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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.

Δύο μεθόδους εννοώ εις κατάρτισιν τοϋ αναγκαίου διά τήν 
συντήρησιν τής έπικρατείας εισοδήματος. Ή θέτει αύτη τήν 
χειρα έν τοϊς βαλαντίοις τών φορολογουμένων, ή έργάζεται 
και αύτή ώς πας άλλος κύριος γής,κεφαλαίου ή τέχνης πρός 
χρηματισμόν. Ή πρώτη μέθοδος αποβλέπει απλώς και κα- 
Οαρώς εις τόν φόρον· ή δευτέρα είναι κοινή τής βιωτικής μοί
ρα, άναγομένη εις τήν γενικήν τής βιομηχανίας έννοιαν.

Μεταξύ τών δύο τούτων μεθόδων αί απόλυτοι τής Πολιτι
κής Οικονομίας άρχα'ι ποοτιμώσι τήν πρώτην. ’Έγκειται εις 
τήν φύσιν τής έπικρατείας νά είναι πάντοτε χειρότερος του 
ιδιώτου βιομήχανος. Έπειτα καί ΰπό πολιτειακήν εποψιν 
χρησιμωτέρα είναι ή άπό τών οορολογουμένων οικονομική 
έςάρτησις τής πολιτείας. Έν τω φόρω καί τή ένιαυσία αύ
τοΰ ψηφίσει λειτουργεί εν τών ισχυρωτέρων συνταγματικών 
άντιζυγίων, ή σημασία τοϋ όποιου έν ένδεχομέναις περιστά- 
σεσι είναι εύρυτάτη.—Έν τούτοις έκτος τής καθαρας οικονο
μικής σφαίρας είναι καί ή έφηρμοσμένη. Παρατηρεί δέ τις 
όσημέραι έκτεινομένην τήν περιφέρειαν τών βιομηχανικών ει
σοδημάτων τών νεωτέρων έπιχρατειών.

Ύπό τήν εποψιν ταύτην πρέπει άφ’ ένός μέν νά κατατά- 
ξωμεν τά διάφορα είδη τής οικονομικής παραγωγής τών έπι- 
κρατειών ώς οργανισμών έπιζητούντων ίδιους έξ εαυτών πό
ρους, άφ’ ετέρου δέ νά συγκρίνωμεν τάς διαφόρους έπικρατείας 
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άπο τών μάλλον εις άντίθεσιν διατελούντων έπι τοΰ προκει- 
μένου άκρων, του στηριζομένου ήτοι πλειότερον εις τήν φορο
λογικήν έξοικονόμησιν τών δημοσίων αναγκών, και τοΰ άπ ε
ναντίας πλειότερον άπό ιδίων κυβερνητικών επιχειρήσεων σχε- 
τικώς προσδοκώντος.

Έν πρώτοις παρίσταται ή ακίνητος εις παντός είδους κτή
ματα ιδιοκτησία τής έπικρατείας, τήν όποιαν αύτη καλλιεργεί, 
είτε αμέσως δι'όργάνων της, είτε έμμέσως διά παραχωρήσεως 
έπί μισθώσει, έπιφανεία ή έμφυτεύσει πρός άπόληψιν μισθώμα
τος,κανόνος ή δικαιώματος έπικαρπίας.—Ακολούθως έρχονται 
προνομιακοί τινες έργασίαι,τάς οποίας αναλαμβάνει τό Κράτος, 
ώς π. χ. ή ταχυδρομική, ή τηλεγραφική, ή άλατοποιι'α, ή 
περί τόν καπνόν, τήν πυρίτιδα και τά φώσφορα ασχολούμε
νη.—Έν τή τρίτη σειρά δύνανται νά καταταχθώσιν αι εργα
σία’. έκεϊναι’ καθ’ άς τό Κράτος συναγωνίζεται μετά τοΰ ιδιώ
του· τοιαΰται δέ είναι, μεταξύ άλλων, ή δασονομία, ή με
ταλλευτική και έξόχως ή σιδηροδρομία, έπι τής όποιας παρα- 
τηροΰμεν έν Γερμανία 12,062 χιλιόμετρα δημοσίων σιδηρο
δρόμων απέναντι 15,894 ιδιωτικών, έν Βελγίω ισότητα πε
ρίπου μεταξύ δημοσίας καί ιδιωτικής σιδηροδρομίας, έν Σουη
δία 1,187 χιλιόμετρα σιδηροδρόμων δημοσίων άντί 743 ιδιω
τικών, έν Νορβηγία 427 χιλιομ. όμοιων άντί 68 ιδιωτικών, 
έν Δανιμαρκία 603 χιλιόμ. όμοιων άντί 287 ιδιωτικών, έν 
'Ολλανδία 988 χιλιόμ. όμοιων άντί 691 ιδιωτικών, κλπ. Εν 
γένει πριν ή παρέλθη έκατονταετηρίς, πλεΐστα Κράτη διά τής 
ρήτρας τών σιδηροδρομικών πρός ΐδιώτας παραχωρήσεων, οτι 
μετά τόσα έτη οί σιδηρόδρομοι μεταβαινουσιν εις τήν πληρη 
κυριότητα τοΰ Κράτους, Οά άποτελεσθή σημαντικωτάτη έντεΰ- 
Οεν βιομηχανική εις άπόλαυσιν δημοσίων εισοδημάτων πηγή.

Ή μεγαλειτέρα έντασις τής άπό τών άνωτέρω μεθόδων 
βιομηχανικής τοΰ Κράτους ένεργείας απαντάται έν ΙΙρωσσια 
καί ή μικρότερα έν Αγγλία. Άφαιρουμένων εκατέρωθεν τών 
προνομιακών έργασιών καί περιοριζομένης τής έρεύνης εις μό
να τά δημόσια κτήματα καί τάς έπί συναγωνισμέ δημοσίας 

εργασίας, έν μέν τή Αγγλία έλλείπουσιν αί τελευταΐαι καί 
έκ τών δημοσίων κτημάτων (τοΰ στέμματος καί άλλων) μό
λις έν ετει 1874 έπορίσθη ό δημόσιος θησαυρός */ 10 εκατομ
μυρίου λιρών στερλινών ήτοι έλαττον τών 1 7 έκατομμυρίων 
°?αΖΡ·&ν» αιτινες πρός τό λοιπόν φορολογικόν κυρίως εισόδημα 
τής ’Αγγλικής έπικρατείας (2 3/10 διλιουνια δρ.) είναι ώς 1:135. 
Εν δε τή Πρωσσία κατά τό έτος 1873 δ δημόσιος θησαυρός 
έπί ολικοΰ προϋπολογισμού 881 £/w έκατομμυρίων δραχμών 
(μή λογιζομένης τής εις τήν Γερμανικήν αυτοκρατορίαν ομο
σπονδιακής εισφοράς) έπορίσθη πλέον τοΰ ήμίσεως έκ τών επο
μένων πηγών.

ΙΙρόσοι^οι

ΊνκνφηΙα τής έπικρατείας........................ 1,379,840
Νομισματοποιια.............................................. 1,444,600
Διώρυγες.......................................................... 2,520,000
’Αγροκήπια καί ιπποφορβεία............................. 4,432,993
Διόδια ................................................................ 6,406,400
Μετοχή εις Πρωσσικήν Τράπεζαν .... 8,408,400
Δημόσια ύπό καλλιέργειαν κτήματα . . . 39,694,720
Δημόσια δάση.................................................... 61,068,000
Δημόσια μεταλλεία, εργοστάσια καί άλυκαί . 125,821,781 
Άκαθάριςον εισόδημα δημοσίων σιδηροδρόμων. 194,320,000

δλον.........  445,496,934

Τοιαύτη ποσοτης είσοοηματος, εκτός κειμένη τής φορολο
γικής μηχανής, κεκτηται μεγάλην σπουδαιότητα έν τή πρα
κτική τής δημοσιονομίας έκτυλίξει. Ή έποψις τών δημοσίων 
σιδηροδρόμων είναι πολλώ τών λοιπών εύρυτέρα. Καί καθώς 
έκ τής ταχυδρομίας ύπάρχουσιν έθνη, σημαντικώτατα άπο- 
κομίζοντα εισοδήματα (ώς π. χ. τό ’Αγγλικόν 173 έκατομ. 
οραχ. κατά τό τελευταίον έτος), κατά μείζονα λόγον ή σιδη- 
ροδρομία προώρισται νά χορηγήση ΐσχυρωτέραν έπικουρίαν εις 
τον δημόσιον θησαυρόν. Εις διλιουνια άναβιβάζονται τά έν 
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Εύρώπη εισοδήματα τών ιδιωτικών σιδηροδρομικών έπιχειρή- 
σεων. Επομένως ή έποχή τής μεταβιβάσεώς των είς τήν κυ
ριότητα τής έπικρατείας Οά άποτελέση δημοσιονομικήν με
ταρρύθμιση» δυσυπολογίστου χρηματιστικής σημασίας. Τότε 
οί θεωρητικοί μέχρι τοϋδε πόθοι τής άπλοποιήσεως τής φορο
λογίας καί τοϋ βαθμιαίου περιορισμού αύτής εϊς οσον έ'νεστι 
μικρότερον αριθμόν ειδών, θά είσέλθωσι είς οδόν πραγματικό- 
τητος, τήν οποίαν οί υπέρ τοϋ ενιαίου φόρου έκθύμως άγωνι- 
σθέντες δέν εΐχον τό πριν υπ’ ό’ψιν.

Βεβαίως τά περί ών έμνήσθημεν άνωτέρω ΓΙρωσσικά εισο
δήματα καί τά κατόπιν αύτών ύποδεικνύμενα έν τω μέλλοντ·. 
επιβαρύνονται διά παραγωγικών δαπανών, αΐτινες ούσιωδώς 
έλαττόνουσι τήν διαθέσιμον δύναμιν αύτών. Άλλά τοϋτο εί
ναι λεπτομέρεια, ήτις καί είσερχομένη εύλόγως είς τόν υπολο
γισμόν, ούδαμώς έξασθενει τήν σπουδαιότητά του. Καί είς τό 
ήμισυ έάν περιορίζηται τό καθαρόν εισόδημα τοιούτων παγίων 
τοΰ Κράτους βιομηχανικών έπιχειρήσεων, απομένει πάντοτε 
κολοσσαία συλλήβδην ποσότης, ί'να καλέση τούς θεωρητικούς 
καί τούς πρακτικούς είς περαιτέρω τινά έπί τοΰ φορολογικού 
μέλλοντος συνενόησιν.

ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

Ό έπι τής ατομικής αξιοπρέπειας στηριζόμενος συνεταιρι
σμός τών έργατιχών τάξεων άπό 1 δετίας ήδη ήρχισε καλ
λιεργούμενος έν τή ’Ιταλική χερσονήσω. Κατά πρώτον προ- 
σεχώρησαν εις αύτον αί προωδευμέναι κοινότητες τής Λομ
βαρδίας καί βαθμηδόν έπεξετάθη ό κατ' έξοχήν λαϊκός ούτος 
θεσμός και εϊς τάς λοιπάς τοϋ νεαρού κράτους έπαρχίας. Τώ 
1866 ύπελογίζοντο είς 8 αί τράπεζα', τοΰ λαοΰ έν'Ιταλία, 

έχουσαι κεφάλαιον 1, 9 έκατομ. ν. δρ. Τώ 1878 άνεβιβά- 
σθησαν είς 111 μετά κεφαλαίου 37,4 έκατομ. ν. δρ.

’Εν γένει κατά τήν τελευταίαν έξαετίαν τό πιστωτικόν 
τοϋτο φαινόμενου έν ταΐς τάξεσι τοΰ λαοΰ παριστα τήν έξής 
άνάπτυξιν. ΆριΟμούμεναι αί τράπεζαι τοΰ λαοΰ είς 48 τώ 
1870, άνέβησαν είς 64 τω 1871, είς 80 τώ 1872, είς 88 
τω 1873, είς 100 τω 1874, είς 109 τω 1875, είς 1 1 1 τω 
1 876. Ό έν τόσω μικρφ διαστήματι ύπερδιπλασιασμός ού
τος τών έν Ιταλία τραπεζών τοΰ λαοΰ είναι αύτος καθ’ έαυ- 
τόν λίαν σημαντικός- έν τούτοις πρέπει νά μελετηθή βαθύτε- 
ρον έτι καί έκ τής έπόψεως τής χρηματιστικής. Ούτως ύπο- 
λογιζόμενον τό είς συγκρότηση» τών τραπεζών τούτων κατα- 
τεθέν κεφάλαιον είς 14,1 έκατομ. ν. δρ. τώ 1870, άνεβιβά- 
σθη είς 24,1 τώ 1871, είς 31,7 τώ 1873, είς 34,1 τώ 
1874, είς 34,3 τω 1875, είς 35,3 τώ 1876 Αί προεξο
φλήσεις τών έν λόγω τραπεζών ήκολούθησαν τήν έπομένην 
πρόοδον- άπό 25,5 έκατομ. ν. δρ. τώ 1870 άνεβιβάσθησαν 
είς 48,0 τώ 1871, είς 50,3 τώ 1873, είς 72,5 τω 1874, 
είς 85,7 τώ 1875, είς 94,6 τω 1876. Ή δέ έλξις τών δια
θεσίμων κεφαλαίων διά τοΰ συστήματος τής έντοκου ή άτο
κου παρακαταθήκης μαρτυρεί τον βαθμόν τής έμπιστοσύνης, 
ήν ένέπνευσαν αί Ίταλικαί τράπεζαι τοΰ λαοΰ πρός τούς κε
φαλαιούχους- τω δντι άπό 21,9 έκατομ. ν. δρ. τώ 1870 
άνεβιβάσθησαν αί τοιαΰται παρακαταθήκαι είς 49,5 τω 1871, 
είς 61,8 τώ 1873, είς 92,9 τφ 1874, είς 1 1 3,6 τώ 1875, 
είς 125,2 τω 1876.

Ό οργανισμός τών τραπεζών τοΰ λαοΰ έν ’Ιταλία ένεργεϊ- 
ται κατά τήν μέθοδον τών ανωνύμων έταιριών καί δι’ όλων 
τών κατ’ αύτάς άπαιτουμένων νομίμων διατυπώσεων. Ειδική 
νομοθεσία, ώς έν ’Αγγλία καί Γερμανία, ακόμη δέν καταρτί- 
σθη. Αί μετοχαί τών εταίρων είναι δνοματικαί, δυνάμεναι 
τή έγκρίσει τοϋ διοικητικού συμβουλίου νά μεταβιβασθώσιν 
είς άλλα πρόσωπα. Έκτος τής τοιαύτης μεταβιβάσεως, μό
νον έπί άπωλεία τής μετοχής του δύναται ό μέτοχος νά έγ-
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κατολείψη τήν εταιρίαν του. "Οσον άφορα τήν εύθύνην, ακο
λουθεί αύτη τον χαρακτήρα τών ανωνύμων έταιριών, τούτέ- 
στι εκτείνεται μέχρι μόνης τής μετοχής, ούδόλως εύθυνομέ- 
νων τών μετόχων δι’ άνώτερον ταύτης ποσόν απέναντι τών 
εταιρικών ύποχρεώσεων.

Αί εργασία·, τών έν λόγω τραπεζών ιδιαιτέρως μέν άφορώσι 
τήν χρηματικήν διευκόλυνσιν τών μετόχων όταν δμως πε- 
ρισσεύσωσι διαθέσιμα χρήματα, δύνανται ταΰτα νά διατεθώσι 
και εις δάνειον πρός άλλοτρίους. Αί προεξοφλήσεις έκτείνον- 
ται μέχρι διορίας έξ μηνών. Μετοχή ένεχυριαζομένη εις τήν 
τράπεζαν παρέχει δικαίωμα τοϋ μετόχου εις δάνειον διπλά
σιάς ποσότητες. Δι’ ανώτερα ποσά απαιτούνται προσωπικαί 
έγγυήσεις καί ενέχυρα. Ύπάρχουσι τράπεζα·, τοϋ λαού έν'Ιτα
λία ιδιαιτέρως ασχολούμενα·, εις δάνεια πρός τήν γεωργίαν, 
καθώς καί άλλας αιτινες έρχονται πρό πάντων εις έπικουρίαν 
τών μικρών έργατών, προεξοφλούσα·, τήν αξίαν τής έργασίας 
των, όταν αύτη ούσα διαρκής πληρώνεται κατά χρονικά δια
στήματα ανώτερα τών οικονομικών άναγκών των.

Έν γένει προσοχή μεγάλη καταβάλλεται εις τόν προσδιο
ρισμόν μικράς όσον ένεστι περιφέρειας διά πάσαν τοιαύτην τρά
πεζαν πρός τόν σκοπόν ίνα αί έργασίαι της συνδέωνται πάν
τοτε προς τάς αναγκαίας γνωριμίας τών προσώπων. Έπί τώ 
τέλει τούτω παρ’ έκάστη τραπέζη ύπάρχει συμβούλων κα- 
ταρτιζόμενον έκ τών μάλλον ευυπολήπτων μελών τών εται
ριών τής αλληλοβοήθειας, τό οποίον εκτιμά τό προσωπικώς 
άξιόχρεον έκάστου ζητοϋντος δάνειον. Σημειωτέου, προκειμέ- 
νου περί εταιριών αλληλοβοήθειας, οτι δύνανται αύται κατ’ έ- 
ξαίρεσιν πρός τά λοιπά νομικά πρόσωπα, νά εχωσι μετοχάς 
έν ταΐς τραπέζαις τοΰ λαοΰ.

Ί1 κατάοτισις τών μετοχών ένεργείται ή διά μιάς ή έκ δια
λειμμάτων, μέχρι 1 δραχμής κατά μήνα ή 25 λεπτών καθ’ 
εβδομάδα. ΊΙ χρηματική άξια έκάστης μετοχής κυματίζε
ται μεταξύ τών διαφόρων τραπεζών άπό 10 μέχρις 100 δραχ
μών. Έκτος τοΰ ποσοΰ αύτής, εις κατάρτισιν άποθεματικοΰ 

κεφαλαίου οφείλει έκαστος συνέταιρος νά καταθέτη δικαίωμα 
εισόδου· καθόσον δέ τό κεφάλαιον τοΰτο αύξάνει, κατά τοσοΰ- 
τον καί τό εισόδημα τής εισόδου μεγεθύνεται ώς πρός τούς 
νεωτέρους μετόχους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ.

Ή εις τήν κα7.λιέργειαν τής άμπέλου προσδιορισμένη γή 
υπολογίζεται έν Έλλάδι, κατά τάς διοικητικός τοΰ 1875 
πληροφορίας, εις 871,079 στρέμματα, έκ τών όποιων αί 
105,774 άνήκουσιν εις νέας φυτείας καί 705,305 εις τελείως 
παραγωγικός. Ή γονιμότης αύτών πρέπει νά έξετασθή έκ 
δύο έπόψεων τής έσωτερικής καταναλώσεως τής όποιας τά 
διδόμενα έλλείπουσι, καί έκ τής έξωτερικής περί τής όποιας 
οί έμπορικοί πίνακες τοΰ 1875 δηλουσιν, οτι άνεβιβάσθη εις 
4,549,294 δκ. άξίας 1,137,323 δραχμών. Κατά τήν τε- 
λευταίαν πενταετίαν παρατηρειται έπαισθητή τάσις εις πρόο
δον τής ήμετέρας εις οίνους έξαγωγής, άπέναντι τής όποιας ή 
εισαγωγή αποτελεί 5 σχεδόν τοϊς °/0 έπί τοΰ βάρους καί ’/6 έπί 
τής άξίας, κατά λόγον τούτέστι τών είσαγομένων οίνων τής 
πολυτελείας.

'Εξαγωγή Εισαγωγή

έτος δκ. δρ. δκ. δρ.
— — — — —
1871 2,817,715 711,532 22,600 77,068
1872 3,542,796 808,228 51,199 129,803
1873 4,728,401 1,611,113 54,909 126,124
1874 4,481,057 1,736,955 48,932 88,591
1875 4,549,294 1,137,323 34,591 89,776

20,119,263 6,005,151 212,231 511,361

Τό σημαντικώτερον μέρος τής έν έ'τει 1875 έξαγωγής τών
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ήμετέρων οίνων εϊλκυσεν ή Τουρκία ήτοι 2,338,880 δκ., 517, 
882 δραχ. Κατόπιν δ’αύτής έρχεται ή 'Ρωσσία 1,158,051 
δκ. 284,843 δρχ. ή ’Ιταλία 397,661 δζ. 105,671 δρχ: ή 
Αύστρία 350,269 δζ. 101,816 δρχ: ή’Αγγλία 116,257 
όκ. 58,812 δρχ: ή Αίγυπτος 134,967 δζ. 45,782 δρχ: ή 
Ρουμουνία 28,700 όκ. 9,928 δρχ: ή Γαλλία 8,444 δζ. 7, 
573 δρχ: ή Γερμανία 7,392 δζ. 2,848 δρχ: ή ’Ολλανδία 8, 
673 δκ. 2168 δρχ.—Όσον δ’άφορφ τήν κατά τό αυτό έτος 
εισαγωγήν, προέχουσιν οί Γαλλικοί οίνοι 13,476 δκ. 45,428 
δρχ: κατόπιν δέ αύτών έρχονται οί Αύστριακοί 4,386 δζ. 13, 
481 δρχ. Τό ’Αγγλικόν έμπόριον σημειοΰται διά 3,876 δκ. 
12,647 δρχ: τό Τουρκικόν δι’ 1 1,786 όκ. 11,928 δρχ: τό 
Ιταλικόν δι’ 933 δκ. 5,670 δρχ: τό 'Ολλανδικόν δι’ 86 δζ. 
430 δρχ: τό Αιγυπτιακόν διά 48 δκ. 192 δρχ.

Έν γένει ή αμπελουργία έν Έλλάδι βοηθεϊται σημαντικώς 
ύπό τοϋ κλίματος και τής φυσιολογικής τοϋ έδάφους συστά- 
σεως. Επομένως αί έρημωθεϊσαι έπι τών χρόνων τής δου
λείας έκτάσεις και αί έπί τής έπαναστάσεως τοϋ 1821 τέ- 
λεον καταστραφεϊσαι καλλιέργεια: άνεβίωσαν μετ’ ευρωστίας, 
οί'αν μαρτυροΰσιν οίέξής αριθμοί. ’Από τής πρώτης τοϋ 1830 
άποκαταστάσεως μέχρι τοϋ 1848 έν διαστήματι μόλις εικο
σαετίας άνεβιβάσθησαν οί αμπελώνες τής Ελλάδος είς 368, 
939 στρέμματα, τώ I860 είς 492,502 καί τώ 187 5 είς 
737,359. Έν τοϊς άριΟμοϊς τούτοις δέν περιλαμβάνονται οί 
έν Έπτανήσω αμπελώνες, περί τών οποίων γνωρίζομεν, δτι 
κατά τό τελευταϊόν έτος ύπελογίζοντο είς 133,220 στρέμ. 
Αί σημαντικώτεραι είς τήν αμπελουργίαν έπαρχίαι είναι αί 
εξής: Θήβαι 44,533 στρέμ. Μεγαρίς 35,700, ’Αττική 35, 
407, Ηλεία 32,575, Θήρα 32,483, Πάτρα·. 29,055.

Καί τοιαύτη μέν ή φυσική καλλιέργεια καί φυσική παρα
γωγή. "Οσον δ’ άφορα είς τήν τεχνικήν άνάπτυξιν τής ήμε- 
τέρας οινοποιίας, περιορίζεται αύτη, κατά τό μάλλον ή ήττον, 
είς πειράματα, έπί τών όποιων ή άτομική πρωτοβουλία δέν 
έοωκεν είσέτι τόν τελευταϊόν αυτής λόγον. Έντός τών οίνων 

τής Ελλάδος κρύπτεται έν τών πλουσιωτέρων μεταλλείων, 
τό όποιον ή Θεία πρόνοια δέν έδωκε μέν ήμϊν έν τοϊς σπλάγ- 
χνοις τής γής, έφιλοδώρησεν όμως είς τήν επιφάνειαν ταύτης 
μετά γενναιότητος καθιστώσης, άπέναντι τών πλείστων χω
ρών, φυσικόν πρώτης τάξεως προνόμιον.

ΠΡΩΣΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

Ό άριΟμός τών έξ άμφοτέρων τών γενών κινούντων τήν 
Πρωσσικήν βιομηχανίαν προσώπων άπεγράφη χατά τήν 1 Δε
κεμβρίου 1875 είς 3,625,918, έν τοϊς όποίοις περιλαμβάνον
ται καί οί πρώτοι καί οί έσχατοι τοΰ έργοστασίου λειτουργοί. 
Ό άριΟμός ούτος αντιπροσωπεύει τά 14,11 τοϊς ο/ο τοΰ 
όλου Πρωσσικοΰ πληθυσμού. Έξ αυτών 2,246,959 άνήκου- 
σιν είς τήν μικράν βιομηχανίαν καί 1,378,959 είς τήν με- 
γάλην. Παρατηρητέον έπί τής μικρας βιομηχανίας οτι 
72,56 τοϊς °/0 ήσαν καταστηματάρχαι ή έργάται άνεξάρτη- 
τοι. Άντιστρόφως έπί τής μεγάλης βιομηχανίας 91,37 τοϊς 
% ήσαν έργάται έξαρτώμενοι. Έπί τής μικρας βισμηχανίας 
ύπολογίζονται 1,630,438 κύριοι καί διευθυνταί, 550,515 έρ
γάται καί 65,956 έργάτιδες. Έπί τής μεγάλης δέ 50,209 
κύριοι καί διευθυνταί, 68,737 ύπάλληλοι, 1,668,847 έργά
ται, έξ ών 61,552 νεώτεροι τών 16έτών,καί 191,166 έργά
τιδες, έξ ών 22,235 νεώτεραι 16 έτών. Οί πλείονες άνδρες έρ- 
γάζονται έν τή μεταλλευτική καί τή σιδηροχυτική (322,299) 
καί αί πλείονες γυναίκες έν τή νηματουργική (108,861).

Έκ τής έπόψεως τών έργοστασίων, υπελογίσθησαν ταΰτα 
είς 1,667,104, έξ ών 187 άνήκουσιν είς τό Κράτος (72 με
ταλλευτικά καί χυτήρια, 68 μηχανουργεία, κλπ.), 169 είς 
κοινοτικά σωματεία (89 θερμαντικά καί φωτιστικά, 31 λι- 
Οουργεϊα καί κεραμικά, κλπ.), 2,963 είς μεγάλους συνεται- 
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ρισμους (1,330 μεταλλευτικά και χυτήρια, 390 λιθουργεϊα 
και κεραμικά, κλπ.), 1,663,785 εις ίδιώτας και εταιρίας 
(457,000 ένδυματοποιεϊα,247,898 εμπορικά,194,35 1 νημα- 
τουργικά, 134,342 έδωδιματοποιεϊα 133,218 ξυλουργεία και 
ύλών τής γλυπτικής, κλπ.). ΊΙ έν τοϊς έργοστασίοις τούτοις 
διανομή τοΰ εργατικού πληθυσμού ειχεν ώς εξής· 1,623,591 
περιεϊχον 5 ή δλιγώτερα πρόσωπα, 17,683 άπό 6 μέχρι 10 
προσώπων, 20,474 άπό 11 μέχρι 50 προσώπων, 4,364 άπό 
51 μέχρι 200 προσώπων, 905 άπό 201 μέχρι 1000 προσώ
πων καί 87 άνω τών 1000 προσώπων. Ή εις τήν διάθεσιν 
αύτών μηχανική δύναμις κατεμετρήθη εις 932,635 ίππους, 
έκ τών οποίων 656,163 άνήκουσιν εις τόν άτμόν (μή συνυ
πολογισμένων τών εις τήν σιδηροδρομίαν άνηκόντων. 1,895, 
922 περίπου), 191,667 εις τό ύδωρ και 83,708 εις τόν άνε
μον. Ή άναλογία τών δυνάμεων τούτων πρός έκαστον βιομη
χανικόν πρόσωπον είναι 0,26.

Κατά τήν ZeitSChrift ή μεγαλειτέρα ποσότης εργατών 
ανήκει εις τάς περί τήν έ'νδυσιν και τήν καθαριότητα άσχο- 
λουμένας βιομηχανίας, 605,667, καί ή μικρότερα εις τήν έκ- 
μισΟοΰσαν άλωνιστικάς μηχανάς, 971. Όσον άφορα τήν μη
χανικήν δύναμιν, οί πλείονες ίπποι αύτής άνήκουσιν εϊς τά με
ταλλεία, τά χυτήρια καί τάς άλυζάς, 376,939, καί οί έλάσ- 
σονες εις τήν άλιείαν, 10. Έπί τής αναλογίας τής μηχανικής 
ουνάμεως πρός έκαστον εργάτην, πρώτην θέσιν κατέχει ή μι- 
σΟοΰσα τάς άλωνιστικάς μηχανάς βιομηχανία, 3,60, καί τήν 
έσχάτην ή άλιευτική, ή διά τήν έ'νδυσιν καί τήν καθαριότητα 
βιομηχανία, ή τών ξενοδόχων, 0,00, καί ή κηπουρική, ή εμ
πορική καί αί διά τήν βιομηχανίαν έργαζόμεναι τέχναι, 0,01.

Αί περί τήν νηματουργίαν άσχολούμεναι βιομηχανίαι πε- 
ριλαμβάνουσι 441,968 έργάτας μετά μηχανικής ουνάμεως 
ίππων 75,664 (0,17 άναλογία πρός έκαστον έργάτην). ’Ακο
λούθως έρχονται αί περί τά έδώδιδα βιομηχανίαι, 384,880 
έργάται,278,87 5 δύναμις ίππων (0,72 άναλογία),οί έμποροι 
375,436, δύναμιςίππων 3,575 (0,01), οί μεταλλευταί, χύ- 

ταικαί άλατοποιοί 361,406,δύναμιςίππων 376,939 (1,04), 
οί μεταλλουργοί 246,953, δύναμις ίππων 28,924 (0,12), 
οί οικοδόμοι 244,589, δύναμις ίππων 5,309 (0,02), οί ξυ
λουργοί καί οί περί τάς υλας τής γλυπτικής άσχολούμενοι 
242,582, δύναμις ίππων 26,541 (0,11), οί κατασκευασταί 
μηχανών καί έργαλείων 174,509 δύναμις ίππων 21,668 
(0,12), οί περί τήν κεραμικήν, τά μάρμαρα κττ. άσχολούμε- 
νοι 142,747, δύναμις ίππων 26,089, (0,18), οί ξενοδόχοι 
113,378, δύναμις ίππων 47 (0,00).

Έκτος τών άνωτέρω ένδεκα βιομηχανικών κλάδων, τών 
οποίων έκαστος άριθμοϊ ύπέρ τάς εκατόν χιλιάδας έργα- 
τών, ή προκειμένη άπογραφή περιέχει καί ετέρους έννέα όλι- 
γανθρωποτέρους κλάδους. Τοιουτοτρόπως οί περί τόν χάρτην 
καί τά δέρματα άσχολούμενοι υπολογίζονται εις 98,060, δύ- 
ναμις ίππων 34,559 (0,35 άναλογία τούτων προς έκαστον 
έργάτην), οί περί τήν μεταβιβαστικήν βιομηχανίαν 78,762, 
δύναμις ίππων 24,114 (0,31), οί περί τήν τυπογραφίαν, λι
θογραφίαν κττ. 28,730, δύναμις ίππων 1,634 ^0,06), οί 
περί τά χημικά προϊόντα 26,428, δύναμις ίππων 11,126 
(0,42), οί περί τήν θερμαντικήν καί φωτιστικήν βιομηχανίαν 
25,755, δύναμις ίππων 12,204 (0,47), οί περί τήν άλιείαν 
15,285, δύναμις ίππων (10 0,00), οί περί τήν κηπουρικήν 
11,911, δύναμις ίππων 119 (0,01), οί έργαζόμενοι έν ταϊς 
διά τήν βιομηχανίαν τέχναις 5,903,δύναμις ίππων 44(0,01), 
οί μισθουντες άλωνιστικάς μηχανάς 971, δύναμις ίππων 
3,499 (3,60).

Τοιαύτη ύπήρξεν τω 187 5 ή έν τή βιομηχανία τής Πρωσ- 
σίας διανομή τών έμψύχων καί άψυχων τής έργασίας δυνά
μεων καί ή μεταξύ αυτών άναλογία.
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Ή έκπαίδευσις τοϋ ώραίου φύλου έν 'Ρωσσία ανάγεται εις 
δύο χρονολογίας, έζ. τών οποίων ή μέν συνδέεται προς τήν 
κυβερνητικήν μέριμναν τής μεγάλης Αικατερίνης και άφορα 
την άπό τής οημοσίας υπηρεσίας μορφουμένην τάξιν τών ευ- 
γενών, ή δέ είναι έργον τής ένεστώσης δεκαετηρίδας καί άφορα 
τήν άσυγκρίτως μεγαλειτέραν τάξιν τών αστών. Κατά πόσον 
το τελευταίον μέτρον εκτείνεται πράγματι και πρός τήν τά- 
ξιν τών χωρικών, ήτις άποτελεϊ τό κύριον τής 'Ρωσσικής έθνι- 
κότητος σώμα, είναι ζήτημα διοικητικόν έπι τοΰ οποίου οί 
Ρώσσοι δημοσιογράφοι εύρίσκουσι πολλά εις τήν πατρίδα των 
τρωτά.

Όπως και άν έ’χη, πρόκειται περί σπουδαίας κατά τά τε
λευταία έτη προόδου έν τή καθόλου Ρωσσική έκπαιδεύσει. 
Διαιρείται αύτη εις δημοσίαν καί ιδιωτικήν, έκ τών οποίων τώ 
1874 ή μέν πρώτη περιείχε, 29 ’/2 χιλ. μαθήτριας, ή δέ έτέ- 
ρα 22 χιλ. Έν γένει ύπάρχουσινέν Ρωσσία γυναικεία γυμνά
σια μετά οκτώ κλάσεων, έν αίς ή μία άφορα ιδιαιτέρως εις 
τήν μόρφωσιν οικιακών διδασκαλισσών (παιδαγωγών)· ύπάρ
χουσι ν έπίσης προγυμνάσια μετά τριών κλάσεων,σχολεία δευ- 
τερεύοντα και σχολεία στοιχειώδη άνώτερα. Ό όλος άριθμός 
αύτών άνέβαινεν 197 κατά τό έτος 1873, ήτοι 55 γυμνάσια, 
118 προγυμνάσια, 22 σχολεία δουτερεύοντα καί 2 στοιχειώδη 
άνώτερα. Εις τά δημόσια ταΰτα σχολειά πρέπει νά προστεθώσι 
καί τα ύποτροφικά τών ευγενών νεανίοων. Όσον άφορα τον 
άριθμόν τών ιδιωτικών σχολείων, δέν είναι ούτος ίκανώς εξα
κριβωμένος.

Ή διεύθυνσις τών Ρωσσικών παρθεναγωγείων είναι ανατε
θειμένη εις Κυρίας, τών όποιων τό έργον δέν είναι τόσον ή 
διδασκαλία οσον ή πειθαρχία καί ή έπιτήρησις. Εκπαιδεύον
ται αύται τό πλεϊστον έντός ειδικής Σχολής, τής όποιας τά 

μαθήματα έχουσι χαρακτήρα ιδιαιτέρως παιδαγωγικόν. Επί 
τοϋ ολου τά γυμνάσια τοϋ ώραίου φύλου τής Ρωσσίας διδά- 
σκουσι θρησκευτικήν κατήχησιν, καί έκ μέν τών παλαιών 
γλωσσών τήν 'Ελληνικήν καί τήν Λατινικήν, έκ οέ τών κα- 
θομιλουμένων τήν Ρωσσικήν, Γαλλικήν καί Γερμανικήν μετά 
φιλολογικής πρός ταύτας άναπτύξεως, έπίσης δέ μαθηματι
κήν, φυσικήν, παιδαγωγίαν, ιστορίαν, γεωγραφίαν κλπ.

Άλλά δέν περιορίζονται μέχρις έδώ αί άνώτεραι τών Ρωσ- 
σίδων σπουδαί- ύπάρχουσι καί άνώταται. Εννοώ τάς έπιστη- 
μονικάς, διά τάς όποιας ώργανίσθη ιδιαίτερον τμήμα έν τή 
’Ιατρική τοϋ Κράτους Σχολή εις άποκλειστικήν τών γυναι
κών χρήσιν· άριθμεϊ δέ τοϋτο περί τάς 430 μαθήτριας. Ύπό 
τήν τελευταίαν έποψιν δύναται νά Οεωρηθή ή Ρωσσία ώς ίκα
νώς προπορευομένη άλλων άληθέστερον πεπολιτισμένων έν 
Εύρώπη χωρών, διά τάς όποιας ή έπιστημονική έκπαίδευσις 
τοΰ ώραίου φύλου ούσιωδώς καθυστερεί.

At τάσεις αύται είναι βεβαίως άξιοπαρατήρητοι. ’Ενόσω 
όμως τό μέγα σώμα τοΰ λαοϋ μένει άπαίδευτον, διά τήν ιστο
ρικήν καί γεωγραφικήν αύτοϋ διασποράν έντός έπικρατείας 
άχανοΰς, προάγονται εις τό μέσον δύο άντίθετα ρεύματα τά 
όποια, κατά τάς ποικίλας τών περιστάσεων φοράς, δύνανται 
καί νά συμβαδίσωσι καί νά συγκρουσθώσι. Μόνη ή αρμόνιά 
γέννα ώριμους καί θρεπτικούς καρπούς. Γνωρίζομεν δέ έκ τής 
πείρας τών έθνών, οτι ή υπερτροφία οργάνων τινων τοϋ κοινω
νικού σώματος έπήνεγκε δεινοτάτας συγκρούσεις. Μάρτυς ή 
Γαλλική τών μέσων τοϋ παρελθόντος αΐώνος εύγένεια, ήτις ύπο 
άνάλογον διατελοΰσα έκπαιδευτικήν διεύθυνσιν, οί'α άπαντα- 
ται καί έν Ρωσσία, ύπήρξεν ό πρόδρομος τών ιδεών τοΰ 1789. 
Τοιαΰτα τινα προοίμια καί έκ τής συγχρόνου Ρωσσικής ιστο
ρίας δέν λείπουσι. Έν γένει ή ανώτερα καί μέση τάξις τών 
γυναικών τής Ρωσσίας κυοφορεί σπέρματα μεγάλων έν τή 
χώρα μεταβολών.
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Μία τών κυριωτέρων άναγκών τής νέας έπικρατείας, ήν 
έκλήθη νά οργανίση ό πρώτος τής 'Ελλάδος Κυβερνήτης, ήτο 
και ή περί τά νομίσματα. Δέν άρκεϊ μόνη ή ελευθερία, απαι
τείται καί τής έθνιχής οικονομίας ή προαγωγή, ίνα έκτελεσθή 
ή σκοπουμένη τής κοινωνίας άποκατάστασις. Τοιουτοτρόπως 
τά επόμενα επίσημα έγγραφα κέκτηνται ιδιαίτερον, ιστορικόν 
άμα και οικονομικόν διαφέρον.

ITpdc την d' Έθνιχην των Έ.Ι.Ιήνων Συνέ,Ιιυσιν·

Άρι8. 13,509.

Ό Κυβερνήτη; τή; Ελλάδος.

Μετά τήν περιληπτικήν έκθεσιν τών υπό τής Κυβερνήσεως 
οιωκημενων, κρίνομεν εύλογον νά βάλωμεν ύπ’ ό’ψιν τής Συ- 
νελευσεως τό περί έθνικοϋ νομίσματος άντικείμενον ώς άξιου 
τής προσοχής και τών συνετών βουλευμάτων της.

Μόλις άνελάβαμεν τάς κυβερνητικά; ήνίας, και ήσθάνθη- 
μεν τήν άνάγκην έθνικοϋ νομίσματος. Τήν άνάγκην ταύτην 
ύπαγορευουσιν ή τιμή τοϋ "Εθνους, τό συμφέρον τοϋ έθνικοϋ 
ταμείου, καί ή εύκολία τών συναλλαγμάτων, θεωρουμένη μά
λιστα κατά τόν ελάχιστου ορον τής τιμής τοϋ νομίσματος, 
άπό τήν οποίαν έξαρτάται ή κατά μέρος τών πολιτών κατά 
πολλά λυσιτελής οικονομία.

Αν και ήξεύρομεν οτι ή κατάστασις τοΰ ταμείου κατ’ ε
κείνην τήν εποχήν, καθώς και σήμερον άκόμη, δέν έσυγχώ- 
ρει τοιαύτην έπιχείρησιν, ώς πρός τά άργυρά καί χρυσά νο
μίσματα, τουλάχιστον ώς πρός τά χάλκινα, έχοντες άρκετά 
δρειχάλκινα κανόνια άχρηστα, ήλπίσαμεν οτι ήμποροΰμεν νά 

τά μεταχειρισθώμεν εις τήν έπιχείρησιν ταύτην όχι χωρίς 
ώφελείας.

’Αλλά, διά νά έξακριβώσωμεν τά περί τοΰ ουσιώδους τού
του άνικ-ιμένου, και λάβωμεν έπομένως οριστικά μέτρα, άπε- 
τάθημεν κατά τάς άρχάς τοϋ’Απριλίου τοϋ 1828 πρός τό 
Πανελλήνιον, προσκαλέσαντες αύτό νά σκεφθή και νά μάς 
κοινοποιήση τήν περί τούτου γνώμην και τάς παρατηρήσεις 
του.

Τό Πανελλήνιου ώρίμως σκεφθέν, και σύμφωνον κατά πάντα 
μέ τήν γνώμην μας, καθυπέβαλεν εις τήν έπικρισίν μας σχε
δίαν ψηφίσματος περί νομισμάτων, άντίγραφον τοϋ όποιου έγ- 
κλείεται ενταύθα.

Τό σχέδιον δέν ήμποροΰμεν διά τούς άνω είρημενους λόγους 
νά ένεργήσωμεν καθ’ ολην τήν έκτασιν, διά τοΰτο περιωρί- 
σθημεν έν μέρει εις τό χάλκινου νόμισμα, άναβάλλοντες τήν 
ενέργειαν τοϋ όλου εις εύτυχεστέρας περιστάσεις.

Κατά συνέπειαν τούτων, άφοΰ έλάβομεν ώς έγγιστα πλη
ροφορίας περί τής τιμής τής άναγκαιούσης εις κατασκευήν 
τών έθνικών τούτων νομισμάτων μηχανής κατά τό μάλλον 
και ήττον εντελούς, έφροντίσαμεν, Κύριοι, και τήν έπρομηθεύ- 
σαμεν άπό Μάλταν.

Έν τούτοις μάς παρουσιάζεται άπό φιλέλληνα Γάλλον νεον 
σχέδιον περί κατασκευής χάλκινου νομίσματος.

Ό Κύριος Δε Σα'ιντ Κροά έκ Παρισίων μάς έξέφρασε δι’ έ- 
πιστολής του τήν προθυμίαν του νά κατασκευάση εις Γαλ
λίαν τόσην ποσότητα χάλκινων νομισμάτων, όσην ήθελαμεν 
του διορίσει, δίδοντές τον εις άνταλλαγήν δρειχάλκινα κανό
νια έκ τών άχρήστων.

Τό πρόβλημα έφάνη πολλοϋ λόγου άξιον· διά τοΰτο πριν 
έπιχειρήσωμεν ένταΰθα τήν κατασκευήν τών νομισμάτων 
έζητήσαμεν τήν γνώμην τοΰ Πανελληνίου ώς πρός τό νέον 
πρόβλημα τό όποιον έθέσαμεν ύπ’ όψιν του.

Τό Πανελλήνιον γνωμοδοτήσαν έκρινε και συμφερώτερον 
και έντιμότερον νά κοπώσιν εις τήν Ελλάδα τά νομίσματα, 
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έκτος άν ή κατασκευή των δεν έπιτύχη, τότε πρέπει νά κα- 
ταφύγωμεν είς τήν Γαλλίαν περί τούτου.

Σύμφωνος μέ τήν γνώμην τοϋ Πανελληνίου εΰρέθη και ή 
κατά μεσοϋντα τόν Φεβρουάριον οιορισθεϊσα παρ’ ήμϊν Έπι
τροπή πρός έξεύρεσιν πόρων.

"Οθεν ένδώσαντες είς τά γνωμοδοτηθέντα, διετάξαμεν νά 
στηθή είς Αίγιναν ή μηχανή τοϋ Νομισματοκοπείου, καί νά 
κοπώσιν ολίγα τινά νομίσματα εις απόπειραν, οίον ό αργυρούς 
Φ ο ιν ι ζ καί -χάλκινα λεπτά.

Τά νομίσματα έκόπησαν καί ό Γραμματεύς τής Έπικρα
τείας θέλει σάς παρουσιάσει αύτά, Κύριοι, καθώς καί δλα τά 
περί ταύτης τής ύποΟέσεως διάφορα έγγραφα, διά νά πληρο- 
φορηθήτε τό πράγμα άκριβέστερον.

Τό νόμισμα τοϋτο φέρει τόν μυθολογικόν Φοίνικα, τόν όποιον 
έγκρίνομεν καί ημείς, μ’ ολον οτι άπό τήν Κυβέρνησιν τής 
πρώτης περιόδου άπεφασίσθη νά τροποποιηθή ή Ελληνική 
Σημαία, καί νά φέρη τό σημερινόν σημεΐον άντί τοΰ Φοίνικος. 
Φέρει πρός τούτοις καί τήν έπιγραφήν, ό Κυβερνήτης 
I. A. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ς, διότι ούτως ένεκρίθη άπό τό Πα
νελλήνιον, χωρίς όμως νά ξητηθή κατά τοϋτο ή γνώμη μας, 
ήτις ήτο καί είναι πάντοτε νά φέρη Ελληνική Πολι
τεία μόνον.

Είμεθα προηγουμένως βέβαιοι, οτι θέλετε αίσθανθή έπίσης, 
ώς καί ημείς, τήν ανάγκην τής κατασκευής έθνικών νομι
σμάτων, καί θέλετε προϊ'δει τάς έζ αύτών γενησομένας ούσιώ- 
οεις καί μεγάλας ώφελείας· ούδέ διαφεύγει τήν γνώσιν Σας, 
οτι έν άπό τά συστατικά καί χαρακτηριστικά τών Εθνών εί
ναι καί τό Νομισματοκοπείου.

Είς σας ήδη ανήκει, Κύριοι, νά λάβητε είς ώριμον σκέψιν 
καί τό άντικείμενον τοϋτο, καί συζητοϋντες αύτό μετ’ έπιστα- 
σίας καθ’ ολα του τά μέρη ν’ άποφασίσητε ο,τι συμφέρον.

’Εν "Αργεί τή 29 Ιουλίου 1829.

Ό Κυβερνήτης
1. Α. ΚΛΠ0Α1ΣΓΙΊΛΣ.

Τό σχέδιον τοϋ ψηφίσματος τοϋ Πανελληνίου, περί ού ποιεί
ται μνείαν τό άνωτέρω έγγραφον τοϋ Κυβερνήτου, είχεν ώς 
έξης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ό Κυβερνήτης τής Έ.Μάόος

Αισθανόμενος τήν ανάγκην τοϋ νά έμβή είς κυκλοφορίαν 
εμπορικήν εθνικόν νόμισμα·

Γνωρίζων, οτι ή κυκλοφορία άλλων νομισμάτων, καί μάλι
στα έκείνων τής ’Οθωμανικής Έπικρατείας έντός τής Ελλη
νικής, καί το έθνικόν ταμεϊον βλάπτει, καί τά μερικά τών 
πολιτών συναλλάγματα·

Πληροφορημένος, οτι διά τήν έλλειψιν μικρών νομισμάτων 
άπαντώνται μεγάλα! δυσκολία! εις τάς καθημερινάς τών πο
λιτών χρείας, καί μάλιστα τών ενδεών

Ψηφίζει

1 — Τά έθνικά νομίσματα είναι·
α'. — Ό Φ ο ΐ ν ι ξ· τό ή μ ι σ υ αύτοϋ ή Α ί γ ί ς καί τό 

ήμισυ αύτής (άργυρα).
β'. — Ή Ά θ η ν ά, καί τό ή μ ι σ υ αύτής (χρυσά).
γ'. — Τό λεπτόν, τό δεύτερον, καί τό π ε ν τ ά ρ ι ον 

(χάλκινα).
2 — Ό Φ οϊ ν ι ς, οστις λογίζεται ώς βάσις τών εθνικών 

νομισμάτων, είναι ίσος κατά τό βάρος μέ εκατόν σπυριά, έκ 
τών όποιων τό */. ο είναι έκ χαλκού, καί κατά μέν τό εν πρό- 
σωπον φέρει τόν μυθολογικόν Φοίνικα, έ-χοντα έπί κεφαλής τό 
σημεΐον τοΰ Σταυροϋ, έπί τής δεςιάς πλευράς τοΰ όποιου φαί
νονται ήλιακαί τινες ακτίνες, έχει καί περιγραφήν Έ λλη- 
ν ι κ ή Πολιτεία· κατά δέ τό άλλο πρόσωπον φέρει τήν 
τιμήν του, δηλαδή είς Φοΐν ιξ,έν μεσφδύο κλάδων έλαίας 
καί δάφνης μέ περιγραφήν Κυβερνήτης I. Α. Καποδί- 
σ τ ρ ι α ς, καί είς τό κάτω μέρος τό έτος.

3 — Τό ή μ ι σ υ τ ο ΰ Φοίνικος, κατά μέν τό έν πρό-
ETOS G—ΦΥΛ. 65—ΙΟΥΛΙΟΣ 1S78. 11 
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σωπον έχει τά αύτά μέ τον Φοίνικα, κατά οε τό ετερον έχει 
τήν τιμήν ούτως, 30 λ ε ττ ά- τά δέ λοιπά ομοίως.

4— Ή Α ίγίς είναι ίση μέ πέντε Φοίνικας, και φέρει έπι 
μέν τοϋ ένός προσώπου τήν Γλαύκα μέ τήν Αιγίδα, έπί δέ τοϋ 
ετέρου τήν τιμήν. 5 Φ ο ί ν ι κ ε ς· αί δέ περιγραφαι και τά 
λοιπά είναι ώς και εις τόν Φοίνικα.

5 — Τό ημισυ τής Αιγίδος έχει τάς αύτάς εικόνας μέ τήν 
Αιγίδα, εκτός οτι εις τον τόπον τής τιμής έχει ή μ ί σ ε ι α 
Α ί γ ί ς.

6 — Ή Άθηνα έχει τιμήν είκοσι Φοινίκων, και φέρει έπι 
μέν τοϋ ένός προσώπου τήν εικόνα τής ΆΟηνάς, έπι δέ τοΰ 
ετέρου τήν τιμήν 20 Φοίνικες· τάς δέ περιγραφάς και τό 
έτος έχει ώς καί ό Φοϊνιξ.

7 — Τό ημισυ τής ΆΟηνάς έχει τά αύτά μέ τήν Αθήναν, 
έκτος ότι εις τόν τόπον τής τιμής έχει 10 Φοίνικας.

8 — Εξήκοντα λεπτά άναλογούν μέ ένα Φοίνικα και τό 
ελληνικόν λεπτόν είναι ίσον κατά τό βάρος μέ έξήκοντα σπυ
ριά- φέρει δέ τό νόμισμα τοϋτο έπι μέν τοΰ ένός προσώπου 
τήν εικόνα τοΰ Φοίνικος, έπι δέ τοΰ ετέρου τήν τιμήν 1 λε
πτόν- αί δέ περιγραφαι καί τό έτος έχουσιν ώς έκεϊνα τοΰ 
Φοίνικος.

9 —Το δεύτερον, τό όποιον είναι τό ημισυ τοΰ λεπτοΰ, 
φέρει τάς αύτάς εικόνας και περιγραφάς, τάς οποίας φέρει καί 
τό λεπτόν- έχει οέ εις τόν τόπον τής τιμής τά έξής- 1 δεύ
τερον.

10 — Τό πεντάριον, τό όποιον είναι τό πενταπλάσιον 
τοϋ λεπτοΰ, είναι ώς καί τό λεπτόν μέ τήν διαφοράν οτι εις 
τήν τιμήν τίθενται τά έξης- 1 πεντάριον.

1 ί —"Ολα τά έμπορικά βιβλία βαστώνται και αί ληψο- 
δοσίαι γίνονται κατά τό έΟνικόν νόμισμα, όταν τοϋτο έμβη 
εις κυκλοφορίαν.

Τό σχέδιον τούτο υπεβλήθη εις τήν Συνέλευσιν τή 30’Ιου
λίου 1829, καί συγχρόνως δ Γραμματεΰς τής έπικρατείας διέ- 
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νειμεν έξ ονόματος τής Κυβερνήσεως εις έκαστον τών πλη
ρεξουσίων τά έπί δείγματι τυπωθέντα νομίσματα,ήτοι τό άρ- 
γυροΰν τοϋ Φοίνικος καί τό χάλκινον τών 1, 5 καί 10 λε
πτών. ΊΙ Συνέλευσις εις τήν πρώτην θέαν έΟνικοΰ νομίσμα
τος έξέφρασε τήν άγαλλίασίν της άνευφημήσασα «Ζήτω ή 
•Ελλάς! Ζήτω ό Κυβερνήτης!» -νέκρινε δέ τήν πρός τόν τε
λευταίων αύθημερόν άπάντησιν τοϋ Προέδρου αύτής, έν τή 
όποια άναγινώσκομεν ότι τό έΟνικόν νόμισμα υπήρξε «τό μέ- 
γιστον καί λαμπρότερον δείγμα τής πολιτικής καί κοινωνι
κής τοϋ ’Έθνους έπανορΟώσεως.»

Τήν επιούσαν τό νομισματικόν σχέδιον έπεκυρώθη ύπό τής 
Συνελεύσεως διά τοΰ έπομένου Ζ' ψηφίσματος·

Ή ζ/ Έθηχη τώ? ΈΛΛήνων Συ?έ.1ευσις

Θεωρούσα τήν ανάγκην έΟνικοΰ νομίσματος, τήν οποίαν 
ύπαγορεύει ή τιμή τοϋ ’Έθνους καί ή εύκολία τών συναλλαγ
μάτων, Οεωρουμένη μάλιστα κατά τόν έλάχιστόν όρον τής 
τιμής τοϋ νομίσματος, έξ ής πηγάζουσιν αί κατά μέρος τών 
πολιτών επωφελείς οίκονομίαι.

ΈπεξεργασΟεϊσα τό περί νομισματοποιίας σχέδιον, τό όποιον 
τό Πανελλήνιον καθυπέβαλεν εις τήν Κυβέρνησιν, οιορίζον 
τούς ορούς τής τιμής τοϋ νομίσματος, τά σύμβολα καί τήν 
έπιγραφήν.

Παρατηρήσασα τά όποια ή Κυβέρνησις έλαβε μέτρα, διά 
να προμηΟεύση τάς άπαιτουμένας μηχανάς εις τήν σύστασιν 
τοϋ Νομισματοκοπείου καί τήν έκτύπωσιν τών εις απόπειραν 
κοπέντων νομισμάτων·

η φ I ζ ε ι

Α'. Τά μέτρα, τά όποια έλαβεν ή Κυβέρνησις εις σύστασιν 
Εθνικού Νομισματοκοπείου καί όσα ένήργησεν εις απόπειραν, 
καθώς καί τά σύμβολα τοϋ Φοίνικος καί τών κλάδων τής 
’Ελαίας καί Δάφνης, αί έπιγραφαί 'Ελληνική Γ1 ο λ ι τ ε ία 
άφ’ ένός μέρους καί άφ’ ετέρου ό Κυβερνήτης I. A. Κ α-
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ποδίστριας, ή υλη και ή δύναμις τών άργυρών και χρυ
σών και χάλκινων νομισμάτων, έγκρίνονται καθ' δλην τήν 
έκτασιν.

Β'. Δίδεται πάσα πληρεξουσιότης εις τήν Κυβέρνησιν, νά 
λάβη τά δποΐα έγκρίνει μέτρα διά νά έξακολουθήση τήν έπι- 
χείρησιν ταύτην και νά ένεργήση κατά τούς ανωτέρω τύπους 
το σχέδιον τοϋ Πανελληνίου, κατά τον όποιον έγκρίνει καιρόν 
και τρόπον.

Γ'. Ή Κυβέρνησες θέλει βάλει εις κυκλοφορίαν τό έθνικόν 
νόμισμα, τό όποιον θέλει έχει τήν όρισθεϊσαν δύναμιν εις τά 
συναλλάγματα.

Δ'. Τό παρόν ψήφισμα καταχωρηθέν εις τόν Κώδηκα τών 
Ψηφισμάτων και έπικυρωθέν, νά διευθυνθή πρός τήν Κυβέρ- 
νησιν, διά νά δημοσιευθή διά τών τύπων και ένεργηθή.

’Εν "Αργεί τά,ν 31 ’Ιουλίου 1829.
Μ.

ΜΕΓΑΑΑΙ ΚΑΙ ΜΙΚ1Ά1 ΓΑΙΟΚΤΗΣΙΑΙ.

Τό ζήτημα περί τής συμφερωτέρας εις τήν κοινήν εύοαι- 
μονίαν διαιρέσεως τών γαιοκτησιών συνοέεται μάλλον προς 
τήν νομικήν τής ιδιοκτησίας άποκατάστασιν. Εάν ή ελευ
θερία τής συναλλαγής ένόνη και διαιρή, έάν ή ΐσότης τής 
κληρονομιάς παρακωλύη τήν συγκέντρωσή τής γής εις όλί- 
γων χεΐρας, βαθμηδόν αί μεγαλείτεραι γαιοκτησίαι θά κατα- 
κερματισθώσι, καί πάλιν αί μικρότερα'. Οά μεγαλωσωσι.

"Οπως καί άν εχη, έγκειται εις τήν φύσιν τών πραγμάτων 
ή έν τή κοινωνία συνύπαρςις πάντοτε μεγαλοκτηματιών και 
μικροκτηματιών. Είναι τοΰτο κλήρος τής ίκανότητος ή τής 
τύχης δεν έρευνώ. Θά ήτο όμως ατελής δ υπέρτατος τής ποι
κιλίας νόμος, έάν έπί τής οικονομικής τών γαιών έπόψεως δέν 
έλειτούργει ούτος επίσης σταθερώς, όσον καί έπί τόσων άλ-
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λων. — ’Εν γένει τό άνά χεΐρας θέμα έπραγματεύθη δ Dl’OZ 
διά τρόπου πολύ εΐσάγοντος φώς εις τήν μεταξύ τών αποκλει
στικών υπερασπιστών τής μικράς ή τής μεγάλης ιδιοκτησίας 
συζήτησιν. Διάφοροι, λέγει, τόποι, είτε έκ τής φύσεως, είτε 
έκ τής θέσεώς των, έπιτρέπουσιν ή άποτρέπουσι τήν κατα- 
κερμάτισιν τής ιδιοκτησίας. Ό δείνα π. χ. ξηρός λόφος, οστις 
θέλει καλλιεργηθή, ώραϊσθή καί καρποφορήσει διά τής έπιμε- 
λείας τών μικρών κτητόρων, Οά έμενεν ακαλλιέργητος καί 
χαταδεδικασμένος είς ανυπαρξίαν τρόπον τινα, έάν περιελαμ- 
βάνετο έντός τών ορίων κτήματος μεγάλου. 01 μικροί κτη
ματία·. θά άπέθνησκον τής πείνης έντός πεδιάδος ελώδους, 
τήν όποιαν μόνα τά κεφάλαια τοΰ πλουσίου ιδιοκτήτου ήδύ- 
ναντο νά καταστήσωσι παραγωγικήν. "Οταν λοιπόν ζητή- 
ται πώς συμφέρει νά διαιρώνται αί ίδιοκτησίαι τής γής, ή 
προσοχή πρέπει νά άπευθύνηται πρός έκείνας, τών όποιων ή 
φύσις έπιτρέπει τήν ένωσιν ή τήν διαίρεσιν, κατά τάς κλίσεις 
καί τάς άνάγκας τών κατοίκων.

Πολλοί ύποπίπτουσιν είς δεινήν άπάτην, ταυτίζοντες τήν 
ιδέαν τής μεγάλης ιδιοκτησίας πρός τήν τής μεγάλης γεωρ
γίας. Ή μεγάλη γεωργία ένεργεΐται εις μεγάλα κτήματα 
διά κεααλαίων σημαντικών έάν έλλείπωσι ταΰτα, έάν οί 
καλλιεργηταί διαθέτωσι μικράς καί εύτελεΐς προκαταβολάς, 
δύναται έπικράτειά τις νά περιέχη μεγάλα κτήματα καί έν 
τούτοις νά στερήται τής μεγάλης γεωργίας. Τότε ΐνα καλ
λιεργηθώ σι τά κτήματα πρέπει νά διαιρώνται είς μικρά τε- 
μάχια, όπως έπέλθη άναλογία τις αύτών πρός τά χρηματικά 
μέσα τών καλλιεργητών. Τοιουτοτρόπως έν Ιρλανδία διαι
ρούνται καί υποδιαιρούνται καί αί μικρότεραι ένίοτε γαιοκτη
σία-, διά τής μισθώσεως καί τής ύπομισθώσεως, μέχρις 1 ή73 
ή 74 στρέμματος, έκ τοΰ όποιου πρέπει νά ζήση ολόκληρος οι
κογένεια, στερημένη πάσης προκαταβολής.

Ή μεγάλη γεωργία είναι άποτέλεσμα τής αφθονίας τών 
κεφαλαίων. Έάν έν τή έπικρατεία εύρίσχωνται πολλά τοι*  
αϋτα είς τήν γεωργίαν προωρισμένα, καί αυτή ή υπερβολική 
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διαίρεσές τών γαιοκτησιών αναγκάζεται νά υποχώρηση εις 
τήν δύναμιν τών κεφαλαίων, διότι ύπάρχουσι πλούσιοι καλ- 
λιεργηταί, οϊτινες ένόνοντες πολλά μικρά κτήματα καταρτί- 
ζουσι εν μέγα, και έπιδίδονται ούτως εις τήν εύρυτέραν τούτου 
γεωργίαν. Άλλ’ ένώ τοϋτο δύναται νά συμβή ώς έκ τής επιρ
ροής τών διαθεσίμων γεωργικών κεφαλαίων, δέν πρέπει νά 
λησμονήσωμεν και εμπόδια τινα, τά όποια παριστά ή κατάτ
μησής τών μικρών ιδιοκτησιών, διότι αί ύπάρχουσαι π. χ. 
έν αύταΐς οικοδομά! δέν έξαρκοΰσι πλέον είς χρήσιν τής με
γάλης γεωργικής έπιχειρήσεως, τήν οποίαν σκοπεί ή έ'νωσις 
τών μικρών κτημάτων- καί τάνάπαλιν αί διά τό ένωθέν μέγα 
κτήμα οικοδομά! καθίστανται άνωφελεΐς, όταν τά αρχαία τε
μάχια δ'.αιρεθώσιν έκ νέου. Έν γένει τά άφθονα κεφάλαια 
καί τά σταθερώς μεγάλα κτήματα πρέπει νά συνυπάρχωσι, 
ί'να προαχθή ή μεγάλη γεωργία.

Δύο συστήματα ύπάρχουσιν έπί τοϋ θέματος τής διαιρέ- 
σεως τών γαιοκτησιών, έξ ών το μέν είναι ’Αγγλικόν τό δέ 
Γαλλικόν. Οί οπαδοί τοΰ πρώτου έγκωμιάζουσι φυσικώ τώ 
λόγω τάς σημαντικάς καί ταχείας προόδους, τάς οποίας ή 
γεωργία οφείλει είς τάς μεγάλας γαιοκτησίας, καλλιεργού
μενος ύπό έμπειρων γεωργών, έχόντων άφθονους κεφαλαίων 
προμήθειας. 'Γπό τών μεγάλων τούτων γαιοκτησιών προήχ- 
Οησαν είς βαθμόν ύπεροχής άφιλονεικήτου ή τέχνη τής λι- 
πάνσεως καί τής άροεύσεως καί πάσαι αί κυριώτεραι γεωργι 
κά! μέθοδοι- έν αύταΐς τά ημερωμένα κτήνη βελτιόνονται προ- 
χειρότερον, και τά ακμαία τής γεωργικής όργανα τελειο
ποιούνται ταχύτερου- διά τής δυνατής έν τοιούτοις κτήμασι 
διαιρέσεως τής έργασίας καί διά τής ισχύος τών διατιθέμενων 
χρηματικών μέσων παράγονται πλείονα προϊόντα δι’όλιγω- 
τερων βραχιόνων. Τοιουτοτρόπως σχηματίζεται διπλή τις 
οιά τήν κοινήν εύημερίαν βάσις- άφ’ ένος μέν ή γή χορηγεί 
οσον έ’νεστι πλειοτέραν ποσότητα προϊόντων, άφ’ ετέρου δέ 
πολλοί έργάται, περιττοί είς τήν γεωργικήν βιομηχανίαν, τρέ
πονται προς τήν χειροτεχνικήν βιομηχανίαν, ήτις τοιουτοτρό

πως καθίσταται παραγωγικότερα. 'Γπό τήν έποψιν ταύτην τό 
’Αγγλικόν σύστημα ύπόσχεται είς τούς λαούς, οί'τινες τό άκο- 
λουθήσωσι, μεγάλην ώφέλειαν καί εύημερίαν.

Οί τοΰ ετέρου συστήματος οπαδοί σκέπτονται, οτι έν πάση 
έπικρατεία ώφελιμώτατον είναι, όπως οί πλείονες τών κατοί
κων τρέπωνται είς γεωργικάς έργασίας, δπερ σημαίνει δτι πε- 
ριέχονται έν αύτή πλείονες κτηματικοί. Έν μέν τή ’Αγγλία 
οί γεωργικοί πρός τούς μή τοιούτους ύπελογίσθησαν είς 2: 3, 
έν ω έν Γαλλία αναβιβάζεται ή αναλογία αύτη υπό τοΰ Σισ- 
μόνδου είς 4:1. Τποθέτομεν ότι οί ύπολογισμοί ούτοι δέν 
άπέχουσι πολύ τής αλήθειας· είναι γνωστόν πόσον ήλαττώθη 
ό άριθμός τών γεωργικών έργατών έν ’Αγγλία· ό Μοντεβαρά- 
νος άνεβίβαζεν αυτούς είς 32,000 τώ 18 1G, ένώ έν Γαλλία 
τό ήμισυ σχεδόν τών κατοίκων είναι μέλη κτηματικών οικο
γενειών.—"Οπου ή μεγαλειτέρα μερίς τοΰ λαοΰ άσχολεΐται 
περί τήν γεωργίαν, έκεΐ και ή έπικράτεια και αί οικογένεια: 
εύρίσκονται είς πλείονα άσφάλειαν ή χειροτεχνική καί έμπο- 
ρική βιομηχανία έχουσι μέν τι λαμπρόν καί απεριόριστον, τό 
όποιον έλλείπει έκ τής γεωργίας, είς έποχάς όμως κρίσιμους 
ύπόκεινται είς σημαντικωτέρας μεταβολάς, άνατρεπούσας αί
φνης τήν κατάστασιν πολλών άνθρώπων. ΙΙαρατηρητέον δέ, 
οτι άφ’ ής ή βιομηχανία προώδευσε γιγαντιαίως καί τά εργα
λεία καί αί μηχαναί της έτελειοποιήθησαν, δέν άπαιτεΐται 
πλέον άναγκαίως πολυάριθμος ή χειροτεχνική τοΰ έθνους με
ρίς, ί'να δώση άφθονα πλούτη.

Τό ’Αγγλικόν σύστημα ύπόσχεται μεγάλην εύτυχίαν έν 
τούτοις μέγα μέρος τοΰ’Αγγλικού λαού εύρίσκεται είς οίκτράν 
καί τρομεράν πενίαν άφ’ ένός ή γή τό απώθησε καί άφ’ έτέρου 
τά έργοστάσια δέν τό χωροΰσιν. ’Απ’έναντίας έν Γαλλία τά 
όρια τής πενίας είναι στενώτερα καί ή εύπορία γενικωτέρα. 
Βεβαίως αί μεγάλαι γαιοκτησίαι έχουσι πολύτιμα προτε
ρήματα διά τάς προόδους τής γεωργίας· είναι δέ τόσον αναγ
καίος άριθμός τις τοιούτων γαιοκτησιών έν τή χώρα, όσον θά 
ήτο όλεθρία ή κατάργησις όλων τών μικρών ιδιοκτησιών έν- 
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τεϋθεν πρεπει να ήμεθα δίκαιοι προς άμφότερα τά συστήματα. 
Εν γένει δέ έάν ή τέχνη τής γεωργίας δέν έ'φθασεν έν Γαλ
λία τον βαθμόν τής ’Αγγλικής τελειότητος, έν τούτοις και 
ή Γαλλική γεωργία σπουδαίας έποιήσατο και ποιεί προόδους· 
προτιμώτερον δέ είναι νά γίνωνται βραδέως αί τοιαΰται πρόο
δοι, παρά νά αποκτώνται θυσιαζομένης τής εύημερίας σπου
δαίου μέρους τοϋ λαοϋ.

Έστω, έάν ένωΟώσιν εί'κοσιν έκ τών μικρών γαιοκτησιών 
εις μιαν μόνην, θέλει προκόψει πλειότερον καθαρόν προϊόν καί 
θελει καλλιεργητή αύτη εις τρόπον δίδοντα πλειότερον άκα- 
Οάριστον τοιοΰτο' τι όμως ώφελεϊ ή συσώρευσις τοΰ πλούτου 
έάν οέν λαμβάνηται ύπ’ οψιν καί ή ευημερία τών ανθρώπων; 
Μήπως Οά είναι εύτυχέστεροι οί μικροί γαιοκτήται, οΐτινες 
έργαζόμενοι τό πριν δι’ εαυτούς θά έργά'ζωνται τοϋ λοιποΰ δι’ 
άλλον; Εις λύσιν τοΰ ζητήματος τούτου δέν άρκοϋσιν μόνοι 
οί αριθμοί· βεβαίως μικρός γαιοκτήτης δύναται έν στενοχώ
ρια νά πωλήση τό κτήμα αύτοϋ, καί διά τοΰ κεφαλαίου τό 
όποιον ούτω Οά άποκτήση νά γίνη μισθωτής έπ’ώφελεία· έπί
σης ό αρχηγός τής οικογένειας πρέπει νά τρέπηται πρός έκεϊνο 
τό είδος τής ζωής, τό όποιον εξασφαλίζει τά μέσα τής ύπάρξεως 
τής οικογένειας του. Αλλ’ έν πολλαΐς χώραις καί μάλιστα έν 
Γαλλία άπαντώνται άνθρωποι προτιμώντες τάς εύτελεΐς 
γαιοκτησίας των ίσως Οά έ'πραττον κάλλιον έάν παρήτων 
αύτάς, διότι έν άλλω σταδίω θα εύρισκον δι’ όλιγωτέρων κό
πων πλειότερα χρήματα· έν τούτοις προτιμώσιν ούτοι νά μέ- 
νωσιν ύπό τήν στέγην τών πατέρων των, άπολαμβάνοντες 
άναμνήσεις, αΐτινες άλλαχοϋ Οά διήγείρον όδύνας έν τή ψυχή 
των. Πρέπει άρά γε νά πολεμήται τό αίσθημα τοϋτο, τό 
όποιον όσημέραι έξασθενί’ζουσιν αί πρόοδοι τής βιομηχανίας 
διά τοΰ χρηματιστικοΰ πάθους καί τής περί τόν πλούτον δίψης;

Ή ποικιλία είναι αναγκαία έπί τής έκτάσεως τών γαιοκτη
σιών. ‘Εάν ή γή οιηρεϊτο εις μεγάλα κτήματα, έκτος τών 
προσημειωθέντων ατοπημάτων, θά ήτο εύκολώτερον εις τούς 
κυρίους των νά ύψώνωσι τάς τιμάς τών προϊόντων διά τής 

τελωνιακής τούλάχιστον βοήθειας. Έάν άπ’ εναντίας ή γή 
διηρεϊτο εις μικρά μόνον κτήματα, οί γεωργοί ήναγκασμένοι 
νά πωλώσιν αμέσως τά προϊόντα των, Οά έξευτέλιζον τάς τι
μάς αύτών ούτω δέ αφθονία τις τεχνιτή θά καθίστα τήν κα- 
τανάλωσιν ταχυτέραν καί τάς σιτοδείας συχνοτέρας.

Άφιεμένων όμως τών πραγμάτων εις τήν φύσιν των, ή 
διαίρεσις τών γαιών θέλει είσθαι σύμφωνος πρός τούς φυσικούς 
ορούς τής παραγωγής καί τής διανομής τοϋ πλούτου. Θά συ- 
στηθώσιν ήτοι μικραί, μέσαι καί μεγάλαι γαιοκτησίαι. Άρ
κεϊ νά μή παρεμβάλλωσιν οί νόμοι έμπόδια εις τήν έλευθεραν 
κυκλοφορίαν τών γαιών, καί ή κοινωνία έξασφαλίζεται κατά 
τών κινδύνων, τούς όποιους δύναται νά γεννήση ή ύπερβολή 
τής κατατμήσεως ή συγκεντρώσεώς των.

Ή κατάτμησις τών γαιοκτησιών, εις μέγα βαθμόν άνεπτυγ- 
μένη, δύναται νά προκαλέση τήν γενικήν ένδειαν. Διότι ένω 
άφ’ ένός οί γαιοκτήται καί οί μισθωτοί διά τοϋ περισσεύμα
τος τών γεωργικών προϊόντων αύτών προμηθεύονται τά χρή
σιμα εις τόν βίον των έφόδια τής χειροτεχνικής καί έμπορι- 
κής βιομηχανίας, συντελοϋντες ούτω εις τήν συντήρησιν τών 
περί ταύτας ασχολούμενων άφ’ ετέρου κατατεμνομένης τής 
γής έπ’ άπειρον, μόλις ή γεωργική οικογένεια δύναται νά κερ- 
δαίνη έκ τοΰ περιωρισμένου κτήματός της τά πρός ζωαρκειαν 
αύτής, κτί άναγκαζομένη νά έπαρκή καθ’έαυτήν εις ολας τάς 
βιωτικάς χρϊίας θέλει περιπέσει εις άκραν πενίαν, αί δέ συνε- 
πειαι Οά είναι βαρύτεραι πρός τάς παντάπασιν έστερημενας 
γαιών οικογένειας, καθ’οσον αύται δέν Οά εΊχον πρός τί έπί τέ
λους νά άνταλλάξωσι τά προϊόντα τών έργοστασίων τοιου
τοτρόπως οί μέν τών ανθρώπων Οά διήγον βίον κτηνώδη, οι δέ 
θά άπέθνησκον τής πείνης.

ΊΙ ύπόθεσις όμως αύτη είναι αδύνατον νά πραγματοποιηθή. 
Δύο ίσχυραί αϊτίαι, τά άπ’ αιώνος αντίθετα συμφέροντα τοΰ 
πλουσίου καί τοΰ πένητος, άντίκεινται πάντοτε εις τήν έκφο- 
βίζουσαν τούς έπιπολαίους παρατηρητάς ύπερβολήν τής ύπο- 
διαιρέσεως τών γαιοκτησιών. Ό μεγαλείτερος γαιοκτήτης 
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σπεύδει νά εύρύνη έτι μάλλον τά κτήματά του και ό μέτριος 
έπιθυμεϊ νά συμπληρώση τά έαυτοϋ· ύπάρχει δύναμις τις ελ
κτική τών μικρότερων γαιοκτησιών προς τάς μεγαλειτέρας. 
Άρχει ένός έτους σιτοδεία, ϊνα έξαφανίση πολλάς μικράς γαιο
κτησίας. Καί έκτος δέ έκτακτων περιστάσεων ή δυσκολία τής 
διαιρέσεως μικρών κληρονομιών και τό συμφέρον τών κληρο
νόμων άντίκεινται είς τήν επ' άπειρον κατάτμησιν τών γαιο
κτησιών. Έάν δέ δυνατόν παροδικώς νά ύπαρξη μεγάλη έν 
τινι έπικρατεία διαιρεσις τής γής, τό δεινόν τοΰτο δέν δύνα
ται νά έπεκταθή, έξαφανίζεται ύπό τοϋ χρόνου, εύρίσκει 
πολλά άλλα άντιζύγια, και εκμηδενίζεται σχεδόν απέναντι τοϋ 
συνόλου τών κοινωνικών συμφερόντων. Έν γένει ή άκρα κα- 
τάτμησις τών γαιοκτησιών είναι άδύνατος, και έάν έγένετο 
δυσκόλως Οά διετηρεΐτο, έκτός έάν ό νομοΟέτης, ένεργών είς 
τόπον λίαν περιωρισμένον, έσκόπει νά καταστήση αύτόν Μο
ναστηριού τι πολιτικόν, δμοιον πρός τό τοΰ Λυκούργου. Αί βιο- 
μήχανοι και έκτεταμέναι τών νεωτέρων χρόνων έπικράτειαι 
άπωθοΰσι τοιαΰτα ιδρύματα· έν αύταϊς ή κατάχρησις τής κα- 
τατμήσεως τών γαιών διορΟόνεται άφ’ έαυτής.

Ή φύσις προνοεΐ επίσης κατά τής συγκεντρώσεως τών 
γαιών είς όλιγίστων χεΐρας. Ή συγκεντρωσις αύτη οέν δύνα
ται νά συμβή έν χώρα, έν τή οποία αί κληρονομίαι διανέμον
ται εξίσου ή σχεδόν έξ ίσου είς όλα τά τέκνα τής οικογένειας. 
Όμολογητέον έν τούτοις, οτι τό άτοπον τής υπερβολικής συγ
κεντρώσεως τών γαιοκτησιών δέν εύρίσκεται ύπό τάς αύτάς 
δυσχερείας, τάς οποίας είδομεν ανωτέρω έπί τής ύπερβολι
κής κατατμήσεως αύτών. Ή κατάχρησις τής συγκεντρώ
σεως τών γαιών, ή κάλλιον ή μάστιξ αύτη τής κοινωνίας, δύ
ναται τώ όντι νά ύπάρξη. Τό προνόμιον τής πρωτοτόκιας, καί 
αί υποκαταστάσεις, αιτινες οιαιωνιζόμεναι άπολήγουσιν είς 
τά αύτά τών πρωτοτοκιών άποτελέσματα, δύνανται νά άφαι- 
ρώσιν άκαταπαύστως γαίας έκ τής κυκλοφορίας καί νά σχη- 
ματίσωσιν έπί τέλους μικρόν τινα αριθμόν δεσποτών έν τή 
έπικρατεία. Είναι δέ σημειώσεως άξιον, οτι καί αί πρόοδοι 

τής βιομηχανίας καί ή συνώρευσις τών κεφαλαίων τείνουσιν 
είς τήν έ’νωσιν τών γαιοκτησιών, καί έξαφανίζουσαι τάς μι- 
κράς συγκροτοΰσι τάς μεγάλας. Ή αιτία αύτη, όταν μόνη 
ένεργή είναι σχεδόν ακίνδυνος, καθόσον δέν εμποδίζει τήν έκ 
νέου διανομήν τών γαιοκτησιών τούτων έν τώ μέλλοντι· 
έπειδή δέ προέρχεται έκ τής άναπτύξεως τής βιομηχανίας 
καί έκ τής έκτάσεως τής έργασίας, φέρει έν έαυτή πολλά άν
τιζύγια. Τά πρωτοτόκια όμως καί αί ύποκαταστάσεις άπο- 
γυμνοϋσι τήν λοιπήν κοινωνίαν άνευ τοιούτων αντιζυγιών, 
είς τρόπον ώστε άπειροι τής χώρας κάτοικοι δύνανται νά άπο· 
κλεισθώσι πράγματι τής ιδιοκτησίας τής γής.

Τά ιδρύματα ταΰτα δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς απλώς 
πολιτικά. Δίδονται περιστάσεις, καθ’ άς αί άρχαί τής Πολιτι
κής Οικονομίας πρέπει νά ύποχωρήσωσιν είς θεωρίας μεγαλει- 
τέρας ανάγκης. Ούτω π. χ. έπί τών χρόνων τής τιμαριωτι
κής αναρχίας έπρεπε νά είναι τις είς κατάστασιν νά άνθίστα- 
ται είς τάς προσβολάς τών γειτόνων αύτοΰ· τότε ή διαιρεσις 
τής γαιοκτησίας τοϋ εύγενοϋς μεταξύ τών τέκνων του Οά έξε- 
μηδένιζεν αύτήν επομένως έν τή έποχή ταύτη τό προνόμιον 
τής πρωτοτόκιας έστηρίζετο είς τήν άνάγκην μόνη δέ ή μα- 
ταιότης διαιώνισε κατόπιν αύτήν. Έν τή νεωτέρα όμως πε- 
ριόδω όσον άναπτύσσεται ή κοινωνία, τόσον παρατηροΰμεν πα- 
λαιούσας κατά τών πρωτοτοκιών τήν έπιείκειαν έν γένει καί 
τήν φιλοστοργίαν ιδιαιτέρως τών γονέων πρός τά τέκνα αύτών.

Δ.

ΠΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑ.

Τό πρώτιστον ώρολόγιον, ό’περ μετεχειρίσΟη ό άνθρωπος, 
ύπήρξεν ό ούρανός καί τά λαμπρά άστρα τούτου, έπί κεφαλής 
τών όποιων ό ήλιος. Ή ύψωσις καί ή κατάβασις αύτοΰ έμε- 
τράτο άπό έμπειρικής τρόπον τινα φαντασίας, ό δέ χρόνος 
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ούτω κατετέμνετο όσον έπέτρεπον αί άνάγκαι τής απλοϊκής 
ζωής, τής όποιας ίχνη κατά τό μάλλον ή ήττον άπαντώμεν 
μέχρι σήμερον έν ταΐς δπισθοδρομικαϊς κοινωνίαις. Ποσάκις 
δέν ήκούσαμεν έν τή χωρική γλώσση «μία τριχιά ό ήλιος νά 
δύση» « έ'ν καλάμι » κττ., καί πάλιν ποσάκις ή μεταβολή 
τών άστρων τής νυκτος δέν χορηγεί τά μέτρα της !

Τά ηλιακά ωρολόγια είναι άνωτέρου καί μονιμωτέρου πο
λιτισμού προϊόντα- ώς ιδιαιτέρα λεπτομέρεια δύνανται νά ση- 
μειωθώσι καί τά σεληνιακά ωρολόγια. Άλλ’ ή σταθερότης 
τών χρονομετρικών τούτων παρασκευών έςηρτάτο έκ τής 
άνεφέλου ατμόσφαιρας- παραλείπονται αί ανυπέρβλητοι σχε
δόν δυσκολίαι τής νυκτός. Τοιουτοτρόπως άπό αρχαιότατης 
εποχής έπενοήθη έν Αίγύπτω τό άμόμετρον, τοΰ όποιου ακό
μη γίνεται χρήσις περί τήν χρονικήν διανομήν τών ποτιστι
κών ύδάτων, καθώς ένίοτε καί έν τή ναυτιλία καί είς άλλας 
είδικωτέρας χρήσεις. Ή κλεψύδρα τής Πνυκός ήτο είδος ώρο- 
λογιου, τοΰ όποιου τό ύδωρ έχύνετο κατά σταγόνας, όπως καί 
οί τούς όποιους έμέτρων αύται λόγοι τών ρητόρων. Κατόπιν 
τά πλευρά τών δοχείων, έν τοϊς όποίοις έχύνετο τό ύδωρ, έχα- 
ράχθησαν διά γραμμών, έκάστη δ'αύτών ήτο χρόνου μέτρον- 
έτελειοποιήθη δέ έπί τοσοϋτον ή κλεψύδρα, ώστε αί πίπτουσαι 
σταγόνες έκίνουν μικρόν τροχόν ώπλισμένον διά βελόνης, ήτις 
έοείκνυε έπί πλακός σημαντικά; τής τρεχούσης ώρας γραμμάς. 
Τόπερίφημον ώρολόγιον, δπερ ό Καλίφης Άαρούν-αλ-Ρασχίλδ 
έοώρησεν είς τόν Μέγαν Κάρολον, ήτο τοιαύττ,τις κλεψύδρα.

Οί μηχανισμοί ούτοι μεθ’ δλην τήν λειτουργούσαν έν αύ- 
τοϊς εύφυίαν, είναι βεβαίως οί πατέρες τών κυρίως ωρολογίων 
ούχί όμως καίτά ώρολόγια αύτά. Κυρίως άναφαίνονται ταϋτα 
κατά τά τέλη τοϋ 10 αίώνος, δτε αντικατέστη ή δύναμις τοϋ 
υδατος διά βάρους, τό όποιον έξαρτώμενον έκ τοϋ ώρολογικοΰ 
μηχανισμού, καί κατά μικρόν καταβαϊνον ύπό τήν έπιρροήν 
τής κεντρικής έλξεως τής γής, έκίνει έπί πλακός τόν δείκτην 
τής ώρας. ’Ήρκει νά άναβιβάζη τις άπό καιρού είς καιρόν τό 
κινοΰν βάρος, ί'να εχη διαρκές το επιθυμητόν μέτρον τοϋ χρό-
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νου. Επομένως ό μηχανισμός άπέκτησέ τι αύτοτελές καί 
πρέπει νά θεωρηθή ώς ή κυρία τοΰ ώρολογίου άνακάλυψις. 
Έστήθη αύτη έπί κορυφής πύργων, κωδονοστασίων, ανακτό
ρων καί άλλων μνημείων, μεθ’ ών συνεδέθη ή σεβασμία τοΰ 
χρόνου είκών διά τής καταμετρήσεως τοϋ ώρολογίου.

Άπό ταύτης μέχρι τής νεωτέρας, διά τών έφευρέσεων τοΰ 
Γαλιλαίου (έκκρεμές) καί τοΰ IluygheilS, ώρολογοποιίας εί
ναι βεβαίως μεγάλη άπόστασις- ή άρχή όμως μένει πάντοτε 
ή αυτή. Απαιτείται ή προσαρμογή τής κινητικής δυνάμεως 
έν αύτώ τώ μηχανισμφ δίκην νήματος, τό όποιον έκτυλισσό- 
μενον βαθμηδόν, τυλίσσει έκ νέου ή θέ>ησις τοΰ ανθρώπου 
δι’ έργαλείου, κλεϊς λέγεται τοϋτο ή άλλο τι.

Τά πρώτα κινητά ώρολόγια θεωρούνται ώς άνακάλυψις 
Γερμανική, έπινοηθέντα έν Νυρεμβέργη κατά τόν 15 αιώνα, 
άμα ώς άπεδείχθη ή έλαστική δύναμις τοϋ χάλυβος έν σκευα- 
σία λεπτής ταινίας κυλινδρικώς τυλιγμένης. Κατά τον 18 
αιώνα προεϊχον είς τήν ώρολογοποιίαν οί Παρίσιοι, άπό τών 
αρχών όμως τοΰ παρόντος μετετέθη ή περί ταύτην άκμή είς 
τήν ορεινήν Ελβετίαν, έν τή όποια έξέχει ή δημοκρατία τής 
Γενεύης, διά τήν ωραιότητα καί τήν πληθύν τών κατασκευα- 
ζομένων ύπ’ αύτής ώρολογίων. Μετά τήν Γενεύην έρχεται 
ή Βώδη καί ή Νευσιατέλη. 'Ολόκληροι πόλεις καί χωρία 
άσχολοΰνται έν τή 'Ελβετική 'Ομοσπονδία είς τήν ώρολο- 
γοποίίαν, τής όποιας κλάδοι ιδιαίτεροι καταμέρισαν τήν έρ- 
γασίαν τών όρεινών δημ οκρατών, εις τρόπον ώστε δίδονται 
είς τήν έμπορίαν ούχί κατηρτισμένα ώρολόγια, άλλά καθ’ ο
μάδας μέρη μόνον αύτών, ώς π.χ. τροχοί, τύμπανα, άλύσεις, 
δεϊκται καί πλήθος άλλων οργάνων, τά όποια ή τελική τών 
ώρολογίων βιομηχανία προσαρμόζει κατόπιν είς εν ολον καί 
παραδίδει είς τήν κατανάλωσιν. Έν γένει ή προκειμένη βιο
μηχανία συνδέεται έν ’Ελβετία στενώς πρός άξιοσημείωτον 
πολλαπλασιασμόν τών κατοίκων- έντός σχετικώς ολίγων 
έτών διάφοροι κοινότητες έδιπλασίασαν τόν πληθυσμόν αύτών.

Περί τάς 40 χιλ. ώρολογοποιών περιέχει ή Ελβετία. 'Έ- 
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καστος δέ αύτών δύναται νά θεωρηΟή ώς οικονομικόν κέν
τρον, περί το όποιον στρέφεται ούσιώδες μέρος τής κοινωνικής 
ζωής. Δέν κινούνται μηχανα'ι άλλά βραχίονες, και ό κατα
μερισμός τών έργων έφΟασε μέχρι τοιούτου βαθμού, ώστε ΐνα 
καταρτισθή ώρολόγιον τέλειον απαιτείται νά διέλΟτ) διά τών 
χειρών 140 εργατών. Πόσον ύπό τοιοΰτο σύστημα είναι εύ
κολος ή έκμάθησις τής τέχνης, πρόδηλον· δύναται ό Εργά
της εις ολίγας ημέρας νά διδαχΟή κλάδον τινα τής τέχνης 
και αμέσως νά θέση αύτόν εις κίνησιν. 'Γπό γενικωτέραν έπο- 
ψιν ό καταμερισμός τών έργων κατέταξεν διαφόρους κοινότη
τας άναλόγως τών αγορών τάς οποίας προμηΟεύουσιν. Ούτω 
π. χ. ή Saglie εργάζεται διά τήν ’Αγγλίαν, ή Couvet διά 
τήν Τουρκίαν, ή Flciirier διά τήν Κίναν δι’ δλων τών εις 
ταύτην άρεσκόντων σχημάτων.

"Ινα δείξωμεν τήν παραγωγικότητα τής ’Ελβετικής ώρο· 
λογοποιί'ας, άρκεϊ ή σημείωσις οτι ή πόλις CliaUX-de-Fonds 
κατά τό 1832 έξήγαγε 54,332 ώρολόγια και ότι μετά 30 
έτη έξήγαγεν πενταπλάσια, τών οποίων 18 χιλ. ήσαν χρυσά. 
Μόνον τό έμπόριον τής ’Αμερικής τώ 1864 είσήγαγεν εις 
τάς Ηνωμένας Πολιτείας 169,000 ώρολόγια άξιας 8 ‘/2 έκα
τομ. φρ. Μετά 10 έτη (1872) εϊσήγαγε 360,000 ώρολόγια 
αξίας 14’/)0 έκατομ. φρ: τώ 1873 δέ 204,000 ώρολόγια 
αξίας 10 2/]0 έκατομ. φρ: τώ 1874 δέ 187,000 ώρολόγια α
ξίας 9 3/10 έκατομ. φρ. Παρατηρητέον όμως δτι κατά τά τε
λευταία ετη ή πρός τήν ’Αμερικήν ’Ελβετική αύτη έξαγωγή 
ήρχισεν έπαισθητώς νά καταπίπτη, διότι τώ 1875 ύπελογί- 
σΟη εις 134,000 ώρολόγια αξίας 6 2/ι0 έκατομ. ορ. και τώ 
1876 εις 76,000 αξίας 4 3/10 έκατομ. φρ.

Τό φαινόμενων τοϋτο συνδέεται προς τάς όσημέραι έπιτει- 
νομένας προόδους τών Ηνωμένων Πολιτειών εις τήν ώρολο- 
γοποιίαν. Μέχρι τού 1850 δέν ειχον αύται έργοστάσιον τοι
οϋτον· τώ 1857 όμως κατηρτίσΟη έν Μασαχουσέτη, παρά τόν 
ποταμόν Κάρολον, μηχανικόν ώρολογοποιεϊον, τό όποιον απο
τελεί ιδιαιτέραν τής τέχνης έποχήν. Ούχί πλέον ή χειρ άλλ’ 

ή άλόγιστος κανονικότης τής μηχανής πρόκειται νά συντε- 
λέση τήν αρμονίαν τής ώρας. Εργάζονται έν τφ καταστή- 
ματι τούτω 1 360 έργάται, παράγοντες καθ’ έκάστην 425 
ώρολόγια. "Ετερον έν ’Αμερική μηχανικόν ώρολογοποιεϊον δι’ 
970 έργατών κατασκευάζει 300 ώρολόγια ήμερησίως. Υπο
λογίζονται εις δέκα τά έργοστάσια ταΰτα έν ταΐς Ήνωμέναις 
Πολιτείαις. Τώ 1860 παρήγαγον 15,000 ώρολόγια,τφ 1863 
άνέβηή έτησία παραγωγή των εις ΙΟΟ,ΟΟΟκαί τώ 1876 εις 
250,000. ’Ήρχισεν ούτως καί αντίστροφον ρεύμα έν τή εξω
τερική μεταξύ παλαιού και νέου κόσμου συναλλαγή. Ένω μέ
χρι τής τελευταίας δεκαετηρίδας ή μεγάλη Δημοκρατία τής 
’Αμερικής ήτο, έπί τοϋ θέματος τών ώρολογίων, σχεδόν υπό- 
φορος εις τήν μικράν τών "Αλπεων συνάδελφον, ήδη έξάγει 
τοιαΰτα εις ποσότητας λίαν ένδεικτικάς. Μόνη ή ’Αγγλία 
έπρομηΟεύΟη τώ 1876 έκ τών'Ηνωμένων Πολιτειών 30,000 
ώρολόγια και ή Ρωσσία ισάριθμα.

Έκτος τοϋ ’Αμερικάνικου συναγωνισμού μέτριας σημασίας 
δύναται νά ΟεωρηΟή ό προερχόμενος άπό τής ’Αγγλίας, έν 
Βίρμιγγαμ τής οποίας λειτουργεί νυν σπουδαϊον μηχανικόν 
ώρολογοποιεϊον, 300 περιλαμβάνον έργάτας και εύκολου κυ
κλοφορίας παρασκευάζον προϊόντα. Άσυγκρίτφ τώ λόγω με- 
γαλειτέρας σημασίας είναι ό Γαλλικός συναγωνισμός άπό τής 
Besancon, ήτις άποτελεϊ τό κέντρον τής Γαλλικής ώρολο- 
γοποϊίας. Άπό 54,000 ώρολογιών, τά όποια ή πόλις αύτη 
κατεσκεύασε τώ 1845, τώ 1852 άνέβη εις 192,000, τφ 
1865 εις 296,000, τφ 1875 εις 420,000.

Τοιαϋται αί τάσεις τής νεωτέρας ώρολογοποϊίας. Καί αί 
μέθοδοί της καί ή άπλότης τοϋ καταμερισμού τών κατ’ αύ- 
τήν έργων ήδύναντο νά άποτελέσωσιν ολόκληρον βιομηχανι
κήν μεταρρύθμισιν διά πολλάς τών ήμετέρων κοινοτήτων, 
ύπό τόν όρον τής τεχνικής έκπαιδεύσεως μελών τινων αύτών 
κατά πρώτον έν ’Ελβετία. Τότε διασπείρατε τά νεόφυτα ταϋ- 
τα τής ώρολογοποϊίας έκεΐ ένθα τό κλίμα καί τό έδαφος, έπι- 
τρέποντα πλείονα διαθέσιμον χρόνον, άνοίγουσι πλειότερον τό 
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τεχνικόν στάδιον, και έπειτα συνάξατε τούς εντεύθεν έθνικούς 
καρπούς.

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ.

Καί δ πληθυσμός και ή γεωγραφική έκθεσις, προς βορρδν 
μέν, τής Δανίας, προς μεσημβρίαν δέ, τής Έλλαόος, παρε- 
χουσι κατά τά δύο ταΰτα άκρα τής Ευρώπης κοινάς, κατά τό 
μάλλον ή ήττον, βάσεις συγκρίσεως. Έκεϊ χερσόνησος καί 
νήσοι μεταξύ δύω θαλασσών, εδώ επίσης καί τοι είς μειζονα 
άνάπτυξιν· έκεϊ 1,784,741 κάτοικοι τω 1870, έόώ 1,457, 
894 κατά τό αύτό έτος. Καί έκεϊ ύπάρχει μεγάλη τις Σκαν- 
διναυική ιδέα, καί έδώ επίσης μεγάλη Πανελλήνιος. Γεωργοί 
καί έκεϊ έρχονται πρώτοι, κατόπιν των βιομήχανοι καί έμπο
ροι καί κατά τρίτον ναΰται· έπίσης περίπου καί έν Έλλάδι, 
καί τοι έν ταύτη έξέχει σχετικώς πλειότερον τό ναυτικόν στοι
χείου, διότι ένφ τό έμπορικόν τής Δανίας ναυτικόν ύπελογί- 
ζετο τώ 1874 είς 2,846 πλοία, χωρητικότητος 212,600 τό
νων, τό τής 'Ελλάδος ανέβαινε κατά τό αύτό έτος είς 5,202 
πλοία, χωρητικότητος 250,077 τόνων. "Οσον όμως άφορα 
ιδίως είς τά ατμοκίνητα, σημειοϋνται ταΰτα είς 123 έν Δα
νία τόνων 27,381, καί είς 20 έν Έλλάδι τόνων 7,833.

Ό σκοπός τής προκειμένης μελέτης δέν είναι νά προχω- 
ρήση πλειότερον είς τήν σύγκρισιν άλλων καί μάλιστα ιδιαι
τέρων λεπτομερειών, καθ' άς συναντώνται τά δύο έθνη καί 
έπίσης άντιτίθενται, ώς π. χ. έπί τών έν Δανία άπογραφέν- 
των 2,128 Μορμόνων, έκ τών οποίων ούδένα κεκηρυγμένον πε
ριέχει ή Ελλάς. Άποβλέπομεν κυρίως είς τήν έρευναν περί 
τής πολεμικής κατά θάλασσαν παρασκευής τοΰ Δανικού κρά
τους, έπί τή ιδέα μεταγενεστέρου συνδυασμού αύτής πρός τά 
παρ’ ήμΐν σχετικώς άπαντώμενα. *

Τώ 1876 τό πολεμικόν τής Δανίας ναυτικόν άπετελεϊτο 
έκ 34 ατμοκίνητων καί 30 ιστιοφόρων ή σημασία τών τελευ
ταίων ούσιωδώς μικρά, διότι κατατάσσονται ταΰτα ώς έξης: 1 
φρεγάτα μάλλον πρός κατοικίαν, 1 κέλης, 8 κανονιοφόροι καί 
20 φορτηγά πλοιάρια. Τό σημαντικώτερον ναυτικόν είναι το 
άτμοκίνητον, άποτελειται δέ έκ δυνάμεως ίππων 26,650 καί 
έκ δυνάμεως κανονιών 243, διαιρούμενου είς Οωρακοφόρον καί 
μή Οωρακοφόρον, έξ ών τό μέν πρώτον περιλαμβάνει 2 φρεγά
τας δυνάμεως 2960 'ίππων καί 42 κανονιών, 3 πλωτάς κα- 
νονοστοιχίας 3930 ίππων και 7 κανονιών, 2 πλοία πυργο
φόρα 5960 ίππων καί 14 κανονιών—τά δέ μή θωρακοφόρα 
είναι 3 φρεγάται 3200 ίππων καί 78 κανονιών, 3 κορβέται 
2,200 'ίππων καί 38 κανονιών, 6 schooners 4,570 ίππων 
καί 20 κανονιών, 12 κανονιοφόροι 2300 ίππων καί 17 κανο
νιών, 3 τροχοκίνητα 1530 ίππων καί 27 κανονιών.

Ό στόλος ούτος έκινεΐτο τώ 1876 ύπό 917 προσώπων, έξ 
ών 1 I 7 αξιωματικοί κατατασσόμενοι ώς εξής· 1 ναύαρχος, 
15 διοικηταί, 34 πλοίαρχοι, 47 ύποπλοίαρχοι καί 20 ανθυ
ποπλοίαρχοι. Τό λοιπόν προσωπικόν άπετελεϊτο ύπό 136 πυ- 
ροβολιστών, 101 ναυτών, 540 έργατών καί 23 έπιτηρητών.

Έν γένει τά έξοδα τοϋ πολεμικού τής Δανίας ναυτικού 
άνεβιβάζοντο είς 5,595,802 kroner (τό kr. = 1 7S ^ρχ·), 
άπέναντι τών οποίων τά έξοδα τών κατά ξηράν στρατιωτι
κών δυνάμεων τής χώρας ύπελογίζοντο εις 9,245,447 kr. 
Εν Έλλάδι, κατά τό αύτό έτος 1876, τό μέν ύπουργεϊον τών 
Ναυτικών έγγράφεται έν τω προϋπολογισμώ διά δρ. 1,959, 
890, τό δέ τών Στρατιωτικών διά δρ. 7,469,300. Σύγκρισις 
ένδεικτική.

Τά αρχαιότερα έκ τών 34 κυρίως πολεμικών πλοίων τής 
Δανίας είναι τά προσημειωθέντα 3 τροχοκίνητα· έν έρίφθη είς 
τήν θάλασσαν τώ 1842, το έτερον τω 1844 καί τό τρίτον 
τώ 1845. Τό τελευταίου είναι προσδιωρισμένον είς τήν ύπη- 
ρεσίαν τοΰ Βασιλέως, καί έχει τό χαρακτηριστικόν παλαιό- 
τητος 35 περίπου έτών, είς ήν προστίθεται οτι τής κυβερνή- 

ETOS 6—ΦΙ'Λ. 65—ΙΟΤΛΙΟΣ 1S78. 15 
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σεως αίτησάσης πίστωσιν προς ναυπήγησιν ετέρου βασιλικού, 
ή Βουλή άπέρριψε τήν πρότασιν. "Οσον άφορα τά λοιπά πλοία 
τά εις χρήσιν τής έπικρατείας, άπό τοϋ 1870 κατεσκευάσθη- 
σαν τρία θωρακωτά πλοία και οκτώ άθωράκιστα, άπό τοϋ 
18G0 μέχρι τοϋ 1868 ετερα 4 θωρακωτά καί 10 άθωράκι
στα, τά δέ λοιπά 6 άθωράκιστα άπό τοΰ 1851 μέχρι τοϋ 
1859.

Τοιαύτη άρχομένου τοϋ έτους 187 7 ή ναυτική τής Δανίας 
παρασκευή κατά τήν «’Επετηρίδα τοΰΔανικοΰ ναυτικοϋ». Δυ- 
νάμεθα δέ νά άναλύσωμεν περαιτέρω ετε τόν σχετικόν προϋ
πολογισμόν τοϋ τελευταίου οικονομικού έτους 1877—78. 
’Αναβιβάζεται ούτος είς 7 710 έκατομ. kr. έξ ών 4 5/10 ανά
γονται είς τόν τακτικόν προϋπολογισμόν, και 3 είς τόν έκτα
κτον. Έπι τοϋ πρώτου παρατηροΰμεν 1,200,000 kl*.  οιά 
ναυπήγησιν πλοίων, 557,200 διά συντήρησιν τών πλοίων, 
47,400 διά τήν συντήρησιν τοΰ πυροβολικοϋ Ολικού, διά πει
ράματα και δοκιμάς, 32,400 διά τό υλικόν τών τορπιλλών, 
640,000 διά γυμνάσια.

Έπι τοϋ έκτάκτου προϋπολογισμού παρατηροΰμεν 500 
χιλ.’kr. διά τήν έξακολούθησιν τής ναυπηγήσεως τοΰ Hel
goland, 100 χιλ. διά τήν παρασκευήν δύο μεγάλων άτμο- 
κινήτων κανονιοφόρων τορπιλλαγωγών, 16 I χιλ. διά τορπίλ- 
λας Wllileliead, 74 χιλ. διά τάς άποθήκας αύτών, 51 χιλ. 
διά πυρίτιδα καί βλήματα, 42 χιλ. διά τάς δεξαμενάς, 13 
χιλ. διά φανούς τών πλοίων, 8 ’/, χιλ. δι’ έπιδιόρθωσιν κε- 
ραυναγωγών, 103 χιλ. διά τήν άποπεράτωσιν μικρού σκο
πευτικού άτμοκινήτου, 25 χιλ. διά μηχανήν ήλεκτρικοϋ 
φωτός.

Τοιαύτη ή ναυτική πρόνοια τής μεταξύ Βαλτικής καί ’Αρ
κτικής θαλάσσης, κατά μέτωπον δύο κολοσών τοΰ Ρωσσικοϋ 
ήτοι καί τοΰ Γερμανικού, παρεμβαλλούσης τήν ιστορικήν φυ
σιογνωμίαν της μικρας τών Δανών χώρας.

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Εν τή νομική περί δημοσίου ύλικοΰ έννοίοι περιλαμβάνον
ται ού μονον υλικά αντικείμενα, τών όποιων ή χρήσις είναι 
αναγκαία προς τούς δημοσίους σκοπούς, άλλά καί έργασίαι, 
κατασκευαί είναι αύται, προμήθειας μετακομίσεις ή καλ
λιέργειας καθ’ όσον καί ή χρήσις τοΰ έξ αύτών ύλικοΰ έπι- 
βάλλεται ύπό άνάγκης δημοσίας. Έν γένει άγοραι καί μι
σθώσεις άκινήτων καί κινητών, άγοραι τροφίμων καί άλλων 
πραγμάτων, έργασίαι πρός άποξήρανσιν γαιών, πρός κατα
σκευήν ή συντήρησιν καί έπισκευήν κτιρίων, οχυρωμάτων, 
οοών, γεφυρών καί διωρύγων, έργασίαι προς κατασκευήν, συν- 
τήρησιν ή έπιδιόρθωσιν κινητών, ιδού κατά τό άρθρ. 40 τοΰ 
λογιστικού νόμου (1) ή περιφέρεια, έν ή στρέφεται ή έννοια 
τών εξόδων τοϋ δημοσίου υλικού, κατ’ αντιδιαστολήν πρός τά 
έξοδα τού δημοσίου προσωπικού, τό όποιον περιλαμβάνει τό 
μισθολόγιον τής έπικρατείας.

Πάσης δαπάνης ή έπιχείρησις επομένως καί ή τού ύλικοΰ 
δέν άνήκει είς τήν αύτοβουλίαν τής υπουργικής Κυβερνήσεως, 
οιότι τά σχετικά μέτρα ταύτης πρέπει νά στηρίζωνται είς τον 
προϋπολογισμόν τής έπικρατείας ή είς έτέραν άπόφασιν τοΰ 
νομοθέτου, τής όποιας τρία έχομεν είδη, τάς άναπληρωτικάς, 
εκτάκτους καί συμπληρωτικός πιστώσεις. Διαιρούμενων τών 
έν τω προϋπολογισμοί έξόδων είς άρθρα, δέν έπιτρέπεται ή 
συγχυσις αύτών είς τρόπον ώστε τά σημειούμενα διά μίαν 
κατηγορίαν έξόδων χρήματα νά δαπανώνται είς έτέραν. Ιδιαι
τέρως άπαιτεϊται ειδικός νόμος ή ειδικόν κεφάλαιον έν τω προϋ
πολογισμέ·), όσον άφορα τήν κατασκευήν οδών, διωρύγων, γε-

(’) Ό ήμέτερος νόμο; τής 1 ’Οκτωβρίου 1832, περί διοικήσεως 
τών δημοσίων εσόδων καί έξόδων καί περί δημοσίου λογιστικού 
τοΰ Κράτους, είναι κατά τά κύρια αντιγραφή τοΰ άπό 26 ’Ιουνίου 
1838 Β. διατάγματος τοΰ Γαλλίας. 
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φυρών(ί), λιμένων, δημοσίων καταστημάτων, ή άλλων οίων- 
δήποτε δημοσίων έργων, άμα αύτη υπερβαίνει τάς 3,000 
δρ. (2). Αί τοιαϋται προς τον νομοθέτην αιτήσεις συνοδεύον
ται ϋπό τακτικού τής ολικής δαπάνης υπολογισμού.

Κατά κανόνα τό άρθρ. 34 τοϋ λογιστικού νόμου επιτάσσει, 
διά πάσαν συμφωνίαν τής έπικρατείας περί δημοσίου ύλικοϋ, 
τήν ένέργειαν δημοσίου συναγωνισμού, έκ τής άμίλλης τού 
όποιου εύλόγως προσδοκώνται οί ωφελιμότεροι διά τον δημό
σιον θησαυρόν οροί. Άλλ’ όπως συμβαίνει πάντοτε, ή φύσις 
τών πραγμάτων, ή κατεπείγουσα περίστασις και άλλαι δυσ- 
χέρειαι έπέβαλον τήν ανάγκην διαφόρων εις τον άνωτέρω κα
νόνα έξαιρέσεων. Τοιουτοτρόπως τό αρθρον 35 άποφαίνεται, 
οτι ή προηγουμένη διάταξις δέν έφαρμόζεται εις τάς προμή
θειας καί έργασίας, τάς μή δυναμένας νά έκτελεσθώσιν έντός 
τού Κράτους. Βεβαίως ή κρίσιςπερί τοϋ δυνατού τήςέν Έλλάδι 
έκτελέσεώς αύτών άνήκει εις τήν κυβέρνησιν, δέν καταργεϊται 
όμως έντεΰθεν ή διά τήν ένδιαφερομένην αλήθειαν κυβερνη
τική εύθύνη, διότι, προκειμένου π.χ. περί βιομηχανικών προϊόν
των ευρισκομένων εις κοινήν χρήσιν έν Έλλάδι, δέν δύναται ή 
κυβέρνησις νά άποταθή εις τήν άλλοδαπήν χωρίς νά παρα- 
βιάση τόν νόμον, οστις μόνον έν περιπτώσει έσωτερικής αδυ
ναμίας έπιτρέπεν τοιούτο μέτρον. Έκτος τής άνωτέρω γενι
κής έξαιρέσεως υπάρχει καί έτέρα όμοια σχετικώς πρός τάς 
έργασίας τάς όποιας έξ άνάγκης ή κυβέρνησις έκτελεΐ δι’ έπι- 
στασίας ή δι’ημερομισθίων. Καί διά τάς έργασίας ταύτας δέν 
απαιτείται δημόσιος συναγωνισμός.

Άλλ’ ύπάρχουσι καί ιδιαίτερα1, τοϋ έκτεθέντος κανόνος εξαι
ρέσεις έν τώ αύτώ έκείνω άρθρω, οπερ θέτει τήν αρχήν τοϋ 
δημοσίου συναγωνισμού, διότι δέν είναι ούτος αναγκαίος έπί (*) 

(*) Έν Γαλλία μόναι αί μεγάλαι γέφυραι υπάγονται εις τόν 
περιοριβμόν τούτον.

(2) Κατά τά έν Γαλλία ίσχΰοντα, προκειμένου περί κατασκευής 
δδοϋ διώρυγος η σιδηροδρόμου διακλαδώσεως μέχρις έκτάσεως 20 
χιλιομέτρων άρκεϊ καί άπλοϋν Β. διάταγμα πρός έπιχείρηβιν.

τών έξής θεμάτων ά) διά προμήθειας, μετακομίσεις καί έρ
γασίας, τών όποιων ή ολική δαπάνη δέν υπερβαίνει τάς 1 000 
ορ. β') διά διαφόρους προμήθειας, μετακομίσεις καί έργασίας, 
όταν αί περιστάσεις άπαιτώσι νά μείνωσιν άγνωστοι αί επι
χειρήσεις τής κυβερνήσεως· πάντοτε όμως έπί προηγουμένη 
έγκρίσει του Βασιλέως, κατ’ ιδιαιτέραν αιτησιν έκδιδομένη· 
γ') δι’ αντικείμενα τών όποιων ή κατασκευή άνήκει άποκλει- 
στικώς εις τούς έχοντας προνόμιον έφευρέσεως ή εισαγωγής· 
δ') δι’ αντικείμενα ένα μόνον κάτοχον έχοντα· έ) δι’ έργα καί 
αντικείμενα, τών όποιων ή έκτέλεσις άπαιτεΐται νά άνατεθή 
εις τεχνίτας δεδοκιμασμένους· ς·') διά καλλιέργειας, κατα- 
σκευάς καί προμήθειας, λόγω δοκιμής γινομένας- ζ') διά πράγ
ματα καί τρόφιμα, τά όποια ώς έκ τής ιδιαιτέρας αύτών ίδιό- 
τητος καί τής ειδικής χρήσεως εις ήν είναι προσδιωρισμένα, 
αγοράζονται καί έκλέγονται εις τόν τόπον τής παραγωγής ή 
παραδίδονται άμέσως ύπό τών παραγόντων αύτά· ή) διά προ
μήθειας,μετακομίσεις ή έργασίας,δι’άς ή ούδεμία έγένετο προσ
φορά, ή αί προσενεχθεϊσαι τιμαί είναι άπαράδεκτοι- έν τοιαύτη 
περιπτώσει οφείλει ή αρμόδια διοικητική αρχή νά μή ΰπερβή 
τόν παρ’ αύτής τυχόν τεθέντα καί δημοσιευθέντα όρον θ') διά 
προμήθειας, μετακομίσεις καί έργασίας, όταν ανάγκη, προφα
νώς κατεπείγουσα καί άπό περιστάσεις άπροόπτους προελ- 
Οούσα, δέν συγχωρή τήν έκ τού δημοσίου συναγωνισμού βρα
δύτητα.

Ούτως έχουσι τά περί τήν προμήθειαν έν γένει τού δημοσίου 
ύλικοϋ παρ’ήμΐν ΐσχύοντα, τόσον έκ τής έπόψεως τής αρχικής 
τοϋ νομοθέτου έπιτρέψεως,δσον καί έκ τήςμεταγενεστέρας διοι
κητικής ένεργείας διά δημοσίου συναγωνισμού ή άνευ τοιούτου.

Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΛΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ.

Ή πρώτη κατά τόν παρόντα αιώνα μεταξύ τής Ελληνικής 
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χερσονήσου και τής ’Ιταλικής επίσημος συνενόησις ανάγεται 
εις τό έτος 1834, οτε ή Παπική κυβέρνησις αύστηρώς άπη- 
γόρευσε τήν έν τώ 'Ρωμαϊκώ κρατεί διά θαλάσσης είσοδον 
εκείνων, οΐτινες δέν ήθελον προνοήσει νά ΰποβάλωσι τά διαβα
τήριά των εις έπιθεώρησιν τών έν τώ τόπω τής άναχωρήσεώς 
των προξένων και πρακτόρων τοΰ Πάπα.

Τω 1835 έρχεται ή μεταξύ Ελλάδος καί Τοσκάνης συνε- 
νόησις, έξ ής τά Τοσκανικά πλοία ύπεβλήθησαν έν Έλλάδι 
εις τά αύτά λιμενικά δικαιώματα εις ά καί τά 'Ελληνικά· ού- 
δεις δέ λόγος περί αμοιβαιότητες,μέχρις ού τω 1856 συνήφθη 
μεταξύ τών δύο Επικρατειών συνθήκη, δι’ ής έκηρύχθησαν αί 
άρχαί τής αμοιβαίας Ελευθερίας κατά τήν έμπορίαν καί ναυτι
λίαν τών αμφοτέρωθεν υπηκόων.

At μεταξύ 'Ελλάδος καί Σαρδηνίας σχετικοί συνενοήσεις 
χρονολογούνται άπό τοϋ 1838, οτε κατηργήθησαν τά δικαιώ
ματα τών χρηματικών εισπράξεων τοϋ δημοσίου καί τών έ
παρχιών, δήμων, πόλεων, συντεχνιών ή κοινοτήτων, καθ’ όσον 
ταΰτα έστηρίζοντο είς τήν άπο τής μιας έπικρατείας είς τήν 
έτέραν μεταβίβασιν τών περιουσιών, οΐον δικαίωμα έξαγωγής 
αύτών, δικαίωμα είς τό κληρονομεϊν τούς ξένους, φόρος μετα- 
ναστεύσεως, κττ. — Κατά τό επόμενον έτος 1839 άπηλλά- 
γησαν άμοιβαίως τά έξ ανάγκης είς τήν χώραν τής έτέρας 
προσορμιζόμενα εμπορικά πλοία τών δύο δυνάμεων παντός λι
μενικού καί ναυτιλιακού δικαιώματος, έκτος έάν κατόπιν άνευ 
ανάγκης Επισκευής ένήργουν ταΰτα φόρτωσιν ή έκφόρτωσιν. 
— Κατά δέ τό 1851 συνήφθη τελειοτέρα μεταξύ Ελλάδος 
καί Σαρδηνίας συνθήκη, δι’ ή? έκηρύχθη αμοιβαία Ελευθερία 
εμπορίας καί ναυτιλίας μεταξύ τών υπηκόων άμφοτέρων τών 
δυνάμεων, καί έκανονίσθησαν άναλόγως τά συνεπή ζητήματα.

"Οταν άπετελέσθη ή Ιταλική ένότης καί συνεχωνεύθησαν 
Εν ταύτη αί προμνησθεΐσαι έπικράτειαι, έλαβε τω 1866 χώ
ραν συνενόησις τις μεταξύ Έλλάοος καί Ιταλίας περί απαλ
λαγής τών υπηκόων Ελλήνων καί ’Ιταλών τοϋ συνεισφέρειν 
είς τά καταναγκαστικά δάνεια· ή δέ συνενόησις αυτή έκυρώθη 

καί διά νόμου παρ’ ήμΐν έν αρχή τοϋ 1867. Μετά δωδεκαε
τίαν, τή 5)17 Νοεμβρίου 1877, έγένετο γενική συνθήκη με
ταξύ ’Ιταλίας καί Ελλάδος, ήτις κυρωθεΐσα διά τοΰ νόμου τής 
10 Μαιου 1878 άφορ^ είς τήν έμπορίαν καί ναυτιλίαν. ’Ιδού 
πώς έχουσι τά κατ’ αύτήν :

Ή συνθήκη αύτη αναγνώριζε’, άμοιβαίαν μεταξύ τών δύο 
κρατών Ελευθερίαν Εμπορίας καί ναυτιλίας, έξομοιουμένων τών 
πολιτών έκατέρου Εντελώς προς τούς ιθαγενείς, κατά τε τήν 
έξάσκησιν τοϋ Εμπορίου καί τής βιομηχανίας Εν γένει, τήν 
πληρωμήν τών φόρων, τήν άσκησιν τής θρησκείας καί το δι
καίωμα τής κτήσεως καί οιαθέσεως κινητής ή ακινήτου ιδιο
κτησίας, καί δυναμένων νά έξάγωσιν έλευθέρως τάς περιουσίας 
των έπί πληρωμή τών δικαιωμάτων έκείνων είς ά ϋποχρεοϋν- 
ται καί οί ιθαγενείς.

"Οσον άφορα τήν στρατιωτικήν εν γένει ύπηρεσίαν, ουο’ οί 
"Ελληνες Εν Ιταλία ούο’ οί ’Ιταλοί έν Έλλάδι εύθύνονται είς 
παροχήν τοιαύτης. ’Επίσης άπαλλάσονται παντός βάρους 
καί λειτουργίας δικαστικής ή δημοτικής, πάσης στρατιωτι
κής παροχής ή Εξαναγκασμού είς παροχήν καί πάσης φορο
λογίας είς χρήματα ή είδος, ώρισμένης άντί προσωπικής έρ
γασίας, Εξαιρούμενων τών είς τούς κατόχους ή ένοικιαστάς 
ακινήτων Επικειμένων βαρών, ώς καί τών στρατιωτικών πα
ροχών ή είς παροχήν Εξαναγκασμών, είς οΰς πάντες οί τής 
χώρας υπήκοοι δύνανται νά κληθώσιν ώς ίδιοκτήται ή μι
σθωτοί ακινήτων.

Αί κατοικία·, καί τά καταστήματα τών πολιτών έκατέρου 
τών συμβαλλομένων Κρατών είσί σεβαστά έν τή χώρα τού 
άλλου, ώς καί πάντα αύτών τά παραρτήματα, είτε είς κα
τοικίαν, εΐτε είς εμπόριον χρησιμεύουσιν. Άν πρόκειται νά 
γείνη έξέτασίς τις ή κατ’ οίκον έρευνα έντός τών οικημάτων 
ή τών χώρων τούτων, ή Επιθεώρησις καί Εξέτασίς βιβλίων, 
Εγγράφων ή λογαριασμών, τό μέτρον τούτο θέλει έκτελεΐσθαι 
έφ’ όσον καί όπως οί νόμοι τής χώρας τό έπιτρέπουσιν. Οί 
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πολΐται έκατέρου τών δύω συμβαλλόμενων Κρατών θέλουσιν 
έχει έλευθέραν έν τή χώρα τοϋ άλλου τήν είς τά δικαστήρια 
προσέλευσιν, προς ύπεράσπισιν ή έπιδίωξιν τών δικαίων αύτών. 
Θέλουσιν απολαύει ώς πρός τοϋτο τών αύτών και οί ιθαγε
νείς δικαιωμάτων και προνομίων, ό’ντες ελεύθεροι, ώς ούτοι, 
νά μεταχειρίζωνται έν πάση υποθέσει τούς δικηγόρους, πλη
ρεξουσίους ή πράκτορας αύτών, έκλεγομένους μεταξύ τών 
κατά τους νόμους τής χώρας δικαιούμενων εις έξάσκησιν τοϋ 
έπαγγέλματος τούτου προσώπων.

’Αναγνωρίζεται άμοιβαίως εϊς πάσας τάς κατά τούς ειδι
κούς έκατέρας χώρας νόμους συνεστημένας ή έπιτρεπομένας 
έμπορικάς ή χρηματίστικάς έταιρί»ς, τό δικαίωμα νά έξα- 
σκώσι πάντα αύτών τά δικαιώματα καί νά παρίστανται έπι 
δικαστηρίου ώς ένάγουσαι ή έναγόμεναι, καθ' δλην τήν χώ
ραν τής έτέρας Δυνάμεως, έπι μένω τώ όρω τής συμμορφώ- 
σεως αύτών προς τούς νόμους ταύτης.

Οί πολΐται τής Ιταλίας καί τής Ελλάδος έχουσι το δι
καίωμα εισαγωγής εμπορευμάτων καί έν γένει προϊόντων τής 
πατρίδος των ή άλλων έπικρατειών, τά όποια έπιτρέπουσιν 
οί νόμοι τοϋ τόπου τής εισαγωγής, καί νά μεταχειρίζωνται 
προς τοϋτο ιθαγενή των πλοία, χωρίς νά πληρώνωσι άλλα ή 
άνώτερα τέλη οίουδήποτε είδους ή ονόματος, είσπραττόμενα 
έν δνόματι ή πρός όφελος τής Κυβερνήσεως, τών τοπικών αρ
χών ή ιδιαιτέρων καταστημάτων, εί μή μόνον οσον ήθελεν 
επιβαρύνει τά έμπορεύματα ταΰτα άν είσήγοντο υπό τών ιθα
γενών τοϋ τόπου τής εισαγωγής. Ή αμοιβαία αυτή ίσότης 
ισχύει είτε το εμπόρευμα προέρχεται έκ τοΰ τόπου τής παρα
γωγής είτε έξ άλλης χώρας.

Πλήρης έπίσης καί άμοιβαία ίσότης θέλει κρατεί ώς πρό<, 
τήν εξαγωγήν, ούτως ώστε τά αύτά δικαιώματα θέλουσι πα- 
ρεχεσθαι καθ' έκατέραν τών έπικρατειών είς τήν έξαγωγήν 
παντός άντικειμένου, δπερ δύναται ή θά δύναται νά έξάγη- 
ται νομίμως, χωρίς τίνος διακρίσεως, άν ή έξαγωγή γίνεται 
υπό Ελλήνων ή πλοίων Ελληνικών ή ύπό 'Ιταλών ή πλοίων 

’Ιταλικών, καί όπου δήποτε άν προορίζωνται τά έξαγόμενα, 
είτε είς λιμένα ή χώραν τοΰ άλλου συμβαλλομένου Κράτους, 
είτε είς λιμένα ή χώραν τρίτης δυνάμεως οίασδήποτε.

Ή αύτη έπίσης αμοιβαία έξίσωσις συνομολογεϊται ώς πρός 
τήν άποθήκευσιν, τήν εμπορίαν διαμετακομισεως καί τήν έκ 
νέου έξαγωγήν, ώς έπίσης καί τάς άμοιβάς, τάς εύκολίας καί 
τάς αποδόσεις τελών, αίτινες ορίζονται ή θέλουσιν όρισθή ύπό 
τής νομοθεσίας έκατέρου Κράτους, διότι σκοπός καί θέλ.ησις 
άμφοτέρων τών έπικρατειών είναι νά έξισωθώσιν άμοιβαίως καί 
άκριβώς ώς πρός τοϋτο οί ιθαγενείς έκατέρας.

Ούδεμία άπαγόρευσις δύναται νά έπιβληθή είς τήν εισα
γωγήν προϊόντος τίνος γής ή τέχνης έκατέρας τών συμβαλ
λόμενων έπικρατειών, μή έκτεινομένη συγχρόνως είς τήν εισα
γωγήν τοΰ αύτοϋ προϊόντος γής ή τέχνης πάσης άλλης ξέ
νης χώρας. Έπίσης δέ ούδεμία άπαγόρευσις δύναται νά έπι
βληθή είς τήν έξαγωγήν οίουδήποτε προϊόντος τής μιας έπι
κρατείας διά τήν έτέραν, μή έκτεινομένη είς τήν έξαγωγήν τοΰ 
αύτοϋ προϊόντος καί δι’ οίανδήποτε άλλην ξένην χώραν.

Τό έμπόριον τών πολιτών έκατέρου Κράτους δέν δύναται 
νά διακοπή μηδέ νά προσβληθή όπωςδήποτε ύπό μονοπωλίου, 
συμβάσεως ή προνομίας αποκλειστικής οίασδήποτε πρός ά- 
γοράν ή πώλησιν ούτως οί πολΐται έκατέρου κράτους θέ- 
λουσιν έχει έν τω έτέρω πλήρη ελευθερίαν νά άγοράζωσι 
καί πωλώσι οπού άν Οέλωσι καί καθ’ όν τρόπον ήθελον κρίνει 
συμφερώτερον ό πωλητής καί ό αγοραστής, είς ούδενος μο
νοπωλίου, συμβολαίου ή προνομίου αποκλειστικού τάς συνέ
πειας υποκείμενοι, πλήν τών υπαρχόντων έπί άντικειμενων, 
ών τό έμπόριον έπιφυλάσσεται είς έκατέραν τών Κυβερνήσεων.

Εκατέρωθεν δίδεται ή έγγύησις, οτι έν ούδεμιςό περιπτώ- 
σει τά Ιταλικά προϊόντα έν Έλλάδι καί τά Έλληνικά έν Ι
ταλία θέλουσιν ύποβάλλεσΟαι ύπό τών δημοτικών διοικήσεων 
είς δασμούς ή τέλη καταναλώσεως άλλα ή άνώτερα τών έπι- 
βαλλομένων είς τά έγχώρια προϊόντα.

Τά έκ τής μιας είς τήν άλλην χώραν είσαγόμενα χρυσό- 



234 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΙ1 ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΕΜΠΟΡΙΚΛΙ ΣΪΝ8ΗΚΑ1 ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ. 235

χοϊκά είδη, έκ χρυσοΰ/ άργύρου, λευκοχρύσου ή άλλων με
τάλλων, Οέλουσιν ύποβάλλεσθαι, άν τοϋτο άπαιτήται, εις τόν 
διά τά όμοειδή έγχώρια βιομηχανήματα ώρισμένον έλεγχον, 
και θέλουσι πληρώνει κατά τήν αυτήν ώς εκείνα βάσιν τά 
τέλη τής σημάνσεως και πιστοποιήσεως.

Τά έξ έκατέρου τών δύο Κρατών προερχόμενα ή εις αύτό 
διευΟυνόμενα οίαςδήποτε φύσεως εμπορεύματα Οέλουσιν άμοι- 
βαίως άπαλλάττεσΟαι έν τφ άλλω Κράτει παντός τέλους δια- 
μετακομίσεως. Έκατέρα δέ τών δύο χωρών θέλει έξομοιοϋσθαι 
έν τή άλλη, ώς πρός τήν διαμετακόμισιν, πρός τό μάλλον εύ- 
νοούμενον έθνος.

Τά ώς δείγματα χρησιμεύοντα και εις εισαγωγικόν τέλος 
ύποκείμενα εί'δη, είσαγόμενα έν Έλλάδι ύπό δειγματοκομι- 
στών ’Ιταλικών οίκων ή έν Ιταλία ύπό δειγματοκομιστικών 
οίκων 'Ελληνικών, Οέλουσιν εκατέρωθεν άπαλλάττεσΟαι προ- 
σωρινώς παντός τέλους, έχπληρουμένων όμως τών αναγκαίων 
τελωνιακών διατυπώσεων πρός βεβαίωσιν τής έκ νέου εξαγω
γής ή εις τάς τελωνιακάς άποΟήκας εισαγωγής αυτών.

Οί πολΐται έκατέρου τών συμβαλλόμενων Κρατών Οέλου- 
σιν απολαύει έν τή χώρα τοϋ άλλου τής αύτής καί οί ιθαγε
νείς προστασίας ώς πρός τήν ιδιοκτησίαν τών βιομηχανικών, 
τεχνουργικών καί εμπορικών σημάτων, σχεδίων καί ύποδειγ- 
μάτων οίουδήποτε είδους. Τό εις τήν αποκλειστικήν κάρπω- 
σιν βιομηχανικού τινός ή τεχνουργικοΰ σχεδίου ή υποδείγμα
τος δικαίωμα δέν δύναται νά διαρκή ύπέρ τών 'Ελλήνων έν 
’Ιταλία καί άμοιβαίως ύπέρ τών Ιταλών έν Έλλάδι μακρότε· 
ρον ή όσον ορίζει δ νόμος τής χώρας ύπέρ τών ιθαγενών. ’Άν 
τό βιομηχανικόν ή τεχνουργικόν σχέδιον ή υπόδειγμα ήναι κοι
νόν κτήμα έν τή χώρα τής παραγωγής του, οέν δύναται νά 
καταστή άντιχείμενον αποκλειστικής καρπώσεως έν τή έτέρα 
χώρα. Τά αύτά ΐσχύουσι καί έπί τών τεχνουργικών ή εμ
πορικών σημάτων. Έν γένει ούτε οί Έλληνες δύνανται νά 
διεκδικήσωσιν έν ’Ιταλία ούτε οί ’Ιταλοί έν Έλλάδι τήν απο
κλειστικήν ιδιοκτησίαν σήματος ή υποδείγματος ή σχεδίου, 

άν μή συμμορφωθώσι πρότερον πρός τούς περί τούτων έν τή 
χώρα τής διεκδικήσεως ίσχύοντας ή μέλλοντας νά ίσχύσωσιν 
ειδικούς νόμους καί κανονισμούς περί τής παρ’ έγχωρίων πα
ρακαταθήκης τών σημάτων, ύποδειγμάτων ή σχεδίων.

Τά τε ιστιοφόρα καί ατμοκίνητα Ελληνικά πλοία, είσ- 
πλέοντα εις ’Ιταλικόν λιμένα, καί άμοιβαίως τα Ιταλικά πλοία 
εϊσπλέοντα εις λιμένα Ελληνικόν, δπως άποβιβάσωσι μέρος 
μόνον τοϋ φορτίου των, δύνανται, συμμορφούμενα όμως πρός 
τούς νόμους καί κανονισμούς τοΰ οικείου Κράτους, νά διατη- 
ρήσωσιν άνεκφόρτωτον τό δι’ άλλον λιμένα ήτοι τής αύτής ή 
έτέρας χώρας προωρισμένον μέρος τοΰ φορτίου των, καί νά 
έξαγάγωσιν αύτό έκ νέου, μή ύποβαλλόμενα διά τό μέρος 
αύτό εις πληρωμήν οίουδήποτε τελωνιακοΰ τέλους, πλήν τών 
πρός φύλαξιν αύτοϋ καταβαλλομένων, άτινα άλλως Οέλουσιν 
είσπράττεσθαι όποια καί παρά τής έγχωρίου ναυτιλίας. Έπί
σης τά πλοία έκατέρου Κράτους δύνανται νά μεταβαίνωσιν 
έξ ένός εις άλλον ή άλλους λιμένας τοΰ αύτοϋ Κράτους, πρός 
καταρτισμόν ή συμπλήρωσιν τοΰ φορτίου των, πληρωνοντα 
μόνον δσα έν τοιαύτη περιπτώσει καταβά/.λουσιν ή θέλουσι 
καταβάλλει δικαιώματα τά έγχώρια πλοία.

Τά πλοία έκατέρου Κράτους, ιστιοφόρα καί ατμοκίνητα, 
δύνανται νά έξασκώσι τήν οι’ άκτοπλοϊας έμπορίαν μεταξύ 
τών λιμένων τοΰ έτέρου, χωρίς τινός έξαιρέσεως, ύποβαλλό
μενα μόνον εις όσα τέλη καί τά έγχώρια πλοία.

Καθ’ όσον άφορα εις τήν τοποθέτησιν τών πλοίων, τήν 
φόρτωσιν αύτών καί έκφόρτωσσιν κατά τούς λιμένας, δρμους, 
έπίνεια, δεξαμενάς, ποταμούς ή διώρυγας, καί έν γένει ώς πρός 
πάσας τάς τυπικότητας καί διατάξεις, εις άς δύνανται νά 
ΰποβληθώσι τά έμπορικά πλοία, τά πληρώματα καί τά φορ
τία των, δέν θέλει παραχωρεΐσθαι εις τά έγχώρια πλοία έκα
τέρου Κράτους προνόμιόν τι ή χάρις, μή παρεχόμενη έπίσης 
εις τά πλοία τής έτέρας δυνάμεως· σκοπός είναι δπως τά 
Ελληνικά καί ’Ιταλικά σκάφη έξομοιωθώσιν καί ώς πρός 
τοϋτο έντελώς.
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Ούδέν τέλος χωρητικότητος, λιμένος, ναυηγεσίας, φάρων, 
καθάρσεως, μεσιτείας, σημαντηρών, προκυμαίας, ούδέ οίαδή- 
ποτε άλλα βάρη επιβαλλόμενα ύφ’ οΐονδήποτε όνομα εις τό 
σκάφος τοΰ πλοίου καί είσπραττόμενα έν δνόματι ή πρός όφε
λος τής Κυβερνήσεως, δημοσίων ύπαλλήλων, ιδιωτών, σω
ματείων,ή καταστημάτων οίωνδήποτε, Οέλουσιν έπιβάλλεσθαι 
κατά τόν είσπλουν καί τήν διαμονήν έν τοϊς λιμέσιν έκατέ- 
ρας χώρας ή τόν έξ αύτών έκπλουν είς τά πλοία τής άλλης, 
άτινα δέν ήθελον έπιβάλλεσθαι έπίσης καί υπό τούς αύτούς 
όρους εις τά έγχώρια. πλοία έν γένει- σκοπός είναι νά μή 
ύ“άρχη εκατέρωθεν ώς πρός τά άνωτέρω μνημονευθέντα τέλη 
οίονδήποτε προνόμιον αποκλειστικόν υπέρ τής έθνικής ση
μαίας καί έναντίον τής έτέρου Κράτους. Ή ίσότης αύτη θέλει 
άμοιβαίως ισχύει ώς πρός τά πλοία έκατέρου Κράτους, όθεν 
δήποτε ταΰτα προέρχονται καί όπου δήποτε κατευθύνωνται.

Οί πλοίαρχοι καί κυβερνήται τών 'Ελληνικών και ’Ιταλι
κών σκαφών θέλουσιν άμοιβαίως άπαλλάτεσθαι πάσης ύπο- 
χρεώσεως τοΰ νά προσφεύγωσι κατά τούς 'Ελληνικούς ή Ιτα
λικούς λιμένας εις τούς έπισήμους νηοπομπούς (expedition- 
naires).

Απαλλάσσονται έντελώς καί άμοιβαίως τών τελών χωρη
τικότητος καί άποδημητηρίων α') τά οθεν δήποτε κενά είσ- 
πλέοντα και έκπλέοντα πλοία- β') τά πλοία, άτινα έξ ένός 
εις άλλον ή άλλους λιμένας έκατέρου Κράτους μεταβαίνοντα, 
ή όπως άποθέσωσι τό φορτίον των ή μέρος αύτοΰ, ή όπως κα- 
ταρτίσωσιν ή συμπληρώσωσι τό φορτίον των, ήθελον αποδεί
ξει ό’τι κατέβαλον ήδη τά είρημένα δικαιώματα- γ') οσα 
πλοία, είσπλεύσαντα μετά φορτίου εί’ς τινα λιμένα, ή έκου- 
σίως ή έκ βιαίας διακοπής τοΰ πλοΰ, ήθελον έκπλεύσει χω
ρίς νά έπιχειρήσωσιν έμπορικήν τινα πράξιν. Έν περιπτώσει 
δέ βιαίας διακοπής τοΰ πλοΰ, δέν θέλουσι θεωρεΐσθαι ώς έμ- 
πορικαί πράξεις ή έκφόρτωσις καί έκ νέου φόρτωσις τών έμπο- 
ρευμάτων πρός έπισκευήν του πλοίου, ή είς άλλο πλοΐον με- 
ταβίβασις αύτών, άν τό πρώτον κατέστη άνίκανον είς πλοϋν. 

αί άναγκαΐαι δαπάναι πρός επισιτισμόν τοΰ πληρώματος, καί 
ή πώλησις τών θαλασσοβλαβών έμπορευμάτων, οσάκις ή 
διεύθυνσις τών τελωνείων έπιτρέψη τοΰτο.

Πάντα τά πολεμικά ή έμπορικά πλοία έκατέρου Κράτους 
άτινα έκ τρικυμίας ή συμβεβηκότος οίουδήποτε άναγκασθώσι 
νά καταφύγωσιν είς λιμένα τινά τοΰ άλλου, δύνανται άκωλύ- 
τως νά έπισκευασθώσι, νά προμηθευθώσι πάντα τά είς αύτά 
άναγκαιοΰντα καί νά άναχθώσιν έκ νέου, πληρώνοντα μόνον 
όσα έν τοιαύτη περιπτώσει ήθελον καταβάλει δικαιώματα τά 
έγχώρια πλοία. Άν έν τούτοις ό κυβερνήτης πλοίου εμπορι
κού περιέλθη είς τήν άνάγκην νά έκποιήση μέρος τών έμπο
ρευμάτων του, όπως έπαρκέση είς τάς δαπάνας αύτοΰ, υπο- 
χρεοΰται νά συμμορφωθώ πρός τούς κανονισμούς καί τάς δια
τιμήσεις τοΰ μέρους, όπου προσωρμίσθη.

Άν πλοΐον έκατέρου τών Κρατών ναυαγήση, έξοκείλη ή 
ύποστή Οαλασσοβλάβειάν τινα, κατά τάς άκτάς τής έτέρας 
έπικρατείας, θέλει αύτη παρέχει είς αύτό πάσαν συνδρομήν 
καί προστασίαν, οιαν καί είς τά ίδιά της πλοία, έπιτρέπουσα 
αύτώ έν άνάγκη νά άποθέση είς τήν ξηράν τά έμπορεύματά 
του, ή καί νά τά μ-ταβιβάση είς άλλα πλοία, μή άπαιτοΰσα 
τέλος ή φόρον οίονδήποτε, έκτος έάν τά έμπορεύματα ταΰτα 
παραδοθώσιν είς τήν έσωτερικήν κατανάλωσιν. Τό ναυαγήσαν 
ή έξοκειλαν πλοΐον, πάντα αύτοΰ τά μέρη ή συντρίμματα, τά 
έφόδιά του καί τά έξάρτια, καί πάντα τά πράγματα καί έμ
πορεύματα, οσα ήθελον σωθή, συμπεριλαμβανομένων καί τών 
ριφθέντων τυχόν είς τήν θάλασσαν, ή τό προϊόν τής πωλή- 
σεώς των, άν έπωλήθησαν, ώς καί πάντα τά έπί τοιούτου 
πλοίου ευρεθέντα έγγραφα, θέλουσι παραδίδεσθαι είς τούς ίδιο- 
κτήτας ή τούς πράκτοράς των έπί τή αιτήσει των. Άπόν- 
τος τοΰ ιδιοκτήτου ή πράκτορος αύτοΰ, ή παράδοσις τών εί- 
ρημένων πραγμάτων θέλει γίνεσθαι είς τόν "Ελληνα ή ’Ιτα
λόν γενικόν πρόξενον, πρόξενον, υποπρόξενον ή προξενικόν πρά
κτορα, έντός τής δικαιοδοσίας τοΰ όποιου ήθελε ναυαγήσει ή 
έξοκείλει τό πλοΐον. Οί πρόξενοι δέ ούτοι ίδιοκτήται ή πρά
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κτορες δέν θέλουσι καταβάλει άλλας δαπάνα; ή μόνον τάς έκ 
ναυαγιαιρέσεως και φυλάξεως τών διασωθέντων Αντικειμένων 
προελθούσας. Πάσαι αί περί τήν ναυαγιαίρεσιν τοϋ ναυαγή- 
σαντος, έξοκείλαντος ή έγκαταλειφθέντος πλοίου έργασίαι θέ- 
λουσι διευθύνεσθαι ύπό τών προξένων και προξενικών πρακτό
ρων τοϋ έθνους, είς δ το πλοϊον ανήκει. Αί τοπικά’, άρχαί θέ- 
λουσιν αναγγέλλει τό ναυάγιον εις τόν οίκεϊον πρόξενον, και 
θέλουσι παρεμβαίνει μόνον προς διατήρησιν τής τάξεως, έξα- 
σφάλισιν τών συμφερόντων τών ναυαγιαιρετών, άν ούτοι ώσι 
ξένοι πρός τά πληρώματα τών ναυαγησάντων πλοίων, καί 
άσφαλή έκτέλεσιν τών ληπτέων μέτρων ώς πρός τήν εισα
γωγήν και έξαγωγήν τών σωθέντων έμπορευμάτων. Έν απου
σία καί μέχρι τής άφίξεως τοΰ προξένου ή προξενικού πράκτο- 
ρος, αί τοπικαί άρχαί οφείλουσι νά λάβωσι πάντα τά αναγ
καία μέτρα πρός προστασίαν τών ατόμων καί φύλαξιν τών 
ναυαγίων.

Τά πολεμικά πλοία έκατέρας τών επικρατειών ούνανται νά 
είσέρχωνται, νά διαμένωσι καί νά έπισκευάζωνται είς εκείνους 
τών λιμένων τής άλλης, ών η είσοδος είναι έλευθέρα είς τά 
πολεμικά σκάφη τοϋ μάλλον εύνοουμένου έθνους, ύποκείμενα 
είς τούς αύτούς καί έκεΐνα κανόνας, καί άπολαύοντα ών καί 
έκεΐνα τιμών, πλεονεκτημάτων, προνομίων καί άτελειών.

Συμφωνεϊται μεταξύ τών αύτών κρατών νά μή δέχωνται 
πειρατάς είς ούδένα τών λιμένων, μυχών ή ορμών αύτών, καί 
νά έφαρμόζωσιν έν πάση αύστηρότητι τούς νόμους των κατά 
παντός έγνωσμένου πειρατοΰ καί κατά παντός άτόμου όιαμέ- 
νοντος έν τή χώρα αύτών καί άποδεικνυομένου συνενόχου ή 
συμπράκτορος πειρατείας. Πάντα τά είς πολίτας τοΰ έτέρου 
κράτους άνήκοντα πλοία καί φορτία, άτινα οί πειραταί ήθε- 
λον συλλάβει ή εισαγάγει είς τούς λιμένας τής έτέρας χώ
ρας, θέλουσιν άποδίδεσθαι είς τούς ίδιοκτήτας ή τούς προση- 
κόντως έπιτετραμμένους πληρεξουσίους των, άν ούτοι άποδεί- 
ξωσι τήν ταυτότητα τής ιδιοκτησίας αύτών ή άπόδοσις δέ 
αύτη θέλει γίνεσθαι καί καθ’ ήν έτι περίπτωσιν τά ζητούμενα 

εύρίσκονται είς χεΐρας τρίτου, αρκεί μόνον νά άποδείκνυται, 
δτι ό άποκτήσας αύτά έγνώριζεν ή ήδύναντο νά γνωρίζη οτι 
προήρχοντο έκ πειρατείας.

Οί πρόξενοι καί άλλοι προξενικοί πράκτορες έκατέρας χώ
ρας ούνανται νά συλλαμβάνωσι καί άποπέμπωσιν είς τά πλοΐά 
των ή τάς πατρίδας αύτών τούς ναύτας, οί’τινες ήθελον δρα
πετεύσει έκ πλοίου τοΰ έθνους των έν τινι τών λιμένων τοΰ 
άλλου. Πρός τοϋτο θέλουσιν άποτείνεσθαι εγγράφω; πρός τάς 
αρμόδιας τοπικά; άρχάς, καί άποδεικνύει διά τής έν πρωτο- 
τύπω ή προσηκόντως κεκυρωμένω άντιγράφω προσαγωγής 
τών βιβλίων τοΰ πλοίου ή τοΰ ναυτολογίου ή άλλων έπισή- 
μων εγγράφων, δτι τά ζητούμενα πρόσωπα άπετέλουν μέρος 
τοΰ είρημένου πληρώματος. Έπί τή αιτήσει ταύτη ούτως ή- 
τιολογημένη, αί τοπικαί άρχαί δέν δύνανται νά άρνηθώσιν είς 
αύτούς τήν έκδοσιν. Θέλει δέ χορηγεΐσθαι αύτοΐς πάσα βοή
θεια πρός άναζήτησιν καί σύλληψιν τών είρημένων δραπετών, 
οί'τινες θέλουσι μάλιστα κρατεΐσθαι καί φυλάττεσθαι έν ταΐς 
φυλακαΐς τής χώρας, τή αιτήσει καί δαπάνη τών προξένων 
καί άλλων προξενικών πρακτόρων, μέχρι; ού ούτοι εύρωσιν 
εύκαιρίαν νά έκπέμψωσιν αύτούς. Αν όμως ή εύκαιρία αύτη 
δέν εύρεθή έντός τριών μηνών άπό τής συλλήψεως, οί δραπέ- 
ται Θέλουσιν άπολύεσθαι καί δέν δύνανται πλέον νά συλλη- 
φθώσιν έπί τώ αύτώ λόγω. Εννοείται δτι οί υπήκοοι τοΰ άλ
λου Κράτους ναΰται έξαιροΰνται τής προκειμένης διατάξεως, 
έκτος έάν άπέκτησαν τήν ιθαγένειαν τής έτέρας χώρας. Άν 
ό δραπέτης διέπραξεν έγκλημά τι, δέν θέλει παραδίδεσθαι εις 
τόν πρόξενον ή προξενικόν πράκτορα, πριν ή τό αρμόδιον είς 
έκδίκασιν τοΰ έγκλήματος δικαστήριον έκδώση τήν άπόφασίν 
του καί έκτελεσθή αύτη.

'Όσα πλοία συμφώνως πρός τούς νόμους τής Ελλάδος πρέ
πει νά θεωρώνται ώς πλοία Έλληνικά, καί δσα κατά τούς νό
μους τής Ιταλίας πρέπει νά θεωρώνται ώς πλοία ’Ιταλικά, 
θέλουσι θεωρεΐσθαι άναλόγως, πρός έφαρμογήν τής προκειμέ
νης συνθήκης, ώς πλοία Έλληνικά ή Ιταλικά. Πρός ορισμόν
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τής γωριτικότητος τών πλοίων θέλουσι θεωρεισθαι ώς επαρ
κείς αί έν τή χώρα, εις ήν ταΰτα άνήκουσι, νενομισμέναι επί
σημοι αποδείξεις τής καταμετρήσεως αύτών, αναγόμενων μό
νον τών μέτρων, οσάκις πρόκειται περί είσπράξεως τών ναυτι
λιακών ή λιμενικών τελών έν τω άλλω Κρατεί. Άμφότέραι 
αί κυβερνήσεις άναμβάνουσιν άλλως τήν ύποχρέωσιν νά όρί- 
σωσι διά μεταγενεστέρας συνεννοήσεως ομοιόμορφον καταμε- 
τρήσεως σύστημα διά τά σκάφη τών δύο χωρών.

Έκατέρα τών επικρατειών δύναται νά διορίζη γενικούς προ
ξένους, προξένους, υποπρόξενους καί προξενικούς πράκτορας 
κατά τάς πόλεις καί τούς λιμένας τής έτέρας. Οί πράκτορες 
ούτοι θέλουσι γίνεσθαι δεκτοί καί άναγνωρίζεσθαι έπί τή προσα
γωγή τών διπλωμάτων αύτών, κατά τούς έν έκατέρα χώρα 
ώρισμένους κανόνας, καί τύπους· τό πρός έλευθέραν έξάσκη- 
σιν τών καθηκόντων αύτών άναγκαϊον έκτελεστήριον θέλει 
παρέχεσθαι εις αύτούς άνεξόδως. Θέλουσι δέ απολαύει ούτοι 
άμοιβαίως πάσης άτελείας, δικαιώματος, προνομίου καί έξαι
ρέσεως, χορηγουμένης εις τούς όμοιοβάθμους πράκτορας τοϋ 
μάλλον εύνοουμένου έθνους.

Έκατέρα τών επικρατειών αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν 
νά καταστήση τήν έτέραν κοινωνον πάσης χάριτος, προνο
μίου ή έλαττώσεως έν τοίς δασμολογίοις τής τε εισαγωγής 
καί έξαγωγής, ήν παρέσ/εν ήδη ή ήθελεν έν τώ μέλλοντι πα
ράσχει εις τρίτην τινά Δύναμιν, καί τοϋτο εύθύς ώς αί χάρι- 
τες ή έλαττώσεις έκεΐναι χορηγηθώσιν εις τήν τρίτην ταύ
την Δύναμιν καί αύτοδικαίως.

Ούτως έκανονίσθησαν έν τή ύπ’ό'ψιν συνθήκη ή εμπορία καί 
ή ναυτιλία μεταξύ τής Ελληνικής καί ’Ιταλικής έπικρατείας. 
Ή διάρκεια τής συνθήκης ταύτης ώρίσθη δεκαετής άπό τής 
έπικυρώσεώς της (4 11 6 Μαίου 1878), παρετάθη δέ καί πέ
ραν τής προθεσμίας ταύτης μέχρις ένός έτους άπο τής ήμέρας 
καθ’ήν δηλώσει μία τών δύο επικρατειών,οτι έπιθυμεΐτήν κα- 
τάργησίν της.

Ρ.


