
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ.

Δέν πρόκειται περί τοΰ ζατά μέρος οργανισμού τής 
Αθηναϊκής πολιτείας άλλά περί τής γενικής θεωρίας, 
ήτις χαρακτηρίζει αύτόν, όπως διά τής απαράμιλλου ευ
γλωττίας του ό Περικλής τήν διετύπωσεν έν τώ περιφήμω 
έπιταφίω λόγω, τόν όποιον έξεφώνησε ζατά τήν επίση
μον κηδείαν τών έν τώ πρώτω έτει του ΙΊελοποννησιαχοΰ 
πολέμου πεσόντων άνδρών. Πριν μεταβή έπί τόν έπαινον 
τών Θανόντων πολεμιστών, έθεώρησε άρμονικήν πρός τόν 
σκοπόν τήν έςέτασιν διά ποιου πολιτεύματος, διά ποιων 
θεσμών καί ήθών άνέβη ό Αθηναϊκός λαός εις τό μέγε
θος τής ακμής του.

«’Έχομεν πολίτευμα, είπε, το όποιον παρ’ ούδενόςδανεί
ζεται τούς νόμους αύτοΰ· δέν μιμούμεθα ύμεϊς τούς άλλους, 
χρησιμεύομε'? δέ μάλλον ώς παράδειγμα αύτών. 'Ονομά
ζεται δέ τό πολίτευμα ήμών Δημοκρατία, διότι είναι 
συντεταγμένον ούχί πρός τό συμφέρον τών ολίγων άλλά 
πρός τό συμφέρον τών πολλών. Καί κατά μέν τούς νό
μους όλοι του ίσου μετέχουσι, κατά δέ τήν κυβέρνησιν 
αναβιβάζονται είς αύτήν όχι προνομιούχοι άλλ’ άξιοι 
καί ενάρετοι· ούδείς δέ πένης κωλύεται έκ τής άσημότη- 
τος αύτοΰ νά ύπηρετήση τήν πατρίδα του. Ζώμεν έν τή 
κοινωνία ελευθέριος ζαί δέν έρευνώμεν μεθ’ υποψίας τήν 
τών άλλων ιδιωτικήν διαγωγήν,ούτε μεμφόμεθα τόν πλη
σίον έάν καθ’ ήδονήν τι πράττη, ούδαμώς προσθέτοντες
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ήμϊν άζημίους μέν λυπηρά; δέ τή όψει δυσαρέσκειας. 
Άνενοχλήτως δέ κοινωνοϋντες προς άλλήλους έν τώ ΐδιω- 
τικώ βίω, όσον αφορά τον δημόσιον ύποτασσόμεθα ταϊς 
ζαθεστηκυίαις άρχαί; καί τοϊς νόμοις, έμπνεόμενοι ιδιαι
τέρως ύπό έζείνων τών θεσμών, οίτινες κεϊνται έπ' ώφε- 
λεία τών αδικούμενων καί, άν είναι άγραφο'., φέρουσιν 
αισχύνην όμολογουμένην εΐ; τούς παραβάτας αύτών.

κΓΙεριπλέον έπορίσθημεν πλεϊστα μέσα άναπαύσεως 
πνευματικής, είτε αγώνα; ζαί έορτάς επετείους τελοΰντες, 
είτε Ιδιαιτέρα; εύπρεπεϊς συντελοϋντες ζατασκευάς, τών 
όποιων ή καθ' ημέραν τέρψις άπωθεϊ τό λυπηρόν. "Ολα 
τά προϊόντα όλων τών μερών τής γής συρρέουσι έν τή 
ήμετέρα πόλει ένεκα τοϋ μεγέθους αύτής. Καί συμβαί
νει ήμϊν νά άπολαμβάνωμεν έκτος τών ήμετέρων αγαθών 
καί τά τών άλλων ανθρώπων.

«Ή ήμετέρα πόλις είναι ανοικτή πρός όλους τούς 
λαούς, και δέν ύπάρχει έν αύτη νόμος διώζων τούς ξέ
νους άπό οίουδήποτε μαθήματος ή Θεάματος έπί τώ φόβω 
μη ό εχθρός ήθελεν ώφεληθή έξ αύτοϋ· διότι έμπιστευό- 
μεθα τό κύριον όχι εις τά; παρασζευάς και τά; άπατα;, 
άλλά εΐ; τήν έν τοΐς έργοις εύψυχίαν ήμών αύτών. Καί 
έν ταϊς παιδείαις, οί μέν δι' έπιπόνου άσκήσεως εύθύς 
νέοι όντες τό άνδρεϊον μετέρχονται, ήμεϊς δέ,διαιτώμενοι 
ούχί έπιπόνως, χωροϋμεν πρός τούς κινδύνους έπίσης 
ατρόμητοι. Τεκμήριου δέ τούτου είναι, ότι οί μέν Λακε
δαιμόνιοι ούόέποτε μόνοι άλλά μετά πάντων τών συμμά
χων των στρατεύουσι καθ' ήμών, ήμεϊς δέ, έζστρατεύοντε; 
ζατά τής χώρας άλλων, εύκόλως νικώμεν, τό πλείστον 
μαχόμενοι ζατά αμυνόμενων ύπέρ τής χώρας αύτών. 
Άθρόαν δέ τήν δύναμιν ήμών ούδείς ποτέ πολέμιος συ
νάρτησε, διότι καί περί τά ναυτικά άσχολούμεθα ζαί 
πολλαχοϋ τής γής πέμπομεν άνδρας· έάν δέ πρός μικρόν 
τι μέρος τής δυνάμεω; ήμών συμπλαζώσι, νιζήσαντες μέν 
μεγαλαυχοΰσ·, ότ-, πάντα; απώθησαν ήμάς, ν.ζηθέντε; δέ 

δικαιολογούνται ότι ζατά πάντων ήμών άντετάχθησαν. 
Έάν δέ άρέσζη ήμϊν νά ζινδυνεύωμεν άνέτως μάθΛον ή 
δι’ έπιπόνου άσκήσεως, όχι τόσον μετ' άνδρείας τήν ό
ποιαν παράγει ή βία τών νόμων δσον μετ' άνδρείας τήν 
όποιαν δημιουργεί ή έμφυτος εύψυχία ήμών, — έχομεν 
τό πλεονέκτημα ότι δέν καταβάλλει ήμάς προηγουμένως 
ή μελέτη τών επικειμένων δεινών, κατά δέ τήν ώραν τής 
δοκιμασίας άποδεικνυόμεθα ούχί όλιγώτερον τολμηροί 
έζείνων οίτινες άδιαζόπως μοχθοϋσι.

αΦιλοκαλοΟμεν μετά λιτότητος ζαί φιλοσοφοϋμεν άνευ 
μαλαζίας. Τά πλούτη ήμών μεταχειριζόμεθα έν καιρώ, 
μάλλον είς έργα παρά πρός έπίοειξιν. Νά όμολογή τις 
τήν πενίαν του δέν είναι αισχρόν αϊσχιστον όμως είναι 
νά μή τήν άποφεύγη διά τής έργασίας. Παρ’ ήμϊν οί 
αύτοί άνθρωποι δύνανται νά έπιμελώνται συγχρόνως καί 
τών οικείων ζαί τών δημοσίων, ύπάρχουσι δέ είδιζοί έπι- 
τηοευματίαι, οί όποιοι δέν γνωρίζουσι διά τοϋτο όλιγώ
τερον τήν πολιτικήν. Μόνοι ήμεϊς θεωροΰμεν τόν πρός 
τά δημόσια πράγματα έντελώς άλλότριον πολίτην ούχί 
ώς άνθρωπον ειρηνικόν άλλ’ ώς δν άχρηστον. Έπί τών 
πραγμάτων, έάν αί κρίσεις ήμών είναι ορθαί ζαί αί Ιδέαι 
ήμών έπίσης, τό όφείλομεν είς τήν πεποίθησιν ότι τό 
βλάπτον έν τοϊς έργοις δέν είναι οί λόγοι άλλά μάλλον 
ή περίστασις ότι δέν προεδίδαξαν ούτοι έζεΐνα τά όποϊα 
νά πραχθώσιν έπρεπε. Διαφέρομεν δέ άζόμη ζαί ζατά 
τοϋτο, ότι ένώ ήμεϊς τολμώμεν πολύ καί σζεπτόμεθα βα- 
θέως περί τών ήμετέρων επιχειρήσεων, παρά τοϊς άλλοις 
ή μέν άμάθεια θράσος φέρει ό δέ λογισμός δειλίαν. Τώ 
δντι δέ πρέπει νά Οεωρηθώσιν ώς άνώτερα όντα εκείνοι, οί 
όποιοι, γνωρίζοντες τά δεινά καί τά ήδέα σαφέστατα, δέν 
άποτρέπονται διά ταϋτα έκ τών κινδύνων. Καί κατά τάς 
εύεργεσίας δέ διαφέρομεν πρός τούς πολλούς, διότι Οχι 
λαμβάνοντες άλλά δίδοντες άποκτώμεν φίλους. Πολύ 
βεβαιότερο; είναι ό φίλο; ό ευεργετών, έπί σκοπώνά δια- 
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τηρήση τοϋ εύεργετουμένου τήν εύνοιαν, άπό τόν εύεργε- 
τούμενον όστις, γνωρίζων ότι θά άποδώση τήν ευεργεσίαν 
ούχί ώς χάριν άλλ’ώς χρέος, είναι διά τοΰτο άμβλύτερος. 
Μόνοι ήμεϊς εύεργετοΰμεν άνευ έπιλογισμοϋ συμφέροντος 
καί έν τή άφόβω έμπνεύσει τής γενναιότητος.

«Συνοπτικής δέ λέγω, οτι ή ήμετέρα πόλις είναι σχο- 
λεΐον τής 'Ελλάδος, καί ότι προσωπικής φαίνεται μοι 
έκαστος ήμών επιδέξιος νά έκτελέση πλεϊστα έργα μετά 
εύκολίας και κομψότητος. "Οτι δέ όσα λέγω δέν είναι 
κομπορρημοσύνη άλλά πραγματική άλήθεια άποδείκνύει 
αύτή ή δύναμις τής πόλεως, τήν οποίαν άπό τών τρόπων 
τούτων έκτησάμεθα. Διότι μόνη αύτη άναφαίνεται κρείσ- 
σων των ύπαρχουσών πόλεων, καί μόνη δέν κινεί τήν άγα- 
νάκτησιν τών νικωμένων ύπ’ αύτής εχθρών καί δέν παρέ
χει είς τούς ύπηκόους αφορμήν οργής ότι ύπό αναξίων 
κυβερνιόνται. Διά μεγάλων δέ αποδείξεων καί ούγί άμάρ- 
τυρον βεβαιώσαντες τήν δύναμιν τής Δημοκρατίας ήμών, 
Οελομεν Θαυμάζεσθαι καί παρά τών νυν ζώντων καί παρά 
τών μετέπειτα, χωρίς νά έχωμεν άνάγκην Όμηρου έπαι- 
νετου, ούτε άλλου διά στίχων έπιχειροΰντος νά τέρψη τό 
παρόν. Τό ποιητικόν πλάσμα είναι -υποδεέστερον τής 
αλήθειας· πάσαν δέ θάλασσαν καί γήν ήναγκάσαμεν νά 
γεινωσι προσιταί είς τήν ήμετέραν τόλμην, πανταχοϋ 
εγειραντες αιώνια μνημεία εύεργεσιών καί τιμωριών, 
ϊπέρ τοιαύτης λοιπόν πόλεως, οί μέν προκείμενοι πο- 

λεμισταί, μή νομίζοντες άςιον εαυτών νά τήν στερηθώσι, 
έτελεύτησαν γενναίως μαχόμενοι, οί δέ έπιζώντες είς 
πάντα Οέλουσιν έκτεθή όπως τήν ύπερασπισθώσιν.»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΑΠΟΡΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

Διά τοϋ άπό 10 Δεκεμβρίου 188’4 Β· Διατάγματος 

έχορηγήθησαν εκ τοϋ κατά τό λήξαν έτος προϋπολογι
σμού τοϋ έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως 'Υπουργείου δραχμαί 208,380 πρός δια
φόρους δήμους τής έπικρατείας (έκτος τών νέων έπαρ
χιών) όπως χρησιμεύσωσιν εις μηνιαία βοηθήματα τών 
έν τώ πίνακι τοΰ διατάγματος μνημονευόμενων δημοτι
κών σχολείων. Ό λόγος τής χρηματικής ταύτης έπικου- 
ρίας είναι ή απορία τών είς ούς άφορώσι τά περί ών πρό
κειται βοηθήματα δήμων. Δέν Οελομεν νά έξετάσωμεν 
κατά πόσον έν τή έφαρμογή έπεκράτησεν ή ειλικρίνεια 
καί ή αρμονική πρός τούς πράγματι ενδεείς δήμους δια
νομή. Προβαίνομεν απλώς είς τήν έκθεσιν τών γενομέ- 
νων καθ’ έκάστην έπαρχίαν χορηγιών πρός τά διάφορα 
δημοτικά σχολεία.

Νομός Αττικής καί Βοιωτίας.—Επαρχία 
Αττικής δραχ. 1524, ήτοι διά τόν δήμον ’Αθηναίων (6 
σχολεία) 1083, Πειραιώς 54, Φυλής (2 σχολ.) 54, Μα- 
ραθώνος μ3 σχολ.) 135, Ώρωπίων (5 σχολ.) 198. Επαρ
χία Αιγίνης δρ. 90, ήτοι διά τον δήμον Α’ιγινητών (2 
σχολ.) 63, ’Αγκιστριού 27. Επαρχία Μεγάρων δρ. 135, 
ήτοι διά τον δήμον Σαλαμΐνος 18, Έλευσινος (2 σχολ,) 
72, Είδυλλίας 27, ’Ερυθρών 18. ’Επαρχία Θηβών δρ. 
190, ήτοι διά τόν δήμον Θηβαίων 136, Αύλίδος 18. Θε- 
σπιών 18, Θίσβης 18. Επαρχία Αεβαδείας δρ. 162, ήτοι 
διά τόν δήμον Αεβαδέων 18, Διστομιων (3 σχολ.) 63. 
Πέτρας (2 σχολ.) 36, Άραχώβης (2 σχολ.) 45.

Ν ο μ ό ς Εύ β ο ί α ς. — Επαρχία Ναλκίδος δρ. 288, 
ήτοι διά τόν δήμον Ναλκιδέων 207, Νέων 9 αρών 45, 
Ληλαντίων 18, Αίγίων 18. Επαρχία Ξηροχωρίου δρ. 
108, ήτοι διά τόν δήμον Ίστιαίων 18, Αΐδηψίων (4 σχολ.) 
90. ’Επαρχία Καρυστίας δρ. 366, ήτοι δια τόν δήμον Κυ- 
μαίων (2 σχολ.) 36, Κοτυλαιων (5 σχολ.) /2, Δυ- 
στίων (3 σχολ.) 54, Κονιστρίων 18, Στύρων (3 σχολ.) 
54, Καρύστου 2 σχολ.) 33, Σκύρου ι2 σχολ.) 36.
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Αυλώνος 27. ’Επαρχία Σκοπέλου διά τόν δήμον Σκο
πέλου (4 σχολ.) 74.

Νομός Φθιώτιδος καί Φωζίοος.—‘Επαρχία 
Φθιώτιδος ορ. 402 ήτοι διά τόν δήμον Φαλάρων 18, Πτε- 
λεατών (2 σχολ.) 36, Όμυλαίων 15, Σπερχειάδος 15, 
Μαζρακώμης (3 σχολ.) 48, Τυμφρηστού (5 σχολ.) 126, 
Νέας Μιζέλης (2 σχολ.) 72, Υπάτης 18, Κρεμαστής 
Λαρίσσης 54. ’Επαρχία Δωρίδος δρ. 438. ήτοι διά τόν 
δήμον Αίγιτίου (3 σχολ.) 150, Ύαίας (2 σχολ.) 54. Πο- 
τιδανείας (2 σχολ.) 72, Βωμέας (3 σχολ.) 108, Κροκυ- 
λίου (3 σχολ.) 54. ’Επαρχία Λοκρίδος δρ. 250, ήτοι διά 
τόν δήμον Αταλάντης (2 σχολ.) 105, Τιθορέας 15, Έλα- 
τείας (2 σχολ.) 40, Λαρύμνης (3 σχολ.) 45, Δαφνησίων
15, Θερμοπυλών 15, Δρυμίας 15. ‘Επαρχία Παρνασίδος 
δρ. 243, ήτοι διά τόν Δήμον Άμφίσσης 18, Γαλαξειδίου 
18, Κρίσσης (2 σχολ.) 45, Άντικύρας 27, Παρνασσίων
16, Καλλιέων (2 σχολ.) 30, Δωριέων (4 σχολ.) 63, Μυο- 
νίας 27.

Νομός ’Ακαρνανίας καί Αιτωλίας. 
’Επαρχία Μεσολογίου δρ. 540, ήτοι διά τόν δήμον Με
σολογγίου (3 σχολ.) 468, Παραχελωίτιδος (2 σχολ.) 36, 
Μακρυνείας (2 σχολ.) 36. .Επαρχία Ναυπακτίας δρ. 243, 
ήτοι διά τόν δήμον Ναυπάκτου 18, Κλεπαίδος 2 σχολ.) 
36, Πυλήνης 18, Παρευηνίων 18, Άποδοτίας (5 σχολ. 
99, Όφιονείας 27, Προσχίου27. Επαρχία Εύρυτανίας δρ. 
309, ήτοι διά τόν δήμον Καρπενησίων (5 σχολ.) 90. Εύ- 
ρυτάνων (3 σχολ.) 48, ΆρακυνΟίων (2 σχολ.) 30, Κτη- 
μενίων 27, Παρακαμπυλίων 27, Άπεραντίων 27, Ά- 
γραίων (3 σχολ.) 45, Άγράφων 15. Επαρχία Βάλτου 
δρ. 262, ήτοι διά τόν δήμον Άμβραζίας (4 σχολ.) 80, 
Στράτου (3 σχολ.) 92, Ίοομένης (3 σχολ.) 65, Θυάμου 
25. Επαρχία Τριχωνίας δρ. 198, ήτοι διά τόν δήμον 
Αγρίνιου (3 σχολ.) 81, Θέρμου (2 σχολ.) 36, Άμβρα- 
ζίας 18, Παμφίας (3 σχολ. 63. ‘Επαρχία Βονίτσης δρ 

210, ήτοι διά τόν δήμον Άνακτορίων (4 σχολ.) 66, Έ- 
χίνου (3 σχολ.) 45, Σολίου (2 σχολ.) 36, ’Αστακού (3 
σχολ.) 48, Οίνιάδος 15.

Νομός Ά χ α ί α ς κ α ί Ή λ ι δ ο ς. — ’Επαρχία 
Πατρών δρ. 113, ήτοι διά τόν δήμον Φαρών (3 σχολ.) 
68, Έρινεοΰ 27, Τριταίας 18. 'Επαρχία Αιγιαλείας δρ. 
78, ήτοι διά τόν δήμον Αίγείρας 18, Άκράτας 27, Αί
γιου 27. ’Επαρχία Καλαβρύτων δρ. 521, ήτοι διά τόν 
δήμον Καλαβρύτων (3 σχολ.) 74, Σουδενών (2 σχολ.) 56, 
Καλλιφωνίας 20, ΑαπαΟών 18, ΚραΟίδος 36, Φελλόης 
(2 σχολ.) 45, Νωνάζριδος (2 σχολ.) 38, Κερπινής 20, 
Αευκασίας 18, Κλειτορίας (2 σχολ.) 36, Άρσανείας (2 
σχολ.) 52, Ί’ωφίδος (4 σχολ.) 90, Παίων 18. Επαρχία 
‘Ηλείας δρ. 487, ήτοι διά τόν δήμον Λετρινών 171, Ώ- 
λενείων (3 σχολ.) 75, 'Ολυμπίων (2 σχολ.) 36, Λαμπείας 
(7 σχολ.) 205.

Νομός Μεσσηνίας. — ‘Επαρχία Καλαμών δρ. 
81, ήτοι διά τον δήμον Άμφείας 45, Άλαγωνείας (2 
σχολ.) 36. ‘Επαρχία Μεσσήνης δρ. 126, ήτοι διά τόν 
δήμον Άριστομένους 48, Οιχαλίας 18, Εύας (3 σχολ.) 
54, ΊΟώμης 18, Άνδανείας 18. ’Επαρχία ΙΙυλίας δρ. 
162, ήτοι διά τόν δήμον Πύλου (4 σχολ.) 63, Μεθώνης 
(2 σχολ.) 30, Κολλωνίδων 2 σχολ.) 36, Κορώνης (2 
σχολ.) 33. Επαρχία Τριφυλλίας δρ. 61, ήτοι διά τον δή
μον Έράνης 18, Φλεσιάδος 18, Αύλώνος 25. ‘Επαρχία 
‘Ολυμπίας δρ. 150, ήτοι δια τον δήμον Άνδριτσαίνης (3 
σχολ.) 48, Άλιφείρας 18, Σζιλλούντος 18, Βώλαζος 
15, Άρήνης 15, Φιγαλείας (2 σχολ.) 36.

Νομός Λακωνίας. — ’Επαρχία Λακεδαίμονος δρ. 
260, ήτοι διά τόν δήμον Σπάρτης (2 σχολ.) 36, Πελλά- 
νης (2 σχολ.) 43, Καστοριού (2 σχολ.) 36, Σελλασίας 
30, Θεραπνών (3 σχολ.) 54, Βρυσιών 25, Κροζεών 18, 
Μελιτίνης 18. ‘Επαρχία Έπιδαύρου Λ'.μηράς δρ. 315, 
ήτοι διά τον δήμον ‘Ασωπού 5 σχολ.) 137, Ζάρακος 
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(3 σχολ.) 85, Μονεμβασίας 25, "Ελους (3 σχολ.) 45, 
Βοιών 25. ’Επαρχία Γυθείου δρ. 84, ήτοι διά τόν δήμον 
Καρυπόλεως 27, Κολοκυνθίου 27, Μαλευρίου (2 σχολ.) 
30. 'Επαρχία Οιτύλου δρ. 319, ήτοι διά τόν δήμον 01- 
τύλου (5 σχολ.) 93, Λεύκτρου (4 σχολ.) 99, Καρδαμύ- 
λης 18, ’Λβίας (3 σχολ.) 56, Μέσης (2 σχολ.) 53.

Νομός ’Αρκαδίας. — ’Επαρχία Μαντινείας δρ. 
248, ήτοι διά τον δήμον Μανθυρέας (2 σχολ.) 50, Βαλ
τετσίου 15, Καλτεζών (2 σχολ.) 30, Τεγέας (3 σχολ·) 
27, Όρχομενοΰ 27, Κορυθίου (2 σχολ.) 24, Φαλάνθου 
(3 σχολ.) 45, Νάσσωνος 15, Μαντινείας 15. ’Επαρχία 
Μεγαλουπόλεως δρ. 264, ήτοι διά τόν δήμον Μεγαλου- 
πόλεως (3 σχολ.) 58, Λυκοσούρας (4 σχολ.) 91, Φαλαι- 
σίας (6 σχολ.) 115. ’Επαρχία Γόρτυνος δρ. 429, ήτοι 
διά τόν δήμον Δημητσάνης (2 σχολ.) 30, Τρικολώνων 
(2 σχολ.) 30, Λαγκαδιών (2 σχολ.) 43, Τροπαίων (2 
σχολ.) 35, Γόρτυνος (4 σχολ.) 81, Κλείτορος (2 σχολ.) 
36, Νυμφασίας (4 σχολ.) 63, Μολάοντος 18. Θελπού- 
σης 18, Έλευσΐνος (5 σχολ.) 75. ’Επαρχία Κυνουρίας 
δρ. 528, ήτοι διά τόν Δήμον Λιμναίων (3 σχολ.) 158, 
Γλυπείας 18, Πάρνωνος (2 σχολ.) 72, Βρασιών (2 σχολ.) 
30, Θυρέας (3 σχολ.) 61, Βερβαίνων 54, Σελινοϋντος 
18, Τανίας 72, Δολιανών (2 σχολ.) 45.

Νομός ’Λ ρ γ ο λ ί δ ο ς καί Κορινθίας. —’Ε
παρχία Ναυπλίας δρ. 182 ήτοι διά τόν δήμον Ναυπλιέων 
15, Μήδειας (2 σχολ.) 52, Παλαιάς Έπιδαύρου 45, Μι- 
νώας 45, Λήσσης 25. ’Επαρχία Άργους δρ. 244, ήτοι διά 
τόν δήμον Άργους (2 σχολ.) 46, Προσυμναίων (2 σχολ.) 
52, Μυκηνών 18, Λυρκείας 18, Ύσιών (2 σχολ.) 36, Ά- 
λέας (3 σχολ.) 74. 'Επαρχία Κορίνθου δρ. 532, ήτοι διά 
τόν δήμον Τρικάλων (4 σχολ.) 135, Φενεοΰ 18, Σολυγείας 
(2 σχολ.) 36, Εύρωστίνης (2 σχολ.) 43, Πελλήνης (3 
σχολ.) 115, Περαχώρας 54, Κλεωνών 95, Νεμέας 36. 
'Επαρχία "Υδρας και Τροιζηνίας δρ. 494, ήτοι διά τόν 

δήμον "Υδρας (4 σχολ.) 170, Τροιζήνος 67, Δρυόπης 
67, Μεθάνων 90. 'Επαρχία Σπετσών καί Έρμιονίδος 
δο. 344 ήτοι διά τόν δήμον Σπετσών (3 σχολ.) 135, Έο- 
μιόνης (2 σχολ.) 45, Κρανιδίου (6 σχολ.) 144, Διδύμου 
20. Επαρχία Κυθήρων δρ. 303, ήτοι διά τόν δήμον 
Κυθηρίων (3 σχολ.) 93, Ποταμίων (7 σχολ.) 210.

Νομός Κυκλάδων. — 'Επαρχία Σύρου δρ. 237, 
ήτοι διά τόν δήμον Έρμουπόλεως 27, Σύρου (3 σχολ.) 
72, Μυκόνου (3 σχολ.) 108. 'Επαρχία Τήνου δρ. 207, 
ήτοι διά τόν δήμον Τήνου (2 σχολ.) 27, Σωσθενίου (2 
σχολ.) 45, Πανέρμου (3 σχολ.) 72, Περαίας (3 σχολ.) 
63. Επαρχία Άνδρου δρ. 378, ήτοι διά τον δήμον 
Άνδρου (6 σχολ.) 138, ΚορΟίου (4 σχολ.) 108, Γαυρίου 
(2 σχολ.) 30, Άρνης (3 σχολ.) 102. ’Επαρχία Κέας δρ. 
173, ήτοι διά τόν δήμον Κέας (2 σχολ.) 54, Κύθνου (2 
σχολ.) 45, Δρυοπίδος 27, Σερίφου (2 σχολ.) 47. ’Επαρ
χία Νάξου δρ. 337, ήτοι διά τόν δήμον Νάξου (2 σχολ.) 
54, Τραγαίας (4 σχολ.) 111, Κορωνίδος (2 σχολ.) 54, 
Βύβλου (3 σχολ.) 72, Άπειραθίας 36. ’Επαρχία Πάρου 
δρ. 108, ήτοι διά τόν δήμον Πάρου (2 σχολ.) 36, Μαρ- 
πίσσης 27, Ύρίας 27, Ναούσης 18. ’Επαρχία Μήλου 
δρ. 256, ήτοι διά τόν δήμον Μήλου 22, Άδάμαντος (2 
σχολ.) 54, Σίφνου (3 σχολ.) 72, Κιμώλου (2 σχολ.) 
54, Φολεγάνδρου 27, Σίκινου 27. ’Επαρχία Θήρας δρ. 
444, ήτοι διά τόν δήμον Θήρας 27, ’Εμπορείου 18, 
Καλλίστης (3 σχολ.) 60, Θηρασίας 22, Αμοργού (2 
σχολ.) 45, Αιγιάλης (3 σχολ.) 120, ’Ανάφης 45, ’Ίου 
27, Οϊας 45.

Νομός Κερκύρας. — 'Επαρχία Κερκύρας δρ. 
130, ήτοι διά τον δήμον Κερκυραίων (2 σχολ.) 112, 
Διαποντίων 18. 'Επαρχία Μέσης δρ. 171, ήτοι διά τον 
δήμον Ποταμογειτόνων 18, Μεσοχωριτών (4 σχολ.) 72 
Παρελείων 18, Λευκιμαίων (5 σχολ.) 45, Μελιτειέων 
18. Επαρχία ’Όρους δρ. 267 ήτοι διά τόν δήμον Άπη-
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λιωτών (4 σχολ.) 126, Ίστωναίων (3 σχολ.) 54, Άζ.ρο- 
λοφιτών 36, Έπιζεφυρίων 18, Κασσωπαίων (2 σχολ.) 33. 
'Επαρχία Παςών δρ. 54, ήτοι διά τόν δήμον Γαϊανών 27, 
Ααζιωτών 27. Επαρχία Αευκάδος δρ. 162, ήτοι διά τον 
δήμον Αευζάδος 36, Σφαζιωτών 18, Καρυάς 18, Έςαν- 
Οείας 18, Άπο’Αλωνίων 18, Εύγήρου 18, Έλλομένου 18, 
Ταφίων 18.

Νομός Κεφαλληνία ς.—’Επαρχία Κραναίας δρ. 
342, ήτοι διά τόν δήμον Κρανίων 36, ΛιβαΟοϋς (4 σχολ.) 
90, Δειλινάτων 27, Πρόνων (3 σχολ.) 63, Φαρακλάτων 
(2 σχολ.) 36, ΈλιοΟ 36, 'Ομαλών (3 σχολ.) 54. 'Επαρ
χία Σάμηςδρ. 434, ήτοι διά τόν δήμον Σαμαίων (4 σχολ.) 
86, Δολιχίου (5 σχολ.) 87, ΓΙυλαρέων (5 σχολ.) 126, 
Ασσου (6 σχολ.) 135. "Επαρχία Πάλλης δρ. 174, ήτοι 

διά τόν δήμον Θηναίων (2 σχολ.) 30, Κατωγητών 54, 
Άνωγητών (4 σχολ.) 90. Επαρχία Ίθάχης δρ. 207, 
ήτοι διά τόν δήμον ’Ιθακήσιων (3 σχολ.) 81, Κρανίων 
(2 σχολ.) 72, Νηριτίων 18, Πολυχτορίων (2 σχολ.) 36.

Νομός Ζ α ζ ύ ν 0 ο υ.—Επαρχία Ζακύνθου δρ. 933, 
ήτοι διά τόν δήμον Ζακύνθου (3 σχολ.) 495, Ψωφίδος 
(3 σχολ. 51, Άρζαδίων (3 σχολ.) 54, Ί’ριέων (2 σχολ.) 
36, Μεσογαίων (3 σχολ.) 54, Όπιταϊδών (2 σχολ.) 36, 
Λιθαζιάς (2 σχολ.) 36, ’Αρτεμισιών (2 σχολ.) 54, Έλα- 
τίων (3 σχολ.) 54, Ναφθίων (3 σχολ.) 63.

Έζ τής άνωτέρω άπογραφής προκύπτει ή γενική τά- 
σις τών δημοσίων πρός τά δημοτικά σχολεία χορηγιών. 
Πρόκειται περί 734 δημοτικών σχολείων, έζ τών όποιων, 
630 είναι σχολεία άρρένων καί 94 σχολεία Οηλέων. "Ε
καστος απορεί διά τήν ά'ζραν δυσαναλογίαν τής κυβερ
νητικής μερίμνης. Έν τούτοις ή έχπαίδευσις τής γυναί
κες Αποβλέπει είς τήν μεγαλειτέραν ίσως τών εθνικών 
άναγζών. Τά πλεΐστα τών δημοτικών σχολείων λαμβά- 
νουσι μηνιαΐον βοήθημα 15 ή 18 ή 20 δραχμών, ύπάρ- 

χουσι μάλιστα τινά, ώς π. χ. έν Τεγέα τής Μαντινείας 
εις τά όποια δίδετε απλώς έννεάδ ρ αχ μο ν! Έν τούτοις 
ύπάρχουσι καί ευνοούμενα δημοτικά σχολεία, έν οίς πρω- 
ταστατοϋσι τά έν Μεσολογγίω (πόλις τοΰ πρωθυπουρ
γού) ζαί έν Ζαζύνθω (πόλις τοΰ ύπουργοΰ τής Έζπαι- 
δεύσεως) λαμβάνοντα έζάτερον άνά δρ. 423. .Μακάρια·, αί 
τών πρωθυπουργών καί τών ύπουργών πόλεις ύπό τόσας 
άλλας επόψεις ζαί άχόμη ύπ’ αύτήν τήν μιζράν.

Γ. Δ.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ.

Ότι ό ηλεκτρισμός είναι δύναμις κινητική, τοΰτο ή 
προχειροτέρα πείρα άποδειζνύει. Επομένως κατ' άρχήν 
ή έφαρμογή τοΰ ήλεζτρισμοΰ είς διαφόρους πρός τόν 
σκοπόν τούτον χρείας, εύθύς ώς ή δύναμις αύτη ύπό τής 
άνθρωπίνης έπιστήμης έδουλώθη, ανήκει είς εύρύτατον 
στάδιον, έκ τοΰ όποιου περιμένονται αί μεγαλείτεραι τής 
παγκοσμίου έπικοινωνίας μεταβολαί.

Όσον άφορα ιδιαιτέρως τήν σιδηοοδρομίαν, ή κατ' αύ
τήν λειτουργία τοΰ ήλεζτρισμοΰ, τό γε νΰν έχον, άπαν- 
τάται έν τρισί σιδηραϊς όδοΐς, τάς όποιας έν Γερμανία, 
έν ’Ιρλανδία καί έν Ολλανδία ύπηρετοΰσιν ούχί άτμομη- 
χαναί άλλ’ ήλεζτρομηχαναί. Ή μέν έν Γερμανία σιδηρά 
όδός, πλησίον τοΰ Βερολίνου έν Καρλότεμβουργ μεταςύ 
Αίχτερφελδ καί Σπανδάουερ, άποτελεΐται ές 9 3/10 χι
λιομέτρων- ή δέ έν Ιρλανδία, άπό Ρύσχ μέχρι Βυσχ 
Μ'ιλλς, άποτελεΐται έκ 18 χιλιομέτρων ή δέ έν 'Ολλαν
δία, άπό Ζανδβόρτ είς Κοστφερλόρεν, άποτελεΐται έζ 2 
7ιο χιλιομέτρων.

Άλλ' έκτος τής έπί τών τριών τούτων σιδηρών όδών 
έν ένεργεία νΰν ήλεκτροδρομίας ύπάρχουσιν παραχωρή
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σεις είς οργανισμόν αύτής και έπί άλλων σημείων συγ
κοινωνίας. Μάλιστα έκ τών παραχωρήσεων τούτων πολ- 
λα'- είναι ήδη είς τό στάδιον τής έζτελέσεως διά πάσης 
τών αναγκαίων έργων ακολουθίας. Αί κυριώτεραι μεταξύ 
τών νέων τούτων γραμμών είναι αί έξής : Έν Αυστρία 
κατά τό Μοίδλινγ πλησίον τής Βιέννης έκτάσεως 2 '/■> 
χιλιομέτρων, έν Γερμανία μεταξύ Βισβάδεν καί Νυρεμ
βέργης έκτάσεως 2 χιλιομέτρων, έν ’Αγγλία ζατά τό 
Λονδΐνον μέν μεταξύ Σχάρρινγ ζαί Βατεολώ έζτάσεως 
• 2/ιο 7?λιομέτρων, ζατά τήν Ούαλλίαν δέ έζτάσεως GO 
χιλιομέτρων. Παραλείπομεν τάς λοιπάς τής ήλεζτροσι- 
δηροδρομίας γραμμάς, ώς π. χ. τήν έκτελουμένην ήδη έν 
Άγίω Υουδοβίζω τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμε
ρικής έζτάσεως I 7/|0 χιλιομέτρων, ώς ζαί τήν έπιχείρη- 
σιν τής εταιρίας Έδισσον νά είσαγάγη τήν κινητικήν δύ- 
ναμιν τοϋ ήλεζτρισμοΰ έπί ένός τών πρωτευόντων σιδη
ροδρόμων τής Νέας Ύόρζης είς έζτασιν 80 χιλιομέτρων.

ΜΟΝΑΧΟΙ ΕΝ ΒΕΛΓΙΠι.

Γνωστή είναι ή έν Βελγίω έπιζράτησις τής Καθολικής 
Εκκλησίας. Έπί 5,021,336 κατοίκων αύτοΰ έν έτει 
1869 μόνον 12,000 ήσαν ετερόδοξοι, όλοι δέ οί λοιποί 
άπεγράφησαν καθολικοί. Είναι άξιος σημειώσεως ζαί 
διά τάς πολιτιζάς τύχας του Βελγίου σημαντικές ό ζατά 
τήν τελευταίαν περίοδον προβιβασμός τοϋ μοναχικού έν 
αύτώ πληθυσμού. Ένώ κατά τό 1856 τά ανδρικά μονα
στήρια ύπελογίζοντο έν Βελγίω είς 145 μετά 2,383 μο
ναχών, τώ 1866 άνέβησαν είς 178 μετά 2,391 μονα
χών, ζαί τώ .1880 άνέβησαν είς 213 μετά 4,027 μονα
χών δηλαδή έν διαστήματι 24 έτών τά μέν μοναστή
ρια ηύξησαν ζατά 68, οί δέ μοναχοί κατά 1,744 ! — 'II 

αύξησις αϋτη έπί τών γυναικείων μοναστηρίων προκύ
πτει άκόμη μεγαλειτέρα ζατά τήν άνωτέρω περίοδον. 
Ένώ τώ 1856 τά γυναικεία έν Βελγίω μοναστήρια ύπε
λογίζοντο είς 648 μετά 12,247 μοναχών, τώ I860 άνέ
βησαν είς 1,136 μετά 15,171 μοναχών καί τώ 1880 
άνέβησαν είς 1,346 μετά 20,695 μοναχών- δηλαδή έν 
διαστήματι 24 έτών τά μέν μοναστήρια ηύξησαν ζατά 
098 ήτοι ύπερεδιπλασιάσθησαν, αί δέ μοναχαί ηύξησαν 
ζατά 8,398 !

Έν γένει κατά τήν τελευταίαν τών άνωτέρω άπογρα- 
φών είς 1,556 αναβιβάζονται τά έν Βελγίω μοναστήρια τών 
άνδρών ζαί τών γυναικών, περιλαμβάνοντα όμού 24,672 
άνθρώπους, έξ ών 20,755 είναι Βέλγοι καί 3,917 είναι 
άλλοδαποί. Ύπό τήν έποψιν τής έθνικότητος τά μέν αν
δρικά μοναστήρια περιέχουσι 3,009 Βέλγους ζαί 1,018 
άλλοοαπούς, τά δέ γυναικεία μοναστήρια περιέχουσι 17, 
746 Βέλγας ζαί 2,899 άλλοδαπάς. Άλλ’ έζτές τών 
μοναχών τούτων ύπάρχει ζαί έτέρα τάξις μοναχών έν Βελ
γίω άνηζόντων είς μοναστήρια έζτός αύτοΰ έγζαθιδρυμέ- 
να. Οί τοιοϋτοι μοναχοί ύπολογίζονται είς 690, έξ ών 
93 άνδρες (33 Βέλγοι καί 60 άλλοδαποί) ζαί 597 γυναί
κες (250 Βέλγαι ζαί 347 άλλοδαπαί).

Τά γενικά πορίσματα τών άνωτέρω αριθμών μαρτυ- 
ροϋσιν, ότι ό μοναχισμός έν τώ καθολικισμώ λαμβάνει 
ιδιαιτέραν άνάπτυξιν ζαί ότι πάντως τά μεγάλα τής δυ
τικής καί κεντρικής Εύρώπης πολιτικοκοινωνικά ζητή
ματα επηρεάζονται άπό τοϋ φαινομένου τούτου πολύ 
πλειότερον τού όσον ύποθέτουσιν οί θιασώται τών προο- 
δεετικών ιδεών. Ύπάρχουσι δύο ρεύματα, τών όποιων αί 
αντίθετοι διευθύνσεις είναι ίστοριζώς βεβαιωμένα’.. Υπο
λείπεται δέ είς τό μέλλον ή περαιτέρω έκτύλιξις αύτών.
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ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

Διά τοΰ νόμου τής 20 Μαίου 1882 έδόθη πλήρης ισχύς 
εις τήν άπό 14J26 Νοεμβρίου 1881 μεταξύ Ελλάδος καί 
Γερμανίας προξενικήν σύμβασιν, διά τής οποίας τά δι
καιώματα, αί προνομίαι ζαί τά έργα τών έν έκατέρω Κρα
τεί άμοιβαίως δεχτών προξένων, προξενικών πρακτόρων 
καί γραμματέων προξενείων ώρίσθησαν ώς έξής ■

1. Έχατερον τών συμβαλλομένων μερών δύναται νά 
έγκαθιστα γενικούς προξένους, προξένους, ύποπροξένους 
ή προξενικούς πράκτορας είς τούς λιμένας ή τά εμπορικά 
κέντρα τής χώρας τοϋ έτέρου· έπιφυλάσσονται όμως άμ- 
φότερα τό δικαίωμα νά όρίζωσι τά μέρη, άτινα ήθελον 
κρίνει εύλογον νά έξαιρέσωσιν, έφαρμοζομένης όμως τής 
έξαιρέσεως ταύτης είς πάσας τάς Δυνάμεις. Οί γενικοί 
πρόξενοι, πρόξενοι, ύποπρόξενοι καί προξενικοί πράκτο
ρες Οελουσιν αναλαμβάνει τά εαυτών καθήκοντα, άφοϋ 
γίνωσι δεκτοί ζαί άναγνωρισΟώσι, ζατά τούς είθισμένους 
τυπους, παρά τής κυβερνήσεως τής χώρας, έν ή είσί κε- 
ζλημένοι νά έδρεύωσι. Τά έζτελεστήρια θέλουσι χορη
γείσαι αύτοΐς άνεξόδως.

2. Οι γενικοί πρόξενοι, πρόξενοι, καί οί γραμματείς 
αυτών, ώς και οι ύποπρόξενοι ή προξενικοί πράκτορες, 
οι όντες ύπήκοοι τοΰ διορίζοντος αύτούς Κράτους άπαλ- 
λάσσονται τής παροχής καταλυμάτων καί στρατιωτικών 
εισφορών, τών άμεσων καί προσωπικών φόρων, ώς ζαί 
τών έπι κινητών καί αντικειμένων ιίόλυτελείας, τών επι
βαλλόμενων ύπό τοΰ Κράτους ή τών δήμων, έκτός έάν 

κατεχωσιν ακίνητα, ή έξασζώσιν εμπορίου ή βιομηχα
νίαν, όπότε Οελουσιν ύποβάλλεσθαι είς όσους φόρους, 
βάρη ή τέλη πληρόνουσι καί οί λοιποί κάτοικοι τής χώ
ρας ϊδιοκτήται ακινήτων, έμποροι ή βιομήχανοι. Δέν 

δύνανται νά συλληφθώσι, μηδέ νά φυλακισθώσιν είμή διά 
πράξεις χαρακτηριζόμενος καί τιμωρούμενος ώς κακουρ
γήματα ύπό τής ποινικής νομοθεσίας τής "χώρας έν η 
έδρεύουσιν. ’Έμποροι δέ όντες, ύπόκεινται είς προσωπι
κήν κράτησιυ μόνον διά πράξεις έμπορικάς καί ούχί δι' α
στικός υποθέσεις. Έν περιπτώσει συλλήψεως προξένου 
τίνος ή προξενικού υπαλλήλου, ή πρεσβεία τοΰ έθνους 
του πρέπει άμέσως νά είδοποιήται περί τούτου ύπο τής 
κυβερνήσεως τής χώρας, όπου ή σύ'λληψις έγένετο.

3. Οί γενικοί πρόξενοι καί οί γραμματείς αύτών, ώς 
καί οι υποπρόξενοι καί προξενικοί πράκτορες ύποχρεοΰν- 
ται νά παρέ/ωσι τήν μαρτυρίαν αυτών έπί δικαστηρίου, 
οσάκις τά εγχώρια δικαστήρια ζρίνωσι τοϋτο άναγχαΐον. 
Άλλ’ έν τή περιπτώσει τούτη ή δικαστική αρχή οφείλει 
νά προσζαλή αύτούς ενώπιον της δΓ έπισήμου έγγράφου. 
έν ή περιπτώσει οί είρημένοι πράκτορες κωλύονται ένεκα 
λόγων ύπηρεσίας ή ασθένειας, άλλά μόνον έν πολιτικαΐς 
ύποθέσεσι, ή δικαστική Αρχή θέλει μεταβαίνει είς τήν 
κατοικίαν των, ϊνα λαμβάνη τήν μαρτυρίαν αύτών διά 
ζώσης ή θέλει ζητεί αύ τήν έγγράφως, κατά τούς παρ’ 
έζατέρω Κράτει ιδιαιτέρους τύπους. Οί είρημένοι πρά
κτορες όφείλουσι νά έζπληρώσωσι τήν επιθυμίαν τής 
αρχής έντός τής προθεσμίας, ήτις θέλει όρισθή αύτοΐς 
πρός τοϋτο καί νά τή άποστείλωσι τήν έγγραφον ζατά- 
Οεσιν, φέρουσαν τήν ύπογραφήν αύτών καί τήν επίσημον 
σφραγίδά των.

4. Οί γενικοί πρόξενοι, πρόξενοι, ύποπρόξενοι καί προ
ξενικοί πράκτορες δύνανται νά άναρτώσιν έξωθεν τοϋ προ
ξενικού καταστήματος τόν θυρεόν τών έθνικών αύτών έμ 
βλημάτων μετά τής έπιγραφής ταύτης. αΓεν. ΓΙροξενεΐον, 
Προξενείου,'Υποπροξενείου, ή Προξενικόν Πρακτορείου τής 
...» Δύνανται έπίσης νά ύψώσι τήν σημαίαν τής χώ
ρας των έπί τοΰ προξενικού οικήματος, ώς καί έπί τοΰ 
άζατίου, ούτινος ήθελον επιβαίνει έν τώ λιμένι πρό- 
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ένάσκησιν τών καθηκόντων αύτών. 'Εννοείται όμως ότι 
τά έξωτεριζά ταϋτα σήματα ουδέποτε δύνανται νά έρμη- 
νευθώσιν ώς άποτελοΰντα δικαίωμα ασύλου.

5. Τά προξενικά αρχεία εσονται πάντοτε απαραβία
στα, αί δέ τοπικαί Άρχαί επ' ούδεμια προφάσει καί κατ’ 
ούδεμίαν περίπτωσιν δύνανται νά έξετάσωσι ή νά ζατά- 
σχωσι τά άποτελοΰντα αύτά έγγραφα. Τά έγγραφα ταΰ- 
τα πρέπει νά είναι πάντοτε έντελώς κεγωρισμένα άπό 
τών βιβλίων ή εγγράφων τών σχετικών πρός τό έμπό- 
ριον ή τήν βιομηχανίαν, ήν ήθελον έξασκεϊ οί οικείοι 
πρόξενοι, ύποπρόξενοι ή προξενικοί πράκτορες.

6. Έν περιπτώσει κωλύματος, απουσίας ή θανάτου τών 
γενικών προξένων, προξένων ή υποπρόξενων, οί γραμμα
τείς, οϊτινες έν τή ίδιότητι αύτών ταύτη είσήχθησαν ήδη 
παρά ταΐς οίζείαις Άρχαΐς, Οέλουσιν εισΟαι αυτοδικαίως 
δεκτοί είς προσωρινήν ένάσκησιν τών προξενικών καθη
κόντων, καί κατά τό διάστημα τοΰτο Οέλουσιν απολαύει 
τών αύτών ώς έζεΐνοι εξαιρέσεων καί προνομίων.

7. Οί γενικοί πρόξενοι καί πρόξενοι δύνανται, καθ' ό
σον έπιτρέπεται τοΰτο ύπό τών νόμων τής χώρας των. 
νά διορίζωσιν υποπρόξενους καί προξενικούς πράκτορας 
κατά τάς πόλεις, τούς λιμένας καί τά μέρη τής οικείας 
αύτών προξενικής περιφερείας, έπιφυλασσομένης τής έγ- 
κρίσεως τής τοπικής κυβερνήσεως. Οί πράκτορες ούτοι 
δύνανται αδιακρίτως νά έκλέγωνται έκ τών πολιτών έ- 
κατέρας τών χωρών ώς καί έκ τών αλλοδαπών· θέλει 
Ζοί>γ1Τεϊσθαι είς αύτούς δίπλωμα ύπό τοΰ διορίζοντος 
αύτούς προξένου, ύφ' ού τάς διαταγάς Θέλουσι διατελεΐ, 
Θέλουσι ο' απολαύει τών αύτών μετ’ εκείνου προνομιών 
και έξαιρέσεων έκτος τών έν ταΐς άνω παραγράφοις 2 καί
3. Ούτως εννοείται είδικώς ότι, οσάκις πρόξενός τις ή 
προξενικός πράκτωρ, διωρισμένος έν τινι λιμένι ή πόλει 
έζατέρας χώρας έζλεχΟή έκ τών υπηκόων τής χώρας ταύ
της, ό πρόξενος ούτος ή πράκτωρ Θέλξΐ έξαζολουθεΐ θεω. 

ρούμενος ώς ύπήκοος τοΰ έθνους, είς ό ανήκει, ζαί θέλει 
επομένως ύπάγεσθαι είς τούς νόμους ζαί τούς κανονι
σμούς, οϊτινες διέπουσι τούς πολίτας τοΰ τόπου ένθα 
εδρεύει, χωρίς όμως ή ύποχρέωσις αύτη νά παραχωλύϊ] 
κατ' έλάχιστον τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων αύτοϋ, 
ούδέ νά προσβάλλη τό απαραβίαστου τών προξενικών 
αρχείων.

8· Οί γενικοί πρόξενοι, πρόξενοι καί ύποπρόξενοι ή 
προξενικοί πράκτορες έκατέρας ‘χώρας δύνανται έν τή έ- 
νασζήσει τής χορηγουμένης αύτοΐς έξουσίας, νά άπευθύ- 
νωνται είς τάς άρχάς τής προξενικής περιφερείας των, 
ϊνα ποιώσι παραστάσεις κατά πάσης παραβάσεως τών 
συμβάσεων καί συνθηκών τών μεταξύ τών δύο χωρών 
υφισταμένων. καί κατά πάσης ζαταχρήσεως, καθ' ής οί 
ομοεθνείς αύτών ήθελον έχει παράπονα. Έάν αί παρα
στάσεις αύτών δέν είσαζουσθώσι παρά τών αρχών τούτων, 
δύνανται νά προσφεύγωσίν, ελλείψει διπλωματικού Πρά- 
ζτορος τής χώρας των, είς τήν Κυβέρνησιν τοΰ Κράτους, 
έν ω έδρεύουσιν.

9. Οί γενικοί πρόξενοι, πρόξενοι ζαί οί γραμματείς 
αύτών, ώς ζαί οί ύποπρόξενοι καί προξενικοί πράκτορες 
έζατέρας χώρας, έχουσι τό δικαίωμα νά δέχωνται, είτε έν 
τώ προξενιζώ αύτών γραφείω, είτε έν τή κατοικία τών 
ένδιαφερομένων, εϊτε έπί τών πλοίων τοΰ έθνους αύτών 
τάς καταθέσεις τών πλοιάρχων, τών τοΰ πληρώματος, 
τών επιβατών, τών έμπορων καί παντός άλλου πολίτου 
τής χώρας αύτών. Δικαιούνται πρός τούτοις νά δέχωνται, 
ώς συμβολαιογράφοι, τάς διαθηζιζάς διατάξεις τών ομοε
θνών των. Οί είρημένοι πρόξενοι ή πράκτορες δύνανται 
νά δέχωνται καί συντάσσωσι πάσαν συμβολαιογραφικήν 
πράξιν, μέλλουσαν νά έκτελεσθή έν τή ‘χώρα αύτών, καί 
συναπτομένην, εϊτε μεταξύ τών ομοεθνών των μόνον, εϊτε 
μεταξύ ένός ή πλειόνων έζ τών ομοεθνών των ζαί άλλων 
έκ τών διαμενόντων έν ω τόπω έδρεύουσι, πρός τούτοις
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δέ καί πράξεις, καθ' ας συμβαλλόμενοι είναι πολιται μό
νον τής χώρας, έν ή οί πρόξενοι οϋτοι έδρεύουσιν, οσά
κις αί πράξεις αυται άναφέρωνται άποζλειστικώς είς κτή
ματα κείμενα ή υποθέσεις διεξαζτεας έπί τοΰ έδάφους 
τοΰ έθνους, είς δ ανήκει ό πρόξενος ή ό πράκτωρ, ένώ
πιον τοϋ όποιου αί πράξεις αυται συντάσσονται. Ώς πρός 
τάς συμβολαιογραφικός πράξεις, αϊτινες μέλλουσι νά 
έζτελεσθώσιν έν ω τόπω έδρεύουσιν οί είρημένοι πρόξε
νοι ή πράκτορες, δύνανται οϋτοι νά δέχωνται καί συντάσ- 
σωσίν έκείνας πάσας, καθ’ άς συμβαλλόμενοι ήθελον ει- 
σθαι μόνον ομοεθνείς των· πλήν δέ τούτων, καί τάς συ- 
ναπτομένας μεταξύ ένός ή πλειόνων έκ τών ομοεθνών 
αύτών ζαί πολιτών τής χώρας, έν ή διαμένουσιν, έζτός 
έάν πρόκειται περί πράξεων, καθ' άς ή τοπική νομοθεσία 
διαγράφει ώς απαραίτητον τήν λειτουργίαν τοϋ διζαστοϋ 
ή άλλου δημοσίου ύπαλλήλου. Όσάζις αί άνω μνημο
νευόμενα'. πράξεις άναφέρωνται είς ακίνητα, δέν θέλουσιν 
ισχύει, άν μή συνέπραξε ζαί περιέβαλεν αύτάς διά τής 
•υπογραφής του συμβολαιογράφος τις τοϋ τόπου ή άλλος 
δημόσιος λειτουργός αύτοΰ. Οί πρόξενοι ή πράκτορες 
δύνανται έπίσης νά μεταφράζω σι καί έπιζυρώσι παν εί
δος πράξεων ζαί έγγραφων προερχόμενων έζ τών αρχών 
ή ύπαλλήλων τής χώρας των. Πασαι αί προσημειωθεΐσαι 
πράξεις, προσηκόντως έπιζεζυρωμέναι ύπό τών είρημέ- 
νων πρακτόρων ζαί περιβεβλημέναι τήν επίσημον σφρα
γίδα τών προξενείων ζαί 'υποπροξενείων, θέλουσιν έχει 
έν έζατέρα χώρα τήν αύτήν ίσχύν ζαί τό αύτό ζΰρος ώς 
ζαί άν ειχον συναφθή ένώπιον αρμοδίου συμβολαιογράφου 
ή άλλου δημοσίου λειτουργού ήπράζτορος έκατέρου Κρά
τους, άρκεΐ νά ύπεβλήθησαν είς τά τέλη σημάνσεως, κα- 
ταχωρίσεως, ή είς οίονδήποτε άλλο τέλος ή φορολογίαν, 
έπιβαλλομένην ύπό τής χώρας ένθα πρόκειται νά έζτελε- 
σθώσιν. Ή διάταξις αϋτη έφαρμόζεται έπίσης έπί τών 
Αντιγράφων, Αποσπασμάτων ή μεταφράσεων τών ποά-. 

ξεων τούτων έάν δέ γείνη ένστασις κατά τής ακρίβειας 
ή "ής αύθεντείας τών αντιγράφων τούτων, αποσπασμά
των, ή μεταφράσεων, τά οικεία δικαστήρια θέλουσιν ενερ
γεί συμφώνως πρός τήν νομοθεσίαν τής χώρας.

10. Οί γενικοί πρόξενοι, πρόξενοι, υποπρόξενοι ή 
προξενικοί πράκτορες έζατέρας χώρας δύνανται νά μετα- 
βαινωσιν αύτοπροσώπως ή νά άποστέλλωσιν αντιπροσώ
πους αύτών έπί τών πλοίων τοϋ έθνους των, μετά τήν 
παραδοχήν αύτών είς έλευθεροζοινωνίαν, νά έπερωτώσι 
τόν πλοίαρχον ζαί τό πλήρωμα, νά έξετάζωσι τά ναυτι
λιακά έγγραφα, νά δέχωνται τάς περί τοϋ πλοϋ, τής διευ- 
θύνσεως τού πλοίου καί τών συμβάντων τού διάπλου κα
ταθέσεις αύτών, νά συντάσσωσι τά δηλωτικά καί νά εύ- 
ζ.ολύνωσι τά άποδημητήρια τοϋ πλοίου· τέλος δέ νά συ- 
νοδεύωσιν αύτούς ένώπιον τών δικαστηρίων, ώς ζαί είς 
τά διοικητικά γραφεία τής χώρας, όπως χρησιμεύωσιν 
αύτοΐς ώς διερμηνείς καί πράκτορες, κατά τήν διεξαγω
γήν τών ύποθέσεών των ή τήν διατύπωσιν τών αιτήσεων 
αύτών, έζτός τών παρά τών νόμων έζατέρας χώρας προ- 
βλεπομένων περιπτώσεων, ών τάς διατάξεις κατ' ούδέν 
μεταβάλλει ή προκειμένη διάταξις. Οί δημόσιοι ύπάλ- 
ληλοι τής χώρας, έν τοΐς λιμέσι τής όποιας έδρεύει πρό
ξενος ή προξενικός πράκτωρ ένός έζ τών δύο Κρατών, 
δέν δύνανται νά ένεργήσωσιν έπί τών έμπορικών πλοίων 
άλλας έρεύνας ή έπισκέψεις, πλήν τών συνήθων τελω- 
νιαζών ζαί 'υγειονομικών, χωρίς νά είδοποιήσωσι περί 
τούτου προηγουμένως τόν είρημένον πρόξενον ή πρά
κτορα όπως δυνηθή νά παραστή ζατά τήν έπίσζεψιν. Ή 
έπί τούτω άπευθυνομένη είς τον πρόξενον, ύποπρόξενον 
ή προξενικόν πράκτορα πρόσζλησις θέλει ορίζει ώραν 
ακριβή. Αν δ' ούτος δέν προσέλθη αύτοπροσώπως ή δέν 
άποστειλη πληρεξούσιόν του, ή ένέργεια γενήσεται έν 
απουσία του.

11. ’Επί πάντων τών άφορώντων είς τήν λιμενικήν 
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αστυνομίαν, τήν φόρτωσιν ζαί έζφόρτωσιν τών πλοίων 
ζαί τήν ασφάλειαν τών έμπορευμάτων, πραγμάτων ζαί 
επίπλων θέλουσι τηρεΐσθαι οί νόμοι, διατάξεις ζαί κανο
νισμοί τής χώρας. Οί πρόξενοι ζαί ύποπρόξενοι ή προ
ξενικοί πράζτορες έπιφορτίζονται άποζλειστιζώς τήν 
διατήρησιν τής έσωτεριζής τάξεως έπί τών πλοίων τοΰ 
έθνους αύτών. Αύτοί λύουσιν επομένως τάς οίουδήποτε 
είδους διενέξεις, αίτινες ήθελον άναφυή μεταξύ τοΰ πλοι
άρχου, τών αξιωματικών τοΰ πλοίου ζαί τών ναυτών, ζαί 
ιδίως τάς άναφερομένας είς τόν μισθόν αύτών ζαί τήν 
έζπλήρωσιν τών άμοιβαίως συμπεφωνημένων υποχρεώ
σεων. Αί τοπίκαί άρχαί δέν δύνανται νά παρεμβώσιν, είμή 
οσάκις αί έπι τοΰ πλοίου συμβάσαι άταξίαι ήθελον εισθαι 
τοιαΰται, ώστε νά ταράξωσι τήν έπί τής ξηράς ή έν τώ 
λιμένι δημοσίαν τάξιν ζαί ησυχίαν, ή οσάκις πρόσωπον 
τι εγχώριον, ή μή άποτελοΰν μέρος τοΰ πληρώματος, ή
Οελεν εύρεθή άναμεμιγμένον εις αύτάς. Κατά πάσαν άλ
λην περίπτωσιν αί είρημέναι άρχαί θέλουσι περιορίζε- 
σθαι είς τήν παροχήν τής συνδρομής αύτών είς τούς 
προξένους, πποπ 
ούτοι έπιζαλεσθώσιν αύτήν. 
σταλή εις τό πλοΐον, ή δπως 
τολογίω έγγεγραμμένος, 
ήθελον κρίνει τοϋτο άναγζαϊον. 
ύπάρχει ανάγκη νά διατηρηθώσιν ούτοι 
είρημένοι πράζτορες Οέλουσιν ειδοποιεί 
σήμως τάς άρμοδίας διχαστικάς άρχάς, 
ταχύτερον.

12. Οί γενικοί πρόξενοι, πρόξενοι, 
προξενικοί πράζτορες, 
άποστέλλωσιν είτε είς τό πλοΐον, είτε είς τήν πατρίδα 
των τούς ναύτας ζαί πάντα άλλον, οπωσδήποτε άποτε- 
λοΰντα μέρος τοΰ πληρώματος τών πλοίων τοΰ έθνους 
αύτών, οίτινες ήθελον δραπετεύσει έπί τής χώρας αύτής 

της συνδρομής αύτών εις 
προξένους ή προξενικούς πράκτορας, έάν 
ί___  -ί.ήν, δπως συλληφθή καί άπο-

φυλαζισθή πας ό έν τωναυ- 
όσάζις οί έν λόγω πράκτορες 

Έν ή περιπτώσει ήθελεν 
έν κρατήσει, οί 
περί τούτου έπι- 
δσω το δυνατόν

ύποπρόξενοι ή 
δύνανται νά συλλαμβάνωσι κα'ι 

τό πλοΐον,

>
ς τών πλοίων
;ύσει έπί

έζατέρου τών συμβαλλομένων Κρατών. Πρός τοϋτο όφεί
λουσι νά άποτείνωνται έγγράφως είς τάς άρμοδίας άρχάς, 
καί νά άποδειζνύωσι διά τής έμφανίσεως τών βιβλίων τοΰ 
πλοίου η τοΰ ναυτολογίου, έν πρωτοτύπω ή έν άποσπά- 
σματι προσηκόντως ζεζυρωμένω, ή άλλων επισήμων εγ
γράφων, ή, καθ' ήν περίπτωσιν τό πλοΐον άπέπλευσε, 
διά τής προσαγωγής άντιγράφου, είτε επισήμου αποσπά
σματος τών εγγράφων τούτων, ότι τά ζητούμενα πρό
σωπα άπετέλουν άληθώς μέρος τοΰ πληρώματος. Έπί τή 
αιτήσει των 'αύτη, ούτω δεδικαιολργημένη, ή τοπική 
άρχή δέν δύναται ν’ άρνηθή τήν παράδοσιν τών λιποτα
κτών. Είς τούς είρημένους προξενικούς υπαλλήλους θέ
λει παρέχεσθαι έπίσης πάσα συνδρομή καί βοήθεια πρός 
άνεύρεσιν καί σύλληψιν τών δραπετών τούτων, οίτινες 
έπί τή εγγράφω αιτήσει ζαί τή δαπάνη τής προξενικής 
άρχής, θέλουσι κρατεϊσθαι έν φυλακή, μέχρις ού παρα- 
στή εύζαιρία πρός άποστολήν αύτών είς τήν πατρίδα των. 
’Αν έν τούτοις ή εύζαιρία αύτη δέν παραστή έντός δύο 
μηνών άπό τής συλλήψεως, ή άν αί δαπάναι τής κρατή- 
σεως αύτών δέν καταβάλλονται ταζτιζώς, οί είρημένοι 
δραπέται θέλουσιν άποφυλαζίζεσθαι καί δέν δύνανται 
πλέον νά συ/.ληφθώσιν έζ νέου έπί τώ αύτώ λόγω. "Αν 
ό δραπέτης διέπραξε κακούργημά τι ή πλημμέλημα έπί 
τής ξηράς, ή τοπική άρχή δύναται νά άναβάλη τήν έζδο- 
σιν αύτοΰ, μέχρις ού έκδοθή ζαί έκτελεσθή έννελώς ή ά- 
πόφασις τοΰ δικαστηρίου. Τά συμβαλλόμενα Κράτη συμ- 
φωνοΰσιν, δτι οί ναΰται ή άλλα πρόσωπα τοΰ πληρώμα
τος, όσοι ήθελον εισθαι πολΐται τής χώρας, έν ή έγένετο 
ή άπόδρασις, εξαιρούνται τών έν τή παραγράφω ταύτη ο
ρισμών.

13. 'Οσάκις μεταξύ τών εφοπλιστών, φορτωτών ζαί 
ασφαλιστών δέν υπάρχη έναντία συμφωνία, πάσα ναυσι- 
βλάβεια, ήν ήθελον ύποστή τά πλοία έζατέρας χώρας 
ζατά τόν πλοΰν, είτε οίζειοθελώς, είτε έξ ανάγκης είσ- 
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πλέοντα εις τούς λιμένας έζατέρας χώρας, θέλει χανονί- 
ζεσΟαι ύπό τών γενικών προξένων, προξένων, ύποπρο- 
ξένων ή Προξενικών Πρακτόρων τοϋ έθνους των, έκτος 
μόνον έάν ζατά τήν ναυσιβλάβειαν ταύτην ένδιαφέρονται 
ύπήζοοι τής χώρας, έν ή έδρεύουσιν οί ρηθέντες προξε
νικοί πράκτορες, ή ύπήζοοι τρίτης Δυνάμεως· έν τή πε- 
ριπτώσει ταύτη καί έλλείψει ιδιωτικού συνυποσχετικού 
μεταξύ πάντων τών ένδιαφερομένων μερών, αί ναυσιβλά- 
βειαι ούται θέλουσι κανονίζεσθαι ύπό τής τοπικής αρχής.

14. 'Οσάκις πλοϊόν τι, άνήκον είς τήν κυβέρνησιν ή 
είς πολίτας έζατέρας τών δύο χωρών, ναυαγήση ή έξο- 
κείλη είς τά παράλια τής άλλης, αί τοπικαί άρχαί όφεί- 
λουσι νά είδοποιήσωσιν δ,τι τάχιον τόν γενικόν πρόξε
νον, πρόξενον, ύποπρόξενον ή προξενικόν πράκτορα, τόν 
έγγύτερον τοϋ τόπου τοϋ δτστυχήματος. Πάσαι αί έργα- 
σίαι πρός ναυαγιαίρεσιν πλοίων γερμανικών, άτινα ήΟε
λον ναυαγήσει ή έξοκείλει είς ελληνικά παράλια, Οέλου- 
σιν ένεργεΐσΟαι συμφώνως πρός τούς νόμους τής χώρας, 
ώς έπίσης πάσαι αί έργασίαι πρός ναυαγιαίρεσιν ελληνι
κών πλοίων, άτινα ήΟελον ναυαγήσει ή έξοκείλει είς γερ
μανικά παράλια, Οέλουσιν ένεργεΐσΟαι συμφώνως προς 
τούς νόμους τής χώρας. Οί γενικοί πρόξενοι, πρόξενοι, 
ύποπρόξενοι ή προξενικοί πράκτορες δέν Οέλουσιν επεμ
βαίνει, ή μόνον δπως έπιτηρώσι τάς έργασίας τάς άνα- 
γομένας είς τήν επισκευήν, τήν έπισίτισιν ή τήν πώλη- 
σιν, έάν ύπάρξη άνάγκη, τοϋ ναυαγήσαντος ή έξοζείλαν- 
τος πλοίου, ώς καί τών διασωΟέντων εμπορευμάτων ή 
φορτίου. Ή κατά τήν ναυαγιαίρεσιν παρέμβασις τών το
πικών άρχών δέν θέλει παρέχει αφορμήν εις εϊσπραξιν 
ούδενός είδους έξόδου, πλήν εκείνων μόνον, όσα ήΟελον 
άπαιτήσει αί έργασίαι τής ναυαγιαιρέσεως ζαί ή διατή- 
ρησις τών περισωΟέντων πραγμάτων, ώς ζαί τών έπιβα- 
ρυνόντων έν όμοια περιστάσει τά πλοία τής χώρας. Ύ- 
παρχούσης άμφιβολίας περί τής έΟνικότητος τοϋ ναυα- 

γήσαντος ή έξοζείλαντος πλοίου, τά προμνημονευΟέντα 
μέτρα άνάγονται άποζλειστιζ.ώς είς τήν άρμοδιότητα τών 
τοπικών άρχών. Τά διασωΟέντα εμπορεύματα και πράγ
ματα είς ούδενός τελωνίαζοϋ δικαιώματος πληρωμήν ύ- 
πόζεινται, έκτος άν είσαχθώσιν είς εσωτερικήν ζατανά- 

λωσιν.
15. Έν περιπτώσει άποβιώσεως Γερμανού έν Έλλάδι, 

ζαί "Ελληνος έν Γερμανία, έν ω τόπω εδρεύει γενικός 
πρόξενος, πρόξενος ή ύποπρόξενος τής χώρας τοΰ Οανόν- 
τος, ή έγγύς τοϋ τόπου τούτου, αί τοπικαί άρχαί όφεί- 
λουσι νά είδοποιώσιν άμέσως τήν προξενικήν άρχήν. ΊΙ 
προξενική άρχή οφείλει έπίσης νά είδοποιή τάς τοπιζάς 
άρχάς, όσάζις πρώτη πληροφορηΟή περί τοϋ θανάτου. ΊΙ 
προξενική άρχή έχει δικαίωμα νά έπιΟέτη σφραγίδας, 
εϊτε έξ έπαγγέλματος, εϊτε έπί τή αιτήσει τών ένδιαφε
ρομένων μερών, έπί πάντων τών πραγμάτων, έπίπλων 
καί έγγράφων τοϋ Οανόντος, ειδοποιούσα περί τούτου τήν 
άρμοδίαν τοπικήν άρχήν, ήτις δύναται νά παρίσταται ζαί 
νά έπιΟέτη έπίσης τάς σφραγίδάς της. Αί διπλαΐ σφρα
γίδες δέν δύνανται νά άφαιρεΟώσιν άνευ τής παρουσίας 
τής τοπικής άρχής. Ούχ ήττον, έάν ή τοπική άρχή, 
προσκληΟεΐσα πρότερον παρά τής προξενικής, ϊνα παρα- 
στή ζατά τήν άφαίρεσιν τών διπλών σφραγίδων, δέν πα- 
ρουσιασΟή έντός 48 ωρών άπό τής παραλαβής τής είδο- 
ποιήσεως ταύτης, ή προξενική άρχή δύναται νά προβή 
μόνη είς τήν άφαίρεσιν αύτών. ΊΙ προξένική άρχή, μετά 
τήν άφαίρεσιν τών σφραγίδων, θέλει συντάσσει άπογρα- 
φήν πάσης τής περιουσίας ζαί τών πραγμάτων τοϋ Οα
νόντος, έπί παρουσία τής τοπικής άρχής, έάν, κατόπιν 
τής άνωτέρω είδοποιήσεως, ήθελεν αύτη παραστή έπί 
τούτω. ΊΙ τοπική άρχή θέλει ύπογράφει τά έπί παρουσία 
αύτής συνταχΟησόμενα πρακτικά, μή δυναμένη νά άπαι- 
τήση, διά τήν είς τάς πράξεις ταύτας έξ έπαγγέλματος 
παρέμβασίν της, οίουδήποτε είδους δικαιώματα.
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16. At άρμόδιαι άρχαί θέλουσιν ενεργεί τάς έν τή 
χώρα έΟιζοριένας ή ύπό τών νόμων αύτής οιαγραφομένας 
δημοσιεύσεις, τάς άναγομένας εις τήν επαγωγήν τής κλη
ρονομιάς καί τήν πρόσκλησιν τών κληρονόμων ή πιστω
τών, καί θέλουσιν άνακοινοι τάς δημοσιεύσεις ταύτας είς 
τήν προξενικήν αρχήν, χωρίς τοΰτο νά έπηρεάζη τάς δη
μοσιεύσεις, άς ήθελεν αυτή ενεργήσει.

17. Ή προξενική αρχή δύναται νά πωλή διά δημο
σίου πλειστηριασμοΰ, συμφώνως πρός τούς ύπό τών νό
μων τής χώρας, έν ή έδρεύει, διαγεγραμμένους τύπους 
καί τά αυτόθι έθιμα, πάντα τά κινητά αντικείμενα τής 
κληρονομιάς, τά έπιδεκτικά φθοράς, καί πάντα όσων ή 
αύτούσιος διατήρησις ήθελεν επιφέρει δαπάνας επαχθείς 
τή κληρονομιά.

18. ΊΙ προξενική αρχή οφείλει νά διατηρή ώς παρα
καταθήκην, ύπαγομένην είς τήν νομοθεσίαν τής χώρας, 
τά άπογραφέντα πράγματα καί χρηματικάς άξίας, τό αν
τίτιμου τών είσπραχθεισών πιστώσεων, καί τών ληφθέν- 
των εισοδημάτων, ώς καί τό προϊόν τής πωλήσεως τών 
επίπλων, έάν τοιαύτη έγένετο, μέχρι τής παρε/,εύσεως έξ 
μηνών, άπό τής ημέρας τής τελευταίας τών παρά τής 
τοπικής άρχής γενομένων δημοσιεύσεων περί τής επαγω
γή? τής κληρονομιάς, ή μέχρι παρελεύσεως οκτώ μηνών 
άπό τής ημέρας τοΰ θανάτου, έάν δέν έγένετο δημοσίευ- 
σις ύπό τής τοπικής άρχής. Ούχ ήττον ή προξενική άρχή 
δύναται νά ποοαφαιρή άμέσως άπό τοΰ προϊόντος τής 
κληρονομιάς, τά έξοδα τής τελευταίας άσθενείας καί τής 
κηδείας τοΰ θανόντος, τούς μισθούς τών ύπηρεσιών, τά 
ενοίκια, τά δικαστικά καί προξενικά έξοδα καί άλλα πα
ρόμοιας φύσεως, ώς καί τά έξοδα τής συντηρήσεως τής 
οικογένειας τοΰ θανόντος, έάν ύπάρχη άνάγκη.

19. 'Επιφυλάξει τών έν τή προηγουμένη παραγράφω ώ- 
ρισμένων, ό πρόξενος δικαιούται νά λάβη ώς πρός τε τήν 
κινητήν καί άκίνητον κληρονομιάν τοΰ θανόντος, πάντα τά 

συντηρητικά μέτρα, τά όποια ήθελε κρίνει σύμφορα είς 
τούς κληρονόμους. Δύναται νά τήν διαχειρίζηται είτε 
προσωπικώς, είτε διά πληρεξουσίων, έκλελεγμένων παρ’ 
αύτοΰ καί ένεργούντων έπ’ όνόματί του, καί έχει τό δι
καίωμα νά παραλαμβάνη τάς είς τόν Οανόντα άνηκούσας 
άξίας, αϊτινες ήθελον είσθαι κατατεθειμένα1, είτε έν δη
μοσίοις ταμείοις, είτε παρ’ ίδιώταις.

20. Έάν, κατά τό έν τή 18η παραγράφω χρονικόν 
διάστημα, άναφυή άμφισβήτησίς τις ώς πρός τάς άπαι- 
τήσεις, αϊτινες δύνανται νά προκύψωσΐ κατά τών κινητών 
τής κληρονομιάς έκ μέρους ύπηκόων τής χώρας ή ύπη- 
κόων τρίτης τινός Δυνάμεως, ή περί τών άπαιτήσεων τού
των άπόφασις, καθόσον αυται δέν στηρίζονται έπί δι
καιώματος κληρονομιάς ή κληροδοτήματος, άπόκειται 
άποζλειστικώς είς τά έγχώρια δικαστήρια. “Αν τό 
ένεργητικόν τής κληρονομιάς δέν επαρκή είς ολοσχερή 
πληρωμήν τών πιστώσεων, οί πιστωταί δύνανται, έάν οί 
εγχώριοι νόμοι τό έπιτρέπωσι, νά ζητήσωσι παρά τής αρ
μόδιας τοπικής άρχής τήν κήρυξιν αύτής είς κατάστασιν 
πτωχεύσεως. Τής προκηρύξεως ταύτης γενομένης, πάντα 
τά έγγραφα πράγματα ή άξίαι, άνήκουσαι είς τήν κλη
ρονομιάν, θέλουσι παραδίδεσθαι εις τήν άρμοδίαν τοπι
κήν άρχήν ή είς τούς συνοίκους τής πτωχεύσεως, ή δέ 
προξενική άοχή μένει έπιτετραμμένη τήν έκπροσώπησιν 
τών συμφερόντων τών ομοεθνών της.

21. Μετά τήν παρέλευσιν τής έν τή άνω 18η παρα
γράφω τεταγμένης προθεσμίας, έάν ούδεμία ύπάρχη ά- 
παίτησις, ή προξενική άρχή, άφοΰ έξοφλήση, κατά τάς 
έν τή χώρα ίσχυούσας διατιμήσεις, πάσας τάς δαπάνας 
καί τούς λογαριασμούς, τούς επιβαρύνοντας τήν κληρο
νομιάν, λαμβάνει οριστικήν αύτής κατοχήν, εκκαθαρίζει 
δέ καί μεταβιβάζει αύτήν είς τούς δικαιούχους, μόνον 
είς τήν Ιδίαν αύτής Κυβέρνησιν όφείλουσα περί τούτου 

λόγον
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22. Έν πάσι τοΐς ζητήμασιν, άτινα ήθελον άναφυή έκ 
τής επαγωγής τής διαχειρίσεως καί τής έκχαθαρίσεως 
τών έν έκατέρα χώρα κληρονομιών τών ομοεθνών αύτών, 
οί οικείοι γενικοί πρόξενοι, πρόξενοι, καί ύποπρόξενοι Οέ- 
λουσιν εκπροσωπεί αύτοδιζαίως τούς κληρονόμους κα’· 
Οέλουσιν έπισήμως άναγνωρίζεσθαι ώς πληρεξούσιοι αύ
τών, ούδενός πρός τοϋτο έχοντες ανάγκην ειδικού πληρε
ξουσίου εγγράφου. Δύνανται επομένως νά παρουσιάζων- 
ται προσωπικώς, είτε δι’ έπιτοόπων, έκλεγομένων έκ 
τών προσώπων, είς ά έπιπρέπει τοϋτο ή εγχώριος νομο
θεσία, ενώπιον τών αρμοδίων άρχών, ίνα ύπερασπίζωσιν 
έν πάση ύποθέσει άναγομένη είς τήν κληρονομιάν, τά 
συμφέροντα τών κληρονόμων, διεκδικοΰντες τά δικαιώ
ματα αύτών ή άπαντώντες είς τάς κατ’έζείνων άπαιτή- 
σεις. Όφείλουσιν ούχ ήττον νά γνωστοποιώσιν είς τούς 
έζτελεστάς τής διαθήκης, έάν ύπάρχωσιν, ή είς τούς πα- 
ρόντας, είτε προσηζόντως άντιπροσωπευομένους κληρο
νόμους, πάσαν άπαίτησιν, ήτις ήθελε προσαχθή είς αύ
τούς ζατά τής κληρονομιάς, δπως δύνανται οί έκτελεσταί 
ή οί κληρονόμοι νά άντιτάττωσιν, έάν έχωσι, τάς ένστά- 
σεις αύτών. Δύνανται έπίσης νά συνιστώ σι τήν επιτρο
πείαν ή κηδεμονείαν τών ομοεθνών αύτών, έπί παντός 
άναγομένου εις τήν κληρονομιάν, συμφώνως πρός τούς 
νόμους τής ‘χώρας των. 'Εννοείται δμως ότι οί γενικοί 
πρόξενοι, πρόξενοι ζαί ύποπρόξενοι, θεωρούμενοι ώς πλη
ρεξούσιοι τών ομοεθνών αύτών, ούδέποτε δύνανται νά 
ζαταστώσι προσωπικώς διάδιζοι, είς οίανδήποτε ύπόθε- 
σιν σχετιζομένην πρός τήν κληρονομιάν.

23. Τά κληρονομικά δικαιώματα, ώς καί ή διανομή τής 
παρά τοϋ θανόντος έγκαταλειφθείσης περιουσίας, διέπον- 
ται ύπό τών νόμων τής χώρας του. Πάσα άπαίτησις σχε
τική πρός τά δικαιώματα ταϋτα καί τήν διανομήν θέλει 
κρίνεσθαι ύπό τών άρμοδίων δικαστηρίων ή άρχών τής 
αύτής χώρας καί συμφώνως πρός τούς νόμους της.

24. Όσάζις Γερμανός τις έν Έλλάδι, ή Έλλην έν 
Γερμανία άποθάνη έν τόπω, ένθα δέν εδρεύει προξενική 
τοϋ έθνους του άρχή, ή άρμοδία τοπική άρ/ή θέλει προ
βαίνει, συμφώνως πρός τούς νόμους τής χώρας, είς τήν 
έπίθεσιν τών σφραγίδων ζαί είς τήν άπογραφήν τής κλη
ρονομιάς. Επίσημα άντίγραφα τών πράξεων τούτων με
τά τής ληξιαρχικής τοϋ θανάτου πράξεως καί εγγράφων 
πιστοποιούντων τοϋ θανόντος τήν έθνικότητα θέλουσι 
οιαβιβάζεσθαι δ,τι τάχιον είς τήν έγγυτέραν τοΰ τόπου, 
ένθα ήθελεν άνοιχθή ή κληρονομιά, προξενικήν άρχήν. 
Ή άρμοδία τοπική άρχή θέλει λαμβάνει ώς πρός τήν ύπό 
τοϋ θανόντος καταληφθεισαν περιουσίαν πάντα τά ύπό 
τής εγχωρίου νομοθεσίας διαγραφόμενα μέτρα, τό δέ 
προϊόν τής κληρονομιάς θέλει παραδίδεσθαι δ,τι τάχιον 
είς τούς ρηθέντας προξενικούς -υπαλλήλους, μετά τήν 
παρέλευσιν τής έν τή 18η παραγράφω προθεσμίας. Εν
νοείται δτι, άφ’ ής στιγμής ό άρμόδιος προξενικός -υπάλ
ληλος παρουσιασθή ή πέμψη έπιτοπίως πληρεξούσιόν 
του, ή παρεμβάσα τοπική άρχή οφείλει νά συμμορφωθή 
πρός τάς έν ταϊς προγενεστέραις παραγράφοις περιεχό
μενα; διατάξεις.

25. Αί διατάξεις τής προκειμένης συνθήκης έφαρμόζον- 
ται έπίσης έπί τής κληρονομιάς ύπηζ.όου έζατέρας τών 
χωρών, οστις, άποθανών έκτος τής χώρας τοϋ έτέρου 
Κράτους, ήθελε καταλίπει έν αύτώ κινητά ή άκίνητα.

26. Οί γενικοί πρόξενοι, πρόξενοι, ύποπρόξενοι ή προ
ξενικοί πράκτορες είσίν άποκλειστικώς έπιφορτισμένοι 
τήν άπογραφήν καί πάσαν άλλην νενομισμένην έργασίαν 
πρός διατήρησιν καί έκκαθάρισιν τής κληρονομικής πε
ριουσίας τής καταλειπομένης ύπό τών ναυτικών, επιβα
τών, καί άλλων οδοιπόρων τής χώρας των, Οανόντων έν 
τή έτέρα χώρα, είτε έπί πλοίου, είτε έπί τής ξηράς.

27. Οί γενικοί πρόξενοι, πρόξενοι καί οί γραμματείς 
αύτών. ώς καί οί ύποπρόξενοι καί προξενικοί πράκτορες
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Οέλουσιν απολαύει έν έκατέρα χώρα πασών τών εξαιρέ
σεων, προνομίων καί άτελειών, αίτινες θέλουσι χορηγηθή 
εις τούς όμοιοβάΟμους πράκτορας τοϋ μάλλον ευνοούμε
νου έθνους.

28. Ή προκειμένη σύμβασις θέλει ισχύει έπί δεκαε
τίαν άπό τής ημέρας τής ανταλλαγής τών επικυρώσεων. 
Εάν δέ έν έτος προ τής λήξεως τής προθεσμίας ταύτης, 
οΰοετερον τών συμβαλλόμενων μερών άναγγείλλη δι’ ε
πισήμου δηλώσεως τήν πρόθεσιν αύτοϋ περί παύσεως τής 
ισχύος της, ή σύμβασις θέλει παραμείνει υποχρεωτική 
έπί έν έτι έτος και ούτω έφεξής, έως ού παρέλθωσι δώ
δεκα μήνες άπό τής καταγγελίας της. ΊΙ ισχύς τής συμ
βάσεως άρχεται μετά ένα μήνα άπό τής άνταλλαγής τών 
επικυρώσεων. Άπό τής στιγμής δέ ταύτης παύουσιν 
ίσχύουσαι πάσαι αί διατάξεις τών προγενεστέρως συνημ
μένων συμβάσεων μεταξύ τής Ελλάδος καί τών ιδιαιτέ
ρων Γερμανικών Κρατών περί δικαιωμάτων, προνομίων 
και οικαίοδοσίας τών ποοξένων.

11.

ΤΕΛΩΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ.

Αι κατά τό δεκάμηνον άπό 1 'Ιανουάριου μέχρι 31 'Ο
κτωβρίου 1882 τελωνιακαί τής έπικρατείας εισπράξεις 
αναβιβάζονται έν συνόλω ύπό τής έσχάτως δημοσιευθεί- 
σης προσωρινής έπισήμου καταστατικής είς 21,136,218 
παλαιάς δραχμάς, έκ τών οποίων 1,626,802 άνήκουσιν 
είς τάς νέας έπαρχίας 21,509,410 είς τό λοιπόν Κράτος, 
κατά τό όποιον ή αύξησις έν τώ αύτώ δεκαμήνω διαστή
ματα άπό τοϋ έτους 1881 είςτόέτος 1882 ύπολογίζεται 
είς 3,002,584. ’Εν γένει τό δημόσιον άπό τελωνιακών 
εισπράξεων εισόδημα τών δρ. 23,136,218 διαιρείται κατά 
κεφάλαια ώς έξής: Εισαγωγή 18.021,727, Εξαγωγή 1, 

265,996, Διαμετακόμισις 163,278, Λαθρεμπόρια κλπ. 
107,071,’Έγγειοι φόροι 3,438,474, Δικαιώματα 139, 
669.

’Ιδιαιτέρως αί κατά τόν μήνα "Οκτώβριον 1882 τελω- 
νιακαί εισπράξεις αναβιβάζονται είς δρ 3,196, 273, έξ 
ών 258,081 άνήκουσιν είς τάς νέας έπαρχίας καί 2,938, 
191 είς τό παλαιόν Κράτος, κατά τό όποιον ό μήν ’Ο
κτώβριος παριστά έλάττωσιν καθ' όσον μεταβαίνομεν άπό 
τοϋ έτους 1881 είς τό έτος 1882. Ένώ κατά τόν 'Οκτώ
βριον 1881 αί τελωνιακαί τοϋ παλαιοϋ Κράτους εισπρά
ξεις συνεποσώθησαν είς δρ. 2,988,611, κατά τόν 'Οκτώ
βριον 1882 κατέπεσαν είς δρ. 2,938,191, δηλαδή ήλατ- 
τώθησαν κατά 50,420. ΊΙ μεγαλειτέρα υπέρ τοϋ 'Οκτω
βρίου 1881 διαφορά συνίσταται είς τήν έξ αγωγήν, τής 
όποιας αί τελωνιακαί εισπράξεις κατά τόν ’Οκτώβριον 
1882 παριστώσιν έλάττωσιν κατά δρ. 105,631- καί ή 
μεγαλειτέρα ύπέρ τοϋ ’Οκτωβρίου 1882 διαφορά συνί
σταται είς τήν εισαγωγήν, τής όποιας αί τελωνιακαί εισ
πράξεις κατά τόν 'Οκτώβριον 1881 ήσαν όλιγώτεραι 
κατά δρ. 65,598.

Έν γένει αί καθ' όλον τό Κράτος τελωνιακαί εισπρά
ξεις τοΰ ’Οκτωβρίου 1882 διαιρούνται κατά κεφάλαια 
ώς έξής: Εισαγωγή δρ. 2,299,737, Εξαγωγή 255,703, 
Διαμετακόμισις 16,807, Λαθρεμπόρια κλπ. 11,274, Έγ
γειοι φόροι 599,161, Δικαιώματα 13,591. Ήκατά λόγον 
τών έν τώ μηνί τούτω εισπράξεων σημαντικότης τών δια
φόρων τελωνείων παρίσταται κλιμακηδόν ώς εξής : Πει
ραιώς δρ. 808,960 (εισαγωγή 797,895), Πατρών 525,022 
(εισαγωγή 330,596, έγγειοι φόροι 190,746), Σύρου 324, 
248 (εισαγωγή 310,663), Καλαμών 229,575 (έγγειοι φό
ροι 141,812), Ζακύνθου 225,544 (έξαγωγή 136,660), Βώ
λου 216,156 (εισαγωγή 195,780), Κατακώλου 193,996 
(έγγειοι φόροι 160,614), Κεοκύρας 157,579 (εισαγωγή 
123,333', Κεφαλληνίας 144,826 (εισαγωγή 71,377). Τά 
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λοιπά τελωνεία έρχονται κατόπιν, ύπολογιζομένων τών 
τελωνιακών έκάστου εισπράξεων έλαττον τών 100 χιλιά
δων δραχμών.

Α. Γ.

ΝΑΥΠΗΓΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑ.

Μεταξύ τών διαφόρων ναυπηγικών κέντρων κατά τήν 
Ελλάδα καί τήν Αγγλίαν, τά σημαντικωτερα έν μέν τή 
πρώτη είναι ή Σύρος, έν δέ τή δεύτερα ή Κλύδη (C.Iyde). 
Θέλομεν εκθέσει αριθμούς τινας περί άμφοτέρων ούχί βε
βαίως έν τή προαιρέσει νά συγκρίνωμεν νάνον πρός γί
γαντα, άλλ' όπως δώσωμεν γενικήν έννοιαν τών τάσεων 
τής νεωτέρας θαλασσοπλοΐας.

Συ ρο ς.—Έν ελλείψει ιθαγενούς έπισήμου άπογραφής 
έχομεν ύπ' οψιν σχετικήν έκθεσιν τής γαλλικής προξενι
κής ύπηρεσίας. Ένώ κατά τό έτος 1869 τά ναυπηγεία 
τής Συρου παρήγαγον 77 ιστιοφόρα πλοία χωρητικότητος 
13,936 τόνων, κατά τό 1879 παρήγαγον 70 χωρητικό
τητος 6,817 τόνων καί κατά τό 1880 παρήγαγον 78 χω
ρητικότητος 6,568 τόνων. Περί τόν αριθμόν τών πλοίων, 
κατά 10 όλιγώτερον άπό τοΰ 1869 μέχρι τού 1879, έ- 
πληρώθη τό έλλειμμα κατά τό 1880 καί μάλιστα μετά 
πλεονάσματος κατά 1. Διαφέρει ή έννοια τής χωρητικό
τητας τών κατά τά έν λόγω τρία έτη 1869, 1879 καί 
1880 κατασκευασθέντων πλοίων, διότι άπό 13,936 τό
νων τώ 1869 ή χωρητικότης κατέπεσεν είς 6,817 τώ 
1 879 και είς 6,568 τώ 1 880, ήλαττώθη δηλαδή πλέον 
τοΰ ήμίσεος.

Έν τούτοις ή αϋξησις τοΰ ολικού άριθμοΰ τών πλοίων 
και ή έλάττωσις τοΰ ολικού ποσού τών τόνων τής χωρη
τικότητος αύτών μαρτυρεί, ότι ή νεωτέρα ένΣύρω ναυπη
γία αποβλέπει μάλλονβς μικρά πλοία. Διατί j 'Q λόγος 

άπλούστατος, διότι τά μεγάλα ιστιοφόρα πλοία δέν ζη
τούνται καί δέν ζητούνται, διότι δέν δύνανται νά άνθέξωσι 
πρός τόν συναγωνισμόν τών άτμοκινήτων πλοίων. Ε
πειδή ή μικρά ακτοπλοΐα καί αί μικραί άνάγκαι τής κατ' 
αύτήν συγκοινωνίας δέν είσήλθον άκόμη είς τό πλήρες 
δρομολόγιον τών άτμοκινήτων, ή ναυπηγία τών μικρών 
ιστιοφόρων πλοίων παρέχει έτι συμφέρον είς τούς ναυ- 
τιλλομένους καί διά τοΰτο ζητοϋσιν οϋτοι τά σκάφη της. 
Τοιουτοτρόπως έκ τών έν έτει 1880 ναυπηγηθέντων 
έν Σύρω πλοίων 32 ήσαν 5—50 τόνων, 22 ήσαν 51 —100 
τόνων, 19 ήσαν 101—200 τόνων καί 5 άνω τών 201 
τόνων.

Λί τιμαί εις άς έναυπηγήθησαν τά άνωτέρω πλοία εί
ναι ιδιαιτέρως ένδεικτικαί, διότι τά χωρητικότητος 5—50 
τόνων ύπελογίσθησαν άντί 225 δρ. κατά τόνον, τά τών 
51 —100 τόνων άντί 237 δρ., τά τών 101—200 τόνων 
άντί 252 δρ., τά τών 201 τόνων καί άνω άντί 285 δρ. 
'Όσον μείζονος χωρητικότητος ήσαν τά πλοία, τόσον ή 
κατά τόνον τιμή αύτών ήτο άνωτέρα. Κατά μέσον όρον ή 
κατά τόνον τιμή όλων τών ναυπηγηθέντων έν Σύρω πλοίων 
έν έτει 1880 ήτο δρ. 252, είς περίστασιν καθ’ ήν κατά 
τό έτος 1879 ύπελογίζετο είς 291. Ή έλάττωσις αύτη 
τών τιμών τής έν Σύρω ναυπηγίας πρέπει νά άποδοθή 
άραγε είς τήν άνθηράν κατάστασιν αύτής άπό λόγων προο
δευτικής παραγωγής, ή μήπως οφείλεται μάλλον είς τήν 
βίαν τών οικονομικών στενοχώριών, τάς οποίας αί κατα- 
πεπονημέναι βιομηχανία', παρουσιάζουσιν είς τήν ιστο
ρίαν τών μεγάλων δοκιμασιών των; Ύπήρξεν άραγε ά- 
ποτέλεσμα άφθονίας τών πρώτων τής ναυπηγίας ύλών, ή 
καταβόθρα τών κερδών καί συντριβή τών ελατηρίων τής 
περαιτέρω προόδου της; ΙΙερί τούτων καί άλλων σχετι
κών ή κυβερνώσα τόν τόπον Πολιτική Σχολή έχει όλην 
τήν ευκαιρίαν νά άπαντήση.

Κλύδη.—Κατά τί έτος 1881 κατεσκευάσθησαν έν
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τοϊς ναυπηγείοις αύτής 255 πλοία, έζ ών21 ήσαν ιστιο
φόρα χωρητικότητος 18,500 τόνων καί 234 ατμοκίνητα 
χωρητικότητος 241,805 τόνων. Έκ τών τελευταίων 8 
ήσαν πολεμικά χωρητικότητος τόνων 14,809, 13 θαλα- 
μηγά χωρητικότητος τόνων 2,722, καί 212 εμπορικά χω
ρητικότητος τόνων 224,274. Κατά δέ τό έτος 1881 τά 
ναυπηγεία τής Κλύδης κατεσκεύασαν 261 πλοία χωρη
τικότητος 341,022 τόνων, καί κατά τό έτος 1882 ύπήρ- 
ξαν έτι μάλλον παραγωγικά, διότι κατεσκεύασαν 291 
πλοΐα χωρητικότητος 391,934 τόνων.

Ή πρόοδος λοιπόν τής έν τή τελευταία τριετία 1880 
—1882) παραγωγής τών ναυπηγείων τής Κλύδης μαρ- 
τυρεΐται άπό αναλογιών, είς τάς όποιας οί έκτεθέντες α
ριθμοί καΟιστώσι περιττόν πάν σχόλιον. Ούτως, όσον μεν 
άφορα τήν έποψιν τών πλοίων άπό 255 τω 1880, άνέ- 
βησαν ταϋτα εις 261 τω 1881 και είς 291 τω 1882, 
όσον δέ άφορα τήν έποψιν τής χωρητικότητος άπό 260, 
305 τόνων τώ 1880, άνέβησαν ούτοι είς 341,022 τω 
1881 καί είς 391,934 τω 1882.

Ή ολική άξια, τήν όποιαν αντιπροσωπεύει ή έν έτει 
1880 παραγωγή τών περί ών ό λόγος Αγγλικών ναυπη
γείων, άνέβη είς 150,000,000 νέων δραχμών, επομένως 
άντιστοιχεϊ αύτη πρός τήν χωρητικότητα τών κατα- 
σκευασθέντων πλοίων είς 625 ν. δρ. ζατά τόνον. 'Ιδιαι
τέρως όσον αφορά τά εμπορικά ατμοκίνητα, ή άξια αυ
τών υπολογίζεται είς 450 ν. δρ. κατά τόνον. Έν γένει 
ή ναυπηγία τής Κλύδης θεωρείται ώς ή ύπό τούς ζρείτο- 
νας όρους έν Εύρώπη, διότι τόσον διά τήν αφθονίαν τών 
πρώτων ύλών (σίδηρος, γαιάνθραξ κλπ.), όσον καί διά 
τήν βιομηχανικήν έν τώ τόπω παρασκευήν καί ακολου
θίαν, δύναται νά κατασκευάζη πλοΐα άνταποκρινόμενα είς 
όλας τάς άνάγκας τής συγκοινωνίας καί τών παραγγε
λιών. Αμφίβολον είναι άν έν άλλοις ναυπηγείοις δύναν
ται ταχύτερον νά έκτελεσθώσι πολυπλοκώτεραι ναυτιζαί 
Τίαραγγελίαι καί είς εύθηνοτέρας τιμάς,


