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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διάφοροι έν τώ νομώ Άχχίχς και ’Πλιοος ποιμενικχι κοινότητες, 
ύποδαλονσαι προ ίύν [Ληνών τδ ζήτημα τή; πχσχούτης ζτηνοτεοφι- 
ζή; βιομηχανίας των εις τον ζ. Οΐζονόμον, έλχβον παρ' αύτοΰ τήν εξής 
χπχντησιν;

■Ιρύς τας «οιμ.ενοκας κοινότητάς τού 
Χελμού κ-ζε Όλωνού

Έν Άθήναις 22 μαίου IKS'.I

“Erttpot ΐργάται τοϋ .Ιααΰ
Συμβαίνει βεβαίως κάτι παράδοξον, οτι πολλοί μεταξύ τών 

ύμετέρων κοινοτήτων μοί έγραψαν περί τής ελεεινής καταστά- 
σεως, είς ήν περιήλθεν ή κττ,νοτροφική βιομηχανία σας. "Ολοι 
καταλήγουσιν εί; τό συμπέρασμα, ότι έφΟασεν αΰτη είς τό α
προχώρητου. Έκεϊνο τό όποιον μέ έΌλιψεν ιδιαιτέρως είναι ή 
άπογοήτευσις, ήτις πολιορκεί τήν ποιμενικήν ζωήν σας. Τι 
βλέπετε λοιπόν από τοϋ ύψους τών ύπερδισχιλίων μέτρων τών 
ορεινών κορυφών σας. ίνα κυριεύη άΟυμία τάς ψυχάς υμών : 
’Απ’αύτών οί αιώνες είδον πολλούς εκμεταλλευτής, άλλά καί 

εκδικητής επίσης. Ρέψατε έν βλέμμα εί: τό κάτωθεν ύμών α
ναπτυσσόμενου. πρός τήν θάλασσαν του Ίονίου, μεγαλοπρε
πές τρίγωνον τή; Πελοποννήσου. Ιΐοϋ είναι τά παλάτια τών 
πριγκήπων καί τών δουκών του : Έπί τών ερειπίων αυτών φύε
ται χόρτον διά τού; όδόντας τών προβάτων σας.

Ή ποιμενική ράβδο; σας είναι αιώνιον σύμβολου τοϋ πρώ

του οργανισμού τών κοινωνιών, έν τώ όποίω οί ήρωες ύμ.νοϋν- 
ται ώς ;το./ι'·«φκοε, πη.Ινρη.Ιοι, .το.Ιυβοϋται■ Αυτοί οί θεοί τών 
αρχαίων Ελλήνων δέν {δίστασαν νά τήν κρατήσουν. Μήπως 
ό προϊστάμενό; των δέν κατεσκεύασεν έκ τοϋ δέρματος τήςαί- 
γό; τήν τρομερήν αιγίδα του, τήν έχουσαν έξωθεν μέν τόν 
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Φόβον έσωθεν δέ τήν Δύναυιιν : ’Ακόυ.η τά βουνά σας άντιλα- 
λούν άπό τάς μυστηριώδεις φωνζς, τάς όποιας έθεοποίησεν ή 
άρχαιότης. Έχει τι αληθώς εμπνευσμένου ή βιομηχανία σας 
Μόνος έκεϊνος τό αγνοεί, όστις άπό τοϋ Χελμού καί Όλωνού 

δέν έ'ρριύε βλέμμα βαθύ εί; τό αχανές τήςνυκτος καί τής τ- 
μερζς. οστι; δεν ήκουσε τόν ήχον τών ποιμνίων των, άναμ-.γνυό- 
μενον μετά τοϋ ήχου της παγκοσμίου ζωής, οστι; δεν επρο- 
σκύνησε τό θειον έν τώ μέσω τού μεγαλείου, τό οποίον αποτε
λεί ή ήρεμος, ή ύπαιθρος, ή μακράν τών πόλεων ηγιασμένη 
φύσις. "Οχι. ό/Γ δεν είσθε περιφρονημένοι. Οταν ό Κύριος 
κατέβη έπί τή; γής, οί πρώτοι, τού; όποιου; οι άγγελοι τοϋ 
ουρανού ώδήγησαν πλησίον του, ήσαν ποιμένες. Ί οιοϋτοι 
υπήρξαν οί πρώτοι τοϋ ανθρωπίνου γένους οδηγοί. Οταν ό 
Ιωσήφ είσήγαγε του; Ιίατριζρχα; ένώπιον τοϋ Φαραώ, «τί 
τό έργον υμών:.'; ήρώτησεν ό βασιλεύ; τής Αίγυπτου, καί 
εκείνοι ζπήντησαν: «ποιμένες προβάτων οί παιδί; σου, και 
ύμεϊς καί οί πατέρες ημών, παιδιόθεν έως τοϋ νϋν».

Ιίονώ είς τους πονους σας. Δεν μοϋ είναι άλλότρια τα πα
θήματα σας. ΊΙ κρίσιμο; περίοδος, τήν όποιαν διατρέχει ή 
βιομηχανία σας, είναι πόρισμα τή; φορολογική; και διοικητι

κή: πολιτική;, ή όποια δυναστεύει πολει; καί χωρία, κατα
πίνει πλοία καί ποίμνια. Καί τό γάλα καί τό εριον, καί το δέρμα 
και το κρέας, όλα εί; αυτήν ανήκουν ή κόπρο; είναι διά τήν γήν 
καί τα κόκα ζ διά του; σκύλους. Έάν είχον τήν ίσχύν, γνωρί
ζετε τίθά έπραττον. Επειδή δέν τήν έχω. γράφω. Η εισφορά 
μου είναι ελάχιστη. Ίσως χρησιμεύση ώ; υπόμνημα έν κζιρώ.

Α’

<) έπι των ζώων δημόσιος φόρος άποτελεϊτζι έκ τριών με
ρών, έξ ών το έν κύριον και τα δύο πρόσθετα. Το κύριον φη- 
φισθέν δια τού \Χ.\ V νόμου τή; 22 δεκεμβρίου 188ΐ όιζ τό 
έτος 1888 καί διά τοϋ ΑΧΙΙΓ νόμου τής 21 ιανουαρίου I8S9 

δια τό 1 S8il. σημειοϋται εν τώ προϋπολογισμό» τοϋ ετου: τού
το». Έκ τών προσθέτων, τό μεν φηφισθέν διά τοΰ ΊΊ1 νο
μού τή; "23 νοεν.ορίου 1878 σημειοϋται έν τό» προϋπολογισμώ 

τοϋ 1 889 χωρίς νά ψηφισθή διά τό έτος τοϋτο ύπό ιδιαιτέρου 
νόμου, τό δέ ψηφισθέν διά τοϋ ΑΧΞΒ' νόμου τής 8 δεκεμ
βρίου 1888 δέν σημειοϋται έν τφ προϋπολογισμό» τοϋ 1889. 
Ή συνταγματική ά.ρχή τής κατ’ ενιαυτόν ώηφίσεω; τών αμέ
σων φόρων, οίο; είναι καί ό έπί τών ζώων, δέν διακρίνει με
ταξύ κυρίου και προσθέτου φόρου. Επομένως εδει. όπως ό κύ
ριος, ούτω καί οϊ πρόσθετοι είδικώς νά ύηφισθώσι διά τό 1889. 
Η έν τφ προϋπολογισμώ τοϋ έτους τούτου σημείωσες τοϋ 

πρώτου προσθέτου φόρου προϋποθέτει τήν δι’ αυτό φήφισίν 
του, ήτις άκόμη δέν έγένετο. Υποτιθεμένου δέ ότι ή έν τώ 
προϋπολογισμώ μνεία αυτού δίδει τό κύρος, ή έλλειψι; τοιαύ- 
της μνείας δια τόν δεύτερον άφαιρεϊ άπ’αυτού πάσαν ίσχύν. 
Δίλημμα, έξ ού είτε καί οί δύο πρόσθετοι φόροι ή τουλάχιστον 
ο εί; δεν δύνανται συνταγματικά»; νά είσπραχθώσιν. Έκ τοϋ 
οτι οί πρόσθετοι φόροι είναι ύπέρ τής οδοποιίας, δέν μεταβάλ
λεται ή έποφι; τοϋ συνταγματικού ζητήματος. Ουδέ δύναται 
νά ύποστηριχθή, ότι διά μέν τά; άνάγκας τή; επικράτεια; α
παραίτητο; ή ένιαυσία ψηφισι; τών αμέσων φόρων, διά δέτάς 

άνάγκας τή; συγκοινωνία; ούχί, ώ; άν ε: αύται ησαν άλλου 
είδους άνάγκαι.

Έν γένει οί δύο πρόσθετοι φόροι χαρακτηρίζονται ύπό εί- 
δικώ; καταθλιπτικοϋ τή; κτηνοτροφίας πνεύματος, έχουσι δέ 

κατά κεφαλήν ώς έξής: Πρόβατα, αίγες ό α' πρόσθετος 5 
λεπτά καί ό β' πρόσθετος 1 λεπ., βόες, αγελάδες, βούβαλοι 
ό α' 15 λεπ. καΐ ό β' 4, όνοι ό α' 15 λεπ. καί ό β' 15, ίπ
ποι, ήμίονοι, κάμηλοι ό α' 15 λεπ. καί ο β' 30. Ό πρώτος 
πρόσθετο; εισάγει είς τό ταμεΐον τή; οδοποιία; 500,000 δρ. 
καί ό δεύτερο; θά εισαγάγη έπί 6.200,000 μεν μικρών ζώων 
62,000 δρ.. έπί 600,000 δέ μεγάλων ζώων κατά [zeggv 6ρον 
96,000 δρ. Προστιθεμένων καί τών δυνάμει τοϋ νόμου ΣΚ€” 
τοϋ 1867 άναλογούντων έκ τοϋ κυρίου φόρου 5 °/0 150,000 
δρ., άποτελεΐται άθροισμα 708,000 δρ., τά; όποια; πληρόνει 
ή κτηνοτροφία δια τήν οδοποιίαν. Τί πληρόνονσιν αί λοιπαί 

τοϋ προϋπολογισμού πηγαί: Έκτο; τών τελών τή; εισαγωγή; 
2,679.500 δρ. τά; όποια; πληρόνει όλο; ό πληθυσμός τή;
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ζσα.ι αί λοίπζ.ί πληρώνουσιν έκάστη όλιγώτερον 
σταφί; 013,800 δρ., άξια έθνικών γα'.ών 

οίνος 312.000, σπειρομένη γή 280.000. έξα- 
ανήσου 127.302. οίκοδομαϊ 12 ί ,359, ελαιον 80, 

58,4 10 κλπ. — Ωφελείται ζρα γε ή κτηνοτρο- 
τών λοιπών κλάδων τή; (εθνικής εργασίας έκ 

τής συγκοινωνίας, ινα βαρύτερου φορολογήται δι' 
ταρελΟόν θέρος άπήντησα κατά τό Δικσελον τοϋ 

ήν πέριξ άγρίαν τών όρέων 

τό ποίμνιόν του. 
'Ακόμη τότε δέν είχε ψηφισΟή ο 

ό ά/τικατα.στήσζ; τά διόδια δια

■·.;, δειζνύων ~r;> πίριζ 
ποιαν οδόν διαβαίνει

Ελλάδος. π 

της κτηνοτροφία;: 
400,000, ’ 

γωγη Ιό π 
ίΟΠ, καπνός 

φία πλειότερον 
τών μέτρων 
αύτήν : Τό 
Κυνηγού ποιμένα ό 
έ'κτασιν, μέ ήρώτησε 
ινα πληρών/, φόρον οδικόν ; 

δεύτερος πρόσθετό; φόρος. 
-,-ενικής έπί τών ζώων φορολογία:. Διαζύγιο-/ πληρέστερο-/ προς 
τήν λογικήν αδύνατον νά ύπαρξη.

Οσον άφορα τόν κύριον έπί τών ζώων φόρον. ώργανίσΟη 
ούτος ύπό τοΰ νόμ.ου τής 22 δεκεμβρίου 188 7 κατά σύστημα 

διανεμητικόν. (· καΟ έκαστον χωρίο·/ μέσος όρος τών κασάτα, 
πέντε ετη 1882—80 βεβαιωΟέντων τοιούτων φόρων, δυνάμει 
τών κατ' αύτά ϊσχυόντών νόμων, αύξάνετάι κατά 21) τοΐ; "/„ 
καί τό καΟ έκαστον είδος ζώων άθροισμα διανέμεται εϊς τόσα 
μέρη. όσα είναι τά άποτελοΰντα τό σχετικόν είδος ζώα τοϋ 

χωρίου, ταχΟέντων τών έξής άνωτατων κατά κεφαλήν ορίων: 
αίγες καί πρόβατα. 40 λεπ., όνοι δρ. 1,20, βοές. βούβαλοι, 
αγελάδες, ίπποι, ήμίονοι καί κάμηλοι δρ. 2, χοίροι δρ. 3.

Τοιαύτη είναι ή κυρία καί πρόσθετος δημοσία τών ζώων σας 
φορολογία. Είναι αρα γε ανάλογος πρός τήν περιουσίαν σας ; 

οιμ.νίου π. χ. 100 προβάτων πόσα ένιαυσίω;, κατά 
τα έξοδα καί πόσα τά έσοδά σας: Λ'.— 

ξις κλπ. τοϋ ποιμνίου (κατά μήνα 30 δρ. φύλαξ. 
*ρ. τροφή ά.μφοτέρω/ κλπ.1 δρ. 1320,βίι- 

ιτά κεφαλήν 5 δρ. χειμερινή. 2 δρ. θερινή) δρ. 
τρό: 12 τοϊς®/,, μή ύπολογιζομένης κατά τό- 

μειζονο: υπερβασίας) τοΰ έκ δρ. 121)0 κεφαλαίου 
, πρό; 12 δρ. τήν προβατίνα, άγορά, κληρονομιά 
αύτοΰ ταυτόσημον δρ- I'ι’ι. φυσική φθορά τοϋ 

-ς

Έπί τ 
μέσον όρον, είναι

/■.'Αιίίίΐ: φύλα.
20 δρ. βοηθό;, 00 δρ 

σζ.ή αύτοΰ αί.
700, τόκο; ( 
που: πολλ.ω 
τοΰ r.wi.'ilv> 
r παραγωγή

ποιμνίου δρ. 100, τό όλον δρ. 2,204. Β. — Έσοδα: spw 
(κατά κεφαλήν I &». πρός 1 δρ.) δρ. 150. γάλα (μή 
λογιζομε'νων 30 στείρων. πρό; */.,  όκ. έπί 3 μήνα: καί ’/; όζ.. 
έπί 1 μήνα, 3600 ό·.. πρός 40 λεπ.) δρ. 1 46 4, άρνία (μή 
ύπολογιζομένου '/m άποτυχιών. πρός 8 δρ.) δρ. 50 ί, τό ολον 
δρ. 2,1 18. Οί υπολογισμοί ούτοι δεν στηρίζονται έπί τών χει
ροτέρων διά τήν κτηνοτροφίαν όρων. ’Απουσία λοιπόν παντός 
εισοδήματος. Οταν ϋ φορολόγο; ζητά, δρ. 46 διά τόν κύριον 
καί ταυ; δύο προσθέτου; φόρου; τοΰ ποιμνίου σας, δεν έχετε 
είμή ζημίαν προς ισολογισμόν τών καταπεπονημένων έν βροχή, 

έν χιόνι, έν ζ.αύμζτι, εν άγρυπνίζ έργων σας. Ο,τι αντισταθ
μίζει τήν έλλειπή αύτ ,ν ζ.ατζστασιν τοϋ ποιμενικοΰ κλάδου 

τή; έΟ/ικής έργασίας : ναι ή άπό τών οικογενειακών καί κλι
ματικών παραδόσεων φυσική πρό; την ποιμενικήν ζωήνκλίσι;, 

ή έκ μ.ακροΰ χρόνου ε-ίΟισμέν' εί; τό τελευταΐον όριο·/ πενιχρά 
συντήρησις τοϋ ποιμενικοΰ πληθυσμού και έν γένει ή δυσχρεια 
τή; μεταβολή; τοΰ σταδίου.

II φορολογία σας : ·ζι φορολ.ογία κεφαλαίου, οχ·. φορολο
γία εισοδήματος. Θελετε άνεξαρτήτως τών άνωτέρω υπολο
γισμών οφθαλμοφανή άπόδειξιν τής άληθεία; ταύτης; Λάβετε 
ύπ' ούιν άφ’ ένύ; τά νεογνά τών προβάτων καί αιγών σα; καί 
άφ’ έτέρου -ου; πώλου; καί μόσχους τών ίππων, όνων και αγε
λάδων σας εύΟυς ώ: τελείωση τό Οήλασμζ τών πρώτων καί 
συμπλήρωσή ή διετή; ήλικία τών δευτέρων, τζ. άρπαζε·, εί; 
τούς όνυχα: τη; ή φορολογ- -.ή μηχανή, χωρίς νά. ύπάρχη έτι 
εν αύτοίς εί; προσοδον ούτε γάλα, ούτε γονή, ούτε έ'ρ·ον, ούτε 

εργασία!— Ο προϋπολογισμό; τοϋ 1 889 περιεχει κατα πληζ.τι- 
κωτέρα; έτι αντιθέσεις. 'Ολόκληρο; ή στ ρομενη γή τη; ’Ελ
λάδος πληρόνει διά τών άποτελούντων νέον είδος δουλείας ζευ
γολατών αύιή; 2,808,0(10 ·’.. καί τά ζώα. αύτή; 3. 40H.OIIO! 
"Ολαι αί άμπελοι τή; Έλλζδο; 3, i 20. 000 δρ. καί τα. ζώα 
αυτής 3,400,000' Ολαι αί υίκοδομ.αί τή; Ελλάδος 2.700, 
000 δ_ καί τά. ζώα αύτη; 3,. 400,000Ολ οι οί έπιτηδευ- 
μ.ατίαι τή; Ελλάδος 3.220 000 δρ. καί μόνοι οί κτηνοτρο- 
φοι χύτης 3 400.00ο! Λ'ιταί λοιπόν αί μεγάλα-, γκιοκτησΐ:·: 
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αί υπερήφανοι οικοδομαί, αί λαμπηδόνες αί έπιχειρημ.ατικαϊ, 
δέν πληρόνουσιν όσον τά μικροσκοπικζ πρόβατά σα;; Μήπως 

ένώ οί Άργοναϋται έζήτόυν τό χρυσόμαλλου δέρα; st: τήν 
Κολχίδα, κατέφυγε τούτο μεταξύ τών ποιμνίων σας: Κάτι 
βεβαίως πρέπει νά γνωρίζωσιν οί φορολ.όγοι ϊνα κροτώσ·. τήν 
ψαλλίδα των τόσον πολύ ! Καγχάζουν άκούοντα τούς λόγου: 
μ.ου τά αφορολόγητα κεφάλαια τών εκατομμυρίων τά οποία 
πέριξ τής κεντρικής έξουσίας ποιοϋσι τάς διατριβάς αυτών. Σείς 
δέ. ώ δυστυχείς, πληρόνετε τούς φόρου; σας έκ τού ύστερήμα- 
τό; σας. Δέν βλέπω άλλο έπίμετρον, είμή νά ϊστασθε μέ σταυ
ρωμένα; χεΐρα; προ τών νέων κυρίων σας. Λυτό είναι τό σύν
θημα τών έκμεταλλευτών τή; Έλλάδο;.

Β'

Έν διαστήματι τών τελευταίων είκοσι ε'τών άπό τοΰ 1870 

—1889 προϋπελογίσθησάν εϊ; 43,542,938 δρ. οί φόροι τή; 
'Ελληνική: κτηνοτροφία;. Έξ αυτών 14,029,738 κατζ τήν 
δεκαετίαν 1870—79 καί 29.313.938 κατά τήν δεκαετίαν 
1880—89. Καθόσον μεταβαίνομεν από τή; πρώτη: εί; τήν 
δευτέραν δεκαετίαν, ύπερδιπλασιάζεται τό φορολογικόν βάρος 
σας. Γί έκερδισατε εντεύθεν ; Έδαπανήθη έκ τόσων εκατομ
μυρίων, τα όποια έπλήρωσεν ή πενία σας, εν λεπτόν διά τήν 
άνάπτυξιν τή; βιομηχανία; σα; ;

'> φόρο;, τόν όποιον πληρονουν οί αντικατοπτριζόμενοι 
πλησίον τών μεγαλείων, θέτει εί; τό πλευράν αύτών χωροφύ
λακα; καί κλητήρα;, επιδείξεις καί τελετζς. Άλλ' ό φόρο; τόν 

οποίον πληρόνετε σεϊς.τί θέτει πΰ.ησίον σα; εί; τζέρ-ηυ.ικα βουνά 
σας: Ιίοιο; ποτέ ϊφύλαξε τό ποιμνιοστάσιου σα;, έάν δέν ήτο 
ό σκύλο; σα; καί τό πυροβόλου σα; : Άν δέ ποτέ τό ε'πεσκέ- 
φθη άνθρωπος τή; εξουσίας, ήτο ϊνα καταβασανίση τά πρόβατά 

σα;. Τουλάχιστον εάν ευχαριστείτο εί; μόνον τό γαλα αύτών! 
"Οταν δέ κατά περιόδου; ένσκήπτη ή μαστιξ τού Θεού, ή δο· 
κιμζζουσζ. τζ τέκνα του έπιζωοτία μέ τό καταστρεπτικόν δρέ

πανου τη;, τότε αποκαλύπτεται ή γυμνότη; τού πολιτικού ορ
γανισμού, οστι; καταβροχθίζει του; ιδρώτα; σας. Μόλις εύρέθη 

μία στιγμ.ή εί; αύτόν. ϊνα θέσπιση τόν νόμον τή; 7 δεκεμβρίου 
I 87 8 περί διορισμού δημοσίου κτηνιάτρου παρά τώ ΰπουργείω 
τών Εσωτερικών, ϊνα έπίσκέπτηται ούτος τά; πζσχούσα; πε
ριφέρεια; καί έπιθεωρή τά σχαζόμενα έν τή πρωτευούση ζώα. 
. . Σκληρά εϊρωνία ! ΙΙόσον διαφέρει ή πρόνοια τών άλλων 

εθνών! Κτηνοτροφι-.αί σχολά·. κτηνιατρικά! σχολαί. έν γένει 
επιστημονική επί τή; κτηνοτροφία; επιστασία, ίδο· τά γνωρί
σματα τής νεωτέρα: προόδου τών εθνών. Εί; 51 ί άνέβαινον 
τώ 1887 οί κτηνίατροι τού Βε'λγίου. Ποιαν ιδέαν εγουσιν οί 
υπουργοί τή; Έλλάδο; δια τό τελούμενου τή 19—2 1 τούπροσ
εχούς σεπτεμβρίου Διεθνές Συνέδριου τή; κτηνιατ-.ίκ ; έν τη 

ΙΙαγκοσμίω Εκθέσει τών Παρισίων ; Ί’ί φρονεί ό Ελλην νο· 
μοθέτης περί τοΰ Γάλλου συναδέλφου του. κάτι τόν άπό 30 
ίουνίου 1866 νόμον τού οποίου τό κράτος έν Γζ λίκ πληρο- 
νει εί; του; κτηνοτρόφου; τζ ·'/. τή; αξία; τών ύποπτων ζώων, 
τζ όποια καταστρέφονται; Κατζ τήν έπιζωοτίαν τού 1870— 
1872 έπλήρωσε το κράτος έν Γαλζίζ 10,450.456 φρ. δια 
55,4οι κερασφόρα ζώα, θζνζτωθε'ντα κατά διαταγήν τή: αρ
χής. ΙΙότε τό κράτος παρ' ήμϊν ήλθεν εί; σχετικήν επικουρίαν 
δια τά: ύμετέρα; δυστυχία: :

Κατά τόν φεβρουάριον 1879 ανέπτυξα εν τη, ο Οικονομική 
Επιθεωρήσει» την ιδέαν κτηνασφαλιστικού συνεταιρισμού, δυ- 
ναμένου νά εξασφάλιση τήν κτηνοτροφίαν τή; Ελλάδο; κατζ 

τών φυσικών ζζτζστίοοών τη;. Έ.τρέκειτο περί τοϋ ποιμενι- 
ζοΰ πληθυσμού τή; Έλλάδο;. οστι; μετά τόν γεωργικόν έχει 
τά δευτερειζ' έπρόκειτο περί θέματος ενδιαφέροντος τήν ζωι
κήν συντήρησιν ολοκλήρου τού λαού' άλλ’ έχρειζζετο πρό: 
εφαρμογήν τή; ιδέα; κυβέρνησι;, ήτι: ά.κον.η περ·.μέ·.εται. 1 >ταν 
κατά τήν 1 ί νοεμβρίου 1885 έ'λεγον άπό τού βήματος τή; 
Βουλή;: «ή προαγωγή τή; ελληνική; κτηνοτροφία;δΐν στηρί
ζεται ζναγκαίω: εί; τήν ε’πιβζρυνσιν τή: κζτανα'ζ ώσ:ω; τών 

έςωθεν είσαγομένων κτηνών, λείπει εί; αυτήν ή τέχνη, την 
καταπιέζει ή δυσανάλογο; φορολογία, έζει στρέφατε τήν προ
σοχήν σα;. κύριοι αντιπρόσωπο·. των κτηνοτροφών επαρχιών, 
εκεί ζς τήν τήν στρεύη όλον τό έθνος, διότι περί μεγάλων συμ
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φερόντων αύτοΰ πρόκειται», ώμίλουν εί; ώτα μη άκουόντων! 
Τί δέ να εϊπη, τις περί τή; χρηματικής πίστεως, ήτις, προβιβά- 
ζουσα τα; παραγωγικά; εργασία; τών εθνών, είναι 'οιβλίον 
κλειστόν διά την ύμετέραν: Είσθε παραδεδομένοι εί; τάς χεί- 

ρα; τή; είδεχθεστέρας τοκογλυφίας, ήτι; έκμ,υζκ τά ποίμνια, 
όπως ό λύκο; τό αίμα τών προβάτων. Ούδεμία ποτέ υπήρξε 

δι’ ύμά; κυβερνητική πρόνοια πλησίον τών κεφαλαίων,τά όποια 

φέρουν έν τούτοι: τήν υπογραφήν τοΰ-έθνους.
Ένώ εί; άλλα; έπικρατείας ή ζωοτεχνία αποτελεί κυριώτα- 

τον κλάδου τής εθνικής καθόλου παιδεύσεως, έν Έλλάδι είναι 

έγκαταλελειμμένη εί; τήν τύχην τή; εμπειρικής,διά τρόπου κα- 
Οιστώντος αδύνατον πάσαν πρόοδον. Τό ζήτημα τή; αύξήσεω; 
τοΰ κρέατος, τοΰ γάλακτος καί τοϋ ερίου, διά τή; επιστημονι
κή; καλλιέργεια; τών κτηνών,καθυστερεί έπί τοσοϋτον έν Έλ
λάδι, ώστε καί αυτή ή Οέσις του ήδύνατο νά κινήση τό μει
δίαμα. Όρίζων ευρύς, τόν όποιον ούτε καν ύπώπτευσεν ή πο
λιτεία. ΙΙαρήλθε τόσο; χρόνος, καί ούτε έν 'Οήμα έγένετο εί: 
τό σταδιον τοΰ ζωοτεχνικού πλούτου. Ομιλούν περί προόδων 

έν πολλοί; δέν άντελήφθησαν ούτε τά ίχνη αύτών άκόμη. 
Είναι ανάγκη νά είμαι εκτενέστερο; είς τό ζήτημα αύτό.

Ιίαρήλθεν ήδη εί; αιών, άφ’ ή; ό IklkeweJl ένήργησε τήν 

μεγαλειτέραν μεταρρύΟμισιν έν τή κτηνοτροφία. Άνα/ωρών έκ 
τή; ιδέας, ότι. αν τό πρόβατον έλαμβανε τό μεγαλείτερον ήα- 
ρος του κατά τό δεύτερον έτος τή; ήλικία; αύτοΰ άντί κατά 

το τέταρτον, Οά έπολλαπλασιάζετο σημαντικώς ή άξια του ώ; 
έκ τή; προωριμάνσεως ταύτης, έμελέτησε τάς ενώσει; τών 

γεννών καί τάς θρεπτικά; ιδιότητα; τών διαφόρων τροφών κατά 
τά αναπνευστικά όργανα τών διαφόρων ειδών τών ζώων, καί 
έφθασεν εί; τελικόν θρίαμβον. Εδημιούργησε. διά τή; ένώ- 
σεω; τών προσφυέστερων άρρένων και Οηλέων καί διά τής / ρή
σεως τών καταλληλότερων τροφών, τού; προγόνους, έξ ών νέα 
συνετελέσΟη προβάτων γενεά. Κατά το 1760 έμίσθωνε τοΰ; 
κριού; του I λίραν έκαστον, κατά τό 1786 τούς έμίσΟωσεν 
ολον; πρός εταιρίαν άντί 6,110(1 λιρών. ΤΙ επιτυχία ήτο τοι- 
αύτη, ώστε ύπό τήν σημαίαν τοΰ συναγωνισμού κατά τά έπο- 

μένα έτη ή ’Αγγλία, πρός άνάνέωσιν τή; κτηνοτροφία; τη;, 
έπλήρωνεν έκ τών καρπών αύτή; 100,000 λίρας ένια.υσίω;·

Προσαρμοσθείση; τής ιδέας εί; τά; τοπικά; τής χώρα; π: 
ριστάσεις, έσχηματίσΟησαν τεεί; κλάδοι εν τή νέα γενεά, τών 

προβάτων. Εί; τά; πεδινά;, ύγράς καί εύφορου; περιφερεία; το 
πρόβατον Δίσλεϋ (Dishleyi, ή καλλιέργεια τοΰ όποιου παρι- 
στζ τήν εικόνα βιομηχανικού εργοστασίου καί στηρίζεται έπι 
φροντίδο; διηνεκούς. Εί; τά; λοφώδεις καί γυμνά; περιφέρεια; 
τό πρόβατον ΣάουΟ-Δόου; -Soulh-Dnws), ή καλλιέργεια τού 
όποιου κατά μέν τον χειμώνα ομοιάζει πρό; τήν τοΰ πεδινού 
διά διαίτη; έντός ποιμνιοστασίου καΐ συντηρήσεω; δια τροφών 
συγκομιζομένων έκ τών πέριξ εύφορων γαιών, κατά δε το θέ
ρο; ένεργείται έν ύπαίΟρω. Εί; τά; ορεινά; περιφερεία; το πρό
βατον Σεβιότ '< iliCViot), ή καλλιέργεια τοΰ όποιου είναι ύπαι
θρος ύπό έλα; τού χειμώνο; τάς μεταβολής, σπανίω; ποιού
μενη χρήσιν τών ποιμνιοστασίων καί προμηΟευομένη τά.ς αναγ
καίας είς τροφήν προσθήκα: έκ τών πλησιεστέρων εύφορων πε
ριφερειών. Κατά μέν τό τέλος τοΰ 2ου έτους τή; ήλικία; των 
τό πρώτον προβάτου δίδει πλέον τών Γ>(> χιλ.ιο'ράμμων κ.αθα 
ρόν κοέας καί τό δεύτερον 40-—·7ι() κατά δέ το 3θν έτος το 
τρίτον πρόβατον 30 — 40. ΙΙρέτει να ιδη, τι; τόν κύριον τύπον 

τοϋ επιστημονικού αύτοΰ άποτελ εσματο; τή; Αγγλικής κτη
νοτροφίας, ινα σνλ.λ.άβν, πλήρη : οιαν περί τ. πόσον καθ 
στερεί ή Ελληνική. Έκ πρώτη; όύεω; τό πρ'.ύκτο-τής Λγ 
γλία; προκαλεί την έ'κπλ.ηξιν. Είναι μάλλον όγκο; κρέατος, 
πλατύ; και στρογγύλος. '·) σκελετός τών όστέων του είναι 
μόλις όσος άρκεϊ νά φέρή την μεγαλειτέραν ποσότητα κρέατος. 
Το κύριον, εί; 6 άπεβλεύαν έν Αγγλία, ήτό τό κρέας.

Αί αύται άρ/αί τή; έπ: τών προβάτων μεθόδου, έφαραμο- 
σΟεισαι καί εί; τον; |ΐόας, άπετελεσαν ανάλογα φαινόμενα καί 
κατ’ αύτού;. Έκ τής μ.ορφωΟείσης νεα; γενεά; [όοών έσχημα- 
τίσθησαν.κατά τά; τοπικά; τή; χωρά: περιστάσεις. τρεις κλά
δοι άντίστοι/οι. τρόπον τινά, πρ ; του; ειρημένου; τών προβά
των. Ό πρώτος, Δύρχα.μ I L)i. rlbiuH, ανήκε·, εί; τα; εύφο
ρους πεδιάδα; πα/ύνεται κατά το ’-’ον έτος τής ήλικία: ·-.·>·.

)·
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καί φθάνει υ.ί/ζι βάρου; 600 όκ.. έκ τών οποίων τά ·1/4 είναι 
καθαρόν κρέα;. Ό δεύτερο:, Χερφορδ > Ilei't fil'd), ανήκει είς 
τζ; λοφωδ-ι: περιφερείζ; κζί μεταφέρετζι ζζτζ τήν εποχήν 

τή; παχύνσ-ώ; του εί: τά; πλησιεστέρζ; εύφορου;. '(> τρί
το:. Διβ· (DjvoH), ζή εί; τζ; ορεινά; περιφερείζ;. χωρίς 

νζ λησμ.0 ·θή ό επί τών άγριων ορίων τή; Σκωτία; θζυμ.ζ- 
σ:ο; τύπο; τ'<ϋ βοό: Χζίλζνδ highland ι, όστι: μεθ’ίλην τήν 
αφορίαν τ J έδζφου; κζί τήν σκληρότητα τοϋ κλίματο; φθά
νει εί; έκτακτον βάρο;.

Οί αριθμοί έχουν ιδιαιτέραν γλώσσαν "Οσον αφορά. τά πρό
βατα, ζζτζ μεν τό 1857 ή κυρίω; 'Αγγλία έν έκτζσει 131 , 
6'28 τετραγωνικών χιλιομέτρων περιείχε 30,000,000 πρόβατα, 
κζτζ δε το 1865 ή Ελλά; έν έκτζσει 50,21 I τετραγ. χι

λιομέτρων περιείχε 1,778,729 πρόβατα, ήτοι ζζτζ τετραγ. 
χιλιομετρον 228 πρόβζτα έν Άγγΰίζ ζζ·. 35 έν Έλλάδι. ' Γπό 
τήν έποψιν τοϋ κρέζτο;, 1,080.000.00(1 χιλιόγραμμα καθαρόν 
κρέζςέν ’Αγγλία (μέσο; όρο: 36 ζζτζ κεφαλήν) κζί 17.787, 
2'.Κ) εν Ελλάδι (μέσο; όρο; 10 κατζ κεφα’ζήν), ήτοι κατά τε
τραγ. χιλιόμετρου 8,888 έν ’Αγγλία κζί 35 ι έν Έλλάδι. 
Εκαστο; ήθελεν ύποθέσει οτι. κυρίου οντο; τοϋ κρέατο; εί; τήν 
Αγγλικήν κτηνοτροφίαν, ασήμαντο; είνζιή έριοπα■ αγωγή αυ

τή;. Ιίολλοϋ γε κζί δει. Κζτζ τζ προεκτεθέντα έτη ή πα:ζ 
γωγή τοϋ ερίου είχ-ν άναβή εί; 60,000,000 χιλιόγραμμα έν 

Αγγλίζ και ει; 2.623.000 χιλιογ:. έν Ελλάδι, ήτοι ζζτζ 
τετραγ. χιλιόμετρου εϊ; ι5 ί έν Άγγλίκ καί εϊ; 52 έν Έλ
λάδι, ί'ζζττον δη'ζαδή πζση; αναλογία;.

Όσον ό: αφορά τού; βοζς,κζτζ ·ιέν τό 1857 ή ζ.υείω: Ά··· 
γλία έν έ.-.τάσει 13 1.628 τετρ:γ χιλιομέτρ. περιείχε 5.00θ.00θ 
βόζ;. ζζτζ δέ τιετο; 1865 ή Ελλά; έν έκτζσει 50.21 1 τε-

τρζγ. χιζιομέτρων περιείχε 226.837 συνυπόζ ογιζομ.ενων και 
τών αροτήρωνί, ήτοι κζτζ τετραγ. ·/ιλιόμετρον 38 ρόε; έν 
Αγγλία, καί ί έν Έλλάδι. Γπό τήν έπούιν τοϋ κρέατος. I. 
25Ο.0Ο0,000 χιλιόγραμμα καθαρόν κρέα; εν Άγγλίζ 'μέσο; 
ορο: 250 χ·.7.·.όγρ.κζτζ κεφζ/ ήν και 17 'ι66. 'ι'ι9 έν Ελλζδ·. 
(μέσο; όρο; 77 χιλ-.όγρ. κζτζ κεφαλήν), ήτοι κζτζ τετραγ.

χιλιόγραμμου 8.736 -χιλιόγρ. έν Άγγλίζ καί 317 εν Ελλά'»·.. 
Αναβιβαζόμενων τών αγελάδων τή; Αγγλία; τώ Ι8·ιι ει; 
3,000.000,ή ένιζυσίζ παραγωγή αύτών εί; γάζα 'μέσο;όρο: 
1000 λίτρζ.ι κατζ κεφαλήν) ύπελογίσθη εϊ; 3.000.000.000 

λίτρα;, έξ ών 2.000.000.000 δια τήν άνθρωπίνην κατανά- 

λωσιν εί; γάλα, τυρόν κζί βούτυρον. Πόσον γάλα πζρήγζγον 
τω 18671 αί 51,99'1 μή ζροτριώσκι αγελάδες τήε Έλλάδο:;

Πρό; εντελή κζτανόησιν τοϋ κτηνοτροφικοϋ μεγαλείου τή; 
Άγγλίζ; αρκεί ό συνυπολογισμό; τριών μόνον εσόδων αυτή;, 
τοϋ πρόβειου κζί βοείου κρέατο; κζί τοϋ γάλζκτο; τών αγε
λάδων. Υπολογιζόμενων ένιαυσίω; *ΐ;  8,000,000 τών συα- 
ζομένων προβάτων καί εί; 2,00(1.00(1 τών σφαζομε'νων βοών 
έν Αγγλία, προκύπτει καθαρόν πρό; πώλησιν κρέα; πρόβειου 

μέν 288.000,000 χιλιόγραμμα (μέσο; όρο; 36 χιλιογ. κατά 
κεφαλήν), βόειον δέ 500.000.000 χιλιόγραμμα (μέσο; ορο; 
250 χιλιογ. κατά κεφαλήν) άξα; πρό; δρ. I το χιλιογ. άμ- 

φότερα τζ είδη, δρ. 788,00(1,000. Προστιθέμενη; εί; το πο
σόν τοϋτο τη; άξια;, τών ύπό τών ανθρώπων κζταναλισκομε- 
νων ώ; έξετέθη 2,000.000,000 λίτρων γάλαζτο; (πρό; 20 
λεπτά τήν λίτραν'Ι δρ. 'i00.000.000. άποτεζείται τό ζολοσ- 
σα.ΐου ποσόν 1.188.000,000 δρ. κ.ατ'έτο;. ΙΙοΐο; κτηνοτρό- 
φο; τή; Έλλάδο; είδε τοιοδτο ονείρου :

Τι πρό; ϋμζ;, θά είπν, τι;, ή Αγγλική -. ;τ;>· τροφία. Είναι 
δυνατόν ή Ελλά; νά συγκριθή πρό; τόν 'Αγγλικόν κολ-οσσον ; 
Έν τούτοι; ύπό χωρικήν «κτκσιν ή κυρίως Άγγλίζ μέλι; εί
ναι ολίγον μεγαλειτέρζ τοϋ διπλάσιου τή; Έλλάδο:. Δεν εί
ναι ό τόπο: όστι; καταπλήττει' είναι τό πνεϋμζ τό όποιον 
έντό; αύτοΰ δημιουργεί. Ιίόσζ αντίγραφα ύταρχουσιν έν αυτω 
έκ τή; ελληνική; άρχζιότητο; ! Αύτό; ό έξοχο; ζήλο; εί; βελ- 
τίωσιν τών ζώων δεν είναι άλζότριο; εί: τήν ιστορίαν ήζών. 
'Λπόδειξι; τζ «μζλ.ακά πρόβατα» , περί τών οποίων 'δημηγο
ρεί ό Δημοσθένη; κζτζ Εύέργου. τζ ύπό προσθέτων δερμάτων 
καλυπτόμενα πρόβατα τή; Ηπείρου διά το εριον αύτών, τό 
ζρχαϊον τή; Έλλάδο; νόμιμον περί τοϋ ;ζή σφάττειν τζ πρό
βατα πρό τή; μεγαλειτέρζ; εί: βάρο; ώριμάνσεώ; των. αρχή
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οικονομική μεγάλη; δ·.ζ τοϋ; πληθυσμού; σημασίας. Άλλ’ 
έστω, δεν Οελετε νζ ζτενίσητέ τήν ’Αγγλίαν. Τί εμποδίζει 

ύμκ; νζ ζποταθήτε πρό; μικρότερου; λαού; : Έν ‘Ελβετία μία 
αγενής,ή μιαν οικογένειαν. συν-ταιριζομενου δε τοϋ ζατζ. μ.έ- 
ρος γζλαζτο; δημιουργ-ούνται μεγάλοι τυροποιϊα; συνεταιρι- 
σ*Λοί  1 ω 1.873 ί-·. μ;·, Kill κατοίκων είχε 37.2 βόα; ή Ελ
βετία. 39.4 ή 'Ολλανδία, 3 4.1 ή Νορβηγία,— διά τί μόνον 

7.3 ή Ελλά:: ι~·. δ: IIHID ζώων ήρίΟμει ?!)'.) βόζ.ς ή Νορ
βηγία, 43 4 ή Ολλα.δια, ίι7 η Ιί'ζετίζ.— διατί μόνον 38 

ή Ελλάς :

Γ

Έν γένε·. ή φορολογία, τής κτηνοτροφία; ζζτζ ζεφζλάςέΟεω- 
ριϊτο ύπο τή; αρχαίας Ελλάδος ώ; τυραννική. Τό πζρζδειγμζ 
του τυράννου τοίν Συρακουσών, Διονυσίου τού πρεσβυτέρου, 
άναφερετα.ι επί αναισχυντία ζαί σκληρό τη τι. 1 'ύδαμοϋ σήμερον 

τού πεπολιτισμένου κόσμου απαντάται τοιαύτη φορολογία έν 
έφζρμ.ογή. II κτηνοτροφία θεωρείται ώ; άνήζουσζ εί: τήν 
καλλιέργειαν τή; γης, ·<ζώσα γεωργία» ζζτζ ’Αριστοτέλη·/ 
ζαί ως τοιαύτη ύπό ένα καί τόν αυτόν φόρον τή: γή; δ·.ατε- 
λώσζ. II γή εκείνη, ήτις επλήρωσε τον φόρον της, δύναται 
να πζρζγζγη τούτον η εκείνον τόν φυτικόν ή ζωικόν καρπόν, 
χωρίς ό φορολ.ύγο; νή πολυπραγμονν, ιδιαιτέρως.

II έν Ελλάδι φορολογία τής κτηνοτροφία; είναι έξαζολου- 
Οησις τή; I ουρζιζή; δυναστεία;, πζραλζβούση; αυτήν έζ τής 
Βυζαντινής. ()ϊ σουλτάνοι, ώς έν πολλοί; άλλοι; οϋτω ζαί έπί 
τή; φορολογίας τών ζώων.εμιμήθηοαν τούς αύτοζρά.τορας.Μή- 
~ω; πολλαχοϋ δεν είσεπ.αττετο επίσης είς είδος ό φόρο; τών 
ζώων και δια τήν ζύτοκρατοριζήν και διά την συ,Στανικήν τρά

πεζαν : Εί: ι οί σουλτάνοι δυ/ (δυ-.ήΟήσαν νζ φθζσουν του: 
αυτοκρζτορζ;· είναι φορολογική, απληστία ζαί οί ιδιαίτεροι 
θησαυρισμοι. Ε'.; 816) έκατομν,ριζ δραχ'λών ζνεξ.βάσΟη ύ 
θησαυρό; τού αύτοκράτορος ιλου καί εί: 1’230 έκατομ.. ό 

τοΰ α.τοζρζτορο: Βασιλείου, χωρώ να έμποδιζητ·/.·. ό συρ
φετό; τη: Κ<.nr.· ·ι ι.··. εω; τζ; έκαστοτ ". 'σιλιζζ; 

διάδοχά; ζαί πανηγύρεις. νζ φώναζα, ένθουσιωδώς c< Βασιλεύ 

οΰρζνιε, δό; ήμϊν επίγειον «j.io/efy/viyw βασιλέα τή οικου
μένη». Οί άθλιοι ήσαν πλασμένοι εκ κοιλίας μητρός των δού
λοι! Ένόμιζον, ότι διά τοιούτων δεήσεων ήδύναντο νά σωθώ- 
σιν άπό τήν βασιλικήν άπογυμνωσιν ! Οί βασιλείς είχον εννοή
σει τήν εποχήν των καί έφηκολ.ούθησαν τόν δρομ.ον των. Εδι- 
δον τελετής, έπλήρωνον κήρυκα; καί κατασκόπου:, καί έν τω 
μεταξύ ήντλουν γενναίω; έκ τού βαλαντίου τοϋ εθνικού. Τοι
αύτη είναι ήίστοείατών αδιάκοπων φορολογικών επιβαρύνσεων 

τής Βυζαντινής βασιλεία;. Νομίζει τι: ΐτι ονειρεύεται. άνα- 

τ.ολών παλαιού; καιρού: !
Κατά τήν μαρτυρίαν τού I'oiiqiievillr, είς 238,000 γρόσια 

ήτοι 54,7-40 δραχμάς ίπρό; 23 λεπ. τό γρόσιον) ανέβαινε 

τώ 1816 ό ενιαύσιος φόρος, τόν όποϊον έπλήρωνεν ή Ιίελοπύν- 
νησο; δια τζ ζώα τη; εί; τού; τσε.έ/.τ>/3ε<.· τού σουλτάνου’ πό
σον πληρόνει νυν εί; τού; ■'«σ.τ//ίχΓΓρ«ο τού βασιλέω; : Γποτι- 
Οεμένου.ότι είχε και τότε καινόν όσα ζζτζ τό I860, ήτοι αι
γοπρόβατα 2,20 ί ,70 7, βόας μή άροτήρα; 40.292. ίππους 

ζαί ήμιόνους 47.2 I I. όνου: 3 'ι. 000 καί χοίρους 78,1 < Ο,πλ.η- 
ρονει ζζτζ τήν φορολογικήν κλίμακα, τήν όποιαν δια του νο
μού τή; 22 δεκεμβρίου 1887 εύηφισεν ή Βουλζ τή; μεγά/.η; 
περιφερεία;, 1.316,308 δρ. ήτοι 1 σχεδόν εκατομμύριο·/ 
έπί πλέον, οπερ αποτελεί έν διαστήματι 72 έτών αύςησ·./ 
2.772 τοϊς °/„! <>ί λοιπόν τού σουλτανου ήσαν
χριστιανικώτεροι τών tCT./f.-r/iJ:.//· τοϋ βασιλε'ως!

ΊΙ φορολογική περίοδος, τήν όποιαν διατρέχομεν. ύπερέβη 
πζν μέτρον. Άπό 7 Λεπτών δι' έκαστον πρόβζτον ή αίγα. 
12 λεπ. δι'έκαστον ονον, I 3 λεπ. δ·.’έκαστον χοίρον, Ι-Ιή,επ. 
δι’έκαστον ίππον ή ήμίονον, 20 λεπ. δι' έκαστον βουν, βού
βαλον ή αγελάδα, τζ οποία ζζτζ τά έτη 1833 ζαί 1834 έ
πλήρωνον οί γονείς σας, πληρώνετε υμείς τώ 1889 δι'έκα
στον προβατον ή αίγα 46 λεπ, ήτοι πλέον τού εξαπλάσιου, δι 
έκαστον όνον δρ. 1,30 ήτοι πλέον τού δωδεκζπλζσιου. δι'έ
καστον χοίρον δρ. 3,13 ήτοι πά.έον τού είζοσιτετρζπλασίου. 
δι'έκαστον ίππον ή ήμίονον δρ. 2, ι5 ήτοι πλέον τού δεζαε- 
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πταπλασίου, St έκαστον βοϋν, βούβαλον ή αγελάδα δρ. 2,1‘.I 
ήτοι τό ένδεκαπλίσιον. Καί ταϋτα μή ύπολογιζομένων τών 
δημοτικών --.όρων, οιτινες άναβαίνουσι μέχρι τοϋ πέμπτου τοϋ 
δζμοσίου.

Τοιαύτη φορολογική; έπιβαρύνσεως όρμή εν ούδεμιάς επικρά
τειας απαντάται πρακτική. Ό δίανεμ.ητικός π.χ· έγγειο; φόρο; 
τής Γαλλία;. προσδιορισθεϊς εί; 2 40 εκατομμύρια φρ. τώ 1791, 
κατέβη εί; 167 έκατομ. τώ 187 4, συνυπολέγιζομένων δέ τών 
προσθέτων ποσοστών αύτοΰ, μόλις τώ 1875 ύπερέβη κατά. 33 
έκατομ. τό αρχικόν τών 240 έκατομ. όριον, ηύξησε δηλαδή 
έν διαστήματι 85 ετών κατά, έν έβδομον περίπου. Ό δέ έπί 
τοϋ εισοδήματος φόρο; τή; Αγγλία; άπό 2.87 τοϊ; "/„ τώ 

1843. άναβα; κατα τά έτη 1846—56 είς-4.1 6 —6.1 Ο τοϊ;
ένεκα τοϋ Κριμαϊκού πολέμου, άρχισε μετ’ αυτόν τήν έξή; 

χαρακτηριστικήν κλίμακα έλαττώσεω; : τώ 1858 κατέβη εί; 
2.87 τοϊ; °/0, τώ 1864 εί; 2.-46 τοις °/0, τώ 1867 εί; 2.05 
τοϊ; °/0, τώ 1870 εί; 1.6 4 τοΐς τώ 1873 εί; 1.23 τοϊ;

τώ 1875 εί; 0.82 τοϊ; °/υ. Λυτοί λοιπόν οί φορολογικοί 
έξαπλασιασμοί, δεκαεπταπλασιασμοί καί είκοσιτετραπλασια- 
σμοί, οιτινες αποτελοϋσιν έν διαστήματι 5 ι ετών τό επιστέ
γασμα τή; καταπι-τη; τήν Ελλάδα φορολογική; πολιτι
κής, είναι άγνωστοι εί; τά. άπό τοιούτων καί τηλικούτων ύπο- 
χρεώσεων προπορευόμενα τών εθνών. Μήπως είναι γνωστοί εί; 
τά ερχόμενα κατόπιν; Οί πορνοβοσκοί τοϋ κρατούντο; έν Έλ· 

λάδι φορολ.ογικ.οϋ συστήματος 
σωσι τό 
βήματος

έν
δέν θά. δυνηθώσι ποτέ νά. ε’ννοή- 

βάθο; τοϋ στοχασμού τού Ούσζ.ισον, όταν άπό τού 
τή; Αγγλική; Βουλή; έλεγεν ούτος: «εκείνη είναζ 

καλή καί χρήσιμος πολιτική, ήτις αύξανε·, τά δημόσια έσοδα, 
μετρικζουσα και όχι έξογκόνουσα του; φόρους».

Λί συνεπειαι τή; βαρύτατης κτηνοτροφικής φορο’ 
έβράδυναν νά. επελθουν. Οταν ό φόρο; 
πρός πληρωμήν αύτοΰ τίθεται χειρ έπί 
τή; προτέρας εργασία; τοϋ 
τα όποια αύτη καταρτίζει, 
τρόπω; στειρεύουν αί πηγαί

.λόγια; δέν 

είναι τοιοϋτος. ώστε 
τών άποταμιευματων 
καί έπί τών οργάνων 

διδάσκει, ότι τοιουτο- 
οίκονομίας, έπέρχε- 

ϋ παραγωγού 
ή έ πιστή μη 

τή; εθνική;

ται δέ άμείλιζ.το; ό νόμος τή; ζ.αταπτώσεως. Έντός έξαετίας 
άπο τοϋ 1860—65, ο αριθμός τών προβάτων τή; Ελλάδος 

κατέπεσεν άπό 2,539,538 είς 1,778.729, έλάττωσις 29.95 
τοΐς °/0 σχεδόν κατα τό τρίτον! Συν υπολογιζόμενων δέ τών 
μικρών ζώων (τρόβατα και αίγες), ένώ κατά, τό I 86 5 έν χωρική 

εκτκσει ·>0,2Ι! τετραγ. χιλιομέτρων ή ’Ελλάς περιείχε 4, 
067,852 αιγοπρόβατα, μετά παρέλευσιν 25 σχεδόν ετών, κατά 
τήν άπαρίθμησιν τοϋ 1 888, έν χωρική ε'κτάσει 64,668 τετραγ. 
χιλιόμ. περιέχει 6,21)0,111)0 τοιαϋτα. ήτοι κατά, τετραγ. χ·.- 
λιομ.ετρον άπο 98.36 τω 186-5 κατέπεσεν εί; 95.4 1 τοϋ 1888.

H έλάττωσιςτών μικρών ζώων εϊζ.ονίζε·. τήν κατάστασιν επαρ
κώ;. Λΰςησι; εί; έδαφος καί έλάττωσις εί; πλούτον ! Τή αλήθεια 
0·. αριθμοί είναι οδυνηρά προειδοποίησες. Βλέπω, ότι όλα τά 
5λατήρ·.α τή; κυβερνητικής οικονομία; συναγωνίζονται έπί μάλ
λον καΐ μάλλον να τού; μεγαλώσουν.

Δέν είναι εποφι; τοϋ εθνικού βίου, κατά, τήν οποίαν ή Ελ
ληνική κτηνοτροφία δέν μαρτυρεί τήν άπισθοδρόμησίν της. 
Ένώ τοϋ 1864 έξήγαγεν ή Ελλά; 21,135 ζώα άξια; 593, 
159 δρ., μετά 2 4 έτη τω 1887 κατέπεσεν ή εξαγωγή τη; 
εί; 5,073 ζώα άξια; 35,554 δρ. Έλάττωσις εί; κεφαλής 
μέν ζώων 16,062, είς άξίαν δέ αύτών 557,605 δρ.— Ένώ 
τώ 186 4 είσήγαγεν ή Ελλά; 18,150 ζώα, αξίας 1.139. 
404 δρ., τώ 1887 είσήγαγε·/ 101,745 ζώα άξια; 2.482, 
331 δρ. Αύξησις εισαγωγή; είς κεφαλά; μέν ζώων 83,535. 
εί; αςίαν δέ αύτών 1.312.927 δρ. Ανεξαρτήτως τών λοι
πών σχετικών τή; κτηνοτροφία; ειδών, μόνον κατά τα δύο 

ταϋτα εϊδη. προστιθέμενη; τή; άξια;, ήν έστερήθη ό τόπο; 
κατά τήν εξαγωγήν, πρό; τήν άξίαν, ήν «πλήρωσε·/ έπί πλέον 
κατά, τήν είσαγωγ'ήν, ιδού εθνικόν πρόστιμο·/ 2 εκατομμυρίων 
δρ. ι άκριβώς 1,900,532' διά. τά.; αμαρτία; τής Ελλάδος.

Αύτη είναι μία γενική ποινή, ή όποια έχει όμο 'ί πολλά; 
αλλας. Δέν έχω τόν σκοπόν να δώσω ύμϊν τό καθολ όν άθροι
σμα τής έκμεταλλεύσεώ: σας. Μέε’ρωτατε. πότε θα τελειώσηή 
φορολογική ορμή. Νομίζω άφελέστερον νά. ένδιατριφωμεν μάλ
λον εί; το ίδιαίτ- :ον ποινολόνιόν σας. Είναι τοσον σαφείς οί νομοί
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τή; 1 άπριλίου καί 22 δεκεμβρίου 1887! Εχετε ανάγκην,πρός 

εύρ-σιν χόρτου καί άλλαγήν κλίματος,νά μετακινήσητε τά ποί
μνιά σας έκτόςτής επαρχία; ·, πρέπει νά προπληρώσητε τόν φό
ρον σας ή νά δώσητε εγγυητήν. Αί επαρχία·.,τά; όποια; οί ολι
γαρχικοί ζζτήργησαν διά τήν αντιπροσωπείαν σας. διατηρούνται 
πρός έμπαιγμόν τή: συνταγματική: άρχή; του «έλευθέρως ζι- 
νεϊσθαιν.Εί; τζ όρια αύτών σά; περιμένουν οί άναζήσαντε; δε- 
κατισταί τών Βυζαντινών αύτοζρατόρων, ϊνα σάς άνοίςουν τήν 
δίοδον.Καθυστερείτε τόν φόρον σα; : Οά πληρώσητε 20 τοΐ; °/υ 

έπί πλέον ζαί συγχρόνως τόκον όπως οί πατέρες σας είς τό Μιρί 
τοϋ σουλτάνου. Δέν έδηλώσατε έμπροθέσμως τά ζώα σα; ή. 
εν τή αμφιβολία. τών εν αί; διαιτώνται ακαλλιέργητων ζαί ο
ρεινών περιφερειών, τά έδηλώσατε ένώπιον αναρμοδίου δημάρ
χου ; Ηά πληρώσητε τόν άνώτατον ορον τοϋ φόρου ζαί τό δι

πλάσιου αύτοΰ πρόστιμου. Κατηγγέλθητε: ΙΙρέπε.ι νά περιμε- 
νητε τήν ημέραν τή; δίκης έξωθεν τοϋ πταισματοδικείου, 
διότι ούαί ύμϊν άν διζασθήτε έρήμην, ούδέν ένδικον μέσον έ
χετε ζατά τής άποφάσεως. Αδιζφορον άν οί τόποι ζαί ή ώρα 
τοϋ έτους άπαιτώσι τήν μεταζίνησιν τοϋ ποιμ.νίου σας’ μή
πως ενδιαφέρονται οί συζοφζνται σα; διά τ.-,ν συντήρησιν του . 
Έσχηματίσθη πέριξ ύμϊν σπείρα καταγγελιών, οίτινες, λαμ- 
βάνοντε; το ήμισυ τών ίπιβαλλομένων ύμϊν χρηματικών ποι
νών, έχουν άνάγζην νά ζησωσι δαπάνα, ύμετέρ-ζ. Τόσον και
ρόν έδιωξαν οί σκύλοι σα; τού; λύκου;. ΊΙλθεν ή έποχή νά 
διωχθήτε καί υμείς άπό τό σζυλολόγιον, τό όποϊον έ'θεσεν έπί 
τά ίχνη σας ή γζυριώσα αύταρχία τή; 'Ελλάδος.

ΙΙρέπει βεβαίως νά ύπ-ίρχη μεγάλη δοσι; άνηθιζότητο; εί; 
την ψυχήν έκείνου. έστις δίδει τήν κυρίαν ώθησιν εί; τήν φο
ρολογικήν ταύτην πολιτικήν. Κατά πζν βήμα αύτή; αποκα
λύπτεται ζαί νέον αίσχος. Άμφιβζλ.λω άν ύπαρχε: χαραζτηρι- 
στιζωτερον τοϋ έξή;: Διηρέθησαν ύπό τοϋ νόμου τη; οί φορολο
γούμενοι εί; δύο μάνδρα;· ή μία. περιέχει τού; κακούς, τους 
ζαταδιζασθέντα;. τους μή δηλώσαντα; έμπροθέσμως ή ένώπιον 
αρμοδίου δημάρχου τά. ζώα των, ζαί ή έτερα τού; καλού;, 
'όσον περισσότεροι ;.ταχθώσιν εις τήν μάνδραν τών κακών, 

τόσον άνώτερον τό συμφέρον τών λοιπών φορολογούμενων, 
διότι θά. πληρώσουν ουτοι μόνον τό μετά τήν άφαιρεσιν τή; 

άνωτάτη; φορολογία: τών κακών υπόλοιπον τή; βαρυνούση; 
τό χωρίον των φορολογίας. Ιδού λοιπόν οί φορολογούμενοι εί; 
τόν χορόν τοϋ πονηρού πνεύματος. Νομίζει τις, οτι άναγινώ- 
σζει μίαν σελίδα τή; Κολάσεωςτοΰ Δζντου. Επί τέλους απο

μένει εί; τού; κακού; ή τιμή,ότι είναι μάλλον φορολογούμενοι!
Δέν εξετάζω τί άπομε'νει ύμϊν, ΙΙάσχει τό όλον έθνος. Βλέ

πω προδιαγεγραμμένου σχέδιον, τεΐνον έλα νά άρπζση. Αί 
μηχαναΐ δέν λείπουν, τά πλάγια συμφέροντα έγρηγοροϋν, δέν 
ύπάρχει εθνικόν ιερόν τό όποιον δέν έβεβήλωσαν. Τό σκοπού- 
μενον είναι πώ; νά ζαταστή ό λαό; άσθενής, καί άθλιος, ζαί 
ανίκανο; νά άντιστή εί; τζ βουλεύματα των. Ζητούν ζατζ 
πρώτον τήν περιουσίαν του- γνωρίζουν οτι ή έλευθερία τήν 
ακολουθεί κατόπιν. Εύρισζόμεθα ενώπιον θηρίου, το όποϊον όχι 
μόνον δέν έχόρτασε, άλλ’ ούτε έγγύς είναι νά χόρταση. Έάν 

δέν θραυσθοϋν οί ύδόντες του, θά καταφζγη πρώτον τό έθνος 

καί έπειτα έαυτο. Τό παν συνίσταται εί; τήν ταχυτέραν εΰ- 
ρεσιν τή; χειρός, ή οποία θά τού; άποσπάση. Επειδή είσθε 
υψηλότερου εί; τόν ορίζοντα, ρίψατε εν βλέμμα είς τά πέριξ. 
Ο οφθαλμό; σα; είναι ζαθαρώτερος καί ή ψυχή σα; επίσης.

II φωνή μου θά είσέλΟη εί; τά; καλύβα; σας. όδηγουμένη 
άπό άρχαία; αναμνήσεις. Έν τώ μέσω αύτών κατοικεί ή αιώ
νια ιδέα τοϋ λαοϋ, ήτις είναι ή μόνη έλπί; τής 'Ελλάδος.

ΛΙΊΣΊΈΙΔΙ1Σ ΟΙΚΟΝΌΜΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΪ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΔΟΣ

Έζ τή; περί τοϋ δανείου τών Γ,'ϋ έκ-ατομμυρίων επιστολή; 
τον κ. Οικονόμου. οημοσιενΟείση; έν τώ 1 i'J φυλ. τή; "Οικονομι
κή; Έπιύεωρήσεω;» τον ηγουμένου μηνό; 'σελ. 1G1), προίκυφεν ή 
άποκάλυή·.; ραρυτζτη; γ.·.·.', .··■ ?: -,, νομοϋ 'Λχ_α·.α: ζι: ΤΙώ- 
ίυ;. Ί’ορυλογούμενο: τινε; τών Πατρώο, έπ·.&υμοΰντε; περαιτέρω έτι
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άνίλυσιν του φαινομένου τούτ·υ, άπετάΟησϊν πρός τον χ, Οικονόμου 
καί έλαβον παρ’ «ύτου τήν έ;ής άπάντησιν.

Προς «ίέζ7. φορολογουμ.ένους τών Πατρών.

Εν 'Λυήναι I ώυνώυ 1 ΧΧ9

Ε> < ψΙ·ι Κ ί·ρινι,
ΊΙ περί τοϋ νέου δανείου τών 125 ίκατομμυρίων άπό 15 

μαίου ε. ε. επιστολή μου πρός του; λαϊκούς τών ΙΙατρών ήγα- 
γεν εις τό μέσον τής συζητήσεως τό περί ού μέ έρωτατε ζή
τημα τή; φορολογία; τοϋ νομοΰ Άχαία; καί Ηλιδος. Υπο
στήριξα; οτι ό νομός ούτος, σχετ'.κώς πρό; του; άλλου; νομού; 
τής έπικρατείας, φορολογείται διπλασίως, άπεβλεψα απλώς 
είς τήν έξήγησιν τοϋ ενδιαφέροντος, δπερ έχει εί; τήν έξακρί- 
βωσιν ύποθέσεω;, καθ' ήν οί έκμεταλλευταί τής 'Ελλάδος, άπό 
τή; περιστροφικής τοϋ ειρημένου δανείου μηχανής, ωφελούνται 
έν τω παρόντι μέν δια λαθροχειρίας 13,297,000 φρ·, έν τω 
μέλλοντι δέ δια παρανομία; 22,64'1,521 μέχρι 34,062,50(1 
καί τού; άπό τοϋδε τόκου; τούτων μέχρι 1,362.5(10 φρ. κατ’ 
έτος. Οταν έν τμήμα τή; έπικρατείας, άναλόγως πρός τάλοι
πά, φορολογήται διπλασίως, έχει τινα βεβαίως έννοιαν ή κατά 
τα; περιστάσεις μείζων προσοχή αύτοΰ έπί τοϋ τρόπου, καθ' 
ον ε’νεργεϊται ή χονδρική, ούτω; είπεΐν, διαχείρισις τών δημο
σίων χρημάτων.

Έν τή επιστολή σας παρατηρώ, οτι δυσηρέστησαν ύμας αί 
εναντίον μου ύβρεις τών υπουργικών εφημερίδων. Είναι ο μονος 
τρόπο; καθ' όν δύνανται νά συζητήσωσι. Μήπως έπεριμένετε 
να συνταχθώσι μεθ'ήμώ·. . ΙΙρέπει νά εϊμεθα δίκαιοι καί προς 
φίλους και εχθρούς. Εκαστο: έκπληροϊ τό σύνθημά του. Τό 
δέ πρόγραμμα ήμών είναι -,οσοϋτον ριζικόν, ώστε πρέπει νά 
εϊμεθα έτοιμοι είς δλας τάς θυσία:. Λί νέαι ιδέα·, δεν κοιμών- 
ται έπί ρόδων, είναι αδιάλειπτο; αγών.

Ιίολυ περισσότερον μέ συνεκίνησεν ή χορδή, τήν όποιαν ή 
επιστολή μου έθιξεν έν τή καρδίκ σας. Λέγετε, ότι ό τόπος 
είναι πζραδεδομένο; εί; χεϊρα; ληστρική; συμμορίας. Δέν έχετε 
άδικον Αδικον έχετε, όταν άφίνητε τόν δαίμονα τής άπο-

γοητεύσεώς νά στενόχωρη τό άσυλον τών έν τή ωραία ψυχή 
σας κατοικουσών ελπίδων. Λέγετε, ότι ή συμμορία ώχυρώΟη 

εί; τό κέντρον τη; πολιτεία; καί δέν υπάρχει ώργανωμένη δύ· 
ναμις ικανή νά άντεπεξέλθη κατ αύτής. Λυτά καί ό Θεσβί- 
τη; Ήλίας έλεγε πρό; τόν Θεόν: « Ίκανούσθω νυν, Κύριε, 
λάβε τήν ψυχήν μου ά.τ εμοϋ, οτι ού κρείσσων εγώ είμί ύπέρ 

τούς πατέρα; μου. Εγκατέλιπόν σε οί υιοί ’Ισραήλ, τά θυ
σιαστήριά σου κατέστρεψαν καί τού; προφήτας σου άπέκτεινζν 
έν ρομφαία καί ύπολέλειμμαι έγω μονώτατος». Καί ιδού πνεύμα 
μεγα κραταιόν διαλύον όρη καί συντρίβον πέτρα; ένώπιον Κυ
ρίου οΰκ έν τώ πνεύμζτι Κύριο:’ καί μετά τό πνεύμα συσει- 
σμός, οΰκ έν τω συσεισμώ Κύριο;’ καί μετά τόν συσεισμόν πύρ. 
ούκ έν τώ πυρί Κύριο; κζι μετά τό πΰρ tier,nr, .Ιί.-τ'/μ:,
x'txft Ki'ztrt;. Καί είπε Κύριο; πρός αυτόν : «Ιίορεύου, ανά
στρεφε εί; τήν οδόν σου . .. κζί καταλείψεις έν Ισραήλ επτά 

χιλιάδα; άνδρών. πάντα γόνατα, ά οΰκ ώκλασαν τώ Βάαλ, 
καί παν στόμα ο ου προσεκύνησεν αύτώ» (Βασ. Γ’ 19). Μή
πω; νομίζετε, οτι έ'έλιπον έκτη; Έλλάδο; οί ζνδρε;τοϋλαού 
αύτή;: Ίΐξεϋρετε πόσοι έν περιστζσει δύνανται νά κρατήσουν 
συνάμα καί δόρυ καί ασπίδα : Θά άγωνισθώσι κατά πρώτον 

έν τώ νόμω’ ούζί δέ εί; εκείνον, όστις άναγκάση αυτού; νά 
τραπώσι καί εί; άλλο στζδιον.

Ινα μελετηθή τό έκ τοϋ δανείου προκύψαν φορολογικόν ζή
τημα τού νομού Άχαία; καί "Ηλιδος, δέον νά προσδιοριστώ· 
σιν άκριβώς τά όρια του:

«Τό δάνειον τών 125 εκατομμυρίων, έγραφον έν τή άπό 

15 μαίου επιστολή μου. είναι κρίκο; τής εκμεταλλευτικής ά- 
λυσεως, ήτιςσφυρηλατεΐται ύπό τήν φαντασμαγορίαν τών ελευ
θέρων θεσμών. Τό ενδιαφέρον σας εύρίσκεται ύπό όλα; τά; ά- 
ναλογία; τοϋ δεδοκιμασμένου πατριωτισμού, οστι; άπό τών 

κορυφών τού ΙΙαναχαίκού άναμετρκ τά σημεία τοϋ. ελευθέρου 
οριζοντο;. Έν τούτοι; έχει καί τήν ύλικωτέραν αύτοΰ υψιν. 
Άπό 1 ΐανουαρίου μέχρι 31 δεκεμβρίου 1888, ένώ τό όλον 

κράτο; έπλήρωσ-ν εΐ; τά ταμεία καί τελωνεία αύτοΰ 75,749, 
Ι56δραχ., μόνος ό νομό; Άχαία; καί Ηλιδος έπλήρωσε
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τό έλαιο·; καί διά τήν σταφίδα, ύπαρχε·. άρά γε δύναμις ίν τφ 
κόσμφ Ικανή νά διατηρήση άμεταβλήτους καί συμβαδιζούσα; 
διαρκώς τάς τών δύο προϊόντων τιμάς: (3ί συλλογισμοί ούτοι 
στηρίζονται έπί γενικών θεωρημάτων τής οικονομικής επιστή
μης, άπό τά οποία μόνον έπί ποινή παραλογισμοΰ δύναται νά 
άπομακρυνθή τις.

Οσον σημαντικότερο·; είναι διά τινα τόπον τό προϊόν, τό
σον ή παρέκκλισις τής φορολογικής μονάδος έξασκει μείζονα 

επιρροήν. Εν τω νομώ Αχαίας καί "Ηλιδος ή σταφίς αποτε
λεί τό κύριον προϊόν. Ιΐοϊοι νόμοι φορολογικής ίσότητος ετηρή- 
Οησαν μεταξύ τοΰ προϊόντος τούτου καί τών λοιπών τής έπι
κρατείας: Ιίαραττρώ μάλιστα, οτι ούτε κα1)’εαυτό τό προϊόν 
τοΰτο διατελεϊ ύπό ένιαίαν φορολογικήν μονάδα. Έν μέν τή 

Έπταννήσφ ή σταφίς πληρένει 1'.) τοϊς ",. έπί τής άξίας της 
μετά προσθήκης είς τό ποσόν τοΰτο 15 τοϊς ",,, έν δέ ταϊς 

παλαιαϊς έπαρχίαις τοΰ κράτους αντί τών πρό πενταετίας 11 
καί 13 δρ. κατά χιλιάδα λιτρών. έν τώ προϋπολογισμό τοΰ 
1888 πληρόνει δρ. 15,75 (ΙΙατρών, Αϊγιαλείας, Κορινθία;)" 
ζαί δρ. 13.45 (Ηλείας, Μεσσηνίας, Κυπαρισσίας. Άργολίδος 

κλπ.) μετά προσθέτων περιπλέον ποσοστών 20 τοϊς καί 5 
τοΐς "π . Ύπαρχουσι λοιπόν τρεϊς διά τήν σταφίδα φορολογι
κά: μονάδες. Ποια, λαμβανομένων ϋπ’όύιν όλων τών περι
στάσεων, είναι βαρύτερα μεταξύ αύτών :

Ό έπι τής σταφίδος φόρος συνδέεται προς λίαν πεπλανημέ 
νην ιδέαν περί τοϋ εισοδήματος τών σταφιδαμπέλων. Βεβαίως 

[ίάσις τής παραγωγής αύτών είναι ή γεωλογική σύστασις τών 
σταφιδυφόρων περιφερειών, άλλά τό όλον εξαγοράζεται από κ- 

τρύτων κοπών καί μεγάλων δαπανών. Υποθέσατε ότι φυτεύετε 
σταφιδάμπελον ύπο του; μετριωτέρου: υπολογισμού;, μέχρι; 
ού αύτη μετά έπτζ έτη φΟάση είς τήν πλήρη γονιμότητά της, 
Οά δαπανήσητε κατά στρέμμα 800 δρ. (άγορα γή:, ουτευσις, 
καλλιέργεια, επιστασία, τόκοι κλπ.) έξ ών δέον νά άφζιρεΟώ- 
σιν 100 περίπου δρ. άτελή; πρόσοδο: κατά τήν τελευταία·; 
τριετίαν. Διά τόν κατόπιν χρόνον ή μέν καλλιέργεια |κλάδος, 
σκαφιμον, σκζλισμα, χάραγμα, Οείωμα. στύλωμα, έκφύλλι-

σμ.α, λίπασμα, τρυγητός, επιστασία. μεταφορά) απαιτεί ένι- 
αυσίαν κατά στρέμμα δαπάνην δρ. 7Π, εί; ήν προσθετέος στό
κος τοΰ κεφαλαίου ού μόνον αύτής, άλλά καί τοΰ δαπανηΟέν- 
τος ζατά στρέμμα κεφαλαίου διά τήν άποκατάστάσιν τή; στα
φιδαμπέλου, άναβιβαζόμενο; κατά μέρος τιΟεμένης τής τοκο
γλυφίας) πρός 12 τοϊς % εις 92 δρ. κατ έτος. Ωστε δι ’ έκα
στον στρέμμα σταφιδαμπέλου απαιτείται ζατά μέσον ορον 
ολική δαπάνη 162 δρ. ένιαυσίω:. Τί παράγει τοΰτο, ίνα ίζα- 
νοποιή τοιαύτας προκαταβολής; Κατά στρέμμα έν ταϊς καλ- 
λιτε’ραις σταφιδάμπελοι; παραγωγή 1000 λιτρών καί έν ταϊς 
μετρίαις παραγωγή 500 λιτρών δύναται νά ΟεωρηΟή ώ; ό συ
νήθης κανών. Έάν λάβωμεν ώς βάσιν τά; τελωνιακής διατι
μήσεις τών επισήμων πινάκων τοΰ έςωτερικοΰ εμπορίου της 
Έλλαδος. κατά μέσον όρον ή σταφίς τοΰ 1888 έτιματο πρός 

175 δραχ. κατά χιλιάδα, επομένως, άφαιρουμένων τών ζατά 
στρέμμα είρημένων έκ δρ. 162 δαπανών, μένουσι δρ. 13 εις 
έζάστην χιλιάδα λιτρών. ινα πληρώσν, τόν φόρον της' και επειδή 

εϊδομεν ότι άναβαίνει ούτος διά τά; παλαιάς έπαρχίας τού 
κράτους είς δρ. 15.75 καί δρ. 13.45 μετά προσθήκης 20 τοϊς 
% ζαί 5 τοϊς %. ό σταφιδοΰχο: τοΰ 1888 συνεπλήρωσεν ές 
ετέρων πόρων αύτοΰ τόν φόρον τοΰ δημοσίου. Ταΰτα άφορώσι 
τήν παραγωγήν τή: καλλιτέρα: σταφιδαμπέλου, έκαστον στρέμ
μα τής όποιας παράγει χιλιάδα λιτρών. · )ί ιδιόκτητα·, τών μέ
τριων σταφιδαμ.πέλων, τών παραγουσών 500 λίτρα; κατα 
στρέμμα, ύπέστησαν αληθή πανωλεθρίαν, διότι πρό; παραγω
γήν μια; χιλιάδος λιτρών σταφίδος έκαλλιέργησαν δυο στρέμ
ματα σταφιδαμπέλου, δαπανήσαντε; δε 324 δρ. καί λαβοντες 

♦ μόνον 175. έζημιώΟησαν τήν διαφοράν Ι49δρ., περιπλέον δέ 

έπλήρωσαν καί τόν εΐρημένον φόρου τού λημ.οσιου. Εκθέτω 
τά; γενικά; γραμμής, οί δέ άμέσως ενδιαφερόμενοι δύνανται 
νά εΰρωσ·. τήν έν αύταϊς οικεία·; έκαστο; θέσιν. Τοιαύτη είναι, 
ανεξαρτήτως τών ιδιαιτέρων κινδύνων τής σταφίδος, ή πραγ

ματική είκών των σταφιδοφόρων έπαρχιών τή: Έλ.λάΛος, την 

όποιαν χειροκροτούν ο: έκμεταλλευταί αύτή;
Όμιλ.οΰσι περί φορολογικά; ίσότντος '.αί αναλογικής
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τα; τελωνιακά; τοϋ 1888 τιμά; τή; σταφίδα; πρός 10.40 
τοϊς "ο · Υποθέσατε, ότι πίπτουσιν αί τιμά: αύται είς τό 
ήμισυ, κζί ιδού ό φόρος τή; σταφίδας διπλασιάζεται εί; δραχ. 
•20.80 τοϊ; %. 'Ενώπιον τοιούτου φάρου ζ τουρκική δέκατη 

είναι άγγελος. ’Ενθυμείται τι; καί ζκων τον φορον. τον οποίον 
ολόκληρο; ή στζφί; τή; Πελοποννήσου έπλήρωνε τώ 1816 
κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Puiiqiieville (τομ. 6. σελ. 220), εί; 
τόν Σουλτάναν. Τπελογίζετο εί; 57.100 γρόσια. ήτοι 13,202 
δρ. Ί'ί πληράνει νϋν: Άφαιρουμένου τοϋ διά τάς έκτος 

τή; Πελοποννήσου σταφιδοφόρου; τοϋ παλαιού κράτου; περι
φέρεια;. ό κύριο; καί πρόσθετο; φόρος τή; σταφίδα; προϋπελο- 
γΐσθη διά τά έτος 1888 εί; 3.7ί<>,625 δρ. Βεβαίως ζ στα- 
φιδοφυτεία κατά το διάστημα τή; διελ.θοΰση; έβδομηκονταε- 
τία; έλαβε τεραστία; διαστάσεις. Όταν όμως άναλογ-.σθή τις 
τά; κατά τό πρώτον τέταρτον τοϋ αιώνα; μέχρι; 100 καί ε
πέκεινα ισπανικών ταλ,λ.ήρων άναβαι··ούσα; τιμά; τή; σταφί
δα; κατά χιλιάδα, δύναται νά συγκρίνη μεταςυ τοϋ τουρκικού 
δεσποτισμοϋ τή; Κωνσταντινουπόλεως καί τοϋ ερμαφρόδιτου 
δεσποτισμοϋ τών Αθηνών, ποιο: περισσότερον είναι αδηφάγος. 

Νομίζει τις. ότι φωτογραφοϋντ ι αΐ φορολογικά’, ήμέραι τών 
Βυζαντινών ζύτοκρατόρων, αΐτινε; τόσον πολύ έβοήθησαν τά 

σχέδια τοϋ κατακτήσου!
Έπί τοϋ όλου έν έ'τει 1888 επληρώσατε :ί; τά ταμεία καί 

τελωνεία του νομού 12,466. ί 15 δρ. Η άναλογία προ; έκα
στον κάτοικον αύτοΰ είναι δρ. 59.36. Ί'ί πλζρονουσιν οι άλ
λοι λαοί; Ηά φέρω εί; σύγκρισιν τέσσαρα; λαού;, ές ών οι δυο 

δημοκρατικοί και ο·. δυο συνταγματικοί. Εκλ.εφατε μ.'.ταου 
αύτών, διότι δεν πιστεύω να σζ: άπατώσιν οί ίν Αθήναι; δια
κωμωδούμενο·. τύποι, ύπό του; όποιους κυβέρνα ή μάλλον α

χαλίνωτο; αύπαρχία. Α E.lGetia, πληθυσμό; 2,846,101, 
δημόσιαι εισπράξεις 48.392,697 φρ. τώ 1885. άναλογία 17 
ορ. καθ 'έκαστον κάτοικον. — '//.ωμών» πληθυσμός
50,445,336. δημόσια·. εισπράξεις 1.575.000,000 φρ. τώ 

188.5. αναλογία 31 48 καθ' έκαστον κάτοικον. Β . — Βϊ.Ιγιον 
πληθυσμό; 5,784,958, δ-'μοσιαι είσπεζξεις 20 1,669,728, 

τώ 1886. άναλογία. 34.86 καθ ’ έκαστον κάτοικον. — Ά;·;·./<’« 
πληθυσμό; 37,(164,052, δ-ημόσιαι εισπράξεις 2.203,375,000 

φρ. τώ 1887, άναλογία 59 14 καθ’ έκαστον κάτοικον.
ΊΙ διά τήν όποιαν λοιπόν σάς συνέχαρησαν φορολογική φι

λοδοξία σα; φθάνει την άγγλικήν, υπερβαίνει τήν βελγικήν. εί
ναι διπλάσιά σχεδόν τής αμερικανική; και ύπερτριπλασΐα τή; 
ελβετικής! Τί λαμβάνετε εί; επιστροφήν απέναντι τοιούτων 

θυσιών; Εχετε πολιτείαν : «πόλις ούκ έσθ', ητι; άνδρό; έσθ' 
ενός.» Εχετε εκκλησίαν: έχετε στρατόν: έχετε διοίκησιν ; 
έχετε δικαιοσύνην: Εγώ βλέπω. ότι από πρωία; μέχρι; εσπέ
ρα; δέν έχετε παρά έμπαιγμούς; Σζ; παρέλαβον ελευθέρου;, 
καί εννοούν νά σα; κυβερνήσουν ώ; δορυαλωτους. Ποιαν δέ 
σχεσιν έχει ή φορολογία σα; προ; τό γενικόν εισόδημα σας: 
Εάν άφήσωμεν κατά μέρος τό εί; πολλά; δεκάδα; δισεκατομ

μυρίων αναβιβαζόμενο·/ εθνικόν εισόδημα τή; 'Αγγλίας, τό ε
θνικόν εισόδημα τοϋ Βελγίου υπολογίζεται εί; 4 δισεκατομμύ- 
ρια φρ., έκτων οποίων άνα.λογούσι πρό; έκαστον μέν έκατομ.- 
μύριον κατοίκων του 800 έκατομ.μύί'.α. προ; έκαστον δέ κά
τοικον του 800 φρ. Πόσον είναι τό εθνικόν εισόδημα τή; 'Ελ
λάδος; "Αλλοτε απέδειξα, ενώπιον τή; Βουλής, ότι ή οικονο
μική δύναμι; τή; Έλλάδο; είναι τό τρίτον τή; Βελ—.κής- 

'Αναλογώ; τό έθνικόν εισόδημα τή; Έλλάδο; είναι 32<Ι εκα
τομμύρια, εκ τών οποίων άναλογοϋσι πρό; έκαστον μεν εκα
τομμύριο·/ κατοίκων τη; 16(1 εκατομμύρια, πρό; έκαστον δέ 
κάτοικον τη; 160 δρ. Λοιπόν έπί εισοδήματος 800 φρ. έν 
Βελ.γίω πληρώνει ό Βέλγο; 34.86. και έπί εισοδήματος IfiH 
δρ. έν Έλ.λάδι πληρώνει ό Αχαιό; 59.36, πλέον δηλ. τοϋ 
τρίτου! Τί μένει δια τήν έκπληρωσιν τοϋ σκοπού τω. οικογε
νειών υμών ! Τηρούμενων -ών ά·.-/.λ υγιών. ό ποιμήν άφ-νει 
πλειότερον γάλα εί; τά; πρόβατιν;:; του διά τα νεογνά τω/.

Π ύαρυτάτη αύτη φορολογία αποτελούσα, κατά βαθμούς, 
κοινόν φαινόμενου άπό άκρου εί; έ-κρον τής 'Ελλάδος, λαμ
βάνει τεραστία; διά τόν νομόν Άχαία; καί Ήλιδο; διαστάσεις, 
διότι τά εν αύτώ αποταμιεύματα προηγούμενης εργασία; είναι 
άφθονώτερα. καί μάλλον πεπυκνωμενα. Εκείνο τό λεγόμενον 
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μ;τζ τήν έπανζστασιν τοΰ 1821 ύπό τών έφορμώντων εί; τάς 
κοινότητάς σζς όργάνων τής αναρχίας 'ίκόττά πήτα», εφαρ
μόζεται νΰν διά τών επισήμων τή; πολιτεία: τύπων σύστημα- 
τικώ: ύπό τών έν ’Αθήνα·.: αύταρχικών, άποτελούντων νέον 
είδος οργανωμένη; άναρχίζ;. Ί'ύ σύστημά των άπεκαλύφθη 

τελείως είς τήν Έλλαδα. Η;ός των είναι τό χρήμ.α. Δεν αι
σθάνονται άλλην αρμονίαν, είμή τόν ήχον τοΰ νομίσματος.
Σζς χαρίζουν όλα; τζ; ιδέας, άρκοΰνται εί; μόνα τά χρή

ματα καθ’ ύλην τήν πζρζταίιν αύτών. Δέν ύπάρχει σημείου, 
τό όποϊον δέν έρύπζν; το βδελυρόν των πάθος. Αύτό απο
τελεί τόν ακρογωνιαίου λίθον όλων τών έπιχειρήβεών των. 
Έντός αύτοΰ κυλίονται όλοι οί δανειστικοί καί σιδηροδρομι

κοί θρίαμβυίτων, οί κακοηθέστατοι αύτοί συνδυασμοί τοΰ 
πονηρότερου πλούτου. Όσον μέν άφορα τά δάνεια, είδετε τήν 
χείρά των πόσον βαθεως τήν έθεσαν εί; τό δάνειον τών 125 
εκατομμυρίων. Όσον δέ άφορα τοϋ; σιδηροδρόμους, πώ; φαί
νονται ύμϊν τζ άγρια ένστικτα, τζ όποια ό σιδηρόδρομο; Α
θηνών— Ααρίσση; ήγειρε·/ είς τζ; τάξεις της κυβερνητική; 
συμμορία; : Εκ των φωνών τη; νομίζει τι:, ότι εύρίσκεται 
πλησίον στρατοπέδου κανν.βαλων. Μόνο; ό φόβος τής άντιπο- 
τεύσεως εμποδίζει αύτό άπό τοΰ νά άλληλοσπαραχθή. Περί 
πόσων δεκάδων εκατομμυρίων πρόκειται έν τώ σιδηροδρομω 

τούτω ; Αρκεί τό δείγμα τοΰ σιδηροδρόμου Μύλων—Κάλα
μων, τόν όποϊον ύπελόγισαν εί; I 13,513 φρ. κατά χιλιόμε
τρου. ενώ όμοιοι σιδηρόδρομοι κατασκευάζονται δι' 75,000 

φρ. έν Γερμανία, 71),()()>> έν Βελγίω, 55,500 έν Γαλλία καί 
50,001) έν Σουηδία. Κατά τήν σουηδικήν δ’.ατίμ.ησιν, θα ήρ- 
κουν διά τόν σιδηρόδρομον Μυλών —Καλαμών !),000,ΟΟΟφρ., 
ή δέ Ελλά; πληρώνει 24,000,000! Έχετε τρόπον τινα. νά 
άνακαλύψζτε τά; έπί τών ουτω ύπεξαιρεθέντων 15,000.000 
φρ. μερίδα; τών μεγάλων διαχειριστών αύτής:

Άποφεύγουσιν ώ; τά; αμαρτία; των τήν έπέκτασιν τή; συ- 
ζητήσεως έπί τοιούτων ζητημάτων, ζαί όμω; αύτά άποτε- 
λοΰσι την ουσίαν όλων τών λοιπών. Εύχ ρηστότεροι είναι είς 
τήν εξέτασιν τών φορολογικών ύο-, μάτων των. II Ελλάς, σας 

λέγουν, είναι δεκτική μείζονο; έτι φορολογία;. Εκείνος ό εν
θουσιασμό; των δια τήν άποκάλυψιν τή; διπλάσιάς φορολογία: 
σα; είναι σκληρά προειδοποίησις, ύπό τήν οποίαν, τί; οίδε, 
ποϊζ κρύπτονται σχέδια, νά σζ; έλαφρώσωσιν έτι μάλλον έκ 
τή; ύπερβαλλούση; κατ ’αύτού: περιουσία; σας! ‘Ομολογώ ενώ
πιον θεού καί άνθρώπων, ότι άποκαλύπτων τό βάρος τής φο
ρολογία: σας, δέν έσκοπουν νζ έρεθίσω τά νεύρα τών λυμαι- 
νομένων τήν 'Ελλάδα φορολόγων. Αμίμητο; είναι ό τόνο;, 
εφ' ώ κοινωνοϋσιν ούτοι εί; τά σατανικά σχέδιά των. Όσω 
πλειότερον, λέγουν, φορολογείται λαό; τι;, τόσω Ισχυρότερου 
κεντώνται τά βιομηχανικά έλατήρια αύτοΰ. «Μοναδικό; τρό
πος. ζατά τόν 1’όσην, διεγε'ρσεως τή; βιομηχανία; τό ζφαι- 
ρεϊν τά μέσα, διά τών οποίων δύναται αύτη νζ γείνη πλέον 
δραστική !» Γπύ πολιτικήν δε έποψιν υποθέτουν, όσιοί βαρείς 
φόροι εξασφαλίζουν τήν βασιλείαν των έν τή ύποταγή τοΰ λαοΰ, 
οστις. κατατρυχό μένος ύπό τών άναπτυσσομε’νων ημερόβιων α
ναγκών, δέν έχει ούτω καιρόν νά σκεφθή περί πολιτική; φιλο
τιμίας.

Ιίαράόοςος συνάντησες τών άκρων! J< εζ, At.· κ«<
jin’ ύ./ίνω· (Ιά i[i/TS cliqpn. ’Ιδού τό κοινόν εγκολπίου τυ
ράννων καί τυρζννουμένων ! Οί πρώτο· νομ·'ζθυν, οτι άφαιροΰν- 
τες τά χρήματα τοΰ έθνους ζαθιστώσιν αύτο δουλ,ιζώτερον. Οί 
δεύτεροι βλέπουν, ότι έπί τέλους ό σίδηρος είναι τό μόνον κα

ταφύγιου αύτών. Έντώμεταξύ ό δάκτυ/.ο; τοΰ 'Γψίστουγρά
φει άδιαζόπω; τάς μυστηριώδεις αποφάσεις του. Άς άποζα- 
λυφΟώμεν εύλαβώς προ τής ύπερτζτης δικαιοσύνης αύτών.

ΛΡΙΣΤΕΙΔΙΙΣ ΟΙΚ< <Χ< »Μ< /Σ

ΟΙΚΟΝΟΝΙΙΚΑΙ ΕΠΙΟΕΟΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έπί τή βάσει τών νομών ΦΑ ’ τοϋ 1859, ΛΣΞ’ τοΰ 1885.
ΑΓΚ καί ΑΠΙΤ" τοΰ 1887 καί τών άπό 19 δ'ζευ.βίίου I ι
186'ι καί 12 αύγούστου Β. διαταγμάτων, ή κυβέρνησις προ- 
εβη διά τοΰ άπό 21 Ιουνίου 1889 διατάγματος της ά.φ'ένύ; 
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μέν εί; τήν κατάργησιν τών ζπό 31 μαίου κζί 23 ίουνίου 
1886 Β. διαταγμάτων κζί του άρθρου 1 τοϋ ζπο 6 ίουνίου 
1839 Β. διατάγματος, άφ' ετέρου δέ εί; τήν διαίρεσιν τή; 
έπικρατείας εί; δώδεκα περιφερείζ; οικονομικών επιθεωρήσεων, 
όρίσασα συγχρόνως τήν αρμοδιότητα καί τά καθήκοντααύτών.

Λ .— Οσον αφορά τζ; νέα; περιφερείζ; τών οικονομικών 
επιθεωρήσεων, ή πρώτη περιλαμβάνει τόν νομόν ’Αττική; καί 
Βοιωτία;, ε'κτό; τών δήμων Πειραιώς, Αίγίνη; καί Άγκυ- 
στρίου, μέ έδραν τζ; Αθήνα;. II δεύτερα περιλαμβάνει του; 
νομού: Άργολιδοκορινθίζ; καί Αρκαδία;, έκτος τών δήμων 
Τροιζήνο;, Γδρζς. Μεθζνων, Δρυόπης, Σπετσών, Κοανιδίου, 
Έεαιόνη; καί Διούαων, μέ έδεαν το Ναύπλιον. Η τρίτη 
περιλαμβάνει τού; δήμου; 11-ιραιώ;, Αίγίνη;, Άγκυστρίου, 

1 ροιζήνος, Ύδρα;, Μεθκνων, Δρυόπης, Σπετσών, Κρανιδίου, 
Έρμιόνη; καί Διδύμων μέ έδραν τόν Ιίειραιζ. Ή τέταρτη 

τόν νομ.όν Κυκλάδων μέ έδραν τήν Σύρον. II πέπτη τού; νο
μού; Φθιωτιδοφωκιδος και Εύβοια; μέ έδραν τήν Λαμίαν. Ή 
έκτη τόν νομόν Λαρίση; μέ έδραν τήν Λκρισσζν. Ή έβδομη 
τόν νομόν Τρικκζλων μέ έδραν την Καρδίτσαν. 11 όγδοη του; 
νομού; Αιτωλοακαρνανίας και Αρτη; καί τήν νήσον Λευκάδα, 

μέ έδραν τήν Βόνιτσαν. II έννζτη τόν νομόν Κέρκυρα;, έκτο; 
τή; νήσου Λευκάδο;, μέ έδραν τήν Κέρκυραν, II δέκατη τους 
νομού; Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου μέ έδραν τό Άργοστόλιον.
II ένδ-κζτη τόν νομόν Αχζίζς καί Ηλιδος μέ έδραν τάς 

ΙΙκτρας. II δωδέκατη τους νομού; Μεσσηνίας κζί Λακωνίας 
με έδραν τζς Καλάμας. Εί; εκζστην περιφέρειαν διορίζεται 

εί; οικονομικό; επιθεωρητής.
Β'.— Οσον αφορά τήν αρμοδιότητα και τάκαθήκοντα τών 

οικονομικών επιθεωρήσεων, ή μέν αρμοδιότης έπεκτείνεται ε'φ' 
όλων τών έν τή περιφερείζ. των υπαλλήλων, τών αμέσως ή εμ
μέσως υπαγόμενων εί; τήν δικαιοδοσίαν τοϋ υπουργείου τών 
Οικονομικών, τζ δε καθήκοντα τών οικονομικών επιθεωρητών 
ορίζονται ώ; εξής:

α’.ι νά έρευνώσι κζθ ολην την περιφέρειαν των, έζν έκτε- 
λώνται μετ' ακρίβεια; ο! νόμο·, περί βεβζιώσεως καί είσπρζ- 

ξεω; τών δημοσίων εισοδημάτων, έζν προστατεύωνται προση· 

κόντω; τζ εθνικά κζί τά τοϋ ε’κκλ.η σι αστικού ταμείου κτήματα 
καί έάν είναι άγρυπνος ή ε'πιτήρησ·.; δια τήν ζνζκζλυΰιν καί 
καταδίωςιν τών παραβάσεων τών φορολογικών νόμων, νά συν- 

νενοώνται πρό; τά; κατζ τόπον άρμοδίου; ζρχζ; δια τήν έπί- 
τευξιν αποτελεσματικότερα; ένεργεία; κζί νά προκαλώσιν. 
όοάκις τό νομίζωσιν άναγκαϊον. την παρέμβασιν τοϋ υπουρ
γείου, κζί

β ) νά έπιθεωρώοι, συνεπείζ έκζστοτε διαταγής τοϋ υπουρ

γείου τών Οικονομικών, τά έν τή περιφερείζ των τζμε ζ κα
τά γραφεία τών εί; τήν αρμοδιότητα των υπαγόμενων ύπαλ
λήλων, νά έξελέγχωσιν έν γένει και καθ’ όλα τήν δημοσίαν 

υπηρεσίαν τών ύπαλλήλων τούτων, νά βεβαιώνωσι διζ πρω
τοκόλλου τήν ούτω; έξζκριβωθεΐσζν διά τής έπιθεωρήσεως κζ· 
τζστασιν καί να φωτίζωσί περί αυτή; το ύπουργεϊον.

Είς κατεπειγούσας περιστάσεις και έάν έκ τή; αναβολή; 
έπίκειται κίνδυνος είς τά δημόσια συμφέροντα, καθήκον αύτών 
είναι επίσης, ευθύ; ώ; λζβωσι βάσιμου; ΰπονοίας, νά προ- 
βαίνωσιν οίκοθεν εϊ; παρόμοιας εξετάσεις, ύφείλουσιν όμως άμα 
μέν τή ένάρξει αύτών νά είδοπο’.ήσωσι τό υπουργείου, άμα δέ 
τώ πέρατι νά ύποβάλωσιν εις αύτό ;-ζ ,-.λογημένης έκθε- 
σεως τό αποτέλεσμα.

Γό προκείμενον διάταγμα δέν περιλαμβάνει τζ; επιθεώρη
σε·.; τών δασών, αί περιφέρειας αί εδραι καί τά καθήκοντα 
τών όποιων κανονισθήσονται δι ’ ιδιαιτέρου διατάγματος.

ΔΗΒΙΟΣΙΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 1889

Εκ τών δημοσιευθέντων επισήμων πινζκων τοϋ υπουργείου 
τών οικονομικών αί κατά το πρώτον τετράμηνου τοϋ 1889 
δημοσία·, εισπράξεις έπι τοϋ προϋπολογισμού τή; χρήσεως τοϋ 

έτους τούτου έ/ουσιν ώ; έςή; .
A . "Λ//ισ<ΐί yifpcr. α'ι φόρος ,έπι τών άροτριωντων κτη

νών προύπελογίσθη 2,527 ,20(1 δρ. είσεπρζχθησαν 1,667. β'ι 
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έπί τών περιπολίων ζαί βοσκών προϋπ. 207,418, είσεπρ. Ο, 
γ') έπί τοΰ έλαίου πρ. 453,600, είσπρ. 0, δ') έπί τοΰ οίνου 

πρ. 2.808,000, είσ. 0, ε’) έπί τή; σταφίδος είσπραττόμενος 
φόρος εί; τα τελωνεία πρ. 3,682,800, είσ. Ο, στ') έπί τών 
σύκων όμ. είς τα τελωνεία πρ. 336,960, είσ. 0, ζ') έπί τοΰ 

παραγορ.ενου ζαπνοΰ πρ. 350/160, είσ. 30,076, η') έπί τών 
λακωνικών προϊόντων είσπραττόχ.ενο; είς τά. τελωνεία πρ. 108, 
000, είσ. Ο, ΟΊ έπί τών ζουζ.ου'λίων όμ. είς τά τελωνεία 27, 
000, είσ. 0, ι) έγγειο; φόρος έπί τοϋ είς τά. τελωνεία φορο- 
ά.ογουυ.ένου οίνου δυνάμει τοϋ ΛΦ'-.Θ νόμου τοΰ 1887 πρ. 
63,000, είσ. 0, ιαΊ έπί τών πρϊόντων Επτάνησου φορολο
γούμενων εί; τά. τελωνεία πρ. 2, 4 19,888, είσ. 770,806, ιβ') 
έπί τών ζώω, πρ. 2,850,000. είσ. 2,753, ιγ') έπί τών έπι- 
τήδευγ.άτων πρ. 2,908.000, είσ. 15,292, ιδ') έπί τών οι
κοδομών πρ. 2,305,641, είσ. 2,631, ιε') έπί τοϋ καθαρού 
εισοδήματος ανωνύμων έταιριών πρό; ·> καί 3 τοϊς °!0 πρ. 
325,000, είσ. 0, ιΤ ) έπί τή; καθαρά; προσόδου τών καλλιερ
γούμενων μεταλλείων πρό; 5 τοΐ; "/θ πρ. 80,000, είσ. 0,

I!'. Ά'ροζ χαΐα>Ίΐ.Ιώσιω<,· α’) τελωνειακός δασμός εισαγω
γής πρ. 2'ι.Ι 15.500, είσ. 5,997.28G, β') δικαίωμα κατα- 
ναλώσεω; καπνού κλπ. πρ. ί,875.000. είσ. 1,32 1.077, γ') 
δικαίωμα έπί τών πνευματωδών ποτών πρ. 1,361,2(10, εισ. 

23,789.
Γ'. 'j'i.tir α') άντίτιμον σφραγιστού χάρτου πρ. 8,200, 

000, είσ 2,035,593, S') τέλη ΰπερβάλλοντα πρ. 300,000, 

είσ. 130,953, γ') τέλη έπί 
νϋαων έταιριών 
ρίων θεάτρων π 
οίων άταοπλοίων 
τηρίων σιδηροδρόμων 
κλη ρ ον ο υ.ιζ ά. δ ι' 
η') τέλη προς 
σι; τών εί; μεταλλικόν ζαί συνάλλαγμα άποστελλομένων εισ
πράξεων άπο τελών προξενικών πρ. 60,000, εισ. 0, ι · τέλη 
γραμματοσήμου καί επιστολικών δελταρίων πρ. 1,100,000,

'ι υπ
....., .... .ών αποδείξεων μερισμάτων ανω- 

πρ. 150,000, είσ. 1,713, δ') έπί τών είσιτη- 
ρ. 50,000. είσ. 12,081. ε') έπί τών είσιτη- 

ρ. 175,000, είσ. 29,693, C) έπί τών είσι· 
πρ. 200,000, είσ. 27,150, ζ') τέλη 

αποφάσεων βεζάιούμ.ενα πρ. 40,000, είσ. 0, 
νικά πρ. 650,(100, είσ. 88,754, θ') ύπερτίμη-

είσ. 390,575. ια' τέλη ταχυδρομικών επιταγών πρ. 25,000, 
είσ. 11,726. ιί’.ι τέλη ταχυδρομικών >ϊ- ιζτων πρ. 100.000. 
είσ. 0, ιγ ) σ:λη :ηλ'· .7 πρ. 916,810, είσ. 181,265, 
ιδ') τελων.ΐ'.κός δασμό; .'ξ-κγώγή; πρ. 5.ΟΟ0, είσ. 996, ιε') 
πτινικί τ:’.·ν. όξ·/ ■.·/. πρόστιμα π:. 700.090, είσ. 72.260. 
ιστ'ι ποιναί /<;: μ ορίου πρ. 120.01'0, είσ. 21.381, ·ζ ; 
ποιναί έπί πα.ραβ.,σπ φορ',7ογιζών νόμων πρ. 100,009. είσ. 
2,015, ιη ι πρόσθετα τέλη 2'1 τοι; '.·„ έπι έσόδων έκτρυΟέσμως 
άποτ-.ου.ενων πρ. ιΐ'Ι'Ι,ΟΟίΙ, ·'; 0, Λ όζθι ΰπερν-μερΐα; έκ- 
προΟίσμω; ζπυτ-.',ν ? ων δη.ζ·.σ.ων , ;·„δων πρ. 300.000. είσ. 
I 01,30 I. ζ ι τό·;ι υπερημερία; .'-.-ρ·.1);- ω: ά.τ .τιομίνον 
κκλησια-τ-.Ζίόν έ«4ω/ πρ. Ιι'.ΟίΟ, είσ 2.701. κα ) άντζλ 

λαγμκ απαλλαγής έκ τή; στ. ατι<> ιζή; ύπν..·σια: πρ. 70 I. 
000. εισ. 111(1.33 ’. κβ ι δ·.·'.-··.<·..μ> στατήρο; ζα.ι κοίλου ΑΟη 
·,.·„■/ καί 1Ι- ρα·ι.·>; 80 (Λ) J. ίτ 13.265.

Δ .ίΛ..Ό-?Λ0Ύ<· / άντίτ-.,μσν τωλουμε/ου σιγά ; οχ άρτου 
έν τοΐ; κάπ,οκοπτη. οι; πρ. 2 'ιΟΟ.ΟΟΟ. εισ 1118.076. ·.' 
άντίτιμον πω/ουμε·>ο ? σ γαροχζρ.τ'/ : < το.; τβμειν.ς π:. 16 
OH0. ■·... U2 | . γ', - 7 ι, , / s:.
.ΙΟΟ.ΟΟΟ. είσ. 28.6 G. δ ) άντιτι ον πωλυυυ.έ,ων πυ'.είων 
πρ. <00.000. εισ. ί<..>85 ε ά<τίτιμυ. πωλουνίενυ > τε-.,ε
λαίου πρ 'ι, 1 Οδ.,ΟΟΟ. είσ. 42.8.389. στ άντι-.κ,ν π<..’,ο - 
μενού άλατος πρ. 2.190.0(10. είσ. 511 716.

Ε . Π·<’α·.ι·' c ·’,«<ι,· .υ· υπί, ζ'ΖΓ,.,.· χιιζιίαΐιΐ 'ι'τι,ιι , χαί , . - 
iiic-ttiri·,·:·· I- ετιζα:π·ζ ζζ.-.νήτ,... έύ-.ιζών . έπιιαετ.ν
σπειρομενων έ'}νιζ.·,< -αιών πρ- ΙΟ.ιΚ: ), (I. 5 ένοικιυ»
:0νικώ> έλΧ4θδινΑ;.«ν π- 1.5'lli, ιι -·') ό·λ. έϋνικών ·στζ- 
υιδωυων καί αμπέλων ω. πρ 16·Ι, ίσ. ιι. δ όμ. έθνικών 
ρσσκών πρ 41 ΟΟιΊ, είτ. I. ϊ ι ! ε ΰυ.. έθνικι·>ν .τ=ρι'·;υί· ίω- 
πρ. 50, εί:. (I σ; ' .ρ.·,υδ·< .'ύ··..υ··ν 3ζ>τωδών γαιών :ρ.
ί.000. είσ. 715. ζ ' ένσικι· < 'ι,'./. ϋ κτήμα-.υ; ί’ε,ύφ πρ.
6.000. είσ. 0 ηΊ έν. έθ.·.ζ· ν ·.·-■ < ·π.του'ν vr: και Ί'·.'·.ν 
Ίο; πρ. 57 2'ι6. εί-. <>. 6' ·μ. σ.. .νων εν ικών γαιών
θεριστών λει·.α>·.ων πρ. 2, >00. εισ. Ο, ·. ;μ. δ·.;·υ'..ων ζά
λών έΟ/ΐκ,·.·. ζτ-ι ιζτ'.ΐν π- .50,(8 ■ ί ;. ί ,1·>8 ,·ζ j
t'J iziu. (.7 ,<>■ ■>. :·. .. χΐ5. |<<7, ■· ‘1.· ί

'''■'■·· ■-.. 20 Ι.Ί· ω>0)2. ·γ'-ΓΙ. ·■/—■■··_.. >. 7 .1 -;<ύ Ϊ5:>. II
ιδ .υ. έΟ.ικών ύδί.τών π ό: 'ΐυεύσινπ: 625, -είσ Ο.

2 Ίόπικ. πια εκκλησία στ..·.;-;·? ..κι<η.ω· . α) ετήσια δσσις 
εεοά.υετοϋ; ένσι ιιασεω; μ,ναττη :ιακών κτηιικτων π,. 2 >5,(10(1.
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Έπταννχσου ζτζ. 127,3 2, εϊσ. 25.732. ’ ι όμ. ζώων -ζ. 
551),00*)  ϊ'.ί. 522, ι/.'ι '■/·. ζ·.'..''ζ·.··/.ω·ι 124,359,
142. ιο 'Ι ύ;/. Τ:' ωνιζζών 'ασμων εισχγων : ζζρ. 2,679..)!)0 
εΐσ. 571.4511, ι- ■ -.τροτύετ ·. ζζζζ'λζζζ ν ζ,ζρ-,ι τ<·>·.· ζω.·»·» 
κζί ε’-ιτν,δ’υΐΛΧτων r.z. 2’JJ,000, είσ |Ι>2. ·. r.’Z'izr.zy. izz'·. 
τιμχν.ατο; :'>·>·.'.■■,·/ γχιών ζζρ. ΙΟΟ.ΙΙΙ’Ο. εί ι. 1.5·>ί. ' ι ξα
;:ti ζ·.ιπζΧζ-ο·Λ··ι:υ·ι έσοδων ττζρ ϊλΟύυσών χοχσεων |.)0. 
000 εϊσ. 219.021.

I . litnu’a ~·<·αΐι>ν <,χ»ρω*·;  εισ ζ ·. ζρ· ών ό./σιων.ζ-
των y.y-zi. -ζ’.ί ■>', !.'.·/ ΛΓ11Β τι'. 1887 ζζζ. 45ϋ,Ι!!)9. ι:.ζ 
100.377.

ΙΑ . ίΐι.τ 'ζτ,, Γ·.-τίρ τώ»· Λ,';· ■<· : ζ ·..’. τών &.rz ρ·χζ·ζνι.ι· 
νων φορών ο·λ· Λ·.·’.ώχ τ;-νο.-χ; χρχσεώ; ~ . 270.(Η HI, είσ. 
2X0, 1 όμ. ϋ·. ,■;.;■·. των ζρ /'■■i-Trl; νρχ . ζρ. 3 1 2,000.
εΐσ. 1.4-*·*.  γ ί1'.. = τιτ·'.>!.νγ.7 ων και · 7ομώ» zzy.p·.').1)'., ■- 
σών γzc'zi'.-jι ζζζ. 150,000, εί'. 58.0·. I.

Ill . J'f/Λ »j Λ';·, σ . <ζ-< : τχύ-· ρτ . ,ζζ τ·λχ εί: 7
ξένων έ.ζιριών ».ζί τχλεγ.-ζφικών διευθ-ν' ίί'ζζιζ/.ζζ'.υ.'·-' 
ζζρ. 358,140, είσ. 3,880.

ΙΓ . Εχταχτο ϊσοΑ": ζ’ - ·. τοϋ δανεί· - ών 1 ·> έκο·τοα· 
ν.υρίων rrp. 5,207.07 I . εϊσ. 5.207.971, ι .ζ. τού »ΐχ·»:ιο» 
τών 135 εκατομμυρίων ττ;. 1 .35 4,403. εί . 1,35 4,103. γ ι 
it, τού 3ζνε.»υ των 1,200.000 00 000. ε·.-
•121,275. 3 I έσοδα ..ν.τζ'-· ,χ; τ.3, ·. 1 ■.·, . ■,· .· Μύλων Κά
λαμων τρ. 0, ίϊζ. 28 ί,391

Ττ ζι'.Ί τό·ν τρουτ../»ο· .σίΚνΐων [Λεν ‘JI> ι ι',1,453 δ... τών 
t'.vzp ziy^i'i-zwi 3ε 3 2,240.39 ·' . II.

ΣΩΦΡΟΝ1ΣΤ 1ΚΗ KJ I< 11ΣIΣ

La pr;.·,.·,!: tie doit pl·; ■ •'■tr·· ί·· lien He t<mitr·». 
·-■' e't 3··ίι Ί··· im Ι,ύρΗ.ιΙ ρω; 1 τ.·;.Ά: 
!w iu. .fuiieui·-. Λ·,,». ·ι ''·■ Γ·· Λ/οΖί.ιρρ],

’(.) σωφροιιστί'.: όργχ-.ιτ».zzzy-iji τώ·» γ-~ζ’·ζ :·.ζ'>.ί·ζ;·.>·< 
ΐ,ϊ·ΐ'ά·>, ί ζζί. zftzjzzz νζ ζ·.·α,-.-ύςεις. ά; ελαύεν χ ?ωτ:τ»·. 
ττ'.ζχ έτι-τχμχ. ζν'.ι' ·ζ ' :χν μεταβάλλεται :·.αί jjir.zz.z-j. 
ζγ'. μον,ν .; ζζ·.ζζ ζζ, , ιιωτε :υυ ·}?λτ.'Λ ζ'; ζ χπ-.ύο 
σεω; 3λζ3χ, τ,; ·<0£ν >·ίζ ·τ·. ?-'· »ν y.-'-.z· / ζζζ,'/ζζώ···, 
αλλά τ;-,; τ::'..···· 2■ - ζ -τ'.; καί ίο ία -·>; zv'J
ύποτροπχν, χτις, z.z'j ζ rr.·. ι-ιεχιχύχ πζνταγόΰ. α.ςζνει ζαΟ 

έζζστχν. 'Αν ζλλοτ; χ φ·ζζ»τ •·χρχσίμ.'»·ν ώ; φραγμ.ός χνυ- 
■τέρολχτο; u.szz'Zj τοΰ '.Χζ'»'»:·,·'. ντοζ ζζί τχ; ι,. ·,λ;, '·,.·- 
υ.ερτν -5.σα·. α·. ζροσττζΟειαι. τείνί,υσιν οτως ό ·<ζγΐΛ:.: ζ’.ζζ: 

ζηνι zr> 3·»,χτον ευΟρζυττςζ . .-.,.ί,ί·,.··,: τζ, ζτΓ,ω 
νίχ 3·.χ τχ; '.χτχλ’ι.χ'Ίζ :. χ:χτ-.-:υχς τΓ»ύ ζζτζ·1·.ζ. :.: τχ» 
zizzor ύ“εε"?'ίχ<7·.7 αύτιύ. Αντί τών τ·.3χ(ρών, 3·. ών zzz'j'.- 
'/yi.^zz-j·)·, -/.t'lzz zry ζ'^/'.-ι χπίχρατ·.·». τό σωτ,ρονίστ'.κ',ν «;ύ- 
ττχρ.ζ -τχυ.εριν ί- ενχντίζ; -> :ζσζ.='»ζζε'. τόν ζζ . <3·.ζϋν 3>i 
,ΊζΟν.'.αίζζ zzz'jz^'i'j '.■/ ')'.χ·:··.:Λ :χ τόν φραγμόν τούτον. τ»γ- 
χρόνως 3έ νχ ζσφχλιτζ, τχν ζ.·. ωνίν.ν ότ; τζς ζ.ίν3·»νος ζπε- 
σοβχΟχ.

Δ·χ τούτ», τζν.·ζ τχ εΟνχ ζζιζζ·Λ’/.·ζζ ζ·. ζζ\; σωφριν- 
ττ·.ζ.-ζ»; 5ίγχνί'»;ζού; των 3»,χ τ ;το·» 3·.ευζΆϋνοντ·.; τχν zzz'j- 
zzztzyzz-.i-j 'y τοΰ z.ztziVz.ov ε·; . τε)ε »)ε:(,»σ·.·». δ'.ίτ'. σωφρον.- 
στιζός ip-zviojxo;. όστι; :».ζθ·.·--ζ ζ'· ζτι· τχν 'ίίωοιν τού 
χτο/.νΟίΛένου τών ψυό.χζ.ώ’/ ζχτζ>1·ζ.ο< εν τη ζοινινίχ, είναι 
Ε>.ζττω;Λχτ'.χ.ό; ζ.αί ά·.·ζχ:ο·»·.τ;Λθ;.ύτεν(ί»ρ.·.ίων ο.αυτζς τεό.ίδα; 
τχ; ιστορίας τοΰ ίν γεν. σωφι·. τν.,ύ. Γ.· ζ.ζίζρώ; ζτνγ.ονο» 
τικον σύστζιεα, ώ; λειτουργεί εν Βε7.γ·.ω. ;0εω:ε£το ι> -/ρ’. τοΰδε 
ζζί θ.ωρεΐτζ.ι είσέτι ώ; το ;χό»ον τέύ.ΐ'.ον σωφρονιστικόν σύ 
στχυζ.τό διννχν.ενον νχττροζχβν, τζ ζζ-.ζ τχ: ζι ζ.οινω σ»ν.7ι· 
ώσεως τών ζ.αζ.ούργων. Π/ ζ » τ:».«»τζ·.ο . το'· οί έξοχοι χν!?-.· ; 

άντετεξχύ.Οον ζ.ζτζ τχς txazpoy .· ·ο·» χτοχο·.<>σ?ω; [/.ετζ Ίυ- 
νά[Λίω;.ζα· 3χ -ύτο; ό γ .ιζό; ~:·ττχ: . ■■··» ρ >).ακϊύ·» τοϋ Βε>· 
γιο» Prins, ον ·.’ .zry προσ.- . Οζ^ε νζ άναϊζ.ευάσχ, ό ίνθ:ρ 
;λο; τοϋ χ-τοχ.ονωτιζ.οϋ σνο :7,ν.ί - ντ-ρζοτ. ,-τχς ζ. Ste vens
II ζυρ'.ωτίρζ z.xtvγο:·.ζ τχ; /: ρογρονίο» ζ . ■·/.■ '.σ·ως είναι 

ότι 3?ν σχνενοι τζ άτζιτ'. ■;.'.=■»ζ. ζ/>'.ζ.οπο·.χι·,/. · ; .ο:/ιί'ζ διζ
τ.'» εί; τχν κοινωνίαν έτεχνοδον τού σωφρονι.-.’.'.ϊνού.

Γ','.ουτοτρότω; εν Βεύγ-φ τχ -χτρώι ούτε·»; ε: ;.ίν τχ; ;ζ.χ- 
ζ.χ; χ-ο;?.ονώσεω;. χκοο-Οχ λ > τοΰ 1τ.ισχνότερο · τρότο» ζ 
φωνχ τχ; ότοχωρχσίως. ’I ' ζ I'r.n- 3έν είναι ζχτ:. ..-χ τ·»: 
ά-.-,ύ.ύτω; :■ τοίχονώσεω;, ε'ρ>7. ιζτζ -χ; ν.ζζρχς. ώ; [χχ συ.- 
τε οόσχ; τρό: τόν εςχγχ.ΐΐέντ: ί · ,-»_·<,» τεζιζ.ον σκοπόν, ον 
'λ-'ν.βζνει σχ;ι·:ον τχ; σωτιον τι»·.; ό. ·ζ··.σν.ό;. Αί πζ'.ατχ,- 
ρ· τ,ι; ζυτζι έ-γέ.οντύ πζντ'ζ ύπο τ.νος 3έ χρξζντο νζ 
έπιζρατώ-·.ν εν τχ, τρζ ρζ τών περί -ν. σωφροζιστ’.ζχ χσ/ολον 
f/.ενω·» ζί άγγΛ’.ζχ· -ροδευτιζ ίί-ζι ζζί το έν Αγγλία και 
Ίρλζνδίκ ·3ιω; λειτουργού» - : . V. τι ιόν σωφρονιστικόν συ- 
στχ'ΛΖ ,· = τί Μ.ιζρζ: ι πο’.Ό'.ώτ ·. ·! τω οί σωφρονίζομε ■·:
ζύτοΟι ΰποβχλ'/.οντζι εϊ; έννεζν.χνο'ι μ.όνον άπο[Λ0νωσιν, σ.εί)
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ό παρασκευάζονται εί; τήν :ν τή ζΟ’νωνίζ επάνοδον διά φυ
λακιστώ; έ» ζοινφ.ήτι; άζολουθεΐται διά προσωρινής ύπό όρον 
απόλυση,»;.

Έν Έ/,οιτίζ μετά τήν άπομόνωσιν.ήτι; δέν είναι ανώτερα 
τών δυο έτό,ν. οι σωφρόνιζε arvot υποβάλλονται εί; το κοινόν 
σύστημα, μεθ ο ή προσωρι-ζ, άπολυσις. ήτι; ύφίστατα·. εί: 
τούς πλείονα; τών δήμων τζ: Ελβετικής ομοσπονδίας.

Έν Γερμανγ. ή άπομόνωσ : imyOr, τω 1879. Αί μ.ιζραί 
ποιναί έζτίοντα·. έν άπ'.μονώ-.ε·.. At μαζρα: :οιναί κατά μέρος 
Διά τοΰ ζώδιζος τής αυτοκρατορίας είσήχθζ ζ προσωρινή άπο 
λυσις.

Έν Υαεων.ζ τώ lS-ill έγένετο δεκτή ζ ζατζταςις των 
καταδίκων εί; τάξει;, αΐτινες ζχ.τά τό 1883 ζχΟωρίσθησαν εί; 
τρεις. Σύστημα μικτόν. άπομονωσι; την -Έκτα, εργασία έν 
ζοινώ τήν ήμέραν (Ή επικίνδυνοι ζαζοΰργ.ι άπομονοϋντχι τε
λείως. Ει; έζάστην τάξιν ά-αλογο υσιν ώρισμέναι εύνοια:. Άπό 
τοΰ 186’2 είσήχΟη ή πρόσωρινή άπόλ.υσϊς.

Έν 11 ,ρτ-μβέργ,, τ ·> 1871 διζ.ρε'ίησαν ■,·. ■„■.■·, έπί πλ.ημμε- 
',ηματι ζατάδικοι εί; δύο τάξης, οί δε έπί κακουργήματι εί; 
τρεί;. Η ζατχταξι; ζαί ο προβιβασμός έξαρτάται έζ τζ; δια
γωγή;.

Έν Αυστρία υπάρχουσι τέσσαρες φύλακα: άπομονωτ-.και. 
αί δέ λοιπχί είναι συστήματος κοινού προοδευτικού. Οί ζατα- 
διιοι είσί δ'.γ.ρζμε’νοι εί; όμαδχ: ζ-ζ 39 ζατζ τά; ήλικίας. τα; 
διαδέσεις, τά προηγούμενα ζτλ.'Εργάζονται έν σιωπή, κατα 
-άς ώρας τή; άνχπαύσεω; μόνον δυνάμενο: να συνομ’λώ5’.ν 
'Γφιστατζι ζ, προσωρινή απολυσις.

Έν Βοσνία δια διατάγματος τζ; 5 Χοεμβρίου 1887 ώρίσΟζ, 
ή εί; τρεις βσ'ριο.; έιτισι; των υ,αζρων ποινών. Ιίρώτζ, περίο
δος: άπομόνωσ’.;, δεύτερα περίοδο; κοινή μετά χωρισμού 
ζατζ τ ·. .ύζτζ. τρίτα, περίοδο;: σ υμίίι ,-,ι: ίν κοινή» έπιτρε- 
πομενη; π.·:σζς συνο/.ιλία;. Έτέρα δ·α.ρ-σι; κατά ήλικίας είς 
τρεϊς τάξεις έν έκάσ.ω βαθμό».

Έν Ουγγαρία διά πού ζώ^' -.ο; τοΐ ί SS‘: είσήχθη τό πρυο 
δευτιζον σύστημα. Μετά άπ ν,ονωτικην περίοδον οί ζατάδικοι 
κατατάσσονται ει; δ-.αν.Χο· ; πάρει; έν ζναλόγω άρι’ΐμφ. Η 
προσωρινή άπόλ.υσις λειτου,ργ ■-

Εν 'Ολλανδία r άπομόνωσ·.: διαρζει πεντε :τζ,. Δια τό 
ύπολοιπ <ν τή: ποινζ; ;ν:ρ··· .τι.·. ιζε'ίοδικζ '.ατχταοι:. Έν πρω 
τοι; ο- ισοβίω; ζατχδ.εδιζζσρ,?-.ο·. χιοριζυνται των λοιπών εις 
π;οσκ.αι;ους ποινα; καταδίκων, οίτινε: διαιρούνται ει; τρεϊς
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τάξεις- ή πρώτη περιέχει τούς ανυπότακτους 
μαζομέν-η ταξί; τιμωρίας, ή δεύτερα του 

ους. Αΐ τρεις 
ί είί

χπο ταςεω; 
τών επισκέψεων έν τ-ζϊς φυλακαϊ; 

απολυσις
■ν,ς

ζαί άπειΟείς. όνο 
ή δεύτερα τού: καθ' ύποτροπήν κα

ταδίκους καί ή τρίτα, όλους τού; άλλου;. Αί τρεϊς αύται κατη
γορία: υποδιαιρούνται εί; έτερα; τάξεις είς ά; άναλογοϋσι βαΟ- 
μ.οί τοΰ σωφρονισμού. όστι; άπό ταξεω; -ί: τάξιν καθίσταται 
ήττον αυστηρός. Τό ζήτημα τώ. έ.. 
είναι ;ν πάσζ, τελειότζ,τ·. λ.-λυμένον. II τ 
’.ίσήχΟη έν 'Ολλανδία άπό τοϋ 1881. 
άναβαλλετα: μέχρι σήμερον.

Έν Δαν.μαρζιχ οί μικρά: ήλικίας καί οί κατά πρώτην 
ράν έγζληματοΰντε; ζατάδικοι ύφίστχντα·. άπομόνωσιν. 
λοιποί ζατάδικοι υποβάλλονται εί; σύστημα προοδευτικόν 
προσωρινή άπόλ.υσις είσήχΟτ, αυτόθι άπό τοΰ 1873.

Εν Ρωσσία νομοσχέδιου ;υΰ 1875 όργανίζει 
τών ποινών έπί τών αυτών βάσεων ζαί άρ/ών.

Έν Σουζδ-.ζ οί είς μακράς ποινά; κατάδιζοι 
«ί; ένός έτους άπομόνωσιν. μεθ' ο εργάζονται 
ομάδας μετά προσοχής συγκροτούμενα;.

Έν Ιταλία όια τού νεοιτάτου ζώδιζο; όργανίζεται πλ.ήρε; 
σωφρονιστικόν σύστημα. Διά τούς ίσοβίως καταδίκους ορίζεται 
δεκαετής άπομόνωσι:. μεθ - ήν εργασία έν κοινώ μετά σιωπή: 
ύπο·/;εωτικζς. Οί πολιτικοί ζατάδικοι καί οί δι ένκλήυ.ατα. 
τοΰ τύπου ΰποδχλλονται ει; απλήν στε’ρησιν έλευθερία; μετ’ χ- 

καί εκλογή; εργασίας. "Ολοι οί 
προωρισμενοι να έπανέλΟωσιν .-ί: 
ει: εϊ.-χτή ζ είναι ζ φυσική 

ζχι ζτις φασίζεται επί τών 
αρχών. Ποινή κατώτερα ένός έτους ε'κτίεται εν 

κελλίφ· χνωτέρα τοΰ έτους εν ζελλίω διά το :. τό δε πε:·.- 
τλ'ονέν ζοινώ, Έάν ή ποινή ε:νχ·. τούλζχιστον πεντχετή;. έζ- 
τίεται :ν άρχή, μεν \> κπομυνωσε·.. είτα έν κοινώ ζαί κατόπιν 
εν περιπτώσει καλή; διαγωγής,είς διάμεσα αγροτικά ζ βιομη
χανικά ιδρύματα ή δι’ άπασχοΰ.ήσεω; εί; δημόσια έργα Π 
προσωρινή ζπόλυσι; είναι - , επιστέγασμα τοΰ νέου ιταλικού σω
φρονιστικού συστζ. ματο;.

Η Γαλλία απεδε'εατο ■·. άπομονωτικόν σ-ΐστζ,υα ζζτζ τ; 
1873, άλλά μόνον δια του; καταδίκου: με’χ;ι; ένό; του;' δια 
του; λοιπού; καταδίκου; ;·; ειρκτήν λειτουεγεί τό κοινόν σύ
στημα μετά προσχωρήσεω; είς τά; προοδευτικά; αρχάς. <Κ εί; 
δεσμά ζατάδικοι άποστέλλ-.ντα: εί; τά; αποικία; ΙΙ προσω
ρινή άπολυσι- είσζχθ' το 188-’·

>·

προσωρινή
άλλ' ή εφαρμογή

φο- 
Οι
II

ήν έκτελ.εσιν

. ρ , . . υποοα /.Λονται
•ν κοινώ καθ'

πομονώσεως κατά τήν νύκτα 
λοιποί ζατάδικοι. οίτινες είναι 
τήν κοινωνίαν, υποβάλλονται 
ποινή τοΰ νέου ιταλικού κώδικο 
προοδευτικών αρχών. Ποινή κατώτερα ίνό
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ο ορον απολυσιν (11-
σιι-

£·

II Κροατία, καί ή Σερ-· . έχν> .. εισαγάγει τήν προσωρινήν 
απολυσιν. ΊΙ Ισπανία καί ή ΙΙορτογαλλία τήν προετοίμαζαυ- 
σιν. ΊΙ Ιαπωνία τήν άνέγρκύεν είς τόν κώδικά της τήν 1ζν 
Ιανουάριου I 883.

ΓελευταϊΟν τ . ΙΕ'λγιον :σήγαγε τήν προσωοινήν ζπόλυσιν 
το παρελθόν έτος. II εκτισι: των ποινών έν Βελγιω ένεργεϊτα·. 
•ν άπομονώσ.··.. ν,τις εκτείνεται μέχρι μέν ID ετών υποχρεωτι
κό);, πλέον δέ τών 10 ετών κατα ίίούλησιν των καταδίκων.

Ω; παρατηρεί τις. τήν προσωρινήν ύπό ' ” - |:
benitiuu <■ luditioiinelle-j. ήν τ·. εν Στοκχόλμη διεΟ-ές 
φρονιστικον συνέδριο·/ τοΰ !87<Η έκήρυ'ε σύμ.φωνον ταί; 
χα·.ς τοΰ ποινικού δικά ου. άπεδεχθησαν καί αποδέχονται διαδο- 

χικώ; πάντα τά πε; 
τά; ζνζγκά; τή; έκ 
y-**  
ΊΙ πιοσωρινή ΰ· 
είς τήν πρό τή: ληςεως τής 
δικών κ: ?ων. οιτινες ηήελον δεις; 
νήν 3ελτίωσιν 
ήναι έπ.κίνδυνο; 
άποσβινννσι τό ύπόλοιπ 
ρινή; ταύτης άπολυσεω 
σική; παρόδου τοϋ 
λοϋντο; Λ.ναν.ενου νζ 

υλιτισμένα έΊνη, διότι άνταποκρίνεται είς 
ίσεω; τή; ποινής, αρμόζει δέ εις παν σω· 

ΐ'όν σύστημα σπουδαιω; οπωσδήποτε ώργανισμένον. 
.·πό όρον άπυλυσ·; των καταδίκων συνίσταται 
λή;:ω; τή; ποινής άτ-λευθίρωσιν τών κατα- 

. . ςει καλήν διαγωγήν καί ίκα-
ώστε ή :ν τή οινωνιζ παρουσία αύτών νά μή 

Διαρέρει δε τής χζριτος, ήτις άπονεμομενη 
,ν της ποινής, έν ώ διά τής πρόσω- 

, ή ποινή σύέωυται μόνον διά τής φυ- 
,'τόνο?. τοϋ έν προσωρινή απολύσει δ·.ατ=- 

άνακ’λήύη, ;ν τή φυλακή έν περιπτώσει
Ο ι.

παραπτώματος.
Δυστυχώς έν ό).ν. -.αύτη τή, σταδιοδρομία ή Ελλάς καθυ

στερεί. ’.'.ή άναφερομενη καν. ώ; νη έ/Ουσκ τι να παρουσίαση 
εν τη καϋτι/.: ·.■ ή, α-.-απτυίει τών σωορυνιστικών ζοχών. Ελ- 
πίσωυ.εν, οτι έν πεοσεχ ι •λώ.λ οντ·. βέλομ.εν εϊσίλθει και ήυ.είς 
εν τή, σωυρο·;·-τική, δρζ ι, ήτις διακρίνει π-ποζιτισμένα 
έθνη. δι' αναδιοργανώσεως τών φυλακών ζας καί παραδοχής 
τοϋ προοδευτικού συστην.ατο:, όπ·ρ μ.ετά λύπης δέν είδομεν 
'■ρζεμοζομενον έ< ταϊ; ν=αι: φ//.α.-.α.ϊ: τοϋ κ. Συγγροϋ. αίτι- 
νες. νεωστί οίκοδομηΟεισαι καί τελευταίον τεθεϊσα·. είς ενέρ
γειαν, ϊδ:ι νζ ύ ιιτουργ ·>σ·.ν έπ·. τη 'οάσειτών προοδευτικών αρ
χών. 'Οταν ΐποκτήσωμεν σπουδα.ο· όπως δήποτε σωφρονιστι
κόν οργανισμόν, ή εισαγωγή τού θεσμού τή; προσωρινή; ζπο· 
λύσεως Οά κζτνστή. απαραίτητο: καί θέλει διευκολύνει το έ: 
;ον τοϋ πζρ ήμϊν σωφρονισμού, ο στ·.;, το γε νϋν έχον, ένερ- 
γεΐται έπί τή 'ίάσει τών άρχών τοϋ παρελθόντος αίώνος.
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