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Τό σύστημα τ·?5ς ενόπλου ειρήνης, όπερ σφίγγει έν ταΐς 
χαλυβδίναις άγκάλαις αύτοϋ τάς έπικρατείας τ·7ίς Εύρώπης, 
κυοφορεί τούς μεγαλειτέρους διά την νέαν κοινωνίαν κινδύ
νους. Οί προϋπολογισμοί τής τελευταίας τριετίας άναβιβά- 
ζουσι τάς ένιαυσίους στρατιωτικάς δαπάνας τής Εύρώπης 
είς 4,528 έκατομμύρια δραχμών καί πλέον έτι, έκ τών 
όποίων 3,805 άναλογοΰσι πρός μόνας ίξ έπικρατείας, την 

Ρωσσίαν (982.4), την Γαλλίαν (859.5), την ’Αγγλίαν 

(740.2), την Γερμανίαν (539.1), την ’Ιταλίαν (342.5) και 
την Αύστροουγγαρίαν (342.0).

"Οταν έν ειρήνη δαπανά τόσον ό πόλεμος, έγείρεται ή 
έρώτησις : τί θέλει ούτος έν τή πλήρει ένεργεία του δαπα
νήσει έπί πλέον; Καί όμως μόλις ό πόλεμος έκραγή, εύθύς 
α! δαπάναι του εισέρχονται είς πολύ εύρύτερον κύκλον. Οί 
πολεμισταί διπλασιάζονται καί τριπλασιάζονται, τά πολε
μικά έφόδια έπίσης, αί κινήσεις καί αί προμήθειαι τών 
στρατών περιβάλλονται ’ιδιαιτέρως περισπούδαστου χρημα
τικήν σημασίαν. Ό είπών, ότι ό πόλεμος ού τεταγμένοις 
σιτεϊται, είπεν αίωνίαν αλήθειαν. Παραλείπομεν τάς αποζη
μιώσεις, τάς όποιας υπαγορεύει ή νίκη. Τό όλον συμπληροΰ- 
ται διά τών παντοίων καταστροφών εις κεφάλαια, πρόσωπα 
καί έπιχειρήσεις, άπό τών όποίων χαράσσεται ή τοΰ γενικού 
φαινομένου είκών παρά τε νικηταΐς καί ήττημένοις.

Όπως καί άν έχη, μόνη ή πρός πόλεμον παρασκευή δύ
ναται νά δώση τόν καθολικόν έπί τοΰ προκειμένου χαρα
κτήρα. Όταν δΓ αύτήν, ώς εΐδομεν, άπαιτώνται έν Εύ- 
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ρώπγ 4 */ f δισεκατομμύρια δραχμών ένιαυσίως, έρχεται εις 
τό μέσον ή ιδέα τοϋ Moltke, οτι έπί τέλους οΐ λαοί δέν θά 

δυνηθώσι νά ύποφέοωσι τά επιβαλλόμενα αύτοϊς στρατιω
τικά βάρη. Ή ύπερβολή έχει λοιπόν καΐ την καλήν της 
oiptv. ’Όλη ή κυβερνητική τέχνη περιορίζεται είς την έπί 
μάλλον καί μάλλον έπιβάρυνσιν τών έπικρατειών διά νέων 
φόρων, διά νέων δανείων, πάντοτε δέ πρός τόν κύριον σκο
πόν τής έπι τοΰ πεδίου τών μαχών συρράζεως τών εθνικών 
δυνάμεων. ’Απέναντι αύτής τής τέχνης, ήτις ό'ρια δέν έπι- 

γίνώσκει είς την κατάχρησιν, παρίσταται ή τέχνη την ο
ποίαν γεννά ή άρμονία δλων τών συμφερόντων. "Οταν ή 
συνεννόησις αυτών επιτευχθώ διά τής δοκιμασίας τών πα
θημάτων, τότε θά έννοησωσιν οί λαοί πόσον ήμάρτησαν έγ-
καταλείποντες τάς τύχας των εις τούς έκμεταλλευτάς των. 
“Οχι ό'τι είναι δεδομένον, τά δεινά τοϋ πολέμου νά έκλεί- 
ψωσι διά παντός άπό τό πρόσωπον τής γής. Άλλ’ οτι ε
κείνη πρέπει νά ύπολαμβάνηται ώς ή άτυχεστέρα τών πο
λιτικών, ήτις τά παροδικά τών πολέμων δεινά καθιστά μό
νιμα καί πάγια κατά τούς ειρηνικούς έν γένει χρόνους. 'Ιδού 

σήμερον άνά πάσαν τήν Ευρώπην ή πυρίτις εΐναι διακεχυ- 
μένη άπανταχοϋ. Ή πρώτη θρυκλλίς άρκεϊ πρός γενικήν 

πυρκαϊάν. Αύτό είναι άραγε τό κατόρθωμα τών μεγάλων 
οδηγών τής ευρωπαϊκής οικογένειας ; Άλλ’ ήδύναντο άκό

μη καί νήπιοι νά συντελέσωσι τοΰτο.
Ή σχέσις μεταζύ τών στρατιωτικών δαπανών καί τών 

διά τά εθνικά δάνεια τόκων καί χρεολυσίων άποτελεϊ ιδιαι

τέραν έποψιν τοϋ άνά χεΐρας φαινομένου. Κατά γενικόν κα
νόνα αί πολεμικά! επιχειρήσεις ένεργοϋνται δαπάναις ούχί 
μόνον τής άποφασιζούσης αύτάς γενεάς, άλλά καί έκείνων α'ί- 
τινες έρχονται κατόπιν. Ή μέθοδος τών εθνικών δανείων δέν 
ήδύνατο νά εύρη εύρύτερον στάδιον. Είτε διά τήν πρός πόλε
μον παρασκευήν, είτε διά τήν ενέργειαν αύτήν τοϋ πολέμου, 
γνωρίζει τό μυστήριον, πώς νά μεταορίπτη τό κύριον βά
ρος άπό τοϋ παρόντος ε’ις τό μέλλον. Αμφιβάλλω άν ύπήρ- 
ξε μέθοδος άπλουστέρα άμα καί καταστρεπτικωτέρα, προσ- 

θετέον δέ καί μάλλον έπαγωγός, διότι έν γίνει αί στιγμαΐ 

τής συνομολογήσεως τών έθνικών δανείων είναι στιγμαΐ 
άνακουφίσεως, άδιάφορον άν μετ’ ολίγον μεταπέσωσιν είς δο
κιμασίας μείζονος δυσφορίας.

Είναι παρατηρήσεως άξιον, οτι έν συνόλφ αί στρατιωτι- 
καί δαπάναι τής ευρωπαϊκής οικογένειας άκολουθοϋσι κατά 
πόδα τάς διά τούς τόκους καί τά χρεωλύσια. ’Απέναντι 
τών 4,528 έκατομμυρίων, είς ά άναβιβάζονται αί πρώται, 
παριστανται 5,343 εκατομμύρια, είς ά άναβιβάζονται αί 
δεύτεραι. Δέν πρέπει έντεϋθεν νά είκάσωμεν, οτι ή γενική 

αυτή αναλογία απαντάται καί καθ’ όλας Ιδιαιτέρως τάς 
έπικρατείας. Διότι δύνανται αύται νά διαιρεθώσιν είς δύο 
κεφαλαιώδεις κατηγορίας, καθ’ ίς αί μέν πληρόνουσι πλειό- 
τερον είς τούς δανειστάς των, αί δέ πλειότεοον είς τούς 
στρατούς των. ’Ιδού πώς ύπό τήν έποψιν ταύτην κατατάσ
σονται αύται, άπό τών κατά τήν τελευταίαν τριετίαν ένιαυ- 

σίων προϋπολογισμών, είς εκατομμύρια δραχμών.

Επιχράττιαι πΛηρ<5?ουσαι π.Ιιιότιρα ιΐς τούς όαηιστάς tur.
Γαλλία 1336.0 είς τούς δανειστάς 859.5 είς τόν στρατόν

*Ρωσσία 1038.0 * 982.4
Αυστροουγγαρία 596.7 > 342.0 >
Ιταλία 532.0 > 342.5 *
‘Ισπανία 27 4.1 • 200.3 *
Πορτογαλλία 8 9.3 ■ 39.3 >
Βέλγιον 86.5 • 45.6 >
Ρουμανία 59.2 » 28.5 >
Ελλάς 37.1 • 19.9 »
Β . Επιχρατβιαι χ-Ιηρόχουσαι πΛιιότιρα τις τούς στρατούς τα?.
Αγγλία 740.2 είς τόν στρατόν 737.5 είς τούς δανιιστάς
Γερμανία 539.1 » 377.7 •
Τουρκία 200.0 > 55.4 *
Σουηδία 35.5 > 16.4 *
Νορβηγία 18.3 9 6.0 >
‘Ελβετία 17.1 9 1.8 >
Σερβία 16.2 • 13.7 >
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Έκ τής άνωτέρω άπογραφής παρατηρούμεν, βτι ή 
λάς άνήκει είς τήν χορείαν τών επικρατειών, αίτινες 

πανώσι πλειότερα πρός τούς δανειστάς των παρά πρός 
στρατούς των. Πρέπει βεβαίως νά ύπάρχωσι κύριοι τοϋ 
νομένου τούτου λόγοι. Δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, δτι 
τό όλον εΐναι τυχηρά τις τών άριθμών σύμπτωσις. Πολ
λάκις προβαίνουσιν έν τή εξελίξει τών έθνών συνέπειαι καί 
τοϋ μάλλον άσυνειδήτως άναπτυσσομένου διοικητικού σχε
δίου. Ό τόπος εύρίσκεται μεταξύ δύο έ'λξεων. Ή μία εΐναι 

στρατιωτική, ή έτέρα δανειστική. Πρό καιρού ή τελευταία 
έγένετο κυρία τού άρματος τής πολιτείας, διότι τό έσυοεν 
ολόκληρον πρός «αυτήν. Οΰτω βλέπομεν έν τφ προϋπολο
γισμέ τού 1888 άναγραφομένας 37,173,629 δραχμάς διά 
τόκους καί χρεωλύσια, 16,440,500 διά τόν στρατόν τής 
ξηράς και 3,491,486 διά τόν στρατόν τής θαλάσσης. Ή 
στρατιωτική δαπάνη τής έπικρατείας εΐναι λοιπόν κατά τό 
ήμισυ καί πλέον ετι μικρότερα τής δανειστικής. Μέτρον ικα
νόν νά όρίσγι τήν ελκτικήν δύναμιν, ήτις εκατέρωθεν λει
τουργεί.

Έντύπωσιν προξενεί ή άπόστασις, ήτις έν τή πρώτη κα
τηγορία τών έπικρατειών, τών πληρονουσών πλειότερα είς 
τούς δανειστάς παρά είς τούς στρατούς των, ύπάρχει με
ταξύ τών μεγάλων έπικρατειών καϊ τών μικρών έπικρατειών. 
Οΰτω παρά ταϊς πρώταις αί πρός τούς δανειστάς δαπάναι 
ύπερβαίνουσι τάς πρός τούς στρατούς, κατά τό 1 3 περίπου 
έν Γαλλία, Αυστροουγγαρία καϊ ’Ιταλία, ένώ παρά ταϊς 
δευτέραις έπικρατείαις αί πρός τούς δανειστάς δαπάναι ύ
περβαίνουσι κατά τό ήμισυ περίπου τάς πρός τούς στρα
τούς, έν Πορτογαλλία, Ρουμανί-y καί Έλλάδι. Ή άπόστα- 
σις δέ έπιτείνεται £τι μάλλον, άμα ώς ληφθή ύπ’ όψιν ή 
Ρωσσία, καθ’ ήν αί Λρός τούς δανειστάς δαπάναι μόλις ύ
περβαίνουσι κατά τό εικοστόν τάς πρός τόν στρατόν αύτής.

Ή άναλογία τών στρατιωτικών δαπανών καθ’ έκαστον 
κάτοικον τών διαφόρων έπικρατειών τής Εύρώπης άποκα- 
λύπτει ιδιαιτέρους έπί τοϋ προκειμένου δρίζοντας. Τοιουτο-

τρόπως, άπό τών τελευταίων προϋπολογισμών, προκύπτου- 
σιν αί έξής κλιμακηδόν άναλογίαι έπί μέν τού κατά ξηράν 

στρατού: Γαλλία δρχ. 14,55, ’Αγγλία 11,24, Γερμανία 
10,25, ‘Ολλανδία 9,89, ‘Ισπανία 9,36, Βέλγιον 8,90, 
Ιταλία 8,65, Ρωσσία 8,24, Ελλάς 8,19, Δανία 6,87, 
Σουηδία 6,06, Ελβετία 6,03, Πορτογαλλία 5,90, Νορβη
γία 4,8 Γ έπϊ δέ τοϋ κατά θάλασσαν στρατού: ’Αγγλία 
8,53, ‘Ολλανδία 6,10, Γαλλία 6,01, ’Ιταλία 2,65, Ίσπα- 

. ν(α 2,55, Πορτογαλλία 2,44, Δανία 2,43, Σουηδία 2,04,
Ελλάς 1,68, Ρωσσία 1,57, Γερμανία 1,24, Νορβηγία 

1,14. Έκαστος λοιπόν Έλλην δαπανά πλειότερον τοϋ Δα
νού, Σουηδού, Ελβετού, Πορτογάλλου καί Νορβηγού είς τά 

στρατιωτικά τής ξηράς καί πλειότερον τού Ρώσσου, Γερ
μανού καί Νορβηγού είς τά στρατιωτικά τής θαλάσσης. 
Μένει ή θεωρία τών άποτελεσμάτων, τά όποια έπάγεται ή 

τοιαύτη δαπάνη.
Διότι συμβαίνει πολλάκις άλλα νά γράφωνται καί άλλα 

νά ύπονοώνται. Έπί παραδείγματι ήδύνατό νά έρωτήση 
τις κατά πόσον άληθεύουσιν έν Έλλάδι αί έπισημόταται 
σχετικώς πρός τόν άριθμόν τών στρατευομένων βεβαιώσεις. 
Δέν γνωρίζομεν πολλάς έπισημοτέρας τών δημοσίων προϋ
πολογισμών πράξεις. Άλλ’ ένώ είμεθα ύπόχρεοι νά πιστεύ- 
σωμεν ε’ις αύτάς, γνωρίζομεν άφ’ έτέρου έκ τού εύζωνικού 

τάγματος, τού όποιου τούς ύπαξιωματικούς έπί στασιαστι- 
καϊς ύπονοίαις άπέβαλεν εσχάτως τό ύπουργεϊον, ότι οΰτε 
ένα είς τάς τάξεις του ήρίθμει έν υπηρεσία στρατιώτην. Βε
βαίως κάτι συμβαίνει έν τώ έλληνικώ στρατω, τό όποϊον 
δύναται νά άποτελέση αφετηρίαν εθνικού κινδύνου. Ό τό
πος διατρέχει κρίσιμον περίοδον, καθ’ ήν οί εναέριοι πύργοι 
τής μεσαιωνικής φαντασίας τών ’Ισπανών άνεβιβάσθησαν είς 
ύψηλόν παρ’ ήμϊν δόγμα κυβερνητικής διδασκαλίας. Καί 
έπειδή πρόκειται περί στρατού, ύποθέτομεν τήν επικρα
τούσαν άταξίαν καί σύγχυσιν έν τή πολυπλοκωτάτγ μη
χανή του. "Ο,τι άποτελεϊ τήν ιδιοφυίαν της εΐναι τό πρό
σταγμα. Είς ποϊον βλέμμα κατοικεί τούτο ; Άλλ’ ιδού εί- 
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σερχόμεθα είς έξέτασιν, ήτις θά ώδήγει ημάς εις έκθεσιν 
ευρυτέρων έπί τοΰ θέματος διαστάσεων, αΐτινες άνήκουσιν 
είς άλλον κλάδον ένεργείας.

ϊνα περιορισθώμεν είς τό αρχικόν σχέδιον τής προκειμέ- 
νης μελέτης, δυνάμεθα νά συγκρίνωμεν τούς αριθμούς τών 
στρατευομένων άνδρών καθ' έκάστην επικράτειαν τής Ευρώ
πης έν τοϊς κατά ξηράν στρατοϊς αύτής, σχετικώς πρός 
1000 κατοίκους. Ή επομένη κλίμαξ είναι ίκανώς ένδει- 
κτική : ’Ολλανδία 15.11, Γαλλία 13.35, Ελλάς 12.7$, 
Γερμανία 10.44, Νορβηγία 9.80, Βέλγιον 8.38, Αυστρο
ουγγαρία 8, Σουηδία 7.89, Ρωσσία 6.94, ΓΙορτογαλλία 
6.37, ’Ιταλία 6.17, Ρουμανία 6.13, ’Αγγλία 5.93, 'Ισπα
νία 5.65. Ήδύνατο νά έρωτήσή τίς, ποϊα είναι τά άντιζύ- 

για τής έν Έλλάδι ϋπερβάσεως τών στρατιωτικών αναλο
γιών τής Γερμανίας, Αύστοοουγγαρίας, Ρωσσίας, ’Αγγλίας, 
ΐνα μή όνομάσωμεν ολας τάς έπικρατείας, τάς όποιας άφίνει 
όπισθεν της ή 'Ελλάς. Καί ταΰτα κατά τήν έπισημοτάτην 

τής πολιτείας άπογραφήν, τήν όποιαν, ώς προείπομεν, εϊ- 
μεθα ύπόχρεοι νά πιστεύσωμεν, διότι κατ’ αύτήν ή δύναμις 
τοΰ κατά ξηράν στρατοΰ τής Ελλάδος, έν έτει 1888, ανα
βιβάζεται είς 26,340 άνδοας. Δέν τολμώμεν νά παοαθέσω- 

μεν είς τό ποσόν τοΰτο τόν στρατιωτικόν αριθμόν τής Ελ
βετίας. ’Αναβιβάζεται ούτος είς 201,225 άνδρας άπό οργα

νισμού, τόν όποϊον είς μάτην ή λαϊκή φωνή τών ελβετικών 
Άλπεων διαλαλεϊ πρός τάς λαϊκάς κορυφάς τών ελληνικών 
•ρέων. Ό χρόνος τών πραγματικών μεταρρυθμίσεων δέν 
έκτύπησεν άκόμη τό σήμαντρον αύτοΰ έν τή ήμετέρα γή. 
’Όταν ή ’Ελβετία διά στρατόν 200,000 άνδρών δαπανά 17 
εκατομμύρια δραχμών, ή ’Ελλάς δαπανά 20 εκατομμύρια 
διά στρατόν 26,000, δ’στις καί πάλιν δέν ύπάρχει. Ή με
ταξύ του ελ.βετικοΰ πληθυσμού (2,846,104 κάτ.) καί τοΰ 

ελληνικού πληθυσμού (2,067,000 κάτ.) άναλογία έπιτει'νει 
έπί μάλλον καί μάλλον τήν είς τά στρατιωτικά άποτελέ- 
σματα μεταξύ τών δύο χωρών άπόστασιν.

Ό συνδυασμός τής οικονομικής δυνάμεως τών επικρατειών 

πρός τήν ένδεχομένην έκτασιν τής στρατιωτικής ένεργείας 
αύτών άποτελεϊ ιδιαιτέραν έποψιν. Καθόσον δέ τά δάνεια 

πληρόνονται διά φόρων, τό κύριον ζήτημα στρέφεται περί 
τήν φορολογικήν Ικανότητα τών έπικρατειών. Χώρα έζην- 
τλημένη φορολογικώς δύναται νά δράσρ στρατιωτικώς πολύ 
όλιγώτερον χώρας, τής οποίας αί φοοολογικαί πηγαί δια- 

τελοΰσιν έν εύρωστία. Ή φορολογική λοιπόν κατάστασις 
έχει τόν κύριον έπί τού ποοκειμένου λόγον. Διά τούτο δέν 

ύπάρχει πολιτική όλεθριωτέρα έκείνης, ήτις πρό τής κρίσι
μου ώρας εξαντλεί τούς πόρους τοΰ έμπεπιστευμένου αύτή 

έθνους. Είναι ό άσφαλέστερος σύμμαχος τών έξωτερικών 

έχθρών αύτοΰ.
Τοιουτοτρόπως ό καθηγητής καί πρώην έν Αύστρία ύ- 

πουργός τοΰ έμπορίου Schaffle ύπολογίζει τελευταΐον τήν 

πρός πόλεμον οικονομικήν δύναμιν τεσσάρων έκ τών μεγάλων 
τής ηπειρωτικής Εύρώπης επικρατειών, άπό τοΰ κατά 
μέσον όρον άναλογοΰντος είς έ’καστον κάτοικον αύτών 
ποσοστού τών ολικών τοΰ δημοσίου θησαυρού εισπράξεων. 
Πρόκειται περί τού έτους 1879, τοΰ οποίου βεβαίως 
μέν ηύξήθησαν μέχρι σήμερον οί όροι, πάντοτε όμως δύ

νανται τά κατωτέρω διδόμενα αύτοΰ νά χρησιμεύσωσιν 
ώς άφετηρία. ’Ιδού είς δραχμάς οί άριθμοί ταύτης : Ρωσσία 
22.50, Αύστροουγγαρία 32.67, Γερμανία 40.37, Γαλλία 

71.18. Υποτιθεμένου, ότι τό εισόδημα έκαστου κατοίκου 
είναι τό αύτό μεταξύ τών άνωτέρω επικρατειών, ή Ρωσσία 
θά ήτο όλιγωτέρα βεβαουμένη φορολογικώς καί επομένως έν 
κρείτονι οικονομική δυνάμει πολεμικώς. ’Αλλά τοιαύτη ύπό- 
θεσις είναι έντελώς άστήοικτος, ώς άποδεικνύει ή ύποτίμη- 
σις τοΰ ρωσσικοΰ οουβλίου, τό όποϊον άπό ονοματικής άξίας 

4 δραχμών κατέπεσε σήμερον σχεδόν εις τό ήμισυ, 
άκριβώς είς 2.10. Έν τή τάξει ταύτη τών υπολογισμών 
αρμόζει νά έξετάσωμεν τήν Ελλάδα. Ανεξαρτήτως τής ά- 

ναγκαστικής κυκλοφορίας της καί τής ύποτιμήσεως τής 
δραχμής της, κατά τό τρίτον, άρκεϊ ό έν έτει 1888 προϋ
πολογισμός της, ϊνα δώση τήν γενικήν έννοιαν. Πρός έκαστον
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κάτοικον αυτής άναλογοΰσι δρ. 44.75, ήτοι πολύ πλειότε- 
ρον τοΰ οσον πρό ολίγων έτών ήσαν βεβαρυμέναι ή Αυστρο
ουγγαρία καί ή Γερμανία. "Ινα μή δέ σταματήσωμεν είς τήν 
σύγκρισιν τής 'Ελλάδος πρός τούς κολοσσούς, παρατηροΰμεν 

έν τοΐς τελευταίοις προϋπολογισμοϊς τών επομένων επικρα
τειών τάς έξής άναλογίας τών πρός έκαστον κάτοικον βα
ρών των: Σαξωνία 39.46, Βυρτεμβέργη 34.50, Δανία 
33.70, Νορβηγία 29.87, Σουηδία 25.17, Ρουμανία 24.97, 
Ελβετία 16.96. Ή 'Ελλάς άφίνει 5λας δπισθέν της καί 
βαδίζει τόν άλλόκοτον δρόμον της, κύπτουσα τούς ώμους 

έν τή ειρηνική μεταφορά τών φορολογικών βαρών της.

ΣΙΔΗΡΟΑΡβΜΙΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΠΟΖΙΙΜΙΟΣΕΙΣ

Ό περί τών άδικημάτων κατά τις άσφαλείας τών σιδη
ροδρόμων ΑΡΚΒ' νόμος, τής 12 άπριλίου 1883, καθορίζει 

τάς ποινικάς εύθύνας των κατά τής σιδηροδρομικές συγκοι
νωνίας έγκληματούντων. Δύνανται αύται νά διαιρεθώσιν 
εις δύο κεφαλαιώδεις κατηγορίας, διότι έ κατά τά άρθρα 

1 καί 3 τοΰ νόμου άνάγονται εις δολίαν προαίρεσιν (έπίτηδες 
βλάβη τής σιδηράς οδού, θέσις έπ’ αυτές έμποδίων, ενέρ
γεια πράξεως παρακωλυούσης την κίνησιν ή δυναμένης νά 

φέρη έκτροχιασμόν η σύγκρουσιν, θέσις πυρός είς άμάξας έ 
άμαξοστοιχίας), δτε άποτελοΰσι κακουργήματα, τιμωρού
μενα κατά τήν διαβάθμισιν τοΰ νόμου, μέ εΙρκτήν, μέ δε- 

σμά καί μέ θάνατον, ή κατά τό άρθρον 2 τοΰ νόμου άνάγον
ται είς άμέλειαν, απροσεξίαν, άπερισκεψίαν, άνεπιτηδειότητα 
ή ολιγωρίαν περί τήν άκριβέ τήρησιν τών νόμων ή τών κα
νονισμών τών διεπόντων τά τών σιδηροδρόμων, οτε άποτε- 
λοΰσι πλημμελήματα, τιμωρούμενα μέ φυλάκισιν μέχρι 5 
έτών καί μέ χρηματικήν ποινήν 25—1000 δραχμών. Είδι- 
κώτερον, έν τή δευτέρικ κατηγορία, οί γινόμενοι παραίτιοι 
έπί τής σιδηράς όδοΰ ή έν σταθμοΐς α') συγκρούσεως ή έκ- 

τροχιάσεως άμαξών, άνευ βλάβης είς άνθρώπους, τιμωρούν
ται μέ φυλάκισιν μέχρι 2 έτών, β') τραυματισμού άνθρώ- 
πων, τιμωρούνται μέ φυλάκισιν 6 μηνών μέχρι 5 έτών, καί 
γ') θανάτου άνθρώπων, τιμωρούνται μέ φυλάκισιν 2-5 έτών.

ΑΙ διατάξεις αύται άφορώσι πάντας, ή δέ ίδιότης τών 

έμπεπιστευμένων τήν λειτουργίαν τού σιδηροδρόμου είναι ι
διαιτέρα, κατά τό άρθρον 4 τοΰ νόμου, έπιβαρυντική περί- 

πτωσις. Έν τούτοις, οσον άφορά τήν παράβασιν τών κανο
νισμών τών διεπόντων τήν σιδηροδρομίαν, δέν δυνάμεθα νά 
παραδεχθώμεν, οτι έκτείνεται αΰτη καί πρός τούς μή εις 

τήν σιδηροδρομίαν ανήκοντας. Ή νομική άρχή τής γνώσεως 
τών νόμων, οϊτινες δημοσιεύονται έν τή πρός τούτο Έφη- 

μερίδι τής Κυβερνήσεως, προφυλάττει τούς μή άνήκοντας 
εις τήν σιδηροδρομίαν καί έπομένως έν άγνοια παραβαίνον- 

τας τούς ιδιαιτέρους κανονισμούς της.
Τό έκτεθέν άρθρον 2 τοΰ ελληνικού νόμου είναι άντιγραφή 

τοΰ άρθρ. 19 τοΰ άπό 15 Ιουλίου 1845 γαλλικού νόμου, Ο
σον άφορά τήν ευθύνην. Έκ τών περιπτώσεων δμως αύτής 
ή τής, άνευ βλάβης, συγκρούσεως ή έκτροχιάσεως άμαξών 

λείπει έν τώ γαλλικώ κειμένφ, τοΰ ήμετέρου νόμου τιμω- 
ροΰντος καί έκεΐ ένθα δέν ύπήρξεν επιβλαβές άποτέλεσμα 

κατά περιεκτικού δικαιωμάτων προσώπου. Καί ε’ις τάς 
πάς περιπτώσεις δ ελληνικός νόμος είναι αυστηρότερος 
γαλλικού, όστις τήν μέν β' (τραυματισμοί) τιμωρεί μέ 

λάκισιν 8 ήμερών μέχρις 6 μηνών καί μέ πρόστιμου 
50 — 1 Οθ0, τήν δέ γ' (θάνατοι) μέ φυλάκισιν 6 μηνών μέ
χρι ο έτών καί μέ πρόστιμον φρ. 300—3000. ’Ανεξαρτή
τως τοΰ προστίμου, οπερ ό ελληνικός νόμος βρίζει μόνον 
πρός τάς παραβάσεις τών βασιλικών διαταγμάτων καί τών 

διοικητικών κανονισμών, δ έλάχιστος δρος τής φυλακίσεως, 
σχετικώς πρός τόν έν τώ γαλλικώ νόμω τοιοϋτον, είναι 
παρ’ ήμΐν ύπερεικοσαπλάσιος έπί τραυματισμών καί τετρα
πλάσιος έπί θανάτων. Έντύπωσιν προξενεί ή έπιείκεια τοΰ 
έλληνος νομοθέτου ε’ις τάς περιπτώσεις τών θανάτων. Ποίαν 
λοιπόν κλίμακα ποινολογικής αρμονίας ούτος άκολουθεΐ ;

λοι- 
τοΰ 
φυ- 
φρ.
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Και έπειδή ό λόγος περί έντυπώσεων, έκ ποιου λόγου δ 
έλλην νομοθέτης, άφοΰ αντέγραψε τόν γάλλον, παρέλειψε τό 
22 άρθρον χύτου, ίσον αφορά! την εύθύνην τών σιδηροδρο- 
μ.κών έπιχειρήσεων διά τάς ζημίας, τάς δποίας προξενούσιν 
οΐ διοικηταί, δεαχειρισταί καί οί έφ’ όποιφδήποτε τίτλφ 

υπάλληλοί των; Ένεκεν τούτου δέον νά καταφύγωμεν είς 
τάς κανονιζούσας τήν εύθύνην ταύτην γενικάς τοΰ δικαίου 

αρχ=*ς·  Είναι γνωσταί ύπό τήν γενικήν κατηγορίαν τής εύ- 

θύνης τοΰ προστήσαπος. Διά π«ν δ,τι ένεργεϊ δ δπάλληλος 
τής σιδηροδρομικής έπιχειρήσεως, έν τφ κύκλφ τών άνατε- 
θειμένων αύτφ ε'ργων, είναι ύπεύθυνος ή έπιχείρησις, ήτις 
τόν έχει διωρισμένον. Τό γενικόν τεκμήριον, είναι κατά τήν 
διάταξιν 11 τών Βασιλικών (18,1), δτι είχεν ούτος τήν εν

τολήν. Επομένως ή σιδηροδρομική έπιχείρησις ύπέχει έζ ο
λοκλήρου τήν εύθύνην.

Η αρχή αυτή είναι γενικώς κεκυρωμένη μεταξύ δλων τών 
έθνών. Όταν κατά τήν 2 όκτωβρίου 1855 συνέβη έπί τοΰ 
σιδηροδρόμου τοΰ Λυών ή συνάντησις δύο Αμαξοστοιχιών, 

εκ τής δποίας ή ταχυτέρα έπέβη τρόπον τινα τής βραδυ- 
τέρας, έφονεύθησαν δέ οί έπιβάται τή; πρώτης άμάξης καί 
εκαησαν έκ τοΰ ζέοντος ύδατος καί τοΰ πυοός οί έπιβάται 
τής δευτέρας, ή γαλλική δικαιοσύνη κατεδίκασε τόν μέν ο
δηγόν καί τόν μηχανικόν εί; 2 έτών φυλάκισιν καί είς πρό- 

στιμον 500 φράγκων, τήν δέ εταιρίαν τοϋ σιδηροδρόμου είς 
τάς αστικας αποζημιώσεις. Τήν αύτήν άρχήν άπαντώμεν 
κυρουμένην έπί αλλεπαλλήλων σιδηροδρομικών δυστυχημά
των, ώς τοΰ κατά τήν 28 ίανουαρίου 1861 συμβάντος έν 
τφ σταθμφ τοΰ Fresnoy, κατά τήν 18 ίουνίου 1867 έν τφ 
σταθμφ τοΰ Dornach, κλπ. Άπό τής άρχής ταύτης ή σι
δηροδρομική έταιρία τοΰ Nord κατεδικάσθη έν Γαλλία είς 
60,000 φρ. άποζημίωσιν τής χήρας διαβάτου φονευθέντος 

τή 5 ίουνίου 1862 ενεκεν τάφρου άνοιχθείσης ύπό τών ύ
παλλήλων της.

Μεταβαίνοντες είς τήν ’Αγγλίαν παρατηρούμεν, δτι έν 

ετει 1865 αί σιδηροδρομικά; έτα.ρίαι αύτής έπλήρωσαν
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297,995 λίρας στερλίνας εις Αποζημιώσεις λόγφ τραυμα
τισμών καί θανάτων. Ή Caledonian έπλήρωσε 12,«49, ή 
Great Eastern 21,996, έκ τών όποίων 1,200 ύπέρ άλευρο- 
πώλου άπολέσαντος τήν δρασιν έκ τοΰ έμποιηθέντος αυτφ 
τρόμου ώς έκ τής μέθης τοΰ όδηγοΰντος τήν Αμαξοστοιχίαν 
μηχανικού, ή Great Northern 22,387, ή Great Western 

40,061, ή Lancashire and Yorkshire 24,708, έκ τών όποίων 
150 πρός γυναίκα τής τρίτης θέσεως πεσούσαν έπί τής 
όδοΰ, διότι ή θύρα τής άμάξης, έφ’ ής έστηρίζετο, αιφνί
διος ήνοιξε, καί 50 πρός βιομήχανο.ν πληγωθέντα κατά το 
γόνυ έκ λυχνίας πεσούσης έκ τής οροφής τής άμάξης, η 
London and North Western 30,728, ή London and South 
Western 25,006, ή Laud and Brighton and South Coast 
4,504, ή Midland 25,958, ή Northern Eastern 14,355, έκ 
τών όποίων 4 50 ύπέρ χήρας Αξιωματικού, βλαβέντος κατά 
τήν σπονδυλικήν στήλην, ή North British 4,621, ή South 

Eastern 70,722, έκ τών όποίων 1,500 ύπέρ χήρας άπολε- 
σάσης τόν σύζύγόν της, καί 27,067 ύπέρ τών θυμάτων τής 

έπί τής γραμμής North Kent καταστροφής.
Ό προσδιορισμός τής ζημίας δέν είναι πάντοτε έκ τών 

εύκολωτέρων έργων τής δικαιοσύνης. Όσον Αφορά τους θα
νάτους καί τάς πρός έργασίαν Ανικανότητας, δύο όροι είναι 
Αναπόφευκτοι, ή έξεύρεσις τών έπαγγελματικών εισοδημά
των τού φονευθέντος ή τραυματισθέντος καί δ προσδιορι
σμός τού μέσου δρου τής ζωής, τόν όποιον ήθελεν ούτος 
διαβιώσει έν ένεργεία,έάν δέν συνέβαινε τό δυστύχημα. Τοι
ουτοτρόπως, πολλαπλασιαζομένου τού ένιαυσίου εισοδήματος 

πρός τόν άριθμόν τών έτών τής κατά μέσον δρον ύπολειπο- 
μένης ζωής, προκύπτει τό ποσόν είς δ άνεβιβάσθη ή ζημία, 
είτε διά τόν έπιζήσαντα έπιβάτην είτε διά τά πρόσωπα τά 

έχοντα δικαίωμα νά συντηρηθώσιν ύπ’ αυτου.
' Όλων λαμβανομένων ύπ’ όψιν, ή σιδηροδρομική συγκοι

νωνία άποτελεϊ πρόοδον δυσυπολογίστου σημασίας. Αί πα
τριαρχικά μέθοδοι τή; μεταφοράς τών Ανθρώπων φαίνεται, 
οτι δριστικώς έκλεισαν τό στάδιον αύτών, παραπέμπονται
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δέ προς τά άδιαλείπτως σμικρυνόμενα δρια τοΰ κύκλου, τόν 

όποϊον διατρέχει ή άνθρωπότης. Έν τή νέα περιόδφ αύτής 
ή ταχύτης είναι δ πρώτος δρος τής ζωής. Οί κίνδυνοι τής σι- 
δηροδρομίας είναι μηδέν απέναντι τών γενικών ωφελημάτων 

της. Έάν είς τούς τροχούς της δέν λείπωσι τά θύματα, 
πόσαι μυριάδες ύπάρξεων εΰρίσκουσι την ζωήν έν τή ευπο
ρία, τήν όποιαν διαδίδει! Ύπό τήν κίνησιν αυτής αί περιου- 
σίαι αυξάνονται, οί γάμοι πολλαπλασιάζονται καί νέοι άν
θρωποι έρχονται εις τόν κόσμον πολύ πλειότερον τοΰ δσον 

κοινωνία στάσιμος καί όπισθοδρομική έπιγινώσκει.

ΕΜΨΓΧΩΣΕ της ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γενικώς παραδεδεγμένον τυγχάνει, δτι ή ναυτιλία προσ- 
ήνεγκε καί προσφέρει δύο είδη σπουδαίων εκδουλεύσεων 
καί υπηρεσιών πρός τά κράτη εκείνα, άτινα.έχουσιν ίκτε- 
θειμένους τούς κόλπους αυτών πρός τήν θάλασσαν. Ώς 
ιδιωτική μέν βιομηχανία θεωρουμένη, δύναται νά έκληφθή 

ώς άνχγκαϊον καί ισχυρόν έλατήριον πρός κίνησιν τής οι

κονομικής μηχανής τών κρατών καί τής προαγωγής τοΰ 
πλούτου αύτών διά τής ένδυναμώσεως τών παραγωγικών 
δυνάμεων τοΰ τόπου. Ώς αίτιον δέ καί παραγωγός τών ναυ

τίλων ούσα, νομίζεται καί είναι λυσιτελεστάτη πρός συγ- 
κρότησιν τοΰ πολεμικού ναυτικοΰ τών θαλασσίων δυνάμεων, 
καί συνεπώς αναπόφευκτος πρός ύπεράσπισιν αύτών κατά 
θάλασσαν. Εις τάς διττάς μάλιστα ύπηρεσίας ταύτας, άς 

τό έμπορικόν ναυτικόν παρέχει πρός τά κράτη, προστίθεται 
καί έτέρα τοιαύτη, ούχ’ ήττον σπουδαία, εκείνη τών μεγά
λων οικονομικών ωφελειών, άς τά θαλάσσια κράτη άποτα - 
μιεύουσιν, ώς έκ τής μή άναποφεύκτου ύποχρεώσεως αύτών 
πρός διηνεκή συντήρησιν τοΰ δλικοΰ άριθμοΰ τών πληρωμά

των τών πολεμικών πλοίων, έν καιρώ ειρήνης, έπειδή οί' έκ 
τοΰ έμπορικοΰ ναυτικοΰ λαμβανόμενοι συνήθως ναϋται θεω-
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ροΰνται ώς αρκούντως έξησκημένοι, έν κακουχίαις πρό πάν
των καί στερήσεσιν, δπως άναλάβωσι καί έπί πολεμικών 
πλοίων σπουδαιότερα καθήκοντα. Ή ίδιάζουσα δθεν προ
στασία καί ή πρός τά πρόσω ώθησις τής ναυτιλίας, παρά 
ταΐς προνομιούχοις ταύταις χώραις, τυγχάνει βεβαίως ίν 

έκ τών πρωτίστων καθηκόντων τών αρχόντων έκείνων, οϊ- 
τινες έπιθυμοΰσι τήν πρόοδον καί εύημερίαν τής πατρί- 
δος των.

Ή ελληνική έμπορική ναυτιλία άσθενώς έποίησε τάς έαυ- 
τής άρχάς, άλλ’ αί πρόοδοι ύπήρξαν ταχείαι καί καταπλη- 
κτικαί, ούτω δέ ό μέν πλούτος διεσπάρη έπί τών έλληνι- 
κών άφόρων καί τελματωδών παραλίων, ή δέ δόξα διέ- 

λαμψε κατά τόν έθνικόν ήμών άγώνα τοΰ 1821. Πρό τινων 
βμως έτών, άφ’ ένός μέν σπέρματα κακού οργανισμού άπηρ- 
χαιωμίνου, ή έλλειψις πάσης προστασίας καί ή ανυπαρξία 
τών αναγκαίων ποοαπαιτουμένων διά τήν πρόοδον τής ναυ
τιλίας διεκλάδωσαν είς πάντα τά σημεία τών ναυτικών τής 
’Ελλάδος μερών ρίζας στασιμότητος καί όπισθοδρομήσεως, 
αΐτινες φραγμούς σχεδόν ανυπερβλήτους ήγειρον εις τάς 
καταπληκτικάς τής ναυτιλίας ημών προόδους, άφ’ ετέρου δέ 

ό πολλαπλασιασμός τών άτμήρων άλλοδαπών σκαφών και 
ή είς πάσας τάς θαλάσσας διασπορά αύτών κατέστησαν ανέ
φικτου τήν κρατεράν πάλην τών ήμετέρων Ιστιοφόρων πλοίων. 
Ό δεύτερος όμως λόγος ούτος δέν ήτο σπουδαίου αίτιον 
τής όπισθοδρομήσεως,πρός ήν άπό δέκα καί πλέον έτών εΐ- 
σήλθεν ή ναυτιλία ήμών. Έν Έλλάδι ύπήρχον εύτυχώς τά 
άναγκαϊα στοιχεία πρός έπίδασιν τών έπιχειρηματιών εις 
τήν διά τοΰ συνεταιρισμού κατασκευήν άτμήρων σκαφών, 
καί πολλοί έμπορικοί οίκοι καί τινες ίδιωτικαί έταιρίαι, 
μετ’ άπαραμίλλου ζήλου, έστερξαν νά μή άφήσωσι τήν 
ελληνικήν σημαίαν παρηγκωνισμένην, ούδέ κατεδέχθησαν 
νά βλέπωσι ταύτην νά περιέρχηται ταπεινώς τάς έλ- 
ληνικάς μόνον θαλάσσας, άλλ’ ύπό τήν αιγίδα ταύτης θέ- 
σαντες εκατοντάδας τινάς ναυτίλων,—έξ έκείνων οϊτι- 
νες περιφρονοΰσι καί αύτοΰ τοΰ άτιθάσσου ωκεανού τήν άχα-
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λίνωτον βίαν, άλλ’ οί όποιοι, ίνεκεν τής μαστιζούση< τήν 

χώραν ήμών ναυτικής κρίσεως, μένουσι καθ' εκατοντάδας 
άεργοι (*), —έζήτησαν καί εις εαυτούς νά προσπορίσωσι κέρδη 
έκ τής έπιχειρήσεως καΐ εις τούς θαλασσίους τούτους έρ
γάτας νά δώσωσιν άρτον καΐ εργασίαν έπωφελή. Άλλά τί 
ήδύναντο οί ολιγάριθμοι καλοθεληταΐ ούτοι απέναντι τής 
άσυγγνώστου αβελτηρίας τών κυβερνώντων, απέναντι τής 

γενικής στερήσεως παντός είδους προστασίας, απέναντι τοΰ 
παντελούς παραγκωνισμοΰ τής βιομηχανίας ταύτης, ήτις 
έδόξασε καΐ έπλούτισε τήν πατρίδα ήμών;

(*) Ή 'Ελλάς σήμιρον δύνατζι, έζ όσων γυωρίζομεν, νά Ιρίθμή 60—70 ατ
μόπλοια, ολικής χωρητικότητας 25—30,000 τόννων, δι’ i δέν χρειάζονται 
πλειότεροι τών 1100—1200 ναυτών, καί 5,000 περίπου ιστιοφόρα, άλικης 
χωρητικότητος 220—250,000 τόννων, δι’ άπερ άπαιτεΐται άριδμός ναυτών 
18—20,000 περίπου. Ούχ’ ήττον ό αριθμός τών ιστιοφόρων καθ' έκάστην έ- 
λαττοΰται, ή δ' άεργος τάξις τών θαλασσίων έργατών, οίτινες ϋπερβαίνουσιν 
έν συνόλω τάς 35—40,000, αυξάνει καθ’ έκάστην. Έκ τούτου νέος κίνδυνος 
ε'παπειλεϊ τόν τόπον ήμών, διότι άπεδείχθη, ότι οί ναΰται ουτοι είσίν ανίκα
νοι πρός πάσαν άλλην έργασίαν, δι’ όπερ καί πάντοτε έπροτίμησαν τής άερ- 
γίας τόν έκπατρισμόν.

Δυστυχώς παρ’ ήμΐν έπικρατεϊ πανταχοΰ παντελής ά
γνοια τής βαρύτητος τών έθνικών αναγκών ! ’Ιδού ό λόγος 
δι’ δν έμαράνθη τοσοΰτον προώρως τό ύπερανθήσαν ναυτι

κόν ήμών, ή κατ’ έξοχήν διά τήν 'Ελλάδα κερδοσκοπική 
καΐ προοδευτική έπιχείρησις αύτη. Τό ελληνικόν εμπορικόν 
ναυτικόν δύναται ίσως νά παραβληθή έπιτυχώς πρός τόν 
μάλλον παρημελημένον απόμαχον τών ένδοξων καί περι
κλεών μαχών τοΰ έθνικοϋ ήμών άγώνος, διότι οΰτε καν ή- 
ξιώθη, παρά τών ιθυνόντων τάς τύχας τής ήμετέρας πατρί- 
δος, τής έλαχίστης βοήθειας, ούδ’έτυχε τής μικροτέρας συν
τάξεως, άλλ’ έγκαταλελειμμένον έξ ολοκλήρου φθίνει καΐ 
ψυχορραγεί, καθ’ ήν ώραν τά πάντα ήδύνατο, έστω καΐ δι' 
αύτά άκόμη τά φθίνοντα καΐ ψυχορραγοΰντα οικονομικά τής 

ήμετέρας χώρας.
Αί έκ τής ύφισταμένης κρίσεως άπώλειαι, αίτινες έξέθε- 

σαν καΐ έκθέτουσι τόν τόπον ε’ις μεγάλας καί άνυπολογί-

στους ζημίας, έγένοντο έπί τέλους τό αίτιον τής διεγέρσεως 
τής κοινής γνώμης καΐ τοΰ τύπου. Μόνοι οί άρμόδιοι παρ’ 
ήμΐν τηροΰσι νεκρικήν σιγήν καΐ περί ούδενός άχρις ώρας 
φροντίζουσιν, άδιαφοροΰντες άσυγγνώστως περί τών τρόπων 

τής θεραπείας καΐ παραβλέποντες τό έξαίρετον τής σημε
ρινής περιστάσεως πρός παραδοχήν καΐ έφαρμογήν τών α
ναγκαίων διά τήν κατάπαυσιν τοΰ κακού μέσων. Καΐ έν τού- 
τοις, αί κατά καιρούς κυβερνήσεις, άφοΰ πολλά έκατομμύ
ρια έδαπάνησαν διά νά εύκολύνωσι τήν κατά ξηοάν συγκοι
νωνίαν, — τοΰθ’ όπερ πολύ άμφιβάλλομεν άν έπετεύχθη διά 

τοΰ σιδηροδρόμου Πειραιώς-Άθηνών-Πατρών, τοΰ διανύον- 
τος κατ' άνωτάτην ταχύτητα 20 χιλιόμετρα καθ’ ώραν.......
ή διά τών ε’ις όλα τά απόκεντρα τής 'Ελλάδος μέρη κατα- 
σκευασθεισών άμαξητών όδών,—ειχον καθήκον απαραίτητον 

νά φροντίσωσι και έμψυχώσωσι καί τήν κατά θάλασσαν τοι- 
αύτην, έξ ής άναμφιρρήστως μεγαλειτέρα θά ήτο ή τε ήθική 

καΐ ύλική ώφέλεια τής πατρίδος ήμών.
Ή έμψύχωσις δέ αύτη ήδύνατο καΐ δύναται καταλλήλως 

νά έπιτευχθή διά πολλών καΐ διαφόρων μέσων : Έν πρώ- 
τοις διά τής έκ μέρους τοΰ κράτους καταθέσεως τών πρώ
των κεφαλαίων πρός σύστασιν ναυτιχής τραπέζης, δανειζού- 
σηςτά κεφάλαιά της έπί μετρίω τόκφ 4 ή 5 τοΐς ο/ο καΐ έπί 

μακρά προθεσμία 15 ή 2() έτών, νομιμοποιουμένης τής υπο
θήκης έπί τών πλοίων καΐ μάλιστα έπιτρεπομένης τοιαύτης 
καΐ έπί τής έν τφ σκάφει έξ αδιαιρέτου μερίδος τών δανει- 
σθέντων κατά μέρος συνιδιοκτητών, τοΰθ’ οπερ καΐ τά δά
νεια θά διηυκόλυνε καί ε’ις τούς δανειζομένους σπουδαίως 

θά έσύμφερεν. Ειτα διά τής παρά τοΰ κράτους προστασίας 
και έπιτηρήσεως ή έξελέγξεως τών ιδιωτικών, έκ μικρών 
κατά μέρος κεφαλαίων συγκροτουμένων, εταιριών, δι’ ών τά 
κατά μέρος άγονα καΐ ανίκανα πρός αποτελεσματικήν χρή

σιν κεφάλαια θά έγίνοντο αίτια συσσωρεύσεως μεγάλων κε
φαλαίων, αναγκαίων διά τάς μεγάλας ταύτας επιχειρήσεις, 
δι’ άς τό μικρόν κεφάλαιον δυσκόλως παρά τοΰ κυρίου του 
καθιεροΰται, ίνεκεν τών παρ’ ήμΐν συμπαρομαρτουσών συνή-
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θως ταϊς παραπλησίαις έπιχ^ειρήσεσι καταχρήσεων, άλλά 
πρός άς θά έσύρετο, διότι τό δέλεαρ τοΰ μεγαλειτέρου κέρ
δους θά ήλέκτριζε τούς μικρούς κεφαλαιούχους, άμα αί κυ
βερνήσεις έπέβλεπον διά τοΰ αύστηρού των όμματος καί έζ- 
ήλεγχον τά γινόμενα. Τέλος διά τής παραδοχής τοϋ νεω- 
τερίζοντος ιταλικού συστήματος, δι’ ού δώρα σπουδαία 
(primes), άναλόγως τής χωρητικότητος τών κατασκευαζο- 
μένων σκαφών, είτε άναλόγως τής έκτάσεως τών πλόων 
τούτων κατ’ έτος, χορηγούνται εις τούς συντελούντας πρός 
συντήρησιν καί ευημερίαν τής ναυτιλίας. Τά μέσα δέ ταϋτα 
πάντα δύνανται ού μόνον χωριστά καί κατ’ιδίαν, άλλά καί 
συνάμα, κατά μετριότερου, έάν ήτο άνάγκη, βαθμόν, νά 
έφαρμοσθώσι διά τήν έξασφάλισιν άποτελεσματικωτέρου 

τέλους.
Διά τήν πραγματικήν άναζωογόνησιν τής ναυτιλίας ήμών, 

έκτος τών ναυτικών τραπεζών, τών μέσων καί τρόπων τοΰ 
συνεταιρισμού τών μικρών κεφαλαίων καί τών δώρων (pri
mes), πολλά άναγκαιότατα δύναται τις νά προτείνη. Καί 
πρώτον μέν τήν σύστασιν ναυτιχώΓ σχο.Ιων. Ή ναυτική έκ- 
παίδευσις καθίσταται άπαραίτητος, έάν έπιθυμοΰμεν νά δώ
σωμεν σπουδαίαν ώθησιν πρός τά πρόσω είς τήν όπισθοδρο- 
μήσαααν ναυτιλίαν ήμών. Οί Έλληνες πλοίαρχοι έάν είχον 
τύχει ναυτικής τίνος παιδεύσεως καί έάν ήσαν κάτοχοι 
δύο ξένων γλωσσών, θά ήσαν, έζ όσων γνωρίζομεν, τό μήλον 
τής ίριδος τών ιδιοκτητών άτμοπλοίων άλλοδαπών. Τό ο
λιγαρκές αύτών, ή αυστηρά οικονομία, είς ήν έκ φύσεως, 
φαίνεται, είσί προικισμένοι, ή γενναιότης και καρτερικότης 
αύτών δέν τυγχάνουσιν άγνωστα προσόντα εις τούς Θαυ
μάζοντας τούς ελληνας πλοιάρχους άλλοδαπούς. Δεύτερον, 
έκτος τών ναυτικών σχολών, αναγκαία άποβαίνει καί ή 
ταχεία έπιψήφισις έμπορικών καί ναυτικών συμβάσεων μετ’ 
άλλων κρατών καί άτμοπλοϊκών ξένων έταιριών. Διά τών 
συμβάσεων τούτων δέον νά έπιζητηθώσι τά μέσα τής προ
στασίας τής περιφρονηθείσης πολλάκις άχρι τοΰδε, είς ξέ
νους λιμένας, ήμετέρας σημαίας, νά χορηγηθώσι δέ διάφοροι 

προνομίαι πρός αύτήν ώς αί είς άλλοδαπάςέταιρίαςάπονεμηθεϊ- 
σαι κατά καιρούς. Πρό πάντων δμως έπεϊγον τυγχάνει νά ί- 
δρυθή μέγα ασφαλιστικόν κατάστημα, δυνάμενον νά άσφαλίζη 

πάντα τά ελληνικά άτμόπλοια. Τό άσφαλιστικόν τοΰτο κα
τάστημα είναι βέβαιον, δτι θά προξενήση σπουδαίας ωφέ
λειας είς τόν τόπον καί δτι σειρά μεγάλων κερδών θά στέψ·/) 
τάς έπιχειρήσεις του, έάν ή συνήθης μανία τών καταχρή
σεων πολεμηθή καταλλήλως. Πρέπει νά ΰπολογίση τις, δτι 
έκαστον τών ελληνικών άτμοκινήτων πληρώνει κατά μέσον 
ό’ρον 40—50,000 δραχμών καί πλέον έτησίως είς τό Ve
ritas, χάριν ασφαλίστρων, ϊνα Ιδη όπόσον χρήμα, έξέρχεται 
κατ’ έτος τής Ελλάδος μόνον διά τήν τών άτμοπλοίων α
σφάλειαν.

Πολλαί ακόμη άλλαι έλλείψεις δέν έτυχον παρ’ ήμϊν ούδέ 
τής έλαχίστης προσοχής έκ μέρους τών Αρμοδίων, άλλ’ αύ
ται θεωρούνται ώς συνέπεια μάλλον τής καλώς λειτουργού- 
σης ναυτιλίας. Ούτως ή παντελής παρ’ ήμϊν άγνοια τών 
κατά τούς πλόας παραδεδεγμένων κανόνων, ή ανυπαρξία 
πολλών άναγκαιοτάτων βιβλίων, ή έλλειψις τών λιμενικών 
καί φαρικών όδηγών, τών γεωγραφικών ειδικών χαρτών, 
τών τηλεγραφικών σημείων καί τών επεξηγηματικών όδη
γών τούτων κλπ. πάντα ταϋτα παρημελήθησαν παρ’ ήμϊν 
καί ούδέποτε φροντίς παρά τίνος υπουργού τών ναυτικών 
έλήφθη περί τούτων, ούτε κάν πρός Απλήν μετάφρασιν ωφε
λίμων τινων βιβλίων έλαχίστη διαταγή έδόθη.

Τί δέ νά είπγι τις περί τής ελεεινής καταστάσεως τών 
ήμετέρων παραλίων, περί τοϋ άλιμένου αύτών, περί τής έπί 
πολλών σημείων ανυπαρξίας φάρων μεγάλης φωτιστική; δυ
νάμεως ; "Οσον αισιόδοξοι καί άν ζητήσωμεν νά φανώμεν, 
τά πράγματα κραυγάζουσι, καί δέν δυνάμεθα παρά νά άπο- 

γοητευώμεθα, ένόσφ βλέπομεν τήν Απελπιστικήν κατάστα- 
σιν ταύτην βασιλεύουσαν, αφού γνωρίζομεν οτι καί φαρικά 
δικαιώματα, 15 λεπτών κατά τόννον, καί λιμενικά 10 
λεπτών, πληρώνονται τακτικώς παρά τών ιδιοκτητών άτ
μοπλοίων καί ιστιοφόρων πρό ού σμικρού χρόνου. Τά ύπάρ- 

ΕΤΟΣ 12—ΦΥΛ. 135 —ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1888. 8 
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δίκαιον

περιπε- 
νά κα-

χοντα λιμενικά κεφάλαια, ώς έπί τό πλεϊστον, κακώς διετέ- 
θησαν, καί πολλα'ι κατά καιρούς γενόμεναι παρά τών ίσχυ- 
όντων καταχρήσεις άπέτρεψαν τούς βουλομένους νά διαθέ- 
σωσι ταΰτα υπέρ τοΰ προορισμού των.

Μετά τά ανωτέρω δέν πρέπει νά παραλείψωμεν τοΰ νά 

ποιήσωμεν έν όλίγοις λόγον περί τών ναυτικών συντάξεων. 
Ναύτης ύπηρετήσας έπί δεκαετίαν καί άνίκανος καταστα
θείς έν τή ύπηρεσίιγ, δύναται νά λαμβάνη παρά τοΰ ’Απο
μαχικού Ταμείου 10—15 δραχ. κατά μήνα, λόγω συντά
ξεως. Ή γλισχρότης τής συντάξεως ταύτης καί ή απειρία 
τών δυσκολιών, άς συνήθως οί άρμόδιοι καταβάλλουσι πρός 
παροχήν ταύτης, ίτι δέ ή απαραίτητος βοήθεια τών κ.κ. 
βουλευτών,πρός έπίτευξιν τοΰ ποθουμένου, τυγχάνουσι πάντα 
θεσμοί — δυνάμεθα μετά λύπης νά είπωμεν — οΐτινες δέον 

τάχιστα νά έκλείψωσι. Καί έν πρώτοις δέν είναι 
θαλάσσιος έργάτης, τήν ζωήν καταστρέψας έν μέσω 
τειών, καταιγίδων καί τών του ωκεανού κυμάτων, 
ταφεύγγι εις δεκάδραχμον μόνον σύνταξιν, όπως δυνηθή 
πολλάκις διά ταύτης νά έξασφαλίση, είς τό τέλος τοΰ βίου 

του, τόν έπιούσιον αύτοΰ άρτον καί έκεΐνον τής οικογένειας 
του' δεύτερον δέν είναι λογικόν καί ή τού ναύτου έννομος 
άξίωσις αϋτη νά ήρτηται, κατά τό πλεϊστον, έκ τής βου
λευτικής έπιρροής. Έως πότε ή τής ρουσφετοκοατίας βασι
λεία θά δεσπόζ·/) έπί τής 'Ελλάδος ;

Κατά τήν γνώμην λοιπόν ήμών, ή έμψύχωσις καί ή εύη- 
μερία τής ήμετέρας ναυτιλίας έξαρτάται κατά τό δλον σχεδόν 
έκ τής παρεμβάσεως τοΰ κράτους καί τής προστασίας αύ
τοΰ, καί κατ' έλάχιστον βαθμόν έκ τής ιδιωτικής πρωτο
βουλίας, ήτις, ώς νομίζομεν, μετά μεγάλης προθυμίας θά 
ζητήση έν τή βιομηχανία ταύτη τήν τοποθέτησιν τών κε
φαλαίων της. Ή προστασία ό'μως αϋτη δέν πρέπει νά βρα- 
δύνη έπί πολύ ακόμη, διότι, φρονοΰμεν, ότι οσω πλειότερον 
αναβάλλεται, τόσφ περισσότερον δυνάμεθα νά σχηματίζω- 

μεν πεποίθησιν, δτι θέλει έφαρμοσθή έπί έτοιμοθανάτου σχε
δόν άσθενοΰς. Ή παρούσα μάλιστα ώρα τυγχάνει ή άρίστη 

πρός κατασκευήν μεγάλων άτμοκινήτων σκαφών. Αί τιμαί 
αύτών ύπέστησαν έσχάτως σπουδαίας έκπτώσεις, καί ατ
μόπλοιου, ούτινος ή αξία, πρό διετίας, ύπερέβαινε τάς 25, 
000 λιρών στερλινών, κατασκευάζεται σήμερον είς τά ναυ
πηγεία τής ’Αγγλίας μέ διαφοράν έπί ελαττον 4—5000 
λιρών. ’Εκτός όμως τής διαφοράς τής τιμής όφείλομέν νά 
μνημονεύσωμεν,ό'τι καί ή έλάττωσις τών αναγκαίων διά τούς 
πλόας δαπανών κατωρθώθη έσχάτως, διότι καί γαιανθράκων 
καί έλαίου (*)  καί υπηρεσιών έγένοντο σπουδαϊαι οίκονομίαι 
παρά τών πρακτικών ’Αγγλων, καί τό κυριώτερον πάντων 
είναι δτι καί ή ταχύτης ηύξήθη κατά μέγιστον βαθμόν. 
Τοιουτοτρόπως δέ τά σήμερον κατασκευαζόμενα ατμοκίνητα 

δύνανται νά συναγωνίζωνται άρίστως πρός πάντα τά πρό 
δεκαετίας κατασκευασθέντα, άτινα πιθανώς νυν νά θεωρών- 
ται καί ώς ασύμφορα.

Ή "Ελλάς, έντός ολίγων ακόμη έτών, θά συνδεθή σιδη- 
ροδρομικώς μετά τών εύρωπαϊκών κρατών. Είναι αδύνατον 

νά παραδεχθώμεν, δτι οί άρχοντες ήμών θέλουσςν έπί πολύ 
ακόμη βραδύνει νά θέβωσι τό ήμέτερον κράτος έπί τής προο
δευτικής ταύτης όδού. Ένεκεν όμως τής έξαιρετικής καί 
προνομιακής, Οντως είπεϊν, θέσεως τής χώρας ήμών, θέλει 
βεβαίως άποβή αϋτη τό κέντρον τού διαμετακομιστικού έμ- 
πορίου διά πάντα σχεδόν τά εμπορεύματα τά προωρισμένα 
διά τά απώτατα μέρη τής 'Ανατολής, καθώς καί διά τά α
ποικιακά, άτινα έκεϊθεν είσαγόυ,ενα, ιϊναι προωρισμένα διά 
τήν εύρωπαϊκήν κατανάλωσιν. Ώς έκ τούτου δέ ή ελληνική 
ναυτιλία βεβαίως θέλει πρωτοστατήσει κατά τήν μέλλου- 

σαν οικονομικήν ταύτην έπανάστασιν, καί, προϊόντος τοΰ 
χρόνου, δ πλούτος καί τά κεφάλαια θέλουσι πολλαπλάσια-

(■) Ή ήμερησία κατανάλωσις γαιανθράκων άτμοπλοίον κατασκευασθέντος 
τρό πενταετίας είναι 17 (]2 τόννων, ένω ετέρου τή; αύτής χωρητιχότητος καί 
τής αύτής δυνάμεως 'ίππων, κατασκευαζομένον σήμερον, έσεται 13 μόνον τόν- 
νων. 'Η ήμερησία κατανάλωσις έλαίου έν άτμοπλοίω κατασκευασθέντι πού πεν
ταετίας είναι 58 -περίπου όκάδων, ενώ έν έτέρω όμοίω κατασκευαζομένω σήμε
ρον έσεται ’4 μόνον οκάδων.
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σθή έν τή μικρά ήμών πατρίδι, ή δέ πίστις καί ή έννομος 
τάξ-.ς θέλουσι παγιωθή, όπως τάχιστα δυνηθώμεν νά στρέ- 
ψωμεν τό όμμχ καί πρός άλλου είδους σπουδχίχς ώσαύτως 

καί μεγάλας έπιχειρήσεις.
Καθήκον λοιπόν απαραίτητον τών κυβερνήσεων είναι ή 

σύντονος καί άμεσος παροχή παντός είδους προστασίας είς 

πάντα τά ύπάρχοντα σήμερον ατμοκίνητα σκάφη, ή χειρα- 
φέτησις καί σπουδαία χρηματική χορηγία πρό; τάς ύπαρ- 
χούσας άτμοπλο’ίκάς έταιρίας καί, μετά ταΰτα, ή μελέτη 

τών προτεινομένων μέσων πρός άναζωογόνησιν τής ναυτιλίας, 
ΐνα ταχέως προσπορισθώσι τή εκτάκτως, ώς έκ τής θέσεώς 
της, εύνοουμένη χώρα ήμών τά πολυειδή καί παντοϊα αγα
θά, άτινα τά άλλα θαλάσσια κράτη άπολαμβάνουσι πρό 

πολλοΰ ευημεροΰντα.

Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1887

Έχομεν ύπ’ όψιν τήν επίσημον κατάστχσιν τών κατά τό 
έ'τος 1887 έσόδων καί έξόδων τή; ελληνικής έπικρατείας. 
Άπό προϋπολογισθέντων έσόδων 94,656,907 δραχμών, έ- 
βεβαιώθησαν 80,151.718, ήτοι έπί ίλαττον 14.5 έκατομ

μύρια, καί είσεπράχθησαν 65,978,375, ήτοι έπί έλχττον 
14.5 έκατομ. άπέναντι τών βεβχιωθίντων καί 28.6 έκα
τομ. απέναντι τών προϋπολογισθέντων. Τά έσοδα ταΰτα εί
ναι τά τακτικά, ύπάρχουσιν όμως καί έκτακτα, τά έπί τών 
τελευταίων εθνικών δανείων τών 170 καί 135 εκατομμυ
ρίων, έκ τών όποιων είσεπράχθησαν 100,784,809 δραχμ. 
Ώστε άπό τακτικών καί εκτάκτων έσόδων της ή ελληνική 
έπικράτεια έν έτει 1887 είσέποαςεν 170,292,552 δρ.

Τά κατά τό προκείμενον έτος 1887 έξοδα τής ελληνικής 
έπικρατείας προϋπελογίσθησαν είς 119,755,421 δραχμάς 
(94,269,188 διά τοΰ προϋπολογισμού, 2,500,000 δι’ είδι 

κοΰ νόμου καί 22,986,233 διά Β. διαταγμάτων). Έάν ύ- 
ποθέσωμεν, ότι πάντα τά έξοδα ταΰτα έπληρώθησαν, άφαι- 

ρουμένων αυτών έκ τοΰ είρημένου αθροίσματος τών τακτι
κών καί εκτάκτων έσόδων, άπομένουσιν κατά τήν 1 Ια
νουάριου 1888 έν τώ δημοσίω ταμείω διαθέσιμα 50,537, 
137 δρ. Άλλ’ έκ τής ύπ’ οψιν επισήμου καταστάσεως προ
κύπτει, ότι έπληρώθησαν ούχί πάντα τά έξοδα, άλλά μόνον 
81,831,587. Επομένως τό έκ τών έσόδων άπομένον δια
θέσιμον κεφάλαιον αναβιβάζεται είς 88)460,965 δρ. Εΐναι 
καί άλλο τι, οπερ δέον νά έλκύση τήν προσοχήν τών περί 
τά δημόσια πράγματα ενδιαφερομένων. Έπί 119.7 έκατομ
μυρίων δραχμών πραγματοποιητέων έξόδων καταβάλλονται 
μόνα 81.8, ήτοι καθυστερεϊται σχεδόν τό Sv τρίτον. ”11 
κακώς έσημειώθησαν 37.9 έκατομ. δραχμών, είς δαπάνην 

τής έπικρατείας, ή, άν καλώς, τίνος ένεκα τό κράτος, έχον 
88.4 έκατομμύρια διαθέσιμα δέν πληρόνει τά 37 9 τών 
κεκανονισμένων δαπανών του ; Αύτή είναι ή γλώσσα τών 
έπισήμων αριθμών, άλλ’ είναι άρά γε καί ή γλώσσα τής 
άληθείας ; Είς τήν έρώτησιν ταύτην άγόμεθα έπί τή κατά 

πάν βήμα παρατηρούμενη άμηχανία τής κυβερνήσεως περί 
τήν θεραπείαν τών προχειροτέρων χρηματικών αναγκών τής 

έπικρατείας.
Αί διάφοροι πηγαί τών δημοσίων έσόδων τής ελληνικής 

έπικρατείας δύνανται νά καταταχθώσιν εις δύο κεφαλαιώ
δεις κατηγορίας. Ή μέν περιλαμβάνει έκείνας, τών όποιων 
έκάστη προϋπολογίζεται ώ; πλέον τοΰ έκατομμυρίου δραχ
μών είς τό δημόσιον ταμεϊον άποφέρουσα, ή δέ περιλαμβά

νει τάς μικροτέρας παραγωγικότητος πηγάς, Θέλομεν πραγ- 
ματευθή ιδιαιτέρως περί τών πηγών έκατέρας τών κατηγο
ριών τούτων, έν τή προαιρέσει νά δώσωμεν τήν γενικήν έν
νοιαν τής οικονομικής δυνάμεως τοΰ δημοσίου θησαυρού τής 
Ελλάδος, άπό τε τών σημαντικωτέρων καί τών δευτερευου- 
σών πηγών αύτοΰ. Οί έν τή παρούση μελέτγι επόμενοι ά- 
ριθμοί δεικνύουσι χιλιάδας δραχμών, παραλειπομένων τών 
μικροτέρων τής χιλιάδο; μονάδων, τά δέ ελλείμματα ή πε
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ρισσεύματα τών είσπραχθέντων έκτίθενται σχετικώς πρός τά 

ποοϋπολογισθέντα, τά όποϊχ άποτελοΰσι τήν βάσιν οι
κονομικής διοικήσεως, διότι έπι ταϊς προϋπολογιζομέναις 
προσδοκίαις εισπράξεων αναλαμβάνει τύ κράτος την έκπλή- 

ρωσιν τών σκοπών αύτοϋ. Ή βεβαίωσις τών φόρων εΐναι τό 
πρώτον στάδιον τής είσπράξεως αύτών, ανήκει έπομένως

μάλλον είς αύτήν παρά είς τήν γενικήν τοϋ προϋπολογι
σμού θεωρίαν.

Λ'.
α') Φόρος έπί τών άροτριώντων κτηνών, προϋπολογι- 

σθέντα 2,760 χιλ. βεβαιωθέντα 2,518, είσπραχθέντα 1,787, 
.έλλειμμα 973. β') Έγγειοι φόροι είσπραττόμενοι είς τά τε
λωνεία, προϋπ. 5,431, βεβ. καί είσπρ. 3,817, έλλ. 1,614. 
γ') Φόρος έπί τών ζώων, προϋπ. 3,600, βεβ. 2,999, είσ- 

πρ. 2,264, έλλ. 1,336. δ') Φόρος έπί τών έπιτηδευμά- 
των, προϋπ. 3,240, βεβ. 2,013, είσπρ. 734, έλλ. 2,506. 
ε') Φόρος έπί τών οικοδομών, προϋπ. 2,520, βεβ. 1,515, 
είσπρ. 346, έλλ. 2,714. ς-') Φόρος έπί τοϋ οίνου, προϋπ. 
3,168, βεβ. 777, είσπρ. 71, έλλ. 3,091. ζ') Τελωνιακά 

τέλη, προϋπ. 27,555, βεβ. καί είσπρ. 25,759, έλλ. 1,796. 
η') Ύπερτίμησις τών είς τά τελωνεία είς μεταλλικόν είσ- 
πραττομένων τελών εισαγωγής καί έξαγωγής, προϋπολ. 4. 
020, βεβ. καί είσπρ. 3,749, έλλ. 271. θ') Δικαίωμα κα

ταναλώσεως καπνοϋ, προϋπ. 3,25 4, βεβ. 1,674, είσπρ. 
1.673, έλλ. 1,681. ί) Μονοπώλιον σιγαροχάρτου, προϋπ. 
1,577, βεβ. καί είσπρ. 1,2θ4, έλλ. 373. ιά) Μονοπώλιον 

πετρελαίου, προϋπ. 4,θθθ, βεβ. 3,642, είσπρ. 3,493, έλλ. 
507. ιβ’) Τηλεγραφεϊον, προϋπ. 1,000 βεβ. 1,039, είσπρ. 
984, έλλ. 16. ιγ') Άλικαί, προϋπ. 2,100, βεβ. καί είσπρ. 
1,293, έλλ. 807. ιδ') Προσωριναί δόσεις γαιών καί φυ

τειών, προϋπ. 2,250, βεβ. 2,412, είσπρ. 373, έλλ. 1,877. 
ιε') Πάγιαι δόσεις γαιών καί φυτειών, προϋπ 2,000, βεβ. 
586, είσπρ. 134, έλλ. 1,866. ισ') Χρεωλυτικαί τόκοι δό

σεων γαιών καί φυτειών 1879—1884, προϋπ. 1,000, βεβ.

106, είσπρ. σχεδόν 0, έλλ. 999. ιζ') Εισπράξεις λόγω πο
λιτικών συντάξεων, προϋπ. 1,050, βεβ. 286, είσπρ. 
282, έλλ. 768.—ιη') Χαρτόσημον, πρόσθετα τέλη αύτοϋ καί 
έπί τών μερισμάτων τών άνωνύμων έταιριών, προϋπ. 7.77 5, 
βεβ. καί είσπρ. 8,028, περίσσευμα 253. ιθ') Ταχυδρομεϊον, 
προϋπ. 1,000, βεβ. καί είσπρ. 1,045, περίσσ. 45. κ') Δη
μόσια έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων, προϋπ. 2,800, βεβ. καί 

είσπρ. 3,44 9, περίσ. 649.
Έκ τών άνωτέρω είκοσι πηγών τοϋ δημοσίου θησαυρού 

τής Ελλάδος αί πρώται δέκα επτά παριστώσιν έλλειμμα 
καί αί τελευταίας τρεις περίσσευμα. Προϋπολογισθεϊσαι αί 
πρώται συλλήβδην είς 70,525,000 δραχμών παρήγαγον 
47,186,000, έπομένως καθυστέρησαν 33,339,000 ! Δέν 
ξετάζομεν ποΐαι μεταξύ τών δέκα έπτά τούτων πηγών εΐ

ναι αί μάλλον έλλειμματιαι, διότι θέλομεν νά άναγκάσωμεν 
τόν άναγνώστην, 'ίνα ίκτελέσ-ρ μόνος τήν έργασίαν ταύτην, 
έπιθεωρών καί δεύτερον τήν ήγουμένην άπογραφήν. "Οσον 

αφορά τάς τρεις πηγάς τάς παριστώσας περίσσευμα, προϋ- 
πολογισθεϊσαι αύται εις 11,575,000 δρ. είσήγαγον έν τφ 
δημοσίφ ταμείω 12,522,000, ήτοι 947,000 έπί πλέον, 

ό’περ ίσοδυναμεΐ πρός αυξησιν κατά 1 1 3 περίπου.

Β’.
Έκ τών πηγών τής δευτέρας κατηγορίας,ήτοι τών προϋπο- 

λογιζομένων ώς παραγωγικότητας όλιγώτερον τοΰ έκατομ
μυρίου, θέλομεν πραγματευθή μόνον τάς άναβιβαζομένας άνω 
τών 100 χιλ. δρ. πρός συμπλήοωσιν τής έκ τών έκτεθει- 
σών σημαντικωτέρων πηγών εικόνας. Όσον αφορά τάς μι- 
κροτέρας τών 100 χιλ δραχ. είκοσι καί οκτώ ύπολειπομέ- 
νας πηγάς, αύται, άναβιβαζόμεναι όμοΰ είς 750 χιλ. δραχ. 
περίπου, έλαχίστην έχουσιν έπί τοΰ προϋπολογισμού τής έ

πικρατείας επιρροήν.
ά) Φόρος έπί τού έλαίου. προϋπ. 400 χιλ. βεβ. 692, 

είσπρ. 236, έλλ. 164. β') "Εγγειος φόρος καί δικαίωμα έ- 

πικαρπίας βοσκών, προϋπ. 180, βεβ. 28, είσπρ. 7, έλλ. 
173. γ') Φόρος 5 ο/ο έπί τοΰ εισοδήματος άνωνύμων έται- 



ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΗΣΑΓΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 121120 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ρειών, προϋπ. 300, βεβ. καί είσπρ. ! 46, έλλ. 154. δ') 
Πρόστιμα, προϋπ. 300, είσπρ. 72, έλλ. 80. έ) Κλη
ρονομικά τέλη, προϋπ. 100, βεβ. 29, είσπρ. 19, έλλ. 81. 
ς-') Διάφορα δικαιώματα, προϋπ. 265, βεβ. 148, είσπρ. 
139, έλλ. 126. ζ') Τέλη παιγνιόχαρτων, προϋπ. 500, βεβ. 
243, είσπρ. 217, έλλ. 283. η') Δικαίωμα καταναλώσεως 
πνευματωδών ποτών, προϋπ. 900, βεβ. 356, είσπρ. 333, 

έλλ. 567. θ') Δικαίωμα προζενικών τελών, προϋπ. 600, 
βεβ 459, είσπρ. 409, έλλ. 191. ί) Τέλη έπί τών εισι

τηρίων άτμοπλοίων, προϋπ. 175, βεβ. καί είσπρ. 158, 
έλλ. 17. ια') Μεταλλεία καί ορυκτά, προϋπολ. 6.54, 
βεβ. 221, είσπρ. 206, έλλ. 448. ιβΊ Δικαίωμα θηραϊκής 

■^ής, μυλοπετρών κλπ. προϋπ. 107, βεβ. καί είσπρ. 57, ελλ. 
50. ιγ') ’Ιχθυοτροφεία, προϋπ. 506, βεβ. 507, είσπρ. 478, 
έλλ. 28- ιδ') Δάση, προϋπ. 938, βεβ. 807, είσπραχ. 775, 
έλλ. 203. ιε') Φόρος βαλανοκάρπου κλπ. διά θαλάσσης έζα- 
γομένου, προϋπ. 226, βεβ. καί είσπρ. 72, έλλ. 154. ις·') 
Περιβόλια καί άλλα κτήματα, προϋπ. 205, βεβ. 183, είσπρ. 

97, έλλ. 108. ιζ') Χρέη έκ ποοικοκτησιών άνανεωθέντα 
κατά τόν Σ'-.ε' νόμον, προϋπ. 245, βεβ. 247, είσπρ. 37, 
έλλ. 208. ιη') Δεκαετείς πιστώσεις φθαρτών κτημάτων, 
προϋπ. 215, βεβ. 222, είσπρ. 111, έλλ. 104. ιθ') Προκα- 
ταβολαί γαιών καί φυτειών, προϋπ. 150, βεβ. 21, είσπρ. 

20, έλλ. 130. κ') Δικαστικά έζοδα έν γένει, προϋπ. 
600, βεβ. 957, είσπρ. 62, έλλ. 538. κα') Άπόλη 
ψις έζόδων άπαριθμήσεως ζώων κλπ. προϋπ. 100, βεβ. 2 5, 
είσπρ. 5, έλλ. 95. κβ') Διόδια έθνικών καί έπαρχιακών 
οδών, προϋπ. 220, βεβ. 191, είσπρ. 168, έλλ. 52. κγ') 
Δίδακτρα μαθητών στρατιωτικής σχολής, προϋπ. 130, βεβ 

καί είσπρ. 18, έλλ. 1 12. κδ') Έπιστροφαί χρημάτων, προϋπ. 
500, βεβ. 56, είσπρ. 48, έλλ. 452. κε') Άπόληψις έκλο- 
γικών έζόδων, προϋπ. 310, βεβ. 103, είσπρ. 30, έλλ. 280. 
κς-') Στρατολογικά έζοδα, προϋπ. 610, βεβ. 460, είσπραχ. 
438, έλλ. 172. κζ') Άπόληψις έζόδων κοινοποιήσεων καί 
εγγραφών υποθηκών προς έκτέλεσιν τοΰ νόμου περί γαιών

καί φυτειών, προϋπ. 200, βεβ. 66, είσπρ. 7, έλλ. 193. 

κη ) Έκποίησις άκινήτων μοναστηριακών κτημάτων, προϋπ. 
155, βεβ. 153, είσπρ. 28, έλλ. 127. κθ) Πολυετείς ένοι- 
κιάσεις μοναστηριακών κτημάτων, προϋπ. 260, βεβ. 246, 
είσπρ. 168, έλλ. 92. λ') Άνανεωθέντα χρέη κατά τόν 
ΠΛΔ'νόμον, προϋπ. 110, βεβ. 112, είσπρ. 41, έλλ. 69.— 
λα') Τέλη έπί τών εισιτηρίων σιδηροδρόμων, προϋπ. 150, 
βεβ. καί είσπρ. 156, περίσσευμα 6. λβ') Τόκοι ύπερημε- 
ρίας, προϋπ. 225, βεβ. καί είσπρ. 302, περίσ. 77· λγ') 

Άντίτιμον έκποιουμίνου ύλικοΰ στρατιωτικής καί ναυτικής 
ύπηρεσίας, προϋπ. 360, βεβ. 1.306, είσπρ. 1.149, περίσ. 
789. λδ') Διαφορά άζίας άνταλλασσομίνων νομισμάτων, 
προϋπ. 115, βεβ. 745, είσπρ. 740, περίσ. 625. λε') Διά
φορα εισοδήματα, προϋπ. 170, βεβ. 393, είσπρ. 347, πε

ρίσ. 177.
Έκ τών ανωτέρω τής δευτέρας κατηγορίας τριάκοντα καί 

πέντε πηγών τοΰ δημοσίου θησαυροΰ τής Ελλάδος, αί πρώ- 

ται τριάκοντα παριστώσιν έλλειμμα καί αί τελευταϊαι πέντε 
περίσσευμα. Προϋπολογισθεϊσαι αί πρώται συλλήβδην είς 
10,143,000 δρχ. καθυστέρησαν 4,999,000 ! Ή αύτή λοι
πόν τάσις τοΰ έλλείμματος κατά τά; έλλειαματίας πηγάς 
άμφοτέρων τών κατηγοριών, τόσον τής ύπεράνω τοΰ εκατομ
μυρίου παραγωγικής, δσον καί τή; ύπό τό έκατομμύριον 
τοιαύτης. Ή ιδιαιτέρα έπισκόπησις τών αριθμών καί έν τή 
άπογραφή τής δευτέρας κατηγορίας άποκαλύπτει τόν Λιρ’έ- 
κάστν) τών πηγών βαθμόν τής καθυστερήσεως. "Οσον άφορά 
τάς πέντε τελευταίας πηγάς τής κατηγορίας ταύτης, τάς 
παριστώσκς περίσσευμα, προϋπολογισθεϊσαι αύται είς 1 έκα
τομμύριον, εϊσήγαγον έν τώ δημοσίφ ταμείφ 2.6, ήτοι 
παρ’ολίγον (4/10) νά τριπλασιασθώσι. Πρέπει λοιπόν νά 
έχωμεν υλικόν πολέμου πρό; πώλησιν καί νομίσματα δα

νείων πρός άνταλλαγήν, ’ίνα εύρισκώμεθα πρό τοιούτου πε
ρισσευμάτων φαινομένου. ΑΙ δύο αύται πηγαί άποτελοΰσιν 
αύζησιν 1 */ 2 σχεδόν εκατομμυρίου. ’Αντί όπόσης δ’μως θυ
σίας άγοράζεται ή καρποφορία αύτών I
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Υπολείπεται ή έκθεσις τών περί τά έξοδα τής έπικρα
τείας Ιδιαιτέρων κεφαλαίων. Τό σημαντικώτερον είναι ή υ

πηρεσία τοϋ χρέους τοϋ έσωτβρικοϋ, διά την άποίαν προϋπβ- 
λογίσθησαν 37.301 χιλ. καί έπληρώθησαν 25.747 χιλ. καθυ- 
στέρησις 11.553, εις τήν οποίαν δύναται νά προστεθή καϊ 
ή ύπηρεσία τοϋ χρέους του έξωτερικοϋ προϋπ. 1.102, πληρ. 
281, καθυστ. 820. ’Ακολούθως έρχεται ή άπόσβεσις τών 
χρεωλυτικών δανείων τών 4, τών 6 και τών 25 εκατομμυ
ρίων, προϋπ. (Β. διατάγματα τών 21 αύγούστου καϊ 18 
σεπτεμβοίου 1887) 16.652, πληο. 12.197, καθυστ. 4.455, 
ή ύπηρεσία τοϋ ύπουργείου τών στρατιωτικών, προϋπ. 18. 
074, πληρ. 140, καθυστ. 4.933, τοϋ ύπουργείου τών ναυ
τικών, προϋπ. 9.398 (διά μέν τοϋ προϋπολογισμού 3.689, 
διά δέ τοϋ άπό 4 ’Ιουλίου 1887 Β. διατάγματος 5.708), 

πληρ. 8.705, καθυστ. 692, τοϋ ύπουργείου τών εσωτερι
κών, προϋπ. 8.659 (διά μέν τοΰ προϋπολογισμού 5.666,διά 
δέ τοϋ νόμου ΑΨΕΘ' 2.500 διά δέ τών άπό 1,6,25 αΰγού^ου 

καϊ 18 σεπτεμβοίου 1887 Β. διαταγμάτων 493), πληρ. 
5.945, καθυς·. 2.7 13. Τό άθροισμα τών πέντε τούτων κεφα
λαίων άναβαίνει εις 91.187 (ήτοι άκριβώς 91,187,284 δρ.) 
καϊ άπορροφώσιν ολην σχεδόν τήν ούσίαν τοϋ κανονικού 
προπολογισμοϋ (άκριβώς 9*4,269,188  δρ.).

"Οσον αφορά τά λοιπά κεφάλαια, ιδού πώς έχουσι ταϋτα: 
Συντάξεις, προϋπ. 4,201 χιλ. πληρ. 1.186, καθυστ. 3.015. 
Χορηγία πρός τόν Βασιλέα καϊ τόν διάδοχον, προϋπ. 1.212, 
πληρ. 1.028, καθυστ. 184. Βουλή, προϋπ. 401, πληρ. 
364, καθυστ. 37. Ύπουργεϊον Εξωτερικών, προϋπ. 2-198, 
πληρ. 1.479, καθυστ. 718. Ύπουργεϊον Δικαιοσύνης, προϋπ. 
3.198, πληρ. 2.636, καθυστ. 1.282. Ύπουργεϊον Εκκλη

σιαστικών καϊ Έκπαιδεύσεως, προϋπ. 3.179, πληρ. 2.051, 
καθυστ. 1.127. Ύπουργεϊον Οικονομικών, προϋπ. 2.047, 
πληρ. 1.145, καθυστ- 901. Έξοδα διοικήσεως καϊ ίπι- 

στασίας τών δημοσίων προσόδων, προϋπ. 6.672, πληρ. 
3.206, καθυστ. 3.446. Έπιστροφαί χρημάτων, προϋπ.180, 
πληρ. 77, καθυστ. 103. ’Αποζημιώσεις, προϋπ. 270, πληρ.

90, καθυστ. 180. Συμψηφισμός πιστωτικών γραμματίων, 
προϋπ. 35, πληρ. 17, καθυστερ. 18· Άπόδοσις κεφα
λαίων όδοποιίας, προϋπ. 4,250, πληρ. 2.529, καθυστ.

1.721.
Τοιαύτη ή οικονομική κατάστασις τοϋ κράτους κατά τό 

(887. Τό έτος συνεπληρώθη καϊ μένει τό άπολειπόμενον 
διάστημα τής χρήσεως, ϊνα τροποποιήση τά τελικά έξαγό- 
μενα τών περί τά έσοδα και έξοδα ορών. Πρέπει νά είσ- 
πραχθώσιν έν αύτφ 25,1 49,26 4 δρ. και νά δαπανηθώσι 37, 

923,834, έάν δ προϋπολογισμός εινκι αλήθεια.

ΤΕΛΩΝΙΑΚΟΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΩΝ

Έν γένει τό τελωνιακον δασμολόγιον είναι ίν τών σημαν- 
τικωτέρων οργάνων τοϋ προϋπολογισμού. Ίνα περιορισθώ- 
μεν, είς τάς γενικάς γραμμάς αύτοϋ, τό μέν κατά τό έτος 
1884 ψηφισθέν παρεϊχεν είς τόν τοϋ 1885 προϋπολογισμόν 
20.7 έκατομμύρια δραχμών, τό δέ άπό τά τέλη τού 1886 
έφαρμοσθέν, έκλήθη νά παρέξη ε’ις τόν τοΰ 1887 προϋπολο
γισμόν 31.5 εκατομμύρια. Ή έντός δύο έτών αύξησις αΰτη 
τής δασμολογίας κατά 11 έκατομμύρια ύπέχει πολύ μέρος 
τής εύθύνης έπϊ τή ένεστώση τοϋ τόπου οικονομική κατα- 
στάσει. Διά μιάς άπό 2 ή τιμή τών τελωνιζομένων ’ πραγ
ματειών άνέβη είς 3. Όστις προηγουμένως έδαπάνα κατ’έτος 

1000 δραχμάς, έξετέθη είς δαπάνην 1,500. Πρό παντός ή 
ύπερτίμησις προσέβαλε τά μικρά βαλάντια και έπομένως 

τήν χρηματικήν κυκλοφορίαν τοϋ κοινού τών καταναλωτών. 
Εντεύθεν στενοχώρια και άγοραστών καί πωλητών, έπίτασις 
δέ τής κοίσεως, ήτις μαστίζει τόν τόπον. Βεβαίως έχει 
αΰτη καϊ άλλας αιτίας, άλλ’ ή τελωνιακή ανήκει άδιστά- 

κτως ε’ις τάς κυρίας μεταξύ αύτών.
Πριν διά τοϋ νόμου ΑΨΚΕ' τής 18 ’Απριλίου 1887 ψη- 

φισθή τό νέον δασμολόγιον ύπό τής Βουλής, έχρησίμευσε 
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καί κατ’ ούσίαν καί κατά, τρόπον είς θέμα γενικής καί έξη- 
κριβωμένης μελέτης. Τό επόμενον έγγραφον περιέχει συνάμα 

καΐ την άνάμνησιν καί τόν σκοπόν. “Ισως άμφότεοα είναι 
αναγκαία διά. την οικονομικήν άρμονίαν, την οποίαν ή μέν 

κοινωνική συνείδησις επιδιώκει, ή δέ πρακτική δύναμις θά 
εϋργ έν τή εξελίξει τών καιρών καί τή σειρά τών παθη
μάτων:

Πρός ιούς έντιμους ΐμπόρους καί βίομηχάνους 
Αθηνών χαί Πιιραι&ς.

Έντιμοι Κύριοι,

Τό θέμα, έπί τοΰ οποίου πολλοί έξ υμών ήθέλησαν τάς 
σκέψεις μου, ένασχολεϊ τήν συνείδησιν τοΰ Λαοΰ ολοκλήρου. 
Ύπό πολλάς έπόψεις δύνχται νά μελετηθή. Μεταξύ αύτών 
άρκοΰσι, νομίζω, πρός τόν σκοπόν αί έξής.

Τό ύπό τής κυβερνήσεως έν τή ληξάση βουλευτική περιά
γω ύποβληθέν νομοσχέδιου περί μεταρρυθμίσεως τοϋ τελω- 
νιακοΰ δασμολογίου, καθώς καί τά λοιπά στοιχεία τοΰ φο

ρολογικού συστήματος αύτής, χαρακτηρίζονται ύπό- γενικών 
τινων έννοιών, αΐτινες μόνον άπό τοΰ βήματος τής Βουλής 
ήδύναντο νά χρησιμεύσωσιν ώς φάρος διά τό πελαγοδρομούν 
'Ελληνικόν Έθνος Ό διαχειριζόμενος τήν δύναμίν τής έ
πικρατείας δέν ήθέλησε νά άκούση τόν λόγον αύτής. ΙΙρο- 
βλέπων ακριβώς τό αποτέλεσμα, έκλεισε τήν θύοαν τοΰ κοι
νοβουλίου, καί τώρα νομίζει οτι είνε ασφαλής ! Τοιαύτη άπ’ 
αρχής ύπήοξεν ή Ιστορία τής ισχύος. Αί καταχρήσεις της 
«χρησιμέυσαν ώς βαθμίδες τής λαϊκής άληθείας.

Ύπέλαβεν, οτι είναι πολλή ή έλευθερία τής Ελλάδος 
πολλή ή περιουσία αύτής, καί ήθέλησε νά βάλη χεΐρα είς 
άμφοτέρας. Είναι τόση ή έλευθερία τής Ελλάδος, ώστε αρ
κεί ίν διάταγμα τοϋ Βασιλέως νά τήν κράτηση μετέωρον. 
Είναι τόση ή περιουσία αύτής, ώστε άν ήτο δυνατόν νά άνα- 
σηκώση τις έξαίφνης τάς στέγας της, θά έβλεπε πόσοι στε
ναγμοί ύπ’ αύτά; κατοικοϋσιν. Άς βαδίση έκαστος τόν δρό 
μον του, ή δικαιοσύνη τοΰ Λαοΰ έπί τέλους θά όμιλήση.

"Ινα περιορισθώμεν εις μόνον τό τελωνιακόν νομοσχέδιου 

των, δέν είναι ούδεμία τής επιστήμης άρχή, τήν δποίαν δέν 

παρεβίασαν έν τή διασκευή του. Ύποθέτουσιν, οτι οι βαρείς 
δασμοί πληροΰσι τό βαλάντιον τής έπικρατείας καί δέν ω
φελούνται άπό τά έναντία παραδείγματα τής πείρας, ούδέ 

βλέπουσιν οτι διά τών βαρέων φόρων ένθαρρύνουσι τό λα- 
Ορεμπόριον καί όλας τής τίμιας έργασίας τάς καταστροφάς, 
στειρεύοντες συγχρόνως τάς άληθεΐς πηγάς τοΰ δημοσίου 

καί κοινωνικού πλούτου. Ύπολαμβάνουσιν ώς τό άκρον άω
του τής φορολογικής τέχνης τήν έπιβάουνσιν όσον ένεστι 

πλειόνων πραγματειών, φορολογούσι 452 είδη, καί αγνοοΰ- 
σιν οτι ή ’Αγγλία τελωνίζει μόνον 15 είδη, μεταξύ τών 
όποιων 5 τά κύρια, άποφέροντα 460 έκατομμύρια δραχ
μών. Καί ΐνα μή λειψή ό έπί τοΰ ολου χαρακτήρ, ιδού τί 

ή διεθνής καταστατική αποκαλύπτει: Ένφ ή άναλογία τών 
τελωνιακών δασμών πρό; τό γενικόν εισόδημα τής έπικρα
τείας, είναι έν ’Αγγλίας 2 1 τοίς ο/ο, έν Σουηδία 19 τοΐς ο/ο, 
έν Ίσπανίμ 1 1 τοίς ο[ο, έν Γαλλία: (μετά τάς είς δεκάδας 

δισεκατομμυρίων καταστροφάς της) 9 τοίς ο/ο, έν ’Ιταλία 
8 τοίς ο/ο, έν Βελγίω 7 τοΐς ο/ο καΐ έν 'Ολλανδία 5 τοίς 
ο/ο, έν Έλλάδι (προϋπολογισμός 1887, έσοδα 97 έκατομ. 
τελωνιακοί δασμοί εισαγωγής 28,926,535)ή άναλογία εΐναι 
29,89 τοΐς ο/ο !

"Οσον άφορά τά καθέκαστα, άπό τής αύτής άφετηρίας 
θά λάβω έκ τοΰ ύποβληθέντος είς τήν Βουλήν τελωνιακού 
δασμολογίου είδη τινα άνήκοντα είς τήν τροφήν τού Λαού, 
τό πνεύμα αύτοΰ καί τήν ύγείαν του. Έπί τής δασμολο- 
γίας όλων έπιφαινεται ό χαρακτήρ τής ύπό τού Άριστοτέ- 
λους όνομασθείσης σατραπικής οικονομίας. Τοιουτοτρόπως, 
ώς πρός τά ζώα, τά όποια σημειωτέου έν Βελγίφ είναι δλως 
άτελή, ό βούς τελωνίζεται έν ’Ιταλία διά δρ. 18, έν Γαλλίγ 
25,—έν Έλλάδι 34,50 ί* 1. Ή άγελάς έν Ιταλία 7,50, έν 
Γαλλία 12,—έν Έλλάδι 34,50 . Ή δάμαλις έν’Ιταλία 6,

(α') '6') Διά τοϋ νόμον ΛΧΖ' τής 19 δίχεμδρΐου 1887 άνεβιβάσβη ίτι μάλ
λον τό τέλος τοΰτο i-ό 1 μαρτίου 1888 είς 69 δραχμάς.
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ένΓαλλίφ 8,—ίν Έλλάδι 34,50(·'). Ό μόσχος έν ’Ιταλία 3, 
έν Γαλλία 4,—έν Έλλάδι 34,50 Ό χοίρος έν Ιταλία 
2,50, ίν Γαλλία 6,—έν Έλλάδι 11,50. Τό χοιρίδιον έν Ι
ταλία 75 λεπτά, έν Γαλλία άνω τών 8 χιλιβγράμμων 
δραχ. 1, κάτω τών 8 χιλιογρ. ατελές, — έν Έλλάδι αδια

κρίτως 2,87. Τό πρόβατον και ή αιξ πάσης ήλικίας έν Ιτα
λία 20 λεπτά, έν Γαλλία δρ. 1, -έν Έλλάδι 1,72.

Τά νωπά και παστά κρέατα, ατελή έν Βελγίφ, τελωνί
ζονται κατ' 100 χιλιόγραμμα (78 όκ.) έν ’Ιταλία δρ. 3 

τά νωπά, 4,50 τά παστά, έν Γαλλία 7 τά νωπά, 8,50 
τά παστά,— έν Έλλάδι 17,85 άμφότερα. Ό τυρός τε
λωνίζεται κατ’ 100 χιλιόγραμμα έν Γαλλία δραχ. θ ό μα

λακός καί 8 ό σκληρός,— ίν Έλλάδι 35,85 ό μαλα
κός καί ό κρητικός, 72,17 δ λοιπός. Ό σίτος, ατελής έν 
Βελγίφ, τελωνίζεται κατά 100 χιλιόγ. έν ’Ιταλία δρ. 1,40,— 
έν Έλλάδι 2,39 Ό. Τό άλευρον ατελές έν Βελγίφ, τελωνί
ζεται κατά 100 χιλιόγραμ. έν ’Ιταλία 2,77,—έν Έλλάδι 
6,11 Γ . Τό όρύζιον καί τά όσπρια ατελή έν Βελγίφ και 
'Ιταλία,—έν Έλλάδι τελωνίζονται κατ’ όκάν 1 7 */ 2 λεπ. τό 

πρώτον καί 13 */.  ί-' τά δεύτερα. Ή ζάκχαρις, ατελής άπό 
τοΰ 1874 έν Αγγλία, φορολογείται κατά χιλιόγραμμον έν 
Ρωσσία ή έσωτερική |2 λεπτά (κατά πούτιον δρ. 1,87) καί 
ή έξωτερική χάριν προστασίας τής έσωτερικής 73, έν Γαλ
λία ή έσωτερική 38, ή τών γαλλικών άποικιών 44 καί ή 
έξωτερική χάριν προστασίας τής έσωτερικής 62, έν Αυστρία 

ά. ποιότητος 46, β'. ποιότητος 34, ίν Βελγίφ 51, έν’Ιτα
λία 66 ά. ποιότητος, 53 β'. ποιότητος,—ίν Έλλάδι 86.

Ό διά τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τοΰ λαοϋ τυπογρα
φικός χάρτης τελωνίζεται έν Βελγίφ δο 4, έν ’Ιταλία 10, 
έν Έλλάδι 14,35. Τά πρός θεραπείαν τοΰ λαοϋ ιατρικά

(ν’) (S’) Διά τοΰ νόμου ΑΧΖ’ τής 19 όεκιμβρίου 1887 ίνεί-.βάσΟη ετ·. μάλ
λον τΰ τέλος τούτο ίπ! 1 Μαρτίου 1888, «ις 69 δραχμάς.

(ε') (ς·') (ζ') Διά τοΰ νόμου ΛΧΝΖ' τής 29 φεβρουιρίον 1888 άνεόιΰάσθησαν 
ίτι μάλλον τά τέλη ταΰτα,τοΰ μέν σίτου εις δρ. 4,87, τοΰ δί <; αύτοΰ αλεύ
ρου εις δρ. 9,74, των δέ οσπρίων εί; λεπ. 24.

άνθη καί φύλλα, άτεήή έν Βελγίφ, τελωνίζονται κατά 100 
χιλιόγρ. έν ’Ιταλία δρ. 2, έν Γαλλία δρ. 5, έν Έλλάδι δρ. 

90 I Αί ανωτέρω συγκρίσεις είναι ένδεικτικαί περί τοΰ ολου 
δασμολογικού τής κυβερνήσεως κατασκευάσματος, κατά 

πόσον ώδηγήθη ύπό τής αύθαιρεσίας καί τής άγνοιας τών 
στοιχεωιδεστέρων κανόνων τής έπιστήμης τής φορολογικής.

Προέταξα τήν ουσιαστικήν έκτίμησιν τοΰ τελωνιακοΰ 
δασμολογίου, διότι έπί θεμάτων, ώς τό προκείμενον, ή 
ουσία έχει τήν πρώτην κρίσιν. Ήδη εισέρχομαι είς τά σχε
τικά πρός τάς λοιπάς έπόψεις.

Α'. Κατά τό άρθρον 59 τοΰ Συντάγματος «ούδείς φόρος 
έπιβάλλεται οΰδ’ είσπράττεται, έάν προηγουμένως δέν ψη- 
φισθή ύπό τής Βουλ.ής». Τούς έν τφ ύποβληθίντι τελω- 
νιακφ νομοσχεδίφ προσθέτους φόρους δέν έψήφισεν ή Βουλή, 
άρα δέν δύναται ή έκτελεστική έξουσία νά εΐσπράξη.· Άλλ’ 
ισχυρίζεται ή Κυβέρνησις, ότι τό άρθρον 24 τοΰ άπό 19 
’Απριλίου 1884 νόμου παρέχει είς αυτήν τό δικαίωμα νά 
έίσπράττ·/) τούς φόρους τούτους άπό τής ήμέρας, καθ’ήν εί- 
σήγαγε τό τελωνιακόν νομοσχέδιόν της είς τήν Βουλήν, μέ- 
χρις δτου αϋτη άποφασίσει. Τό άρθρον τοΰτο δέν δύναται νά 
έχη κΰρος, διότι άντίκειται διαρρήδην είς τό Σύνταγμα, τό 
όποϊον άναθέτον είς τήν Βουλήν τήν ψήφισιν τών φόρων, δέν 

έπιτρίπει είς αυτήν νά μεταβίβαση εις άλλον τό προσωπι
κόν αυτό δικαίωμά της είτε διά πολύν είτε δι’όλίγον χρόνον.

Β'. Δέν θέλω νά έξετάσω τήν Ιδέαν, ότι πράγματι οί άν- 

τιπρόσωποι τοΰ έθνους κατεδικασαν μετά τοΰ γενικού φο
ρολογικού συστήματος τής Κυβερνήσεως τό τελωνιακόν νο
μοσχέδιόν της. Άπόδειξις ή διάλυσίς των. Διότι δέν είναι 
τις τόσον απλούς, ώστε μεταξύ τών γραμμών τοΰ διατάγ
ματος τοΰ Βασιλέως νά μή άναγινώσκη τήν γνώμην τής άν- 
τιπολιτεύσεως τής Βουλής. Έάν αυτή ήθελε νά φορτώση 
είς τήν ράχιν τοΰ λαού τά ζητούμενα 20 νέα έκατομμύρια, 
θά έκάθητο σήμερον είς τά θρανία τοΰ Βουλευτηρίου. Άλλ’ 
είναι άναμφισβήτητον, οτι άπορριφθέν νομοσχέδιον έν τή 

Βουλή καί μή ψηφισθέν ύπ’ αύτής έν τή βουλευτική της 
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περιόδω είναι ταύτόσημον είς την νομακατασκευκστικήν τής 
Ελλάδος τάξιν. Διότι κατά μέν τό άρθρον 65 τοϋ Συντάγ

ματος «ή Βουλή προσδιρίζει διά κανονισμού πώς θέλει έκ- 
πληοοϊ τά καθήκοντά της», κατά δέ τό άρθρ. 47 τοϋ κα- 
νονισμοϋ αύτής, ό'στις είναι ό νόμος δι’ ού κατασκευάζον
ται οΐ άλλοι, «τά νομοθετικά έ-ργα τά άρξάμενα καί δια- 
κοπέντα έκ τής λήξεως τής συνόδου δύνανται νά έπαναλη- 
φθώσιν είς τήν έπομένην σύνοδον τής αύτής περιόδου, καθ’ 
ήν εύρίσκονται στάσιν», δπερ δηλοϊ δτι τά έκκριμή νομο
θετικά έργα δέν δύνανται νά μεταβιβάσωσιν άπό μιάς βου
λευτικής περιόδου είς έτέραν βουλευτικήν περίοδον, και δτι, 
άποπερατουμένης τής είς ήν άνήκουσι ταϋτα περιόδου, πρέ
πει νά είσαχθώσιν έκ νέου έξ ύπαρχής είς τήν έπομένην, 
έάν πρόκειται κατά τό άρθρον 34 τοϋ κανονισμού τής Βου
λής νά τά λάβη αύτη ΰπ’ όψιν. Έπομένως είνε τόσον σα
φές, δτι τό τελωνιακον νομοσχέδιον τής Κυβερνήσεως έχει 
ανάγκην εισαγωγής έκ νέου είς τήν προσεχή βουλευτικήν 
περίοδον, ώστε κατ’ άδυσώπητον λογικήν συνέπειαν, άπί 
τής 6ης Νοεμβρίου, δτε διελύθη ή Βουλή καί έληξεν ή 

βουλευτική περίοδος, καθ’ ήν τοΰτο είσήχθη, τό προκείμε- 
νον νομοσχέδιον άπώλεσε τήν ιδιότητα τοϋ είς τήν Βουλήν 
εισηγμένου. Πώς είναι δυνατόν νά διατηρήται ή ΐδιότης 

αυτή καί συγχρόνως νά άπαιτήται νέα εισαγωγή αύτοϋ ; 
Μή υπόθεση δέ τις, δτι πρόκειται περί ξηρών τύπων. Εί
ναι τόσον λεπτή ή συνταγματική μηχανή, ώστε δύναται 
ένίοτε καί άναβάλλουσα ή Βουλή σιωπηρώς νά άποφασίζη. 
Ίνα ύπό τόν έκτεθέντα βουλευτικόν κανονισμόν άφίηταΐ. 
άκριτος μία πρότασις κατά τό τέλος τής βουλευτικής πε
ριόδου, σημεϊον δτι άπεφάνθη ή Βουλή και δτι είς τήν έ
πομένην περίοδον ή δοκιμασία πρέπει νά άρχίση έκ νέου.

Γ'. Καί άν ύποτεθη, δτι δέν είναι αντισυνταγματικόν τό 
άρθρον 4 τοϋ άπό 19 ’ Απριλίου 1884 νόμου, καί δτι ή ει
σαγωγή τοϋ προκειμένου τελωνιακοϋ νομοσχεδίου κατά τήν 
λήξασαν βουλευτικήν περίοδον καθιστά αύτό έφαρμόσιμον 
μέχρι τής νέας κατά τήν προσεχή περίοδον εισαγωγής του, 

πάλιν έπ’ ούδενί λόγφ δύναται ή εισαγωγή τοϋ τελωνιακοϋ 
τούτου νομοσχεδίου, αύτή καθ’ έαυτήν, πριν τούτέστι κα- 

ταρτισθη είς νόμον, νά έπιβάλη τήν πληρωμήν τών τελω- 
νιακών τελών είς χρυσόν καί νά έλαττώση τά ύπάρχοντα 
τέλη ώς πρός τά είσαγόμενα εμπορεύματα έκ Γαλλίας κατά 
τήν μετ’ αύτής άνεπικύρωτον έτι σύμβασιν, καθόσον άμφό- 
τερα διατελοϋσιν ύπό τό στίγμα τής φανιρωτέρας παρα
νομίας. Τό πρώτον, δώτι ή έν τώ τελωνιακώ νομοσχεδίφ 

είς χρυσόν ύποχρέωσις τής πληρωμής τών τελών πρέπει νά 
μελετηθη όχι μόνον έκ τής έπόψεως τής αύξήσεως τοϋ τέ
λους, άναλόγως τής ύπερτιμήσεως τού χρυσού μέχρι τού 
όρίου τών | 5 τοϊς ο/ο, δπερ έδέχθη το νομοσχέδιον, άλλά 
καί έκ τής έπόψεως τοΰ υλικού τής ένοχλήσεως βάρους νά 
προμηθεύηταί τις χρυσόν διά τήν πληρωμήν τών όφειλομέ- 

νων παρ’ αύτού τελών έν τη υποθέσει τής μή ύπερτιμήσεώς 
του (έπί ποινή άλλως I 5 τοϊς ο/ο) καί έκ τής έπόψεως τών 
διπλών είς χρυσόν καί άργυρον νομισμάτων καί τών άναγ- 
καστικώς κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων τά όποια, 
αδιακρίτως όντα δεκτά είς τάς πρός τούς ίδιώτας καί τό 
δημόσιον πληρωμάς δυνάμει τού νόμου, δέν δύνανται δυνά

μει τής εισαγωγής τού τελωνιακοϋ νομοσχεδίου νά περιο 
ρισθώσιν έν τη τοιαύτη άπολύτφ λειτουργία των, διά τόν 
άπλούστατον λόγον οτι τοιούτος περιορισμός ούδέποτε ύπό 
τής νομοθετικής έξουσίας συνεδέθη μετά τού δοκοϋντος 
άλλης τίνος άρχής. Μάρτυς αύτό τό άρθρον 24 τού άπό 19 

’Απριλίου 1884 νόμου, τό όποϊον, πραγματευόμενον μόνον 
περί νέων καί ηύξημένων τελών, ούδεμίαν λαβήν άφίνει είς 
τούς ύπουργούς, ϊνα θέτωσι τήν χεϊρα καϊ έπί τού νομί
σματος. Πάντα τά σχετικά πρός τό νόμισμα θέματα κανο

νίζονται ύπό μόνου τού νομοθέτου.
Δ'. ’Ανεξαρτήτως τής γενικής έννοιας, δτι ή μετά τής 

Γαλ.λίας σύμβασις όρη είδικώς είς τήν μέχρι τού ήμίσεος 
έλάττωσιν τών ύπαρχόντων τελών επί τών έξ αύτής είσα- 
γομένων ειδών τής απολαυστικής πολυτελείας, ήτις διά τοΰ 
ύπάρχοντος έν ταϊς μετ’ άλλων έπικρατειών συνθήκαις 
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rjfAtSv συνήθους όρου «τοΰ μάλλον ευνοούμενου έθνους·' θέλει 
έκτείνει τήν έλάττωσιν ταύτην ζαΐ έπί τής σχετικής εισα
γωγής άπό 13 έτέρων έπιζρατειών, — τό άρθρον 24 τοΰ 
άπό 19 ’Απριλίου 1884 νόμου παρέχει φορολογικήν ενέρ

γειαν είς τά τελωνιαζά νομοσχέδια άπό τής είς τήν Βου
λήν ύποβολής των είς μόνας τάς περιπτώσεις καθ’ άς πρό

κειται 1) περί νέων τελών, δηλαδή πρότερον μή υπαρχόν
των, έπί έμπορευμάτων κατά πρώτον ήδη φορολογηθησο- 
μένων, καί 2) περί ηύξημένων τελών. Ούδαμώς τό άρθρον 

τοΰτο εκτείνει τήν φορολογικήν ένεργειαν τοΰ τελωνιαζοΰ 
νομοσχεδίου έπί έλαττουμένων δι’ αύτοΰ τελών. Καί ό λόγος 
είναι άπλοΰς, καθόσον ή άπό τής εισαγωγής τοΰ νομοσχε
δίου είσπραξις τών νέων ή ηύξημένων τελών συντελεί είς 

τήν μή ματαίωσιν τής φορολογίας δι’ άφθονων μέχρι τής 

έπιψηφίσεώς του προμηθειών τών βαρυνομένων ειδών, ένώ 
έν τή περιπτώσει τής έλαττώσεως τών τελών δέν υπάρχει 
κίνδυνος τοιοΰτος. Τό μέτρον τής κυβερνήσεως, νά είσ- 

πράτττ) αύτογνωμόνως όλιγώτερα τών διά τοΰ νόμου έπι- 
βεβλημένων τελών, αποτελεί ζαθαράν ζημίαν τοΰ δημο

σίου, ήτις βεβαίως θέλει έζετασθή έν καιρφ.
Απέδειξα έν τοΐς άνωτέρω τό άντισυνταγματικόν καΐ 

παράνομον τής έκ τοΰ τελωνιαζοΰ νομοσχεδίου κυβερνη
τικής ένεργείας. Υπολείπεται νά απαντήσω ζαί είς τά περί 
τών ληπτέων μέτρων τεθέντα μοι έρωτήματα.

α'.—Έάν ήννοήσατε εύζρινώς τούς καιρούς, ή 'Ελλάς 
περιήλθεν είς πονηράς ημέρας. Ή πενία ποΰ μέν στερεί τά 
έφόδια τής ευζωίας, ποΰ δέ προσαφαιρεΐ καί έζεϊνα τής 

πρώτης ανάγκης. Πρό πάντων πρός τούς πένητας τής δευ- 
τέρας κατηγορίας ανοίξατε είς τά βιβλία σας σελίδα πι- 

στώσεως δι' οσον ποσόν, μετά τήν άφαίρεσιν τών προσθέ
των έξόδων σας καί τών προτέρων καταβολών σας, άντι- 

στοιχεϊ πρός τόν έπιβαλλόμενον διά τοΰ τελωνιακοΰ νο
μοσχεδίου φόρον έπί τών έκ τών καταστημάτων σας άγο- 
ραζομένων ειδών. Πρέπει νά γνωρίση ή τάξις ιδίως αΰτη 

τών καταναλωτών, οτι σείς έχετε εύαισθητοτέοαν ζαρδίαν
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έκείνων οί όποιοι τούς ζυβερνώσι, καί οτι είς τό έργον τής 
άποκρούσεως τής κυβερνητικής παρανομίας έχουσι μετοχήν 
όχι μόνον ώς θύματα, άλλά καί ώς δικαιούχοι έπί τή διά 
τό άποτέλεσμα άποζημιώσει, Δώσατε είς έκαστον αύτών 
βιβλιάριον, έν τώ όποίφ νά έγγράφηται ή ήμερησία πίστω- 

σίς του. "Οσον μικρά ζαί άν είναι αΰτη, είς τό τέλος τοΰ 
μηνάς θά ισοδύναμη μέ τόν διά τινας ήμέοας άρτον τής 
οικογένειας του. Έάν είς τάς προσεχείς έκλογάς νιζήση ό 
Λαός, άς καταθέσουν τά βιβλιάριά των έπί τοΰ προεδρείου 
τής Βουλής, τό δημόσιον ταμείο*  θά σπεύση νά τούς πλη- 
ρώση. Έάν είς τάς προσεχείς έκλογάς νικηθή ό Λαός καί 
τό έγκλημα κατασκευάσ-/) βαραβώνειον Βουλήν ή ζαί δέν 

άφήση νά καταρτισθή καθόλου αντιπροσωπεία τοΰ έθνους, 
άς άνάψωσι μεγάλην πυράν, άς ρίψωσιν έν αύτή τά βιβλιά
ριά των, εινα. άδύνατον νά μή εύρεθή λάμψις τις διά τό 
μέλλον.

β’.—Καταμηνύσατε είς τήν δικαστικήν άοχήν τούς τε- 
λωνιαζούς υπαλλήλους, οί όποιοι σάς άναγζάζουσι νά 

πληρώνητε τέλη άνώτερα τοΰ έν ίσχύϊ νόμου. Είναι έκ- 
βιασταί καί καταπιεστεί, τούς όποιους τιμωροΰσι τά άρ
θρα 368 καί 461 τοΰ ποινιζοΰ νόμου.Καί άν δέν είναι ίδιο- 
τελεϊς αύτοί, έργάζονται πρός Οφελος άλλων. Θά έλθη βε
βαίως καί τοΰ 'Γπουργοδικείου ή σειρά, άλλ' έν ό'σω ύπάρ
χουσι δικαστήρια έν Έλλάδι, είς τον Λαόν άπόκειται νά 

τά φρονηματίση, ΐνα έπκναληφθή και έν αύτή ό’,τι άλλα- 
χοΰ έν όνόματι τοΰ δικαίου κατά ίσχυοοτάτων δυναστών 
έλειτούργησε πρός τιμήν τής άνθρωπότητος όλοζλήρου.

γ'.—Πολιτικήν άγωγήν περί άναλήψεως τών παρανόμως 
είσπραχθέντων τελωνιακών δασμών δέν συνιστώ ύμΐν νά 
έγείρητε ζατά τοΰ δημοσίου, διότι προζειμένου περί έμμέ- 
σων φόρων, τό στ' ψήφισμα τής Α' έν Άθήναις Έθνοσυνε- 
λεύσεως έκήρυξε τάς έπ’ αύτών διαφοράς διοικητικάς, ζαί 
τά δικαστήρια θά σάς παραπέμψωσιν ένώπιον τών νομικών 
συμβούλων, δηλαδή έκεΐ ό’που βασιλεύει ή υπουργική αύ- 
θαιρεσία καί δέν υπάρχει ούδεμία έγγύησις.
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δ'.—"Οταν δέ προσεχώς συναθροισθώσιν έν Άθήναις οί 
δήμαρχοι τοΰ Κράτους, όταν ή φιλόξενος στέγη σας υπο
δεχθώ αυτούς έν αγάπη, ανοίξατε πρός Αλλήλους τάς καρ
διάς υμών. Έπί πόσα καί πόσα θέλετε έπικοινωνήσει ! 
Διότι έν τώ μέσω τοΰ Λαοϋ κατοικεί τό μεγαλεϊον τής 

ΐσότητος καί τής έλευθερίας. Ούαί εις έκεϊνον ό’στις θά α
ποπειραθώ νά θέση χεϊρα έπ’ αύτοΰ. Καί ό'ταν πλήρης κα- 
ταρτισθώ βυνάντησις τών ιδεών, όταν αί καρδίαι, αί ό- 
ποΐαι πάλλουσι εις δ,τι Ιερόν έχει ή Ελλάς, δώσουν τήν 
κίνησιν, συνέλθετε εις τήν εύρυχωροτέραν πλατείαν τών 
’Αθηνών έν τώ πνεύματι τής νομιμοφροσύνης καί τής τά- 
ξεως, τό όποϊον σάς διακρίνει, καί τής Αποφάσεως, τό ό

ποϊον πρέπει νά σάς δδηγή. Θέσατε έπί κεφαλής τής λαϊ
κής συναθροίσεώς σας τό Σύνταγμα καί ύπό τήν αιγίδα αύ
τοΰ τελέσατε μεγαλοπρεπή εθνικήν έορτήν, μοναδικήν εις 
τά χρονικά τής Ελλάδος. Έκ τοΰ μέσου αύτής θά προ- 
κύψη ή σεβασμία μορφή τοΰ Λαοϋ, ϊνα άπολιθώση τούς έκ- 

μεταλλευτάς του καί έγχαραχθή είς τάς ψυχάς έκείνων, οί 
όποϊοι έρχονται κατόπιν σας έν τή μοιραία εξελίξει τής 
ιδέας, ή οποία ατενίζει τήν αιωνιότητα άπό τάς πέριξ τών 
Αθηνών κορυφάς.

Έν Άθήναις 16 νοεμβρίου 1886.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΕΝ ΠΟΛΩΝΙΑι

Πρό δώδεκα περίπου έτών ώργανίσθη έν Στουδζιενίκ τής 
Πολωνίας άγοοτική διά τούς ανηλίκους έγκληματίας φυ
λακή, αξία νά χρησιμεύση ώς υπόδειγμα. Το σύστημα τής 
ιδιαιτέρας μερίμνης υπέρ τών μικράς ήλικίας έγκληματιών 

πρό καιροϋ συγκεντρώνει τάς μελέτας τών περί τάς φυλα- 
κάς άσχολουμένων, καί ή ϊδρυσις αγροτικών πρός τοΰτο κα
ταστημάτων Απανταχού είναι είς τήν ήμερησίαν τοΰ ζητή-
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ματος τών φυλακών διάταξιν. Ό,τι άποτελεϊ τόν ιδιαί
τερον χαρακτήρα τών τοιούτων οργανισμών είναι ή σχετική 

άφ’ ένός εύθηνία αύτών καί ή ένεργητική άφ’ έτέρου λει
τουργία τής Αγροτικής φύσεως είς τήν θεραπείαν τών άπό 
τοΰ έγκλήματος νοσηλευομένων ψυχών. Ή ύπαιθρος ζωή, 
έν τψ μέσω τής βλαστήσεως, ύπό τήν άμεσον έπιρροήν 
τών φυσικών νόμων, οϊτινες ζωογονοΰσι τό σύμπαν, περιέ
χει στοιχεία Ανανεώσεως καί είς τό σώμα καί είς τήν ψυ
χήν, τά όποϊα Αδύνατον είναι νά μή άσκήσωσι τό ύπέρτα- 

τον κράτος των έπί τών μετανοούντων αμαρτωλών.
Ή περί ής πρόκειται πολωνική φυλακή, δύναται νά είπη 

τις, είναι έργον έταιρίας άποτελουμένης άπό ίδρυτάς, έξ ών 

σχηματίζονται αί πρώται διοικητικά! τοΰ καθιδρύματος έ- 

πιτροπαί, καί άπό έπίτιμα μέλη, ύποχρεούμενα είς έτησίας 
χρηματικής καταβολάς καί είς προστασίαν τών έξερχομέ- 

νων τής φυλακής νέων μετά τήν Απότισιν τής ποινής των. 
Ή κυβέρνησις έχορήγησε τό γήπεδον έκτάσεως 300 περί
που στρεμμάτων έντός νέου δάσους. Ή έταιρία έκτισεν βαθ
μηδόν έντός αύτοΰ 12 λίθινους οικοδομάς δΓ έκάστην τών 
όποιων, κατά μέσον δρον, έδαπάνησε 4,600 ρούβλια ήτοι 
10,000 δραχμάς περίπου. ’Εκτός τών λίθινων οικοδομών 
κατεσκευάσθησαν καί τινες ξύλινοι. Αί οικοδομά! χωρίζον
ται Απ’ άλλήλων διά κήπων. Έν έκάστη αύτών διαιτά- 

ται μία όμάς 15 — 18 φυλακισμένων. Έν τώ κέντρω τοΰ 
ορθογωνίου σχήματος, δπεο άποτελοϋσιν αί οίκοδομαί αύ
ται, είναι τό γυμναστήριον, πέριξ δέ αύτών είναι διεσπαρ
μένα ό ναός, τό διοικητήοιον, αί κατοικίαι τών ύπαλλή- 
λων καί τών οικογενειών αύτών, τό μαγειρεϊον, τό πλυντή- 

ριον, τά λουτρά, αί άποθήκαι, τά Ιπποστάσια, τά έογα- 

στήρια κλπ.
Τό διοικητικόν προσωπικόν τής έν Στουδζιενίκ Αγροτι

κής φυλακής Αποτελεϊται έξ ένός διευθυντοΰ, ένός εφημε
ρίου, ένός ίατροΰ, ένός γραμματέως, τριών παιδαγωγών, 
έξ έπιτηρητών, πέντε τεχνητών, ένός κηπουρού, ένός έπι- 
στάτου, ένός ύποχειρούργου. Ή δέ κατωτέρα ύπηρεσία πε
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ριλαμβάνει πέντε φύλακας, [λίαν μαγείρισσαν καί μίαν 

πλύντριαν. Κατά τό μέχρι τοΰδε διάστημα τής λειτουργίας 
της ή φυλακή αυτή έδέχθη 467 νέους εγκληματίας, έκ τών 
όποιων έξήλθον 326. Ιδού πώς κατατάσσονται ούτοι : 1 1 
άπελύθησαν ύπό ό'ρον, 379 άπέτισαν ολον τόν χρόνον τής 

ποινής των, 11 άπεπέμφθησαν καί 25 άπεβίωσαν. Οί ώφε- 
ληθέντες λοιπόν έκ της φυλακής άναβιβάζονται είς 290, 
έκ τών όποίων 74 έπεστράφησαν εις τάς οικογένειας των, 
95 έτοποθετήθησαν παρά γεωργοίς, |7 παρά κηπουροΐς, 2 

παρά χειρουργοϊς, 1 παρά διδασκαλείω καί οί λοιποί παρά 
διαφόροις τέχναις. Έκ τών τελευταίων, 56 έτελείωσαν εύ- 
δοκίμως την τεχνικήν έκπαίδευσίν των, 7 συνέστησαν ίδια 

έργοστάσια, Ί ένυμφεύθησαν, 1 έγένετο παιδαγωγός, άφοΰ 
ήκολούθησε τάς άπαιτουμένας σχολικάς σπουδάς.

Έν Στουδζιενΐκ διδάσκονται στοιχειωδώς τρεις ώρας 
καθ’ έκάστην άνάγνωσις, γραφή, ιερά, αριθμητική, ιχνογρα

φία, ιστορία, γεωγραφία, φυσική, τό υπόλοιπον δέ τής ή- 
μέρας γεωργική, κηπουρική, ραπτική, ξυλουργική, άμαξο- 
ποιϊα, σιδηρουργία, ύποδηματοποιία, άχυροπλεκτική. Τό 
κύριον είναι ούχί ή γραμματική άλλ' ή πρακτική διάμόρ- 
φωσις πρός πορισμόν τών μέσων τής ζωής μετά τήν έκ 
τοΰ καθιδρυματος έξοδον τών νέων.

Ή υγιεινή κατάστασις τών διαιτωμένων έν τώ κατα- 
στήματι τούτω είναι τό πρώτον κατόρθωμα τοϋ οργανι
σμού του. Άρκεΐ ολίγων εβδομάδων ζωή έν αύτφ, όπως 
άποκτήση τις ολους τούς όρους τής υγείας. Περί αποπει
ρών άποδράσεως δύναται σχεδόν νά μή γείνη λόγος. Κατά 
τά τρία πρώτα έτη, τρεις μόνον συνέβησαν τοιαϋται καί δή 
μεταξύ τών νεωστΐ είσελθόντων έν τώ καταστήματι. Δέν 

παρέρχεται πολύς καιρός καί καθίσταται είς όλους λίαν 
προσφιλής ή έν αύτώ ζωή. Συμβαίνει δέ κκί οί έξελθόντες 
έξ αύτοϋ νά τό έπισκέπτωνται κατά τάς τελετάς του μετ' 
άγάπης κκί έγκαρδίου άναμνήσεως. λυτοί οί κατοικοϋντες 
τά πέριξ χωρικοί έμπνέονται άπό συμπάθειας πρός τούς έν 

τί) φυλακή ταύτη κρατουμένους, τών όποίων τό παρόν και 
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τό μέλλον, άπό σταθεράς πείρας, έξαγνίζουσι τήν παοελ- 

θοϋσαν αμαρτίαν.
Κατά τό έτος 1886 τό έν Στουδζιενΐκ καθίδρυμα περιε- 

λάμβανε 143 φυλακισμένους, έκ τών όποίων 35 ειχον κα- 
ταδικασθή είς φυλάκισιν 2 — 3 έτών, 48 είς 3 — 4 έτών, 
24 είς 4—5 έτών, 14 εί; 5—6 έτών, 15 εις 6—7 έτών, 
5 άνω τών 7 έτών καί 2 μέχρι βελτιώσεώς των. Ύπό τήν 
έποψιν τής ηλικίας 1 ήτο 11 έτών, 2 ήσαν 12 έτών, 12 

ήσαν 13 έτών, 13 ήσαν 14 έτών, 19 ήσαν 15 έτών, 28 
ήσαν 16 έτών, 40 ήσαν 17 έτών, 28 ήσαν 18 έτών. Κατά 
τό 1886 ή διοίκησις τοϋ καθιδρυματος επέβαλε 824 ποι- 
νάς, συνισταμένας είς νουθεσίαν, είς έπίπληξιν, είς άπα- 

γόρευσιν άλληλογραφίας, είς άπομόνωσιν, είς έλάττωσιν 
τροφής, είς στέρησιν τοϋ ημερησίου κέρδους κλπ. (παραλεί- 
πομεν τήν μνείαν τής έκτάκτου ποινής τοϋ ραβδισμού, 
διότι είναι στίγμα τής θεμελιώδους ιδέας), καί άπένειμε 

1308 βραβεία, συνιστάμενα είς δημοσίους έπαίνους, είς α
πονομήν μικρών δώρων καί μεταλλίων, είς προβιβασμούς 

άπό τάξεως είς τάξιν, είς άδειας κ
Ή συντήρησις τοϋ καθιδρύματο νεργεΐται άπό δύο πη

γών. Ή μέν άνήκει είς τό κράτος, τό όποιον πληρόνει είς 
τήν εταιρίαν κανονικάς ύποτροφίας τών καταδίκων, ή δέ 

άνήκει είς τάς έπιχειρήσεις τοϋ καθιδρυματος, τών όποίων 
τά εισοδήματα διαχειρίζονται ΰπό τής έταιρίας πρός τόν 
σκοπόν αύτής. ’Ιδού πώς ταϋτα ύπελογίζοντο κατά τό 
1886 : ά) Άπό γεωργίας 1677 ρούβλια, β') άπό βιομη
χανίας 2326 ρούβλια, γ') άπό κηπουρικής 137 ρούβλια, 
δ'; άπό δάσους 104 ρούβλια, ε') άπό γαλακτοκομείου 289 

ρούβλια, ς·'; άπό κτηνοτροφείου 341 ρούβλια.
Όσον αφορά τούς οικονομικού; πόρους τοϋ καθιδρυματος, 

πρέπει νά γείνη ιδιαιτέρα μνεία τών κληροδοτημάτων, ά- 
περ άπό καιρού είς καιρόν έρχονται είς επικουρίαν. Μεταξύ 
όλων σημαντικωτάτην θέσιν κατέχει τό κληροδότημα τής 
κομήσης Kicki, άποτελούμενον έκ μεγάλων καί εκτεταμέ
νων γαιοκτησιών, κειμένων έντός διαφόρων κυβερνείων τής
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Πολωνίας καΐ τής έν Αυστρία Γαλικίας, έζ οικιών κει
μένων έν Βαρσοβία καί έκ χρηματικών κεφαλαίων. Τό κλη
ροδότημα τοΰτο αναβιβάζεται είς πολλά εκατομμύρια 
δραχμών κα'ι είναι ικανόν νά έπισκιάση πολλά τών έν Έλ
λάδι περιαδομένων.
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Ή σιδηροδρομική γραμμή, τήν κατασκευήν και έκμετάλ- 
λευσιν τής όποιας άνέλαβε τό κράτος διά τοΰ νόμου ΑΦΠΕ' 
τής 14 δεκεμβρίου 1887, άρχίζει άπό τών Μόλων τής Ναυ- 
πλίας, διαβαίνει έκ Τριπόλεως κα'ι καταλήγει είς Καλάμας. 
Τό πλάτος αύτής ώρίσθη είς εν μέτρον. Έπομένως πρόκειται 
περί στενής σιδηροδρομίας. Ή διαχάραζίς της και ή δαπάνη 
της θέλουσιν έχει ώς βάσιν τάς άπό τοΰ έτους 1884 μελέτας 

τής γαλλικής τών γεφυροδοποιών αποστολής, μεταρρυθμιζό
μενων τών πορισμάτων αύτών διά νέας μελέτης, καταμετρή- 
σεως και ύπολογισμοΰ λεπτομερειών.

Ιδού λοιπόν τό κράτος έπιχειρηματίας κατασκευής καί έκ- 

μεταλλεύσεως σιδηροδρόμου. Άφ' ένός θά σχηματισθή ειδική 
διεόθυνσις έζαρτωμένη άπό τόν υπουργόν τών εσωτερικών, ύπό 

προϊστάμενον αλλοδαπόν ή πολιτικόν μηχανικόν, θά όργανισθή 
τριμελές συμβούλων πρός συνεργασίαν μετά τής διευθύνσεως 
ταύτης, θά διορισθώσι παρ’ αύτή πολιτικοί μηχανικοί ημεδα
ποί καί ξένοι, πρός διεξαγωγήν καί επιστασίαν τών έργων τής 

κατασκευής. Άφ' έτέρου θά διορισθή ταμίας έπί τής διαχει- 
ρίσεως τών έσόδων καί έξόδων τής γραμμής, έξαρτώμενος άπό 
τόν ύπουργόν τών οικονομικών.Έπειδή δέ ό νόμος δέν περιορίζει 
τά έργα τοΰ ταμίου εϊς μόνην τήν έποψιν τής έκμεταλλεύσεώς, 
Οά παραδοθή δέ εϊς τό κοινόν κατά τμήματα ή χρήσις τοΰ 
σιδηροδρόμου, τό άποτέλεσμα είναι ή σύνταξις δύο δυνάμεων, 

τής μέν άναχωρούσης άπό τό ύπουργεϊον τών έσωτερικών, τής 
δέ άπό τό ύπουργεϊον τών οικονομικών, πρός τόν σκοπόν τής
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συνεργασίας διά τήν εύόδωσιν τοΰ όλου έργου. Ή μία 
δύναμις θά έλκη πρός έαυτήν, ή έτέρα πρός έαυτήν καί τό 

όλον θά είναι χάος τής ύπουργικής γραφειοκρατίας.
Ή έποψις αύτη ούσιωδώς τροποποιείται καθόσον κατά τό 

άρθρον 2 τοΰ νόμου ή κατασκευή τοΰ σιδηροδρόμου θά ένεργηθή 
διά τής άμεσου έπιστασίας δημοσίων ύπαλλήλων, δι’ άπευθείας 
παραγγελιών, διά γενικής ή διά τμηματικής έκχωρήσεως είς 
έργολάβους. Καί ή έκμετάλλευσις τοΰ σιδηροδρόμου επιτρέπε
ται δΓ επιστασίας δημοσίων υπαλλήλων ή δΓ έκμισθώσεως 
πρός έργολάβους νά ένεργηθή. "Ολαι αί μέθοδοι περιέχουσι τό 

μυστικόν των. "Οσον άφορα τήν δΓ έκχωρήσεως κατασκευήν, 
θέλομεν ίδεϊ τήν δανειστικήν καί διαχειριστικήν μορφήν της.

Κατά τό άρθρον 8 τοΰ άνά χεΐρας νόμου, έντός τοΰ μηνός 

σεπτεμβρίου έκάστου έτους, ό διευθυντής μετά τοΰ τριμελούς 
συμβουλίου συντάσσει προϋπολογισμόν τών κατά τό έπών έτος 
τελεσθησομένων έργων καί τοΰ ποσοΰ τών άπαιτουμένων δΓ 

αύτά δαπανών, άποτελοΰντα παράρτημα τοΰ γενικοΰ προϋπο
λογισμού τοΰ κράτους. Έκαστος έδικαιοΰτο νά ύποθέση, ότι 
άφοΰ κατά τό Σύνταγμα (άρθρ. 60) κατ’ έτος ή Βουλή ψη
φίζει τό κύριον τοΰ προϋπολογισμού, έπρεπε νά ψηφίζη καί τό 
παράρτημα αύτοΰ. Ό νόμος τής 14 δεκεμβρίου 1887 προ
λαμβάνει νά λύση τό συνταγματικόν ζήτημα, διότι παραδίδει 
τήν έγκρισιν τοΰ παραρτηματικοΰ προϋπολογισμού τοΰ σιδη
ροδρόμου εϊς τό ύπουργικόν συμ,βούλιον, τό όποιον τοιουτοτρό
πως ύπεισέρχεται είς τήν θέσιν τής Βουλής Τοΰτο, ώς πεί
ραμα κανονικής ύποκαταστάσεως τής έξουσίας τοΰ υπουργού 
είς τήν έξουσίαν τοΰ νομοθέτου, δέν εΐναι βεβαίως έκ τών χυ- 

δαιοτέρων.
Έκ τοΰ ότι κατά σεπτέμβριον θά συντάσσηται ό προϋπολο

γισμός τοΰ σιδηροδρόμου, δέν έπεται ότι τά έργα αύτοΰ δέν 

δύνανται νά άρχίσωσι άπό τοΰδε. Τό άρθρον 12 τοΰ νόμου 
έπιτρέπει τήν έκτέλεσιν αύτοΰ καί πρότερον διά πιστώσεων 
χορηγούμενων διά Β. διαταγμάτων. Ήδη έρχεται ή σειρά τής 
εύρέσεως τών δαπανηθησομένων χρημάτων.ΐ'Ο νόμος έπιτρέπει 
εϊς τήν κυβέρνησιν νά δανεισθή πραγματικόν κεφάλαιον μέχρις
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24 έκατομμυρίων δραχμών, δπερ κατά τάς περιστάσεις τής 

χρηματιστικής άγορδίς δύναται νά άναβιβασθή εις ονοματικόν 

κεφάλαιον 32 εκατομμυρίων, έπί ύποθήκη τών προσόδων τοΰ 
ϊδίου σιδηροδρόμου κα'ι άλλων έλευθέρων τοΰ κράτους 

προσόδων.
Πρόκειται λοιπόν περί έξακολουθήσεως τής αυτής δανειστι

κής πολιτικής ύπό τύπον σιδηροδρομικού δανείου. Προβάλλεται 
ή ωφέλεια τοΰ τόπου έκ τής σιδηροδρομικής συγκοινωνίας. 
Ούδεμία περί αυτής συζήτησες. Έν τούτοι; αρμόζει νά έξετά- 

σωμεν τίΰπδ τ/,ν σκιάν ύπολανθάνει. Νά ίσχυρισθή τίς, δτι έκ 
πατριωτισμού, μόνον καί μόνον ‘ξ έρωτος πρός τόν σιδηρό
δρομον τής μεσημβρινής Πελοπόννησου, οί κεφαλαιούχοι προσ- 
φίρουσι τάς έκδουλεύσεις των, είναι είς υπερβολήν άπλοΰν. Τό 
συμφέρον είναι ό πρώτος λόγος, καί όταν αυτός άρκή, έξετα- 
στέον τί κατ' ουσίαν περιέχει.

Κατά τούς υπολογισμούς τής γαλλικής τών γεφυροδοποιών 
αποστολής, ό σιδηρόδρομος Μύλων—'Γριπόλεως—Καλαμών θά 

άποτελέση έκτασιν 185 χιλιομέτρων. Ό κ. Gottelarid, έν τή 
άπό 28 νοεμβρίου 1884 εκθέσει του, άναβιβάζει την όλικήν 
δαπάνην εις 21 εκατομμύρια φράγκων, τά όποια ό κ. Rondel 
έν τή άπό 7 δεκεμβρίου 1884 έκθέσει του καταβιβάζει εις 20 
έκατομμύρια. Ή μεταξύ τών δύο υπολογισμών διαφορά δέν 
είναι μεγάλη. ’Ιδού πώς διαμοιράζεται ή δαπάνη τοΰ πρώτου 

ύπολογισμοΰ, δστις είναι καί ή βάσις, μεταξύ τών τριών κατη
γοριών, είς άς κατατάσσονται τά έργα τής σιδηροδρομίας :

Α') Κατασχιυή τώκ ύπό τήχ ύίδν ίργωχ' α') είς χωματι
σμούς φρ. 7,920,000, ήτοι διά συνήθη έκχώματα 870,000 
κυβ. μέτρων πρός 3 φρ. 2,628,000, διά βραχώδη έκχώματα 
737,000 κυβ. μέτρ. πρός 5 φρ. 3,685,000, διά μεταφοράν 

αύτών είς άπόστασιν κατά μέσον δρον 500 μέτρων 1,6 13,000, 
β') είς διευθέτησιν όδών καί ρευμάτων 185 πρός 1000 φρ. 
185,000, γ') είς τεχνικά έργα φρ. 2,640,000. ήτοι διά 

συνήθη έργα έπι 64 χιλιομέτρων πρός 7,000 φο. 448,000, 
έπι 56 χιλιομέτρων πρός 10,000 φρ. 560,000 καί έπί 65 
χιλιομέτρων πρός 4,000 φρ. 260,000, δι’ειδικά έργα γεφυ-
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ρών τριών 80 μέτρων μήκους 240,000, τριών ΙΟΟμέτ. μήκ. 
300,000, μιας 40 μέτρ. μήκ. 60,000, δύο 35 μέτρ. μήκ. 
100,000, τεσσάρων 15 μέτ μήκ. 80,000, δι’ ισόπεδα δια- 
βάσεως 40 πρός 2,000 φρ. 80,000, διά τοίχους ΰποστηρίξεως 

64 χιλιομέτρων πρό; 8,000 φρ. 512.000, τό δλον διά τά 

υπό τήν όδόν έργα 12,751,000 φρ.
Β') Κατασχιυή τώα άχω τής όόοΰ Ιργωχ’ α') εις περιφράγ

ματα έν τοϊς σταθμοί; 25 χιλιομέτρων πρός 2,000 φράγ. 
50,000, β') είς σιδηράς ράβδους και χάλικας 185 χιλιομέ
τρων πρός 18,000 φρ. 3,330,000, γ') εί; εξαρτήματα τής 

γραμμής, ήτοι χιλιομετρικούς πασσάλους, σύρματα και μηχα
νήματα τηλεγραφικά κλπ. 185 χιλιομέτρων πρός 1000 ορ. 
185,000, δ') εις έργα διά τήν παροχήν ύδατο; 8 πρός 20,000 
φρ. 160,000, ε') είς κυρίους σταθμούς, κτίρια και έξαρτή- 
ματα 4 πρός 60,000 φρ. 240,000, τ') είς δευτερεύοντας 
σταθμού; 18 πρό; 20,000 φρ. 360,000, τό δλον διά τά άνω 

τή; όδοΰ έργα 4,325,000 φρ.
Γ') Τροχαΐοχ ΰ.Ιιχόχ" εϊ; προμήθειανάτμοκινήτων μηχανών, 

μηχανημάτων, αμαξών κλπ. πρό; 10,000 φρ. άνά χιλιόμε- 

τρον, 1,855,000 φρ.
Τό άθροισμα τών καθ’ έκάστην τών άνο>τέρσ> τριών κατη

γοριών τή; σιδηροδρομικής δαπάνης άνέρχεται εί; φράγκα 
17,901,000, προστιθεμένων δέ καί φρ. 3,099,000 δι’άπρόο- 
πτα έξοδα καταρτίζεται έν τώ ύπ’ όψιν ύπολογισμω τό ποσόν 
τών 21 εκατομμυρίων, άπερ άναλογοΰσιν εί; 113,513 φρ. 

κατά χιλιόμετρον. Ή διαφορά τού ετέρου ύπολογισμοΰ κατα- 
βιβάζει τήν δαπάνην εί; 108,108 φρ. κατά χιλιόμετρον. Ή 
άπόστασι; μεταξύ τών δύο ύπολογισμών δέν είναι τοιαύτη, 

ώστε νά έμποδίζη τόν συνδυασμόν των.
Ταΰτα έν Έλλάδι. Δέν είναι έν τούτοι; άπο σκοποΰ νά τά 

παραβάλωμεν καί πρός τά συμβαίνοντα έν άλλαις έπικρατείαις. 
Κατά τό 1880 αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής Αμερικής είχον 
έν χρήσει 7,709 χιλιομέτρων στενού; σιδηροδρόμους, οίτινες 
έντός πέντε έτών μέχρι τοΰ 1885 άνεβιβάσθησαν είς 15,554 

χιλιόμετρα. Είς κλάδος αύτών ό τοΰ Colorado και τοΰ Utah, 
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έχτάσεως 4,000 χιλιομέτρων, διαβαίνει τά βραχώδη δρη ζαι 
ύψοΰται έν Leadville εϊς ύψος 2,000 μέτρων άνω της έπιφα
νείας τής θαλάσσης. Τδ μεγαλείτερον ύψος τοΰ σιδηροδρόμου 
τής μεσημβρινής Πελοποννήσου δέν υπερβαίνει τά 560 μέτρα. 
Έν Βρασιλιζ τφ 1886 ΰπελογίζοντο εϊς 6,316 χιλιόμετρα 

οί έν χρήσει στενοί σιδηρόδρομοι ζαί είς 5,300 οί κατασκευα- 
ζόμενοι χαί έν σχεδίω τοιοΰτοι. Έν Ίνδίςρ οί στενοί σιδηρόδρομοι 
υπολογίζονται εις 7,000 χιλιόμετρα, έδαπανήΟησαν δέ διά τήν 

κατασκευήν αύτών 105,000 φρ. κατά χιλιόμετρον, μεθ- όλην 
τήν κερδοσκοπίαν τήν όποιαν ή μητρόπολις έξασκεΐ έπί τής 

άποικίας. Ό κυριώτερος τύπος τής έν τή στενή σιδηρόδρομέ 
εύθηνίας Αποκαλύπτεται ιδιαιτέρως έν ταϊς έπομέναις έπικρα- 
τείαις: Γερμανία πρδς 75,600 φρ. τδ χιλιόμετρον, Βέλγιον 

πρός 70,000 φρ. τδ χιλιόμετρον, Γαλλία πρδς 55,500—70, 
500 φρ. το χιλιόμετρον, Σουηδία πρδς 50,000 φρ. τδ χι
λιόμετρου.

Έάν είναι προσόν, τδ όποιον συνιστα έξόχως τήν στενήν 
σιδηροδρομίαν, είναι πρδ παντός ή εύθηνία. ΙΊοία αναλογία 

ύπάρχει μεταξύ τών άνωτέρω εύρωπαϊκών άριθμών 50 —75,000 
καί τών έλληνικών άριθμών 108—1 13,000; Δέν γνωρίζομεν 
όποιον δρόμον δύνανται νά διατρέξωσιν αί διαπραγματεύσεις 

τών καιρών. Τδ ακριβέ; είναι, ότι έάν κατά τδ σουηδικόν σύ
στημα διά τδν σιδηρόδρομον τής μεσημβρινής ΙΙελοποννήσου 
πρδ; 50,000 φρ. άπαιτώνται 9,250,000 φρ. αί γνωσταί 
περιστάσεις τής Ελλάδος προσκαλοΰσι τούς έπιχειρηματίας εϊς 
συνεννόησιν έπί υπερδιπλάσιου ποσοϋ 21,000,000.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ή ίδέα τής κατά τών δυστυχημάτων ασφαλείας είναι 
ούσιωδώς προϊόν τής νεωτέρας περιόδου. Δέν εύρίσκομεν ίχνη 

τοΰ συναλλάγματος αύτής έν τφ άρχαίφ δικαίφ τής Ελ
λάδος και τής Ρώμης. ‘Η πρώτη εφαρμογή άνήκει είς. τά 
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δυστυχήματα τής θαλάσσης, αί κατά τών όποίων άσφά- 
λειαι χρονολογούνται άπό τοϋ 12ουμ.Χ. αίώνος.'Οσον άφορά 
τάς άσφαλείας κατά τών δυστυχημάτων τής ξηράς, αύται 
είναι πολύ νεώτεραι. Εστία αύτών είναι ή ’Αγγλία, έν τή 

όποια τφ I 684 ώργανίσθη ή πρώτη ύπέρ τών οικιών ασφα
λιστική έταιρία ύπό τό όνομα Friendly society fire office. 
Al λο'.παι έπικράτειαι έρχονται κατόπιν. Έν Γαλλία ή 
πρώτη έμφάνισις τής άσφαλείας κατά τών δυστυχημάτων 
τής ξηράς χρονολογείται άπό τοΰ 1754. Έν γένει ή 
άρχή τής χερσαίας άσφαλείας είναι ούσιωδώς νέα, έποίησε 

δέ τοιαύτας προόδους, ώστε δέν ύπάρχει σήμερον ανεπτυγ
μένη κοινωνία, έν τή οποία νά μή παρίσταται ή Ασφάλεια 
ύπό διαφόρους μορφάς, άμυνομένη κατά τής δυστυχίας.

Μεταξύ όλων τών εμφανίσεων τής άσφαλείας έν τή πρα
κτική, θέλομεν άσχοληθή έπ'ι μόνης τής κατά τής θνη- 
σιμότητος τών κτηνών. Δύναται αυτή νά διαιρεθή είς 

δύο κεφαλαιώδεις κατηγορίας, έξ ών ή μέν ϊποτείνεται 
κατά τών έπιζωοτιών, ή δέ κατά του συνήθους τών κτη
νών θανάτου, Έν Ελβετία οί κτηνοτρόφοι είνκι ύπόχρεο·. 
έκ τοϋ νόμου νά άσφαλίζωσι τά κτήνη των κατά τών έπι

ζωοτιών. Είς όλα τά καντόνια τής δημοκρατίας ύπάρχου- 
σιν Ασφαλιστικά καθιδρύματα, έν τοϊς όποίοις έκαστος κτη- 
νοτρόφος καταβάλλει ένιαυσίως 10—20 λεπτά κατά κεφα
λήν κτήνου;, συνηθροίσθησαν δέ τόσα κεφάλαια, ώστε τά 
Ασφαλιστικά καθιδρύματα άπονέμουσι καί βραβεία είς τάς 
κτηνοτροφικάς βελτιώσεις. Έν Γερμανία λειτουργεί ή αύτή 
άρχή τής ύποχρεωτικής άσφαλείας κατά έννέα έπιζωοτιών, 

ώ; ή τοΰ άνθρακος, τής λύσσης, τοϋ τύφου, τή; βλένης, τής 
περιπνευμονίας, τής ψώρας κλπ. Ή κυβέρνησις ορίζει κατ’ 
έπαρχίας τά ύπό τών κτηνοτροφών καταβαλλόμενα ασφά
λιστρα, μή ύπερβαίνοντα τά 5—25 λεπτά κατά κεφαλήν.

Έν γένει αί μεγάλαι άσφαλιστικαί έταιρίαι δέν εύδοκί- 

μησαν έπί τής άσφαλείας κατά τοϋ έπ δημικοϋ καί σπορα
δικού θανάτου τών κτηνών. "Ολαι αί δοκιμαΐ άπέβησαν 

μάλλον ύπέρ τών μικρών, τών τοπικών έταιριών, τών ώργα-
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νισμένων ύπό τόν τύπον τής άλληλοβοηθείας. Είναι δ αμοι
βαίος έλεγχος καΐ τό κοινόν ένδιαφ-ίρον, έκ τών όποιων ά- 

ποτελεϊται τό κύριον τής έπιτυχίας αύτών. Ή έν Steinthal 
τφ 1846 συστάσα άλληλασφαλιστική εταιρία 280 κτηνο
τροφών έπί 330 κατά μέσον όρον αγελάδων δι’ ενιαυσίων 
ασφαλίστρων 1 */ 2 τοΐς ο/ο έπί τής άξίας τούτων, ε’ις τήν 
βάσιν ταύτην οφείλει τήν μακράν εύδοκίμησίν της. Τοιοΰτοι 
κατά κοινότητας άλληλασφαλιστικοΐ συνεταιρισμοί άπαν- 

τώνται πολλαχοϋ έν Βάδρ, Άνοβέρφ, Άλσατίρρ κλπ. Άπο· 
βλέπουσιν όλοι είς τούς συνήθεις σποραδικούς θανάτους τών 

κτηνών, διότι όσον άφορα τούς έπιδημικούς θανάτους αύ
τών έν Γερμανίικ δ νόμος αναγράφει δικαίωμα άποζημιώ- 
σεως άπό ειδικού τοϋ κράτους ταμείου, έν τφ όποίω συναν- 
τώνται αί άντί ασφαλίστρων είσφοραί τών κτηνοτρόφων 
μετά τών άναγκαίων τοΰ κράτους έπιχορηγιών.

Ώς υπόδειγμα τών τοιούτου είδους συνεταιρισμών δύνα
ται νά χρησιμεύση ή κατά τό θέρος τοϋ 1886 συστάσα έν 
Colmar άσφαλιστική κατά τών σποραδικών θανάτων τών κτη

νών εταιρία. Κατ' άρχάς περιείχε 371 συνεταίρους, οίτινες 
ειχον άσφαλίσει 251 ίππους άξίας 76, 200 μάρκων καΐ 
780 κερασφόρα κτήνη άξίας 190,200 μάρκων. Έκαστον 
μάρκον ισοδύναμε! πρός 1 */<  φρ· Τόν δεκέμβριον 1887 ή 
εταιρία ήρίθμει 525 μέλη, ήσφάλιζε δέ 319 ίππους άξίας 
92,164 μάρκ. καΐ 1122 κερασφόρα κτήνη άξιας 244,975 
μάρκ. Ή εταιρία διευθύνεται ύπό εξαμελούς διοικητικού 
συμβουλίου. Μόνος δ γραμματεύς καΐ ό ταμίας είναι έμμι
σθοι. Έν έκάστη κοινότητι λειτουργεί τριμελής επιτόπιος 
επιτροπή διά τάς ύποθέσεις τής έταιρίας.

"Εκαστος κτηνοτρόφος κατοικών έν τή έπαρχία Colmar 
δύναται νά γείνη μέλος τής έταιρίας ταύτης πρός άσφάλειαν 

τών κτηνών του. 'Απαγορεύεται αύτη έπί τών υικροτέρας 
ήλικίας τών 6 μηνών μόσχων, έπί τών ίππων τών μή συμπλη- 

ρωσάντων τδ πρώτον έτος τής ήλικίας των,έπΐ τών κατεστη
μένων, έπί τών άνευ έγγυήσεως άγορασθέντων καΐ έπι τών 
κτηνών τού έμπορίου καΐ τών κρεοπωλείων. Ή έπιτόπιος 

έπιτροπή έκτιμά τά έν έκαστη κοινότητι άσφαλιζόμενα 

κτήνη κατά πάσαν εξαμηνίαν, δριζομένου τοϋ άνωτάτου ο
ρού τής έκτιμήσεως είς 500 μάρκα διά τούς ίππους χαί 400 

μάρκα διά τά κερασφόρα.
Ή πληρωτέα ύπό τής έταιρίας άποζημίωσις άναβιβάζε- 

ται είς 8/10 τής έ*  τού θανάτου τού κτήνους προσγινο- 
μένης εις τόν συνέταιρον, κατά τήν τελευταίαν ίκτίμησιν 
τού κτήνους του, ζημίας. Τά ύπό τών συνεταίρων ένιαυσίως 
πληρωνόμενα άσφάλιστρα είναι 1 τοΐς ο/ο διά τά κερασφόρα 

καΐ 2 *| t τοίς ο/ο διά τούς ίππους έπί τής έκτιμήσεως 

ταύτης.
Έάν τά ύπάρχοντα έν τφ ταμείφ τής έταιρίας κεφάλαια 

δέν έπαρκώσιν είς πληρωμήν τών όφειλομένων άποζημιώ- 

σεων, συνέρχεται ή εταιρία είς γενικήν συνέλευσιν κα’ι άπο- 
φασίζει ή τήν αυξησιν τών ασφαλίστρων ή τήν έλάττωσιν 
τών άποζημιώσεων. Έάν τούναντίον ύπάρχωσι περισσεύ
ματα έν τφ ίταιρικφ ταμείφ, σχηματίζουσι ταΰτα άποθε- 

ματικόν κεφάλαιον, άμα δέ τούτο ύπερβή τά άσφάλιστρα 
ένός έτους, δύναται ή νά αύξήση ή πληρωνομένη άποζη- 

μίωσις ή νά έλαττωθϊί τό πληρωνόμενον άσφάλιστρον.
Δέν πρέπει νά παραλ.είψωμεν καΐ τήν επικουρικήν έννοιαν 

τοϋ κράτους έπί τών τοιούτου είδους έταιριών. Ή χρημα
τική έπιχορήγησις τής γερμανικής κυβερνήσεως πρός τήν 
εταιρίαν τού Colmar άπο 1 αύγούστου 1886 μέχρι τής 31 
μαρτίου 188? άνέβη είς 2,500 μάρκα. Τό λοιπόν εισόδημα 
τής έταιρίας, τό έκ τών άσφαλίστρων, άνήρχετο είς ίσον 
σχεδόν ποσόν,ακριβώς είς 2,587 μάρκα.Έκ τοϋ συνόλου 5,087 

μάρκων ή έταιρία έδαπάνησεν 3,790, ώστε είχε περίσσευμα 
1297. Τοιοϋτος ό επαρχιακός οργανισμός τής έν Colmar 
κτηνασφαλιστικής έταιρίας. Πολλά δύναται νά σπουδάση έν 
αύτφ ό κτηνοτροφικός πληθυσμός τής Ελλάδος.
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ

Έζ επισήμου τελευταΐον δημοσιεύσεως πληροφοροΰμεθα, δτι 
ίν ταΐς φυλακαϊς τής 'Ελλάδος κατά φεβρουάριον τοΰ 1888 

ύπήρχον 4766 κατάδικοι, έζ ών 25 μόνον γυναίκες.
Έπι Ενός Εκατομμυρίου άρρένων κατοίκων τής 'Ελλάδος 

4741 άνθρωποι τής φυλακής, πώς συμβαίνει, έπι Ενός Εκα
τομμυρίου θηλέων νά είναι μόνον 25 τοιοΰτοι ; Είναι τοιαύτη 
ή άπόστασις, ώστε, δυνατόν εΐπεΐν, ούδεμία άναλογία γω^εϊ. 
Τά ελατήρια τοΰ Εγκλήματος δέν ένεργοϋσι επ' άμφοτέρων 
τών γεννών έπίσης.

Λαμβανομένης υπ’ δψιν τής κακίας, ήτις είναι ό γενικότε
ρος τοΰ εγκλήματος χαρακτήρ, ιδού ή ανδρική κακία ίσοδυ- 
ναμεΐ πρός 4741 κα'ι ή γυναικεία πρός 25. Ποια μεταζύ αυ
τών δηλητηριάζει πλειότερον τό αίμα τής 'Ελλάδος; Έάν ό 
γυναικείος πληθυσμός αύτής διατελή εις τήν άνάγκην τής 
συμβιώσεως μετά τοΰ ανδρικού πληθυσμού ύπό τοιοΰτο βάρος 
κακίας διατελοΰντος, ύπάρχει έν τούτοις μία έποψις διαφέρον- 
τος ύψίστου, δτι τό όλιγώτερον διεφθαρμένου μέρος τής Ελλη
νικής κοινωνίας δύναται νά έζασκήση σωστικήν Επιρροήν έπϊ 
τοΰ Ετέρου. Ούτω παρίσταται εις τό μέσον ή άποστολή τής 
γυναικός δι’ δλων τών ηθικών στοιχείων, τά δποϊα αΰτη πε
ριέχει. Κρίνομεν τό φαινόμενον ούχΐ έκ τών μονάδων, άλλ’ έκ 
τών χιλιάδων, ούχΐ έκ τών έζαιρέσεων, άλλ’ έκ τοΰ δγκου 

τής ηθικής καταστάσεως, τήν οποίαν μαρτυροΰσιν οί άριθμοί 
τής φυλακής.

Έκ τών 25 καταδίκων γυναικών 3 είναι εις ισόβια δεσμά, 
6 εις πρόσκαιρα, 6 εις ειρκτήν και 10 εις φυλάκισιν,—9 έπι 
παιδοκτονία, 6 έπί φόνω, 1 Επί φαρμακεία, 4 έπί άναιρέσει, 
1 έπί θανατηφόροι τραύματι, 2 έπί κλοπή, 1 έπί άπάτη καί 
έπί απαγωγή. Αί παιδοκτονίαι καί ήάπαγωγή προζενοΰσι πλειο- 
τέραν έντύπωσιν· Είς τάς πρώτας, ζητήσατε τόν άνδρκ δστις 
είναι δ πλειότερον ένοχος, είς δέ τήν τελευταίαν, δποίου λοι
πόν είδους άνήρ ήτο δ άπαχθείς ,


