
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[πολίτικη οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΠΑΝΤΟΠΩΛΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ.

Άναβαίνει μετά τόσης ορμής ή τιμή τών τροφίμων, ώσιε 
ζωτικότατων καθίσταται ζήτημα διά τούς άπό τοϋ πενιχρού 
μισθοϋ τής δημοσίας ύπηρεσίας βιουντας, ό τρόπος καθ’ δν δύ
ναται έπι τέλους νά έξασφαλισθή τό όσημέραι δεινούμενον 
παρόν τής συντηρήσεως τών οικογενειών αύτών. Όπως έπι- 
βαρύνεται ή νεωτέρα πολιτεία διά τοσούτων έργων τής γενι
κής καί μερικής διαχειρίσεως τών δημοσίων πραγμάτων, δυ
σχερές να υπόθεση τις οτι θά δυνηθή έν τώ μέλλοντι δ δη
μόσιος θησαυρός νά προβιβάση άναλόγως τών αυζανομένων 
τής προσωπικής συντηρήσεως άναγκών τούς μισθούς έκείνων, 
οί όποιοι ύπηρετοϋσι τδ κράτος. Οικονομία είς τον άριθμδν 
τών ΰπηρετούντων και μείζων αμοιβή αύτών είναι θέμα γενι
κών μελετών,τοΰ όποιου ή πρακτική άνάλυσις προσκόπτει είς 
αλλεπαλλήλους τής πολιτικής ζωής περιπλοκάς. Περιορισμός 
δέ τών έργων τής πολιτείας εϊς στενώτερον κύκλον, καί αύ
τός εύρισκεται εις ιδιαιτέραν άντίθεσιν πρός τήν άδιακόπως 
έκτεινομένην σφαίραν τοϋ Κράτους ώς κατ’ έξοχήν όργάνου 
κοινωνικής άναπτύξεως.

Κατά μέρος τιθεμένων τών γενικών τούτων στοχασμών 
καί άλλων έπίσης σχετικών πρός τό θέμα σκέψεων, ή ένε- 
στώσα τών δημοσίων ύπαλλήλων κατάστασις δύναται νά 
χρησιμεύση ώς ειδικόν θέμα βελτιώσεως τής τύχης αύτών. 
’Εγείρεται δηλαδή τό ζήτημα, τί δύνανται ούτοι άφ' εαυτών 
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νά πράξωσιν υπέρ τής συντηρήσεώς των ; — Έάν αναλύσω- 
μεν τάς δαπάνας τής ζωής έν τή στενή κλίμακι τών περιω- 
ρισμένων είς υπερβολήν εισοδημάτων, παρατηροϋμεν δτι ή 
τροφή απορροφά τό μεγαλείτερον μέρος τών ισχνών βαλαν
τίων. Πάσα οικονομία έπι τοϋ θρεπτικοΰ κεφαλαίου τών οι
κογενειακών δαπανών, μέχρι τών ορίων καθ’ δ δέν πάσχει ή 
ανθρώπινη υπαρξις, πρέπει νά θεωρηθή ώς σκοπός ιδιαιτέρως 
πρακτικός διά τούς ολίγα διαθέτοντας. Μεταξύ δλων τών τοι
ούτου είδους οικονομιών, έάν ήτο δυνατόν οι υπάλληλοι νά 
άγοράζωσιν άπ’ εύθείας χονδρικώς και νά μή πληρόνωσι κέρ
δη είς μεσολαβοΰντας πωλητάς, ή οικονομία αύτών θά ήτο 
τά μάλιστα περισπούδαστος. Ή άρχή είναι κοινή. Βλέπομεν 
δέ αυτήν έπιτυχώς δοκιμασθεϊσαν έν τή μεγάλη τοϋ έργατι- 
κοϋ λαοΰ τάξει, ήτις διά τών λεγομένων «συνεταιρισμών τής 
καταναλώσεως» έθεσε στερεάν τήν χεΐρα έπι τών ώφελειών, 
τάς οποίας τά κεφαλαία τής καταναλώσεως παρέχουσιν είς 
τούς διαχειρι,ομενους αυτά. Άλλ' ήδη πρόκειται περί μόνων 
τών δημοσίων ύπαλλήλων, οΐτινες, στηριζόμενοι έπι τής αύ
τής άρχής τοΰ συνεταιρισμού, δύνανται νά εύρωσι τήν πρακτι- 
κωτάτην έξ έαυτών έν έργοις παραμυθίαν.

Έν πρώτοις έννοεϊται άφ’ έαυτοΰ, δτι έν μόναις ταΐς πό- 
λεσι, έν αίς συγκεντροΰνται πολυάριθμοι ομάδες δημοσίων 
ύπαλλήλων, δύναται νά γείνη λόγος περί τοιούτου συνεταιρι
σμού, μεταγενεστέρα δέ άνάπτυξις τοϋ κοινωνικού τούτου θε
σμού δύναται νά περιλάβη εύρυτέρας συνδυασμών τοπικάς 
Οιαστάσεις. Ακολούθως ό καταρτισμός έμπεπιστευμένης δια
χειρίσεως θέλει δώσει τήν πρός τά πρόσω ώθησιν. Έν γένει 
δέν πρόκειται περί θεωρίας άφηρημένης, διότι ύπάρχει έν ’Αγ
γλία σημαντικώτατον παράδειγμα. Έννοοΰμεν τήν Civil 
service Supply Association, τόν συναιτερισμόν ήτοι 
τών υπαλλήλων τής Αγγλικής κυβερνήσεως, οΐτινες, όρμη- 
θέντες έκ τής ΰπαρχούσης δυσαρμονίας μεταξύ τών αποδο
χών των καί τών τιμών τών έφοδίων τής ζωής, ίδρυσαν κοι
νόν παντοπωλικόν κατάστημα έπί τφ τελεί νά άγοράζωσιν 

έξ αύτοϋ τά χρειώδη είς τήν άρχικήν τιμήν τής προμήθειας 
αύτών. Ή ιδέα έτέθη είς ένέργειαν καί τό άποτέλεσμα ύπε- 
ρέβη τάς έλπίδας. Πλήθος δημοσίων ύπαλλήλων είσήλθον 
είς τόν συνεταιρισμόν, καί πλήθος φίλων αύτών έγενοντο δε
κτοί είς τό κατάστημά των ώς άγορασταί.

Ή έπιτυχία υπήρξε τοιαύτη, ώστε υπολογίζονται νΰν είς 
πέντε οί τοιούτου είδους συνεταιρισμοί τών “Αγγλων ύπαλ
λήλων, περιλαμβάνοντες 9,727 πρόσωπα συνεταίρων, μή 
άριθμουμένων τών λοιπών άγοραστών. Έκ τών συνεταιρι
σμών τούτων δύο ύπάρχουσιν έν τή κυρίως Αγγλία μετά 
9,727 συνεταίρων καί τρεϊς έν Σκωτία μετά 4,631 συνε
ταίρων. Τό μετοχικόν κεφάλαιον τών συνεταιρισμών τούτων 
άναβαίνει είς 660,300 νέας δραχμάς, αί ενιαύσιοι τώ 1879 
πωλήσεις των είς 40,335,225, ν. δραχμάς καί τά καθαρά 
κέρδη των είς 3,004,700. Τά παντοπωλικά καταστήματα 
τών συνεταιρισμών τούτων είναι εύρύτατα και έχουοιν αξιώ
σεις μεγαλοπρεπών μεγάρων, ένεκα δέ τής τάξεως και τής 
αξιοπρέπειας αύτών έλκύουσιν άδιαλειπτως έν τώ κυκλφ τής 
πελατείας αύτών τάς καλλιτέρας οικογένειας τής μέσης τά
ξεως, ώς π. χ. έν Αονδίνω, έν ω κατέστη είδος τι σειρμοΰ δια 
τάς κυρίας ή άμεσος ύπ’ αύτών προμήθευσις τών άναγκαίων 
έκ τών παντοπωλικών καταστημάτων τής Civil service 

Supply Association.
Τοιαύτη έν γένει ύπήρξεν ή έπιτυχία τοΰ προκειμένου συ

νεταιριστικού έργου, ώστε έξηγέρθησαν τά ιδιαίτερα συμφέ
ροντα τών παντοπωλών μετά τοΰ μεγαλειτέρου πατάγου. 
Διετυπώθη ύπ* αύτών ώς σκανοαλωοης παρέκβασις τής δη
μοσίας ύπηρεσίας, έάν άναγνωρίζετο εις τούς ύπαλλήλους αύ
τής ή τοιαύτη διά τοϋ συνεταιρισμού των εύκολία άφαιρέσεως 
κερδών, τά όποϊα οί παντοπώλαι έθεώρουν ώς άποκλειστικά 
δικαιώματα τοΰ έπαγγέλματός των. Άνθρωποι τούς όποιους 
έπλήρωνεν ή δημοσία φορολογία ώφειλον, κατά τά έπιχειρη- 
ματα τών παντοπωλών, νά είναι ύποχρεωτικοί πελάται αυ
τών, διότι ούτω καί μόνον ό φόρος επιστρέφει εις τάς χεφας 
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έκείνων οί όποιοι τον πληρόνουσι. Οί δυστυχείς δηλαδή ύπάλ- 
ληλοι, οί έκ τοΰ ίδρώτος τής έργασίας αύτών ζώντες, δέν 
ήσαν κύριοι τοϋ εισοδήματος αύτών άλλ’ άπλοι διάμεσοι εις 
τήν διάθεσιν τών παντοπωλών, οΐτινες περιεβάλλοντο τον 
άποκλειστικδν μανδύαν του πληρωτοΰ τών φόρων. Έστάλη- 
σαν τοιουτοτρόπως έπιτροπαί πρός τάς κυβερνήσεις και έζη- 
τήθη παρ’ αύτών ή άπαγόρευσις τών τοιούτων συνεταιρισμών 
τών δημοσίων ύπαλλήλων. Άλλ’ ή οικονομική άρχή είναι 
αναλλοίωτος, οσον καί ή έφ’ής στηρίζεται βάσις τοϋ δικαίου. 
Καί συντηρητικοί δέ και φιλελεύθεροι υπουργοί ειχον μίαν 
καί τήν αύτήν στερεότυπαν πρδς τάς έπιτροπάς τών παντο
πωλών άπάντησιν, οτι οί υπάλληλοι τής κυβερνήσεως ήσαν 
έλεύθεροι νά διαθέτωσι κατά τό δοκοΰν τούς μισθούς των καί 
τάς έκτός τής ύπηρεσίας ώρας των.

Ό προτεινόμενος λοιπόν διά τούς έν Έλλάδι ύπαλλήλους 
συνεταιρισμός είναι τελείως δεδοκιμασμένος. Κατά πρώτον 
κύριος σκοπός είναι νά προμηθεύωνται τά μέλη αύτοΰ έκ τών 
καταστημάτων των είς τήν εύθηνοτέραν δυνατήν τιμήν τά 
χρειώδη. Κύριον σημεΐον είναι ή έπί τοΰ τιμολογίου προσέγ
γισες τών άρχικών τιμών τής παραγωγής, μικρόν δέ πλεόνα
σμα έπι τούτων χρησιμεύει δ ιά τάς όαπανας τοϋ συνεταιρι- 
στικοΰ ίορυματος καί είναι ικανόν, ώς εί’δομεν άνωτέρω, νά 
δωση έν ένί έ'τει πλείονα τών τριών έκατομμυρίων νέων δραχ
μών καθαρόν κέρδος.

Ιδιαιτέρας σημασίας είναι ή προσάρμορις τών πωλητέων 
εν τώ συνεταιρικφ καταστήματι ειδών. Απλή έν τοΐς ύφι- 
σταμενοις παντοπωλείοις έπίσκεψις άποδεικνύει τήν έν αύτοϊς 
κατά σκοπον συναντησιν τών μάλλον διαΒορων έφοδίων. Έν 
τούτοις αι τοπικαϊ περιστάσεις έχουσι τήν άποφασιστικήν έπί 
τοΰ θέματος τούτου ψήφον. Δύναται δέ νά συνδυασθή πρός 
αύτό και τών μηχανικών έργοστασίων ή έπικουρία, διότι έκ
τος τής ολικής έτέρωθεν προμήθειας τών παντοπωλικών έφο
δίων πρός μερικήν κατόπιν μεταπώλησιν αύτών, δέν είναι 
ανέφικτος καί ή παραρτηματική λειτουργία κλάδου τινός τών 
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• παραγωγικών» λεγομένων συνεταιρισμών,προσφυώ,ς προσαρ- 
μοζόμενος πρός τήν κεντρικήν τοΰ καταναλωτικού συνεταιρι
σμού ιδέαν.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι.

Έκ τελευταϊον άπδ ενός ήδη έτους ένεργουμένης άπογρα
φής έν ταϊς Ήνωμέναις ΓΙολιτείαις τής ’Αμερικής, διά την 
όποιαν έψηφίσΟησαν ύπδ τής Δημοκρατίας 16 έκατομμύρια 
νέων δραχμών, άποσπώμεν τάς έπομένας καταστατικάς πλη
ροφορίας οσον άφορα τδν περιοδικόν τής χώρας ταύτης τύπον.

Ήμερήσιαι μέν έφημερίδες, 962, έξ ών 436 πρω’ϊναί καί 
526 έσπεριναί, πρδς τούτοις δέ καί 447 παραρτήματα ημε
ρησίων έφημερίδων παρατηρητέον οτι κατά τδ έτος 1880 
έπαυσαν μέν έκοιδόμεναι 80 ήμερήσιαι έφημερίδες, ηρχι- 
σαν δέ έκδιδόμεναι 114. —Εβδομαδιαία όέ φύλλα 682, δις 
δέ τής έβδομάδος έκδιδόμενα 44, τρις δέ τής εβδομάδας 39 
καί 138 φύλλα τής κυριακής.

Ή διανομή τοϋ περιοδικοΰ τύπου μεταξύ τών γλωσσών, αί- 
τινες άκούονται έν τή μεγάλη δημοκρατία τής ’Αμερικής, 
έχει ώς έξής· 81 έφημερίδες ήμερήσιαι καί 111 έβοομαδιαϊα 
καί άλλα φύλλα γράφονται εις Γερμανικήν γλώσσαν, 5 είς 
Γαλλικήν,’ 1 είς Ισπανικήν, 1 είς Νορβηγικήν, 2 είς Βοημι- 
κήν καί τό λοιπόν τών έφημερίδων καί φύλλων είς ’Αγγλικήν.

Ή κατά μέσον δρον κυκλοφορία έκάστης μέν ημερήσιας 
έφημερίδος λογίζεται είς 2,800 άντίτυπα, έκάστου δέ εβδο
μαδιαίου φύλλου είς 3,509, έκάστου δέ φύλλου τής κυριακής 
είς 8,476. Έν συνόλω κυκλοφοροΰσιν έν τή περιφερεία τής 
Μεγάλης Δημοκρατίας ά) κατά πάσαν ήμέραν 3,902,391 
φύλλα, άναβιβαζόμενα καθ’ δλον τδ έτος είς 1,424,371,7 1υ 
φύλλα, β') έβδομαδιαίως 3,609,688 φύλλα, άναβιβαζόμενα 
καθ’ δλον τδ έτος είς 198,532,840 φύλλα, γ') ήμιεβδομα- 
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διαιως 3,509 φύλλα, αναβιβαζόμενα καθ' δλον τδ ότος είς 
385,990 φύλλα, δ') τριςεβδομαδιαίως 39,890 φύλλα, Ανα
βιβαζόμενα καθ’ δλον τδ έτος εις 6,581,850 φύλλα, και δ') 
κατά τάς κυριακας 724,671 φύλλα, αναβιβαζόμενα καθ’δλον 
το έτος εις 39,856,905 φύλλα. Τδ δλον καϊ τών τεσσάρων 
τούτων κατηγοριών ανέρχεται καθ ολον τδ έτος είς τδ τερά
στιον ποσδν τών 1,669,729,300 φύλλων !

Δεν είναι αϊτό σκοποΰ είς έκτιμησιν τοϋ προκειμένου Φαινο
μένου ή άναλογία αύτοϋ πρδς τδν πληθυσμόν τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών. Υπολογίζεται ούτος νΰν είς 50,152,866. 'Επο
μένως έκ τών 1,669,729,300 φύλλων, τά όποϊα έν μέσω αύ
τοϋ καθ’ άπαν τδ έτος κυχλοφοροϋσι, 31 */, άνήκουσιν είς 
έκαστον άνθρωπον. Πόση διανοητική έργασία κρύπτεται έν 
τη άναλογία ταύτη τών Αριθμών ! Υποτιθεμένου δέ τοΰ πε
ριοδικού τύπου ώς τοΰ δραστηριοτέρου κοινωνικού φωτός, ιδού 
δτι πλέον τοΰ ένός καί ήμίσεως δισεκατομμυρίου λυχνιών αύ
τοϋ διεξάγει Αμείλικτου, συνεχή και έντεταμένον πόλεμον 
κατά τοΰ πνευματικού τής άνθρωπότητος σκότους. "Ορος Ανα
πόφευκτος είς τήν τελικήν άνάπτυξιν τής ιδέας και τής απο
στολής τών λαών.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

Αφού πλέον έκόπασεν ό πολιτικός άγών καϊ ή δικαιοσύνη 
κατέλαβε τά πραγματα τοΰ έν Θήβαις ταμιακού δράματος, 
καιρός εινε νά έξετασθή καϊ ούσιαστικώς τδ θέμα, νά ζητη- 
Οώσι οέ τά άληθή αίτια, έξ ών παρήχθησαν τοσοΰτον έπιζή- 
μια γεγονότα. Ιοΰτο έπιχειροΰμεν ανεπηρέαστοι έκ παντός 
πολιτικοΰ ή προσωπικού πάθους.

Απο πολλών έτών, ή καθ’ ήμας διοίκησις ολισθήσασα έκ 
τών χειρών τής υπευθύνου κυβερνήσεως, κατέπεσεν είς τήν 
άμεσον διαχείρισιν τής άνευθύνου πολιτικής. Τοΰ νόμου ή Α
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μερόληπτος δύναμις έξασκεϊται ούχί μέ τήν δφειλομένην Α
πάθειαν καϊ ψυχρότητα άπδ τά τεταραγμένα όργανα τής πο
λιτείας, άλλά, κατά τδ μέτρον τών έκ ταύτης Ενδιαφερομέ
νων, άπδ παντοϊα πολιτικής δημιουργήματα, διότι ή ανταλ
λαγή τής ύπδ τοΰ λαοΰ χορηγούμενης είς τούς έκλεκτούς του 
έντολής κατήντησε νόμιμον έν τή πολιτική σύνηθες συνάλ
λαγμα. Τοιαΰται άρχαϊ καθιερωθεϊσαι καϊ μόνον έκ τής πε
ριοδικής μεταβολής τοϋ δνόματος τής κρατούσης μερίδος ποι- 
κίλουσαι, επόμενον ήν νά καταστρέψωσι τήν διοίκησιν καϊ νά 
συγχύσωσι τά όρια τών ύποχρεώσεων καϊ δικαιωμάτων τών 
νομίμων εξουσιών, τοσοΰτον ώστε, ουδαμου να διακρίνηται 
θετική εύθύνη, ούδεμία έξουσία άκριβώς νά θεωρήται ή υπό
λογος, πλήν τού φορολογούμενου λαοΰ, όστις έκτίνων τάς 
συνέπειας άλλοτρίων παραπτωμάτων Ανταμείβεται μέ τδ 
τερπνόν θέαμα τής πανηγυρικής άναμίξεως βουλευτών, υπουρ
γών κλπ. πάσης φύσεως προσωπικοτήτων, μαλιάκουβ ά
ρια, είς τδν δυσώδη βόρβορον παντοειδών καταχρήσεων, έλ- 
λείψεων, παραλείψεων καϊ πάσης αηδίας.

Τά περϊ διοικήσεως έν γένει τών δημοσίων έσόδων καϊ έ
ξόδων καϊ περϊ διαχειρίσεως αύτών υπό τά διάφορα όργανα 
τής δημοσίας ύπηρεσίας, σοφώς και σαφώς έκανονισεν ό άπδ 
1 ’Οκτωβρίου 1852 νόμος περϊ δημοσίου λογιστικού, άντί- 
γραφον τοΰ έν Γαλλία άπδ τοΰ 1838 ίσχύοντος. Αί διατάξεις 
τοϋ νόμου τούτου, στηριζόμεναι είς τδ συνταγματικόν πολί
τευμα, Αναμιγνύουν είς τήν διαχείρισιν τής δημοσίας περιου
σίας, κατά τύπους αρμονικούς, άπάσας τάς λοιπάς καθεστη- 
κυίας έξουσίας άλληλεπιτηρουμένας· ή κυβέρνησις μετά τών 
δργάνων της, ώς ύπόλογος, ή Εθνική Αντιπροσωπεία έπο- 
πτεύουσα καϊ ή βασιλεία, τέλος, διά τοΰ άνωτάτου κύρους 
μετέχουσι καθ’ ώρισμένην αρμοδιότητα τοΰ κανονισμού τής 
διαχειρίσεως τού δημοσίου πλούστου, άπδ τής πρώτης μέχρι 
τής τελευταίας ήμέρας έκάστης λογιστικής περιόδου, ότε ή 
μέν κυβέρνησις δημοσία διδωσι λόγον τών πεπραγμένων, 
ή βουλή Εκφέρει τήν έπ’ αύτών άπόφασίν της, ό δέ οίκονομι-
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κος "Αρειος Πάγος διά τής διχαστικής αύθεντίας περιβάλλει
τά τετελεσμένα μέ τό χϋρος τής πλήρους ακρίβειας και τά
ξεως.

Ο νόμος ουτος θεωρούμενος ώς τό τελειότερον νομοθέτημα 
τοϋ αίώνος, μακρας προϊόν πείρας και πεφωτισμένης μελέτης 
άπό τεσσαράκοντα ήδη έτών, ακριβώς έφαρμοζόμενος έν Γαλ- 
^‘Ιί?’ τοσαυτας ριζικάς μεταβολάςυποστάσει, δέν παρουσία
σε τήν ανάγκην τροποποιήσεως ούτε μιας κεραίας. Καί έπι 
δημοκρατίας, και έπί αύτοκρατοριας, καί έν ώρα ακόμη απο
λύτου αναρχίας, αι συνταγματικαί διατάζεις τοϋ νόμου υπήρ
ξαν σεβασταί καί ίσχύουσαι έπί πάσης φύσεως έξουσίας, άπα- 
ραμοιωτως, διότι αί ύπό διαφόρους μορφάς διοικήσασαι κυβερ
νήσεις πρώτον και κύριον μέλημα έχουσαι τήν καλήν κατά- 
στάσιν τών οικονομικών,έπροτίμησαν νά ύποταχΟώσιν είς δια
τάξεις, σχετικές προ άλλο, παρά τό κρα τοϋν πολίτευμα, ώς 
σας τον δημόσιον πλούτον κατά πάσης αύθαιρέτου διαχειρί- 
περιφρουρούσεως, διατηρούσας άκμαίαν τήν δημοσίαν πίστιν 
καί συντελουσας είς τήν αδξησιν τών προσόδων. Καί ου μόνον 
έν Γαλλία ό προκείμενος νόμος υπήρξε τοσοϋτον κρατερός, 
άλλά και άλλαχοΰ είσήχθη καί ακριβώς έφηρμόσθη ούχί ώς 
τύπος άφηρημένης θεωρίας, άλλ' ώς όργανον ύλικόν, χρήσιμος 
είς προαγωγήν καί φύλαξιν του δημοσίου θησαυροΰ.

Ο δημιουργός τοΰ έν λογου νομού ύπουργός τών οικονομι
κών τής 1 αλλιας Laplan, ύποβάλλων αυτόν είς τήν κύρω- 
σιν τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου Φιλίππου τήν 31 Μαι'ου 1838, 
ίδου δποσας έπ αυτοΰ έστήριξεν έλπίδας'. «Είναι αναντίρρη
του, οτι διά τής καλής μεθόδου καί άκριβοϋς άναλύσεως αί 
οιοικητικαί έγγραφαί και ή ενέργεια τής έλευθέρας έξελέγ- 
ςεως διαχέουν φώς είς όλα τά μέρη τής δημοσίας διαχειρί
σεως, διορθόνουν τάς αταξίας, καταστέλλουν ή προ
λαμβάνουν τάς καταχρήσεις καί καθιστώσι γονίμους 
τάς προσόδους τοϋ προϋπολογισμού- ή εύπορία λοιπόν 
τοϋ ταμείου δύναται νά άποδοθή είς τήν έφαρμογήν τών 
μέτρων, δι’ ών έσοδα καί έξοδα υποβάλλονται είς τούς κανό
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νας τής τάξεως καί «άσανον τής δ η μ ο σ ι ό τ η τ ο ς. Ή άλ- 
ληλουχία πολλών στοιχείων όργανισμοΰ, τοϋ όποιου ή αρμο
νία διαδίδεται είς όλα τά μέρη, θέλει προφυλάξει τό δημό
σιον λογιστικόν άπό άπερισκέπτους νεωτερισμούς καί προσέτι 
τήν κυβέρνησιν άπό άδ ί κ ους κατηγορ ί α ς- θέλει ευ
κολύνει τήν έκτίμησιν όλων τών κυβερνητικών πρά
ξεων, καταδείξει έναργώς τάς λαμβανομένας έγγυή- 
σ ε ι ς διά τήν διαχείρισιν τών δημοσίων χρημάτων, διαχύσει 
καθαρωτατον φώς έφ’ όλων τών αποτελεσμάτων τής 
οικονομικής καταστάσεως, ένισχύσει τήν τακτικήν 
ενέργειαν τής κυβερνήσεως, καί καταστήσει γόνιμον τήν δύ- 
ναμιν τής προς τό κ ρ ά τ ο ς π ί σ τ ε ω ς». Τοιαύτην δύνα- 
μιν απέδιδε περιφανής τής Γαλλίας υπουργός είς τάς διατά
ξεις τοϋ νόμου, τοϋ οποίου τήν κύρωσιν συνίστα είς τόν βασι
λέα του, ή δέ εφαρμογή αυτοΰ διά τών πραγμάτων πληρέ
στατα έδικαίωσε τάς προσδοκίας του. Τά οικονομικά τής 
Γαλλίας, ύπό τήν έπιρροήν τοΰ προκειμένου νόμου, άνεπτύ- 
χθησαν καί, μ’ όλα τά έκτακτα καί κολοσσαία βάρη τα ο
ποία έπέβαλλον αί συνεχείς μεταπολιτεύσεις, μέχρι *«'- ’ή
μερον άκμάζουν καί προάγονται υπό τούς τύπους και κανόνας 
τοϋ νόμου, θρησκευτικώς τηρουμένους. Εφάμιλλος τοϋ La- 
plail κατά τε τήν ικανότητα καί τόν πατριωτισμόν ό μακα
ρίτης Χριστίδης, έκτιμών τήν άξίαν τοΰ έργου τοϋ γάλλου 
συναδέλφου του, άντιγράψας είσήγαγεν είς τήν ήμετέραν βου
λήν τόν λογιστικόν νόμον κατά τόν ’Ιανουάριον τοϋ 1851 καί 
έπέμεινεν, άπέναντι ίσχυρας άντιδράσεως,μέχρι και του έσχα
του μέσου τής προσθήκης δέκα εξ νέων γερουσιαστών,νά τύχη 
τής έπιψηφίσεώς του μόνον κατά τόν’Οκτώβριον τοΰ 18ο 2. 
Et/ε δέ καί ουτος περί τοϋ άποτελέσματος τάς έξής ιδέας: 
«Ή περί τά οικονομικά μέριμνα έκάστης κυβερνήσεως εινε 
καθήκον στενώς συνδεδεμένον μέ τήν υ π α ? ξ ι ν κ α ι τήν 
ευημερίαν τοΰ έθνου ς.Άνευ τάξεως λογιστικής αι κυ
βερνήσεις άποπλανώντα ι,τά άτοπήματα πολλαπλά
σιά ζ ο ν τ α ι καί τό κράτος έ κ π ί π τ ε ι- έκτός τούτου, υπό
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τό κράτος αξιόχρεου λογιστικού, αί περί τήν διαχείρισιν πρά
ξεις τήςκυβερνήσεως τίθενται ύπό τήν έκτίμησιν τοϋ κοινού
ή ειλικρίνεια αυτής γίνεται καταφανής, αί άδικοι κατη
γορία! χάνουν την οποίαν άλλως τε έχουν άξίαν,
και ή ο η μ ο σ ί α πιστις κρατύνεται».

Τά άξιωτατα όμως ταΰτα οι πλεϊστοι άπό έτών πολλών 
χυβερνώντες τήν Ελλάοα ούτε πιστεύουν ούτε παραδέχονται. 
Γήν περί τά οικονομικά μέριμναν θεωρούν ώς όχληράν καί ά- 
τερπή ένασχόλησιν, απέναντι τής ύψίστης και σωτηρίου φρον- 
τίδος τών διορισμών, τών παύσεων καί τής διά παντός θεμι
τού και άθεμίτου μέσου συγκρατήσεως τοϋ κόμματος. Τάς 
διατυπώσεις καί τούς λογιστικούς κανονισμούς, άπό τήν ε
φαρμογήν τών όποιων δύο επίσημοι οικονομολόγοι έθερώρησαν 
έξαρτωμένην τήν ΰπαρξιν καί τήν εύημερίαν τοϋ κράτους, 
καί αυτήν την προσωπικήν τών κυβερνώντων ύπόληψιν, έκ- 
λαμβάνουν ώς τύπους κενούς ένοίας, χλευάζουν ώς σχολα
στικά έπινοήματα έσκωριασμένης διανοίας, καί τούς καταπα
τούν άσυστόλως, μέχρις ού τούς κατέστησαν ήδη πρό πολλών 
έτών καθ ολοκληρίαν νεκρούς καί άχρηστους. Παρ’ ήμϊν άπό 
εϊκοσιν ήδη έτών κατηργήθη πασα λογοδοσία,έπαυσεν ό έλεγ
χος τών δημοσίων διαχειρίσεων, παρημελήθη ή συγκέντρω- 
σις, καί πλέομεν άνευ πυξίδος καί φανοΰ, εις σκότος άγνοιας 
πλήρους, άναισθητοΰντες τοσοϋτον, ώστε έκ τής τύχης άνε- 
μένομεν τήν άποκάλυψιν μιας έκ τών πολλών διαρπαγών τοΰ 
δημοσίου πλούτου τοϋ έκ τοϋ υστερήματος του φορολογούμε
νου συναζομένου, τάς όποιας δυνατόν νά καλύπτωσι τά άνε- 
ςελεγκτα στοιχεία τών διαφόρων διαχειρίσεων τοσούτων πα
ρελθόντων έτών.

Ό λογιστικός νόμος, τό σύμβολον αύτό τής οικονομικής 
πίστεως πάσης σώφρονος κυβερνήσεως, έταξε ρητάς προθε
σμίας περί δλων τών κατ’ αύτόν τελούμενων έργασιών καί 
τών κανονιςομενων δικαιωμάτων τοϋ πολίτου ή τών ύποχρε- 
ώσεων τοΰ κράτους. Διά τοΰ άρθρου 5 άπήτησεν, όπως ό 
προϋπολογισμός τών έσόδων καί έξόδων ύποβάλληται είς τήν 

βουλήν ύπό τοΰ ύπουργοΰ τών οικονομικών, ψηφίζηται καί 
χυροΰται έντός τής συνόδου τής ληγουσης προς τής έναρξεως 
τοΰ έτους τοΰ όποιου φέρει τό όνομα. Τήν ύποχρέωσιν ταύ
την ούδεμία τών κυβερνήσεών μας έξετέλεσεν, ή καν έξετίμη- 
σεν οί προϋπολογισμοί παρ’ ήμϊν είσάγονται εις τήν βουλήν 
τό ταχύτερον έντός τής συνόδου τής διαρκουσης κατ αύτο το 
έτος τοΰ προϋπολογισμού, ψηφίζονται δέ καί κυροΰνται τόν 
τρίτον ή τόν τέταρτον μήνα τοΰ ίδιου έτους. Καί συνήθως 
μέν δύω καί τρεις μήνας τοΰ ένιαυτοΰ δαπανώμεν δι’ έκτά
κτων πιστώσεων καί είσπράττομεν άνευ φορολογικών νόμων, 
δέν λείπουσιν δμως καί παραδείγματα πολλών έτών τά ό
ποια σχεδόν έληξαν άνευ προϋπολογισμού. Άλλ’ δμως απέ
ναντι τής περιφρονήσεως, ήν ήμεις δεικνύομεν πρός υποχρεώ
σεις ύψίστας, άλλοι αισθανόμενοι τάς εύθύνας τοΰ νόμου καί 
κηδόμενοι τής προσωπικής των φιλοτιμίας καί αύτήν τήν 
τήν μικράν άναβολήν κηρύττουν πραξικόπημα καί παράλει
ψή άξιοποινον. Ό ύπουργός Magnin είσάγων είς τήν βου
λήν τής Γαλλίας τόν προϋπολογισμόν τοΰ 1882 κατά τήν 
21 ’Ιανουάριου 1881 προοιμιάζεται ώς έξής: «Ώφείλαμεν 
νά σάς παρουσιάσωμεν τόν προϋπολογισμόν τοΰ 1882 προ 
τής έναρξεως τής συνόδου σας, δπως δυνηθήτε νά έξετάσητε 
καί ψηφίσητε αύτόν πρό τοΰ τέλους Μαίου· άν τό τοιοΰτον 
είνε έπιθυμητόν διά τό μέλον, διά τό παρόν έτος δύναμαι εί
πεΐν καταντά άνάγκη έπιβεβλημένη· ή βουλή διατρέχει τήν 
τελευταίαν σύνοδον τής νομοθετικής έξουσίας της. Πρεπει ο 
προϋπολογισμός τοΰ 1882 νά η έψηφισμένος παρ’ αύτής και 
τής γερουσίας πρό τοΰ τέλους ’Ιουνίου, έπί π ο ι νή τοΰ ν 
άφεθή ή περί τούτου φροντίς είς τήν διάδοχον συνέλευσιν, οπερ 
θά ήνε καθαρόν πραξικόπημα καί ματαίωσις τών 
προσδοκιών, τάς οποίας έφ’ ήμών στηρίζει ό τόπος». Ποια έκ 
τών κυβερνήσεών μας έξήνεγκε τοιαύτας Ιδέας, ή έδειξε το- 
σαύτην ύπέρ τών οικονομικών μέριμναν;

Ό αύτός νόμος έν κεφ. Η' καί Θ' λεπτομερώς κανονίζει τά 
τής λογοδοσίας τής κυβερνήσεως, τάσσων καί ώρισμένας προ- 
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Οεσμίας δι’ έκάστην σχετικήν πράξιν. Έντός τών πρώτων 
τριών μηνών τοϋ μετά τήν λήξιν έκάστης χρήσεως έτους, ό 
υπουργός τών οικονομικών ύποχρεοΰται νά ύποβάλη είς τήν 
βουλήν τό άποτέλεσμα τής ληξάσης χρήσεως, μετά τοϋ περ'ι 
κυρώσεως νομοσχεδίου, συνωδευμένον με άναλυτικούς πίνα
κας τών προϋπολογισθέντων, βεβαιωθέντων και πραγματο- 
ποιηΟέντων έσόδων καί έξόδων γενικόν λογαριασμόν τής οι
κονομικής διαχειρίσεως, τών χρηματιστικών πράξεων καί τών 
ειδικών υπηρεσιών· λεπτομερείς καταλόγους τών είς τήν δι
καιοδοσίαν έκάστου υπουργείου διαχειρίσεων, τών άγορών, τών 
προμηθειών, τής χρήσεως καί άπαλλοτριώσεως κινητών καί 
άκινήτων άνηκόντων είς τό κράτος· ομοιον τών άναγνωρισθει- 
σών συντάξεων, υποτροφιών καί άλλων χορηγιών· καί τέλος 
τήν κατά τήν λήξιν τής χρήσεως οικονομικήν κατάστασιν 
τοΰ ταμείου μέ τά οριστικά άποτελέσματα τών έγγραφών τοΰ 
δημοσίου χρέους. Έκ τών λεπτομερειών τούτων ή βουλή κρί- 
νουσα έγκαίρως έπί τής διαχειρίσεως τής κυβερνήσεως, άλαν- 
θάστως δύναται ν' άποφανθή περί τής ηθικής καί τής ίκανό- 
τητος τών δυνάμει τής έμπιστοσύνης της διαχειρισαμένων τά 
κοινά υπουργών καί τών κατωτέρω δργάνων των, συνάμα δέ, 
στηριζομένη έπί τών άποτελεσμάτων τοΰ παρελθόντος,έν πλή- 
ρει έπιγνώσει νά προσδιορίση είς τό μέλλον τάς άναγομένας 
είς έκαστον κλάδον πραγματικός άνάγκας, καί τά άπαιτού- 
μενα πρός θεραπείαν αύτών μέσα. Ό δέ φορολογούμενος λαός 
πλήρη τών κυβερνητικών πράξεων λαμβάνων γνώσιν, καί έ- 
κτιμών τά καθέκαστα τοΰ τρόπου καθ’ δν ή κυβέρνησις διέ- 
θετο τάς εισφοράς του, νά κρίνη περί τοϋ χαρακτήρος αυτής, 
έν ώρα καταλλήλω, καί συντελέση είς τήν διατήρησίν της 
ή τούναντίον. Τέλος, οί ένδιαφερόμενοι περί τής πίστεώς καί 
τής άξιοχρεότητος τοΰ δημοσίου, γνωρίζοντες έκ θετικών καί 
έξηκριβωμένων υπολογισμών τήν οικονομικήν κατάστασιν τοΰ 
τόπου, τούς πραγματικούς πόρους του καί τόν τρόπον τής δια
χειρίσεως αύτών, νά κανονίζωσιν έν έπιγνώσει μετά τοϋ κρά
τους οικονομικός σχέσεις των.

Έκ τής έγκαιρου έφαρμογής τών άνωτέρω διατάξεων ό 
Laplan καί δ Χρηστίδης έθεώρουν τήν τιμήν τής κυβερνή
σεως κατά πάσης κατηγορίας ήσφαλισμένην, τάς καταχρή
σεις καί τάς παρεκτροπάς τής διοικήσεως περιστελλομένας 
καί τήν πίστιν τοϋ δημοσίου κρατυνομένην. Τήν σημασίαν 
τών αξιωμάτων τούτων έκτιμών καί τής ιδίας ύπολήψεως δ 
υπουργός G. Magnill ύπέβαλεν είς τήν βουλήν τόν άπολογι- 
σμόν τής χρήσεως 1877,ληξάσης κατά τό τέλος τοΰ 1878, 
μετά τοΰ περί κυρώσεως νομοσχεδίου καί δλων τών άπαιτου- 
μένων λεπτομερειών τήν 19 Φεβρουάριου 1881 βεβαιώσας 
δτι, οί τών κατόπιν κεκλεισμένων χρήσεων τυποϋνται καί 
προσεχώς ύποβάλλονται. Καί ταϋτα έν Γαλλία, τής όποιας ό 
μέν τακτικός άπολογισμός υπερτερεί τόν ίδικόν μας έ ξ η κ ο ν- 
τ ά κι ς, συνοδεύεται δέ άπό ομοιον έκτακτον οωδεκάκις 
άνώτερον τοϋ τακτικοϋ μας, άπδ έτερον τών ειδικών πόρων, 
καί άλλον τής ’Αλγερίας, τών άποικιών, τοϋ ταμείου τών α
πομάχων, τοϋ τής Αεγεώνος τής Ίιμής καί διαφόρων άλλων 
καταστημάτων κλπ.

Έν συγκρίσει πρός τά άνωτέρω, ή ελληνική κυβέρνησις 
κατήρτησε καί έτύπωσε τακτικούς απολογισμούς μέχρι τής 
χρήσεως 186G, έίς δέ τήν έπιψήφισιν τής βουλής καί πρδς 
γνώσιν τοΰ κοινοϋ ούδένα άπό τής συστάσεως τοϋ βασιλείου 
μέχρι τοϋδε παρέδωκε. Κατά συνέπειαν, έπί δέκα πέντε έτη 
καθ’ ά δέν κατεστρώθησαν βλιβλία, δέν έξηλέχθησαν οί λο
γαριασμοί καί δέν συνετάχθη άπολογισμός, άγνωστος μένει 
ή οικονομική κατάστασις τοΰ τόπου καί δ τρόπος, καθ’ονδιε- 
χειρίσθησαν οί υπουργοί, οί πάσης φύσεως ταμίαι, οί τελώναι, 
οί άλαταποθηκάριοι, οί είσπράκτορες, οί πρόξενοι καί πασα 
ή χορεία τών όλβιων υπολόγων, όσοι κατά τήν μακαρίαν ταύ
την περίοδον διεχειρίσθησαν τά δημόσια. Κατά τά τελευταία 
δέκα πέντε έτη, ών ή άνάμνησις φρίκην Οά φέρη είς τε τούς 
ζώντας καί τούς έπερχομένους φορολογούμενους διά τά βαρέα 
φορτία τών δανείων και τών φόρων δσα τοϊς έπέβαλον, δέν έ- 
δόθη τουλάχιστον ώς παρηγοριά ή γνώσις τής καταστάσεως 
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τών δημοσίων χρεών, δσα ύπό διαφόρους ορούς εις μέγιστα 
ποσά συνωμολογήθησαν. Διά τό άσκανδά?ιστόν άποκρύπτον- 
ται πρό δέκα πέντε έτών αί συντάξεις, αί ΰποτροφίαι, αί βοή
θεια! καί αί ποιχίλαι χορηγία!,όσαι χατά τήν άνωτέρω περίο
δον αύθαιρέτως, παρανόμως χαί μόνον χάριν κομματισμού, ά- 
νεγνωρίσθησαν είς βάρος τοϋ κράτους.

Κατά τήν περίοδον τών τελευταίων 15 έτών, τήν άξιοση- 
μείωτον, διότι κατ’ αύτήν έπωλήθησαν άπαντα τά άχίνητα 
τοϋ δημοσίου κτήματα τά διά του αίματος τών πατέρων μας 
άποκτηθέντα καί οί τίτλοι χρηματικών άξιών, οσας οί προ- 
κάτοχοι, έκ προνοίας ςυχονόμησαν, συνάμα δέ έγένοντο προ
μήθεια! παντοίου ύλικοϋ μεγάλης άξίας καί διαφόρων ειδών, 
τό άπαθές καί έστερημένον κοινής άγανακτήσεως 
κοινόν ούδέν έπισήμως καί διά τών νομίμων μέσων έμαθε 
περί τής διαχειρίσεως τοσούτων έκατομμυρίων. Ό λαός α
γνοεί κατά τά τελευταία δέκα πέντε έτη τής δραςηρίου ένερ
γείας πόσον έκ τοΰ άγορασθέντος ύλικοϋ κατηναλώθη καί άν 
τό ύπολειφθέν σώζεται, εις ποιαν κατάστασιν καί ποϋ· καθώς 
ακόμη άν οί υπουργοί έκαμαν χρήσιν τών χορηγηθεισών πι
στώσεων άπό τήν βουλήν είς τάς άνάγκας, δΓ άς ώρίσθησαν 
ή άν έχρησίμευσαν είς οικονομίαν πολλών άναγκών τών κομ
μάτων.

Τό σπουδαιότερον δέ πάντων, μένει άγνωστος ή υπαρξις 
ό'σων, δυνάμει νόμου καί αύθαιρέτως ακόμη, προκαταβολών 
έλαβαν τά υπουργεία καί άλλαι ύπηρεσίαι, καθώς άκόμη καί 
ή τακτοποίησις προπληρωμών όσαι γίνονται δυνάμει μέν έν- 
ταλμάτων, άλλ' άνευ δικαιολογητικών έγγράφων. Περί τών 
τελευταίων βεβαίως καί αύτή ή κυβέρνησις εύρίσκεται εις 
πλήρη άγνοιαν, άφοϋ πρό μικροϋ διά νόμου έζήτησε τήν αύ- 
ξησιν τής παγίας προκαταβολής ένός ύπουργείου, τό όποιον 
συνήθως άνευ δικαιολογητικοΰ λαμβάνει καί διαχειρίζεται με
γάλα ποσά. Καί έπόμενον είνε νά διατελή έν άγνοια ή υπη
ρεσία, άφοϋ ούτε βιβλία έχει ούτε τά έξοφληθέντα έντάλματα 
ΐζήλεγςεν επί τοσαυτα έτη, Τέλος πάντων, άπό δεκαπέντε 

έτών, τό δημόσιον, τοΰ οποίου τήν ποικίλην περιουσίαν διε- 
χειρίσθησαν πλήθος υπολόγων, ούτε βιβλία έκράτησεν, ούτε 
λογαριασμόν κατέστρωσε, συνεπώς ούτε γνωρίζει τί έλαβε, τί 
οφείλει, τί έδαπάνησε, τί έχει καί τί δικαιούται νά λάβη· ένφ 
ό τελευταίος μεταπράτης, έπί έ'ν μόνον έτος άν ύπέπιπτεν είς 
παρομοίαν άταξίαν, Οά έσύρετο είς τό κακουργιοδικεϊον ·ς 
δόλιος.

Κατόπιν τοσαύτης άδρανείας τής έπιτηρούΰης καί έλεγ- 
χούσης έξουσίας, συνταρασσόμεθα, διότι ένός ταμείου, τοΰ τών 
Θηβών, ή διαχείρισις έδείχθη πλημμελής! ’Εξελέγξατε, δπως 
ό νόμος ορίζει, τάς διαχειρίσεις τών ταμείων, τών υπουργείων, 
τών τελωνείων καί λοιπών οικονομικών άρχών, καί θά ίδητε 
τα άποτελέσματα τοΰ διοικητικού συστήματος, οπερ μας διέ- 
πει, καί τήν άξίαν τοΰ έν χρήσει τρόπου τοΰ εκλογής τών δη
μοσίων υπαλλήλων. Τότε όμως θά άπαντήσητε τήν κοι
νήν άγανάκτησιν ζητούσαν εύθύνας όχι πλέον άπό 
τά όργανα, άλλά άπό τήν κινούσαν αύτά μηχανήν.

Έφ’ όλων τών πράξεων τής κυβερνήσεως ή έΟνική αντι
προσωπεία έχει τδ δικαίωμα τοϋ έλέγχου καί τής έπιβλέ- 
ψεως. Έπί τών άφορώντων δμως είς τήν τάξιν καί ένημερό- 
τητα τής έξελέγξεως τών δημοσίων διαχειρίσεων, έξασκεϊ ει
δικά καί καθωρισμένα καθήκοντα, φέροντα χαρακτήρα έξα- 
ναγκαστικόν. Κατά τδ άρθρον 11 3 τοΰ λογιστικού νόμου, τήν 
31 Δεκεμβρίου έκάστου έτους, έπιτροπή έκ δύω βουλευτών, 
δύω γερουσιαστών καί ένός μέλους τοΰ έλεγκτικοΰ συνεδρίου 
συγκροτούμενη, μεταβαίνει είς τδ Γενικόν Λογιστήριον, έπι- 
θεωρεϊ καί έξετάζει τδ καθημερινόν καί καθολικόν καί βέβαιό- 
νει, δτι άπαντες οί λογαριασμοί τών διαφόρων υπηρεσιών συμ
φωνούν μέ τάς έν αύτοϊς έγγραφάς· παραβάλλει τούς πίνα
κας τοϋ άπολογισμοΰ τής ληξάσης χρήσεως· πιστοποιεί τήν 
ύρθότητα αύτών καί συμφωνίαν πρδς τούς λογαριασμούς τών 
διαφόρων ύπουργείων· έξελέγχει καί κλείει τά βιβλία τοϋ άνε- 
γνωρισμένου δημοσίου χρέους, έλέγχει τήν ενημερότητα τών 
δημοσίων βιβλίων καί βεβαιοΰται άν ό έλεγχος τών δημοσίων 
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διαχειρίσεων γίνεται ταχτικός χαι άν τά άποτελέσματα έγ- 
γράφονται έγκαίρως είς τά κανονισμένα βιβλία, έζ ών πηγά
ζουν άπασαι αί άνωτέρω άναπτυχθείσαι λεπτομερείς π)<ηρο- 
φορίαι καί καταρτίζεται ό οικονομικός λογαριασμός. Περί 
πάντων δέ τούτων συντάσσει πρωτόκολλον, δπερ υποβάλλει 
είς τήν βουλήν.

Τήν 20 Ιανουάριου 1860 άπαντώμεν διάταγμα, το καί 
τελευταϊον είς τό ειδός του, δι’ οΰ άνετέθη είς επιτροπήν, δυ
νάμει τής άνωτέρω μνησθείσης διατάζεως τοϋ λογιστικού νό
μου, ή έζέτασις τών βιβλίων τοϋ 1859, ένημέρων όντων, καί 
τών οικονομικών λογαριασμών τών χρήσεων 1856, 1857, 
καί 1858 κατηρτισμένων ήδη. Μέχρι τοΰ σημείου τούτου 
έχομεν έπίσημον άπόδειξιν τής τακτικής καί ένημέρου έξε- 
λέγζεως τών δημοσίων διαχειρίσεων, κατά συνέπειαν καί μα- 
Οηματικώς βεβαιουμένην έγκαίρως τήν οικονομικήν κατάστα- 
σιν τοΰ τόπου, άπ’ αύτοΰ δέ άρχομένην τήν χαλάρωσιν τών 
σχετικών έργασιών, τήν κατάργησιν τοΰ λογιστικού νόμου 
μετά τών άποτελεσμάτων του, ή, διά νά μή κρύψωμεν πικράν 
αλήθειαν, τήν έγκατάστασιν παγίου καί διαρκούς συστήμα
τος άποκρύπτοντος άπό τό κοινόν τον τρόπον τής διαχειρί
σεως τών δημοσίων, καί ολοφάνερα διδάσκοντος είς τούς ύπο- 
λόγους, οτι είς τήν συνείδησιν αύτών καί μόνον άφιεροΰται ή 
τύχη τοΰ δημοσίου πλούτου, ούδεμιας πλέον έπ’ αύτών άσχού- 
σης έποπτείας τής άνωτέρας άρχής. Έκ τούτου λοιπόν τά 
έλλείμματα, ή άνισότης τών προϋπολογισμών, οί πρόσθετοι 
φοροι, τά δάνεια καί όσα άκόμη κακά έπιφυλάττει ό χρόνος.

Καί ή οημοσία δέ ύπηρεσία, ώργανισμένη είς σώματα, 
είναι έπιφορτισμένη σπουδαία καθήκοντα έπί τής διαχειρίσεως 
τών δημοσίων,διότι έζ έπαγγέλματβς έπιβλέπει τά καθέκαστα 
αύτών, συγκεντρόνει καί εξελέγχει τά άποδεικτικά στοιχεία, 
κρατεί βιβλία καί καταστρόνει λογαριασμούς. Ό πρώτος 
σταθμός, είς τόν οποίον άπαιτοΰνται τοιαΰται υποχρεώσεις, 
θεωρείται υπό τοΰ νόμου τό Γενικόν Λογιστήριον, οπερ, συ · 
στηθέν διά τοϋ διατάγματος τής 7 Σεπτεμβρίου 1842, άνα 

διωργανώθη, δυνάμει τοϋ νόμου τής 26 ’Οκτωβρίου 1851 
καί τοΰ περί δημοσίου λογιστικού, δι’ έτέρου διατάγματος τής 
15 ’Οκτωβρίου 1852. Τό γραφεΐον τοΰτο, συγκροτούμενον έκ 
δέκα δκτώ υπαλλήλων, δέν είνε τμήμα υποτελές καθ' ΰπα- 
γόρευσιν τοΰ ύπουργοΰ έργαζόμενον έπι ζητημάτων διφορου- 
μένης θεωρίας,ή έπί υποθέσεων κατά βούλησιν κανονιζομένων· 
έξ έναντίας, έχει δικαιώματα άρχής άνεζαρτήτου, έργαζομέ- 
νης δυνάμει τών νόμων έντός δικαιοδοσίας ώρισμένης, έπί θε
μάτων μόνον μαθηματικώς έκφραζομένων, δηλαδή έπί ξη
ρών άριθμών, τών όποιων τήν έννοιαν καί αύθεντικότητα ού
δεμία δύναμις ισχύει ν’ άλλοιώση.

Είς τό Γενικόν Λογιστήριον λοιπόν ΰποβάλλουσιν άπ' ευ
θείας άπαντες οί οπωσδήποτε διαχειριζόμενοι δημόσια χρή
ματα, είς προθεσμίας τεταγμένας άλλ’ ούδέποτε υπερβαινού- 
σας τόν μήνα, άπαντα τά στοιχεία, δυνάμει τών οποίων είσέ- 
πραξαν ή έπλήρωσαν χρήματα είς λογαριασμόν τοϋ κράτους. 
Τό Γενικόν Λογιστήριον (άρθρ. 43) έξελέγχει τό έγκυρον καί 
τακτικόν τών τίτλων καί βεβαιόνει τήν άκρίβειαν τής τελε
σθείσης ληψοδοσίας, άπαιτεί δέ άπ’εύθείας τήν συμ- 
πλήρωσιν πάσης τυχόν παρουσιασθείσης έλλείψεως. Κρατεί 
άπ’ εύθείας βιβλία κανονικά τής διαχειρίσεως τήν υπολόγων 
καί τής έν γένει ληψοδοσίας τοΰ κράτους, καθημερινόν, καθο
λικόν, βίβλους τοϋ δημοσίου χρέους καί διαφόρους κανονισμέ- 
νας λεπτομέρειας τών βεβαιουμένων καί πραγματοποιουμένων 
εισπράξεων καί πληρωμών τών δημοσίων ταμείων. Τό Γενι
κόν Λογιστήριον καταρτίζει έντός ώρισμένων προθεσμιών 
τους άπολογισμους καί γενικούς λογαριασμούς τής κατά χρή
σιν και κατ’ έτος οικονομικής διαχειρίσεως· αύτοΰ δέ καί μό
νου ή βεβαίωσις περί τής οικονομικής τοΰ κράτους καταστά- 
σεως, μετά τάς άνωτέρω έργασίας δηλουμένη, εινε αύθεντική 
καί άρμοδία. Τό Γενικόν Λογιστήριον (άρθρ. 49) υποβάλλει 
είς τόν υπουργόν ισολογισμόν τών γενομένων πράξεων, έντός 
δέ τοΰ τρίτου μηνός τοϋ έτους (άρθρ. 55 καί 56) δφείλει νά 
έχη συντεταγμένους όλους τούς λογαριασμούς τής οίκονομι-

‘ ΕΤΟΣ 9-ΦΓΔ. 103—ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1881. 20 
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κής διαχειρίσεως τής ληξάσης χρήσεως. Τό Γενικόν Λογι- 
στήριον, τέλος, διαθέτει άπ’ εύθείας και κατ’ ιδίαν αρμοδιό
τητα τά έν τοϊς ταμείοις δημόσια χρήματα,είς πληρωμήν τών 
έξόδων καθ’ δλα τά μέρη τοΰ κράτους. Έπομένως κανονίζει 
τά περϊ κινήσεως τών δημοσίων χρημάτων, άναλόγως μέ τάς 
κατ’ έπαρχίαν άνάγκας τής ύπηρεσίας, μεταφέρον καταλλή
λως τά έν τοϊς ταμείοις περισσεύματα πρός συμπλήρωσιν τών 
άλλαχοϋ έλλειπόντων. Έκ τών τής ιδίας άρμοδιότητος κα
θηκόντων τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τό μείζονα έχον σπουδαιό- 
τητα εινε τό τελευταϊόν. Έκτός δέ τής άμεσου άρμοδιότη
τος, τήν οποίαν τό Γενικόν Αογιστήριον έκ τής έδρας του έξα- 
σκει έπϊ τών δημοσίων διαχειρίσεων, δυνάμει τοΰ νόμου τής 
26 'Οκτωβρίου 1851 έχει υπό τήν δικαιοδοσίαν του και έπτά 
οικονομικούς έπιθεωρητάς, προωρισμένους διά τήν έπϊ τόπου 
έξέλεγξιν τών δημοσίων υπολόγων, όπως δι’ αύτών έξακρι- 
βόνη πράξεις, τών όποιων ή λεπτομέρεια δέν προκύπτει έκ 
τών ύποβαλλομένων στοιχείων.

Ούτως έάν έγκαίρως έξετελεϊτο ό νόμος πρό έπτά έτών έπϊ 
τοΰ ταμείου Θηβών, ή έπελθοΰσα καταστροφή είς τούς άνθρώ· 
πους καϊ τά δημόσια χρήματα θά ήτο άναξία λόγου. Διότι, 
«ν κατά τά 1875,οτε έκ τών έπισήμων στοιχείων έβεβαιοϋτο 
υπόλοιπον μετρητών έν τω ταμείω έκείνω δρ. 135,000, τό 
1876 δρ. 186,000 καϊ τό 1877 δρ. 288,000, διατάσσετο 
τό ταμεϊον τοϋτο νά άποστειλη τά ποσά ταϋτα, ώς έντελώς 
^χρη^τα διά τάς τοπικάς του άνάγκας, πρός τό στεοούμενον 
καϊ κατάκλειστον κεντρικόν, τό έλλειμμα θά έπροδιδετο άφ’ 
εαυτοΰ άθορύβως, δέν θά άνεβιβάζετο είς δρ. 673,000 καί δέν 
θά χατεστρέφοντο τοσοΰτοι οίκογενειάρχαι.

Σ. ΔΕΙΜΕΖΙΙΣ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ.

Κατά τήν 17 ’Απριλίου έ. έ. συνήλθεν έν Παρισίοις διε
θνής νομισματική Συνδιάσκεψις άποτελουμένη ύπό άντιπρο- 
σώπων δέκα καϊ οκτώ επικρατειών, ήτοι τής Γαλλίας, ’Αγ
γλίας, Γερμανίας, Αύστροουγγαρί&ς, Ρωσσίας, ’Ιταλίας, Βελ
γίου, 'Ολλανδίας, ’Ισπανίας, Πορτογαλλίας, Ελλάδος, Aavt- 
μαρκίας, Σουηδίας, Νορβηγίας, Ελβετίας, Ηνωμένων Πολι
τειών τής ’Αμερικής, ’Ινδικής καϊ Καναδά ; Σκοπός τών υπο
κινητών τής Συνδιασκέψεως ταύτης ήτο ή εύρεσις τρόπου εις 
παγκοσμίαν καθιέρωσιν παγίας καϊ άμεταβλήτου σχέσεως με
ταξύ τοΰ χρυσοϋ καϊ τοΰ άργύρου, κατ’ άκολουθίαν δέ είς νο- 
μισματοποίησιν τοϋ άργύρου εύρυτέραν τοϋ δσον ή θεωρία καϊ 
ή πρακτική τών ύπέρ τοΰ χρυσοϋ μονομεταλλιστών έπιτρέπει.

Ή Συνδιάσκεψις ήρχισε διά τοΰ έπισημοτέρου τρόπου. Κατά 
τά έγκαίνια αύτής οί ύπουργοί τών έξωτερικών καϊ τών οι
κονομικών τής Γαλλίας έλαβον διαδοχικώς τόν λόγον. Δέκα 
δέ καϊ τρεις συνεκροτήθησαν συνεδριάσεις, μία κατ’ ’Απρίλιον 
τή 19η, έπτά κατά Μάϊον τή 5η, 7η, 10η, 12η, 14η, 17η 
καϊ 19η, μία κατά ’Ιούνιον τή 30ή, καϊ τέσσαρες κατά 
’Ιούλιον τή 2η, 4η, 6η καί 9η.

Κατά τήν 19 Μαίου ή Συνδιάσκεψις έψήφισε τά έξής : 
«Άκούσασα τήν γενικήν συζήτησιν, έξετάσασα τήν διεθνή 
νομισματικήν κατάστασιν, λαβοϋσα ύπ’ όψιν τάς διακηρύξεις 
κυβερνήσεων τινων, θεωρήσασα οτι πολλοί άνιιπρόσωποι έδή- 
λωσαν τήν έπιθυμίαν νά διακοπώσι προσωρινώς αί συνεδριά
σεις δπως ζητήσωσιν ούτοι οδηγίας παρά τών κυβερνήσεων 
των έπϊ τών διατυπωθεισών έν τή Συνόιασκέψει προτάσεων 
καϊ έπί τών άποφάσεων τάς όποιας αύτη θά λάβη είς σύμ- 
πραξιν πρός τόν σκοπόν τής νομισματικής άποκαταστάσεως 
του άργύρου, — άποφασίζει: Αί συνεδριάσεις τής Συνδιασκέ- 
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ψεως αναβάλλονται μέχρι τής 30 τοϋ προσεχούς ’Ιουνίου, 
κατά τήν 2 ώραν μ. μ. τής όποιας οί Κ. Κ. αντιπρόσωποι 
θά συνέλθωσιν έκ νέου έν Παρισίοις έν τώ καταστήματι τοϋ 
ύπουργείου τών έξωτερικών άνευ έτέρας είδοποιήσεως.»

Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίασιν τής 9 ’Ιουλίου, ή Συν- 
διάσκ εψις έψήφισε τήν έπομένην άπόφασιν: «Άκούσασα κατά 
πάσας τάς προηγαυμένας συνεδριάσεις τούς λόγους, τάς δια
κηρύξεις καί τάς παρατηρήσεις τών αντιπροσώπων τής Γερ
μανίας, Αυστροουγγαρίας, Βελγίου, Δανιμαρκίας, ’Ισπανίας, 
Ηνωμένων Πολιτειών, Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας, ’Ινδιών, 
Καναδά, 'Ελλάδος, ’Ιταλίας, ’Ολλανδίας, ΓΙορτογαλλίας, 
'Ρωσσίας, Σουηδίας, Νορβηγίας καί 'Ελβετίας, Οεωρήσασα 
δτι αί διακηρύξεις αί ύποβληθεΐσαι ύπο πολλών αντιπροσώ
πων έγένοντο έν όνόματι τών κυβερνήσεων αύτών, δτι πασαι 
αί διακηρύξεις αύται παραδέχονται τήν χρησιμότητα τής έκ 
συμφώνου λήψεως διαφόρων μέτρων ύπό τήν έπιφύλαξιν τής 
πλήρης έλευθερίας ένεργείας τών διαφόρων κυβερνήσεων, δτι 
είναι έπιτετραμμένον νά πιστεύηται δτι δύναται νά καταρτι- 
σθή συνενόησις μεταξύ τών έπικρατειών αϊτινες αντιπροσω
πεύονται έν τή Συνδιασκέψει, άλλ’ δτι συμφέρει ή έπί τοΰ πα
ρόντος αναβολή τών έργασιών αυτής, δτι πράγματι ή νομι
σματική κατάστασις δύναται, διά τινας έπικρατείας, νά κα- 
ταστήση άναγκαίαν τήν μεσολάβησιν τών πολιτειακών έν 
αδταϊς έξουσιών καί δτι πρέπει έπί τοϋ παρόντος νά άνοιχθή 
τό στάδιον είς διπλωματικάς συνενοήσεις. — Αναβάλλει 
τάς έργασίας αύτής διά τήν 12 ’Απριλίου 1882 ήμέραν τε- 
τάρτην.

Ή αναβολή αυτή είναι τόσον μακρά, ώστε όζει άποτυχίαν. 
Κατ’ άρχήν τό σύστημα τών διεθνών συμφωνιών είναι με
γάλη πρόοδος έν τή ιστορία τής άνθρωπότητος. Καί άν οί 
μονομεταλλισταί άποστρέφωνται τήν έκ τοϋ συστήματος τού
του παραδοχήν τής διπλής νομισματικής βάσεως τοϋ χρυσοΰ 
καί τοΰ άργύρου, άναμφισβητήτως θά έπεκρότουν έάν ή Πα
ρισινή Συνδιάσκεψις έ'λυε τό ζήτημα ύπέρ μόνης τής άπό χρυ- 

σου νομισματοποίας. Άλλ’ δτι έπί τοΰ προκειμένου καθίστα
ται φανερόν είναι δτι εις ολας τάς συνενοήσεις τών άνθρώπων 
ύπάρχουσι καί απαράβατα δρια, τά όρια δηλαδή τής φύσεως. 
Ένόσφ ή φύσις παράγει πλείονα άργυρον καί έλάσσονα χρυ
σόν, ένόσω ή σχέσις τών δύο τούτων παραγωγών δέν μένει 
ποτέ ή αύτή, άλλ’ ότέ μέν τήν ύπερβαίνει ή παραγωγή τοϋ 
χρυσοΰ καί ότέ ή παραγωγή τοΰ αργύρου, ένόσφ αί άνάγκαι 
τής συναλλαγής ποικίλλονται μεταξύ τών διαφόρων έπικρα- 
τειών καί κοινωνικών σχέσεων καί έποχών, είναι φανερόν οτι 
δέν ύπάρχει έπί τής γής έξουσία, δυναμένη νά σταματήση 
τήν κίνησιν τών τιμών τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ άργύρου. Δύνα
ται νά έκδοθή νόμος διεθνής, δύναται νά έπικυρωθή ουτος ύπό 
δλου τοΰ βάρους τής έσωτερικής τών έπικρατειών νομοθεσίας, 
χωρίς ή φύσις νά άποβάλη τά δικαιώματά της και πρό πάν
των τήν άκατάβλητον ίσχύν της. Ταχέως ή φύσις ύπερπηδά 
τούς φραγμούς τοΰ νομοθέτου κατά χιλίους τρόπους, οΐτινες 
έπί τέλους άνοίγουσι τήν φυσικήν τών πραγμάτων όδόν. Έπο
μένως τό πρώτον θέμα τής έν Παρισίοις Συνδιασκέψεως, νά 
κανονισθή τουτέστι παγία τις σχέσις μεταξύ τών τιμών τοΰ 
χρυσοΰ καί τοΰ άργύρου ώς ή γνωστή 1:15 */ι> ^ή?Χ.ετο 
σφαίρας τών άποτελουσών τήν Συνδιάσκεψιν πολιτειών καί οί 
έν αύτώ γεννηθέντες ενδοιασμοί καί αί συγκρουσθεϊσαιγνώμαί 
άπέληξαν είς δ,τι έκ προοιμίων έπεριμένετο, είς ασυμφωνίαν 
δηλαδή πλήρη.

Όσον άφορά τό έτερον θέμα τής νομισματοποιήσεως τοΰ 
άργύρου έν οσαις χώραις έπικρατεΐ ή νομισματική τοΰ χρυσοΰ 
βάσις, καί τής αύξήσεως τής άργυρος νομισματοποιίας είς 
δσας χώρας είναι αύτη περιωρισμένη, ή Συνδιάσκεψις άπέδει- 
ξεν δτι έκαστος έπέμεινε στερεός είς τήν γνώμην του. Οί όπα- 
δοί τής μιας νομισματικής βάσεως δέν ύπεχώρησαν είς τούς 
όπαδούς τής διπλής. Ό χρυσός δέν θέλει νά μοιράση τήν νο
μισματικήν κυριαρχίαν του πρός τον άργυρον, και ό άργυρος 
όλιγώτερον ύπερόπτης είς μάτην έζήτησε νομισματικήν πο
λιτογράφησή έκεΐ ένθα καί άνευ αύτοϋ πάνυ καλώς διεξάγουσι 
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τά συναλλακτικά συμφέροντα τούς λογαριασμούς των.
Τό μέλλον άνήκει είς τήν ένιαίαν νομισματικήν βάσιν. 

Αφού καί οί έχοντες τάς δύο νομισματικάς βάσεις, τοϋ χρυ
σοϋ καί τοϋ άργύρου, αισθάνονται τήν λογικήν άνακολουθίαν 
τοΰ έχειν δύο τών άξιών μέτρα, έκ τών οποίων τό έν είναι ο,τι 
δέν είναι τό άλλο, φυσικόν είναι οί έχοντες τήν μίαν νομι
σματικήν βασιν νά έπιμένωσιν είς τό ένιαϊον τοϋ τών άξιών 
μέτρου αύτών. "Οσον άναπτύσσονται αί κοινωνίαι,τόσον ή ένό- 
'τγ1' τής οικονομίας αποβαίνει τό κύριον χαρακτηριστικόν τής 
προόδου αύτών. Ύπό τήν άρχήν ταύτην άρκεϊ διά τόν έλεγχον 
τών καθ έκάστην άντιμετωπιζομένων άξιών ή χρήσις μιας 
νομισματικής βάσεως. Μέτρα αυτή τάς συναλλασσομένας 
άξίας διά τοιαύτης τελειότητας όσην περιπλοκήν άπ’ έναντίας 
εισάγει ή σύγκρισις τών άξιών άφ ένας πρός τήν άργυραν νο
μισματικήν μονάδα και άφ’ έτέρου πρός τήν χρυσήν, δι’ όλων 
τών σχέσεων τής μεταξύ τών δύο τούτων μέτρων κυματιζο- 
μένης άγοραίας διαφοράς.

Ή ιδέα τής άναγκαιότητος καϊ τοΰ άργύρου ώς νομίσμα
τος κυρίου (διότι ή χρήσις του ώς συμπληρωτικού άφιλονεί- 
κήτος) διά τήν έλλειπή τοϋ χρυσοϋ παραγωγήν δέν είναι δρ 
Οή, καθόσον έάν συγκρίνωμεν κατά μακράς περιόδους τήν πα
ραγωγήν τοΰ χρυσοϋ, ή έν τή τελευταία περιόδφ δέν είναι 
τοιαύτη ώστε νά προκαλή ανυπερβλήτους δυσχερείας. Κατ'έ- 
τος παράγεται νΰν πλειότερος χρυσός ή πρό τριακονταετίας.

Βεβαίως δέν θέλομεν νά εΓπωμεν, δτι ή ένεστώσα τής άν
θρωπότητος έποχή έχει τοσαύτην χρείαν νομισμάτων δσην 
έκείνη καθ ην ή άνταλλαγή τών έφοδίων τής ζωής άπετέλει 
τόν κύριον τύπον τής συναλλαγής. Άλλ’ είναι βέβαιον έκ 
μακρας έπϊ τοΰ προκειμένου καϊ ιστορικής πείρας, δτι ύπάρ
χουσι διάφοροι σταθμοί είς τήν κοινωνικήν πρόοδον καϊ δτι 
έάν έν τοΐς πρώτοις μόλις αποκτώνται νομίσματα, έν τοΐς 
έπομένοις άπαιτοϋνται πολλά καϊ έν τοΐς μεθεπομένοις δλιγώ- 
τερα. Οθεν ή ένεστώσα τής κοινωνίας περίοδος άνήκει είς τούς 
τελευταίους σταθμούς, δλη δέ ή πυκνότης τοΰ άνθρωπίνου 

πληθυσμοΰ καϊ τοΰ άνθρωπίνου πλούτου άνέπτυξε τοιαϋτα 
άναπληρωτικά τοΰ νομίσματος μέσα, πρό πάντων διά τής 
χρηματικής πίστεώς, ώστε έάν συγκρίνωμεν τήν κυκλοφορίαν 
τής συναλλαγής έλάχιστον κατ' αύτήν μέρος άντιπροσωπεύει 
τό νόμισμα, τοΰ πλείστου άνήκοντος είς τάς παραστατικας 
αύτοϋ πιστωτικάς άξίας.

Ή έποψις τών περιοδικώς έπισκεπτομένων την κοινωνίαν 
οικονομικών κρίσεων είναι τόσον ύπέρ τής διπλής νομισματι
κής βάσεως δσον καϊ ύπέρ τής ένιαίας. Αί κρίσεις, είτε έν τφ 
οίκονομικώ, είτε έν τώ ήθικώ, είτε έν τφ πολιτικφ, εί’τε έν τώ 
φυσικφ κόσμφ συμβαίνουσιν, άναχωροϋσιν έξ αίτιων, τα όποια 
έγκεινται έντός τοϋ όργανισμοϋ τόν όποιον άποβλέπουσι. Είναι 
νόσοι, τάς όποιας γεννά ή παράβασις τών φυσικών νομών έκά
στου οργανισμού καϊ δμοιάζουσι τήν τρικυμίαν, ήτις περιοΟικώς 
καθαρίζει τήν βεβαρυμένην τών όργανισμών τούτων άτμο- 
σφαίραν. Τό νόμισμα είναι έργαλεΐον τής συναλλαγής ήτις 
έπϊ τών οικονομικών κρίσεων πάσχει, άλλά δέν είναι ή συναλ
λαγή αύτή ούδ’ ό παράγων τής συναλλαγής ταύτης. Οταν 
ή έθνική οικονομία ταράσσηται, όχι μίαν νομισματικήν βάσιν 
άλλ’ έκατόν άν έχητε, τό άποτέλεσμα τής ταραχής θά γίνη 
αισθητόν καϊ ή βοή τής κρίσεως, ήτις έρχεται, είναι προειδο- 
ποίησις φυσικού νόμου, οστις παρεβιάσθη.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ.

Έν ώ κατά ταύτην τοϋ έτους τήν έποχήν έν Εύρώπη ή 
μέν πολιτική καϊ ή διπλωματία, κεκμηκυϊαι έκ τών πολυ
μόχθων έργασιών τών λοιπών μηνών τοΰ έτους, άναπαυον- 
ται, δρέπουσαι τούς καρπούς τών ένεργειών καϊ τών κατορ
θωμάτων, οί Βασιλείς καϊ Αύτοκράτορες περιηγούνται τά εαυ
τών κράτη καϊ ζητούσι καταφύγιου τής άναπαύσεως έκ τών 
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χόπων χαί τής έπιρρώσεως τής υγείας είς τάς ίαματιχάς Οερ- 
μάς χ»ί είς τάς τερπνάς έξοχάς και έπαύλεις, τά κοινοβούλια 
κλείονται και διαλύονται είς τά έξ ών συνετέθησαν, το βήμα 
αύτών μένει άναυδον χαι σιγών χαι οί πολιτικοί άνδρες και 
πολιτικαί μερίδες, προαλειφόμεναι νά άποδυθώσιν είς νέους 
έκλογικοΰς άγώνας, άγορεύουσιν έν ύπαίθρω καί έν πόλεσιν 
ένώπιον τών έκλογέων πρός υποστήριξιν τοϋ πολίτικου προ
γράμματος, τουναντίον δέ τούτων οί φίλοι τών Μουσών καί 
θεράποντες τών έπιστημών, άκούραστοι καί άκάματοι διατε- 
λσϋντες έχ τών πολυμόχθων άγώνων τών έργασίμων μηνών, 
είς νέας υποβάλλονται δοκιμασίας έπ’ άγαθώ τής άνθρωπότη
τος, συγχροτοϋσι διεθνή τών διαφόρων έπιστημών συνέδρια, 
μηδέ τών κωφών καί αλάλων έξαιρουμένων έκ τής πνευμα
τικής ταύτης κινήσεως, έθνικά έπιστημονικά συμβούλια, έθνι- 
χάς συνελεύσεις καί έπί πασι τούτοις διεθνείς χαί έγχωρίους 
έκθεσεις έπιστημονικών, τεχνικών καί βιομηχανικών έργων 
χαί προϊόντων, ίνα διά τής πνευματικής ταύτης έπικοινωνίας 
γνωσθή καί τοϊς πασι καταληπτή καταστή ή έπιστημονική, 
τεχνική, βιομηχανική καί κοινωνική πρόοδος έκάστου έθνους 
χαί ινα έχ τής γνωσεως ταύτης τών μέν υπολειπομένων έν 
τώ παγκοσμίφ πνευματικά) άγώνι άναρριπισθή ή φιλοτιμία 
χαι έςαφθή ή άμιλλα πρός παραγωγήν πλειοτέρων καί τε
λειότερων έργων έν τφ μέλλοντι, τών δέ γοργφ τφ βήματι 
χαι στερρώ τώ ποδΐ άκαθέκτως βαινόντων έπί τά πρόσω τρα- 
πή ή διάνοια είς άνακάλυψιν νέων τής έπιστήμης έργων χαί 
θαυμάτων χαι είς τελειοποιησιν τών ήδη έγνωσμένων χαί 
ατελών διπμενόντων.

Έν ω πάντα ταΰτα, λέγω, τελούνται έν Ευρώπη, παρ’ήμΐν 
η μεν πολίτικη κινείται καί παντί σθένει άσχολεΐται είς τήν 
χατάληψιν τών παραχωρηθέντων μερών, ή άντιπολιτευσις 
κατεξανισταται χατά τών κακώς έχόντων καί γενομένων, τό 
κοινοβούβιον πρό πολλοϋ κεκλεισμένον μένει, προανακρού
σματα τής οιαλύσεως αυτοϋ ύποψυθιρίζονται καί νέων βου
λευτικών έκλογών προπαρασχευαί προσημαίνονται έπ' άγαθώ 

του μέλλοντος τής έπαυξανομένης πατρίδος, οί δέ παρ’ ήμϊν 
λόγιοι χαί έπιστήμονες, ώς εί μή εχειτο ή 'Ελλάς έν Εύρωπη, 
άλλ’ έν τινι γωνία τής βαρβάρου ’Αφρικής καί Ασίας, μετά 
στωϊκής άπαθειας βλέποντες χαί άκούοντες τά έν τή λοιπή 
Εύρώπη τελούμενα καί ένεργούμενα υπέρ τής έπιστήμης, τής 
τέχνης, τής έκπαιδεύσεως καί πάσης έν γένει προόδου, έντε
λώς άπραχτοΰσι καί άναπαύονται έκ τών πολυμόχθων πνευ
ματικών έργασιών, περιοριζόμενοι είς τά άτομικά χαι τά τοΰ 
οίκου συμφέροντα καί ούδόλως μεριμνώντες νά έπινοήσωσι 
καί ένεργήσωσι πνευματικήν καί έπιστημονιχήν τινα ένέργειαν 
πρός διόρθωσιν τών κακώς κειμένων καί παραγωγήν νέου τι- 
νός πρός τιμήν τής ταλαίνης πατρίδος, ής τά πανταχοΰ τής 
οικουμένης διεσπαρμένα καί πανταχοΰ ζωήν, ένεργειαν και 
δραστηριότητα δεικνύοντα, τέκνα άναμένουσι παρά τών σο
φών τοϋ έθνους νά ιδωσι καί άκούσωσι κοινωφελές τι καί χρή
σιμον τή πατρίδι. Κατηντήσαμεν χείρονες τών κωφών καί 
άλαλων τής Εύρώπης, οΐτινες έσχάτως συνεκρότησαν συνέ
δρων πρός βελτίωσιν τής τύχης αύτών. ΊΙμεϊς δέ οί λαλίστα
τοι καί όξυκοώτατοι πάντων ανθρώπων, οι έν τή περιπύστω 
τής κλασικής σοφίας έστία οίκοΰντες καί πνευματικόν ζών- 
τες βίον δέν όφείλομεν άρά γε κατά μίμησιν τών έν Εύρώπη 
λογίων καί σοφών καί σμικρόν τι ού μόνον άνάλογον τής σμι- 
κρότητος, άλλά καί κατώτερον αύτής τούλάχιστον νά πρά- 
ξωμεν κατά τό διάστημα τών πολυμήνων διακοπών καί άνα- 
παύσεων, άναλογιζόμενοι οτι ή πνευματική κίνησις έστι ζωή 
καί ή ηρεμία θάνατος πνευματικός ; Είς τήν παρεμπεσοϋσαν 
ταύτην έρώτησιν ούδεμίαν άλλην άπόκρισιν δύναται τις νά 
δώση, έπί τής τών πραγμάτων καταστάσεως έρειδόμενος, ή 
δτι δυνάμεθα μέν μικρόν τι καί άνάλογον τών δυνάμεων ήμών 
νά πράξωμεν, ούδεμίαν δμως δρεξιν έχομεν νά έξελθωμεν των 
ορίων τών καταναγκαστικών υποχρεώσεων, ούδόλως έχοντες 
πρό όφθαλμών δτι ύπάρχουσι καί άλλαι υποχρεώσεις ήθιχαί 
άνώτεραι χαί ισχυρότεροι έκείνων, έπιβαλλόμεναι παντί τφ 
δυναμένφ τι χαί μή βουλομένω πράξαι ΰπό τής φωνής τής
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πατρίδος καί ύπό τών πνευματικών τοϋ έθνους άναγχών, δπως
δυνηθή τοϋτο νά καταλάβη τήν πρέπουσαν θέσιν μεταξύ τών
λοιπών τής Εύρώπης έθνών.

Εάν δε πρδς στιγμήν άποδεχθώμεν κατά τδ πλεϊστον ώς 
αληθές κατά δυστυχίαν, δτι αί έπιστήμαι παρ’ ήμϊν ίλίγον 
καλλιεργούνται και όλιγώτερον προάγονται ώς έπιστήμαι καί 
οτι κατά τδ πλεϊστον χρησιμεύουσιν ώς βιοποριστικά όργανα, 
έν τοιαύτη περιπτώσει δέν όφείλομεν άρά γε έκ τής άνωτά- 
της έπιστημονικής έκπαιδεύσεως νά τρέψωμεν τά βλέμματα 
ήμών είς τήν έπομένην βαθμίδα ήτοι τήν μέσην έκπαίδευσιν, 
ήτις άποτελεί τήν κρηπίδα τής έπιστημονικής, και ίδωμεν 
πώς έχουσι τά κατ’ αύτήν ; Γνωστού δέ οντος και πανθομο- 
λογουμένου ήδη δτι ή μέση έκπαίδευσις νοσεί βαρεϊαν νόσον 
ένεκα πολλών και ποικίλων αιτίων καί δεϊται ριζικής θερα
πείας,δέν όφείλουσιν άρά γε οι τοϋ έθνικοϋ πανεπιστημίου κα
θηγηταί νά λαβωσι τήν πρωτοβουλίαν καί συγκαλέσαντες 
τους καθηγητάς τών γυμνασίων τοϋ κράτους είς γενικάς συ
νελεύσεις έπί δυο τούλάχιστον έβδομάδας τών διακοπών νά 
έπιδοθώσιν είς τήν έρευναν τών αιτίων τής νόσου καί μετά 
τήν άνακάλυψιν τούτων είς τήν εδρεσιν τών μέσων τής θερα
πείας, δπως κατ’έτος πράττουσιν αύθόρμητοι οί Γερμανοί κα
θηγηταί χαί διδάσκαλοι, πρδς μεταρρύθμισιν καί προαγωγήν 
τής μέσης έκπαιοεύσεως ; Συγγνωστή έστιν άρά γε τή Έλ
λάδι ή πνευματική αυτή νάρκη καί έπιστημονική αναισθη
σία ; ούχί βεβαίως. Διότι ένόσω δέν επιλαμβάνονται αύθορμή- 
τως καί μετά ζήλου τοσούτφ σπουδαίων έθνικών ζητημάτων 
οι τοϋ Πανεπιστημίου καθηγηταί, ούδεμία διόρθωσις καί βελ
τίωσες τής μέσης έκπαιδεύσεως δύναται νά έπέλθη έκ τών 
παρ ήμϊν Κυβερνήσεων καί υπουργών κατά τόν έπικρατοϋντα 
παρ’ ήμϊν δυστυχώς μηχανισμόν τής διευθύνσεως τών ίχ- 
παιδευτικών πραγμάτων.

Τά όλίγα ταΰτα έχ τών πολλών, ΰπαγορευθέντα μοι έκ 
τής βαθείας συναισθήσεως τοϋ πρός τήν έπιστήμην χαί τήν 
πατρίδα όφειλομένου καθήκοντος, προτάξας τοϋ κυρίου θέμα

τος καί τοϊς σοφοϊς καταλείπων νά γράψωσι καί ένεργήσωσι 
σοφώτερα κατά τής παντελούς πνευματικής άπραξίας έν 
καιρφ τών μακρών διακοπών, μεταβαίνω ήδη είς τό κύριον 
θέμα. Τής γεωγραφικής έπιστήμης, μεγίστην έπίδοσιν λαβού- 
σης έν τοϊς καθ' ήμάς γρόνοις διά τών πολλών και έπιχινδύ- 
νων περιηγήσεων είς αγνώστους χώρας καί διά τών γενομέ- 
νων άναχαλύψεων έν πασι τοϊς κλάδοις αύτής, μέχρι τοΰδε 
μέν δύο συνεκροτήθησαν διεθνή συνέδρια έν Εύρωπη, τό μεν 
πρώτον έν Άντβέρση τών Κάτω Χωρών κατα τό 1871, τό 
δέ δεύτερονμειζον καί παγκόσμιον έν Παρισίοις κατά τδ 1875, 
έν οις, έν μεγίστη πνευματική τραπέζη, παρετίθησαν πάντων 
τών έθνών τά πνευματικά προϊόντα τών γεωγραφικών έπι- 
στημών καϊ ύπεβλήθησαν είς τήν έρευναν και έξετασιν τών 
σοφών πάντα τά συμπεράσματα τής γενομένης προόδου αυ
τών. Νϋν δέ συγκροτείται και τό τρίτον έν Εύρώπη διεθνές 
γεωγραφικόν Συνέδριον έν Βενετία τής ’Ιταλίας.

Ό φιλόμουσος καί φιλεπιστήμων βασιλεύς τής 'Ιταλίας 
Ούμβέρτος, άξιος υιός καί διάδοχος τοϋ περικλεούς Βίχτωρος 
’Εμμανουήλ, έπιθυμών μετά τήν πολιτικήν ένωσιν νά άνα- 
δείξη τό κράτος αύτοϋ καί έν ταΐς πρότερον παραμεληθεισαις 
έπιστήμαις συμβαδίζον μετά τών λοιπών τής Εύρώπης κρα
τών, συνέλαβε τήν άξιέπαινον πρωτοβουλίαν πρός συγκρότη- 
σιν μεγάλου διεθνοϋς γεωγραφικού συνεδρίου έν τή π^ριπύστω 
καί ώραία (la bella) Βενετία καί ούτω προλαβών παν άλλο 
κράτος άνεδείχθη κατά γε τοϋτο τρίτος τών ηγεμόνων τής 
Εύρώπης, καθ’ όσον μάλιστα ’Ιταλών έπιστημόνων περιηγη
τών έταιρίαι κατατάσσονται έν τοϊς πρώτοις τών ερευνητών 
αγνώστων χωρών τής Αφρικής. Τήν πραγμάτωσιν τής πρω
τοβουλίας τοϋ βασιλέως άναλαβοϋσα ή φιλόμουσος Κυβιρνη- 
σις αύτοϋ άνέθηκε τδν διοργανισμόν τοΰ Συνεδρίου τή έν Ρώμη 
Γεωγραφική Έταιρία, ήτις πρό μηνών συνταξασα το προ 
γραμμα αύτοϋ καί τόν κανονισμόν τής μετ αύτοϋ συνδεοεμέ- 
νης Έκθέσεως, άπέστειλε τά προσήκοντα προσκλητήρια προς 
πάσας τάς Κυβερνήσεις τής Εύρώπης, τάς πολυαρίθμους γε«·
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γραφικός έταιρίας, τούς Συλλόγους τών Γραμμάτων χαι έπι
στημών χαϊ τούς διαπρίποντας έν ταΐς γ-ωγραφιχαΐς έπιστή-
μας. άνδρας.

//'.) Πρόγραμμα τοϋ Σννεόρίου.

1· Τό τρίτον διεθνές γεωγραφικόν Συνέδριον τελείται έν 
Βενετία άπό τής 3/15 Σεπτεμβρίου μέχρι τής 10[22 τοϋ αύ
τοϋ 1881 ,συνδεδεμένον μετά διεθνούς γεωγραφικής Έκθέσεως 
οιαρκούσης καθ’ ολον τόν Σεπτέμβριον μήνα.

2· — Τό Συνέδριον καί ή Έκθεσις τίθενται υπό τήν προ
στασίαν τής Α. Μ. τοΰ βασιλέως τής ’Ιταλίας καί υπό τήν 
προεδρείου τοΰ δουκός τής Γενούης.

3. — Προστάται τοΰ Συνεδρίου καϊ τής Έκθέσεως είσιν ο 
δήμαρχος τής Βενετίας, ό κόμης Δάντης Σεράγος Άλλιγιέ- 
ΡΊί> γερουσιαστής αρχών ’Ιωσήφ Γιωβανέλλης τής Βενε
τίας και οί δύο πρόεδροι ίδρυταϊ τής Γεωγραφικής έταιρίας 
Χριστόφορος Νέγρης καϊ Σ. Καΐσαρ Κορρέντης.

Τό Συνέδριον συνίσταται έξ έπιτίμων μελών, έχσυμ- 
πραττόντων και έκ συνδρομητών. Τά μέν έπίτιμα μέλη έκλέ- 
γονται κατά τάς διατάξεις ύπό τοΰ Κομητάτου τής διοργανώ- 
σεως. Οι δέ συμπράττοντες καϊ συνδρομηταϊ τελοϋσι χρημα
τικόν ποσον οί μέν πρώτοι 40 φράγκα, οί δέ δεύτεροι 15.

**· ΙΙάντα τά μέλη τοΰ Συνεδρίου λαμβάνοντα ιδιαίτερα 
εισιτήρια, μετέχουσι τών συνεδριάσεων, έχουσιν έλευθέραυ εί
σοδον εις τήν Έκθεσιν καϊ λαμβάνουσιν άνά έν άυτίτυπου τών 
πρακτικών τοΰ Συνεδρίου, δημοσιευμένων υπό τής ’Ιταλικής 
γεωγραφικής έταιρίας.

θ* Τό Συνέδριον διαιρείται είς 8 επιστημονικά τμήματα 
κατά τήν έπϊ τούτω γενομένην ταξινόμησιυ I) μαθηματική 
γεωγραφία, γεωδαιτική καϊ τοπογραφική· II) υδρογραφία καϊ 
γεωγραφία τής θαλάσσης· ΙΠ) φυσική, μετεωρολογική, γεω
λογική, βοτανική καϊ ζωολογική γεωγραφία· IV) άνθρωπολο- 
γική, εθνογραφική καϊ φιλολογική γεωγραφία· V) ιστορική 
γεωγραφία καϊ ιστορία τής γεωγραφίας· VI) οικονομική, έμ- 

πορική καϊ στατιστική γεωγραφία· VII) μεθοδολογία, διδα
σκαλία καϊ διάδοσις τής γεωγραφίας· VIII) γεωγραφικά·, πε
ριηγήσεις καϊ ερευναι. Τά μέλη τοΰ Συνεδρίου όφειλουσι νά 
δηλώσωσιν έκ τών προτέρων είς ποιόν ή είς ποια τμήματα 
έπιθυμουσι νά καταταχθώσιυ εΐδικώς.

7. — Πάν τμήμα έκλέγει καθ’ έκάστην τόν πρόεδρον αύ
τοϋ, τό μέν πρώτον έν άρχή τής συνεδριάσεως, κατά δέ τάς 
ακολούθους ήμέρας έν τέλει αυτής διά τήν άκόλουθον ήμεραν. 
Πλήν τούτου δέ έχει έκαστον τμήμα ενα διαρκή αντιπρόεδρον 
καϊ ένα διαρκή γραμματέα. Άμφότεροι έκλέγονται δι δλην 
τήν διάρκειαν τοΰ Συνεδρίου κατά τά διατεταγμένα έν τώ 9 
άρθρω.

8. — Τής γενικής διευΟύνσεως τοΰ Συνεδρίου προϊσταται 
μία έπιτροπή άπαρτιζομένη 1) έκ τοΰ προέδρου τοΰ Συνεδρίου
2) έκ τοΰ προέδρου τοϋ Κομητάτου τής διοργανώσεως 3) έκ 
δύο ιδιαιτέρων άντιπροσώπων τής πόλεως Βενετίας και 4) έξ 
ένός αντιπροσώπου έκάστου τών μετεχόντων τοϋ Συνεδρίου 
κρατών τής Εύρώπης. 01 διαρκείς άντιπρόεοροι και γραμμα
τείς τών τμημάτων, άμα έκλεχθώσι, λαμβάνουσι μέρος είς 
τήν έπιτροπήν ταύτην.

9. — Οι διαρκείς άντιπρόεδροι καϊ γραμματείς τών ιδιαι
τέρων τμημάτων έκλέγονται υπό τής έπιτροπής πρό τής άνοι- 
ξεως τής πρώτης συνεδριάσεως.

10. — Ό άριθμός, αί ώραι καϊ ή ήμερησία διάταξις τών 
γενικών καϊ τμηματικών συνελεύσεων έγκαίρως ορίζεται και 
κοινοποιείται ύπό τής έπιτροπής τοϋ Συνεδρίου.

11. _ Έν ταΐς γενικαΐς καϊ τμηματικαϊς συνεδριάσετε δέν 
έπιτρέπεται νά συζητηθώσιν άλλα ζητήματα ή τά ώρισμένα 
έν τή ήμερησία διατάξει κατά τόν άκόλουθον τρόπον: έάν 
καθ’ ύπόθεσιν πρόκειται περϊ θεμάτων μή έγγεγραμμένων,τότε 
τά μέλη τοΰ Συνεδρίου όφειλουσι νά υπύβάλωσι ταϋτα είς τό 
προεδρεΐον τοΰ Τμήματος, είς τό όποιον άνήκουσιν. Το δέ προε
δρείου τοϋτο ύποβάλλει αύτά είς τήν έπιτροπήν τοϋ Συνεδρίου, 
είςήν άπόκειται νά άποφασίση άν τά ζητήματα ταϋτα πρέπρ
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νά άναβληθώσιν είς μίαν άλλην ήμέραν. Οί μέλλοντες νά
όμιλώσι δύνανται νά μετα/ειρισθώσι ήν γλώσσαν προτιμώσιν
αύτοί. Ή έπιτροπή δύναται νά έχδώση ιδιαιτέρας διατάξεις
πρός κανονισμόν τής πορείας τών συνελεύσεων.

12. — Τά υπό τής πλειονοψηφίας τών παρόντων μελών 
άποφασισθησόμενα συμπεράσματα τών τμημάτων άναχοινοϋν- 
ται άμέσως μετά τήν συνεδρίασιν τή έπιτροπή τοϋ Συνεδρίου.

13. —Έν ταϊς γενικαϊς συνελεύσεσι μετά τήν άνάγνωσιν 
τοΰ πρωτοκόλλου τής προηγούμενης συνεδριάσεως Οά άνακοι- 
νώση έγγράφως ό πρόεδρος ή ό εισηγητής τοΰ τμήματος τά 
έν ταϊς συνεδριάσεσι άποφασισθέντα. Ταΰτα δέ καθυποβλη- 
θέντα έν τή γενική συνελεύσει θά συζητηθώσι χαί θά ψηφι- 
σθώσιν.

14. — Έν ταϊς δημοσίαις συνελεύσεσι παραχωρειται ιδιαι
τέρα θέσις τοϊς δημοσιογράφοις, οσοι ήθελον ζητήσει τοΰτο 
παρά τής έπιτροπής τοΰ Συνεδρίου.

15. — Μετά τό τέλος τοϋ Συνεδρίου άνατίθεταί τώ Κομη- 
τάτω έπι τής διοργανώσεως ή έχτέλεσις τών άποφασισθέντων.

16. — Πάν ζήτημα μή προβλεπόμενον ύπό τοΰ παρόντος 
κανονισμού καί άναφερόμενον εις τό Συνέδρων ύποβάλλεται 
είς τήν έξέτασιν καί άπόφασιν τής έπιτροπής τοΰ Συνεδρίου.

Β') Κανονισμός της Έχθίστως.

1. — Ή διεθνής γεωγραφική “Εκθεσιςέν Βενετίεκ, άρχομένη 
άπό τής 1 Σεπτεμβρίου διαρκεϊ καθ’ολον τόν μήνα και διατε- 
λεϊ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ έπϊ τής διοργανώσεως Κομητά
του χαϊ τής κατά τό 8 άρθρον καταρτισθείσης έπιτροπής τοΰ 
Τρίτου διεθνούς γεωγραφικού Συνεδρίου.

2. — Ή Έκθεσις περιλαμβάνει βιβλία, πίνακας γεωγραφι
κούς, όργανα, έργαλεϊα καϊ πάσας τάς συλλογάς, τάς άνηκού- 
σας είς τάς 8 έν τφ Συνεδρίω άντιπροσωπευομένας έπιστή- 
μας. Ταΰτα δέ πάντα διαιρούνται είς όκτώ τάξεις, άναγραφο- 
μένας έν τφ 6 άρθρφ τοϋ προγράμματος τοϋ Συνεδρίου.

3. — Τών άλλοδαπών έκθετών τά συμφέροντα αντιπροσω
πεύονται ύπό τών έπιτρόπων αύτών, οΐτινες έπϊ τφ σκοπώ 
τούτφ διωρίσθησαν ύπό τών ιδιαιτέρων Κυβερνήσεων. Πρός 
τούς έπιτρόπους τούτους όφείλουσι νά άπευθύνωνται πάσαι αι 
είς τήν Εκθεσιν άναφερόμεναι άλληλογραφίαι.

4. — Οί ’Ιταλοί έκθέται όφείλουσι νά άπευθύνωνται πρός 
τό έπι τής διοργανώσεως Κομητάτον.

5. — Έάν αί άπαιτήσεις χώρου ύπερβαίνωσι τήν όρισθεΐ- 
σαν χωρητικότητα τής Έκθέσεως, τότε προτιμώνται τά εκθέ
ματα έκεϊνα, άπερ έν τή όμοιότητι τοΰ γεωγραφικού χαρα- 
κτήρος ή ούδόλως έξετέθησάν έν άλλαις έκθέσεσιν ή έβελτιώ- 
θησαν κατά τι.

6. — Αί τιμαί, αιτινες θά άπονεμηθώσιν ύπό τής έπι τού
τφ όρισθησομένης κριτικής Έπιτροπής, είσί τριπλαϊ 1) με
τάλλια πρώτης τάξεως 2) μετάλλια δευτέρας τάξεως 3) τι
μητική μνεία.

7. — Ή έξ άλλοδαπών καί ’Ιταλών μελών συνισταμένη 
διεθνής κριτική Έπιτροπή διαιρείται είς 8 τμήματα, ήτις άν- 
ταποκρινομένη πρός τάς 8 τάξεις τής Έκθέσεως Οά καταρτι- 
σθή ούτως, ώστε ό αριθμός τών μελών τής ’Ιταλίας νά μή 
ύπερβαίνη τόν αριθμόν τών άλλοδαπών μελών. Είδικαϊ Ota- 
τάξεις διά τήν ένέργειαν τής διεθνούς κριτικής Έπιτροπής θά 
συνταχθώσιν ύπό τής Έπιτροπής του Συνεδρίου.

8. — Αί αιτήσεις πρός παραχώρησιν χώρου έν τή Εκθέ
σει γίνονται δια τοΰ έπί τής διοργανώσεως Κομητάτου μέχρι 
τής 15 Μαίου 1881. Αί δέ τών άλλοδαπών έκθετών αιτή
σεις ύποβάλλονται διά τών ιδιαιτέρων έπιτρόπων καϊ αί τών 
’Ιταλών απευθύνονται διά τοϋ έπϊ τής διοργανώσεως Κομη
τάτου.

9. — Αί ώς πρός τήν άποστολήν καϊ έπιστροφήν τών έκ- 
θεμάτων άφορώσαι πληροφορία! και έργασία! γίνονται γνω
στά! τοϊς έκθέταις καϊ άντιπροσώποις αύτών διά τοϋ τρίτου 
τμήματος τοϋ έπι τής διοργανώσεως Κομητάτου τοΰ γεωγρα
φικού Συνεδρίου.
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•10. — Έάν τι τών άποστελλομένων έχθεμάτων θεωρηθή 
ανάξιον νά χατέχη θέσιν ίν τή ’Εκθέσει, τότε ή παραδοχή ή 
μή παραδοχή έχθεμάτων αλλοδαπών άφίνεται είς τήν άπόφα- 
σιν τών οικείων έπιτρόπων, τών δε Ιταλικών ανατίθεται τή 
ειδική έπιτροπή τή όρισθείση υπό τοϋ έπί τής διοργανώσεως 
Κομητάτου.

11. — Τά έκθέματα, έλεύθερα παντός τέλους, παραδίδον
ται τφ τρίτφ τμήματι έν τή 'Εκθέσει άπό τής 15 ’Ιουνίου μέ
χρι τέλους Ίουλίου 1881. Έν δέ τή παραδόσει δφείλει ό έκ- 
Οέτης ή ό αντιπρόσωπος αύτοϋ νά παραδώση μετά τών έχθε- 
μάτων κατάλογον αυτών τώ άντιπροσώπω τοϋ τρίτου τμή
ματος είς δύο άντίτυπα. Μετά τήν βεβαίωσιν τής ορθό
τητας τοΰ καταλόγου καί τών παραδοθέντων έχθεμάτων καί 
μετά τήν υπογραφήν τών δύο αντιτύπων υπό τοϋ έχθέτου χαί 
τοΰ παραλήπτου, έν άντίτυπον δίδοται τφ έχθέτρ καί τό 
άλλο φυλάσσεται έν τώ τρίτφ τμήματι.

12. —Ή διάταξις χαί ή διαχόσμησις τών άλλοδαπών 
τμημάτων τής Έκθέσεως γίνεται ύπό τήν έιτίβλεψεν καί δα
πάνην τών ιδίων έπιτρόπων. Ή δέ τών ’Ιταλών υπό τήν έπί- 
βλεψιν χαί δαπάνην τοϋ Κομητάτου. Ή υπηρεσία τής έπιτη- 
ρήσεως καί φυλάξεως έν ταΐς αίθούσαις δργανίζεται ύπό τής 
έπιτροπής τοΰ Συνεδρίου.

13. — Διά τήν μετακόμισιν τών κιβωτίων έν τή άπο
στολή καί έν τή έπιστροφή τό έπί τής διοργανώσεως Κομητά- 
τον θέλει διενεργήσει ευκολίας παρά τοϊς σιδηροδρόμοις, άτμο- 
πλοίοις, τελωνείοις κτλ. καί περί τούτων έγκαίρως Οά είδο- 
ποιήση τούς έκθέτας.

14. — Τό έπί τής όργανώσεως Κομητάτον θά φροντίσηϊνα 
τό τρίτον τμήμα συντάξη κατάλογον, οστις κατ’ έθνη καί 
τάξεις διηρημένος Οά περιέχω τά τών έκθετών ονόματα χαί 
τά έκθέματα αυτών.

15· — Ούδέν έκθεμα άνευ τής συγκαταθέσεως τοΰ έκθέτου 
όύνατσι νά αντιγραφή ή χαθ’ οίονδήποτε τρόπον νά άναπαρα- 
χθή. Σχεδιογραφήματα ή φωτογραφήματα τών αιθουσών τής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ.

Εκθέσεως έπιτρέπονται μετά ποοηγουμένην άδειαν τής έπι
τροπής τοΰ Συνεδρίου.

16. — Ούδέν έκθεμα δύναται νά άποσυρθή πριν ή κηρυ- 
χθή ή λήξις τής Έκθέσεως άνευ ειδικής άδειας τής έπιτρο
πής τοϋ Συνεδρίου.

17. — Τά έκθέματα περιλαμβάνονται υπό τήν έπίβλεψιν 
καί δαπάνην τών έκθετών ή τών αντιπροσώπων αύτών μέ
χρι τής 25 ’Οκτωβρίου 1881 τό βραδύτερου. Μετά παρέλευ- 
σιν τής προθεσμίας ταύτης αί δαπάναι τής μεταφοράς τών 
έχθεμάτων έκ τών αιθουσών τής Έκθέσεως είς άλλον τινά τό
πον καί αί τής αποθήκης δαπάναι λογίζονται είς βάρος τών 
έκθετών.

1 θ· — Οί έκθέται λαμβάνουσιν άποκλειστικώς 2ν μόνον 
άτομικόν είσιτήριον.

19. — Περί τών περιπτώσεων, τών μή προβλεπομένων έν 
τω παρόντι κανονισμω, θά φροντίση νά διατάξη τά δέοντα ή 
Επιτροπή τοΰ Συνεδρίου.

Ταΰτα μέν περί τοΰ Συνεδρίου καί τής Εκθέσεως τής Βενε
τίας. Τίνα δέ περιφανή καί έξοχον θέσιν έν αύτοϊς οί τής Πο
λιτείας άρχοντες παρεσχεύασαν είς τήν Ελλάδα, τήν άληθή 
γενέτειραν καί γνησίαν μητέρα τής Γεωγραφίας, ήν δυστυχώς 
μόνον πάντων τών πανεπιστημίων τοΰ κόσμου καί νΰν έτι τό 
ελληνικόν πανεπιστήμιου ώς νόθου, ύποβολιμαίαν καί έπομέ
νως άχρηστον θεωρεί καί μή άνήκουσαν έν ταΐς έπιστήμαις, 
περί άμφοτέρων τούτων τών ζητημάτων είδικώς σύν Θεφ Οά 
πραγματευθώ, καί περ τά δέοντα γράψας μετά τήν κατά τό 
1875 συγκρότησιν τοΰ διεθνοϋς παγκοσμίου Συνεδρίου τών 
Γεωγραφικών έπιστημών έν Παρισίοις, μετά τό πέρας τοΰ τε 
Συνεδρίου ζαί τής Έκθέσεως τής Βενετίας, δτε γενήσεται ό 
προσήκων λόγος καί περί τής άποστολής τών είς τήν γεωρ
γικήν έκθεσιν τοϋ Μιλάνου καί τήν ’Ηλεκτρικήν εκθεσιν τών 
Παρισίων αντιπροσώπων, ϊνα φωτισθώμευ τούλάχιστον μετά 
τοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός, εί μή μετά τοΰ γεωγραφικού! !!

Μ. Γ. ΔΗΜΙΤΣΑΣ.
ΕΤΟΣ 9-ΦΪΔ. 103—ΣΕΙΙ1ΕΜΒΡ10Σ 1881. 21
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ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ.

Διά τοΰ νόμου τής 26 Μαρτίου 1881 έδόθη πλήρης καί 
νόμιμος ισχύς είς τήν άπο 15 Νοεμβρίου 1880 μεταξύ 'Ελ
λάδος καί ’Ιταλίας προξενικήν σύμβασιν, διά τής όποιας ώρί- 
σθησαν τά δικαιώματα, αί προνομίαι καί τά έργα τών έν έκα- 
τέρω κράτει άμοιβαίως δεκτών Προξένων, Γραμματέων Προ
ξενείων καί Προξενικών Πρακτόρων, ώς έξής :

1) Έκάτερον τών συμβαλλομένων Κρατών δύναται νά έγ- 
καθιστάί Γενικούς Προξένους, Προξένους, Υποπρόξενους καί 
Προξενικούς Πράκτορας είς τούς λιμένας, τάς πόλεις καί τά 
μέρη τής χώρας τοϋ έτέρου. ’Επιφυλάσσονται όμως άμφότερα 
τό δικαίωμα νά όρίζωσι τά μέρη, άτινα ήθελον κρίνει εύλογον 
νά έξαιρέσωσιν άλλ’ή έξαίρεσις αύτη δέν δύναται νά έφαρμο- 
σθή είς έκάτερον τών συμβαλλομένων Κρατών, άν μή έφαρμο- 
σθή έπίσης είς πάσας τάς λοιπάς Δυνάμεις. Οί Πράκτορες ού- 
τοι, έμφανίζοντες τό δίπλωμα αύτών, γίνονται δεκτοί καί ανα
γνωρίζονται κατά τούς κανόνας καί τύπους,οί'τινες είσι νενομι- 
σμένοι, έν ω τόπω μέλλουσι νά έδρεύσωσι. Τά έκτελεστήρια 
θέλουσι χορηγεϊσθαι αύτοΐς άνεξόδως. Εύθύς μετά τήν παρα
δοχήν αύτών, ή άνωτέρα Άρχή τοϋ τόπου, έν ω έδρεύουσιν, 
έκδίδει τάς άναγκαίας διαταγάς, όπως προστατεύωνται ούτοι 
έν τή ένασκήσει τών έργων αύτών καί άπολαύωσι τών παρε
πομένων είς τό αξίωμά των άτελειών καί προνομίων.

2) Οί Γενικοί Πρόξενοι καί Πρόξενοι δύνανται, καθ’ όσον 
έπιτρέπεται αύτοΐς τοϋτο ΰπό τών νόμων καί κανονισμών τής 
χωράς των, να διορίζωσιν Ύποπροξένους ή Προξενικούς Πρά
κτορας κατά τάς πόλεις καί τούς λιμένας τής οικείας αύτών 
προξενικής περιφέρειας, έπιφυλασσομένης τής έγκρίσεως τής 
τοπικής Κυβερνήσεως. Οί Πράκτορες ούτοι δύνανται άδιακρί- 
τως νά ληφθώσιν έκ τών πολιτών έκατέρας χώρας, ώς καί 

έκ τών άλλοδαπών· χορηγείται δ’αύτοΐς δίπλωμα ύπό τοϋ 
Προξένου, ύφ’ ού τάς διαταγάς μέλλουσι νά διατελώσι, θέ
λουσι δέ άπολαύει πάσης προνομίας καί άτελείας άναγραφο- 
μένης έν τή Συμβάσει, έκτός τών έν τοΐς κατωτέρω άριθ. 7 
καί 8 περιεχομένων έξαιρέσεων.

3) ’Εν περιπτώσει κωλύματος, άπουσίας, ή θανάτου τών 
Γενικών Προξένων καί Προξένων, οί δόκιμοι ή γραμματείς, 
όσοι είσήχθησαν ήδη προηγουμένως παρά τή τοπική Άρχή, 
ύπό τάς τοιαύτας αύτών ιδιότητας, είναι αύτοδικαίως δεκτοί 
είς προσωρινήν ένάσκησιν τής Προξενικής άρχής. Αί τοπικαί 
Άρχαί όφειλουσι νά χορηγώσιν αύτοΐς βοήθειαν καί προστα
σίαν, καί νά τοΐς έξασφαλίζωσι, κατά τήν ύπ’ αύτών προσω
ρινήν διεύθυνσιν τοΰ Προξενείου, τήν άπόλαυσιν πάντων τών 
είς τούς οριστικούς Προξένους άναγνωριζομένων δικαιωμάτων 
καί άτελειών, ύπό τούς αύτούς άκριβώς ορούς καί περιορισμούς. 
Όφειλουσι δ’ έπίσης νά παρέχωσι πάσαν δυνατήν εύχολίαν 
είς τούς προσωρινούς Πράκτορας, ούς οί Γενικοί Πρόξενοι ή 
Πρόξενοι ήθελον ορίσει είς στιγμιαίαν άντικατάστασιν τών 
άπόντων ή άποθανόντων Ύποπροξένων ή Προξενικών Πρα
κτόρων.

4) Οί Γενικοί Πρόξενοι, Πρόξενοι, 'Υποπρόξενοι καί Προ
ξενικοί Πράκτορες δύνανται νά άναρτήσωσιν άνωθεν τής έξω- 
τερικής θύρας τοϋ Προξενείου ή Υποπροξενείου τόν θυρεόν τών 
έθνικών αύτών έμβλημάτων μετά τής έπιγραφής «Προξενεϊον 
ή Ύποπροξενεΐον τής.................». Δύνανται έπίσης νά άνα-
πετάσωσι τήν σημαίαν τής χώρας αύτών έπί τοΰ Προξενικού 
οικήματος κατά τάς ήμέρας δημοσίας πανηγύρεως ή τελετής 
θρησκευτικής ή έθνικής, ώς έπίσης καί κατά τάς λοιπάς εί- 
θισμένας περιστάσεις. Εννοείται όμως, ότι τά έξωτερικά 
ταϋτα σημεία ούδέποτε δύνανται νά έρμηνευθώσιν ώς άποτε- 
λοΰντα δικαίωμα άσύλου, άλλά θέλουσι πρό πάντων χρη
σιμεύει όπως δεικνύωσιν είς τούς ναύτας καί τούς ύπηκόους 
τής οικείας χώρας τήν κατοικίαν τοϋ Προξένου. Δύνανται 
έπίσης νά άναπετάσωσι τήν σημαίαν αύτών έπί τοϋ άκατίου,
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ούτινος ήθελον έπιβή έν τω λιμένι πρός ένάσκησιν τών καθη
κόντων αύτών.

5) Τά Προξενικά άρχεια είναι άπαραβίαστα, χαΐ αι τοπι- 
καί άρχα'ι έπ' ούδεμία προφάσει χαι κατ’ ούδεμίαν περίπτωσιν 
δύνανται νά έξετάσωσιν ή νά χατάσχωσι τά άποτελοϋντα 
αύτά έγγραφα. Τά έγγραφα ταΰτα πρέπει νά ώσι πάντοτε 
έντελώς κεχωρισμένα άπό τών βιβλίων ή έγγράφων τών σχε
τικών πρός τό έμπόριον ή τήν βιομηχανίαν, ήν ήθελον έξα- 
σχει οί οικείοι Πρόξενοι, Υποπρόξενοι ή Προξενικοί πράκτορες.

6) Οί Γενικοί Πρόξενοι, Πρόξενοι, Υποπρόξενοι ζαί Προ
ξενικοί Πράκτορες, οί όντες πολιται τοϋ διορίζοντος αύτούς 
Κράτους χαί μή έξασκοΰντες εμπορικόν τι ή βιομηχανικόν 
έπάγγελμα, δέν ύποχρεοΰνται νά παρίστανται ώς μάρτυρες 
ένώπιον τών δικαστηρίων τής χώρας, έν ή έδρεύουσιν έκτός 
μόνον έν ποινικαϊς δίκαις, χαθ' άς ή παρουσία αύτών ήθελε 
χριθή άπαραίτητος καί ζητηθή δι’ έπισήμου έγγράφου τής 
διχαστικής Άρχής. Κατά πάσαν άλλην περίπτωσιν ή τοπική 
διχαστική Άρχή μεταβαίνει είς τήν κατοικίαν αύτών, όπως 
λαμβάνη τήν μαρτυρίαν των προφορικώς, ή ζητεί αύτήν έγ
γράφως, κατά τούς ιδιαιτέρους έν έχάστη χώρα τύπους. Οί 
άνωτέρω Προξενικοί υπάλληλοι όφείλουσι, χωρίς αναβολής, 
νά συμμορφωθώσι πρός τήν έπιθυμίαν τής δικαστικής Άρχής, 
άποδεχόμενοι τήν ταχθεϊσαν παρ' αύτής προθεσμίαν, ήμέραν 
χαί ώραν.

7) Οί Γενικοί Πρόξενοι, Πρόξενοι, Υποπρόξενοι καί Προξε
νικοί Πράκτορες, οί όντες πολϊται τοΰ διορίζοντος αύτούς 
Κράτους, δέν δύνανται νά προφυλαχισθώσιν είμή μόνον διά 
πραξιν χαραχτηριζομένην καί τιμωρουμένην, ώς κακούργημα 
ύπό τής τοπικής ποινικής νομοθεσίας.

8) Οί Γενικοί Πρόξενοι, Πρόξενοι, Υποπρόξενοι χαί Προξε
νικοί Πράκτορες, οί όντες πολιται τοϋ διορίζοντος αύτούς Κρά
τους, άπαλλάσσονται πάσης ύπηρεσίας έν τε τφ κατά ξη- 
ράν χαί κατά θάλασσαν ταχτικω στρατώ ώς καί έν τή έθνο- 
φρουρά καί πολιτοφυλακή, τής παροχής στρατιωτικών κατα

λυμάτων χαί πολεμικών εισφορών· έπίσης άπαλλάσσονται 
πάντων τών αμέσων πρός τε τό Κράτος, τάς έπαρχίας χαί 
τάς κοινότητας φόρων, οΐτινες είσπράττονται έπί τή Ονομα
στικών καταλόγων, έκτός έάν οί φόροι ούτοι έπιβαρύνωσιν 
άκίνητα χτήματα ή κεφάλαια διατιθέμενα έν τφ Κράτει,οπου 
οί είρημένοι ύπάλληλοι ένασκοϋσι τά καθήκοντα των. Ή έξαί-, 
ρεσις όμως αύτη δέν δύναται νά έφαρμοσθη έπί τών Γενικών 
Προξέ νων, Προξένων, Ύποπροξένων καί Προξενικών Πρακτό
ρων, οΐτινες άσχοΰσιν έπάγγελμά τι, βιομηχανικόν ή έμπόριον 
οτι δήποτε, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει οί Προξενικοί ούτοι 
ύπάλληλοι ύποβάλλονται εις τήν πληρωμήν τών παρά παν
τός άλλου ξένου άποτιομένων όμοιων φόρων.

9) Οί Γενικοί Πρόξενοι, Πρόξενοι καί Γραμματείς αύτών 
ώς καί οί Υποπρόξενοι ή Προξενικοί Πράχτορες έκατέρας χώ

ρας έχουσι τό δικαίωμα νά δέχωνται εί'τε έν τφ Προξενικφ 
αύτών Γραφείφ εί’τε έν τή κατοικία τών διαφερομένων, εί'τε 
έπί τών πλοίων του έθνους αύτών, τάς καταθέσεις τών πλοι
άρχων, τών τοΰ πληρώματος, τών έπιβατών, τών έμπορων 
καί παντός άλλου πολίτου τής χώρας αύτών. Δικαιοΰνται 
πρός τούτοις νά δέχωνται ώς συμβολαιογράφοι, τάς διαθηκι- 
κάς διατάξεις τών ομοεθνών των. Οί είρημένοι Πρόξενοι ή 
Πράκτορες δύνανται νά δέχωνται καί συντάσσωσι πασαν 
συμβολαιογραφικήν πραξιν, μέλλουσαν νά έκτελεσθή έν τή 
χώρα αύτών καί συναπτομένην, εί’τε μεταξύ τών ομοεθνών 
αύτών μόνον, είτε μεταξύ ένός ή πλειόνων έκ τών ομοεθνών 
των καί άλλων έκ τών διαμενόντων έν ώ τόπω έδρεύουσι· 
πρός τούτοις δέ και πράξεις, καθ’ άς συμβαλλόμενοι είναι 
πολιται μόνον τής χώρας, έν ή οί Πρόξενοι ούτοι έδρεύου- 
σιν, όσάκις αί πράξεις αύται περιέχουσι συμφωνίας άνα- 
φερομένας είς άκίνητα, κείμενα έν τή χώριφ, ήτις διώρισε 
τόν Πρόξενον ή Πράκτορα, ή πληρεξουσιότητα, άφορώσαν είς 
υποθέσεις Οιεξακτέας έν τή χώρα ταύτη. Ώς πρός τάς συμ
βολαιογραφίας πράξεις, τάς μελλούσας νά έκτελεσθώσιν έν 
ω τόπφ έδρεύουσιν οί είρημένοι Πρόξενοι ή Πράκτορες, δύναν-
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ται νά δεχωνται καί συντάσσωσιν έκείνας μόνον, χαθ’ άς συμ' 
βαλλόμενοι είσι μόνον οΐ ομοεθνείς των πλήν δέ τούτων, χαί 
τάς συναπτομένας μεταξύ ένός ή πλειόνων έκ τών ομοεθνών 
αύτών χαι πολιτών τής χώρας, έν ή διαμένουσιν, έκτος έάν 
πρόχηται περί πράξεων, καθ’ άς ή τοπική νομοθεσία διαγρά
φει ώς άπαραίτητον τήν λειτουργίαν τοϋ δικαστοϋ ή άλλου 
δημοσίου υπαλλήλου. Όσάκις αί έν τή προηγούμενη παρα- 
γράφφ μνημονεύομε ναι πράξεις άναφε'ρωνται είς άκίνητα, δέν 
ίσχύουσιν, άν μή συνέταξε καί περιέβαλεν αύτάς διά τής υπο
γραφής του συμβολαιογράφος τις έκ τοϋ τόπου ή άλλος δημό
σιος λειτουργός αύτοϋ.

10) Αι άνωτέρω μνημονευόμενα! πράξεις έχουσι τήν αύ
τήν ισχύν καί κϋρος, ώς άν εΐχον συνταχθή ένώπιον συμβο
λαιογράφου ή άλλου αρμοδίου δημοσίου λειτουργού έκατέρας 
τών χωρών, άρχει μόνον νά συνετάχθησαν κατά τούς άπαι- 
τουμένους τύπους ύπό τών νόμων τής χώρας, είς ήν άνήκ3ι ό 
Πρόξενος, καί νά ύπεβλήθησαν είς χαρτοσήμανσιν, δημοσίαν 
χαταχωρισιν και πασαν άλλην διατύπωσιν είθισμένην έν ή 

χώρα μέλλει νά έκτελεσθη ή πράξις. Τά έπίσημα αντίγραφά 
των είρημένων πράξεων, έπιχεκυρωμένα υπό τών Προξένων 
ή Γποπροξένων καί έσφραγισμένα διά τής έπισήμου τοΰ Προ
ξενείου σφραγιδος, έχουσιν όποιαν καί τά πρωτότυπα αποδει
χτικήν ίσχυν, είτε ένδίχως είτε έξωδίκως, ένώπιον πάντων 
τών δικαστηρίων, διχαστών καί ’Αρχών τής'Ελλάδος καί 
τής Ιταλίας. Καθ’ ήν περίπτωσιν ήθελεν άμφισβητηθή ή γνη- 
σιότης δημοσίου έγγράφου, κατατεθειμένου έν τω γραφείω τί
νος τών οικείων προξενικών ’Αρχών, δέν δύναται αϋτη ν’ άρ- 
νηθή είς τον αίτοϋντα ένδιαφερόμενον τήν αντιπαραβολήν τοϋ, 
περί ου πρόκειται, έγγράφου μετά τοΰ πρωτοτύπου, καί ό έν. 
διαφερόμενος δύναται, έάν τό χρίνη άναγχαϊον, νά παραστή 
κατά τήν αντιπαραβολήν ταύτην. Οί Γενικοί Πρόξενοι, Πρό
ξενοι, Υποπρόξενοι χαί Προξενικοί Πράκτορες δύνανται νά έπι- 
κυρώσι παντός είδους έγγραφα ’Αρχής ή ύπαλλήλων τής 
χώρας των, και να παρέχωσι μεταφράσεις αύτών, αί'τινες έν 

ή έδρεύουσι χώρα θέλουσιν έχει όσην ισχύν καί κΰρος θά εΐ
χον αύται άν έξεδιδοντο παρά τίνος ένορκου τής χώρας διερ- 
μηνέως, οσάκις, έννοείται, δέν ήθελεν έναντιωθή ό άντίδιχος, 
οτε τά οικεία δικαστήρια ένεργοΰσι συμφώνως πρός τήν έπι- 
τόπιον νομοθεσίαν.

11) Έν περιπτώσει άποβιώσεως πολίτου τινός έκατέρας 
τών χωρών έπί τής έτέρας, ή αρμόδια τοπική Αρχή όφείλει 
ν’άναχοινώση τοϋτο άμέσως είς τον Γενικόν Πρόξενόν, Πρόξε
νον, Υποπρόξενον ή Προξενικόν Πράκτορα, οστις ήθελεν εύ- 
ρεθή έγγύτερον τοΰ τόπου τής άποβιώσεως· οί Πράκτορες δέ 
ούτοι δφείλουσιν έπίσης, άν αύτοί μάθωσι πρώτοι τήν άπο- 
βίωσιν, ν’άνακοινώσωσι τοϋτο εις τάς τοπικάς Αρχας. Οία- 
δήποτε καί άν ήναι ή ίδιότης καί ή έθνικότης τών κληρονό
μων, εί'τε ένήλικοι είναι ούτοι, είτε ανήλικοι, παρόντες ή απόν
τες, γνωστοί ή άγνωστοι, πάντα τοϋ άποθανόντος τά κινητά 
καί τά έγγραφα σφραγίζονται έντός 24 ώρών άπό τής άνω
τέρω αναγγελίας. Ό αρμόδιος Γενικός Πρόξενος, Πρόξενος, 
Υποπρόξενος καί Προξενικός Πράχτωρ δύναται νά ένεργήση 
έπί τούτω, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου παρ’ αύ
τοϋ έκλελεγμένου, τότε όμως ό άντιπρόσωπος ούτος πρέπει νά 
ήναι έφωδιασμένος δί έγγράφου τής Προξενικής άρχής, φε- 
ροντος τήν σφραγίδα τοϋ Προξενείου καί βεβαιοΰντος τόν έπί- 
σημον αύτοϋ χαρακτήρα. Ή σφράγισις γίνεται, είτε ές έπαγ- 
γέλματος είτε τή αιτήσει τών ένδιαφερομενων ύπό τοϋ Προ
ξένου, παρουσία τής τοπικής Άρχής, ή προσκαλούμενης ταύ
της προσηκόντως. ΊΙ ‘Αρχή αυτή δύναται νά έπιθέση τάς 
ίδιας αύτής σφραγίδας έγγύς τών υπό τοΰ Προξενείου έπιτιθε- 
μένων τότε δέ αί διπλαϊ σφραγίδες δέν δύνανται ν’ άφαιρε- 
θώσιν, είμή έκ κοινής συμφωνίας ή δυνάμει δικαστικής δια
ταγής. Καθ’ ήν περίπτωσιν ό Πρόξενος δέν ένεργήση τήν 
σφράγισιν, οφείλει να ένεργήση αύτήν ή τοπική Αρχή, προσ- 
καλοΰσα αύτον απλώς είς τοϋτο· άν δ’ ούτος έπιθέση και τάς 
ίδικάς του σφραγίδας, ή άοαίρεσις άμφοτέρων τών σφραγίδων 
γίνεται ή έκ κοινής συμφωνίας ή δυνάμει άποφάσεως τοΰ οι-
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καστοΰ. Αί κατά τά άνωτέρω ανακοινώσεις και προσκλήσεις
γίνονται έγγράφως έπι Αποδείξει παραλαβής.

12) Άν δέν έγένετο ανακοπή κατά τής άρσεως τών 
σφραγίδων, και άν πάντες οί κληρονόμοι ή καί οί γενικοί ή 
μερικοί κληροδόχοι ήναι ενήλικοι, παρόντες ή προσηκόντως 
έκπροσωπευόμενοι καί σύμφωνοι ώς προς τά δικαιώματα καί 
τάς ιδιότητας αύτών, ό Πρόξενος άφαιρεϊ τάς σφραγίδας έπί 
τή αιτήσει τών ένδιαφερομένων, συντάσσει, είτε υπάρχει διω- 
ρισμένος υπό τοϋ άποβιώσαντος έκτελεστής τής διαθήκης, 
είτε μή, συνοπτικήν άπογραφήν τών έσφραγισμένων πραγμά
των, σκευών καί έγγράφων, καί καταλείπει μετά τοϋτο πάντα 
είς τούς ενδιαφερομένους, όπως ένεργήσωσιν ούτοι, κατά τό 
όοκοϋν αύτοϊς, πρός κανονισμόν τών αμοιβαίων αύτών συμφε
ρόντων. Οσάκις οί έν άρχή τής προηγουμένης παραγράφου 
άπαριθμούμενοι όροι δέν συντρέχωσι πάντες, οίαδήποτε καί 
άν η ή έθνικότης τών κληρονόμων, ό Πρόξενος, άφοϋ προη
γουμένως ζητήση έγγράφως τήν παράστασιν τής τοπικής 
’ΑΡχή« Χαί είδοποιήση τόν έκτελεστήν τής διαθήκης καί τούς 
ενδιαφερομένους ή τούς αντιπροσώπους αύτών, προβαίνει εις 
τήν άφαίρεσιν τών σφραγίδων καί τήν λεπτομερή άπογραφήν 
τών έσφραγισμένων πραγμάτων, σκευών και έγγράφων. Ή 
τοπική δικαστική Άρχή δφείλει νά ύπογράφη είς τό τέλος 
του πρακτικού έκάστης συνεδριάσεως, μή δυναμένη, λόγω 
τής έπισήμου παρεμβάσεώς της, ν’ άπαιτήση τέλος τι οίον- 
δήποτε.

13) Αν μεταςυ τών κληρονόμων ή τών γενικών ή με
ρικών κληροδόχων εύρίσκωνται καί τινες, ών είναι άβεβαία ή 
ύπαρξις ή άγνωστος ή κατοικία, είτε απόντες ή μή νομίμως 
Αντιπροσωπευόμενοι, είτε ανήλικοι ή Ανίκανοι, ή άν, ένήλικες 
πάντες και παρόντες, οέν συμφωνώσι περί τών δικαιωμάτων 
καί ιδιοτήτων αύτών, ό Πρόξενος, μετά τήν σύνταξιν τής 
άπογραφής, έπιφορτίζεται αυτοδικαίως ώς μεσεγγυούχος τών 
υπό τοΰ άποβιώσαντος καταλειφθέντων παντός είδους πραγ
μάτων, τήν διαχείρισιν καί έκκαθάρισιν τής κληρονομιάς. Δύ- 

ναται έπομένως νά προβή, κατά τούς ύπό τών νόμων καί έθί- 
μων τοϋ τόπου διαγραφομενους τυπους, είς έκποίησιν τών είς 
φθοράν υποκειμένων ή μεγάλην δαπάνην προς συντήρησιν αύ
τών άπαιτούντων κινητών, είς εί'σπραξιν τών άπαιτητών ή 
ληξιπροθέσμων πιστώσεων τών τόκων αύτών, τών δεδουλευ
μένων άστυκών ή Αγροτικών μισθωμάτων, είς ένάσκησιν παν
τός συντηρητικού μέτρου ύπέρ τών δικαιωμάτων και τής πε
ριουσίας τής κληρονομιάς, είς διάθεσιν τών έν τή οίκίςι τοϋ 
άποβιώσαντος εΰρεθέντων ή μετά τόν θάνατον είσπραχθέντων 
χρημάτων, είς έξόφλησιν τών έπειγόντων χρεών τής κληρο
νομιάς, καί έν ένί λόγω είς ένέργειαν πάσης άναγκαίας πρά 
ξεως πρός έκκαθάρισιν τοΰ ένεργητικοϋ αύτής. Ό Πρόξενος 
δφείλει ν’ άναγγείλη τόν θάνατον τοΰ άποβιώσαντος διά τίνος 
τών δημοσίων φύλλων τής περιφέρειας του, ή, έν έλλείψει 
τοιούτου, διά τίνος έπαρχιακοϋ- δέν δύναται δέ νά παραδώση 
τήν κληρονομιάν ή τό προϊόν αύτής, είμή μετά τήν έξόφλησιν 
τών έν τώ τόπω συνομολογηθέντων ύπό τοΰ άποβιώσαντος 
χρεών, ή άν ούδεμία ήγέρθη άπαίτησις κατά τής κληρονο
μιάς έντός έξ μηνών άπό τής ημέρας τής Αγγελίας, ή οκτώ 
μηνών άπό τής τοΰ θανάτου, έάν δέν έγένετο αγγελία. Άν 
ύπάρχη έκτελεστής τής διαθήκης, δύναται ό Πρόξενος, έπαρ- 
κοϋντος τοΰ ένεργητικοϋ τής κληρονομιάς, νά παραδώση αυτφ 
τάς άναγκαίας είς έξόφλησιν τών ιδιαιτέρων κληροδότημά 
των ποσότητας. Είς τόν έκτελεστήν δέ πρός τούτοις άπόκειν- 
ται πάντα τα άφορώντα είς τό έγκυρον τής διαθήκης xat τήν 
έκτέλεσιν αύτής.

14) Ή είς τούς Προξένους παρεχομένη ύπό τοϋ προη
γουμένου άρθρου έξουσία δέν κωλύει τούς ένδ-αφερομένους έκα
τέρου έθνους, ή τούς έπιτρόπους ή αντιπροσώπους αύτών, 
όπως έπιδιώξωσιν ένώπιον τής αρμόδιας Αρχής τήν έκπλή- 
ρωσιν τών ύπό τών &όμων άπαιτουμένων διατυπώσεων προς 
οριστικήν έκκαθάρισιν τών δικαιωμάτων τών κληρονόμων ή 
κληροδόχων, πρός τελικήν διανομήν τής κληρονομιάς μεταςυ 
αύτών, καί ιδιαιτέρως πρός πώλησιν ή έκποίησιν τών έν τή 
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ΧώΡ« τής άποβιώσεως κειμένων ακινήτων. Ό Πρόξενος μάλι
στα δφείλει, έν ανάγκη, νά προβή ανυπερθέτως εις σχηματι
σμόν ^τής έπιτροπείας τών ομοεθνών του έκείνων, οΐτινες ήθε
λον είσθαι ανίκανοι, δπως ό επίτροπος δύναται νά έκπροσω- 
πήση αύτούς ένώπιον τών δικαστηρίων. Πάσα άμφισβήτη- 
σις, έγειρομένη παρά τρίτων ή πιστωτών τής χώρας ή τρί
της τίνος Δυνάμεως, πασα διαδικασία περ'ι διανομής ή κατα- 
τάξεως, ήν άνακοπαί ή έγγραφα'ι υποθηκών ήθελον καταστή
σει άναγκαίαν, ύποβάλλονται έπίσης εις τά τοπικά δικαστή
ρια. Ο προςενος ούχ ήττον δφείλει νά προσεπικληθή, εί'τε ώς 
αντιπρόσωπός τών άπόντων αυτοϋ ομοεθνών, εί’τε ώς παρα
στάτης τοϋ έπιτρόπου ή κηδεμόνας τών ανικάνων. Δύναται 
δέ νά διορίση άντιπρόσωπόν του πληρεξούσιον, έκλεγόμενον 
έκ τών προσώπων έκείνων, είς ά ή τοπική νομοθεσία παρέ
χει τό δικαίωμα πρός έκπλήρωσιν τοιούτων έντολών. 'Εννο
είται, δτι οί Γενικοί Πρόξενοι, Πρόξενοι καί Υποπρόξενοι, θεω
ρούμενοι ώς πληρεξούσιοι τών ομοεθνών αύτών, ούδέποτε δύ
νανται νά καταστώσι προσωπικώς αύτοί διάδικοι έν υποθέσει 
άφορώση τήν κληρονομιάν.

15) Όσάκις “Ελλην έν ’Ιταλία, ή ’Ιταλός έν Έλλάδι, 
άποθάνη εις μέρος, δπου δέν υπάρχει Προξενικός Πράκτωρ 
του έθνους αύτοΰ, ή αρμόδια τοπική ‘Αρχή προβαίνει, συμφώ- 
νως πρός τήν τοπικήν νομοθεσίαν, είς τήν άπογραφήν τών 
πραγμάτων και τήν έκκαθάρισιν τής περιουσίας, ήν ό άπο- 
βιωσας κατέλιπε, καί ύποχρεοϋται ν' άποδώση ο,τι τάχιστα 
εύθύνας περί τοΰ αποτελέσματος τών τοιούτων εργασιών είς 
το άρμοδιον Προξενείου. Αμα δμως ώς παραστή αύτοπροσώ- 
πως ό Προςενικός Πράκτωρ ή άποστείλη έπιτοπίως πληρεξού
σιον αύτοΰ, ή παρεμβάσα τοπική Άρχή οφείλει νά συμμβρ- 
φωθή πρός τούς ορισμούς τών άρθρων 11, 12, 13 καί 14.

16) Καθ’ήν περίπτωσιν πολίτης τις έκατέρας τών χω· 
ρών ήθελεν άποβιώσει έν αύτή, πάντες δ’ αύτοΰ οί κληρονό
μοι και κληροδόχοι ήθελον είσθαι πολιται τής άλλης χώρας, 
ό Πρόςενος τοϋ έθνους, εις δ ήθελον άνήκει οί κληρονόμοι καί 

κληροδόχοι, δύναται, έάν εις ή πλείονες έξ αύτών ήναι απόν
τες, άγνωστοι ή ανίκανοι, ή παρόντες μέν καί ένήλικοι, άσύμ- 
φωνοι δμως, νά ένεργήση πάσας τάς συντηρητικός καί έκκα- 
θαριστικάς πράξεις, ών μνημονεύουσι τά άρθρα 11, 12, 13 
καί 14. Ούδόλως δμως δύνανται νά προσβληθώσιν έκ τού
του τά δικαιώματα καί ή άρμοοιοτης τών δικαστικών Αρχών, 
ώς πρός τά άφορώντα τήν έκπλήρωσιν τών έπί τής διανομής 
άπαιτουμένων νομίμων διατυπώσεων καί την λυσιν τών δυνα 
μένων ν’ άναφυώσι μεταξύ τών κληρονόμων μόνων ή τών 
κληρονόμων καί τρίτων διενέξεων.

17) Οί Γενικοί Πρόξενοι, Πρόξενοι, Υποπρόξενοι καί Προ
ξενικοί Πράκτορες έκατέρας χώρας είσίν άποκλειστικώς αρ
μόδιοι έπί πάσης πράξεως άπογραφής ή άλλης οίασδήποτε 
γινομένης πρός συντήρησιν πραγμάτων καί άντικειμένων πα- 
σης φύσεως, καταλειπομένων ύπό τών ναυτικών καί έπιβα- 
τών τοϋ έθνους των, άποβιούντων έν τώ λιμένι τοΰ κατάπλου 
είτε έπί τής ξηράς, είτε έπι πλοίου τής χώρας των.

18) Οί ορισμοί τής συμβάσεως έφαρμόζονται έπίσης εις 
τάς κληρονομιάς πολιτών έκατέρου τών δύω Κρατών, οΐτινες, 
άποβιοϋντες έντδς τής χώρας τοΰ έτέρου, ήθελον καταλίπει 
έν αύτή κινητά ή άκίνητα κτήματα.

19) Οί Γενικοί Πρόξενοι, Πρόξενοι, Υποπρόξενοι καί Προ 
ξενικοί Πράκτορες έκατέρας χώρας δύνανται νά μεταβαίνω ■ 
σιν αύτοπροσώπως ή νά άποστέλλωοιν άντιπροσώπους αύ 
τών έπί τών πλοίων τής χώρας των, μετά τήν παραδοχήν 
αύτών είς έλευθεροκοινωνίαν, νά έπερωτώσι τόν πλοίαρχον 
καί τό πλήρωμα, νά έξετάζωσι τά ναυτιλιακά έγγραφα, νά 
δέχωνται τάς περί τοΰ πλοΰ, τής διευθύνσεως τοΰ πλοίου και 
τών συμβάντων τοϋ διάπλου καταθέσεις, νά συντάσσωσι τας 
δηλώσεις καί νά εύκολύνωσι τά άποδημητήρια τοΰ πλοίου· 
και τέλος νά συνοδεύωσιν αύτούς ένώπιον τών δικαστηρίων, 
έφ’ όσον τοΰτο δέν άντίκειται είς τάς δικονομικάς άπαιτήσεις, 
ώς καί εις τά διοικητικά γραφεία τής χώρας, όπως χρησι- 
μεύωσιν είς αύτούς ώς διερμηνείς καί τούς συντρέχωσι κατά 



332 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΛΒΩΡΗΣΙΣ. ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ. 333

την διεξαγωγήν τών ύποθέσεων ή τήν διατύπωσιν τών αίτή- 
σεών των. Αί δικαστικαί και διοικητικαί Άρχαί έν ούδεμιά 
περιπτώσει δύνανται νά ένεργήσωσιν έπι τοΰ πλοίου άλλας 
έρεύνας ή έπισκέψείς, πλήν τών συνήθων τελωνιακών χαί 
υγειονομικών χωρίς νά είδοποιήσωσι περί τούτου προηγουμέ
νως, ή έν κατεπειγούση ανάγκη, κατά τήν στιγμήν αύτήν 
τής έρεύνης, τον Πρόξενον ή Υποπρόξενον τοΰ έθνους, είς ο 
ανήκει τό πλοΐον. Όφείλουσιν έπίσης νά είδοποιώσιν έν δέοντι 
τον Πρόξενον ή Υποπρόξενον, δ'πως δύνηται ούτος νά παρί
σταται εις οσα τυχόν ό πλοίαρχος ή τό πλήρωμα ήθελον έχει 
νά καταθεσωσιν ένώπιον τών δικαστηρίων ή τών διοικητικών 
Αρχών τοΰ τόπου. Ή έπι τούτω άπευθυνομένη εις τόν Πρόξε

νον ή 1 ποπρόξενον πρόσκλησις θέλει ορίζει ώραν άκριβή. "Αν 
δ ουτος δέν προσέλθη αυτοπροσώπως ή δέν άποστείλη πλη
ρεξούσιόν του, ή ένέργεια γίνεται έν απουσία του.

20) Επι πάντων τών άφορώντων εις τήν λιμενικήν 
άστυνομίαν, τήν φόρτωσιν και έχφόρτωσιν τών πλοίων και 
τήν ασφάλειαν τών έμπορευμάτων θέλουσι τηρεϊσθαι οί νόμοι, 
κανονισμοί καί διατάξεις τοΰ τόπου· άλλ’ οί Γενικοί Πρόξενοι, 
Πρόξενοι, Υποπρόξενοι καί Προξενικοί Πράκτορες επιφορτίζον
ται άποκλειστικώς τήν διατήρησιν τής έσωτερικής τάξεως 
έπι τών έμπορικών πλοίων τοΰ έθνους αυτών. Αύτοί λύουσι 
τάς οίουδήποτε είδους διενέξεις, αϊτινες ήθελον άναφυή με
ταξύ τοΰ πλοιάρχου, τών αξιωματικών τοΰ πλοίου καί τών 
ναυτών, καί ιδίως τάς άναφερομένας εις τον μισθόν αυτών 
καί τήν έκπλήρωσιν τών άμοιβαίως συμπεφωνημένων ύπο- 
χρεωσεων. Αί τοπικά5. Αρχαί δέν δύνανται νά παρεμβώσιν, 
είμή οσάκις αί έπί τοΰ πλοίου συμβάσαι άταξίαι ήθελον εϊ- 
σθαι τοιαϋται, ώστε νά ταράξωσι τήν έπί τής ξηρας ή έν τώ 
λιμενι δημοσίαν τάξιν καί ησυχίαν, ή οσάκις πρόσωπον τι έγ
χώριον ή μή αποτελούν μέρος τοΰ πληρώματος ήθελεν εύρεθή 
άναμεμιγμέεον εις αύτάς. Κατά πάσαν άλλην περίπτωσιν αί 
τοπικά5 Άρχαί περιορίζονται είς τήν παροχήν τής συνδρομής 
αυτών είς τούς Προξένους,Ύποπροξένους καί Προξενικούς Πρά

κτορας, όπως συλληφθή καί άποσταλή είς τό πλοΐον, ή δπως 
φυλακισθή πας δ έν τώ ναυτολογία» έγγεγραμμένος, καθ’ου 
έκεϊνοι ήθελον κρίνει εύλογον ν’ άπαιτήσωσι τό μέτρον τοϋτο.

21) Οί Γενικοί Πρόξενοι, 'Υποπρόξενοι καί Προξενικοί Πρά
κτορες δύνανται νά συλλάβωσι καί άποστείλωσιν είτε είς τδ 
πλοΐον, εΐτε είς τήν πατρίδα των τούς ναύτας καί πάντας 
άλλους άποτελοΰντας δπωςδήποτε μέρος τοΰ πληρώματος 
τών πλοίων τοΰ έθνους αύτών, οΐτινες ήθελον οραπετευσει. 
Πρός τούτο δφείλουσι ν' άποταθώσιν έγγράφως είς τάς αρμο
δίους τοπικάς Άρχάς καί ν' άποδείξωσι διά τής έμφανισεως 
τών βιβλίων τοΰ πλοίου, ή τοϋ ναυτολογίου, ή έπισήμου αύ
τών αντιγράφου, καθ' ήν περίπτωσιν τδ πλοΐον άπέπλευσεν, 
δτι τά ζητούμενα πρόσωπα άπετέλουν μέρος τοϋ πληρώμα
τος. Έπί τή αιτήσει των ταύτη, ούτω δεδικαιολογημένη, δέν 
δύναται ή τοπική Άρχή ν’ άρνηθή αύτοϊς τήν παράοοσιν. Είς 
τούς ειρημένους Προξενικούς Πράκτορας παρέχεται έπίσης 
πάσα συνδρομή καί βοήθεια πρδς άνεύρεσιν καί σύλληψιν τών 
δραπετών, οΐτινες οδηγούνται είς τάς φυλακάς τοΰ τοπου καί 
κρατούνται έν αύταΐς, τή έγγράφω αιτήσει καί δαπάνη τής 
Προξενικής άρχής, μέχρι; ού άποσταλώσι καί πάλιν είς το 
πλοΐον ή παραστή εύκαιρία προς αποπομπήν αύτών είς τήν 
πατρίδα των. Άν έν τούτοις ή εύκαιρία αύτη δέν παραστή 
εντός δύω μηνών άπό τής συλλήψεως, ή αι οαπάναι τής κρα- 
τήσεως αύτών δέν καταβαλλωνται τακτικώς, οί ειρημενοι 
δραπέται αποφυλακίζονται καί δέν δύνανται πλέον νά συλλη- 
φθώσιν έκ νέου έπί τω αύτώ λόγφ. Άν ό δραπέτης διέπραξεν 
έγκλημά τι έπί τής ξηράς,ή τοπική Άρχή δύναται ναναβάλη 
τήν παράδοσιν αύτοϋ, μέχρις ού έκδοθή καί έκτελεσθή ή άπο- 
φασις τοϋ δικαστηρίου. Οί ναϋται καί τ’ άλλα πρόσωπα του 
πληρώματος, όσοι ήθελον είσθαι πολϊται τής χώρας, έν η έγέ
νετο ή άπόδρασις,έξαιροϋνται τών ορισμών τοΰ παρόντος άρθρου.

22) 'Οσάκις μεταξύ τών ιδιοκτητών, έφοπλιστών καί 
άσφαλιστών δέν συνεφωνήθη τι είδικώς πρδς κανονισμόν τών 
κατά τδν πλοϋν άβαριών τών πλοίων ή έμπορευμάτων, δ κα- 
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νονισμδς ούτος άπόκειται εις τούς οικείους Προξένους, οί'τινες 
είναι αποκλειστικής αρμόδιοι έπ' αυτών, άν είς τάς άβαριας 
ταύτας ένδιαφέρωνται μόνον δμοεθνεΐς των. Άν όμως ένδια
φέρωνται είς αύτάς και άλλοι κάτοικοι τής χώρας, ένή εδρεύει 
ό Πρόξενος ή υπήκοος τρίτης Δυνάμεως, διορίζει ούτος ένπάση 
περιπτώσει τούς πρδς κανονισμόν τής άβαρίας πραγματογνω- 
μονας. 'Ο κανονισμός ούτος γίνεται έκ κοινής συνεννοήσεως 
ΰπδ τήν διεύΟυνσιν τοϋ Προξένου, άν οί ένδιαφερόμενοι συναι- 
νώσιν άλλως, ένεργεΐται ύπό τής αρμόδιας τοπικής Άρχής.

23) Όσάκις πλοΐόν τι, άνήκον είς τήν Κυβέρνησιν ή είς 
πολίτας έκατέρας τών δύο χωρών, ναυαγήση ή έξωκείλη είς 
τά παράλια τής άλλης, αί τοπικαί Άρχαί όφειλουσι νά είοο- 
ποιήσωσι ανυπερθέτως τδν Γενικόν Πρόξενον, Πρόξενον, 'Υπο
πρόξενον ή Προξενικόν Πράκτορα, εις ού τήν περιφέρειαν έγέ
νετο τδ δυστύχημα, καί έν έλλείψει τοιούτου, τδν έγγύτερον 
τοϋ τόπου τοϋ δυστυχήματος Γενικόν Πρόξενον, Ιϊρόξενον, 
Υποπρόξενον ή Προξενικόν Πράκτορα. Πάσαι αί έργασίαι πρός 
ναυαγιαίρεσιν πλοίων έκατέρων τών Κρατών, ναυαγούντων ή 
έξοκειλλόντων κατά τά παράλια τοϋ έτέρου, διευθύνονται υπό 
τών οικείων Γενικών Προξένων, Προξένων, 'Υποπρόξενων καί 
Προξενικών Πρακτόρων. Αί τοπικαί Άρχαί δέν έπεμβαίνουσιν, 
είμή μόνον πρδς βοήθειαν τών Προξενικών Πρακτόρων, διατή 
ρησιν τής τάξεως, έξασφάλισιν τών συμφερόντων τών ξένων 
πρδς τδ πλήρωμα ναυαγιαιρετών καί άσφαλή έκτέλεσιν τών 
τηρητέων διατάξεων κατά τήν εισαγωγήν καί έξαγωγήν τών 
διασωθέντων έμπορευμάτων. Έν απουσία καί μέχρι τής άφί- 
ξεως τών Γενικών Προξένων, Προξένων, Υποπρόξενων καί 
Προξενικών Πρακτόρων ή τών έπί τούτφ πληρεξουσίων αύ
τών, αί τοπικαί Άρχαί όφειλουσι νά λαμβάνωσι πάντα τά 
αναγκαία μέτρα πρός προστασίαν τών ναυαγών καί διατήρη- 
σιν τών περισωθέντων έκ τοϋ ναυαγίου πραγμάτων. Ή κατά 
τάς διαφόρους ταύτας περιπτώσεις παρέμβασις τών τοπικών 
Αρχών δέν θέλει παρέχει αφορμήν είς είσπραξιν ούδενδς εί
δους δαπάνης, πλήν έκείνων μόνον, άς ήθελον απαιτήσει αί 

έργασίαι τής ναυαγιαιρέσεων καί ή διατήρησες τών περισω- 
θέντων πραγμάτων ώς καί τών έπιβαρυνουσών έν όμοια περι- 
στάσει τά πλοϊα τής χώρας. Ύπαρχούσης αμφιβολίας περί 
τής έθνικότητος τών ναυαγησάντων πλοίων, οί έν τω πα- 
ρόντι άρθρφ περιεχόμενοι ορισμοί είσι τής αποκλειστικής άρ- 
μοδιότητος τής τοπικής Άρχής. Τά διασωθέντα έμπορεύματα 
καί πράγματα είς ούδενδς τελωνιακοϋ δικαιώματος πληρω
μήν ύπόκεινται, έκτός έάν είσαχθώσιν είς έσωτερικήν κατα · 
νάλωσιν.

24) Συμφωνειται πρδς τούτοις, ότι οί Γενικοί Πρόξενοι, 
Πρόξενοι, Υποπρόξενοι καί Προξενικοί Πράκτορες έκατέρας 
χωράς θέλουσιν άπολαύει έν τή έτέρα πάντων τών προνομίων 
καί άτελειών, αϊτινες χορηγούνται ή θέλουσι χορηγηθή είς 
τούς έμοιοβάθμους Πράκτορας τοϋ μάλλον εύνοουμένου’Έθνους. 
Εννοείται οτι, έάν αί προνομίαι αύται καί άτέλειαι χορηγη- 
θώσιν έπ' άμοιβαιότητι ή έπι άλλοις είδικοϊς δροις, οί όροι ού- 
τοι πρέπει νά έκπληρωθώσιν έπίσης ύπδ τής οΐχείας Κυβερνή
σεως ή τών Πρακτόρων αύτής.

25) Ή Σύμβασις θέλει έχει ώρισμένην δεκαετή διάρκειαν 
άπδ τής ήμέρας τής άνταλλαγής τών έπικυρώσεων. "Αν δ' ίν 
έ'τος προ τής λήξεως τής προθεσμίας ταύτης ούδέτερον τών 
δύω συμβαλλομένων Κρατών άναγγειλη δι’ έπισήμου δηλώ
σεως τήν πρόθεσιν αύτοϋ περί παύσεως τής ισχύος της, ή 
Σύμβασις θέλει διαμείνει 'υποχρεωτική έπί έν έτι έτος άπδ 
τής καταγγελίας της.

26) Τά δύω συμβαλλόμενα Κράτη συνεφώνησαν όπως 
αί διαφοραί, αϊτινες δύνανται νά προκύψωσι κατά τήν 
έρμηνείαν ή τήν έκτέλεσιν τής συμβάσεως, ή αί συνέπεια·, 
τής παραβάσεώς τίνος τών όρων αύτής ύποβάλλωνται είς 
τήν κρίσιν διαιτητικής Έπιτροπής, άφοϋ έξαντληθώσι τά 
μέσα τής άμέσου διά φιλικής συμφωνίας λύσεως αύτών· 
τδ δέ άποτέλεσμα τής τοιαύτης διαιτησίας θέλει εισθαι υπο
χρεωτικόν δι’ άμφοτέρας τάς Κυβερνήσεις. Εννοείται, ότι 
ή άρμοδιότης τών οικείων δικαστηρίων έπί ζητημάτων ίδιω-
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τικοΰ δικαίου ούδόλως περιορίζεται διά τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος άρθρου. Τά μέλη τής άνωτέρω Έπιτροπής θά έκλέ- 
γωνται διά κοινής συμφωνίας ύπό τών δύω Κυβερνήσεων έν 
έλλείψει δ’αύτής, έκαστον τών συμβαλλομένων Κρατών θέλει 
έκλέγει τόν ίδιον διαιτητήν ή άριθμόν ίσον διαιτητών, οί δέ 
διορισθέντες διαιτηταί θά διορίζωσιν ένα έτι παρ1 αύτών έκλε- 
γόμενον. Ή διαιτητική διαδικασία θέλει όριζεσθαι έν έκάστη 
ειδική περιπτώσει ύπό τών συμβαλλομένων Κρατών· τούτου 
μή γενομένου, ή διαιτητική Έπιτροπή δύναται νά όρίση αύ
τήν έκ τών προτέρων.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ.

Καθ’ ύπολογισμούς τοϋ Economist, τό σύνολον τών ιταρά 
ταΐς Άγγλικαϊς Τραπέζαις χρηματικών τής πελατείας αύ
τών καταθέσεων ειχεν ώς έξής κατά τήν τελευταίαν τριετίαν 
είς έκατομμύρια λιρών στερλινών : Φθινόπωρον 1878, ’Αγ
γλική Τράπεζα 24, άλλαι Τράπεζαι 520 — 530, γενικώς 
550 — 560: Έαρ 1879, ’Αγγλική Τράπεζα 38, άλλαι Τρά
πεζα·. 460— 470, γενικώς 500—510: Φθινόπωρον 1879, 
'Αγγλική Τράπεζα 37 1/a, άλλαι Τράπεζαι 470—480, γενι
κώς 510 — 520 : ’Έαρ 188(1, ’Αγγλική Τράπεζα 33 */,» άλ
λαι Τράπεζαι 490 — 500, γενικώς 520 -530. Φθινόπωρον 
1880, ’Αγγλική Τράπεζα 31,6, άλλαι τράπεζαι 470— 480, 
γενικώς 510—520: Έαρ 1881, ’Αγγλική Τράπεζα 32, άλ
λαι Τράπεζαι 460—470, γενικώς 500 — 510.

Οί ύπολογισμοί ούτοι δέν πρέπει νά έκληφθώσιν άπολύτως, 
διότι άφ’ ένός τράπεζα· τινες δέν δημοσιεύουσι τούς ισολογι
σμούς των καί άφ’ έτέρου ή ιδιωτική τραπεζική βιομηχανία 
δέν λαμβάνεται ύπ’ ό’ψιν. Όπως καί άν έχη, σημαντικόν μέν 
όλως είναι τό ποσόν τών έκτεθεισών χρηματικών καταθέσεων, 
σχετικώς δμως πρός τά προηγούμενα έτη παρουσιάζει τάσεις 
έλαττώσεως, αϊτινες δύνανται κατά τάς περιστάσεις νά έξα- 
σκήσωσ·. κρίσιμον έπιρροήν έπί τής νομισματικής οικονομίας.


