κοινώ φυλακί
σεως είρκτών είς μονωτιζάς φυλακάς ένηργήθη είτε διά 
τής οικοδομής ειδικής παρά τώ κυρίω κτιρίω πτέρυγος 
περιεχούσης κελλία, είτε διά τής κατασκευής κελλίων έν
τός τοϋ ύπάρχοντος κτιρίου τής παλαιάς φυλακής. Ση- 
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μειωτέον,ότι μεταξύ τών μονωτικών φυλακών χαί τών φυ
λακών τής έν κοινώ φυλακίσεως μικρά ύπάρχει διαφορά 
δαπάνης, λαμβανομένου ύπ’ οψιν δτι ζαί έν ταΐς φυλα- 
καΐς τής έν κοινώ φυλακίσεως ύπάρχουσι είδη κελλίων 
διά νυκτερινήν άπομόνωσιν, εύρεΐαι αίθουσαι διά τήν ήμε- 
ρησίαν διαμονήν τών κρατουμένων, δι' έργοστάσια, διά 
διδασκαλίαν καί διά ναόν. ’Επί τοΰ όλου έν έτει 1877 αί 
Όλλανδικαί φυλακαί, τόσον αί είδιχαί τής άπομονώσεως 
όσον καί αίλοιπαί, περιεΐχον 1326 ζελλία.

Γ’. Λανία.

Έν Δανία μικρόν ώφελήθησαν έκ τών παλαιών τής έν 
κοινώ φυλακίσεως ειρκτών είς οικοδομήν νέων του μονω
τικού συστήματος. Έκ τών τελευταίων αί κύριαι έζτίσθη- 
σαν γενικώς έζ θεμελίων. Διά τρεις κεντρικάς μονω- 
τικάς φυλακάς, περιεχούσας όμοΰ 540 κελλία, έδαπανή- 
θησαν 2,104,000 νέων δραχμών, ήτοι διά τήν έν Vrids- 
loesvillc (περιέχουσαν 400 κελλία) 2,000,000, διά τήν 
έν Christianshavn (περιέχουσαν 90 κελλία) 80,000 καί 
διά τήν έν Ilorsens (περιέχουσαν 50 κελλία) 24,000. 
Κατά μέσον όρον δι’ έκαστον κελλίον έδαπανήθησαν έν 
τή πρώτη φυλακή 5,000 ν. δραχμαί, έν τή δευτέρα 888 
καί έν τή τρίτη 480. Καταπληκτική διαφορά, ήτις όμως 
έςηγεϊται έκ τοΰ ότι ή έν VridsIoeSville φυλακή έκτί- 
σθη ές ύπαρχής διά πάσης τοϋ μονωτικού συστήματος λε
πτομέρειας έν μεγάλω, ένώ κατά τήν έν Christiansliavil 
φυλακήν πρόκειται απλώς περί προσθήκης παραρτήματος 
είς παλαιάν φυλακήν έπί ύπάρχοντος έν ταύτη γηπέδου, 
ζαί ζατά τήν έν Ilorsens φυλακήν πρόκειται περί μετα
τροπής παλαιών διά τήν νύκτα μονωτικών ζελλίων είς 
ζελλία τοΰ νέου συστήματος, έγένετο δέ χρήσις έν πολ- 
λοΐς καί ύλικοΰ ύπάρχοντος.

Αί Δανιζαί φυλακαί περιλαμβάνουσι 1,300 περίπου 
κελλία καί διαιρούνται είς κεντρικάς φυλακάς διά κατα- 

δικούς βαρυποίνους μετά 540 κελλίων, άνεγερθείσας δα- 
πάναις τοϋ Κράτους, καί είς ζοατητηρίους φυλακάς διά 
κατηγορουμένους ζαί καταδίκους έλαφροποίνους, τών ο
ποίων ή μέν οικοδομή βαρύνει τούς δήμους, ό δέ αριθμός 
τών ζελλίων ύπολογίζεται είς 760 περίπου. Ή μεταρρύθ- 
μισις άπό τοΰ παλαιού συστήματος πής έν κοινώ φυλα
κίσεως είς τό νέον τής άπομονώσεως διήρκεσε 35 έ’τη, 
άπήτησε δέ, όσον άφορα τάς έπιτοπίους φυλακάς, τήν 
δαπάνην 5,500,000 νέων δραχμών, δι’ ένιαυσίων κατά 
μέσον όρον πιστώσεων 157,000 ν. δραχμών. Τών κεντρι
κών φυλακών ή οικοδομή έγένετο διά δαπάνης είδικώς 
όριζομένης είτε διά νόμου είτε διά τοΰ δημοσίου προϋπο
λογισμού.

Έν ταΐς Δανικαΐς φυλακαΐς όλα τά κελλία είναι τοΰ 
αύτοϋ μεγέθους, έκτος τών δι’ άσθενεΐς τά όποια είναι 
κατά τό τέταρτον εύρύτερα τών λοιπών. Κατά τούς πι- 
θανωτέρους ύπολογισμούς έν φυλακή, πεοιεχούση 100 
κελλία, ή ζατά μέσον όρον δαπάνη άναβίβάζεται εις 1,350 
περίπου ν. δραχμάς δι’ έκαστον κελλίον μετά τών παρα
κολουθημάτων αυτού είς φωταέριον, μηχανισμούς κλπ. 
χωρίς νά περιλαμβάνηται όμως ή έν ταΐς κεντρικαΐς φυ- 
λαζαΐς δαπάνη διά ναόν, νοσοκομείου, κατοικίας ύπαλ- 
λήλων, μαγηρεΐον κλπ. καθώς καί ή έν ταΐς τοπικαΐς 
φυλακαΐς δαπάνη δι’ οικίας τών πόλεων καί κατοικίας 
τών φυλάκων. ΊΙ μεταξύ τής φυλακής τοΰ συστήματος τής 
έν κοινώ φυλακίσεως μετά νυκτερινής άπομονώσεως καί τής 
φυλακής τοΰ συστήματος τής άπομονώσεως καθ’ ημέραν 
καί νύκτα διαφορά είς τό κεφάλαιον τής δαπάνης —έάν 
ζρίνωμεν άφ’ ένός μέν έζ τής ζατά τό πρώτον σύστημα 
φυλακής έν HorseilS, περιεχούσης 400 ζελλία καί άπαι- 
τησάσης δαπάνην 550,000 ν. δραχμών, άφ' ετέρου δέ έκ 
τής κατά τό δεύτερον σύστημα φυλακής έν Vl'idslofiS- 
ville, περιεχούσης 400 κελλία καί άπαιτησάσης δαπά
νην 2,000,000 ν. δραχμών,—ή διαφορά είς τό κεφάλαιον 
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τής δαπάνης είναι ώς 1 διά τό παλαιόν σύστημα πρός 4 
διά τό νέον. Έν τούτοις, κατά μέρος τιθέμενων διαφόρων 
ειδικών κατά τάς άνωτέρω δύο φύλακας περιστάσεων, έν 
γένει ή δαπάνη τής διά τήν απόλυτον άπομόνωσιν φυ
λακής δύναται νά ύπολογισθή διπλάσιά τής διά τήν φυ
λακήν τοϋ έτέρου σΟστήματος.

Λ’. Χουηδία.

Ύπάρχουσιν έν Σουηδία καθ’ έκαστον νομόν μία ή 
πλείονες μονωτικαί φυλακαί προσδιωρισμέναι διά τούς 
ύποδίκους καί τούς έλαφροποίνους καταδίκους μέχρι δύο 
έτών φυλακίσεων τό πολύ. Αί φυλακαί αύται ύπολογί
ζονται είς 44, καί έχουσι τινάς έξ αύτών όλίγιστα κελ- 
λία. Ό όλος αριθμός τών κελλίων τών φυλακών τούτων 
είναι 2,482, έξ ών 97 είναι σκοτεινά έν μέρει ή έντελώς 
διά πειθαρχικούς λόγους.

Έκτος τών φυλακών τούτων ύπάρχουσι καί κεντρικαί 
φυλακαί διά τούς βαρυποίνους καταδίκους, έχουσαι 539 
κελλία δι’ άπομόνωσιν κατά τό πρώτον στάδιον τής ποι
νής καί 840 κελλία μόνον διά τήν νύκτα. Τά τελευταία 
κελλία, μικρότερα καί ήττον φωτεινά, άπήτησαν τό τρί
τον ή τέταρτον τής δαπάνης τής διά τά συνήθη κελλία, 
είναι δέ έκτισμένα έντός παλαιών οικοδομημάτων. "Ολαι 
αί νομαρχιακαί φυλακαί είναι νέαι καί έκτίσθησαν πρός 
τον ειδικόν σκοπόν τής άπομονώσεως. Έν τούτοις τινές έξ 
αύτών ήγέρθησαν έπί γηπέδου άνήκοντος είς παλαιάς φυ- 
λακάς, καί παλαιά τινα τείχη τοιούτων έχρησιμοποιήθη- 
σαν έν τή νέα οικοδομή, "Οπου τά άρχαΐα οικοδομήματα 
δέν άνήκον είς τό Κράτος,τά πρός άνέγερσιν τής νέας φυ
λακής άναγκαΐα γήπεδα παρεχωρήθησαν είς αύτό ύπό τών 
πόλεων καί τών δήμων έπί τή ύποχρεώσει τής κυβερνή
σεως νάδέχηται έντός τής ούτως έγερθείσης φυλακής τούς 
ύποδίκους καί καταδίκους τής πόλεως καί τού δήμου, εύ- 
θυνομένων τούτων όμως είς τά έξοδα τής τροφής αύτών.

Έκτος άσημάντων εξαιρέσεων, τό κύριον τής διά άνέ- 
γερσιν φυλακών δαπάνης κατεβλήθη ύπό τοϋ Κράτους, 
ύπολογίζηται είς 6,509,000 νέων δραχμών καί διενε- 
νεμήθη είς 35 έτη, άπό τοϋ 1843 μέχρι τοϋ 1878, ψη- 
φιζομένων έκάστοτε έν τώ προϋπολογισμό) τοϋ Κράτους 
τών άναγκαίων ποσοτήτων. Έν γένει έπί τής έκτελέ- 
σεως τών οικοδομικών τής φυλακής έργων ή καθ' έκα
στον κελλίον δαπάνη κατά μέσον όρον ύπολογίζεται άπό 
2,000 μέχρι 3,500 νέων δραχμών. Έν τή μάλλον μεγα
λόπρεπε! Άνακριτική φυλακή τής Στοκχόλμης ή δι’ έκα
στον κελλίον κατά μέσον όρον δαπάνη άνεβιβάσθη είς 
4,200 ν. δραχμάς, περιλαμβανόμενης καί τής άξίας τοΰ 
άγορασθέντος γηπέδου. Έν τούτσις δι’ έκαστον τών 48 
νυχθημερινών κελλίων τής έν Norman γυναικείας φυ
λακής καί τών 236 νυκτερινών κελλίων τής έν Nya 
AVarfvet φυλακής έδαπανήθησαν κατά μέσον όρον 500 
μέχρις 700 ν. δραχμών. Σημειωτέον όμως, ότι τά κελλία 
ταϋτα έκτίσθησαν διά πλίνθων οπτών καί άνευ σιδηρών 
πλακών, καί ότι διά μέν τήν πρώτην φυλακήν έχρησιμο- 
ποιήθη παλαιόν κτίριον, τής δέ δευτέρας τά κελλία έτέ- 
Θησαν έντός παλαιάς τοϋ ναυτικού οικοδομής.

Ή τοιαύτη προσαρμογή τών παλαιών κτιρίων σπου- 
δαιοτάτην κέκτηται σημασίαν διά τήν Ελλάδα, είς πολ- 
λάς τής όποιας πόλεις καί περιοχάς άπαντώνται παλαιά 
μεσαιωνικά καί άλλα έγκαταλελειμένα φρούρια καί κτί
ρια, δυνάμενα νά χρησιμοποιηθώσιν είς ίδρυσιν φυλακών. 
Επομένως τά έν Σουηδία σχετικώς γενόμενα δέονται πε
ραιτέρω άναπτύξεως. Διά τήν έν Nya Warfvel φυλακήν 
μετεχειρίσθησαν, ώς έρρέθη, τά τείχη άρχαίου ναυτικού 
οικοδομήματος, καθόσον διετηρούντο είς καλήν κατάστα- 
σιν, προσέθεσαν δέ ζαί νέα. Κατεσζευάσθησαν 236 κελλία 
νυκτερινά καί 30 έργοστάσια, ναός, νοσοκομείου, δωμά
τια διά τό προσωπικόν τής διοικήσεως ζαί διά τούς φύ
λακας. Έν τή μεγάλη τοϋ ναυτικού οικοδομήματος αυλή 
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προσέθεσαν ειδικόν χτίριου δι*  ήμερονύκτιου μονωτικήν 
φυλακήν και έτερον διά τήν ύπηρεσίαν τοΰ όλου ιδρύμα
τος (μαγειρεΐον, άποθήκαι, αρτοποιείου, πλυντήριον, στε
γνωτήριου καί ατμοκίνητος μηχανή). Δι’ όλας αύτάς τάς 
οικοδομάς έχορηγήθησαν ύπό μέν τοΰ Κράτους 153,000 
ν. δραχμαί, έκ δέ τών εισοδημάτων τοΰ καταστήματος 
τής φυλακής 50,000, ύπό δέ τών κρατουμένων ή εργα
σία. ΊΙ φυλακή αύτη κεΐται παρά τήν θάλασσαν έντός με
γάλης δένδρων καί κήσων περιφερείας, έν τή οποία ύπάρ- 
χουσιν οικία', ιδιαίτερα', διά τόν διοικητήν καί τούς ύπαλ- 
λήλους τής φυλακής, καθώς καί άλλαι ίδιωτικαί έπαύ- 
λείς. Καί άλλαι άκόμη προϋπαρχόντων κτιρίων χρησιμο
ποιήσεις είς ϊδρυσιν νέων φυλακών έν Σουηδία άπαντών- 
ται ώς π. χ. ή Langliolmen, ή έν σχεδίω ύπάοχουσιν 
ώς έν Carlskroiia (πτέρυς 200 κελλίων νυκτερινών αντί 
130,000 ν. δραχμών), έν Weslervik (54 κελλία αντί 
114,000 ν. δραχμών) κλπ.

("Επεται ανέχεια).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1882

Ό προϋπολογισμός τών έσόδων καί έςόδων τής ελλη
νικής έπικρατείας διά τό έτος 1882 έψηφίσθη κατά τά 
τέλη Ιουνίου 1882, δηλαδή έν τώ μέσω τοΰ ενιαυτού. 
Κατά πόσον -υπηρετείται τοιουτοτρόπως ή έννοια τοΰ θε
μελιώδους νόμου περί τής ύπό τών αντιπροσώπων τοΰ 
έθνους προψηφίσεως τών δαπανημάτων τής έπικρατείας 
καί κατ’ ακολουθίαν τών χρηματικών έκάστου πολίτου 
βαρών, είναι ζήτημα πολιτειακόν, τό όποιον έκ μακροΰ 
χρόνου είναι τεθειμένου. "Οπως καί άν έχη, τά έπί τοΰ 
προϋπολογισμού τοΰ 1882 ψηφισθέντα παριστώσι τόέξής 
>ιεφαλα'.ωδέστατον φαινόμενου, ότι ένώ τά έσοδα τής έστι-· 

κρατείας ύπολογίζονται εις δραχ. 68,621,542, τά έξοδα 
αύτής αναβιβάζονται είς δρ. 80,436,069, δηλαδή έν έτει 
1882 θά δαπανήσωμεν 11 8/10 εκατομμύρια πλείονα τών 
όσων, κατά πιθανοτάτην μάλιστα έςόγκωσιν, έχομεν.Άλλ’ 
ή πολιτική τών ελλειμμάτων έχει πολλάς έπόψεις, τάς 
όποιας δέν πρόκειται νά έξετάσωμεν νΰν.Όσον αφορά τήν 
κεφαλαιώδη κατά μέρος κατάταξιν τών προϋπολογισθέν- 
των, ιδού πώς έχουσι ταΰτα:

ΕΣΟΔΑ. — ά) ’’Αμεσοι φόροι δρ. 15,140,000, 
ήτοι έγγειοι φόροι καί δικαιώματα έπικαρπίας 9,130,000, 
φόρος έπί τών βοσκών 190,000, έπί τών ζώων 2,800, 
000, έπί τών έπιτηδευμάτων 1,450,000, έπί τών οικο
δομών 1,270,000, έπί τοΰ εισοδήματος τών ανωνύμων 
εταιριών (3 τοΐς °/0) 300,000. β") Έ μ μ ε σ ο ι φόροι 
ορ. 32,995,000, ήτοι τελωνίου 23,960,000, χαρτόση- 
μον 7,000,000, διάφορα δικαιώματα 885,000, φόρος έπί 
τών παιγνιοχάρτων 150,000, έπί τής καταναλώσεως τών 
ποτών 1,000,000. γ') Δημόσια καταστήματα 
δρ. 4,196,000, ήτοι νομισματοποιία 2,320,000, ταχυ
δρομείου 950,000, τηλεγραφείου 920,000, τυπογραφείου 
6,000. δ'.) Διάφορα ν ο μ ή μ α τ α καί κτήματα 
ορ. 3,503,260, ήτοι μεταλλεία καί ορυκτά 963,000, 
υδατα θερμά 15,000, άλυκαί 1,100,000, ιχθυοτροφεία 
316,330, δάση 912,000, έλαιώυες 3,000, σταφιδώνες καί 
αμπελώνες 3,000, περιβόλια καί άλλα κτήματα 162,000, 
κτήματα διοικούμενα δΓ έπιστασίας 1000, δημόσια κτί
ρια καί εργοστάσια 26,000. έ)’Εκποιήσεις έθνι- 
κ ώ ν κτημάτων δρ. 4,276,000 ήτοι χρεωλύσια, τό
κοι έκ προικοκτησιών καί χρέη έκ προικοκτησιών άναυεω- 
θέντα κατά τόν Σ,Ε νόμον 265,000, δεκαετείς πιστώ
σεις προικοκτησιών καί φθαρτών κτημάτων καί ολική 
τιμή προικοκτήσεων 300,000, πεμπτημόρια καί ολική τι
μή φθαρτών κτημάτων 100,000, επταετείς δόσεις γηπέ
δων κατά του $ΠΖ- νόμον 1.900. τίμημα οικοπέδων Π«·
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τρών κλπ. 70,000, προζαταβολαί έκτης παρατάσεως τής 
προθεσμίας πρός εφαρμογήν τοϋ νόμου περί γαιών καί 
φυτειών 40,000, χρεωλυτικαί δόσεις γαιών καί φυτειών 
3,500,000. ς·') Δ ι ά φ ο ρ α είσοδήματαδρ. 4,842, 
382 ήτοι τόκοι υπερημερίας 250,000, ποινικά εργοστά
σιά 5,000, άπόληψις ποινικών έξόδων 250,000 και προ- 
καταβληθέντων είς ποινικάς δίκας 10,000, έξοδα ζατα- 
μετρήσεως αμπέλων κλπ. 45,000, τυχηρά εισοδήματα 
2,630,000 (έπί τοΰ όλου προϋπολογισμού τό ! έχει τι 
θαυμάσιου έν τή άριΟμοποιητική τοΰ ύπουργείου τέχνη), 
έπιστροφαί χρημάτων 50,000, εισπράξεις λόγω πολιτι
κών συντάξεων 1,000,000, άπόληψις προκαταβολών έξ 
εκλογικών ειδών 2,000, προζαταβολαί κληρωτών κατά 
τόν περί στρατολογίας νόμον 600,000. ζ') Έκκλησ '.α
στικά ε I σ ο δ ή μ ατ α δρ. 368,000, ήτοι εκποιήσεις 
ακινήτων μοναστηριακών κτημάτων 40,000, πολυετείς ε
νοικιάσεις τοιούτων 223,000, μονοετείς ένοικιάσεις τοι
ούτων 2,000, τόκοι ύπερημερίας 10,000, διάφορα έσοδα 
40,000, καθυστεροϋντα έξ έζζλησιαστικών κτημάτων 53, 
000. ή) "Έσοδα ζ ε κ λ ε ι σ μ έ ν ω ν χρήσεων δημό
σια καί εκκλησιαστικά 1,800,000.0 ) Καθυστερούν- 
τ α κατά τόν ΧΚΙΓ νόμον 1,500,000. —Τό όλον δρ. 68, 
621,542.

ΕΞΟΔΑ.—ά) Χρέος δημόσιον 27,173,466, ήτοι 
χρέος έξωτερικόν 1,269,000, εσωτερικόν 21,928,176, 
συντάξεις .3,976,300. β' Χορηγία πρός τόν βασιλέα 
δρ. 1,125,000. γ') Ά π ο ζ η μ ι ώ σε ι ς βουλευτών ζαί 
έξοδα Βουλής 632,000. δ') Γεν ικ ή ύ π η ρ ε σία δρ. 
43,633,323, ήτοι υπουργεΐον εξωτερικών 2,084,915, δι
καιοσύνης 4,141,959, εσωτερικών 8,185,131, έκζλησια- 
στικ.ών 3,275,290, στρατιωτικών 19,601,952, ναυτικών
4,308,398, οικονομικών 2,035,675. ε') Έξοδα διοιζή- 
σεως ζαί έπιστασίας δρ. 3,403,666. ς·’) Διάφοροι πλη- 
ρ ω μ α ί δρ. 4,468,603, ήτοι έπιστροφαί χρημάτων 50, 
000, αποζημιώσεις 408,403, συμψηφισμός πιστωτικών 
γραμματίων 50,200, άπόδοσις κεφαλαίων οδοποιίας 
3,750,000, νομισματοποίία 200,000, άποζημίωσις ύπαλ- 
λήλων γραφείου πολιτικών συντάξεων 10,000.—Τό όλον 
δρ. 80,436,069.


