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ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Κατά παν βήμα παρατηρεί τις έν τή κοινωνία, την μεγα- 
λειτέραν ποικιλίαν εις τούς εργατικούς μισθούς- Εις άλλα έργα 
μόλις ό μισθός έπαρκεϊ εις τήν στοιχειωδεστέραν συντήρησιν 

τοΰ έργάτου, και είς άλλα χρησιμεύει είς άνόρθωσιν τής οίκο 
νομικής δυνάμεώς του διά των τελειοποιήσεων και άποταμιεύ. 
σεων τάς όποιας επιτρέπει. Καθ<·>; παρατηρεί ό θεμελιωτής 
τής πολιτικής οικονομίας Άδάμ Σμίθ, πέντε είναι τά αίτια 
τοΰ φαινομένου τούτου, α') ή εύχαρίστησις ή δυσαρέσκεια,τάς 
όποιας αΰταΐ καθ’ έαυτάς προξενοΰσιν αί διάφοροι ένασχολή- 
σεις, β') ή ευκολία καί εύθηνία ή ή δυσκολία και τό πολυδά
πανου τή; έκμαθήσεώς των, γ') ή συνέχεια ή αί διακοπαίτων, 
δ') ή μείζων ή έλάσσων πεποίθησις, τάς οποίας έμπνέουσιν οί 
έξασκοΰντες αύτάς καί ε') ή πιθανότης ή μή τής επιτυχίας.

Α'. — Οί μισθοί τής έργασίας άναβαίνουσι μέν οσον ή κατ’ 
αυτήν ένασχόλησις είναι οχληρά, ακάθαρτος καί περιφρονη- 
μένη , καταβαίνουσι δέ οσον είναι ευχάριστος, καθαρά καί τετι- 

μημένη. Ύπό γενικήν έπούιν,καθ’ ολον τό έ'τος, ό εργάτης π. χ. 
τής ραπτικής κερδαίνει όλιγώτερα του ύφαντοΰ, έν τούτοις καί 
ήέργασία του είναι εύκολωτέρα. Άφ’ έτέρου καί ό υφαντής κερ- 
δαίνει όλιγώτερα τοΰ σιδηρουργού, έχων έργου άν οχι πάντοτε 
εΰκολώτερον τούλάχιστον καθαρώτερον. Καί ό σιδηρουργός, 
μολονότι είναι τεχνίτης, σπανίως κερδαίνει είς δώδεκα ώρας 

οσον ό μετάλλευσής εις οκτιύ ώρας, μολονότι είναι έργάτης- τό 
έργςν τοΰ πρώτου, καθαρώτερον καί όλιγώτερον έπικίνδυνον, 
δέν ένεργεΐται ύπό τήν γήν καί μακράν τοΰ φωτός τής ημέ
ρας, ώς τό του δευτέρου. Υπάρχουσιν έργασίαι, των οποίων 
ή μέν ύπόληψις έλαττόνει τον μισθόν, τό δέ άνυπόληπτον τόν
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αύξάνει. Άπόδειζις ή έργασία τοΰ δημίου, ήτις σχετικώς
πρός τήν ποσότητα αύτής Αμείβεται πλειότερον πάσης άλλης
έργασίας.

Καθόλου είπεΐν, όσον τά έργα είναι κατά φύσιν εύκολα καί 

έπαγωγά, κατά τοσοϋτον έλκύουσιν είς έκτέλεσίν των μείζονα 
Αριθμόν ανθρώπων, τών όποιων κατά συνέπειαν οί μισθοί έλατ 
τοΰνται διά τής αύξήσεως τής εργατικής προσφοράς. Συμβαί
νει τότε, ότι τό παραγόμενον ύπό τοιαύτης έργασίας, άναλό
γως τοΰ ποσοΰ αύτής, πωλείται πάντοτε εις εύτελεΐς τιμάς, 
μή έπαρκούσας είς τάς άνάγκας τής πενιχρότερα; συντηρη- 
σεως. Άφ’ έτέρου ή έκτίμησις, τόσον ή έξ υποκειμένου, τήν 
όποιαν αύτός ό χορηγών τήν εργασίαν αισθάνεται διά τήν ένα- 
σχόλησιν αύτοΰ, όσον καί ή έξ αντικειμένου, τήν οποίαν άπο- 
ποδίδουσι τά λοιπά μέλη τής κοινωνίας, καθόσον άναβαίνει ή 
καταβαίνει, περιορίζει ή έλαττόνει τούς έργατικούς μισθούς.

Β'. — Άναλόγως τής ευκολίας καί εύΟηνίας, μεθ' ώνέκμαν- 
θάνονται τά βιομηχανικά έργα, διαποικίλονται αί Αποδοχαί 
αύτών. "Οσον μείζων ή δυσχέρεια καί ή δαπάνη τής βιομηχα

νικής καταρτίσεως, τόσον μείζων ό μισθός αύτής· τάνάπαλιν δέ 
συμβαίνει, όταν εύκολος είναι ή όλιγοδάπανο; ή βιομηχανική 
έκπαίδευσις.Όπως έπί πολυδάπανου μηχανής έλπίζεται, ότι ή 

χορηγηθησομένη ύπ' αύτή; έκτακτος ποσότης έργασίας Οά 
είναι τοσαύτη, ώστε νά άντικαταστήση το δαπκνηΟέν δι' αύ- 
τήν κεφάλαιον καί νά χορηγήση τούλάχιστον τά συνήθη κέρ
δη, οΰτω καΐ έπί εργάτου πολλά είς χρόνον και έργασίαν δα- 

παν/.σκντος, όπως έκμάθη επάγγελμα απαιτούν έκτακτον έπι- 
δεξιότητα καί πείραν, πρέπει τις νά περιμένη ότι ή ένζσχόλη 

σις αύτοΰ Οά τώ παράσχη έκτος τών μισθών τής συνήθους 
έργασίας καί όσον άκόμη άπαιτεΐται είς άποζημίωσίν του δι' δ- 
λας τάς δαπάνας τής βιομηχανικής έκπζιδεύσεώς του σύν κε- 
οαλαιψ και τόκοις αύτοΰ, έν χρόνψ Αναλογώ, λαμβζνομένη; 
ύπ’ οΰιν τής άβεβαιότητος τής Ανθρώπινης ζωής, όπως καί 
τής σταθερωτέρα; διάρκειας τής μηχανής.

Ύπό γενικήν έποφιν δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τήν έργασίαν 
ςίς Αστικήν καί Αγροτικήν. Ή πρώτη έχει Ανάγκην μείζονσς 

προπαιδείας. Μία άξίνη εις χεΐρας εύρώστου άνθρώπου τής έξο- 

χής, καί ιδού έργάτης δυνάμενος νά τεΟή Αμέσως είς τό έργον. 
Διαφέρουσιν οί όροι τή; βιομηχανικής τών πόλεων τελειοποιή- 
σεως. Όσον δυσκολωτέρα καί μακροχρονιωτέρα αυτή, τόσον Α
νώτερα» αί δαπάναι εις μόρφωσιν κατηρτισμένων εργατών. Κατά 
τήν διάρκειαν τής μαθητείας αύτών, τό κέρδος τής έργασίας 
των άνήκει είς τόν καταστηματάρχην, ή τροφή δε καί ή έν- 
δυμασία των βαρύνει, κατά τό μάλλον καί ήττον, τάς οικογέ
νειας των. Ιδιαιτέρως πρέπει νά ύπολογισΟή καί ή διδόμενη 

εί; τόν καταστηματάρχην διά τήν διδασκαλίαν αύτοΰ χρημα
τική αμοιβή, ή έλλειΰις τή; όποιας αντικαθίσταται διά πα- 

ραχωρήσεως πλειόνων έτών έργασίας έν τώ καταστήματί του, 
τά όποια δέν είναι έλιγώτε ον χρήματα. Ύπάρχουσι δέ τέ- 

χναι, έν αίς ή έκπζίδευσι; είναι έπ. μάλλον καί μάλλον μζκρά 
καί πολυδάπανος είς Απόκτησιν τής έπιδεξιότητος. τήν οποίαν 

ή κοινωνία ζητεί παρ' αύτών Τ έλευθέρια Επαγγέλματα είς 

τήν τάξιν ταύτην άνήκουσιν ούτως έξηγοΰνται α1. μεγάλαι ά- 

μοιβαί τών ζωγράφων, τών άγζλματοποιών, τών νομικών, 

τών ίατεών κλπ.I
Γ'. Όσον σταθερωτέρα είναι ή βιομηχανική ένασχόλησις, 

τόσον ό μισθός αύτής είναι μικρότερος, καί τάνάπαλιν όσον 

άβεβαιοτέρα,τόσον μείζων ό μισθός αύτής. Όλαι αί βιομηχα
νικά! ενασχολήσεις δέν είναι έπίσης συνεχείς· ό έργάτης π. χ. 
τών βιομηχανικών Εργοστασίων δύναται καθ' ολον τό έτος νά 
έργάζηται, ένώ ό λιθοτόμος καί ό κεραμεύς δέν δύναται κατά 

τάς παγετώδεις καί βροχεράς ημέρας νά έξακολουθώσι τά έαυ- 
τών έργα. ’Ανάγκη λοιπόν οί έργάται, τών όποιων ή εργασία 
διακόπτεται, νά εύρίσκωσιν έν τώ μισθώ αύτών τά έφόδια τής 
συντηρήσεώς των καί κατά τάς ημέρας τής Αργίας- Ένεκα 
τούτου τά ημερομίσθια τών κτιστών είναι πολύ Ανώτερα τών 
δεδομένων είς τού; δυναμένους νά έργάζωνται πάντοτε άπλοΰ; 

έργάτας.
Δ'. —"Οσον τά βιομηχανικά έργα έχουσι μείζονα ή έλάσ- 

σονα Ανάγκην Εμπιστοσύνης έκείνων,οίτινες τα πληρόνουσι, τό

σον οί μισθοί τών χορηγούνται-' αύτά είναι ανώτεροι ή κατώ· 
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τεραι. 01 έργάται π. χ. τών άδαμαντοπωλείων λαμβάνουσι 
μείζονας μισθού; άλλων έργατών της αύτής και μάλιστα ά- 

νωτέρας έπιδεζιότητος, όπερ δέν έζηγεϊται είμή έζ. τής έμπι- 

στοσυνης τήν όποιαν πρέπει νά έμπνέωσιν, όσον άφορα τά πρός 
κατεργασίαν διδόμενα αύτοΐς πολύτιμα είδη. ΊΙ πρός τόν ιατρόν 
και τόν δικηγόρον έμπιστοσύνη έπί πολυτιμωτέρων ότι αγαθών, 
ώ; είναι ή ύγιεία, ή ζωή, ή περιουσία κα’ι ή τιμή, έξηγεΐ τάς 
μεγάλας άποδοχάς τών έπαγγελμάτων τούτων, αΐτινες άνα- 
βαίνουσιν Ι'τι μάλλον έκ τής έπόψεως τών περί τήν κατάρτισιν 
αύτών δαπανωμένων μεγάλων κεφαλαίων και κόπων.

Ε'. — Όλα τά βιομηχανικά έπαγγέλματα δέν περιστοι- 
χούνται ύπό τών αυτών όρων επιτυχίας. Όσον /ειροτεχνικω- 
τέρα είναι ή έζάσκησίς των, τόσον σταθερωτέρα είναι ή έπι- 
τυχία των' δσον άποτείνονται είς ύψηλότερον κύκλον, τόσον ή 
επιτυχία των καθίσταται έπί μάλλον κα’ι μάλλον άμφίβολος. Ό 
νέος σπουδάζων τήν τέχνην τής υποδηματοποιίας, θά κατορ- 
θώση έπ’ι τέλους, γινόμενος έργάτης, νά ζή έζ. τών μισθών 
αύτής· σπουϊάζων όμως νομικά, είναι αμφίβολον άν είς έπ’ι 
είκοσι θά προοδεύση ίκανώς, ώστε νά ζή έκ τοϋ νομικού έπαγ- 
γέλματός του. Όπως έν λαχείω οι έπιτυγχάνοντες τούς κερ- 
δαίνοντας κλήρους άπολαμβάνουσιν δ,τι στερούνται οΐ μή κερ- 
δαίνοντες κλήροι, τοιουτοτρόπως καί έν τοΐς έπαγγέλμασι, έν 
οις δέον νά άποτύχωσιν εικοσιν όπως έπιτύχη είς, κερδαίνει ού
τος βσα δέν κερδαίνουσιν οί άλλοι. Ό δικηγόρος δστις δέν αρ
χίζει ίσως είμή κατά τό 40όν έτος τής ήλικίας νά ώφελήται 
έκ τού έπαγγέλματός του, δέον νά εύρη έν ταΐς άποδοχαϊς 

αύτού ου μόνον τήν άποζημίωσιν τής μακρας καί πολυδαπά- 
νου έκπαιδεύσεώς του άλλά καί τά άναλογοϋντα είς τούς εί
κοσι έκείνους συσπουδαστάς του, οίτινες ούδέν πορίζονται έκ 
τής έκπαιδεύσεώς αύτών- όσον μεγάλαι καί άν φαίνωνται αί 
άποδοχαι τώνεύδοκιμησάντων δικηγόρων, ή πραγματική άμοιβή 

αύτών δέν άντιστοιχεΐ προς τόν υπολογισμόν τούτον. Αρκεί 
δέ νά συγκριθώσιν αί πρός μόρφωσιν καί συντήρησιν τών έλευ- 
θερίων έπαγγελμάτων δαπάναι πρός τά; διά τήν μόρφωσιν καί 
συντήρησιν τών κοινών έργατών, ϊνα πρόκυψη εύθύς ότι τό 

λαγεϊον τών ελευθερίων έπαγγελμάτων σχετικώς αμείβεται 
γλισ/ρότερον ύπό τήν έποψιν τοϋ ΰλικοΰ κέρδους. Καί έν τού
τοι; δέν λείπουσιν οί θιασώται αύτών διά δύο αιτίας, τό μέν 
έκ τής επιθυμίας να άποκτήσωσι τήν φήμην έκείνων, οίτινες 
διακρίνονται είς αύτά, τό δέ έκ τής πεποιθήσεως, τήν όποιαν 

έκαστος, κατά τό μάλλον ή ήττον, έχει ού μόνον είς τά προ
τερήματα του άλλά καί εις τήν τύχην του. Η έποψις τής 
κοινωνικής έκτιμήσεω; αποτελεί σπουδαΐον μέρος τών άποδο- 
χών τής εργατικής ταύτης τάζεως.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΓ ΟΙΝΟΓ

Ή φορολογία τού οίνου άπεκάλυψε πυλζαχοΰ τής Έζζχοος τα 
έλαττώματά της. Διάφοροι κοινότητες έδειξαν σημεία κντιορκσεω; 
κατά τού οργανισμοί αύτής. ’ ΓποβληΟέντο; τού ζητήματος τω ζ. 
< >ϊζονόμ.ω. ή επομένη επιστολή αυτού πρός το χωριον Βι/.ιυινχς τού 
δήμου Κερπινής περιέ/ε·. την ζαΟόζου έννοιαν:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΒΙΛΙΒ1ΝΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚίΡΓΙΙΝΗΣ

"Εντιμοι έργάται τοϋ λαοϋ.

’Αποτείνομαι πρός όλους, διότι τό ζήτημα, όπερ μοί υπε

βλήθη έκ τής κοινότητος ύμών, είναι γενικόν όλων τών μελών 
αύτής ζήτημα. Τί σημαίνει, άν δέν διέρρηζεν ή άρχή όλων 
τάς οικίας ; Αρκεί ότι διέρρηζεν οικίας τής Βιλιβινας, ίνα όλη 

ή Βιλιβίνα ένδιαφέρηται.
Έάν ή άρχή είχε δικαίωμα έκ τού νόμου νά διαρρήζη τάς 

οικίας τών πολιτών, ό καλλίτερος μεταζύ αύτών θά ήτο εκεί
νος, οστις θά ύπετάσσετο είς τόν νόμον. Έάν όμως ή άρχή δεν 

είχε τοιοϋτο δικαίωμα, ό καλλίτερος πολίτης θά ήτο έκεΐνος, 
όστις ήθελε κατά τής παρανομίας άμυνθή. Ούδέν σημαίνει, ότι 
ή παρανομία ένεργεϊται ύπό όργάνων τής έξουσίας. Τήν στιγ
μήν καθ’ ήν έζέλθωσι ταΰτα τής σφαίρας τού νόμου, άποβάλ- 
λουσι τήν ιδιότητα τής άρχής καί περιβάλλονται τόν χιτώνα 
κοινοϋ έγκληματίου. "Οταν λοιπόν έγκληματίαι παραοιάζωσς



86 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΙΙΘΙ-ΩΡΙΙΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ 87

τί άσυλον τής οικίας σας, ή καλλίτερα χλΏ'.χ είναι διά πζν-
τ4ς μέσου νά τούς θέσητε έκτος αυτής. Άνζ εις δυνατόν νά
είναι έκαστος ασθενής- ηνωμένοι όλοι, είσθε Ακατάβλητοι.

Mot γράφετε, ότι ή ύιάρρηξι; των οικιών σας διετζχΟη ύπό 
του υπουργείου. Μολονότι γνωρίζω τήν δικτο:;-..ικήν παρωδίαν 
ήτις τό κινεί, δυσκολεύομαι νά πιστευσω, οτι ήδύνατο μέχρι 
τοιούτου νά προβή. Κατά τό άρθρον 14 τοΰ ΑΤΝ' νόμου τής 
21 ίχνουαρίου 1886, οί ένεργούντες τήν καταμέτρησή τοΰ 

άδηλώτου οίνου εχουσι τό δικαίωμα νά εΐσέρχωνται ώζωλύτως 
εις οίονδήποτε οίκημα, έν τώ όποίφ ύποκρυπτεται οίνος έλλι- 
πώς ή μηδόλως δηλωθείς, «τηροΰντες τάς διατάξεις τής ποι
νικής δικονομίας». Ούδεμίζ διάταξις αυτή; αναγνωρίζει είς τό 
ύπουργειον εξουσίαν νά διζτάσση τήν διάρρηξιν των οικιών των 
πολιτών δι’ όποιονδήποτε λόγον. "Ο,τι ορίζει ή ποινική δικο

νομία ανήκει ακριβώς είς τήν σφαίραν τής δικαστικής έξου- 
σίχς. Συνεμορφώθησαν πρός τά έν αύτή ίσχύοντα οί διζρρήξζν- 
τες τάς οικίας σας ;

At διατάξεις τής ποινική; δικονομίας (άρθρ. 169—173) 

έπιτρέπουσι τήν κατ’ οίκον έ'ρευναν, όταν πρόκειται πεοΐ εύοέ- 
σεως 1) προσώπων κατηγορουμένων έπί κακουργήματι ή πλημ- 
μελήμζτι ή ειδική τινι τάξει πταισμάτων κ αί 2) πραγμάτων 

άφορώντων τό σώμα τοΰ εγκλήματος ή δυνζμένων νά /ρησι- 
μεύσωσιν είς άπόδειξιν αύτοΰ. "Αμα δέν πρόκειται περί τοιού- 
των περιπτώσεων,περί πράξεως δηλαδή τιμωρούμενης ποινιζώς 
ύπό τοΰ νόμου, ή ποινική δικονομία δέν έπιτεέπει τήν είσοδον 
των ανθρώπων τής έξουσίας έν τώ άσυλω των πολιτών. Επο
μένως μή έπιβάλλοντο; τοΰ ΑΤΝ' νόμου ποινήν τινζ κατά 
των έλλιπώς ή μηδόλως δηλοΰντων τόν οίνον των, ή έπίτρε- 
ύι; αύτοΰ νά εΐσέργωνται οί κζταμετρητζΐ είς τάς αίκίας «τη
ροΰντες τάς διατάξεις τή; ποινικής δικονομίας» είναι έλιξ 

άτμοκινήτου εις τον άέρζ στρεφόμενο;, ορισμό; δηλαδή άνευ 
έννοιας, έ^αρτωμενος ;κ της Οελήσεω; των ιδιοκτητών νά έπι- 
τρεπωσιν ή νά μή έπ-.τρίπωσι τήν είσοδον των οικιών των. 
’Εξαναγκαστικόν κύρος πρός αύτογνώμονχ είσοδον τών κατζ- 
μετρητών δέν υπάρχει, διά τόν ζπλοόστζτον λόγον, ότι έν τή 

χαρακτηριστική άφελείζ του δέν έπρονόησε περί αύτοΰ ό νομο- 
θέτης- Συνέπεια είνζι, ότι είσελθόντζ διά τής βίας τά όργανα 
τής έξουσίας είς τάς οικίας σας, διαρρήξαντα αύτάς, πάρεβία- 
σαν τό ύπό τήν αιγίδα τοΰ συντάγματος ασυλόν σζς καί ύπό- 
κεινται είς τήν ύπό τοΰ άρθρου 469 τοΰ ποινικού νόμου έπιβαλ- 
λομένην ποινήν, περιπλέον δέ είς αποζημιώσεις τόσον διά τήν 
προσβολήν τών δικαίων σας, όσον καί διά τάς οποίας ύπεστητε 
ζημίας έκ τοΰ ότι ένατίον τοΰ άρθρου 176 τής ποινικής δικο

νομίας δέν διώρισαν φύλακας τών άνοιχθεισών οικιών σας.
Ανεξαρτήτως τοΰ έγκλήματος, ένασχολεϊ ύμας ιδιαιτέρως 

■ή φορολογία τοΰ οίνου, όπως έπιβάλλεται καί όπως ένεργεϊ- 
ται χύτη. Είναι παράρτημα τής γενικής έν τή έπικρατείρι φο
ρολογικής κζτζστάσεως, τήν οποίαν όλαι αί κοινότητες τής 
Ελλάδος πρέπει κατά βάθος νά μελετήσουν. Εύρίσκονται ενώ
πιον συστήματος, τοΰ όποιου ό τελευταίος λόγος ακόμη δέν ερ- 
ρέθη. Οί διζχειρισταί τής 'Ελλάδος ίχουσι προσηλωμένου τό 
βλέμμα έπί τής περιουσίας αυτής. Τήν έλευθερίχν καί τήν τι
μήν της νομίζουν, ότι δΰναντζι διά φαντασμαγορίας νά υπερφα
λαγγίσουν. Πόσον μικράν ιδέαν έχουν περί τοΰ λαού τής 'Ελ
λάδος ! Δέν ήξεύρω άν δοθή αύτοις ο χρόνος είς περαιτέρω έξέ- 
λιξιν τοΰ τυραννικού σχεδίου των. Τό βέβαιον είναι, ότι δέν 

ύπάρ/ει δημοσία έν τώ βΐω αύτών πρζξις, δέν υπάρχει Ιδιω
τική, δέν υπάρχει μεγαλεΐον ή μηδζμινότης, κολακεία ή έμ- 
πζιγμός, έκ τών όποιων νά μ.ή άνασηκόνητοι μία γωνία τοΰ 

παραπετάσματος. Οί φόροι είναι ό αγρός, έν τώ όποιω κατζ 
προτίμησιν επιθυμούν να θερίζουν. Διά παν νέον έκατομμύριον 
φόρων Ετοιμάζεται έκ προκαταβολής νέον έκατομμυριον καί 
κάτι πλέον δημοσίων δαπανών. Έξωμοιώθη ή Ελλάς πρός με- 
ταλλεϊον, καί δέν άκούει τις, δεξιά καί αριστερά, είμή τήν 
σκαπάνην τήν μεταλλευτικήν. Αυτή είναι ή ήμερησία διάτα- 

ξις. Ό φόρο; τοΰ οίνου, περί ού μέ έρωτάτε, είναι μία τών 
πολλών λεπτομερειών. Διά τοΰ ΑΥΙΖ νόμου τή; 1 1 Απριλίου 
1887 άνεβιβάσθη άπό 1 είς 2 λεπτά κατ' όκαν δια τάς 

έχοόσζ; πληθυσμόν μικρότερου τών 2,500 ΰυχών κοινότητας 
(ζύξησις 200 τοις ο/ο), καί άπΰ 1 είς 2 λεπτά διά τάς έχούσας
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πληθυσμόν 2,500—5,000 κατοίκων (αύξησις 100 τοΐς ο/ο). 

Παραπονεΐσθε κατά τοϋ τριπλασιασμοϋ τών έπί τοϋ οίνου 
φόρων σας, παραπονεΐσθε κατά τών πιεστικών συνεπειών τής 
ένοικιάσεώς των, και ζητείτε τήν γνώμην μου. Την έξέθεσα 
έν τή Βουλή, ότε είχον τήν τιμήν νά ομιλώ άπό τοϋ βήματός 
της. Αί ιδέαι μου άπετείνοντο πρός τό έθνος, έπομένως υπάρ
χει και δι*  ύμά.ς μερίς. Έάν πάσχητε, έάν πάσχωσιν όλοι οί 
όμότυχοι ύμών έκ τής διευθύνσεως ήν έλαβεν ή πολιτεία, ου- 
δεΐς δύναται νά είπη οτι, εκεί όπου έτάχθην ύπό τοϋ λαού , 
δέν ήγωνίσθην τό κατά, δύναμιν εναντίον της. Άλλ- έπι τοιού- 

των αγώνων ο,τι αποτελεί τήν δύναμιν τής Βουλής είναι ή 
επικοινωνία αύτής μετά τοϋ μεγάλου εργαστηρίου τοϋ έθνους, 
τό όποιον έν τούτοις ήθελε καιρόν, ίνα δώση τούς πλήρεις καρ
πούς του. Είς μάτην, βασιζόμενος έπί τής έπιστήμης καί έπί 

τής πείρας τών άλλων έθνών ύπεστήριξα ενώπιον τής Βουλής 
τήν δι’ έλαφράς κλίμακος επιβολήν τοϋ φόρου έπι τοϋ οίνου, 
μόνον κατά τήν εισαγωγήν αύτοΰ εις τούς πυκνότερους πλη 
Ουσμούς τής 'Ελλάδος. 'Ιδέα εύρυτάτης σημασίας, ή άνάπτυ- 
ξις τής όποιας ώδήγει είς τό ύπό τής φύσεως επιβαλλόμενου 
κατ’ εξοχήν οίνοπαραγωγικόν μέλλον τής Ελλάδος. Εις μά

την έπολεμησα τό σύστημα τής χυδαίας αύτής ένοικιάσεώς 
τής έθνικής κυριαρχίας, έκ τοϋ οποίου έξήλθε τό σμήνος τών 

κατασκοπούντων τάς οικίας σας. Εις μάτην ύπερασπίσθην τό 
άσυλον τών οικογενειών σας. Δέν έχω είμή νά παρκπέμύω 

υμάς εις τά στενογραφικά πρακτικά τής Βουλής κατά τήν 
συνεδρίασιν τής 29 νοεμβρίου 1885. ’Ιδού ταϋτα :

θΐχονόμ.ος........... « Εάν κατεκρίνατε τήν ένοικίασιν τοϋ
φόρου, είσθε είς άντίφασιν, διότι έν τώ νομοσχεδίω σας ένοι- 
κιάζετε τό έγκλημα. Έάν δεν ενοικιάζετε τόν φόρον έπι τοϋ 
οίνου, ενοικιάζετε όμως τήν παρανομίαν έκείνων, οί όποιοι δέν 
έδήλωσαν τούς οίνους αύτών. Έάν ή ένοικίασις είναι κακή διά 

τό κανονικώ; καΐ νομίμως όφειλόμενον, ή ένοικίασις διά τό έκ 
νομικής παραβάσεως απαιτητόν είναι τελεία δυσαρμονία πρός 
τήν νομοθετικήν αλήθειαν, ήτις πρέπει νά διέπη τό όλον. 
Έάν εννοείτε νά ένοικιάσητε τήν άνακάλυύιν έκείνων. οϊτι-

ΦΟΡΟΑΟΠΑ τον oixor

νες άπέκρυψαν τούς οίνους των, διά νά είσθε συνεπείς, έπρεπε 
νά ένοικιάζητε τήν άνακάλυψιν τών κλεπτών, τών δολοφόνων, 

τήν άνακάλυψιν όλων τών έγκληματιών.
Έχαρακτηρίσθη ώς κατόρθωμα οικονομολογικόν ή ένοικία- 

σις τών άδηλώτων ζώων. Κατά τήν ιδέαν μου καί εκείνη ήτο 
λάθος. έν δύναμαι νά. συγχαρώ τάς πολιτείας, αίτινες διά 

νά. βεβαιώσουν τά εισοδήματα αύτών καταφεύγουν είς τήν 
^νοικίασιν έκείνων οί όποιοι τά αποκρύπτουν, αίτινες διά νά
τιμωρήσουν παραδίδονται είς χεΐρας ενοικιαστών. Άλλ' έστω, 
προκειμένου περί άδηλώτων ζώων, ήδύνατο νά είπη τις, ότι 
κατά τήν σχετικήν άνάπτυξιν τής εξοχικής κοινωνίας, δύ

ναται τό μέτρον τής ένοικιάσεώς νά προσαρμοσθή. Ό άπα- 
ριθμητής μεταβαίνει είς τό ποίμνιον και είναι μέν καί έκεΐ 
βαρεία καί πιεστική ή παρουσία του, δέν εισέρχεται όμως 
έντός τοΰ άδύτου τών οικογενειών. Πόσον διαφέρει τό νομο
σχέδιου σας ! Εισάγετε τόν ενοικιαστήν έντός τής έναποτα- 
μιευούσης τόν οίνον οικογένειας, καί λησμονείτε τόν θεμελιώδη 

νόμον, ό όποιος έξασφαλίζει τό άσυλον αύτής. Παραπέμπετε 
είς τά: διατάξεις τής ποινικής δικονομίας, όσον άφορα τήν 
ενέργειαν τών κατ' οίκον έρευνών. Λέγετε, οτι κατά τούς ορι
σμούς τής ποινικής δικονομίας έχουν οί ένοικιασται έλευθίραν 
είσοδον είς τάς οικίας τών πολιτών. Άλλ' ή ποινική δικονο

μία δέν έπιτρέπει τήν είσοδον είς τάς οικίας τών πολιτών, 
παρά μόνον προκειμένου περί κακουργήματος, πλημμελήματος 

καί τινων πταισμάτων.
'Ώστε έπρεπε νά μορφώσητε έν τώ νομοσχεδίω σας τοιοΰτό 

τι έγκλημα είς βάρος τών μή δηλούντων τούς οίνους αύτών, 
ίνα νομοθετήσητε άποτελεσματικώς. Θά προσέλθουν ένώπιον 
τής οικίας, θά ζητήσουν νά είσέλθουν διά νά μετρήσουν τόν 
οίνον αύτής. Ό δέ φορολογούμενος, ίστάμενος εις τήν θύρον, 
θά τούς έμποδίζη μέ τό σύνταγμα καί μέ τήν ποινικήν δικο
νομίαν άνά χεΐρας, διότι τό νομοσχέδιου σας δέν προσδιορίζει 
έγκλημα, δέν επιβάλλει ποινήν, και κατά τούς ορισμούς, τούς 

οποίους έπικαλεΐσθε, μόνον όταν πρόκειται περί εγκλήματος 
δύναται · άνακριτικός ύπάλληλος νά. είσέλθη έν τώ άσύλω 
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τής οικογένειας. Καί ισχυρός έν τώ δικαίφ του ό φορολογού
μενος θά σας λίγη: Δέν μου καταγγέλλετε ουδέ κακούργημα 
ουδέ πλημμέλημα, πηγαίνετε έξω. Θά εύρητε δέ δικαστήρια, 
ίνα άκολουθήσωσι τήν γνώμην αύτήν και δικαιώσωσι τούς άν 
θισταμένου; κατά τής παρανόμου βίας. Τότε που είναι τό χ~ζ- 
τί'λεσρ.χ τοϋ νομοσχεδίου σας ; Έματαιοπονήσατε . . .

'Υπάρχει βεβαίως πολλή ύλη φορολογική έπι τοϋ προκει- 
μένου θέματος Είπον περί ένός έκζτομμυρίου στρεμμάτων 

άμπελοφυτειών. Είπον περ'ι διακοσίων έκχτομμ.υρίων όκ. οί
νου. τάς οποίας πρός 200 όκ. τό στρέμμα παράγει κατ’ έτος 
ή έλληνική άμπελος. Έπλεύσζμεν λοιπόν κατά τά; συνεδριά
σεις ταύτας έντός αύτοΰ τοΰ ώκεανοΰ τοΰ οίνου. Άλλά τί έξη- 
γάγομεν ; Έξηγάγομεν πλήρη καί τελείαν Αμφιβολίαν περ'ι 
τοΰ προκειμένου νομοθετήμχτος. Καί τήν έξηγάγομεν είς επο
χήν, καθ' ήν ήδυνάμεθα να φωτισθβμεν άπό τά φώτα τών 
άλλων λαών. Ήδύνασθε νά μελετήσετε τά έν Γαλλία π. γ. 
συμβαίνοντα έπι τής προκειμένη; ύλης . . .

Ο παλαιός γαλλικός νόμος, ό όποιος επέβαλλε τόν φόρον 
τής καταναλώσεως έπι τοΰ (,ινου, μετερρυθμίσθη κατά τό έτος 
1875. Διαιρεθείση; τή; Γαλλίας είς πέντε ζώνζς, άναλόγως 

πρός έκάστην, ό νέο; νόμος τοϋ 1875 φορολογεί τόν οίνον διά 
Άο τ°ΰ λεπτού μέχρι 2 1 |(ι λεπτών κατά λίτραν, όταν είσά- 

γηταιεί; πόλεις έχούσας πληθυσμόν άνω τών 10 χιλιάδων κα
τοίκων. ΊΙ νέα αύτη έπί τοΰοίνου φορολογική μέθοδος έξετάθη 

άπό τής Γαλλίας εις τήν Ελβετίαν, Αυστρίαν, ’Ιταλίαν, Βυρ- 
τεμβέργην. Ιδού άρχή, τήν όποιαν ήδύνασθε νά θέσητε έπι τής 
τραπέζης, όέν λέγω τών γραφείων τοΰ ύπουργείου σας, καί νά 

κατασκευασητε έν άληθώς άξιον τής νεωτέρας επιστήμης νο- 
μοθίτημα. Ήδύνασθε νά ύποβάλητε είς φορολογίαν πόλεις 
οχι βεβαίως, ώς έν Γαλλία, πληθυσμού άνω τών 10 χιλιάδων, 
άλλ έστω, ύπό τόν κανόνα τών αναλογιών, πόλεις πληθυ
σμοΰ άνω τών 2 χιλιάδων. Ήδύνασθε νά άκελουθήσητε τήν 
κλίμακα τοΰ γάλλου νομοθέτου, φορολογοΰντες άπό 3/|ι( τοΰ 
λεπτοΰ μέχρι 2 λεπτών, καί νά είσπράξητε τόν φόρον έπίσης 
είς τάς εισόδους τών πόλεων. Άλλ’ ακούω μίαν λέξιν περί 

τών έξόδων, τά όποια άπαιτεΐ τοιοΰτος θεσμός. Καί νομίζετε, 
ότι τά έξοδα τοΰ νομοσχεδίου σας είναι όλιγώτερον βαρέα ; 
Τί νά είπω δέ περί τής καταπιέσεως τών φορολογουμένων 
καί περί τών άπορρεόντων έξ αύτής άμετρήτων τοϋ λαοϋ βα
ρούν. ”11 μήπως δέν είναι ταΰτα έξοδα, τά όποια πρέπει νά 

κινήσωσι τήν προσοχήν σας ; . ..»
Αύτά έρρέθησαν έν τή Βουλή, άλλ' ό δρόμος τών πλειο- 

ψηφιών της άπέβλεπε πρός άλλους ορίζοντας. Έκ τοϋ μέ
σου αύτών προέκυψεν ή φορολογική πολιτική, ήτις μαστίζει 
τήν 'Ελλάδα. Έάν σήμερον αί κοινότητες αυτής αυναθροίζωσι 
τά; συνέπειας, έάν έν πολλαις αύτών κυοφορώνται τά σπέρ
ματα τής λαϊκής άγανακτήσεως, έάν ό είς ον ανήκετε ή- 
ρωϊκός λαό; τών Καλαβρύτων αίσθάνηται τούς αύτού; παλ
μούς καί έμφορήται έκ τών αύτών ελπίδων, ά; άποκαλυφθώ- 
μεν ένώπιον τών βουλευμάτων τοΰ θεοΰ, διότι είς τά; χεΐ- 

ρας αύτοΰ κειται τό μέλλον.
Θέλετε νά ανοίξω τήν καρδίαν μου εί; τήν καρδίας σας, 

ώ χωρικοί τής Βιλιβίνας. Ώραΐον είναι νά εύρίσκηταί τις έντός 
τοΰ νόμου καί ύμεΐς είσθε άκριβώς έντός αύτοΰ Ή φωνή τής 
κοινότητος ύμών είναι προειδοποίησις, ότι ή έλαστικότης τών 
χαλύβδινων δικτύων τής φορολογικής μηχανής ήρχισε νά 

φθάνη τά τελευταία τη; όρια. Ή ηχώ τών γραφικών βουνών, 
πρός τά όποια συνδέουσιν ήμάς τόσαι γλυκεΤαι αναμνήσεις, 
διαβιβάζει αύτήν άπό άκρου είς άκρον τής Ελλάδος.

Έν Άβί.νϊ·.; 5 Μϊοτίου 18S9.'
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΙΚυΝΟΜί>Σ

ΕΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
Άνήρ διακεκριμίνην κατέχων θέσιν έν τω έμπορικώ τής Κερ

κύρας κόσμω, άλλά καί τόν λόγιον Έρμήν παρά τώ κερδώω 

θεραπεύων, εύηρεστήθη νά έπ στείλη ήμϊν παρατηρήσεις τινάς 
έπί τής περί σταφιδοκάρπου υικρόί; μελέτης μας, τής δημε- 

σιευθείσης πρό τίνος έν τή «Οικονομική Επιθεωρήσει» (’ .Τάς 

,1) Φν). 443ου ΐι-χενίρίον 4888, οιλ. 4G8.
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παρατηρήσει; ταύτας, ώς νέαν είς το ζήτημα συμβολήν, κρί- 
νομεν άναγκαϊον νά δημοσιεύσωμεν, ού μόνον διότι ή σταφιδζ- 
γορά έξζκολουθεΐ δεικνύουσα τά αύτά μελανά σημεΐχ, παρά 
τάς διαβεβαιώσεις τών αισιόδοξων, άλλ’ άκόμη, και ιδίως, 
διότι προέρχονται παρ' άνδρός άρμοδίου, οστίς διά νευρώδους 

καλάμου έπραγματεύθη τά έκάστοτε προκύπτοντα ζωτικά διά 
τόν τόπον ζητήματα, καί έξζκολουθεΐ παρακολουθών μετ' εν
διαφέροντος τήν οικονομικήν παρ’ ήμϊν κίνησιν.

Δυο εύρίσκει ιδίως ό έπιστέλλων τά τρωτά σημεία τής ιδέας 
ήμών περί παραχωρήσεως αποκλειστικού προνομίου έξαγωγής 
τοΰ σταφιδοκάρπου ύπέρ τή; εταιρίας έκείνης, ήτις ήθελε 

προσφέρει τήν μεγάλε·.τέραν τιμήν, υποχρεωτικήν δι’ αυτήν 

έπί ώρεσμίνον άριθμόν ετών : 1) οτι τό μονοπώλιον, παρα- 
βλάπτον τά συμφέροντα τών σήμερον έμπορευομένων, οΰ μήν 

άλλα καί τά τών καταναλωτών, θά ήγειρε πόλεμον, ού μό
νον κατά τής έταιρίας τοΰ μονοπωλίου, άλλ’ όπερ τό χείρι- 
στον, κατά τοΰ σταφιδοκάρπου αύτοΰ, ό δ' έπιχειρηματικώ 
τατος άγγλικό; λαός ούδόλως παράδοξον, ίνα, είς τό πεϊσμά 
μας, σχηματίση, τή πρωτοβουλία τών τέως έμπορευομένων τό 

προϊόν τούτο έν 'Αγγλία, έταιρίαν πρός καλλιέργειαν τής στα- 
φίδος εις τινας τών άπειρων αγγλικών κτήσεων, καί έν επι
τυχία άποκλείση τήν -δικήν μας διά τής αύξήσεως τοΰ δα
σμού, καί 2) ότι καί έν Έλλάδι θά έξεγερθώσι κατά τής 
έταιρίας τοΰ μονοπωλίου, άμα τής κρίσεως παρελθούσης, οι 
ίδιοι παραγωγοί, οίτινες ήδη θά χαιρετίσωσιν αύτό εύφροσύ- 
νως. Θά παρέλθη τωόντι ή κρίσις, έφαρμοζομένου τοΰ μονοπω
λίου, καί θα ύψωθώσιν αί τιμζί είς τάς χώρας τής καταναλώ- 
σεως, άλλά θά συμβή τότε, ώστε οί κατχναλωταί, έπιλή- 
σμονες τών πρώην άθλιοτητων, νά θεωρώσι παν κέρδος τής 
έταιρίας ώς έςερχόμενον έκ τών ιδίων αυτών βαλαντίων, άναμ- 
φιβόλως δέ ή δημοκοπία, άναμιγνυομένη, θά έξεγείρη τά; ομά
δας, προξενούσα δεινούς ίσως σπαραγμούς.

Και ώς πρός μέν τήν πρώτην τών αντιρρήσεων τούτων, ταύ- 
την είχομεν ύπ' ό'ψει,γράφοντες ΰπέρ του μονοπωλίου· αλλά τήν 
δευτέραν, καίτοι στηριζομένην επί τής παγκοσμίου πείρα; περί 

τή; κουφότητο; τών άνθρωπίνων, όμολογοΰμεν ότι παντελώς 
δέν ύπελογίσαμεν εις τάς σκέψεις μας, διά τόν άπλούστατον 

λόγον ότι αί άμαρτίαι τοΰ κρατοΰντος συστήματος είναι τόσον 
μεγάλαι, ώστε άποκλείουσι καί αύτήν τήν ιδέαν ενδεχόμενης 

μεταμέλειας έπί τή καταργήσει του. Έν τούτοις θέλει μάς 
επιτρέψει ό άξιότεμος έπιστέλλων, νά μή θεωρήσωμεν ούδετέραν 
τών άντιρρήσεων τούτων ικανήν πρός παρεμπόδισιν ημών άπό 
τοΰ έπιδιώξαι τήν διά τοΰ μονοπωλίου σωτηρίαν μας, εΐποτε 
έπειθόμεθα οτι, άνευ τούτου, άδύνατος αΰτη. ’Αληθώς ό όφις 
τοΰ Αΐσωπείου μύθου, δστις. πεπηγώς, έθερμάνθη εις τόν κόλ
πον τοΰ καλού γεωργού, ίνα πλήξη ύστερον τόν εύεργέτην 
του, ό όφις ούτος ζή είσέτι έν τώ κόσμω, άλλά, τό καθ’ 
ήμίς, θεωροΰμεν σχεδόν άδύνατον, ίνα ή έταιρία τοΰ μονο
πωλίου πάθη τό τοΰ γεωργού πάθημα. Έταιρία μονοπωλίου 
δέν θά είπη πάντοτε έταιρία έπιδρομέων ή έκμεταλλευτών τοΰ 
λαοΰ- άποτελοΰσα δέ αύτη γεωργικήν τράπεζαν άφ' ενός, καί 
άφ’ έτέρου φέρουσα τήν έγγύησιν ώρισμένης τιμής, άνταπο- 
κρινομένης είς τήν παραγωγικήν δαπάνην, θά εδρίσκηται ύπό 
τάς εύμενεστέρας πρός άπόκτησιν δημοτικότητο; συνθήκας, 
μακράν δέ τοΰ νά είναι ό αδηφάγος κόραξ, ό μέλλων νά έπι- 

πέση έπί τών πτωμάτων, θά όμοιάζη μάλλον πρός τήν περι
στεράν, τήν φέρουσαν εις τό ράμφος της κλάδον έλαίας, τό 

σύμβολον τής κοινωνικής ειρήνης, καί τής οριστικής άπαλλα- 
γής άπό τοΰ νέου τής τοκογλυφίας κατακλυσμού. Καί ολοι οί 
απ' αίώνο; κεκοιμημένοι δημαγωγοί τής 'Ελλάδος, αν ήτο 

δυνατόν άνιστάμ&νοι νά προστεθώσιν είς τήν χορείαν τών χο- 
λοθησομένων έκμεταλλευτών τής συγχρόνου παραγωγής, δέν 

θά ήδύναντο, τή αληθείς, νά κλονίσωσι τήν θέσιν έταιρίας, 
δρώσης ύπό τούς είρημένους όρους, καί μή τις ύπολάβη ότι ή 
χώρα ημών άποτελεϊ μέγα φρενοκομείων, όπερ είσέτι δέν άπε- 
δείχθη. Καί θά είναι άληθής παραφροσύνη νά ζηλεύσωσι τά 
πλήθη τό πρώην καθεστώς, ήτοι τήν σημερινήν άθλιότητα, 
καθ' ήν δέν υπάρχει μέσον καταδυναστεύσεως, έπινοηθέν ποτέ 
ύπ» φαύλης διανοίας, όπερ νά μή έφαρμόζηται είς τήν ράχιν 
τών άθλιων σταφιδοπαραγωγών καί έν γένει τών γεωργών,
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βουλεόουσιν οτι, ’να ή κρίσις παρέλθω, δέον νά συνειθίση ού- 

τος εϊς τάς εύτελεϊς τιμάς, μελλούσας νά ΰποβοηθήσωσι την 
τής καταναλώσεως αύξησιν. Ουτω βεβαίως και αύτοί οί πει- 
νώντες σπουδαίως θά άνεκουφίζοντο διά της συμβουλής, όο 

άριστον φαρμακον κατά τής πείνης είναι ή συνήθεια είς τήν 
νηστείαν. Οθεν διά μέν τήν έζάπλωσιν τής καταναλώσεως 
παν άλλο με'σον δύναται νά γίνη αντικείμενων συζητήσεως, 
πλήν τής διατηρήσεως τιμών, αΐτινες, ώς αί σημεριναί, δέν 
καλύπτουσι ούτε τήν παραγωγικήν δαπάνην, διότι το ζητού
μενου ίσα ίσα είναι πώς νά μή έχωμεν τοιαύτας τιμάς. Ώ; 
πρός δέ τήν προληψιν τού έπί έκπτώσει τής τιμής συναγωνι
σμού έν ταϊς χώραις τής καταναλώσεως, ή συζήτησις άπο- 

κλειστικώς περιστραφήσεται περί τήν έζεύρεσιν μέσου, τείνον- 
τος εις συγκέντοωσιν τοΰ προϊόντος τούτου εϊς ένιαίχν διαχεί- 
ρισιν, ή κάν είς τόν σχηματισμόν κέντρου ίσχυροΰ, δυναμένου 
νά συγκρατή τάς τής άγοράς λειποψυχίας, τάς ένσκη.ττούσας 
δι οίονδήποτε λόγον καί συνήθως ενεκα μεγάλων έσοδειών. 
Έκτός τής συγκεντρώσεως ταύτης αδύνατος ή σωτηρία. Τό 

σύστημα τής ελευθερίας άξιοι νά τετραπλασιάσω έν δεδομένη 
στιγμή τά στόματα τών άγγλων, ή τών γάλλων τά άποστα- 
λακτήρια, ινα άγοράζωσιν είς μίαν τριμηνίαν τήν έσοδείαν όλό- 
κληρον άλλ' είναι τοΰτο δυνατόν ;

Ο έπιστέλλων συνδυάζει μετά τοΰ κανονισμού τής σταφι- 
δ αγοράς καί τό έτερον σπουδαιότατον ζήτημα τής γεωργικής 

πίστεως. Η έταιρία δηλαδή, αφοΰ δανείσν) πρώτον τά διά 

τήν καλλιέργειαν αναγκαία κεφάλαια, θά συγκεντρώνω κατά 
τήν συγκομιδήν έν ταϊς άποθήκαις της τήν σταφίδα τών όφει- 
λετών της, πληρωνουσα αυτήν εϊς τάς τρεχούσας τιμάς, κα
θόσον τοιαΰται Οά ύπάρχωσι, μή υφισταμένου μονοπωλίου. Ή 
Ασφάλεια τής έταιρίας θά εύρίσκηταί έν τώ ένεχύοω, οπερ νό
μος θελει δημιουργήσει ύπέρ αύτής έπί τοΰ καρποΰ, καίτοι 

ευρισκομένου είς χεΐρας τοΰ όφειλέτου κατά τό σύστημα, οπερ 
έσχάτως νομοθεσία-, τινές είσήγαγον έναντίον τής τέως κρα- 
τούσης άρχής. Δέν δυσκολεύεται δέ ό έπιστέλλων καί δικαίως 

νά ελπίσω, ότι τ$ κυβερνητική υποστηρίζει, ής θά άπολαύη, 

καί δέον νάάπολαύη ύπό πάντα τύπον, καί ιδίως δι άτελειών 
περί τήν χορήγησιν τών δανείων, εισπρακτέων διά συνοπτικω- 
τάτης διαδικασίας, ή έταιρία αύτη θά εύρη καί εγχώρια καί 
'ένα κεφάλαια πρόθυμα νά τήν ύπηρετήσωσιν. Επειδή όμως 
αΰτη ή επιθυμητή ισχύς τό; έταιρίας εγκλείει διά τόν όφει- 
λέτην τόν κίνδυνον, ότι ή Ιδία σχεδόν θά κανονίζω και τήν έν
ταΰθα άγοραίαν τιμήν έπί βλάβη του, δύναται νά δρισθή και 
συμμετοχή τις τοΰ π-,λητοΰ εϊς τά καθαρά κέρδη τής έται
ρίας. Εννοείται ότι ή έταιρία άκωλύτως θά έμπορεύηται καί 

τόν μή υπέγγυον αύτγ, σταφιδόκαρπον, θά μετέρχηται τον 
παραγγελιοδόχον πωλήσεως, ή θά συνιστξί καταστήματα οι
νοποιίας, κατά τό δοκοΰν αύτη, ώς καί θά χ,ορηγή προκατα- 
βολάς διά τήν προμήθειαν σταφιδοσκεπασμάτων.

Κατάδηλον γίνεται έκ τό ν είρημένων ότι, καίτοι δι άλλης 

έκάτερος όδοϋ, συναντωμεθα ούχ ήττον μετά τοΰ έπιστέλλον 
τος :ν τή κυρίγ.ίδέα, οτι κατεπείγουσα υπάρχει άνάγκη δραστή
ριας ΰποστηρίξεως τοΰ κινδυνεύοντας προϊόντος μας, και τής 
τάζεως εκείνης, περί ής ή πολιτεία ούδεμίαν έλαβε μέχρι τουδε 
πρόνοιαν, έννοώ τήν τάξιν τών παραγωγών προδήλως κλονιζο- 
μένην ήδη. Μία είσέτι εσοδεία, διασπαθιζομίνη ώς ή έφετεινή, 

ή εις βροχερός αύγουστος, όπερ δέν είναι έκτακτος τις φυσική 
περίστασις, καί τότε ά; έλθωσι νά λογαριασθώμεν οί οπαδοί 

τής επιμόνου είς τά καθεστώτα προσκολλήσεως. Έννοοΰσιν ου- 
τοι νά ίστάμεθα μόνοι ημείς ακίνητοι, «νώ ό κοσμος όλος κι

νείται, ώς πρός τά άφορώντα τήν γεωργικήν πιστιν, και έν γε- 
νει τήν ύποστήριζιν τής έγχωρίου παραγωγής· άλλά τό οικο
δόμημα, άπό μακροΰ χρόνου ύπονομευθέν, κατέστη ηδη ετοι
μόρροπου. Έλλειύις πιστωτικών καταστημάτων, άποκλειστι- 
κώς είς τήν γεωργικήν πίστιν άσχολθυμένων, συνδυαζομένη 

πρός τήν άκώλυτον έζάσκησιν τής τοκογλυφίας, καί τό αφο
ρολόγητον τής πλούσιας συγκομιδής της—κακά ουδαμοΰ άλ
λοθι άπαντώντα — ένεκαθίδρυσαν παρ’ήμϊν αύτό τοΰτο τήν 

τυραννίαν τοΰ κεφαλαίου, καί έζέθρεψαν κολοσσιαίους κοινωνι
κούς πολύποδας, περιβάλλοντας άσφυκτικώς δια τών φοβερών 

πλοκάμων των πάσαν άλλην ζωήν. Τί ώραια ελευθερία, καί 

ΕΊΕΣ. ι;.. >ΗΛ. 1 ί' - Ahl1ΔΚ - li-tl·.
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ίσότης δικαιωμάτων, έν λόγοις! Τωόντι όλοι οι διχγωνιζόμενοι 
εις τόν μέγαν τούτον κοινωνικόν ιππόδρομον δύνανται νά κλη- 
θώσιν ίππεϊς· ή μόνη διαφορά είναι ότι οί ίπποι τών πολλών 
άνήκουσιν είς τό είδος εκείνων, ούς μετεχειρίζετο μέγας τις 

βασιλεύς της Σπάρτης έν τώ δωματίω τών τέκνων του, όταν, 

κεκμηκώς έκ τής αγοράς, έπαιζε μετ' αύτών. Άλλά τήν δια
φοράν ταυτην οί .πιτήδειοι εύρίσκουσιν άσήμαντον, άν δέ καθυ- 
στερήσωσιν οί τοιούτους ίππους άναβαίνοντες, τόσω χειρότερον, 
λέγουσι, δι' αύτούς· έλεύθεροι ήσαν νά μή καθυστερήσωσιν. 
Αύτή είνε ή λογική τών ύπερμώχων τοΰ σταφιδικού stalu- 
qu<>, καθ' ού μετά πολλής χαράς βλέπομεν συντασσόμενον τόν 
έκ Κέρκυρας πρακτικόν άνδρα. 'Ημείς προετιμ.ήσαμεν τό μονο- 
πώλιον, ώς ε κολωτέρας συστάσεως, καί άσφαλεστέρας ενέρ

γειας μέσον’ άν πολλοί πεισθώσιν, οτι ή μεγάλη έταιρία ικα
νοποιεί έπίσης τόν κοινόν πόθον, άς προτιμηθή τό μέσον τούτο.

Συμπεραίνοντες λέγσμεν, ότι ύπό τό κρατούν σύστημα τού 
σταφιδεμπορίου σκι/ μόνον ελευθερίας υπάρχει.“Ας τό μελετή· 

σωσι καλώς οί καλή τή πίστει αποτροπιαζόμενοι παν προνο
μίου.Άπευθυνόμεθα πρός αυτούς, ούχί πρός τούς κηφήνας τής 

κοινωνικής κυψέλης, οίτινες τά πάντα θά εύρίσκωσι καλώς έ· 
χοντα, ένόσψ καί μία μόνη σταγών μέλιτος ύπάρχει έν αύτώ- 
ούτοι κάμνουσι τό έργον των, καί εύρί-.κουσι πολύ φυσικόν τήν 
έξακολούθησίν του. Τί άπλούστερον βέβαια από τήν έλευθέραν 

εκλογήν τοΰ είδους τής εργασίας; “Αν ό εις άγοράζη τεμάχιον 
γης πρός βιοπορισμόν, ό άλλος προτιμά νά δανείση τά χρή
ματά του, καθ'δν τρόπον οίδε δι' έαυτϋν συμφερώτερον. Αύτό 
είναι τωόντι τό updaeror. άλλά τό αη όρώριγον είναι ότι διη- 
ρέθημεν ούτως είς δύο στρατόπεδα, ήτοι τών εργαζομένων καί 

τών τρεφόμενων έκ τής άλλοτρίας, καί οτι ή τελευταία αύτη 
τάξις έγένετο λίαν δυσανάλογος πρός τήν μικράν χώραν μας, 
τιμωρηθεϊσαν ούτως διότι δν έπάταξεν έξ άρχής τήν τοκογλυ
φίαν. Αύτοί είναι οί υπεράριθμοι στρατιώται τοΰ διάσημου συγ- 
γραφέως «τοΰ όρωμένου καί μή δρωμένου». Μήπως καί έν τοϊς 
φωρίοις των διαμένοντες ούτοι δεν θά κατηνάλισκον τόν άρτον, 
δν καί εις τάς τάξεις τού στρατού; Ναί, άλ,λ' έν τοΐ; άγροΐς 

έργαζόμενοι θά παρήγον τό καταναλισκόμενον, καί πλέον τού
του, δέν θά ήσαν είς βάρος τής κοινωνίας, ιδού τό /ιη όράμβ- 
ror, άπαντα ό βαθύνους οικονομολόγος. Καί ό μέν περιορισμός 
τών στρατιωτών είς τόν απολύτως άναγκαϊον άριθμόν γίνεται 
τή προνοία τού νομοθέτου, άλλ' ό ίδιος νομοθέτης δύναται έπί- 

σηςνά περιόρισα, καί έκεϊνον τών τοκιστών,άποφράττωντήνπλα- 
τεϊαν οδόν τών καταχρήσεων, τήν άγουσαν είς αύτόν, διά κα

ταλλήλων νομοΟετημάτων, και ιδίως διά συστάσεως καταστη
μάτων, ένασκούντων, ώς έν άλλαις χώραις, τήν αγροτικήν πί- 

στιν, ής άνευ ή κοινωνία ήμών θά νοσή χοονίως. *Οτι  πάσγει 
τωόντι ή έγγειος παραγωγή μας, καί πάσχει δεινώς, τό άπέ- 

δειξεν ή αδυναμία, είς ήν περιέστη άμα τή υποτιμήσει τοΰ 
σταφιδοκάρπου. Ή έξακνλούθησις τής καταστάσεως ταύτης 
έσται όντως ανιαρά, ή δέ διαίρεσις λαού τίνος είς τάς διακε- 
κριμένας κατηγορίας, ών άνευ έμνήσθημεν, μεταβάλλει τό ζή
τημα, άπό οικονομικού, είς κοινωνικόν, καί έγκλείει διά τούτο 

όλους τούς παρομαρτοϋντας εις τοιαΰτα ζητήματα κινδύνους. 
Άς έπιληφθώμεν τής λύσεώς του ενόσω είναι καιρός, μήτοι 

βραδύτερον άκούσωμεν λεγόμενον περί ήμών τό παλαίφατον 

εκείνο «ρε/θέν δέ τοι νήπιος έγνω».
Λ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΙΙΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΑΝΗΛΙΚΟΝ

Ό σκοπός τής σωφρονιστικής έκπαιδεύσεως τών ανηλίκων 

καί ή έκλογή τών μέσων πρός πραγματοποίησή αύτοΰ προσ- 
ήλκυσαν παρ' όλοις τοΐς έθνεσι τήν προσοχήν τών νομοθετώ^ 
καί τόν ζήλον τών φιλάνθρωπων. Τοιαύτη τις κίνησις έγένετο 
τελευταίου καί παρ' ήμϊν, δέν ύπάρχει δέ αμφιβολία ότι θέλει 

καταλήξει είς εύχάριστον άποτέλεσμα.
Ή πρώτη σωφρονιστική σχολή ανηλίκων συνίστη έν'Ρώμη 

τό 1703. Άνω τής κυρίας θύρας τής σχολής ταύτης έφέ- 
ρετο τό έξής ρητόν: «Τό τιμωρέϊν τους κακούς διά τής ποι
νής δέν είναι αρκετόν, άλλά πρέπει νά καθίστανται ούτοι έν-



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΜΕ'ίΡΙΙΣΙΪ
ΣΏΦΡΟΝΊΣΤΙΚΙΙ ΕΚΙΙΛΙΔΕΓΣΙΪ \Ν||\|Κ<»\ |ΙΙ|

1011

τιμοι διά καλού συστήματος». Έννενήκοντα έτη βραδύτερου 

ή Συντακτική Συνέλευσις τών Γάλλων έπελήφθη τοϋ ζητή
ματος καί διά νόμου τής 25 7βρίου κα'ι 6 όκτωβρίου 1791 

έλυσεν αυτί άποφανθεΐσα οτι ττριν στιγματισθή ό βίος τών ά
νηλίκων διά τή; ποινής, δέον νά τίθητζι τί ζήτημα τής ένερ
γείας τοΰ ανηλίκου μετά διακρίσεως ή μή. Διά τοΰ νόμου 
τούτου έχωρίσθησαν οί άνήλικοι έγκληματίαι τών ενηλίκων, 
αί σωματικαΐ ποιναί άντεκζτεστάθησαν ύπί σωφρονιστικής 
έκπαιδεύσεώς, οί δέ άνευ διακρίσεως ένεργήσαντες άνήλικοι ά- 
θωούμενοι θά έλάμβχνον έν είδικαϊς σχολαϊς έκπαίδευσιν τινά 
έπί τινα χρόνον, δυνάμενον νά παραταθή μέχρι τής ένηλικιό- 
τητο; αύτών.

ΙΙλήν δυστυχώ; πολλά έτη παρήλθον χωρίς νά κατασταθή 
δυνατή ή πρακτική έφαρμογή τοΰ νόμου τούτου. Έπ'ι τέλους 
μετά πάροδον 34 έτών αί Τίνωμέναι ΓΙολιτεΐαι τής Αμερικής 
έλαβον τήν πρωτοβουλίαν δΓ άνιδρύσεως καί λειτουργίας τής 

πρώτης τοιαύτης σχολής τήν 1 ίανουαρίου 1825 πλησίον τής 
Ν. Τόρκης, τό 1826 έν Βοστώνι, τί 1828 έν Φιλαδέλφεια 
κτλ. Τοιουτοτρόπως αί ΐδέαι τής σωφρονιστικής έκπαιδεύσεώς 
βαπτισθεΐσαι έν τΛ νέφ κόσμω έπζνήλθον έν Εύρώπη, τί 1838 
έν Αγγλία, τί 1839 έν Γαλλία, τό 18 44 έν Βελγίφ κλπ.

Ή άνάγκη τοιούτων καθιδρυμάτων έγένετο δεκτή παρ’ ό
λων τών πεπολιτισμένων έθνών, συζητεΐται δέ μόνον ό τελειό
τερος διοργζνισμίς αύτών πρίς έπιτυχεστέραν λειτουργίαν. 
Μέχρι; ότου εϊσέλθωμεν καί ημείς είς τί στάδιον τής ύπό πά
σαν έποψιν κοινωφελούς ταύτης έργασίας, νομίζομεν συντελε- 
στικόν νά δώσωμεν μικράν εικόνα τής έν άλλοι; εθνεσι γενο- 
μένη; έργασίας, μετά τή; έλπίδος ότι θ?.ττον ή βράδιον θέλο- 
μεν κζΐ ήμεΐς προσχωρήσει.

Τί κύριον μέλημζ πάσης διοικήσεως τείνει νά δώση τοϊς 

έν τοϊς σωφρονιστικοί; τούτοι; σχολείοις κρατουκένοις ανήλι
κοι; ανατροφήν θρησκευτικήν, ηθικήν, πειθαρχικήν καί επαγ
γελματικήν. Πρέ; έπιτυχίαν τούτου κατ’ άρχάς μέν έχώρισαν 
τούς ανηλίκους καταδίκους άπό τών ενηλίκων έν ίδιαιτέροις 
τμήμασι τών φυλακών, βρζδύτερον ήνζγκάσθησαν νά Ιδρύσω 

σιν ιδιαιτέρας σωφρονιστικά; σχολάς, τελευταΐον δέ κατε- 
στάθη αισθητή ή άνάγκη χωρισμού τών άνηλίκων καταδίκων 
άπό τών τοιούτων άθωωθέντων έλλείψει διακρίσεως, έν ίδιαι- 
τέραις σχολαϊς. Τά πρίς τοΰτο επιχειρήματα είναι ισχυρότατα. 
Διότι, ώς διατείνονται οί ϋπερασπισταΐ τοΰ χωρισμού τούτου, 
πώς είναι δυνατόν τί αύτό καθίδρυμα νά χρησιμεύη τζύτο- 
χρόνως ώς σωφρ-νιστήριον χα'ι σχολεϊον, ούτινος έχουσιν ανάγ
κην οί άθωωθέντ-ος ανήλικοι. Έάν μέν τά ιδρύματα ταΰτα λά- 
βωσι τόν χαρακτήρα σωφρονιστηρίου, θέλει συμβαίνει τό άτο- 

πον, ότι οί άθωούμενοι Οέλουσιν ύφίστζνται ποινήν καί σχι έκ- 
παίδευσιν, όπερ θέλει έπιδρά έπί τοΰ ηθικού αύτών, θέλει δέ 
συμβαίνει άκόμη οτι οί άθωούμενοι τιθέμενοι ύπό έκπαίδευσιν 

μέχρι τή; ένηλι ιιώσεως αυτών, θέλουσι ύφίστασθαι μακρότε 
ρον σωφρονισμόν τών άνηλίκων καταδίκων εί; ώρισμένου χρο
νικού διαστήματος πεινά;. Έάν πζλιν τά Ιδρύματα ταΰτα 
λάβωσι τον τύπον σχολών άρμεζουσών τοΐς άθωουμένοις, οί 
κατάδικοι ανήλικοι θέλουσι τιμωριϊσθαι λίζν επιεικώς. Εκ 

παντός άρα λόγο , άπζραιτητο; ό χωρισμό; τών άνηλίκων κα
ταδίκων άπί των άθωουμ νων τοιούτων ελλείψει διακρίσεως. 

έν ϊδιαιτέραις σχολαϊς.
Περί τής κατασκευή; κζΐ λειτουργία; τοιούτων σωφρονιστι

κών σχολών προορισμένων εί; έκπαίδευσιν τών άθωουμένων 
άνηλίκων έπραγματεύθησαν οί έπισημότεροί τών ποινικολόγων 
καί άσχολουμένων περί τά σωφρονιστικά. ΙΙάντες άναγνωρί- 
ζουσιν ότι τά πρίς τόν σκοπόν τοΰτον προωρισμένα ιδρύματα 

δέον νά θεωρώντζι μάλλον ώς εκπαιδευτικά σχολεία ή ώς φυ- 
λακαί, εί; τά όποια εισερχόμενοι οί διεφθαρμένοι ανήλικοι, 
οίτινες άλλως θά άπέβαινον κακούργοι, νά έξέρχωνται χρη
στοί πολΐται καί έπιτηδευματίζι. Τό συμφέρον τή; κοινωνίας 
όπω; άποφύγη τά; απώλειας, άςτινας ήθελον τή προξενήσει 

βραδύτερου οί άναποφεύκτως άποβησόμενοι κακούργοι έκ τών 
άθωουμένων άνηλίκων έλλείψει διζκρίσεως, είναι τόσφ μέγα ώστε 
νά δικαιολογηθώ πάσα δαπάνη αναγκαία διά τήν συντήρησιν 
καί έκπαίδευσιν αύτών έπί τινα έτη. Ούτως έννοούμενα τά 

σχολεία ταΰτα είναι συγχρόνως φιλανθρωπικά καί οικονομικά
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Παρ' ήμϊν τό αρθρον 83 τοΰ ποινικού νόμου όριζει: «έάν δ

• κατηγορούμενος συνεπλήρωσε μεν τέ 10 άλλ' όχι είσέτι τό 
»14 έτος τής ηλικίας του, καί άποφασισθή παρά του δικα
στηρίου, οτι ένήργησεν άνευ διακρίσεως, άθωοΰται. Εις τήν
• αυτήν άπόφασιν προσδιορίζεται, καί έάν πρέπη, ούτοςνάέπι- 

•στρχφη είς τούς γονείς του, ή νά παοαδοθη, χάριν τής Ανα
στροφής το< εις επανορθωτικόν τι κατάστημα κλπ.·. Είναι 
περιττόν νά σημειώσωμεν ότι μή υπαρχόντων τοιούτων κατα
στημάτων οί κάτω τών 14 έτών Ανήλικοι, άθωούμενοι ελλείψει 
διακρίσεως, πάντοτε Απολύονται. Πόσοι έζ αυτών άπεβησαν 

κακούργοι, μόνον ή στατιστική δύναται νά έζακριβώσν, άλλα 
καί αύτη καθυστερεί.

Κατά τον Γαλλικόν κώδικα τό οριον τής ηλικίας καθ' ο 
δύναται νά βεβαιωθή ότι ένήργησεν δ Ανήλικος άνευ διακρί- 

σεως παρατείνεται μέχρι τοΰ 16 έτους συμπεπληρ«μενού, ή 
δέ διαμονή τών αθωουμένων άνηλίκων έν σωφρονιστικοί; σχο- 

λείοις δύναται νά παραταθη μέχρι τοΰ 20 έτου τής ηλικίας 

των. Νεότερος νόμος τοΰ 1850 συνεπλήρωσε τάς διατάζεις 
ταύτας τοΰ Γαλλικού κωδικός δρίσας οτι οί ανήλικοι κάτω 

τών 16 έτών, τόσον τοΰ άρρενος φύλου όσον καί τοΰ θήλεος, 
κρατούμενοι ένεκεν έγκληματ·κής πράζεως, ή παρά τών γο
νέων των τιθέμενοι πρός σωφρονισμόν, λαμβάνουσι κατά τήν 
διάριειαν τής κρατήσεώς των αγωγήν θρησκευτικήν, ηθικήν 

καί έπαγγελματικήν. Πρός τοΰτο δέ διά μέν τούς υποδίκους 
Ανηλίκους ώρισεν ιδιαίτερα τμήματα έν ταΐς έζεταστικαΐς φυ- 
λακαϊς. Διά δε τούς Αθωουμένους ανηλίκους καί τούς εις φυ- 
λάκισιν κάτω τέραν τών 2 έτών καταδίκους ίδρυσε τάς σωφρο
νιστικά; Αποικίας (colonies |)6nileuli,iires), έν ταϊ; δποίαις 
οί κρατούμενοι Ανατρέφονται έν κοινω καί ύπό αύστηράν πει
θαρχίαν, ασχολούμενοι είς αγροτικά; εργασία; καί τάς συγ
γενείς ταύταις βιομηχανικά;, διδασκόμενοι συγχρόνως καί τήν 
στοιχειώδη παίδευσιν, μέ τήν διαφοράν οτι οί κατάδικοι άνή 

λικοι ύφίστανται έπί πλέον κατά τού; τρεις πρώτους μήνας 
χωρισμόν καί εργάζονται κ= κλεισμένοι, μετά παρέλευσιν δέ 
τή; προθεσμία; ταύτης ένοϋνται μετά τών πρώτων. Παρ έκά-

στη σωφρονιστική αποικία ύπάρχει έπιβλέπουσα έπιτροπή,συγ- 
κειμένη έκ τοΰ αντιπροσώπου τοΰ νομάρχου καί τής έκκλησια ■ 
στικής άρχής, δύο νομαρχιακών συμβούλων καί ένός πρωτοδί 

κου εκλεγόμενων ύπό τών συναδέλφων των. Οί ανήλικοι οιτι- 
νες ήθελον δείζιι καλήν διαγωγήν δύνανται νά τοποθετηθώσι 
έκτό; τής Αποικίας. Κατά τρίτον ό νόμος τοΰ 1850 ίδρυσε 

τά; έπανορθωτικάς αποικία; (eolonics correclinnnelles), είς 

ας άποστέλλονται οί Ανήλικοι κατάδικοι πλέον τών 2 έτών καί 
οί ανυπότακτοι τών σωφρονιστικών Αποικιών, μετά γνωμοδότη- 

σιν τοΰ διευθυντοΰ αύτών καί τή; παρ' αύταΐς εφορευτική; επι
τροπή; καί τήν έ’γκρισιν τοΰ υπουργού τών εσωτερικών. Οί 
έν ταΐς επανορθωτικούς άποικίζις κρατούμενοι Ανήλικοι υπο
βάλλονται κατά τούς πρώτους ?ζ μήνα; είς φυλάκισιν καί 
εργασίαν, μεθ’ ο'ΰς οί δεικνύοντε; καλήν διαγωγήν, κατ’ εκλο
γήν του διευθυντοΰ, Ασχολούνται είς αγροτικά; καί λοιπά; 
εργασίας, άς κζί οί τών σωφρονιστικών Αποικιών, προς άς, 
έκτο; τής σημειωθείσης έζαιρέσεως, έζομοιοΰνται καθ' ολα. 
Άμφότεραι αί άποικίαι αύτζι διατελοΰσιν ύπό τήν άμεσον έπί- 
βλεψιν τοΰ σχετικού είσαγγελέως τών έφετών, είς ού τήν πε
ριφέρειαν ύπάγονται. Τά διά τά θήλεα προωρισμένα καθιδρύ- 
ματα είναι κεχωρισμένα καί άναλόγως διωργανισμένα. Κατά 
τήν έποχήν τής άπελευθερώσεώς των οί Ανήλικοι τίθενται έπί 
τριετίαν ύπό τήν κηδεμονίαν τή; έταιρίας τή; Δημοσία; Άντι- 
λήύεως. Ή στατιστική τής τελευταία; δεκαετία;.χάρις είς τά 
καθιδρύματα ταΰτα, σημειοϊ σημαντικήν μείωσιν έπί τής έγ- 
κληματικότητος τών άνηλίκων. Τοιαΰτα είναι έν συντόμω τά

γαλλικά σωφρονιστήρια τών άνηλίκων.
’Ανάλογα είναι τά τοιούτου είδους καθιδρύματα τοΰ Βελ

γίου, δυνάμενα νά δια·ρεθώσιν είς τρεις τάζεις. Τά τής πρώ
της τάζεως έχουσι χαρακτήρα φιλανθρωπικού καταστήματος, 
είς ά άποστέλλονται οί έγκαταλελειμμένοι Ανήλικοι, έπαϊται 
καί άλήται, τά όποια κζτάρέγα μέρος συντηρούνται ύπό τών 
δήμων. Τά τή; δευτέρας τάζεως, niaisuK sjicciiiles de relormi·, 
είναι προωρισμένα διά τούς άθωο ^μένους Ανηλίκου; καί τιθέ

μενους ύπό τήν κηδεμονίαν τή; πολιτείας, καί τά όποια συν-
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τηρούνται δαπάναις τοΰ κράτους. Τά τής τρίτης τάξεως εχουσι 
τόν χαρακτήρα φυλακών, προωρισμένα διά τούς ανηλίκους 
καταδίκους ώς ένεργήσαντας μετά διακρίσεως καί πλέον τών 

6 μηνών καταδικασθέντας, μέχρι συμπληρώσεως τοϋ 18 έτους 
αύτών, ούτινος συμπληοωθέντος μεταφέρονται είς τάς κοινάς 

φύλακας.
'Ανάλογα καθιδρύματα ύπάρχουσι είς τά πλεΐστα έθνη τής 

Εύρώπης.
Τό έν Στοκχόλμη συνελθόν πρό δεκαετίας σωφρονιστικόν διε

θνές συνέδριου ούτω πως άπεφήνατο περί τοϋ τρόπου καθ' αν 
δέον νά όργανίζωνται τά ιδρύματα τά προωρισμένα διά τούς 

άθωουμένους ανηλίκους καΐ τιθέμενους ύπό σωφρονιστικήν έκ- 
παίδευσιν : «Γιρέπει πρό παντός νά πεισθώσι περί τής Αρχής
• ταύτης: ότι δέν πρόκειται περί ίκτελέσεως ποινής ή τιμω
ρίας, άλλα περί ανατροφής τεινούσης νά θέση τούς μαθητάς 
•είς κατάστασιν νά κερδίζωσι τά πρός τό ζην Αναγκαία έν-
• τίμως καί νά ήναι ωφέλιμοι εις τήν κοινωνίαν Αντί νά ή,ναι
• βλαβεροί». Τής Αρχής ταύτης γενομένης όμοθύμως Αποδεκτής 
ύπό τών σοφών τή,ς Ευρώπης, έκανονίσθη,σαν αί λοιπαί συνθή- 
και, άς πρέπει νά έκπληρώσι τά καθιδρϋματα ταϋτα.

Έν πρώτοις ώς πρός τήν φυσικήτ άνατρογήτ. Γενικώς δύ- 
ναται νά παρατηρηθώ ότι τά σχολεία ταϋτα δέν πρέπει νά 
έχωσι τόν χαρακτήρα οικοτροφείου συνήθους, διότι οί έζερχό- 
μονοί έξ αύτών είς τη,ν δύσκολου κοινωνικήν ζωή*  θά κατα
λαμβάνονται ύπό τής επιθυμίας τής εις αύτά επιστροφής, άλ

λως τε πτωχαί οίκογένειαι θά έπιζητώσι τήν είς αύτά εισα
γωγήν τών τέκνων των, προτρέπουσαι ίσως αύτά είς διάπραζιν 
έγκλήματός τίνος όπως ίπιτύχωσι τη,ν εισαγωγήν των. Διά 
τοϋτο τά σχολεία ταϋτα δέον, όσον τό δυνατόν, νά ήναι Απλά, 
μέτρια, καθαρά, λετά και ύγιεινά.

Ή τροφή δέον νά περιλαμβάνη 560 δράμια ήμερησίως, 
στοιχίζει δέ 5 λεπτά κατά τάς γενομένας παρατηρήσεις. 
'Ιδού ή έβδομαδιαία τροφή τοιούτου κρατουμένου ανηλίκου έν 
Εελγίω : άρτος 1300 δράμια κατασκευαζόμενος έξ ήμ'-σείας 
έκ βρΰζης καί σίτου, κρέας βόειον ή Αγελαδινόν 187 δράμια,
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λαρδί 26 δράμ. γεούμηλα 1520 δράμια, άρτος έκ κοσκινι
σμένου σίτου 90 δράμια, λαχανικά νωπά 165 δράμ, φασό
λια 120 δράμ, δρύζιον 130 δράμ, πιζέλια 125 δράμ. γάλα 
1 10 δράμ, καφέ 1 10 δρ, άλας 75 δράμ. Πρό παντός ή ·ροφή 

δέον νά περιλαμβάνη ουσίας άζωτώδεις αναγκαίας είς τόν 
σχηματισμόν τοϋ αίματος καί ουσίας στερουμένας μέν αζώτου, 
άλλά πλούσιας είς Ανθρακικόν οξύ καί ύδρογόνον άτινα έπι- 

ζητεϊ ή αναπνοή-
Ή κατοικία πρέπει *ά  συγκεντρώνη πάσας τάς υγειονομι

κής συνθή ιας άμα δέ τήν ευκολίαν τής έπιβλέψεως. Τά πρός 
κατοικίαν προωρισμένα μέρη δέον νά ήναι μακράν ο ον τό δυ
νατόν τών ακαθάρτων διευθύνσεων, νά φωτίζονται καί νά Αε
ρίζονται καλώς, έν Αναγεη '·έ καί νά θερμαίνωνται όπου τό 

κλίμα άπαιτεΐ τοϋτο.
Ή ένδυμασία δέον νά -ήναι ανάλογος τών εποχών, νά μή 

διαφέρη πολύ εκείνης, ή*  συνήθως φέρουσιν οί ανήλικοι έν τη 
κοινωνία, ουδέποτε δέ νά όμοιάζη πρός τό ένδυμα τών κατα
δίκων. 'Ωσαύτως ή Αποσκευή τής κλίνης Ανάλογος. Έν 1’ελ- 
γίω χορηγούνται έκάστω Ανηλίκω κρατουμένω 2 στρώματα ές 
άχυρου, 2 προσκέφαλα, 2 ζεύγη σινδονών, 3 σκεπάσματα μάλ
λινα, 2 χειρόμακτρα, 1 σ/κκος διά τήν λι-οστολή,ν. Τά λοιπά 
κινητά έν χρήσει είναι άπλούστατα καί μή διαφέροντα τών 

παρά ταϊς οίκογενε αις τοιούτων.
Η χρήσις τοϋ ημερονυκτίου χρόνου κανονίζεται είς ώρας ώς 

έξή?: ύπνος 8 30', γεύματα 1.15', άνάγνωσις, Αναψυχή- 
Ανάπαυσις, καθαριόττ,ς καί γυμναστικαί ασκήσεις 3.15 σχο- 
λεϊον 2. εργασία 9, τό όλον ώραι 24.

Έάν ή φυσική Ανατροφή δέον νά η, ώς περιεγράφη, διάφορος 
τοϋ οικοτροφείου ή ήθικη άτατρογ , τών ανηλίκων δέον επίσης 

νά ήναι διάφορος τής τοϋ σχολείου. Έν Αγγλία παρετηρήθη 
ότι ή υπερβολική, άνάπτυζις τών τοιουτοτρόπως εκπαιδευόμε
νων ανηλίκων η,το επιβλαβής, καθόσον έξερχόμενοι τοϋ σχο 
λείου ήσθάνοντο περιφρόνησιν πρός τόν βίον, ον εκαλούντο νά 
Αναλάβωσιν, ώς κατώτερον εκείνου είς Sv έσυνή,θισαν έν τώ 
σχολείφ. Διά τοϋτυ ή Ανάπτυζις τών ύπό έκπαιδευτικόν σω 
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φρονισμόν άνηλίκων πρέπει άνα.καίω; νά περιορίζηται είς την 
διαοώτισιν τοϋ λογικού καί τήν διάκρισιν του καλού άπό τοϋ 
κακοϋ. τοϋ δικαίου άπό τοϋ ά'ίκου καί τήν διδασκαλίαν τών 

υποχρεώσεων, άς έχει πρός έαυτόν καί την κοινωνίαν, την 
έμπνευσιν του προς την έργασίαν έρωτος καί τήν γνώσιν επαγ
γέλματος τίνος. Εϊς ταΰτα τά όρια περιοριζομένης της άναπτύ
ξεως τών ανηλίκων, ή έξοδος αύτών είς τήν κοινωνίαν Οά ή 

άσφαλής καί ή άποκατάστασίς των τίμιων πολιτών βέβαια. 
ΙΙάσα άνωτέρα άνάπτυξις Οά ήτο επιβλαβής καί άφορμή συρ
ροής όλων τών πτωχών άνηλίκων είς τά σχολεία ταΰτα, έάν 
ήδύναντο φερ' είπεϊν νάέξέλθωσιν έκεϊθεν μ» άπαιτήσεις διορι
σμού ύπκλλήλου, δικηγόρου ή ιατρού.

Το ζήτημα τής πβιθαρχίας δέν είναι ήττον σπουδαίων. Αυτή 
έξαρτάται έξ άλλων τινών μέτρων,άνευ τής τηρήσεωςτών ό οίων 
αύτη είναι δυσκατόρθωτος. Έν πρώτοις δέον μετά φρονήσεως 

νά χωρίζωνται οί σωφρονιζύμενοι άνήλικοι είς κατηγορίας κατά 
ηλικίας, πρός αποφυγήν πάσης διαφθοράς καί προς εφαρμογήν 
άναλόγου πειθαρχίας καί σωφρονισμού. Τρεϊς κατηγορίας πα
ραδέχονται έν τή διαβαθμίσει ταύτη τής ήλικίας' ή πρώτη πε
ριλαμβάνει τούς ανηλίκους μέχρις 1 1 έτών, ή δευτέρα τούς 

ανηλίκους 11—14 έτών καί ή τρίτη τούς 14—21 έτών. 
Κατά δεύτερον λόγον ή διάρκεια τοΰ σωφρονισμού, ής άνώτα- 
τον όριον είναι τό 21 έτος, δέον νά καθορίζηται κυρίως διά 

τής εφαρμογής, άναλόγως τής διαγωγής καί τών πνευματικών 
διαθέσεων τοϋ ανηλίκου. Όσω τό δυνατόν δέον νά άποφεύ η- 
ται ή έξάντλησις τοϋ ά/ωτατου όρί-υ τού 21 έτους, διότι 
έν τοιαύτη ήλικία ό ανήλικος δύναται νά άπωλέση τό πνεύμα 
τής οικογένειας, κατεχόμενος δε ύπό άκρατου πόθου νά έξέλθη 
καί τοϊς άλλοις δύναται νά ή έπικίνδυνος. Διά τούτο ή σωφρο
νιστική έκπαίδευσις δέον νά παύη, άμα ώς ανήλικος παρέχει 
τάς άπαιτουμένας ήθικάς εγγυήσεις. Κατά τρίτον λόγον συμ
βάλλει είς τό ζήτημα τή, πειθαρχίας ό αριθμός τών σωφρο- 
νιζομένων. Οί διευθύν.ντες τοιαϋτκ σωφρονιστικά έκπαιδευτή- 

ρια έ’χουσι τοσαϋτα ηθικά καί υλικά βάρη, ώστε ό υπερβολικός 
αριθμός τών σωφρονιζομένων θά παρενέβαλλε σημαντικά προσ-
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κόμματα είς τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων αύτών Τό έν 
Στοκχόλμη σωφρονιστικόν συνέδριον άπεφασισεν έπι τούτου, 
ότι ό άριθμός τών μαθητών έν τώ αύτώ ίδρύματι όφείλει νά 
ήναι περιωρισμένος, είς τρόπον ώστε ό διευθυντής νά. δύναται 
νά άσγολήται προσωπικώς δι’ ένα έκαστον. Τοεούτος άριθμός 
έκπληρών τάς συνθήκας ταύτας κρίνεται ό τών 300 άνηλί
κων. Έπί τούτου συμφωνοϋσιν άπαντες οί ποινικολόγοι, άν- 
τιλεγόντων μόνον τών οικονομολόγων, φρονούντων ότι μόνον έν 
τοϊς μεγάλοις άριθμοϊς δύναται νά έπιτευχθή ή έπιδιωκομένη 

παρ’ αύτών οικονομία. Πλήν τό συμφέρον τής μορφώσεως τών 
άνηλίκων είναι άνώτερον, ώστε νά δικαιολογηθή ή μερική πζ- 
ράβασις τών οικονομολογικών άρχών. Έκαστος σωφρονιζόμε- 
νος άνήλικος στοιχίζει καθ ημέραν είς φρ. έν Βελγίφ 1.12, έν 
Γαλλία 1.20. ,έν Αγγλία 1.43, έν Σουηδία 1.50, έν Αμε
ρική 1.60, δλων τών έξόδων συμπεριλαμβανομένων.

Ή πειθαρχία είναι ό κύριος παράγων τής ήθικής άνατρο· 
φής πειθαρχία καλώς έννοουμένη, δέον νά ίφαρμόζηται όπο>ς 

άναπτύξη καί ποδ/,γετήση ούχί νά πιέση, τον ανήλικον- νά 
άπευθύνηται δέ εις τήν λογικήν καί τήν συνειδησιν αύτοΰ, είς 

τρόπον ώστε,όταν αύτη έκλειψη,ό μαθητής νά έχη απόκτηση 
τήν έξιν, καί ούχί πιεζόμενος, νά τήν άκολουθή. Ή ύπακοή 
πρέπει νά έπιτυγχάνηται έν έπιγνώσει έκτελέσεως καθήκοντος 
καί ούχί διά τιμωριών, ών έν ίσχάτη άνάγκη πρέπει νά γί- 
νηται χοήσις' αύται δέ δέν πρέπει νά συνίστανται είς τήν 
μείωσιν τής τροφής ή σωματικάς τιμωρίας, άλλ' είς άλλας 

τινάς στερήσεις. Ώς πρέπει νά ύπάρχωσι ποιναί τινες ουτω 
καί άνταμοιβαί, ών τήν κορωνίδα νά άποτελή ή προσωρινή 

άπόλυσις έκ τοϋ σχολείου.
ΊΙ κυρία ίχπαίόιυσις τών άνηλίκων δέον νά ή στοιχειώδης. 

Έκτός τών γραμμάτων, άλλα τινά πρακτικά μαθήματα τέ
χνης, μουσικής, γυμναστικής καί στρατιωτικών άσκήσεων εί
ναι αναγκαία. Τό σχολεϊον διά τήν πρώτην ηλικίαν δέον νά ή 
διαρκές, διά τήν δευτέρκν ηλικίαν μέχρι τοΰ 14 ετο <ς 4 ώρας 

καθ' έκάστην, άνω δ= τών 14 έτών 2 ώρας καθ’ έκάστην. " 
οργανισμός των, όσον τό δυνατόν τέλειος διά τριμηνιαίων δια-
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γωνισμάτων και ένιαυσίων βραβείων, νά συντελή είς την γέν- 

νησιν τής άμίλλης μεταξύ τών άνηλίκων. Διά τοΰ σχολείου 
κζτορθοΰται ή ηθική έκπαίδευσις τοΰ ανηλίκου, τιθεμένου είς 
θέσιν νά διχκρίνη το καλάν άπά τοΰ κακού, τό δίκαιον άπά 

τοΰ άδικου κα'ι έμπνέοντος αύτώ τήν μεταμέλειαν διά τά 
σφάλμα του. Ή θρησκευτική διδασκαλία κατατάσσεται έκ 

παραλλήλου πρός τήν ηθικήν και σχολικήν έκπαίδευσιν. Αυ- 
ται. έάν δέν συνοδεύονται ύπό τής άναπτύξεως τοΰ θρησκευτι
κού αισθήματος, διά τής διδασκαλίας τών αρχών τοΰ Ευαγγε
λίου, δύνανται νά δώσωσιν αμφίβολα αποτελέσματα.

Η χοηστότης, είς ήν τείνουσιν ή ηθική και διανοητική έκ- 
παίδευσις, θά εμενεν άνευ αποτελέσματος έάν δέν παρεί/οντο 

τώ έκπαιδευομέ-.ω άνηλίκω τά μέσα νά τήν πραγματοποίηση, 
ήτοι ή εργασία πράς άπόκτησιν επαγγέλματος, όπερ οφείλει 
νά ήναι ή αστικόν ή αγροτικόν. Ή είς τά επαγγέλματα κα- 
τάταξις τών έκπαιδευομένων οφείλει νά γίνηται άναλόγως τών 

φυσικών και λοιπών προσόντων αύτών. Τοιουτοτρόπως σωφρο
νιστικόν τοιοΰτον -αθίδρυμα διά 300 εκπαιδευόμενους ανηλί
κους πρέπει νά έχη 1800 στρέμματα γής και ένα άροτήρα 
βοΰν άνά 10 καλλιεργημένα στρέμματα. Τοιοΰτον καθίδρυμα 
500 σωφρονιζομένων δέον νά διανέμη ώς έξης τούς έκπαιδευο- 
μένους : σχολεΐον I 90, ύπηρετικαί έογασίαι G0, άγρόται 100, 
βιομηχανικαί εργασία.'. 150. Εκτάς τής αγροτικής έκπαιδεύ- 
σεως τά συνήθως διδασκόμενα έν τοΐς σχολείοις το.τοις έπαγ- 
γέλματα είναι ή ραπτική, ή υποδηματοποιία, ή ξυλουργική, 
ή κλειθροποιΐα καί ή σιδηρουργική Έκ τής εργασίας τών άνη
λίκων δέν πρέπει νά άναμένη τις κέρδη· αΰτη δέον νά /zzr,- 

‘(τ,ιν.ι είς έργολάβ.υς. οίτινες ωφελούμενοι έξ αύτής, είς άμοι 
βήν νά διδάσκωσι τούς ανηλίκους. ΙΙρέπει νά νοηθή καλώς 

οτι δέ·< πρόκειται περί έκμεταλλευσ’μου εργασίας, άλλά μόνον 
περί εκπαιδευτικής τοιαύτης.

Ήδη τά ζήτημα τής thoixi/fftuc τών καθιδρυμάτων τού
των, δπερ είναι τά ουσιωδέστερων, έξ ού έξαρταται ή έπιτυχία 
τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού. Η έκλογή τοΰ προσωπικού απο
τελεί κατά τΰ ήμισυ τήν επιτυχίαν τού έργου, τόσον έν ταΐς 

φυλακαϊς, ώς καί έν τοΐς έκπαιδευτικοΐς τούτοις σχολείοις. 
Φυσική δεξιότης, έπιβλητικότης. αγχίνοια, έπιστήμη, πείρα, 
ζήλος και άφοσίωσις είναι σύμπλεγμα ιδιοτήτων, αιτινες δέον 
νά ύπάρχωσιν έν τώ προσωπικω καί ιδία έν τφ προσώπω τοΰ 
διευθυντοΰ, τών αποτελεσμάτων σωφρονιστικού τίνος σχολείου 
έξαρτωμένων έντελώς έκ τής διευθύνσεως, ήτις θελει δοθή 
αύτώ. Μεγάλη έντεΰθεν εύθύνη έπίκειται είς τάν διευθυντήν, 
έξ ού έξαοτάται ή προκοπή ή μή τοιούτου καθιδρύματος. Ο 
διευθύνων τοιοΰτον έκπαιδευτήριον δέον νά εχη άνάλογον τής 
ευθύνης ελευθερίαν, έξ άλλου δέ πρέπει νά έπιβλέπηται ύπά 

συμβουλίου ειδικού, οπερ, έξελέγχον τά παρελθόν καί άποφα- 
σίζον έπΐ τοΰ παρόντος, νά ποοσθέτη είς τήν δύναμιν και τήν 
ύπόληφιν τής έξουσίας, ήν διαχειρίζεται ό διευθυντής. ’Εννοεί
ται ότι ή έπίβλεύις αΰτη ένεργουμένη κατά τρόπον μειοΰντα 
τήν αϊγλην τοΰ αξιώματος τοΰ διευθυντοΰ, δύναται νά ήναι 

επιβλαβής.
'Εκτός τοΰ διευθυντοΰ σπουδαία καθήκοντα εϊσΐν ανατεθει

μένα είς τάν έπ.τετραμμένον τήν θρησκευτικήν διδασκαλίαν 

ιερέα, όστις πρέπει νά έκλέγηται μετά πολλής προσοχής. 
Και τοΰ ιατρού τά καθήκοντα δέν είναι ήττον ουσιώδη. Τά 

έ'ργον όμως τών διδασκάλων είναι τά σπουδαιότερον μή έπιτρε- 
πομένης ώς πρός αυτούς ούδεμιας οικονομίας· εις διδάσκαλος 
έπΐ 10θ άνηλίκων είναι άπαραιτήτως αναγκαίος όπως ή διδασ 
καλία ή ιαρποφόρος καί Αποτελεσματική. Ή έκλογή τών δι
δασκάλων απαιτεί τήν με αλειτέραν προσοχήν. Άφ' έτέρου ό 

αριθμός τών υπαλλήλων τοΰ σχολείου, έκτάς τών έπιτηρητών 
φυλάκων (surveillaats),δύναται νά ήναι οσον ένεστι περίωρισμέ- 

νος. Ο!. έπ.τηρηται ούτοι είσί τό κυριώτερον όρανον τής καλής 
λειτουργίας τών σχολείων τούτων ώς και τών φυλακών. Κακοί 
έπιτηρηταί δύνανται νά μηδενίσωσι τήν ενέργειαν τοΰ καλλί
τερου διευθυντοΰ- ειιαι ούτοι ή ψυχή τοΰ ιδρύματος και διά 
τούτο ή έκλογή των είναι έκ τών δυσκολωτέρων. Ό Αριθμός 
τών έπιτηρητών δέον νά ηναι έν αναλογία 5—6 τοΐς 100, 
πρέπει δέ κατά τό δυνατόν τό 1 ,, αύτών νά γνωριζη τάς έν 
τφ σχολείφ διδασκομένας τέχνας, όπως διά παραδείγματος 
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δεικνυωσι τοΐς έκπαιδευομενοις τόν ζήλον πρός την έργασίαν. 
Τό έτερον '/2 δύναται νά έζλεχθη έκ τών ΰπαξιωμκτιζών τού 

στρατού, ύπό τόνόρον νχ ζατέ/ωσιν χνχπτυξιν τινά πρός έκτε- 
Λεσιν τών καθηκόντων των ζαι όπως /ρησιμεύωσιν ώς βοηθοί 
τών διδασκάλων έν άνάγκη. Και οί μέν κχί οί δέ δφείλουσι 
νά έχωσι πρόσφορον φυσικόν, ανατροφήν ζάλήν, χαρακτήρα 
ήπιον ζαι σταθερόν, πνεύμα ά -χινοίας καί δικαιοσύνης, ηλι
κίαν άνω τών 25 ετών, νά έπιβάλλωντκι καί έπί πλέον νά 
έχωσιν ηθικότητα αποδεδειγμένη*.  προορισμένοι όντες νάδώσω- 
σι τώ άνηλίκφ τό οικογενειακόν πνεύμα καΐ άν.τροφήν. I (ρέ
πει ίσως νά παρατηρηθώ οτι, όπως έπιτύχη τις τοιούτους επι
τηρητής, πρέπει νά τούς μισθοδοτήση γενκιότερον.

Έκτος τών άνωτέρω συνθηκών εται τελευταία ή τοϋ 
οικοδομήματος, τοϋ οποίου τό σχέδιον έξαρτάται έκ τού συ
στήματος, όπερ ήθελεν έφαρμοσθή. Τά κρατούντα συστήματα 
είσι τρία : 1) άγροτικά καταφύγια μέ μικρόν άριθμόν έκπαι- 
δευομένων, 2) σωφρονιστικά! αποικία·, μέ σύστημα οικογενεια
κόν, καί 3) σύστημα στρατωνισμού. Τό τελευταίο ν κρίνε ται 
ώς τό καταλληλότερον, έτι δέ προτιμώτερον τυγχάνει σύστη
μα συγκεντροϋν τήν 1 και 3 ιδιότητα, ώς έν Γαλλίγ. Ή 
οικοδομή πρέπει νά ήναι προφυλαγμένη κατά τής πυρκάιας,νά 

ήναι προσήλιος, νά έχη αύλάς εΰρυχώρους, έν αις νά τοποθε- 
τώνται τό νοσοκομείου, τό μαγειρείου, τό πλυντήριον καΐ τά 
λουτρά. Τό κεντρικόν οικοδόμημα δέον νά περιλαμβάνη τό πα- 

ρατηρητήριον καΐ τίσσαρας τάζεις. Δύο πτέρυγες νά έκτεί- 
νωνται δεξιά καί άριστερά περικλείουσαι τά έργοστάσια, 
έκάστη δέ τών πτερύγων τούτων δέον νάκαλυπτη έκτασιν 320 
μέτρων Ή πτέρυξ ή φέρουσα πρός τό κέντρον τοϋ οικοδομή
ματος έκ τής εισόδου, δέον νά περικλείη τά δωμάτια τής άπο- 
μονώσεως, άνωθεν δέ τούτων ή έκκλησίκ Ή άπέναντι τής 
πτέρυγος ταύτης,ή τού βάθους, καί διά τής οποίας σχηματί
ζεται σχήμα σταυρού, δέον νά περιέχη τά έστιατό.ια, άνωθεν 
δέ τής πτέρυγος ταύτης ώς καί τών δύω τών έργοστασίων τά 

υπνωτήρια §ζ τόν άριθμόν. Έκαστον ύπνωτήριον πρέπει νά πε- 
ριλαμβάνη 50 κλίνας μετά κυβικού έμβαδοϋ 23 μέτρων κατά 

κλίνην. Τά οικοδομήματα τής διευθύνσεως καί τοϋ προσω
πικού δέον να ίδρύωνται έν τη πρό τής εισόδου αύλη. ΙΙλεϊ · 
σται άλλαι λεπτομέρειαι είσΐν αναγκαίοταται προκειμένου περ1 
οικοδομής τοιο ίτου σωφρονιστικού έκπαιδευτηρίου, δέν είναι 
όμως τοΰ παρόντος στενού χώρου.

Όπως ή πλήοες τό δργον τών τοιούτων σωφρονιστικών 
σχολείων δέον νά λειτουργώ καλώς καί ή προσωρινή άπόλυσις 
χορηγόυμένη ώς αμοιβή εις τούς έπιμελεστέρους, καί ό διορ- 
γανισμός τών προστατευτικών έταιριών, ών ή υπαρξις είναι 
αναγκαιότατη διά τούς έκ τών σχολείων τούτων εζερχομίνους 
ανηλίκους. Ή προσωρινή άπόλυσις τών άξιων ταύτης έκ τών 
σωφρονιζομένων προτείνεται κατά τριμηνίαν ύπό τούς έξή; 

όρους· α') νά έχωσι συμπληρωμένην τήν ηλικίαν, καθ’ ήν ό α
νήλικος ενεργεί μ-.τά διακρίσεως, ήτοι τά 17 έτη, β') νά ϋπέ- 
στησα. εκπαιδευτικόν σωφρονισμόν τουλάχιστον 3 έτών, γ') 
να ήναι εις κατάστασιν νά κερδίζωσι τά πρός τό ζήν δ ά τής 
έργασίας των καί δ') νά έσημειώθησαν είς τόν πίνακα τής τι
μής τουλάχιστον πρό ένός καί ήμίσεος έτους.

Τοιοΰτος είναι έν συντόμω ό οργανισμός τών σωφρονιστι
κών εκπαιδευτηρίων τών άνηλίκων, έφαρμοζόμενος κατά τό 

πλεΐστον έν τοΐς Βελγικοΐς τοιούτοις ΐδρύμασι. Προκειμένου 
καί παρ’ ήμϊν νά ΐδρυθώσι φυλακαί άνηλίκων. εύχής έργον νά 
ληφθώ ύπ" οψιν τί γίνεται'άλλαχοΰ, ιδρυόμενης μικρας μέν και 
άπλής φυλακής, μή καθυστερούσης όμως κατ' ούδέν όσον άφορα 
τάς απαραιτήτους συνθήκκς τοϋ οικοδομήματος, προς άπρόσ 

κοπτον αυτής λειτουργίαν.
II. ΜΊΈΛΟΠΟΓΛΟΣ \Τ< ΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ TQ, 1889

Δύναται νά χρησιμεύση ώς γνώρισμα τής κρατουσης νομο
θετικής δυσαρμονίας, μεταξύ πολλών άλλων καί τοϋτο, οτι 
ό νόμος ΑΧΛΓ’ τής 2G δεκεμβρίου 1887 (άρθρ. 2),δίδων έπί 
τοΰ προϋπολογισμού τού ταμείου τής όδοποίίας τήν έξουσια-
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στικήν έγκρισιν εί; τόν υπουργόν τών εσωτερικών, άφινει την 
γνωμοδοτικήν αποστολήν εί; τά υπουργικόν συμβούλιον *Οπως  
καί άν έχ·ρ, τά συμβούλιον τών υπουργών έγνωμοδότησε καί ό 

υπουργό; τών έσωτερικών ένεκρινε τόν ύπό τή; κεντρική; έπ1 
τή; οδοποιία; έπιτροπή; κατκρτισθέντα προϋπολογισμόν τοΰ 
ταμείου τή; όδοποιϊζς τον I 889 έπι τών ακολούθων βάσεων.

*Κσθ«ϊιχ 7,357.242 δρ, έκ τών όποιων α) 1,602,352 έκ 
ποσοστών άνήκόντων τή οδοποιία έπί τών κατά τά 1889 
προϋπολογισθέντων δημοσίων έσόδων, β') 3,497,240 έκ προσ
θέτων φόρων, γ') 440,550 έκ χορηγία; τοϋ κράτου; καί έξ έκ- 

ποιήσεω; έθνικών γαιών, δ') 53,300 έκ τόκων όμολογιών, ά; 
κέκτηται τό ταμεϊον τή; οδοποιία;, και έξ απροόπτων, ε') 
1,764,300 έκ καθυστερούντων τοΰ έτους 1888.

Τό σύνολον τών έσόδων 7,357,242 δρ. διαμερίζεται μεταξύ 
εθνική;, επαρχιακή; καί δημοτική; οδοποιία; ώ; έξή; : Διά 

τήν έθνικήν 5,867,917 δρ , έξ ών 5,647.017 ·κ τακτικών 
πόρων ( ι,356,3 1 5 τοΰ 1889 καί 1,290,702 τοΰ 1888) και 
220,900 έξ έκτακτων πόρων (4 1,300 τοΰ 1889 καί 179.600 
τοϋ 1888). Διά τήν έπαρχιακήν 7 44,' 65 δρ., ίξ ών 738, 
665 έκ τακτικών πόρων 591,666 τοΰ 1889 καί 147,999 
τοΰ 1888) καί 6,000 έκ διαφόρων απροόπτων. Διά τήν δη
μοτικήν 744,660 δρ., έξ ών 738,660 εκ τακτικών πόρων 
(591,661 τοΰ 1889 καί 146, 999 τοϋ 1888) καί 6,000 έξ 

έκτακτων πόρων απρόοπτα.
’’Κξοδα 7,145,980 δρ., έκ τών όποιων α') γενικά έξοδα 

1,22 1,140 δρ., ήτοι 665,260 εί; μισθού; προσωπικού (πλήν 
τών ημερομισθίων έργατών), 44,880 εί; έξοδα γραφείων καί 
ενοίκια καταστημάτων, 181,700 εί; οδοιπορικά καί Αποζημι

ώσει; υπαλλήλων καί 329.300 εί; χορηγίαν τοΰ κράτους πρό; 
τήν Έλλην. Άτμοπλ’Λ'κήν 'Εταιρίαν, β') έξοδα συντηρήσεως, 
άνακαινίσεως καί κατασκευή; όδών 5,568,9 40 δρ. γ') άπο- 
ζημίωσι; τών ύπό εθνικών καί έπαρχιακών όδών καταλαμβα- 

νομίνων γαιών καί κτημάτων 230,000 δρ. δ') προμήθεια μη
χανημάτων καί έργαλείων 58,200 δραχ. ε’) Απρόοπτα έζοδα 

67,700 δρ.
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Τό σύνολον τών έξόδων 7,1 45,980 δρ. διαμερίζεται μεταξύ 

έθνικής,επαρχιακή; καί δημοτική; όδοποιιας ώ; έξή; : Διά τήν 
έθνικήν 5,779,820 δραχ., έξ ών 1,206,020 γενικά καί τα
κτικά έξοδα (πλήν τοΰ έκ 15,140 μισθοΰ τών έπιστατών τών 

έπαρχιακών καί δημοτικών όδών),975,175 είςσυντήρησινέθνι
κών και επαρχιακών όδών, 452,325 είς άνακαίνισιν όμοιων, 
2,820,400 εί; κατασκευήν έθνικών όδών, 200,000 εί; άπο- 
ζημιωσιν κτημάτων καταλαμβανόμενων ύπό έθνικών όδών, 
58,200 εί; προμήθειαν μηχανημάτων καί έργαλείων, 67,700 

εί; απρόοπτα. Διά τήν επαρχιακήν 719,340 δρ. έξ ών 680, 
940 είς τήν κατασκευήν επαρχιακών όδών, 8,400 είς μισθού; 
τών διά τήν συντήρησιν των έπιστατών, 30,000 εί; άποζη- 
μίωσιν κτημάτων καταλαμβανόμενων ύπό έπαρχιακών όδών. 
Διά τήν δημοτικήν 646,s20 δρ., έξ ών 640,100 είς κατα
σκευήν, συντήρησιν καί άνακαίνισιν δημοτικών όδών, 6,720 
εί; μισθούς τών διά τήν συντήρησιν των έπιστατών.

Χαρακτηριστική έπίσης είναι ή μόλις κατά τήν 24 μαρ
τίου 1889 αιτησις τοΰ ύπουργοΰ των έσωτερικών περί τών 
Αναγκαίων πιστώσεων διά τά έξοδα τής ύπηρεσίας τοϋ ταμείου 
τής οδοποιίας κατά τήν πρώτην τριμηνίαν τοϋ 1889. Πώς 
έβά.δισε κατάτού; μήνας τούτους ή όδοποιΐα τής 'Ελλάδος; Έν 

γένει ή α-.τησι; Αφοράει; I ,770,500 δρ. διανεμόμενα; ώ; έξής: 
Διοίκησις τοΰ ταμείου5,.>00,άτμοπλοϊκήσυγκοινωνία82,500, 
διεύθυνσις τών δημοσίων έργων 6,000, έξοδα γενικά 80,500, 
αποδοχή υποδεεστέρου προσωπικού 92,900, συντήρησις έθνεκών 
όδών 206,000, άνακαινισις όμοιων 61 ,600, συντήρησις έπαρ- 
χιακών όδών 83,000, Ανακαινισις όμοιων 61 ,500, κατασκευή 
έθνικών όδών 807,0()0, έξοδα γαλλική; Απ στολή; 7 ,000. 
κατασκευή έπαρχιακών όδών 112,000, κατασκευή κλπ. δη
μοτικών όδών 102,000. Α.

9
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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ Π EIP AIQ Σ - Λ A PIΣ Σ Η Σ

Αί διαπραγματεύσεις τής κυβερνήσεως περί παραχωρήσεως 

τής κατασκευής κα'ι έκμεταλλεύσεως τοΰ σιδηροδρόμου Πει
ραιώς - Λαρίσσης ε’χον αρκούντως προχωρήσει, πρδ μηνός πε
ρίπου, και ή σύμβασις μικρού δεΐν ύπεγράφετο, έάν μή ή αί- 
φνιδιως έπελθούσα οικονομική κρίσις τής Προεξοφλητικής Τρα- 

πεζης τών Πχρισίων, συμπίπτ.υσα μετά τών δυσκολιών, άς 
τό όμορον κράτος έδείκνυε καί ίσως εξακολουθεί νά δεικνύη 
πρός ένωσιν τών ιδίων σιδηροδρομικών γραμμών μετά τών ήμε- 
τέρων, διέκοπτεν αύτάς. Ή κυβέρνησις έζήτει νά εύρη κερδο

σκοπικήν έταιρίαν πρός ήν νά παρεχώρει τό δικαίωμα τής κα
τασκευής καί έκμεταλλεύσεως, έπΐ έγγυήσει τής επικράτειας 
ώρισμένου τόκου έπί τών μελλόντων νά δαπανηθώσι κεφα
λαίων πρός κατασκευήν τής γραμμής, ήτις θά έ'μενεν έπΐ 99 
έτη ίδιο κτησία τής έταιρίας. Έν τούτοις τό είσαχθέν καί 
έπιύηφισθέν ήδη ύπό τής Βουλής νομοσχέδιου βασίζεται έπί 
τής ύποθέσεως, ότι τό κράτος θέλει εύρει μέγα συμφέρον είτε 
άναλαμβάνον αύτό απ’ εύθείας τήν κατασκευήν και έκμετάλ- 

λευσιν, είτε εκχωρούν ταύτας είς ιδιωτικήν έταιρίαν ύπό ιδιαι
τέρους όρους. Διό και έπρότεινεν ή κυβέρνησι; όπως τή επι
τροπή ή έκχώιησις τής διά γενικής έργολαβίας, κατ’ απο
κοπήν, κατασκευής τής γραμμής Πειραιώς-Λαρίσσης μετά δια
κλαδώσεων πρός τήν απέναντι τής Χαλκίδος ακτήν και τόν 
λιμένα τήςΛκμίας, συν τή εκχωρήσει δέ νά τή δοθή καίή άδεια 

τής έκμεταλλεύσεως τής γραμμής ταύτης ΰπό τοΰ κράτους 
ή ύπό έταιρίας. Διά τοΰ τρόπου τούτου έλπίζεται ότι διά 
μικροτέρας δαπάνης θέλει κατασκευασθή ή γραμμή, ότι θέλει 
εισθαι τελειοτέρα καί ότι τά έπελευσόμενα τώρα ή μετ’ ού 
πολύ κέρδη έκ τής έκμεταλλεύσεως έσονταε άρκούντα, όπως 
ώφελήσωσι τό κράτος σπουδαίως.

Διά τήν κατασκευήν τής γ.αμμής ταύτης, κατά τό 5 άρ
θρο*  τοΰ ώηφισθέντος νομοσχεδίου, δικαιούται ή κυβέρνησες νά 

έκδώση ή νά συνομολογήση πάγιον ή χρεωλυτικόν δάνειον, κα· 
ταβληθησόμενον έν μέρει ή έν όλω εις χρυσόν ή είς τραπεζικά 

γραμμάτια, έπί τιμή τοΰ ονοματικού κεφαλαίου, άποφερούση 
πραγματικόν κεφάλαιον 80,000,000 φρ. έπΐ τώ ορω τής έγγρα
φης πρώτης ύποθήκης έφ’όλης τής σιδηροδρομικής γραμμής καί 
τών παραρτημάτων της.πρός ασφάλειαν τών ομολογιούχων,έ'τι 
δέ τής παραχωρήσεως, διά τήν ύπηρεσίαν τοΰ δανείου τούτου, 
τής κκθαράς προσόδου τού σιδηροδρόμου καί τής απαλλαγής 
τών ομολογιών καί τών τοκομεριδίων του άπό παντός φόρου 
καί δικαιώματος. Επετράπη δέ ώσαύτως ή συνομολόγησες συμ
πληρωτικού δανείου 85,000 φρ. κατά χιλιόμετρου διά τήν 
πρόσθετον γραμμήν μέχρι τοΰ λιμένος Ιτέας. Τό μήκος τής 
μέν κυρίας γραμμής έσεται 345 χιλιομέτρων, τών δέ διακλα
δώσεων 45 χιλιομέτρων, ήτοι έν όλω 390 χιλιομέτρων, τό δέ 
πλάτος I μ. 4 4 οο μεταξύ τών εσωτερικών χειλέων τών ρά
βδων. Ή γραμμή άρχομένη άπό Πειραιώς θά διέρχηται διά 

τών Αθηνών, Τανάγρας, Θηβών, Λαμίας, Δομοκοΰ, καί θά 

καταλήγη είς Λάρισσαν μέχρι τής ένώσεως της μετά τοΰ οθω
μανικού συμπλέγματος.

Ώς γνωστόν, μικρά συζήτησις έπΐ τοΰ νομοσχεδίου τούτου 
έγένετο έν τή Βουλή, ή άναπτυχθεϊσα δέ τοιαύτη έπεξετάθη 

μάλλον έπΐ έπουσιωδών, κέντρου έχουσκ τό δυνατόν ή μή τής 
ένώσεως τήςγραμμής ταύτης μετά τών τουρκικών σιδηροδρόμων, 
διά τήν εύρωπα'ίκήν συγκοινωνίαν. Καί βεβαίως δέν δύναται' 
τις νά μή άποβλέψη είς τό μετέχον ουσιαστικότητος ζήτημα 
τής ένώσεως, όπερ δέον νά Οεωρηθή ώς αίτιον τής σιδηροδρο 

μικής ταύτης έπιχειρήσεως καί τό όποιον είναι αναγκαία προ- 
ϋπόθεσις τής έκτελέσεως τοΰ έργου· άλλα φρονούμεν οτι τό 
όμορον κράτος θαττον ή βράδιον θα ύποχρεωθή νά ένωση τάς 
σιδηροδρομικής του γραμμάς μετά τών ήμετέρων, ένεκεν πολ
λών λόγων καί πρό πάντων τών στρατιωτικών. 'Επομένως 
άνεμένομεν όλίγιστον μέν χρόνον νά ένδιέτριβον έν τω θέματι 
τούτω, εκτενέστερου δέ υά συνεζήτουυ έπΐ άλλων μεγάλης 
σπουδαιότητος Αντικειμένων, ώς π. χ. περί τοΰ συμφερωτέρου 
τρόπου τής κατασκευής τής γραμμής, έ'.τελεσθησομένης παρ 
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αύτοΰ τοΰ κράτους άμέσως ή δι' έκχωρήσεως είς τινα έται- 
ρίαν, ίτι δέ περί τοΰ τρόπου τής έκμεταλλεύσεως, περί τής 
έρεύνης τών έπιτυχώς ίσχυόντων είς άλλα κράτη συστημά

των, περί έπενεκτέων οικονομιών έπι τής κατά χιλιόμετρον 
δαπάνης, περί τής καταλλήλου εκλογής τής οριστικής γραμ
μής, ήτις δέον καθ' ήμας νά ή ού μόνον ή μάλλον οίκονομικω- 
τέρα, άλλά καί ή μεγαλείτερα τοπικά συμφέροντα έξυπηρε- 
τοΰσα κλπ. Πάντα όμως τά ούσιαστικά ζητήματα ταϋτα έθεω- 
ρήθησαν, φαίνεται,παρά τών άντιπροσώπων τοϋ έθνους δευτε- 
ρεόοντα, καί, ένώ πρόκειται περί δαπάνης όγδοήκοντα όλων 
έκατομμυρίων καΐπερίτοσοϋτον μεγάλης έπιχειρήσεως ούδεμίαν 
επ'αύτών συζήτησιν έποίησαν, παοαδεχθέντες τό νομοσχέδιον 
ώς είχε συνταχθή παρά τών υπαλλήλων τής γαλλικής απο

στολής. Άρκεΐ δτι αύτη, άπό εσπευσμένων μελετών, κατέ
στρωσε πίνακα ύποδεικνΰοντα τήν πορείαν τής γραμμής, έμ- 
φαίνοντα τάς δαπάνας τής κατασκευής κα'ι ύπολογίζοντα τήν 
κατά χιλιόμετρον δαπάνην είς 203,000 φρ. καΐ άδιάφορον 
έάν μεταγενέστεραι μελέται τών αύτών γάλλων μηχανικών 
κατέστρωσαν νέον διάγραμμα, δπερ, χωρίς νά έλαττώνη τδ 

μήκος τής γραμμής, περιορίζει άρκούντως τάς δαπάνας, μελ- 
λούσας τοΰ λοιπού νά άνέλθωσι κατά χιλιόμετρον, διά τής εκ
λογής τής όδοΰ διά τής κοιλάδος τοΰ Κηφισσοΰ, ούχΐ πλέον 
είς 203,ΟβΟ φρ., άλλά μόνον εί.· 160,000 I Τοιαΰται ύπολο- 
γισμών αποστάσεις είναι έςόχως χαρακτηριστικαί.

"Οπως καΐ άν έχη, τδ δάνειον δπερ Οά συνομολογηθή,, έάν 
συμφωνηθή νά γίνη είς χρυσόν, Οά άνέλθγ είς 80 περίπου ή 
76,000,000 φρ. κατά τήν έκλογήν τοΰ ένωτικοΰ σημείου 
πρός τδ τουρκικόν σύμπλεγμα καί συμφώνως τώ ακολουθώ 
ύπολογισμώ :

Έκ Πε’.ρχιώς ί·ς Λίρισσχ·/ 345 (160,000 φρ.
Έκ Λιρΐσση; ιΐ; μεθόρια 55 )> »

>> » » >| 35 » »>
Δικκλκοώσει; 100,000 ..
'Αποζημιώσει; γαιών
Τόκοι διετία; Ιί

'Ολον »

Έπί τών βάσεων τούτων συνταχθεϊσκ ή κυβερνητική έγκύ- 

κλ'.ος έδημοσιεύθη πανταχοϋ έν Εύρώπη καΐ άλλαχοϋ, κατα- 
στήσασα γνωστόν, δτιείσι δεκταΐ προσφοραΐ έργολάβων, αίτι- 
νες δέον νά άπευθύνωνται μέχρι τής 3/15 ’Ιουνίου πρός τδ έπί 
τών έσωτερικών ΰπουργεϊον. Κατά τήν έγκύκλιον ταύτην, ή 
κατασκευή καΐ ή έκμετάλλευσις τής γραμμής δύνανται νά άνα- 
τεθώσιν είς τδν αύτόν άνάδοχον, ούχ ήττον δέ δυνατόν νά έκ- 
χωρηθώσι και κεχωρισμένως. Ώς έκ το",του αί προσφοραΐ γί
νονται δεκταΐ ει-ε δμοΰ διά τε τήν κατασκευήν καΐ έκμετάλ- 

λευσιν, είτε κατά μέρος.
Ή άνάμιξις τοΰ κράτους είς τήν κατασκευήν τών σιδηρο

δρόμων είναι σύμφωνος πρδς τά ϊσχύοντα σήμερον συστήματα. 
Λαμβάνων δέ τις ύπ'όψει τά έκατομμύρια,άτινα αί σιδηροδρο

μικοί έπιχειρήσεις καταβροχθίζουσιν, δφείλει νά δεχθή ότι τδ 

κράτος δέν πρέπει νά μένη άδιάφορον περί τήν έκλογήν τοΰ συμ- 
φερωτέρου τρόπου τής κατασκευής. Τό άγγλο-αμερικανικόν σύ
στημα, δπερ ώς βάσιν έχει τήν παρ' ιδιωτικών έταιριών κατα
σκευήν καί έκμετάλλευσιν τών τοιούτων έργων,στηρίζεται μάλ
λον έπί τής ιδιωτικής κερδοσκοπίας καί δέν λαμβάνει ποσώς 
ύπ’δψει τό συμφέρον τής πολιτείας. Ώς έκ τούτου δέ καΐ πάν- 
τες οί κατασκευασθέντες κατά τό σύστημα τοϋτο σιδηρόδρομ.οι 
έστοίχισαν άκριβούτερον καΐ τά χαραχθέντα διαγράμματα δέν 
κατεστρώθησαν συμφώνως τώ συμφέροντι τοΰ κράτους. Λίαν 

δέ εύφυώς κατακρίνων άγγλος τις οικονομολόγος τδ σύμπλεγμα 
τών άγγλικών σιδηροδρόμων έλεγε/, δτι μυΐά τις, τούς πόδας 

της βυθίζουσα είς μελάνην καΐ περιπατητικώς πλανωμένη έπί 
άγγλικοΰ τίνος χάρτου, θά έσημείωνεν οΐκονομικώτερον καΐ 

έντελέστερον σιδηροδρομικόν σύμπλεγμα τοΰ νΰν ύπάρχοντος, 
δπερ δέν εξυπηρετεί ποσώς τά επιτόπια συμφέροντα καΐ τάς 

άνάγκας τοΰ κράτους. Έν γένει δμως τά πλειστα τών κρατών, 
άνέκαθεν θεωρήσαντα τούς σιδηρ δρόμους ώς άντικείμ.ενον δη
μοσίου συμφέροντος, άνεμίχθησαν είς τήν κατάστρωσιν τών 
σχεδίων καΐ τής κατασκευής τών σιδηροδρόμων των καΐ ου
δέποτε, άνευ τών παρ' ειδικών άνδρών έπζνειλημμένων μελε
τών, παρεδέχθησαν τά προτεινόμενα, έναντίον πλειστάκις τοΰ



118 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΙΔΙΙΡΟΔΙΌΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΛΛΡΙΣΣΙΙΣ 119

συμφέροντος τοϋ κράτους, παρά τών Ιδιωτικών έταιριών συμ
πλέγματα. Ή άνάμιξις μάλιστα αύτη άπεδείχθη πάντοτε 
επωφελής είς τά κράτη, διότι ύπάρχουσι πλεΐστα παραδείγ
ματα καθ α ή ύπο τοϋ κράτους κατασκευή τών σιδηροδρόμων 
τυγχάνει κατά πολύ οϊκονομικωτέρα τής παρά τών ιδιωτών. 
Ούτως έν Γαλλία, ό νϋν πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας, 
οστις κατά τό 1881 «χρημάτισε» υπουργός τών οικονομικών, 
έν τή συνεδριάσει τής 27 ίουλίου διϊσχυρίζετο έν τή Βουλή, 
ότι αί κατά χιλιόμετρον δαπάναι τών μέν ύπό τοϋ κράτους 
κατασκευζζομένων σιδηροδρόμων άνήρχοντο είς 1 49,000 φρ. 
τών δέ υπό έταιριών εί; 220,000, τοΰτο δέ έπί παραπλήσιου 
έν ανωμαλίας; καί καμπαΐ; έδάφους.

Καί παρ’ ήμϊν λοιπόν ή τοϋ κράτους έπέμβάσίς δέον νά θεω- 
ρηθή απαραίτητος διά τήν κατασκευήν τής περί ής ό λόγος 
γραμμής, εχομεν δέ λόγους νά πιστεύωμεν, δτι έάν ή έπέμ- 
βασις αύτη ένεργηΟή λογικώς, αύστηρώς και ούχί κατά τόν 
συνήθη ήμΐν χαριστικόν τρόπον, ή γραμμή κύτη καί συμφέρω- 
τερον και στερεότερου θέλει κατασκευασθή. Πρός τοΰτο όμως 
θεωρούμε» άναγκαΐον τόν διορισμόν δεκαμβλοΰς έκ βουλευτών 
έπιτροπής (άπαρτισθησομένης έκ πέντε συμπολιτευομένων καί 
πέντε αντιπολιτευόμενων), ύπό τά; διαθέσεις τής οποίας νά 
τεθώσι γνωστή; ίκανότητος μηχανικοί, πρός διεύθυνσιν τής 
έκτελεσεως τοΰ όλου έργου. Έκ τή; συνεργασίας τών αρμο
δίων, ήμετέρων είτε καί άλλοδαπώ», μηχανικών καί τών μάλ
λον ειδημόνων βουλευτών, θά έ/f πολλά νά άναμένρ τό κρά
τος διά τε τήν οικονομίαν καί τήν στερεότητα έν τή έργασία 
Εις τό κεφάλαιον τοΰτο τής κατασκευής δέον ή κυβέρνησις νά 
έπιστήση σπουδαίως τήν προσοχήν της. πρό πάντων μάλιστα 
έάν συμπέσή ή έταιρία, ήτις θά άναλάβη τήν κατασκευήν, 
νά είναι διάφορος έκείνη; πρό; ήν θάέκχωρηθήή έκμετάλλευσις.

Καί ταΰτα μέν όσον άφορα τό ζήτημα τής κατασκευής τής 
διεθνούς σιδηροδρομική; γραμμής, όσον δέ αφορά τό έτερον 
ώσκΰτως σπουδαίου ζήτημα τής έκμεταλλεύσεως, ικανός άριθ
μός συγγραφέων παραδέχεται, οτι ή παρά τοΰ κράτους έκμε- 
ταλλευσις θεωρείται προτιμωτέρα, διότι δι’ αυτής έπέρχεται ή 
τακτική έκπτωσι; τών τιμών προς τό γενικόν τών πολιτών 
συμφέρον, επικρατεί κοινόν σύστημα λειτουργίας και διοική- 
σεοις τών σιδηροδρόμων, έζασκεϊται αυστηρά, ομοιόμορφο; έπί- 
βλεφι; κλπ. Άλλ’ οί πλευστοί, διά τής αυθεντίας των καί μό
νης επιβάλλοντεςτά; ιδέα; των συγγραφείς, έκηρύχθησαν έναν- 

τίον τής παρά τοΰ κράτους έκμεταλλεύσεως (*)  καί υπέρ τής 
παρ’ ιδιωτικών έταιριών δι’ έκχωρήσεως ή ένοικιάσεως. Οί λό
γοι έφ’ ών οί συγγραφείς ουτοι στηρίζονται είοιν οί έξής: α') 
δέν έχεται αλήθειας ό τεθείς παρά τινων κανών,ότι ή ύπό τοΰ 
κράτους αύτοΰ έκμετάλλευσις έπιφέρει τήν έκπτωσιν τών τι
μών, διότι υποτίθεται οτι τό κράτος θέλει κανονίζει τό τιμο
λόγιου άναλόγως τών άναγκών του, έν ή δέ υποθέσει θά έπήρ- 
χετο έκπτωσις τών τιμών προς τό συμφέρον τώ» ταξειδευόν- 
των ή τών άποστελλόντων έμπορευματα κλπ., τήν έν τοΐς 
προϋπολογισμοΐς προσγινομένην έλλειψιν ταύτην θά ήναγκά- 
ζετο τό κράτος νά άναπληρώνη δι’ άλλων μέσων καί δή διά 
φόρων, τοΰθ’ όπερ θά έ'βλαπτε διττώς τά συμφέροντα τών μή 
ταζειδευόντων μηδέ έμπορευομένων φορολογ'ουμένων,β') ή διοι
κητική αύτη συγκέντρωσις πασών τών υπηρεσιών έν ταϊς χερσί 
τοΰ κράτους δέν δύναται νά έχη καλάς συνέπειας, διότι αυξα
νόμενου τοΰ άριθμοΰ τών ύπαλλήλων, τών έςαρτωμένων παρά 
τοΰ κράτους, αυξάνει καί ή κακοήθεια καί ό άριθμός τών θε- 
σιθηρών, τής φοβέρας ταύτης πληγής τής ήμετέρα; κοινωνία;, 
γ') αί δαπάναι τοΰ κράτου;, κατά τήν παρ’ αύτοΰ έκμετάλ- 
λευσιν, είσίν άνώτεραι έκείνων,είς άς αί ΐδιωτικαί έταιρίαι κα- 
θυποβάλλονται(’), δ') αί έγγυήσεις τάς όποιας τό κράτος πα
ρέχει δέν δύνανται νά έξισωθώσι πρός έκείνκς. ας ή έταιρία 
αναλαμβάνει, διότι τό κράτος δύναται εύχερέστερον τή; έται
ρίας νά προστατεύη τά εναντίον τών ιδιωτών συμφέροντα του. 
ε') ή σιδηροδρομική υπηρεσία δέν είναι τοσοΰτον εύκολος, 
όσον νομίζουσιν οί έπιθυμοΰντες νά άφομοιώσωσιν αύτήν πρός 
τήν ταχυδρομικήν και τηλεγραφικήν, επομένως τό κράτος μετά 
μεγάλης δυσκολίας θα δύναται νά έκπληρώνη τάς πολυποίκι
λους ύποχρεώσεις του καί νά ίκανοποιή τάς άπαιτήσεις τών 
πελατών του. 'Γελος ή στατιστική άποδεικνυει, οτι τάσυμ- 
βαίνοντα σιδηροδρομικά άτυχήματα επέρχονται πλειότερον έπί 
τών ύπό τοΰ κράτους έκμεταλλευομένων γραμμών και άλιγώ- 
τερον έπί τών παρά ιδιωτικών έταιριών.

I] "Ιο. υ,ελέτήν ήμών π;ρ: ι:ίηρο3ρόμων ί. Ο:κονομ:κζ Επιβ’ωρήτ;:.: 
φύ). μαρτί'-ν 1888 σελ. 81.

Γη Έν Βέλγιο: αί οαπάνα: εν τή ίπό τοΰ κράτου; έκμεταλλεϋσε: ίνέργον- 
τα: είς 67 τοΐ. ο]ο,ένώ α: τών εταιριών εϊ; 36 το:; ο]ο. Έν Αύστρίφ α: πρώτα: 
ε·; Ιί9 τοί; ο]ο κα': α: οεΰτερα: =:; 63 το:; ο]ο, ίν Ι'ι-μαν α αί πρώτα: ε':; 62.33 
τοΐς ο]ο καί αί νεότερα: εϊ; 51,95 τοΐ; ο,ο, έν Πρωσσία α: πρώτα: είς 75 τοΐ; 
ο]ο κα! αί νεότερα: ε·ς 65 τοΐς ο]ο, έν Σουτ,οία α: πρώτα: εΐ; 70 τοΐ; ο]ο κα! 
α; όεντερα·. εις 00 τοΐ; ojo κλπ.
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βασιν τοΰ κράτους κατά την κατασκευήν τών σιδηροδρόμων 
και όσω τό εφικτόν μικροτέραν κατά την έκμετάλλευσιν αύ
τών. Ούτω μόνον κα'ι δι’ όλιγωτέρων δαπανών θά έπιτύχωμεν 
τοΰ ποθουμένου καί τό σιδηροδρομικόν έργον θά κατασκευαστή 
έντελέστερον.

Έάν δέν άπατα ημάς ή μνήμη, τήν 15 σεπτεμβρίου 1830 
ίγένοντο τά εγκαίνια τής πρώτ/ς σιδηροδρομικής γραμμής άπό 
Λιβερπούλης είς Μαγχεστρίαν. Ή δόξα ανήκει είς τον Γεώρ
γιον Στέφενσων. Τίδη πλησι,ζουσι νά συμπληρωθώσι 59 έτη 
άπό τής εποχής έκείνης, και ό πεπολιτισμέ»ος κόσμος άριΟμεΐ 
περί τάς 100,01)0 λεύγας σιδηροδρόμων, ήτοι εκτασιν δεκά
κις μεγαλειτέραν τής περιφέρειας τής γής.ΙΙλέον τών I 20,000, 
000,000 φρ. έδαπανήδησαν πρός τούτο, άλλ’αΐ ποικίλαι οίκο- 
νομικαί ωφέλεια·., αιτινες έκ τών σιδηροδρόμων παρήχθησαν, 
εϊσίν ανυπολόγιστοι. Οικονομία χρόνου καί χρήματος, ιδού τά 
κύρια αποτελέσματα Τά παρεπόμενα δέ, άλλ’ ώσαύτως σπου
δαία, ε'ισΐ τά κρατούντα ισχυρά ρεύματα πρός τάς έπιστημο- 
νικά; καί έμπορικάς τών λαών επικοινωνίας, δι’ ών τό άνθρο»- 
πινον πνεύμα ένδυναμοΰται καί δι' ών ετι μάλλον ή παραγωγή 
και ή κατανάλωσις ίμψυχοϋνται.

Έν τή καταπληκτική ταύτη αναπτύξει τών μέσων τής 
συγκοινωνίας έν Ευρώπη, ή χώρα ήμών, μέχρι πρό όλίγων 
ακόμη χρόνων, δέν έφέρετο εις τούς διεθνείς στατιστικούς τών 
σιδηροδρόμων πίνακας, διότι τά δέκα χιλιόμετρα τοΰ πρώτου 
ήμών σιδηροδρόμου Άθηνών-Πειραιώς δέν έθεωροΰντο άξια λό
γου πρός άπομνημόνευσιν. Έάνομως αιάπότινος λειτουργοΰσαι 
γραμμαΐ Πειραιώς-ΓΙελοποννήσου (300 χιλιόμ ), Βώλου - Λα
ρίσσης (204 χιλιόμ.) καί άλλαί τινες ύποδεέστεραι, προστε- 
θώσιν είς έκείνας, ά; ή Βουλή έν τή έκτάκτφ αύτής συνόδω, 
τή δυναμένη έπιτυχώς νά έπικληθή σιδηροδρομική, παρεδέχθη 
εσχάτως, ήτοι τήνγραμμήν Πειραιώς-Λαρίσσης-Μεθορίων (400 
χιλιόμ.), ΙΙύργου-Γυθείου (183 χιλιόμ.), Ιΐύργου-Πύλου (130 
χιλιόμ.), και άλλας τινάς μικροτέρων εκτάσεων, καθώς καί 
είς τάς κατασκευαζομένας ήδη γραμμάς Μύλων ■ Τριπόλεως- 
Καλαμών (185 χιλιόμ.), Πύργου-Πατρών (104 χιλόμ.) κα'ι 
Μεσολογγίου-'Αγρίνιου (44 χιλιόμ.), αναβιβάζεται τό όλον τοΰ 
σιδηροδρομικού ήμών συμπλέγματος είς 1700 περίπου χιλιό
μετρα. 'II αναλογία αυτών πρός τούς κατοίκους τής έπικρα-
τείας είναι ώς 1:1666.


